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استهالل
قال الله تعالى:

)خْذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

إن صالتك سكن لهم واهلل سميع عليم( التوبة 103

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

» ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهلل بالسنني« رواه مسلم

)السنني : اجلوع والقحط(
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المقدمة
الزكاة هي الركن الثالث يف اإلسالم، ولها أهمية كبيرة يف محاربة الفقر، وحتقيق التنمية يف 
املجتمعات اإلسالمية، وذلك لثالث عوامل أساسية ومترابطة هي محاربة االكتناز، وتشجيع 

االستثمار، واحلث على اإلنفاق.

ويفترض أن أال تستخدم أموال الزكاة التي تؤخد من أغنياء املسلمني وترّد على فقرائهم، لسّد 
احتياجات املأكل وامللبس فحسب، وإمنا  لتمليكهم أدوات إنتاج حتّولهم إلى كوادر منتجة، كل 
نهم من االعتماد على أنفسهم معيشيا.   حسب قدراته ومهاراته، بحيث تضمن لهم دخال ميكِّ

ويسّر قطر اخليرية أن تضيف إلى إصدارتها هذا الكتاب ليسهم يف نشر ثقافة الزكاة، 
والتوعية بأهميتها التنموية ملجتمعاتنا اإلسالمية، ويجيب على األسئلة املالية الشرعية املتعلقة 

بها.

إن الكتاب الذي بني أيدينا كتاب موّجه للجمهور بشكل عام ، اعتمدت صياغته العبارة 
السهلة، للتعريف بالزكاة، وكيفية حسابها بطريقة يسيرة ودقيقة، من خالل تبسيط املعلومات، 
واملفاهيم املرتبطة بكيفية احلساب، وإضافة بعض التوضيحات والنماذج واألمثلة التطبيقية. 

وقد روعي فيها خصوصية دولة قطر. 
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ويتوقع أن يستفيد منه: 
كل مسلم مهتّم بفريضة الزكاة، ليتعلم كيفية حساب زكاته، ويكون على وعي ودراية بركن  ¨

من أركان دينه.
َمْن يحضر دورات يف  الزكاة وكيفية حسابها، مبن فيهم من يحضرون الدورات التدريبية  ¨

التي تنّظمها قطر اخليرية جلمهورها . 
املؤسسات اخليرية والزكوية واملؤسسات املالية والشركات واجلهات ذات العالقة بحيث  ¨

يكون الكتاب مرجعا لها وألفرادها عند احلاجة ملا يتصل بحساب الزكاة بصنوفها 
املختلفة، ولإلجابة على األسئلة املالية الشرعية املرتبطة بها.

يشتمل الكتاب على مدخل نظري يتضمن تعريفا بالزكاة وعقوبة منعها ، وشروط املال الذي 
جتب الزكاة فيه ، وتعريف ببعض املصطلحات الضرورية يف محاسبة الزكاة، فيما خصص 
اجلزء األكبر حلساب الزكاة بأنواعها املختلفة وهي: زكاة النقدية ، زكاة حلي الزينة ، زكاة 

الصداق، زكاة األنعام، زكاة األسهم، زكاة عروض التجارة، زكاة العقارات، زكاة كسب العمل، 
زكاة املستغاّلت، زكاة الزروع والثمار، كما تضمن الكتاب مفكرة عن الزكاة تعّد ملخصا ألهم ما 
ورد يف الكتاب من قواعد وقوانني ومناذج ومعلومات، واختتم الكتاب مبادة خاصة عن خدمات 
الزكاة يف قطر اخليرية سواء اخلدمات العادية أوااللكترونية، والتي تسهم يف تسهيل حسابها 

ودفعها على املتبرعني بكافة السبل املمكنة. 

نأمل أن يكون الكتاب إضافة للمكتبة العربية بشكل عام، واإلصدارات التي تعنى مبوضوعات 
الزكاة بشكل خاص.

والله من وراء القصد.
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 أدلة عامة
عن الزكاة

القسم األول
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أدلة عامة عن الزكاة
دليل وجوب الزكاة 

قال تعالى :  ¨
 ﴿  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصّل عليهم إن صالتك سكن لهم  ﴾

 ) التوبة  103  (  

وقال � ملعاذ حني أرسله إلى اليمن : ¨
 ﴿ أْعِلْمُهم أن الّل افترض عليهم يف أموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على

فقرائهم .    ﴾ حديث صحيح أخرجه اجلماعة . 

وقال عز وجل  :   ﴿  والذين يف أموالهم حق معلوم للسائل واحملروم  ﴾    ) املعارج  24   /  25(   ¨

دليل عقوبة مانعي الزكاة 

ِ فبّشرهم ِبَعَذاٍب  ¨ قال تعالى :    ﴿  والذين يكنزون الذهب والفضة وال ُينفقونها يِف َسِبيِل اللَّ
أَِليٍم، يوم ُيْحَمى عليها يف نار جهنم فُتكَوى بها جباُههم وجنوُبهم وُظُهوُرهم هذا ما 

كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون  ﴾   ) التوبة  34 -  35  ( 

َل له  ¨ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :   ) ما من أحد ال يؤدي زكاة ماله إال ُمثِّ
يوم القيامة ُشجاعا أَْقرع حتى ُيَطّوَق به عنقه .  ( ثم قرأ علينا النبي صلى اهلل عليه 

وسلم مصداقه من كتاب اهلل:  ) وال يحسنب الذين يبخلون مبا آتاهم الل من فضله هو 
خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(  ) آل عمران  180  (  ، حديث 

صحيح ،   رواه النسائي وابن خزمية وابن ماجة واللفظ له .

وقال رسول صلى اهلّل عليه وسلم :   ) ما ُأّديت زكاُته فليس بكنز   (  أخرجه احلاكم وصححه  ¨
الذهبي.
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بلوغ النصاب
ورد يف احلديث النبوي :   ) أن الذهب ال يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ  ¨

عشرين دينارا ففيها نصف دينار ،   والوِرق - أي الفضة - ال يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 
مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (  .

جاء يف احلديث الصحيح :   ) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   (  أخرجه اجلماعة  ¨
واخلمسة أوسق تعادل ما وزنه  653  كيلو جراما من القمح ونحوه .

دليل السنوية في معظم أنواع الزكاة 
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ) ال زكاة يف مال حتى يحول عليه احلول   (  أخرجه  ¨

الترمذي واإلمام مالك ،   واحلكمة يف اشتراط احلول أن يتكامل مناء املال   ـ ماعدا الزروع 
والركاز.

دليل ِنَسب الزكاة 
 وقال رسول صلى اهلل عليه وسلم : ) ويف الركاز اخلمس   (  أخرجه اجلماعة.   ¨
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :   ) ليس عليك يف ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين  ¨

مثقاال ،   فإذا بلغ عشرين مثقاال ففيها نصف مثقال (  .

دليل على أّنه ال زكاة  في الدين الَظُنون 
ويف حديث عمر :   ) ال زكاة يف الدين الّظنون (  .  ¨

)الظنون مثل: املال املسروق أو التائه أو الديون املشكوك يف حتصيلها أو الديون املعدومة(.

دليل على أّن في المال حًقا سوى الزكاة  )الصدقة(  

وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :   ) إن يف املال حًقا سوى الزكاة .  (     ¨
أخرجه ابن ماجة والترمذي . 
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آيات قرآنية
وأحاديث نبوية

عن الزكاة

القسم الثاني
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آيات من القرآن الكريم في الزكاة

بداية نضع بين يدي القارئ الكريم مجموعة من آي الذكر الحكيم التي 
تتعلق بالزكاة: 

ا ¨  َ مِبَ ِ ِإنَّ اللَّ ُدوُه ِعنَد اللَّ ْن َخْيٍر َتِ ُموْا أَلنُفِسُكم مِّ َكاَة َوَما ُتَقدِّ الَة َوآُتوْا الزَّ ﴿ َوأَِقيُموْا الصَّ
َتْعَمُلوَن َبِصيٌر  ﴾ )البقرة 110(

وُهْم ¨  ْرُتُ َكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّ الَة َوآَتْيُتُم الزَّ ي َمَعُكْم َلِئْن أََقْمُتُم الصَّ ُ ِإنِّ ﴿ َوَقاَل اللَّ
ِتَها  ِري ِمن حَتْ اٍت َتْ ُكْم َجنَّ َئاِتُكْم َوأُلْدِخَلنَّ َرنَّ َعنُكْم َسيِّ َكفِّ َ َقْرًضا َحَسًنا أّلُ َوأَْقَرْضُتُم اللَّ

اأَلْنَهاُر  ﴾ )املائدة 12(

ِذيَن ُهم ِبآَياِتَنا ¨  َكاَة َوالَّ ُقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن َيتَّ ﴿ َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسأَْكُتُبَها ِللَّ
ُيْؤِمُنوَن  ﴾ )األعراف 156(

َكاَة َوَلْم َيْخَش ¨  الَة َوآَتى الزَّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن ِباللَّ ا َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّ َ ﴿ ِإنَّ
َ َفَعَسى ُأْوَلِئَك أَن َيُكوُنوْا ِمَن امْلُْهَتِديَن  ﴾ )التوبة 18( ِإالَّ اللَّ

﴿ َوامْلُْؤِمُنوَن َوامْلُْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُيِقيُموَن ¨ 
َ َعِزيٌز َحِكيٌم  ﴾  ُ ِإنَّ اللَّ َ َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَّ َكاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ

)التوبة 71(

 ¨ ُ ُهْم َواللَّ يِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَّ ُرُهْم َوُتَزكِّ ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
َسِميٌع َعِليٌم  ﴾ )التوبة 103(
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ا  َوَكاَن َيْأُمُر أَْهَلُه ¨  ِبّيً ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوال نَّ ﴿ َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَّ
ا  ﴾ )مرمي 54،55(   ِه َمْرِضّيً َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِّ الِة َوالزَّ ِبالصَّ

ْغِو ُمْعِرُضوَن * ¨  ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ ِذيَن ُهْم يِف َصالِتِهْم َخاِشُعوَن * َوالَّ ﴿ َقْد أَْفَلَح امْلُْؤِمُنوَن * الَّ
َكاِة َفاِعُلون  ﴾ )املؤمنون 1:4( ِذيَن ُهْم ِللزَّ َوالَّ

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما ¨  الِة َوِإيَتاء الزَّ ِ َوِإَقاِم الصَّ اَرٌة َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ ﴿ ِرَجاٌل اّل ُتْلِهيِهْم ِتَ
 ُ ن َفْضِلِه َواللَّ ُ أَْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم مِّ ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبَصاُر * ِلَيْجِزَيُهُم اللَّ َتَتَقلَّ

َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب  ﴾ )النور 37،38(

ُكْم ُتْرَحُموَن  ﴾ )النور 56(¨  ُسوَل َلَعلَّ َكاَة َوأَِطيُعوا الرَّ الَة َوآُتوا الزَّ ﴿ َوأَِقيُموا الصَّ

ِ َفُأوَلِئَك ُهُم امْلُْضِعُفوَن  ﴾ )الروم 39(  ¨  ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اللَّ ﴿ َوَما آَتْيُتم مِّ

ا َوَعالِنَيًة َيْرُجوَن ¨  ا َرَزْقَناُهْم ِسّرً الَة َوأَنَفُقوا ِمَّ ِ َوأََقاُموا الصَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّ ﴿ ِإنَّ الَّ
ُه َغُفوٌر َشُكوٌر  ﴾ )فاطر29،30( ن َفْضِلِه ِإنَّ َيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهم مِّ ن َتُبوَر * ِلُيَوفِّ اَرًة لَّ ِتَ

َكاَة ¨  الَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ ﴿ َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللَّ
َمِة  ﴾ ) البينة 5( َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّ

ُرُه ِلْلُيْسَرى  ﴾ )الليل 5: 7(¨  ْسَنى * َفَسُنَيسِّ َق ِباحْلُ َقى * َوَصدَّ ا َمن أَْعَطى َواتَّ ﴿ َفأَمَّ



إصدارات قطر الخيرية11

أحاديث نبوية في الزكاة

وفيما يلي باقة من األحاديث النبوية عن الزكاة من صحيح البخاري:

َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ ـ رضي اهلل عنه ـ أَنَّ أَْعَراِبّيًا، أَتَى النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل ُدلَِّني  ¨
اَلةَ  َ الَ تُْشِرُك ِبِه َشيًْئا، َوتُِقيُم الصَّ نَّةَ .  َقاَل  "  تَْعبُُد اهللَّ َعلَى َعَمٍل ِإَذا َعِملْتُُه َدَخلُْت اجْلَ

َكاةَ امْلَْفُروَضَة، َوتَُصوُم َرَمَضاَن  "  .  َقاَل َوالَِّذي نَْفِسي ِبيَِدِه الَ أَِزيُد َعلَى  امْلَْكتُوبََة، َوتَُؤدِّي الزَّ
هُ أَْن يَنُْظَر ِإلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل  ا َولَّى َقاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  "  َمْن َسرَّ َهَذا .  َفلَمَّ

نَِّة َفلْيَنُْظْر ِإلَى َهَذا. اجْلَ

َكاِة اْلَبْيَعة َعَلى ِإيَتاِء الزَّ

اَلِة، َوِإيتَاِء  ¨ ِ بَايَْعُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َعلَى ِإَقاِم الصَّ َقاَل َجِريُر بُْن َعبِْد اهللَّ
َكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ .  الزَّ

َكاِة ِإْثم َماِنِع الزَّ

¨  ُ ِ صلى اهلل عليه وسلم  "  َمْن آتَاهُ اهللَّ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ ـ رضي اهلل عنه ـ َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُقُه يَْوَم الِْقيَاَمِة، ثُمَّ  َماالً، َفلَْم يَُؤدِّ َزَكاتَُه ُمثَِّل لَُه يَْوَم الِْقيَاَمِة ُشَجاًعا أَْقَرَع، لَُه َزِبيبَتَاِن، يَُطوَّ
يَْأُخُذ ِبِلْهِزَمتَيِْه ـ يَْعِني ِشْدَقيِْه ـ ثُمَّ يَُقوُل أَنَا َمالَُك، أَنَا َكنُْزَك  "  ثُمَّ تاََل  *  الَ يَْحِسَبَّ الَِّذيَن 

يَبَْخلُونَ *   اآليَةَ . 
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يت َزَكاُتُه َفَلْيَس ِبَكْنٍز َما ُأدِّ

¨  *  ، ِ ِ بِْن ُعَمَر ـ رضى اهلل عنهما ـ َفَقاَل أَْعَراِبيٌّ أَْخِبْرِني َقْوَل اهللَّ َقاَل َخَرْجنَا َمَع َعبِْد اهللَّ
ِ  *  َقاَل ابُْن ُعَمَر ـ رضى اهلل  َة َوالَ يُنِْفُقونََها يِف َسِبيِل اهللَّ َهَب َوالِْفضَّ  َوالَِّذيَن يَْكِنُزوَن الذَّ

ا أُنِْزلَْت  َكاةُ َفلَمَّ َا َكاَن َهَذا َقبَْل أَْن تُنَْزَل الزَّ عنهما ـ َمْن َكنََزَها َفلَْم يَُؤدِّ َزَكاتََها َفَويٌْل لَُه، ِإمنَّ
ُ ُطْهًرا ِلأَلْمَوالِ .  َجَعلََها اهللَّ

ُهمَّ َأْعِط ُمْنِفَق َماٍل َخَلًفا   اللَّ

َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ ـ رضى اهلل عنه ـ أَنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل  "  َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح  ¨
الِْعبَاُد ِفيِه ِإالَّ َملََكاِن يَنِْزالَِن َفيَُقوُل أََحُدُهَما اللَُّهمَّ أَْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َويَُقوُل اآلَخُر اللَُّهمَّ 

ِسًكا تَلًَفا  "  .  أَْعِط ُمْ

َكاة َعَلى الزوج واأَلَقاِرِب الزَّ

ِ َهِذِه َزيْنَُب َفَقاَل  "  أَىُّ  ¨ َجاَءْت َزيْنَُب اْمَرأَةُ ابِْن َمْسُعوٍد تَْستَْأِذُن َعلَيِْه َفِقيَل يَا َرُسوَل اهللَّ
 ِ يَاِنِب  "  .  َفِقيَل اْمَرأَةُ ابِْن َمْسُعودٍ .  َقاَل  "  نََعِم ائَْذنُوا لََها  "  .  َفأُِذَن لََها َقالَْت يَا نَِبيَّ اهللَّ الزَّ

َق ِبِه، َفَزَعَم ابُْن  َدَقِة، َوَكاَن ِعنِْدي ُحِليٌّ ِلي، َفَأَرْدُت أَْن أَتََصدَّ ِإنََّك أََمْرَت الْيَْوَم ِبالصَّ
ْقُت ِبِه َعلَيِْهمْ .  َفَقاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  "  َصَدَق  َمْسُعوٍد أَنَُّه َوَولََدهُ أََحقُّ َمْن تََصدَّ

ْقِت ِبِه َعلَيِْهْم  "  .  ابُْن َمْسُعوٍد، َزْوُجِك َوَولَُدِك أََحقُّ َمْن تََصدَّ
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َدَقة َعَلى اْلَيَتاَمى  الصَّ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )....  َوِإنَّ َهَذا امْلَاَل َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ، َفِنْعَم َصاِحُب  ¨
ِبيِل(. ْسِكنَي َوالْيَِتيَم َوابَْن السَّ امْلُْسِلِم َما أَْعَطى ِمنُْه امْلِ

َدَقة ِمَن اأَلْغِنَياِء َوُتَردَّ ِفي اْلُفَقَراِء  الصَّ

ِ صلى اهلل عليه وسلم مِلَُعاِذ بِْن  ¨ َعِن ابِْن َعبَّاٍس ـ رضي اهلل عنهما ـ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَّ
َجبٍَل ِحنَي بََعثَُه ِإلَى الْيََمِن  "  ِإنََّك َستَْأِتي َقْوًما أَْهَل ِكتَاٍب، َفِإَذا ِجئْتَُهْم َفاْدُعُهْم ِإلَى أَْن 

، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك، َفَأْخِبْرُهْم  ِ ًدا َرُسوُل اهللَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ يَْشَهُدوا أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اهللَّ
َ َقْد َفَرَض َعلَيِْهْم َخْمَس َصلََواٍت يِف ُكلِّ يَْوٍم َولَيْلٍَة، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك  أَنَّ اهللَّ

َ َقْد َفَرَض َعلَيِْهْم َصَدَقًة تُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنيَاِئِهْم َفتَُردُّ َعلَى ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن  َفَأْخِبْرُهْم أَنَّ اهللَّ
 ِ ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم أَْمَواِلِهْم، َواتَِّق َدْعَوةَ امْلَْظلُوِم، َفِإنَُّه لَيَْس بَيْنَُه َوبنَْيَ اهللَّ

ِحَجابٌ "  . 
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الزكاة لغًة
وشرعًا

القسم الثالث
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الزكاة لغة وشرعًا

معنى الزكاة لغة هي:

البركة والنماء والطهارة والصالح 

معنى الزكاة شرعا:

تطلق على احلصة املُقدرة من املال التي فرضها اهلل للمستحقني وُسميت زكاة ألنها تزيد يف 
املال الذي أخرجت منه، وتقيه اآلفات، وتنمي نفس املزكي، وتنمي أيضا الفقير تنمية مادية 

ونفسية قال تعالى: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها  ﴾ )التوبة 103(

والزكاة قد تسمى يف لغة القرآن والسنة صدقة، قال تعالى: ﴿ إنا الصدقات للفقراء 
واملساكني ﴾ اآلية )التوبة 60( يعني الزكاة

فالصدقة إذن دليل الصدق "يف اإلميان" ولهذا قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم -: 
"الصدقة برهان" )رواه مسلم يف صحيحه(.

تنبيهات مهمة

إهمال حق املسكني، وتركه للجوع والعري إجرام وسبب لدخول سقر

قال تعالى: ﴿ كل نفس مبا كسبت رهينة إال أصحاب اليمني يف جنات يتساءلون عن 
املجرمني ما سلككم يف سقر قالوا لم نك من املصلني ولم نك نطعم املسكني وكنا نخوض 

مع اخلائضني وكنا نكذب بيوم الدين ﴾ )املدثر:38-46(.
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عدم احلض على رعاية املسكني من أسباب أخذ الكتاب بالشمال يوم القيامة 

ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه * َوَلْم أَْدِر َما ِحَساِبَيْه *  ﴿ َوأَمَّ
وُه * ُثمَّ  ي ُسْلَطاِنَيْه * ُخُذوُه َفُغلُّ ي َماِلَيْه َهَلَك َعنِّ َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة * َما أَْغَنى َعنِّ

ِ اْلَعِظيِم  ُه َكاَن ال ُيْؤِمُن ِباللَّ وُه * ُثمَّ يِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه * ِإنَّ ِحيَم َصلُّ اْلَ
ْسِكنِي ﴾ )احلاقة: 25-34(. * َوال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم امْلِ

وهذه اآليات هي التي جعلت مثل أبي الدرداء - رضي اهلل عنه - يقول المرأته: "يا أم 
الدرداء ! إن هلل سلسلة لم تزل تغلى بها مراجل النار منذ خلق اهلل جهنم، إلى يوم تلقى يف 
أعناق الناس، وقد جنانا اهلل من نصفها بإمياننا باهلل العظيم، فحضي على طعام املسكني 

يا أم الدرداء

بغير الزكاة ال يستحق االنسان رحمة الل أو واليته أو نصره

بغير الزكاة ال يستحق اإلنسان املسلم مايلي:

رحمة اهلل التي أبى أن يكتبها ملانعي الزكاة: )ورحمتي وسعت كل شئ، فسأكتبها للذين  ¨
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون( )األعراف 156(.

والية اهلل أو رسوله أو املؤمنني:)إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  ¨
الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل 

هم الغالبون( )املائدة 55 - 56(.

نصر اهلل الذي وعد به من نصره: )ولينصرن اهلل من ينصره، إن اهلل لقوى عزيز الذين  ¨
إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر، وهلل 

عاقبة األمور( )احلج 40 - 41(.
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العقوبة الدنيوية ملانعي الزكاة القحط والوع ومنع املطر

يقول عليه الصالة والسالم: "ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهلل بالسنني" )رواه الطبراني 
واحلاكم( ويف حديث نبوي ثان: "ولم مينعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء، 

ولوال البهائم لم ميطروا" )رواه ابن ماجة والبزار البيهقي(
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القسم الرابع

المال لغةً
وشرعًا
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المال لغة وشرعًا
معنى المال لغة:

يشمل كل ما يرغب الناس يف اقتنائه وامتالكه من اأِلشياء، فاإلبل مال، والبقر مال، والغنم 
مال، ، والنخيل مال، والذهب والفضة مال ، واألسهم والسندات مال ، والعقارات مال.

معنى المال شرعا:

كل ما ميكن حيازته، واالنتفاع به على وجه معتاد. فال يكون الشيء ماالً، إال إذا توافر فيه 
أمران: إمكان حيازته، وإمكان االنتفاع به على وجه معتاد، فما ِحيَز من األشياء، وانتُِفَع به 

فعاًل، يَُعد من األموال، كجميع األشياء التي منلكها من أرض وحيوان، ومتاع ونقود.

الشروط الواجب توافرها يف األموال اخلاضعة للزكاة

امللكية التامة للمزكي وقت حلول الزكاة. ¨

أن يكون املال ناميا منوا )حقيقيا( )الزيادة بالتوالد والتجانس( وتقديريا)متكنه من  ¨
الزيادة(  

وذلك باستثمار املال يف التجارة والصناعة وغيرها. ¨

أن يكون املال فائضا عن نفقات احلاجات األصلية للمزكي. ¨

أن يكون املال خاليا من الديون.  ¨

أن يبلغ النصاب الذي يقدر بـ )85 جرام ذهب خالص عيار 24( ¨

أن مير عليه حول كامل.  ¨

أن يكون حالالً طيباً. ¨
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تنبيه مهم

واملال منه ما يخضع للزكاة ومنه ما ال يخضع للزكاة

أنواع األموال واإليرادات اخلاضعة للزكاة

األموال النقدية واالستثمارات املالية . ¨

األموال املرصدة للتجارة والصناعة .  ¨

الزروع والثمار  ¨

األنعام : اإلبل ـ البقر ـ األغنام .  ¨

إيرادات تأجير عروض الُْقنَية )املستغالت( ¨

إيرادات كسب العمل : األجور واملرتبات واملكافآت  ¨

إيرادات  املهن احلرة .  ¨

إيرادات احلرف والصنائع .  ¨

إيرادات االستثمارات طويلة األجل  ¨

األسهم سواء كانت )أسهم مضاربة أو أسهم ثابتة بغرض جني األرباح( ¨
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األموال غير الخاضعة للزكاة

عروض الُقنْيَة لالستخدام  وهي: )األصول الثابتة( التي تخدم املسلم سواء يف معيشته أو  ¨
عمله مثل )بيت السكن واثاث املنزل والسيارة ... الخ ( ، وأيضا األصول الثابتة اخلاصة 

بالعمل مثل )املباني والعقارات والسيارات وجتهيزات احملالت واملصانع ... الخ(.

األنعام العاملة. مثل األبل يف احلمل والبقر يف احلراثة والري. ¨

األموال املقيدة )سواء كانت نقدية أو أسهم( واملرهونة والضائعة واملسروقة. ¨

األموال اململوكة للغير.  ¨

األموال لدى الغير والتي ال يرجى حتصيلها. )الديون املشكوك يف حتصيلها ، والديون  ¨
املعدومة(.

األموال املرصودة ألعمال اخلير. ¨

األموال دون النصاب. ¨

األموال التي لم مير عليها احلول منذ  بلغت النصاب.  ¨

أموال الوقف اخليري.  ¨

املال العام. ¨
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 مفاهيم في
محاسبة الزكاة

القسم الخامس
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مفاهيم يجب معرفتها في )محاسبة الزكاة(

1- الموجودات الزكوية

هي األموال التي يتوافر فيها شروط اخلضوع للزكاة )األصول املتداولة( ¨

2- المطلوبات الحالة ) االلتزامات( 

هي االلتزامات على األموال اخلاضعة للزكاة والتي يجب أن تخصم منها ، حتى يكون  ¨
املال اخلاضع للزكاة ملوكا ملكية تامة للمزكي وخاليا من الدين احلال )اخلصوم 

املتداولة(

الدين احلاّل مثل ) الدائنون، أوراق الدفع ، األقساط (  ¨

3- وعاء الزكاة

هو الفرق بني املوجودات الزكوية  واملطلوبات احلالة ¨
أي أن: وعاء الزكاة = املوجودات الزكوية ـ املطلوبات احلاّلة 

4- نصاب الزكاة
هو القدر من املال الذي إذا وصله وعاء الزكاة خضعت األموال للزكاة . ومقداره 85 جم  ¨

من الذهب اخلالص عيار 24 ،مبعنى لو كان املال أقل من النصاب ال جتب فيه الزكاة.

5- سعر الزكاة ) نسبة الزكاة ( 
هي النسبة املئوية من املال املخصص للزكاة وهي ٪2.5 للسنة الهجرية ، ٪2.575 للسنة  ¨

املالية.

6- مقدار الزكاة
وعاء الزكاة متى وصل النصاب * سعر الزكاة ¨
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 زكاة الثروة
النقدية

القسم السادس
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زكاة الثروة النقدية
تعريف النقود :  )الذهب والفضة(

املراد بالنقود جميع العمالت الورقية واملعدنية سواء كانت عملة بلد املزّكي أم عملة بلد 
آخر . 

أدلة وجوب الزكاة يف النقود

ْرُهم  ِ َفَبشِّ َة َواَل ُينِفُقوَنَها يِف َسِبيِل اللَّ َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ قال اهلل تعالى ﴿ َوالَّ
َم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا  ِبَعَذاٍب أَِليٍم * َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنَّ

َما َكَنْزمُتْ أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن ﴾ )التوبة 34 ، 35(

وال شك أن مانع الزكاة لم ينفق الذهب والفضة يف سبيل اهلل. 

كيفية حساب زكاة الثروة النقدية
وحلساب زكاة الثروة النقدية نتبع اآلتي:

حصر الثروة النقدية )املال الذي جتب فيه الزكاة(     ¨
يف نهاية احلول مثل )نقدية بالصندوق بالعملة احمللية واألجنبية - حساب جاري 

بالبنوك - حساب توفير وأرباحه - الوديعة االستثمارية وأرباحها - الذهب املدخر 
والفضة - الديون اجليدة التي على الغير - القيمة السوقية ألسهم املضاربة يوم الزكاة 

... الخ (.

يخصم منها ) االلتزامات احلالة ( مثل الديون للغير، واالقساط احلالة. ¨

يحسب النصاب للثروة النقدية على أساس 85 جرام ذهب عيار 24 * السعر يوم حلول  ¨
الزكاة.

زكاة الثروة النقدية ) سعر الزكاة ٪2.5 للسنة الهجرية ( و )٪2.575 للسنة امليالدية ( ¨

مقدار الزكاة =  وعاء الزكاة * سعر الزكاة ¨
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نصاب زكاة النقود

بلوغ املال النصاب وهو املقدار األدنى الذي حدده الشرع، بحيث ال جتب الزكاة يف املال 
إذا قل عنه، فإذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة . 

ونصاب الذهب والعمالت الذهبية هو  )  20  (  عشرون مثقاال وتعادل  )  85  (  جراما من 
الذهب اخلالص عيار 24

ونصاب الفضة والعمالت الفضية  )  200  (  مائتا درهم، وتعادل  )  595  (  جراما من الفضة 
اخلالصة. 

وقد نص قرار مجمع البحوث اإلسالمية  ) املؤمتر الثاني (  على أنه :  يكون تقومي نصاب 
الزكاة يف نقود التعامل املعدنية وأوراق النقد واألوراق النقدية، وعروض التجارة، على 

أساس قيمتها ذهًبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقاال ذهبيا وجبت فيه الزكاة، 
وذلك ألن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره . 

مقدار الواجب يف زكاة الذهب والفضة والعمالت : 

املقدار الواجب إخراجه يف ذلك هو ربع العشر  )  2.5  %  ( 

من أنواع املال الذي تب فيه الزكاة )زكاة الثروة النقدية(

الذهب والفضة ¨

النقود املعدنية والورقية سواء كانت بالعملة احمللية أو األجنبية ¨

الديون )اجليدة ( لدى الغير واألمانات ¨

العهد النقدية ¨

األوراق املالية ) أسهم وسندات ( والعائد من األسهم  ¨

احلسابات لدى البنوك ) جاري ـ توفير ـ وديعة ـ صكوك استثمارية  ( والعائد منها. ¨
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قائمة حساب زكاة الثروة النقدية في نهاية الحول  ) لالستعانة فيها(

مالحظات مبلغ كلي مبلغ جزئي  املوجودات الزكوية
 ** ريال قطري
 **  ريال سعودي
 ** درهم اماراتي
 ** دوالر امريكي
 ** نقود ذهبية وفضية
 ** سبائك ذهبية وفضية
 ** اواني ذهبية وفضية
 ** )ذهب )مكسور ، لم يستخدم ، مدخر
 **  مدينون
 ** )أموال بالبنك )جاري ، توفير ، وديعة
 ** امانة لدى الغير

*** مجموع املوجودات الزكوية 
االلتزامات )املطلوبات(

 ** دائنون
** اقساط حالة

*** مجموع االلتزامات 
*** وعاء الزكاة = املوجودات الزكوية - االلتزامات 

النصاب = قيمة 85 جراما من الذهب عيار24 بسعر السوق يوم الزكاة
 مقدار الزكاة 

** وعاء الزكاة * %2.5 إذا كانت السنة هجرية
** وعاء الزكاة * 2.575 إذا كانت السنة ميالدية
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مثال تطبيقي

لو فرضنا أن أحد المسلمين حصرت ثروته النقدية في نهاية الحول -30
1437-12 هـ فكانت على النحو التالي: 

سبائك ذهبية وزنها 1000 جرام عيار 24 وأن سعر اجلرام 150 رياال ¨

300 جرام عيار 18 * 500 جرام عيار 14 ¨

500،000 ريال ¨ نقود ورقية قيمتها 

دوالرات أمريكية 10،000 دوالر وسعر الدوالر بالريال يف يوم الزكاة 3.65 ¨

نقود سعودية 30،000 ريال ، وسعر الريال 97" من الريال القطري ¨

حساب جاري يف مصرف قطر اإلسالمي 60،000 ريال ¨

وديعة استثمارية 500،000 ريال والعائد منها 10،000 ريال ¨

أمانة لدى الغير 30،000 ريال ¨

مدينون 50،000 ريال ¨

وهناك ديون مشكوك يف حتصيلها 10،000 ريال وديون معدومة 2،000 ريال ¨

كما تبين أن عليه االلتزامات اآلتية:

5،000 ريال ¨ قسط سيارة حال  
50،000 ريال ¨ دين للغير 

يف ضوء هذه البيانات . احسب الزكاة
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مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

 150،000   150،000 سبائك 1000 جم 24

 33،750   33،750 جم عيار18 )300(

 43،750   43،750 جم عيار14 )500(

  500،000 نقود ورقية

 36،500   36،500 دوالرات 10000

 29،100   29،100 نقود سعودية 30000

  60،000 حساب جاري

  500،000 وديعة استثمارية

  10،000 ارباح الوديعة

  30،000 امانة لدى الغير

  50،000 مدينون

1،443،100  مجموع املوجودات الزكوية

االلتزامات )املطلوبات(
  10،000 ديون مشكوك فيها

 2،000 ديون معدومة

 5،000 قسط سيارة

 50،000 دائنون )دين للغير(

 67،000 اجمالي االلتزامات
1،376،100 وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5%  34،402.50 مقدار الزكاة

الحل:
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القسم السابع

زكاة
حلي الزينة



إصدارات قطر الخيرية31

زكاة حلي الزينة )من الذهب أو الفضة(

تعريف الزينة لغة

نََها ُعْشبَُها. ْيَء تَْزِييًنا. َوأَْزيَنَِت اأْلَْرُض ِإَذا َحسَّ الزين نقيض الشني، يقال: َزيَّنُْت الشَّ
والزينة: هي اسم جامع لكل شيء يُتزين به، ويف قوله عز وجل:

﴿ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها  ﴾ )النور 31( 

تعريف الزينة اصطالحًا

الزينة: هي الثياب وكل ما يتجمل به فهي كل ما يتزين به اإلنسان من ملبوس أو غيره 
من األشياء املباحة كالذهب والفضة )حلي الزينة( التي لم يرد نهي عن التزين بها 

واجلواهر ونحوها

واحللية: من صفات النساء وهي عامة يف الذهب وغيره. ملا رواه أحمد  وأبو داود 
والنسائي بسند جيد عن أمير املؤمنني علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه أن النبي صلى 

اهلل عليه وسلم أخذ حريرا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله يف شماله  
ثم قال: ))إن هذين حرام على ذكور أمتي(( زاد ابن ماجه يف روايته: ))وحل إلناثهم((

أحكام الزكاة في حلي الزينة
اختلف الفقهاء حول زكاتها فمنهم من يرى أنها:

ال تخضع للزكاة مهما كان وزنها أو مقدارها ¨

تخضع للزكاة متى وصلت النصاب وحال عليها احلول ¨

ال تخضع للزكاة متى كانت يف حدود املعتاد ، وما يزيد عن املعتاد تخضع للزكاة )وهذا  ¨
هو األرجح( املأخوذ به ألنه صار فيه معنى االكتناز واالدخار، وكذلك تزكي املرأة كل ما 

عزفت عن لبسه من احللي لقدم طرازه أو نحو ذلك من األسباب . 
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تنبيهات مهمة

من ملك حليا كنوع من االدخار أو االجتار وجب فيه الزكاة بشروطها.  ¨

ما حرم استعماله من ُحلي الذهب والفضة جتب الزكاة فيه  ، من ذلك ما اتخذه الرجل  ¨
لزينته من الذهب احملرم فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، إذا بلغ نصابا 

بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا كأواني الذهب والفضة أو ما يتخذه الرجل 
لنفسه من الذهب كحلي ، ففيه زكاة عالوة على املعصية. 

ليس يف احللي املتخذة من غير الذهب كاللؤلؤ واملرجان زكاة إال إذا كانت للتجارة أو  ¨
االكتناز .

ال مانع من إخراج الزوج زكاة زوجته نيابة عنها من ماله اخلاص. ¨
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مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

300,000  300,000 2000جم ذهب عيار 24 
65,625  300,000 200 جم طقم عيار 21 
365,625  365،625  مجموع املوجودات الزكوية

حلي ال يخضع للزكاة )الزينة(
75,000  75،000  جم ذهب 500

 75،000 اجمالي االلتزامات
290،625 وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5٪ 75,0003 7،265.63 مقدار الزكاة

الحل:

مثال تطبيقي

لو فرضنا أن سيدة لديها 2،000 جرام ذهب عيار 24، وطقم ذهب مقداره 200 جرام 
عيار21، وأن القدر املعتاد لوسطها االجتماعي 500 جرام وأن سعر اجلرام وقت الزكاة 

150 رياال.

 من واقع هذه املعلومات . احسب الزكاة
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القسم الثامن

زكاة
الصداق
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زكاة الصداق

تعريف الصداق لغة: 
مأخوذ من الصدق خالف الكذب.

تعريف الصداق شرعًا:

هو املال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.
وسمي الصداق صداقاً إلشعاره بصدق رغبة باذله يف النكاح، ويسمى أيضاً: املهر، 

والنِّْحلة،. قال تعالى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة  ﴾ )النساء 40(

ملكية الصداق:

الصداق ملك للزوجة وحدها، وال حق ألحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه، إال 
أنهم يقبضونه حلسابها وملكها؛ لقوله تعالى:

﴿ َفِإْن ِطنْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئا  ﴾ )النساء: 04(
وقوله تعالى:

﴿ َفاَل َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أََتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا  ﴾ )النساء: 20(
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أحكام الصداق

والصداق:

إما يدفع مرة واحدة، أو يدفع جزء معجال والباقي يدفع مؤجال.

أما بالنسبة للصداق املعجل:

إذا احتفظت به املرأة ولم تنفقه وحال عليه احلول . يضم إلى أموالها ويزكى بنسبة 2.5٪ 
عند حلول موعد الزكاة.

أما بالنسبة للصداق املؤجل:

فليس عليه زكاة إال حني قبضه.
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مثال تطبيقي

لو فرضنا أن مقدار الصداق لعروسة 250،000 ريال ، دفع منه 150،000 معجل ، 
والباقي مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطالق . ولقد ساهمت العروسة يف تأثيث املنزل مببلغ 

50،000 ريال وضمت الباقي إلى مالها اخلاص الذي يبلغ  250،000 ريال.

يف ضوء هذه املعلومات. احسب الزكاة املستحقة على العروسة يف نهاية 
احلول؟

مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

  150،000 املدفوع من الصداق
  250،000 املال اخلاص للعروس

 400،000  مجموع املوجودات الزكوية

اإللتزامات
 50،000 مصاريف التأثيث للمنزل

50،000 اجمالي االلتزامات
350،000 وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5٪ 8،750.00 مقدار الزكاة

الحل:
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القسم التاسع

زكاة
األسهم
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زكاة األسهم

تعريف السهم: 

صك تثبت ملكية حامله يف رأس مال الشركة املساهم فيها

أنواع األسهم:

من حيث ما يدفع

أسهم نقدية: وهي التي تصدرها الشركات مقابل مبلغ من النقود.¨ 
أسهم عينية: وهي التي تصدرها الشركات مقابل أصل عيني منقول أو ثابت.¨ 

من حيث احلقوق

أسهم عادية: )ال ميزة ألحدها على اآلخر( حكمها اجلواز.¨ 
أسهم متازة وحكمها: يختلف باختالف نوعية االمتياز فيها،¨ 

فعلى سبيل املثال

= امتيازها بضمان نسبة ٪5 مثال من قيمة السهم سواء ربحت الشركة أو خسرت 
)حكمها عدم اجلواز(

= امتيازها بإعطاء األولوية يف األرباح ثم إن بقي ربح يعطى ألصحاب األسهم العادية 
)حكمها عدم اجلواز( 

=امتيازها بردها كاملة لصاحب السهم عند تصفية الشركة حتى ولو كانت خاسرة 
)حكمها عدم اجلواز( 

= امتيازها لو مت االتفاق على أن يعطى لبعض األسهم )صوتان( لهم يف كل سهم ، فهذا 
ليس محرما شرعا، وان كان فيه خوف من االستقالل ـ ألن هذا االمتياز ليس يف نطاق 

احلقوق املالية ـ إمنا يعود إلى اجلوانب اإلدارية.



حساب زكاتك بين يديك 40

من حيث االسم وعدمه

أسهم اسمية. ¨
أسهم حلاملها )غير جائزة( وذلك  لعدم معرفة الشريك. ¨
عند التصفية: وجود حصص ليس لها مالكا. ¨

أنواع قيم األسهم

القيمة االسمية: مجموع األسهم = رأس مال الشركة ¨
القيمة احلقيقية: نصيب السهم من صايف أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا  ¨

لألسعار اجلارية
القيمة السوقية : هي التي يباع بها السهم. ¨

أسهم اإلصدار

هي التي تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع يف املشاريع  ¨
قد تكون مساوية للقيمة االسمية للسهم، وقد تكون أعلى، أو أقل ¨

حكمها الشرعي 

إن كانت مساوية لقيمة األسهم احلقيقية أو السوقية فهذا ال مانع منه شرعا ¨
أما إذا كانت أقل من القيمة احلقيقية ألسهم الشركة ، فهذا ال يجوز ألنه يضر بحقوق  ¨

املساهمني حيث يؤدي إلى قيمة أسهمهم.
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الشركات المساهمة 

)الشركات احلالل(

تنص وثائق إنشائها على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية   
)يجوز متلك أسهمها وهي حالل(

)الشركات احلرام(

غرضها الرئيس حرام مثل الشركات التي تعمل يف إنتاج وبيع اخلمور، وإدارة صاالت 
القمار، وأيضا البنوك وشركات التأمني التقليدية، فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز 

متلك أسهم هذه الشركات حلرمة نشاطها الرئيسي.

)الشركات التي اختلط فيها احلالل باحلرام(

وغرضها الرئيسي مشروع مثل )الكهرباء واملاء، املالحة، الوقود ... الخ( فهذه الشركات 
يرى عدد كبير من الفقهاء جواز اإلسهام يف هذه الشركات نظرا ملشروعية غرضها 

بشرط أن يطهر ربح هذه الشركات فور قبضه مبقدار نسبة احلرام التي فيه.

خصائص هذه الشركات

الشخصية االعتبارية. ¨
مجلس ادارة للشركة. ¨
سهولة تبادل األسهم بالتبادل. ¨
استمرار الشركة وعدم تأثرها بأحد أو إفالسه. ¨
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قائمة زكاة األسهم الثابتة لعام 2017 

زكاة األسهم الثابتة لعام 2016 واملعمول بها يف 2017
 الزكاةزكاة السهمعدد األسهماسم الشركةرمز الشركة

AHCS 0.040أعمال-

AKHI0.140اخلليج التكافلي-

BRES 0.120بروة-

DBIS 0.180داللة-

ERES0.020إزدان القابضة العقارية-

GISS0.100اخلليج الدولية-

GWCS0.180املخازن-

IFSS 0.610املجموعة اإلسالمية القابضة لألوراق املالية
IQCD0.450صناعات قطر
MARK0.420مصرف الريان
MCCS0.750مجمع  املناعي
MCGS0.230الرعاية الطبية
MERS 0.420امليرة
MPHC0.050مسيعيد
MRDS  0.170مزايا
NLCS0.448   اإلجارة
QTELOoredoo1.080
QEWS 0.700الكهرباء و املاء
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QFBQ0.100بنك قطر األول
QFLS1.270قطر للوقود
QGMD)0.000األملانية  )املستلزمات الطبية
QGTS)0.110قطر لنقل الغاز)ناقالت
QIBK0.475مصرف قطر االسالمي
QIGD0.160املستثمرين القطريني
QIIK0.640بنك قطر الدولي االسالمي

QIMD0.340التحويلية
QISI0.210الشركة اإلسالمية  للتأمني

QNCD0.500الوطنية لألسمنت
QNNS 1.310املالحة
QOIS 0.200قطر وعمان
SIIS 0.200السالم

UDCD0.240املتحدة  للتنمية
VFQS 0.000فودافون
WDAM)0.380ودام الغذائية )مواشي
QFMD)0.000زاد القابضة )املطاحن

0.110اخلور والذخيرة 
0.090نيشان 
- -اجمالي الزكاة  
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قائمة تطهير األسهم من )األرباح(
نسبة التطهيرالربحاسم الشركةرمز الشركة

AHCS0.0060أعمال
GISS0.4220اخلليج الدولية
IQCD0.0680صناعات قطر
MCCS0.0040مجمع املناعي
QEWS0.0272كهرباء وماء
QFLS0.0613وقود
QGTS0.0101ناقالت
QIMD 0.0042التحويلية
QNCD0.0179األسمنت
QNNS0.0230املالحة القطرية
QOIS0.0534قطر وعمان
QTELOoredoo0.1205
SIIS0.0451السالم

UDCD0.0445املتحدة للتنمية
QGMD0.0088الطبية
MPHC0.0219مسيعيد للبتوكيماويات
0-اإلجمالي

قائمة تطهير األسهم
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كيفية حساب زكاة األسهم

القيمة السوقية يوم الزكاةسعر االكتتاب ـ او الشراءعدد األسهماسم الشركة

10002053اخلليج للمخازن

5003062املستثمرين القطريني

20001035بروة

15005069الدولي االسالمي

مثال تطبيقي

) حلساب زكاة األسهم )احلالل( زكاة مضاربة(
مساهم ميلك هذه األسهم يف الشركات التالية ويضارب فيها.

يف ضوء هذه املعلومات ، احسب زكاة األسهم ؟
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تنبيه مهم

األسهم حتسب دائما على السنة امليالدية اي بنسبة 2.575%.

مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

  53،000 قيمة أسهم املخازن يوم الزكاة
 31،000 قيمة أسهم املستثمرين يوم الزكاة

 70،000 قيمة أسهم بروة يوم الزكاة

  103،500 قيمة أسهم الدولي االسالمي يوم الزكاة
 257،500  مجموع املوجودات الزكوية

اإللتزامات
 50،000 مصاريف التأثيث للمنزل
- اجمالي االلتزامات

257،500 وعاء الزكاة
وعاء الزكاة * 2.575٪  6،631 مقدار الزكاة

الحل:
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مثال تطبيقي

)حلساب زكاة األسهم )احلرام( زكاة مضاربة(
مساهم ميلك هذه األسهم يف الشركات التالية ويضارب فيها

القيمة السوقية يوم الزكاةسعر االكتتاب ـ او الشراءعدد األسهماسم الشركة

10003533.90بنك تقليدي )ربوي(

10001030أوراق يانصيب )حظ(

الشركة
عدد

األسهم

سعر 
االكتتاب او 

الشراء

اجمالي 
الشراء

القيمة 
السوقية 

للسهم

القيمة 
السوقية 
لألسهم

الزكاةالتطهيرالفائدة

بنك تقليدي
1،100872.93-10003535،00033.933900)ربوي(

أوراق يانصيب
10001010،000303000020،00020،000257.50)حظ(

200001،130.43املجموع

الحل:

يف ضوء هذه املعلومات ، احسب زكاة األسهم ؟

33900 = وعاء الزكاة يف أسهم بنك تقليدي )ربوي( 
10000 = وعاء الزكاة يف أسهم أوراق يانصيب )حظ( 

43900 = 10000 + 33900 = مجموع وعاء الزكاة    
1130 = % 2.575 * 43900 = الزكاة     

20,000 = التطهير     
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مثال تطبيقي
)حلساب زكاة األسهم )احلالل الذي خالطته الفوائد( زكاة مضاربة(

مساهم ميلك هذه األسهم يف الشركات التالية

القيمة السوقية يوم الزكاةسعر االكتتاب ـ او الشراءعدد األسهماسم الشركة

15005046التحويلية

100080110صناعات قطر

5006576مالحة

500180217الكهرباء واملاء

الشركة 
سعر عدد األسهم 

االكتتاب او 
الشراء

اجمالي 
الشراء

القيمة 
السوقية 

للسهم

القيمة 
السوقية 
لألسهم

نسبة الربح 
التطهير

وعاء الزكاةالتطهير

069،000-15005075،0004669،0006،000التحويلية

 صناعات
06802040107960..10008080،000110110،00030،0000قطر

023012737873..5006532،5007638،0005،5000املالحة

 الكهرباء
0272503107997..50018090،000217108،50018،5000واملاء

277،500 325،500 2670322830

يف ضوء هذه املعلومات، احسب زكاة األسهم والتطهير مستعينا بجدول التطهير؟

الحل:

قيمة الزكاة = 322830* 2.575 % = 8313 

التطهير = 2670
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مسألة

)حلساب زكاة األسهم الثابتة(

لو افترضنا ان مساهم ميلك هذه األسهم السابقة كلها على أساس أنها أسهم ثابتة بغرض 
جني الربح منها

واملطلوب : حساب الزكاة فيها ، وحساب التطهير؟
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القسم العاشر

زكاة
األنعام
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زكاة األنعام

تعريف بهيمة األنعام

بهيمة األنعام: اإلبل، والبقر، والغنم.

حكم زكاة بهيمة األنعام

واجبة؛ لقول النبي: »َما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل، َواَل بََقٍر، َواَل َغنٍَم، اَل يَُؤدِّي َزَكاتََها ِإالَّ َجاَءْت يَْوَم 
الِْقيَاَمِة أَْعَظَم َما َكانَْت َوأَْسَمنَُه، تَنْطُحُه ِبُقُروِنَها، َوتََطُؤهُ ِبأْظاَلِفَها }الظلف: هو احلافر{ ، 

ُكلََّما نَِفَدْت أُْخَراَها َعاَدْت َعلَيِْه أُواَلَها، َحتَّى يُْقَضى بنَْيَ النَّاِس« )رواه مسلم(.

شروط وجوب زكاة األنعام 
أن تبلغ نصابا. ونصاب اإلبل )5( ونصاب الغنم )40( ونصاب البقر 30 ¨
أن يحول عليها احلول . وأما أوالد األنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها يف احلول. ¨
أال تكون عاملة. والعوامل هي التي يستخدمها صاحبها يف احلرث أو السقي أو احلمل. ¨
أن تكون سائمة. والسائمة لغة الراعية ، وشرعا هي املكتفية بالرعي أكثر أيام السنة يف  ¨

الكأل املباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلوفة فال زكاة فيه.    
وذهب آخرون إلى أن املعلوفة أيضا جتب فيها الزكاة وبهذا أخذت الندوة الثانية عشرة 

لقضايا الزكاة املعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة بالكويت.

تنبيه هام

حكم الزكاة يف  اخليل والبغال واحلمير.

ال زكاة فيها زكاة أنعام أما إذا اتخذت للتجارة فإنها تخضع لزكاة عروض التجارة.
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مثال تطبيقي

لدى أحد املسلمني قطيع من األنعام. ومت حصره كاآلتي يف نهاية 30-12-1437 هـ

وذلك حلساب الزكاة
وللتجارة )20( ¨ منها )4( عامالت      80 اإلبل  
وللتجارة )10( ¨ منها )6( عامالت     80 البقر  
300 رأس  ¨ الغنم  
50 من الغنم ¨ 10 بقر    4 إبل   الصغار  

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة )مستعينا بالداول اخلاصة لألنعام(؟

الحل:

)مستعينا بالداول اخلاصة لألنعام(

اإلبل اخلاضعة للزكاة = 80 - )20+4( = 56 + يضاف اليها الصغار 4 =60
الزكاة يف 60 من اإلبل من اجلدول = حقة )احلقة هي أنثى اإلبل التي جتاوز عمرها 3 

سنوات( ويجوز إخراج قيمتها.

البقر اخلاضعة للزكاة = 80 - )10+6( = 64 + يضاف اليها الصغار 10 = 74
الزكاة يف 74 من البقر من اجلدول = مسنة و تبيع

التبيع : ما مت له سنة وطعن يف الثانية، سمي بذلك ألنه يتبع أمه. 
املسنة : مالها سنتان وطعنت يف الثالثة . سميت بذلك ألنها أطلعت أسنانها.

الغنم اخلاضعة للزكاة = 300 + 50 = 350
الزكاة يف 350 من الغنم = 4 شياه أو قيمتها
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جدول نصاب ومقدار زكاة اإلبل
الزكاة الواجبة إلىمنالزكاة الواجبة الى من
حقة وبنت لبون130139ال شيء14

حقتان وبنت لبون140149شاة59

ثالث حقاق150159شاتان1014

أربع بنات وحقتان3160169 شياه1519

ثالث بنات لبون وحقة170179أربع شياه2024

بنتا لبون وحقتان180189بنت مخاض2535

أربع حقاق190199بنت لبون3645

أربع بنات لبون وحقة200209حقة4660

أربع بنات لبون وحقتان210219جذعة6175

ثالث حقاق وبنتي لبون220229بنتا لبون7690

 أربع حقاق وبنت لبون230239حقتان91120

وهكذا240249ثالث بنات لبون121129
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جدول نصاب ومقدار زكاة الغنم
الزكاة الواجبة إلىمن

ال شيء139

 شاة40120

شاتني121200

ثالث شياه201299

أربع شياه300399

 خمس شياه400499

وهكذا يف كل مائة شاة  

جدول نصاب ومقدار زكاة البقر
الزكاة الواجبة إلىمن

ال شيء129

تبيع3039

مسنة4059

تبيعتان6069

مسنة وتبيع7079

مسنتان8089

ثالث أتباع9099
مسنة وتبيعان100109

مسنتان وتبيع110119

 ثالث مسنات أو أربعة أتباع120129
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تعريفات

شاة:

)أنثى من الغنم ال تقل عن سنة(

بنت مخاض:

)وهي أنثى اإلبل التي متت سنة ودخلت يف الثانية وسميت بذلك ألن أمها حلقت 
باملخاض، وهي من احلوامل(

بنت لبون:

)وهي أنثى اإلبل التي أمتت سنتني ودخلت يف الثالثة وسميت بذلك ألن أمها تكون قد 
وضعت غيرها يف الغالب وصارت ذات لب(

حقة:

)أنثى اإلبل التي أمتت ثالث سنني ودخلت الرابعة ، وسميت حقة ألنها استحقت أن 
يطرقها الفحل(

جذعة:

)أنثى اإلبل التي متت أربع سنني ودخلت يف اخلامسة(
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زكاة
كسب العمل

القسم الحادي عشر
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زكاة كسب العمل

 تعريف كسب العمل:

هو الكسب من العمل الطيب من )احلرف ، املهن احلرة ، واملرتبات(

األحكام الخاصة بزكاة كسب العمل 

من املهن احلرفية التي تخضع لزكاة كسب العمل :) ورش/ التصليح ـ السيارات ـ  ¨
التليفزيون ـ الراديو ـ ورش احلدادة ـ اخلراطة ـ السباكة ـ محالت اخلياطة ـ ورش 

الصيانة ـ ورش النجارة (
ال جتب الزكاة يف أدوات الورش )األصول الثابتة( ¨
متثل الزكاة يف اإليرادات املكتسبة مطروحا منها النفقات والديون ... الخ ¨
وتتبع نفس الطرق السابقة يف حساب الزكاة ¨

حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مكافأة نهاية اخلدمة عندما يحصل عليها املوظف فإنها تعامل معاملة املال املستفاد  ¨
حيث تضم إلى ما عنده من األموال ويزكى اإلجمالي.
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نموذج تطبيقي

لو أن أحد املسلمني يعمل موظفا بإحدى املؤسسات براتب 45،000 ريال ينفق منها على 
حاجاته  مبلغ  25،000ريال وعليه قسط سيارة مببلغ  5،000 ريال شهريا .

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة املستحقة عليه يف نهاية السنة الزكوية.

مع العلم بأن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 150 رياال للجرام؟

مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

4500000 = 12 *  540،000 الراتب السنوي
540،000  مجموع املوجودات الزكوية

اإللتزامات
  300،000 النفقات للسنة

 60،000 اقساط السيارة ملدة سنة

 360،000 اجمالي االلتزامات
 180،000 وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.575٪ 4،635 مقدار الزكاة
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مثال تطبيقي

لو فرضنا أن أحد املسلمني لديه ورشة لصيانة وتصليح السيارات. ويف نهاية 
عام 1437-12-30 هـ تبني اآلتي.

إيرادات الورشة

¨ 300000 إيرادات امليكانيكا    
¨ 100000 إيرادات الكهرباء    
¨ 200000 إيرادات السمكرة    
¨ 20000 إيرادات متنوعة    

التكاليف والمصاريف

¨ 50000 أجور تشغيل العمال    
¨ 20000 مستلزمات التشغيل    
¨ 24000 إيجار الورشة    
¨ 12000 كهرباء وماء    
¨ 5000 مصاريف نثرية    
¨ 50000 نفقات املعيشة لصاحب الورشة  
¨ 10000 الديون املسددة    

يف ضوء هذه البيانات. احسب الزكاة.

مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 21 هو 150 رياال.
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قائمة حساب زكاة ورشة صيانة وتصليح السيارات

مالحظاتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيان
  300،000.00 إيرادات امليكانيكا
  100،000.00 إيرادات الكهرباء
  200،000.00 إيرادات السمكرة
  20،000.00 إيرادات متنوعة

إجمالي اإليرادات اخلاضعة للزكاة620،000.00   
   يخصم : التكاليف واملصاريف

  50،000.00 أجور تشغيل العمال
  20،000.00 مستلزمات التشغيل

  24،000.00 إيجار الورشة
 12،000.00 كهرباء وماء

اجمالي التكاليف واملصاريف111،000.00 5،000.00 مصاريف نثرية
   509،000.00 

   يخصم : نفقات املعيشة والديون
  50،000.00 نفقات املعيشة لصاحب الورشة

  9،000.00 الديون املسددة
   59،000.00 

 450،000.00  وعاء الزكاة
   النصاب = 85 * 80 = 6800

   مقدرار الزكاة = 450000*2.5 ٪ = 11250
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زكاة
المستغالت

القسم الثاني عشر
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زكاة المستغالت

)مثل تأجير الطائرات والسفن والسيارات (

هناك أنواع من األصول الثابتة مقتناه لتحقيق اإليراد عن طريق تأجيرها أو عن طريق 
بيع إنتاجها ومنها على سبيل املثال . نشاط تأجير العقارات والسيارات مثل: )التاكسي ـ 

الباصات ـ سيارات النقل ... والطائرات والسفن واآلالت واملعدات(  ونشاط تربية األنعام 
ألغراض األلبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والسمك .... 

الخ
إذن نشاط املستغالت من منظور الزكاة الزكاة يعّرف : بأنه اقتناء األصول الثابتة بقصد 

حتقيق اإليراد سواء عن طريق التأجير أو بيع النتاج .

أحكام زكاة )المستغالت(

ال جتب الزكاة يف أعيان األصول الثابتة املغلة لإليراد  ¨

جتب الزكاة يف إيرادها ¨

يخصم من إيرادها الديون املدفوعة ونفقات املعيشة  والباقي ميثل وعاء الزكاة ¨

ثم تتبع باقي الطرق للوصول إلى الزكاة كما هو مبني من قبل. ¨
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مثال تطبيقي

لو فرضنا أن شركة لتأجير السيارات لديها 10 سيارات بقيمة 1،500،000 ريال 
ويف نهاية 30-12-1436 هـ

مبلغ إيرادات السيارات خالل احلول 600،000 ريال.

50،000 ريال ¨ بلغت مصاريف السيارات خالل احلول   
30،000 ريال ¨ بلغت مصاريف الصيانة    
10،000 ريال ¨ بلغت أقساط السيارات شهريا    
15،000 ريال ¨ بلغت نفقات املعيشة لصاحب الشركة شهريا  

يف ضوء هذه املعلومات . احسب الزكاة.

مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 150 رياال ؟
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مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

 600،000 ايرادات السيارات السنوية
600،000  مجموع املوجودات الزكوية

اإللتزامات
 50،000 مصاريف السيارات السنوية

 30،000 مصاريف الصيانة

  120،000 األقساط السنوية
 180،000 النفقات السنوية

 380،000 اجمالي االلتزامات
 220،000 وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5٪ 5،500 مقدار الزكاة
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زكاة
عروض التجارة

القسم الثالث عشر
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زكاة عروض التجارة

تعريف عروض التجارة 

هي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، ومتثل البضاعة، واملخزون السلعي،  
وديون التجارة

صفة أداء زكاة عروض التجارة 

األولى أن تكون نقدا، وال مانع ان تكون عينا ، وأيضا من املمكن أن يكون جزء منها نقدا ، 
واآلخر عينا حسب مصلحة الفقير.

والراجح : نقدا و السبب أن: 
عني السلعة من املمكن أنها ال تنفع الفقير ¨
بعض السلع ال ميكن جتزئتها )ربع سيارة ، نصف ثالجة ....وهكذا ( ¨
نصابها بالقيمة )85 جرام ذهب( ¨

الدليل على خضوع عروض التجارة للزكاة 
قال تعالى: )يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم( )البقرة 267ـ( ¨
وعن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة  ¨

من الذي نعده للبيع .   رواه أبو داوود والبيهقي

سبب التسمية بزكاة عروض التجارة وليس بزكاة التجارة؟

ألن التجارة تنقسم إلى عروض التجارة ، وعروض القنية 
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عروض التجارة:

هي السلع واألعيان التي تقتنى بغرض بيعها واالجتار فيها ، وليس بغرض استخدامها 
واستعمالها واالنتفاع بخدماتها . وتسمى يف الفكر احملاسبي )األصول املتداولة ـ أو ـ 

رأس املال النامي ( والتي فيها الزكاة

عروض القنية:

السلع واألعيان والعروض التي تقتنى بغرض استخدامها واستعمالها واالنتفاع بخدماتها، 
وليس بغرض بيعها واالجتار فيها . وتسمى يف الفكر احملاسبي )األصول الثابتة ـ مثل ـ 

العقارات واملباني والسيارات ... الى آخر األصول الثابتة وهذا رأس مال غير نام ، وعليه 
ليس فيها زكاة.

تنبيه مهم

ليس صحيحا أن زكاة عروض التجارة على النقدية املتوفرة يف نهاية السنة الزكوية فقط 
ألن عروض التجارة كما ذكرنا عبارة عن ) السلع ـ  النقود ـ  الديون ( والثالثة تخضع 

للزكاة.
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ديون خاضعة للزكاةنقود التجارة خاضعة للزكاةسلع خاضعة للزكاة

الديون اجليدةنقدية بالصندوقالسلع مبخازن املنشأة

ديون مشكوك يف حتصيلهاـنقدية بالبنكالسلع مبعارض البيع
تزكى عند قبضها

ديون معدومة ـ تزكى عند قبضهاودائع جاريةالسلع بالطريق من املوردين

ودائع حتت الطلبالسلع مودعة أمانة لدى الغير

السلع مت شراؤها بالفعل
ولم تصل إلى مقر املنشأ

ودائع استثمارية

األموال الشخصية - تضم أيضاـ
مثل يف صندوق بيته يف محفظته الخ

قائمة توضيحة لزكاة عروض التجارة ) سلع  ـ  نقود  ـ وديون(

تنبيه مهم

و الطريق إلى تزكية كل ما ذكر يحتاج إلى ميزانية يف نهاية السنة املالية حتلل بياناتها ألن 
أرقامها فيها )موجودات زكوية ـ عروض قنية ال تخضع للزكاة ـ والتزامات على املنشأة 
)تخصم ( وقطر اخليرية مستعدة للقيام بتحليل امليزانيات للتجار والوقوف على الزكاة 

اخلاصة باملنشأة التجارية مع السرية التامة على البيانات الواردة يف امليزانية.
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املوجودات )األصول( الثابتة الطويلة األجل(
ال زكاة فيها ما لم تكن مصنوعة من الذهب أو الفضةملوجودات الثابتة التغيلية )األراضي ، املباني ، السيارات ... الخ

ال زكاة يف أعيانها ، ودخلها يزكى بشروط الزكاةاملوجودات الثابتة الدارة للدخل )املستغالت( العمارات والسيارات لإليجار

هذه عروض جتارية ـ تزكى بسعر السوقاالستثمارات العقارية بغرض املتاجرة بها )العقارات واألراضي(

ال تدرج ضمن املوجودات الزكويةاملشروعات الرأسمالية بغرض التشغيل )السفن ، الطائرات  .. الخ(

ال تدرج ضمن املوجودات الزكويةاملشروعات الرأسمالية بغرض در الدخل )السفن ، الطائرات  .. الخ(

تدرج يف املوجودات الزكويةاملشروعات الرأسمالية بغرض البيع

ال يحسم هذا املخصص من املوجودات الزكويةمخصص استهالك املوجودات الثابتة التشغيلية أو الدارة للدخل

ال يخصم هذا املخصص من املوجودات الزكويةمخصص الصيانة للموجودات الثابتة التشغيلية أو الدارة للدخل

ال يخصم هذا املخصص من املوجودات الزكويةمكرر مخصص التأمني على املوجودات الثابتة 

ال تزكى إال إذا بيعت وتكون بسعر السوقاملوجودات املعنوية )حق التأليف ، واخللو ، والشهرة ، والعالمات التجارية

ال تدخل ضمن املوجودات الزكويةمصروفات ما قبل التشغيل)مبالغ صرفت قبل أن يبدأ النشاط التجاري(

ال يخصممن املوجودات الزكويةمخصص الهبوط يف األسهم بغرض )االقتناء(

تضم وتزكى على أساس وزنها متى كانت لالقتناءاملوجودات الذهبية والفضية والتحف

ال يخصم من املوجودات الزكويةمخصص هبوط االستثمارات يف أسهم الشركة التابعة والزميلة

حتسب ضمن املوجودات الزكوية بالقيمة السوقيةاالستثمارات يف )أسهم اخلزانة(

يطبق عليها احلكم الشرعي على السندات أذونات اخلزانة )تصدرها احلكومة بغرض االقتراض من السوق احمللي(

تزكى بحسب املوجودات التي متثلهاصكوك االستثمار )صكوك متساوية القيمة(

وخالصة األمر أن الميزانيات تحلل وفق هذا التحليل لخضوعها للزكاة

قائمة بالموجودات الثابتة الطويلة األجل
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املخزون السلعي
تدرج يف املوجودات الزكوية بسعر السوقبضاعة تامة الصنع

ال يخصم من املوجودات الزكويةمخصص البضاعة الهالكة والتالفة والبطيئة احلركة

ال يخصم من املوجودات الزكويةمخصص هبوط أسعار البضائع

ال يخصم من املوجودات الزكويةمكرر مخصص انخفاض أسعار العمالت

تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقيةالبضاعة قيد التصنيع

تزكى بالقيمة السوقيةاملواد األولية )مواد مضافة( تبقى عينه يف املصنوعات أو املشروعات

ال تدخل يف التقومي لغرض الزكاةمواد مساعدة )مود التنظيف ، والوقود ،الزيوت(

طاملا أنها غير معدة للبيع ـ ال زكاة عليهااملهمات الصناعية )قطع الغيار(

تزكى بالقيمة السوقيةالبضاعة بالطريق

تزكى بالقيمة السوقيةالبضاعة لدى الغير )بالوكالة(

يدخل ضمن الزكاة املدفوع منهااعتمادات مستنديه للبضائع املستوردة

قائمة بالموجودات المتداولة الموجودات المتداولة
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املدينون )الذمم املدينة(
يدرج ضمن املوجودات الزكويةدين مرجو التحصيل

ال تزكى إال حني قبضها لسنة واحدةالديون املعدومة

تدرج يف املوجودات الزكوية أوراق القبض )الكمبياالت والسندات اإلذنية(

تقّوم بالتكلفة وتدرج ضمن املوجودات الزكويةمدينو بضاعة السلم املشتراه )بضاعة مشتراه ولم يتم تسليمها بعد(

تقّوم بالتكلفة وتدرج ضمن املوجودات الزكويةمدينو بضاعة االستصناع املشتراة )بضاعة استصناع ولم يتم تسليمها بعد(

تزكى عند قبضها لسنة واحدة ولو بقيت محجوزة سننيتأمينات لدى الغير ) ملك الشركة ملبالغها غير تام (

املبالغ املدفوعة مقدما عن العقود )خرجت من ملك الشركة مقابل العقد 
املبرم(

ال يجب على الشركة تزكيتها

ال جتب الزكاة فيهااملصروفات املدفوعة مقدما

تدخل ضمن املوجودات الزكويةاإليرادات املستحقة  )وتخص السنة املالية احلالية ولم يتم قبضها(

 الودائع واحلسابات اجلارية لدى البنوك

تزكى هي وأرباحهاالودائع لدى البنوك اإلسالمية 

يزكى أصل الوديعة فقطالودائع لدى البنوك الربوية

تزكى النقدية احمللية، النقدية بالصندوق )محلية أو أجنبية(

وتزكى النقدية األجنبية بسعر الصرف يوم الزكاة

تقوم بسعر السوق ـ وتزكىاملوجودات الذهبية والفضية والتحف

تعامل معاملة زكاة عروض التجارةاالستثمارات يف األسهم بغرض املتاجرة

الئحة ب" المدينون" / الذمم المدينة
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       املطلوبات )االلتزامات( )اخلصوم(
يخصممن املوجودات الزكوية احلال منها فقطاملطلوبات طويلة األجل )الديون طويلة األجل(

يخصم  من املوجودات الزكوية احلال منها فقطالدائنون

يخصم من املوجودات الزكوية دائنو بضاعة السلم املبيعة ـ بضاعة مبيعة ولم تسلم للمشترين

يخصم من املوجودات الزكويةدائنو بضاعة االستصناع املشتراة ـ دين ترتب على الشركة لشرائها 

يخصم من املوجودات الزكويةدائنو بضاعة االستصناع املبيعة ـ التي تعاقدت الشركة على صنعها

يخصم من املوجودات الزكوية احلال منها فقطأوراق الدفع

يخصم من املوجودات الزكوية بدون فوائدالقروض القصيرة األجل وحسابات السحب على املكشوف

تخصم من املوجودات الزكوية املصروفات املستحقة 

ال تخصم من املوجودات الزكويةاإليرادات املقبوضة مقدما

تخصم من املوجودات الزكوية ألنها ديون على الشركةالضرائب املستحقة 

تخصم من املوجودات الزكويةالتأمينات املقدمة من العمالء

تخصم من املوجودات الزكويةمخصص األجازات

ال تخصم من املوجودات الزكويةمخصص نهاية اخلدمة للعاملني

ال يخصم من املوجودات الزكويةمكرر مخصص التعويضات

الئحة بالمطلوبات / االلتزامات
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حقوق املساهمني

ال يخصم من املوجودات الزكويةرأس املال

ال يخصم من املوجودات الزكويةعالوة اإلصدار ـ رأس مال إضايف

ال يخصم من املوجودات الزكويةاالحتياطات الرأسمالية ـ من إعادة تقييم موجودات ثابتة بسعر السوق

ال يخصم من املوجودات الزكويةاالحتياطيات اإليرادية ـ جزء من فائض الربح يتم احتجازه

ال يخصم من املوجودات الزكويةاالحتياطي القانوني ـ مبالغ مستقطعة بقانون الشركات من صايف الربح

ال يخصم  من املوجودات الزكويةاالحتياطي االختياري ـ مبالغ مستقطعة من صايف الربح بنص نظام الشركة

ال يخصم  من املوجودات الزكويةاألرباح املقترح توزيعها

ال يخصم من املوجودات الزكويةاألرباح غير املوزعة

الئحة بقائمة المساهمين
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أحكام حساب زكاة عروض التجارة

1. حتديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء يف شهر رمضان أو يف نهاية السنة الهجرية ، 
أو نهاية السنة املالية

2. يقوم التاجر بحصر ) أموال التجارة ( التي جتب فيها الزكاة السابق ذكرها أعاله  
3. حصر وتقوم االلتزامات  )املطلوبات( احلالة الواجبة اخلصم من أموال التجارة 

اخلاضعة للزكاة
4. حتديد وعاء الزكاة عن طريق خصم املطلوبات من أموال التجارة

5. إذا وصل وعاء الزكاة إلى ما قيمته نصاب أو أكثر فقد وجبت الزكاة ، والنصاب 85 
جرام ذهب عيار 21

6. سعر الزكاة 2.5 % للسنة الهجرية ، 2.575 % للسنة امليالدية
7. يحسب مقدار الزكاة = وعاء الزكاة  *سعر الزكاة 

معلومات مهمة لحساب زكاة التجارة

حلساب زكاة التجارة البد من توافر معلومات محاسبية عن هذه التجارة أو ميزانية حتلل 
بياناتها على أساس ما يخضع منها للزكاة وما ال يخضع.

ومنها على سبيل المثال مايلي: 

أصول ثابتة ـ بضاعة ـ عمالء ـ مدينون ـ أوراق قبض ـ وديعة استثمارية ـ حساب جاري 
بالبنك ـ نقدية باخلزينة ـ دائنون ـ موردون ـ أوراق دفع ـ مصروفات مستحقة .

وما ذكر أعاله يكون عادة يف املنشأة الفردية الصغيرة مثل ) سوبر ماركت وما شابهه(
أما املنشآت التجارية الكبيرة فيلزمها ميزانية عمومية عن احلسابات املنتهية عن كل 

سنة،  ويتم حساب الزكاة املتوجبة عليها بعد حتليل بنودها.
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مسألة

لو فرضنا أن أحد تار )سوبر ماركت( أراد أن يحسب زكاته وكانت موجوداته 
كاآلتي :

في رمضان 1437 هـ

 ¨200000 أصول ثابتة   
 ¨400000 بضاعة    
 ¨12000 مدينون    
 ¨50000 عمالء    
 ¨10000 أوراق قبض جيدة   
 ¨50000 وديعة استثمارية   
 ¨10000 نقدية باخلزينة   

اإللتزامات

 ¨50000 دائنون    
 ¨10000 أوراق دفع    
 ¨5000 مصروفات مستحقة   
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وتبين اآلتي

¨ 500000 القيمة السوقية للبضاعة  
ريال ديون غير جيدة ¨  2000 ضمن املدينني مبلغ   
ريال ¨  10000 بلغ عائد الوديعة االستثمارية   

150 رياال. سعر جرام الذهب عيار 24 هو  

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة ؟
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زكاة
النشاط الصناعي

القسم الرابع عشر
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زكاة النشاط الصناعي 

يعتبر النشاط الصناعي يف الوقت املعاصر من أهم مصادر الكسب
وتخضع الزكاة فيه وفقا لشركات عروض التجارة .

أحكام حساب زكاة النشاط الصناعي

ال تختلف عن األحكام املطبقة يف النشاط التجاري

ما يخضع وماال يخضع من األموال في النشاط الصناعي للزكاة

ال تخضع للزكاة¨  األصول الثابتة 
البضاعة يف النشاط الصناعي سواء كان ¨
تخضع للزكاة ¨ إنتاج تام    
تخضع للزكاة ¨ إنتاج حتت التشغيل   
تخضع للزكاة ¨ خامات    
تخضع للزكاة ¨ قطع غيار معدة للبيع  
تخضع للزكاة ¨ الودائع االستثمارية وعائدها  
احلسابات اجلارية لدى البنوك   تخضع للزكاة ¨
تخضع للزكاة ¨ النقدية بالصندوق   
تخضع للزكاة )اجليد منها( ¨ املدينون    
تخضع للزكاة )اجليد منها( ¨ أوراق القبض   
تخضع للزكاة ¨ السلف والعهد اجليدة   
تخضع للزكاة ¨ القروض احلسنة للعاملني  
تخضع للزكاة )اجليدة منها( ¨ احلسابات اجلارية املدينة  
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الخصوم المتداولة
تخصم من الزكاة

مثل:

القسط احلال من القروض. ¨
الدائنون واملوردون. ¨
أوراق الدفع املستحقة. ¨
دفعات مقبوضة من العمالء مقدما. ¨

حقوق الملكية

ال تخصم ألنها ليست من االلتزامات احلالة

رأس املال. ¨
االحتياطيات. ¨
األرباح املرّحلة ¨
أرباح الفترة. ¨

مقدار النصاب ، سعر الزكاة

نفس النصاب ، وسعر الزكاة كما يف النشاط التجاري.
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مسألة

لو فرضنا أن أحد املسلمني ميلك ورشة للتجارة، ويحتاج إلى حساب زكاته 
يف نهاية السنة الهجرية 30-12-1437 هـ. وقد مت جرد الورشة وقّومت 

موجودات والتزامات الورشة فكانت كالتالي : املوجودات )بالريال(.

الموجودات )بالريال(

¨ 50000 نقدية بالبنك   |  1000000 أصول ثابتة 
¨ 100000 مدينون    |    450000 إنتاج تام  
¨ 10000 نقدية باخلزينة   |    5000 إنتاج حتت التشغيل 
مصاريف قبل التشغيل 10000 ¨  |    30000 خامات  
¨ 2000 مستلزمات تشغيل 

االلتزامات )بالريال(

¨ 5000 أوراق دفع    |    10000 دائنون  
¨ 15000 مصاريف مستحقة 

وتبين عند الجرد اآلتي:

500000 ريال ¨ القيمة السوقية لإلنتاج التام   
4500 ريال ¨ القيم السوقية لإلنتاج حتت التشغيل  
20000 ريال ¨ هناك ديون مشكوك يف حتصيلها  
160 ريال ¨ سعر جرام الذهب عيار24 هو   

يف ضوء هذه البيانات . احسب زكاة الورشة ؟
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زكاة
العقارات

القسم الخامس عشر
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زكاة العقارات

أشكال االتجار في العقارات 

التشييد والبناء. ¨

تقسيم األراضي وبيعها. ¨

شراء األراضي والبناء فوقها وحدات )سكنية ، جتارية ، صناعية(. ¨

التجارة يف األراضي والعقارات. ¨

الوساطة يف جتارة العقارات. ¨

االستثمار يف العقارات.  ¨

شراء العقارات وتركها حلني ارتفاع ثمنها ثم بيعها. ¨

شراء العقارات املبنية الستخدامها يف املستقبل لسكن الذرية. ¨

احلصول على عقارات كميراث وتركها كما هي لصعوبة التصرف فيها.  ¨

شراء العقارات املبنية وتأجيرها للغير. ¨

احلصول على عقارات؛ كهبة أو هدية وتركها كما هي لصعوبة التصرف فيها. ¨

العقارات املخصصة ألغراض اجتماعية وعقارية. ¨
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المقاوالت العقارية

نشاط المقاوالت العقارية 

املقصود بنشاط املقاوالت العقارية هو  بناء العقارات على اختالف أنواعها ، حيث يتم 
حتويل األرض باستخدام اخلامات املختلفة ولوازم البناء والعنصر البشري إلى وحدات 

)سكنية، أو إدارية، أو جتارية، أو صناعية ، أو خدمية(

أحكام حساب زكاة نشاط المقاوالت العقارية 

أحكام حساب زكاة نشاط املقاوالت العقارية كاآلتي:

 ال تب الزكاة يف :

األصول الثابتة املعنوية )حقوق الرخص والتراخيص، حقوق االمتياز(. ¨
أعيان األصول الثابتة ) العدد، األدوات، الرافعات، ووسائل النقل ...الخ( ¨
قطع الغيار اخلاصة باألصول الثابتة. ¨
التأمينات لدى اجلهات احلكومية ألنها يف حكم األموال املجمدة. ¨
غطاء وخطابات الضمان ألجل ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود وعند اإلفراج عنها  ¨

تزكى مع بقية األموال النقدية.
املصاريف اإليرادية املؤجلة، ومصاريف التأسيس حيث ال يتوافر فيها شروط النماء وال  ¨

يرجى استردادها.

 تب الزكاة يف :

الوحدات املبنية التامة  وتقوم على أساس سعر السوق. ¨
األعمال حتت التنفيذ وتقوم على أساس سعر السوق. ¨
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التشوينات يف املواقع ) مواد البناء التي لم تدخل يف املبنى حتت اإلنشاء(  وتقوم على  ¨
أساس سعر السوق.

خامات التشغيل وتقوم على أساس سعر السوق. ¨
الديون اجليدةعلى الغير )عمالء ، مدينون ، سلف ، أوراق قبض ، حسابات جارية مدينة  ¨

)
النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية. ¨
النقدية يف الصندوق. ¨
العهد والسلف لدى العاملني. ¨

 يخصم منها )االلتزامات( )اخلصوم(

الدائنون ، املوردون ، أوراق الدفع. ¨
الدفعات احملصلة مقدما من العمالء لشراء وحدات سكنية. ¨
األقساط احلالة املتوقع سدادها يف العام املقبل من القروض. ¨
احلسابات اجلارية الدائنة املستحقة للغير. ¨
املصروفات املستحقة واجبة األداء. ¨
املخصصات ملقابلة االلتزامات )مخصص الغرامات والتعويضات ، مخصص الضرائب ،  ¨

مخصص مكافآت ترك اخلدمة(.

 ال يخصم من الزكاة   )حقوق امللكية(

رأس املال املدفوع. ¨

االحتياطيات. ¨

األرباح غير املوزعة. ¨

أرباح العام احلالي. ¨

)ألنها ال تعتبر من االلتزامات احلالة(. ¨
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االستثمارات العقارية

نشاط االستثمارات العقارية 
املقصود بنشاط االستثمارات العقارية هو شراء األراضي أو املباني إلعادة بيعها بهدف 

حتقيق الربح.

أحكام حساب الزكاة في نشاط االستثمارات العقارية

يطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجاري .

البضاعة تتمثل يف :
األراضي والعقارات املبنية املرصودة للتجارة بسعر السوق.

الديون اليدة لدى الغير وتتمثل يف :
عمالء ـ مدينون ـ أوراق قبض ـ سلف ـ حسابات جارية مدينة .... الخ.

أموال 

لدى البنوك وأرباحها الشرعية
خزينة املستثمر

يخصم منها

دائنون ، موردون ، أوراق دفع.
حسابات جارية دائنة.

مصروفات مستحقة واجبة األداء.
مخصصات ملقابلة االلتزامات املتوقعة.

الفرق بينها يزكى متى وصل نصابا وحال عليه احلول. 
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تأجير العقارات

نشاط تأجير العقارات

املقصود بتأجير العقارات هو اقتناء العقارات بغرض تأجيرها للغير. 

أحكام الزكاة في نشاط تأجير العقارات 

ال جتب الزكاة
يف أعيان العقارات )األصول الثابتة(.

تجب الزكاة في:

اإليجار الشهري × 12 شهرا = اإليجار السنوي.

 يخصم منه

املصروفات السنوية على العقار )صيانة ، حراسة ... الخ(. ¨

نفقات املعيشة للمؤجر إذا كان هذا هو املصدر الوحيد لدخله. ¨
الفرق يزكى متى وصل نصابا وحال عليه احلول بنسبة 2.5 % للسنة الهجرية،

2.575 % للسنة امليالدية.

ولو تم بيع العقار في أي وقت

يعتبر ماال مستفادا يضم إلى األموال النقدية إن وجدت، ويتم أداء الزكاة عنها
يف نهاية العام بنسبة 2.5 %.
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العقارات بقصد السكنى

العقار بغرض السكنى،

ال جتب فيه الزكاة.

ويلحق بهذا العقار الذي ال يستخدم إال يف اإلجازة الصيفية،

أي ال جتب فيها الزكاة

والعقار املكون من عدة طوابق لسكن األوالد يف املستقبل،

ال جتب فيها الزكاة.

والعقار املوروث الذي يصعب بيعه، والعقار غير محدد القصد )سكن، بيع ... الخ(،

ال جتب فيه الزكاة ..... وإذا بيع يف املستقبل يزكى لعام واحد، ويأخذ حكم املال 
املستفاد.

واألرض املتروكة وغير محددة القصد

ال جتب فيها الزكاة.

واألرض البور

ال زكاة عليها. 
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والخالصة أن العقارات التي ال تجب فيها الزكاة هي: 
العقارات املخصصة للسكن ، ولسكن األوالد يف املستقبل. ¨

العقارات املوقوفة ألعمال اخلير والبر. ¨

العقارات املخصصة للمنافع الدينية والثقافية.  ¨

العقارات املخصصة لسكن العمال واملوظفني واخلدم. ¨

العقارات املخصصة لتقدمي اخلدمات للعمليات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية. ¨

العقارات احملبوسة أو املرهونة بسبب قضايا أو مشاكل ويصعب بيعها أو تأجيرها أو  ¨
االنتفاع بها.

العقارات املخصصة كمرافق عامة. ¨

أما العقارات اململوكة بنية التجارة فيها،

ففيها الزكاة يطبق عليهما أحكام )زكاة عروض التجارة(

أما العقارات اململوكة بنية تأجيرها واالنتفاع من ريعها أو غلتها، فهي نوعان:

1. األراضي الزراعية املؤجرة للغير 
تزكى زكاة النقدية، إذا قام املالك بتأجيرها للغير مقابل قيمة إيجارية.

2. أما املستأجر فيخرج زكاة الزرع بعد خصم النفقات بشروط زكاة الزروع.
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نموذج قائمة حساب الزكاة لنشاط تجارة عقارات 

نوذج قائمة حساب الزكاة
لنشاط تارة العقارات عن احلول املنتهي  /  /

ايضاحاتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيان
  املوجودات الزكوية
بالقيمة السوقية أراضي معدة للبيع

بالقيمة السوقية عقارات مباني معدة للبيع
اجليد املرجو حتصيله عمالء 
اجليد املرجو حتصيله مدينون

اجليد املرجو حتصيله أوراق جتارية
الفعلي حسب كشف البنك نقدية لدى البنوك
الفعلي حسب اجلرد الفعلي نقدية باخلزينة

 أخرى
***اجمالي املوجودات

 املطلوبات )االلتزامات( احلالة واجبة اخلصم
 أقساط مستحقة للغير

 دائنون
 أوراق دفع

 مصروفات مستحقة
 ديون قصيرة مستحقة

 أخرى
***اجمالي االلتزامات واجبة اخلصم

 *** وعاء الزكاة
النصاب )مايعادل 85 جرام ذهب عيار 21(

مقدار الزكاة = الوعاء * سعر الزكاة
سعر الزكاة = 2.5 % للعام الهجري

سعر الزكاة = 2.575 % للعام امليالدي
يطبق عليها أحكام زكاة املستغالت )صايف القيمة اإليجارية( بعد طرح املصاريف والنفقات .... وإذا وصلت نصابا تزكى. 
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نموذج قائمة حساب الزكاة عن نشاط مقاوالت العقارات 

نوذج قائمة حساب الزكاة
لنشاط تارة العقارات عن احلول املنتهي  /  /

ايضاحاتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيان
  املوجودات الزكوية
تقوم مبعرفة خبير أعمال حتت التنفيذ

تقوم مبعرفة خبير أعمال تامة
تقوم مبعرفة خبير وحدات سكنية تامة

تقوم مبعرفة خبير وحدات حتت التشطيب
على أساس القيمة السوقية تشوينات اخلامات )مواد البناء التي لم تدخل يف املبنى حتت االنشاء( 

اجليد منها املدينون وأوراق القبض
اجليد منها شيكات حتت التحصيل

كشف حساب البنك حسابات بالبنوك
اجلرد الفعلينقدية باخلزينة

 أخرى
*** اجمالي املوجودات

 املطلوبات )االلتزامات( احلالة واجبة اخلصم
 أقساط مستحقة للغير

 دائنون
 أوراق دفع
 موردون

دفعات مقدمة
  تسهيالت ائتمانية

مصروفات مستحقة
أخرى

***اجمالي االلتزامات واجبة اخلصم
***وعاء الزكاة

النصاب )مايعادل 85 جرام ذهب عيار 21(
مقدار الزكاة = الوعاء * سعر الزكاة

سعر الزكاة = 2.5 % للعام الهجري
سعر الزكاة = 2.575 % للعام امليالدي
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نموذج قائمة لحساب زكاة نشاط إيجارات العقارات

نوذج قائمة حساب الزكاة
لنشاط ايجارات العقارات عن احلول املنتهي   /   /

ايضاحاتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيان
على احملصل فعليا اإليجار اإلجمالي السنوي

  أخرى

 ***اجمالي اإليراد السنوي
  املطلوبات )االلتزامات( احلالة واجبة اخلصم

  أجرة احلراسة
  مصاريف الصيانة

  مصاريف التصليحات
  استهالك الكهرباء واملاء

  رسوم
  نفقات معيشة

  أخرى
 ***اجمالي االلتزامات واجبة اخلصم

 ***وعاء الزكاة
  النصاب )مايعادل 85 جرام ذهب عيار 21(

  مقدار الزكاة = الوعاء * سعر الزكاة
رأي الهيئة الشرعية للزكاة سعر الزكاة = 2.5 % للعام الهجري

رأي الهيئة الشرعية للزكاة سعر الزكاة = 2.575 % للعام امليالدي
رأي الدكتور القرضاوي سعر الزكاة = 10 %
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مسألة 1

لو فرضنا أن أحد تار العقارات أراد أن يحسب زكاته وكانت موجوداته كالتالي 
يف 1437/12/30 هـ :

ريال ¨  6000000 أراضي معدة للبيع    
ريال ¨  6000000 عقارات مباني معدة للبيع   
ريال ¨  500000 عمالء     
ريال ¨  100000 مدينون     
ريال ¨  1500000 نقدية بالبنك    
ريال ¨  500000 نقدية باخلزينة    

وتبين أن االلتزامات كالتالي

ريال ¨  1000000 أقساط مستحقة للغير   
ريال ¨  800000 دائنون     
ريال ¨  300000 أوراق دفع     
ريال ¨  200000 مصروفات مستحقة    

وتبين اآلتي عند الزكاة

ريال ¨  6500000 سعر السوق لألراضي املعدة للبيع  
ريال ¨   7000000 سعر السوق للمباني املعدة للبيع  
)ديون غير جيدة( ¨   20000 ضمن املدينون    
األقساط املستحقة للغير على 10 أقساط سدد منهم قسطان من قبل ¨
20000 ريال ¨ بلغ العائد  من النقدية لدى البنك  

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 24 
هو 150 رياال ؟ 



حساب زكاتك بين يديك 94

مسألة 2

)نشاط مقاوالت العقارات( 
لو فرضنا أن شركة ملقاوالت العقارات أراد أن حتسب زكاتها وكانت موجوداتها 

كالتالي يف 30/12/1437 هـ :

¨ 7500000 أعمال حتت التنفيذ    
¨ 3000000 أعمال تامة    
¨  7000000 الوحدات السكنية التامة   
¨ 2000000 األعمال حتت التشطيب   
تشوينات اخلامات ¨

) مواد البناء اخلام التي لم تدخل يف البناء بعد(      5000000
¨ 1200000 املدينون     
¨ 500000 شيكات حتت التحصيل   
¨ 1000000 حسابات بنكية    
¨ 200000 نقدية باخلزينة    

وتبين أن االلتزامات كالتالي : 

¨ 2000000 قرض طويل األجل    
¨ 1000000 دائنون     
¨ 300000 دفعات مقدمة    
¨ 1000000 أوراق الدفع    
¨ 500000 مصروفات مستحقة        
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وتبين اآلتي عند الزكاة

¨ 8000000 سعر السوق لألعمال حتت التنفيذ  
سعر السوق لألعمال التامة واألعمال حتت التشطيب قدرها اخلبراء بزيادة 15% ¨
¨ 200000 ضمن املدينون ديون غير جيدة   
¨  100000 العائد من احلسابات البنكية أرباح إسالمية 
القرض على 10 أقساط ¨

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 24 
هو 150 رياال ؟
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مسألة 3

لو فرضنا أن مالكا لعقار قام بإيجار عمارة تتكون من 50 شقة بقيمة إيجاريه 
5000 ريال شهريا، و 30 فيال بقيمة إيجار شهرية 8000 ريال

وقد تبين من خالل دفاتره أن مصاريفه كانت كالتالي:

شهريا ¨  1500 أجرة احلراسة  

للفلل ¨  8000 للعمارة،   7000 مصاريف الصيانة  

شهريا ¨  2000 استهالك الكهرباء  

شهريا ¨  8000 نفقات املعيشة  

شهريا ¨  3000 مدفوعات أخرى  

وتبني أن عند هذا املالك وديعة يف مصرف إسالمي قدرها مليون ريال والعائد 
منها 40000 ريال، ويف خزينته 200000 ريال

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 24 
هو 150 رياال عن السنة الزكوية املنتهية يف 1437/12/30 هـ ؟
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مسألة 4

لو فرضنا أن مكتبًا للعقارات أراد أن يحسب زكاته عن السنة املنتهية يف 
2016/12/31 وكانت إيراداته كالتالي:

¨  300000 سمسرة عقارية     
¨ 200000 دعاية وإعالن لعقارات معروضة للبيع واإليجار  
¨  250000 تقومي عقارات     
¨ 300000 أتعاب حتصيل إيجارات    
تقسيم أراضي وتسجيلها     ¨

وكانت النفقات كالتالي: 

¨ 200000 نفقات النشاط     
شهريا ¨  10000 نفقات املعيشة ملالك املكتب    
¨ 20000 مصاريف مستحقة     

وتبين عند نهاية السنة اآلتي: 

¨ 20000 أن هناك ديونا معدومة قدرها    
¨ 10000 أن هناك عائدا من بنك ربوي    
¨ 300000 أن يف بنك املالك ) مبلغ(    

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة مع العلم أن سعر جرام الذهب عيار 24 
هو 150 رياال؟ 
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مثال تطبيقي

لو فرضنا أن أحد املسلمني لديه عمارة يؤجرها للغير . وقد قام بحصر 
أمواله يف نهاية 30-12-1433 هـ فكانت كالتالي:

ريال ¨   600،000 القيمة اإليجارية للعمارة شهريا  
ريال ¨   5،000 نفقات العمارة شهريا من حراسة وغيره  
ريال ¨   30،000 نفقات معيشة صاحب العمارة شهريا  
ريال ¨   50،000 ديون للغير    

يف ضوء هذه املعلومات احسب الزكاة املستحقة عليه يف نهاية السنة.

مع العلم بأن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 150 رياال للجرام؟
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مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

7،200،000   7،200،000 القيمة االيجارية السنوية
7،200،000  مجموع املوجودات الزكوية

اإللتزامات
 60،000  60،000 نفقات العمارة عن السنة

 360،000  360،000 نفقات صاحب العمارة عن السنة

  50،000 ديون للغير
 470،000 اجمالي االلتزامات

 6,730،000 وعاء الزكاة
وعاء الزكاة * 2.5٪  168،250 مقدار الزكاة

احلل:



حساب زكاتك بين يديك 100

زكاة
الزروع والثمار

القسم السادس عشر
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زكاة الزروع والثمار

أوجب اهلل تعالى زكاة الزروع والثمار فقال:
﴿ يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من األرض  ﴾ 

)البقرة 267(
وقال تعالى:

﴿ وآتوا حقه يوم حصاده  ﴾ )األنعام 141(

أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار

1. ال يشترط يف زكاة الزروع حوالن احلول ، إمنا تؤدى الزكاة عند احلصاد ، قال تعالى 
)وآتوا حقه يوم حصاده( ـ األنعام 141ـ 

2. يدخل يف وعاء الزكاة كل ما تنتجه  األرض من محاصيل وثمار
3. نصاب الزكاة  )خمسة أوسق ( أي  مايعادل653 كيلو جراما، وقد  قال رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم: )  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (
4. يجوز خصم نفقات الزراعة بشرط أن ال تزيد على الثلث ـ وهذا الرأي هو الذي 

أخذت به الهيئة الشرعية العاملية للزكاة.
5. سعر زكاة الزروع والثمار %10 إذا كانت تروى مباء السماء  ، أو %5 إذا كانت تروى 

بآلة.

نصاب زكاة الزر وع والثمار 

جاء يف احلديث الصحيح )ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة( واخلمسة أوسق تعادل 
ما وزنه )653( كيلو جراما من القمح ونحوه ، ويف احلب والثمر الذي من شأنه التجفيف 

يعتبر التقدير السابق بعد اجلفاف ال قبله.
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وقت وجوب زكاة الزرع 

ال يراعى احلول يف زكاة الزرع ، بل يراعى املوسم واحملصول لقوله تعالى )وآتوا حقه 
يوم حصاده(، وعليه لو أخرجت األرض أكثر من محصول يف السنة وجب على صاحبها 

إخراج الزكاة عن كل محصول. 

مقدار الواجب في زكاة الزرع 
يف حالة الري دون تكلفة )مباء السماء(  يكون الواجب العشر )10%( ¨
يف حالة الري بوسيلة فيها كلفة ، يكون الواجب نصف العشر )5%( ¨
يف حالة الري املشترك بني النوعني ، يكون الواجب ثالثة أرباع العشر %7.5 ويخرج  ¨

املزارع الزكاة من عني احملصول ، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة.

الزكاة في العسل

جتب يف العسل الزكاة إذا بلغ النصاب ، ونصابه 75 كيلوجراما ، ومقدار الزكاة فيه 
العشر ، ويجوز دفع القيمة نقدا.

تنبيه مهم:

و ما يستهلك من األرض كهدايا  أو يأكل منه انسان أو حيوان أو طائر الجتب فيه الزكاة ـ 
على سبيل املثال )البرسيم( الذي تأكله احليوانات. 
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مصارف الزكاة

القسم السابع عشر
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مصارف الزكاة

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها ا الصَّ َ قال اهلل تعالى: ﴿ ِإنَّ
ِبيِل َفِريَضًة ِ َواْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اللَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ َوامْلَُؤلَّ

)التوبة: 60(  ُ َعِليٌم َحِكيم ٌ ﴾  ِ َواللَّ ِمَن اللَّ
وعن ابِن عبَّاس َرِضَي اهللُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم بَعث معاًذا إلى اليََمِن، 

وقال له: "أْعِلْمُهم أنَّ عليهم َصَدقًة تُؤَخُذ ِمن أْغنياِئهم وتَُردُّ على ُفقراِئهم". 
وبالتالي فإن مصارف الزكاة تنقسم إلى مايلي: 

2,1 مصرف الفقراء والمساكين

أوال:
الفقير هو الذي ال مال له وال كسب يقع موقعا من كفايته،

واملسكني هو الذي ميلك ما يقع موقعا من كفايته وال يكفيه ملدة سنة.  

ثانيًا:
يعطى من سهم الفقراء واملساكني كل ما يلي :

1. من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه املعتادة ملثله.
2. طالب العلم العاجز عن اجلمع بني طلب العلم والتكسب.

3. العاجزون عن التكسب.
4. من لم يجد عمال يليق مبكانته ومروءته.

5. العاملون يف وظائف عامة أو خاصة من ال تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد 
حاجاتهم.

6. الزوج الذي ال ميلك كفايته وال يقدر على حتصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من 
زكاة مالها.

7. يجوز إعطاء الفقير الفاسق من الزكاة. 
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ثالثًا:
ال يخرج عن وصف الفقراء أو املسكنة من حتقق فيه املعنى املتقدم يف )أوال( من يلي:

أ - من له مسكن مالئم يحتاج إليه فال يكلف بيعه لإلنفاق منه.
ب - من له مال ال يقدر على االنتفاع به وال يتمكن من احلصول عليه.

ت - من له نصاب أو نصب ال تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.
ث - من له عقار يدر عليه ريعا ال يفي بحاجته.

ج - من لها حلي تتزين بها وال تزيد عن حوائج مثلها عادة.
ح - من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها يف صنعته وال يكفي كسبه منها وال من 

غيرها حاجته.
خ - من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب 

علوم أخرى نافعة.
د - من كان له دين ال يستطيع حتصيله لكونه مؤجال أو على مدين مفلس أو ماطل.

رابعًا:
يعطى الفقير واملسكني كفايته ملدة عام

خامسًا:
يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعالج 

وتعليم أوالده وكتب علم إن كان ذلك الزما ألمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف 
وال تقتير.

سادسًا:
مراعاة حاجات املسلم بال تفريق بني فقير وفقير باعتبار جنسيته. 

سابعًا:
نظرا لشيوع ادعاء الفقر واملسكنة ينبغي التحري يف حالة االشتباه قبل اإلعطاء ويراعى 

يف ذلك وسائل اإلثبات الشرعية.
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ثامنًا:
ال يعطى من سهم الفقراء واملساكني من يلي :

أ- األغنياء وهم ميلكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم ملدة سنة. 
ب- األقوياء املكتسبون الذين يقدرون على حتقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم. 

ت- غير املسلمني.

3- العاملين عليها

ـ عامل الزكاة هو الذي يتولى القيام بالعمل على الزكاة، بحسب نوع العمل، مثل: اجلابي 
أو الساعي يف جمع مال الزكاة، أو الكاتب، من يقوم بحصر أموال الزكاة، أو اخلرص ) 
التخمني (، والتقييد، أو احلساب، أو الصرف للمستحقني، أو غير ذلك ما يحتاج إلى 

عمل
ـ ويعطى العامل قسطا من مال الزكاة مقابل عمله، وهو عبارة عن أجرة.

كاِة وتوزيِعها- يُدهم يُد  لُة بَجمِع الزَّ ساُت املخوَّ كاة- ويف ُحكِمهم املؤسَّ والعاملوَن على الزَّ
ة  ي أو التقصيِر، وتبَرأُ ِذمَّ أمانٍة؛ ال يَضمنوَن هالَك املاِل الذي يف يَِدهم إالَّ يف حالتَي التعدِّ

كاة إليهم. املزكِّي بتسليِم الزَّ

4- المؤلفة قلوبهم

هم، أو يُرجى بَعِطيَِّتهم تأليُف ُقلوِبهم  املَُؤلَّفة ُقلوبُهم: هم َمن يُرجى إسالُمهم، أو كفُّ شرِّ
ةُ إمياِنهم. وقوَّ

- من يعطى ليسلم ، عن صفوان بن أمية قال: )أعطاني رسول اهلل يوم حنني وإنه 
ألبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار، وإنه ألحّب الناس إلي(

رواه مسلم والترمذي
- ومنهم من يعطى ليحسن إسالمه، ويثبت قلبه.
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5- وفي الرقاب

املكاتب يعان يف فك رقبته.
واملكاتب هو  العبد الذي اشترى نفسه من سيده، وذلك بأن يتفق مع سيده على حترير 
ى له صار حراً. فهذا املكاتب  رقبته مقابل أقساط معلومة من املال يدفعها له * فإذا وفَّ

يجوز أن يُعان على مكاتبته من الزكاة.
والعبد اململوك يف عتقه.

وكذلك يجوز أن يعتق من مال الزكاة الرقيق غير املكاتب. 
وعن أبي هريرة رضي الل عنه أن النبي   قال: ثالثة حق على اهلل عونهم: الغازي يف 
سبيل اهلل، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه اإلمام أحمد 

وأهل السنن
َقاِب افتداَء األسرى املُسلمني َيشَمُل سهُم َويِف الرِّ

6- الغارمون

الغارم: من عليه دين، ويعطى من الزكاة إذا كان:

الدين الذي استدانه ملباح، وعجز عن قضائه. ¨ 

أو بسبب حتمل حمالة، إلصالح بني الناس.¨ 

أو كان ضامنا، وعجز عن دفع ما لزمه.      ¨ 
فيعطى من مال الزكاة، ما يفي مبا عليه لغرمائه. 

كاة إال إذا تاب.  ¨ ٍم؛ فإنَّه ال يُعطى ِمَن الزَّ  َمن غِرم يف محرَّ
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7- في سبيل الله

ِب إلى اهلِل تعالى. يف سبيل الل: عامٌّ يَقع على كلِّ عَمٍل خالٍص، ُسلك به طريُق التقرُّ

بيل 8ـ ابن السَّ

بيِل: هو الغريُب الذي ليس بيَِده ما يرِجُع به إلى بَلَِده، وإْن كان غنّيًا فيها فيعطى  ابُن السَّ
من الزكاة

كاِة مِلَن انقَطَع يف سَفِر املعصيِة ما لم يتُْب. ال يُعَطى ِمَن الزَّ
قال اهللُ تعالى:

ْثِم َواْلُعْدَواِن  ﴾ )املائدة: 2( ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ
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مفكرة الزكاة

القسم الثامن عشر
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جدول نصاب ومقدار زكاة اإلبل
الزكاة الواجبة إلىمنالزكاة الواجبة الى من

حقة وبنت لبون130139ال شيء14

حقتان وبنت لبون140149شاة59

ثالث حقاق150159شاتان1014

أربع بنات وحقتان160169ثالث شياه1519

ثالث بنات لبون وحقة170179أربع شياه2024

بنتا لبون وحقتان180189بنت مخاض2535

أربع حقاق190199بنت لبون3645

أربع بنات لبون وحقة200209حقة4660

أربع بنات لبون وحقتان210219جذعة6175

ثالث حقاق وبنتي لبون220229بنتا لبون7690

 أربع حقاق وبنت لبون230239حقتان91120

وهكذا240249ثالث بنات لبون121129



حساب زكاتك بين يديك 112

جدول نصاب ومقدار زكاة الغنم
الزكاة الواجبة إلىمن

ال شيء139

 شاة40120

شاتني121200

ثالث شياه201299

أربع شياه300399

 خمس شياه400499

وهكذا يف كل مائة شاة  

جدول نصاب ومقدار زكاة البقر
الزكاة الواجبة إلىمن

ال شيء129

تبيع3039

مسنة4059

تبيعتان6069

مسنة وتبيع7079

مسنتان8089

ثالث أتباع9099
مسنة وتبيعان100109

مسنتان وتبيع110119

 ثالث مسنات أو أربعة أتباع120129
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تعريفــــات

شاة:

)أنثى من الغنم ال تقل عن سنة(

بنت مخاض:

)وهي أنثى اإلبل التي متت سنة ودخلت يف الثانية  وسميت بذلك ألن أمها حلقت 
باملخاض ، وهي من احلوامل(

بنت لبون:

)وهي أنثى اإلبل التي متت سنتني ودخلت يف الثالثة وسميت بذلك ألن أمها تكون قد 
وضعت غيرها يف الغالب وصارت ذات لب(

حقة:

)أنثى اإلبل التي أمتت ثالث سنني ودخلت الرابعة ، وسميت حقة ألنها استحقت أن 
يطرقها الفحل(

جذعة:

)أنثى اإلبل التي أمتت أربع سنني ودخلت اخلامسة(

تبيع:

)ما أمت من البقر سنة ودخل يف الثانية ، ذكرا كان أم أنثى(

مسنة:

)أنثى البقر التي أمتت سنتني ودخلت يف الثالثة(
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مالحظات كلي جزئي البيان
 )املوجودات الزكوية(

ذهب   

سعر السوق عمالت أجنبية

سعر السوق نقدية بالبنك )جاري ، توفير(

حسب كشف احلساب نقدية باخلزينة

حسب اجلرد الفعلي وديعة استثمارية

القيمة الدفترية إرباح وديعة

القيمة الدفترية أسهم

اجمالي الثروة النقدية

االلتزامات احلالة

احلال منها فقط إقساط مستحقة

أمانة للغير

النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 وعاء الزكاة

الوعاء * سعر الزكاة مقدار الزكاة

سعر الزكاة ٪2.5     للعام الهجري

سعر الزكاة ٪2.575  للعام امليالدي

حساب / زكاة الثروة النقدية
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قائمة ح/ زكاة النشاط التجاري )2( عن احلول املنتهي يف  /   /
مالحظات كلي جزئي البيان

 )املوجودات الزكوية(
سعر السوق بضاعة
ديون جيدة عمالء

يستبعد د م يف حتصيلها واملعدومة مدينون 
أوراق قبض 
وديعة استثمارية 
عائد الوديعة االستثمارية 
بنك جاري 
نقدية باخلزينة 

املدفوع فعال اعتمادات مستنديه
االلتزامات احلالة

القسط احلال فقط دائنون
موردون

أوراق دفع
مصروفات مستحقة
مخصص الغرامات
مصلحة الضرائب

وعاء الزكاة
دفعات مقدمة من العمالء

حسابات جارية دائنة
النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 وعاء الزكاة

الوعاء * سعر الزكاة مقدار الزكاة
سعر الزكاة ٪2.5     للعام الهجري
سعر الزكاة ٪2.575  للعام امليالدي
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قائمة ح/ زكاة النشاط الصناعي )3(عن احلول املنتهي يف  /   / 
مالحظات كلي جزئي البيان

 )املوجودات الزكوية(
على أساس القيمة السوقية اإلنتاج التام
على أساس تكلفة اخلامات اإلنتاج حتت التشغيل
على أساس القيمة السوقية اخلامات 

بعد استبعاد غير املرجو مدينون
أوراق قبض 
نقدية بالبنك 
نقدية بالصندوق 
تأمينات لدى الغير 

عهد وسلف
شيكات حتت التحصيل

اعتمادات مستندية
االلتزامات احلالة

القسط احلال فقط قسط متويل
دائنون 

أوراق دفع
مصروفات مستحقة 

مخصص الضرائب
بنك سحب على املكشوف

النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 وعاء الزكاة
الوعاء * سعر الزكاة مقدار الزكاة

سعر الزكاة ٪2.05     للعام الهجري
سعر الزكاة ٪2.575  للعام امليالدي
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قائمة ح/ زكاة االستثمارات العقارية )4(عن احلول املنتهي يف  /   / 
مالحظات كلي جزئي البيان

 )املوجودات الزكوية(
على أساس القيمة السوقية إعمال حتت التنفيذ
على أساس تكلفة اخلامات إعمال تامة غير معتمدة
على أساس القيمة السوقية وحدات سكنية 

بعد استبعاد غير املرجو تشوينات اخلامات
مدينون 
أوراق القبض 
نقدية بالبنوك 
شيكات حتت التحصيل 

نقدية باخلزينة

االلتزامات احلالة
احلال منه فقط قسط القرض طويل األجل

دائنون  

موردون 

دفعات مقدمة 

أوراق دفع 

بعد استبعاد غير املطلوب تسهيالت ائتمانية

مصروفات مستحقة 
النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 وعاء الزكاة

الوعاء * سعر الزكاة مقدار الزكاة
سعر الزكاة ٪2.5     للعام الهجري
سعر الزكاة ٪2.575  للعام امليالدي
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قائمة ح/ زكاة نشاط تأجير العقارات )5( عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

 )املوجودات الزكوية(

احملصل فعال القيمة اإليجارية للعمارة

يضاف أي ثروة نقدية

االلتزامات احلالة

املدفوع فعال نفقات العمارة املؤجرة

إقساط ديون مدفوعة

نفقات احلياة املعيشية

النصاب 85 جرام ذهب عيار 24 وعاء الزكاة

الوعاء * سعر الزكاة مقدار الزكاة

سعر الزكاة ٪2.5     للعام الهجري

سعر الزكاة ٪2.575  للعام امليالدي
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قائمة ح/ زكاة املشتل )7(عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

 )املوجودات الزكوية(

قيمة اإلنتاج

اذا بيعت بقيمة قيمة املخلفات

يطرح منه

نفقات الزراعة

ضرائب

نفقات تسويق

املدفوع فعال نفقات إدارية

ديون مسددة

نفقات املعيشة

خمسة أوسق من أغلب احلبوب السائدة عند احلصاد وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة مشروعات إنتاج األلبان )8(عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

قيمة االنتاج خالل احلول

التقومي على أساس القيمة قيمة اإلنتاج من األلبان

إذا بيعت  قيمة اإلنتاج من التوالد

إيرادات أخرى للمزرعة 

يطرح منه

الفعلية نفقات األعالف

األجور واملكافآت

مصاريف التسوق 

مصاريف ادارية 

يطرح أيضا

خالل احلول الديون املسددة

إذا لم يكن للمزكي مصدر آخر نفقات املعيشة الفعلية

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة مشروعات إنتاج اللحوم )9( عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

قيمة االنتاج خالل احلول

حسب القيمة البيعية اإلنتاج املباع

حسب القيمة السوقية اإلنتاج غير املباع

يطرح منه

الفعلية تكلفة املشتريات

مصاريف التسمني

يطرح أيضا

خالل احلول الديون املسددة

إذا لم يكن للمزكي مصدر آخر نفقات املعيشة الفعلية

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة مشروعات إنتاج الدواجن )10( عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

قيمة االنتاج خالل احلول

القيمة السوقية بيض

القيمة السوقية فراريج

القيمة السوقية دجاج حلوم 

يطرح منه

الفعلية تكلفة املشتريات

مشتريات األعالف واألدوية

مصروفات املزرعة

ضرائب ورسوم

يطرح أيضا

خالل احلول الديون املسددة

إذا لم يكن للمزكي مصدر آخر نفقات املعيشة الفعلية

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة تارة األنعام )11( عن احلول املنتهي يف  /   / 

مالحظات كلي جزئي البيان

قيمة االنتاج خالل احلول
القيمة السوقية األبقار واجلاموس والغنم

اجليد منها ديون على العمالء

أوراق قبض

نقدية 

اإللتزامات احلالة

موردون

ديون مستحقة

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة نشاط صيد األسماك )12( 

مالحظات كلي جزئي البيان

قيمة االنتاج

القيمة السوقية قيمة األسماك

قيمة احليوانات البحرية

قيمة أحجار البحر 

يطرح التكاليف والنفقات

نفقات الصيد

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * %10 أو %5 بدون خصم النفقات مقدار الزكاة

قائمة ح/ زكاة نشاط تأجير السيارات )13( 

مالحظات كلي جزئي البيان

اإليراد اإلجمالي السنوي

 

يطرح منه

مصروفات تأجير السيارات

مصاريف الصيانة والتصليح

ضرائب ورسوم

إقساط السيارات املدفوعة

ليس له موارد أخرى نفقات املعيشة

ال يحسب إهالك للسيارات وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة نشاط الفنادق )14( 

مالحظات كلي جزئي البيان
اإليراد الفعلي اإليراد اإلجمالي السنوي

 

يطرح منه

الضرائب العقارية السنوية

املصاريف اجلارية

مصروفات إدارية

مصاريف التسويق

مصاريف التشغيل

رسوم حكومية

الديون املدفوعة خالل احلول

تكلفة احلاجات األصلية املدفوعة

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة
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قائمة ح/ زكاة العيادات الطبية اخلاصة )15(

مالحظات كلي جزئي البيان
اإليراد الفعلي اإليراد اإلجمالي السنوي

 

يطرح منه

أجور العاملني

اإليجار والكهرباء واملياه

األدوات واملستلزمات الطبية املشتراة

املصروفات النثرية املدفوعة

الديون املدفوعة

تكلفة احلاجات األصلية املدفوعة

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة



إصدارات قطر الخيرية127

قائمة ح/ زكاة ورش تصليح السيارات )16( 

مالحظات كلي جزئي البيان

اإليرادات الزكوية

إيرادات تصليح ميكانيكا

إيرادات تصليح كهرباء

إيرادات تصليح سمكرة

إيرادات تصليح متنوعة 

يطرح منه

أجور عمال التشغيل

إيجار الورشة

مستلزمات التشغيل

كهرباء وقوى

مصاريف ضيافة

نفقات املعيشة

وعاء الزكاة

وعاء الزكاة * 2.5% مقدار الزكاة



حساب زكاتك بين يديك 128

سؤال هام

أقوم من بداية احلول بدفع زكاة املال مقدما على  دفعات حسب حاجة الفقراء واملساكني 
وغيرهم وفى نهاية احلول أعمل التسوية احلسابية وأدفع باقي املستحق فهل هذا جائز ؟

الجواب

أجاز الفقهاء سداد زكاة املال مقدما على دفعات، وفى هذا منفعة معتبرة شرعا 
ملستحقي الزكاة، وفى ميعاد الزكاة ) مرور عام( تتم  املقارنة بني ما دفع فعال وبني 

الواجب املستحق ، ويتم القيام بسداد بقية املستحق،  وإن ظهر أنه قد مت دفع مبلغ زائد 
عن املستحق، فترحل الزيادة إلى السنة التالية، أو حتتسب كصدقة تطوعية إذ رغب 

صاحب الزكاة بذلك،  وقد طلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عمه العباس سداد 
زكاة املال مقدما 

والل أعلى وأعلم.
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اتركها في الذاكرة دوما

6 قواعد أساسية لحساب الزكاة

هذه قواعد أساسية يف الزكاة  يجب أن تكون محفورة يف ذاكرة كل مسلم: 

1ـ حصر املوجودات التي لدى املسلم سواء كانت

)نقدية ـ جتارية ـ صناعية ـ كسب عمل ـ مستغالت ـ أسهم .. الخ (

2ـ حصر االلتزامات والديون احلاّلة على سنة الزكاة.

3ـ وعاء الزكاة = الفرق بني املوجودات وااللتزامات

4ـ حتديد نصاب الثروة النقدية مبا يعادل 85 جرام ذهب عيار 24 بسعر 

السوق وقت حلول الزكاة .

5ـ سعر زكاة الثروة النقدية %2.5 على أساس السنة الهجرية،

 %2.575 على أساس السنة امليالدية. 

6ـ يحسب مقدار الزكاة على األساس التالي: 

وعاء الزكاة * سعر الزكاة.
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خدمات قطر الخيرية
في مجال الزكاة

القسم التاسع عشر
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خدمات سهلة وسريعة لحساب
ودفع الزكاة عبر قطر الخيرية

تعنى قطر اخليرية باملساعدة على حساب الزكاة سواء لألفراد أو الشركات، والرّد 
على األسئلة املالية الشرعية املتعلقة بها، وتسهيل عملية دفعها بكافة الطرق العادية 
وااللكترونية، وقد أنشأت قطر اخليرية قسما خاصا بالزكاة منذ عدة سنوات، كما 

أضافت إلى خدماتها االلكترونية هذا العام خدمتني جديدتني خاصتني بالزكاة هما 
املوقع االلكتروني والتطبيق االلكتروني باسم ) زكاتي(، فضال حاسبة حلساب الزكاة يف 

موقع قطر اخليرية االلكتروني، وميكن من خاللها جميعا حساب الزكاة ودفعها.

قسم الزكاة 

يقوم قسم الزكاة من خالل خبير متخصص باخلدمات التالية : 

1 ـ حساب الزكاة وأهمها : 

أـ حساب الزكاة ) لألفراد ، الشركات، املهن احلرة ، العقارات.. .الخ ( 

ب ـ حساب الزكاة التي قد تكون تراكمت على أصحابها لعدة سنوات. 

جـ ـ حساب ميزانيات الشركات وحتليلها، وإخراج ميزانية زكوية عنها. 

دـ حساب الزكاة عن أسهم املضاربة واألسهم الثابتة وحساب التطهير منها.  

2ـ الرد على األسئلة املالية الشرعية املتعلقة بها. 

3 ـ إقامة وتنظيم الدورات التدريبة )دورات يف حساب الزكاة لألفراد والشركات 
والعقارات، دورة يف الصدقات )الكفارات والنذور والذبائح  واألمَيان(، دورة يف األضاحي 

وزكاة الفطر، دورة يف احلج وحج البدل، دورات خاصة بالنساء(.  
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الموقع والتطبيق )زكاتي(
املوقع االلكتروني

موقع "زكاتي" يجيب على التساؤالت املتعلقة بالزكاة وأحكامها. كما يوفر العديد من 
اخلدمات مثل إمكانية طلب خبير، وكيفية حساب النصاب املفروض على كل صنف 

من األصناف التي جتب فيها الزكاة. ويتيح املوقع أيضاً إمكانية التبرع املباشر لصالح 
احملتاجني بكل سهولة ويسر، مع احملافظة على سرية املعلومات الشخصية للمتبرع. 

تتوفر يف املوقع صفحة امللف الشخصي للمتبرع التي حتتوي على كافة املعلومات اخلاصة 
باملتبرع، وإجمالي قيمة الزكاة التي أّداها. 

http://www.zakaty.org : الرابط

التطبيق

أطلقت "قطر اخليرية" تطبيق "زكاتي" على نظامي )أندرويد( و )IOS(. حيث يتوفر 
التطبيق على العديد من املميزات: 

سهولة االستخدام: إذ يتوفر التطبيق على الكثير من األقسام التي تساعد املستخدم  ¨
على فهم موضوع الزكاة، باإلضافة إلى خدمات موجهة للشركات وطلب خبير، وكذلك 

كيفية حساب النصاب املفروض على كل صنف من األصناف التي جتب فيها الزكاة.

تسهيل عملية التبرع: يتيح ِإمكانية التبرع من واجهة التطبيق، وهذا ما يجعل جتربة  ¨
املستخدم أكثر سهولة ووضوحاً. 

توفير بيئة أكثر حماية أثناء التبرع: للمحافظة على سرية املعلومات الشخصية للمتبرع.  ¨

صفحة امللف الشخصي: يوفر التطبيق صفحة امللف الشخصي للمتبرع، التي حتتوي  ¨
على كافة املعلومات اخلاصة باملتبرع وإجمالي قيمة الزكاة التي أداها. 
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http://qch.qa/q/zakaty :رابط التطبيق

حاسبة الزكاة 

ويتوفر موقع "قطر اخليرية" على خدمة حاسبة الزكاة، لتسهيل مهمة حساب الزكاة ودفع 
قيمتها الواجبة على املزكي. إذ تتيح هذه األداة حساب الزكاة املفروضة، أياً كانت أجناس 

األموال التي جتب فيها الزكاة: زكاة املال أو األسهم أو األنعام أو الذهب.

الرابط:
https://www.qcharity.org/ar/qa/home/zakat

للتواصل مع قسم الزكاة 
والرد على استفساراتكم : 

زيارة املقر الرئيس والفروع داخل قطر واحملصلني يف املجمعات التجارية. ¨
إمييل وهاتف خبير الزكاة:

rmojahed@qcharity.org

55035744 أو 44290152
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عناوين فروع قطر الخيرية

رقم الهاتفالفرع / رجال

الريان  - آل شافي 	 

  الخور 	 

المرخية 	 

العزيزية  	 

الوكرة  	 

الغرافة 	 

الخريطيات	 

معيذر	 

الرويس 	 

ام صالل	 

معيذر )2(	 

سوق الخميس والجمعة	 

عين خالد 	 

الهالل  	 

العزيزية	 

 	44807128

 	44761103

 	44886264

 	44583990

 	44642875

 	44887375

 	44795102

 	44112801

 	44728587

 	40297093

 	44980443

 	44605091

 	40375298

 	44290151

 	44582078
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عناوين فروع قطر الخيرية

رقم الهاتفالفرع / نساء

الخريطيات	 

الرويس	 

المرخية	 

معيذر )2( 	 

الوكرة	 

 	44795692

 	44876580

 	44873879

 	44667711

 	44667711
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المنطقة / الموقعالمنطقة / الموقع

اللولو مدينة بروة بو هامور  /  ابوهامور	 

انصار جاليري   /  ابوهامور	 

رامز أبو هامور  /  ابوهامور 	 

كرفان أبو هامور  /  ابوهامور 	 

الميرة / أزغوى	 

جراندمارت هايبرماركت  /   الخريطيات	 

مركز المفاصل والعظام  /  الخليفيات القديمة	 

اللولو  /  الخور 	 

مركز تنمية المجتمع قطر الخيرية  /  الخور	 

مركز تنمية المجتمع قطر الخيرية  /  الذخيرة	 

مستشفى الخور رجال  /  الخور	 

مستشفى الخور نساء  / الخور	 

مركز بن زامل لتحفيظ القران الكريم  /  الخيسة	 

الميرة جريان النجيمة  / الدحيل	 

مجمع الدحيل  /  الدحيل 	 

السالم مول  /  الدفنة	 

السيتي سنتر )1(  /  الدفنة	 

الميرة / الدوحة الحديثة  /  الدفنة	 

اللؤلؤة – بورتو ارابيا بارسل )1( / الدفنة	 

اللؤلؤة – بورتو ارابيا بارسل )4(  / الدفنة	 

اللؤلؤة – بورتو ارابيا بارسل  /  الدفنة	 

الجونا  /  الدفنة  	 

كرفان الخليج الغربي  /  الدفنة - الخليج الغربي 	 

البريد العام /  الدوحة	 

الميرة / المنتزة  	 

الميرة / المنصورة	 

الميرة / الشمال	 

مجمع التموين العائلي  /  الريان	 

الميرة /  الذخيرة 	 

االصمخ مول  /  السد	 

الرويال بالزا  /  السد	 

مصرف قطر االسالمي  - نساء /  السد 	 

الميرة  /  العزيزية 	 

فيالجيو )1(  /  العزيزية 	 

فيالجيو )2(  /  العزيزية	 

فيالجيو )3(  /  العزيزية	 

اللؤلؤة 7  /  الخليج الغربي	 

ازدان مول  /  الغرافة 	 

مواقع نقاط التحصيل الخاصة بقطر الخيرية



إصدارات قطر الخيرية137

المنطقة / الموقعالمنطقة / الموقع

جلف مول  /  الغرافة	 

الالندمارك  /  الغرافة 	 

اللولو اكسبرس  /  الغرافة	 

 اللولو /  الغرافة	 

كيو مول  /  الغرافة 	 

دار السالم  /  المعمورة 	 

عالم األغذية / المعمورة 	 

السوق الصيني  / المنطقة الصناعية	 

 مجمع التموين العائلي / النصر	 

اللولو  /  الهالل 	 

المول  /  الهالل	 

الميرة  /  الثمامة 	 

الميرة - الهالل  	 

مستشفى العمادي  /  الهالل 	 

حياة بالزا  /  الوعب 	 

الميرة / الوكرة	 

الميرة )2( / الوكرة  	 

الميرة / ام صالل علي	 

الميرة  /  أبو سدرة	 

الميرة - اليرموك / بن عمران   	 

كوالتي هايبر ماركت  /  بن محمود 	 

الميرة روضة قديم  /  بن هاجر 	 

مستشفى الكوبي  /  دخان	 

الميرة  /  سيلية آل جحيش  	 

كوالتي هايبر ماركت / سلوى	 

 ميغا مارت  /  عين خالد 	 

الميرة  /  لقطيفية	 

الميرة  /  مبيريك 	 

الميرة  /  مدينة خليفة الشمالية 	 

الميرة  /  مريخ	 

لوجيك مول /  معيذر	 

سوق الجبر  /  منطقة األسواق - الدوحة  	 

سوق الديرة  /  منطقة األسواق - الدوحة	 

سوق واقف )1(  /  منطقة األسواق - الدوحة	 

سوق واقف )2(  /  منطقة األسواق - الدوحة	 

سوق واقف )3(  /  منطقة األسواق - الدوحة	 

مجمع التموين العائلي  /  المطار 	 

مواقع نقاط التحصيل الخاصة بقطر الخيرية
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الفهرس

استهالل	 

المقدمة	 

أدلة عامة عن الزكاة	 

آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن الزكاة	 

الزكاة لغة وشرعا	 

المال لغة وشرعا	 

مفاهيم في محاسبة الزكاة	 

زكاة الثروة النقدية	 

زكاة حلي الزينة	 

زكاة الصداق	 

زكاة األسهم	 

زكاة األنعام	 

 	1

 	2

 	4

 	8

 	14

 	18

 	22

 	24

 	30

 	34

 	38

 	50
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الفهرس

زكاة كسب العمل	 

زكاة المستغالت	 

زكاة عروض التجارة	 

زكاة النشاط الصناعي	 

زكاة العقارات	 

زكاة  والثمار	 

مصارف الزكاة	 

مفكرة الزكاة	 

خدمات قطر الخيرية في مجال الزكاة	 

عناوين فروع قطر الخيرية	 

مواقع نقاط  التحصيل بقطر الخيرية	 

 	56

 	62

 	66

 	78

 	82

 	100

 	104

 	110

 	130
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