
ْوِلـــــــــيِّ َكــــــــــــاِة املَُحا�َسِبـــــــــيِّ الدَّ َقـــــــــَراِر الزَّ

 َرقــــــــِم ) 2 ( ِب�َســــــــاأِن:

َكــــاِة  ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

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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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
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َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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 َرقــــــــِم ) 2 ( ِب�َســــــــاأِن:

َكــــاِة  ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
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َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

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

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود األبجي
جمهورية مصر العربية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة األردنية الهاشمية

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
اإلمارات العربية المتحدة

 األسماء مرتبة هجائيا
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

مجلـــــس الخبـــــراء

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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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
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مجلـــــس الخبـــــراء

صقر مبرك غنيم الحيص )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. عبــــد العزيـــــز معلــــــم محمــــد
جمهورية الصومال

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

 األسماء مرتبة هجائيا
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
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د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة األردنية الهاشمية

د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهورّية اإليطالّية

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

Daniel Johnson
المملكة المتحدة

 األسماء مرتبة هجائيا
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعـــة األولـــى

18 جمادى األولى 1444هـ - 12 ديسمبر 2022م

IZO/10
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

كلمـــة األميـــن العـــام

ـِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّـهِ الرَّْحَ

احلمــد هلل الــذي خلــق فســوى، وأعطــى كل شــيء خلقــه ثــم هــدى، الرقيــب احلســيب، العليــم املجيــب، 
نحمــده علــى مــا علمنــا وأكرمنــا، ونصلــي ونســلم علــى نبينــا وحبيبنــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعــن، وبعــد،،

وتســتمر ســفينة منظمة الزكاة العاملية متخر عباب بحر العلم واإلجناز -بفضل اهلل تعالى-، وبرغم 
الصعوبــات واملعيقــات، إال أن املنظمــة تســير علــى طريقهــا الــذي وضعتــه، وتؤكــد بحمــد اهلل جديتهــا 
وإصرارهــا خلدمــة أحــد أركان اإلســالم العظيــم، وهــو الــزكاة، ويحدونــا الفخــر والســرور باإلعــالن عــن 
إجنــاز قــرار الــزكاة احملاســبي الثانــي بعــد أن أجنــز مــن قرابــة الســنة القــرار احملاســبي األول، وكمــا 
وعــدت املنظمــة، بأنهــا ســتقدم لألمــة معاييــر ضبــط علميــة مهمــة وموثوقــة؛ فــي املجالــن الفقهــي 

واحملاســبي.

واملنظمــة بهــذا تنتقــل باحملاســبة مــن كونهــا علمــا رياضًيــا بحًتــا، لتصبح علًمــا رياضًيا ربانًيا متطوًرا، 
يخــدم ديــن اهلل، ويقــدم للعالــم منوذًجــا راقًيــا فــي الضبط العلمي واملرجعية املنهجية.

وألننــا نتحــدث عــن التأصيــل واملنهجيــة، فــكان البــد مــن وضــع الفــروض واملبــادئ لعلــم احملاســبة، 
فجــاء هــذا القــرار التأصيلــي املهــم، ليضــع أربعــة عشــر فرًضــا حملاســبة الــزكاة، وســتة مبــادئ لهــا.

وتأتــي هــذه الفــروض واملبــادئ التــي مت وضعهــا مــن خــالل هــذا القــرار احملاســبي، لتكــون ضابطــة 
ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، لترشــيد املمارســات التطبيقيــة حملاســبة الــزكاة، ولتحــد 

مــن مخاطــر اخللــل واخلطــأ مــن حيــث تطبيقهــا أو مخرجاتهــا.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

وفــي اخلتــام، فإننــا نحمــد اهلل تعالــى علــى مــا وفقنــا لــه مــن هــذا اإلجنــاز واإلصــدار، وندعــوه عــز وجــل 
أن ميدنــا دوًمــا بالعلــم والهمــة لنخــدم دينــه ونعلــي فــي العاملــن شــأن شــريعته، ونســأل اهلل تعالــى أن 

يكافــئ مــن واصلــوا الليــل بالنهــار إلمتــام هــذا العمــل املبــارك مــن جميــع أعضــاء اللجنــة العلميــة 
احملاســبية، ونحــن ال نوفيهــم أجرهــم، ونكلهــم إلــى اهلل ليجزيهــم خيــر اجلــزاء، أكرمهــم اهلل ورفــع 

درجاتهــم عنــده.

لــكل حــق وخيــر، وأن يوفــق كل متخصــص  العمــل، وأن يســددنا  القبــول لهــذا  أســأله  واهلل تعالــى 
لنصحنــا وتقــدمي مــا يخــدم عملنــا، وأن يوفــق اجلميــع لنشــر هــذا العلــم فــي العاملــن.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

د. أسامــــــة فتحـــــي أبوبگـر
األمن العام ملنظمة الزكاة العاملية
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

األعمال التحضيرية للقرار

مــر القــرار بثمانــي مراحــل، وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة احملاســبية اخلاصــة بإعــداد ومناقشــة 
وتطويــر القــرار احملاســبي الثانــي ) 17 ( اجتماعــا، حيــث كان االجتمــاع األول الثالثــاء بتاريــخ  8 ذو 
القعــدة 1443هـــ املوافــق 2022/6/7م، وكان االجتمــاع األخيــر بتاريــخ 5 جمــادى األولــى 1444هــ ، 

املوافــق 2022/11/29م، وذلــك وفقــا لآلتــي:

القسم األول: تشكيل اللجنة احملاسبية:
أوال: قامــت منظمــة الــزكاة العامليــة بتشــكيل اللجنــة العلميــة احملاســبية ألغــراض إعــداد وتطويــر 
وصياغــة قــرار الــزكاة احملاســبي الدولــي رقــم )2( بشــأن: ) فــروض ومبــادئ محاســبة الــزكاة (، وقــد 

ضمــت اللجنــة األعضــاء التاليــة أســمائهم: )وفــق الترتيــب  الهجائــي (
الدولةاملسمىاالسمم
مصرأمني السرأ. أشــرف مصطفـــــى محمـــــد حســــــــن1-
األردنعضواد. خالـــــــــد محمــــــــــــــد معـــــــــــــــــــروف2-
الكويتعضواد. ريــــــــــــاض منصــــــــــــــــور اخلليفـــــــــي3-
مصرعضواد. رامــــــي محــمـــــــد كمــــــــال إبراهيـــم4-
اليمنعضواد. صالح الدين أحمد عامر ) رئيس مجلس خبراء الزكاة ( 5-
اليمنعضواد. صـــــالح أحمــــــد اجلماعـــــــــــي ) منسق مكتب االمانة ( 6-
أثيوبياعضوا د. عبـــــــــــد الرحمـــن جـــمال يوســـــــــف7-
الصومالعضواد. عبــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــز مقلـــــــــــــــــــي 8-
فلسطنيعضواأ. محمــــــــــد رامـــــــــــي أبــــــو شعبــــــــــان9-

السودانعضواأ. د. محمـــــــد سليمــــــــــــــان حمـــــــــــزة10-
تونسعضواأ. نـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــــــــــي11-
تونسعضواأ. د. نصـــــــــــــر صالــــــــــح محمــــــــــــــــد12-
تونسرئيساد. نــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــل فروجـــــــــــــــــــــــــة13-
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

بلغ عدد اجتماعات اللجنة )17( سبع عشر اجتماعا، وذلك وفق للجدول التالي: 

التاريخرقم االجتماع

8 ذو القعدة 1443ه , املوافق 2022/6/7م. 1-

15 ذو القعدة 1443ه , املوافق 2022/6/14م.2-

22 ذو القعدة 1443ه , املوافق 2022/6/21م.3-

29 ذو القعدة 1443ه , املوافق 2022/6/28م.4-

6 ذو احلجة 1443ه , املوافق 2022/7/5م.5-

27 ذو احلجة 1443ه , املوافق 2022/7/26م.6-

11 محرم 1444ه , املوافق 2022/8/9م.7-

18 محرم 1444ه , املوافق 2022/8/16م.8-

25 محرم 1444ه , املوافق 2022/8/23م.9-

3 صفر 1444ه , املوافق 2022/8/30م.10-

24 صفر 1444ه , املوافق 2022/9/22م.11-

1 ربيع األول 1444ه , املوافق 2022/9/27م.12-
8 ربيع األول 1444ه , املوافق 2022/10/4م.13-
15 ربيع األول 1444ه , املوافق 2022/10/11م.14-

21 ربيع اآلخر 1444ه , املوافق 2022/11/15م.15-

28 ربيع اآلخر 1444ه , املوافق 2022/11/22م.16-

5 جمادى األولى 1444ه , املوافق 2022/11/29م.17-
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

القسم الثاني: مراحل إعداد القرار:
طبقــا ملــا تضمنتــه ) الئحــة إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة ( الصــادرة عــن منظمــة الــزكاة العامليــة فقــد 

مــر إعــداد القــرار بثمانــي مراحــل وبيانهــا مقرونــة بتواريخهــا علــى النحــو التالي:

املرحلة األولى: الورقة ) صفر ( للقرار:
 عقــدت اللجنــة احملاســبية عــدد مــن اللقــاءات العلميــة التشــاورية حــول شــكل ومضامــن القــرار بشــأن 
) فــروض ومبــادئ محاســبة الــزكاة (، حيــث مت وضــع التصــور املبدئــي للقـــــــرار احملاسبـــــــــــي رقـــــم )2( 
)الورقــة صفــر ( بتاريــخ 8 ذو القعــدة 1443هــ ، املوافــق 2022/6/7م، حيــث متــت مناقشــتها مــع اخلبــراء 
احملاســبن، واســتمر التــدارس بــن األعضــاء إلــى تاريــخ 22 ذو القعــدة 1443هــ ، املوافــق 2022/6/21م.   

املرحلة الثانية: االستكتاب العلمي:
الفــور  علــى  األولــى، مت طرحــه  ملســودته  اللجنــة احملاســبية  وإقــرار  املبدئــي  التصــور  وضــوح  بعــد 
لالســتكتاب فــي مجلــس خبــراء الــزكاة باملنظمــة، حيــث مت اســتكتاب ثالثــة مــن خبــراء محاســبة 
الــزكاة الذيــن قدمــوا تصوراتهــم بشــأن القــرار إلــى اللجنــة احملاســبية باملجلــس بتاريــخ 28 ذو القعــدة 

2022/6/27م. املوافــق  1443هــ ، 

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:

-عقـــدت اللجنــة اجتماعهــا األول يــوم الثالثــاء بتاريــخ 8 ذو القعــدة 1443هـــ املوافــق 7/ 6/ 2022م، 
وحتــى الثالثــاء 22 ذو القعــدة 1443هــ ، املوافــق 2022/6/21م. إلعــداد القــرار بورقتــه البيضــاء رقــم )1(.

-أرســل القــرار إلــى مجلــس اخلبــراء بورقتــه البيضــاء رقــم )2( وذلــك يــوم الثالثــاء بتاريــخ 18 محــرم 
1444هـ، املوافق 7/6 /2020م وحتى 2022/7/25م؛ إلجراء التعديالت الالزمة. 

-عاد القرار بعد تعديالت مجلس اخلبراء إلى اللجنة، إلعادة النظر فيه بورقته البيضاء رقم )3(، الثالثاء 
بتاريخ 11 محرم 1444هـ، املوافق 2022/8/9م، وحتى 18 محرم 1444هـ، املوافق 2022/8/16م.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

-أحيل القرار بورقته البيضاء رقم )4(، إلى الهيئة االستشارية مبنظمة الزكاة العاملية، للنظـــــــر والتعديــــــــل، 
بتاريـــــــخ 25 محرم 1444هـ 2022/8/23م ، وإلى تاريـــــــخ 5 صفر 1444هـ، املوافق 1/ 2022/9م.

املرحلة الرابعة: الورقة الزرقاء:
- متثــل الورقــة مــا انتهــت إليــه الورقــة البيضــاء مــع إضافــة القســم املتعلــق بالشــرح والبيــان والتوضيــح 
إلــى اللجنـــــــة  الزرقــاء  القــرار بورقتــه  للقــرار، والــذي مــرَّ بعــدة مراحــل واجتماعــات، حيــث أحيــل 
العلميـــــــــــة مبجلـــــــــــس اخلبــراء األربعــاء بتاريــخ 8 ربيــع األول 1444هـــ، املوافــق 2022/10/4م ، 
ومــن ثــم أحيــل إلــى مجلــس اخلبــراء األربعــاء بتاريــخ 16 ربيــع األول 1444هـــ، املوافــق  12/ 10/ 
2022م، ومتـــــــــت مراجعتــه مــن قبـــــــــــــل األعضــــــــــاء حتــى تاريـــــــــخ 26 ربيــع األول 1444هـــ املوافــــــــق 

2022/10/22م، ومــن ثــم أحيــل إلــى الهيئــة االستشــارية باملنظمــة األحــد بتاريــخ 27 ربيــع األول 

1444هـــ، املوافــق 2022/10/23م، ليتــم التعديــل عليــه وأعادتــه ملجلــس اخلبــراء.

- ملزيــد مــن التدقيــق والفحــص واملراجعــة فقــد متــت إحالــة مشــروع القــرار بورقتــه الزرقــاء النهائيــة 
إلــى خبــراء محاســبن أكادمييــن، والذيــن تفضلــوا بدراســة مشــروع القــرار وتقــدمي مالحظاتهــم 

كتابيــا، ليتــم مناقشــتها فــي اللجنــة احملاســبية.

املرحلة اخلامسة: الورقة اخلضراء:
الورقــة اخلضــراء هــي املســودة شــبه النهائيــة للقــرار متضمنــة ) نــص القــرار + البيــان ( معــًا، وقــد 
أحيــــــــــل القــــــــــرار بورقتــه اخلضــــــــــراء ملجلـــــــــس اخلبــراء األربعــاء بتاريــخ 6 جمــادى األولــى 1444هــ ، 

املوافــق 2022/11/30م.؛ للتعديــل األخيــر.

املرحلة السادسة: جلسة االستماع:
عقــدت املنظمــة جلســة االســتماع لقــرار الــزكاة احملاســبي الدولــي رقــم )2( بشــأن: )فــروض ومبــادئ 
2022م،   /  12  /  10 املوافــق  1444هـــ،  األولــى  جمــادى   16 بتاريــخ  الســبت  الــزكاة(،  محاســبة 
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.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

املرحلة السابعة: االعتماد النهائي:
بعــد التعديــل للقــرار وفــق مالحظــات املتداخلــن فــي جلســة االســتماع؛ مت إحالــة القــرار للتدقيــق 
واملراجعــة، ولتهيئتــه مــن النواحــي الفنيــة بتاريــخ 17 جمــادى األولــى 1444هـــ املوافــق 11 / 12 / 

2022م، ومــن ثــمَّ ُأحيــل لألمانــة العامــة للمنظمــة متهيــدا إلصــداره.

املرحلة الثامنة: اإلصدار الرسمي: 
أصدرت األمانة العامة ملنظمة الزكاة العاملية قرار الزكاة احملاسبي الدولي رقم )2( بشأن: )فروض 
ومبــادئ محاســبة الــزكاة(، بتاريــخ 18 جمــادى األولــى 1444هـــ، املوافــق  12 / 12 / 2022م، وُنشــر 

بوســائل اإلعــالم املختلفــة للمنظمة.

 الورقة
صفر

 االصدار
الرسمي

 االستكتاب
العلمي

 الورقة
البيضاء

 الورقة
الزرقاء

 الورقة
الخضراء

 جلسة
االستماع

 االعتماد
العلمي 8

مراحــــــل اساسيــــة
 الصـــــــدار قـــــرارات
 الزكـــــــاة الدوليــــة

 مراجعة
وتعديل

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
االستشارية 

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
االستشارية 

 مراجعة
وتعديل
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

ــــصُّ النَّ

َكاِة:  ُل: ُفروُض ُمَحاَسَبِة الزَّ الَفْصُل اأَلوَّ
ِة.( 1 َفْرُض املَْشُروِعيَّ
ِة.( 2 َفْرُض املَْعُلوِميَّ
ِة.( 3 َكِويَّ َفْرُض اأُلصوِل الزَّ
ِة(.( 4 ِة ) املَْعَنِويَّ ِة االْعِتَباِريَّ ْخِصيَّ َفْرُض الشَّ
5 ). امِّ َفْرُض امِلْلِك التَّ
َصاِب.( 6 َفْرُض النِّ
ِة.( 7 ْوِليَّ َفْرُض احْلَ
ْقِد.( 8 َفْرُض ِوْحَدِة النَّ
ِة.( 9 وِقيَّ َفْرُض الِقيَمِة السُّ

ِة.( 10 َكِويَّ َفْرُض الِوْحَدِة الزَّ
َفْرُض امِلْقَداِر الَواِجِب.( 11
ْنَيا.( 12 َفْرُض َعَدِم الثَّ
ِة.( 13 َفْرُض الَفْوِريَّ
َماِنَيِة.( 14 َفْرُض امْلََصاِرِف الثَّ

َكاِة:  اني: َمَباِدُئ ُمَحاَسَبِة الزَّ الَفْصُل الثَّ
َمْبَدُأ اإِلْفَصاِح.( 1
اِت.( 2 بَّ َمْبَدُأ الثُّ
ِة.( 3 َمْبَدُأ املَْوُضوِعيَّ
َكاِة.( 4 َمْبَدُأ َتْعِجيِل الزَّ
َكاِة.( 5 ْخِييِر َبْنَ َمَصاِرِف الزَّ َمْبَدُأ التَّ
ْوِكيِل.( 6 َمْبَدُأ التَّ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

َتْمِهيـــــــد:

اًل: الَهَدُف: َأوَّ
َكاِة. ِة ُمَحاِسَبِة الزَّ اِكَمِة ِلَنَظِريَّ  َيْهِدُف َهَذا الَقَراُر ِإَلى: َبَياِن َمْجُموَعِة الُفُروِض َوامْلََباِدِئ احْلَ

َثاِنيًا: الَغاَيُة:
ــٍة َضاِبَطــٍة  َوَمَبــاِدَئ ِعْلِميَّ ُفــُروٍض  ِإَلــى  َكاِة  ــُة ُمَحاَســَبِة الــزَّ َتْســَتِنَد َنَظِريَّ أَْن  َهــَذا الَقــَراِر:  ِمــْن  الَغاَيــُة 
َكاِة،  ِة الزَّ اَســبَ َ ِة حمِلُ ْطِبيِقيَّ ِة؛ ُوُصواًل ِإَلى َتْرِشــيِد امْلَُماَرَســاِت التَّ ْســاَلِميَّ ــِريَعِة اإْلِ َوُمَتَواِفَقٍة َمَع أَْحَكاِم الشَّ

َطــِأ ِمــْن َحْيــُث َتْطِبيُقَهــا أَْو ُمْخَرَجاُتَهــا. َلــِل أَِو اخْلَ َواحَلــدِّ ِمــْن َمَخاِطــِر اخْلَ

َطاُق: َثاِلثًا: النِّ
َكاِة( ِوْفقًا لآلِتي: َيَتَناَوُل َهَذا اْلَقَراُر إيضاَح )ُفروِض َوَمَباِدِئ ُمَحاَسَبِة الزَّ

َكاِة. 1- ُفروُض ُمَحاَسَبِة الزَّ
َكاِة. 2- َمَباِدُئ ُمَحاَسَبِة الزَّ

َواَل َيَتَناَوُل الَقَراُر:
ِة. َاَسَبِة امْلَاِليَّ ِة احمْلُ َقَة أََصاَلًة ِبَنَظِريَّ 1- الُفُروَض َوامْلََباِدَئ امْلَُتَعلِّ

َكاِة. ِة حمُلَاَسَبِة الزَّ ْفِصيِليَّ ْجَراَءاِت التَّ َقَة ِباإْلِ َة امْلَُتَعلِّ َاَسِبيَّ 2- اأْلَْحَكاَم احمْلُ

ْعِريَفاُت: راِبعًا: التَّ
ِة: َاَسَبِة امْلَاِليَّ 1- الَفْرُض ِفي احمْلُ

ُه  لُّ ــِة؛ َمْصــَدُرُه اْلَقاُنــوُن، َوَمحَّ اَســَبِة امْلَاِليَّ َ ، َيْحَظــى ِبالَقُبــوِل الَعــامِّ ِفــي ِمْهَنــِة احمْلُ َضاِبــٌط َتْنِظيِمــيٌّ ِإْلَزاِمــيٌّ
ُة. ــةُ امْلَاِليَّ مَّ الذِّ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

ِة: َاَسَبِة امْلَاِليَّ 2- امْلَْبَدأَ ِفي احمْلُ
ُه  ، َوَمَحلُّ اَســِبيُّ َ ــِة، َمْصَدُرُه الُعْرُف احمْلُ اَســَبِة امْلَاِليَّ َ َضاِبــٌط َتْنِظيِمــيٌّ َيْحَظــى ِباْلَقُبــوِل اْلَعــامِّ ِفــي ِمْهَنــِة احمْلُ

ُة. ْطِبيِقيَّ امْلَُماَرَسُة التَّ

َكاِة: 3- ُفروُض ُمَحاَسَبِة الزَّ

ــُة  مَّ َهــا الذِّ لُّ ــِريَعِة، َوَمحَّ شَّ ــْرُع أَو الَقاُنــوُن امُلَواِفــُق ِللَّ َكاِة؛ َمْصَدُرَهــا الشَّ َقَواِعــُد ُملِزمــٌة ِفــي ُمَحاَســَبِة الــزَّ
. ــةُ امْلَاِليَّ

َكاِة: 4- َمَباِدُئ ُمَحاَسَبِة الزَّ

َهــا امْلَُماَرَســُة  ، َوَمَحلُّ اَســِبيُّ َ ــَرُع أَو الُعــْرُف احمْلُ َكاِة؛ َمْصَدُرَهــا الشَّ ــٌة ِفــي ُمَحاَســَبِة الــزَّ َضَواِبــُط َتْنِظيِميَّ
. ــةُ ْطِبيِقيَّ التَّ

ُة: َخاِمسًا: الَعَناِصُر اْلَْوُضوِعيَّ
َكاِة. 1- ُفروُض ُمَحاَسَبِة الزَّ

َكاِة. 2-  َمَباِدُئ ُمَحاَسَبِة الزَّ
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

َكاِة: ُل: ُفروُض ُمَحاَسَبِة الزَّ الَفْصُل اأَلوَّ

ِة: مـــادة )1(:   َفرُض اَلْشُروِعيَّ

ِحيــِح لَفِريَضــِة  ْطِبيــِق الصَّ ــٌة، َغَرُضهــا الُوُصــوُل ِإَلــى اْمِتَثــاِل التَّ َكاِة َوِســيَلٌة ِإْجَراِئيَّ أَوال: ُمَحاَســَبُة الــزَّ
َّهَــا وَسَــائِلُ تَتْبَــعُ أَحْــكَامَ املَْقَاصـِـدِ، وَأَنَّ َمــا اَل ُيِتــمُّ الَواِجــُب  كَاةِ فِــي الوَاقـِـعِ، وَاألَْصْــلُ فِــي مَشْــرُوعِيَّتِهَا أَن الــزَّ

ِإالَّ ِبــهِ َفُهــَو َواِجــٌب.
َكاِة َما َيِلي: ِة( ِفي ُمَحاَسَبِة الزَّ ثانيا: َيْشَمُل َفْرُض )امْلَْشُروِعيَّ

ــِريَعِة  َكاِة ِفــي الشَّ َكاِة ِبَقَواِعــَد َوأَْحــَكاِم الــزَّ ُ أَْن َتْلَتــِزَم ُمَحاَســَبُة الــزَّ َة امْلَْصــَدِر، َحْيــُث َيَتَعــنَّ 1-َمْشــُروِعيَّ

ِة. ِميَّ ْســالَ اإْلِ

ُة  ْطِبيِقيَّ َياَســاُت التَّ ْجَراَءاُت َوالسِّ َن اإْلِ ُ أَن ال تتضمَّ َياَســاِت، َحْيُث َيَتَعنَّ ْجَراَءاِت َوالسِّ َة اإْلِ 2-  َمْشــُروِعيَّ

ِة. ِميَّ ْســالَ يَعِة اإْلِ ــرِ َكاِة َما ُيَخاِلُف َقَواِعَد َوأَْحَكاَم الشَّ ِة الزَّ اَســبَ َ حمِلُ

ـِة: مـــادة )2(:   َفــرُض اْلَْعُلوِميَّ

َكاُة ِعَبــاَدًة  ــُق ِبَحــقٍّ َمْعُلــوٍم َيِجــُب ِفــي أَْمــَواٍل َمْخُصوَصــِة، َفَلْيَســِت الــزَّ َكاُة َتْكليــٌف إَلِهــيٌّ َيَتَعلَّ أَوال: الــزَّ
ــُف َعــْن َتْنِفيِذَهــا، َبــْل ِهــَي ِعَبــاَدٌة َذاُت أَْحــَكاٍم َمْعُلوَمــٍة َوَواِضَحــٍة  َمْجُهوَلــًة أَو َغاِمَضــًة، ِبَحْيــُث َيْعَجــُز امْلَُكلَّ

َوُمْنَضِبَطــٍة.
َكاِة َثَماِنَيَة َجَواِنَب: ُة الزَّ ثانيا: َتْشَمُل َمْعُلوِميَّ

َكاِة. 1- ُحْكَم الزَّ
َكاِة. َة ُوُجوِب الزَّ 2- ِعلَّ

َكاِة. 3- ُشُروَط ُوُجوِب الزَّ
ِة. َكِويَّ َة اأْلَْمَواِل الزَّ 4- َماِهيَّ
ِة. َكِويَّ 5- أَْنِصَبَة اأْلَْمَواِل الزَّ

. ْقَداَر الَواِجَب َزَكاُتُه ِمْن ُكلِّ َماٍل َزَكِويٍّ 6- امْلِ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

7- َما اَل َزَكاَة ِفيِه ِمَن اأْلَْمَواِل.
َكاِة. 8- َمَصاِرَف الزَّ

َكاِة، َفــُكلُّ َمــا َيَتَعــاَرُض َمــَع َفــْرِض  ــِة َفِريَضــِة الــزَّ َتَهــا ِمــْن َمْعُلوِميَّ َكاِة َتْســَتِمدُّ َمْعُلوِميَّ ثالثــا: ُمَحاَســَبُة الــزَّ
ِة َفــاَل ِعْبــَرَة ِبــِه َشــْرعًا. اَســِبيَّ َ ــةِ ِمــَن الَوَســاِئِل َواأَلْعــَراِف احمْلُ امْلَْعُلوِميَّ

ِة: َكِويَّ صوِل الزَّ مـــادة )3(:    َفْرُض اأْلُ

َكاِة  ــْرِع ِبِإيَجــاِب الــزَّ ــُة الشَّ ِتــي َوَرَدْت أَِدلَّ ــِة الَّ َكِويَّ صــوِل الزَّ َكاِة َيْنَحِصــُر ِفــي اأْلُ ْكليــفُ ِبَفِريَضــِة الــزَّ أوال: التَّ
ِفيَهــا َفَقــْط اَل َغْيــُر.

ــِب امْلَْوُجــوَداِت  صــوِل ِفــي َجاِن ــِة ِضْمــَن َعَناِصــِر اأْلُ َكِويَّ صــوِل الزَّ اَســِبيُّ َعــِن اأْلُ َ ثانيــا: َيِتــمُّ اإْلْفَصــاُح احمْلُ
ــة(. يَزاِنيَّ ــِز امْلَاِلــيِّ )امْلِ ِمــْن َقاِئَمــِة امْلَْرَك

ِة، ِمْثل: َكِويَّ صوِل الزَّ َكاُة ِفي َغْيِر اأْلُ ُب الزَّ ثالثا: اَل جَتِ
ِة امْلُْدَرََجَة ِفي َجاِنِب امْلَْوُجوَداِت، َوِمْنَها: َكِويَّ صوِل َغْيِر الزَّ 1-اأْلُ

َكاَة َعْنَها.أ-  ُع الزُّ رَّ ِتي َنَفى الشُّ َها ِمْن ُأصوِل الُقْنَيِة الَّ اِبَتُة، أِلَنَّ صوُل الثَّ اأْلُ
َكاَة ِفيَها.ب-  َرِع ُيوِجُب الزَّ صوُل امْلَِديَنُة )َمِديُنوَن(، ِلَعَدِم ُوُروِد َدليٍل ِمَن الشَّ اأْلُ

ــُه اَل َدليــَل  ــِة(، أِلَنَّ يَزاِنيَّ 2-َجِميــُع االْلِتَزاَمــاِت اْلــَواِرَدِة ِفــي َجاِنــِب )امْلَْطُلوَبــاِت( ِمــْن َقاِئَمــِة امْلَْرَكــِز امْلَاِلــيِّ )امْلِ

َكاَة ِفــي َعَناِصــِر امْلَْطُلوَبــاِت. ــْرِع ُيوِجــُب الــزَّ ِمــَن الشَّ

ِة(: ِة) اَلْعَنِويَّ ِة ااِلْعِتَباِريَّ ْخِصيَّ مـــادة )4(:   َفْرُض الشَّ

َفــِة َشــْرعًا ُدوَن َغْيِرَهــا،  ــِة امْلَُكلَّ ِة اْلَقاُنوِنيَّ ــْخِصيَّ ــُق ِبــَذاِت الشَّ ٍة َتَتَعلَّ َكاُة َتْكليــٌف ُذو َطِبيَعــٍة َشــْخِصيَّ أوال: الــزَّ
ــٌة  ِاْعِتَباِريَّ ٌة  َشــْخِصيَّ َلَهــا  َوُتْنَشــُأ   ، َذاِتــيٍّ ِكَيــاِن  َذا  ــا  َمَدِنّيً َشــْخصًا  ُتْصِبــُح  َتْكويِنَهــا  ِد  َجــرَّ مِبُ َفامْلَُؤّسـََســـُة 
ــًة  ِذمَّ َلَهــا  أَنَّ  َكَمــا  ــِة(،  امْلَِلِكيَّ ُحقــوِق  )أَِصَحــاِب  َماِلِكيَهــا  أَْشــَخاِص  َعــْن  ُمْنَفِصَلــًة  ــًة  َقاُنوِنيَّ ــٌة(  )َمْعَنِويَّ
ُة ِفــي اْلَواِقــِع ِإالَّ َتاِبَعــًة  ــُة امْلُْســَتِقلَّ ــُة امْلَاِليَّ مَّ َة، ِإْذ اَل ُتوَجــُد الذِّ َتَها امْلُْســَتِقلَّ ًة َتْتبــُع َشــْخِصيَّ ــًة ُمْســَتِقلَّ َماِليَّ
َكاِة  َفــُة َشــْرًعا ِبــأََداِء الــزَّ َســِة ِهــَي امْلَُكلَّ َة امْلَُؤسَّ ٍة، َوَهــَذا اأْلَســاُس َيْجَعــُل َشــْخِصيَّ ــٍة ُمْســَتِقلَّ ٍة َقاُنوِنيَّ ِلَشــْخِصيَّ
ِلــُك  َســَة هــَي التــي مَتْ ــَق ِفيَهــا َوَصــُف اْلِغَنــى ِبُشــُروِطِه؛ َذِلــَك أَنَّ امَلَؤسَّ قَّ ــِة ِإَذا حَتَ َكِويَّ َعــْن أَْمَواِلَهــا الزَّ
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

ــِة املْنَتِهَيــِة(،  ــَنِة املاِليَّ ــْوِل، واجتمــاُع املــاِل َيُكــوُن َلَدْيهــا ِطيَلــَة احَلــْوِل ) السَّ ــا ِطيَلــَة احْلَ أَْمَواَلَهــا ِمْلــًكا َتاّمً
َف املاِلــِك َقاُنونــًا، َوِلذلــَك ُيْطَلــُق ُمَحاَســِبّيًا َعلــى ُأُصوِلهــا ِفــي َجاِنــِب  ُف ِفيــِه َتَصــرُّ َوِهــَي التــي تتصــرَّ

َتَلــَكات (. املْوُجــوداِت ِمــَن َقاِئَمــِة املَْرَكــِز املَاِلــي ) ُمْ
ِة  ــْخِصيَّ الشَّ  ( ُمْصَطَلَحــاِت  َتْعِريــُف  اْلَفــْرِض  ِلَهــَذا  أَْعَمــَق  ِلَفْهــٍم  اْلُوُصــوِل  أََجــِل  ِمــْن   ُ َيَتَعــنَّ ثانيــا: 

الــي: التَّ ْحــِو  النَّ َعَلــى  َوَذِلــَك  اْلَقاُنــوِن،  ِعْلــِم  ِفــي   ) ــةِ امْلَاِليَّ ــةِ  مَّ الذِّ َو)   ) ــةِ ْعِتَباِريَّ ااْلِ
ْنَســاِن، ُيْكِســُبُه  ــِة اإْلِ ــِة(: ) ِكَيــاٌن ُمْســَتِقلٌّ َعــْن َذاِتيَّ ــِة أَِو امْلَْعَنِويَّ ِة ااِلْعِتَباِريَّ ــْخِصيَّ 1-َتْعِريــُف ُمْصَطَلــِح ) الشَّ

ــًة(. ــًة َخاصَّ اْلُعــْرُف أَْهِليَّ
ــٍة  ــْخِص َوَمــا َعَلْيــِه ِمــْن أَْمــَواٍل أَْو ُحقــوٍق، َحالَّ ــِة (: ) َمْجُمــوُع َمــا ِللشَّ ــِة امْلَاِليَّ مَّ 2-َتْعِريــُف ُمْصَطَلــِح ) الذِّ

َلــٍة(. أَْو ُمَؤجَّ
ُة(  ِة (، أَو )ااِلْسِتْقاَلِليَّ ِة امْلُْسَتِقلَّ َاَسِبيَّ ِة ) َفْرُض الِوْحَدِة احمْلُ َاَسَبِة امْلَاِليَّ ثالثا: َهَذا امْلَْعَنى ُيَقاِبُلُه ِفي احمْلُ

ِة-(. ِة- أَِو امْلَْعَنِويَّ ْعِتَباِريَّ ِة ااْلِ ْخِصيَّ أَو ) َفْرُض الشَّ

: ـــــــــامِّ مـــادة )5(:   َفـْرُض اِلْلـــِك التَّ

ــُب  َكاَة جَتِ ْعِتَبــاِر، َوَمَعَنــاُه: أَنَّ الــزَّ َكاِة َشــْرٌط َواِجــُب ااْلِ اِضــِع ِللــزَّ ــامُّ ِلْلَمــاِل الزكــويِّ اخْلَ ْلــكُ التَّ أوال: امْلِ
ــْخِص  : ُقــْدَرُة الشَّ ــامِّ ْلــِك التَّ ــا، َوَضاِبــُط امْلِ ــْخُص ِمْلــًكا َتاّمً ِلُكَهــا الشَّ ِتــي مَيْ َحْصــرًا ِفــي اأْلَْمــَواِل الزكويــِة الَّ
ــِة( ِفــي اْلَقاُنــوِن. قــوِق اْلَعْيِنيَّ ِف امْلُْطَلــِق ِفــي أَْمَواِلــِه ) َرَقَبــًة َوَيــًدا(، َوُيَقاِبُلــُه ُمْصَطَلــُح ) احْلُ َصــرُّ َعَلــى التَّ

اِقــِص:  َكاِة َشــْرًعا، َوَضاِبــُط امْلَِلــِك النَّ ِلُكــُه َصاِحُبــُه َمِلــًكا َناِقًصــا َفَلْيــَس َخاِضعــًا ِللــزَّ ثانيــا: ُكلُّ أَْصــٍل مَيْ
ــَد  َــاِل ِبَي ِف ِبامْل َصــرُّ َــاِل؛ وذلــك َكأَْن َتكــوَن ُســْلَطُة التَّ ــِق ِفــي امْل ِف امْلُْطَل َصــرُّ ــْخِص َعَلــى التَّ ــْدَرِة الشَّ َعــَدُم ُق

ِة(. ــْخِصيَّ قــوِق الشَّ ــُح ) احْلُ ــُه ِفــي اْلَقاُنــوِن ُمْصَطَل ــُل: أََرِصــَدِة امْلَِديِنــَن؛ َوُيَقاِبُل ــِرِه، ِمْث َغْي

َصـــــــــــاِب: مـــادة )6(:   َفـــــــْرُض النِّ

َكاِة  اِضــُع ِللــزَّ ْعِتَبــاِر، َوَمَعَنــاُه: أَْن َيْبُلــَغ امْلـَـاُل اخْلَ َكــِوّي َشــْرٌط َواِجــُب ااْلِ َصــاِب ِفــي امْلـَـاِل الزَّ ــقُ النِّ قُّ أوال: حَتَ
َد شــرعا وجبــْت فيــِه الــزكاُة، وإال  ــَرُع؛ فــإذا بَلــَغ املــال الزكــويُّ ذِلــَك املَقــَداِر احملــدَّ َدُه الشَّ ــا َحــدَّ ّيً ِمْقــَداًرا َكِمّ

لــم جتــْب فيــه.
ْرُع. َصاِب ِإال َما اْسَتْثَناُه الشَّ ثانيا: ال ُيْسَتْثنى ِمْن َشْرِط النِّ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

ــــــِة: ْوِليَّ مـــادة )7(:    َفـــــــــْرُض اْلَ

ِضــَي َعَلــى امْلَــاِل َســَنٌة  ْعِتَبــاِر، َوَمَعَنــاُه: أَْن مَيْ َكــِوّي َشــْرٌط َواِجــُب ااْلِ ــْوِل فــي امْلَــاِل الزَّ أوال: َحــَواَلُن احْلَ
ــْرِط ال جتــُب الــزكاُة َشــْرعًا. ــِق َهــَذا الشَّ قُّ ــٌة( َكاِمَلــٌة، َوِبــُدوِن حَتَ ــٌة ) َقَمِريَّ ِهْجِريَّ

ْقــومِي  ( ِمــَن التَّ ــْوَل اْلِهْجــِريَّ ) اْلَقَمــِريَّ َكاِة َيُجــوُز ِاْعِتَمــاُد َمــا ُيَعــاِدُل احْلَ ثانيــا: أِلَْغــراِض ُمَحاَســَبِة الــزَّ
ــاِم َبْيَنُهَمــا. (؛ َمــَع ُمَراَعــاِة اْلَفــْرِق ِفــي ِاْخِتــاَلَِف َعــَدِد اأْلَيَّ ْمِســيَّ ــةِ ) الشَّ ياَلَِديَّ ِة امْلِ ــنَ امليــالِديِّ ِبالسَّ

ــُب ِفيَهــا  َكاَة جَتِ َمــاِر، َفــِإنَّ الــزَّ روِع َوالثِّ ــْرُع، َكاْلــزُّ ــْوِل ِإالَّ َمــا ِاْســَتْثَناُه الشَّ ثالثــا: اَل ُيْســَتْثَنى ِمــْن َشــْرِط احْلَ
َيــْوَم َحَصاِدَهــا.

ْقـــِد: مـــادة )8(:   َفـــْرُض ِوْحـــَدِة النَّ

ْقــِد، َوَهــَذا اْلَفــْرُض ُيَقاِبُلــُه  ْعَيــاِر النَّ ــِة َوَتْســِجيُلَها مِبِ َكِويَّ صــوِل الزَّ َســاِت ِقَيــاُس ِقيَمــِة اأْلُ َيِجــُب َعَلــى امْلَُؤسَّ
(، َوَيْظَهــُر أَثــُرُه ِفــي َمْعِرَفــة َمــا َيِلــي: ْقــِديِّ ــِة ) َفــَرُض ِوَحــَدِة اْلِقَيــاِس النَّ اَســَبِة امْلَاِليَّ َ ِفــي احمْلُ

َكاِة. ْقِد َيْوَم ُوُجوِب الزَّ ( ِبالنَّ َكِويِّ صوِل الزكويِة ) َصاِفي اْلِوَعاِء الزَّ 1-ِمْقَداُر َصاِفي اأْلُ
َكاِة اْلَواِجَبِة ِفيَها. 2-ِمْقَداُر الزَّ

يَها. َكاِة اْلَواِجَبِة مِلُْسَتِحقِّ 3-ِمْقَداُر َما ُصِرَف ِمَن الزَّ
َكاِة َتْعِجياًل َقْبَل َوْقِت ُوُجوِبَها. 4-ِمْقَداُر َما ُصِرَف ِمَن الزَّ

ِة: وِقيَّ مـــادة )9(:   َفْرُض اْلِقيَمِة السُّ

ــْوَم ُوُجــوِب َزَكاِتَهــا،  ِة َي ــوِقيَّ ــِةِ َعَلــى أََســاِس اْلِقيَمــِة السُّ َكِويَّ صــوِل الزَّ أوال: َيِجــُب اإْلْفَصــاُح َعــْن ِقَيــاِس اأْلُ
 ،) َجــاِريِّ ــوِق ِعْنــَد َحــَواَلِن َحْوِلَهــا، ِمْثــُل: اْلِبَضاَعــِة ) امْلَْخــُزوِن التِّ اِرَيــِة ِفــي السُّ َوِهــي ِقيَمــُة اأْلْســَعاِر اجْلَ

ــِة. ــِة امْلَُضاِرِبيَّ صــوِل امْلَاِليَّ ــِع، َواأْلُ ــاِة ِلَغــَرِض اْلَبْي صــوِل امْلُْقَتَن َواأْلُ
ا َيِلي: َكاِة مِبَ ثانيا: اَل ِعْبَرَة ِفي ُمَحاَسَبِة الزَّ

ــِة، ِمْثــُل:  اَســَبِة امْلَاِليَّ َ ْقييــِم ِفــي احمْلُ ِة ِمــْن َمَعاِييــِر التَّ ــوِقيَّ ــِة ِبَغْيــِر اْلِقيَمــِة السُّ َكِويَّ صــوِل الزَّ 1-َتْقِييــُم اأْلُ
ــِة، َوَنْحِوَهــا. ، أَِو اْلِقيَمــِة اْلَعاِدَل ُهَمــا أََقــلُّ ــوِق أَيَّ ْكِلَفــِة َوالسُّ ــِة، أَِو التَّ اِريِخيَّ ْكِلَفــِة التَّ التَّ
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

ــِة  َكِويَّ صــوِل الزَّ ي ِإَلــى إْفَصــاٍح َغْيــِر ُمطاِبــٍق ِلِقيَمــِة اأْلُ ــِذِر(؛ َمــا َداَم ُيــَؤدِّ يَطــِة َواحْلَ 2-َتْطِبيــُق ) َمْبــَدِأ احْلِ
َكاِة. ِة َيــْوَم ُوُجــوِب الــزَّ ــوِقيَّ ِعْنــَد َحــْواَلِن َحْوِلَهــا ِبالِقيَمــِة السُّ

ِة: َكِويَّ مـــادة )10(:   َفْرُض اْلِوْحَدِة الزَّ

ــْخِص اْلَواِحــِد-  - امْلَْمُلــوِك َلــَدى الشَّ َكــِويِّ ــُب ُمَعاَمَلــُة ُكْتَلــِة امْلـَـاِل الزَّ َكاِة جَتِ أوال: أِلَْغــراِض ُمَحاَســَبِة الــزَّ
ُق  ٍق، َواَل ُيَفــرَّ ــْرِع َحديــُث: ) َواَل ُيْجَمــُع َبــْنَ ُمَتَفــرِّ َكِوْحــَدٍة ُمْجَتِمَعــٍة َواِحــَدٍة، َوَدليــُل َهــَذا اْلَفــْرِض ِمــَن الشَّ

َدَقــِة(. َبــْنَ ُمْجَتِمــٍع؛ َخْشــَيَة الصَّ
ْفِريــُق(، َوَبَياُنُهَمــا  ( َو ) التَّ ــمُّ ديــُث: ) الضَّ ِتــي َدلَّ َعَلْيَهــا هــذا احْلَ ثانيــا: ِمــْن َتْطِبيَقــاِت َهــَذا اْلَفــْرِض الَّ

كالتالــي:
: ُل: الَضمُّ ْطِبيُق اأْلَوَّ التَّ

َصــاِب ِعْنــَد ِحَســاِب  ــِق ِمــْن َتَواُفــِر َشــْرِط النِّ َحقُّ ــِةِ ِإَلــى ِجْنِســَها ِلَغــَرِض التَّ َكِويَّ َوَمَعَنــاُه: َضــمُّ اأْلَْجــَزاِء الزَّ
َزَكاِتَهــا، َوَلــُه َثــالُث َحــااَلٍت:

اِبَعــِة ِلأْلَْصــِل الزكــوي اْلَواِحــِد ِإَلــى َبْعِضَهــا ِعْنــَد ِحَســاِب َزَكاِتَهــا،  اَلــُة اأْلْوَلــى: َيِجــُب َضــمُّ اأْلَْجــَزاِء التَّ احْلَ
َتــُه ِعْنــَد ِحَســاِب َزَكاِتــِه،  ــِة امْلُْخَتِلَفــِة حَتْ ْقِديَّ ــَة( فإنــه َيِجــُب َضــمُّ اْلُعْمــاَلِت النَّ ْقِديَّ ــُل ) النَّ َوِمَثاُلــُه: أَْصِ

َعــِة. ْســَبِة ِإَلــى أْجَزاِئــِه ِمــَن اْلَبَضاِئــِع امْلَُتَنوِّ َجــاَرِة( ِبالنِّ َوَكَذِلــَك أَْصــُل ) التِّ
ــٍس  ــْت َتْرِجــُع ِإَلــى ِجْن اِتهــا- ِإَذا كاَن ــِة- ِفــي َماِهيَّ ــِةِ امْلُْخَتِلَف َكِويَّ صــوِل الزَّ ــُة: َيِجــُب َضــمُّ اأْلُ اِنَي ــُة الثَّ اَل احْلَ
َصــاِب  ِحــَداِن ِفــي النِّ ْنَســْنِ ُمتَّ َجــاَرِة(، أِلَنَّ اجْلِ ــِة(، إلــى َرصيــِد ) التِّ ْقِديَّ َواِحــٍد، ِمْثــُل: َضــمِّ َرصيــِد ) النَّ
ْقــِد، َوُيْطَلــُق  ُم ِبالنَّ ــا ُتَقــوَّ َ َجــاَرِة ِإمنَّ َكاِة اْلَواِجــِب ِإْخَراُجــُه َشــْرًعا، َوأِلَنَّ ُعــُروَض التِّ ــْوِل َوِمْقــَداِر الــزَّ َواحْلَ
ــِةِ (، أَو  َكِويَّ صــوِل الزَّ ــاِبَقَتْنِ ُمْصَطَلــُح ) ِوَعــاِء اأْلُ اَلَتــْنِ السَّ صــوِل الزكويــة ِفــي احْلَ َعَلــى َمْجُمــوِع اأْلُ

َكاِة (. )ِوَعــاِء الــزَّ
ِتــي َتْرِجــُع ِإَلــى أَْجَنــاٍس ُمْخَتِلَفــٍة اَل ُتَضــمُّ ِإَلــى َبْعِضَهــا ِعْنــَد ِحَســاِب  صــوُل الزكويــُة الَّ اِلَثــُة: اأْلُ اَلــُة الثَّ احْلَ
َصــاِب  ــُة ذِلــَك اْخِتاَلَُفَهــا ِفــي النِّ َمــاِر(، َوِعلَّ روِع َوالثِّ ــِة( َمــَع أَْصــِل ) الــزُّ ْقِديَّ َكاِة، وذلــك ِمْثــُل: أَِصــِل ) النَّ الــزَّ
ــِة ) ِإِبــٍل  َيَواِنيَّ ــْرَوِة احْلَ َجــاَرِة( َمــَع ُأصــوِل الثَّ ْقــَداِر اْلَواِجــِب َشــْرًعا، َوِمْثــُل: أَِصــِل ) ُعــُروِض التِّ ــْوِل َوامْلِ َواحْلَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

ْقــَداِر اْلَواِجــِب  َصــاِب َوامْلِ ْخِتــاَلَِف َبْيَنَهــا ِفــي النِّ َجــاَرِة، َوَذِلــَك ِلاْلِ ٍة ِللتِّ / َبَقــٍر / َغَنــٍم(، ِإَذا كانــت َغْيــَر ُمَعــدَّ
َشَرًعا.

ْفِريُق: ْطِبيُق الثاني: التَّ التَّ
ــا  ــْخِص اْلَواِحــِد- َطِبيِعّيً َكــِوّي امْلُْجَتِمــِع َلــَدى الشَّ َكاِة َتْفِريــُق ُكْتَلــِة امْلـَـاِل الزَّ ُيْحَظــُر ِعْنــَد ِاْســِتْحَقاِق الــزَّ
ديــِث: )اَل  َم- ِفــي احْلَ ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ــْوِل املاضــي، َوُهــَو َمــا َدلَّ َعَلْيــِه َقْوُلــُه- َصلَّ أَِو ِاْعِتَباريــا- ِطيَلــَة احْلَ

اُيــاَل َبْعــَد ُوُجوِبَهــا، أَْم َلــْم ُيْقَصــْد. َكاِة حَتَ ُب ِمــَن الــزَّ َهــرُّ ُق َبــْنَ ُمْجَتِمــٍع(، َســَواٌء ُقِصــَد ِبَذِلــَك التَّ ُيَفــرِّ
َكِوّي: ِمْن ُصوِر َتْفِريِق امْلَاِل الزَّ

َكاِة ِفيِها َشْرًعا،  ِبِل أَِو اْلَبَقِر أَِو اْلَغَنِم- َبْعَد ُوُجوِب الزَّ َصاِب- ِمَن اإْلِ أ - َتْفِريُق َشِرَكِة اْلَقِطيِع اْلَباِلِغ ِللنِّ
ــُف َشــْرُط  يَلــِة َيَتَخلَّ ــَرَكاِء َبْعــَد ُوُجــوِب َزَكاِتَهــا، َوِبَهــِذِه احْلِ َوَذِلــَك َعــْن َطِريــِق َتْفِريــِق َمْجُموِعَهــا َبــْنَ الشُّ

َكاِة َبْعــَد ِاْســِتْحَقاِقَها. ُب ِمــْن ُوُجــوِب الــزَّ َهــرُّ َكــِوّي، َوَيْحُصــُل التَّ َصــاِب ِبَســَبِب َتْفِتيــِت ُكْتَلــِة امْلـَـاِل الزَّ النِّ
َتْفِريــِق  َطِريــِق  َعــْن  َوَذِلــَك  َزَكاِتَهــا،  ُوُجــوِب  َبْعــَد  َســِة  ِلْلُمَؤسَّ امْلَْمُلوَكــِة  ــِةِ  َكِويَّ الزَّ صــوِل  اأْلُ َتْفِريــُق  ب - 
َســِة ِطيَلــَة  ِة امْلَُؤسَّ ــِق َوْصــِف اْلِغَنــى ِفــي اأْلَْمــَواِل امْلَْمُلوَكــِة ِلَشــْخِصيَّ قُّ ــَرَكاِء، َرْغــَم حَتَ َمْجُموِعَهــا َبــْنَ الشُّ

ــٍة(. ــا ُهــْم أَْصَحــاُب ) ُحقــوِق ِمْلِكيَّ ً ــَرَكاُء ِإمنَّ ــْوِل املاضــي، والشُّ احْلَ

ْقـَداِر اْلَواِجـِب: مـــادة )11(:   َفــْرُض اْلِ

؛ ِإَذا  ــِةِ َكِويَّ ُصــوِل الزَّ ــْرُع ِفــي اأْلُ ــِذي أَْوَجَبــُه الشَّ ــيِّ الَّ ْقــَداِر اْلَكمِّ ْلِتــَزاُم ِبامْلِ َكاِة ااْلِ أَوال: َيِجــُب ِعْنــَد ِحَســاِب الــزَّ
ــقَ ِفيَهــا َوَصــُف اْلِغَنــى ِبُشــُروِطِه. قَّ حَتَ

، اَل ِزَياَدًة َواَل َنْقًصا. ِةِ َكِويَّ ُصوِل الزَّ ْرُع َزَكاًة ِفي اأْلُ ِذي أَْوَجَبُه الشَّ ْقَداِر الَّ ثانيا: اَل َيُجوُز َتْغِييُر امْلِ

ْنَيــــا: مـــادة )12(:    َفـــْرُض َعـــَدِم الثَّ

َكاِة َعــِن امْلـَـاِل اْلَواِحــِد ِفــي اْلَعــاِم اْلَواِحــِد، َوَهــَذا  َكاِة، َوَمَعَناَهــا: َتْكــَراُر ِحَســاِب الــزَّ ْنَيــا ِفــي الــزَّ َظــُر الثَّ حُتْ
أَْو  ــن،  املزكِّ َعَلــى  اْلَواِجَبــِة  قــوِق  ِباحْلُ ْخــاَلُل  اإْلِ َوَنِتيَجُتــُه  َدًة،  ُمَتَعــدِّ َوأََســاِليَب  ُصــورًا  َيْأُخــُذ  ْكــَراُر  التَّ

.) َكــِويُّ الزَّ ْزِدَواُج  ااْلِ  ( َعَلْيــِه  َوُيْطَلــُق  َن،  ِلْلُمْســَتِحقِّ ِة  امْلُْســَتَحقَّ قــوِق  ِباحْلُ
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

ـــــِة: مـــادة )13(:    َفــــــــــْرُض اْلَفْوِريَّ

َبــاَدَرُة َعَلــى َســِبيِل اْلَفــْوِر ِإَلــى: ِاْحِتَســاِبَها،  َ َعَلْيــِه امْلُ ــْخِص َفَقــْد َتَعــنَّ َكاُة ِفــي أَْمــَواِل الشَّ أوال: ِإَذا َوَجَبــِت الــزَّ
يَها؛ واَل َيُجــوُز  ِة امْلَُتَعــاَرِف َعَلْيَهــا، ُثــمَّ َصْرُفَهــا مِلُْســَتِحقِّ اَســِبيَّ َ صــوِل احمْلُ ييِزَهــا ُمَحاِســبيًا َوْفقــًا ِلأْلُ َومَتْ
ــِة، َوأَْحَفــُظ ألَداِئَهــا، َوأَْمَنــُع َعــْن َتْعِطيِلَهــا أَْو  مَّ ُأ ِللذِّ ــُد َتْأِخيِرَهــا َبْعــَد ِاْســِتْحَقاِقَها، أِلَنَّ َذِلــَك أََبــرَّ َتَعمُّ

ِنْســَياِنَها.
ــِذي َيْســَتْغِرُقُه  ِمــِن الَّ َكاِة- ِاْحِتَســاًبا أَْو َصْرًفــا- ِلَســَبٍب َشــْرِعيٍّ ُمْعَتَبــٍر، ِمْثــُل: ِالزَّ ثانيــا: َيُجــوُز َتْأِخيــُر الــزَّ
اَلــِة- َتْأِخيــُر  ــِة ُعْرًفــا، َوِفــي َهــِذِه احْلَ ْنِظيِميَّ ــِة َوالتَّ َراِتيــِب اْلَقاُنوِنيَّ ــِة َوِإْجــَراُء التَّ ِإْعــَداُد الّتَقاريــِر امْلَاِليَّ
ِة امْلَُتَعــاَرِف َعَلْيَهــا،  اَســِبيَّ َ صــوِل احمْلُ ُ اإْلْفَصــاُح َعــْن َذِلــَك َوْفًقــا ِلأْلُ - َيَتَعــنَّ ٍغ َشــْرِعيٍّ َكاِة مِلَُســوِّ ِإْخــَراِج الــزَّ

. ــِةِ َكِويَّ صــوِل الزَّ َوَهــَذا َيْشــَمُل َجِميــَع اأْلُ
ــِف ِبَهــا،  ــِة امْلَُكلَّ اِئَنــِة( َعَلــى ِذمَّ َكاُة اْلَواِجَبــُة- َبْعــَد ِاْســِتْحَقاِقَها- ُمَعاَمَلــَة ) اأْلَْرِصــَدِة الدَّ ثالثــا: َتَعاَمــُل الــزَّ
ٌف ِفــي  َف ِفيَهــا َتَصــرُّ َصــرُّ َماِنَيــِة، َوأِلَنَّ التَّ يَها ِمــَن امْلََصــاِرِف الثَّ ــْرِع ِمِلــًكا مِلُْســَتِحقِّ هــا َصــاَرْت ِبُحْكــِم الشَّ أَلنَّ

َغْيــِر ِمْلــٍك.

َماِنَيِة: مـــادة )14(:  َفْرُض اْلََصاِرِف الثَّ

َماِنَيــِة اْلــَواِرَدِة ِفــي اْلُقــْرآِن اْلَكــِرمِي، َواَل َيُجــوُز َصْرُفَها  َكاِة َحْصــرًا ِفــي ُحــُدوِد امْلََصــاِرِف الثَّ َيِجــُب َصــْرُف الــزَّ
ِفــي َغْيِرَها.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

َكاِة: اْلَفْصُل الثاني: َمَباِدُئ ُمَحاَسَبِة الزَّ

مـــادة )1(:    َمْبـــَدُأ اْلْفَصـــاِح:

 - َســةِ َكاِة َعَلى امْلَُؤسَّ َقِة ِبالزَّ ِة امْلَُتَعلِّ ْوَهِريَّ َقاِئِق اجْلَ َكاِة َيِتمُّ اإْلْفَصاُح َعِن احْلَ ِة الزَّ أوال: أِلَْغَراِض ُمَحاَســبَ
ــِف ِبَها. ــُق مــن ذلــك ِبامْلَُكلَّ ِحَســاًبا َوَصْرًفــا-، َوَنْشــُرَها ِلْلَغْيــِر ِمــْن أَْصَحــاِب اْلِعاَلَقــِة، َواَل ِســَيما َمــا َيَتَعلَّ

ثانيا: ِإنَّ َتْطِبيَق َمْبَدِأ اإْلْفَصاِح َيْشَمُل- ِبَحدٍّ أَْدَنى- َما َيِلي:
َماٍت. ِة امْلُْنَتِهَيِة، َوَما َيْلَزُم َلَها ِمْن ِإيَضاَحاٍت َوُمَتمِّ َنِة امْلَاِليَّ َكاِة( َعِن السَّ َكاِة ) َقاِئَمَة الزَّ 1- َبَياَن الزَّ

ِة ِاْحِتَساِبَها. َكاِة اْلَواِجَبِة، وإيضاَح ُأُسِس َوِسَياَساِت َكْيِفيَّ 2- َبَياَن ِمْقَداِر الزَّ
يَها. ِة َصْرِفَها مِلُْسَتِحقِّ 3- َبَياَن ُأُسٍس َوِسَياَساِت َكْيِفيَّ

ِعْنــَد  ــِةِ  َكِويَّ الزَّ ِلْلَمْعُلوَمــاِت  ِة  ْســِبيَّ النِّ ــِة  يَّ ِباأْلَهمِّ الَعَمــُل  ُيَراَعــى  اإْلْفَصــاِح  َمْبــَدِأ  َتْطِبيــِق  ِعْنــَد  ثالثــا: 
َعْرِضَهــا.

َبــــــاِت: مـــادة )2(:   َمْبــــَدُأ الثَّ

، ِمــْن َحْيــُث ُأُســُس َوَقَواِعــُد َوِسَياَســاُت  َكــِويِّ َكاِة َتْثِبيــُت أََســاِس اْلِقَيــاِس الزَّ أوال: اأْلَْصــلُ ِفــي ُمَحاَســَبِة الــزَّ
ْنِضَبــاِط ِفــي  ِقيــِق ااْلِ ــٍة َوُأْخــَرى، َوَذِلــَك ِمــْن أََجــْل حَتْ َكاِة َمــا َبــْنَ َســَنٍة َماِليَّ َوُمْصَطَلَحــاُت ِحَســاِب الــزَّ

ــِة. ــِة اْلَعاِدَل ــَة امْلَُقاَرَن ــا ُيِتيــُح ِإْمَكاِنيَّ ، َومِبَ ــِة اإْلْفَصــاِح الزكــويِّ َمْنَهِجيَّ
. َكويِّ ْحِليِل الزَّ َراِت التَّ اِت ِعْنَد َتْطِبيِق ُمَؤشِّ بَّ اَجُة ِإَلى َمْبَدِأ الثُّ ُد احْلَ ثانيا: َتَتأَكَّ

 ُ ــُه َيَتَعــنَّ َكاِة َفِإنَّ َحاَســَبِة الــزَّ ــُق مِبُ ثالثــا: ِفــي َحاَلــِة ِإْحــَداِث َتْغِييــٍر َجْوَهــِريٍّ ِفــي أَيِّ َبَياَنــاٍت أَْو َحَقاِئــَق َتَتَعلَّ
ــاِت( ِفــي  بَّ ــُب َعَلْيــِه، َوُيَقاِبُلــُه ) َمْبــَدُأ الثُّ ــٍة َقــْد َتَتَرتَّ ــِة َتْأِثيــَراٍت َجْوَهِريَّ اإْلْفَصــاُح َعْنــُه َوِذْكــُر ُموِجَباِتــِه َوأَيَّ

 . ــةِ ِة امْلَاِليَّ اَســبَ َ احمْلُ

ـِة: مـــادة )3(:   َمْبـَدُأ اْلَْوُضوِعيَّ

ــٍة  َكاِة أَْن َتْعَتِمــَد- ِفــي ُمْدَخاَلِتَهــا َوِفــي ُمْخِرَجاِتَهــا- َعَلــى َمْعُلوَمــاٍت َحِقيِقيَّ اأْلَْصــُل ِفــي ُمَحاَســَبِة الــزَّ
ــَدًة  ِة، َوأَنَّ َتُكــوَن ُمَؤيَّ ــْخِصيَّ ــِز َواآْلَراِء الشَّ َحيُّ ــٍة، ِبِعيــَدٍة َعــِن التَّ ٍة َتْنَبِنــي َعَلــى َحَقاِئــَق ِفَعِليَّ َوأََســاِليَب ِقَياِســيَّ
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اْلَفْصُل الثاني:

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ َمَبــاِدُئ ُمَ

ــِق  َحقُّ ِكــَن ُمَراَجَعُتَهــا َوِاختَباُرَهــا ِلَغــَرِض التَّ ــى مُيْ ــِق َوَغْيِرَهــا(، َوَذِلــَك َحتَّ ــةِ ) امْلُْســَتَنَداِت َواْلَوَثاِئ ِباأْلَِدلَّ
ــِة. اَســَبِة امْلَاِليَّ َ ــِة( ِفــي احمْلُ ِتَهــا؛ َوُيَقاِبُلــُه ) َمْبــَدُأ امْلَْوُضوِعيَّ ِمــْن ِصحَّ

َكــــــــــاِة: مـــادة )4(:  َمْبـــــــَدُأ َتْعِجيـــــــــــــِل الزَّ

ِبَهــا َوَضْبــُط  َيِتــمَّ ااْلْعِتــَراُف  َوْقــِت ُوُجوِبَهــا، َعَلــى أَنَّ  َقْبــَل  َكاِة ) َتْعِجيُلَهــا(  ِإْخــَراِج الــزَّ َيُجــوُز َتْقــدمُي 
ة. اَســِبيَّ َ احمْلُ صــوِل  ِلأْلُ َوْفقــًا  َتْســِجيِلَها 

َكـــاِة: ْخِييِر َبْيَ َمَصاِرِف الزَّ مـــادة )5(:  َمْبَدَأ التَّ

َماِنَيــِة، أَِو ااْلْقِتَصــاُر َعَلــى  َكاِة- ِبَحَســِب امْلَْصَلَحــِة- ِفــي َجِميــِع َمَصاِرِفَهــا الثَّ َيُجــوُز َتْعِميــُم َصــْرِف الــزَّ
َبْعِضَهــا، أَْو َصَرُفَهــا ِفــي أَحِدَهــا.

ْوِكيِل: مـــادة )6(:  َمْبَدُأ التَّ

ُه َيُجوُز َلُه َما َيِلي: َكاُة ِفي َماِل املزكي َوَقاَم ِبِحَساِبَها ِمْن َواِقِع ُأصوِلِه الزكويِة َفِإنَّ أوال: ِإَذا َوَجَبت الزَّ
يَها. َكاِة ِبَنْفِسِه ِإَلى ُمْسَتِحقِّ 1- إيَصاُل الزَّ

َكاِة َبَواِسَطِة َتْوِكيِل َغْيِرِه، ِمْثُل: 2- إيَصاُل الزَّ
ٍة(.أ-  ٍة ) َمْعَنِويَّ ِجَهٍة ُحُكوِميَّ
ٍة(.ب-  ٍة ) َمْعَنِويَّ ِجَهٍة َخْيِريَّ
ِجَهِة َتْوِظيِف أَْمَواٍل، ِمْثُل: امْلََصاِرِف ) الُبنوِك ( َوَنحِوَها.ج- 
َشْخٍص َطِبيِعيٍّ َغْيِرِه.د- 

ــَرَكاَء أََنْفَســُهْم ) أَْصَحــاَب ُحقــوِق  َل الشُّ ــاِبَقِة- أَنَّ َتــَوكِّ َداِبيــِر السَّ َســِة -إَضاَفــًة ِللتَّ ثانيــا: َيُجــوُز ِلْلُمَؤسَّ
صوِل  َكاِة ِمــْن َواِقــِع اأْلُ يَها، َوَلِكــْن ِبَشــْرِط أَنَّ َيِتــمَّ ِحَســاُب الــزَّ َكاِة ِإَلــى ُمْســَتِحقِّ ــةِ إيَصــاِل الــزَّ ِهمَّ ( مِبُ ــةِ امْلَِلِكيَّ

ــْوِل املاضــي. َســِة ِطيَلــَة احْلَ ــا َلــَدى امْلَُؤسَّ ــَة امْلَْمُلوَكــِة ِمْلــًكا َتاّمً الزكويــة اْلِفْعِليَّ
ِة. َاَسِبيَّ صوِل احمْلُ َكاِة َوْفقًا ِلأْلُ ُ َتْسِجيُل َعَمِلَياِت َصْرِف الزَّ اِبَقِة َيَتَعنَّ ااَلِت السَّ ثالثا: ِفي َجِميِع احْلَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

الـبـيــــان

التمهيد:

تنــاول التمهيــد بيــان خمســة عناصــر رئيســة، وهــي: الهــدف، والغايــة، والنطــاق، والتعريفــات، ثــم 
العناصــر املوضوعيــة األساســية للقــرار، فهــذا القــرار يهــدف إلــى: بيــان مجموعــة الفــروض واملبــادئ 
احلاكمــة لنظريــة محاســبة الــزكاة، والغايــة منــه: أن تســتند نظريــة محاســبة الــزكاة إلــى فــروض 
ومبــادئ علميــة ضابطــة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية؛ وصــوال إلــى ترشــيد املمارســات 
التطبيقيــة حملاســبة الــزكاة، ســواء للشــركات أو األفــراد، واحلــد مــن مخاطــر اخللــل أو اخلطــأ مــن 

حيــث تطبيقهــا أو مخرجاتهــا.
القــرار  بعنــوان  وثيقــة  صلــة  وذات  مهمــة  تعريفــات  أربعــة  القــرار  تنــاول  التعريفــات  عنصــر  وفــي 
وموضوعــه، وكثيــرا مــا يقــع الغمــوض والتداخــل بــن معانيهــا، حتــى عنــد املتخصصــن فــي احملاســبة 
املاليــة، فناســب البــدء بضبــط تعريفاتهــا، مــع التنبيــه علــى مــا ميتــاز بــه كل مصطلــح منهــا مــن 

خصائــص وفــروق متيــزه عــن غيــره.

التعريف األول: مصطلح ) الفرض ( في احملاسبة الالية:
َف القــراُر مصطلــح ) الفــرض ( فــي إطــار نظريــة احملاســبة املاليــة بأنــه: ) ضابــط تنظيمــي إلزامــي؛  َعــرَّ
يحظــى بالقبــول العــام فــي مهنــة احملاســبة املاليــة؛ مصــدره القانــون؛ ومحلــه الذمــة املاليــة (، فهــذا 
التعريــف يبــن أن الفــرض ضابــط عملــي؛ ألن هدفــه وغايتــه تنظيــم املمارســة التطبيقيــة للمحاســبة 
املاليــة، وأنــه يحظــى بالقبــول العــام فــي مهنــة احملاســبة املاليــة، والفــرض يختــص باخلصائص الثالث 

التالية:
األولــى: أن الفــرض مطلــب إلزامــي يحظــى بالقبــول العــام فــي مهنــة احملاســبة املاليــة؛ وبالتالــي فإنــه 

ليــس إجــراًء اختياريــا فــي احملاســبة املاليــة.
الثانيــة: أن الفــرض مصــدره األعلــى هــو العــرف القانونــي؛ فهــو ُيســَتَمدُّ مــن مقــررات وقواعــد نظريــة 

القانــون.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

الثالثــة: أن محــل تطبيــق الفــرض يتعلــق مباشــرة بالذمــة املاليــة، فهــو ينظــم اإلفصــاح املالــي عــن 
ذات كيــان الشــخصية االعتباريــة ) املعنويــة (، ويقصــد مبصطلــح ) الذمــة املاليــة ( فــي إطــار نظريــة 

ــة أو مؤجلــة (. القانــون: ) مجمــوع مــا للشــخص ومــا عليــه؛ مــن أمــوال أو حقــوق؛ حالَّ

التعريف الثاني: مصطلح ) البدأ ( في احملاسبة الالية:
َف القــراُر مصطلــح ) املبــدأ ( فــي إطــار نظريــة احملاســبة املاليــة بأنــه: ) ضابــط تنظيمــي؛ يحظــى  َعــرَّ
بالقبــول العــام فــي مهنــة احملاســبة املاليــة؛ مصــدره العــرف احملاســبي؛ ومحلــه املمارســة التطبيقيــة(، 
التطبيقيــة  املمارســة  تنظيــم  وغايتــه  هدفــه  وأن  عملــي؛  ضابــط  املبــدأ  أن  يبــن  التعريــف  فهــذا 
للمحاســبة املاليــة، وأنــه يحظــى بالقبــول العــام فــي مهنــة احملاســبة املاليــة، إال أن املبــدأ يختــص - عــن 

الفــرض - باخلصائــص الثــالث التاليــة:
األولــى: أن املبــدأ مطلــب إجرائــي اختيــاري بحســب متطلبــات الواقــع؛ فهــو ليــس إلزاميــا فــي احملاســبة 

املالية.
الثانية: أن املبدأ مصدره العرف احملاسبي؛ عاما أو خاصا.

الثالثــة: أن املبــدأ يتعلــق بأســلوب تنفيــذ املمارســة التطبيقيــة ميدانيــا، فهــو ال يتعلــق بــذات الذمــة 
املاليــة أو ذات كيــان الشــخصية االعتباريــة ) املعنويــة (.

التعريف الثالث: مصطلح ) فروض محاسبة الزكاة (:
يختــص هــذا التعريــف ببيــان مصطلــح ) الفــرض (؛ ولكــن فــي إطــار نظريــة محاســبة الــزكاة، حيــث 
عــرف ) فــروض محاســبة الــزكاة ( بأنهــا: ) قواعــد ملزمــة فــي محاســبة الــزكاة؛ مصدرهــا الشــرع أو 
القانــون املوافــق للشــريعة، ومحلهــا الذمــة املاليــة (، فقــد أوضــح التعريــف أن الفــرض فــي محاســبة 
الــزكاة عبــارة عــن قاعــدة إلزاميــة تنظــم مارســات محاســبة الــزكاة، ويختــص باخلصائــص الثــالث 

التاليــة:
األولــى: أنهــا قواعــد ومتطلبــات إلزاميــة؛ وليســت اختياريــة فــي ميــدان تطبيقــات محاســبة الــزكاة؛ 
ســواء أكانــت تلــك الفــروض عبــارة عــن قواعــد ومتطلبــات يتعــن فعلهــا ويلــزم األخذ بها عند التطبيق 
) مأمورات (، أو كانت الفروض أمورًا يجب تركها وال يجوز فعلها في محاســبة الزكاة ) محظورات(.
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َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

َتهــا العليــا مــن الشــريعة اإلســالمية أصالــة، كمــا  الثانيــة: إن فــروض محاســبة الــزكاة َتســَتِمدُّ َمصَدِريَّ
ُتســَتَمدُّ ثانيــا مــن العــرف القانونــي؛ أي مــن قواعــد ومقــررات نظريــة القانــون، وبالتالــي فإنهــا ال 

ُتســَتَمدُّ مــن مصــدر العــرف احملاســبي وال مــن تطبيقاتــه وسياســاته العمليــة.
الثالثــة: إن محــل تطبيــق فــروض محاســبة الــزكاة يتعلــق مباشــرة بــذات الذمــة املاليــة، وهــو يختــص 

بــذات الشــخصية االعتباريــة ) املعنويــة (، وبالتالــي ال تتعلــق أصالــة باملمارســة التطبيقيــة.

التعريف الرابع: مصطلح ) مبادئ محاسبة الزكاة (:
يختــص هــذا التعريــف ببيــان مصطلــح ) املبــدأ (؛ ولكــن فــي إطــار نظريــة محاســبة الــزكاة، حيــث 
عــرف ) مبــادئ محاســبة الــزكاة ( بأنهــا: ) ضوابــط تنظيميــة فــي محاســبة الــزكاة؛ مصدرهــا الشــرع 
أو العــرف احملاســبي؛ ومحلهــا املمارســة التطبيقيــة (، فقــد أوضــح التعريــف أن مفهــوم ) املبــدأ ( فــي 
محاســبة الــزكاة عبــارة عــن ضابــط عملــي إرشــادي ينظــم تطبيقــات محاســبة الــزكاة، إال أن مبــادئ 

محاســبة الــزكاة تختــص - عــن الفــروض - باخلصائــص الثــالث التاليــة:
األولــى: أنهــا قواعــد إرشــادية ذات مرونــة فــي الواقــع العملــي، فهــي ليســت إلزاميــة فــي تطبيقــات 

محاســبة الــزكاة، وذلــك بحســب قرائــن احلــال وظــروف الواقــع زمانــا ومكانــا.
الثانيــة: إن مبــادئ محاســبة الــزكاة إمــا أن يكــون مصــدر اســتمدادها مــن الشــريعة اإلســالمية، مثــل: 
) مبــدأ تعجيــل الــزكاة (، أو ُتســَتَمدُّ مــن العــرف احملاســبي؛ أي بحســب ظــروف الواقــع ومتطلبــات 
املمارســة التطبيقيــة، ســواء كان هــذا العــرف بصــورة معاييــر محاســبة دوليــة عامــة، أو بصــورة معاييــر 
وأعــراف محاســبة متعــارف عليهــا فــي إطــار إقليمــي معــن، أو فــي إطــار عــرف محاســبي محلــي فــي 

عــرف دولــة معينــة، أو فــي قطــاع مالــي أو جتــاري أو صناعــي معــن.
التطبيقيــة  املمارســة  بــذات  مباشــرة  يتعلــق  الــزكاة  محاســبة  مبــادئ  تطبيــق  محــل  إن  الثالثــة: 
والتطبيقــات امليدانيــة، وبالتالــي فإنهــا ال تنظــم ذات الذمــة املاليــة أو كيــان الشــخصية االعتباريــة 

أصالــة.  ) )املعنويــة 
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 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

الفصل األول: فـروض مـحـاسـبـة الـزكـاة:

مـــادة )1(:   فرض الشروعية:

أوال: محاســبة الــزكاة وســيلة إجرائيــة؛ غرضهــا الوصــول إلــى امتثــال التطبيــق الصحيــح لفريضــة 
الــزكاة فــي الواقــع، واألصــل فــي مشــروعيتها أنهــا وســائل تتبــع أحــكام املقاصــد، وأن مــا ال يتــم الواجــب 

إال بــه فهــو واجــب.
ثانيا: يشمل فرض ) املشروعية ( في محاسبة الزكاة ما يلي: 

1- مشــروعية املصــدر؛ حيــث يتعــن أن تلتــزم محاســبة الــزكاة بقواعــد وأحــكام الــزكاة فــي الشــريعة 
اإلســالمية.

2- مشــروعية اإلجــراءات والسياســات؛ حيــث يتعــن أن تتضمــن اإلجــراءات والسياســات التطبيقيــة 
حملاســبة الــزكاة ال تتضمــن مــا يخالــف قواعــد وأحــكام الشــريعة اإلســالمية.

إن هذا الفرض التأصيلي يؤســس ملشــروعية ) محاســبة الزكاة (، أي موافقتها للشــريعة اإلســالمية، 
وعــدم مخالفتهــا فــي أي مــن قواعدهــا أو أحكامهــا، وبيــان هــذا الفــرض يشــمل العناصــر التاليــة:

أوال: إن املمارســة العمليــة حملاســبة الــزكاة تســتند فــي أصلهــا إلــى كونهــا عبــارة عــن وســيلة إجرائيــة 
تطبيقيــة، وأن هــذه الوســيلة غرضهــا ومقصودهــا مســاعدة املكلــف بالــزكاة شــرعا إلــى الوصــول إلــى 

حســابها أوال، ومــن ثــم إخراجهــا ملســتحقيها ثانيــا.
وملــا كانــت محاســبة الــزكاة وســيلة إلــى امتثــال الــزكاة فــإن مســتند مشــروعيتها فــي اإلســالم يرجــع إلــى 

اآلتي:
1- قاعدة ) الوسائل لها أحكام املقاصد (، ومعناها: أن الوسيلة تتبع في احلكم مقصودها وغايتها، 
فــإذا كانــت الوســيلة توصــل إلــى غــرض صحيــح وهــدف مشــروع فإنهــا تكــون صحيحــة ومشــروعة، لكــن 

الوســيلة إذا كانت توصل إلى غرض فاســد وهدف غير مشــروع فإنها تصبح فاســدة وغير مشــروعة.
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َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

2- قاعــدة ) مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب (، ومعناهــا: مــا دام أن امتثــال فريضــة الــزكاة فــي 
اإلســالم ال ميكــن حتقيقــه إال بواســطة وســيلة محاســبة الــزكاة، فــإن هــذه الوســيلة التــي توصلنــا إلــى 

حكــم واجــب تكــون واجبــة فــي اإلســالم، ألنهــا تصبــح تابعــة ملقصودهــا الواجــب شــرعا.

ثانيا: إن فرض ) املشروعية ( في محاسبة الزكاة يشمل اعتبارين رئيسن: 
االعتبار األول: مشروعية املصدر الذي ُتسَتَمدُّ منه محاسبة الزكاة؛ ويقصد به الشريعة اإلسالمية 
الغــراء، وال ســيما فــي النصــوص واألحــكام الشــرعية املتعلقــة بفريضــة الــزكاة، فيجــب علــى مارســات 
وتطبيقــات محاســبة الــزكاة أن تلتــزم بتلــك القواعــد واألحــكام املنظمــة لفريضــة الــزكاة كمــا وردت فــي 

الشــريعة اإلسالمية.
االعتبــار الثانــي: مشــروعية اإلجــراءات والسياســات التطبيقيــة املنظمــة ملمارســات محاســبة الــزكاة، 
حيــث يتعــن عليهــا أال تتضمــن أي شــيء يخالــف قواعــد وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وشــرط عــدم 
مخالفــة الشــريعة اإلســالمية يشــمل املنهيــات الــواردة فــي بــاب الــزكاة، كالنهــي عــن الثنيــا فــي الــزكاة، 

كمــا يشــمل عــدم مخالفــة أي مــن منهيــات الشــريعة اإلســالمية الغــراء.

 مـــادة )2(:  فــرض العلوميـــة:
أوال: الــزكاة تكليــف إلهــي يتعلــق بحــق معلــوم يجــب فــي أمــوال مخصوصــة، فليســت الــزكاة عبــادة 
مجهولــة أو غامضــة، بحيــث يعجــز املكلــف عــن تنفيذهــا، بــل هــي عبــادة ذات أحــكام معلومــة وواضحــة 

ومنضبطــة.
ثانيا: تشمل معلومية الزكاة ثمانية جوانب:

1-حكم الزكاة.
2- علة وجوب الزكاة.

3- شروط وجوب الزكاة.
4- ماهية األموال الزكوية.
5- أنصبة األموال الزكوية.

6- املقدار الواجب زكاته من كل مال زكوي.
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7- ما ال زكاة فيه من األموال.
8- مصارف الزكاة.

ثالثــا: محاســبة الــزكاة تســتمد معلوميتهــا مــن معلوميــة فريضــة الــزكاة، فــكل مــا يتعــارض مــع فــرض 
املعلوميــة مــن الوســائل واألعــراف احملاســبية فــال عبــرة بــه شــرعا.

يقضي هذا الفرض بأن الزكاة فريضة إلهية معلومة في ذاتها، وفي أحكامها، فالزكاة ليست مجهولة 
أو غامضة، ال في مفهومها وال في أحكامها، ويتبن مفهوم هذا الفرض من العناصر التالية:

أوال: إن فريضــة الــزكاة تكليــف إلهــي بأمــر محكــم، وهــي عبــادة ماليــة معلومــة، ولذلــك وصــف القــرآن 
الكــرمي فريضــة الــزكاة بأنهــا ) حــق معلــوم (، وذلــك فــي قــول اهلل تعالــى: ) وفــي أموالهــم حــق معلــوم(1، 
فالــزكاة ليســت عبــادة مجهولــة أو غامضــة أو مبهمــة يعجــز املكلــف عــن تنفيذهــا بســبب غموضهــا 

وخفائهــا واشــتباه أحكامهــا، بــل هــي تكليــف بأحــكام معلومــة وواضحــة ومنضبطــة.
ثانيــا: أفصــح لنــا الشــرع احلكيــم عــن كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل الــزكاة واضحــة ومعلومــة، وإن 

باملجمــل - ثمانيــة جوانــب أساســية:  - فــي اإلســالم تشــمل  الــزكاة  معلوميــة 
1- حكــم الــزكاة فــي اإلســالم، فــإن املســلم يعلــم أن الــزكاة فريضــة إلهيــة، وأنهــا مــن أركان اإلســالم 
اخلمســة، أي أنهــا عبــادة واجبــة وفــرض عــن علــى مــال املســلم، إذا حتقــق فيــه وصــف الغنــى بشــروطه.

2- علــة وجــوب الــزكاة، وهــي ) وصــف الغنــى (، فــإن الــزكاة تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، 
وذلــك حلديــث : ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم (2، ويرجــع فــي ذلــك إلــى قــرار الــزكاة 

الفقهــي الدولــي رقــم )2( بشــأن: ) علــة الــزكاة (.
3- شــروط وجــوب الــزكاة، وهــي أربعــة شــروط شــرعية لتحقــق وصــف الغنــى فــي املــال، وهــي: إباحــة 

املــال، وامللــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــوالن احلــول.
ــرات، واإلبُل،  ــُة املؤجَّ 4- ماهيــة األمــوال الزكويــة، وهــي ثمانيــة أصــول: النقــدان، وعــروُض التجــارة، وَغلَّ

والبقــُر، والغنــُم، والــزروُع والثمــاُر، ثــم الركاُز.
5- أنصبــة األمــوال الزكويــة، وهــي: مقاديــر كميــة حددهــا الشــرع، إذا حتققــت فــي املــال الزكــوي تصبــح 

الــزكاة فيــه واجبة.

1  - سورة املعارج / اآلية )24(.
2 - رواه البخاري 104/2 برقم 1395, ومسلم 50/1 برقم 19.



IZakat.org37

ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

6- املقدار الواجب زكاته في كل مال زكوي بحسبه، ووفق ما فصلته عليه أحاديث السنة النبوية.
7- ما ال زكاة فيه من األموال، مثل تصريح احلديث بأن الزكاة ال جتب في أموال القنية )املقتنيات 

الشخصية (، كما في احلديث: ) ليس على املسلم في عبده وال فرسه صدقة (3.
8- مصــارف الــزكاة، وهــي ثمانيــة ورد النــص عليهــا صراحــة فــي آيــة املصــارف الثمانيــة فــي ســورة 
َفِة  ــُمَؤلَّ ــَن َعَلْيَهــا َواْلـ ــَمَساِكِن َواْلَعاِمِل َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراِء َواْلـ ــا الصَّ َ التوبــة، وفيهــا يقــول اهلل تعالــى: }ِإمنَّ
ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم {4. ِ َواهللَّ ــِبيِل َفِريَضــًة ِمــَن اهللَّ ِ َواْبــِن السَّ َقــاِب َواْلَغاِرِمــَن َوِفــي َســِبيِل اهللَّ ُقُلوُبُهــْم َوِفــي الرِّ

ثالثــا: إن محاســبة الــزكاة عبــارة عــن وســيلة، ومــن الواجــب أن تكــون هــذه الوســيلة معلومــة وواضحــة 
ومنضبطــة، ألنهــا تســتمد معلوميتهــا مــن معلوميــة فريضــة الــزكاة نفســها فــي اإلســالم، فــال يصــح أن 
تكــون الوســيلة مجهولــة أو غامضــة أو مشــكوك فيهــا رغــم أن مقصودهــا الــذي تخدمــه معلــوم وواضــح 

ومنضبط.
اإلخــالل  إلــى  تــؤدي  سياســة  أو  إجــراء  أو  عــرف  أو  وســيلة  كل  أن  املعلوميــة  فــرض  علــى  ويترتــب 
مبعلوميــة الــزكاة فإنهــا تكــون وســيلة غيــر مشــروعة وال عبــرة بهــا فــي اإلســالم بهــذا االعتبــار، فــكل 
وســيلة محاســبية حلســاب الــزكاة تكــون غامضــة أو مجهولــة أو مبهمــة فــي ذاتهــا، أو مشــكوك فــي 
نتائجهــا ومخرجاتهــا فإنهــا قطعــا ال تكــون وســيلة مشــروعة حلســاب الــزكاة، ألن معلوميــة الوســيلة 

فــرع عــن معلوميــة الغايــة والهــدف واملقصــد.

مـــادة )3(:   فرض األصول الزكوية:

أوال: التكليــف بفريضــة الــزكاة ينحصــر فــي األصــول الزكويــة التــي وردت أدلــة الشــرع بإيجــاب الــزكاة 
فيهــا فقــط ال غيــر.

ثانيــا: يتــم اإلفصــاح احملاســبي عــن األصــول الزكويــة ضمــن عناصــر األصــول فــي جانــب املوجــودات 
مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة (.

ثالثا: ال جتب الزكاة في غير األصول الزكوية، مثل:

3 - أخرجه البخاري )2/ 121( برقم )1464(, ومسلم )2/ 675( برقم )982(.
4 - سورة التوبة/ آية 60.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

1- األصول غير الزكوية املدرجة في جانب املوجودات، ومنها:
األصول الثابتة، ألنها من أصول القنية التي نفى الشرع الزكاة عنها.أ- 
األصول املدينة ) مدينون (، لعدم ورود الدليل من الشرع على إيجاب الزكاة فيها.ب- 

2-جميــع االلتزامــات الــواردة فــي جانــب املطلوبــات مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة (، ألنــه ال دليــل 
مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي عناصــر املطلوبــات.

الــزكاة فــي إطــار الشــريعة  إن هــذا الفــرض يحــدد نطــاق األصــول الزكويــة مــن منظــور محاســبة 
التاليــة:  للعناصــر  وفقــا  وذلــك  اإلســالمية، 

أوال: إن نطــاق ) األصــول الزكويــة ( ينحصــر فــي جانــب املوجــودات ) األصــول ( فقــط مــن قائمــة املركــز 
املالــي ) امليزانيــة (، ومســتند ذلــك أن األصــل الشــرعي فــي الــزكاة أنهــا عبــادة توقيفيــة فــال تثبــت إال 
بدليــل مــن الشــرع نفســه، والشــريعة اإلســالمية إمنــا أوجبــت الــزكاة فــي أمــوال محــددة حتديــدا دقيقــا 
بنصــوص شــرعية معلومــة فــي القــرآن الكــرمي وفــي الســنة النبويــة، فقــد ورد إيجــاب زكاة ) النقديــة ( 
فــي أدلــة مشــهورة، كآيــة ) خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا (5، وآيــة ) والذيــن يكنــزون 
الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا فــي ســبيل اهلل فبشــرهم بعــذاب أليــم (6، وكذلــك أوجــب الشــرع الــزكاة 
فــي أصــل ) عــروض التجــارة (، حلديــث: ) كان رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وســلم - يأمرنــا أن ُنخــِرَج 
ُه للبيــع(7، وذلــك إذا حتققــت شــروط وصــف الغنــى فيهمــا، ويترتــب علــى ذلــك أن  َدَقــَة مــا ُنِعــدُّ الصَّ
الــزكاة ال جتــب فــي غيــر األصــول الزكويــة التــي أوجــب الشــرع الــزكاة فيهــا، ســواء صــرح الشــرعي بنفــي 
الــزكاة عنهــا صراحــة كأمــوال القنيــة فــي حديــث: ) ليــس علــى املســلم فــي عبــده وال فرســه صدقــة (8.

ويتبــن مــن مفهــوم هــذا الفــرض أن احتســاب الــزكاة علــى أســاس اجتهــاد بشــري مجــرد أو علــى أســاس 
معادلــة رياضيــة مجــردة لــم يــأت بهــا الشــرع اإلســالمي احلنيــف، أن كل ذلــك يخالــف لفــرض األصــول 
الزكويــة، ال ســيما إذا كانــت تلــك االجتهــادات البشــرية مســتمدة مــن واقــع احملاســبة الضريبيــة أو مــن 
املؤشــرات التمويليــة التــي تعتمــد علــى روابــط فــي العالقــات املاليــة مــا بــن بنــود انتقائيــة مــن جانــب 
املوجــودات ) األصــول ( مــع بنــود انتقائيــة أخــرى مــن جانــب املطلوبــات ) االلتزامــات/ اخلصــوم (، 

5 - سورة التوبة / آية 103.
6 - سورة التوبة / آية 34.

7 - رواه أبــو داود )1562(, وحســنه احلافــظ ابــن عبــد البــر , وقــال احلافــظ ابــن حجــر فــي التلخيــص )391/2(: ) فــي إســناده جهالــة (, وقــال النــووي فــي املجمــوع )6/5(: ) فــي 
إســناده جماعــة ال أعــرف حالهــم (, وضعفــه األلبانــي فــي اإلرواء برقــم ) 827 (.
8 - أخرجه البخاري )2/ 121( برقم )1464(, ومسلم )2/ 675( برقم )982(.
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وذلــك رغــم اختــالف طبائــع األصــول فيمــا بينهــا، مــا بــن ملموســة وغيــر ملموســة، وكذلــك اختــالف 
املطلوبــات فــي طبيعــة كل بنــد مــن نبودهــا، واملقصــود أنــه ال عبــرة مبثــل تلــك املعــادالت البشــرية إذا 

لــم تكــن مســتندة مــن نصــوص وقواعــد الشــريعة اإلســالمية.
ثانيــا: إن األصــول الزكويــة هــي محــل الثــروة وهــي متلــكات الشــخص، ويتــم اإلفصــاح عنهــا محاســبيا 
ضمــن عناصــر األصــول الــواردة فــي جانــب املوجــودات مــن قائمــة الركــز املالــي ) امليزانيــة (، فيتعــن فــي 
محاســبة الــزكاة أن تلتــزم بإيجــاب الــزكاة بحــدود األصــول التــي أمــر الشــرع بوجــوب الــزكاة فيهــا، فــال 
يشــرع االجتهــاد فــي توســيع نطــاق األصــول الزكويــة ليشــمل أمــواال وأصــوال أخــرى مصدرهــا اجتهــاد 

العقــل البشــري املجــرد، وليــس عليهــا دليــل مــن الشــرع.
ثالثــا: إن فــرض األصــول الزكويــة َيســَتْبِعُد مــن الــزكاة أصلــن مهمــن، أولهمــا: األصــول غيــر الزكويــة 
فــي جانــب املوجــودات، والثانــي: جميــع عناصــر االلتزامــات املدرجــة فــي جانــب املطلوبــات ) اخلصــوم(، 

وبيــان األصلــن غيــر الزكويــن فيمــا يلــي:
1- األصــول غيــر الزكويــة املدرجــة فــي جانــب املوجــودات، وهــي: كل أصــل ورد ضمــن عناصر املوجودات، 
ولكنــه ال يوجــد دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فيــه بخصوصــه، فهــذه األصــول يجــب اســتبعادها عنــد 

حســاب الــزكاة، ومنهــا تطبيقــات األصــول غيــر الزكويــة التالية:

التطبيــق األول: األصــول الثابتــة، ألنهــا أمــوال قنيــة واســتعمال شــخصي، وقــد صــرح الشــرع بنفــي 
الــزكاة عنهــا ألنهــا ليســت نقــودا وليســت أصــول جتــارة ) عــروض جتــارة (، وليســت أصــوال مؤجــرة 

)مســتغالت (، كمــا ورد فــي حديــث: ) ليــس علــى املســلم فــي عبــده وال فرســه صدقــة (9.
التطبيــق الثانــي: األصــول املدينــة ) مدينــون (، ويســتند اســتبعاده مــن حســاب الــزكاة إلــى اعتباريــن 

رئيســن:
أولهمــا: عــدم ورود الدليــل مــن الشــرع علــى إيجــاب الــزكاة فيهــا، وعنصــر املدينــون يشــمل: وســطاء 
وموزعــون باألجــل، أوراق قبــض، مصروفــات ) مدفوعــات ( مقدمــة، إيــرادات مســتحقة، أرصــدة مدينــة 

أخــرى، والثانــي: عــدم حتقــق شــرط امللــك التــام فــي أرصــدة ) املدينــون (.

9 - سبق تخريجه.
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َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

2- جميــع االلتزامــات الــواردة فــي جانــب املطلوبــات ) اخلصــوم (، فــإن الــزكاة ال جتــب شــرعا فــي أي 
مــن عناصــر وبنــود االلتزامــات املدرجــة فــي جانــب ) املطلوبــات ( مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة(، 
والســبب فــي ذلــك: أنــه ال دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي أي عنصــر مــن عناصــر االلتزامــات 

)املطلوبــات ( التاليــة:

حقوق امللكية، وهي حقوق الشركاء املقدمة كرأس مال للمؤسسة.أ- 

الدائنــون، ويتبعهــا البنــود التاليــة: أوراق دفــع، مــوردون، مصروفــات مســتحقة، إيــرادات مقدمــة، ب- 
أرصــدة دائنــة أخــرى.

استثمارات الغير لدى املؤسسة.ج- 

ويؤكد صحة ذلك من املنطق احملاسبي أمران:
أولهمــا: إن وجــود هــذه األرصــدة فــي املطلوبــات إمنــا هــو وجــود حقوقــي ) توثيقــي (، بينمــا وجودهــا 
احلقيقــي ) الفعلــي ( جنــده موزعــا علــى بنــود األصــول فــي جانــب املوجــودات، فــإن املطلوبــات 
فــي امليزانيــة إمنــا هــي مــرآة للموجــودات، فــال معنــى لتكــرار حســابها حينئــذ، ال ألغــراض الــزكاة 
وال لغيرهــا، ألنهــا ذات حقيقــة واحــدة، ســوى أن لهــا وجهــن: أحدهمــا ) حقوقــي ( يظهــر فــي 

املطلوبــات، والثانــي ) حقيقــي ( يظهــر فــي املوجــودات.
ثانيهمــا: إن جانــب املطلوبــات یعبــر عــن اجلانــب التمویلــي لنشــاطات املؤسســة، ســواء مــن جهــة 
أصحابهــا املالكــن لهــا ) حقــوق ملكيــة (، أو مــن غيرهــم كالدائنــن ) املقرضــن (، فهــذه التمويــالت 
- باعتبــار ذاتهــا إمنــا تعبــر عــن حقــوق علــى ذمــة الشــركة، وبالتالــي فهــي ال تعبــر عــن املمتلــكات 

الفعليــة للمؤسســة حتــى یتــم اخضاعهــا للــزكاة.
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

مـــادة )4(:   فرض الشخصية االعتبارية ) العنوية (:

أوال: الــزكاة تكليــف ذو طبيعــة شــخصية تتعلــق بــذات الشــخصية القانونيــة املكلفــة شــرعا دون غيرهــا، 
اعتباريــة  شــخصية  لهــا  وينشــأ  ذاتــي،  كيــان  ذا  شــخصا مدنيــا  تصبــح  تكوينهــا  فاملؤسســة مبجــرد 
)معنويــة ( قانونيــة منفصلــة عــن أشــخاص مالكيهــا ) أصحــاب حقــوق امللكيــة (، كمــا أن لهــا ذمــة 
ماليــة مســتقلة تتبــع شــخصيتها املســتقلة، إذ ال توجــد الذمــة املاليــة املســتقلة فــي الواقــع إال تابعــة 
لشــخصية قانونيــة مســتقلة، وهــذا األســاس يجعــل شــخصية املؤسســة هــي املكلفــة شــرعا بــأداء الــزكاة 
عــن أموالهــا الزكويــة إذا حتقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه، ذلــك أن املؤسســة هــي التــي متلــك 
أموالهــا ملــكا تامــا طيلــة احلــول، واجتمــاع املــال يكــون لديهــا طيلــة احلــول ) الســنة املاليــة املنتهيــة(، 
وهــي التــي تتصــرف فيــه تصــرف املالــك قانونــا، ولذلــك يطلــق محاســبيا علــى أصولهــا فــي جانــب 

املوجــودات مــن قائمــة املركــز املالــي ) متلــكات (.

الشــخصية   ( تعريــف مصطلحــات  الفــرض  لهــذا  أعمــق  لفهــم  الوصــول  أجــل  مــن  يتعــن  ثانيــا: 
: التالــي  النحــو  القانــون، وذلــك علــى  فــي ضــوء علــم   ) املاليــة  الذمــة   ( االعتباريــة ( و 

ــِة اإِلْنَســاِن؛  1- تعريــف مصطلــح ) الشــخصية االعتباريــة أو املعنويــة (: ) ِكَيــاٌن ُمْســَتِقلٌّ َعــْن َذاِتيَّ
ــًة (. ــًة َخاصَّ ُيْكِســُبُه الُعــْرُف أَْهِليَّ

ــٍة  ــْخِص َوَمــا َعَلْيــِه؛ ِمــْن أَْمــَواٍل أَْو ُحُقــوٍق؛ َحالَّ 2- تعريــف مصطلــح ) الذمــة املاليــة (: ) َمْجُمــوُع َمــا ِللشَّ
َلٍة (. أَْو ُمَؤجَّ

ثالثا: هذا املعنى يقابله في احملاسبة املالية ) فرض الوحدة احملاسبية املستقلة (، أو ) االستقاللية( 
أو ) فرض الشخصية االعتبارية - أو املعنوية - (.

وآثــار  ومفاهيــم  مبقتضيــات  الــزكاة  محاســبة  التــزام  ضــرورة  علــى  الضــوء  يســلط  الفــرض  هــذا 
)اســتقاللية الشــخصية االعتباريــة ( فــي مختلــف األعــراف القانونيــة قدميــا وحديثــا، حيــث تؤكــد 
أن اخلطــاب التكليفــي بالــزكاة كمــا أنــه يتوجــه إلــى الشــخص الطبيعــي - كســائر األفــراد مــن الذكــور 
واإلنــاث - فإنــه أيضــا يتوجــه إلــى األشــخاص االعتباريــن، ألن كال منهمــا شــخص مدنــي مســتقل 
بشــخصيته القانونيــة، ومبمتلكاتــه التــي تختــص بهــا ذمتــه املاليــة، وبيــان مفاهيــم هــذا الفــرض علــى 
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 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

النحــو التالــي:
أوال: إن املؤسســة مبجــرد تكوينهــا تصبــح فــي العــرف القانونــي - قدميــا وحديثــا - شــخصا مدنيــا ذا 
كيــان ذاتــي مســتقل بذاتــه، ولهــا حقــوق وعليــه واجبــات؛ متامــا كشــخصية الشــخص الطبيعــي، وأن 
هــذه املؤسســة ينشــأ لهــا شــخصية اعتباريــة ) معنويــة ( قانونيــة وذمــة ماليــة منفصلــة عــن أشــخاص 

مالكيهــا ) أصحــاب حقــوق امللكيــة (.
ويترتــب علــى هــذا الفــرض: أن أصــل التكليــف الشــرعي بالــزكاة يتوجــه أصالــة إلــى شــخصية املؤسســة 
نفســها، ألنهــا هــي املكلفــة شــرعا بــأداء الــزكاة عــن أموالهــا الزكويــة، وذلــك إذا حتقــق فيهــا وصــف 

الغنــى بشــروطه.
ويخــرج بهــذا الفــرض: أشــخاص الشــركاء ألنهــم ميلكــون حقوقــا مجــردة علــى الشــركة، ويصنفــون 

محاســبيا كأحــد بنــود االلتزامــات ) املطلوبــات (، ويطلــق عليهــم ) أصحــاب حقــوق ملكيــة (.
ثانيــا: ملــا كان هــذا الفــرض يعالــج قضيــة الشــخصية االعتباريــة املســتقلة ذات الذمــة املاليــة املســتقلة 
فــإن مــن الضــرورات - العلميــة والعمليــة - بيــان تعريــف كل مــن مصطلحــات ) الشــخصية االعتباريــة( 
و ) الذمــة املاليــة (، وهمــا مصطلحــان راســخان فــي علــم القانــون املدنــي والتشــريعات القانونيــة 
املعاصــرة، بــل إن الفهــم األمثــل ملدلــول هــذا الفــرض فــي محاســبة الــزكاة يتوقــف علــى فهــم مدلــول 

هذيــن املصطلحــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ــِة اإِلْنَســاِن؛  1- تعريــف مصطلــح ) الشــخصية االعتباريــة أو املعنويــة (: ) ِكَيــاٌن ُمْســَتِقلٌّ َعــْن َذاِتيَّ

ــًة (. ــًة َخاصَّ ُيْكِســُبُه الُعــْرُف أَْهِليَّ

فقد أفاد التعريف أن الشــخصية االعتبارية ) املعنوية ( عبارة عن كيان مادي؛ وضابط املادية أن له 
أثــرا ملموســا فــي واقــع حركــة احلقــوق فــي املجتمــع، ثــم إن هــذا الكيــان مســتقل عــن كيــان وشــخصية 
اإلنســان الطبيعــي، ولذلــك يعبــر عنــه بأنــه كيــان معنــوي أو اعتبــاري، أي أن العــرف قــد اعتبــر هــذه 
الشــخصية وأســبغ علــى تصرفاتهــا أثــرا معتبــرا، ســواء لهــا أو عليهــا، وهــذا األثــر يعــرف عنــد فقهــاء 
الشــريعة وفقهــاء القانــون مبصطلــح ) األهليــة (، وهــي صفــة تســبغ االعتبــار علــى تصرفــات الشــخص 
فــي عــرف املجتمــع، بيــد أن هــذه األهليــة خاصــة علــى نحــو يتناســب ويتــالءم مــع الطبيعــة اخلاصــة 

بالشــخصية االعتباريــة ) املعنويــة ( فــي الواقــع.
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

عــن  مســتقلة  وجنســية  املؤسســن،  عــن  مســتقال  مدنيــا  كيانــا  املؤسســة متلــك  أن  ذلــك:  وتطبيــق 
مؤسســيها، ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمم الشــركاء، وهــي قابلــة للتحمــل واألداء فــي احلقــوق 
املاليــة املختلفــة، وبصــورة مســتقلة عــن مالكيهــا، بــل ميكــن مطالبتهــا قضائيــا وتنفيــذ األحكام عليها، 

بصــورة مســتقلة متامــا عــن أشــخاص أصحابهــا الطبيعيــن.
ــٍة  ــْخِص َوَمــا َعَلْيــِه؛ ِمــْن أَْمــَواٍل أَْو ُحُقــوٍق؛ َحالَّ 2- تعريــف مصطلــح ) الذمــة املاليــة (: ) َمْجُمــوُع َمــا ِللشَّ

َلٍة (. أَْو ُمَؤجَّ

فقــد أفــاد التعريــف أن الذمــة املاليــة عبــارة عــن مجمــوع أو إجمالــي مــا ميلكــه الشــخص - طبيعيــا 
أو اعتباريــا - مــن حقــوق لــه، ســواء أكانــت حقوقــا عينيــة - كممتلــكات ماديــة مباشــرة -، أو حقــوق 
شــخصية - ذات طبيعــة دائنيــة غيــر مباشــرة -، وســواء أكان تلــك احلقــوق حالــة ) مســتحقة علــى 
الفور( أو كانت حقوقا ليســت حالة، أي مؤجلة في تاريخ محدد في املســتقبل، ويعبر عنه مبصطلح 
)العنصــر املوجــب ( فــي القانــون، وهــذا املجمــوع مــن املمتلــكات يتــم اإلفصــاح احملاســبي عنــه فــي جانب 
املوجــودات مــن قائمــة املركــز املالــي ) امليزانيــة (، مــا يعنــي أن امليزانيــة تعبيــر محاســبي عــن الذمــة 

املاليــة فــي لغــة القانــون.
ثم إن هذه الذمة املالية في ) العنصر السلبي ( منها تتضمن عناصر احلقوق التي تقع كمطلوبات 

على الذمة املالية، ويعبر عنه محاسبيا بجانب ) االلتزامات ( في قائمة املركز املالي ) امليزانية (.
ثالثــا: إن هــذا الفــرض يتطابــق فــي معنــاه العــام بــن كل مــن نظريــة محاســبة الــزكاة مــع نظريــة 
احملاســبة املاليــة، بــل وأيضــا نظريــة احملاســبة الضريبيــة، وهــو مــا يعــرف فــي نظريــة احملاســبة املاليــة 
باســم: ) فــرض الوحــدة احملاســبية املســتقلة (، أو ) االســتقاللية ( أو ) فــرض الشــخصية االعتباريــة 

- أو املعنويــة - (.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

مـــادة )5(:   فــــــرض اللـــــك التـــــام:

أوال: امللــك التــام للمــال اخلاضــع للــزكاة شــرط واجــب االعتبــار، ومعنــاه: أن الــزكاة جتــب حصــرا 
فــي األمــوال الزكويــة التــي ميلكهــا الشــخص ملــكا تامــا، وضابــط امللــك التــام: قــدرة الشــخص علــى 
التصــرف املطلــق فــي أموالــه ) رقبــة ويــدا (، ويقابلــه مصطلــح ) احلقــوق العينيــة ( فــي القانــون.

ثانيــا: كل أصــل ميلكــه صاحبــه ملــكا ناقصــا فليــس خاضعــا للــزكاة شــرعا، وضابــط امللــك الناقــص: 
عــدم قــدرة الشــخص علــى مطلــق التصــرف باملــال؛ كأن تكــون ســلطة التصــرف باملــال بيــد غيــره، مثــل: 

أرصــدة املدينــن، ويقابلــه فــي القانــون مصطلــح ) احلقــوق الشــخصية (.
يختــص هــذا الفــرض بتقريــر شــرط ) امللــك التــام (، الــذي هــو أحــد الشــروط األساســية لوجــوب 

الــزكاة فــي األمــوال، وبيــان هــذا الفــرض يتبــن مــن العناصــر التاليــة:
أوال: إن امللــك التــام للمــال اخلاضــع للــزكاة شــرط واجــب االعتبــار فــي محاســبة الــزكاة، ذلــك أن 
الــزكاة جتــب حصــرا فــي األمــوال الزكويــة التــي ميلكهــا الشــخص ملــكا تامــا، ويبــن الفــرض تعريــف 
امللــك التــام بأنــه: قــدرة الشــخص علــى التصــرف املطلــق فــي أموالــه، ويســميه الفقهــاء ) ملــك الرقبــة 
واليــد (، وهــذا املعنــى الكاشــف عــن حتقــق امللكيــة يعبــر عنــه علــم القانــون - املدنــي - مبصطلــح 
)احلــق العينــي (، وهــو: أن ميلــك الشــخص فــي الشــيء ثــالث ســلطات هــي: التصــرف واالســتغالل 

واالســتعمال، وأن التصــرف هــو عنــوان امللكيــة فــي القانــون.
ثانيــا: يخــرج بهــذا الفــرض كل أصــل ميلكــه صاحبــه ملــكا ناقصــا فإنــه ال جتــب فيــه الــزكاة شــرعا، 
وتعريــف امللــك الناقــص بأنــه: عــدم قــدرة الشــخص علــى التصــرف املطلــق فــي املــال، وذلــك بــأن تكــون 
ســلطة التصــرف باملــال بيــد الغيــر، فهــذا يــدل علــى ضعــف ملكيــة الشــخص بســبب غلبــة تصرفــات 

غيــره علــى هــذا الشــيء.
ثالثــا: تشــير املــادة إلــى أن مــن تطبيقــات نقصــان امللكيــة ) أرصــدة املدينــن ( بجميــع أنواعهــا، كمــا 
تشــير إلــى أن مفهــوم ) امللــك الناقــص ( عنــد فقهــاء الشــريعة اإلســالمية يقابلــه فــي القانــون - املدنــي 
- مصطلــح ) احلقــوق الشــخصية (، وهــو عبــارة عــن عالقــة دائنيــة بــن طرفــن، أحدهمــا دائــن واآلخــر 

مدين.
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

َصـــــــــــاِب: مـــادة )6(:   َفـــــــْرُض النِّ

أوال: حتقــق النصــاب فــي املــال الزكــوي شــرط واجــب االعتبــار، ومعنــاه: أن يبلــغ املــال اخلاضــع للــزكاة 
مقــدارا كميــا حــدده الشــرع، فــإذا بلــغ املــال الزكــوي تذلــك القــدر احملــدد شــرعا وجبــت فيــه الــزكاة، وإال 

لــم جتــب فيــه.
ثانيا: ال يستثنى من شرط النصاب إال ما استثناه الشرع.

يختــص هــذا الفــرض بتقريــر شــرط ) النصــاب ( فــي املــال الزكــوي، وهــو أحــد الشــروط األساســية 
لوجــوب الــزكاة فــي األمــوال، وبيــان هــذا الفــرض يتبــن مــن العنصريــن التاليــن:

أوال: مــن شــروط وجــوب الــزكاة فــي املــال الزكــوي ) شــرط النصــاب (، ومعنــاه: أن يبلــغ املــال اخلاضــع 
للــزكاة مقــدارا كميــا حــدده الشــرع؛ بحيــث إذا بلغــه املــال الزكــوي تصبــح الــزكاة فيــه واجبــة حينئــذ، 
ويختلــف شــرط النصــاب بحســب كل مــال زكــوي بحســب نوعــه، ويترتــب علــى ذلــك - وعلــى ســبيل العكــس 
- أن كل أصــل زكــوي ال يبلــغ النصــاب احملــدد شــرعا فــإن الــزكاة ال جتــب فيــه بحكــم الشــريعة اإلســالمية.

ثانيــا: نبهــت املــادة علــى اســتثناء مهــم مــن هــذا الفــرض، وحاصلــه أنــه يســتثنى مــن شــرط النصــاب مــا 
اســتثناه الشــرع نفســه، ومثالــه ) الــركاز ( فــي حديــث ) فــي الــركاز اخلمــس (10، وتعريــف الــركاز: اســم 
جامــع لــكل مــا اســتقر فــي األرض مــن األمــوال؛ كنــزا مركــوزا فــي األرض مــن فعــل املخلــوق،  أو كان 
املركــوز فــي األرض معدنــا بفعــل اخلالــق ســبحانه وتعالــى، فــإن الــركاز ليــس لــه نصــاب مقــدر فــي الشــرع، 
بــل الواجــب فيــه أداء اخلمــس ) 20 % ( كثيــرا كان أو قليــال، ولــم يشــترط لــه احلديــث نصابــا محــددا.

مـــادة )7(:   فـــــــــرض الوليـــة:

أوال: حــوالن احلــول علــى املــال الزكــوي شــرط واجــب االعتبــار، ومعنــاه: أن ميضــي علــى املــال ســنة 
هجريــة ) قمريــة ( كاملــة، وبــدون حتقــق هــذا الشــرط فــي املــال فــإن الــزكاة ال جتــب فيــه شــرعا.

ثانيــا: ألغــراض محاســبة الــزكاة يجــوز اعتمــاد مــا يعــادل احلــول الهجــري ) القمــري ( مــن التقــومي 
بالســنة امليالديــة؛ مــع مراعــاة الفــرق فــي اختــالف عــدد األيــام بينهمــا.

ثالثــا: ال يســتثنى مــن شــرط احلــول إال مــا اســتثناه الشــرع، كالــزروع والثمــار فــإن الــزكاة جتــب فيهــا 
يــوم حصادهــا.

10 -  مسند اإلمام أحمد )12/ 402(, برقم )9645(.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

يختص هذا الفرض بتقرير شرط ) حوالن احلول ( في املال الزكوي، وهو أحد الشروط األساسية 
لوجــوب الــزكاة فــي األمــوال، وبيــان هــذا الفرض يتبن من العناصر التالية:

أوال: مــن شــروط وجــوب الــزكاة فــي املــال الزكــوي ) شــرط حــوالن احلــول (، ومعنــاه: أن ميضــي علــى 
املــال ســنة هجريــة ) قمريــة ( كاملــة، وإذا لــم يتحقــق هــذا الشــرط فــإن الــزكاة ال جتــب شــرعا مــع 

نقصــان شــرط احلــول.
ثانيــا: يجــوز ألغــراض محاســبة الــزكاة اعتمــاد مــا يعــادل احلــول الهجــري ) القمــري ( مــن التقــومي 
بالســنة امليالديــة؛ مــع مراعــاة الفــارق فــي عــدد األيــام بينهمــا، حيــث إن االختــالف بينهمــا يؤثــر فــي 
مقــدار الــزكاة الواجبــة باعتبــار التفــاوت فــي حســاب عــدد األيــام مــا بن التقوميــن الهجري وامليالدي.

ثالثــا: يســتثنى مــن شــرط احلــول مــا اســتثناه الشــرع نفســه، ومثالــه: زكاة الــزروع والثمــار فــإن حولهــا 
يكــون فــي زمــن حصادهــا، وذلــك لقــول اهلل تعالــى: ) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده (11، ومثــل: إيجــاب 
اخلمــس فــي الــركاز فإنــه ليــس مــن شــرط ذلــك حــوالن حــول كامــل، بــل يجــب اخلمــس فــي الــركاز 
مبجــرد امتالكــه والتمكــن منــه باالســتخراج ونحــوه، ولــم يشــترط الشــرع لــه حــوال كالنقديــن وعــروض 

التجــارة وزكاة املاشــية مــن اإلبــل والبقــر والغنــم.

مـــادة )8(:    فـرض وحــدة النقـــد:

يجــب علــى املؤسســات قيــاس قيمــة األصــول الزكويــة وتســجيلها مبعيــار النقــد، وهــذا الفــرض يقابلــه 
فــي احملاســبة املاليــة ) فــرض وحــدة القيــاس النقــدي (، ويظهــر أثــره فــي معرفــة مــا يلــي:

1- مقدار صافي الوعاء الزكوي ) صافي األصول الزكوية ( بالنقد يوم وجوب الزكاة.
2- مقدار النصاب الشرعي.

3- مقدار الزكاة الواجبة فيها.
4- مقدار ما صرف من الزكاة الواجبة ملستحقيها.

5- مقدار ما صرف من الزكاة تعجيال قبل وقت وجوبها.
يقــرر هــذا الفــرض أساســا مهمــا فــي اإلفصــاح عــن قيمــة األصــول بصفــة عامــة، وعــن األصــول الزكويــة 

بصفــة خاصــة، ومقصــود هــذا الفــرض يتبــن مــن العناصــر التاليــة:
11 - سورة األنعام/ اآلية )141(.
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

 أوال: يقضــي هــذا الفــرض بــأن الواجــب - احملاســبي والقانونــي - علــى املؤسســات أن يتــم قيــاس 
وتســجيل قيمــة األصــول الزكويــة - أســوة ببقيــة األصــول والبنــود - مبعيــار النقــد، وهــذا الفــرض 
يقابلــه فــي احملاســبة املاليــة ) فــرض وحــدة القيــاس النقــدي (، حيــث يجــب فــي محاســبة الــزكاة أن 

يظهــر أثــر هــذا الفــرض علــى العناصــر التاليــة:
1- مقــدار صافــي الوعــاء الزكــوي ) صافــي األصــول الزكويــة ( بالنقــد يــوم وجــوب الــزكاة، إذ يتعــن 

تقوميهــا بالنقــد يــوم وجــوب الــزكاة.

2- مقدار النصاب الشرعي في املال الزكوي.

3- حتديد مقدار الزكاة الواجبة بذات القيمة النقدية.

4- ضبط عمليات صرف الزكاة ملستحقيها بواسطة معيار وحدة النقد املعتمدة.

ثانيــا: يســتثنى مــن هــذا الفــرض مــا يتعــن زكاتــه فــي اإلســالم مبعيــار عــددي يرجــع إلــى أعيــان 
أصولــه، وليــس مبعيــار النقــد ابتــداء، كــزكاة الثــروة احليوانيــة مــن اإلبــل والبقــر والغنــم، أو كوجــوب 
الــزكاة وفــق معيــار كمــي طبيعــي كالوســق فــي زكاة الــزروع والثمــار، وقــد نبهــت املــادة علــى أن هــذه 
األصــول الطبيعيــة التــي خلقهــا اهلل ولــم يتدخــل اإلنســان فــي صناعتهــا يقابلهــا فــي احملاســبة املاليــة 

مصطلــح ) األصــول البيولوجيــة (.

مـــادة )9(:    فرض القيمة السوقية:

أوال: يجــب اإلفصــاح عــن تقــومي األصــول الزكويــة علــى أســاس القيمــة الســوقية يــوم وجــوب زكاتهــا، 
وهــي قيمــة األســعار اجلاريــة فــي الســوق عنــد حــوالن حولهــا، مثــل: البضاعــة ) املخــزون التجــاري (، 

واألصــول املقتنــاة لغــرض البيــع، واألصــول املاليــة املضاربيــة.

ثانيا: ال عبرة في محاسبة الزكاة مبا يلي:
1- تقييــم األصــول الزكويــة بغيــر القيمــة الســوقية مــن معاييــر التقييــم فــي احملاســبة املاليــة، مثــل: 

التكلفــة التاريخيــة، أو التكلفــة والســوق أيهمــا أقــل، أو القيمــة العادلــة، ونحوهــا.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

2- تطبيــق ) مبــدأ احليطــة واحلــذر (؛ مــا دام يــؤدي إلــى إفصــاح غيــر مطابــق لقيمــة األصــول الزكويــة 
عنــد حــوالن حولهــا بغيــر القيمــة الســوقية يــوم وجــوب الزكاة.

إن هــذا الفــرض ) القيمــة الســوقية ( يقضــي بوجــوب اعتبارهــا لتقــومي األصــول الزكويــة ألغــراض 
حســاب الــزكاة، وبيــان ذلــك وفقــا ملــا يلــي:

أوال: يجــب اإلفصــاح عــن قيمــة األصــول الزكويــة علــى أســاس القيمــة الســوقية، وهــي قيمــة األســعار 
اجلاريــة فــي الســوق يــوم وجــوب زكاتهــا، ويســتند هــذا الفــرض إلــى اعتبــار أن القيمــة الســوقية متثــل 
معيــارا حقيقيــا وواقعيــا ومحايــدا، ومــا يــدل علــى اعتبــار القيمــة الســوقية حلســاب الــزكاة مــا رواه 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم فــي كتابــه األمــوال عــن التابعــي ميمــون بــن مهــران - رحمــه اهلل -، حيــث 
ْمــُه ِقيَمــَة النقد(12. قــال: ) إذا حلــت عليــك الــزكاة فانظــر مــا كان عنــدك مــن نقــد، أو َعــَرٍض للَبْيــِع َفَقوِّ

ومن أبرز تطبيقات هذا الفرض:
1- تقييم البضاعة ) املخزون التجاري (، حيث يتعن تقييمها بقيمة السوق عند حوالن احلول.

2- تقييم األصول املقتناة لغرض البيع ) عروض التجارة (.

3- تقييم األصول املضاربية مبختلف تطبيقاتها، ومنها: أسهم املضاربة.

ثانيا: يخرج عند تطبيق فرض القيمة السوقية ما يلي:
1- ال عبــرة فــي محاســبة الــزكاة بتقييــم األصــول الزكويــة بغيــر القيمــة الســوقية مــن معاييــر التقييــم 
الشــائعة فــي احملاســبة املاليــة، مثــل: التكلفــة التاريخيــة، أو التكلفــة والســوق أيهمــا أقــل، أو القيمــة 
العادلــة، والســبب فــي عــدم جــواز األخــذ بهــا فــي محاســبة الــزكاة كونهــا متثــل قيمــا غيــر حقيقيــة )غيــر 

واقعيــة ( عنــد حــوالن احلــول ويــوم وجــوب الــزكاة، 

2- ال عبــرة بتطبيــق ) مبــدأ احليطــة واحلــذر ( فــي احملاســبة املاليــة، إذا كان يــؤدي إلــى نتائــج غيــر 
صادقــة أو غيــر حقيقيــة أو غيــر واقعيــة لقيمــة األصــل الزكــوي علــى أســاس القيمــة الســوقية يــوم 

وجــوب الــزكاة.

12 - األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم , رقم ) 883 ( , كتاب الصدقة وأحكامها وسننها , باب الصدقة في التجارات والديون .
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ُل:  الَفْصُل اأَلوَّ

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ ُفـرو�ُض ُمَ

مـــادة )10(:   فرض الوحدة الزكوية:

أوال: ألغــراض محاســبة الــزكاة يجــب معاملــة كتلــة املــال الزكــوي - اململــوك لــدى الشــخص الواحــد - 
ٍق، وال ُيَفــّرُق  كوحــدة مجتمعــة واحــدة، ودليــل هــذا الفــرض مــن الشــرع حديــث: ) َوال ُيْجَمــُع َبــْنَ ُمَتَفــرِّ

َدَقــِة (13. َبــْنَ ُمجَتِمــٍع؛ َخْشــَيَة الصَّ
ثانيا: من تطبيقات هذا الفرض التي دل عليها هذا احلديث: ) الضم ( و ) التفريق (، وبيانهما كالتالي:

التطبيق األول: الضم:
ومعنــاه: ضــم األجــزاء الزكويــة إلــى جنســها لغــرض التحقــق مــن توافــر شــرط النصــاب عنــد حســاب 

زكاتهــا، ولــه ثــالث حــاالت:
احلالــة األولــى: يجــب ضــم األجــزاء التابعــة لألصــل الزكــوي الواحــد إلــى بعضهــا عنــد حســاب زكاتهــا، 
ومثالــه: أصــل ) النقديــة ( فإنــه يجــب ضــم العمــالت النقديــة املختلفــة حتتــه عنــد حســاب زكاتــه، 

وكذلــك أصــل ) التجــارة ( بالنســبة إلــى أجزائــه مــن البضائــع املتنوعــة.
احلالــة الثانيــة: يجــب ضــم األصــول الزكويــة املختلفــة - فــي ماهياتهــا - إذا كانــت ترجــع إلــى جنــس 
واحــد، مثــل: ضــم رصيــد ) النقديــة ( إلــى رصيــد ) التجــارة (، ألن اجلنســن متحــدان فــي النصــاب 
واحلــول ومقــدار الــزكاة الواجــب إخراجــه شــرعا، وألن عــروض التجــارة إمنــا تقــوم بالنقــد، ويطلــق 
علــى مجمــوع األصــول الزكويــة فــي احلالتــن الســابقتن مصطلــح ) وعــاء األصــول الزكويــة (، أو 

)وعــاء الــزكاة (.
احلالــة الثالثــة: األصــول الزكويــة التــي ترجــع إلــى أجنــاس مختلفــة ال ُتَضــمُّ إلــى بعضهــا عنــد حســاب 
الــزكاة، مثــل: أصــل ) النقديــة ( مــع أصــل ) الــزروع والثمــار (، وذلــك الختالفهــا فــي النصــاب واحلــول 
واملقــدار الواجــب شــرعا، ومثــل: أصــل ) عــروض التجــارة ( مــع أصــول الثــروة احليوانيــة ) إبــل / بقــر 
/ غنــم (، إذا كانــت غيــر معــدة للتجــارة، وذلــك لالختــالف بينهــا فــي النصــاب واملقــدار الواجــب شــرعا.

التطبيق الثاني: التفريق:
1- ُيحَظــر عنــد اســتحقاق الــزكاة تفريــق كتلــة املــال الزكــوي املجتمــع لــدى الشــخص الواحــد - 
طبيعيــا أو اعتباريــا - طيلــة احلــول املاضــي، وهــو مــا دل عليــه قولــه - صلــى اهلل عليــه وســلم - فــي 

13 - أخرجه البخاري برقم )1450(.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

احلديــث: ) ال ُيَفــّرُق َبــْنَ ُمجَتِمــٍع (، ســواء ُقِصــَد بذلــك التهــرُب مــن الــزكاة حتايــال بعــد وجوبهــا، أم 
لــم ُيقَصــد.

2- من صور تفريق املال الزكوي:

تفريــق شــركة القطيــع البالــغ للنصــاب - مــن اإلبــل أو البقــر أو الغنــم - بعــد وجــوب الــزكاة فيهــا أ- 
شــرعا، وذلــك عــن طريــق تفريــق مجموعهــا بــن الشــركاء بعــد وجــوب زكاتهــا، وبهــذه احليلــة 
يتخلــف شــرط النصــاب بســبب تفتيــت كتلــة املــال الزكــوي، ويحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة 

بعــد اســتحقاقها.

تفريــق األصــول الزكويــة اململوكــة للمؤسســة بعــد وجــوب زكاتهــا، وذلــك عــن طريــق تفريــق ب- 
مجموعهــا بــن الشــركاء، رغــم حتقــق وصــف الغنــى فــي األمــوال اململوكــة لشــخصية املؤسســة 

طيلــة احلــول املاضــي، والشــركاء إمنــا هــم أصحــاب ) حقــوق ملكيــة (.

يعتبــر ) فــرض الوحــدة الزكويــة ( مــن أهــم الفــروض العمليــة فــي مجــال تطبيــق محاســبة الــزكاة 
املعاصــرة، وال ســيما فــي ميــدان املؤسســات التجاريــة، وبيــان مضامينــه فــي العناصــر التاليــة:

أوال: يقضــي هــذا الفــرض بوجــوب معاملــة كتلــة املــال الزكــوي - اململــوك لــدى الشــخص الواحــد - 
كوحــدة واحــدة عنــد اســتحقاق الــزكاة فيهــا، ألن الــزكاة تكليــف شــرعي يتعلــق باملــال الزكــوي إذا حتقــق 
فيــه وصــف الغنــى بشــروطه األربعــة، ومــن أجــل منــع التحايــل أو التالعــب فــي محاســبة الــزكاة فقــد 
نهــى الشــرع احلنيــف صراحــة عــن املمارســات احملاســبية التــي تــؤدي إلــى اإلخــالل بحقــوق الشــرع فــي 
ٍق،  املــال الزكــوي، واألصــل الشــرعي الــذي يســتند إليــه هــذا الفــرض هــو حديــث: ) َوال ُيْجَمــُع َبــْنَ ُمَتَفــرِّ
َدَقــِة (14، ومعنــاه: ال يجــوز تغييــر واقــع املــال وصفتــه التــي بقــي  وال ُيَفــّرُق َبــْنَ ُمجَتِمــٍع؛ َخْشــَيَة الصَّ
عليهــا طيلــة احلــول املاضــي عندمــا ُتســَتَحقَّ زكاتــه شــرعا، ألن ذلــك مظنــة لوقــوع اإلخــالل باحلــق 
الشــرعي الــذي أمــر بــه الشــرع فــي إخــراج الــزكاة، ســواء وقــع اإلخــالل ضــد مصلحــة املزكــي ) املعطــي(، 

أو ضــد مصلحــة املســتحق للــزكاة ) اآلخــذ (.

14 - أخرجه البخاري برقم )1450(.
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ثانيا: يتضمن ) فرض الوحدة الزكوية ( الداللة على تطبيقن رئيسن هما: ) الضم ( و )التفريق(، 
وبيان كل تطبيق منهما على النحو اآلتي:

التطبيق األول هو ) الضم (:
ومعنــاه: أنــه يجــب عنــد حســاب الــزكاة ضــم األجــزاء الزكويــة إلــى جنســها لغــرض التحقــق مــن توافــر 
شــرط النصــاب عنــد حســاب زكاتهــا، والضــم لــه ثــالث حــاالت تتنــوع أحكامــه فيهــا، وذلــك علــى النحــو 

التالي:
احلالة األولى: ضم األجزاء الزكوية إلى جنسها الزكوي العام:

ومثال ذلك ما يلي:
أصــل ) النقديــة (، فإنــه يجــب ضــم العمــالت النقديــة املختلفــة إلــى بعضهــا، مــن أجــل حســاب . 1

الــزكاة علــى إجمالــي مجمــوع رصيدهــا.

املعــدة للبيــع ) عــروض . 2 تنــوع أصنــاف وأشــكال وقيــم البضاعــة  أصــل ) البضاعــة (، فإنــه رغــم 
التجــارة ( إال أن الواجــب شــرعا ضمهــا مــع بعــض مــن أجــل حســاب إجمالــي رصيــد ) البضاعــة ( 

عنــد حســاب الــزكاة.

احلالــة الثانيــة: ضــم األصــول الزكويــة املختلفــة فــي ماهياتهــا إلــى بعضهــا، إذا كانــت ترجــع إلــى 
جنــس واحــد:

فــإن الواجــب ضــم األصــول الزكويــة املختلفــة - فــي ماهياتهــا - إلــى بعضهــا، بشــرط أن تكــون راجعــة 
إلــى جنــس واحــد، ومثــال ذلــك: وجــوب ضــم رصيــد ) النقديــة (، مــع رصيــد ) عــروض التجــارة ( عنــد 
حــوالن احلــول، ليتــم إخــراج الــزكاة عــن إجمالــي مجموعهمــا معــا، علمــا بأنهمــا أصــالن يختلفــان 
فــي نوعهمــا، ولكنهمــا متشــابهان فــي النصــاب واحلــول واملقــدار الواجــب زكاتــه، وســبب ذلــك أن زكاة 
عــروض التجــارة كالفــرع عــن زكاة النقديــة، فيجــب ضــم صافــي أرصدتهمــا إلــى بعــض عنــد حســاب 
زكاتهــا فــي نهايــة احلــول، فــإذا كان لــدى الشــخص نقــود أقــل مــن النصــاب الشــرعي، ولديــه عــروض 
جتــارة أقــل مــن النصــاب أيضــا، فالواجــب جمــع الرصيديــن معــا ليكتمــل النصــاب بهمــا ويتــم إخــراج 

الــزكاة مــن مجموعهمــا معــا.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

ومجمــوع األصــول الزكويــة - فــي احلالتــن الســابقتن - يطلــق عليــه مصطلــح ) وعــاء األصــول 
الزكويــة (، أو ) وعــاء الــزكاة (.

احلالــة الثالثــة: عــدم ضــم األصــول الزكويــة ذات األجنــاس املختلفــة، إذا كانــت ال ترجــع إلــى جنــس 
واحــد:

فقــد نبهــت املــادة إلــى حالــة ال يشــرع فيهــا الضــم، وذلــك عندمــا تكــون األصــول الزكويــة ترجــع إلــى 
أجنــاس مختلفــة ومتباينــة متامــا، وليــس لهــا جنــس واحــد ترجــع إليــه، ففــي هــذه احلالــة ال ُتَضــمُّ إلــى 

بعضهــا عنــد حســاب الــزكاة، ومــن أمثلــة ذلــك:
ال يجــوز ضــم أصــل ) النقديــة ( مــع أصــل ) الــزروع والثمــار ( عنــد حســاب الــزكاة، ألنهمــا جنســان . 1

مختلفــان، وألن نصــاب النقديــة وحولهــا ومقــدار الواجــب فيهــا يختلــف متامــا عــن نصــاب الــزروع 
والثمــار وحولهــا ومقــدار الواجــب فيهــا ) الوســق (.

ال يجــوز ضــم أصــل ) عــروض التجــارة ( مــع أصــول الثــروة احليوانيــة ) إبــل / بقــر / غنــم (، ألن . 2
نصــاب التجــارة ومقــدار الواجــب فيهــا يختلــف متامــا عــن األنصبــة التــي حددهــا الشــرع فــي كل 

نــوع مــن املاشــية املذكــورة، وكذلــك تختلــف فــي مقــدار الواجــب فيهــا شــرعا.

ويظهــر أثــر هــذه احلالــة فــي صــورة شــخص لديــه نقــود أقــل مــن النصــاب الشــرعي، ولديــه أيضــا زروع 
وثمــار أو ثــروة حيوانيــة أقــل مــن النصــاب، فــال يجــوز فــي هــذه احلالــة ضمهمــا معــا، الختالفهمــا فــي 
أحــكام الــزكاة شــرعا، مثــل: النصــاب واملقــدار الواجــب زكاتــه فــي كل منهــا، وكاختــالف احلــول مــا بينهــا 

وبــن الــزروع والثمــار، حيــث إن حولهــا يــوم حصادهــا.
التطبيق الثاني هو ) التفريق (:

ومعنــاه: أنــه ُيحَظــر عنــد اســتحقاق الــزكاة تفريــق كتلــة املــال الزكــوي املجتمــع لــدى الشــخص الواحــد 
- طبيعيــا أو اعتباريــا - طيلــة احلــول املاضــي، فــإن تفريــق املــال عنــد حســاب زكاتــه بعــد اجتماعــه 
طيلــة احلــول تنطــوي علــى مخالفــة شــرعية صريحــة حلديــث: ) ال ُيَفــّرُق َبــْنَ ُمجَتِمــٍع (، ســواء ُقِصــَد 

بذلــك التهــرُب مــن الــزكاة حتايــال بعــد وجوبهــا، أم لــم ُيقَصــد.
ثم أشارت املادة إلى صور من تطبيقات تفريق املال الزكوي في الفقه اإلسالمي، وهي كالتالي:
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الصورة األولى: تفريق شركة القطيع على الشركاء؛ بعد وجوب الزكاة في مجموعها:
ومعناهــا: أن القطيــع املجتمــع علــى ســبيل الشــركة - عرفــا - طيلــة احلــول املاضــي، ســواء مــن جنــس 
اإلبــل أو البقــر أو الغنــم -، إذا وجبــت الــزكاة فيــه بعــد حــوالن احلــول عليــه وهــو مجتمــع طيلــة احلــول 
فإنــه يحظــر شــرعا - واحلالــة هــذه - تفريــق هــذا املجمــوع مــن القطيــع املشــترك بعــد وجــوب الــزكاة، 
أي بواســطة تفتيتــه وتوزيعــه علــى الشــركاء ليتولــى كل واحــد منهــم منفــردا إخــراج الــزكاة عــن حصتــه 
فقــط بعــد قبضهــا، وبهــذه احليلــة يتخلــف شــرط النصــاب بســبب تفتيــت كتلــة املــال الزكــوي املجمــوع 
خــالل احلــول املاضــي، فيحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة بعــد اســتحقاقها، وتضيــع بذلــك حقــوق 

املســتحقن للــزكاة شــرعا.
الصورة الثانية: تفريق شركة األموال على الشركاء؛ بعد وجوب الزكاة في مجموعها:

ومعناهــا: تفريــق كتلــة األصــول الزكويــة ) وعــاء الــزكاة ( اململوكــة للمؤسســة بعــد وجــوب زكاتهــا، وذلــك 
رغــم حتقــق وصــف الغنــى فــي األمــوال اململوكــة لشــخصية املؤسســة طيلــة احلــول املاضــي، بينمــا 
الشــركاء هــم أصحــاب ) حقــوق ملكيــة (، فنقــل التكليــف بالــزكاة إلــى الشــركاء ينطــوي علــى تفتيــت 
لكتلــة الوحــدة الزكويــة، وبذلــك يحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة بعــد اســتحقاقها، وتضيــع بذلــك 

حقــوق املســتحقن للــزكاة شــرعا، كالفقــراء واملســاكن ونحوهــم.

مـــادة )11(:   فـرض القــدار الواجــــب:

أوال: يجــب عنــد حســاب الــزكاة االلتــزام باملقــدار الكمــي الــذي أوجبــه الشــرع فــي األصــول الزكويــة؛ إذا 
حتقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه.

ثانيا: ال يجوز تغيير املقدار الذي أوجبه الشرع زكاة في األصول الزكوية؛ ال زيادة وال نقصا.
يختــص هــذا الفــرض ببيــان وجــوب االلتــزام باملقــدار الواجــب شــرعا فــي الــزكاة، وذلــك فــي العناصــر 

التاليــة:
أوال: يقضــي هــذا الفــرض بوجــوب االلتــزام فــي محاســبة الــزكاة باملقــدار احملــدد كميــا، والــذي حــدده 

الشــرع وأوجبــه فــي زكاة األصــول الزكويــة علــى اختــالف أصنافهــا.
ثانيــا: ال يجــوز تغييــر املقــدار الواجــب فــي األصــول الزكويــة؛ ال زيــادة وال نقصــا، أي دون زيــادة عليــه 
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وال نقصــان فيــه، ألن تغييــر مــا قــدره الشــرع جتــاوز حلــدود الشــرع احلنيــف، وظلــم يقــع علــى املزكــي 
بســبب الزيــادة علــى املســتحق عليــه فــي ذمتــه، أو ظلــم يقــع علــى املســتحقن بســبب إنقــاص حقوقهــم 

مــن الــزكاة.
ويدخــل فــي ذلــك - مــن بــاب أولــى - تعمــد تغييــر مقــدار الــزكاة الواجــب شــرعا لســبب مصــدره القانــون أو 
العــرف العــام أو اخلــاص، فــكل ذلــك محظــور فــي الشــرع، ألنــه تشــريع عبــادة بغيــر دليــل مــن الشــرع احلنيــف.

مـــادة )12(:    فــرض عــدم الثنيـــا:

حتظــر الثنيــا فــي الــزكاة، ومعناهــا: تكــرار حســاب الــزكاة عــن املــال الواحــد فــي العــام الواحــد، وهــذا 
أو  املزكــن،  علــى  الواجبــة  باحلقــوق  اإلخــالل  ونتيجتــه  متعــددة،  وأســاليب  صــورا  يأخــذ  التكــرار 

.) الزكــوي  املســتحقة للمســتحقن، ويطلــق عليــه ) االزدواج  باحلقــوق 
يختــص هــذا الفــرض ببيــان ) محظــور الثنيــا (، واألصــل فــي حظــر الثنيــا حديــث ) ال ِثنــى فــي 
الصدقــة(15، ومعنــى الثنيــا: تكــرار حســاب الــزكاة عــن املــال الواحــد فــي العــام الواحــد، وهــذا التكــرار 
يأخــذ صــورا وأســاليب متعــددة، ولكــن نتيجتــه واحــدة، وهــي: اإلخــالل باحلقــوق الواجبــة علــى املزكن، 
أو باحلقوق املستحقة للمستحقن، ويطلق عليه في العصر احلديث مصطلح ) االزدواج الزكوي(.

مـــادة )13(:    فــــــرض الفوريـــــــة:

أوال: إذا وجبــت الــزكاة فــي أمــوال الشــخص فقــد تعــن عليــه املبــادرة علــى ســبيل الفــور إلــى: احتســابها، 
ومتييزهــا محاســبيا وفقــا لألصــول احملاســبية املتعــارف عليهــا، ثــم صرفهــا ملســتحقيها، وال يجــوز 
تعمــد تأخيرهــا بعــد اســتحقاقها، ألن ذلــك أبــرأ للذمــة؛ وأحفــظ ألدائهــا؛ وأمنــع عــن تعطيلهــا أو 

نســيانها.
ثانيــا: يجــوز تأخيــر الــزكاة - احتســابا أو صرفــا - لســبب شــرعي معتبــر، مثــل: الزمــن الــذي يســتغرقه 
إعــداد التقاريــر املاليــة وإجــراء التراتيــب القانونيــة والتنظيميــة عرفــا، وفــي هــذه احلالــة - تأخيــر 
إخــراج الــزكاة ملســوغ شــرعي - يتعــن اإلفصــاح عــن ذلــك وفقــا لألصــول احملاســبية املتعــارف عليهــا، 

وهــذا يشــمل جميــع األصــول الزكويــة.

15 - أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف 431/2 برقم 10734, بلفظ: ) ال ثنا في الصدقة (.
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ثالثــا: تعامــل الــزكاة الواجبــة - بعــد اســتحقاقها - معاملــة ) األرصــدة الدائنــة ( علــى ذمــة املكلــف 
بهــا، حيــث صــارت بحكــم الشــرع ملــكا ملســتحقيها مــن املصــارف الثمانيــة، وألن التصــرف فيهــا تصــرف 

فــي غيــر ملــك.
يقضي فرض الفورية بأن الزكاة يجب إيتاؤها ملستحقيها فور وجوبها، وبيان ذلك في اآلتي:

أوال: إذا وجبــت الــزكاة فــي األصــول الزكويــة لــدى الشــخص فــإن الواجــب عليــه - فضــال عــن محاســب 
ثــم ثانيــا: حتديدهــا ومتييزهــا وفقــا  إلــى: احتســابها أوال،  الــزكاة - أن يبــادر وعلــى ســبيل الفــور 
لألصــول احملاســبية املتعــارف عليهــا، ثــم ثالثــا: صرفهــا ملســتحقيها، ويترتــب علــى هــذا الفــرض أنــه 
ال يجــوز تعمــد تأخيــر الــزكاة بعــد اســتحقاقها، ال حســابا وال متييــزا وال صرفــا، ويســتند اإللــزام 
بهــذا الفــرض إلــى أن حتديــد الــزكاة ومتييزهــا محاســبيا بعــد وجوبهــا هــو األبــرأ للذمــة؛ واألحفــظ 

ألدائهــا؛ واألمنــع عــن تعطيلهــا أو نســيانها.
ثانيــا: نصــت املــادة علــى اســتثناء مهــم مــن هــذا الفــرض، وحاصلــه: أنــه يجــوز تأخيــر الــزكاة - احتســابا 
أو صرفــا - لســبب شــرعي معتبــر، مثــل: الزمــن املتعــارف عليــه عرفــا، والــذي يســتغرقه إعــداد التقاريــر 
املاليــة وإجــراء التراتيــب القانونيــة والتنظيميــة مــن أجــل إمتــام عمليــة حســاب الــزكاة، وفــي حالــة 
تأخيــر إخــراج الــزكاة - ملســوغ شــرعي - يتعــن اإلفصــاح عــن ذلــك وفقــا لألصــول احملاســبية، فــال يجــوز 
التقصيــر أو اإلهمــال فــي التوثيــق احملاســبي حلقــوق الــزكاة بعــد وجوبهــا فــي ذمــة املكلــف، ومــن ذلــك 

أال يتجــاوز تنفيــذ عمليــة صــرف الــزكاة ملســتحقيها الســنة املاليــة التاليــة.
ثالثــا: إن الــزكاة بعــد اســتحقاقها يجــب التعامــل معهــا علــى أنهــا حــق معلــوم ثبــت فــي ذمــة املكلــف 
لصالــح املســتحقن لــه، وفــي اإلطــار احملاســبي يجــب معاملــة الــزكاة الواجبــة معاملــة ) األرصــدة 
الدائنــة ( علــى ذمــة الشــخص املكلــف بهــا طبيعيــا - فــردا - أو اعتباريــا - مؤسســة -، ألنهــا قــد صــارت 
بحكــم الشــرع ملــكا ملســتحقيها مــن املصــارف الثمانيــة، وألن التصــرف فيهــا تصــرف مــن قبــل املزكــي 

فــي مــال ثبــت حقــا للغيــر، وال يجــوز لــه التصــرف فيــه.
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مـــادة )14(:  فرض الصارف الثمانية:

يجــب صــرف الــزكاة حصــرا فــي حــدود املصــارف الثمانيــة الــواردة فــي القــرآن الكــرمي أو أحدهــا، وال 
يجــوز صرفهــا فــي غيرهــا.

يقضــي هــذا الفــرض مــن فــروض محاســبة الــزكاة بــأن مصــارف الــزكاة معلومــة ومحــددة فــي حــدود 
املصــارف الثمانيــة الــواردة فــي نــص القــرآن الكــرمي، ســواء كلهــا أو بعضهــا أو أحدهــا، ويترتــب علــى 
ذلــك أنــه ال يجــوز صــرف الــزكاة فــي غيــر هــذه املصــارف الشــرعية للــزكاة، وأنهــا لــو صرفــت فــي غيرهــا 

لــم يســقط التكليــف بالــزكاة، وال تبــرأ بذلــك ذمــة املســلم جتــاه فريضــة الــزكاة.
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الفصل الثاني: مـبـادئ مـحـاسـبـة الـزكـاة:

مـــادة )1(:    مبــــدأ الفصــــاح:

أوال: ألغــراض محاســبة الــزكاة يتــم اإلفصــاح عــن احلقائــق اجلوهريــة املتعلقــة بالــزكاة علــى املؤسســة 
- حســابا وصرفــا -، ونشــرها للغيــر مــن أصحــاب العالقــة، وال ســيما مــا يتعلــق باملكلــف بهــا.

ثانيا: إن تطبيق مبدأ اإلفصاح يشمل - بحد أدنى - ما يلي:
1- بيان الزكاة ) قائمة الزكاة ( عن السنة املالية املنتهية، وما يلزم لها من إيضاحات ومتممات.

2- بيان مقدار الزكاة الواجبة، وإيضاح أسس وسياسات كيفية احتسابها.

3- بيان أسس وسياسات كيفية صرفها ملستحقيها.

عنــد  الزكويــة  للمعلومــات  النســبية  باألهميــة  العمــل  يراعــى  اإلفصــاح  مبــدأ  تطبيــق  عنــد  ثالثــا: 
عرضهــا.

إن هــذا املبــدأ يؤســس ملبــدأ اإلفصــاح فــي إطــار محاســبة الــزكاة ) اإلفصــاح الزكــوي (، وذلــك طبقــا 
للعناصــر التاليــة:

أوال: مفهومه:
يقصــد باإلفصــاح ألغــراض محاســبة الــزكاة أنــه يتعــن علــى املؤسســة اإلفصــاح الكامــل أو املالئــم 
بواســطة نشــر كافــة احلقائــق واملعلومــات اجلوهريــة ) األساســية ( املتعلقــة بالــزكاة علــى املؤسســة، ثــم 

إن اإلفصــاح الزكــوي يشــمل - بحــده األدنــى - بيــان مرحلتــن رئيســتن:
مرحلة حساب الزكاة.. 1

مرحلة صرف الزكاة إلى مستحقيها.. 2

ثانيا: مشتمالته:
يســري نطــاق تطبيــق مبــدأ اإلفصــاح الزكــوي - وفــق حــده األدنــى - علــى املعلومــات ) البيانــات ( 

التاليــة:
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بيــان الــزكاة ) قائمــة الــزكاة ( عــن الســنة املاليــة املنتهيــة، ومــا يلــزم لهــا مــن إيضاحــات ومتممــات . 1
أساســية.

بيان مقدار الزكاة الواجبة، مع إيضاح األسس والسياسات املطبقة بشأن كيفية احتسابها.. 2
بيان أسس وسياسات كيفية صرف الزكاة ملستحقيها.. 3

ثالثــا: يراعــى عنــد اإلفصــاح عــن معلومــات الــزكاة تطبيــق مبــدأ األهميــة النســبية للمعلومات الزكوية 
عنــد عرضها.

مـــادة )2(:   مبـــــدأ الثبـــــــــات:

أوال: األصــل فــي محاســبة الــزكاة تثبيــت أســاس القيــاس الزكــوي، مــن حيــث أســس وقواعــد وسياســات 
ومصطلحــات حســاب الــزكاة مــا بــن ســنة ماليــة وأخــرى، وذلــك مــن أجــل حتقيــق االنضبــاط فــي 

منهجيــة اإلفصــاح الزكــوي، ومبــا يتيــح إمكانيــة املقارنــة العادلــة.
ثانيا: تتأكد احلاجة إلى مبدأ الثبات عند تطبيق مؤشرات التحليل الزكوي.

ثالثــا: فــي حالــة إحــداث تغييــر جوهــري فــي أي بيانــات أو حقائــق تتعلــق مبحاســبة الــزكاة فإنــه يتعــن 
اإلفصــاح عنــه وذكــر موجباتــه وأيــة تأثيــرات جوهريــة قــد تترتــب عليــه، ويقابلــه ) مبــدأ الثبــات ( فــي 

احملاســبة املاليــة.
هــذا املبــدأ يتحــري التطبيــق األمثــل ملبــدأ الثبــات عنــد عــرض البيانــات الزكويــة، وذلــك وفقــا للعناصر 

التالية:
أوال: يقضــي مبــدأ الثبــات فــي محاســبة الــزكاة بتثبيــت أســاس القيــاس الزكــوي وانتظامــه، وال ســيما 
مــن حيــث أســس وقواعــد وسياســات ومصطلحــات حســاب الــزكاة مــا بــن ســنة ماليــة وأخــرى، والغــرض 
مــن هــذا الفــرض حتقيــق االنضبــاط فــي منهجيــة اإلفصــاح الزكــوي عــن الســنوات املاليــة املتعاقبــة، 

ومبــا يتيــح إمكانيــة املقارنــة العادلــة.
ثانيــا: تبــرز أهميــة تطبيــق مبــدأ الثبــات فــي إطــار محاســبة الــزكاة عنــد تطبيــق ) مؤشــرات التحليــل 
الزكــوي (16، ويقصــد بهــا: ) مجموعــة معــادالت حتليليــة تعبــر عــن عالقــات نســبية بــن بيانــات ماليــة 
16 - انظــر تفصيــل ) مؤشــرات التحليــل الزكــوي ( فــي كتــاب بعنــوان: ) شــهادة محاســب زكاة معتمــد (, ص295, ط4, فبرايــر2021, إصــدار: جمعيــة احملاســبني واملراجعــني 

الكويتيــة.
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اْلَفْصُل الثاني:

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ َمَبــاِدُئ ُمَ

معينــة منســوبة إلــى مقــدار الــزكاة (، وهــذه الوســيلة فــي التحليــل املالــي الزكــوي تهــدف إلــى مســاعدة 
املزكــي علــى التأكــد مــن صحــة وســالمة عمليــة حســاب الــزكاة، إضافــة إلــى حتســن وتطويــر سياســاته 
املاليــة واالســتثمارية والتســويقية وإدارة املخاطــر، مثــل: حتســن سياســات االدخــار النقــدي، وتطويــر 
سياســات التســويق لضمــان جــودة دوران املخــزون، واالجتــاه باألمــوال نحــو التوظيــف األمثــل فــي 
املناشــط ذات الصفــة األكثــر أمانــا واســتدامة واســتقرارا، مــا يســهم فــي زيــادة الربحيــة ورفــع كفــاءة 

تشــغيل األمــوال فــي الســنة املاليــة القادمــة.
بيانــات  مــن  أي  فــي  ومؤثــر  جوهــري  تغييــر  إحــداث  حالــة  فــي  أنــه  إلــى  املبــدأ  هــذا  يشــير  ثالثــا: 
ومصطلحــات وسياســات محاســبة الــزكاة فإنــه يتعــن اإلفصــاح عنــه وذكــر موجباتــه وأيــة تأثيــرات 
جوهريــة قــد تترتــب عليــه، وهــذا املفهــوم فــي محاســبة الــزكاة يقابلــه مــن حيــث معنــاه العــام ) مبــدأ 

الثبــات ( فــي احملاســبة املاليــة.

مـــادة )3(:   مبـــدأ الوضوعيــــة:

األصــل فــي محاســبة الــزكاة أن تعتمــد - فــي مدخالتهــا وفــي مخرجاتهــا - علــى معلومــات حقيقيــة 
وأســاليب قيــاس تنبنــي علــى حقائــق فعليــة، بعيــدة عــن التحيــز واآلراء الشــخصية، وأن تكــون مؤيــدة 
باألدلــة ) املســتندات والوثائــق وغيرهــا (، وذلــك حتــى ميكــن مراجعتهــا واختبارهــا لغــرض التحقــق 

مــن صحتهــا، ويقابلــه ) مبــدأ املوضوعيــة ( فــي احملاســبة املاليــة.
يقضــي هــذا املبــدأ بــأن محاســبة الــزكاة ال بــد أن تعتمــد فــي مدخالتهــا وفــي مخرجاتها على معلومات 
حقيقيــة وأســاليب قيــاس تنبنــي علــى حقائــق فعليــة، مبعنــى أن علــى تســتند محاســبة الــزكاة فــي 
الواقــع علــى أدلــة وحقائــق بعيــدة عــن التحيــز واآلراء الشــخصية ) املســتندات والوثائــق وغيرهــا (، 
وذلــك حتــى ميكــن تكــون نتائــج احلســاب صحيحــة ودقيقــة وموضوعيــة، وحتــى ميكــن مراجعتهــا 
واختبارهــا لغــرض التحقــق مــن صحتهــا، كمــا نبهــت املــادة إلــى أن هــذا املبــدأ فــي محاســبة الــزكاة 

يقابلــه فــي معنــاه العــام ) مبــدأ املوضوعيــة ( فــي احملاســبة املاليــة.
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ْوِلــــــيِّ اَسِبـــــيِّ الدَّ َكـــــــاِة امُلَ َقــــَراِر الزَّ
 َرقــــــــِم ) 2 ( ِبَشــــــــأِن:

َكــــاِة ا�َسَبـــِة الزَّ ُفــرو�ُض َوَمَبـــاِدُئ ُمَ

مـــادة )4(:   مبـــدأ تعجيــل الزكـــاة:
يجــوز تقــدمي إخــراج الــزكاة ) تعجيلهــا ( قبــل وقــت وجوبهــا، علــى أن يتــم االعتــراف بهــا وضبــط 

وفقــا لألصــول احملاســبية. تســجيلها 
إن هــذا املبــدأ يقضــي بجــواز تقــدمي إخــراج الــزكاة، أي تعجيلهــا قبــل وقــت وجوبهــا واســتحقاقها، إال 
أنــه فــي حــال تنفيــذ صــرف الــزكاة ملســتحقيها قبــل حلــول وقــت اســتحقاقها فإنــه يتعــن االعتــراف 
بصرفهــا وضبــط تســجيلها وكذلــك اإلفصــاح عنهــا وفقــا لألصــول احملاســبية املعتمــدة فــي العــرف 

احملاســبي، ويرجــع فــي ذلــك إلــى قــرارات الــزكاة الفقهيــة ذات الصلــة. 

مـــادة )5(:   مبدأ التخيير بي مصارف الزكاة:
يجــوز تعميــم صــرف الــزكاة - بحســب املصلحــة - فــي جميــع مصارفهــا الثمانيــة، أو االقتصــار علــى 

بعضهــا، أو صرفهــا فــي أحدهــا.
يقــرر هــذا املبــدأ خيــارا جوازيــا يتعلــق بكيفيــة صــرف الــزكاة فــي إطــار املصــارف الثمانيــة املنصوصــة 
شــرعا، حيــث يقــرر جــواز تعميــم صــرف الــزكاة - بحســب مقتضــى املصلحــة الراجحــة - فــي جميــع 
مصارفهــا الثمانيــة، كمــا يجــوز أيضــا االقتصــار علــى بعــض املصــارف الثمانيــة فقــط، كمــا يجــوز 

صــرف الــزكاة فــي أحــد مصارفهــا الثمانيــة دون غيرهــا، فــكل ذلــك جائــز فــي محاســبة الــزكاة.

مـــادة )6(:   مبـــــــــــدأ التوكيـــــــــل:

أوال: إذا وجبت الزكاة في مال املزكي وقام بحسابها من واقع أصوله الزكوية فإنه يجوز له ما يلي:
إيصال الزكاة بنفسه إلى مستحقيها.. 1
إيصال الزكاة بواسطة توكيل غيره، مثل:. 2

جهة حكومية ) معنوية (.أ- 
جهة خيرية ) معنوية (.ب- 
جهة توظيف أموال، مثل: املصارف ) البنوك ( ونحوها.ج- 
شخص طبيعي غيره.د- 

ثانيــا: يجــوز للمؤسســة ـ إضافــة للتدابيــر الســابقة - أن تــوكل الشــركاء أنفســهم ) أصحــاب حقــوق 
امللكية ( مبهمة إيصال الزكاة إلى مســتحقيها، ولكن بشــرط أن يتم حســاب الزكاة من واقع األصول 

الزكويــة الفعليــة اململوكــة ملــكا تامــا لــدى املؤسســة طيلــة احلــول املاضــي.
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اْلَفْصُل الثاني:

َكـــاِة: ا�َسَبــِة الزَّ َمَبــاِدُئ ُمَ

ثالثا: في جميع احلاالت السابقة يتعن تسجيل عمليات صرف الزكاة وفقا لألصول احملاسبية.
إن هــذا املبــدأ يتنــاول تطبيقــا عمليــا ضروريــا فــي محاســبة الــزكاة، ألنــه يتعلــق بكيفيــة صــرف الــزكاة 

وإيصالهــا ملســتحقيها، وبيــان هــذا املبــدأ فــي العناصــر التاليــة:
أوال: يقصد مببدأ التوكيل: أن الزكاة إذا وجبت في مال املزكي - طبيعيا أو اعتباريا -، ثم قام بحسابها 
مــن واقــع أصولــه الزكويــة اململوكــة لديــه، فإنــه يجــوز لــه بعــد ذلــك األخــذ بأحــد الطــرق والتدابيــر 

االختياريــة بشــأن كيفيــة إيصالهــا إلــى مســتحقيها، وال تخلــو هــذه التدابيــر االختياريــة مــن اآلتــي:
أن يقوم املزكي بإيصال الزكاة بنفسه ) مباشرة ( إلى مستحقيها من املصارف الثمانية.. 1
أن يقــوم املزكــي بتوكيــل غيــره بهــذه املهمــة، ليقــوم بإيصالهــا ملســتحقيها نيابــة عنــه، ثــم إن هــذا . 2

الغيــر قــد يتمثــل فــي إحــدى الصــور التاليــة:
جهة حكومية ) معنوية (.أ- 
جهة خيرية ) معنوية (.ب- 
شخصا طبيعيا ) فردا ( غيره.ج- 

ثانيــا: باإلضافــة إلــى جوازيــة األخــذ بــأي مــن التدابيــر الســابقة إليصــال الــزكاة بطريــق األصالــة 
أو بواســطة الوكالــة، فــإن املؤسســة - ذات الشــخصية االعتباريــة - يجــوز لهــا أيضــا إيصــال الــزكاة 
ملســتحقيها إمــا أصالــة بنفســها ) مباشــرة (، أو توكيــل الغيــر بإيصــال الــزكاة نيابــة عنهــا، كمــا يجــوز 
لهــا اتبــاع إجــراء آخــر مــن الوكالــة، ويتمثــل فــي توكيــل الشــركاء ) أصحــاب حقــوق امللكيــة ( أنفســهم 

مبهمــة إيصــال الــزكاة إلــى مســتحقيها.
إال أن هذا التدبير االختياري ) اإلجراء ( مشروط بأن يتم حساب الزكاة من واقع األصول الزكوية 
اململوكــة واملجتمعــة لــدى املؤسســة طيلــة احلــول املاضــي، ألن ملكيتهــا عليهــا تامــة علــى متلكاتهــا 
فوجبــت عليهــا زكاتهــا، فالواجــب حســاب الــزكاة ابتــداء ومتييزهــا محاســبيا مــن واقــع أمــوال املؤسســة 
نفســها فــي نهايــة الســنة املاليــة، وبعــد حتديــد مقــدار الــزكاة الواجبــة فــي صافــي األصــول الزكويــة 

لديهــا يجــوز حينئــذ توكيــل الشــركاء فــي مهمــة إيصالهــا ملســتحقيها فقــط ال غيــر.
ثالثــا: فــي جميــع كيفيــات إيصــال الــزكاة ملســتحقيها، باألصالــة أو بالوكالــة - علــى أي صــورة مــا ســبق - 

فإنــه يتعــن علــى محاســبة الــزكاة التقيــد باإلفصــاح عــن ذلــك كلــه، ووفقــا لألصول احملاســبية املعتبرة.




