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الزكاة هي
البركة والطهارة والنماء والصالح . 

وهي مقدار معلوم يف مال معلوم لطائفة معلومة .

والزكاة نوعان

زكاة املال: هي املفروضة على املال بشروطه.. 1
زكاة األبدان: وهي )زكاة الفطر( الواجبة يف شهر الصيام.. 2

حكم الزكاة
هي الركن الثالث من أركان اإلسالم اخلمسة .

حكمة مشروعيتها

أنها تُصلح أحوال املجتمع مادًيا ومعنوًيا،  وتطهر النفوس من 
الشح والبخل.

حكم منع الزكاة والترهيب من منعها 
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن اإلسالم ويستتاب.
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شروط الزكاة
3    بلوغ النصاب 2    النماء حقيقة أو تقديرا1    امللك التام

5    الزيادة عن احلاجات األصلية4    حوالن احلول 

1. امللك التام.
هو قدرة املالك على التصرف مبا ميلك تصرفا تاما دون 

استحقاق للغير )للدائنني(.

2. النماء حقيقة أو تقديرا.
 ويقصد بالنماء احلقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة ، 

 ويقصد بالتقديري قابلية املال للزيادة ، بالتجارة والصناعة 
وغيرها  .

3. بلوغ النصاب.
 نصاب الذهب عشرون مثقاال وتساوي  )  85  (  جراما من الذهب 

اخلالص  عيار)24(، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي  )  595  (  
جراما من الفضة اخلالصة .

4. حوالن احلول.

5. الزيادة عن احلاجات األصلية.
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أهم األموال اخلاضعة للزكاة ما يلي:
زكاة الثروة النقدية وتتمثل يف:

3    حسابات التوفير.2    العمالت األجنبية.1    الذهب والفضة. 

5    احللي الذي يزيد عن حد الزينة.4    احلسابات اجلارية.

7    األمانات والعهد النقدية لدى الغير.6    الودائع االستثمارية.

9    الديون التي على الغير اجليدة.8    األسهم والسندات.

11    عائد الودائع االستثمارية.               10   الصناديق االستثمارية.

زكاة التجارة والصناعة وتتمثل يف:

1    الصندوق.

2    بضاعة آخر املدة.

3    االستثمارات لدى البنوك.

4    احلسابات اجلارية والتوفير بالبنك.

5    االعتمادات املستندية املدفوعة لغرض البضاعة.

6    العمالء والذمم )اجليدة( - األوراق التجارية )أوراق القبض(.
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زكاة األنعام وتتمثل يف:

4    الغنم )ضأن وماعز(.3    اجلاموس.2    البقر.1    اإلبل.

زكاة الزروع وتتمثل يف:

4    نباتات الزينة.3    اخلضروات.2    احملاصيل.1    الفواكه.

زكاة )املستغالت( تأجير األصول وتتمثل يف

2    صايف إيراد تأجير العقارات.1    صايف إيراد تأجير السيارات.

4    صايف نشاط الفنادق.3   عائد الودائع الثابتة )اإلسالمية(. 

زكاة األوراق املالية وتتمثل يف:

1    السندات.

2    األسهم للتجارة والتداول.

3    الصكوك االستثمارية )املصارف اإلسالمية(.

4    أسهم االقتناء بغرض االستثمار واحلصول على الربح.
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زكاة الصرافات وتتمثل يف:

2    ودائع لدى البنك.1    نقدية بالصندوق.     

4    استثمارات بالقيمة السوقية.3    حسابات جارية مدينة.

زكاة املصانع وتتمثل يف:

2    اإلنتاج حتت التشغيل.1    اإلنتاج التام.

4    أوراق القبض.3    مدينون.                  

6    مخلفات الصناعة املباعة.5    نقدية بالصندوق.

8    نقدية لدى البنوك.7    اخلامات.

  
زكاة نشاط األسماك وتتمثل يف:

2    صايف قيمة احليوانات البحرية.1    صايف قيمة األسماك.

ويتم حساب الزكاة على هذه األموال بعد خصم االلتزامات 
التي عليها.
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األموال التي ال تخضع للزكاة:

األصول الثابتة للتجار والصناع ونحوهم.1

الديون املشكوك يف حتصيلها، والديون املعدومة.2

األشياء املخصصة لتحقيق املنافع الشخصية، مثل أثاث 3
املنزل، والسيارة اخلاصة .. الخ

املال احلرام، ويجب رده إلى صاحبه، أو ينفق يف وجوه 4
اخلير إن تعذر وجود صاحبه.

5
األموال احملبوسة أو املقيدة أو املرهونة حيث ال ميكن 
تسييلها والتصرف فيها وتزكى عندما يفرج عنها وملدة 

حول واحد وهذا رأي جمهور الفقهاء.

األموال التي لم تصل إلى النصاب.6

ل ألنه دين محبوس.7 مؤخر صداق املرأة الذي لم يُحصَّ

احللي ألغراض الزينة ويف حدود املعتاد، وما يزيد يخضـع 8
للزكـاة بنسبـة 2.5% سنوياً.

أموال اجلمعيات اخليرية واإلسالمية واالجتماعية 9
واألموال العامة املرصدة للمنافع العامة.
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زكاة األسهم الثابتة لعام 2015 واملعمول بها يف 2016
عدد اسم الشركة.رمز الشركة#

الزكاةزكاة األسهماألسهم

1AHCS.0.02أعمال
2BRES.0.14بروة
3DBIS.0.20داللة 
4ERES.0.05إزدان العقارية
5GISS.0.18اخلليج الدولية
6GWCS.0.40املخازن
7IFSS.0.34اإلسالمية لألوراق املالية
8IQCD.0.63صناعات
9MARK.0.33مصرف الريان
10MCCS.0.89مجمع  املناعي
11MCGS.0.31املجموعة للرعاية الطبية
12MERS.0.65امليرة
13MPHC.0.08مسيعيد
14MRDS.0.03مزايا
15NLCS.0.474اإلجارة
16QEWS.0.34الكهرباء و املاء
17QFLS.1.40قطر للوقود
18QGMD)0األملانية )املستلزمات الطبية
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19QGTS)0.13قطر لنقل الغاز )ناقالت
20QIBK.0.80مصرف قطر االسالمي
21QIGD.0.13املستثمرين القطريني
22QIIK.0.44بنك قطر الدولي االسالمي
23QIMD.0.31التحويلية
24QISI.0.24الشركة اإلسالمية  للتأمني
25QMLS.0.43الوطنية لألسمنت
26QNCD.1.36املالحة
27QNNS.0.22قطر وعمان
28QOIS)0.33جتارة اللحوم )ودام
29QTELOoderoo1.05
30SIIS.0.23السالم
31UDCD.0.13املتحدة  للتنمية
32VFQS.0.01فودافون
33QFMD     )زاد القابضة )املطاحن

0الشركة تقدم زكاة عن املساهمني.
0.19اخلور والذخيرة.34
35AKHI.0.29اخلليج التكافلي

مثال: لو كان عندك )1000 سهم( اخلليج التكافلي )ثابتة(
حساب الزكاة = 1000 )سهم( X زكاة السهم )0.29( = 290 ريال.
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مفاهيم يجب معرفتها يف )محاسبة الزكاة(

املوجودات الزكوية:
هي األموال التي يتوافر فيها شروط اخلضوع للزكاة. 

املطلوبات احلالة:
هي االلتزامات على األموال اخلاضعة للزكاة والتي يجب أن 

تخصم منها ، حتى يكون املال اخلاضع للزكاة مملوكا ملكية تامة 
للمزكي وخاليا من الدين احلال. 

وعاء الزكاة:
هو الفرق بني املوجودات الزكوية  -  املطلوبات احلالة.

نصاب الزكاة:
هو القدر من املال الذي إذا وصله وعاء الزكاة خضعت األموال 

للزكاة. مبعنى لو كان أقل من النصاب ال جتب فيه الزكاة.

مقدار الزكاة :
وهي 2.5% للسنة القمرية، 2.575% للسنة املالية.
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لإلستفسار عن كيفية حساب 
واستخراج الزكاة 

ميكنكم االتصال على أرقام 
قسم الزكاة يف قطر اخليرية 

مكتب 44290152
جوال 55035744

zakat@qcharity.org
qch.qa

حمل تطبيق قطر الخيرية اآلن

حمل تطبيق قطر الخيرية اآلن

ل تطبيق قطر اخليرية qch.qa/q-appحمِّ


