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الحمــد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف األنبياء الحمــد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف األنبياء 
والمرسلين، والمرسلين، وبعد: وبعد: 

إن من األعمال البارزة في منظومة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن من األعمال البارزة في منظومة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
والتي أدرك منســوبو الهيئة أهميتها وموقعها في خارطة أعمال الهيئة: نشر والتي أدرك منســوبو الهيئة أهميتها وموقعها في خارطة أعمال الهيئة: نشر 
الوعــي في مجاالت الزكاة، ويتأكد هذا الدور بما جاء في المادة الثالثة من الوعــي في مجاالت الزكاة، ويتأكد هذا الدور بما جاء في المادة الثالثة من 
تنظيم هيئة الزكاة والضريبــة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم تنظيم هيئة الزكاة والضريبــة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
(٥٧٠٥٧٠) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٤٢١٤٤٢/٩/٢٢٢٢هـ، والمتضمنة تسمية أعمال الهيئة، ومنها: هـ، والمتضمنة تسمية أعمال الهيئة، ومنها: 
(العمل على نشــر الوعي لد المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي)؛ (العمل على نشــر الوعي لد المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي)؛ 
وإننا نأمل أن يُسهم هذا اإلصدار في تعزيز دور الهيئة في نشر المعرفة، وأن وإننا نأمل أن يُسهم هذا اإلصدار في تعزيز دور الهيئة في نشر المعرفة، وأن 

يكون منهالً للمتخصصين والباحثين.يكون منهالً للمتخصصين والباحثين.
وقد ابتغت الهيئة من نشــر هذا اإلصــدار -على وجه الخصوص- وقد ابتغت الهيئة من نشــر هذا اإلصــدار -على وجه الخصوص- 
اطــالع الباحثين والمهتميــن بالمجاالت الزكوية على ممارســات الهيئة اطــالع الباحثين والمهتميــن بالمجاالت الزكوية على ممارســات الهيئة 
من خالل توضيح مبادئها، واإلطــار النظامي لها، ويأتي هذا العمل ضمن من خالل توضيح مبادئها، واإلطــار النظامي لها، ويأتي هذا العمل ضمن 
سلسلة من إصدارات الهيئة المعنية بنشر الوعي الزكوي، وقد بادرت الهيئة سلسلة من إصدارات الهيئة المعنية بنشر الوعي الزكوي، وقد بادرت الهيئة 
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قبل ذلك بنشر عدد من األبحاث العلمية المتعلقة بالزكاة، ونشر مجموعة قبل ذلك بنشر عدد من األبحاث العلمية المتعلقة بالزكاة، ونشر مجموعة 
من األدلة اإلرشــادية المتخصصة، كما أنها تســعى -بشكل مستمر- إلى من األدلة اإلرشــادية المتخصصة، كما أنها تســعى -بشكل مستمر- إلى 

التحديث والتطوير في مبادرتها التوعوية وإفادة عامة المهتمين.التحديث والتطوير في مبادرتها التوعوية وإفادة عامة المهتمين.
وعلى كلٍّ فــإن الهيئة بفضل اللــه تعالى، ثم بالدعم الســخي التي وعلى كلٍّ فــإن الهيئة بفضل اللــه تعالى، ثم بالدعم الســخي التي 
تَلقاهُ من مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبد العزيز، تَلقاهُ من مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبد العزيز، 
وسمو ولي عهده األمين، صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهده األمين، صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ا في تحقيق أهدافها وتنفيذ ما ترسمه للوصول  ا في تحقيق أهدافها وتنفيذ ما ترسمه للوصول -حفظهما الله- ال تألو جهدً -حفظهما الله- ال تألو جهدً
إلــى غاياتها، وإننا لنرجو من الله تعالى؛ أن تكون خطانا داعمة لمشــاريع إلــى غاياتها، وإننا لنرجو من الله تعالى؛ أن تكون خطانا داعمة لمشــاريع 
التنمية والتطوير واالزدهار التي تبنتها قيادتنا الرشــيدة، وتحقيق مســتقبل التنمية والتطوير واالزدهار التي تبنتها قيادتنا الرشــيدة، وتحقيق مســتقبل 

مستدام لألجيال القادمة بإذن الله. مستدام لألجيال القادمة بإذن الله. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجماركمقدمة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وســلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وســلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى 
آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين، أما بعد:أما بعد:

فإنَّ مما جاءت به شريعةُ اإلسالم، وجعلتْه من مبانيها العظام: شعيرةَ فإنَّ مما جاءت به شريعةُ اإلسالم، وجعلتْه من مبانيها العظام: شعيرةَ 
الزكاة، التي هي أحد أركان اإلســالم الخمســة، وقد تواردت النصوص الزكاة، التي هي أحد أركان اإلســالم الخمســة، وقد تواردت النصوص 
الشــرعية في الكتاب والســنة على تأكيد منزلتها وفضلها، وذكر أحكامها الشــرعية في الكتاب والســنة على تأكيد منزلتها وفضلها، وذكر أحكامها 
وتحديد صفات المســتحقين لها، والتحذير من تركها والتهاون بها، ومما وتحديد صفات المســتحقين لها، والتحذير من تركها والتهاون بها، ومما 
يؤكد شرفها أنها قرينة الصالة في كتاب الله، وأن النبي يؤكد شرفها أنها قرينة الصالة في كتاب الله، وأن النبي  تولَّى  تولَّى 

ع والجماعات. مَ ع والجماعات.قسمتها بنفسه، كما تولَّى إقامة الجُ مَ قسمتها بنفسه، كما تولَّى إقامة الجُ
وإن مــن األعمال التي تتحقق بها مقاصد الشــرع في فرض الزكاة: وإن مــن األعمال التي تتحقق بها مقاصد الشــرع في فرض الزكاة: 
نيبه- للزكاة، فقد كان النبي  ينتصب  ينتصب  نيبه- للزكاة، فقد كان النبي جبايةَ ولي األمر -أو مَن يُ جبايةَ ولي األمر -أو مَن يُ
بايتهــا، ويوصي بهم، وكان  ــعاةَ إلى أطراف البالد لجِ بايتهــا، ويوصي بهم، وكان لذلك، ويبعث السُّ ــعاةَ إلى أطراف البالد لجِ لذلك، ويبعث السُّ
الناس يدفعونها لموظفيه عليه الصالة والسالم، وتبعه في االنتصاب لهذه الناس يدفعونها لموظفيه عليه الصالة والسالم، وتبعه في االنتصاب لهذه 
الوالية خلفاؤه الراشدون الوالية خلفاؤه الراشدون ، ثم تعاهدها الوالة من بعدهم، وتعاهد ، ثم تعاهدها الوالة من بعدهم، وتعاهد 
ل الزكاة بعدلٍ  اها؛ لتُحصَّ ل الزكاة بعدلٍ العلماءُ الوالةَ بنصحهم بإقامتها، وعدم تركهم إيَّ اها؛ لتُحصَّ العلماءُ الوالةَ بنصحهم بإقامتها، وعدم تركهم إيَّ
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ل على أصحاب األموال حساب زكاة أموالهم، وأدائها  ل على أصحاب األموال حساب زكاة أموالهم، وأدائها وانضباط، وليســهُ وانضباط، وليســهُ
للمستحقين؛ لتبرأ ذمتهم الشرعية في أداء الزكاة.للمستحقين؛ لتبرأ ذمتهم الشرعية في أداء الزكاة.

وقد قررت المراســيم الملكية الكريمة في المملكة العربية السعودية، وقد قررت المراســيم الملكية الكريمة في المملكة العربية السعودية، 
والتنظيمات المعنية، ومن آخرها التنظيم الصــادر بقرار مجلس الوزراء رقم والتنظيمات المعنية، ومن آخرها التنظيم الصــادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
(٤٦٥٤٦٥) بتاريخ ) بتاريخ ١٤٣٨١٤٣٨/٧/٢٠٢٠هـ، تولي هـ، تولي «هيئــة الزكاة والضريبة والجمارك»«هيئــة الزكاة والضريبة والجمارك» 
أعمال جباية الزكاة، وقــد اعتنت الهيئة بإصدار اللوائــح والقواعد، واألدلة أعمال جباية الزكاة، وقــد اعتنت الهيئة بإصدار اللوائــح والقواعد، واألدلة 
اإلرشادية والمنشورات التوعوية، التي تُسهم في تعزيز دور الزكاة في المجتمع، اإلرشادية والمنشورات التوعوية، التي تُسهم في تعزيز دور الزكاة في المجتمع، 

وتحقيق المقاصد الشرعية بصرفها في تغطية احتياجات المستحقين لها.وتحقيق المقاصد الشرعية بصرفها في تغطية احتياجات المستحقين لها.
ومــن األعمــال التوعوية التــي أصدرتهــا هيئة الــزكاة والضريبة ومــن األعمــال التوعوية التــي أصدرتهــا هيئة الــزكاة والضريبة 
والجمارك: والجمارك: «جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية»«جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية»، وهو دليلٌ شرعيٌّ ، وهو دليلٌ شرعيٌّ 
يُعنــى بالتعريف بأحكام الــزكاة ومقاصدها، وطرق حســابها في الهيئة، يُعنــى بالتعريف بأحكام الــزكاة ومقاصدها، وطرق حســابها في الهيئة، 
والمستندات الشــرعية لهذه الطريقة، مع اإلشارة إلى االختيارات الفقهية، والمستندات الشــرعية لهذه الطريقة، مع اإلشارة إلى االختيارات الفقهية، 

وفتاو جهات االجتهاد الشرعي الجماعي وقراراتها المتعلقة بذلك.وفتاو جهات االجتهاد الشرعي الجماعي وقراراتها المتعلقة بذلك.
ني ما فيه من تحرير عدد من القضايا  ني ما فيه من تحرير عدد من القضايا وقد اطلعتُ على الدليل، فســرَّ وقد اطلعتُ على الدليل، فســرَّ
الزكوية، التي تهمُّ الباحثين في المجاالت الشــرعية والنظامية والمحاسبية الزكوية، التي تهمُّ الباحثين في المجاالت الشــرعية والنظامية والمحاسبية 
في فقه ومحاسبة الزكاة، وأر أنه يقدم للمكلَّفين معلوماتٍ شرعيةً واضحةً في فقه ومحاسبة الزكاة، وأر أنه يقدم للمكلَّفين معلوماتٍ شرعيةً واضحةً 
وكافيةً في أداء هذه الفريضة، ويُســهم في تغطية احتياج المكتبة الشــرعية وكافيةً في أداء هذه الفريضة، ويُســهم في تغطية احتياج المكتبة الشــرعية 
لمرجع متخصص في فقه الزكاة وطرق حسابها، مما يثمر -إن شاء الله- في لمرجع متخصص في فقه الزكاة وطرق حسابها، مما يثمر -إن شاء الله- في 
تطوير مجال البحث الشــرعي في هذه القضايا، والذي سينعكس بإذن الله تطوير مجال البحث الشــرعي في هذه القضايا، والذي سينعكس بإذن الله 

على تطوير تطبيقات جباية الزكاة.على تطوير تطبيقات جباية الزكاة.

مقدمة معالي الشيخ أ. د. عبد الله المطلقمقدمة معالي الشيخ أ. د. عبد الله المطلق



مقدمة معالي الشيخ أ. د. عبد الله المطلقمقدمة معالي الشيخ أ. د. عبد الله المطلق
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وإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذ تطرح هذا الدليل، فإنها ترجو وإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذ تطرح هذا الدليل، فإنها ترجو 
ــا للمتخصصين والمهتمين،  ــا للمتخصصين والمهتمين، من اللــه أن يُكتب له القبول، وأن يكون نافعً من اللــه أن يُكتب له القبول، وأن يكون نافعً
ــا للقضايا المهمة فــي الزكاة، ومجيبًا على بعض اإلشــكاليات  ــا للقضايا المهمة فــي الزكاة، ومجيبًا على بعض اإلشــكاليات وموضحً وموضحً

العملية، مما يزيد من درجة التزام المكلفين الطوعي بها.العملية، مما يزيد من درجة التزام المكلفين الطوعي بها.
هــذا، وأســأل اللــه هــذا، وأســأل اللــه  أن يوفــق الجميع لما يحــب ويرضى،  أن يوفــق الجميع لما يحــب ويرضى، 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبالله التوفيق.وبالله التوفيق.
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الحمــد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف األنبياء الحمــد لله رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف األنبياء 
والمرسلين، والمرسلين، أما بعد:أما بعد:

فإن شعيرة الزكاة من أركان اإلسالم المتينة، وقد تظافرت النصوص فإن شعيرة الزكاة من أركان اإلسالم المتينة، وقد تظافرت النصوص 
الشرعية في بيان منزلتها وفضلها واألجر المترتب على أدائها، وقد وضعت الشرعية في بيان منزلتها وفضلها واألجر المترتب على أدائها، وقد وضعت 
ا جليلة، تــدل على العناية  ــا وأحكامً كمً ا جليلة، تــدل على العناية الشــريعة لها مقاصد عظيمة وحِ ــا وأحكامً كمً الشــريعة لها مقاصد عظيمة وحِ
بشــأن الزكاة، ومن ذلك: النصوص الواردة في تعيين األموال التي تجب بشــأن الزكاة، ومن ذلك: النصوص الواردة في تعيين األموال التي تجب 
فيها الزكاة، وشــروط وجوبها، وتســمية أصناف المستحقين، وغيرها من فيها الزكاة، وشــروط وجوبها، وتســمية أصناف المستحقين، وغيرها من 

األحكام الشرعية. األحكام الشرعية. 
ومن أخص ما يدل على منزلة هذه الشعيرة ومرتبها في شرائع الدين ومن أخص ما يدل على منزلة هذه الشعيرة ومرتبها في شرائع الدين 
وأهميتها في حيــاة الناس؛ أن النبي وأهميتها في حيــاة الناس؛ أن النبي  توالها بنفســه، وتولى  توالها بنفســه، وتولى 
ماله في البلدان، وعلى ذلك  ماله في البلدان، وعلى ذلك قسمتها على المســتحقين، وندب إلى ذلك عُ قسمتها على المســتحقين، وندب إلى ذلك عُ

سار الخلفاء الراشدون سار الخلفاء الراشدون  والوالة إلى يومنا هذا. والوالة إلى يومنا هذا.
وفي عصرنا هذا، وفي المملكة العربية الســعودية -وبفضل من الله وفي عصرنا هذا، وفي المملكة العربية الســعودية -وبفضل من الله 
تعالى- اعتنى والة األمر بشــأن جباية الزكاة وتوزيعها على المســتحقين؛ تعالى- اعتنى والة األمر بشــأن جباية الزكاة وتوزيعها على المســتحقين؛ 



١٢١٢

حيث قام المؤســس الملك عبد العزيز حيث قام المؤســس الملك عبد العزيز  بإصدار المرســوم الملكي  بإصدار المرســوم الملكي 
تضمن  والذي  تضمن هـــ،  والذي  ١٣٧٠١٣٧٠/٦/٢٩٢٩هـــ،  وتاريخ  وتاريخ )  رقــم (رقــم (٨٦٣٤٨٦٣٤/٢٨٢٨/٢/١٧١٧) 
ا ألحكام الشــريعة اإلسالمية السمحاء،  ا ألحكام الشــريعة اإلسالمية السمحاء، األمر بجباية الزكاة الشــرعية وفقً األمر بجباية الزكاة الشــرعية وفقً
وعلى ذلك تتابعت المراســيم الملكية بهذا الشــأن، وهو ما تضمنته المادة وعلى ذلك تتابعت المراســيم الملكية بهذا الشــأن، وهو ما تضمنته المادة 
الحادية والعشرين من النظام األساســي للحكم: «تُجبى الزكاة، وتنفق في الحادية والعشرين من النظام األساســي للحكم: «تُجبى الزكاة، وتنفق في 

مصارفها الشرعية».مصارفها الشرعية».
وفي عهد خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز وفي عهد خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز 
-حفظــه اللــه- صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (-حفظــه اللــه- صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (٥٧٠٥٧٠) وتاريخ ) وتاريخ 
١٤٤٢١٤٤٢/٩/٢٢٢٢هـ، المتضمن الموافقة على تنظيــم هيئة الزكاة والضريبة هـ، المتضمن الموافقة على تنظيــم هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك، وقــد تضمن هذا التنظيم تســمية أعمال الهيئــة والتي منها: والجمارك، وقــد تضمن هذا التنظيم تســمية أعمال الهيئــة والتي منها: 
جباية الزكاة، وما يتعلق بها من مهــام، مثل: توفير الخدمات عالية الجودة جباية الزكاة، وما يتعلق بها من مهــام، مثل: توفير الخدمات عالية الجودة 
للمكلَّفين لمســاعدتهم على الوفاء بواجباتهم، والعمل على نشــر الوعي للمكلَّفين لمســاعدتهم على الوفاء بواجباتهم، والعمل على نشــر الوعي 

لد المكلَّفين، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.لد المكلَّفين، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.
ولهذا اعتنت هيئــة الــزكاة والضريبة والجمارك بنشــر الوعي ولهذا اعتنت هيئــة الــزكاة والضريبة والجمارك بنشــر الوعي 
في المجــاالت الزكوية والضريبية والجمركيــة، والتي نتج عن قيامها في المجــاالت الزكوية والضريبية والجمركيــة، والتي نتج عن قيامها 
بهذا الدور: إعداد ونشــر هذا اإلصدار الــذي بعنوان بهذا الدور: إعداد ونشــر هذا اإلصدار الــذي بعنوان «جباية الزكاة في «جباية الزكاة في 
المملكة العربية الســعودية - منظور فقهي»المملكة العربية الســعودية - منظور فقهي»، والــذي تهدف الهيئة من ، والــذي تهدف الهيئة من 
إعداده ونشره اإلسهام في نشر الثقافة الزكوية لد عموم المهتمين في إعداده ونشره اإلسهام في نشر الثقافة الزكوية لد عموم المهتمين في 

هذه المجاالت.هذه المجاالت.

مقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعيةمقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعية



مقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعيةمقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعية

١٣١٣

وقد اتبعــت هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك إلنجــاز هذا العمل وقد اتبعــت هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك إلنجــاز هذا العمل 
الخطوات اآلتية:الخطوات اآلتية:

تحديد القضايا الزكوية التي تحتاج إلى دراسة وتحرير، وذلك  تحديد القضايا الزكوية التي تحتاج إلى دراسة وتحرير، وذلك -   -١
من خالل دراسة استفسارات المكلَّفين، ومتابعة المنشورات من خالل دراسة استفسارات المكلَّفين، ومتابعة المنشورات 

العلمية في هذا المجاالت.العلمية في هذا المجاالت.
قامت الهيئة من خالل فريق داخلي بدراسة هذه الموضوعات  قامت الهيئة من خالل فريق داخلي بدراسة هذه الموضوعات -   -٢
من الناحية الشــرعية والنظامية والمحاســبية، وإعداد المادة من الناحية الشــرعية والنظامية والمحاســبية، وإعداد المادة 

العلمية لهذا اإلصدار.العلمية لهذا اإلصدار.
عرض العمل بعد اكتماله على عدد من المختصين بشــأن فقه  عرض العمل بعد اكتماله على عدد من المختصين بشــأن فقه -   -٣

الزكاة وإجراء التعديل في ضوء مقترحاتهم.الزكاة وإجراء التعديل في ضوء مقترحاتهم.
تحكيم المنشور لد عدد من الشخصيات العلمية، ومراجعته،  تحكيم المنشور لد عدد من الشخصيات العلمية، ومراجعته، -   -٤

وأجريت عليه التعديالت في ضوء الملحوظات المبداة.وأجريت عليه التعديالت في ضوء الملحوظات المبداة.
اســتكمال متطلبات الصياغــة النهائية لإلصــدار، والتدقيق  اســتكمال متطلبات الصياغــة النهائية لإلصــدار، والتدقيق -   -٥

اللغوي، والتنسيق الفني.اللغوي، والتنسيق الفني.
ولما كان إعداد مثــل هذا اإلصدار يتطلَّب تحديد قواعد موضوعية ولما كان إعداد مثــل هذا اإلصدار يتطلَّب تحديد قواعد موضوعية 
ا من األمور،  ا من األمور، لكتابة وإعداد المنشــور؛ فإن الهيئة راعت عند إعــداده عددً لكتابة وإعداد المنشــور؛ فإن الهيئة راعت عند إعــداده عددً

منها:منها:
االختصار في عرض القضايا ودراستها، وعدم التوسع إال في  االختصار في عرض القضايا ودراستها، وعدم التوسع إال في -   -١

المواطن التي تتطلَّب ذلك.المواطن التي تتطلَّب ذلك.



١٤١٤

يُقتصــر عند بيــان المعالجــة الزكوية على طريقــة الهيئة في  يُقتصــر عند بيــان المعالجــة الزكوية على طريقــة الهيئة في -   -٢
الممارسة المحاسبية.الممارسة المحاسبية.

العناية ببيان المستندات النظامية المتعلقة بالمعالجات الزكوية  العناية ببيان المستندات النظامية المتعلقة بالمعالجات الزكوية -   -٣
من خــالل أحكام الالئحــة التنفيذية لجباية الــزكاة الصادرة من خــالل أحكام الالئحــة التنفيذية لجباية الــزكاة الصادرة 

بالقرار الوزاري رقم (بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦) وتاريخ) وتاريخ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
عدم التطرق للخالف الفقهي في الدراســة الشرعية، وال إلى  عدم التطرق للخالف الفقهي في الدراســة الشرعية، وال إلى -   -٤

الموافقات الفقهية إال عند الحاجة.الموافقات الفقهية إال عند الحاجة.
تجريد اإلصدار من النقوالت إال عند الحاجة وأهمية النص. تجريد اإلصدار من النقوالت إال عند الحاجة وأهمية النص.-   -٥

يُكتفى بأهم األدلة الشــرعية الواردة في المسألة، ويُعتنى ببيان  يُكتفى بأهم األدلة الشــرعية الواردة في المسألة، ويُعتنى ببيان -   -٦
وجه الداللة، وصلة عمل الهيئة بها.وجه الداللة، وصلة عمل الهيئة بها.

العناية بمراجعة اإلصدار وعرضه على المختصين. العناية بمراجعة اإلصدار وعرضه على المختصين.-   -٧
ا واسعة  ا، فقد بذلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودً ا واسعة وختامً ا، فقد بذلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودً وختامً
في إعــداد محتو هذا اإلصــدار، وإنني ألنتهز هذه الفرصة ألشــكر في إعــداد محتو هذا اإلصــدار، وإنني ألنتهز هذه الفرصة ألشــكر 
كل من ســاهم في هذا اإلصدار، وأخص بالشــكر معالي رئيس اللجنة كل من ســاهم في هذا اإلصدار، وأخص بالشــكر معالي رئيس اللجنة 
الشــرعية في الهيئة أ. د. عبد الله بن محمد المطلــق، وأعضاء اللجنة الشــرعية في الهيئة أ. د. عبد الله بن محمد المطلــق، وأعضاء اللجنة 
م هذا اإلصدار أو قام بمراجعته وإثراء محتواه،  م هذا اإلصدار أو قام بمراجعته وإثراء محتواه، الشــرعية، وكل من حكَّ الشــرعية، وكل من حكَّ
كما أنني أشــكر فريق العمل من الهيئة على الجهود القيمة المبذولة في كما أنني أشــكر فريق العمل من الهيئة على الجهود القيمة المبذولة في 

إعداد هذا اإلصدار.إعداد هذا اإلصدار.

مقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعيةمقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعية



مقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعيةمقدمة وكيل المحافظ للبحوث واالستشارات الزكوية واألمين العام للجنة الشرعية

١٥١٥

وقد قصدت هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك مــن هذا اإلصدار، وقد قصدت هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك مــن هذا اإلصدار، 
إثراء الســاحة العلمية، واإلسهام في نشر الوعي في مجاالت الزكاة؛ وإني إثراء الســاحة العلمية، واإلسهام في نشر الوعي في مجاالت الزكاة؛ وإني 
إذ أحمد الله تعالى أن هدانا ووفقنا لمثل هذا العمل؛ فإني أرجوه إذ أحمد الله تعالى أن هدانا ووفقنا لمثل هذا العمل؛ فإني أرجوه  أن  أن 
ينفــع به، وأن يجعله عونًا للباحثين والمتخصصين، وأن يســهم في تطوير ينفــع به، وأن يجعله عونًا للباحثين والمتخصصين، وأن يســهم في تطوير 

األبحاث في فقه الزكاة ومحاسبتها.األبحاث في فقه الزكاة ومحاسبتها.



١٦١٦



١٧١٧

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبيِّنا محمدٍ المبعوث الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على نبيِّنا محمدٍ المبعوث 
رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحســانٍ إلى رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحســانٍ إلى 

يوم الدين.يوم الدين.
أما بعد:أما بعد:

فإن الزكاة هي ثالث أركان اإلســالم، وأحد مبانيه العظام، وهي من فإن الزكاة هي ثالث أركان اإلســالم، وأحد مبانيه العظام، وهي من 
مظاهر اجتماع القلوب، وقد فرضت في الشــرائع الســابقةمظاهر اجتماع القلوب، وقد فرضت في الشــرائع الســابقة(١)، وقرنها الله ، وقرنها الله 
ا(٢)، ومن ذلك قول الله ، ومن ذلك قول الله  ا بالصالة في كتابه في ثمانية وعشرين موضعً  بالصالة في كتابه في ثمانية وعشرين موضعً
: : نث   n   m   l   k      مث(٣)، ونصَّ النبيُّ ، ونصَّ النبيُّ  على  على 
نيَّتِها بقوله  لمعاذ بــن جبل  لمعاذ بــن جبل  حين بعثه  حين بعثه  كْ نيَّتِها بقوله وجوبهــا ورُ كْ وجوبهــا ورُ
األقرب أن الزكاة كانت مفروضة في الشــرائع السابقة، وقد ورد فيها نصوص كثيرة،  األقرب أن الزكاة كانت مفروضة في الشــرائع السابقة، وقد ورد فيها نصوص كثيرة،    (١)
كقوله تعالى: كقوله تعالى: نث   %   &   '   )   (   *   +   ,      مث [بسورة [بسورة 

   f   e   d   c   b   نث : : عن عيسى بن مريم  عن عيسى بن مريم  األنبياء: األنبياء: ٧٣٧٣]، وقوله ، وقوله
i   h   g      مث [سورة مريم:[سورة مريم:٣١٣١].

انظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، فؤاد عبد الباقي، (ص٤٢١٤٢١).). انظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، فؤاد عبد الباقي، (ص   (٢)
سورة البقرة: ٤٣٤٣. سورة البقرة:    (٣)



١٨١٨

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

نْ  ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ــةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ نْ «أَعْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ــةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ إلى اليمــن: إلى اليمــن: «أَعْ
»(١)، وبيَّن العقاب األخروي لمانعها، وبيَّن العقاب األخروي لمانعها(٢)، وهي ، وهي  مْ ائِهِ رَ قَ لَــى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ »أَغْ مْ ائِهِ رَ قَ لَــى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ أَغْ
؛ حيث  ؛ حيث العبادة المالية التي فيها اإلحســان إلى الناس والتخلُّص من الشحِّ العبادة المالية التي فيها اإلحســان إلى الناس والتخلُّص من الشحِّ

ينفق المرء أعزَّ ما يملك لله ســبحانه وتعالــى، والله يقول: ينفق المرء أعزَّ ما يملك لله ســبحانه وتعالــى، والله يقول: نث¡ ¢   
£   ¤   ¥مث(٣)، والخيــر: هو المــال، والخيــر: هو المــال(٤)، ويقول ، ويقول : : نث®   
¯°   ±   ²مث(٥)، وقد جعل الشــارع من مهامِّ الدولة جبايةَ الزكاة من ، وقد جعل الشــارع من مهامِّ الدولة جبايةَ الزكاة من 
ين لها(٦)، وذلك عن طريق تكليف ، وذلك عن طريق تكليف  فَها على المستحقِّ ين لهاأرباب األموال، وصرْ فَها على المستحقِّ أرباب األموال، وصرْ
العاملينالعاملين(٧) بالمرور على أصحاب األموال في سائر أنحاء الدولة، وحساب  بالمرور على أصحاب األموال في سائر أنحاء الدولة، وحساب 

رواه البخاري (١٣٩٥١٣٩٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٩١٩).). رواه البخاري (   (١)
ا: صحيح البخاري (٨)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٦١٦).). وانظر في وجوبها أيضً ا: صحيح البخاري (  وانظر في وجوبها أيضً  

انَ  ا كَ ا، إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ــؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ انَ : «مَ ا كَ ا، إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ــؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ قــال : «مَ قــال    (٢)
نْبُهُ  ا جَ  بِهَ وَ يُكْ ، فَ نَّمَ هَ ارِ جَ ا فِي نَ يْهَ لَ يَ عَ مِ أُحْ ، فَ نْ نَارٍ ائِحُ مِ فَ هُ صَ تْ لَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ قِ مُ الْ ــوْ نْبُهُ يَ ا جَ  بِهَ وَ يُكْ ، فَ نَّمَ هَ ارِ جَ ا فِي نَ يْهَ لَ يَ عَ مِ أُحْ ، فَ نْ نَارٍ ائِحُ مِ فَ هُ صَ تْ لَ حَ فِّ ةِ صُ يَامَ قِ مُ الْ ــوْ يَ
تَّى  ، حَ نَةٍ ــينَ أَلْفَ سَ سِ مْ هُ خَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ، فِي يَ هُ تْ لَ يدَ دَتْ أُعِ رَ ا بَ لَّمَ ، كُ هُ رُ ظَهْ بِينُهُ وَ جَ تَّى وَ ، حَ نَةٍ ــينَ أَلْفَ سَ سِ مْ هُ خَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ، فِي يَ هُ تْ لَ يدَ دَتْ أُعِ رَ ا بَ لَّمَ ، كُ هُ رُ ظَهْ بِينُهُ وَ جَ وَ
ا إِلَى النَّار». رواه البخاري (١٤٠٢١٤٠٢، ،  إِمَّ ، وَ نَّةِ ا إِلَى الْجَ ، إِمَّ بِيلَهُ  سَ يَرَ بَادِ، فَ عِ يْنَ الْ ى بَ ضَ قْ ا إِلَى النَّار». رواه البخاري (يُ إِمَّ ، وَ نَّةِ ا إِلَى الْجَ ، إِمَّ بِيلَهُ  سَ يَرَ بَادِ، فَ عِ يْنَ الْ ى بَ ضَ قْ يُ

١٤٠٣١٤٠٣)، ومسلم ()، ومسلم (٩٨٧٩٨٧) واللفظ له.) واللفظ له.
سورة العاديات: ٨. سورة العاديات:    (٣)

انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن (١٣٥١٣٥/٣)، الجامع ألحكام القرآن ()، الجامع ألحكام القرآن (١٦٢١٦٢/٢٠٢٠)، )،  انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن (   (٤)
تفسير القرآن العظيم (تفسير القرآن العظيم (٤٦٧٤٦٧/٨).).

سورة الفجر: ٢٠٢٠. سورة الفجر:    (٥)
انظــر: كتاب األموال، أبــو عبيــد، (ص ٦٧٨٦٧٨)، األحكام الســلطانية، الماوردي، )، األحكام الســلطانية، الماوردي،  انظــر: كتاب األموال، أبــو عبيــد، (ص    (٦)
(ص (ص ٤٠٤٠)، معين الحكام فيما يتــردد بين الخصمين من األحكام (ص)، معين الحكام فيما يتــردد بين الخصمين من األحكام (ص١٢١٢)، مطالب )، مطالب 

أولي النهى في شرح غاية المنتهى (أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٤٦٤٤٦٤/٦).).
العاملون على الزكاة: هم الذين نصبتهم الدولة لجباية الزكاة من أصحاب األموال،  العاملون على الزكاة: هم الذين نصبتهم الدولة لجباية الزكاة من أصحاب األموال،    (٧)= = 



مقدمةمقدمة

١٩١٩

مقدار زكاتهم، ثم تحصيلها منهم، واإلشــراف على صرفها وتوزيعها على مقدار زكاتهم، ثم تحصيلها منهم، واإلشــراف على صرفها وتوزيعها على 
ين لها. ين لها.المستحقّ المستحقّ

ين من المهام األساسية التي  ين من المهام األساسية التي وتُعد جباية الزكاة وصرفها على المستحقّ وتُعد جباية الزكاة وصرفها على المستحقّ
نص عليها النظام األساســي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر نص عليها النظام األساســي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر 
باألمر الملكي رقم أ/باألمر الملكي رقم أ/٩٠٩٠، بتاريخ ، بتاريخ ١٤١٢١٤١٢/٨/٢٧٢٧هـ، حيث جاء في المادة هـ، حيث جاء في المادة 

الحادية والعشرين: الحادية والعشرين: «تُجبى الزكاة، وتُنفق في مصارفها الشرعية»«تُجبى الزكاة، وتُنفق في مصارفها الشرعية».
ا لذلــك صدر فــي عهد المؤســس الملك عبــد العزيز  ا لذلــك صدر فــي عهد المؤســس الملك عبــد العزيز وتأكيــدً وتأكيــدً
وتاريــخ  وتاريــخ )،   ،(٨٦٣٤٨٦٣٤/٢٨٢٨/٢/١٧١٧) رقــم  الملكــي  المرســوم   ) رقــم  الملكــي  المرســوم   
ــن األمر بجباية  ــن األمر بجباية م، المتضمّ ١٣٧٠١٣٧٠/٦/٢٩٢٩هـــ، الموافق هـــ، الموافق ١٩٥١١٩٥١/٤/٦م، المتضمّ
الزكاة، وصــدر في نفس العام القــرار الوزاري رقــم (الزكاة، وصــدر في نفس العام القــرار الوزاري رقــم (٣٩٤٣٩٤)، وتاريخ )، وتاريخ 
١٣٧٠١٣٧٠/٨/٧هـ، والمتضمن إنشاء مصلحة الزكاة، وتال ذلك المرسومَ هـ، والمتضمن إنشاء مصلحة الزكاة، وتال ذلك المرسومَ 
عددٌ من المراســيم الملكية المؤكدة له، والقرارات الوزارية المنفذة له، عددٌ من المراســيم الملكية المؤكدة له، والقرارات الوزارية المنفذة له، 
واللوائح والتعاميم المفسرة والموضحة له، ومن ذلك: المرسوم الملكي واللوائح والتعاميم المفسرة والموضحة له، ومن ذلك: المرسوم الملكي 
رقم (م/رقم (م/٤٠٤٠)، وتاريخ )، وتاريخ ١٤٠٥١٤٠٥/٧/٢هـ، والالئحة التنفيذية لجباية الزكاة هـ، والالئحة التنفيذية لجباية الزكاة 
الصــادرة بالقرار الوزاري رقــم (الصــادرة بالقرار الوزاري رقــم (٢٠٨٢٢٠٨٢)، وتاريــخ )، وتاريــخ ١٤٣٨١٤٣٨/٦/١هـ، هـ، 
الموافــق الموافــق ٢٠١٧٢٠١٧/٢/٢٨٢٨م، والالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة الصادرة م، والالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة الصادرة 
بالقرار الــوزاري رقــم (بالقرار الــوزاري رقــم (٢٢١٦٢٢١٦)، وتاريخ )، وتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـــ، الموافق هـــ، الموافق 

٢٠١٩٢٠١٩/٣/١٤١٤م. م. 
وحفظها وتنميتها وتوزيعها. وحفظها وتنميتها وتوزيعها.=   =

انظر: بدائع الصنائع (٤٤٤٤/٢)، الكافي في فقه أهل المدينة ()، الكافي في فقه أهل المدينة (٣٢٦٣٢٦/١).). انظر: بدائع الصنائع (   



٢٠٢٠

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

/ /
( )

/ /
( )

/ /

( )

( )
/ /

/ /
( )

( )

( )
/ /

وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمــارك في الوقت الحاضر بمهمة وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمــارك في الوقت الحاضر بمهمة 
جبايــة الزكاة في المملكة العربية الســعودية؛ حيث تتولّــى القيام بجميع جبايــة الزكاة في المملكة العربية الســعودية؛ حيث تتولّــى القيام بجميع 
ا  ا ، ابتداءً من التســجيل، ومرورً اإلجراءات التي تتصل بــزكاة المكلَّفاإلجراءات التي تتصل بــزكاة المكلَّف(١)، ابتداءً من التســجيل، ومرورً
بعملية تقديم اإلقراراتبعملية تقديم اإلقرارات(٢) وإصدار الربوط الزكوية وإصدار الربوط الزكوية(٣)، وإجراءات السداد، ، وإجراءات السداد، 
المكلف: (شــخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا يخضع لجباية الزكاة بموجب  المكلف: (شــخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا يخضع لجباية الزكاة بموجب    (١)
الالئحة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص الالئحة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص 
صادر من جهة مختصــة). انظر: المادة األولى من الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة صادر من جهة مختصــة). انظر: المادة األولى من الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم (الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
ا لنمــاذج الهيئة، يتضمن البنود المتعلقة  اإلقــرار الزكوي: (بيان يقدمه المكلف وفقً ا لنمــاذج الهيئة، يتضمن البنود المتعلقة   اإلقــرار الزكوي: (بيان يقدمه المكلف وفقً  (٢)
ا لما ورد فــي الالئحة). انظر:  ا لما ورد فــي الالئحة). انظر: بحســاب الزكاة، ويظهر الزكاة المســتحقة عليه طبقً بحســاب الزكاة، ويظهر الزكاة المســتحقة عليه طبقً

المرجع السابق.المرجع السابق.
ا للمعلومات  الربط الزكوي: (قرار من الهيئة يفصح عن قبولها لإلقرار أو تعديله، وفقً ا للمعلومات   الربط الزكوي: (قرار من الهيئة يفصح عن قبولها لإلقرار أو تعديله، وفقً  (٣)
المتوفــرة واإلجراءات المعمول بها في الهيئة) المــادة األولى من الالئحة التنفيذية المتوفــرة واإلجراءات المعمول بها في الهيئة) المــادة األولى من الالئحة التنفيذية 

لجباية الزكاة. انظر: المرجع السابق.لجباية الزكاة. انظر: المرجع السابق.



مقدمةمقدمة

٢١٢١

وفحص المعلومات والبيانات المقدمة، والتحقق منها من خالل الكفاءات وفحص المعلومات والبيانات المقدمة، والتحقق منها من خالل الكفاءات 
البشــرية والتقنيات اآللية المعاصرة لد الهيئة، وانتهاءً بإصدار شــهادة البشــرية والتقنيات اآللية المعاصرة لد الهيئة، وانتهاءً بإصدار شــهادة 
الزكاة النهائية، وما قد ينتج بعد ذلك من القيام بدراسة اعتراضات المكلَّف الزكاة النهائية، وما قد ينتج بعد ذلك من القيام بدراسة اعتراضات المكلَّف 

على ربوط الهيئة الزكوية.على ربوط الهيئة الزكوية.
وقد اعتنــت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة ببيــان أحكام الجباية في وقد اعتنــت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة ببيــان أحكام الجباية في 
األنشــطة التجارية دون غيرها من األموال الزكوية، وبيان قواعد محاســبة األنشــطة التجارية دون غيرها من األموال الزكوية، وبيان قواعد محاســبة 
الزكاة، وتسمية متطلبات تقديم اإلقرار، وإجراءات الربط والفحص والسداد، الزكاة، وتسمية متطلبات تقديم اإلقرار، وإجراءات الربط والفحص والسداد، 

وما يتعلق بإجراءات االعتراض واالستئناف، والمدد الزمنية الخاصة بها.وما يتعلق بإجراءات االعتراض واالستئناف، والمدد الزمنية الخاصة بها.
وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوريد الحصيلة الزكوية التي وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوريد الحصيلة الزكوية التي 
تجبيها، وإيداعها في حســاب الزكاة المخصص لذلك في البنك المركزي تجبيها، وإيداعها في حســاب الزكاة المخصص لذلك في البنك المركزي 
الســعودي، وتصــرف وزارة المالية مبلــغ الزكاة المحصــل كامالً على الســعودي، وتصــرف وزارة المالية مبلــغ الزكاة المحصــل كامالً على 
ا لما جاء في المرسوم الملكي الصادر  ا لما جاء في المرسوم الملكي الصادر مصارف الزكاة الشرعية، وذلك طبقً مصارف الزكاة الشرعية، وذلك طبقً
بتاريخ بتاريخ ١٣٨٣١٣٨٣/١/٥هـ، والذي تضمن التوجيه بتوريد جميع مبالغ الزكاة هـ، والذي تضمن التوجيه بتوريد جميع مبالغ الزكاة 

المتحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان االجتماعي.المتحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان االجتماعي.
ويمتد دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليشــمل التوعية بجباية ويمتد دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليشــمل التوعية بجباية 
الزكاة، وتقريب ذلك بطرق متنوعة، ولذا رأت الهيئة إصدار الزكاة، وتقريب ذلك بطرق متنوعة، ولذا رأت الهيئة إصدار «جباية الزكاة «جباية الزكاة 
في المملكة العربية الســعودية»في المملكة العربية الســعودية»، والذي يوضح طريقة حســاب الزكاة في ، والذي يوضح طريقة حســاب الزكاة في 
المملكة، المملكة، مع بيان التأصيل الشرعي لها، واألسس المحاسبية، والمستندات مع بيان التأصيل الشرعي لها، واألسس المحاسبية، والمستندات 
النظامية التي بُنيت عليهاالنظامية التي بُنيت عليها، مما يســاهم في رفع الوعي بفقه حساب الزكاة، ، مما يســاهم في رفع الوعي بفقه حساب الزكاة، 

ويساعد في رفع االلتزام الطوعي بها. ويساعد في رفع االلتزام الطوعي بها. 



٢٢٢٢

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

هذا هو الجهد، ومن الله يُســتمد العون والتوفيق، وصلى الله وسلم هذا هو الجهد، ومن الله يُســتمد العون والتوفيق، وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



مفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارهامفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارها

٢٣٢٣

[١]
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[١-١] حقيقة الزكاة:] حقيقة الزكاة:

الزكاة لغة:الزكاة لغة:
الزكاة: الزكاة: اســم من الفعل زكا يزكــو، والمصدر منــه: زكاءاســم من الفعل زكا يزكــو، والمصدر منــه: زكاء(١)، وهو ، وهو 
أصل يدل على نماء وزيادةأصل يدل على نماء وزيادة(٢)، وتســتعمل في اللغة على عدة معان، منها: ، وتســتعمل في اللغة على عدة معان، منها: 
................................................................ الطهارةالطهارة(٣)، والنماء، والنماء(٤)، والصالح والتنعم،، والصالح والتنعم،

انظر: القاموس المحيط، مادة (ز ك و) (١٦٦٧١٦٦٧).). انظر: القاموس المحيط، مادة (ز ك و) (   (١)
.(.(١٧١٧/٣) ،( ز ك) انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة  ) ،( ز ك) انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة  (٢)

ومنه: قول الله تعالى: نثÔ Ó Ò Ñمث [ســورة األعلى: [ســورة األعلى: ١٤١٤] أي: طهرها من األخالق  أي: طهرها من األخالق  ومنه: قول الله تعالى:    (٣)
الدنيئة. تفسير القرآن العظيم (الدنيئة. تفسير القرآن العظيم (٤١٢٤١٢/٥).).

قال ابــن فارس  في مقاييــس اللغة، مــادة (ز ك )، ( في مقاييــس اللغة، مــادة (ز ك )، (١٧١٧/٣-١٨١٨): (الزاء ): (الزاء  قال ابــن فارس    (٤)
والكاف والحرف المعتــل: أصلٌ يدلُ على نماء وزيادة)، ومنــه قولهم: زكا الزرع والكاف والحرف المعتــل: أصلٌ يدلُ على نماء وزيادة)، ومنــه قولهم: زكا الزرع 
ا، كما يُرو عــن علي : (العلمُ يزكو على اإلنفاق)، رواه أبو نعيم : (العلمُ يزكو على اإلنفاق)، رواه أبو نعيم  ا، كما يُرو عــن علي يزكو زكوً يزكو زكوً
األصبهاني في حلية األولياء (األصبهاني في حلية األولياء (٧٩٧٩/١)، ومن طريقــه: الخطيب البغدادي في الفقيه )، ومن طريقــه: الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقــه (والمتفقــه (١٨٢١٨٢/١)، وابن عســاكر في تاريخ دمشــق ()، وابن عســاكر في تاريخ دمشــق (١٧١٧/١٤١٤)، ()، (٢٥٢٢٥٢/٥٠٥٠)، )، 

والمزي في تهذيب الكمال (والمزي في تهذيب الكمال (٢٢٠٢٢٠/٢٤٢٤)، والذهبي في تذكرة الحفاظ ()، والذهبي في تذكرة الحفاظ (١١١١/١).).
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وغير ذلكوغير ذلك(١)، وكل هذه المعاني متحققة في شــعيرة الزكاة، إذ يحصل بها ، وكل هذه المعاني متحققة في شــعيرة الزكاة، إذ يحصل بها 
 ، ،(٢)« الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ ــتْ صَ ا نَقَصَ »«مَ الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ ــتْ صَ ا نَقَصَ نمــاء المال، كما قال النبي نمــاء المال، كما قال النبي : : «مَ
 ، حّ ة والشُّ رَ نَس المعصية، ومساوئ النفس، كاألَثَ ها من دَ جُ خرِ ، وبها يتطهر مُ حّ ة والشُّ رَ نَس المعصية، ومساوئ النفس، كاألَثَ ها من دَ جُ خرِ وبها يتطهر مُ
كمــا قال تعالى: كمــا قال تعالى: نثp   o   n   m   l   k   jمث(٣)، ويُمدح من ، ويُمدح من 
ثنى عليه، وبها صالح العباد والبالد والنعم في  ــه ويُ بَةً بها نفسُ يِّ ثنى عليه، وبها صالح العباد والبالد والنعم في يُخرجها طَ ــه ويُ بَةً بها نفسُ يِّ يُخرجها طَ

الدنيا واآلخرة.الدنيا واآلخرة.
ا: ا:الزكاة شرعً الزكاة شرعً

ا، في مــال معين، ألصناف  ر شــرعً ا، في مــال معين، ألصناف (نصيبٌ مقدَّ ر شــرعً الزكاة في الشــرع: الزكاة في الشــرع: (نصيبٌ مقدَّ
مخصوصة، على وجه مخصوص)مخصوصة، على وجه مخصوص)(٤).

ا): بلوغ المــال الزكوي النصابَ الذي : بلوغ المــال الزكوي النصابَ الذي  ا)(نصيب مقدر شــرعً راد بـ (نصيب مقدر شــرعً راد بـ ويُ ويُ
تجب عنده الزكاة.تجب عنده الزكاة.

ــراد بـ (المال المعين)(المال المعين): األموال المســماة التي تجب فيها الزكاة، : األموال المســماة التي تجب فيها الزكاة،  ــراد بـ ويُ ويُ
وأصول األموال الزكوية أربعة، وهي: وأصول األموال الزكوية أربعة، وهي: 

  .النقدان: (الذهب، والفضة)، وسائر النقود. النقدان: (الذهب، والفضة)، وسائر النقود
  .عروض التجارة. عروض التجارة

انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، (٣٠٧٣٠٧/٢)، القاموس المحيط ()، القاموس المحيط (١٦٦٧١٦٦٧).). انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، (   (١)
رواه مسلم من حديث أبي هريرة برقم (٢٥٨٨٢٥٨٨).). رواه مسلم من حديث أبي هريرة برقم (   (٢)

سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:    (٣)
ينظر: اإلقناع (٣٨٧٣٨٧/١)، البناية شرح الهداية ()، البناية شرح الهداية (٣٤٠٣٤٠/٣)، مواهب الجليل ()، مواهب الجليل (٨١٨١/٣)، )،  ينظر: اإلقناع (   (٤)

الحاوي الكبير (الحاوي الكبير (٧١٧١/٣).).
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 .بهيمة األنعام.بهيمة األنعام
 .الخارج من األرض.الخارج من األرض

راد بـ (األصنــاف المخصوصة)(األصنــاف المخصوصة): : أصناف الزكاة الثمانية المذكورة أصناف الزكاة الثمانية المذكورة  راد بـ ويُ ويُ
   w   v   u   t   s   r   q   في قوله تعالــى: في قوله تعالــى: نث
ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦       ~   }   |   {   z   y   x

§   ¨   ©   ª مث(١).

راد بـ (على وجه مخصوص)(على وجه مخصوص): الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة : الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة  راد بـ ويُ ويُ
وصحتها؛ كاإلســالم، والحرية، والملك التام للمــال، والنية في إخراج وصحتها؛ كاإلســالم، والحرية، والملك التام للمــال، والنية في إخراج 

الزكاة، فإن اختل شرط منها فال يصح اعتبار المال المخرج زكاة.الزكاة، فإن اختل شرط منها فال يصح اعتبار المال المخرج زكاة.
وتعريف الزكاة بهذا النحو فيه تغليــبٌ لحقيقة المال المخرج، وقد وتعريف الزكاة بهذا النحو فيه تغليــبٌ لحقيقة المال المخرج، وقد 
مال بعض الفقهاء مال بعض الفقهاء  في تعريف الزكاة إلى تغليب معنى األداء، ومن  في تعريف الزكاة إلى تغليب معنى األداء، ومن 
ذلــك قول بعض الفقهاء ذلــك قول بعض الفقهاء : (الزكاة: تمليك المال من فقير مســلم، : (الزكاة: تمليك المال من فقير مســلم، 
غير هاشمي، وال مواله، بشرط قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه، لله غير هاشمي، وال مواله، بشرط قطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه، لله 

تعالى)تعالى)(٢).
[١-٢] المقاصد الشرعية واآلثار االقتصادية للزكاة:] المقاصد الشرعية واآلثار االقتصادية للزكاة:

جعل الله تعالى الــزكاة ركنًا من أركان الدين القويم، وشــعيرة من جعل الله تعالى الــزكاة ركنًا من أركان الدين القويم، وشــعيرة من 
شــعائره الكريمة، يتعبد المسلم بأدائها امتثاالً ألمر الله، وابتغاءً لمرضاته، شــعائره الكريمة، يتعبد المسلم بأدائها امتثاالً ألمر الله، وابتغاءً لمرضاته، 

سورة التوبة: ٦٠٦٠. سورة التوبة:    (١)
كنز الدقائق (٢٥١٢٥١/١).). كنز الدقائق (   (٢)
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ا لحكمه، فهي جزءٌ من التكاليف الشــرعية، وأصــلٌ فيها، وهذه  ا لحكمه، فهي جزءٌ من التكاليف الشــرعية، وأصــلٌ فيها، وهذه وانقيــادً وانقيــادً
   j   i   hالمعاني العبادية التي تتضمنها الــزكاة يؤكدها قوله تعالى: المعاني العبادية التي تتضمنها الــزكاة يؤكدها قوله تعالى: نث
t   s   r   q   p   o   n   m   l   kمث(١)، فجعــل الله ، فجعــل الله 

 إيتاء الزكاة مما يتحقق به الدين الخالص. إيتاء الزكاة مما يتحقق به الدين الخالص.
وللزكاة مقاصد شرعيةوللزكاة مقاصد شرعية(٢) وآثار اقتصادية كثيرة، منها ما يلي: وآثار اقتصادية كثيرة، منها ما يلي:

[١-٢-١] تطهير المال وتطهير المزكي:] تطهير المال وتطهير المزكي:

ه  ا لشــرّ ا للمال، وذهابً ه من المقاصد الشــرعية للزكاة أن فيها تطهيرً ا لشــرّ ا للمال، وذهابً من المقاصد الشــرعية للزكاة أن فيها تطهيرً
ووبائه، ووقايةً له من اآلفات والفســاد، كما أنها تطهر المزكِّي من الشــح ووبائه، ووقايةً له من اآلفات والفســاد، كما أنها تطهر المزكِّي من الشــح 
ده علــى البذل واإلنفاق في  ده علــى البذل واإلنفاق في والبخل، وأرجــاس الذنوب والخطايا، وتعوّ والبخل، وأرجــاس الذنوب والخطايا، وتعوّ
ســبيل اللهســبيل الله(٣)، قال تعالــى: ، قال تعالــى: نثp   o   n   m   l   k   jمث(٤). . 

.(٥)« اءُ النَّارَ ئُ الْمَ طْفِ ا يُ مَ طِيئَةَ كَ ئُ الْخَ ةُ تُطْفِ قَ دَ »«الصَّ اءُ النَّارَ ئُ الْمَ طْفِ ا يُ مَ طِيئَةَ كَ ئُ الْخَ ةُ تُطْفِ قَ دَ وقال وقال : : «الصَّ
[١-٢-٢] المواساة والتكافل بين الناس:] المواساة والتكافل بين الناس:

من المقاصد الشــرعية للزكاة أن فيها مواســاةً للفقراء، وسدا لخلة من المقاصد الشــرعية للزكاة أن فيها مواســاةً للفقراء، وسدا لخلة 
سورة البينة: ٥. سورة البينة:    (١)

المقاصد الشرعية: المعاني والحكم واألسرار الملحوظة للشارع فيما يشرع. انظر:  المقاصد الشرعية: المعاني والحكم واألسرار الملحوظة للشارع فيما يشرع. انظر:    (٢)
مقاصد الشريعة اإلسالمية (مقاصد الشريعة اإلسالمية (٥١٥١/٢).).

انظر: المجموع (٣٣٠٣٣٠/٥).). انظر: المجموع (   (٣)
سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:    (٤)

رواه أحمد (٢٣١٢٣١/٥، ، ٢٤٨٢٤٨)، ورواه الترمذي في كتاب اإليمان، باب حرمة الصالة، )، ورواه الترمذي في كتاب اإليمان، باب حرمة الصالة،  رواه أحمد (   (٥)
برقم (برقم (٢٦١٦٢٦١٦)، وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح.)، وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح.
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المســاكين، وإعانةً للغارميــن العاجزين عن الوفــاء بديونهم، وفي ذلك المســاكين، وإعانةً للغارميــن العاجزين عن الوفــاء بديونهم، وفي ذلك 
تحقيقٌ لالستقرار واألمن ألفراد المجتمع؛ ولذا استوعبت مصارف الزكاة تحقيقٌ لالستقرار واألمن ألفراد المجتمع؛ ولذا استوعبت مصارف الزكاة 
أصناف المحتاجين كافةأصناف المحتاجين كافة(١)، وغطت احتياجاتهم، ووفّرت لهم ضروريات ، وغطت احتياجاتهم، ووفّرت لهم ضروريات 

الحياة، وبذلك كانت الزكاة سببًا للتراحم بين الناسالحياة، وبذلك كانت الزكاة سببًا للتراحم بين الناس(٢).
[١-٢-٣] نماء مال المزكي:] نماء مال المزكي:

من المقاصد الشرعية للزكاة أن فيها نماءَ المال بكثرته وحلول البركة من المقاصد الشرعية للزكاة أن فيها نماءَ المال بكثرته وحلول البركة 
   U   T   فيه، وقد دلّ على ذلك الكتاب والســنة، كما في قوله تعالى: فيه، وقد دلّ على ذلك الكتاب والســنة، كما في قوله تعالى: نث
Z   YX   W   V   ]   \   [   ^   _   `   مث(٣)، أي ينميها ويكثرها، أي ينميها ويكثرها(٤)، ، 
وقوله تعالى: وقوله تعالى: نث   Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï  Îمث (٥)، ، 
أي: فهــو يخلفه عليكم في الدينا بالبدل، وفي اآلخرة بالجزاء والثوابأي: فهــو يخلفه عليكم في الدينا بالبدل، وفي اآلخرة بالجزاء والثواب(٦)، ، 
النِ  نْزِ انِ يَ لَكَ بَادُ إِالَّ مَ بِحُ فِيهِ الْعِ مٍ يُصْ وْ نْ يَ ا مِ النِ «مَ نْزِ انِ يَ لَكَ بَادُ إِالَّ مَ بِحُ فِيهِ الْعِ مٍ يُصْ وْ نْ يَ ا مِ وكمــا في قوله وكمــا في قوله : : «مَ
ا  ــكً سِ مْ طِ مُ مَّ أَعْ هُ : اللَّ رُ خَ قُولُ اآلْ يَ ا، وَ فً لَ ا خَ قً نْفِ طِ مُ مَّ أَعْ هُ ا: اللَّ مَ هُ دُ يَقُولُ أَحَ ا فَ ــكً سِ مْ طِ مُ مَّ أَعْ هُ : اللَّ رُ خَ قُولُ اآلْ يَ ا، وَ فً لَ ا خَ قً نْفِ طِ مُ مَّ أَعْ هُ ا: اللَّ مَ هُ دُ يَقُولُ أَحَ فَ

.(٨)« الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ا نَقَصَ »«مَ الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ا نَقَصَ ا»(٧)، وقوله ، وقوله : : «مَ فً لَ ا»تَ فً لَ تَ
انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية (١٤٥١٤٥).). انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية (   (١)

انظر: زاد المعاد (٩/٢).). انظر: زاد المعاد (   (٢)
سورة البقرة: ٢٧٦٢٧٦. سورة البقرة:    (٣)

انظر: تفسير القرآن العظيم (٣١١٣١١/١).). انظر: تفسير القرآن العظيم (   (٤)
سورة سبأ: ٣٩٣٩. سورة سبأ:    (٥)

انظر: تفسير القرآن العظيم (٥١٩٥١٩/٣).). انظر: تفسير القرآن العظيم (   (٦)
متفق عليه، رواه البخاري (١٤٤٢١٤٤٢)، ورواه مسلم ()، ورواه مسلم (١٠١٠١٠١٠).). متفق عليه، رواه البخاري (   (٧)

سبق تخريجه، ص٢٤٢٤. سبق تخريجه، ص   (٨)
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[١-٢-٤] نماء االقتصاد:] نماء االقتصاد:

مــن اآلثار االقتصادية للزكاة أن فيها تنميةً لالقتصاد من خالل تداول مــن اآلثار االقتصادية للزكاة أن فيها تنميةً لالقتصاد من خالل تداول 
   h   األمــوال بين أفراد المجتمع وعدم احتكارها بين األغنياء، قال تعالى: األمــوال بين أفراد المجتمع وعدم احتكارها بين األغنياء، قال تعالى: نث
n   m   l   k   j   i      مث(١)، فوجــود المال فــي أيدي أكثر المجتمع ، فوجــود المال فــي أيدي أكثر المجتمع 
يســهم في تمكين الفقراء من االستهالك، مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على يســهم في تمكين الفقراء من االستهالك، مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على 
المنتجات الســلعية واألعمال الخدمية، ويقابل ذلك زيادة اإلنتاج، وإتاحة المنتجات الســلعية واألعمال الخدمية، ويقابل ذلك زيادة اإلنتاج، وإتاحة 

الفرص الوظيفية لأليدي العاملة في هذه المجاالتالفرص الوظيفية لأليدي العاملة في هذه المجاالت(٢).
[١-٢-٥] تشغيل الموارد االقتصادية:] تشغيل الموارد االقتصادية:

من اآلثار االقتصادية للزكاة أنها تقوم بتشــغيل الموارد االقتصادية، من اآلثار االقتصادية للزكاة أنها تقوم بتشــغيل الموارد االقتصادية، 
وذلــك بتحفيز التجار على تقليــب أموالهم للحفاظ عليهــا من التناقص وذلــك بتحفيز التجار على تقليــب أموالهم للحفاظ عليهــا من التناقص 
مع مــرور الزمن، فال يتمكنون من كنزهــا أو احتكارها وإضرار المجتمع مع مــرور الزمن، فال يتمكنون من كنزهــا أو احتكارها وإضرار المجتمع 
بذلكبذلك(٣)، ومــن مظاهر هذا األثر: إســقاط الزكاة عن األصــول المنتجة ، ومــن مظاهر هذا األثر: إســقاط الزكاة عن األصــول المنتجة 
والمشــغلة والمدرة للدخل، كالمصانع، والســيارات -مــا دام أنها غير والمشــغلة والمدرة للدخل، كالمصانع، والســيارات -مــا دام أنها غير 
معروضة للبيع- مما يحفز التجار على تنشــيط المرافق الخدمية، بدالً من معروضة للبيع- مما يحفز التجار على تنشــيط المرافق الخدمية، بدالً من 
االقتصار على عمليات البيع والشراء، أو حبس السلع والعقارات وتربص االقتصار على عمليات البيع والشراء، أو حبس السلع والعقارات وتربص 

ارتفاع األسعار فيهاارتفاع األسعار فيها(٤).
سورة الحشر: ٧. سورة الحشر:    (١)

انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، (ص١٤٥١٤٥).). انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، (ص   (٢)
انظر: اآلثار االقتصادية للزكاة، (ص١٧١٧)، حكمة التشريع وفلسفته، ()، حكمة التشريع وفلسفته، (١٧٨١٧٨/١).). انظر: اآلثار االقتصادية للزكاة، (ص   (٣)

انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، (ص١٨٢١٨٢).). انظر: أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، (ص   (٤)
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[١-٣] حقيقة األموال الزكوية:] حقيقة األموال الزكوية:
توطئة:توطئة:

أوجبت الشريعة الزكاة في جملة من األموال، وقد جاءت تسمية هذه أوجبت الشريعة الزكاة في جملة من األموال، وقد جاءت تسمية هذه 
األموال في نصوص القرآن والســنة، ومن ذلك قوله األموال في نصوص القرآن والســنة، ومن ذلك قوله  في زكاة  في زكاة 

   X   W   V   U   T   S   R   الذهب والفضــة: الذهب والفضــة: نث
Z   Y   ]   \   [   ^   مث(١)، وقوله ، وقوله  في زكاة عروض  في زكاة عروض 
التجــارة: التجــارة: نث   j   i   h   g   f      مث(٢)، وقولــه ، وقولــه  فــي زكاة  فــي زكاة 
الــزروع والثمــار: الــزروع والثمــار: نث   ¥   ¦   §   ¨      مث(٣)، ونحو ذلك من أدلة ، ونحو ذلك من أدلة 

الكتاب الدالة على وجوب الزكاة في بعض األموال. الكتاب الدالة على وجوب الزكاة في بعض األموال. 
  وقد جاء تفصيل أحكام زكاة هذه األموال في سنة النبي وقد جاء تفصيل أحكام زكاة هذه األموال في سنة النبي
  من وجوه كثيرة، منها ما يتعلق بشــأن جبايتها، فقد كان النبي من وجوه كثيرة، منها ما يتعلق بشــأن جبايتها، فقد كان النبي
يبعث الســعاة لجباية الزكاة من بعض هذه األموال دون بعض، وقد ترتب يبعث الســعاة لجباية الزكاة من بعض هذه األموال دون بعض، وقد ترتب 
  على ذلك تقســيم أموال الزكاة إلى ما اصطُلــح عليه عند الفقهاء على ذلك تقســيم أموال الزكاة إلى ما اصطُلــح عليه عند الفقهاء
بـ: بـ: (األموال الظاهرة، واألموال الباطنة)(األموال الظاهرة، واألموال الباطنة)، وفيما يلي تعريفٌ بها، وبيانٌ ألثر ، وفيما يلي تعريفٌ بها، وبيانٌ ألثر 

تقسيمها في األموال المعاصرة.تقسيمها في األموال المعاصرة.
: [١-٣-١] األموال الظاهرة والباطنة عند الفقهاء السابقين ] األموال الظاهرة والباطنة عند الفقهاء السابقين

مصطلــح األمــوال الظاهرة والباطنــة بُني عليه كثيــر من األحكام مصطلــح األمــوال الظاهرة والباطنــة بُني عليه كثيــر من األحكام 
سورة التوبة: ٣٤٣٤. سورة التوبة:   سورة البقرة: ٢٦٧٢٦٧.(١)  سورة البقرة:    (٢)

سورة األنعام: ١٤١١٤١. سورة األنعام:    (٣)
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الشــرعية، وقد اعتنى الفقهاء الشــرعية، وقد اعتنى الفقهاء  بتمييز الفــرق بينهما، وتلمُّس علة  بتمييز الفــرق بينهما، وتلمُّس علة 
التفريق بينهماالتفريق بينهما(١).

قــال أبو يعلى قــال أبو يعلى : : (األمــوال المزكاة ضربــان: ظاهرة وباطنة، (األمــوال المزكاة ضربــان: ظاهرة وباطنة، 
فالظاهرة: ما ال يمكــن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشــي، والباطنة: فالظاهرة: ما ال يمكــن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشــي، والباطنة: 

ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة)ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة)(٢).
وقد كان النبي وقد كان النبي  يبعث الســعاة لجبايــة الزكاة من بهيمة  يبعث الســعاة لجبايــة الزكاة من بهيمة 
األنعــام، والزروع والثمار، دون ســائر أموال الزكاة، وقد ســعى الفقهاء األنعــام، والزروع والثمار، دون ســائر أموال الزكاة، وقد ســعى الفقهاء 
 لتلمــس العلة مــن تخصيص هذه األموال بالجبايــة دون غيرها،  لتلمــس العلة مــن تخصيص هذه األموال بالجبايــة دون غيرها، 
ومما ذكروه: ظهور هذه األموال للناس، وتعلق قلوب الفقراء بها، بخالف ومما ذكروه: ظهور هذه األموال للناس، وتعلق قلوب الفقراء بها، بخالف 

األموال الباطنة التي يُمكن إخفاؤهااألموال الباطنة التي يُمكن إخفاؤها(٣).
[١-٣-٢] األموال الظاهرة والباطنة عند الفقهاء المعاصرين:] األموال الظاهرة والباطنة عند الفقهاء المعاصرين:

لعل من أعظم ما استجدَّ على حياة الناس التطور الهائل في األعمال لعل من أعظم ما استجدَّ على حياة الناس التطور الهائل في األعمال 
ــا للحركة االقتصادية التي أثرت في النشاط  ــا للحركة االقتصادية التي أثرت في النشاط التجارية، والتي كانت انعكاسً التجارية، والتي كانت انعكاسً
انظر: بدائع الصنائع (٣٥٣٥/٢)، األحكام السلطانية، للماوردي، (ص)، األحكام السلطانية، للماوردي، (ص١٥٣١٥٣)، األحكام )، األحكام  انظر: بدائع الصنائع (   (١)

.(.(٤٥٤٥/٢٥٢٥) مجموع الفتاو ،() صالسلطانية، ألبي يعلى، (ص١١٥١١٥)، مجموع الفتاو) ،السلطانية، ألبي يعلى
األحكام السلطانية، ألبي يعلى، (ص١١٥١١٥).). األحكام السلطانية، ألبي يعلى، (ص   (٢)

وجاء في التوجيه التشــريعي في اإلســالم (١٤٩١٤٩/٢) من بحوث مؤتمرات مجمع ) من بحوث مؤتمرات مجمع  وجاء في التوجيه التشــريعي في اإلســالم (   
البحوث اإلســالمية: (ال شكَّ أن تســمية األولى ظاهرة واألخر باطنة واضح من البحوث اإلســالمية: (ال شكَّ أن تســمية األولى ظاهرة واألخر باطنة واضح من 
 م ال تخفى على الناس، ووالــي الصدقات يحصيها، واألخر م ال تخفى على الناس، ووالــي الصدقات يحصيها، واألخر ذات األمــوال، فالنَّعَ ذات األمــوال، فالنَّعَ
ال يمكــن معرفتها إال بمحاوالت للتعرف، وقد يكون من ســبل ذلك التجســس؛ ال يمكــن معرفتها إال بمحاوالت للتعرف، وقد يكون من ســبل ذلك التجســس؛ 

لمعرفة ما يُهرب من األموال وما يُخفى).لمعرفة ما يُهرب من األموال وما يُخفى).
انظر: كتاب األموال ألبي عبيد (٥٣٥٥٣٥)، زاد المعاد ()، زاد المعاد (١٠١٠/٢)، فتح الباري ()، فتح الباري (٣٧٦٣٧٦/٣).). انظر: كتاب األموال ألبي عبيد (   (٣)
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ــا لذلك ظهرت الشــركات الحديثة، والتنظيمــات المالية،  ــا لذلك ظهرت الشــركات الحديثة، والتنظيمــات المالية، المالي، وتبعً المالي، وتبعً
وحوكمة األنشطة التجارية العامة.وحوكمة األنشطة التجارية العامة.

وقد صاحب هــذا التطور االقتصادي تغيرٌ فــي مفهوم ظهور المال وقد صاحب هــذا التطور االقتصادي تغيرٌ فــي مفهوم ظهور المال 
عدُّ اليوم  عدُّ من األموال الباطنة في العصر الســابق قد يُ عدُّ اليوم وبطونــه، فما كان يُ عدُّ من األموال الباطنة في العصر الســابق قد يُ وبطونــه، فما كان يُ
ا، فقد تتبدل  ا ثابتًا بل متغيرً ا، فخفــاء األموال وظهورها ليس أمرً ا، فقد تتبدل ماالً ظاهرً ا ثابتًا بل متغيرً ا، فخفــاء األموال وظهورها ليس أمرً ماالً ظاهرً
األحوال وتصبح األمــوال الباطنة ظاهرة، ومتــى ظهرت وبرزت دخلت األحوال وتصبح األمــوال الباطنة ظاهرة، ومتــى ظهرت وبرزت دخلت 
ى في تحديد  راعَ م أنه يُ ى في تحديد ضمن األموال الظاهرة وأخذت حكمها؛ ألنه قد تقدّ راعَ م أنه يُ ضمن األموال الظاهرة وأخذت حكمها؛ ألنه قد تقدّ
المال الظاهر ظهورُ المال لعموم الناس، وتعلُّق قلوب الفقراء به، بخالف المال الظاهر ظهورُ المال لعموم الناس، وتعلُّق قلوب الفقراء به، بخالف 

المال الباطن الذي يُمكن إخفاؤه. المال الباطن الذي يُمكن إخفاؤه. 
وعند التأمل نجد أن عروض التجارة لــم تعد اليومَ أمواالً باطنة في وعند التأمل نجد أن عروض التجارة لــم تعد اليومَ أمواالً باطنة في 
ا، فهذه التجارات  ا، فهذه التجارات جميع األحوال، بل ربما أصبحت من أكثر األموال ظهورً جميع األحوال، بل ربما أصبحت من أكثر األموال ظهورً
لم تعد خافية؛ إذ التاجر اليوم يقوم علنًا بتحديد رأس المال، وتسمية النشاط لم تعد خافية؛ إذ التاجر اليوم يقوم علنًا بتحديد رأس المال، وتسمية النشاط 
الذي يزاوله، ويمســك دفاتــر تجارية، وال يزاول نشــاطه إال بترخيص، الذي يزاوله، ويمســك دفاتــر تجارية، وال يزاول نشــاطه إال بترخيص، 
وسجل تجاري، ونحو ذلك، باإلضافة إلى أن عروض التجارة صارت هي وسجل تجاري، ونحو ذلك، باإلضافة إلى أن عروض التجارة صارت هي 
األساس في تحقيق النماء في االتجار واالستثمار، وال تكاد األموال الزكوية األساس في تحقيق النماء في االتجار واالستثمار، وال تكاد األموال الزكوية 
األخر كبهيمة األنعاماألخر كبهيمة األنعام(١) ونحوها تقاربها في األهمية وحجم تداولها بين  ونحوها تقاربها في األهمية وحجم تداولها بين 
ر فقهاء الشــريعة  أنــه:  أنــه: (ال يُنكر تغير األحكام بتغير (ال يُنكر تغير األحكام بتغير  ر فقهاء الشــريعة الناس، وقد قرَّ الناس، وقد قرَّ
ألجل ذلك لما ظهرت هذه األموال عند التصرف بها في البلدان أشــبهت المواشي،  ألجل ذلك لما ظهرت هذه األموال عند التصرف بها في البلدان أشــبهت المواشي،    (١)
فنُصب عليها عمالٌ يأخذون منهــا ما وجب من الزكاة، ومن ذلك ما جاء في أحكام فنُصب عليها عمالٌ يأخذون منهــا ما وجب من الزكاة، ومن ذلك ما جاء في أحكام 
القــرآن، للجصــاص، (القــرآن، للجصــاص، (٢٢٥٢٢٥/٣) أن عمر بن عبد العزيز كان يكتــب إلى عماله أن ) أن عمر بن عبد العزيز كان يكتــب إلى عماله أن 

ا نصف دينار. ا نصف دينار.يأخذوا مما يمر به المسلم من التجارات، من كل عشرين دينارً يأخذوا مما يمر به المسلم من التجارات، من كل عشرين دينارً
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األزمان)األزمان)(١)، وأن ، وأن (كل ما هو في الشــريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند (كل ما هو في الشــريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند 
تغير العادة، إلى ما تقتضيه العادة المتجددة)تغير العادة، إلى ما تقتضيه العادة المتجددة)(٢).

وبهــذا صدرت قرارات عدد من مؤسســات االجتهــاد الجماعي، وبهــذا صدرت قرارات عدد من مؤسســات االجتهــاد الجماعي، 
وذهب إليه عددٌ من الباحثينوذهب إليه عددٌ من الباحثين(٣)، فقد جاء في توصية الندوة الخامسة لقضايا ، فقد جاء في توصية الندوة الخامسة لقضايا 
الزكاة المعاصرة، المنعقدة عام الزكاة المعاصرة، المنعقدة عام ١٤١٥١٤١٥هـ: هـ: (أن أموال الشركات المساهمة (أن أموال الشركات المساهمة 

تعتبر أمواالً ظاهرة)تعتبر أمواالً ظاهرة)(٤). . 
إذا ثبت هذا، فإن الشــركات الحديثة والمحــالت التجارية تُعد من إذا ثبت هذا، فإن الشــركات الحديثة والمحــالت التجارية تُعد من 
األموال الظاهرة في هذا العصر؛ ألن الظهور فيها متحققٌ أكثر من تحققه في األموال الظاهرة في هذا العصر؛ ألن الظهور فيها متحققٌ أكثر من تحققه في 
بهيمة األنعام، والزروع والثمار، قال الشيخ ابن عثيمين بهيمة األنعام، والزروع والثمار، قال الشيخ ابن عثيمين : : (ما ذكروا (ما ذكروا 
أنــه أموال باطنة فيه نظــر، فالتاجر عند الناس تاجــر ومعروف، فقد يكون أنــه أموال باطنة فيه نظــر، فالتاجر عند الناس تاجــر ومعروف، فقد يكون 

إعالم الموقعين (٤١٤١/٣). ).  إعالم الموقعين (   (١)
اإلحكام في تمييــز الفتاو عن األحــكام وتصرفات القاضي واإلمــام، القرافي،  اإلحكام في تمييــز الفتاو عن األحــكام وتصرفات القاضي واإلمــام، القرافي،    (٢)

(ص(ص٢١٨٢١٨-٢٢٦٢٢٦).).
وهو رأي عدد من الباحثين في الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصرة، وقد جاء  وهو رأي عدد من الباحثين في الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصرة، وقد جاء    (٣)
في حاشــية كتاب الروض المربع شرح زاد المســتقنع: في حاشــية كتاب الروض المربع شرح زاد المســتقنع: (األموال الظاهرة: الحبوب (األموال الظاهرة: الحبوب 
والثمار، والمواشــي، والباطنة: الذهب والفضة، وعــروض التجارة، وفيه نظر، فإن والثمار، والمواشــي، والباطنة: الذهب والفضة، وعــروض التجارة، وفيه نظر، فإن 
الظهور والبطون أمرٌ نسبي، يختلف باختالف األزمنة واألمكنة، ففي عصرنا أصبحت الظهور والبطون أمرٌ نسبي، يختلف باختالف األزمنة واألمكنة، ففي عصرنا أصبحت 

ا للفقراء من سائمة بهيمة األنعام). ا وبروزً ا للفقراء من سائمة بهيمة األنعام)عروض التجارة أشد ظهورً ا وبروزً عروض التجارة أشد ظهورً
ينظــر: أبحاث الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصــرة (٢١١٢١١-٣٠٦٣٠٦)، الروض )، الروض  ينظــر: أبحاث الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصــرة (   
المربع شــرح زاد المســتقنع، تحقيق: أ.د. عبد الله الطيــار، ود. إبراهيم الغصن، المربع شــرح زاد المســتقنع، تحقيق: أ.د. عبد الله الطيــار، ود. إبراهيم الغصن، 

ود. خالد المشيقح، (ود. خالد المشيقح، (٢٤٢٤/٤).).
فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، (ص ٨٥٨٥).). فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، (ص    (٤)



مفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارهامفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارها

٣٣٣٣

عنده مثالً معارض ســيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من األقمشة، عنده مثالً معارض ســيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من األقمشة، 
ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات في نقرة بين ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات في نقرة بين 
رمال عند بدوي ال يعرف في السوق؟! الجواب: األول، فالخفاء والظهور رمال عند بدوي ال يعرف في السوق؟! الجواب: األول، فالخفاء والظهور 

ا)(١). ا)أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنًا، ويكون الباطن ظاهرً أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنًا، ويكون الباطن ظاهرً
[١-٤] شروط وجوب الزكاة:] شروط وجوب الزكاة:

من المعلوم في الشــريعة أن للزكاة شــروطًا يترتب على اجتماعها من المعلوم في الشــريعة أن للزكاة شــروطًا يترتب على اجتماعها 
وجوب الــزكاة، وإذا تخلف واحد منها لم تجب الزكاة، وهذه الشــروط وجوب الــزكاة، وإذا تخلف واحد منها لم تجب الزكاة، وهذه الشــروط 

متفقٌ عليها في الجملة بين الفقهاء متفقٌ عليها في الجملة بين الفقهاء ، وبيانها فيما يلي:، وبيانها فيما يلي:
[١-٤-١] اإلسالم:] اإلسالم:

   l   k   j   نث : : فال تجب الزكاة على غير مسلم؛ لقوله فال تجب الزكاة على غير مسلم؛ لقوله
  أمر النبي  أمر النبي  مث(٢)، فاللــه ، فاللــه  p o   n   m

بأخذ الزكاة من أهل اإلسالم دون غيرهمبأخذ الزكاة من أهل اإلسالم دون غيرهم(٣).
  ا ا  لما بعث معاذً وقد جاء في السنة أن رسول الله وقد جاء في السنة أن رسول الله  لما بعث معاذً
مْ  وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لْ ، فَ ــلِ كِتَابٍ مٍ أَهْ وْ لَى قَ مُ عَ دَ قْ مْ «إِنَّكَ تَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لْ ، فَ ــلِ كِتَابٍ مٍ أَهْ وْ لَى قَ مُ عَ دَ قْ على اليمن قال: على اليمن قال: «إِنَّكَ تَ
سَ  مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ ــدْ فَ هَ قَ مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ هَ فَ ــوا اللَّ فُ رَ ا عَ إِذَ ، فَ هِ ةُ اللَّ بَادَ سَ إِلَيْــهِ عِ مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ ــدْ فَ هَ قَ مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ هَ فَ ــوا اللَّ فُ رَ ا عَ إِذَ ، فَ هِ ةُ اللَّ بَادَ إِلَيْــهِ عِ
اةً  كَ مْ زَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ هَ فَ مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ مْ تِهِ لَيْلَ مْ وَ هِ مِ وْ اتٍ فِي يَ لَــوَ اةً صَ كَ مْ زَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ هَ فَ مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ مْ تِهِ لَيْلَ مْ وَ هِ مِ وْ اتٍ فِي يَ لَــوَ صَ
ائِمَ  رَ قَّ كَ تَوَ ، وَ مْ نْهُ ذْ مِ ــا فَخُ وا بِهَ ا أَطَاعُ إِذَ ، فَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ الِهِ وَ ــنْ أَمْ ائِمَ مِ رَ قَّ كَ تَوَ ، وَ مْ نْهُ ذْ مِ ــا فَخُ وا بِهَ ا أَطَاعُ إِذَ ، فَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ الِهِ وَ ــنْ أَمْ مِ

الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣٥٣٥/٦).). الشرح الممتع على زاد المستقنع (   (١)
سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:   انظر: تفسير ابن عطية (٧٨٧٨/٣).).(٢)  انظر: تفسير ابن عطية (   (٣)
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»(١). فالنبي . فالنبي  رتَّب وجوب الــزكاة على امتثال  رتَّب وجوب الــزكاة على امتثال  ـاسِ الِ النـَّ وَ »أَمْ ـاسِ الِ النـَّ وَ أَمْ
أصول اإلسالمأصول اإلسالم(٢).

[١-٤-٢] تمام الملك:] تمام الملك:

اتفق الفقهاء اتفق الفقهاء  على أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال  على أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال 
   n   m   l   k   j   نث : : ا تاما(٣)؛ لقولــه ؛ لقولــه ا ملــكً ا تامامملوكً ا ملــكً مملوكً

p o  مث(٤)، وإضافة األموال إليهم يفيد حصول الملك المطلق.، وإضافة األموال إليهم يفيد حصول الملك المطلق.

وتمام الملك هو اســتقراره، مع القدرة على تنمية المال، حتى وإن وتمام الملك هو اســتقراره، مع القدرة على تنمية المال، حتى وإن 
ا عن يده أو ال يستطيع التصرف فيه على جميع الوجوه(٥)، وبناءً ، وبناءً  ا عن يده أو ال يستطيع التصرف فيه على جميع الوجوهكان خارجً كان خارجً
على ذلك فإن شرط تمام الملك يتوقف انعقاده على تحقق ثالثة أوصاف، على ذلك فإن شرط تمام الملك يتوقف انعقاده على تحقق ثالثة أوصاف، 

وهيوهي(٦):
الوصف األول: تعيين المالــكالوصف األول: تعيين المالــك؛ إذ انتفاؤه يمنع من حصول الملك، ؛ إذ انتفاؤه يمنع من حصول الملك، 

رواه البخاري، برقم (١٤٥٨١٤٥٨)، ورواه مسلم، برقم ()، ورواه مسلم، برقم (١٩١٩).). رواه البخاري، برقم (   (١)
انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (٣٧٥٣٧٥/١).). انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (   (٢)

انظر: فتح القدير (١٥٥١٥٥/٢)، حاشية الدسوقي ()، حاشية الدسوقي (٤٣١٤٣١/١)، المجموع شرح المهذب )، المجموع شرح المهذب  انظر: فتح القدير (   (٣)
(٣٢٦٣٢٦/٥)، الفروع ()، الفروع (٣٢٨٣٢٨/٢).).

سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:    (٤)
انظر: الذخيرة (٤٠٤٠/٣-٤١٤١)، معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة )، معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة  انظر: الذخيرة (   (٥)
للمؤسسات المالية اإلسالمية (للمؤسسات المالية اإلسالمية (٨٨٣٨٨٣)، شرط الملك التام في الزكاة، وأثره في بعض )، شرط الملك التام في الزكاة، وأثره في بعض 

التطبيقات المعاصرة، (صالتطبيقات المعاصرة، (ص٥).).
انظر فــي األموال المترتبــة على تحقيق معنى هذا الشــرط: العزيز شــرح الوجيز  انظر فــي األموال المترتبــة على تحقيق معنى هذا الشــرط: العزيز شــرح الوجيز    (٦)

.(.(٥٣٩٥٣٩/٢)
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ا أو  ا أو فــال تجب الزكاة في األموال التي ليس لها مالك معين ســواء كان فردً فــال تجب الزكاة في األموال التي ليس لها مالك معين ســواء كان فردً
جماعةجماعة(١)، ومثال ذلك: األموال الموقوفــة على غير معين، كالوقف على ، ومثال ذلك: األموال الموقوفــة على غير معين، كالوقف على 

الفقراء والمساكينالفقراء والمساكين(٢).
الوصف الثاني: ثبوت أصل الملك واســتقرارهالوصف الثاني: ثبوت أصل الملك واســتقراره، فالزكاة ال تجب في ، فالزكاة ال تجب في 
المال الذي لم يثبت فيه أصل الملك واستقراره للمزكي، ومثال ذلك: ربح المال الذي لم يثبت فيه أصل الملك واستقراره للمزكي، ومثال ذلك: ربح 

المضارب بعد ظهور الربح، وقبل قسمتهالمضارب بعد ظهور الربح، وقبل قسمته(٣).
ر ذلك فال تجب  ر ذلك فال تجب ، أما إذا تعذّ الوصف الثالث: القدرة على تنمية المالالوصف الثالث: القدرة على تنمية المال، أما إذا تعذّ
الزكاةالزكاة(٤)، ، ومثــال ذلك:ومثــال ذلك: المال الغائب الذي ال تُرجى عودته، والمغصوب،  المال الغائب الذي ال تُرجى عودته، والمغصوب، 

ة بينة(٥). ة بينةوالمسروق، والمجحود إن لم يكن ثمَّ والمسروق، والمجحود إن لم يكن ثمَّ
ا تاما،  ا ملكً ا تاما، فــإذا تحققت هذه األوصاف الثالثة اعتُبر المــال مملوكً ا ملكً فــإذا تحققت هذه األوصاف الثالثة اعتُبر المــال مملوكً

ويتحقق حينئذٍ شرط وجوب الزكاة فيه.ويتحقق حينئذٍ شرط وجوب الزكاة فيه.
ومراعاة لهذا الشرط فقد قررت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة:ومراعاة لهذا الشرط فقد قررت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة:

وجوب الزكاة في األســهم المعدة للمتاجــرة؛ ألنها مملوكة ؛ ألنها مملوكة  وجوب الزكاة في األســهم المعدة للمتاجــرة-   -١
للمساهمين، ونماؤها حاصل لهم. للمساهمين، ونماؤها حاصل لهم. 

انظر: بحث الدكتور محمد عثمان شــبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا  انظر: بحث الدكتور محمد عثمان شــبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا    (١)
الزكاة المعاصرة (الزكاة المعاصرة (٢٥٨٢٥٨).).

انظر: كشاف القناع (٣١٤٣١٤/٤).). انظر: كشاف القناع (  انظر: المرجع السابق.(٢)  انظر: المرجع السابق.   (٣)
انظر: شــرط تمام الملك وأثره في بعض قضايا الــزكاة المعاصرة، للدكتور صالح  انظر: شــرط تمام الملك وأثره في بعض قضايا الــزكاة المعاصرة، للدكتور صالح    (٤)

الفوزان (الفوزان (١٠١٠).).
انظر: بدائع الصنائع (٩/٢).). انظر: بدائع الصنائع (   (٥)
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عــدم وجوب الزكاة فــي الوديعــة النظاميــة(١)؛ ؛ ألنها أموال ألنها أموال  عــدم وجوب الزكاة فــي الوديعــة النظاميــة-   -٢
محتجزة، وليست مســتثمرة لصاحبها، فلم يتحقق فيها شرط محتجزة، وليست مســتثمرة لصاحبها، فلم يتحقق فيها شرط 

تمام الملك؛ لعدم التمكن من تنمية المالتمام الملك؛ لعدم التمكن من تنمية المال(٢).

  

[١-٤-٣]: بلوغ النصاب:]: بلوغ النصاب:

ومعنى هذا الشــرط: ومعنى هذا الشــرط: أن يكون المال الذي تجب فيــه الزكاة قد بلغ أن يكون المال الذي تجب فيــه الزكاة قد بلغ 
النصــاب، والنصاب هو الحد األدنى الذي تجب فيــه الزكاةالنصــاب، والنصاب هو الحد األدنى الذي تجب فيــه الزكاة(٣)، وقد اتفق ، وقد اتفق 
ا  ا «لَيْسَ فِيمَ الفقهاء الفقهاء  على اشــتراطه على اشــتراطه(٤)؛ ودليله قولــه ؛ ودليله قولــه : : «لَيْسَ فِيمَ
الوديعة النظاميــة: وديعة تشــترطها الجهات المختصة لمنح الترخيص للشــركة،  الوديعة النظاميــة: وديعة تشــترطها الجهات المختصة لمنح الترخيص للشــركة،    (١)
وال يمكن ســحب هذه الوديعــة أو التصرف بها إال بموافقة الجهــة المعنية، ينظر: وال يمكن ســحب هذه الوديعــة أو التصرف بها إال بموافقة الجهــة المعنية، ينظر: 

اإلدارة العلمية للمصارف التجارية (اإلدارة العلمية للمصارف التجارية (٦٧٦٧). ). 
انظر في تسمية البنود المحسومة (المادة الخامسة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، انظر في تسمية البنود المحسومة (المادة الخامسة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة،   (٢)

وانظر: الفقرة رقم (وانظر: الفقرة رقم (٣)، من (المادة الثامنة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة.)، من (المادة الثامنة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة.
انظر: بدايــة المجتهد (٢٥٤٢٥٤/١)، أحكام وفتاو الزكاة والنذور والكفارات - بيت )، أحكام وفتاو الزكاة والنذور والكفارات - بيت  انظر: بدايــة المجتهد (   (٣)

الزكاة الكويتي (ص: الزكاة الكويتي (ص: ١٩١٩)، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ()، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع (١٦١٦/٦).).
انظر: رد المحتار (٤٢٣٤٢٣/٥)، شرح الخرشي على مختصر خليل ()، شرح الخرشي على مختصر خليل (١٤٨١٤٨/٢)، حاشية )، حاشية  انظر: رد المحتار (   (٤)

البجيرمي على شرح الخطيب (البجيرمي على شرح الخطيب (١٠١٠/٣)، اإلقناع ()، اإلقناع (٣٨٨٣٨٨/١).).
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لَيْسَ  ، وَ ةٌ قَ دَ لَيْسَ  صَ ، وَ ةٌ قَ دَ (٢) صَ دٍ وْ سِ ذَ مْ ونَ خَ ا دُ لَيْسَ فِيمَ ، وَ ةٌ قَ دَ دٍ صَ وْ سِ ذَ مْ ونَ خَ ا دُ لَيْسَ فِيمَ ، وَ ةٌ قَ دَ (١) صَ ــقٍ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ونَ خَ ــقٍدُ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ونَ خَ دُ
»(٤). فذكر . فذكر  نصاب الخارج من نصاب الخارج من  ةٌ قَ دَ اقٍ صَ » أَوَ ةٌ قَ دَ اقٍ صَ (٣) أَوَ ـسِ مْ ونَ خَ ا دُ ـسِفِيمَ مْ ونَ خَ ا دُ فِيمَ
األرض، وهو خمسة أوســق، وذكر األرض، وهو خمسة أوســق، وذكر نصاب اإلبل، وهو خمس ذود، وذكر نصاب اإلبل، وهو خمس ذود، وذكر 

 نصاب الفضة، وهو خمسة أواق.  نصاب الفضة، وهو خمسة أواق. 
فالنبي فالنبي  بيَّن في هذا الحديث أن الزكاة ال تجب إذا لم يبلغ  بيَّن في هذا الحديث أن الزكاة ال تجب إذا لم يبلغ 
، وهو النصاب الذي تجب عنده الزكاة(٥)، ومما يتحقق به اكتمال ، ومما يتحقق به اكتمال  ، وهو النصاب الذي تجب عنده الزكاةالمالُ الحدَّ المالُ الحدَّ
النصاب خاصة يف النقدين وعروض التجارة أن تُضم قيمة العروض إىل الذهب النصاب خاصة يف النقدين وعروض التجارة أن تُضم قيمة العروض إىل الذهب 
. (٦)والفضــة -ويف حكمهام العمالت النقدية- وهذا بإجماع الفقهاءوالفضــة -ويف حكمهام العمالت النقدية- وهذا بإجماع الفقهاء
ا، وهو وحدة قياس بالكيل، والخمسة أوسق  ا، وهو وحدة قياس بالكيل، والخمسة أوسق األوسق: جمع وسق، وهو ســتون صاعً األوسق: جمع وسق، وهو ســتون صاعً  (١)
تعادل بالمقاييس الحديثة (تعادل بالمقاييس الحديثة (٦١٢٦١٢ كيلو جرام)، ومســتنده: ما خلص إليه أكثر الباحثين  كيلو جرام)، ومســتنده: ما خلص إليه أكثر الباحثين 
إلى أن وزن الصاع يساوي: (إلى أن وزن الصاع يساوي: (٢٫٠٤٠٢٫٠٤٠ كيلو جرام)، وبمعرفة أن النصاب خمسة أوسق،  كيلو جرام)، وبمعرفة أن النصاب خمسة أوسق، 

وهي (وهي (٣٠٠٣٠٠) صاع، يكون نصاب زكاة الخارج من األرض: () صاع، يكون نصاب زكاة الخارج من األرض: (٦١٢٦١٢ كيلو جرام). كيلو جرام).
انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع (٧٠٧٠/٦)، توصيات الندوة السابعة لبيت )، توصيات الندوة السابعة لبيت  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع (   

الزكاة الكويتي.الزكاة الكويتي.
الذود: اسم ال مفرد له، واألكثر أن يُطلق على اإلبل ما بين الثالثة إلى العشرة. الذود: اسم ال مفرد له، واألكثر أن يُطلق على اإلبل ما بين الثالثة إلى العشرة.   (٢)

انظر: مقاييس اللغة، مادة ( ذ و د)، (٣٦٥٣٦٥/٢).). انظر: مقاييس اللغة، مادة ( ذ و د)، (   
ــا، والخمس أواق تعــادل مئتي درهم،  األواق: جمــع أوقيــة، وهي أربعون درهمً ــا، والخمس أواق تعــادل مئتي درهم،   األواق: جمــع أوقيــة، وهي أربعون درهمً  (٣)

وبالمقاييس الحديثة (وبالمقاييس الحديثة (٥٩٥٥٩٥ جرام). جرام).
انظــر: معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية،  انظــر: معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية،    

المعايير الشرعية (صالمعايير الشرعية (ص٨٨٣٨٨٣).).
رواه البخاري، برقم (١٤٠٥١٤٠٥)، ورواه مسلم، برقم ()، ورواه مسلم، برقم (٩٧٩٩٧٩).). رواه البخاري، برقم (   (٤)

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤٣٤٣/٤).). انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (   (٥)
انظــر في حكاية اإلجمــاع: معالم الســنن (١٦١٦/٢)، المغنــي ()، المغنــي (٣١٨٣١٨/٢)، فتح  )، فتح   انظــر في حكاية اإلجمــاع: معالم الســنن (   (٦)= = 
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أثر جباية الزكاة على شرط بلوغ النصاب:أثر جباية الزكاة على شرط بلوغ النصاب:
ر عليها تحقيق هذا الشــرط،  ر عليها تحقيق هذا الشــرط، لمــا كانت أعمــال الجباية قد يتعــذّ لمــا كانت أعمــال الجباية قد يتعــذّ
ويمتنع عليها الوقوف على تمام حاله، جاء في الشرع ما يدلّ على إمكان ويمتنع عليها الوقوف على تمام حاله، جاء في الشرع ما يدلّ على إمكان 
التوســع به عند وجود األسباب الشــرعية التي تقتضي ذلك، ومن ذلك: التوســع به عند وجود األسباب الشــرعية التي تقتضي ذلك، ومن ذلك: 
مبدأ الخلطة في األموال الزكويةمبدأ الخلطة في األموال الزكوية(١)؛ إذ عند قيام الدولة بجباية الزكاة فإنها ؛ إذ عند قيام الدولة بجباية الزكاة فإنها 
تُعامل األموال المجتمعــة معاملة المال الواحد، ولــو اختلف مالكها، تُعامل األموال المجتمعــة معاملة المال الواحد، ولــو اختلف مالكها، 
وكان فيهــم مَن ال تجب عليه الزكاة، ومن ذلــك: ما لو كان أحد المالك وكان فيهــم مَن ال تجب عليه الزكاة، ومن ذلــك: ما لو كان أحد المالك 
المســاهمين في الشركات المساهمة يملك ما دون النصاب، أو انشغلت المســاهمين في الشركات المساهمة يملك ما دون النصاب، أو انشغلت 
ذمته بديون تستغرق النصاب، فإنه عند جباية الزكاة تعامل أموال الشركة ذمته بديون تستغرق النصاب، فإنه عند جباية الزكاة تعامل أموال الشركة 
معاملة أموال الشخص الواحد، وال يلزم التحقق من انطباق الشروط على معاملة أموال الشخص الواحد، وال يلزم التحقق من انطباق الشروط على 

آحاد المالك. آحاد المالك. 
فالمــال العام مثالً ال تجب الزكاة فيه من حيث األصل، لكن إذا كان فالمــال العام مثالً ال تجب الزكاة فيه من حيث األصل، لكن إذا كان 

ا بمبدأ الخلطة(٢). ا في حصص تجارية فإنه يُزكى أخذً ا بمبدأ الخلطةمستثمرً ا في حصص تجارية فإنه يُزكى أخذً مستثمرً
القدير (٢٢١٢٢١/٢).). القدير (=   =

الخلطــة: اجتماع مالين لمالكين فأكثر، فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد، وقد  الخلطــة: اجتماع مالين لمالكين فأكثر، فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد، وقد    (١)
». رواه  ةِ قَ دَ يَةَ الصَّ شْ عٍ خَ تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ رَّ فَ الَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْنَ مُ عُ بَ مَ ». رواه جاء في الحديث: «الَ يُجْ ةِ قَ دَ يَةَ الصَّ شْ عٍ خَ تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ رَّ فَ الَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْنَ مُ عُ بَ مَ جاء في الحديث: «الَ يُجْ

البخاري برقم (البخاري برقم (١٤٥٠١٤٥٠). [انظر: المهذب (). [انظر: المهذب (١٥٠١٥٠/١)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٧٦٣٧٦/١)].)].
وبهــذا المعنى صــدرت فتو اللجنــة الدائمة لإلفتاء رقــم (وبهــذا المعنى صــدرت فتو اللجنــة الدائمة لإلفتاء رقــم (٢٢٦٦٥٢٢٦٦٥)، والتي )، والتي   (٢)
تضمنت: (تجب الزكاة على جميع أموال الشــركات التي تســاهم فيها الهيئات تضمنت: (تجب الزكاة على جميع أموال الشــركات التي تســاهم فيها الهيئات 
الحكومية)، انظر: فتو اللجنة الدائمــة لإلفتاء، المجموعة الثالثة، (الحكومية)، انظر: فتو اللجنة الدائمــة لإلفتاء، المجموعة الثالثة، (٥٤٢٥٤٢/١-

.(.(٥٤٣٥٤٣
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[١-٤-٤]: مضي الحول:]: مضي الحول:

ا(١)- على استقرار ملك المال - على استقرار ملك المال  ا يومً وهو مضي ســنة قمرية -وهو مضي ســنة قمرية -٣٥٤٣٥٤ يومً
للمزكي، وبلوغ المــال النصابللمزكي، وبلوغ المــال النصاب(٢)، فإذا زال ملكــه خالل الحول فال ، فإذا زال ملكــه خالل الحول فال 
تجب عليه الــزكاة، ولو عاد بعد ذلك، وكذلــك لو نقص ملكه خالل تجب عليه الــزكاة، ولو عاد بعد ذلك، وكذلــك لو نقص ملكه خالل 
الحــول عن النصابالحــول عن النصاب(٣)، وهو من شــروط الزكاة المجمــع عليها عند ، وهو من شــروط الزكاة المجمــع عليها عند 
ولَ  تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ ولَ «الَ زَ تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ الفقهاءالفقهاء(٤) ؛ لقولــه ؛ لقولــه : : «الَ زَ

.(٥)« لُ وْ يْهِ الْحَ لَ »عَ لُ وْ يْهِ الْحَ لَ عَ

ا من حول أصل  ا من حول أصل  على أن حول الزكاة يُحسب بالسنة الهجرية بدءً اتفق الفقهاء  على أن حول الزكاة يُحسب بالسنة الهجرية بدءً اتفق الفقهاء    (١)
المال، وقررت عددٌ من مؤسســات االجتهاد الجماعي جواز احتساب الزكاة بالسنة المال، وقررت عددٌ من مؤسســات االجتهاد الجماعي جواز احتساب الزكاة بالسنة 
ا لنســبة الفرق بين أيام  ا) مــع مراعاة زيادة القدر الواجب نظرً ا لنســبة الفرق بين أيام  يومً ا) مــع مراعاة زيادة القدر الواجب نظرً الميالديــة (الميالديــة (٣٦٥٣٦٥ يومً
الســنة الميالدية والســنة الهجرية، ويكون القدر الواجب إخراجه (الســنة الميالدية والســنة الهجرية، ويكون القدر الواجب إخراجه (٢.٥٧٧٢.٥٧٧ %)، مع  %)، مع 
ا بالســنة الهجرية. انظر: المبسوط (١٥١٥/٢)، بداية المجتهد )، بداية المجتهد  ا بالســنة الهجرية. انظر: المبسوط (بقاء وجوب الزكاة معلقً بقاء وجوب الزكاة معلقً
(١١٤١١٤/٣)، البيان في فقه اإلمام الشــافعي ()، البيان في فقه اإلمام الشــافعي (١٥٥١٥٥/٣)، الشــرح الكبير على المقنع )، الشــرح الكبير على المقنع 
(٣٥٠٣٥٠/٦)، معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية )، معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
(٨٨٤٨٨٤)، أحــكام وفتاو الزكاة والصدقات والنــذور والكفارات، الصادر من بيت )، أحــكام وفتاو الزكاة والصدقات والنــذور والكفارات، الصادر من بيت 

الزكاة في الكويت، (الزكاة في الكويت، (٢٠٢٠).).
دقائق أولي النهى في شرح المنتهى (٣٨٩٣٨٩/١).). دقائق أولي النهى في شرح المنتهى (   (٢)

انظر: كشاف القناع (٣٣٣٣٣٣/٤).). انظر: كشاف القناع (   (٣)
انظــر: حاشــية ابــن عابديــن (٤٢٤٤٢٤/٥)، حاشــية الخرشــي علــى مختصــر)، حاشــية الخرشــي علــى مختصــر انظــر: حاشــية ابــن عابديــن (   (٤)
 خليــل ( خليــل (١٤٨١٤٨/٢)، حاشــية البجيرمي على شــرح الخطيــب ()، حاشــية البجيرمي على شــرح الخطيــب (١٠١٠/٣)، اإلقناع )، اإلقناع 

.(.(٣٩٣٣٩٣/١)
رواه أبو داود من حديث عليٍّ (١٥٧٢١٥٧٢) و() و(١٥٧٣١٥٧٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٧٩٢١٧٩٢) من حديث ) من حديث  رواه أبو داود من حديث عليٍّ (   (٥)

ا. ا.) من حديث ابن عمر موقوفً عائشة، وهذا لفظه، ورواه الترمذي (عائشة، وهذا لفظه، ورواه الترمذي (٦٣٢٦٣٢) من حديث ابن عمر موقوفً



٤٠٤٠

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

وإذا حصلــت زيادة من نماء المال نفســه، كربح التجــارة، أو نتاج وإذا حصلــت زيادة من نماء المال نفســه، كربح التجــارة، أو نتاج 
الســائمة، فحول الزيادة حول أصلها باتفاق الســائمة، فحول الزيادة حول أصلها باتفاق الفقهاءالفقهاء(١)، وكذا المال ، وكذا المال 
ا، إن كان من جنسه،  ا، إن كان من جنسه، يُضاف إلى أصل المال في الحول أيضً المستفادالمستفاد(٢)، فإنه ، فإنه يُضاف إلى أصل المال في الحول أيضً

كالزيادة على رأس المالكالزيادة على رأس المال(٣).
أثر جباية الزكاة على شرط مضي الحول:أثر جباية الزكاة على شرط مضي الحول:

يُراعى في جباية الزكاة المصلحــة العامة التي ال تتنافى مع األحكام يُراعى في جباية الزكاة المصلحــة العامة التي ال تتنافى مع األحكام 
الشــرعية للزكاة؛ حتى ال يشــق على عموم الناس، وعلى السعاة االمتثال الشــرعية للزكاة؛ حتى ال يشــق على عموم الناس، وعلى السعاة االمتثال 
ألحكامها، ومن دفع الحرج على الناس التخفيف في تحقق شروط الزكاة، ألحكامها، ومن دفع الحرج على الناس التخفيف في تحقق شروط الزكاة، 
ومن ذلك: جباية الــزكاة حتى لو لم يحل الحول بعــد، وفي هذا المعنى ومن ذلك: جباية الــزكاة حتى لو لم يحل الحول بعــد، وفي هذا المعنى 
ا  انَ إِذَ ا  كَ انَ إِذَ يــقَ  كَ دِّ رٍ الصِّ ا بَكْ يــقَ (أَنَّ أَبَ دِّ رٍ الصِّ ا بَكْ حكى القاســم بن محمــد حكى القاســم بن محمــد : : (أَنَّ أَبَ
يْكَ فِيهِ  لَ بَتْ عَ جَ الٍ وَ نْ مَ كَ مِ نْدَ لْ عِ : هَ لَ جُ ــأَلُ الرَّ مْ يَسْ طِيَاتِهِ طَى النَّاسَ أَعْ يْكَ فِيهِ أَعْ لَ بَتْ عَ جَ الٍ وَ نْ مَ كَ مِ نْدَ لْ عِ : هَ لَ جُ ــأَلُ الرَّ مْ يَسْ طِيَاتِهِ طَى النَّاسَ أَعْ أَعْ
مَ  ــلَ : الَ، أَسْ الَ إِنْ قَ . وَ الِ اةَ ذلِكَ الْمَ كَ طَائِهِ زَ نْ عَ ذَ مِ ، أَخَ مْ : نَعَ الَ ا قَ إِذَ اةُ؟ فَ كَ مَ الزَّ ــلَ : الَ، أَسْ الَ إِنْ قَ . وَ الِ اةَ ذلِكَ الْمَ كَ طَائِهِ زَ نْ عَ ذَ مِ ، أَخَ مْ : نَعَ الَ ا قَ إِذَ اةُ؟ فَ كَ الزَّ

يْئًا)(٤). نْهُ شَ ذْ مِ أْخُ لَمْ يَ ، وَ هُ طَاءَ يْئًا)إِلَيْهِ عَ نْهُ شَ ذْ مِ أْخُ لَمْ يَ ، وَ هُ طَاءَ إِلَيْهِ عَ
وهذا يفيد أن الدولــة التي أنيطت بها مهمة جباية الزكاة تصرفت في وهذا يفيد أن الدولــة التي أنيطت بها مهمة جباية الزكاة تصرفت في 
انظر: اإلشــراف (٥٣٥٣/٣)، شــرح الســنة ()، شــرح الســنة (٢٩٢٩/٦)، المغني ()، المغني (٢٥٨٢٥٨/٢)، الجامع )، الجامع  انظر: اإلشــراف (   (١)

ألحكام القرآن (ألحكام القرآن (١٢٤١٢٤/٨)، البناية شرح الهداية ()، البناية شرح الهداية (٣٥٣٣٥٣/٣).).
المال المســتفاد: هو المال الذي يدخــل في الملك في أثناء الحــول. انظر: بدائع  المال المســتفاد: هو المال الذي يدخــل في الملك في أثناء الحــول. انظر: بدائع    (٢)
الصنائع (الصنائع (١٤١٤/٢)، حاشــية الدســوقي ()، حاشــية الدســوقي (٤٣٢٤٣٢/١)، المجمــوع ()، المجمــوع (٥٧٥٧/٦)، المغني )، المغني 

 .( .(٢٥٨٢٥٨/٢)
انظر: معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (انظر: معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (٨٨٥٨٨٥).).  (٣)

رواه اإلمام مالك في الموطأ (٢١١٢١١/١)، وأبو عبيد في األموال (ص )، وأبو عبيد في األموال (ص ٥٠٤٥٠٤).). رواه اإلمام مالك في الموطأ (   (٤)



مفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارهامفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارها

٤١٤١

اه  ن كان عنده مالٌ تجب فيه الزكاة أدّ اه شرط الحول بما تقتضيه المصلحة، فمَ ن كان عنده مالٌ تجب فيه الزكاة أدّ شرط الحول بما تقتضيه المصلحة، فمَ
يوم استحقاق العطاءيوم استحقاق العطاء(١).

وقــد ذكر الفقهاء وقــد ذكر الفقهاء  في بيان ما يترتــب على الجباية واختالف  في بيان ما يترتــب على الجباية واختالف 
أحــوال الناس وظروفهم أنه يجوز تأخير أداء الــزكاة وتقديمها لتتوافق مع أحــوال الناس وظروفهم أنه يجوز تأخير أداء الــزكاة وتقديمها لتتوافق مع 
وقت خروج نواب ولي األمر، وفي ذلك يقول الجويني وقت خروج نواب ولي األمر، وفي ذلك يقول الجويني : (إذا كانت : (إذا كانت 
ا في السنة يؤدي فيه  عيّن ولي األمر شهرً ا في السنة يؤدي فيه أحوال األموال تختلف، فالوجه أن يُ عيّن ولي األمر شهرً أحوال األموال تختلف، فالوجه أن يُ
م الساعي،  دِ قْ ، انتظر المالك مَ بلُ م الساعي، أرباب األموال زكاتهم، فإذا وجبت الزكاة قَ دِ قْ ، انتظر المالك مَ بلُ أرباب األموال زكاتهم، فإذا وجبت الزكاة قَ
وإن كان وقــت وجــوب الصدقة عليه فذاك، وإن لم تجب الزكاة فحســن وإن كان وقــت وجــوب الصدقة عليه فذاك، وإن لم تجب الزكاة فحســن 

تعجيل الزكاة؛ حتى ال يتعب الساعي في العود عند وجوب الزكاة)تعجيل الزكاة؛ حتى ال يتعب الساعي في العود عند وجوب الزكاة)(٢). . 
وفي هذا ترخيص في شــرط الحول والتصرف فيه مراعاة للمصلحة وفي هذا ترخيص في شــرط الحول والتصرف فيه مراعاة للمصلحة 

العامة المترتبة على وظيفة الدولة في جباية الزكاة.العامة المترتبة على وظيفة الدولة في جباية الزكاة.

انظر: نهاية المطلب (١٨٦١٨٦/٣).). انظر: نهاية المطلب (   (١)
نهاية المطلب (١٧١١٧١/٣).). نهاية المطلب (   (٢)



٤٢٤٢

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

[٢]
دور الدولة في جباية الزكاةدور الدولة في جباية الزكاة

[٢-١] والية جباية الزكاة:] والية جباية الزكاة:
الجباية في اللغة: الجمع والتحصيلالجباية في اللغة: الجمع والتحصيل(١).

والجابي عنــد فقهاء الشــريعة والجابي عنــد فقهاء الشــريعة : هو الذي أنابــه ولي األمر : هو الذي أنابــه ولي األمر 
ا من أرباب األموال(٢). ا من أرباب األمواللتحصيل الزكاة الواجبة شرعً لتحصيل الزكاة الواجبة شرعً

ولقد فرض الله ولقد فرض الله  على المســلمين الــزكاة في أموالهم، وجعل  على المســلمين الــزكاة في أموالهم، وجعل 
 مســؤولية جبايتها ووضعها في مصارفها مــن أعمال الدولة،  مســؤولية جبايتها ووضعها في مصارفها مــن أعمال الدولة، 
قال الله قال الله : : نث   p o   n   m   l   k   j  مث(٣)، قال اإلمام ، قال اإلمام 
الشــافعي الشــافعي : (ال يســع الوالة تركه ألهل األموال؛ ألنهم أمناء على : (ال يســع الوالة تركه ألهل األموال؛ ألنهم أمناء على 

أخذه ألهله منهم)أخذه ألهله منهم)(٤).
وجباية الزكاة واليةٌ شرعيةٌ يُقصد منها تحصيل الزكاة بعدل وانضباط وجباية الزكاة واليةٌ شرعيةٌ يُقصد منها تحصيل الزكاة بعدل وانضباط 

انظر: مقاييس اللغة (٥٠٣٥٠٣/١).). انظر: مقاييس اللغة (   (١)
انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي (ص١٣٨١٣٨).). انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي (ص   (٢)

سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:    (٣)
األم (٨٩٨٩/٢).). األم (   (٤)



دور الدولة في جباية الزكاةدور الدولة في جباية الزكاة

٤٣٤٣

ا وتســهيالً على أرباب األموال، ومن مقاصد وحكم توجيه شــأن  ا وتســهيالً على أرباب األموال، ومن مقاصد وحكم توجيه شــأن تيســيرً تيســيرً
الجباية للدولة:الجباية للدولة:

١- حماية شعيرة الزكاة:- حماية شعيرة الزكاة:

من مقاصد الشــريعة في إناطة الزكاة بولــي األمر التحقق من ضبط من مقاصد الشــريعة في إناطة الزكاة بولــي األمر التحقق من ضبط 
ا، والموازنة  ا، والموازنة األموال الزكوية، والتأكد من صرفها في وجوهها المقررة شرعً األموال الزكوية، والتأكد من صرفها في وجوهها المقررة شرعً
بالعدل وعدم الوقوع في ظلم الفقير أو صاحب المال، ومنع التصرف فيها بالعدل وعدم الوقوع في ظلم الفقير أو صاحب المال، ومنع التصرف فيها 

على نحو يؤدي إلى اإلضرار بهذه الشعيرة، أو االعتداء عليهاعلى نحو يؤدي إلى اإلضرار بهذه الشعيرة، أو االعتداء عليها(١).
٢- إعانة الناس على إخراج الزكاة:- إعانة الناس على إخراج الزكاة:

من مقاصد الشريعة في إناطة الزكاة بولي األمر إعانة الناس على إخراج من مقاصد الشريعة في إناطة الزكاة بولي األمر إعانة الناس على إخراج 
الزكاة وتذكيرهم بذلك؛ ألنه لو تُرك إخراجها الختيار األفراد ألوشكوا أن الزكاة وتذكيرهم بذلك؛ ألنه لو تُرك إخراجها الختيار األفراد ألوشكوا أن 
يتساهلوا في إخراجها، على ما هو مشاهد في القديم والحديث، كما أن من يتساهلوا في إخراجها، على ما هو مشاهد في القديم والحديث، كما أن من 
الناس مَن ال يعرف مقدار زكاة أمواله، فيتولّى ولي األمر تعريفه بذلك عند الناس مَن ال يعرف مقدار زكاة أمواله، فيتولّى ولي األمر تعريفه بذلك عند 

جباية الزكاةجباية الزكاة(٢).
٣- تعظيم شعيرة الزكاة:- تعظيم شعيرة الزكاة:

من مقاصد الشــريعة فــي إناطة الزكاة بولي األمر تعظيم شــأن هذه من مقاصد الشــريعة فــي إناطة الزكاة بولي األمر تعظيم شــأن هذه 
الشــعيرة، والناظر في أركان اإلسالم يجد أن لها معالم كبيرة ظاهرة يكون الشــعيرة، والناظر في أركان اإلسالم يجد أن لها معالم كبيرة ظاهرة يكون 
انظــر: أثر الجباية في زكاة األســهم، د. خالد المزينــي، (ص٥)، جباية الزكاة بين )، جباية الزكاة بين  انظــر: أثر الجباية في زكاة األســهم، د. خالد المزينــي، (ص   (١)

مقاصد الشريعة والحوكمة الرشيدة: بناء وتوظيف، سليمان النجران، (صمقاصد الشريعة والحوكمة الرشيدة: بناء وتوظيف، سليمان النجران، (ص١٠١١٠١).).
انظر: البيان والتحصيل (٤٣٨٤٣٨/٢).). انظر: البيان والتحصيل (   (٢)



٤٤٤٤

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

االجتماع عليها، لكن تبقى الزكاة أقلها معالم زمانية ومكانية؛ إذ ال زمان لها االجتماع عليها، لكن تبقى الزكاة أقلها معالم زمانية ومكانية؛ إذ ال زمان لها 
وال مكان وال اجتماع يظهرهــا، فكانت إناطة مهمة جبايتها إلى ولي األمر وال مكان وال اجتماع يظهرهــا، فكانت إناطة مهمة جبايتها إلى ولي األمر 
لَمٌ يســاعد على إقامة شــعارها، ورفع منارها، وتقوية أساسها، وإدامة  عْ لَمٌ يســاعد على إقامة شــعارها، ورفع منارها، وتقوية أساسها، وإدامة مَ عْ مَ

ذكرها والتذكير بها بين الناسذكرها والتذكير بها بين الناس(١).
وقــد تواتر عن الرســول الكريــم وقــد تواتر عن الرســول الكريــم (٢)، وعــن خلفائه ، وعــن خلفائه 
الراشــدين االنتصاب لهذه الوالية، فكان الناس يدفعونها لرســله وعماله الراشــدين االنتصاب لهذه الوالية، فكان الناس يدفعونها لرســله وعماله 
 باتفاق المســلمين باتفاق المســلمين(٣)، ثم تعاهدها الوالة من بعدهم، وتعاهد ، ثم تعاهدها الوالة من بعدهم، وتعاهد 
اها(٤)، فكانت جباية الزكاة ، فكانت جباية الزكاة  اهاالعلماء الوالة بنصحهم بإقامتها وعدم تركهم إيَّ العلماء الوالة بنصحهم بإقامتها وعدم تركهم إيَّ
رعت  رعت قائمة ظاهرة بين الناس، محققة مصالحها وغاياتها ومقاصدها التي شُ قائمة ظاهرة بين الناس، محققة مصالحها وغاياتها ومقاصدها التي شُ
انظر: التمهيد (١٧٠١٧٠/١٦١٦)، جباية الزكاة بين مقاصد الشــريعة والحوكمة الرشيدة: )، جباية الزكاة بين مقاصد الشــريعة والحوكمة الرشيدة:  انظر: التمهيد (   (١)

بناء وتوظيف، سليمان النجران، (صبناء وتوظيف، سليمان النجران، (ص١٠٧١٠٧).).
كان النبي  يبعث الســعاة إلى أطراف البالد لجبايــة الزكاة، وصرفها،  يبعث الســعاة إلى أطراف البالد لجبايــة الزكاة، وصرفها،  كان النبي    (٢)
» [رواه مسلم، برقم  مْ قِيكُ دِّ صَ وا مُ ضُ » [رواه مسلم، برقم : «أَرْ مْ قِيكُ دِّ صَ وا مُ ضُ ويوصي بهم، ومن ذلك: قوله ويوصي بهم، ومن ذلك: قوله : «أَرْ
مْ  ــيَأْتِيكُ مْ «سَ ــيَأْتِيكُ ا: ما رواه جابر بن عتيك أن النبي  قال:  قال: «سَ ا: ما رواه جابر بن عتيك أن النبي )]، ومنه أيضً (٩٨٩٩٨٩)]، ومنه أيضً
لُوا  دَ إِنْ عَ ، فَ بْتَغُونَ ــا يَ يْنَ مَ بَ مْ وَ يْنَهُ لُّوا بَ خَ مْ وَ بُوا بِهِ حِّ رَ ــمْ فَ كُ ا أَتَوْ إِذَ ، فَ ونَ بْغَضُ ــبٌ مُ كْ لُوا رَ دَ إِنْ عَ ، فَ بْتَغُونَ ــا يَ يْنَ مَ بَ مْ وَ يْنَهُ لُّوا بَ خَ مْ وَ بُوا بِهِ حِّ رَ ــمْ فَ كُ ا أَتَوْ إِذَ ، فَ ونَ بْغَضُ ــبٌ مُ كْ رَ
 « مْ وا لَكُ عُ لْيَدْ ، وَ مْ اهُ ضَ مْ رِ اتِكُ كَ امَ زَ إِنَّ تَمَ مْ فَ وهُ ضُ أَرْ ا، وَ يْهَ لَ عَ وا فَ لَمُ إِنْ ظَ مْ وَ ــهِ سِ فُ َنْ ألِ »فَ مْ وا لَكُ عُ لْيَدْ ، وَ مْ اهُ ضَ مْ رِ اتِكُ كَ امَ زَ إِنَّ تَمَ مْ فَ وهُ ضُ أَرْ ا، وَ يْهَ لَ عَ وا فَ لَمُ إِنْ ظَ مْ وَ ــهِ سِ فُ َنْ ألِ فَ
[رواه أبو داود، برقم ([رواه أبو داود، برقم (١٥٨٨١٥٨٨)، وســكت عنه، وقال البيهقي في ســننه ()، وســكت عنه، وقال البيهقي في ســننه (١١٤١١٤/٤): ): 
(هذا الحديث مختلف في إســناده)، وحسنه المنذري، وابن حجر،، ينظر:الترغيب (هذا الحديث مختلف في إســناده)، وحسنه المنذري، وابن حجر،، ينظر:الترغيب 

والترهيب (والترهيب (٢٧٢٧/٢)، تخريج مشكاة المصابيح ()، تخريج مشكاة المصابيح (٢٥٠٢٥٠/٢)].)].
انظر: اإلجماع، البن المنذر، (١٩٤١٩٤/١).). انظر: اإلجماع، البن المنذر، (   (٣)

ا أمير المؤمنين هارون الرشيد كما في كتاب الخراج (ص٩٣٩٣): ):  قال أبو يوسف ناصحً ا أمير المؤمنين هارون الرشيد كما في كتاب الخراج (ص  قال أبو يوسف ناصحً  (٤)
ــرْ يا أميرَ المؤمنين باختيارِ رجل أمين، ثقــة، عفيف، ناصح، مأمون عليك وعلى  ــرْ يا أميرَ المؤمنين باختيارِ رجل أمين، ثقــة، عفيف، ناصح، مأمون عليك وعلى (مُ (مُ

رعيتك، فولِّه جمعَ الصدقاتِ في البلدان).رعيتك، فولِّه جمعَ الصدقاتِ في البلدان).
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لهــالهــا(١)، حتى صارت جباية الزكاة من األعمــال المنوطة بولي األمر، التي ، حتى صارت جباية الزكاة من األعمــال المنوطة بولي األمر، التي 
يتعيّن عليه القيام بها لتحقيق مصلحة عموم الناس.يتعيّن عليه القيام بها لتحقيق مصلحة عموم الناس.

وقد تقرر عند فقهاء الشــريعة وقد تقرر عند فقهاء الشــريعة  هــذا المعنى، ومن ذلك قول  هــذا المعنى، ومن ذلك قول 
الماوردي الماوردي  في بيان مهام ولي األمر: (الذي يلزمه -أي ولي األمر-  في بيان مهام ولي األمر: (الذي يلزمه -أي ولي األمر- 
من األمور العامة عشرة أشياء.... السابع: جباية الفيء والصدقات على ما من األمور العامة عشرة أشياء.... السابع: جباية الفيء والصدقات على ما 
أوجبه الشــرع من غير خوف وال عسف)أوجبه الشــرع من غير خوف وال عسف)(٢)، وقال النووي ، وقال النووي : (يجب : (يجب 

على اإلمام بعث السعاة ألخذ الصدقات)على اإلمام بعث السعاة ألخذ الصدقات)(٣).
٤- تحقيق العدالة بين المكلفين:- تحقيق العدالة بين المكلفين:

من مقاصد الشــريعة في إناطة الزكاة بولي األمر تحقيق العدالة بين من مقاصد الشــريعة في إناطة الزكاة بولي األمر تحقيق العدالة بين 
المكلَّفين بالزكاة، وذلك من خالل التســوية بين المكلَّفين بجباية الزكاة المكلَّفين بالزكاة، وذلك من خالل التســوية بين المكلَّفين بجباية الزكاة 
منهم، إذ قد يقع من بعض الناس تفريطٌ في أدائها، أو تســاهل في التحقق منهم، إذ قد يقع من بعض الناس تفريطٌ في أدائها، أو تســاهل في التحقق 
مــن براءة ذمته، مما يــؤدي لعدم الموازنة بينه وبيــن المكلَّف الذي بادر مــن براءة ذمته، مما يــؤدي لعدم الموازنة بينه وبيــن المكلَّف الذي بادر 
بإخراجها، ولذا فإن جباية الزكاة تســهم في تضامن كافة الميسورين تجاه بإخراجها، ولذا فإن جباية الزكاة تســهم في تضامن كافة الميسورين تجاه 
المحتاجيــن على نحو يحقق العدالة بين األغنيــاء وتتحصل معه مصالح المحتاجيــن على نحو يحقق العدالة بين األغنيــاء وتتحصل معه مصالح 

الفقراء. الفقراء. 
انظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص صحيح مســلم (١٣٣١٣٣/٣)، جباية الزكاة بين )، جباية الزكاة بين  انظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص صحيح مســلم (   (١)

مقاصد الشريعة والحوكمة الرشيدة بناء وتوظيف، د. سليمان النجران، (صمقاصد الشريعة والحوكمة الرشيدة بناء وتوظيف، د. سليمان النجران، (ص٩٣٩٣).).
األحكام السلطانية (ص ٤٠٤٠).). األحكام السلطانية (ص    (٢)

المجموع شــرح المهــذب (١٦٨١٦٨/٦)، وانظر: مطالب أولي النهى في شــرح غاية )، وانظر: مطالب أولي النهى في شــرح غاية  المجموع شــرح المهــذب (   (٣)
المنتهى (المنتهى (٤٦٤٤٦٤/٦).).
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[٢-٢] اإللزام بأداء الزكاة:] اإللزام بأداء الزكاة:
ر أن جباية الزكاة من أعمال ولي األمر التي يتعين عليه القيام  ر أن جباية الزكاة من أعمال ولي األمر التي يتعين عليه القيام إذا تقــرَّ إذا تقــرَّ
بها، فإنــه يجب على الناس طاعتــه في ذلك، وااللتــزام بأدائها؛ لتحقيق بها، فإنــه يجب على الناس طاعتــه في ذلك، وااللتــزام بأدائها؛ لتحقيق 
مقصود الشــارع من فرض شعيرة الزكاة، وتأكيده شأنَ هذه الشعيرة بإناطة مقصود الشــارع من فرض شعيرة الزكاة، وتأكيده شأنَ هذه الشعيرة بإناطة 

جبايتها بوالة األمر.جبايتها بوالة األمر.
لزم األغنياءَ بدفع الزكاة إلى الســعاة؛  لزم األغنياءَ بدفع الزكاة إلى الســعاة؛  يُ وقد كان النبي وقد كان النبي  يُ
ألن مال الزكاة حقٌّ للفقراء، وعلى المســلم أن يبذلها بطيب نفس منه، فإن ألن مال الزكاة حقٌّ للفقراء، وعلى المســلم أن يبذلها بطيب نفس منه، فإن 
تأخر المســلم عن أداء ذلك، أو ماطل في حق الفقراء والمستحقين، جاز تأخر المســلم عن أداء ذلك، أو ماطل في حق الفقراء والمستحقين، جاز 

توجيه العقوبة الشرعية عليه.توجيه العقوبة الشرعية عليه.
ويدل على أنه يجب على المســلم دفع الزكاة لولي األمر عند طلبها ويدل على أنه يجب على المســلم دفع الزكاة لولي األمر عند طلبها 
قــولُ الله تعالى: قــولُ الله تعالى: نث   p o   n   m   l   k   j  مث(١)، فعلى ولي ، فعلى ولي 
األمر أخذ الــزكاة، وهذا ال يتحصل إال بدفع الزكاة إليــهاألمر أخذ الــزكاة، وهذا ال يتحصل إال بدفع الزكاة إليــه(٢)، كما أن النبي ، كما أن النبي 
 وصف الزكاة بكونها مأخوذة مــن األغنياء، وذلك في قوله  وصف الزكاة بكونها مأخوذة مــن األغنياء، وذلك في قوله 
ضَ  تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ ضَ «أَعْ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ  لمعاذ  لمعاذ  لما بعثه إلــى اليمن:  لما بعثه إلــى اليمن: «أَعْ
 ، ،(٣)« مْ ائِهِ رَ قَ لَــى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ ــنْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ـي أَمْ ةً فـِ قَ دَ ــمْ صَ يْهِ لَ »عَ مْ ائِهِ رَ قَ لَــى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ ــنْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ـي أَمْ ةً فـِ قَ دَ ــمْ صَ يْهِ لَ عَ

وال يُتصور أن يكون األخذ إال من الدولة أو الجهة التي تنوب عنهاوال يُتصور أن يكون األخذ إال من الدولة أو الجهة التي تنوب عنها(٤).
سورة التوبة: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة:    (١)

انظر: التمهيد (١٣٤١٣٤/٣).). انظر: التمهيد (   (٢)
الحديث سبق تخريجه في صفحة (١٠١٠).). الحديث سبق تخريجه في صفحة (   (٣)

انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (٣٧٦٣٧٦/١).). انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (   (٤)



دور الدولة في جباية الزكاةدور الدولة في جباية الزكاة

٤٧٤٧

[٢-٣] حصول اإلبراء بدفع الزكاة إلى الدولة:] حصول اإلبراء بدفع الزكاة إلى الدولة:
وإذا دفع المسلم زكاة ماله إلى الدولة فقد برئت ذمته؛ ألنه يكون قد وإذا دفع المسلم زكاة ماله إلى الدولة فقد برئت ذمته؛ ألنه يكون قد 
وضعها في مواضعها؛ إذ الدولة نائبة عن المستحقين، وتقوم مقامهم، ويدل وضعها في مواضعها؛ إذ الدولة نائبة عن المستحقين، وتقوم مقامهم، ويدل 
على حصول اإلجزاء بدفع الزكاة للدولة أنَّ رجالً قال: إذا أديتُ الزكاةَ إلى على حصول اإلجزاء بدفع الزكاة للدولة أنَّ رجالً قال: إذا أديتُ الزكاةَ إلى 
 ، مْ ، «نَعَ مْ رسولِك فقد برئتُ منها إلى اللهِ ورسولِهِ؟ فقال النبيُّ رسولِك فقد برئتُ منها إلى اللهِ ورسولِهِ؟ فقال النبيُّ : : «نَعَ

ا»(١). نْهَ ئْتَ مِ رِ دْ بَ قَ ولِي فَ سُ ا إِلَى رَ تَهَ يْ ا أَدَّ ا»إِذَ نْهَ ئْتَ مِ رِ دْ بَ قَ ولِي فَ سُ ا إِلَى رَ تَهَ يْ ا أَدَّ إِذَ
وجاء في فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: (إذا طلبها وجاء في فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: (إذا طلبها 
ولي األمر فإن المشروع تسليمها له؛ ألن ذلك من باب السمع والطاعة في ولي األمر فإن المشروع تسليمها له؛ ألن ذلك من باب السمع والطاعة في 

المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب)المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب)(٢).
وقال الشــيخ ابن باز وقال الشــيخ ابن باز : (ما دامت طُلبت منكَ باســم الزكاة، : (ما دامت طُلبت منكَ باســم الزكاة، 
وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ ألن ولي األمر له طلب الزكاة من األغنياء وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ ألن ولي األمر له طلب الزكاة من األغنياء 
ليصرفها في مصارفهــا، وال يلزمك إخراج زكاة أخــر عن المال الذي ليصرفها في مصارفهــا، وال يلزمك إخراج زكاة أخــر عن المال الذي 

دُفعت زكاته للدولة)دُفعت زكاته للدولة)(٣). . 
[٢-٤] العقوبة على ترك الزكاة:] العقوبة على ترك الزكاة:

[٢-٤-١] العقوبة األخروية على ترك الزكاة:] العقوبة األخروية على ترك الزكاة:

توعد الله في كتابه الذين يمنعون زكاة أموالهم الوعيد الشديد، توعد الله في كتابه الذين يمنعون زكاة أموالهم الوعيد الشديد، فقال فقال 
رواه أحمد (١٢٣٩٤١٢٣٩٤) والحاكم في المســتدرك () والحاكم في المســتدرك (٢/ / ٣٦٠٣٦٠)، وصححه على شــرط )، وصححه على شــرط  رواه أحمد (   (١)

الشيخين، ووافقه الذهبي.الشيخين، ووافقه الذهبي.
.(.(١٣٩٣١٣٩٣) رقم الفتو ،() اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (٤٢٤٤٢٤/٩)، رقم الفتو فتاو فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (   (٢)

مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، ابن باز (٢٦١٢٦١/١٤١٤).). مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، ابن باز (   (٣)
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   Y    X    W    V    U    T    S    R نث    ســبحانه: ســبحانه: 
   e    d    c    b    a    `    _    ^    ]    \    [    Z
   q    p    o    n    m    l    k    ji    h    g    f
s   r   مث(١)، والمقصود هنا كنز الذين ال يُخرجون زكاة أموالهم، ، والمقصود هنا كنز الذين ال يُخرجون زكاة أموالهم، 

فهذا هو العقاب األخروي لتارك الزكاة.فهذا هو العقاب األخروي لتارك الزكاة.
مَ  وْ الُهُ يَ ثِّلَ لَهُ مَ هُ مُ اتَ كَ دِّ زَ ؤَ مْ يُ لَ االً فَ هُ مَ اهُ اللَّ نْ آتَ مَ «مَ وْ الُهُ يَ ثِّلَ لَهُ مَ هُ مُ اتَ كَ دِّ زَ ؤَ مْ يُ لَ االً فَ هُ مَ اهُ اللَّ نْ آتَ وقــال وقــال : : «مَ
نِي  عْ تَيْهِ -يَ مَ زِ ذُ بِلِهْ أْخُ مَّ يَ ، ثُ ةِ يَامَ مَ القِ وْ هُ يَ قُ طَوَّ بِيبَتَانِ يُ عَ لَهُ زَ رَ ا أَقْ اعً ــجَ ةِ شُ يَامَ نِي القِ عْ تَيْهِ -يَ مَ زِ ذُ بِلِهْ أْخُ مَّ يَ ، ثُ ةِ يَامَ مَ القِ وْ هُ يَ قُ طَوَّ بِيبَتَانِ يُ عَ لَهُ زَ رَ ا أَقْ اعً ــجَ ةِ شُ يَامَ القِ

.(٢)« كَ نْزُ ا كَ الُكَ أَنَ ا مَ : أَنَ قُولُ مَّ يَ - ثُ يْهِ قَ دْ »بِشِ كَ نْزُ ا كَ الُكَ أَنَ ا مَ : أَنَ قُولُ مَّ يَ - ثُ يْهِ قَ دْ بِشِ
[٢-٤-٢] العقوبة الدنيوية على ترك الزكاة:] العقوبة الدنيوية على ترك الزكاة:

بيَّن النبي بيَّن النبي  عقوبة دنيويــة قدرية ربانية عامة على مانعي  عقوبة دنيويــة قدرية ربانية عامة على مانعي 
طْرَ  وا الْقَ نِعُ مْ إِالَّ مُ الِهِ وَ اةَ أَمْ كَ ــوا زَ نَعُ مْ لَمْ يَ طْرَ «... وَ وا الْقَ نِعُ مْ إِالَّ مُ الِهِ وَ اةَ أَمْ كَ ــوا زَ نَعُ مْ لَمْ يَ الزكاة بقوله الزكاة بقوله : : «... وَ

وا»(٣). .  طَرُ مْ ائِمُ لَمْ يُ الَ الْبَهَ لَوْ اءِ، وَ مَ نَ السَّ وا»مِ طَرُ مْ ائِمُ لَمْ يُ الَ الْبَهَ لَوْ اءِ، وَ مَ نَ السَّ مِ
 : : العقاب الدنيوي لتارك الزكاة بقوله  العقاب الدنيوي لتارك الزكاة بقوله  كما بيَّن كما بيَّن
 ، هِ ولُ اللَّ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ هُ وَ وا أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ ، «أُمِ هِ ولُ اللَّ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ هُ وَ وا أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ دُ هَ تَّى يَشْ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ «أُمِ
مْ  الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ اةَ كَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ، وَ الَةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ مْ وَ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ إِذَ ، فَ اةَ كَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ، وَ الَةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ وَ
  (٤)، ولذلك قاتل الصحابة ، ولذلك قاتل الصحابة« هِ لَى اللَّ مْ عَ هُ ــابُ سَ حِ ، وَ ــالَمِ سْ قِّ اإلِ »إِالَّ بِحَ هِ لَى اللَّ مْ عَ هُ ــابُ سَ حِ ، وَ ــالَمِ سْ قِّ اإلِ إِالَّ بِحَ

سورة التوبة: ٣٤٣٤-٣٥٣٥. سورة التوبة:   رواه البخاري (١٤٠٣١٤٠٣). ). (١)  رواه البخاري (   (٢)
رواه ابن ماجه (٤٠١٩٤٠١٩)، والطبراني ()، والطبراني (١٣٦١٩١٣٦١٩) قال البوصيري: (هذا حديث صالح ) قال البوصيري: (هذا حديث صالح  رواه ابن ماجه (   (٣)

للعمل به). وصححه األلباني في صحيح الجامع (للعمل به). وصححه األلباني في صحيح الجامع (١٣٢١١٣٢١/٢).).
رواه البخاري (٢٥٢٥) ومسلم () ومسلم (٢٢٢٢).). رواه البخاري (   (٤)
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٤٩٤٩

مانعي الزكاة الذين امتنعوا مــن أداء الزكاة بعد موت النبي مانعي الزكاة الذين امتنعوا مــن أداء الزكاة بعد موت النبي  من  من 
 : : أبو بكر الصديق  أبو بكر الصديق  قبائل العرب، وقال خليفة رسول الله قبائل العرب، وقال خليفة رسول الله
)(١)، وهذا ، وهذا  الِ مَ قُّ الْ اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ اةِ؛ فَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ يْنَ الصَّ قَ بَ رَّ ــنْ فَ اتِلَنَّ مَ ُقَ اللهِ ألَ )(وَ الِ مَ قُّ الْ اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ اةِ؛ فَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ يْنَ الصَّ قَ بَ رَّ ــنْ فَ اتِلَنَّ مَ ُقَ اللهِ ألَ (وَ

دليلٌ على عظمة هذا الركن، حيث قاتل الصحابة مانعيه. دليلٌ على عظمة هذا الركن، حيث قاتل الصحابة مانعيه. 
وصحّ عن النبي وصحّ عن النبي  أنه فــرض العقوبة على من امتنع عن  أنه فــرض العقوبة على من امتنع عن 
ا عن توارد الناس على التقصير في شــأن  ا عن توارد الناس على التقصير في شــأن أداء الزكاة؛ لكي يكون ذلك رادعً أداء الزكاة؛ لكي يكون ذلك رادعً
هذه الشعيرة، وتضييع حقوق المســتحقين لها، فقد قال هذه الشعيرة، وتضييع حقوق المســتحقين لها، فقد قال  في  في 
 ، نَةُ لَبُونٍ عِينَ ابْ بَ ةٍ فِي كلِّ أَرْ ائِمَ لِّ إِبِلٍ سَ ، «فِي كُ نَةُ لَبُونٍ عِينَ ابْ بَ ةٍ فِي كلِّ أَرْ ائِمَ لِّ إِبِلٍ سَ حديث بهز بن حكيم حديث بهز بن حكيم : : «فِي كُ
ا  إِنَّ ا فَ هَ نَعَ نْ مَ مَ ا، وَ هَ رُ ــهُ أَجْ لَ ا فَ رً تَجِ ؤْ ا مُ طَاهَ نْ أَعْ ا، مَ ــابِهَ سَ نْ حِ قُ إِبِلٌ عَ رَّ فَ ا الَ تُ إِنَّ ا فَ هَ نَعَ نْ مَ مَ ا، وَ هَ رُ ــهُ أَجْ لَ ا فَ رً تَجِ ؤْ ا مُ طَاهَ نْ أَعْ ا، مَ ــابِهَ سَ نْ حِ قُ إِبِلٌ عَ رَّ فَ الَ تُ
نَا»(٣). .  بِّ اتِ رَ مَ زَ نْ عَ ةً مِ مَ زْ نَا»عَ بِّ اتِ رَ مَ زَ نْ عَ ةً مِ مَ زْ - عَ الِهِ رَ مَ طْ شَ - : وَ الِهِ رَ مَ طْ شَ طْرَ إِبِلِهِ -وفي رواية-وفي رواية(٢): وَ شَ ا وَ وهَ ذُ طْرَ إِبِلِهِ آخِ شَ ا وَ وهَ ذُ آخِ
فالنبي فالنبي  قضى بتغريم مانع الزكاة، وفي ذلك يقول ابن القيم  قضى بتغريم مانع الزكاة، وفي ذلك يقول ابن القيم 
ها -أي: النبيُّ - في مواضع... - في مواضع...  عَ ــرَ ها -أي: النبيُّ : (أما تغريمُ المال فشَ عَ ــرَ : (أما تغريمُ المال فشَ
منها أخذ شــطر مال مانع الزكاة)منها أخذ شــطر مال مانع الزكاة)(٤)، وقال ابن عثيمين ، وقال ابن عثيمين : (الصحيح أنه : (الصحيح أنه 

ر بما ورد في حديث بهز بن حكيم)(٥)، وقال بذلك طائفةٌ من الفقهاء، وقال بذلك طائفةٌ من الفقهاء(٦). .  ر بما ورد في حديث بهز بن حكيم)يُعزَّ يُعزَّ
رواه البخاري (١٣٩٩١٣٩٩، ، ١٤٠٠١٤٠٠، ، ٦٩٢٤٦٩٢٤، ، ٦٩٢٥٦٩٢٥) ومسلم () ومسلم (٢٠٢٠).). رواه البخاري (   (١)

رواية أبي داود (١٥٧٥١٥٧٥).). رواية أبي داود (   (٢)
رواه أحمد (٢٠٠١٦٢٠٠١٦)، وأبو داود ()، وأبو داود (١٥٧٥١٥٧٥)، والنسائي ()، والنسائي (٢٤٤٤٢٤٤٤، ، ٢٤٤٩٢٤٤٩).). رواه أحمد (   (٣)

إعالم الموقعين (١٧١٧/٢).). إعالم الموقعين (  الشرح الممتع (٢٠٠٢٠٠/٦-٢٠١٢٠١).).(٤)  الشرح الممتع (   (٥)
منهم: األوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، وإسحاق بن راهويه ، والشافعي ، والشافعي  في القديم،  في القديم،  منهم: األوزاعي    (٦)
وأحمد وأحمد  فــي رواية عنه، اختارها أبو بكر بن عبــد العزيز  فــي رواية عنه، اختارها أبو بكر بن عبــد العزيز ، وابن القيم ، وابن القيم 

 = =، وابن عثيمين ، وابن عثيمين . انظــر: المغني (. انظــر: المغني (٢٢٨٢٢٨/٢)، المجموع ()، المجموع (٣٣١٣٣١/٥)، )، 
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[٣]
طريقة حساب الزكاةطريقة حساب الزكاة

لدى هيئة الزكاة والضريبة والجماركلدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

[٣-١] طرق حساب الزكاة:] طرق حساب الزكاة:
د وعاؤها الزكوي بإحد طريقتين: د وعاؤها الزكوي بإحد طريقتين:تُحسب زكاة الشركات ويُحدَّ تُحسب زكاة الشركات ويُحدَّ

اســتخدامات  تُســمى: (طريقة  والتي  المباشــرة،  الطريقــة  اســتخدامات -  تُســمى: (طريقة  والتي  المباشــرة،  الطريقــة   -١
األموال).األموال).

الطريقــة غيــر المباشــرة، والتي تُســمى: (طريقــة مصادر  الطريقــة غيــر المباشــرة، والتي تُســمى: (طريقــة مصادر -   -٢
األموال).األموال).

وتقوم وتقوم فكرة الطريقة المباشرةفكرة الطريقة المباشرة في حساب الزكاةفي حساب الزكاة (طريقة استخدامات  (طريقة استخدامات 
األموال) على الوصول المباشر للوعاء الزكوي، من خالل حصر األصول األموال) على الوصول المباشر للوعاء الزكوي، من خالل حصر األصول 

الزكوية، ثم خصم االلتزامات التي تنقص الوعاء الزكوي.الزكوية، ثم خصم االلتزامات التي تنقص الوعاء الزكوي.
روضــة الطالبين (٢٠٨٢٠٨/٢)، حاشــية الجمــل ()، حاشــية الجمــل (٢٩٣٢٩٣/٢)، الفــروع ()، الفــروع (٤١٥٤١٥/٢)، )،  روضــة الطالبين (=   =
اإلنصــاف (اإلنصــاف (١٨٨١٨٨/٣)، إعالم الموقعين ()، إعالم الموقعين (١٧١٧/٢)، حاشــية ابن القيم على الســنن )، حاشــية ابن القيم على الســنن 

(٣١٨٣١٨/٤)، الشرح الممتع ()، الشرح الممتع (٢٠٠٢٠٠/٦-٢٠١٢٠١).).
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٥١٥١

بينمــا تقوم بينمــا تقوم فكرة الطريقة غير المباشــرةفكرة الطريقة غير المباشــرة في حســاب الزكاة (طريقة  في حســاب الزكاة (طريقة 
مصادر األموال) على الوصول غير المباشــر للوعــاء الزكوي، من خالل مصادر األموال) على الوصول غير المباشــر للوعــاء الزكوي، من خالل 
تحديد حقوق الملكية المســتغرقة في أصول زكويــة، ويتم ذلك بإضافة تحديد حقوق الملكية المســتغرقة في أصول زكويــة، ويتم ذلك بإضافة 
مصادر األموال، ثم خصم األصول غير الزكوية، فيتبقى في الوعاء الزكوي مصادر األموال، ثم خصم األصول غير الزكوية، فيتبقى في الوعاء الزكوي 

مصادر األموال المستغرقة في أصول زكوية. مصادر األموال المستغرقة في أصول زكوية. 
ومع اختالف الطريقتين في إجــراءات كل منهما، وطرق المعالجة ومع اختالف الطريقتين في إجــراءات كل منهما، وطرق المعالجة 
للبنود المســتعملة لغرض حســاب الزكاة، إال أنهما موصلتان إلى نتيجة للبنود المســتعملة لغرض حســاب الزكاة، إال أنهما موصلتان إلى نتيجة 
واحدة في الوعاء الزكوي المســتخرج، في حال صحة التطبيق للطريقتين واحدة في الوعاء الزكوي المســتخرج، في حال صحة التطبيق للطريقتين 
ومراعاة الفروق في أسســهما، والتأسيس على اختيارات فقهية متوافقةومراعاة الفروق في أسســهما، والتأسيس على اختيارات فقهية متوافقة(١)، ، 

وفيما يلي شرحٌ للطريقتين.وفيما يلي شرحٌ للطريقتين.
[٣-١-١] الطريقة المباشرة في حساب الزكاة] الطريقة المباشرة في حساب الزكاة(٢):

ولهذه الطريقة أســماء عديدة منها: (طريقة اســتخدامات األموال، ولهذه الطريقة أســماء عديدة منها: (طريقة اســتخدامات األموال، 
وطريقة صافــي رأس المال العامل، وطريقة صافــي األصول المتداولة، وطريقة صافــي رأس المال العامل، وطريقة صافــي األصول المتداولة، 

وطريقة صافي الموجودات).وطريقة صافي الموجودات).
وهذه الطريقة تعتمد على إجراءين رئيســين لتحديد الوعاء الزكوي، وهذه الطريقة تعتمد على إجراءين رئيســين لتحديد الوعاء الزكوي، 

هي:هي:
انظــر: المعايير الشــرعية، معيار الــزكاة، (٨٧٩٨٧٩)، الدليل اإلرشــادي العام للزكاة )، الدليل اإلرشــادي العام للزكاة  انظــر: المعايير الشــرعية، معيار الــزكاة، (   (١)

اإلصدار األول (اإلصدار األول (١٨١٨).).
انظر: دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات (٤٠٤٠) و() و(٥٦٥٦).). انظر: دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات (   (٢)
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: إضافــة جميع الموجــودات الزكوية للمنشــأة مثل: األصول إضافــة جميع الموجــودات الزكوية للمنشــأة مثل: األصول  : أوالً أوالً
النقدية، والتي يســهل تحويلها إلى نقد خالل فترة مالية ال تتجاوز الســنة، النقدية، والتي يســهل تحويلها إلى نقد خالل فترة مالية ال تتجاوز الســنة، 

كاألوراق المالية لالتجار ونحوها.كاألوراق المالية لالتجار ونحوها.
مثل:  الزكويــة،  الممولــة للموجودات  االلتزامــات  مثل: حســم  للموجودات الزكويــة،  االلتزامــات الممولــة  حســم  ثانيًا: ثانيًا: 
المطلوبات قصيرة األجل التي يتعين ســدادها خالل فترة مالية ال تتجاوز المطلوبات قصيرة األجل التي يتعين ســدادها خالل فترة مالية ال تتجاوز 

السنة كالقروض ونحوها.السنة كالقروض ونحوها.
ويمكن وصف الطريقة المباشــرة في حســاب الزكاة في المعادلة ويمكن وصف الطريقة المباشــرة في حســاب الزكاة في المعادلة 

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

وأصل هذه المعادلة مــرويٌ عن ميمون بن مهران وأصل هذه المعادلة مــرويٌ عن ميمون بن مهران ، حيث ، حيث 
يْكَ  لَ ا عَ نْهُ مَ حْ مِ مَّ اطْرَ ، ثُ الٍ لَكَ لَّ مَ رْ كُ انْظُ اةُ فَ كَ يْكَ الزَّ لَ لَّتْ عَ ا حَ يْكَ قــال: (إِذَ لَ ا عَ نْهُ مَ حْ مِ مَّ اطْرَ ، ثُ الٍ لَكَ لَّ مَ رْ كُ انْظُ اةُ فَ كَ يْكَ الزَّ لَ لَّتْ عَ ا حَ قــال: (إِذَ
رْ  انْظُ اةُ فَ كَ يْكَ الزَّ لَ لَّتْ عَ ا حَ رْ ، وفي رواية: (إِذَ انْظُ اةُ فَ كَ يْكَ الزَّ لَ لَّتْ عَ ا حَ )(١)، وفي رواية: (إِذَ يَ قِ ا بَ كِّ مَ مَّ زَ ، ثُ يْنِ ــنَ الدَّ )مِ يَ قِ ا بَ كِّ مَ مَّ زَ ، ثُ يْنِ ــنَ الدَّ مِ
نْ  انَ مِ ا كَ مَ ، وَ دِ ــةَ النَّقْ هُ قِيمَ مْ وِّ قَ ، فَ بَيْعِ ضٍ لِلْ رْ دٍ أَوْ عَ قْ ــنْ نَ كَ مِ نْدَ انَ عِ ا كَ نْ مَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ دِ ــةَ النَّقْ هُ قِيمَ مْ وِّ قَ ، فَ بَيْعِ ضٍ لِلْ رْ دٍ أَوْ عَ قْ ــنْ نَ كَ مِ نْدَ انَ عِ ا كَ مَ
ا  كِّ مَ مَّ زَ ، ثُ يْنِ نَ الدَّ يْكَ مِ لَ انَ عَ ا كَ نْهُ مَ حْ مِ مَّ اطْرَ ، ثُ ــبْهُ سِ ةٍ فَاحْ ءَ الَ نٍ فِي مَ يْ ا دَ كِّ مَ مَّ زَ ، ثُ يْنِ نَ الدَّ يْكَ مِ لَ انَ عَ ا كَ نْهُ مَ حْ مِ مَّ اطْرَ ، ثُ ــبْهُ سِ ةٍ فَاحْ ءَ الَ نٍ فِي مَ يْ دَ

.(٢)( يَ قِ )بَ يَ قِ بَ

رواه أبو عبيد القاســم بن ســالم في األموال (٥٢١٥٢١)، وابن أبي شــيبة في المصنف )، وابن أبي شــيبة في المصنف  رواه أبو عبيد القاســم بن ســالم في األموال (   (١)
.(.(١٩٤١٩٤/٣)

رواه أبو عبيد القاســم بن ســالم في األموال (٨٩١٨٩١)، وابن أبي شــيبة في المصنف )، وابن أبي شــيبة في المصنف  رواه أبو عبيد القاســم بن ســالم في األموال (   (٢)
.(.(١٦٢١٦٢/٣)
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(13)

:

وهذه الطريقة في حســاب الزكاة تناســب األفراد والمؤسسات الذين وهذه الطريقة في حســاب الزكاة تناســب األفراد والمؤسسات الذين 
ا لسهولتها ووضوحها؛ ألنه يتم  ا لسهولتها ووضوحها؛ ألنه يتم يُخرجون زكاة أموالهم بشكل اختياري؛ نظرً يُخرجون زكاة أموالهم بشكل اختياري؛ نظرً
من خاللها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر، لكنها ال تناسب الجهات من خاللها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر، لكنها ال تناسب الجهات 
التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي؛ ألن إمكانية تحايل المكلَّف وتخفيض وعائه التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي؛ ألن إمكانية تحايل المكلَّف وتخفيض وعائه 
الزكوي في هذه الطريقة أســهل عند عدم وجود القيود والضوابط المالئمة، الزكوي في هذه الطريقة أســهل عند عدم وجود القيود والضوابط المالئمة، 
- بتخفيــض قيمة الموجــودات المتداولة،  - بتخفيــض قيمة الموجــودات المتداولة، وذلــك من خالل قيامــه -مثالً وذلــك من خالل قيامــه -مثالً

أو تضخيم االلتزامات المتداولةأو تضخيم االلتزامات المتداولة(١).
انظر: طرق قياس وعاء الزكاة (٢).). انظر: طرق قياس وعاء الزكاة (   (١)
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[٣-١-٢] الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة] الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة(١):

ولهذه الطريقة أسماء عديدة منها: (طريقة مصادر التمويل، وطريقة ولهذه الطريقة أسماء عديدة منها: (طريقة مصادر التمويل، وطريقة 
مصادر األموال المستثمرة). مصادر األموال المستثمرة). 

وهذه الطريقة تعتمد محاســبيا على إضافــة عناصر محددة للوعاء، وهذه الطريقة تعتمد محاســبيا على إضافــة عناصر محددة للوعاء، 
ا لما يلي: ا لما يلي:وحسم عناصر أخر، وفقً وحسم عناصر أخر، وفقً

: المضافات: : المضافات:أوالً أوالً
جميع مصادر األموال الداخلية للمنشأة كرأس المأل، واألرباح  جميع مصادر األموال الداخلية للمنشأة كرأس المأل، واألرباح -   -١

المدورة، واالحتياطيات وغيرها.المدورة، واالحتياطيات وغيرها.
مصادر األموال الخارجيــة، ويضاف إليها: االلتزامات طويلة  مصادر األموال الخارجيــة، ويضاف إليها: االلتزامات طويلة -   -٢
األجل مع مراعاة عدم مجاوزتها لقيمة األصول المحســومة، األجل مع مراعاة عدم مجاوزتها لقيمة األصول المحســومة، 
لت أحد األصول  لم أنها موّ لت أحد األصول وااللتزامات قصيرة األجــل إذا عُ لم أنها موّ وااللتزامات قصيرة األجــل إذا عُ

المحسومةالمحسومة.
صافي ربح السنة المعدل. صافي ربح السنة المعدل.-   -٣

ثانيًا: المحسومات:ثانيًا: المحسومات:
األصول غير الزكوية للمنشأة كاألصول الثابتة. األصول غير الزكوية للمنشأة كاألصول الثابتة.-   -١

لالســتزادة تراجع الالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة الصادرة بالقــرار الوزاري رقم  لالســتزادة تراجع الالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة الصادرة بالقــرار الوزاري رقم    (١)
(٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ، (المادة الرابعة والخامســة والسادسة)، الدليل هـ، (المادة الرابعة والخامســة والسادسة)، الدليل 

اإلرشادي العام للزكاة اإلصدار األول (اإلرشادي العام للزكاة اإلصدار األول (١٨١٨).).
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األصول المزكاة في منشــآت أخر، كاالستثمار في حصص  األصول المزكاة في منشــآت أخر، كاالستثمار في حصص -   -٢
شركات سعودية.شركات سعودية.

ويمكن وصف الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة ويمكن وصف الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة 
التالية:التالية:

[الوعاء الزكوي= مصادر األموال الداخلية + مصادر األموال الخارجية بقدر[الوعاء الزكوي= مصادر األموال الداخلية + مصادر األموال الخارجية بقدر المستغرق المستغرق(١) 
في األصول المحسومة -في األصول المحسومة -األصول غير الزكوية- األصول المزكاة]األصول غير الزكوية- األصول المزكاة]

وهذه الطريقة هي الطريقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهذه الطريقة هي الطريقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 
وفق الالئحة التنفيذية لجباية الزكاةوفق الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة(٢)، وهي تناســب الجهات التي تجبي ، وهي تناســب الجهات التي تجبي 
الزكاة بشــكل إلزامي؛ ألنها مبنيــة على جميع مصادر أمــوال المكلف، الزكاة بشــكل إلزامي؛ ألنها مبنيــة على جميع مصادر أمــوال المكلف، 
ن جهة الجباية من التحقق من صحة البيانات المقدمة، وتتبعها،  ن جهة الجباية من التحقق من صحة البيانات المقدمة، وتتبعها، وهذا يمكِّ وهذا يمكِّ
والتعرف على آلية استخدامها، مما يقلل فرص التهرب الزكوي، والتالعب والتعرف على آلية استخدامها، مما يقلل فرص التهرب الزكوي، والتالعب 
في بنود القوائم المالية؛ ألن عناصر اإلضافة تتمثل في تمويالت المنشــأة في بنود القوائم المالية؛ ألن عناصر اإلضافة تتمثل في تمويالت المنشــأة 
المعتمــدة من أصحاب الصالحية فيها، مما يصعــب عملية التحايل على المعتمــدة من أصحاب الصالحية فيها، مما يصعــب عملية التحايل على 

الوعاء الزكوي.الوعاء الزكوي.

(١)  يُقصد بالمستغرق: ما آل من مصادر األموال إلى األصول.  يُقصد بالمستغرق: ما آل من مصادر األموال إلى األصول.
ينظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار الــوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، )،  ينظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار الــوزاري رقم (   (٢)

بتاريخ بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ، (المادة الرابعة، والمادة الخامسة، والمادة السادسة). هـ، (المادة الرابعة، والمادة الخامسة، والمادة السادسة). 
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[٣-٢] القواعد األساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:] القواعد األساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:
تتأسس طريقة حســاب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتأسس طريقة حســاب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

على مراعاة القواعد اآلتية:على مراعاة القواعد اآلتية:
[٣-٢-١] قاعدة السنوية:] قاعدة السنوية:

المراد قاعدة السنوية أن الزكاة تجب مرة واحدة في السنة، وتنعكس المراد قاعدة السنوية أن الزكاة تجب مرة واحدة في السنة، وتنعكس 
هذه القاعدة على المحاســبة الزكوية من خالل ارتباط الزكاة باألســاس هذه القاعدة على المحاســبة الزكوية من خالل ارتباط الزكاة باألســاس 
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اليومي، وتظهر ثمرة هذه القاعدة في صور متعددة، منها: إذا اختلفت السنة اليومي، وتظهر ثمرة هذه القاعدة في صور متعددة، منها: إذا اختلفت السنة 
المالية عن السنة الهجرية، وكذلك في السنوات المالية الطويلة والقصيرة، المالية عن السنة الهجرية، وكذلك في السنوات المالية الطويلة والقصيرة، 
فإنه بناء على تطبيق هذه القاعدة تجري المحاســبة بقسمة القدر الواجب فإنه بناء على تطبيق هذه القاعدة تجري المحاســبة بقسمة القدر الواجب 
(٢٫٥٢٫٥%) علــى عدد أيام الســنة الهجريــة، مضروبة بعدد األيــام الفعلية %) علــى عدد أيام الســنة الهجريــة، مضروبة بعدد األيــام الفعلية 

للمكلفللمكلف(١)، حسب المعادلة اآلتية، حسب المعادلة اآلتية:
%2.5x

[٣-٢-٢] قاعدة الوصول إلى األصول الزكوية:] قاعدة الوصول إلى األصول الزكوية:

من األســس التي تقوم عليها طريقة الهيئة في حساب الزكاة: التمييز من األســس التي تقوم عليها طريقة الهيئة في حساب الزكاة: التمييز 
بين مفهوم مكونات الوعاء، ومفهوم الموجودات الخاضعة للزكاة، فليس بين مفهوم مكونات الوعاء، ومفهوم الموجودات الخاضعة للزكاة، فليس 
ا للــزكاة، وإنما الغرض من  ا للــزكاة، وإنما الغرض من كل مــا يضاف للوعاء الزكــوي يكون خاضعً كل مــا يضاف للوعاء الزكــوي يكون خاضعً
اإلضافة الوصول إلى األصول الزكوية، وذلك بالوصول إلى ما اســتغرق اإلضافة الوصول إلى األصول الزكوية، وذلك بالوصول إلى ما اســتغرق 
من حقوق الملكية في األصول الزكوية، وتستند هذه القاعدة على المفهوم من حقوق الملكية في األصول الزكوية، وتستند هذه القاعدة على المفهوم 
المحاسبي الذي يقضي بتوازن الميزانية، والتي تعني تعادل مصادر األموال المحاسبي الذي يقضي بتوازن الميزانية، والتي تعني تعادل مصادر األموال 
مع اســتخدامات األموال، فــكل مصدر من مصادر األمــوال يقابله أحد مع اســتخدامات األموال، فــكل مصدر من مصادر األمــوال يقابله أحد 
ســمت منها  ســمت منها األصول، فإذا أضيفت مصادر األموال (عناصر اإلضافة)، وحُ األصول، فإذا أضيفت مصادر األموال (عناصر اإلضافة)، وحُ

الموجودات غير الزكوية، فإنه يتحصل لنا الموجودات الزكوية.الموجودات غير الزكوية، فإنه يتحصل لنا الموجودات الزكوية.
انظر: (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار  انظر: (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار    (١)

الوزاري رقم (الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
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وهذه القاعدة تســاعد على تكوين وعاء الزكاة بشــكل دقيق، حيث وهذه القاعدة تســاعد على تكوين وعاء الزكاة بشــكل دقيق، حيث 
ال تستهدف إخضاع الموجودات المتداولة للزكاة بشكل مباشر؛ ألنه يمكن ال تستهدف إخضاع الموجودات المتداولة للزكاة بشكل مباشر؛ ألنه يمكن 
للمكلَّف التالعب ببنود القائمة المالية وتقليل المستحقات الزكوية، وإنما للمكلَّف التالعب ببنود القائمة المالية وتقليل المستحقات الزكوية، وإنما 
يُتوصل إلى الموجودات الزكوية عبر إضافة مصادر التمويل الخارجية بما يُتوصل إلى الموجودات الزكوية عبر إضافة مصادر التمويل الخارجية بما 
ال يتجاوز قيمة المحســومات؛ لمعرفة ما استُغرق من هذه االلتزامات في ال يتجاوز قيمة المحســومات؛ لمعرفة ما استُغرق من هذه االلتزامات في 
عناصر الحســم، وإضافة مصادر التمويل الداخليــة للوصول إلى صافي عناصر الحســم، وإضافة مصادر التمويل الداخليــة للوصول إلى صافي 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.
ويتضح ذلك من خالل إجراءات حساب الزكاة التي تقدم ذكرهاويتضح ذلك من خالل إجراءات حساب الزكاة التي تقدم ذكرها(١)، ، 

حيث تتمثل األسباب الموجبة لإلضافة فيما يلي:حيث تتمثل األسباب الموجبة لإلضافة فيما يلي:
مقابلــة الموجــودات المحســومة بمــا اســتغرق فيها من  مقابلــة الموجــودات المحســومة بمــا اســتغرق فيها من -   -١

التزامات.التزامات.
الوصول إلــى األصول الزكوية الممولة مــن مصادر األموال  الوصول إلــى األصول الزكوية الممولة مــن مصادر األموال -   -٢

الداخلية. الداخلية. 
وبمراعاة هذه القاعدة يندفع اإلشــكال الوارد عند البعض حول هذه وبمراعاة هذه القاعدة يندفع اإلشــكال الوارد عند البعض حول هذه 
ا للزكاة، وإنما  ا للزكاة، وإنما الطريقة؛ إذ ليس كل ما يُضاف للوعاء الزكوي يكون خاضعً الطريقة؛ إذ ليس كل ما يُضاف للوعاء الزكوي يكون خاضعً
ا لحسم ما لم يُضف  ا لحسم ما لم يُضف يُضاف لمقابلة ما يُحسم من األصول غير الزكوية؛ درءً يُضاف لمقابلة ما يُحسم من األصول غير الزكوية؛ درءً

مصدر تمويله؛ وذلك لغرض إصابة األصول الزكوية.مصدر تمويله؛ وذلك لغرض إصابة األصول الزكوية.
انظر: [٣-١] طرق حســاب الزكاة، من هذا الكتاب، وذلك عند شرح الطريقة غير ] طرق حســاب الزكاة، من هذا الكتاب، وذلك عند شرح الطريقة غير  انظر: [   (١)

المباشرة في حساب الزكاة.المباشرة في حساب الزكاة.
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[٣-٢-٣] قاعدة استقالل السنوات الزكوية:] قاعدة استقالل السنوات الزكوية:

قاعدة استقالل الســنوات الزكوية تتصل بقاعدة السنوية؛ حيث تفيد قاعدة استقالل الســنوات الزكوية تتصل بقاعدة السنوية؛ حيث تفيد 
أن كل سنة زكوية مالية مستقلة عن السنة التالية في محاسبة الزكاة، وتوظيف أن كل سنة زكوية مالية مستقلة عن السنة التالية في محاسبة الزكاة، وتوظيف 
وسب المكلَّف مثالً على سنة مالية قصيرة، أو  وسب المكلَّف مثالً على سنة مالية قصيرة، أو هذه القاعدة يشــمل ما لو حُ هذه القاعدة يشــمل ما لو حُ
حوسب على سنة مالية طويلة، فتكون حســابات العام التالي منفصلة عن حوسب على سنة مالية طويلة، فتكون حســابات العام التالي منفصلة عن 

حسابات العام الحاليحسابات العام الحالي(١).
وتظهر ثمرة هــذه القاعدة في بنود متعددة، منهــا: مخصص الزكاة وتظهر ثمرة هــذه القاعدة في بنود متعددة، منهــا: مخصص الزكاة 
، فإنه يُضاف إلى وعاء المكلَّف ويخضــع للزكاة؛ ألن المال المزكى  ، فإنه يُضاف إلى وعاء المكلَّف ويخضــع للزكاة؛ ألن المال المزكى مثــالً مثــالً
بنى  بنى عن الســنة التالية منفك عن المال الواجب أداؤه للســنة السابقة، وال يُ عن الســنة التالية منفك عن المال الواجب أداؤه للســنة السابقة، وال يُ

عليه.عليه.
[٣-٢-٤] قاعدة التقدير في المحاسبة الزكوية:] قاعدة التقدير في المحاسبة الزكوية:

مراعاة لطبيعة إعداد القوائم المالية ومتطلبات مراجعتها واعتمادها، مراعاة لطبيعة إعداد القوائم المالية ومتطلبات مراجعتها واعتمادها، 
فإن ذلك يســتدعي اعتبار التقدير والقياس، وإعمال ما يتصل بمحاســبة فإن ذلك يســتدعي اعتبار التقدير والقياس، وإعمال ما يتصل بمحاســبة 
الزكاة وفق المعايير المعتمدةالزكاة وفق المعايير المعتمدة(٢)؛ حيث إن محاســبة المنشــآت التجارية ؛ حيث إن محاســبة المنشــآت التجارية 
مبنية في كثير من بنودها على التقديــر واالفتراضات العامة، ومن ذلك: مبنية في كثير من بنودها على التقديــر واالفتراضات العامة، ومن ذلك: 
األخذ بالقيمة الدفترية في حساب الزكاة، ونسب االستهالك، ومعطيات األخذ بالقيمة الدفترية في حساب الزكاة، ونسب االستهالك، ومعطيات 
التقويــم، والمخصصات التــي ال تُضاف إلــى وعاء المكلــف، مثل: التقويــم، والمخصصات التــي ال تُضاف إلــى وعاء المكلــف، مثل: 

انظر: دليل محاسبة الزكاة لألفراد والشركات (١٩٣١٩٣).). انظر: دليل محاسبة الزكاة لألفراد والشركات (   (١)
انظر: (المادة الثانية عشــرة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار  انظر: (المادة الثانية عشــرة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة، الصادرة بالقرار    (٢)

الوزاري رقم (الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
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مخصص نهاية الخدمة، وقبول مبدأ االستحقاق الذي يقتضي االعتراف مخصص نهاية الخدمة، وقبول مبدأ االستحقاق الذي يقتضي االعتراف 
بالمصاريــف واإليرادات، وتأثيرها في بنــود القوائم المالية التي تخص بالمصاريــف واإليرادات، وتأثيرها في بنــود القوائم المالية التي تخص 
الفترة المحاسبية من دون االنتظار أو الحاجة إلى حصول الدفع أو القبض الفترة المحاسبية من دون االنتظار أو الحاجة إلى حصول الدفع أو القبض 

للمبالغ المستحقة. للمبالغ المستحقة. 
وهــذه القاعدة تظهر أهميتها بناءً على أن حســاب زكاة الشــركات وهــذه القاعدة تظهر أهميتها بناءً على أن حســاب زكاة الشــركات 
المعاصرة تســتند على المبادئ المحاســبية في الجملــة، ويُضاف إليها المعاصرة تســتند على المبادئ المحاســبية في الجملــة، ويُضاف إليها 

المتطلبات الضرورية لتكوين الوعاء الزكوي.المتطلبات الضرورية لتكوين الوعاء الزكوي.
[٣-٣] مثال تطبيقي على طريقة الهيئة في حساب الزكاة:] مثال تطبيقي على طريقة الهيئة في حساب الزكاة:

تعتمد محاسبة الزكاة على البيانات المالية الظاهرة في قوائم المنشآت تعتمد محاسبة الزكاة على البيانات المالية الظاهرة في قوائم المنشآت 
التجارية، وتُقاس هذه البيانات وتُصنَّف وفق مبادئ المحاسبة ومعاييرها، التجارية، وتُقاس هذه البيانات وتُصنَّف وفق مبادئ المحاسبة ومعاييرها، 
والتي اعتنت بعرض هذه البيانات بشكل دقيق وصورة صحيحة، وتصنيفها والتي اعتنت بعرض هذه البيانات بشكل دقيق وصورة صحيحة، وتصنيفها 
وفــق مجموعات متماثلة ومتجانســة للوصول إلى البنــود الفرعية والتي وفــق مجموعات متماثلة ومتجانســة للوصول إلى البنــود الفرعية والتي 

تُسمى تبويب قائمة المركز المالي.تُسمى تبويب قائمة المركز المالي.
ا ألن القوائم المالية تعبر عن حقيقة واقع المنشــأة، وتوضح  ا ألن القوائم المالية تعبر عن حقيقة واقع المنشــأة، وتوضح ونظــرً ونظــرً
موجوداتها ومطلوباتها بشــكل متوازن، صار يُعتمد عليها بشكل أساسي موجوداتها ومطلوباتها بشــكل متوازن، صار يُعتمد عليها بشكل أساسي 
فــي التعرف على مالءة المنشــأة، وقدرتها على التوســع وتحقيق النمو، فــي التعرف على مالءة المنشــأة، وقدرتها على التوســع وتحقيق النمو، 
ويُعتمــد عليها -فيما يخص الزكاة- في تحديد الوعاء الزكوي، وذلك من ويُعتمــد عليها -فيما يخص الزكاة- في تحديد الوعاء الزكوي، وذلك من 
خالل المقابلة بين المطلوبات (مصادر األموال)، واألصول (استخدامات خالل المقابلة بين المطلوبات (مصادر األموال)، واألصول (استخدامات 
األموال)، وفي هذا يحسن بيان معاني هذه المصطلحات وطريقة استعمالها األموال)، وفي هذا يحسن بيان معاني هذه المصطلحات وطريقة استعمالها 

فيما يتصل بالزكاة، وأثرها في الوعاء الزكوي.فيما يتصل بالزكاة، وأثرها في الوعاء الزكوي.
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٦١٦١

: مصادر األموال: : مصادر األموال:أوالً أوالً
أ- االلتزامات غير المتداولة:أ- االلتزامات غير المتداولة:

ا من  ا من هي االلتزامات طويلة األجل، والتي ستسدد خالل مدة تتجاوز عامً هي االلتزامات طويلة األجل، والتي ستسدد خالل مدة تتجاوز عامً
تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود االلتزامات غير المتداولة:تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود االلتزامات غير المتداولة:

 .القروض.القروض
 .أوراق الدفع طويلة األجل.أوراق الدفع طويلة األجل
 .التزامات المعاشات.التزامات المعاشات
 .التزامات عقود اإليجار.التزامات عقود اإليجار

ب- االلتزامات المتداولة:ب- االلتزامات المتداولة:
هي االلتزامات قصيرة األجل، والتي سيتم سدادها خالل أقل عام أو أقل هي االلتزامات قصيرة األجل، والتي سيتم سدادها خالل أقل عام أو أقل 

من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود االلتزامات المتداولة:من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة بنود االلتزامات المتداولة:
 .أوراق الدفع قصيرة األجل.أوراق الدفع قصيرة األجل
 .الرواتب المستحقة.الرواتب المستحقة
 .المصروفات المستحقة.المصروفات المستحقة
 .(١)اإليجارات المستحقةاإليجارات المستحقة

ويمكــن أن يظهر من خــالل تعريــف االلتزامات غيــر المتداولة ويمكــن أن يظهر من خــالل تعريــف االلتزامات غيــر المتداولة 
وااللتزامات المتداولة وتســمية البنود: أن االلتزامات والبنود التي تحتوي وااللتزامات المتداولة وتســمية البنود: أن االلتزامات والبنود التي تحتوي 

انظر: مبادئ المحاسبة والتقرير المالي، للدكتور وليد الشباني (١٩٦١٩٦-٢٠١٢٠١).). انظر: مبادئ المحاسبة والتقرير المالي، للدكتور وليد الشباني (   (١)
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عليها هي أوسع من مفهوم الدين عند الفقهاء؛ حيث إن مفهوم االلتزامات عليها هي أوسع من مفهوم الدين عند الفقهاء؛ حيث إن مفهوم االلتزامات 
محاسبيا ال يقتصر على الحقوق التي تطالب بها المنشأة فقط، وإنما تشمل محاسبيا ال يقتصر على الحقوق التي تطالب بها المنشأة فقط، وإنما تشمل 
كافــة االلتزامات التي تتعلَّق بأعمال المنشــأة؛ وإن لم يتحقق بعد ســبب كافــة االلتزامات التي تتعلَّق بأعمال المنشــأة؛ وإن لم يتحقق بعد ســبب 

لزومها، كمكافآت نهاية الخدمة واإلجازات ونحو ذلكلزومها، كمكافآت نهاية الخدمة واإلجازات ونحو ذلك(١).
ج- حقوق الملكية:ج- حقوق الملكية:

ا لما ورد في بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن الهيئة  ا لما ورد في بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن الهيئة وهي وفقً وهي وفقً
السعودية للمحاسبين القانونيين السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)(SOCPA): تمثل (حقوق أصحاب رأس : تمثل (حقوق أصحاب رأس 
المال: مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، بمعنى أنها المال: مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، بمعنى أنها 

ا صافي األصول)(٢)، ومن أمثلة بنود حقوق الملكية:، ومن أمثلة بنود حقوق الملكية: ا صافي األصول)تعادل دائمً تعادل دائمً
 .رأس المال.رأس المال
 .األرباح المبقاة.األرباح المبقاة
 .االحتياطيات.االحتياطيات

ومن خــالل ذلك يظهر أن حقــوق الملكية محاســبيا تمثل حقوق ومن خــالل ذلك يظهر أن حقــوق الملكية محاســبيا تمثل حقوق 
المالك على المنشــأة؛ لكنها من الناحية الشــرعية تُعتبر رأس مال المنشأة المالك على المنشــأة؛ لكنها من الناحية الشــرعية تُعتبر رأس مال المنشأة 
الذي قدمه المالك، وأما األرباح والتصرفــات الواردة عليهاالذي قدمه المالك، وأما األرباح والتصرفــات الواردة عليها(٣)، فتعد هي ، فتعد هي 

ربح التجارة ونماء رأس المال.ربح التجارة ونماء رأس المال.
انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (١٧٥١٧٥).). انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (   (١)

مفاهيم المحاسبة المالية (٢٠٩٢٠٩).). مفاهيم المحاسبة المالية (   (٢)
مثل: احتجاز بعض األرباح، ونحو ذلك. انظر: الوعاء الزكوي للشركات المعاصرة  مثل: احتجاز بعض األرباح، ونحو ذلك. انظر: الوعاء الزكوي للشركات المعاصرة    (٣)

.(.(٤٠٠٤٠٠)



طريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجماركطريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

٦٣٦٣

ا: استخدامات األموال: ا: استخدامات األموال:ثانيً ثانيً

أ- األصول المتداولة:أ- األصول المتداولة:
هــي النقدية، واألصــول المتوقع أن تتحول إلــى نقدية خالل فترة هــي النقدية، واألصــول المتوقع أن تتحول إلــى نقدية خالل فترة 
ال تتجاوز سنة أو فترة التشغيل أيهما أطول، أو سيتم استخدامها خالل هذه ال تتجاوز سنة أو فترة التشغيل أيهما أطول، أو سيتم استخدامها خالل هذه 

الفترة، ومنها:الفترة، ومنها:
 .المخزون.المخزون
 .المدينون.المدينون
 أوراق القبضأوراق القبض
 .(١)المصروفات المقدمةالمصروفات المقدمة

ب- األصول غير المتداولة:ب- األصول غير المتداولة:
توقع أن تُحول إلى نقد خالل سنة وأقل، ومنها: توقع أن تُحول إلى نقد خالل سنة وأقل، ومنها:هي األصول التي ال يُ هي األصول التي ال يُ

  ،األصول الثابتة: األصول الثابتة: هي األصول ذات العمر اإلنتاجي طويل األجل، هي األصول ذات العمر اإلنتاجي طويل األجل
التي تســتخدمها المنشــأة في إدارة العمــل، والمقتناة لغرض التي تســتخدمها المنشــأة في إدارة العمــل، والمقتناة لغرض 

االستخدام.االستخدام.
  األصول غير الملموســة: األصول غير الملموســة: هي أصول غير ماديــة تكون مملوكة هي أصول غير ماديــة تكون مملوكة

للمنشــأة، ولها الحق في اســتخدامها في أعمال المنشأة، مثل: للمنشــأة، ولها الحق في اســتخدامها في أعمال المنشأة، مثل: 
االختراع،  وبــراءات  التجارية  واألســماء  التجارية،  االختراع، العالمات  وبــراءات  التجارية  واألســماء  التجارية،  العالمات 

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
انظر: المحاسبة مبادئها وأسسها (١٢٥١٢٥/١).). انظر: المحاسبة مبادئها وأسسها (   (١)



٦٤٦٤

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

  :االســتثمارات طويلة األجل -لغير المتاجــرة- االســتثمارات طويلة األجل -لغير المتاجــرة- والتي تتضمن: والتي تتضمن
 ،استثمارات المنشأة في حصص أو أســهم الشركات األخر ،استثمارات المنشأة في حصص أو أســهم الشركات األخر
واستثمارات المنشأة في األصول طويلة األجل التي ال تُستخدم واستثمارات المنشأة في األصول طويلة األجل التي ال تُستخدم 

نتفع بها في نشاط المنشأة. نتفع بها في نشاط المنشأة.وال يُ وال يُ
ومن خــالل تعريف األصول المتداولة واألصول غير المتداولة، ومن خــالل تعريف األصول المتداولة واألصول غير المتداولة، 
والبنود المحاسبية التي تندرج تحتها، يُلحظ أنه ال يشترط في (األصل) والبنود المحاسبية التي تندرج تحتها، يُلحظ أنه ال يشترط في (األصل) 
ا للمنشــأة، وإنما يُغلب في اعتبــار أحد الموجودات  ا للمنشــأة، وإنما يُغلب في اعتبــار أحد الموجودات أن يكون مملوكً أن يكون مملوكً
ضمن (األصول) هو حصول الســيطرة علــى منافعهاضمن (األصول) هو حصول الســيطرة علــى منافعها(١) وإن لم تملك  وإن لم تملك 

.(٢) فعالًفعالً
وتُبوب البنود المحاســبية التي تمثل حقوق المنشــأة، والحقوق وتُبوب البنود المحاســبية التي تمثل حقوق المنشــأة، والحقوق 
التــي عليها وفق التصنيفــات المذكورة، وتُقابــل االلتزامات وحقوق التــي عليها وفق التصنيفــات المذكورة، وتُقابــل االلتزامات وحقوق 
الملكيــة التي تمثل مصادر األموال للمنشــأة باألصول (الموجودات) الملكيــة التي تمثل مصادر األموال للمنشــأة باألصول (الموجودات) 
التي تُستخدم ألموال المنشــأة، ومن أغراض هذه المقابلة: التحقق من التي تُستخدم ألموال المنشــأة، ومن أغراض هذه المقابلة: التحقق من 
صحة التسجيل المحاسبي من مرحلة إجراء العملية إلى إصدار القوائم صحة التسجيل المحاسبي من مرحلة إجراء العملية إلى إصدار القوائم 

المالية.المالية.

انظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ١٢١٢).). انظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)
انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (١٧٥١٧٥).). انظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (   (٢)



طريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجماركطريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

٦٥٦٥

وتظهر قائمة المركز المالي بالشكل اآلتي:وتظهر قائمة المركز المالي بالشكل اآلتي:

(

(

ومن خالل هذه البيانات الظاهرة، والتي يُشترط لالعتبار بها أن تكون ومن خالل هذه البيانات الظاهرة، والتي يُشترط لالعتبار بها أن تكون 
معدة على وفق المعايير الصادرة من الجهات المعنية، فإنه يمكن حســاب معدة على وفق المعايير الصادرة من الجهات المعنية، فإنه يمكن حســاب 
الــزكاة، والتوصل إلى الوعاء الزكوي بشــكل دقيق، وعلــى وفق الالئحة الــزكاة، والتوصل إلى الوعاء الزكوي بشــكل دقيق، وعلــى وفق الالئحة 
التنفيذية لجباية الزكاة، حيث يتم تحديد الوعاء الزكوي على وفق ما يليالتنفيذية لجباية الزكاة، حيث يتم تحديد الوعاء الزكوي على وفق ما يلي(١):

البنود المحسومةالبنود المحسومةالبنود المضافة للوعاءالبنود المضافة للوعاءالوعاء الزكويالوعاء الزكوي =-

ويتضح مــن خالل هــذه المعادلــة أن الوعاء الزكوي يتأســس ويتضح مــن خالل هــذه المعادلــة أن الوعاء الزكوي يتأســس 
على تصنيف البنود باعتبار اإلضافة والحســم؛ ولذا فــإن البنود المالية على تصنيف البنود باعتبار اإلضافة والحســم؛ ولذا فــإن البنود المالية 
انظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة (المادتان الرابعة والخامســة) من الالئحة انظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الــزكاة (المادتان الرابعة والخامســة) من الالئحة   (١)
التنفيذيــة لجبايــة الزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم (التنفيذيــة لجبايــة الزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ 

١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.



٦٦٦٦

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

للمنشأة التي تظهر في قائمة المركز المالي تُصنف زكويا أربعةَ أصناف، للمنشأة التي تظهر في قائمة المركز المالي تُصنف زكويا أربعةَ أصناف، 
وهي:وهي:

البنود المضافــة للوعاء: البنود المضافــة للوعاء: وهي تمثل جانــب االلتزامات التي وهي تمثل جانــب االلتزامات التي   - -١
ينطبق عليها شروط اإلضافة، وحقوق الملكيةينطبق عليها شروط اإلضافة، وحقوق الملكية(١).

البنود غير المضافة للوعاء: البنود غير المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب االلتزامات التي وهي تمثل جانب االلتزامات التي   - -٢
لم يتحقق فيها شروط اإلضافةلم يتحقق فيها شروط اإلضافة(٢).

البنــود المحســومة: البنــود المحســومة: وهــي تمثل جانــب األصــول الثابتة، وهــي تمثل جانــب األصــول الثابتة،   - -٣
واالســتثمارات طويلة األجــل، وغيرها ممــا يصنف ضمن واالســتثمارات طويلة األجــل، وغيرها ممــا يصنف ضمن 

األصول غير المتداولةاألصول غير المتداولة(٣).
البنود غير المحســومة: البنود غير المحســومة: وهي تمثل جانب األصول المتداولة، وهي تمثل جانب األصول المتداولة،   - -٤
والتــي لــم يتحقق فيهــا شــروط اعتبارها ضمــن العناصر والتــي لــم يتحقق فيهــا شــروط اعتبارها ضمــن العناصر 

المحسومةالمحسومة(٤).
ومن خالل قائمة المركــز المالي المذكورة -أعاله- فإن هذه البنود ومن خالل قائمة المركــز المالي المذكورة -أعاله- فإن هذه البنود 

تُصنَّف باعتبار اإلضافة وعدمها، والحسم وعدمه إلى ما يلي:تُصنَّف باعتبار اإلضافة وعدمها، والحسم وعدمه إلى ما يلي:

انظر: الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية  انظر: الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية    (١)
الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.

انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة (٣٧٣٧).). انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة (   (٢)
انظر: الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الخامســة) من الالئحة التنفيذية لجباية  انظر: الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الخامســة) من الالئحة التنفيذية لجباية    (٣)

الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة (٣٧٣٧).). انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة (   (٤)



طريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجماركطريقة حساب الزكاة لد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

٦٧٦٧

ووفق هذه البيانات يكون مجموع الوعاء يتكون مما يلي:ووفق هذه البيانات يكون مجموع الوعاء يتكون مما يلي:



٦٨٦٨

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

( )



المرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئةالمرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئة

٦٩٦٩

[٤]
المرتكزات التي قامت عليهاالمرتكزات التي قامت عليها
طريقة حساب الزكاة لدى الهيئةطريقة حساب الزكاة لدى الهيئة

[٤-١] اعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:] اعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:
يستند حســاب زكاة الشركات المعاصرة بشــكل عام على القوائم يستند حســاب زكاة الشركات المعاصرة بشــكل عام على القوائم 
عدة وفق المبادئ والمعايير المحاســبية في الجملة، وســبب  عدة وفق المبادئ والمعايير المحاســبية في الجملة، وســبب الماليــة المُ الماليــة المُ
ذلك أن المفاهيم الزكوية الشــرعية يمكن أن تطبق على الشــركات التي ذلك أن المفاهيم الزكوية الشــرعية يمكن أن تطبق على الشــركات التي 
ا للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة  ا للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة تقوم بإعداد قوائم مالية وفقً تقوم بإعداد قوائم مالية وفقً
العربية الســعودية، مع النظر إلى مــد التزام المكلَّــف بمعيار العرض العربية الســعودية، مع النظر إلى مــد التزام المكلَّــف بمعيار العرض 
واإلفصاح العام ودقة اإليضاحات المذكــورة، كالتمييز بين الموجودات واإلفصاح العام ودقة اإليضاحات المذكــورة، كالتمييز بين الموجودات 
الثابتة والموجودات المتداولة، مع إضافة بعض المتطلبات المتعلقة بزيادة الثابتة والموجودات المتداولة، مع إضافة بعض المتطلبات المتعلقة بزيادة 
إفصاح المنشأة، كنوع االســتثمارات المملوكة للمنشأة، ومد خضوعها إفصاح المنشأة، كنوع االســتثمارات المملوكة للمنشأة، ومد خضوعها 

للزكاة من عدمه، لكونها ضرورية لغايات تكوين الوعاء الزكوي. للزكاة من عدمه، لكونها ضرورية لغايات تكوين الوعاء الزكوي. 
وتعتمــد الهيئة قائمــة المركز المالي فــي معرفة الوعــاء الزكوي وتعتمــد الهيئة قائمــة المركز المالي فــي معرفة الوعــاء الزكوي 
للمكلفللمكلف(١)، وهي القائمة المعبرة عن الوضع المالي للمنشــأة وأرصدتها، ، وهي القائمة المعبرة عن الوضع المالي للمنشــأة وأرصدتها، 

ينظر في تحديد البنود الموصلة للوعاء الزكوي: (المادة الرابعة) و(المادة الخامسة)  ينظر في تحديد البنود الموصلة للوعاء الزكوي: (المادة الرابعة) و(المادة الخامسة)    (١)= = 



٧٠٧٠

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

حيث تعطي قائمــة معلومات دقيقــة عن أصول الشــركة (موجوداتها)، حيث تعطي قائمــة معلومات دقيقــة عن أصول الشــركة (موجوداتها)، 
وخصومها (مطلوباتها) في نهاية الســنة المالية؛ مما يتيح الوصول للوعاء وخصومها (مطلوباتها) في نهاية الســنة المالية؛ مما يتيح الوصول للوعاء 

الزكوي؛ ألن من أهم خصائص قائمة المركز المالي ما يليالزكوي؛ ألن من أهم خصائص قائمة المركز المالي ما يلي(١):
أنها تظهر كافة الموجودات للشركة، وااللتزامات التي عليها، بشكل أنها تظهر كافة الموجودات للشركة، وااللتزامات التي عليها، بشكل   - -١
يناسب عمليات حساب الزكاة، فيتم فيها تقسيم الموجودات إلى يناسب عمليات حساب الزكاة، فيتم فيها تقسيم الموجودات إلى 
موجودات ثابتة (غير زكوية)، وموجودات متداولة (زكوية)، ويتم موجودات ثابتة (غير زكوية)، وموجودات متداولة (زكوية)، ويتم 
فيها تصنيف االلتزامات وحقوق الملكية، فهي بمثابة الكشف عن فيها تصنيف االلتزامات وحقوق الملكية، فهي بمثابة الكشف عن 

أصول المنشأة وحقوقها في نهاية السنة المالية.أصول المنشأة وحقوقها في نهاية السنة المالية.
أنها تتطلب عنــد إعدادها التــزام الواقعيــة، فتعكس جميع  أنها تتطلب عنــد إعدادها التــزام الواقعيــة، فتعكس جميع -   -٢
التكاليف التي وقعت بمقابل امتالك أصولها الثابتة والمتداولة، التكاليف التي وقعت بمقابل امتالك أصولها الثابتة والمتداولة، 

مع ضرورة تبويبها وتبيين ما يستلزم حولها.مع ضرورة تبويبها وتبيين ما يستلزم حولها.
أنها تعبــر عن الواقع كمــا هو، مما يعنــي أن من خصائصها  أنها تعبــر عن الواقع كمــا هو، مما يعنــي أن من خصائصها -   -٣
ومتطلبات قبولها أن يراعى في إعدادها مبدأ الحياد، وانضباط ومتطلبات قبولها أن يراعى في إعدادها مبدأ الحياد، وانضباط 

القيم المالية الظاهرة.القيم المالية الظاهرة.
وتوافر هذه الخصائص في القوائم الماليــة -وقائمة المركز المالي وتوافر هذه الخصائص في القوائم الماليــة -وقائمة المركز المالي 
على وجه الخصوص- يتيح االعتماد عليها في حساب الزكاة، وهذا موافق على وجه الخصوص- يتيح االعتماد عليها في حساب الزكاة، وهذا موافق 

لما انتهت إليه عدد من جهات االجتهاد الجماعي، ومن ذلك:لما انتهت إليه عدد من جهات االجتهاد الجماعي، ومن ذلك:
من الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة مــن الالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة، الصادرة  من الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة مــن الالئحة التنفيذية لجبايــة الزكاة، الصادرة =   =

بالقرار الوزاري رقم (بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
ينظر: القواعد المحاسبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر الزكاة (٤).). ينظر: القواعد المحاسبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر الزكاة (   (١)



المرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئةالمرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئة

٧١٧١

  توصية الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وفيها: (لحساب توصية الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وفيها: (لحساب
نظر إلى الموجــودات الزكوية بجردها وتقويمها زكاة التجارة يُنظر إلى الموجــودات الزكوية بجردها وتقويمها  زكاة التجارة يُ
يــوم وجوب الزكاة، وذلك باالســتعانة بقائمــة المركز المالي يــوم وجوب الزكاة، وذلك باالســتعانة بقائمــة المركز المالي 
(الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خســارة في حساب (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خســارة في حساب 

األرباح والخسائر)األرباح والخسائر)(١).
  المعيار الشــرعي للزكاة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة المعيار الشــرعي للزكاة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة

للمؤسســات المالية اإلسالمية، وفيه: (العبرة في حساب الزكاة للمؤسســات المالية اإلسالمية، وفيه: (العبرة في حساب الزكاة 
للمؤسسات بالبيانات الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة للمؤسسات بالبيانات الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة 
(الميزانية) المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق (الميزانية) المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق 

بها من مخصصات)بها من مخصصات)(٢).
المستندات الشرعية العتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:المستندات الشرعية العتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:

لعل من أبرز المؤيدات الشــرعية الداعية إلى اعتبــار قائمة المركز لعل من أبرز المؤيدات الشــرعية الداعية إلى اعتبــار قائمة المركز 
المالي في حساب الزكاة ما يلي:المالي في حساب الزكاة ما يلي:

المؤيد األول: المؤيد األول: أن قائمة المركز المالي تهدف إلى إظهار الموجودات أن قائمة المركز المالي تهدف إلى إظهار الموجودات 
وااللتزامــات، وال تقتصر على اإلفصاح عن الدخل وما يتعلق باإليرادات وااللتزامــات، وال تقتصر على اإلفصاح عن الدخل وما يتعلق باإليرادات 
والمصروفــات، مما يجعلها تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة؛ والمصروفــات، مما يجعلها تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة؛ 
ألن تحديــد الوعــاء فيها يكــون من خــالل الموازنة بيــن الموجودات ألن تحديــد الوعــاء فيها يكــون من خــالل الموازنة بيــن الموجودات 

فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (١١٥١١٥).). فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (   (١)
المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية    (٢)

.(.(٨٨١٨٨١)
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وااللتزاماتوااللتزامات(١).
المؤيد الثانــي: المؤيد الثانــي: أن قائمة المركــز المالي مبنية علــى ملكية المكلَّف، أن قائمة المركــز المالي مبنية علــى ملكية المكلَّف، 
ومصادر حصول الملكية، وليست معنية ببيان مستو تحقيق األرباح وتسجيل ومصادر حصول الملكية، وليست معنية ببيان مستو تحقيق األرباح وتسجيل 
الخســائر، وهي بهذا المفهوم تتوافق مع نظرية الــزكاة؛ إذ الزكاة تترتب على الخســائر، وهي بهذا المفهوم تتوافق مع نظرية الــزكاة؛ إذ الزكاة تترتب على 
ملك نصاب مال زكوي، سواء ترتب عليه الربح أو الخسارة، فما دام أن نشاطه ملك نصاب مال زكوي، سواء ترتب عليه الربح أو الخسارة، فما دام أن نشاطه 

االتجار ويتملك الموجودات بنية إعادة بيعها، فإن الزكاة تجب عليهاالتجار ويتملك الموجودات بنية إعادة بيعها، فإن الزكاة تجب عليه(٢).
المؤيد الثالــث: المؤيد الثالــث: إمكان الوقوف على تحقق شــروط وجوب الزكاة إمكان الوقوف على تحقق شــروط وجوب الزكاة 
: شــرط  : شــرط على المنشــأة من خالل النظر إلى مركزها المالي، ومن ذلك مثالً على المنشــأة من خالل النظر إلى مركزها المالي، ومن ذلك مثالً
نية التجارة في زكاة العروض؛ فإن من أغراض تبويب قائمة المركز المالي نية التجارة في زكاة العروض؛ فإن من أغراض تبويب قائمة المركز المالي 
التمييز بين األعيان المعدة للبيع، والتي تظهر ضمن بند: (المخزون) أو بند: التمييز بين األعيان المعدة للبيع، والتي تظهر ضمن بند: (المخزون) أو بند: 
(البضاعة)، واألعيان المعدة لالستعمال الشخصي أو التأجير ونحو ذلك، (البضاعة)، واألعيان المعدة لالستعمال الشخصي أو التأجير ونحو ذلك، 
والتي تظهر ضمن (األصول غيــر المتداولة)، وهذا ال يعني بطبيعة الحال والتي تظهر ضمن (األصول غيــر المتداولة)، وهذا ال يعني بطبيعة الحال 
االكتفاء بالتبويب وعدم التحقق من صحته، خاصة عند وجود القرائن التي االكتفاء بالتبويب وعدم التحقق من صحته، خاصة عند وجود القرائن التي 
تســتدعي الرجوع إلى اإليضاحات أو البيانات المالية األخر التي تُسهم تســتدعي الرجوع إلى اإليضاحات أو البيانات المالية األخر التي تُسهم 

في كشف الوعاء الزكوي بدقةفي كشف الوعاء الزكوي بدقة(٣).
وهذه المؤيدات وغيرها تســتدعي قبول حســاب الزكاة على وفق وهذه المؤيدات وغيرها تســتدعي قبول حســاب الزكاة على وفق 

البيانات الظاهرة في قائمة المركز المالي.البيانات الظاهرة في قائمة المركز المالي.
ينظر: توظيف قائمة المركز المالي الحتساب زكاة عروض التجارة (١٦١٦).). ينظر: توظيف قائمة المركز المالي الحتساب زكاة عروض التجارة (   (١)

ينظر: اإلطار المحاسبي لزكاة الشركات التجارية (١٣١١٣١).). ينظر: اإلطار المحاسبي لزكاة الشركات التجارية (   (٢)
ينظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (٢٧٣٢٧٣).). ينظر: فقه التقدير في حساب الزكاة (   (٣)
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[٤-٢] اعتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في حكم عروض ] اعتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في حكم عروض 
التجارة:التجارة:

تعتبر هيئــة الزكاة والضريبة والجمارك جميعَ األنشــطة التي يُقصد تعتبر هيئــة الزكاة والضريبة والجمارك جميعَ األنشــطة التي يُقصد 
بها الكســب من مال أو عمل ضمنَ األنشطة الخاضعة للزكاة سواءً كانت بها الكســب من مال أو عمل ضمنَ األنشطة الخاضعة للزكاة سواءً كانت 

متاجرة بسلع أو خدمات أو كانت أنشطة مصرفية أو تمويليةمتاجرة بسلع أو خدمات أو كانت أنشطة مصرفية أو تمويلية(١).
وبهذا يتبين أن طريقة الهيئة توجهت إلى التسوية بين األنشطة التجارية وبهذا يتبين أن طريقة الهيئة توجهت إلى التسوية بين األنشطة التجارية 
من حيث خضوعها للجباية، فاألنشطة التجارية الخاصة بتقديم الخدمات، من حيث خضوعها للجباية، فاألنشطة التجارية الخاصة بتقديم الخدمات، 
مثل: شــركات تأجير المركبات، أو أعمال الفندقة، حكمها حكم عروض مثل: شــركات تأجير المركبات، أو أعمال الفندقة، حكمها حكم عروض 
التجارة مــن حيث خضوعها لجباية الزكاة، وكذلك الحال في المنشــآت التجارة مــن حيث خضوعها لجباية الزكاة، وكذلك الحال في المنشــآت 

المهنية، كالعيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، ونحو ذلك.المهنية، كالعيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، ونحو ذلك.
وقد جاء في المادة األولى من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة تحديد وقد جاء في المادة األولى من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة تحديد 
المعنى من النشاط الخاضع للجباية: (عمل يُقصد منه تحقيق الربح، سواء المعنى من النشاط الخاضع للجباية: (عمل يُقصد منه تحقيق الربح، سواء 

أكان عمالً تجاريا أم خدميا أم صناعيا أم غير ذلك).أكان عمالً تجاريا أم خدميا أم صناعيا أم غير ذلك).
وهذه الطريقة التي سلكتها الهيئة تساهم في دعم التوازن بين األنشطة وهذه الطريقة التي سلكتها الهيئة تساهم في دعم التوازن بين األنشطة 
التجارية في القطــاع االقتصادي العام، وعدم توجيه األموال المســتثمرة التجارية في القطــاع االقتصادي العام، وعدم توجيه األموال المســتثمرة 
نحو أنشطة معينة؛ ألن في ترك الجباية من سائر األنشطة الخدمية والمهنية نحو أنشطة معينة؛ ألن في ترك الجباية من سائر األنشطة الخدمية والمهنية 
ونحوهما من األنشــطة التي ال ترتبط بسلع مدعاةً ألنْ تكون االستثمارات ونحوهما من األنشــطة التي ال ترتبط بسلع مدعاةً ألنْ تكون االستثمارات 
قاصرة عليها، بسبب الفرق الحاصل بينهما في اختالف العبء الزكوي، أما قاصرة عليها، بسبب الفرق الحاصل بينهما في اختالف العبء الزكوي، أما 

ينظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة اإلصدار األول (١٠٩١٠٩).). ينظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة اإلصدار األول (   (١)
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في حال إخضاع كافة األنشطة التجارية لجباية الزكاة فيبعد هذا اإلشكال، في حال إخضاع كافة األنشطة التجارية لجباية الزكاة فيبعد هذا اإلشكال، 
وهــو أقرب لتحقيق بعض مقاصد الجباية، وهــو مراعاة العدل في جانب وهــو أقرب لتحقيق بعض مقاصد الجباية، وهــو مراعاة العدل في جانب 

المزكي.المزكي.
وبناء على ذلك، فإن األنشطة التي هي من هذا النوع - الذي ال يرتبط وبناء على ذلك، فإن األنشطة التي هي من هذا النوع - الذي ال يرتبط 
بســلع- ال تجب الزكاة في قيمة أصولها الثابتة؛ ألنها من أموال القنية، وإنما بســلع- ال تجب الزكاة في قيمة أصولها الثابتة؛ ألنها من أموال القنية، وإنما 
تجب في إيراداتها، واألرباح الناتجة منها، وإيرادات اإلجارة، والمهن الحرة.تجب في إيراداتها، واألرباح الناتجة منها، وإيرادات اإلجارة، والمهن الحرة.
والمقصود والمقصود أن هذه األنشــطة الخاضعة للجباية تحاسب زكويا على أن هذه األنشــطة الخاضعة للجباية تحاسب زكويا على 
ا في وجوب الزكاة في عروض التجارة  ا في وجوب الزكاة في عروض التجارة وفق موجوداتها؛ عمالً بما تقرر شرعً وفق موجوداتها؛ عمالً بما تقرر شرعً
واألرباح الناتجة عنها، وإيرادات اإلجارة، والمهن الحرة، وســقوطها عن واألرباح الناتجة عنها، وإيرادات اإلجارة، والمهن الحرة، وســقوطها عن 

األعيان المملوكة لغرض القنية. األعيان المملوكة لغرض القنية. 
المستند الشــرعي العتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في حكم المستند الشــرعي العتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في حكم 

عروض التجارة: عروض التجارة: 

يمكن أن يُســتدل على اعتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في يمكن أن يُســتدل على اعتبار جميع األنشــطة الخاضعة للجباية في 
حكم عروض التجارة بما يلي:حكم عروض التجارة بما يلي:

   f   العمومات الدالة على وجوب الزكاة، كقوله تعالى: نث العمومات الدالة على وجوب الزكاة، كقوله تعالى: -   -١
j   i   h   g      مث(١)، فأوجبــت اآلية الزكاة في عموم ، فأوجبــت اآلية الزكاة في عموم 
األموال التي يتحقق فيها الكســب والنماء، وســائر األنشطة األموال التي يتحقق فيها الكســب والنماء، وســائر األنشطة 

التجارية يتحقق فيها هذا المعنى.التجارية يتحقق فيها هذا المعنى.
البقرة:٢٦٧٢٦٧. البقرة:   (١)
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اتفاق عامة الفقهاء  على أن المال المعد للتجارة يُزكى  على أن المال المعد للتجارة يُزكى  اتفاق عامة الفقهاء -   -٢
إذا حال عليه الحولإذا حال عليه الحول(١)، فهذا يفيد وجوب الزكاة في األنشــطة ، فهذا يفيد وجوب الزكاة في األنشــطة 
التجارية، وهذا يشمل األنشطة التجارية القائمة على بيع السلع التجارية، وهذا يشمل األنشطة التجارية القائمة على بيع السلع 

أو تأجير األعيان أو منافع األعمال.أو تأجير األعيان أو منافع األعمال.
أن الــزكاة وإن كانت غيــر واجبة في األصــول الثابتة الدارة  أن الــزكاة وإن كانت غيــر واجبة في األصــول الثابتة الدارة -   -٣
للدخل والمعدة للتأجير، ولكنها واجبة فيما تبقى من عوائدها، للدخل والمعدة للتأجير، ولكنها واجبة فيما تبقى من عوائدها، 
عند نهاية الحولعند نهاية الحول(٢)، ولهذا فإن المنشــآت التجارية العاملة في ، ولهذا فإن المنشــآت التجارية العاملة في 
ا لوجود  ا لوجود األنشــطة الخدمية والمهنية تخضع لجباية الزكاة نظرً األنشــطة الخدمية والمهنية تخضع لجباية الزكاة نظرً

هذه العوائد التي تجب فيها الزكاة.هذه العوائد التي تجب فيها الزكاة.
أن األنشــطة التجارية فــي الغالب تتاجر بالســلع أو ما يأخذ  أن األنشــطة التجارية فــي الغالب تتاجر بالســلع أو ما يأخذ -   -٤
حكمها، كالمتاجرة بالنقد أو العقار، أما األنشطة الخدمية فهي حكمها، كالمتاجرة بالنقد أو العقار، أما األنشطة الخدمية فهي 
تتاجر بمنافع هذه الســلع، ونشاطها عبارة عن خدمات، وكلٌّ تتاجر بمنافع هذه الســلع، ونشاطها عبارة عن خدمات، وكلٌّ 

منهما يُقصد منه تحقيق األرباح والمنافع، فوجبت فيه الزكاة.منهما يُقصد منه تحقيق األرباح والمنافع، فوجبت فيه الزكاة.
[٤-٣] حساب مقدار الزكاة على األساس اليومي:] حساب مقدار الزكاة على األساس اليومي:

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

ينظر: االجماع البن المنذر (٤٨٤٨/١).). ينظر: االجماع البن المنذر (   (١)
ينظر: بدائع الصنائع (٦/٢)، وينظر: حاشــية ابن عابدين ()، وينظر: حاشــية ابن عابدين (٢٣١٢٣١/٢)، الموطأ رواية )، الموطأ رواية  ينظر: بدائع الصنائع (   (٢)
يحيى بن يحيى (يحيى بن يحيى (٢٤٦٢٤٦/١)، االســتذكار ()، االســتذكار (٢٤٦٢٤٦/١)، الحــاوي الكبير ()، الحــاوي الكبير (٢٧٤٢٧٤/٣)، )، 

المبدع (المبدع (٣٨٤٣٨٤/٢)، كشاف القناع ()، كشاف القناع (٣٣١٣٣١/٤).).
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ولما كانت المنشآت التجارية تقدم قوائمها المالية بغير السنة الهجرية ولما كانت المنشآت التجارية تقدم قوائمها المالية بغير السنة الهجرية 
ــا، فإن طريقة الهيئة في حســاب الزكاة اتجهت إلى  ــا، فإن طريقة الهيئة في حســاب الزكاة اتجهت إلى  يومً المتمثلــة بـ المتمثلــة بـ ٣٥٤٣٥٤ يومً
اعتبار نسبة األيام من الحول، فيُتوصل إلى القدر الواجب بقسمة (اعتبار نسبة األيام من الحول، فيُتوصل إلى القدر الواجب بقسمة (٢.٥٢.٥%) %) 
ا، مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام  ا، مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام  يومً على عدد أيام السنة الهجرية على عدد أيام السنة الهجرية ٣٥٤٣٥٤ يومً

الزكوي للمكلفالزكوي للمكلف(١).
ويتضح إعمال هذا المبدأ في حســاب الزكاة فيما لو ابتدأت شركة ويتضح إعمال هذا المبدأ في حســاب الزكاة فيما لو ابتدأت شركة 
نشــاطها في تاريخ نشــاطها في تاريخ ٧/١، واختارت أن تجعل ســنتها المالية قصيرة، فإن ، واختارت أن تجعل ســنتها المالية قصيرة، فإن 
سنتها المالية األولى ستنتهي بتاريخ سنتها المالية األولى ستنتهي بتاريخ ١٢١٢/٣١٣١، وعلى وفق طريقة الهيئة في ، وعلى وفق طريقة الهيئة في 
حساب الزكاة فسيُتوصل إلى نسبة القدر الواجب بقسمة (حساب الزكاة فسيُتوصل إلى نسبة القدر الواجب بقسمة (٢.٥٢.٥%) على عدد %) على عدد 
ا، مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام الزكوي  ا، مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام الزكوي  يومً أيام الســنة الهجرية أيام الســنة الهجرية ٣٥٤٣٥٤ يومً

ا. ا. يومً للمكلف للمكلف ١٨٣١٨٣ يومً
وهذه المعالجة هي على وفق ما جاء في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة: وهذه المعالجة هي على وفق ما جاء في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة: 
«إذا كانت الســنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب «إذا كانت الســنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب 
الزكاة باأليام، وذلك بقســمة اثنين ونصف في المئة (الزكاة باأليام، وذلك بقســمة اثنين ونصف في المئة (٢٫٥٢٫٥%) على عدد أيام %) على عدد أيام 

السنة الهجرية مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام الزكوي للمكلَّف»السنة الهجرية مضروبة بعدد األيام الفعلية للعام الزكوي للمكلَّف»(٢).
انظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية  انظــر: الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية    (١)
لجبايــة الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقــرار الوزاري رقم لجبايــة الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقــرار الوزاري رقم 

(٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية لجباية  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة عشــر) مــن الالئحة التنفيذية لجباية    (٢)
الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، )، 

بتاريخ بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
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ويتضح ما جاء في الالئحة بالنظر إلى المثال اآلتي:ويتضح ما جاء في الالئحة بالنظر إلى المثال اآلتي:
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وتتقرر أهمية إعمال هذا المرتكز في المحاسبة الزكوية أن المنشآت وتتقرر أهمية إعمال هذا المرتكز في المحاسبة الزكوية أن المنشآت 
التجاريــة تقوم بإعداد قوائمها المالية بالســنوات الميالدية التي تزيد أحد التجاريــة تقوم بإعداد قوائمها المالية بالســنوات الميالدية التي تزيد أحد 
ا عن السنة الهجرية، وفي عدم إعمال هذا األساس تفويت لزكاة  ا عن السنة الهجرية، وفي عدم إعمال هذا األساس تفويت لزكاة عشــر يومً عشــر يومً

هذه األيام الزائدة من كل عام.هذه األيام الزائدة من كل عام.
ويظهر من خالل ما تقدم أن حقيقة المحاســبة على األساس اليومي ويظهر من خالل ما تقدم أن حقيقة المحاســبة على األساس اليومي 
تتمثل في أن السنة الزكوية للمكلَّف، سواءٌ كانت سنة ميالدية كاملة أو سنة تتمثل في أن السنة الزكوية للمكلَّف، سواءٌ كانت سنة ميالدية كاملة أو سنة 
مالية قصيرة أو ســنة مالية طويلة، تُحدد من خالل تقدير عدد األيام الفعلية مالية قصيرة أو ســنة مالية طويلة، تُحدد من خالل تقدير عدد األيام الفعلية 

لنشاط المكلَّف، وتحديد نسبة ذلك من السنة الهجرية. لنشاط المكلَّف، وتحديد نسبة ذلك من السنة الهجرية. 
المستند الشرعي: حساب مقدار الزكاة على األساس اليومي:المستند الشرعي: حساب مقدار الزكاة على األساس اليومي:

ويُمكن إجمال أبرز المستندات الشرعية لهذه المعالجة فيما يلي:ويُمكن إجمال أبرز المستندات الشرعية لهذه المعالجة فيما يلي:
جواز إخراج الزكاة بالسنة الشمســية عند قيام الحاجة لذلكجواز إخراج الزكاة بالسنة الشمســية عند قيام الحاجة لذلك، ،   - -١
مع مراعاة الفرق الحاصل بين عدد أيام السنة الميالدية والسنة مع مراعاة الفرق الحاصل بين عدد أيام السنة الميالدية والسنة 
الهجرية، فتكون نســبة الزكاة الهجرية، فتكون نســبة الزكاة ٢٫٥٧٧٢٫٥٧٧% تقريبًا، وهو ما قررته % تقريبًا، وهو ما قررته 
عدد مــن جهات االجتهاد المعاصرعدد مــن جهات االجتهاد المعاصر(١)، وهــذه المراعاة يُفهم ، وهــذه المراعاة يُفهم 
منها أن لــكل يوم من أيام الســنة المالية نســبة تخصه، ففي منها أن لــكل يوم من أيام الســنة المالية نســبة تخصه، ففي 
ا من حول أصل  ا من حول أصل  على أن حول الزكاة يُحسب بالسنة الهجرية بدءً اتفق الفقهاء  على أن حول الزكاة يُحسب بالسنة الهجرية بدءً اتفق الفقهاء    (١)
المال. انظر: المبســوط (المال. انظر: المبســوط (١٥١٥/٢)، بداية المجتهد ()، بداية المجتهد (١١٤١١٤/٣)، البيان في فقه اإلمام )، البيان في فقه اإلمام 

الشافعي (الشافعي (١٥٥١٥٥/٣)، الشرح الكبير على المقنع ()، الشرح الكبير على المقنع (٣٥٠٣٥٠/٦).).
معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية (٨٨٤٨٨٤)، )،  معيار الزكاة، الصادر من هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية (   
أحكام وفتاو الزكاة والصدقات والنــذور والكفارات، الصادر من بيت الزكاة في أحكام وفتاو الزكاة والصدقات والنــذور والكفارات، الصادر من بيت الزكاة في 

الكويت (الكويت (٢٠٢٠).).
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حال كانت الســنة المالية للمكلَّف تزيد أو تنقص على السنة حال كانت الســنة المالية للمكلَّف تزيد أو تنقص على السنة 
الهجرية، فإن الزكاة تُحســب بناءً على عدد أيام السنة المالية الهجرية، فإن الزكاة تُحســب بناءً على عدد أيام السنة المالية 

ونسبتها من الزكاة.ونسبتها من الزكاة.
تحقيق العدالة تحقيق العدالة من خــالل الموازنة بين حــق الفقراء في مال من خــالل الموازنة بين حــق الفقراء في مال   - -٢
الزكاة، وبين حق المكلَّف فــي التمكن من تنمية المال، وهذا الزكاة، وبين حق المكلَّف فــي التمكن من تنمية المال، وهذا 

يتبين من جانبين:يتبين من جانبين:
الجانب األول: الجانب األول: أن عدم اعتبار المحاســبة على األســاس اليومي قد أن عدم اعتبار المحاســبة على األســاس اليومي قد 
يؤدي إلى تضييع حق الفقراء في الزكاة؛ وذلك أن حساب الزكاة عن السنة يؤدي إلى تضييع حق الفقراء في الزكاة؛ وذلك أن حساب الزكاة عن السنة 
الطويلة بمثل نسبة زكاة الســنة الهجرية يؤدي إلى عدم تزكية بعض األيام الطويلة بمثل نسبة زكاة الســنة الهجرية يؤدي إلى عدم تزكية بعض األيام 

في السنة.في السنة.
الجانب الثاني: الجانب الثاني: أن إهمال هــذا المفهوم قد يؤدي إلى اإلجحاف في أن إهمال هــذا المفهوم قد يؤدي إلى اإلجحاف في 
حق المزكي، في حال كانت ســنته المالية أقل من الســنة الهجرية، فلو أن حق المزكي، في حال كانت ســنته المالية أقل من الســنة الهجرية، فلو أن 
 منشأة بدأت بمزاولة نشــاطها التجاري في الربع األخير من السنة، وجر منشأة بدأت بمزاولة نشــاطها التجاري في الربع األخير من السنة، وجر
إخضاعها للزكاة، فإن حســاب الزكاة عليها كاملة يؤدي إلى اإلضرار بها، إخضاعها للزكاة، فإن حســاب الزكاة عليها كاملة يؤدي إلى اإلضرار بها، 
ا لزيادة األعباء الزكوية عليهــا، وهذه نتيجة إغفال الحكمة من الحول  ا لزيادة األعباء الزكوية عليهــا، وهذه نتيجة إغفال الحكمة من الحول نظرً نظرً

وعدم االلتفات إليها.وعدم االلتفات إليها.
فاألعدل فيما يظهر: الموازنة بين حق المزكي وحق الفقير، وذلك بأن فاألعدل فيما يظهر: الموازنة بين حق المزكي وحق الفقير، وذلك بأن 
يُراعى في حســاب مقدار الزكاة: األيامُ الفعلية لنشاط المكلَّف، فتحتسب يُراعى في حســاب مقدار الزكاة: األيامُ الفعلية لنشاط المكلَّف، فتحتسب 

زكاته على أمواله بقدر المدة التي تمكن من تنميتهازكاته على أمواله بقدر المدة التي تمكن من تنميتها.
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التيســير في جباية الزكاةالتيســير في جباية الزكاة، وهو من مقاصد الشــريعة في هذه ، وهو من مقاصد الشــريعة في هذه   - -٣
الشعيرة، ومن مظاهر هذا التيسير ما يتعلق بشرط مضي الحول، الشعيرة، ومن مظاهر هذا التيسير ما يتعلق بشرط مضي الحول، 
فقد تقرر في بعــض الفروع الفقهيةفقد تقرر في بعــض الفروع الفقهية(١) جواز تعليق الجباية في  جواز تعليق الجباية في 
بهيمة األنعام بطلوع الثريا -وهو تعليق بالســنين الشمسية- بهيمة األنعام بطلوع الثريا -وهو تعليق بالســنين الشمسية- 
ألن ذلك يحقق المصلحة العامة، وإن أد إلى ســقوط عام ألن ذلك يحقق المصلحة العامة، وإن أد إلى ســقوط عام 
ا بسبب زيادة أيام السنة الشمسية عن السنة  ا بسبب زيادة أيام السنة الشمسية عن السنة في نحو ثالثين عامً في نحو ثالثين عامً

القمرية. القمرية. 
[٤-٤] أثر الديون على الوعاء الزكوي:] أثر الديون على الوعاء الزكوي:

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

اعتبارين:اعتبارين:
  االعتبار األول: أجل الديناالعتبار األول: أجل الدين، وذلك من خالل التمييز بين معاملة ، وذلك من خالل التمييز بين معاملة

الديون طويلة األجل، والديون قصيرة األجل. الديون طويلة األجل، والديون قصيرة األجل. 
  االعتبار الثاني: اســتعمال الديناالعتبار الثاني: اســتعمال الدين، وذلك مــن خالل التمييز بين ، وذلك مــن خالل التمييز بين

حكم الديون التي مولت موجودات محســومة، وحكم الديون حكم الديون التي مولت موجودات محســومة، وحكم الديون 
جاء في مواهب الجليل في شــرح مختصر خليــل (٢٧٠٢٧٠/٢): (مقتضى كالم غير ): (مقتضى كالم غير  جاء في مواهب الجليل في شــرح مختصر خليــل (   (١)
واحد من أهل المذهب أن زكاة الماشــية تؤخذ على هذا الوجه ولو أد لســقوط واحد من أهل المذهب أن زكاة الماشــية تؤخذ على هذا الوجه ولو أد لســقوط 
عام في نحو ثالث وثالثين ســنة... قال في التوضيح:علق مالك الحكم هنا بالسنين عام في نحو ثالث وثالثين ســنة... قال في التوضيح:علق مالك الحكم هنا بالسنين 
الشمســية، وإن كان يؤدي إلى إســقاط ســنة في نحو ثالثين ســنة لما في ذلك من الشمســية، وإن كان يؤدي إلى إســقاط ســنة في نحو ثالثين ســنة لما في ذلك من 

المصلحة العامة).المصلحة العامة).
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التي مولت موجودات غير محسومة. التي مولت موجودات غير محسومة. 
فااللتزامات قصيرة األجل التي مولت موجودات محســومة تُضاف فااللتزامات قصيرة األجل التي مولت موجودات محســومة تُضاف 
إلــى الوعاء الزكوي، بخالف التــي لم تمول موجودات محســومة فإنها إلــى الوعاء الزكوي، بخالف التــي لم تمول موجودات محســومة فإنها 

ال تُضاف إلى الوعاء الزكوي.ال تُضاف إلى الوعاء الزكوي.
أما االلتزامات طويلة األجل فتُضاف لمكونات الوعاء الزكوي على أما االلتزامات طويلة األجل فتُضاف لمكونات الوعاء الزكوي على 
أال يتجاوز إجمالي المضاف قدر العناصر المحسومة؛ وذلك حماية للوعاء أال يتجاوز إجمالي المضاف قدر العناصر المحسومة؛ وذلك حماية للوعاء 
الزكوي من إضافة الديون إليــهالزكوي من إضافة الديون إليــه(١)، ولكون هذه الديون مضمونةً باألصول ، ولكون هذه الديون مضمونةً باألصول 
ا  ا الثابتة وما في حكمها من الموجودات المحسومة، ولو لم تمولها؛ تحقيقً الثابتة وما في حكمها من الموجودات المحسومة، ولو لم تمولها؛ تحقيقً

ا للحسم المزدوج. ا للحسم المزدوج.للتوازن والعدل، واجتنابً للتوازن والعدل، واجتنابً
ويمكن توضيح ذلك بهذا المثال:ويمكن توضيح ذلك بهذا المثال:

انظر: الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية  انظر: الالئحــة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الرابعة) مــن الالئحة التنفيذية لجباية    (١)
الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (الزكاة من الالئحة التنفيذيــة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، )، 

بتاريخ بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
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الوعاء الزكوي= ديون طويلة األجل (بحد أقصى قيمة المحسومات) + حقوق الملكيةالوعاء الزكوي= ديون طويلة األجل (بحد أقصى قيمة المحسومات) + حقوق الملكية
- المحسومات- المحسومات

الوعاء الزكوي =  الوعاء الزكوي =  ٤٠٠٤٠٠  +   + ٦٠٠٦٠٠ -  - ٤٠٠٤٠٠ =  = ٦٠٠٦٠٠

ويتبين من خالل هذا المثال:ويتبين من خالل هذا المثال:
أننا أضفنا مــن قيمة الديون طويلة األجــل (٤٠٠٤٠٠) باعتبارها ) باعتبارها  أننا أضفنا مــن قيمة الديون طويلة األجــل (-   -١
مقابلــة لألصول المحســومة، ولم يتم إضافــة الباقي؛ ألنها مقابلــة لألصول المحســومة، ولم يتم إضافــة الباقي؛ ألنها 

تتجاوز عناصر الحسم. تتجاوز عناصر الحسم. 
أننا أضفنا قيمة حقوق الملكية ضمن الوعاء (٦٠٠٦٠٠).). أننا أضفنا قيمة حقوق الملكية ضمن الوعاء (-   -٢

لم نضف قيمة الديون قصيرة األجل (٤٠٠٤٠٠)؛ لكون هذا الدين )؛ لكون هذا الدين  لم نضف قيمة الديون قصيرة األجل (-   -٣
لم يمول أحد عناصر الحسم.لم يمول أحد عناصر الحسم.

فصار مجموع اإلضافات (١٠٠٠١٠٠٠). ).  فصار مجموع اإلضافات (   
حسمنا قيمة الموجودات الثابتة باعتبار أنها أحد الموجودات  حسمنا قيمة الموجودات الثابتة باعتبار أنها أحد الموجودات -   -٤

غير الزكوية.غير الزكوية.
وناتج الوعاء هو: (وناتج الوعاء هو: (٦٠٠٦٠٠).).

ويظهر من هذا المثال: أن الغاية من إضافة الديون التي على المكلَّف ويظهر من هذا المثال: أن الغاية من إضافة الديون التي على المكلَّف 
لة من هذا الدين  لة من هذا الدين ليس تزكيتها، وإنما لمنع تأثير األصول المحســومة المموّ ليس تزكيتها، وإنما لمنع تأثير األصول المحســومة المموّ
ق من حقوق الملكية في  ق من حقوق الملكية في على الوعاء بحيث إن الوعاء يكون فقط ما استُغرِ على الوعاء بحيث إن الوعاء يكون فقط ما استُغرِ

األصول الزكوية.األصول الزكوية.
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وهذا المســلك الذي اتخذته الهيئة في أثر الدين على الوعاء يتطلب وهذا المســلك الذي اتخذته الهيئة في أثر الدين على الوعاء يتطلب 
من الناحية المحاسبية تحقيق أمرين، هما:من الناحية المحاسبية تحقيق أمرين، هما:

األمر األول: األمر األول: توظيف مبدأ توازن الميزانية، وذلك من خالل المقابلة بين توظيف مبدأ توازن الميزانية، وذلك من خالل المقابلة بين 
مصدر المال واستعماله، فال يُضاف أحد مصادر األموال -وهي االلتزامات- مصدر المال واستعماله، فال يُضاف أحد مصادر األموال -وهي االلتزامات- 
ا لذلك فإن الوعاء الزكوي بعد إضافة االلتزامات  ا لذلك فإن الوعاء الزكوي بعد إضافة االلتزامات إال بعد تحديد استعماله، ووفقً إال بعد تحديد استعماله، ووفقً
وحسم األصول غير الزكوية يكون خاليًا من الدين ومن أثره، وهذا بخالف ما وحسم األصول غير الزكوية يكون خاليًا من الدين ومن أثره، وهذا بخالف ما 
إذا أُضيفت االلتزامات دون النظر إلى اســتعمالها، فإنه سيؤدي إلى أن الديون إذا أُضيفت االلتزامات دون النظر إلى اســتعمالها، فإنه سيؤدي إلى أن الديون 
سمت األصول الممولة من الديون  ا إذا حُ سمت األصول الممولة من الديون ستكون ضمن الوعاء الزكوي، وأيضً ا إذا حُ ستكون ضمن الوعاء الزكوي، وأيضً

ا.  ا. دون إضافة لهذه الديون؛ فإن أثر الدين سيكون مزدوجً دون إضافة لهذه الديون؛ فإن أثر الدين سيكون مزدوجً
األمر الثاني: األمر الثاني: أن المتبع في المعايير المحاســبية إثبات قيمة األصول أن المتبع في المعايير المحاســبية إثبات قيمة األصول 
الثابتة -والتي تمثل جانبًا من المحسومات- على وفق مبدأ القيمة العادلة، الثابتة -والتي تمثل جانبًا من المحسومات- على وفق مبدأ القيمة العادلة، 
وليس بالتكلفة التاريخية، وهذا ينعكس على استبعاد كافة مصادر األموال وليس بالتكلفة التاريخية، وهذا ينعكس على استبعاد كافة مصادر األموال 
التي اســتغرقت في موجودات غير زكوية، ويتبقى فقــط مصادر األموال التي اســتغرقت في موجودات غير زكوية، ويتبقى فقــط مصادر األموال 

المستغرقة في عناصر زكوية.المستغرقة في عناصر زكوية.
وهذه الطريقة موافقة لما قرره جمعٌ من فقهاء الشــريعة وهذه الطريقة موافقة لما قرره جمعٌ من فقهاء الشــريعة  بأن  بأن 
الديون لد المزكي تُقابل عند حســمها بما لــد المدين من أصول غير الديون لد المزكي تُقابل عند حســمها بما لــد المدين من أصول غير 
زكوية، فيخصم المزكي ما يقابل الدين من موجوداته الثابتة، وهذا مذهب زكوية، فيخصم المزكي ما يقابل الدين من موجوداته الثابتة، وهذا مذهب 
المالكيةالمالكية(١)، ورواية عند، ورواية عند....................................................................................................
قال مالك  في الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي ( في الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي (٢٥٣٢٥٣/١): (األمر عندنا ): (األمر عندنا  قال مالك    (١)

 = =في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون 
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الحنابلــةالحنابلــة(١)، اختارها ابــن قدامــة، اختارها ابــن قدامــة(٢) ، ، وأبو عبيــدوأبو عبيــد(٣)  في  في 
كتاب األموال، وصــدر بنحو ذلككتاب األموال، وصــدر بنحو ذلك(٤) توصية النــدوة الثانية لقضايا الزكاة  توصية النــدوة الثانية لقضايا الزكاة 
المعاصرةالمعاصرة(٥)، والمعيار الشــرعي للزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة ، والمعيار الشــرعي للزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة 
حــه كثير مــن الباحثين في فقه  حــه كثير مــن الباحثين في فقه ، ورجَّ للمؤسســات المالية اإلســالميةللمؤسســات المالية اإلســالمية(٦)، ورجَّ
عنده من الناضِّ سو ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناضٍّ تجب فيه  عنده من الناضِّ سو ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناضٍّ تجب فيه =   =
الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إال وفاء دينه فال زكاة عليه حتى يكون الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إال وفاء دينه فال زكاة عليه حتى يكون 

لٌ عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه). لٌ عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه).عنده من الناضِ فضْ عنده من الناضِ فضْ
ينظر: اإلنصاف (٢٦٢٦/٣).). ينظر: اإلنصاف (   (١)

قال ابن قدامة  في المغنــي ( في المغنــي (٣٤٤٣٤٤/٢): (ظاهر كالم أحمد ): (ظاهر كالم أحمد  أن يجعل  أن يجعل  قال ابن قدامة    (٢)
الدين في مقابلة ما يُقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف، وعليه ألف، وله عروض الدين في مقابلة ما يُقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف، وعليه ألف، وله عروض 
بألف: إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء... بألف: إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء... 
ويحتمل أن يُحمل كالم أحمد ويحتمل أن يُحمل كالم أحمد  هاهنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته  هاهنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته 
األصليــة، ولم يكن فاضالً عن حاجته، فال يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ ألن الحاجة األصليــة، ولم يكن فاضالً عن حاجته، فال يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ ألن الحاجة 
أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد لالســتعمال.. وهذا أحسن؛ ألنه في أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد لالســتعمال.. وهذا أحسن؛ ألنه في 
هــذه الحال مالكٌ لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينــه، فلزمته الزكاة، كما لو لم هــذه الحال مالكٌ لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينــه، فلزمته الزكاة، كما لو لم 

يكن عليه دين).يكن عليه دين).
ينظر: األموال (٥٣٥٥٣٥).). ينظر: األموال (   (٣)

ويلحــظ أن الذين اعتبــروا هذا المســلك اختلفوا فــي وجه المقابلــة بين الدين  ويلحــظ أن الذين اعتبــروا هذا المســلك اختلفوا فــي وجه المقابلــة بين الدين    (٤)
والموجودات غير الزكوية، فمنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة هو القدر والموجودات غير الزكوية، فمنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة هو القدر 
الزائد عن الموجودات غير الزكوية، ومنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة الزائد عن الموجودات غير الزكوية، ومنهم من ينحى إلى أن الدين الذي يمنع الزكاة 
هو ما مول الموجودات غير الزكوية، والقدر المشــترك بينهما أن الدين يمنع الزكاة هو ما مول الموجودات غير الزكوية، والقدر المشــترك بينهما أن الدين يمنع الزكاة 

بعد النظر في مآله.بعد النظر في مآله.
انظر: فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (٤٠٤٠).). انظر: فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (   (٥)

انظر: المعايير الشــرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية  انظر: المعايير الشــرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية    (٦)= = 
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الزكاةالزكاة(١).
جاء في توصية الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة: (يُحســم من جاء في توصية الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة: (يُحســم من 
ل عمالً تجاريا؛ إذا لم يكن عند  ل عمالً تجاريا؛ إذا لم يكن عند الموجودات الزكوية جميع الديون التي تموّ الموجودات الزكوية جميع الديون التي تموّ

المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته األساسية)المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته األساسية)(٢).
وجاء في معيار الزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات وجاء في معيار الزكاة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلســالمية: (إن كانت الديون على المؤسسة نتجت عن الحصول المالية اإلســالمية: (إن كانت الديون على المؤسسة نتجت عن الحصول 
على أصول زكوية متداولة للتجارة؛ فإنها تُحســم من الوعاء الزكوي، وإن على أصول زكوية متداولة للتجارة؛ فإنها تُحســم من الوعاء الزكوي، وإن 
كانــت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها كانــت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها 

ال تحسم من الوعاء الزكوي)ال تحسم من الوعاء الزكوي)(٣).
المستند الشرعي لمقابلة الديون باألصول غير الزكوية:المستند الشرعي لمقابلة الديون باألصول غير الزكوية:

ويمكن إجمال المستند الشرعي لهذه المعالجة في األمور اآلتية:ويمكن إجمال المستند الشرعي لهذه المعالجة في األمور اآلتية:
اإلسالمية (٩٠٠٩٠٠-٩٠١٩٠١).). اإلسالمية (=   =

انظر: مذكرة بشــأن زكاة الديون، مرفقة بمشــروع نظام جباية الزكاة في األنشــطة  انظر: مذكرة بشــأن زكاة الديون، مرفقة بمشــروع نظام جباية الزكاة في األنشــطة    (١)
التجاريــة، د. عبد الرحمن األطــرم، زكاة الديون التجارية، (صالتجاريــة، د. عبد الرحمن األطــرم، زكاة الديون التجارية، (ص١٩١٩)، د. يوســف )، د. يوســف 
الشبيلي، مد تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، الشبيلي، مد تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، 
بحث منشــور ضمن أبحاث فقهية في قضايــا الزكاة المعاصرة، د. محمد شــبير، بحث منشــور ضمن أبحاث فقهية في قضايــا الزكاة المعاصرة، د. محمد شــبير، 
(٣١٨٣١٨/١)، نوازل الزكاة، د. عبــد الله الغفيلي، (ص)، نوازل الزكاة، د. عبــد الله الغفيلي، (ص٧٣٧٣)، زكاة الديون المعاصرة، )، زكاة الديون المعاصرة، 

د. عبد الله العايضي، (صد. عبد الله العايضي، (ص٩١٩١).).
فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (٤٠٤٠).). فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (   (٢)

المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية    (٣)
.(.(٩٠٠٩٠٠-٩٠١٩٠١)



٨٦٨٦
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د لديه من العروض الفاضلة عن حاجته ما  جِ د لديه من العروض الفاضلة عن حاجته ما أن المكلَّــف إذا وُ جِ : أن المكلَّــف إذا وُ : أوالً أوالً
د لديه مال زكوي؛ فهو مالكٌ لنصابٍ فاضل  جِ د لديه مال زكوي؛ فهو مالكٌ لنصابٍ فاضل يجعله في مقابلة الديــن ووُ جِ يجعله في مقابلة الديــن ووُ
عــن حاجته وقضاء دينه؛ فتلزمه الزكاة، كما لو لم يكن عليه دين، وفي هذا عــن حاجته وقضاء دينه؛ فتلزمه الزكاة، كما لو لم يكن عليه دين، وفي هذا 
المعنى يقول ابن قدامة المعنى يقول ابن قدامة : (أنــه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل : (أنــه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل 

عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين)عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين)(١).
ثانيًا: ثانيًا: أن عــدم المقابلة بيــن الدين والقنية الزائــدة عن الحاجة أن عــدم المقابلة بيــن الدين والقنية الزائــدة عن الحاجة 
األصلية يؤدي لتعطيل الزكاة أو تقليلها على األغنياء الذين يســتثمرون األصلية يؤدي لتعطيل الزكاة أو تقليلها على األغنياء الذين يســتثمرون 
أموالهــم في عروض القنية، أو المســتغالت وغيرها مما ال يجب فيها أموالهــم في عروض القنية، أو المســتغالت وغيرها مما ال يجب فيها 

الزكاةالزكاة(٢).
ثالثًا: ثالثًا: أن خصم الدين من دون مقابلــة بالعروض المقتناة يؤدي إلى أن خصم الدين من دون مقابلــة بالعروض المقتناة يؤدي إلى 
الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استُخدمت فيما ال تجب الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استُخدمت فيما ال تجب 

فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتينفيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين(٣).
[٤-٥] وضع حد أدنى للوعاء الزكوي:] وضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

المقصود بالحد األدنــى للوعاء الزكوي: المقصود بالحد األدنــى للوعاء الزكوي: هو وعــاء تفترضه الهيئة هو وعــاء تفترضه الهيئة 
في حال كان الوعاء الناتج من حســاب الهيئــة (عناصر اإلضافة - عناصر في حال كان الوعاء الناتج من حســاب الهيئــة (عناصر اإلضافة - عناصر 

الحسم) أقل من صافي الربح المعدل.الحسم) أقل من صافي الربح المعدل.
المغني (٣٤٤٣٤٤/٢)، وينظر: األموال ()، وينظر: األموال (٥٣٥٥٣٥)، المنتقى شرح الموطأ ()، المنتقى شرح الموطأ (١١٩١١٩/٢).). المغني (   (١)

انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١٨١١٨١/٣).). انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (   (٢)
انظر: زكاة الديون التجارية، أ.د. يوسف الشبيلي، (ص١٩١٩).). انظر: زكاة الديون التجارية، أ.د. يوسف الشبيلي، (ص   (٣)
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٨٧٨٧

وقدر الحــد األدنى للوعــاء الزكوي: وقدر الحــد األدنى للوعــاء الزكوي: هــو صافي الربــح المعدل هــو صافي الربــح المعدل 
لألغــراض الزكوية، وقد جــاء في الفقرة األولى من المادة السادســة من لألغــراض الزكوية، وقد جــاء في الفقرة األولى من المادة السادســة من 
الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة: (يجــب أال يقل وعاء الزكاة للمكلَّف عن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة: (يجــب أال يقل وعاء الزكاة للمكلَّف عن 

ا ألحكام الالئحة)(١). ا ألحكام الالئحة)صافي الربح المعدل ألغراض جباية الزكاة وفقً صافي الربح المعدل ألغراض جباية الزكاة وفقً
مثال على العمل بالحد األدنى للوعاء الزكوي:مثال على العمل بالحد األدنى للوعاء الزكوي:

لو بلغ وعاء الزكاة ألحد المكلفين: (لو بلغ وعاء الزكاة ألحد المكلفين: (١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال)، وصافي  ريال)، وصافي 
الربح المعدل: (الربح المعدل: (١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠ ريال)، فيكون وعاء الزكاة لهذا المكلف  ريال)، فيكون وعاء الزكاة لهذا المكلف 
ا إلجراءات هيئة الــزكاة والضريبة  ا إلجراءات هيئة الــزكاة والضريبة أقل من الربــح المعدل للــزكاة، فطبقً أقل من الربــح المعدل للــزكاة، فطبقً
والجمارك يتم احتســاب الزكاة بناءً على الربح المعدل، وعليه يكون مبلغ والجمارك يتم احتســاب الزكاة بناءً على الربح المعدل، وعليه يكون مبلغ 

الزكاة المستحق (الزكاة المستحق (٢٧٫٥٠٠٢٧٫٥٠٠ ريال). ريال).
حاالت اعتبار الحد األدنى للوعاء الزكوي:حاالت اعتبار الحد األدنى للوعاء الزكوي:

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتبار صافي الربح حدا تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتبار صافي الربح حدا 
أدنــى لوعاء الزكاة في الحاالت التي يكون الوعاء الزكوي أقل من األرباح أدنــى لوعاء الزكاة في الحاالت التي يكون الوعاء الزكوي أقل من األرباح 

المحققة خالل العامالمحققة خالل العام(٢)، وذلك في الحاالت اآلتية:، وذلك في الحاالت اآلتية:
إذا كان وعــاء الزكاة أقــل من صافي األربــاح المعدلة للعام  إذا كان وعــاء الزكاة أقــل من صافي األربــاح المعدلة للعام -   -١

الزكوي.الزكوي.
الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة السادســة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة السادســة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة    (١)
مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ 

١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة، النسخة األولى، (ص٥٧٥٧).). انظر: الدليل اإلرشادي العام للزكاة، النسخة األولى، (ص   (٢)



٨٨٨٨
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إذا كان وعاء الزكاة سالبًا.  إذا كان وعاء الزكاة سالبًا. -   -٢
طريقة التوصل للحد األدنى للوعاء الزكوي:طريقة التوصل للحد األدنى للوعاء الزكوي:

تبين فيما ســبق أن صافي الربح المعدل ألغــراض الزكاة هو الحد تبين فيما ســبق أن صافي الربح المعدل ألغــراض الزكاة هو الحد 
األدنى للــزكاة، ويُتوصل لصافي الربح المعدل من خــالل التعديل على األدنى للــزكاة، ويُتوصل لصافي الربح المعدل من خــالل التعديل على 

المصروفات واإليرادات وفق ما يلي:المصروفات واإليرادات وفق ما يلي:
يُضاف للوعاء الزكــوي: صافي الربح أو الخســارة الدفترية  يُضاف للوعاء الزكــوي: صافي الربح أو الخســارة الدفترية -   -١

للعام.للعام.
تُضاف إليه: المصاريــف غير القابلة للحســم، وهي تتمثل:  تُضاف إليه: المصاريــف غير القابلة للحســم، وهي تتمثل: -   -٢
فــي المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشــاط المكلف، فــي المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشــاط المكلف، 
 أو المصروفــات غير المؤيــدة بمســتندات أو قرائن أخر أو المصروفــات غير المؤيــدة بمســتندات أو قرائن أخر
مقبولة للهيئة، أو الزكاة والضريبة المســتحقة أو المســددة، مقبولة للهيئة، أو الزكاة والضريبة المســتحقة أو المســددة، 
أو االلتزامات المعدومة التي لم تتوافر فيها شروط قبول الدين أو االلتزامات المعدومة التي لم تتوافر فيها شروط قبول الدين 
المعدوم، وغير ذلك مما ال يقبل حسمه حسب عمل الهيئةالمعدوم، وغير ذلك مما ال يقبل حسمه حسب عمل الهيئة(١).
تُستبعد: الحصص في أرباح الشركات المحلية المستثمر فيها  تُستبعد: الحصص في أرباح الشركات المحلية المستثمر فيها -   -٣
والمصرح عنها بطريقة حقوق الملكية، بشرط أن يتم التصريح والمصرح عنها بطريقة حقوق الملكية، بشرط أن يتم التصريح 
عن تلك األرباح في الشركة المســتثمر فيها، ويجوز استبعاد عن تلك األرباح في الشركة المســتثمر فيها، ويجوز استبعاد 
توزيعات األرباح المحلية عن العام الزكوي والمســتلمة من توزيعات األرباح المحلية عن العام الزكوي والمســتلمة من 
الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الثامنــة). من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة الثامنــة). من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة    (١)
مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ 

١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.
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٨٩٨٩

الشركات المســتثمر فيها بشــرط التصريح عن تلك األرباح الشركات المســتثمر فيها بشــرط التصريح عن تلك األرباح 
ا(١). اأيضً أيضً

الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة ألغراض الزكاة. الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة ألغراض الزكاة.-   -٤
المستند الشرعي لوضع حد أدنى للوعاء الزكوي:المستند الشرعي لوضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

وتحديد حد أدنى للوعاء الزكوي من خالل تعديل نتيجة النشاط يُعد وتحديد حد أدنى للوعاء الزكوي من خالل تعديل نتيجة النشاط يُعد 
من السياسة الشرعية، وصالحية جهة الجباية في ضبط الخاضعين للزكاة؛ من السياسة الشرعية، وصالحية جهة الجباية في ضبط الخاضعين للزكاة؛ 
وذلك ألن مزاولة النشاط في هذه المنشآت هو لغرض تحقيق األرباح، مما وذلك ألن مزاولة النشاط في هذه المنشآت هو لغرض تحقيق األرباح، مما 
ا أساســيا في ميزانية المنشأة، فانخفاض الوعاء الزكوي  ا أساســيا في ميزانية المنشأة، فانخفاض الوعاء الزكوي يجعلها تمثل قدرً يجعلها تمثل قدرً
-الذي يُعد الربح أحــد مكوناته- عن صافي الربح المعدل، يجعل الوعاء -الذي يُعد الربح أحــد مكوناته- عن صافي الربح المعدل، يجعل الوعاء 

غير شامل لجميع مكوناته.غير شامل لجميع مكوناته.
إضافة إلى أن اســتهالك األرباح المتحققة خــالل العام الزكوي في إضافة إلى أن اســتهالك األرباح المتحققة خــالل العام الزكوي في 
أصول غير زكوية يؤدي إلى حجب زكاة مســتحقة عــن مصارفها، مع أن أصول غير زكوية يؤدي إلى حجب زكاة مســتحقة عــن مصارفها، مع أن 
نتيجة أعمال الشــركة في آخر العام محققة لألربــاح، وعليه ينبغي اعتبار نتيجة أعمال الشــركة في آخر العام محققة لألربــاح، وعليه ينبغي اعتبار 

جميع الربح المحقق نهاية العام ضمن الوعاء الزكوي.جميع الربح المحقق نهاية العام ضمن الوعاء الزكوي.
ولذا فإن قبــول الربح المعدل كحــد أدنى للوعــاء الزكوي يتعلَّق ولذا فإن قبــول الربح المعدل كحــد أدنى للوعــاء الزكوي يتعلَّق 
باختصاص ولي األمر في القيام بوظيفة الجباية، وكما أن السياسة الشرعية باختصاص ولي األمر في القيام بوظيفة الجباية، وكما أن السياسة الشرعية 
ترد على مسائل المعامالت، فإنها ترد كذلك على مسائل العبادات، خاصة ترد على مسائل المعامالت، فإنها ترد كذلك على مسائل العبادات، خاصة 
الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة التاســعة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة (المادة التاســعة) من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة    (١)
مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ 

١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.



٩٠٩٠
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إذا فُوض أمر العبادة إلى ولي األمرإذا فُوض أمر العبادة إلى ولي األمر(١).
[٤-٦] افتراضات المحاسبة الزكوية:] افتراضات المحاسبة الزكوية:

تبيّن مما ســبق أن طريقة الهيئة في حســاب الــزكاة تتم من خالل تبيّن مما ســبق أن طريقة الهيئة في حســاب الــزكاة تتم من خالل 
راد مــن هذه الطريقة  راد مــن هذه الطريقة المقابلــة بين عناصر اإلضافة وعناصر الحســم، ويُ المقابلــة بين عناصر اإلضافة وعناصر الحســم، ويُ
التوصل لمصادر األموال الداخلية المستغرقة في موجودات زكوية، ولما التوصل لمصادر األموال الداخلية المستغرقة في موجودات زكوية، ولما 
كانت طريقة الهيئة تعتمد على مبدأ توازن الميزانية، اســتدعى ذلك تثبيت كانت طريقة الهيئة تعتمد على مبدأ توازن الميزانية، اســتدعى ذلك تثبيت 
افتراضــات لتحقيق التوازن بين الموجودات الزكويــة، وااللتزامات التي افتراضــات لتحقيق التوازن بين الموجودات الزكويــة، وااللتزامات التي 
على المكلَّف، سعيًا لضبط العناصر التي يتوجب إضافتها، والعناصر التي على المكلَّف، سعيًا لضبط العناصر التي يتوجب إضافتها، والعناصر التي 

يتوجب حسمها.يتوجب حسمها.
وهذه االفتراضات التي تستعملها الهيئة في حساب الزكاة ترجع إلى وهذه االفتراضات التي تستعملها الهيئة في حساب الزكاة ترجع إلى 
ت أعمال  ت أعمال طبيعة استخدامات األموال عند المنشآت التجارية، حيث استقرَّ طبيعة استخدامات األموال عند المنشآت التجارية، حيث استقرَّ
مولة من  مولة من المنشآت بشكل عام على أن األصول المحسومة غير المتداولة مُ المنشآت بشكل عام على أن األصول المحسومة غير المتداولة مُ
مولة  مولة مصادر األموال الخارجية غير المتداولة، كما أن األصول المتداولة مُ مصادر األموال الخارجية غير المتداولة، كما أن األصول المتداولة مُ

ينظر: التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية (٩).). ينظر: التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية (   (١)
ويشــهد لذلك من فعل الخلفاء الراشدين: استحسان عمر  جباية الزكاة من  جباية الزكاة من  ويشــهد لذلك من فعل الخلفاء الراشدين: استحسان عمر    
الخيل والرقيــق، وذلك أن النبي الخيل والرقيــق، وذلك أن النبي  أعفى الخيــل والرقيق من الزكاة؛ إذ  أعفى الخيــل والرقيق من الزكاة؛ إذ 
  وي أنه لما استُخلف عمر وي أنه لما استُخلف عمر كان في المســلمين حاجة لها مع قلة فيها، وقد رُ كان في المســلمين حاجة لها مع قلة فيها، وقد رُ
 ، ، وكان الفتحُ وأقبلت الدنيا وكثر المال، جعل المسلمون يتخذون الخيل تجارة وماالً وكان الفتحُ وأقبلت الدنيا وكثر المال، جعل المسلمون يتخذون الخيل تجارة وماالً
فاستحسن جباية الزكاة منها؛ ألنها صارت في حكم بهيمة األنعام، [رواه ابن خزيمة فاستحسن جباية الزكاة منها؛ ألنها صارت في حكم بهيمة األنعام، [رواه ابن خزيمة 
(١٢٩٩١٢٩٩)، والدارقطني ()، والدارقطني (١٩٩١٩٩/٢)] وهذا من قبيل السياسة الشرعية، وتوجه إعمالها )] وهذا من قبيل السياسة الشرعية، وتوجه إعمالها 

هنا ألن جباية الزكاة من وظائف اإلمام ولي األمر.هنا ألن جباية الزكاة من وظائف اإلمام ولي األمر.
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من مصادر أموال خارجية متداولة.من مصادر أموال خارجية متداولة.
وهذا االرتباط بين مصادر األموال واستعمالها في األصول المتداولة وهذا االرتباط بين مصادر األموال واستعمالها في األصول المتداولة 
، وإنما  ، وإنما وغيــر المتداولة ال يُنظر إليه عند التطبيق باعتبار التحقق الواقع فعالً نظر إليه عند التطبيق باعتبار التحقق الواقع فعالً وغيــر المتداولة ال يُ

. ا فعالً قابل بينهما باعتبار االستحقاق ولو لم يكن واقعً .يُ ا فعالً قابل بينهما باعتبار االستحقاق ولو لم يكن واقعً يُ
مولة من  ا بالزكاة أثبت أن األصول غير المتداولة ليست مُ مولة من أي: لو أن مكلفً ا بالزكاة أثبت أن األصول غير المتداولة ليست مُ أي: لو أن مكلفً
مولة من حقوق الملكية؛  مولة من حقوق الملكية؛ مصادر األموال الخارجية غير المتداولة، وإنما هي مُ مصادر األموال الخارجية غير المتداولة، وإنما هي مُ
ن مصادرِ أموال المنشأة مصادرَ األموال  عتدُّ به، ما دام أنَّ مِ ن مصادرِ أموال المنشأة مصادرَ األموال فإن هذا اإلثبات ال يُ عتدُّ به، ما دام أنَّ مِ فإن هذا اإلثبات ال يُ

الخارجية غير المتداولة، ولهذا فإن الهيئة تعتمد الفروض اآلتية:الخارجية غير المتداولة، ولهذا فإن الهيئة تعتمد الفروض اآلتية:
مقابلة االلتزامات القصيرة باألصول المتداولة. مقابلة االلتزامات القصيرة باألصول المتداولة.أ-  أ- 

مقابلة االلتزامات الطويلة باألصول غير المتداولة. مقابلة االلتزامات الطويلة باألصول غير المتداولة.ب-  ب- 
حقــوق الملكية تتمم النقص في مصــدر تمويل األصول غير  حقــوق الملكية تتمم النقص في مصــدر تمويل األصول غير ج-  ج- 

المتداولة، ثم األصول المتداولة.المتداولة، ثم األصول المتداولة.
االرتباط بالحق وليس بالتتبع الزمني(١). االرتباط بالحق وليس بالتتبع الزمنيد-  د- 

المقصود بهذه الفرضيــة: ربط الموجودات ابتداء بمســتحق األصل، فعند إفالس  المقصود بهذه الفرضيــة: ربط الموجودات ابتداء بمســتحق األصل، فعند إفالس    (١)
المنشأة مثالً فإن األصول غير المتداولة تكون مضمونة للدائنين قبل مالك المنشأة، المنشأة مثالً فإن األصول غير المتداولة تكون مضمونة للدائنين قبل مالك المنشأة، 
مما يؤيد االرتباط بينهما، ومثله عند تمول المنشأة دينًا طويل األجل فإن أصولها غير مما يؤيد االرتباط بينهما، ومثله عند تمول المنشأة دينًا طويل األجل فإن أصولها غير 

المتداولة تكون معدة لضمان هذا الدين.المتداولة تكون معدة لضمان هذا الدين.
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( ) ( )

ويُمكن إجمال األسباب الداعية إلى األخذ بهذه االفتراضات المالية ويُمكن إجمال األسباب الداعية إلى األخذ بهذه االفتراضات المالية 
والمحاسبية فيما يلي:والمحاسبية فيما يلي:

: أن طبيعــة مصادر األموال في األنشــطة التجارية منحصرة في أن طبيعــة مصادر األموال في األنشــطة التجارية منحصرة في  : أوالً أوالً
حقوق الملكيــة، وااللتزامات القصيرة، وااللتزامــات الطويلة، وعادة ما حقوق الملكيــة، وااللتزامات القصيرة، وااللتزامــات الطويلة، وعادة ما 
تكون نشــأة االلتزامات الطويلــة هي لغرض تمويل الموجــودات الثابتة تكون نشــأة االلتزامات الطويلــة هي لغرض تمويل الموجــودات الثابتة 
ونحوها؛ ألن قــدر الدين فيها يكون عاليًا، مما يتطلب أن يكون األجل فيه ونحوها؛ ألن قــدر الدين فيها يكون عاليًا، مما يتطلب أن يكون األجل فيه 

أطول، ويكون الوفاء فيه على أكثر من سنة مالية.أطول، ويكون الوفاء فيه على أكثر من سنة مالية.
ثانيًا: ثانيًا: أن االلتزامات القصيرة هي غالبًا لتمويل عناصر غير محســومة أن االلتزامات القصيرة هي غالبًا لتمويل عناصر غير محســومة 
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(موجودات زكوية)؛ ألن هذه الموجودات يمكن تسييلها وتحويلها إلى نقد (موجودات زكوية)؛ ألن هذه الموجودات يمكن تسييلها وتحويلها إلى نقد 
بسهولة، مما يجعل الوفاء بهذه االلتزامات التي نشأت من هذه الموجودات بسهولة، مما يجعل الوفاء بهذه االلتزامات التي نشأت من هذه الموجودات 

ممكنًا خالل السنة المالية.ممكنًا خالل السنة المالية.
ثالثًا: ثالثًا: أن الموجودات الثابتة يمكن أن تكون محال لالرتهان؛ الستقرار أن الموجودات الثابتة يمكن أن تكون محال لالرتهان؛ الستقرار 
الملك فيها وعدم الرغبة في تداولها، مما يجعل المؤسسات القابلة للتمويل الملك فيها وعدم الرغبة في تداولها، مما يجعل المؤسسات القابلة للتمويل 
وتقديــم االئتمان تحتاط للتمويالت الطويلــة بالموجودات الثابتة، بخالف وتقديــم االئتمان تحتاط للتمويالت الطويلــة بالموجودات الثابتة، بخالف 
الموجودات غير المحسومة، فإنها وإن كانت محال للرهن، لكن تداولها يقلل الموجودات غير المحسومة، فإنها وإن كانت محال للرهن، لكن تداولها يقلل 
مــن جدو توثيق الدين فيها، وينعكس هذا األمر بااللتزامات قصيرة األجل مــن جدو توثيق الدين فيها، وينعكس هذا األمر بااللتزامات قصيرة األجل 
فإن االئتمان فيها غالبًا ال يستدعي توثيقه برهن؛ إلمكان قياس قدرة المتمول فإن االئتمان فيها غالبًا ال يستدعي توثيقه برهن؛ إلمكان قياس قدرة المتمول 

على الوفاء بشكل دقيق، مما يجعلها غالبًا ناشئة عن موجودات متداولة.على الوفاء بشكل دقيق، مما يجعلها غالبًا ناشئة عن موجودات متداولة.
ــا: يدلُّ علــى أن الحق هو الــذي يرتبط بمصــدر التمويل أن يدلُّ علــى أن الحق هو الــذي يرتبط بمصــدر التمويل أن  ــا: رابعً رابعً
مؤسســات التمويل ال تقدم التســهيالت االئتمانية للمنشآت التجارية إال مؤسســات التمويل ال تقدم التســهيالت االئتمانية للمنشآت التجارية إال 
عندما تكــون الديون مضمونة بأصول غير متداولة؛ ولذا فإن المنشــأة إذا عندما تكــون الديون مضمونة بأصول غير متداولة؛ ولذا فإن المنشــأة إذا 
أرادت أن تتملك أحد األصول غيــر المتداولة مولته بديون طويلة األجل أرادت أن تتملك أحد األصول غيــر المتداولة مولته بديون طويلة األجل 

ليكون غطاءً للتمويل عند وقوع التعثر.ليكون غطاءً للتمويل عند وقوع التعثر.
المستند الشرعي الفتراضات المحاسبة الزكوية:المستند الشرعي الفتراضات المحاسبة الزكوية:

يُلحظ بعد ذكر األســباب الداعية إلى األخذ بافتراضات المحاسبة يُلحظ بعد ذكر األســباب الداعية إلى األخذ بافتراضات المحاسبة 
الزكوية أنها ناشــئة عــن اعتبار العرف المالي فــي التمويالت، وعمليات الزكوية أنها ناشــئة عــن اعتبار العرف المالي فــي التمويالت، وعمليات 
ر في القواعد الشــرعية من اعتبار قول  ر في القواعد الشــرعية من اعتبار قول االئتمان، وهذا يمكن إلحاقه بما تقرَّ االئتمان، وهذا يمكن إلحاقه بما تقرَّ
أهــل الخبرة في الزكاة وفي غيرها من المقــدرات، وصلة هذه الفرضيات أهــل الخبرة في الزكاة وفي غيرها من المقــدرات، وصلة هذه الفرضيات 
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باعتبار قول أهل الخبــرة: إن إعمالها دلت عليه المعالجات المحاســبية باعتبار قول أهل الخبــرة: إن إعمالها دلت عليه المعالجات المحاســبية 
والمالية بحسب ممارســات المختصين فيها، وقد اعتمد الفقهاء قول أهل والمالية بحسب ممارســات المختصين فيها، وقد اعتمد الفقهاء قول أهل 

الخبرة في بعض مواطن الزكاة، منها:الخبرة في بعض مواطن الزكاة، منها:
الموطــن األول: الموطــن األول: الخرصالخرص(١)؛ فإنه يُشــترط في الخــارص أن يكون ؛ فإنه يُشــترط في الخــارص أن يكون 
ا؛ ألنه اجتهادٌ فــي معرفة مقدار المال، والقــدر الواجب فيه، ويُقبل  ا؛ ألنه اجتهادٌ فــي معرفة مقدار المال، والقــدر الواجب فيه، ويُقبل خبيرً خبيرً
 : : ا عليه(٢)، قال ابن مفلح ، قال ابن مفلح ا عليهقوله في الخرص إعماالً لخبرته واســتنادً قوله في الخرص إعماالً لخبرته واســتنادً
ا، أمينًا  ا، أمينًا (يكفي خارص؛ ألنه ينفذ مايؤديه إليه اجتهاده... ويعتبر كونه مسلمً (يكفي خارص؛ ألنه ينفذ مايؤديه إليه اجتهاده... ويعتبر كونه مسلمً

ا)(٣). تهم، خبيرً ا)ال يُ تهم، خبيرً ال يُ
الموطن الثاني: الموطن الثاني: تقويم عروض التجارة، فإنه يُؤخذ فيها بقول أهل تقويم عروض التجارة، فإنه يُؤخذ فيها بقول أهل 
الخبرة، ولو كانت مــن مالك المال، وفي ذلك جاء في بعض مصنفات الخبرة، ولو كانت مــن مالك المال، وفي ذلك جاء في بعض مصنفات 
الفقهاء الفقهاء  : (يكفي تقويم المالك الثقة العارف بالتقويم، وللجابي  : (يكفي تقويم المالك الثقة العارف بالتقويم، وللجابي 
تصديقــه)تصديقــه)(٤)، فأفاد أنه يُســتند على قــول أهل الخبرة في قــدر الزكاة ، فأفاد أنه يُســتند على قــول أهل الخبرة في قــدر الزكاة 

وتقويمها.وتقويمها.
 : : وفي تأكيد جريان هذا المعنى في الشــريعة يقول ابن تيمية وفي تأكيد جريان هذا المعنى في الشــريعة يقول ابن تيمية
(إذا قــال أهل الخبــرة: إنهم يعلمون ذلك، كان المرجــع إليهم في ذلك، (إذا قــال أهل الخبــرة: إنهم يعلمون ذلك، كان المرجــع إليهم في ذلك، 
الخرص: التقدير واالجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع  الخرص: التقدير واالجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع    (١)

من المقادير والمعايير. انظر: معالم السنن (من المقادير والمعايير. انظر: معالم السنن (٢/ / ٢١٢٢١٢).).
 ،( ،(٢٣٦٢٣٦/٣٢٣٢) مجموع الفتاو ،() انظر: المدونة (٢٨٤٢٨٤/٣)، شــرح الســنة ()، شــرح الســنة (٣٨٣٨/٦)، مجموع الفتاو انظر: المدونة (   (٢)

شرح الزركشي على مختصر الخرقي (شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥١٤٥١٤/٢).).
الفروع (٤٢٩٤٢٩/٢).). الفروع (   (٣)

نهاية المحتاج (١٠٦١٠٦/٤).). نهاية المحتاج (   (٤)



المرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئةالمرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لد الهيئة

٩٥٩٥

دون من لم يشــاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كما قال النبي دون من لم يشــاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كما قال النبي 
رِ  نْ أَمْ انَ مِ ا كَ مَ ، فَ ــمْ يَاكُ نْ مُ بِدُ لَ تُمْ أَعْ نْ رِ «أَ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ مَ ، فَ ــمْ يَاكُ نْ مُ بِدُ لَ تُمْ أَعْ نْ  لهم في تأبيــر النخل:  لهم في تأبيــر النخل: «أَ
»(١)، ثم يترتب الحكم الشــرعي على ما تعلمه أهل الخبرة كما ، ثم يترتب الحكم الشــرعي على ما تعلمه أهل الخبرة كما  إِلَيَّ مْ فَ »دِينِكُ إِلَيَّ مْ فَ دِينِكُ

يترتب على التقويم والقيافة والخرص وغير ذلك)يترتب على التقويم والقيافة والخرص وغير ذلك)(٢).
وقال ابن القيم وقال ابن القيم : (إنما حــظ الفقيه: يحلُّ كذا ألن الله أباحه، : (إنما حــظ الفقيه: يحلُّ كذا ألن الله أباحه، 
مه، وقال الله وقال رســوله، وقال الصحابة، وأما  مه، وقال الله وقال رســوله، وقال الصحابة، وأما ويحــرم كذا ألن الله حرَّ ويحــرم كذا ألن الله حرَّ
ا فليس من شــأنه بل أربابه أخبر بهذا منه،  ا أو غررً ا وقمارً ا فليس من شــأنه بل أربابه أخبر بهذا منه، أن ير هذا خطرً ا أو غررً ا وقمارً أن ير هذا خطرً
والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم ال، وكون والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم ال، وكون 
ا أم ال، وكون هذه الســلعة نافقة فــي وقت كذا وبلد كذا،  ا أم ال، وكون هذه الســلعة نافقة فــي وقت كذا وبلد كذا، هذا البيع مربحً هذا البيع مربحً
ونحو ذلك من األوصاف الحسية، واألمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم ونحو ذلك من األوصاف الحسية، واألمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم 

فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في األحكام الشرعية)فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في األحكام الشرعية)(٣). والله أعلم.. والله أعلم.

انتهى الكتابانتهى الكتاب

رواه مسلم، برقم (٢٣٦٣٢٣٦٣).). رواه مسلم، برقم (   (١)
.(.(٤٩٣٤٩٣/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٢)

إعالم الموقعين (٤/٥).). إعالم الموقعين (   (٣)



٩٦٩٦



٩٧٩٧

أبحاث وأعمال الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصرة: المنعقدة في لبنان في الفترة من أبحاث وأعمال الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصرة: المنعقدة في لبنان في الفترة من - - ١
١٨١٨-٢٠٢٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤١٥١٤١٥هـ،هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت. تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: المنعقدة في الكويت في الفترة من أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: المنعقدة في الكويت في الفترة من - - ٢
٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤١٧١٤١٧هـ،هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت. تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصــرة: المنعقدة في الخرطوم في أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصــرة: المنعقدة في الخرطوم في - - ٣
الفترة من الفترة من ٨-١١١١ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ،هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت. تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

اآلثار االقتصادية للزكاة،اآلثار االقتصادية للزكاة، د. محمد بن إبراهيم الســحيباني، بحث منشور ضمن مشروعات  د. محمد بن إبراهيم الســحيباني، بحث منشور ضمن مشروعات - - ٤
اللجنة العلمية لدراســات الزكاة فــي مركز البحوث بالهيئة اإلســالمية العالمية لالقتصاد اللجنة العلمية لدراســات الزكاة فــي مركز البحوث بالهيئة اإلســالمية العالمية لالقتصاد 

والتمويل.والتمويل.
أثــر الجباية في زكاة األســهم،أثــر الجباية في زكاة األســهم، د. خالد بن عبــد الله المزيني، بحث مقــدم إلى ندوة زكاة  د. خالد بن عبــد الله المزيني، بحث مقــدم إلى ندوة زكاة - - ٥

األسهم والصناديق االســتثمارية التي تنظمها الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل األسهم والصناديق االســتثمارية التي تنظمها الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل 
في في ١٤٢٩١٤٢٩/٠٥٠٥/١٧١٧هـ الموافق هـ الموافق ٢٢٢٢ مايو  مايو ٢٠٠٨٢٠٠٨م بالرياض.م بالرياض.

أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية،أثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية، د. محمد بن إبراهيم السحيباني، شركة العبيكان  د. محمد بن إبراهيم السحيباني، شركة العبيكان - - ٦
للطباعة والنشر، الطبعة األولى، للطباعة والنشر، الطبعة األولى، ١٤١١١٤١١هـ، هـ، ١٩٩٠١٩٩٠م.م.

اإلجمــاع،اإلجمــاع، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، المتوفى ســنة ( ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، المتوفى ســنة (٣١٨٣١٨هـ)، هـ)، - - ٧
تحقيــق أبو حماد صغير أحمــد بن محمد حنيــف، مكتبة الفرقان، عجمــان، اإلمارات، تحقيــق أبو حماد صغير أحمــد بن محمد حنيــف، مكتبة الفرقان، عجمــان، اإلمارات، 

١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف  أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف - - ٨

بابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية.بابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية.



٩٨٩٨

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

األحكام الســلطانية،األحكام الســلطانية، أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيــب البصري البغدادي  أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيــب البصري البغدادي - - ٩
الشهير بالماوردي، (المتوفى: الشهير بالماوردي، (المتوفى: ٤٥٠٤٥٠هـ)، دار الحديث، القاهرة، مصر.هـ)، دار الحديث، القاهرة، مصر.

األحكام الســلطانية،األحكام الســلطانية، القاضي أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء،  القاضي أبو يعلى محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء، - - ١٠١٠
(المتوفى: (المتوفى: ٤٥٨٤٥٨هـ)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعةالثانية، لبنان، الطبعةالثانية، ١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
أحكام القرآن،أحكام القرآن، ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي،  ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، - - ١١١١

دار إحياء التراث العربي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام،اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، أبو العباس شهاب الدين  أبو العباس شهاب الدين - - ١٢١٢

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، (المتوفى: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، (المتوفى: ٦٨٤٦٨٤ هـ)، اعتنى به:  هـ)، اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة 

الثانية، الثانية، ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
أحكام وفتاو الزكاة والصدقات والنذور والكفارات،أحكام وفتاو الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الصادر من بيت الزكاة في الكويت،  الصادر من بيت الزكاة في الكويت، - - ١٣١٣

الطبعة الخامسة، الطبعة الخامسة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ، هـ، ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل المصرفي المعاصر،اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل المصرفي المعاصر، صالح الدين حسن  صالح الدين حسن - - ١٤١٤

السيسي، دار الوسام، بيروت، الطبعة األولى، السيسي، دار الوسام، بيروت، الطبعة األولى، ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
االستذكار،االستذكار، ألبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  ألبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، - - ١٥١٥

(المتوفى: (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـ)، تحقيق: ســالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، هـ)، تحقيق: ســالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، 
بيروت، الطبعة: األولى، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

اإلشــراف على مذاهب العلمــاء،اإلشــراف على مذاهب العلمــاء، ألبي بكر محمد بــن إبراهيم بن المنذر النيســابوري،  ألبي بكر محمد بــن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، - - ١٦١٦
(المتوفى: (المتوفى: ٣١٩٣١٩هـ)، تحقيق: صغيــر أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس هـ)، تحقيق: صغيــر أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس 

الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ- هـ- ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
اإلطار المحاســبي لزكاة الشــركات التجارية دراســة حالة بنك البركة الجزائري،اإلطار المحاســبي لزكاة الشــركات التجارية دراســة حالة بنك البركة الجزائري، محمد  محمد - - ١٧١٧

األخضر قريشي، بحث مقدم الســتكمال متطلبات الماجســتير في علوم التسيير، جامعة األخضر قريشي، بحث مقدم الســتكمال متطلبات الماجســتير في علوم التسيير، جامعة 
قاصــدي مرباح - ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التســيير، قســم علوم قاصــدي مرباح - ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التســيير، قســم علوم 

التسيير، التسيير، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٩٩٩٩

إطار مفاهيم التقرير المالي،إطار مفاهيم التقرير المالي، معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين. معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.- - ١٨١٨
إعــالم الموقعين عــن رب العالمين،إعــالم الموقعين عــن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة:  لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، المتوفى ســنة: - - ١٩١٩

(٧٥١٧٥١هـــ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســعد، مكتبــة الكليات األزهرية، مصــر، القاهرة، هـــ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســعد، مكتبــة الكليات األزهرية، مصــر، القاهرة، 
١٣٨٨١٣٨٨هـ/هـ/١٩٦٨١٩٦٨م.م.

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، أبو النجا شــرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن  أبو النجا شــرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن - - ٢٠٢٠
سالم بن عيسى بن ســالم الحجاوي المقدسي، (المتوفى: سالم بن عيسى بن ســالم الحجاوي المقدسي، (المتوفى: ٩٦٨٩٦٨هـ)، تحقيق: عبد اللطيف هـ)، تحقيق: عبد اللطيف 

محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
اإلقناع في مسائل اإلجماع،اإلقناع في مسائل اإلجماع، ألبي الحسن ابن القطان، المتوفى سنة ( ألبي الحسن ابن القطان، المتوفى سنة (٦٢٨٦٢٨هـ)، تحقيق حسن هـ)، تحقيق حسن - - ٢١٢١

فوزي الصعيدي، مكتبة الفاروق، فوزي الصعيدي، مكتبة الفاروق، ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
األم،األم، للشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بن إدريس بــن العباس بــن عثمان بن شــافع بن  للشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بن إدريس بــن العباس بــن عثمان بن شــافع بن - - ٢٢٢٢

عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشــي المكي، (المتوفــى: عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشــي المكي، (المتوفــى: ٢٠٤٢٠٤هـ)، دار المعرفة، هـ)، دار المعرفة، 
بيروت،بيروت،١٤١٠١٤١٠هـ/هـ/١٩٩٠١٩٩٠م.م.

بيد القاســم بن ســالّم بن عبد الله الهروي البغدادي، (المتوفى: ٢٢٤٢٢٤هـ)، هـ)، - - ٢٣٢٣ بيد القاســم بن ســالّم بن عبد الله الهروي البغدادي، (المتوفى:  أبو عُ األموال،األموال، أبو عُ
المحقق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، لبنان.المحقق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، لبنان.

اإلنصاف فــي معرفة الراجح من الخالف علــى مذهب اإلمام أحمد بــن حنبل،اإلنصاف فــي معرفة الراجح من الخالف علــى مذهب اإلمام أحمد بــن حنبل، لعلي بن  لعلي بن - - ٢٤٢٤
سليمان المرداوي أبو الحسن، المتوفى ســنة (سليمان المرداوي أبو الحسن، المتوفى ســنة (٨٨٥٨٨٥هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت.إحياء التراث العربي، بيروت.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد  ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد - - ٢٥٢٥

القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد، توفي ســنة: (القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد، توفي ســنة: (٥٩٥٥٩٥هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأوالده، مصر، الطبعة الرابعة، وأوالده، مصر، الطبعة الرابعة، ١٣٩٥١٣٩٥هـ-هـ-١٩٧٥١٩٧٥م.م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، لعالء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني  لعالء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني - - ٢٦٢٦
الحنفي، المتوفى سنة: (الحنفي، المتوفى سنة: (٥٨٧٥٨٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

بلغة الســالك ألقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على الشــرح الصغير (الشرح بلغة الســالك ألقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على الشــرح الصغير (الشرح - - ٢٧٢٧
الصغير هو شرح الشــيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المســالك لمذهب اإلمام مالك)،الصغير هو شرح الشــيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المســالك لمذهب اإلمام مالك)، 
ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، (المتوفى: ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، (المتوفى: ١٢٤١١٢٤١هـ)، هـ)، 

دار المعارف.دار المعارف.
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 البناية شــرح الهداية، البناية شــرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حسين الغيتابى  أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حسين الغيتابى - - ٢٨٢٨
الحنفى بدر الدين العينى، (المتوفى: الحنفى بدر الدين العينى، (المتوفى: ٨٥٥٨٥٥هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة 

األولى، األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠ م. م.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي،البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني - - ٢٩٢٩

الشافعي، اعتنى بها: قاســم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، السعودية، الطبعة األولى، الشافعي، اعتنى بها: قاســم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، السعودية، الطبعة األولى، 
١٤٢١١٤٢١هـ، هـ، ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ألبي الوليد محمد بن  ألبي الوليد محمد بن - - ٣٠٣٠
أحمد بن رشد القرطبي، (المتوفى: أحمد بن رشد القرطبي، (المتوفى: ٥٢٠٥٢٠هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب 

اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨١٤٠٨ هـ - هـ -١٩٨٨١٩٨٨م.م.
تاريخ دمشــق،تاريخ دمشــق، أبو القاسم علي بن الحســن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، (المتوفى:  أبو القاسم علي بن الحســن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، (المتوفى: - - ٣١٣١

٥٧١٥٧١هـ)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، هـ)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥١٤١٥هـ، هـ، 
١٩٩٥١٩٩٥م.م.

تحفة الحبيب على شــرح الخطيب المعروفبحاشــية البجيرمي على الخطيب،تحفة الحبيب على شــرح الخطيب المعروفبحاشــية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن  سليمان بن - - ٣٢٣٢
يّ المصري الشــافعي، (المتوفى: ١٢٢١١٢٢١هـ)، دار الفكر، هـ)، دار الفكر، ١٤١٥١٤١٥هـ، هـ،  مِ يْرَ يّ المصري الشــافعي، (المتوفى: محمد بن عمر البُجَ مِ يْرَ محمد بن عمر البُجَ

١٩٩٥١٩٩٥م.م.
ايْماز الذهبي، - - ٣٣٣٣ ايْماز الذهبي،  لشــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بــن عثمان بن قَ تذكرة الحفاظ،تذكرة الحفاظ، لشــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بــن عثمان بن قَ

(المتوفــى: (المتوفــى: ٧٤٨٧٤٨هـــ)، دار الكتب العلميــة بيروت-لبنان، الطبعــة: األولى، هـــ)، دار الكتب العلميــة بيروت-لبنان، الطبعــة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- 
١٩٩٨١٩٩٨م.م.

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي  أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي - - ٣٤٣٤
ابــن عبد الله المنذري، (المتوفــى: ابــن عبد الله المنذري، (المتوفــى: ٦٥٦٦٥٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شــمس الدين، دار الكتب هـ)، تحقيق: إبراهيم شــمس الدين، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة األولى، العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
التعليق على كتاب السياســة الشــرعية في إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية،التعليق على كتاب السياســة الشــرعية في إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، - - ٣٥٣٥

محمد بن صالح العثيمين، دار مدار الوطن، الطبعة األولى، محمد بن صالح العثيمين، دار مدار الوطن، الطبعة األولى، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
 تفســير القرآن العظيم، تفســير القرآن العظيم، ألبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، المتوفى  ألبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، المتوفى - - ٣٦٣٦

ســنة (ســنة (٧٧٤٧٧٤هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســانيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســانيد، ألبي عمر يوســف بن عبد الله بن عبد البر  ألبي عمر يوســف بن عبد الله بن عبد البر - - ٣٧٣٧
النمري، وزارة عموم األوقاف والشــؤون اإلسالمية، المغرب، تحقيق: مصطفى بن أحمد النمري، وزارة عموم األوقاف والشــؤون اإلسالمية، المغرب، تحقيق: مصطفى بن أحمد 

العلوي،  محمد عبد الكبير البكري.العلوي،  محمد عبد الكبير البكري.
تهذيب الســنن،تهذيب الســنن، البن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المتوفى سنة  البن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المتوفى سنة - - ٣٨٣٨

(٧٥١٧٥١هـ)، دار الكتب العملية، الطبعة الثانية، هـ)، دار الكتب العملية، الطبعة الثانية، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
تهذيب الكمال،تهذيب الكمال، يوســف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، مؤسســة الرســالة،  يوســف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، مؤسســة الرســالة، - - ٣٩٣٩

بيروت، الطبعة األولى، بيروت، الطبعة األولى، ١٤٠٠١٤٠٠هـ، هـ، ١٩٨٠١٩٨٠م.م.
التوجيه التشــريعي في اإلسالم،التوجيه التشــريعي في اإلسالم، من بحوث مجمع البحوث اإلســالمية، مطابع الدجوي،  من بحوث مجمع البحوث اإلســالمية، مطابع الدجوي، - - ٤٠٤٠

القاهرة، القاهرة، ١٣٩١١٣٩١هـ.هـ.
توظيف قائمة المركز المالي الحتســاب وعاء زكاة عروض التجارة،توظيف قائمة المركز المالي الحتســاب وعاء زكاة عروض التجارة، إنصاف محمود دالل  إنصاف محمود دالل - - ٤١٤١

باشــي وأحمد إبراهيم منصور، ورقة مناقشة منشــورة في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، باشــي وأحمد إبراهيم منصور، ورقة مناقشة منشــورة في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، 
االقتصاد اإلسالمي، المجلد الثامن عشر، العدد األول.االقتصاد اإلسالمي، المجلد الثامن عشر، العدد األول.

رة بن موسى بن الضحاك الترمذي - - ٤٢٤٢ ــوْ رة بن موسى بن الضحاك الترمذي  محمد بن عيسى بن سَ ــوْ الجامع الكبير ســنن الترمذي،الجامع الكبير ســنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَ
أبو عيســى، (المتوفى: أبو عيســى، (المتوفى: ٢٧٩٢٧٩هـ)، المحقق: بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - هـ)، المحقق: بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - 

بيروت، بيروت، ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه، وسننه وأيامه، لمحمد  لمحمد - - ٤٣٤٣

ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
الجامــع ألحكام القرآن،الجامــع ألحكام القرآن، ألبي عبد الله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، المتوفى ســنة  ألبي عبد الله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، المتوفى ســنة - - ٤٤٤٤

(٦٧١٦٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٨١٤٠٨هـ، الطبعة األولى.هـ، الطبعة األولى.
جامــع البيان في تأويل القرآن،جامــع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر - - ٤٥٤٥

الطبري، (المتوفى: الطبري، (المتوفى: ٣١٠٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعة: هـ)، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠ م. م.

جباية الزكاة بين مقاصد الشــريعة والحوكمة الرشــيدة بناء وتوظيف،جباية الزكاة بين مقاصد الشــريعة والحوكمة الرشــيدة بناء وتوظيف، د. ســليمان محمد  د. ســليمان محمد - - ٤٦٤٦
النجران، بحث منشور في مجلة التجديد الصادرة عن الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، النجران، بحث منشور في مجلة التجديد الصادرة عن الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 

المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث واألربعون.المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث واألربعون.
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حاشــية الخرشي على مختصر خليل،حاشــية الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، تحقيق: زكريا  لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، تحقيق: زكريا - - ٤٧٤٧
عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

حاشية الدســوقي على الشــرح الكبير،حاشية الدســوقي على الشــرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي، (المتوفى:  لمحمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي، (المتوفى: - - ٤٨٤٨
١٢٣٠١٢٣٠هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

حاشــية رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير األبصار المعروف بحاشية ابن عابدين،حاشــية رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير األبصار المعروف بحاشية ابن عابدين، - - ٤٩٤٩
لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: ١٢٥٢١٢٥٢هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي، ألبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن  ألبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن - - ٥٠٥٠

حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، (المتوفــى: حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، (المتوفــى: ٤٥٠٤٥٠هـ)، تحقيق: علي محمد هـ)، تحقيق: علي محمد 
معوض وعــادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعة األولى، معوض وعــادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعة األولى، 

١٤١٤١٤١٤هـ -هـ -١٩٩٤١٩٩٤م.م.
حكمة التشــريع وفلســفته،حكمة التشــريع وفلســفته، علي أحمد الجرجاوي، تنقيح خالد العطار، دار الفكر، الطبعة  علي أحمد الجرجاوي، تنقيح خالد العطار، دار الفكر، الطبعة - - ٥١٥١

الثانية، الثانية، ١٤٢٤١٤٢٤هـ، هـ، ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
حلية األولياء وطبقات األصفياء،حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى - - ٥٢٥٢

ابن مهران األصبهاني، (المتوفى: ابن مهران األصبهاني، (المتوفى: ٤٣٠٤٣٠هـ)، دار الســعادة، هـ)، دار الســعادة، ١٣٩٤١٣٩٤هـ، هـ، ١٩٧٤١٩٧٤م، تصوير دار م، تصوير دار 
الكتاب العربي - بيروت.الكتاب العربي - بيروت.

الخراج،الخراج، أبو يوســف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، (المتوفى:  أبو يوســف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، (المتوفى: - - ٥٣٥٣
١٨٢١٨٢هـ)، المكتبة األزهرية للتراث، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد.هـ)، المكتبة األزهرية للتراث، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد.

دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى،دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى ســنة:  لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى ســنة: - - ٥٤٥٤
(١٠٥١١٠٥١هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، بيروت، لبنان، هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، بيروت، لبنان، 

١٤٢٦١٤٢٦هـ - هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 
دليل اإلرشادات لحســاب زكاة الشــركات،دليل اإلرشادات لحســاب زكاة الشــركات، الصادر من صندوق الزكاة بالكويت، الطبعة  الصادر من صندوق الزكاة بالكويت، الطبعة - - ٥٥٥٥

الرابعة، الرابعة، ٢٠١٥٢٠١٥م.م.
الدليل اإلرشادي العام للزكاة،الدليل اإلرشادي العام للزكاة، إصدار الهيئة العامة للزكاة والدخل، اإلصدار األول، سبتمبر  إصدار الهيئة العامة للزكاة والدخل، اإلصدار األول، سبتمبر - - ٥٦٥٦

٢٠١٩٢٠١٩م.م.
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دليل محاسبة الزكاة لألفراد والشركات،دليل محاسبة الزكاة لألفراد والشركات، مبروك محمد نصير، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  مبروك محمد نصير، الدار الجامعية، اإلسكندرية، - - ٥٧٥٧
٢٠١٤٢٠١٤م.م.

الذخيــرة،الذخيــرة، ألبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير  ألبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير - - ٥٨٥٨
بالقرافي، (المتوفى: بالقرافي، (المتوفى: ٦٨٤٦٨٤هـ)، تحقيق: محمد حجي، ســعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار هـ)، تحقيق: محمد حجي، ســعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار 

الغرب اإلسالمي-بيروت، الطبعة األولى، الغرب اإلسالمي-بيروت، الطبعة األولى، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
الروض المربع شــرح زاد المستنقع في اختصار المقنع،الروض المربع شــرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، لمنصور بن يونس بن صالح الدين  لمنصور بن يونس بن صالح الدين - - ٥٩٥٩

ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، (المتوفى: ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، (المتوفى: ١٠٥١١٠٥١هـ)، تحقيق: سعيد محمد اللحام، هـ)، تحقيق: سعيد محمد اللحام، 
دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

 روضة الطالبين وعمدة المفتين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (المتوفى:  ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (المتوفى: - - ٦٠٦٠
٦٧٦٦٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب اإلســالمي، بيروت، دمشق- عمان، الطبعة: هـ)، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب اإلســالمي، بيروت، دمشق- عمان، الطبعة: 

الثالثة، الثالثة، ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩١١٩٩١م.م.
زاد المعاد في هدي خير العباد،زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس الدين ابن قيم  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس الدين ابن قيم - - ٦١٦١

الجوزية، (المتوفى: الجوزية، (المتوفى: ٧٥١٧٥١هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، 
الطبعة السابعة والعشرون، الطبعة السابعة والعشرون، ١٤١٥١٤١٥هـ /هـ /١٩٩٤١٩٩٤م.م.

زكاة الديون التجارية دراسة فقهية تطبيقية،زكاة الديون التجارية دراسة فقهية تطبيقية، د. يوسف بن عبدالله الشبيلي. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.- - ٦٢٦٢
زكاة الديون المعاصرة دراســة تأصيلية تطبيقية،زكاة الديون المعاصرة دراســة تأصيلية تطبيقية، د. عبداللــه العايضي، دار الميمان، الطبعة  د. عبداللــه العايضي، دار الميمان، الطبعة - - ٦٣٦٣

األولى، األولى، ١٤٣٦١٤٣٦هـ، هـ، ٢٠١٥٢٠١٥م.م.
ســنن ابن ماجه،ســنن ابن ماجه، ألبي عبد الله محمد بن يزيــد القزويني، (المتوفــى:  ألبي عبد الله محمد بن يزيــد القزويني، (المتوفــى: ٢٧٣٢٧٣هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: - - ٦٤٦٤

شعيب األرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة شعيب األرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة 
العالمية، الطبعة األولى، العالمية، الطبعة األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

سنن أبي داود،سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي - - ٦٥٦٥
ــتاني، (المتوفــى: ٢٧٥٢٧٥هـ)، تحقيــق: محمد محيي الدين عبــد الحميد، المكتبة هـ)، تحقيــق: محمد محيي الدين عبــد الحميد، المكتبة  سْ جِ ــتاني، (المتوفــى: السِّ سْ جِ السِّ

العصرية، صيدا، بيروت.العصرية، صيدا، بيروت.
ســنن الدارقطني،ســنن الدارقطني، ألبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســعود بن النعمان  ألبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســعود بن النعمان - - ٦٦٦٦

ابن دينار البغدادي الدارقطني، (المتوفى: ابن دينار البغدادي الدارقطني، (المتوفى: ٣٨٥٣٨٥هـ)، تحقيق: شــعيب األرنؤوط، وحســن هـ)، تحقيق: شــعيب األرنؤوط، وحســن 
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جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

عبد المنعم شــلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، مؤسســة الرســالة، بيروت - عبد المنعم شــلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، مؤسســة الرســالة، بيروت - 
لبنان، الطبعة األولى، لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

ردي الخراساني، أبو بكر - - ٦٧٦٧ جِ وْ رَ سْ ردي الخراساني، أبو بكر  أحمد بن الحسين بن علي بن موســى الخُ جِ وْ رَ سْ السنن الكبر،السنن الكبر، أحمد بن الحسين بن علي بن موســى الخُ
البيهقي، (المتوفى: البيهقي، (المتوفى: ٤٥٨٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة الثالثة، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي،شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي، شــمس الدين أبي عبد الله محمد بــن عبد الله  شــمس الدين أبي عبد الله محمد بــن عبد الله - - ٦٨٦٨

الزركشــي المصــري الحنبلي، تحقيق: عبد المنعــم خليل إبراهيــم، دار الكتب العلمية، الزركشــي المصــري الحنبلي، تحقيق: عبد المنعــم خليل إبراهيــم، دار الكتب العلمية، 
١٤٢٣١٤٢٣هـ، هـ، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

شرح السنة،شرح السنة، ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، (المتوفى:  ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، (المتوفى: - - ٦٩٦٩
٥١٦٥١٦هـ)، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، هـ)، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، 

بيروت الطبعة الثانية، بيروت الطبعة الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣هـ - هـ - ١٩٨٣١٩٨٣م.م.
الشرح الكبير،الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،  لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، - - ٧٠٧٠

المتوفى ســنة: (المتوفى ســنة: (٥٩٧٥٩٧هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي وعبد الفتاح محمد هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي وعبد الفتاح محمد 
الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٦١٤٢٦هـ - هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 

الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع،الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع، محمد بن صالح بــن محمد العثيميــن، (المتوفى:  محمد بن صالح بــن محمد العثيميــن، (المتوفى: - - ٧١٧١
١٤٢١١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، هـ)، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة،شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة، د. يوسف الشبيلي، بحث  د. يوسف الشبيلي، بحث - - ٧٢٧٢
مقدم إلى ندوة البركة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، جدة، مقدم إلى ندوة البركة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، جدة، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

شــرط تمام الملك وأثره في بعض قضايا الزكاة المعاصرة،شــرط تمام الملك وأثره في بعض قضايا الزكاة المعاصرة، د. صالح الفوزان، بحث مقدم  د. صالح الفوزان، بحث مقدم - - ٧٣٧٣
إلى ندوة البركة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، جدة، إلى ندوة البركة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، جدة، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

صحيــح ابن خزيمة،صحيــح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة بن المغيــرة بن صالح بن بكر  أبو بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة بن المغيــرة بن صالح بن بكر - - ٧٤٧٤
الســلمي النيسابوري، (المتوفى: الســلمي النيسابوري، (المتوفى: ٣١١٣١١هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب 

اإلسالمي، بيروت، لبنان.اإلسالمي، بيروت، لبنان.
صحيح الجامع الصغير وزيادته،صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلســالمي، الطبعة  محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلســالمي، الطبعة - - ٧٥٧٥

الثالثة، الثالثة، ١٤٠٨١٤٠٨هـ، هـ، ١٩٨٨١٩٨٨م.م.
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١٠٥١٠٥

صحيح مســلم المســند الصحيــح المختصر بنقــل العدل عــن العدل إلى رســول الله صحيح مســلم المســند الصحيــح المختصر بنقــل العدل عــن العدل إلى رســول الله - - ٧٦٧٦
، مســلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (المتوفى:  مســلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (المتوفى: ٢٦١٢٦١هـ)، هـ)، 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
طــرق قياس وعاء الــزكاة،طــرق قياس وعاء الــزكاة، د. عصام عبد الهادي أبو النصر، بحث منشــور على الشــبكة  د. عصام عبد الهادي أبو النصر، بحث منشــور على الشــبكة - - ٧٧٧٧

العنكبوتية.العنكبوتية.
العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير،العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير، عبد الكريم بن محمــد بن عبد الكريم،  عبد الكريم بن محمــد بن عبد الكريم، - - ٧٨٧٨

أبو القاســم الرافعي القزويني، (المتوفى: أبو القاســم الرافعي القزويني، (المتوفى: ٦٢٣٦٢٣هـ)، تحقيــق: علي محمد عوض وعادل هـ)، تحقيــق: علي محمد عوض وعادل 
أحمــد عبد الموجــود، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعــة األولى، أحمــد عبد الموجــود، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعــة األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ، هـ، 

١٩٩٧١٩٩٧م.م.
العقوبات،العقوبات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي  أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي - - ٧٩٧٩

المعــروف بابن أبي الدنيا، (المتوفى: المعــروف بابن أبي الدنيا، (المتوفى: ٢٨١٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوســف، دار هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوســف، دار 
ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٦١٤١٦هـ، هـ، ١٩٩٦١٩٩٦م.م.

العلل الواردة في األحاديث النبوية،العلل الواردة في األحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، المتوفى  أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، المتوفى - - ٨٠٨٠
(٣٨٥٣٨٥هـــ)، المجلدات من األول إلى الحادي عشــر تحقيق وتخريــج: محفوظ الرحمن هـــ)، المجلدات من األول إلى الحادي عشــر تحقيق وتخريــج: محفوظ الرحمن 
زين الله الســلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى، زين الله الســلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـــ، هـــ، ١٩٨٥١٩٨٥م، والمجلدات م، والمجلدات 
من الثاني عشــر إلى الخامس عشــر، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار من الثاني عشــر إلى الخامس عشــر، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار 

ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى، ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
غريــب الحديث،غريــب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة الدينــوري، (المتوفى:  أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة الدينــوري، (المتوفى: ٢٧٦٢٧٦هـ)، هـ)، - - ٨١٨١

تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة األولى، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة األولى، ١٣٩٧١٣٩٧هـ.هـ.
فتــاو اللجنة الدائمــة للبحوث العلمية واإلفتــاء،فتــاو اللجنة الدائمــة للبحوث العلمية واإلفتــاء، جمع وترتيب: أحمد بــن عبد الرزاق  جمع وترتيب: أحمد بــن عبد الرزاق - - ٨٢٨٢

الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.
فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة،فتاو وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، تنظيم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، بيت  تنظيم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، بيت - - ٨٣٨٣

الزكاة، الكويت.الزكاة، الكويت.
فتح الباري شــرح صحيح البخــاري،فتح الباري شــرح صحيح البخــاري، ألحمد بن علــي بن حجر أبو الفضل العســقالني  ألحمد بن علــي بن حجر أبو الفضل العســقالني - - ٨٤٨٤

الشافعي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، الشافعي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩١٣٧٩هـ.هـ.



١٠٦١٠٦

جباية الزكاة في المملكة العربية السعوديةجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

فتح القدير،فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي المعروف بابن الهمام الحنفي،  لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي المعروف بابن الهمام الحنفي، - - ٨٥٨٥
المتوفى ســنة (المتوفى ســنة (٨٦١٨٦١هـ)، تعليق وتخريج: عبد الرزاق مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ)، تعليق وتخريج: عبد الرزاق مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة األولى لبنان، الطبعة األولى ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان بن عمر  لسليمان بن عمر - - ٨٦٨٦

ابن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، (المتوفى: ابن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، (المتوفى: ١٢٠٤١٢٠٤هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.
الفــروع ومعه تصحيــح الفروع،الفــروع ومعه تصحيــح الفروع، لمحمد بــن مفلح بن محمــد بن مفرج، أبــو عبد الله،  لمحمد بــن مفلح بن محمــد بن مفرج، أبــو عبد الله، - - ٨٧٨٧

شــمس الدين المقدســي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفــى: شــمس الدين المقدســي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفــى: ٧٦٣٧٦٣هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ-هـ-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

فقه التقدير في حســاب الزكاة دراســة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة فقه التقدير في حســاب الزكاة دراســة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة - - ٨٨٨٨
شركات المساهمة،شركات المساهمة، د. علي بن محمد نور، مطبوعات الهيئة العامة للزكاة والدخل، الطبعة  د. علي بن محمد نور، مطبوعات الهيئة العامة للزكاة والدخل، الطبعة 

األولى، األولى، ١٤٤١١٤٤١هـ، هـ، ٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
الفقيه والمتفقه،الفقيه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل الغرازي،  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل الغرازي، - - ٨٩٨٩

دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
القاموس المحيط،القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى ســنة ( لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى ســنة (٨١٧٨١٧هـ)، هـ)، - - ٩٠٩٠

تحقيق مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية تحقيق مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.
القواعد المحاســبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر حساب الزكاة،القواعد المحاســبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر حساب الزكاة، أ.د منذر قحف،  أ.د منذر قحف، - - ٩١٩١

بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
الكافــي في فقه أهل المدينة،الكافــي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بــن عبد البر النمري  أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بــن عبد البر النمري - - ٩٢٩٢

القرطبي، (المتوفى: القرطبي، (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـــ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة هـــ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة 
الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٠١٤٠٠هـ، هـ، ١٩٨٠١٩٨٠م.م.

كشــاف القناع عن متن اإلقناع،كشــاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حســن بن إدريس  لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حســن بن إدريس - - ٩٣٩٣
البهوتي الحنبلي، (المتوفى: البهوتي الحنبلي، (المتوفى: ١٠٥١١٠٥١هـ)، نشر وزارة العدل، هـ)، نشر وزارة العدل، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

كنــز الدقائق،كنــز الدقائق، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النســفي، (المتوفى:  أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النســفي، (المتوفى: - - ٩٤٩٤
٧١٠٧١٠هـ)، تحقيق: أ. د. ســائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج، الطبعة األولى، هـ)، تحقيق: أ. د. ســائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج، الطبعة األولى، 

١٤٣٢١٤٣٢هـ، هـ، ٢٠١١٢٠١١م.م.
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١٠٧١٠٧

الالئحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة،الالئحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة، الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم ( الصــادرة بالقرار الــوزاري رقــم (٢٢١٦٢٢١٦)، بتاريخ )، بتاريخ - - ٩٥٩٥
١٤٤٠١٤٤٠/٧/٧هـ.هـ.

مبادئ المحاسبة والتقرير المالي،مبادئ المحاسبة والتقرير المالي، د. وليد بن محمد الشباني، دار العبيكان، الطبعة األولى،  د. وليد بن محمد الشباني، دار العبيكان، الطبعة األولى، - - ٩٦٩٦
١٤٣٥١٤٣٥هـ، هـ، ٢٠١٤٢٠١٤م.م.

المبدع في شرح المقنع،المبدع في شرح المقنع، ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد  ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد - - ٩٧٩٧
ابن مفلح، المتوفى سنة (ابن مفلح، المتوفى سنة (٨٨٤٨٨٤هـ)، المكتب اإلسالمي.هـ)، المكتب اإلسالمي.

 المبســوط، المبســوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، (المتوفى:  لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، (المتوفى: ٤٨٣٤٨٣هـ)، هـ)، - - ٩٨٩٨
دار المعرفة، بيروت، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٣١٩٩٣م.م.

المجتبى من الســنن،المجتبى من الســنن، السنن الصغر للنسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  السنن الصغر للنسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي - - ٩٩٩٩
الخراساني، النسائي، (المتوفى: الخراساني، النسائي، (المتوفى: ٣٠٣٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 

اإلسالمية - حلب، الطبعة الثانية، اإلسالمية - حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
مجموع الفتاو،مجموع الفتاو، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن  لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن - - ١٠٠١٠٠

أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: ٧٢٨٧٢٨هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، ١٤٢٦١٤٢٦هـ - هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

المجموع شــرح المهذب،المجموع شــرح المهذب، ألبــي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، (المتوفى:  ألبــي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، (المتوفى: - - ١٠١١٠١
٦٧٦٦٧٦هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

مجموع فتــاو العالمة عبد العزيــز بن باز،مجموع فتــاو العالمة عبد العزيــز بن باز، عبد العزيــز بن عبد الله بن بــاز، (المتوفى:  عبد العزيــز بن عبد الله بن بــاز، (المتوفى: - - ١٠٢١٠٢
١٤٢٠١٤٢٠هـ)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.هـ)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

المحاســبة مبادئها وأسســها،المحاســبة مبادئها وأسســها، أ.د عبــد الله بن محمــد الفيصل، دار الخريجــي، الطبعة  أ.د عبــد الله بن محمــد الفيصل، دار الخريجــي، الطبعة - - ١٠٣١٠٣
الثانية.الثانية.

المحرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز،المحرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن - - ١٠٤١٠٤
ابن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، (المتوفى: ابن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، (المتوفى: ٥٤٢٥٤٢هـ)، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي هـ)، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي 

محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: األولى - محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: األولى - ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
المدونــة،المدونــة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدنــي، (المتوفى:  لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدنــي، (المتوفى: ١٧٩١٧٩هـ)، دار هـ)، دار - - ١٠٥١٠٥

الكتب العلمية، الطبعة: األولى، الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
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مد تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة،مد تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، د. محمد شبير،  د. محمد شبير، - - ١٠٦١٠٦
بحث منشــور ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس، عمان، الطبعة بحث منشــور ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس، عمان، الطبعة 

الرابعة، الرابعة، ١٤٣٠١٤٣٠هـ، هـ، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
مذكــرة بشــأن زكاة الديون،مذكــرة بشــأن زكاة الديون، مرفقة بمشــروع نظام جباية الــزكاة في األنشــطة التجارية،  مرفقة بمشــروع نظام جباية الــزكاة في األنشــطة التجارية، - - ١٠٧١٠٧

د. عبد الرحمن األطرم.د. عبد الرحمن األطرم.
المســتدرك على الصحيحين،المســتدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن - - ١٠٨١٠٨

نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، (المتوفى: نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، (المتوفى: ٤٠٥٤٠٥هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، ١٤١١١٤١١هـ -هـ -١٩٩٠١٩٩٠م.م.

مســند اإلمام أحمد بــن حنبل،مســند اإلمام أحمد بــن حنبل، أبو عبد اللــه أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أســد  أبو عبد اللــه أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أســد - - ١٠٩١٠٩
الشــيباني، (المتوفى: الشــيباني، (المتوفى: ٢٤١٢٤١هـ)، المحقــق: أحمد محمد شــاكر، دار الحديث - القاهرة، هـ)، المحقــق: أحمد محمد شــاكر، دار الحديث - القاهرة، 

الطبعة األولى، الطبعة األولى، ١٤١٦١٤١٦ هـ -  هـ - ١٩٩٥١٩٩٥ م. م.
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن - - ١١٠١١٠

عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، (المتوفى: عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، (المتوفى: ٢٩٢٢٩٢هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
وعادل بن ســعد وصبري عبد الخالق الشــافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، وعادل بن ســعد وصبري عبد الخالق الشــافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

الطبعةاألولى.الطبعةاألولى.
مصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،مصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ألبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن  ألبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن - - ١١١١١١

إسماعيل بن ســليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، (المتوفى: إسماعيل بن ســليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، (المتوفى: ٨٤٠٨٤٠هـ)، هـ)، 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية - بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

المصنف في األحاديث واآلثار،المصنف في األحاديث واآلثار، ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق:  ألبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: - - ١١٢١١٢
كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

المطالب العالية بزوائد المســانيد الثمانية،المطالب العالية بزوائد المســانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن - - ١١٣١١٣
حجر العسقالني، (المتوفى: حجر العسقالني، (المتوفى: ٨٥٢٨٥٢هـ)، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، الطبعة األولى، هـ)، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، الطبعة األولى، 

١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى،مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى، لمصطفى بن ســعد بن عبده السيوطي شهرة،  لمصطفى بن ســعد بن عبده السيوطي شهرة، - - ١١٤١١٤

ا ثم الدمشــقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣١٢٤٣هـ)، المكتب اإلسالمي، الطبعة: هـ)، المكتب اإلسالمي، الطبعة:  ا ثم الدمشــقي الحنبلي (المتوفى: الرحيبانى مولدً الرحيبانى مولدً
الثانية، الثانية، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
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١٠٩١٠٩

معالم السنن،معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي،  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، - - ١١٥١١٥
(المتوفى: (المتوفى: ٣٨٨٣٨٨هـ)، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى هـ)، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى ١٣٥١١٣٥١هـ - هـ - ١٩٣٢١٩٣٢م.م.

المعايير الشــرعية لهيئة لمحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية النص المعايير الشــرعية لهيئة لمحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية النص - - ١١٦١١٦
الكامل للمعايير الشــرعية التي تم اعتمادها حتى صفر الكامل للمعايير الشــرعية التي تم اعتمادها حتى صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ - ديســمبر هـ - ديســمبر ٢٠١٥٢٠١٥م،م، 
لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية (لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية (AAOIFIAAOIFI)، دار الميمان، )، دار الميمان، 

١٤٣٧١٤٣٧هـهـ.
المعجم األوسط،المعجم األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، (المتوفى:  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، (المتوفى: - - ١١٧١١٧

٣٦٠٣٦٠هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار 
الحرمين، القاهرة.الحرمين، القاهرة.

المعجم الكبير،المعجم الكبير، ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، (المتوفى:  ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، (المتوفى: - - ١١٨١١٨
٣٦٠٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم،المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة دار الحديث لدار  محمد فؤاد عبدالباقي، مصورة دار الحديث لدار - - ١١٩١١٩
الكتب المصرية، القاهرة، الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٦٤١٣٦٤هـ.هـ.

معجــم لغة الفقهاء،معجــم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جي، وحامد قنيبــي، دار النفائس، بيروت، لبنان،  لمحمد رواس قلعه جي، وحامد قنيبــي، دار النفائس، بيروت، لبنان، - - ١٢٠١٢٠
الطبعة األولى، الطبعة األولى، ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

معجم مقاييس اللغة،معجم مقاييس اللغة، ألبي الحســين أحمد بن فارس بــن زكريا القزويني الرازي، المتوفى  ألبي الحســين أحمد بن فارس بــن زكريا القزويني الرازي، المتوفى - - ١٢١١٢١
سنة (سنة (٣٩٥٣٩٥هـ)، حققه: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة األولى هـ)، حققه: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

١٤١١١٤١١هـ.هـ.
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، دار الفكر، د ت. دار الفكر، د ت.- - ١٢٢١٢٢
مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب  لشــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب - - ١٢٣١٢٣

الشــربيني الشــافعي، (المتوفى: الشــربيني الشــافعي، (المتوفى: ٩٧٧٩٧٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ هـ 
-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

المغني شــرح مختصر الخرقــي،المغني شــرح مختصر الخرقــي، لموفق الدين أبي عبد الله بن أحمــد بن محمد بن قدامة  لموفق الدين أبي عبد الله بن أحمــد بن محمد بن قدامة - - ١٢٤١٢٤
المقدســي الحنبلي، المتوفى ســنة (المقدســي الحنبلي، المتوفى ســنة (٦٢٠٦٢٠هـ)، دار إحياء التراث العربــي، الطبعة األولى، هـ)، دار إحياء التراث العربــي، الطبعة األولى، 

١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،  ألبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، - - ١٢٥١٢٥
تحقيق: محيي الدين ديب مستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم تحقيق: محيي الدين ديب مستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم 

بزال، دار ابن كثير، الطبعة األولى، بزال، دار ابن كثير، الطبعة األولى، ١٤١٧١٤١٧هـ- هـ- ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
مقاصد الشريعة اإلسالمية،مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية،  محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية، ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.- - ١٢٦١٢٦
المنتقى شــرح الموطأ،المنتقى شــرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن وارث التجيبي  أبو الوليد سليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن وارث التجيبي - - ١٢٧١٢٧

القرطبي الباجي األندلســي، (المتوفى: القرطبي الباجي األندلســي، (المتوفى: ٤٧٤٤٧٤هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، 
الطبعة األولى، الطبعة األولى، ١٣٣٢١٣٣٢هـ.هـ.

المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج،المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار  ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار - - ١٢٨١٢٨
إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.

المهذب في فقه اإلمام الشــافعي،المهذب في فقه اإلمام الشــافعي، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، توفي  ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، توفي - - ١٢٩١٢٩
سنة: (سنة: (٤٧٦٤٧٦هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، ١٣٩٦١٣٩٦هـ.هـ.

مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل،مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، لشــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن  لشــمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن - - ١٣٠١٣٠
عيني المالكــي، (المتوفى:  عيني المالكــي، (المتوفى: عبد الرحمن الطرابلســي المغربــي المعروف بالحطــاب الرُّ عبد الرحمن الطرابلســي المغربــي المعروف بالحطــاب الرُّ

٩٥٤٩٥٤هـ)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، هـ)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢١٤١٢هـ-هـ-١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الموطأ،الموطأ، لمالك بن أنس بن مالك بن ع امر األصبحي المدني، (المتوفى:  لمالك بن أنس بن مالك بن ع امر األصبحي المدني، (المتوفى: ١٧٩١٧٩هـ)، صححه هـ)، صححه - - ١٣١١٣١

ورقمــه وخرج أحاديثــه وعلق عليه: محمد فــؤاد عبد الباقي، دار إحيــاء التراث العربي، ورقمــه وخرج أحاديثــه وعلق عليه: محمد فــؤاد عبد الباقي، دار إحيــاء التراث العربي، 
بيروت - لبنان، بيروت - لبنان، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج،نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، شــمس الدين محمد بن أبي العبــاس أحمد بن حمزة  شــمس الدين محمد بن أبي العبــاس أحمد بن حمزة - - ١٣٢١٣٢
شهاب الدين الرملي، (المتوفى: شهاب الدين الرملي، (المتوفى: ١٠٠٤١٠٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤١٤٠٤هـ، هـ، ١٩٨٤١٩٨٤م.م.

نهاية المطلب في دراية المذهب،نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجويني،  لعبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجويني، - - ١٣٣١٣٣
أبو المعالــي، ركــن الدين، الملقــب بإمــام الحرميــن، (المتوفى: أبو المعالــي، ركــن الدين، الملقــب بإمــام الحرميــن، (المتوفى: ٤٧٨٤٧٨هـــ)، تحقيق: هـــ)، تحقيق: 

أ. د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، الطبعة األولى، أ. د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، الطبعة األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ - هـ - ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
النهاية في غريب الحديث،النهاية في غريب الحديث، ألبي الســعادات ابن األثير، (المتوفى:  ألبي الســعادات ابن األثير، (المتوفى: ٦٠٦٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر هـ)، تحقيق: طاهر - - ١٣٤١٣٤

أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العملية - بيروت، أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة العملية - بيروت، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.
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١١١١١١

نوازل الزكاة دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الزكاة،نوازل الزكاة دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الزكاة، عبد الله بن منصور الغفيلي، دار  عبد الله بن منصور الغفيلي، دار - - ١٣٥١٣٥
الميمان للنشــر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، الميمان للنشــر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ، هـ، 

٢٠٠٩٢٠٠٩ م. م.
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشــكاة وبحاشيته النقد الصريح لما انتقد من هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشــكاة وبحاشيته النقد الصريح لما انتقد من - - ١٣٦١٣٦

أحاديث المصابيح لإلمــام العالئي واألجوبة على أحاديث المصابيــح للحافظ ابن حجر،أحاديث المصابيح لإلمــام العالئي واألجوبة على أحاديث المصابيــح للحافظ ابن حجر، 
أحمد بن علي بن حجر العسقالني، (المتوفى أحمد بن علي بن حجر العسقالني، (المتوفى ٨٥٢٨٥٢هـ)، تخريج: محمد ناصر الدين األلباني، هـ)، تخريج: محمد ناصر الدين األلباني، 

تحقيق: علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم- دار ابن عفان، الطبعة األولى، تحقيق: علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم- دار ابن عفان، الطبعة األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة دراسة فقهية تطبيقية،الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة دراسة فقهية تطبيقية، د. ماجد الفريان، بحث مقدم  د. ماجد الفريان، بحث مقدم - - ١٣٧١٣٧

لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، كلية الشــريعة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، كلية الشــريعة 
بالرياض، قسم الفقه، بالرياض، قسم الفقه، ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.
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