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تأسســت   منظمــة   الــزكاة   العامليــة   بتاريــخ 5 ربيــع الثانــي 1441هـــ املوافــق    2   ديســمبر   2019   م كمؤسســة  
 دوليــة   غيــر   ربحيــة   مســجلة   باجنلتــرا   وويلــز،   مقرهــا   الرئيســي   اململكــة   املتحــدة  )  لنــدن(  ،  وهــي   منظمــة  
 ذات   صبغــة   مرجعيــة   ومعياريــة   واستشــارية   تعمــل   فــي   النطــاق   الدولــي   ووفــق   آليــات   عمــل   الكترونيــة  

 بالكامــل . 
ومــن   أهدافهــا   النهــوض   بفكــر   الــزكاة   وجتديــد   مفاهيمهــا   ونشــر   ثقافتهــا   فــي   ضــوء   تطبيقاتهــا   املعاصــرة،  
 إلــى   جانــب   التمكــن   املؤسســي   للــزكاة   وحتســن   واقعهــا   التشــريعي   واالرتقــاء   بتطبيقاتهــا   العمليــة  
 املعاصــرة   فــي   العالــم   ،   ومــن   أجــل   ذلــك   فــإن   املنظمــة   ال   تــزاول   أعمــال   حتصيــل   أمــوال   الــزكاة   وال   صرفهــا . 

الرسالــــــــــــــــــــــــة   :    متكن   الزكاة   في   العالم   كوسيلة   للتنمية   والتكافل . 

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة   :    مؤسسة   دولية   رائدة   في   تعزيز   وتفعيل   الدور   احلضاري   للزكاة   في   العالم . 

الهدف   االستراتيجي : 
مرجعيــة   دوليــة   متخصصــة   فــي   علــوم   الــزكاة   وتطويــر   معاييرهــا   واالرتقــاء   بتطبيقاتهــا،   وتفعيــل   أدوارهــا  

 احلضاريــة   الداعمــة   لالقتصاديــات   فــي   دول   العالــم . 

األهــــداف   العامـــــة :  
1.  النهوض   بفكر   الزكاة   وجتديد   مفاهيمها   ونشر   ثقافتها   في   ضوء   تطبيقاتها   املعاصرة . 

2.  التمكن   املؤسسي   للزكاة   وحتسن   واقعها   التشريعي   واالرتقاء   بتطبيقاتها   العملية   املعاصرة . 
3.  تدويل   منوذج   الزكاة   ودمج   مفاهيمها   مبؤسسات   االقتصاد   الدولي   احلديث . 

4.  التوعية   باآلثار   اإليجابية   للزكاة   في   مختلف   اجلوانب   االقتصادية   واالجتماعية   واحلضارية  . 
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الهيئة االستشارية

أ.د آمـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــري
الجمهورية التونسية

د. أحمــــــــــــد زبيـــــــــــن عطيـــــــة
الجمهورية اليمنية

أ.د أحمـــــــد صبـــــــاح ناصـــر المال
دولة الكويت

د. جاســــــــم بــــــن محمـــد الجابر
دولة قطر

الحسن بن علي بن محمد الحسني
المملكة المغربية

أ.د حسيــــــــن محمد سمحـــــــــــان
المملكة األردنية الهاشمية

أ.د صالــح بــن عبداهلل الظبيانـــي
الجمهورية اليمنية

د. صالحــــــــــــــــي صالـــــــــــــــــح
الجزائر

د. عبـــــدالحـــــــــــي يوســـــــــــف
جمهورية السودان

أ.د عبدالســــــــــــــــــــالم بالجــــي
المملكة المغربية

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشريدة
دولة الكويت

أ.د عصام عبد الهادي أحمد أبو النصر
جمهورية مصر العربية

أ.د عالء الدين عادل محمد الرفاتي
دولة فلسطين

د. علي مسلم سليمان العاصمي
عمان

د. فتحــــي بن بشيــــر السعيـــدي
الجمهورية التونسية

د. فضـــــــــــــل عبداللــــــه مــــراد
الجمهورية اليمنية

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود األبجي
جمهورية مصر العربية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة األردنية الهاشمية

 األسماء مرتبة هجائيا

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
اإلمارات العربية المتحدة
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د. إبراهيـــــــــــــــــم أغبـــــــــــــــــون
بنين

أ.د إحسان بن صالح بن محمد المعتاز
المملكة العربية السعودية

د. أحمـــــــد األميـــــــن محمــــــــد آج
جمهورية السنغال

أ.د أحمــــد بن محمــــــد المصباحـي
الجمهورية اليمنية

د. أحمــــــــدو ولـــــــــد حامــــــــدون
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

د. إسكنـــــــــــــــدر الشريڤـــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أشـــــــرف مصطفــــــــى محمـــــــــد
جمهورية مصر العربية

باســــــــــم منيــــــــــر عليـــــــــوة
جمهورية مصر العربية

بثينــــــــة محمــــد أحمـد الصالــــح
دولة الكويت

بــــــدر الديـــــــــن حكيـــــــم أكنفي
جمهورية نيجيريا

توفيـــــــق بن عمـــــر كيــــــــدوش
الجزائر

حســــــــــن سعيـــــــــد صهيــــــون
دولة فلسطين

د. خالـــــــــد محمـــــــــد معــــــروف
المملكة األردنية الهاشمية

د. راشــــــــد إبراهيــــــم الشريــدة
دولة الكويت

د. راشــــــــــد سعــــد العليمـــــــي
دولة الكويت

د. رضـــــــا بن إبراهيــــم التوكابري
الجمهورية التونسية

د. سالــــم عبد الســـالم الشيخـي
ليبيا

د. سليمـــان بن محمــــد الجويســر
المملكة العربية السعودية

سوكـــــــــــــــــــــول قندقجــــــــــي
ألبانيا

د. سونـــــــــــا عمــــــــر عبـــــــــادي
المملكة األردنية الهاشمية

 األسماء مرتبة هجائيا
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صقـر مبـرك غنيـم الحيـص )رحمه اهلل(
دولة الكويت

د. صـــالح الديــــن أحمـــــد عامــــــر
الجمهورية اليمنية

د. عبد الباســط بن الهادي قوادر
الجمهورية التونسية

عبد الرحمــن عبـد اللطيف محمد
جمهورية الهند

د. عبـــــــــدالمتيـــــــــــــــن شيتـــــو
بنين

د. عبـــــــــدالرحمــــــــــن جمـــــــــال
أثيوبيا

د. عبـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــه الم
جمهورية السنغال

عدنـــــــــــان هـــــــارون ناصــــــــــر
تايلندا

د. فؤاد محمد عبد الكريم الجرافي
الجمهورية اليمنية

د. القطـب ولد الراجل ولد عبدولي
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

د. كمـــــــــال سالــــــــم حسيــــــن
ليبيا

د. محمــــــد بن سالــــم اليافعـــي
دولة قطر

د. محمــــــــــد حمــــــزة فالمــــرزي
مملكة البحرين

محمـــــــــد رامـــــــي أبو شعبـــــان
دولة فلسطين

د. محمـــــــــد سالــــــــم إنجيــــــــه
المملكة المغربية

د. محمــــــــد سليمـــــــان حمــــــزة
جمهورية السودان

د. محمـــد محمـود بن جالل الطلبة
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

 األسماء مرتبة هجائيا
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أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة األردنية الهاشمية

د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهورّية اإليطالّية

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

 األسماء مرتبة هجائيا

Daniel Johnson
المملكة المتحدة
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كلمة منظمة الزكاة العالمية

في وفاة عضو مجلس الخبراء ورئيس مجلس إدارة 
جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ) األسبق (

احلمــد هلل الــذي علــم بالقلــم علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم، والصــالة والســالم علــى الهــادي األغــر محمــد 
بن عبد اهلل - صلى اهلل عليه وســلم - ســيد البشــر،،

أمــا بعــد فــإن منظمــة الــزكاة العامليــة تنعــى إلــى األمــة اإلســالمية وفــاة أحــد قادتهــا الــذي حملــوا 
رســالة التجديــد فــي التطبيقــات احملاســبية لفريضــة الــزكاة، ســعادة األســتاذ/ صقــر مبــرك غنيــم 
احليــص، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة احملاســبن واملراجعــن الكويتيــة ) األســبق (، وعضــو مجلــس 
اخلبــراء مبنظمــة الــزكاة العامليــة، والــذي وافتــه املنيــة بتاريــخ 18 يونيــو 2022 املوافــق 19 ذو القعــدة 
1443هـــ، فلقــد كان للفقيــد قصــب الســبق فــي تبنــي مشــروع جتديــد محاســبة الــزكاة مبكــرا فــي دولــة 

الكويــت، فقــد بــادر بصفتــه رئيســا ملجلــس إدارة اجلمعيــة بإنشــاء جلنــة متخصصــة باســم ) جلنــة 
معيــار محاســبة زكاة الشــركات ( بتاريــخ 2017/11/26، والتــي تضــم خبــراء فــي الشــريعة واحملاســبة 
والقانــون والضرائــب مــن دولــة الكويــت، حيــث عقــدت اللجنــة العديــد مــن النــدوات العلميــة والــورش 
النقاشــية واملؤمتــرات، كمــا جنحــت فــي إصــدار املعيــار االسترشــادي باســم ) معيــار محاســبة زكاة 

الشــركات ( فــي أواخــر الربــع األول مــن عــام 2018.
 وفــي منتصــــــــــف 2018 تبنــى الفقيــــــــــــد - شخصـــــــيا وبصفتـــــــــــه - إطــــــــــالق أول شهـــــــــــادة مهنيــــــــــــة 
زكـــــــــــــاة معتمــدة (  دوليــــــــــــة متخصصـــــــــــة فــي الزكـــــــــــاة ومحاسبتهـــــــــــا باســـــــــــم شــهادة )محاســــــــــــب 

.  Certified Zakat Accountant  )CZA(
وفي شهر رمضان املبارك 1440 / مايو 2019 قاد الفقيد حملة توعية إعالمية الكترونية  بعنوان 
) # احســب زكاتــك صــح (، باســم جمعيــة احملاســبن ومجموعــة مــن املنظمــات اخليريــة والوقفيــة 

بدولــة الكويــت، وقــد حصــدت هــذه احلملــة مشــاهدات جتــاوزت العشــرة مليــون.
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كمــا كانــت للفقيــد جهــود ومســاع جليلــة فــي إعــداد وتطويــر قانــون بشــأن زكاة الشــركات املســاهمة 
الكويتيــة والــذي تقدمــت بــه اجلمعيــة إلــى البرملــان الكويتــي بتاريــخ 5 أغســطس 2019، كمــا كانــت 
لــه ورقــة علميــة متميــزة حــول جهــود اجلمعيــة فــي مشــروع الــزكاة وذلــك فــي املؤمتــر الدولــي بعنــوان: 

) الــزكاة والتنميــة الشــاملة ( املنعقــد مبملكــة البحريــن 15-17 أكتوبــر2019 م.
ولــم يــزل الفقيــد حتــى آخــر حياتــه متابعــا ومواكبــا باهتمــام بالــغ لفعاليــات مشــروع جتديــد الــزكاة 
داخــل الكويــت وخارجهــا، فرحــم اهلل الفقيــد وأســكنه فســيح جناتــه، وجعــل تلــك اجلهــود الرائــدة فــي 
جتديــد الــزكاة املعاصــرة وقفــا صاحلــا طيبــا متناميــا فــي ميــزان حســناته، لــه ولوالديــه ولذريتــه مــن 

بعــده، يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم، واحلمــد هلل رب العاملــن.
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جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعـــة األولـــى

18 ذو احلجة 1443هـ - 22 يوليو 2022م

IZO/08
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كلمـــة األميـــن العـــام

ـِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّـهِ الرَّْحَ

 احلمــد هلل حمــًدا كثيــًرا طيًبــا مبــارًكا فيــه، والصــالة والســالم علــى ســيد األولــن واآلخريــن، وإمــام الغــر
احملجلــن نبينــا وحبيبنــا محمــد بــن عبــداهلل، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، وبعد،،

فــإن منظمــة الــزكاة العامليــة تتشــرف بإصــدار قــرار الــزكاة احملاســبي الدولــي رقــم ) 1 ( بشــأن: ) أصــول 
محاســبة الــزكاة (، والــذي يأتــي بعــد جهــود كبيــرة بذلتهــا جلــان اإلعــداد والتطويــر والصياغــة 

والتدقيــق العلمــي باملنظمــة، وال ســيما اللجنــة العلميــة احملاســبية التابعــة ملجلــس خبــراء الــزكاة 
باملنظمــة، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد االجتماعــات االستشــارية ) األساســية ( ثــم احملاســبية أكثــر مــن 
خمســة عشــر ) 15 ( اجتماعــا وورشــة عمــل، إلــى جانــب أعمــال املتابعــة والتصحيــح، وذلــك علــى مــدى 

ســنتن ونصــف.
 ويأتــي هــذا القــرار ضمــن مســيرة املنظمــة نحــو ترســيخ املنهجيــة العلميــة الرصينــة، بإصــدار القــرارات
 الفقهيــة واحملاســبية؛ خدمــة لركــن الــزكاة العظيــم؛ لتكــون مرجعيــة علميــة لــكل الباحثــن والعلمــاِء
املعياريــة والهيئــات  املجامــع  بكبريــات  أســوة  املنهجــي؛  العلمــي  بالضبــط  ولالرتقــاء   واملختصــن، 

املعاصــرة، والســيما مــن خــالل التخصــص الدولــي للمنظمــة فــي مجــال الــزكاة املعاصــرة.
لقــد كان القــرار احملاســبي األول موفقــا بــدءا مــن صياغــة  عنوانــه ) أصــول محاســبة الــزكاة (، 
والــذي يعــد ســبقا علميــا رائــدا وإضافــة علميــة قيمــة فــي ميدانــه مهنيــا وأكادمييــا، ومعلــوم أن البدايــة 
بتأســيس األســس وتأصيــل األصــول أهــم وأبلــغ مــن الشــروع بالفــروع والتفاصيــل اجلزئيــة، وممــا 
يحســب للقــرار أنــه قــدم تعريفــات علميــة منضبطــة ملصطلحــات: الــزكاة، احملاســبة املاليــة، محاســبة 

الــزكاة، أصــول محاســبة الــزكاة.
 إن هــذا القــرار احملاســبي األول ميثــل ســبقا علميــا رائــدا فــي صناعــة الــزكاة املعاصــرة، فهــو يقــدم
 أساســا علميــا ومنطلقــا رصينــا لنظريــة ) محاســبة الــزكاة ( فــي العصــر احلديــث، حيــث جــاء تأصيلًيــا
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 بــن النواحــي الشــرعية والقانونيــة فضــال عــن احملاســبية، وليكــون أرضيــة تســتند عليهــا القــراراُت
 واألعمــاُل العلميــة احملاســبية، فهــو يهــدف إليضــاح األصــول والقواعــد الكليــة احلاكمــة لنظريــة
 )محاســبة الــزكاة(، وإقــرار مبــدأ اســتقاللية محاســبة الــزكاة، وأنهــا تســتمد أصالتهــا مــن الشــريعة

اإلســالمية، وأن لهــا خصوصيتهــا التــي متتــاز بهــا عــن نظريــة احملاســبة املاليــة.
 وقــد طــرح القــرار تأصيــل مبــدأ قانونيــة محاســبة الــزكاة، وأن التشــريع القانونــي هــو املصــدر الثانــي
 حملاســبة الزكاة بعد الشــريعة اإلســالمية، وبعده العرف احملاســبي، مما يعطي بعًدا تشــريعًيا قانونًيا
القــرار اســتقاللية أركانهــا، ويثبــت أقدامهــا، كمــا أرســى   يقــوي مرجعيــة هــذه احملاســبة، ويضبــط 
 محاســبة الــزكاة عــن احملاســبة العامــة التقليديــة، ممــا يعطــي حملاســبة الــزكاة شــخصية مفاهيميــة

جديــدة تضــاف إلــى احلقــول احملاســبية املعاصــرة.
ا، والشــكر لــه ســبحانه، ثــم الشــكر والدعــاء باخليــر ملــن قــام علــى هــذا القــرار  فاحلمــد هلل أواًل وآخــرً
 وواصــل الليــل بالنهــار إلجنــازه مــن جميــع أعضــاء اللجــان العلميــة ) الفقهيــة واحملاســبية ( املوقريــن،
 إضافــة إلــى الســادة العلمــاء واخلبــراء مــن أعضــاء ) مجلــس خبــراء الــزكاة ( و ) الهيئــة االستشــارية(
 مبنظمــة الــزكاة العامليــة، وجميــع املشــاركن فــي هــذا العمــل املبــارك مــن اإلداريــن الكــرام، ســائال
 املولــى العلــي القديــر أن يكتــب لهــذا القــرار احملاســبي الدولــي األول النفــع والقبــول، وأن يســهم فــي

مســيرة التمكــن لفريضــة الــزكاة فــي العالــم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

د. أسامــــــة فتحـــــي أبوبگـر
األمن العام ملنظمة الزكاة العاملية
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

األعمال التحضيرية للقرار

القسم األول: تشكيل اللجنة االستشارية لوضع رؤية القرارات احملاسبية للمنظمة:
أوال: قامــت منظمــة الــزكاة العامليــة بتشــكيل اللجنــة االستشــارية احملاســبية ألغــراض حتديــد الرؤيــة 
االســتراتيجية إلصدارات منظمة الزكاة العاملية بشــأن ) محاســبة الزكاة ( ، وهدفها: دراســة وحتديد 
الرؤيــة االســتراتيجية وأفضــل األســس املنهجيــة ) الشــكلية واملوضوعيــة ( التــي ينبغــي أن تعتمدهــا 
املنظمــة بشــأن إصداراتهــا احملاســبية، وقــد ضمــت اللجنــة األعضــاء التاليــة أســماؤهم مــن أعضــاء 

مجلــس خبــراء الــزكاة باملنظمــة ) وفــق الترتيــب الهجائــي (:

الدولةاملسمىاالسمم
مصرمقرر اللجنةأ. أشــرف مصطفـــــى محمـــــد حســــــــن1-
الكويتعضواأ. بثيـــــنة محـــــمد أحمــــــد الصالــــــــــــح2-
فلسطنيعضواأ. حســــــــــــن سعــيــــــــــــــــد صهيـــــــــــــون3-
األردنعضواد. خالـــــــــد محمــــــــــــــد معـــــــــــــــــــروف4-
الكويتعضواد. ريــــــــــــاض منصــــــــــــــــور اخلليفـــــــــي5-
الكويتعضواأ. صقر مبرك غنيم احليص )رحمه اهلل( 6-

اليمنعضواد. صـــــالح أحمــــــد اجلماعـــــــــــي ) منسق مكتب االمانة ( 7-

اليمنعضواد. صالح الدين أحمد عامر ) رئيس مجلس خبراء الزكاة ( 8-

فلسطنيعضواأ. محمــــــــــد رامـــــــــــي أبــــــو شعبــــــــــان9-
تونسعضواأ. نـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــــــــــي10-
ليبياعضواأ.د/ نصـــــــــــــــــر صالـــــــــــح محـمـــــــــــــد11-
تونسرئيساد. نــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــل فروجـــــــــــــــــــــــــة12-
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

ثانيــا: أعــد اخلبــراء املشــاركون تصوراتهــم مكتوبــة بشــأن هــدف اللجنــة، ومتــت مناقشــتها خــالل أربــع 
اجتماعــات عقــدت فــي التواريــخ اآلتيــة:

االجتماع األول: السبت 25 ذو احلجة 1441هـ،  املوافق 15 / 8 / 2020م .
االجتماع الثاني: السبت 24 محرم 1442هـ ـ، املوافق 12 / 9 / 2020م.

االجتماع الثالث: السبت 14 ربيع األول 1442هـ، املوافق 31 / 10 / 2020م.
االجتماع الرابع: السبت 6 ربيع االخر 1442هـ، املوافق 21 / 11 / 2020م.

ثالثا: نتج عن اجتماعات اللجنة التوصيات اآلتية:
1- اعتماد تسمية اإلصدارات املرجعية احملاسبية للمنظمة باسم ) قرارات ( بدال من )معايير(، 
وذلــك مراعــاة خلصوصيــة محاســبة الــزكاة، وتفاديــا أليــة اعتبــارات خاصــة قــد يفرضهــا عــرف 

معاييــر احملاســبة الدوليــة.

2- اعتمــاد منهجيــة التأصيــل العلمــي لنظريــة محاســبة الــزكاة، وذلــك يقتضــي البــدء باألصــول 
العلميــة لنظريــة محاســبة الــزكاة قبــل معاجلــة تطبيقاتهــا وفروعها اجلزئية التفصيلية، فينبغي 
احلاكمــة  واملبــادئ  بالفــروض  التعريــف  ثــم  الــزكاة،  محاســبة  ومصــادر  أصــول  بتأصيــل  البــدء 

حملاســبة الــزكاة.

3- عنــد إصــدار القــرارات الدوليــة حملاســبة الــزكاة ينبغــي مراعــاة التبويــب املعتمــد لبيــان املركــز 

املالــي ) امليزانيــة (، وذلــك طبقــا ألحــدث املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.

4- بغــرض توحيــد منهجيــة العــرض بــن القــرارات الفقهيــة واحملاســبية التــي تصدرهــا املنظمــة 
فقــد مت اعتمــاد أســلوب ) نــص القــرار + بيــان القــرار (، حيــث يعالــج النــص املفاهيــم احملكمــة 
للقضايــا احملاســبية املطروحــة بصــورة مركــزة ومختصــرة، بينمــا يأتــي البيــان شــارحا ومفســرا 
للمــواد الــواردة فــي القــرار، مبــا يقتــرب مــن منهجيــة العــرض القانونــي املعاصــر، حيــث ذلــك أجــود 

وأكثــر نفعــا مــن حيــث لغــة اإلفصــاح العلمــي املعاصــر.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

القسم الثاني: اللجنة العلمية احملاسبية إلعداد قرارات الزكاة احملاسبية الدولية:
إعــداد  ألغــراض  احملاســبية  العلميــة  اللجنــة  بتشــكيل  العامليــة  الــزكاة  منظمــة  قامــت  أوال: 
وتطويروصياغــة قــرار الــزكاة احملاســبي الدولــي رقــم ) 1 ( بشــأن: ) أصــول محاســبة الــزكاة (، وقــد 
باشــرت اللجنــة أعمالهــا، وبلــغ عــدد اجتماعاتهــا ) 11 ( أحــد عشــر اجتماعــا وفقــا للجــدول التالــي:

التاريخرقم االجتماع

29 ربيع األخر 1443ه ، املوافق 2021/12/4م1-

18 جمادى األولى 1443ه ، املوافق 2021/12/18م2-

20 جمادى األولى 1443ه ، املوافق 2021/12/25م3-

28 جمادى األولى 1443ه ، املوافق 2022/1/1م4-

3جمادى األخر 1443ه ، املوافق 2022/1/6م5-

7جمادى األخر 1443ه ، املوافق 2022/1/10م6-

10جمادى األخر 1443ه ، املوافق 2022/1/13م7-

14جمادى األخر 1443ه ، املوافق 2022/1/17م8-

17جمادى األخر 1443ه ، املوافق 2022/1/20م9-

16رجب 1443ه ، 2022/2/17م10-

20 رجب 1443ه ، املوافق 2022/2/21م11-

ثانيا: مرَّ قرار الزكاة احملاسبي الدولي رقم ) 1 ( بثمانية مراحل كالتالي:
املرحلة األولى: التصور األساسي ملضامن الورقة ) صفر ( للقرار:

ناقشــت اللجنــة عناصــر ومضامــن الورقــة ) صفــر ( للقــرار، وبعــد املداولــة مت االتفــاق علــى وضــع 
التصــور املبدئــي ملضمــون القــرار، والــذي ينبغــي االسترشــاد بــه فــي املراحــل التاليــة.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

املرحلة الثانية: االستكتاب:
بعــد وضــوح التصــور املبدئــي ملضامــن القــرار مت طرحــه علــى الفــور لالســتكتاب لألعضــاء احملاســبن 
فــي مجلــس خبــراء الــزكاة باملنظمــة، حيــث مت اســتكتاب ثالثــة مــن اخلبــراء الذيــن قدمــوا تصوراتهــم 

بشــأن القــرار.
املرحلة الثالثة: الورقة البيضاء: 

متثــل الورقــة البيضــاء مســودة القــرار األولــى، ومتــر بأربــع مراحــل، متسلســلة مــن رقــم )1( إلــى رقــم 
)4(، كمــا يتــم مراجعــة القــرار مــن خــالل ثــالث غــرف علميــة )مجلــس اخلبــراء، الهيئــة االستشــارية، 

اللجنــة العلميــة احملاســبية(، وقــد مــرَّ هــذا القــرار بهــا علــى النحــو التالــي:
عقــــــــــــدت اللجنــة اجتماعهـــــــــا األول يــوم السبـــــــت بتاريــخ 16 ربيــــــــــــع األخــر 1442هـــ املوافـــــــــــق 	 

2020م   /  12  / املوافــق 15  1442هـــ،  ربيــع األخــر   30 الثالثــاء  2020م، وحتــى   /12  /1

إلعــداد القــرار بورقتــه البيضــاء رقــم )1(.

أرســل القــرار إلــى مجلــس اخلبــراء بورقتــه البيضــاء رقــم )2( وذلــك يــوم األحــد بتاريــخ 12 	 
جمــادى األولــى 1442هـــ، املوافــق 27 / 12 / 2020م وحتــى 25 / 1 / 2021م؛ إلجــراء 

التعديالت الالزمة. 

عــاد القــرار بعــد تعديــالت مجلــس اخلبــراء إلــى اللجنــة، إلعــادة النظــر فيــه بورقتــه البيضــاء 	 
رقــم )3(، الثالثــاء بتاريــخ 20 جمــادى األخــر 1442هـــ، املوافــق 2 / 2 / 2021م، وحتــى 8 

رجــب 1442هـــ، املوافــق 20 / 2 / 2021م.

أحيــل القــرار بورقتــه البيضــاء رقــم )4(، إلــى الهيئــة االستشــارية مبنظمــة الــزكاة العامليــة، 	 
للنظـــــــــر والتعديــــــــــل، بتاريـــــــــخ 20 / 2 / 2021م، وإلــى تاريـــــــــخ 26 رجــب 1442هـــ، املوافــق 

10/ 3 / 2021م.

املرحلة الرابعة: الورقة الزرقاء:
متثــل الورقــة مــا انتهــت إليــه الورقــة البيضــاء مــع إضافــة القســم املتعلــق بالشــر ح والبيــان والتوضيــح 
للقــرار، والــذي مــرَّ بعــدة مراحــل واجتماعــات اســتمرت ملــا يقــارب العــام، حيــث أحيــل القــرار بورقتــه 
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

ــة مبجلـــــــــــس اخلبــراء اخلميــس بتاريــخ 27 رجــب 1442هـــ، املوافــق  ــة العلميـــــــــ الزرقــاء إلــى اللجنـــــ
11 / 3/ 2021م ، ومــن ثــم أحيــل إلــى مجلــس اخلبــراء اخلميــس بتاريــخ 23 رجــب 1443هـــ، املوافــق 

24 / 2/ 2022م، ومتـــــــــت مراجعتــه مــن قبـــــــــــــل األعضــــــــــاء حتــى تاريـــــــــخ 6 شعبـــــــــــــــــان 1443هـــ 

املوافــــــــق 9/ 3 / 2022م، ومــن ثــم أحيــل إلــى الهيئــة االستشــارية باملنظمــة األحــد بتاريــخ 17 شــعبان 
1443هـــ، املوافــق 20 / 3 / 2022م، ليتــم التعديــل عليــه وأعادتــه ملجلــس اخلبــراء.

املرحلة اخلامسة: الورقة اخلضراء:
الورقــة اخلضــراء هــي املســودة شــبه النهائيــة للقــرار متضمنــة ) نــص القــرار + البيــان ( معــًا، وقــد 
أحيــــــــــل القــــــــــرار بورقتــه اخلضــــــــــراء ملجلـــــــــس اخلبــراء األحــد بتاريــخ 21 شــعبان 1443هـــ، املوافــق 

24 / 3/ 2022م؛ للتعديــل األخيــر.

املرحلة السادسة: جلسة االستماع:
أصــول   ( بشــأن:   )  1  ( رقــم  الدولــي  احملاســبي  الــزكاة  لقــرار  االســتماع  جلســة  املنظمــة  عقــدت 
محاســبة الــزكاة (، بتاريــخ 20 شــوال 1443هـــ، املوافــق 2022/5/21م، وحضرهــا عــدد مــن العلمــاء 
واملتخصصــن، وقــد مت االســتماع للمتداخلــن وتســجيل مالحظاتهــم، كمــا مت اســتقبال عــدٍد مــن 
املالحظــات املكتوبــة، وأحيلــت جميعهــا إلــى اللجنــة العلميــة احملاســبية ملناقشــتها والنظــر فيهــا.

املرحلة السابعة: االعتماد النهائي:
بعــد التعديــل للقــرار وفــق مالحظــات املتداخلــن فــي جلســة االســتماع؛ مت إحالــة القــرار للتدقيــق 
واملراجعة، ولتهيئته من النواحي الفنية االثنن بتاريخ 21 ذو القعدة 1443هـ املوافق 2022/6/20، 

ومــن ثــمَّ ُأحيــل لألمانــة العامــة للمنظمــة متهيــدا إلصــداره.
املرحلة الثامنة: اإلصدار الرسمي:

أصــدرت األمانــة العامــة ملنظمــة الــزكاة العامليــة قــرار الــزكاة احملاســبي الدولــي رقــم ) 1 ( بشــأن: 
)أصــول محاســبة الــزكاة (، بتاريــخ 18 ذو احلجــة 1443هـــ، املوافــق 2022/7/22، وُنشــر بوســائل 

اإلعــالم املختلفــة للمنظمــة.



IZakat.org 18
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َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

التمهيد

أوال: الهدف:

يهــدف هــذا القــرار إلــى: إيضــاح األصــول والقواعــد الكليــة احلاكمــة لنظريــة ) محاســبة الــزكاة (، 
وتقريــر مبــدأ اســتقاللية محاســبة الــزكاة، وأنهــا تســتمد أصالتهــا مــن مرجعيــة الشــريعة اإلســالمية، 

وخصوصيتهــا عــن احملاســبة املاليــة.

ثانيا: الغاية:

الغايــة مــن هــذا القــرار: أن تصبــح التطبيقــات العمليــة واملمارســات امليدانيــة حملاســبة الــزكاة مســتندة 
إلــى أســس علميــة وقواعــد كليــة ضابطــة، وإلــى مرجعيــة امتثــال موضوعيــة ذات مبــادئ كليــة واضحــة، 
فتكــون آليــات محاســبة الــزكاة ومخرجاتهــا منضبطــة فــي ذاتهــا، وقابلــة للفحــص واملراجعــة فــي 
نتائجهــا، وثمــرة ذلــك: صــون محاســبة الــزكاة - فــي آلياتهــا ونتائجهــا - عــن االنحــراف أو اخلطــأ 

بســبب ضعــف أو غيــاب املعرفــة بأصولهــا احلاكمــة لهــا.

ثالثا: النطاق:

يتناول هذا القرار في نطاقه العام بيان ) أصول محاسبة الزكاة (؛ من جانبن:
1- استمدادها؛ من مصادرها الرئيسة: الشريعة اإلسالمية، وعلم القانون، واحملاسبة املالية.

2- استقالليتها؛ من حيث تبعيتها لفريضة الزكاة.

وال يتناول القرار:

1- الفروض واملبادئ املتعلقة مبحاسبة الزكاة.

2- األحكام احملاسبية التفصيلية املتعلقة بسياسات وإجراءات محاسبة الزكاة.
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رابعا: التعريفات:

1- الزكاة:
حق معلوم بالشرع، يجب في أموال مخصوصة، بشرائط مخصوصة، ألصناف مخصوصن.

2- احملاسبة املالية:
ُن مستخدميها من اتخاذ القرارات. كِّ حتديد وقياس وتسجيل وعرض املعلومات املالية التي مُتَ

3- محاسبة الزكاة:

حتديــد األصــول الزكويــة اململوكــة للذمــة املاليــة؛ ملعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة؛ وتســجيل صرفهــا 
طبقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.

4- أصول محاسبة الزكاة:
القواعد واملفاهيم الكلية احلاكمة لعملية حساب الزكاة في الشريعة اإلسالمية.

خامسا: العناصر املوضوعية:

1- مصادر محاسبة الزكاة.

2- مصدرية الشريعة اإلسالمية.

3- مصدرية التشريع القانوني.

4- مصدرية العرف احملاسبي.

5- استقاللية محاسبة الزكاة.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
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نـــــــص القــــــــرار

َكــــــــاِة: ُل:  َمَصـــــــاِدُر ُمَحاَسَبـــــــــــِة الزَّ وَّ الَفْصـــــــُل اأْلَ

مادة ) 1 (

َكاِة َثاَلَثٌة: َمَصاِدُر ُمَحاَسَبِة الزَّ
ُة. ْساَلِميَّ ِريَعُة اإْلِ ُل: الشَّ امْلْصَدُر اأْلَوَّ  
. ْشِريُع الَقاُنوِنيُّ اِني: التَّ امْلْصَدُر الثَّ  
. َاَسِبيُّ اِلُث: الُعْرُف احمْلُ امْلْصَدُر الثَّ  

مادة ) 2 (

َكاِة َواِجٌب؛ َفاَل َيُجوُز َتْقدمُي اأْلَْدَنى َعَلى اأْلْعَلى. ْرِتيُب َبْنَ َمَصاِدِر ُمَحاَسَبِة الزَّ التَّ

ْسَلِمّيــِة: ِريَعــــِة اإْلِ ــــــُة الشَّ اْلَفْصـــــُل الثانـي:  َمْصَدِريَّ

مادة ) 3 (

ــِة،  َبِويَّ ِة النَّ ــنَّ صــوِل َواأْلَْحــَكاِم الــَواِرَدِة ِفــي الُقــْرآِن الَكــِرمِي َوالسُّ ُة: ِاْســٌم َجاِمــٌع ِلأْلُ ْســاَلِميَّ ــِريَعة اإْلِ الشَّ
ــِة اأْلَْحــَكاِم. ْجَمــاِع َوالِقَيــاِس، َوَغْيِرَهــا ِمــْن أَِدلَّ َوَمــا َيْســَتِنُد ِإَلْيِهَمــا ِمــَن اإْلِ

مادة ) 4 (

اَســَبِتَها، َوُيْرَجــُع ِفــي  َ َكاِة؛ َوحمِلُ اِكَمــُة ِلَفِريَضــِة الــزَّ ــُة الُعْلَيــا احْلَ ُة ِهــي امْلَْرِجِعيَّ ْســاَلِميَّ ــِريَعُة اإْلِ الشَّ
صوِلــيِّ ِفــي ِفْقــِه  ْســِتْداَلِل اأْلُ ْوِلــيِّ َرْقــَم ) 1 ( ِبُعْنــَواِن: ) َمْنَهــُج ااْلِ َكاِة اْلِفْقِهــيِّ الدَّ َذِلــَك ِإَلــى َقــَراِر الــزَّ

َكاِة َوَقَضاَياَهــا امْلَُعاِصــَرِة (. الــزَّ
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
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: ْشِريــــــِع اْلَقاُنوِنـــــيِّ ــــــُة التَّ اِلُث:   َمْصَدِريَّ الَفْصـــــُل الثَّ

مادة ) 5 (

قوَق َوالَعاَلَقاِت ِفي امْلُْجَتَمِع. ُم احْلُ َدٌة؛ ُتَنظِّ ٌة َوُمَجرَّ ٌة َعامَّ : أَْحَكاٌم إْلَزاِميَّ ْشِريُع الَقاُنوِنيُّ التَّ

مادة ) 6 (

َة. ْساَلِميَّ ِريَعَة اإْلِ صُّ الَقاُنوِنيُّ ُعْرٌف ُمْعَتَبٌر؛ َما َلْم ُيَخاِلْف الشَّ النَّ

مادة ) 7 (

َة. ْساَلِميَّ ِريَعَة اإْلِ ٌة ُمْعَتَبَرٌة؛ َما َلْم ُتَخاِلْف الشَّ ُة َقَراَراٌت َتْنِظيِميَّ ْنِفيِذيَّ َواِئُح التَّ اللَّ

مادة ) 8 (

َة. ْساَلِميَّ ِريَعَة اإْلِ ُة َتَعاُقَداٌت ُمْعَتَبَرٌة؛ َما َلْم ُتَخاِلْف الشَّ ْوِليَّ َفاِقَياُت الدَّ تِّ ااْلِ

: يِّ ـِ اَسبـــــــ ـــــــُة الُعــــــْرِف احمُلَ اِبُع:   َمْصَدِريَّ الَفْصــــــُل الرَّ

مادة ) 9 (

ــِة، ُمَتَعــاَرٌف َعَلْيَهــا؛  اَســَبِة امْلَاِليَّ َ اَرَســاٌت ِفــي احمْلُ : ُفــُروٌض َوَمَبــاِدُئ َوَمَعاِييــُر َومُمَ اَســِبيُّ َ اْلُعــْرُف احمْلُ
ــا. ــواًلً َعاّمً ــٌة َقُب َوَمْقُبوَل

مادة ) 10 (

َة. ْساَلِميَّ ِريَعَة اإْلِ َاَسَبِة أَْعَراٌف ُمْعَتَبَرٌة؛ َما َلْم ُتَخاِلْف الشَّ َمَعاِييُر احمْلُ
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

َكــــــاِة: ــــــُة ُمَحاَسَبــــــِة الزَّ اِمُس:   ِاْسِتْقَلِليَّ الَفْصــُل اْلَ

مادة ) 11 (

ــُة  َكِويَّ ُة، َواأْلَْمــَواُل الزَّ ْســاَلِميَّ ــِريَعُة اإْلِ ؛ َمْصَدُرَهــا الشَّ ــٌة؛ َذاُت ِنَظــاٍم َماِلــيٍّ ُمْســَتِقلٍّ َكاُة ِعَبــاَدٌة َماِليَّ الــزَّ
ــْرِع. ــٌة؛ َمْعُقوَلــُة امْلَْعَنــى، َفــاَل َزَكاَة ِإالَّ ِبَدليــٍل ِمــَن الشَّ َتْوِقيِفيَّ

مادة ) 12 (

َكاِة  َكاِة، َوَغَرُضَهــا: َمْعِرَفــُة ِمْقــَداِر الــزَّ ِإَلــى ِاْمِتَثــاِل َفِريَضــِة الــزَّ َكاِة َوِســيَلٌة َتوِصــُل  ُمَحاَســَبُة الــزَّ
ــِف ِبَهــا. ــِة امْلَُكلَّ يَها؛ وِإْبــَراِء ِذمَّ الوَاجِبَــةِ شَــرْعًا؛ مِــنْ أَجَــلْ أدَائِهَــا ملُِْســَتِحقِّ

مادة ) 13 (

َوَوَظاِئُفَهــا  َوأَْهَداُفَهــا  َمَصاِدُرَهــا  َحْيــُث  ِمــْن  ــِة؛  امْلَاِليَّ اَســَبِة  َ احمْلُ َعــِن  ٌة  ُمْســَتِقلَّ َكاِة  الــزَّ ُمَحاَســَبُة 
َوُمْخَرَجاُتَهــا. َوِإْجَراَءاُتَهــا 

مادة ) 14 (

ْحِليــِل امْلَاِلــيِّ أَساًســا أِلَْغــَراِض ِحَســاِب  ِريَبــِة أَِو التَّ اَل َيُجــوُز ِاْعِتَبــاُر َتْشــِريَعاِت َوأَْعــَراِف ِحَســاِب الضَّ
َكاِة. الــزَّ

مادة ) 15 (

َراِئِب َوَنحِوَها. ِة؛ َكالضَّ َكاليِف امْلَاِليَّ َكاِة َغْيُرَها ِمَن التَّ اَل َيِحلُّ َمَحلَّ الزَّ
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َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

  الـبـيــــــــان

التمهيد:
إن هــذا القــرار احملاســبي األول يكتســب أهميتــه مــن كونــه يهتــم ببيــان ) أصــول محاســبة الــزكاة (، 
حيــث يعــرض األصــول والقواعــد الكليــة املنظمــة حملاســبة الــزكاة، فهــو كاألســاس للبنيــان وكالبوابــة 
بالنســبة ملــا بعدهــا مــن القــرارات احملاســبية التــي تصدرهــا منظمــة الــزكاة العاملية، فــإن إدراك األصول 

وإتقــان فهمهــا مقــدم علــى معرفــة اجلزئيــات والفــروع.
والنطــاق،  والغايــة،  الهــدف،  بيــان خمســة عناصــر رئيســة، وهــي:  فــي متهيــده  القــرار  يتنــاول هــذا 

املوضوعيــة. العناصــر  ثــم  والتعريفــات، 

أوال: الهدف:
> يهدف هذا القرار احملاسبي إلى بيان:

1- األصــول والقواعــد الكليــة احلاكمــة لنظريــة ) محاســبة الــزكاة (؛ وذلــك مــن حيــث تعريفهــا، وبيان 
ماهيــة مصادرهــا، مــع تعريــف كل منهــا، وبيــان أبــرز قواعــده وأحكامــه، إلــى جانــب إلزاميــة الترتيــب 

بــن مصادرهــا.

2- استقاللية محاسبة الزكاة لكونها وسيلة تابعة لفريضة الزكاة في الشريعة اإلسالمية.

3- اســتقاللية محاســبة الــزكاة عــن احملاســبة املاليــة، مــن حيــث املصــادر، واألهــداف، والوظائــف، 
واملخرجــات. واإلجــراءات، 

4- اســتقاللية محاســبة الــزكاة عــن األعــراف النظريــة والتطبيقــات العمليــة لــكل مــن الضريبــة 
املالــي. والتحليــل 
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

ثانيا: الغاية:
> الغاية من هذا القرار احملاسبي:

1- أن تصبــح التطبيقــات العمليــة واملمارســات امليدانيــة حملاســبة الــزكاة مســتندة إلــى أســس علميــة 
وقواعــد كليــة ضابطــة، وإلــى مرجعيــة موضوعيــة ذات مبــادئ كليــة واضحــة.

2- أن تكــون آليــات محاســبة الــزكاة منضبطــة فــي ذاتهــا، وقابلــة للفحــص والتقييــم واملراجعــة فــي 
نتائجهــا ومخرجاتهــا، مبــا فــي ذلــك عمليــات صــرف الــزكاة فــي مصارفهــا الشــرعية.

3- صــون محاســبة الــزكاة - فــي آلياتهــا ومخرجاتهــا - عــن اخللــل واخلطــأ بســبب ضعــف أو غيــاب 

املعرفــة بأصولهــا احلاكمــة لهــا.

ثالثا: النطاق:
> يتحــدد نطــاق هــذا القــرار فــي حــدود عنوانــه: ) أصــول محاســبة الــزكاة (، ويــدور علــى محوريــن 

رئيســن همــا: مصــادر محاســبة الــزكاة، واســتقالليتها، وبيانهمــا كالتالــي:

1- بيــان مصــادر اســتمداد محاســبة الــزكاة، وذلــك بإيضــاح مفهــوم كل مصــدر منهــا، وأبــرز أحكامــه 
الكليــة، مــع إلزاميــة الترتيــب بينهــا.

2- بيــان اســتقاللية محاســبة الــزكاة، مــن حيــث تبعيتهــا لفريضــة الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية، 
ومــن حيــث خصوصيتهــا عــن احملاســبة املاليــة.

> وال يتناول القرار ما يلي:

1- القضايــا واملفاهيــم املتعلقــة بالفــروض واملبــادئ النظريــة املتعلقــة مبحاســبة الــزكاة، حيــث ســيتم 
تناولهــا فــي القــرار احملاســبي التالــي.

الــزكاة، حيــث ســيتم  املتعلقــة بسياســات وإجــراءات محاســبة  التفصيليــة  األحــكام احملاســبية   -2
تناولهــا فــي قــرارات محاســبية تاليــة.
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الَتْمِهيــد

ـَاُت ْعِريفـــــــــ التَّ

التعريفات
تنــاول هــذا القــرار احملاســبي فــي متهيــده تعريــف أربعــة مصطلحــات مشــتقة مــن عنوانــه، وهــي: الزكاة، 
واحملاســبة املالية، ومحاســبة الزكاة، وأصول محاســبة الزكاة، وتعريف املصطلحات األربعة كالتالي:

1- تعريف ) الزكاة (:

طبقــا ملــا ورد فــي نــص قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )1( فــإن تعريــف الــزكاة: ) حــق معلــوم بالشــرع، 
يجــب فــي أمــوال مخصوصــة، بشــرائط مخصوصــة، ألصنــاف مخصوصــن (، وهــو ذات التعريــف 

الــوارد فــي متهيــد هــذا القــرار، وُيرَجــُع فــي شــرح هــذا التعريــف إلــى القــرار الفقهــي املذكــور.

2- تعريف ) احملاسبة املالية (:
ُن مســتخدميها من اتخاذ القرارات. كِّ حتديد وقياس وتســجيل وعرض املعلومات املالية التي ُتَ

يختــص هــذا العنصــر ببيــان التعريــف املختــار ملصطلــح ) احملاســبة املاليــة (، حيــث اعتمــد التعريــف 
علــى بيــان قســمن رئيســن، القســم األول: الوظائــف األساســية األربــع للمحاســبة املاليــة، وهــي: 

التحديــد، والقيــاس، والتســجيل، والعــرض، والقســم الثانــي: الهــدف مــن احملاســبة املاليــة.
فجــاء تعريــف احملاســبة املاليــة متضمنــا القســمن معــا، فقــد ورد تعريــف احملاســبة املاليــة بأنهــا: 
ــُن مســتخدميها مــن اتخــاذ القــرارات(1. كِّ )حتديــد وقيــاس وتســجيل وعــرض املعلومــات املاليــة التــي مُتَ

أوال: بيان مفهوم كل وظيفة من الوظائف األربع األساسية للمحاسبة املالية كالتالي:
1- التحديــد: أي حتديــد ماهيــة األحــداث االقتصاديــة التــي يجــب قياســها وتســجيلها بالدفاتــر، 
مثــل عمليــات شــراء أو بيــع أو اســترداد البضاعــة، أو عمليــات الديــون لصالــح الشــركة )مدينــون( أو 

 American Accounting 1 - التعريــف الــذي اختــاره القــرار احملاســبي هنــا يتوافــق فــي محدداتــه مــع تعريــف جمعيــة احملاســبة األمريكيــة
AAA(  Association(، وهــي منظمــة مهنيــة تدعــم التميــز العاملــي فــي التعليــم والبحــث واملمارســة فــي مجــال احملاســبة، يرجــع تأسيســها إلــى 
عــام 1916م، حيــث عرفــت احملاســبة املاليــة بأنهــا: ) عمليــة حتديــد وقيــاس وتوصيــل املعلومــات االقتصاديــة ليســمح ملســتخدمي املعلومــة مــن اتخــاذ 
 The process of identifying, measuring and communicating( :ونــص التعريــف باللغــة اإلجنليزيــة ،) أحــكام وقــرارات

.) economic information to permit informed judgments and decisions by users of information
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التــي عليهــا )دائنــون(، عمليــات ســداد مرتبــات وأجــور، ونحــو ذلــك، ويطلــق علــى هــذا النــوع العمليــات 
املاليــة، أمــا العمليــات غيــر املاليــة فــإن احملاســبة تتجاهلهــا، ومنهــا القــرارات اإلداريــة احملضــة؛ كقــرار 

تعيــن موظــف.

2- القيــاس: حيــث يتــم قيــاس العمليــات املاليــة - بعــد حتديدهــا - بواســطة وحــدة نقديــة معينــة، 
ممــا يعنــى أن احملاســبة تهتــم بالقيــاس النقــدي.

3- التســجيل: أي إثبــات وتقييــد العمليــات املاليــة فــي الدفاتــر احملاســبية - بحســب طبيعتهــا - لــدى 
الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري.

4- العــرض: ويقصــد بــه اإلفصــاح عــن نتائــج العمليــات املاليــة فــي صــورة تقاريــر وقوائــم ماليــة 
. منتظمــة

ثانيــا: بيــان الهــدف املهنــي املقصــود مــن احملاســبة املاليــة، وهــو: مســاعدة مســتخدمي هــذه البيانــات 
املاليــة علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة ورشــيدة، مثــل: أصحــاب حقــوق امللكيــة، ومتخــذي القــرار املالــي 
واالســتثماري فــي الشــركة، واملتعاملــن معهــا مــن البنــوك واملمولــن واملورديــن وغيرهــم مــن أصحــاب 

العالقــة، واجلهــات املعنيــة باإلشــراف والرقابــة، إلــى جانــب اجلمهــور العــام.
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3-  محاسبة الزكاة:
مقــدار  ملعرفــة  املاليــة؛  للذمــة  اململوكــة  الزكويــة  األصــول  حتديــد 
اإلســلمية. الشــريعة  ألحــكام  طبقــا  صرفهــا  وتســجيل  الواجبــة؛  الــزكاة 

يختــص هــذا العنصــر ببيــان تعريــف مصطلــح ) محاســبة الــزكاة (، وهــو ) حتديــد األصــول الزكويــة 
اململوكــة للذمــة املاليــة، ملعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة عليهــا، وتســجيل صرفها طبقا ألحكام الشــريعة 
اإلســالمية (، وهــذا التعريــف يتضمــن ثالثــة مفاهيــم رئيســة فــي محاســبة الــزكاة، وهــي: وظائــف 
محاســبة الــزكاة، وشــرط امللــك التــام، والذمــة املاليــة وعالقتهــا باحملاســبة املاليــة، وبيــان املفاهيــم 

الثالثــة علــى النحــو التالــي:

املفهوم األول: وظائف محاسبة الزكاة:

لقــد راعــى التعريــف املذكــور ملصطلــح ) محاســبة الــزكاة ( قيامهــا علــى أربعــة وظائــف رئيســة، وهــي: 
التحديــد، والقيــاس، والتســجيل، والعــرض، وبيــان مفهــوم كل وظيفــة منهــا كالتالــي:

1- التحديــد: وهــي الوظيفــة األولــى حملاســبة الــزكاة، وتعنــي: حتديــد األصــول املاليــة التــي جتــب فيها 
الــزكاة، مــن بــن مجموعــة األصــول اململوكــة للذمــة املاليــة، ســواء أكانــت تلــك الذمــة املاليــة تخــص 
شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وهذه األصول الزكوية تظهر - في قوائم املنشآت - ضمن البنود الواردة 
فــي جانــب املوجــودات ) األصــول ( مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة (، مثــل: النقديــة، وبضاعــة آخــر 
املــدة ) املخــزون التجــاري (، ونحوهــا، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن البنــود املاليــة مصطلــح )األصــول 
الزكويــة(، أي األمــوال التــي تدخلهــا الــزكاة طبقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، وقــد يطلــق عليهــا 

)األمــوال اخلاضعــة للــزكاة (.

وفــي املقابــل فــإن حتديــد األصــول الزكويــة يقتضــي اســتبعاد ) األصــول غيــر الزكويــة (، وهــي   
البنــود التــي ال تدخلهــا الــزكاة، وذلــك تطبيقــا لنصــوص وأحــكام الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية، 
مثــل: األصــول الثابتــة؛ لكونهــا مــن ) أمــوال القنيــة ( التــي نــص الشــرع احلكيــم علــى عــدم وجــوب 
الــزكاة فيهــا، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن البنــود املاليــة مصطلــح ) األصــول غيــر الزكويــة (، أي مــا 
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ال تدخلــه الــزكاة شــرعا مــن األمــوال واحلقــوق الــواردة فــي جانــب املوجــودات ) األصــول ( مــن قائمــة 
املركــز املالــي، وقــد يطلــق عليهــا ) األمــوال غيــر اخلاضعــة للــزكاة (.

2- القياس: ويشمل القياس في محاسبة الزكاة حتديد أمور، وأبرزها ثالثة:

أ- حتديد وحدة القياس:
وهــو قيــاس مقــدار األصــول الزكويــة عنــد حــوالن احلــول، حيــث يتــم قيــاس األصــل الزكــوي إمــا بوحــدة 
النقــد فــي النقديــن مــن الذهــب والفضــة، ومنــه العمــالت النقديــة املعاصــرة، أو بالكميــة فــي الــزروع 

والثمــار، أو بالعــدد فــي اإلبــل والبقــر والغنــم.
ب- قياس حتقق شرط النصاب في املال الزكوي:

حيــث يتــم التحقــق مــن بلــوغ املــال الزكــوي للنصــاب، وهــو مقــدار كمــي حــدده الشــرع؛ إذا بلغــه املــال 
تصبــح الــزكاة فيــه واجبــة، كبلــوغ النقــود مقــدارا ال يقــل عــن خمســة وثمانــن جرامــا ) 85 غرامــا ( 
مــن الذهــب اخلالــص، أو خمســمائة وخمســة وتســعن ) 595 غرامــا ( مــن الفضــة اخلالصــة، وكبلــوغ 
الــزروع والثمــار مقــدارا ال يقــل عــن خمســة أوســق، وكبلــوغ اإلبــل عــدد خمــس، والبقــر عــدد ثالثــن 

بقــرة، والغنــم عــدد أربعــن شــاة.
ج - قياس مقدار الزكاة الواجبة في املال الزكوي:

حيــث يتــم قيــاس مقــدار الــزكاة الواجبــة فــي كل مــال زكــوي حتققــت فيــه شــروط وجــوب الــزكاة، ففــي 
النقديــن والعمــالت النقديــة جتــب الــزكاة مبقــدار ربــع العشــر ) 2,5 % (2، وفــي الــزروع والثمــار العشــر 
) 10 % ( إذا ُســقيت باملطــر، أو نصــف العشــر ) 5 % ( إذا ســقيت بــاآلالت، وجتــب الــزكاة فــي اإلبــل 

والبقــر والغنــم بحســب مــا ورد تفصيلــه فــي الســنة النبويــة.

2 - من تطبيقات القياس احملاسبي في محاسبة الزكاة التوصل إلى معرفة مقدار )ربع العشر( بواسطة اآللة احلاسبة، وفيها أربع طرق:
الطريقة األولى: ضرب املبلغ الذي جتب زكاته بنسبة )2,5٪( ثم اضغط عالمة )=(.

الطريقة الثانية: قسمة املبلغ الذي جتب زكاته على )40(.
الطريقة الثالثة: قسمة املبلغ الذي جتب زكاته على )4( ثم يقسم الناجت على )10(.
الطريقة الرابعة: قسمة املبلغ الذي جتب زكاته على )10( ثم يقسم الناجت على )4(.

وهكذا عند تطبيق جميع الطرق املذكورة على مبلغ )1000( ديناًرا، فإن النتيجة تساوي )25( ديناًرا.
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3- التســجيل: أي إثبــات وتقييــد رصيــد الــزكاة الواجبــة فــي الدفاتــر احملاســبية لــدى املكلــف - فــردا أو 
منشــأة، والتســجيل احملاســبي للــزكاة إمــا أن يكــون ) زكاة مســتحقة ( أو ) زكاة مقدمــة (، فمصطلــح 
) الــزكاة املســتحقة ( فــي احملاســبة يقابلــه مصطلــح ) الــزكاة الواجبــة ( عنــد فقهــاء الشــريعة، وأمــا 
مصطلــح ) الــزكاة املقدمــة ( فــي احملاســبة يقابلــه مصطلــح ) تعجيــل الــزكاة ( عنــد فقهــاء الشــريعة، 

ويتــم اإلفصــاح عــن ذلــك وفقــا لألصــول احملاســبية املتعــارف عليهــا.

4- العــرض: ويقصــد بــه اإلفصــاح عــن كيفيــة حســاب الــزكاة فــي صــورة بيــان أو تقريــر مالــي يختــص 
بالــزكاة، وتقدميــه ألصحــاب العالقــة وعمــوم املســتفيدين.

املفهوم الثاني: شرط امللك التام:

1- نص التعريف على وصف ) األموال الزكوية ( بأنها ) اململوكة للذمة املالية (، ويقصد مبصطلح 
) امللــك ( فــي التعريــف ضــرورة حتقــق شــرط ) امللــك التــام ( فــي املــال الــذي تدخلــه الــزكاة، ومعنــى 
)امللــك التــام (: قــدرة الشــخص - طبيعيــا أو اعتباريــا - علــى التصــرف بأموالــه، التــي هــي واقعــه فــي 
ملكــه وحتــت مطلــق تصرفــه، ويعبــر فقهــاء الشــريعة عــن معنــى امللــك التــام بلفــظ: ) ملــك الرقبــة 
واليــد معــا (، وهــو شــرط اتفــق الفقهــاء - قدميــا وحديثــا - علــى أنــه مــن شــروط وجــوب الــزكاة فــي 

الشــريعة اإلســالمية.

جــاء فــي املوســوعة الفقهيــة: ) ينقســم امللــك باعتبــار حقيقتــه إلــى ملــك تــام وملــك ناقــص، وامللــك 
التــام هــو ملــك الرقبــة واملنفعــة، وامللــك الناقــص هــو ملــك الرقبــة فقــط، أو املنفعــة فقــط، أو االنتفــاع 
فقــط (3، واجلمهــور يعبــرون عــن هــذا الشــرط فــي الــزكاة مبصطلــح ) امللــك التــام (، بينمــا يعبــر عنــه 

احلنفيــة مبصطلــح ) امللــك املطلــق (.
وضابــط شــرط امللــك التــام: أن يكــون مالــك املــال قــادرا علــى التصــرف فيــه بصــورة مطلقــة وبحريــة 
تامــة، فــال يحــول دون تصرفــه فــي أموالــه عائــق بيــد غيــره، وأمــارة ذلــك أن تصرفــه فــي أموالــه ال 

يتطلــب منــه اســتئذان غيــره.
3- املوسوعة الفقهية الكويتية جزء 39 صفحة 33، انظرا ايضا جزء 23 صفحة 237-236. 
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ويقابــل ) امللــك التــام ( حالــة ) امللــك الناقــص (، حيــث ميلــك الشــخص احلــق فــي املــال ولكنــه ال 
ميلــك القــدرة فــي الواقــع علــى مطلــق التصرفــات فيــه، ومعنــى ذلــك: أن ميلــك الشــخُص املــاَل علــى 
وجــه تكــون تصرفاتــه فيــه مقيــدة وموقوفــة علــى إذن غيــره فــي الواقــع، وعلــى هــذا فإنــه ال زكاة فــي مــال 

ملكيتــه ضعيفــة وناقصــة وليســت تامــة مطلقــة.
واخلالصــة: أن كل مــاٍل تكــون َيــُد صاِحِبــِه مقيــدًة عــن التصــرف املطلــق فيــه فهــو مــال مملــوك ملــكا 

ناقصــا وليــس تامــا، وبالتالــي ال جتــب الــزكاة فيــه باتفــاق الفقهــاء.
2- يقــرر فقهــاء القانــون أن التصــرف هــو عنــوان امللكيــة، فــإذا انضــم إليــه االســتغالل واالســتعمال 
فقــد متــت الســلطات الثــالث الدالــة علــى حتقــق حالــة امللــك التــام، ومــن تطبيقاتهــا فــي القانــون 
مصطلــح ) احلقــوق العينيــة (، فاحلــق العينــي: ) ســلطة يعينهــا القانــون لشــخص معــن علــى شــيء 
معــن ، ومبوجبهــا يســتطيع الشــخص أن يســتخلص لنفســه مــا للشــيء مــن فوائــد اقتصاديــة (4، 
فــي حــن أن مــن تطبيقــات ) امللــك الناقــص ( مصطلــح ) احلقــوق الشــخصية (، وتعريــف احلــق 
الشــخصي: )رابطــة قانونيــة مــا بــن شــخصن دائــن ومديــن، يخــول للدائــن مبوجبهــا مطالبــة املديــن 

بإعطــاء شــيء أو القيــام بعمــل أو باالمتنــاع عــن عمــل (5.

4  - الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد، د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، ) 8 /183 (.
5  - املصدر السابق، ) 8 /183 (.
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املفهوم الثالث: الذمة املالية وعلقتها باحملاسبة املالية:

نــص التعريــف علــى مصطلــح ) الذمــة املاليــة (، وهــذا يتطلــب بيــان: مفهــوم الذمة املالية، وعناصرها، 
وعالقتهــا بامللــك التــام والناقــص، وإيضــاح ذلك في اآلتي:

1- مفهوم الذمة املالية:

الذمــة املاليــة مــن أهــم صفــات وخصائــص الشــخصية فــي القانــون، وال يتصــور خلــو شــخص عــن 
ذمــة ماليــة، وتعريــف الذمــة املاليــة: ) مجمــوع مــا للشــخص ومــا عليــه؛ مــن أمــوال أو حقــوق؛ حالــة أو 
مؤجلــة (، أي أن مــا للشــخص مــن ممتلــكات وحقــوق مــن جهــة، ومــا عليــه مــن احلقــوق لصالــح الغيــر 
مــن جهــة أخــرى؛ كلهــا تشــكل مبجموعهــا عناصــر ومكونــات الذمــة املاليــة لــه، ويســتخدم مصطلــح 
)الذمة املالية ( للتعبير عن أهلية الشــخص المتالك األشــياء من عقار ومنقول ونحوها، واكتســاب 
احلقــوق علــى الغيــر، باإلضافــة إلــى مــا يقــع علــى ذمــة الشــخص مــن التزامــات كان قــد التزمهــا جتــاه 
الغيــر، ومــن مجمــوع هذيــن االعتباريــن تتكــون الذمــة املاليــة لألشــخاص الطبيعيــن أو االعتباريــن.

2-  عناصر الذمة املالية:

يتبن من تعريف  الذمة املالية أن لها عنصرين متقابلن:
األول: العنصــر اإليجابــي: وهــو : مجمــوع احلقــوق املاليــة التــي تكــون لصالــح الشــخص علــى أموالــه 
) احلقــوق العينيــة ( أو علــى حقوقــه ) احلقــوق الشــخصية (، وهــذا اجلانــب اإليجابــي يشــمل نوعــن 

مــن املمتلــكات، حقيقيــة وحقوقيــة، وبيانهمــا فيمــا يلــي : 
املعنويــة،  واحلقــوق  واملنافــع  األعيــان  علــى  الشــخص  ملكيــة  فــي  وتتمثــل  حقيقيــة:  ممتلــكات  أ- 
فاألعيــان كالعقــار واملنقــول - كالســيارة -، واملنافــع كمنافــع الســكنى بالنســبة للعقــار املســتأجر، وأمــا 

احلقــوق املعنويــة فمثالهــا حقــوق التأليــف واالختــراع واســم الشــهرة والعالمــة التجاريــة.

ب- ممتلــكات حقوقيــة: وتشــمل احلقــوق اخلاصــة ممثلــة بالديــون ) أدوات ديــن (، كمــا تشــمل احلقــوق 
الشــائعة كملكيــة الشــخص فــي اســتثماراته املــدارة عنــد غيــره ) أدوات ملكيــة (، كحصــص الشــركات 

ووحــدات االســتثمار فــي الصناديــق وصكــوك االســتثمار وودائــع االســتثمار املصرفيــة.
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الثانــي: العنصــر الســلبي: وهــو : مجمــوع االلتزامــات املاليــة أو احلقــوق التــي تقــع علــى ذمــة الشــخص 
لصالــح الغيــر، وهــذا اجلانــب الســلبي ال يتكــون إال مــن ) احلقــوق ( فقــط ال غيــر، وتنقســم هــذه 

احلقــوق - بحســب طبيعتهــا وخصائصهــا وآثارهــا - إلــى قســمن:                     
أ-حقــوق دائنيــة: وهــي احلقــوق الثابتــة فــي الذمــة واملعلومــة القيمــة بدقــة، وضابطهــا: أنهــا تتعلــق 
بالذمــة املجــردة وليســت تتعلــق باألمــوال املعينــة ، وضابطهــا: أنهــا ال تتأثــر بحركــة األســعار فــي 
الســوق وال تتغيــر بفعــل عوامــل الزمــن واألجــل، ومثالهــا: أن تقتــرض مــن غيــرك قرضــا حســنا بقيمــة 
ألــف ) 1000 ( دينــار، فالديــن هنــا معلــوم املقــدار فــي أولــه وهــو أيضــا معلــوم املقــدار فــي آخــره بعــد 

حلــول أجــل ســداده.               

ب- حقــوق ملكيــة: وهــي احلقــوق الثابتــة فــي الذمــة لصالــح طــرف علــى طــرف آخــر، وهــي أيضــا 
حقــوق معلومــة فــي أولهــا، ولكنهــا مجهولــة املــآل والعاقبــة، مبعنــى أن العائــد املســتهدف فيهــا مجهــول 
ومتــردد بــن القلــة والكثــرة، وبــن الوجــود والعــدم، وضابطهــا: أنهــا تتعلــق بنشــاط وعمــل وال تتعلــق 

بالذمــة املجــردة.

ولهــا ضابــط آخــر: وهــو أنهــا عــادة مــا تكــون شــائعة فــي محــل معــن، ومثالهــا: حصــص الشــركات، 
فمــن ميلــك حصــة فــي املؤسســة فإنــه قــد ملــك نصيبــا شــائعا فــي أصولهــا، فــال يقــال إنــه ميلــك هــذه 
الســيارة بعينهــا أو ميلــك هــذا النقــد بعينــه، بــل ملكيتــه شــائعة فــي ســائر النقــود واألعيــان واملنافــع 

واحلقــوق مــع بقيــة الشــركاء فــي املؤسســة.
3- عالقة الذمة املالية بامللك التام والناقص:

إن املمتلــكات احلقيقيــة التــي متلكهــا الذمــة املاليــة ينطبــق عليهــا وصــف ) امللــك التــام (، فــي حــن أن 
املمتلــكات احلقوقيــة - بأنواعهــا - ينطبــق عليهــا وصــف ) امللــك الناقــص (، فاملمتلــكات احلقيقيــة 

ميلكهــا صاحبهــا ملــكا تامــا، كالنقديــة والبضاعــة ) املخــزون ( واألصــول الثابتــة.
وأمــا املمتلــكات احلقوقيــة فتنتفــي معهــا حالــة ) امللــك التــام ( ليحــل محلهــا ) امللــك الناقــص (، 
ْيــن ( بــن الدائــن واملديــن، فالدائــن ميلــك احلــق الشــخصي فــي مالــه الــذي  ومثالهــا: قيــام حالــة ) الدَّ
التــزم بــه املديــن نحــوه، ولكــن الدائــن فــي الواقــع ال ميلــك القــدرة علــى التصــرف فــي أموالــه بصــورة 
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مطلقــة، وذلــك بســبب كــون املــال فــي حيــازة املديــن وحتــت ســلطانه وملكــه وتصرفــه، وبذلــك تكــون 
ملكيــة الدائــن علــى أموالــه التــي بيــد املديــن ملكيــة ناقصــة وليســت تامــة.

ومــن التطبيقــات احملاســبية حلالــة امللــك الناقــص لــدى الذمــة املاليــة، وحتديــدا فــي جانــب املوجــودات 
املدينــة  واألرصــدة  القبــض،  وأوراق  املدينــون،  التاليــة:  البنــود  املالــي  املركــز  قائمــة  مــن  )األصــول( 

األخــرى.
4- أصول محاسبة الزكاة:

القواعد واملفاهيم الكلية احلاكمة لعملية حساب الزكاة في الشريعة اإلسالمية.
ملــا كان هــذا القــرار يحمــل عنــوان ) أصــول محاســبة الــزكاة ( فقــد ناســب تعريــف أجزائــه ومفرداتــه 
ابتــداء، وهــو مــا ورد فــي التعريفــات الســابقة ) الــزكاة - احملاســبة املاليــة - محاســبة الــزكاة (، وفــي هــذا 
العنصــر مت تعريــف مصطلــح ) أصــول محاســبة الــزكاة ( باعتبــاره مركبــا لــه داللــة خاصــة تختلــف 

عــن مدلــول املصطلحــات قبلــه.
الــزكاة ( بأنــه: ) القواعــد واملفاهيــم الكليــة احلاكمــة  فجــاء تعريــف مصطلــح ) أصــول محاســبة 
لعمليــة حســاب الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية (، أي تلــك املعرفــة التــي تهتــم بدراســة وفهــم القواعــد 
واألســس الكليــة واملفاهيــم التــي تنظــم عمليــة محاســبة الــزكاة، ســواء مــن حيــث اإلطــار النظــري 
العلمــي، أو مــن حيــث التطبيــق واملمارســة العمليــة، مبــا يشــمل وظائفهــا األساســية األربــع: التحديــد 

والقيــاس والتســجيل والعــرض.
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الفصل األول: مصادر محاسبة الزكاة:

مادة ) 1 (
ثلثــــــــــــــــة: الزكـــــــــــــــــــــــــــاة  محاسبــــــــــــــــــــــــــــة  مصــــــــــــــــــــــادر 

املصـــــــــــــدر األول: الشريعة اإلسلمية.
املصــــــــــــدر الثاني: التشريــــع القانوني.
املصــــــــــــدر الثالث: العــــــــرف احملاسبي.

تبــن هــذه املــادة األصــول الرئيســة التــي ُتســَتَمدُّ منهــا محاســبة الــزكاة، وهــي ثالثــة مصــادر: الشــريعة 
اإلســالمية، والتشــريع القانونــي، والعــرف احملاســبي، حيــث يعــد كل مصــدر منهــا علمــا - أو فنــا - 
مستقال بذاته عن اآلخر، ومن مجموعها تتشكل محاسبة الزكاة، سواء في إطارها العلمي النظري 
والسياســات  والقواعــد  للمبــادئ  ومنظمــة  الثالثــة حاكمــة  األصــول  فهــذه  العملــي،  التطبيقــي  أو 
واإلجــراءات حملاســبة الــزكاة، لألفــراد أو للشــركات أو للهيئــات وغيرهــا مــن الكيانــات والــذمم املاليــة.

وقــد تصــدرت هــذه املــادة - فــي القــرار - لكونهــا مبنزلــة األســاس والقاعــدة التــي ال يقــوم بنــاء محاســبة 
الــزكاة إال عليهــا، وألن معرفــة املصــادر واألصــول مقــدم علــى مــا يتفــرع عنهــا مــن الفــروع واجلزئيــات، 

وبيــان كل أصــل منهــا مــن حيــث مفهومــه وأبــرز أحكامــه ســيأتي فــي املــواد التاليــة.

مادة ) 2 (
الترتيــب بني مصادر محاســبة الزكاة واجب؛ فل يجــوز تقدمي األدنى على األعلى.

تقــرر هــذه املــادة مبــدأ تأصيليــا يتمثــل فــي ) إلزاميــة الترتيــب ( بــن املصــادر الثالثــة حملاســبة الــزكاة، 
وهــذا املبــدأ يعنــي: أن ترتيــب األصــول العلميــة علــى الترتيــب املذكــور هــو أمــر واجــب والزم، حيــث 
ُيســتدل حملاســبة الــزكاة أوال بالشــريعة اإلســالمية، ثــم بالتشــريع القانونــي، ثــم بالعــرف احملاســبي، 
فــال يجــوز العمــل باألصــل األدنــى عنــد مخالفتــه ملــا هــو أعلــى منــه فــي الرتبــة، ويترتــب علــى ذلــك أن 
كل فــرض أو مبــدأ أو معيــار محاســبي إذا خالــف حكمــا مــن أحــكام الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية 
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فــإن هــذا العــرف احملاســبي يطــرح، وال عبــرة بــه عنــد مخالفتــه الشــريعة اإلســالمية، وكذلــك فــي حــال 
مخالفــة العــرف احملاســبي للتشــريع القانونــى، فــإن القانــون يقــدم عليهــا. 

فــإذا قــرر املصــدر األعلــى مبــدأ أو قاعــدة أو حكمــا فــي مجــال ) محاســبة الــزكاة (، ثــم جــاء مصــدر 
أدنــى بتقريــر حكــم مخالــف لــه، فإنــه ال عبــرة باحلكــم األدنــى عنــد حســاب الــزكاة، ألنــه األضعــف مــن 
حيــث ترتيــب املصدريــة، بــل الواجــب التمســك باحلكــم الصــادر عــن املصــدر األعلــى، وااللتــزام بــه ألنــه 

األقــوى مــن حيــث ترتيــب مصــادر محاســبة الــزكاة.
فــإذا ثبــت حكــم مــن الشــرع فــي حســاب الــزكاة فقــد وجــب االلتــزام بــه والعمــل مبقتضــاه، فلــو قــام حكــم 
فــي التشــريع القانونــي أو فــي العــرف احملاســبي يقتضــي مخالفــة حكــم الشــرع، فإنــه ال عبــرة بــه، بــل 

العبــرة عنــد التعــارض إمنــا تكــون بحكــم الشــريعة اإلســالمية ) املصــدر األول (.
ومثــال ذلــك: أن يفــرض الشــرع الــزكاة فــي أصــول زكويــة معلومــة - كالنقديــن وعــروض التجــارة - 
بنســبة ربــع العشــر ) 2,5 ٪ (، ثــم يأتــي القانــون ليفرضهــا علــى الربــح - وليــس األصــول الزكويــة 
-، وبنســبة ) 1 ٪ ( فقــط، فهــذا التعــارض بــن الشــرع والقانــون يــؤدي إلــى وجــوب تقــدمي العمــل 

مبصدريــة الشــرع علــى مصدريــة القانــون.
وهكــذا إذا ألــزم التشــريع القانونــي - بــأي أداة مــن أدوات التشــريع - بحكــم معــن يتعلــق مبحاســبة 
الزكاة، وال يتعارض هذا احلكم مع الشــريعة اإلســالمية، ثم جاء العرف احملاســبي ) املصدر الثالث( 
بحكــم يخالــف النــص القانونــي ) املصــدر الثانــي ( فــإن املقــدم واملعتبــر هــو التشــريع القانونــي ألنــه 

أقــوى مــن حيــث املصدريــة، وال عبــرة بالعــرف احملاســبي فــي مثــل هــذه احلالــة.
وتعليــل ذلــك: أن الــزكاة فريضــة إلهيــة وعبــادة ماليــة، ومصدرهــا املنشــؤ ألحكامهــا هــو الشــريعة 
اإلســالمية الغــراء، فلــزم تقــدمي هــذا املصــدر التعبــدي علــى غيــره عنــد التعــارض، ألنــه مصــدره إلهــي 
وليــس بشــريا، وهــذا أقــوى مــن حيــث مصدريــة الــزكاة ومحاســبتها، بينمــا التشــريع القانونــي هــو 
العــرف املكتــوب فــي املجتمــع، وهــو تابــع محكــوم بعــدم مخالفــة الشــرع فــي أحــكام الــزكاة ومحاســبتها، 
فــكان أضعــف مــن األول، وأمــا العــرف احملاســبي فهــو عــرف خــاص مبهنــة احملاســبة املاليــة، وهــو عــرف 

تابــع محكــوم بعــدم مخالفــة القانــون، فــكان أضعــف الثالثــة مــن حيــث مصدريــة محاســبة الــزكاة.
ومفهــوم هــذه املــادة: أن لــكل مصــدر مــن املصــادر الثالثــة صالحيــة تشــريع وتنظيــم محاســبة الــزكاة، 

ولكــن بشــرط أال يخالــف هــذا املصــدُر مصــدرا أعلــى منــه.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

وهــذه التراتبيــة بــن مصــادر محاســبة الــزكاة ضروريــة، وذلــك مــن أجــل ضبــط منهجيــة االســتدالل 
واالســتنباط والترجيــح عنــد التعــارض، وجنــد نظيــر ذلــك فــي مصــادر التشــريع اإلســالمي ) علــم 
أصــول الفقــه (، ومصــادر القاعــدة القانونيــة فــي ) علــم القانــون (، حيــث ال يجــوز فيهــا تقــدمي املصــدر 

أو األصــل األدنــى علــى األعلــى.
ومن أمثلة ذلك:

1- أوجبت نصوص الشــريعة اإلســالمية الزكاة في ) النقدين (، بواقع ربع العشــر ) 2,5 % (، ومنها: 
النقــود املعاصــرة، فــإذا قضــى حكــم قانونــي أو عــرف محاســبي - خــاص أو عــام - بعــدم إيجــاب الــزكاة 
فيهــا مطلقــا، أو أوجبهــا بنســبة أقــل أو أكثــر، فالواجــب التمســك باحلكــم املنصــوص فــي الشــريعة 
اإلســالمية، ألنــه املصــدر األول واملباشــر واألقــوى مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وفــي املقابــل ال عبــرة 
باحلكــم القانونــي أو احملاســبي الــذي جــاء مخالفــا لذلــك، ألنهــا مصــادر تبعيــة أضعــف مــن حيــث 

املصدريــة.

2- لــم توجــب الشــريعة اإلســالمية الــزكاة فــي ) أمــوال القنيــة (، ومنهــا: ) األصــول الثابتــة ( فــي 
االصطــالح احملاســبي، وهــي األصــول املقتنــاة لغــرض االســتهالك واالســتعمال الشــخصي، فــإذا صــدر 
حكــم قانونــي أو عــرف محاســبي - خــاص أو عــام - يقضــي بأنهــا مــن األمــوال التــي تدخلهــا الــزكاة، 
بــل الواجــب  فإنــه ال عبــرة باحلكــم القانونــي أو احملاســبي، ألنــه جــاء مبــا يخالــف املصــدر األول، 

التمســك مبقتضــى أحــكام ) الشــريعة اإلســالمية ( طبقــا ملبــدأ الترتيــب.

3- إذا ألــزم التشــريع القانونــي بشــكل معــن لتقريــر الــزكاة الســنوي، وهــذا الشــكل ال يتعــارض مــع أي 
مــن محكمــات الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية، ثــم جــاء العــرف احملاســبي ) املصــدر الثالــث ( بشــكل 
يخالــف مــا ألــزم بــه القانــون ) املصــدر الثانــي ( فــإن املقــدم واملعتبــر هــو التشــريع القانونــي ألنــه أقــوى 

مــن حيــث املصدريــة، وال عبــرة بالعــرف احملاســبي فــي مثــل هــذه احلالــة.
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اِني: الَفْصُل الثَّ

م�سدرية ال�سريعة الإ�سالمية

الفصل الثاني: مصدرية الشريعة اإلسلمية:

مادة ) 3 (
واألحكــــــام  لألصـــــــــول  جامـــــــــع  اســــــــم  اإلسلميــــــــة:  الشريعــــــــة 
الـــــــواردة فــي القــــــــرآن الكريـــــــم والسنـــــــة النبويـــــة، ومــا يستنـــــــد 
أدلـــــــة األحــكام. إليهمـــــــا مــن اإلجمــــــــاع والقيــــــــاس، وغيرهــــــا مــن 

تقــدم هــذه املــادة تعريفــا موضحــا وضابطــا ملفهــوم املصــدر األول مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، فقــد 
عرفــت مصطلــح ) الشــريعة اإلســالمية ( بأنهــا: ) اســم جامــع لألصــول واألحــكام الــواردة فــي القــرآن 
أدلــة األحــكام  إليهمــا مــن اإلجمــاع والقيــاس، وغيرهــا مــن  النبويــة، ومــا يســتند  والســنة  الكــرمي 
املعتبــرة(، فالشــريعة اإلســالمية هــي الديــن الــذي أنزلــه اهلل علــى الرســول الكــرمي محمــد - صلــى 
اهلل عليــه وســلم -، وميكــن معرفــة ) األصــول ( بالرجــوع إلــى علــم أصــول الفقــه، بينمــا ميكــن معرفــة 

)األحــكام ( بالرجــوع إلــى اجتهــادات الفقهــاء فــي الفقــه اإلســالمي.
واألصــول الرئيســة التــي تؤخــذ منهــا الشــريعة اإلســالمية تتمثــل فــي نصــوص آيــات القــرآن الكــرمي 
وأحاديــث الســنة النبويــة، وتوجــد أصــول اجتهاديــة تابعــة لهــا وال يجــوز أن تخالفهــا، مثــل: دليــل 
اإلجمــاع، ودليــل القيــاس، ويرجــع فــي تفصيــل ذلــك إلــى القــرارات الفقهيــة الدوليــة الصــادرة عــن 

منظمــة الــزكاة العامليــة.
وثمــرة هــذه املــادة: أن احملاســب إذا أراد حســاب الــزكاة فإنــه يجــب عليــه االلتــزام مبرجعيــة الشــريعة 
اإلســالمية كمصــدر أول مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، فــال يقــدم عليهــا غيرهــا مــن املصــادر التبعيــة 
لهــا، مثــل: التشــريع القانونــي، والعــرف احملاســبي، وهــذا يعنــي أن حاســب الــزكاة عليــه االجتهــاد فــي 
تطويــر معرفتــه ومهاراتــه فــي فقــه الــزكاة وأحكامهــا فــي ضــوء نصــوص الشــريعة اإلســالمية، أو يرجــع 

لفقهــاء الشــريعة فيمــا يشــكل عليــه.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

مادة ) 4 (
الــزكاة؛  لفريضــة  احلاكمــة  العليــا  املرجعيــة  هــي  اإلســلمية  الشــريعة 
وحملاســبتها، وُيرَجــع فــي ذلــك إلــى قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم)1( 
بعنــوان )منهــج االســتدالل األصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا املعاصــرة(.

تقــرر هــذه املــادة قاعــدة كليــة كبــرى مــن القواعــد الشــرعية احلاكمــة حملاســبة الــزكاة، وخالصتهــا أن 
) الشــريعة اإلســالمية هــي املرجعيــة العليــا احلاكمــة لفريضــة الــزكاة وحملاســبتها (، فــال ُيقــدم علــى 
الشــريعة أي مصــدر آخــر، ألنهــا املرجعيــة العليــا مــن حيــث الترتيــب، ثــم هــي أيضــا حاكمــة ومنظمــة 
لفريضــة الــزكاة، مــن حيــث اســتمداد أحكامهــا الشــرعية، ومنهــا يجتهــد الفقهــاء فــي اســتنباط أحــكام 
علــى االجتهــادات  هــي احلاكمــة  اإلســالمية  الشــريعة  أن  كمــا  املعاصــرة،  للــزكاة  النــوازل اجلديــدة 

احملاســبية فــي ميــدان محاســبة الــزكاة فــي كل عصــر.
ومــن أجــل معرفــة أصــول وقواعــد االســتدالل الشــرعي الدالــة علــى حاكميــة الشــريعة اإلســالمية 
علــى مســائل الــزكاة وقضاياهــا املعاصــرة فقــد أحالــت املــادة إلــى قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )١( 
الصــادر عــن منظمــة الــزكاة العامليــة بعنــوان ) منهــج االســتدالل األصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا 

املعاصــرة (.



IZakat.org41

اِلُث: الَفْصُل الثَّ

م�شدرية الت�شريع القانوين

الفصل الثالث: مصدرية التشريع القانوني:

مادة ) 5 (
ــة  ــة عامــــــــــــــــــ ــام إلزاميـــــــــــــ ــي: أحكـــــــــــــــ ــع القانونـــــــــــ التشريـــــــــــ
ومجــــــــــردة؛ تنظـــــــــــم احلقـــــــــــوق والعلقــــــــات فـــــــي املجتمـــــــــــع.

تقــدم هــذه املــادة تعريفــا للمصــدر الثانــي مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وهــو ) التشــريع القانونــي(، 
 ،) املجتمــع  فــي  والعالقــات  تنظــم احلقــوق  إلزاميــة عامــة ومجــردة؛  أحــكام   ( بأنــه:  تعرفــه  حيــث 
فالتشــريعات القانونية مصدرها اإلرادة الشــعبية وملصلحتهم، فالتشــريع عبارة عن نصوص مكتوبة 
تتضمــن أحكامــا وقواعــد تتصــف بكونهــا: إلزاميــة، وعامــة، ومجــردة، وهــي تهــدف إلــى تنظيــم احلقــوق 
والعالقات بن األشــخاص ســواء أكانوا طبيعين كاألفراد، أو اعتبارين كالشــركات والهيئات والدول.
ويطلق التشريع - في العرف القانوني - على مجموعة من األدوات التشريعية، وهي على الترتيب:

2- املرسوم أو األمر السامي. 1- الدستور.    
4- الالئحة التنفيذية أو التنظيمية. 3- القانون.    

التشــريع  أدوات  إحــدى  علــى  يطلــق  القانــون  وأن  القانــون،  مــن  أعــم  التشــريع  أن  يتبــن  وبذلــك 
التــي تنظــم  القواعــد  بأنــه: ) مجموعــة  الســنهوري  الــرزاق  القانونــي، حيــث يعرفــه األســتاذ عبــد 
النــاس علــى اتباعهــا، ولــو بالقــوة عنــد االقتضــاء(6. الروابــط االجتماعيــة، والتــي تقســر الدولــة 

وثمــرة هــذه املــادة: أن احملاســب إذا أراد حســاب الــزكاة فــي إطــار تشــريع قانونــي فإنــه يتعــن عليــه 
االلتــزام مبــا فيــه مــن قواعــد إلزاميــة آمــرة، بشــرط أال يخالــف التشــريع القانونــي أحــكام الــزكاة فــي 
الشــريعة اإلســالمية، فــال يجــوز للمحاســب أن يقــدم العــرف احملاســبي علــى التشــريع القانونــي عنــد 
التعــارض، وهــذا يســتلزم مــن حاســب الــزكاة االجتهــاد فــي تطويــر معرفتــه ومهاراتــه فــي تشــريعات 

وقوانــن الــزكاة حــال وجودهــا فــي مجتمعــه.

6 - علم أصول القانون، األستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري، ص4، ط/ 1936م- 1354هـ ، مطبعة فتح اهلل إلياس نوري وأوالده، مصر.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

مادة ) 6 (
ــة. ــة اإلسلميــ ــف الشريعــــــ ــم يخال ــا ل ــر؛ م ــرف معتب ــي ع ــص القانونــــ الن

تختص هذه املادة ببيان إحدى أدوات التشريع القانوني، حيث تقرر أن نصوص القوانن - بعمومها 
أو - املتعلقــة بالــزكاة ومحاســبتها إمنــا هــي نصــوص معتبــرة فــي ذاتهــا مــا دامــت نافــذة، ولكــن اعتبارها 

وســالمتها التشــريعية - في باب الزكاة - مشــروط بأال تخالف أحكام الشــريعة اإلســالمية.
ومن أمثلة هذه املادة:

1- أن َيصُدر قانوٌن يتضمن إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الشرع الزكاة فيها، كأموال القنية.

2-  أن َيصــُدر قانــوٌن يتضمــن إيجــاب الــزكاة مبقــدار لــم توجبــه نصــوص الشــرع، كتغييــر مقــدار الــزكاة 
الواجبــة فــي النقديــن بغيــر ربــع العشــر.

3- أن َيصــُدر قانــوٌن يحــدد مصــارف أمــوال الــزكاة بصــورة تخالــف املصــارف الثمانيــة املنصــوص عليهــا 
فــي القــرآن الكــرمي7.

مادة ) 7 (
تنظيميــــــــــــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــــرارات  التنفيذيـــــــــــــــــــــة  اللوائـــــــــــــح 
اإلسلميــــــــــــة. الشريعـــــــــــة  تخالـــــــــف  لـــــــــــم  مـــــــــــــا  معتبــــــــرة؛ 

تختص هذه املادة ببيان أداة أخرى من أدوات التشريع القانوني، حيث تقرر أن ) اللوائح التنفيذية( 
التــي يصدرهــا املســؤول املختــص قانونــا - كالوزيــر مثــال - إمنــا هــي عبــارة عــن قــرارات تنظيميــة 
داخليــة، ولكنهــا تســتمد إلزاميتهــا وقوتهــا التشــريعية مــن تبعيتهــا التفســيرية لــألداة التشــريعية 

األعلــى منهــا، واألمثلــة املذكــورة فــي املــادة الســابقة تصلــح للتمثيــل فــي هــذه املــادة.

َقــاِب َواْلَغاِرِمــَن  َفــِة ُقُلوُبُهــْم َوِفــي الرِّ َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراِء َوامْلََســاِكِن َواْلَعاِمِلــَن َعَلْيَهــا َوامْلَُؤلَّ ــا الصَّ َ 7- ســورة التوبــة / آيــة 60، وفيهــا يقــول اهلل تعالــى: } ِإمنَّ
ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم {. ِ َواهللَّ ــَن اهللَّ ــِبيِل َفِريَضــًة مِّ ِ َواْبــِن السَّ َوِفــي َســِبيِل اهللَّ
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اِلُث: الَفْصُل الثَّ

م�شدرية الت�شريع القانوين

مادة ) 8 (
االتفاقيــات الدوليــة تعاقــدات معتبــرة؛ مــا لــم تخالــف الشــريعة اإلســلمية.

تختــص هــذه املــادة ببيــان أداة أخــرى مــن أدوات التشــريع القانونــي ولكــن فــي إطــار تطبيقــه الدولــي، 
فتقــرر أن ) االتفاقيــات الدوليــة ( التــي تبرمهــا الــدول فيمــا بينهــا تكــون ملزمــة لهــم، ألنهــا فــي 
حقيقتهــا عبــارة عــن عقــود أنشــأتها الــدول بإرادتهــا احلــرة، وأثرهــا يتمثــل باإللــزام وااللتــزام العقــدي 

بــن الطرفــن.
أحــكام  مــا يخالــف  إذا تضمنــت  أو مبحاســبتها  بالــزكاة  املتعلقــة  الدوليــة  االتفاقيــة  أن  واملقصــود 
الشــريعة اإلســالمية فــإن تلــك النصــوص فــي االتفاقيــة ال عبــرة بهــا، ألنهــا عبــارة عــن مصــدر تبعــي 

خالــف املصــدر األعلــى منــه، وهــو الشــريعة اإلســالمية.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

الفصل الرابع: مصدرية العرف احملاسبي:

مادة ) 9 (
فــي  وممارســــــات  ومعاييــــــــر  ومبـــــــادئ  فــــــروض  احملاسبــــــي:  العــرف 
عامـــــــا. قبــــــــوال  ومقبولـــــــــة  عليهــــــــا،  متعـــــــــارف  املاليــة،  احملاســبة 

تقــدم هــذه املــادة تعريفــا للمصــدر الثالــث مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وهــو ) العــرف احملاســبي (، 
حيــث نصــت علــى تعريفــه بأنــه: ) فــروض ومبــادئ ومعاييــر وممارســات فــي احملاســبة املاليــة متعــارف 

عليهــا، ومقبولــة قبــوال عامــا (، وبيــان التعريــف علــى النحــو التالــي:
1- الفــروض جمــع ) فــرض محاســبي (، وهــي عبــارة عــن مجموعــة ضوابــط تنظيميــة مصدرهــا 
التنظيــم القانونــي، ومحلهــا الذمــة املاليــة، مثــل: فــرض الوحــدة احملاســبية أو االســتقاللية، ومعناه: 
أن املفتــرض باحملاســبة املاليــة أن تعتــرف ســلفا بوجــود كيــان مالــي لــه ذمــة ماليــة وشــخصية قانونيــة 
مســتقلة، فــإن مبــدأ الشــخصية االعتباريــة ) املعنويــة ( للمنشــأة أو الكيــان املالــي يقتضــي أن واجــب 
أو  الشــركاء  إلــى أشــخاص  النظــر  املنشــأة، ودون  لــذات  املاليــة  احملاســبة اإلفصــاح عــن العمليــات 
الدائنــن أو املدينــن، أو غيرهــم مــن أصحــاب العالقــة، ومــن الفــروض احملاســبية: وحــدة القيــاس 

النقــدي، واالســتمرارية، والتــوازن.
2- املبــادئ جمــع ) مبــدأ محاســبي (، وهــي ضوابــط تنظيميــة مهنيــة مصدرهــا العــرف احملاســبي، 
وميدانهــا املمارســة التطبيقيــة واإلجــراءات التنفيذيــة للمحاســبة املاليــة، مثــل: مبــدأ اإلفصــاح - 
بأنواعــه -، ومعنــاه: إظهــار البيانــات املاليــة للكيــان املالــي بصــورة عادلــة وصريحــة ومنضبطــة وقابلــة 
للمقارنــة مبــا يحقــق مصالــح أصحــاب العالقــة، ومــن املبــادئ احملاســبية: الثبــات، التكلفــة أو الســوق 

أيهمــا أقــل، احليطــة واحلــذر.
3- املعاييــر جمــع ) معيــار محاســبي (، وهــي مجموعــة مــن التقريــرات واالختيــارات - امللزمــة أو غيــر 
امللزمــة - التــي تنظــم كيفيــة اإلفصــاح احملاســبي األمثــل عــن البيانــات املاليــة لألعمــال، ومعاييــر 
احملاســبة فــي جوهرهــا عبــارة عــن أعــراف محاســبية مدونــة ومقبولــة قبــوال عامــا، وقــد تكــون ملزمــة 
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فــي نطــاق معــن.
4- املمارســات جمــع ) ممارســة محاســبية (، وهــي التطبيقــات العمليــة التــي تســير عليهــا احملاســبة 

املاليــة، وتشــمل السياســات احملاســبية املعتمــدة فــي واقــع حالــة عمليــة معينــة.
5- وجميــع مــا ســبق مــن الفــروض واملبــادئ واملمارســات احملاســبية يلــزم أن تكــون معروفــة فــي عــرف 
املهنــة احملاســبية بــن احملاســبن واملراجعــن، أي ليســت خفيــة، وأن تكــون مقبولــة قبــوال عامــا بــن 
احملاســبن، فــال تكــون أفــكارا نــادرة أو شــاذة عــن العــرف احملاســبي، وال مانــع بعــد ذلــك مــن وجــود آراء 

واجتهــادات وترجيحــات محاســبية أخــرى بحســب البــالد واألحــوال.

مادة ) 10 (
معاييــر احملاســبة أعــراف معتبــرة؛ مــا لــم تخالــف الشــريعة اإلســلمية.

تقــرر هــذه املــادة أن معاييــر احملاســبة - دوليــة عامــة، أو إقليميــة، أو محليــة خاصــة - عبــارة عــن 
مجموعــة موحــدة مــن املبــادئ واإلجــراءات املنظمــة لكيفيــة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة فــي تقاريــر 
دوريــة، ويســتند ذلــك إلــى كــون معاييــر احملاســبة املاليــة إمنــا هــي اجتهــادات بشــرية تســتند إلــى أعــراف 
مهنــة احملاســبة املاليــة الســائدة فــي عصرهــا، وبالتالــي فهــي معتبــرة وصحيحــة - مــن حيــث املبــدأ - 

الســتمدادها مــن العــرف، ولذلــك يســوغ األخــذ بهــا وامتثالهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع العملــي.
لكــن هــذه املعاييــر احملاســبية إذا تعلقــت بأمــر مــن أمــور محاســبة الــزكاة فــإن مــن شــرط االعتــراف بهــا 

وامتثــال العمــل بهــا أال تكــون مخالفــة ألحــكام الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية.
يؤكــد ذلــك أن معاييــر احملاســبة املاليــة عبــارة عــن نتــاج اجتماعــي يتولــد عــن عــرف كل عصــر مــن 
العصور، وهي معايير تتغير وتتطور باســتمرار بحســب تغير البيئات التشــريعية واملالية والسياســية، 
وبحســب ظــروف الزمــان واملــكان، فــي حــن أن فريضــة الــزكاة تكليــف شــرعي ذات مصــدر إلهــي، وأحــكام 
الــزكاة ومحكماتهــا ثابتــة ال تتغيــر علــى مــر العصــور، وال تتبــدل بحســب أمنــاط النظــم واملــدارس 
احملاســبية التــي تســود فــي عصــر مــن العصــور أو فــي حضــارة ســابقة أو لــدى أمــة مــن األمم فــي القــرون 

الســابقة.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

الفصل الامس: استقللية محاسبة الزكاة:

مادة ) 11 (
الــزكاة عبــادة مالية؛ ذات نظام مالي مســتقل؛ مصدرها الشــريعة اإلســلمية، 
واألمــوال الزكويــة توقيفيــة؛ معقولــة املعنــى، فــل زكاة إال بدليــل مــن الشــرع.

تقــرر هــذه املــادة أن الــزكاة عبــادة ماليــة وشــعيرة دينيــة، وهــي ثالــث أركان اإلســالم، وفريضــة مــن 
فرائضــه العظــام، وقــد أمــر اهلل بهــا نصــا فــي كتابــه الكــرمي، وقــد أقامهــا الرســول األمــن محمــد - 
صلــى اهلل عليــه وســلم - وأشــرف علــى تطبيقهــا فــي املجتمــع، وأجمــع العلمــاء علــى وجــوب الــزكاة فــي 

مــال املســلم إذا حتققــت شــروطه8.
فمن أدلة مشروعية الزكاة:

ــُل اآْلَيــاِت  يــِن َوُنَفصِّ َكاَة َفِإْخَواُنُكــْم ِفــي الدِّ ــاَلَة َوآَتــُوا الــزَّ 1- قــول اهلل تعالــى: } َفــِإْن َتاُبــوا َوأََقاُمــوا الصَّ

ِلَقــْوٍم َيْعَلُمــوَن {9. 

2-  عــن عبــد اهلل بــن عمــر - رضــي اهلل عنهمــا - قــال: قــال رســول اهلل - ]-: »بنــي اإلســالم علــى 

خمــس: شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن محمــدا رســول اهلل، وإقــام الصــالة، وإيتــاء الــزكاة، واحلــج، وصــوم 
رمضــان«10.

3- عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا: أن النبــي -]- بعــث معــاذا -رضــي اهلل عنــه- إلــى اليمــن، فقــال: 

»ادعهــم إلــى شــهادة أن ال إلــه إال اهلل، وأنــي رســول اهلل، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن اهلل قــد 
افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن اهلل افتــرض 

عليهــم صدقــة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«11.

8- انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لإلمام الكاساني 3/2، والبيان في فقه اإلمام الشافعي 132/3، وغيرهما.
9- التوبة/11.

10-رواه البخاري 11/1 برقم 8، ومسلم 45/1 برقم 16.
11-رواه البخاري 104/2 برقم 1395، ومسلم 50/1 برقم 19.
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والــزكاة رغــم أنهــا عبــادة مــن العبــادات إال أنهــا ليســت عبــادة محضــة كالصــالة، وإمنــا هــي عبــادة ماليــة 
معقولــة املعنــى، ألن محلهــا ومتعلقهــا هــو األمــوال، وألن احلكمــة فــي إيجابهــا معقولــة عقــال ومدركــة 
شــرعا لقولــه: ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلــى فقرائهــم (، ومــن جهــة أخــرى فــإن األمــوال الزكويــة 
التــي جتــب فيهــا الــزكاة توقيفيــة وتعبديــة، أي يتوقــف إثباتهــا واإللــزام بهــا مبــا أوقفنــا الشــرع عليــه، 
وعقولهــم  أعرافهــم  بحســب  النــاس  يقررهــا  اجتهاديــة  ليســت  الزكويــة  األمــوال  أن  ذلــك  ومفهــوم 
وأهوائهــم كالضريبــة، فــال يصــح إيجــاب عبــادة الــزكاة فــي مــال مــن األمــوال إال بدليــل مــن الشــرع، وال 
يجــوز ألحــد أن يختــرع طريقــة توجــب الــزكاة فــي األمــوال علــى هيئــة معادلــة ونحوهــا دون أن يثبــت 
أصلهــا بدليــل مــن أدلــة الشــرع، إذ األصــل أن ذمــة املســلم بريئــة مــن التكاليــف املاليــة إال مــا ورد بــه 

الشــرع.

مادة ) 12 (
امتثـــــــــــــال  إلـــــــــى  توصــــــــــــــل  وسيلــــــــــــة  الزكـــــــــــاة  محاسبــــــــــة 
الواجبــــــــة  الزكــــــاة  مقـــدار  معرفـــــــة  وغرضهــــــــا:  الزكــــــــاة،  فريضـــة 
بهــا. املكلــف  ذمــة  وإبــراء  ملســتحقيها؛  أدائهـــــــا  أجـــــــل  مــــــن  شرعـــــــا؛ 

فــي إطــار اســتقاللية محاســبة الــزكاة فــإن هــذه املــادة تضمنــت بيــان الهــدف العملــي مــن محاســبة 
الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية، حيــث  الــزكاة لفريضــة  إلــى جانــب بيــان تبعيــة محاســبة  الــزكاة، 

تضمنــت مــا يلــي:
1- بيــان احلكــم الشــرعي حملاســبة الــزكاة، حيــث تقــرر أن محاســبة الــزكاة فــرع تابــع ووســيلة خادمــة 
ملعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة علــى املكلــف، وهــذه التبعيــة جتعلهــا واجبــة شــرعا بهــذا االعتبــار، فــإذا 
كان حســاب الــزكاة ومتييــز مقدارهــا الواجــب عــن أصولهــا ال يســتطاع إال بواســطة تعلــم احلســاب 
واكتســاب وســائله - وكان احلســاب مقــدورا للمكلــف - فــإن هــذه الوســيلة تصبــح واجبــة، ال باعتبــار 
َكاَة{. ذاتهــا كوســيلة حســابية مجــردة، وإمنــا باعتبــار تعينهــا فــي طريــق أداء احلكــم الشــرعي }َوآُتــوا الزَّ
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َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

واإلخــالل فــي حســاب الــزكاة تفريــط فــي الشــرع وتقصيــر فــي حقــوق اخللــق، فالزيــادة فــي مقــدار 
الــزكاة عــن حــد الشــرع ظلــم للمزكــن، والنقــص فيهــا ظلــم للمســتحقن، وال بــد لوســيلة احلســاب أن 

حتقــق مقصــود الشــرع بالعــدل، ويســتند هــذا التأصيــل إلــى قواعــد فقهيــة منهــا:
2- قاعــدة ) الوســائل لهــا أحــكام املقاصــد (، فوســائل الغــرض املبــاح مباحــة، كالســفر املبــاح، ووســائل 

الغــرض احملــرم محرمــة شــرعا، كالســفر بقصــد ارتــكاب محــرم شــرعا، وكذلــك وســائل الغــرض الواجــب 
فــي الشــرع تكــون واجبــة أيضــا تبعــا لــه.

3- قاعــدة ) مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب (، فــإن محاســبة الــزكاة ملــا كانــت وســيلة خادمــة 

لتحقيــق فريضــة الــزكاة فــي الواقــع، فإنهــا تصبــح واجبــة باعتبــار كونهــا تابعــة للمقصــود الواجــب 
شــرعا.

وملــا كانــت محاســبة الــزكاة واجبــة تبعــا ملقصودهــا الواجــب فــإن ذلــك يحتــم علــى املكلــف العنايــة بهــا 
وتقنــن آلياتهــا وضبــط تطبيقاتهــا وأســاليب تنفيذهــا فــي الواقــع، والواجــب فــي محاســبة الــزكاة أن 
تكــون مقياســا علميــا ثابتــا ومنتظمــا ومضطــردا ملخرجــات الــزكاة، وذلــك حتقيقــا لقــول اهلل تعالــى 
)والذيــن فــي أموالهــم حــق معلــوم (12، إذ كيــف تكــون الــزكاة حقــا معلومــا فــي القــرآن الكــرمي، فــي حــن 

أن محاســبة الــزكاة قــد تأتــي بأســاليب وآليــات ومعــادالت متناقضــة؟!
4- بيــان الغــرض مــن محاســبة الــزكاة، والــذي يتمثــل فــي: مســاعدة األشــخاص املكلفــن - طبيعيــن 
أو اعتباريــن - علــى ) معرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة عليهــم؛ مــن أجــل إيتائهــا ملســتحقيها؛ وإبــراء 
ذمــة املكلــف بهــا شــرعا (، فمعرفــة أســس احلســاب وســيلة ضروريــة ملعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة علــى 
املكلــف، ســواء أكان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا، وبذلــك يتوصــل إلــى معرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة 
عليــه فــي أموالــه، فيؤديهــا ملســتحقيها مــن املصــارف الثمانيــة علــى بصيــرة، وبذلــك تبــرأ ذمــة املكلــف 

بالــزكاة أمــام الشــرع.

12- سورة املعارج / آية 24.
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مادة )13  (
ــة؛  ــن احملاسبـــــــــــــــة املاليــــــــــــــ ــاة مستقلــــــة عـــــــــــ ــة الزكـــــــــ محاسبــــ
مـــــن حيـــث مصادرهــــــا وأهدافهــــــا ووظائفهـــــا وإجراءاتهــــا ومخرجاتهـا.

املبــدأ  هــذا  وإثبــات   ،) املاليــة  عــن احملاســبة  الــزكاة  اســتقاللية محاســبة   ( مبــدأ  املــادة  هــذه  تقــرر 
يســتند إلــى االختــالف الكبيــر بينهمــا فــي جوانــب موضوعيــة ومهنيــة تتمثــل فــي: املصــادر واألهــداف 

والوظائــف واإلجــراءات واملخرجــات، وبيانهــا كالتالــي:
1- االســتقاللية مــن حيــث املصــادر: فــإن اســتمداد محاســبة الــزكاة مــن مصــدر ) الشــريعة اإلســالمية( 
يجعلها ذات خصوصية أصولية عن نظرية احملاسبة املالية ذات األصول العرفية أو القانونية احملضة.

2- االســتقاللية مــن حيــث األهــداف: فــإن محاســبة الــزكاة تهــدف إلــى: مســاعدة األشــخاص املكلفــن 
فــي  إخراجهــا  أجــل  مــن  عليهــم؛  الواجبــة  الــزكاة  مقــدار  معرفــة  فــي   - اعتباريــن  أو  - طبيعيــن 
مصارفهــا الشــرعية؛ وإبــراء ذمــة املكلــف بهــا شــرعا، فــي حــن أن احملاســبة املاليــة تهــدف إلــى: مســاعدة 
املســتفيدين - داخــل املنشــأة أو خارجهــا - فــي توفيــر البيانــات املاليــة واملعلومــات احملاســبية مــن أجــل 

اتخــاذ قــرار رشــيد. 
3- االســتقاللية مــن حيــث الوظائــف: فــإذا كانــت الوظائــف الرئيســة للمحاســبة املاليــة تتلخــص فــي 
ــُن مســتخدميها مــن اتخــاذ القــرارات،  كِّ حتديــد وقيــاس وتســجيل وعــرض املعلومــات املاليــة التــي مُتَ
فــإن الوظائــف الرئيســة حملاســبة الــزكاة تتمثــل فــي حتديــد األصــول الزكويــة اململوكــة للذمــة املاليــة، 

ملعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة، وتســجيل صرفهــا طبقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.
4- االستقاللية من حيث اإلجراءات: فإن ممارسة احملاسبة املالية من حيث اإلجراءات والسياسات 

وخطوات العمل تختلف اختالفا كبيرا عن نظيرتها في محاســبة الزكاة.
5- االســتقاللية مــن حيــث املخرجــات: ذلــك أن مخرجــات محاســبة الــزكاة تتمثــل - بصــورة أساســية 
- فــي حتديــد مقــدار الــزكاة الواجبــة، ســواء بواســطة بيــان أو تقريــر أو قائمــة ماليــة خاصــة بالــزكاة، 
بينمــا تتمثــل مخرجــات احملاســبة املاليــة بصــورة تقاريــر وقوائــم ماليــة متعــارف عليهــا، مثــل: قائمــة 

املركــز املالــي ) امليزانيــة (، والدخــل، والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة، والتدفقــات النقديــة، وغيرهــا. 
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:
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فهذه الفروق اخلمسة - وغيرها - تثبت أن محاسبة الزكاة مستقلة - أصوال وفروعا - عن احملاسبة 
املالية، وذلك من الناحيتن النظرية والعملية معا، وال مانع بعد ذلك أن تتفق أو تتشابه محاسبة 

الزكاة مع احملاسبة املالية في بعض املفاهيم واملفردات واملصطلحات ونحو ذلك.
وتتجلــى ثمــرة هــذه املــادة فــي أنــه ال يجــوز ألحــد فــي إطــار ممارســات محاســبة الــزكاة أن يســتدل 
باألعــراف احملاســبية - فــي أي عصــر مــن العصــور أو مدرســة مــن املــدارس - إال بشــرط أال تكــون تلــك 

األعــراف احملاســبية مخالفــة ألي مــن أحــكام وحــدود فريضــة الــزكاة فــي الشــريعة اإلســالمية.
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مادة ) 14 (
حســــــــــــاب  وأعـــــــــــــراف  تشريعـــــــــــــات  اعتبـــــــــــــــار  يجـــــــــــــوز  ال 
الضريبــــــة أو التحليـــــــل املالـــــــي أساســــــا ألغـــــراض حســاب الزكـــــــاة.

تتداخــل احملاســبة املاليــة مــع فــن التحليــل املالــي واحملاســبة الضريبيــة فــي جوانــب نظريــة وتطبيقيــة 
متعــددة، لكــن ال يجــوز استنســاخ أي مــن معــادالت حســاب الضريبــة أو أي مــن معــادالت التحليــل 
املالــي لتكــون أساســا وقاعــدة ُتبنــى عليهــا عمليــات حســاب الــزكاة، ذلــك أن الضريبــة والتحليــل املالــي 
عبــارة عــن منتجــات بشــرية متغيــرة علــى الــدوام، وذلــك بحســب تغيــر األعــراف والبيئــات التشــريعية 

واالقتصاديــة، فــي حــن أن الــزكاة عبــادة ماليــة معلومــة وفريضــة إلهيــة منضبطــة علــى الــدوام.
وتقــرر هــذه املــادة أن االجتهــادات البشــرية فــي الضريبــة أو فــي التحليــل املالــي، ســواء فــي مجــال 
التشــريعات القانونيــة، أو فــي األعــراف والتطبيقــات احملاســبية املتعلقــة بهــا، ال يجــوز اتخاذهــا قاعــدة 
وأساســا حتاكــم بــه محاســبة الــزكاة فــي اإلســالم، فــإن العبــرة فــي حســاب زكاة الشــركات مبــا قــرره 
الشــرع احلنيــف ال مبــا تعــارف عليــه البشــر مــن أعــراف قانونيــة أو محاســبية أو ضريبيــة علــى املســتوى 

احمللــى أو الدولــي.
ومن أمثلة التطبيقات احملظورة طبقا لهذه املادة االعتماد على معادالت ) صافي الدخل ( كأساس 
حلســاب الــزكاة الواجبــة فــي املــال، ونحوهــا مــن املعــادالت الوضعيــة البشــرية املتعلقــة بالضريبــة 
املعاصــرة، ذلــك أن الشــريعة اإلســالمية إمنــا أوجبــت الــزكاة فــي أمــوال معينــة معلومــة ومخصوصــة 
بالنــص الشــرعي، كالنقديــن وعــروض التجــارة، وهــي أصــول محــددة ومعلومــة تظهــر - فــي محاســبة 
عصرنــا - فــي جانــب املوجــودات مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة (، بيــد أن الشــريعة اإلســالمية لــم 
توجــب الــزكاة فــي األمــوال علــى هيئــة معــادالت رياضيــة معينــة، وال ســيما إذا كانــت تلــك املعــادالت 
البشــرية - املســتمدة مــن الضريبــة أو التحليــل املالــي - تتناقــض فــي مصادرهــا وفــي شــروطها، وفــي 
آلياتهــا، وفــي نتائجهــا مــع مقتضيــات نصــوص الشــرع احلنيــف، والتــي أوجبت الــزكاة بالنص الصريح 

علــى أمــوال معلومــة مخصوصــة، ولــم توجبهــا علــى هيئــة معــادالت بشــرية مصنوعــة.
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ْوِلــــــــيُّ  اَسِبــــــــــيُّ الدَّ َكـــــــــاِة امُلَ َقـــَراُر الزَّ
َرْقــــــــُم )1( ِبَشــــــــْأِن:

َكــــــــــاِة ا�َسَبـــــــــِة الزَّ ـــــــــوُل ُمَ اأُ�سُ

مادة ) 15 (
ال يحــل محــل الــزكاة غيُرهــا مــن التكاليــف املاليــة كالضرائــب ونحوهــا.

تأسيســا علــى مبــدأ ) اســتقاللية محاســبة الــزكاة ( فــإن هــذه املــادة تقــرر أنــه ال يجــوز إحــالل التكاليــف 
املاليــة ذات املصــدر البشــري محــل فريضــة الــزكاة ذات املصــدر اإللهــي، فــال يجــوز اســتبدال الــزكاة بــأي 
مــن التكاليــف املاليــة التــي تفرضهــا الدولــة، مثــل: الضرائــب أو الرســوم، أو أيــة التزامــات ماليــة أخــرى 

قــد توجبهــا الدولــة.
فالضرائــب جمــع ضريبــة، وهــي: تكليــف مالــي إلزامــي تفرضــه الدولــة علــى األشــخاص ) املكلفــن( 
بهــدف متويــل نفقــات الدولــة العامــة، كتمويــل الصحــة والتعليــم والطــرق والبنيــة التحتيــة، ومن أشــهر 
أنواعهــا: ضريبــة الدخــل، وضريبــة املبيعــات، وضريبــة القيمــة املضافــة، ويرجــع فــي تفصيــل األحــكام 
الشــرعية للعالقــة بــن الــزكاة والضريبــة إلــى مــا تصــدره منظمــة الــزكاة العامليــة مــن قــرارات فقهيــة. 

والرســوم جمع رســم مالي، وهو: تكلفة مالية معلومة يدفعها األشــخاص الراغبن بتحصيل خدمة 
معينــة مــن مؤسســة عامــة فــي الدولــة، مثــل: رســوم الكهربــاء واملاء ونحوها.

وتســتند هــذه املــادة إلــى حقيقــة أن الــزكاة تختلــف عــن التكاليــف املاليــة البشــرية اختالفــا كبيــرا، 
وال ســيما مــن جهــة: حكمهــا الشــرعي، ومصدرهــا التشــريعي، واألمــوال التــي جتــب فيهــا، وأنصبتهــا 
بحســب أنــواع األمــوال، ومقــدار الواجــب فيهــا، ومصارفهــا الثمانيــة، وغيرهــا مــن األحــكام والشــروط 

والضوابــط، وذلــك فضــال عــن مقاصدهــا وآثارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.




