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  مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجاريةمذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية
    دراسات محاسبية وجبائية معمقةدراسات محاسبية وجبائية معمقة  ::تخصصتخصص
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  55201201//44201201::  ةةالجامعيالجامعيالسنة السنة 

 عيمرعيمر  سعيدسعيدالال  ..أأ          أستاذ مساعد أأستاذ مساعد أ  رئيسارئيسا                      
 عمران بوريبعمران بوريب  ..أأ          أستاذ مساعد بأستاذ مساعد ب    مشرفا ومقررامشرفا ومقررا

 الحميد مرغيتالحميد مرغيت  عبدعبد  ..أأ  أستاذ مساعد أأستاذ مساعد أ  مناقشامناقشاعضوا عضوا 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  JJiijjeell  

FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  
CCoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  SScciieenncceess    ddee  GGeessttiioonn  

DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess    SScciieenncceess  CCoommmmeerrcciiaalleess  
 

جيجلجيجلمحمد الصديق بن يحيى محمد الصديق بن يحيى جامعة جامعة    
و التجارية و علوم التسييرو التجارية و علوم التسيير  كلية العلوم االقتصاديةكلية العلوم االقتصادية   
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قواعد حساب الزكاة لبنود القوائم المالیة وتحدید الوعاء 
  لشركات لالزكوي 

  - دراسة حالة -
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  شكر وتقدير

  
  الحمد هللا رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا

  كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فهو سبحانه الذي                     
 ذلكيسر لنا أمر إنجاز هذا العمل المتواضع وأعاننا على                      

  الذي تفضل" بوريب عمران"نتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ  ثم  
 باإلشراف على هذه المذكرة                                  

  كما نشكر األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بتقييم                
  هذه المذكرة  ومناقشة                                            

  وال يفوتنا أيضا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى كل األساتذة األفـاضل
  إلى كل الزمالء و األصدقـاء                                           

  وكل من قدم لنا يد العون  من قريب أو من بعيد
 لمة طيبةوإلى كل من شجعنا ولو بك                                     

 
  جزاكم اهللا خيرا

  

  



 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
    

  إلـــــــى أبــــــــي الذي فـارقني  

وأنـــــا في إنجاز هذا العمل رحمه اهللا     

 وإلـــــــــــــــى أمــــــــــــــــــي الغالية الفـاضلة  

 وإلــــــــــــــــــى أخــــــــــــــــي وإخـــــــــــــــــــوتي  

 إلـــــــــــــــــى كل األحباب واألصدقـاء



داءـــــــــــــــــــــــــــــــــإه  

 

والدي الكريمين أطال اهللا في عمرهما وجعلهما لي سراجا منيراإلى    

 و الذين كان لدعائمهما األثر

.البالغ في مشواري الدراسي وإلى إخوتي حفظهم اهللا  

 وكل األهل واألحباب واألصدقـاء وزمالء الدراسة
 

 سميحة



 

 

 
 

  ــــــةمقدمــــــ 
 



مقدمة   
 

 أ  

تعتبر الزكاة من الفرائض المالیة التي فرضها اهللا تعالى على عباده باعتبارهم مستخلفین في 
االستخالف یقتضي أن یتصرف المستخلف في المال بضوابط من  فمبدأ المال الذي یملكونه،

رع بمجموعة من الشروط واألحكام اأحاطها الش كما، استخلفه  فیه والزكاة هي إحدى هذه الضوابط
با على من یستحقها تحقیق للعدالة االجتماعیة وتزكیة للنفوس واستجالالتي تنظم جبایتها وصرفها 

  .المحصورة على االقتصادیاتللبركة واآلثار االقتصادیة 
یل للممارسات الجبائیة المطبقة دبفي االقتصادیات المعاصرة یمكن جعل شعیرة الزكاة ك

والمتمثلة في مختلف الضرائب والرسوم التي تطبق على المكلفین من األفراد والوحدات االقتصادیة 
اإلیرادات التي یمكن أن وذلك من خالل إدراجها ضمن السیاسة المالیة لدولة كأحد أهم مصادر 

  .من طرف مختلف الدول االقتصادیاتفي المنشود  تحقق التوازن المالي
إن جمع المحصلة الزكویة على المستوى الكلي یتطلب تحدید أوعیتها ومقدارها الذي یجمع من 

د األفراد والوحدات االقتصادیة  هذه األخیرة یتحد فیها الوعاء الزكوي من خالل إجراءات  وقواع
تطبق على معلومات یتم استخراجها من قوائمها المالیة والمتمثلة خصوصا في المیزانیة وجدول 

  .حسابات النتائج
جراءات حساب الوعاء الزكوي للشركات یصطلح  بین  تسمیتها بمحاسبة الزكاةفي قواعد وإ

جراءات مستنبطة من القواعد الفقهیة المنظمة لهذه الشعیرة مع مراعاة  المختصین وهي قواعد وإ
المستجدات االقتصادیة المتعلقة بنیویة القوائم المالیة للمؤسسات القائمة على مبادئ وفروض 

 .وقواعد محاسبة یقرها الفكر المحاسبي المعاصر
فصاح عن قوائمها المالیة لیتم اإلفي نهایة السنة المالیة تقوم الشركات ب :إشكالیة الدراسة .1

قیاس ت تحدید الوعاء الزكوي للشركات و بین هذه اإلستخداماإستخدامها في عدة مجاالت ومن 
وعلى ضوء  مقدارها الزكوي، كما تستخدم في حساب العبء الضریبي الذي تتحمله هذه الشركات

 :ذلك یمكن طرح اإلشكالیة التالیة
وهل تحمل العبء قیاس الزكاة الواجبة على الشركات انطالقا من قوائمها المالیة؟  كیف یتم  
 ؟فضل من تحمل العبء الضریبيكوي أالز 

 : ولمعالجة اإلشكالیة السابقة یتطلب األمر اإلجابة على األسئلة الفرعیة التالیة
  ؟ الحنیف اإلسالمي الشرعمكانتها في  ماهي أحكامها و  ماما المقصود بالزكاة و 
 الضریبة؟بین الزكاة و  االختالفو   هي أهم أوجه التشابه ما 
  السیاسیة للدول المطبقة للزكاة؟واالجتماعیة و  االقتصادیةكیف تؤثر الزكاة على األوضاع 



مقدمة   
 

 ب  

  ما حكم تطبیقها على الشركات؟ما المقصود بمحاسبة الزكاة و 
 علیها في حساب الوعاء الزكوي للشركات؟ االعتمادهي القوائم المالیة التي یتم  ما 
 أساسها حساب الوعاء الزكوي للشركات؟األسس التي یتم على لقواعد و ما هي أهم ا 
 هل هناك إختالف في توزیع مقدار الزكاة في الشركات حسب نوعها القانوني وطبیعة نشاطها؟ 
  هل هناك إختالف بین الشركات في كیفیة حساب مقدار الزكاة حسب نوعها القانوني وطبیعة

  نشاطها؟
 فرضیات الدراسة .2
 تالتي تعتبر كإجابة مبدئیة على التساؤال الدراسة اختبار الفرضیاتكالیة محل یتطلب تحلیل اإلش 

   :ةالمطروح
 ؛عند حساب الوعاء الزكوي للشركات یتم االعتماد على القوائم المالیة التي تعدها هذه الشركات  
  الشركات محل الدراسة أقل من قیمة الضرائب المدفوعة من قبل هذه في مقدار الزكاة

 ؛الشركات
  هناك اختالف بین الشركات في كیفیة حساب مقدار الزكاة حسب نوعها القانوني وطبیعة

  نشاطها؛
  الشركات حسب نوعها القانوني وطبیعة نشاطها بینهناك اختالف في توزیع مقدار الزكاة 
  ؛الشركات حسب نوعها القانوني بینهناك اختالف في توزیع مقدار الزكاة 
 طبیعة نشاطهاالشركات حسب  بینقدار الزكاة هناك اختالف في توزیع م. 
 :أهمیة الموضوع .3
 :هذا الموضوع من خاللتبرز أهمیة دارسة    
  بما أن الزكاة تعتبر بمثابة نظام تأمین إسالمي یشمل جمیع األفراد، وغایته وجود المناخ

االقتصادي المالئم للعمل واإلنتاج، وتساعد على تحقیق األهداف الدینیة كونها ترغب في البر 
وي الحاجات واألخذ بأیدي ذاإلحسان وتحذر من البخل واإلمساك، واالجتماعیة تتمثل في مساعدة 

لضعفاء، والقضاء على الفقر وتوفیر فرص العمالة للعاطلین، واالقتصادیة المتمثلة في نماء المال ا
  .على االستثمار وتنمیته یساعد  باعتباره 
  حكم الوجوب إذ توجب على أصحاب الشركات إخراجها رغم دفعهم للضرائب  تأخذكون الزكاة

  .كونهم یدینون باإلسالم
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  لتزكیة النفوس وتطهیرها إذ تعتبر المشاكل األخالقیة من أكبر المشاكل التي كون الزكاة وسیلة
   .تعاني منها االقتصادیات المعاصرة

  في إمكانیة حساب الوعاء الزكوي لشركات وفقا لقوائمها  لدراسةا لهذهتتمثل األهمیة التطبیقیة
جراءات  مكانیة المالیة وذلك بإتباع قواعد وإ المؤسسات لهذه  اتخاذخاصة بمحاسبة الزكاة، وإ

 .الزكوي یعتمد علیه في حساب وعائها مرجعالدراسة ك
 أسباب اختیار الموضوع  .4

ترجع أسباب اختیار هذا الموضوع إلى جملة من العوامل التي تصنف إلى موضوعیة 
  :وذاتیة
  ونذكر منها :العوامل الموضوعیة: 
   الزكاة أحد أهم مكونات النظام المالي اإلسالمي، وكونه یمس  باعتبارأهمیة الموضوع البالغة

 جل طبقات المجتمع وفئاته؛
  قلة البحوث والدراسات التي تعرضت إلى إجراءات محاسبة زكاة الشركات؛ 
  جدید حول الزكاة في بعدها المحاسبي؛العربیة بمرجع  المكتبة محاولة إثراء 
   حساب وعاء الزكاة وفقا للقوائم المالیة ؛فهم والتعمق أكثر في كیفیة 
   عالقة الموضوع بالتخصص في مجال المحاسبة من خالل إجراءات حساب الوعاء الزكوي

 .عن طریق القوائم المالیة؛ والجبائیة  كون الزكاة هي البدیل اإلسالمي للضرائب
  نذكر منها :العوامل الذاتیة: 
 تصاد اإلسالمي؛المیوالت الشخصیة للبحث في مواضیع االق 
 الرغبة في تنمیة معلومات حول الموضوع؛ 
  ،والمنزلة  الدافع اإلسالمي والوازع الدیني یقودنا إلى ضرورة إعطاء الزكاة المكانة السامیة

 .الرفیعة، التي أوالها أیاها اإلسالم
  :الهدف من الدراسة .5

 :نطمح من خالل هذه الدراسة إلى األهداف التالیة    
  على الزكاة وما هي أحكامها ومكانتها في الشرع اإلسالمي؛التعرف 
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  االختالف بین الزكاة والضریبة؛أوجه التشابه و التعرف على 
  التعرف على كیفیة تأثیر الزكاة على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للدول

 المطبقة للزكاة؛ 
  الشركات؛التعرف على محاسبة الزكاة وما حكم تطبیقها على 
  یجاد دراسة النواحي المحاسبیة لبنود القوائم المالیة المعدة وفق مبادئ الفكر المعاصر، وإ

 الزكاة؛ أحكامالتكیف الفقهي لها وفقا لما تنص علیه 
  ؛األسس التي یتم على أساسها حساب الوعاء الزكوي للشركاتالتعرف على أهم القواعد و 
  هل العبء  ومعرفة تحدید الوعاء الزكوي ومقدار الزكاة في الشركات محل الدراسة إلىالوصول

 .أم العبء الضریبيالزكوي أفضل 
  :منهج الدراسة .6

في  إن نجاح أي بحث علمي یتوقف بدرجة معینة علي التقنیات العلمیة والمنهجیة المتبعة    
المنهج الوصفي التحلیلي في جمع المعلومات، ونظرا لطبیعة الموضوع سیتم اإلعتماد على 

جانبها الفقهي من  الفصلیین األول والثاني وذلك من خالل جمع معلومات حول الزكاة في 
للمؤسسة  باإلضافة إلى جمع معلومات عن القوائم المالیة والشروط وغیرها واألحكامالتعریف 

 .وقواعد حساب الزكاة باالعتماد على هذه القوائم 
الفصل الثالث التطبیقي وذلك من خالل حساب الوعاء الزكوي ومقدار منهج دراسة حالة في 

القوائم المالیة لهذه المؤسسات تحدید نصیب  الزكاة للمؤسسات محل الدراسة باالعتماد على
  .الشركاء من العبء الزكوي ومقارنته مع العبء الضریبي الذي تتحمله هذه المؤسسات

 :الدراسات السابقة .7
 ماجستیر، جامعة  رسالة ، اإلطار المحاسبي لزكاة الشركات التجاریة، قریشي األخضر محمد

 .2008/2009 قاصدي مرباح، ورقلة،
هل یمكن قیاس الزكاة الواجبة :حولقام الباحث في هذه الدراسة بدراسة اإلشكالیة المتمحورة    

به الفكر المحاسبي  لما جاءعلى الشركات التجاریة انطالقا من التقاریر المالیة السنویة المعدة وفقا 
أم أن تحدید وعاء الزكاة یتطلب إعداد ؟ )IAS/IFR( المعاصر متمثال في معاییر المحاسبة الدولیة
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أنه یمكن فعال حساب  لعل أهمها ، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائجمیزانیة خاصة له
  .التقنیة الحدیثةالقوائم المالیة المعدة حسب طرق الزكاة باالعتماد على 

قام الباحث بإجراء الدراسة التطبیقیة في بنك البركة الجزائري، أما دراستنا هذه فسوف نقوم 
اس بإجراء الدراسة التطبیقیة على مجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة بمختلف أنواعها على أس

ي تتحمله هذه مع مقارنة مقدار الزكاة بالعبء الضریبي الذ الشكل القانوني وطبیعة نشاطها
  .الشركات

  حامد الحولي، األموال التي تجب فیها الزكاة ومصاریفها، بحث مقدم إلى مؤتمر الزكاة ماهر
 .5/6/2006 في الجامعة اإلسالمیة، غزة، یوم الشریعة والقانون كلیة والضریبة وأثرهما في المجتمع،

ماهیة األموال التي تجب فیها  :حولشكالیة المتمحور بدارسة اإلفي هذه الدراسة قام الباحث      
  ؟الزكاة وكیف یتم صرفها

أنه  لعل أهمها ،البحثیة إلى مجموعة من النتائجوقد توصل الباحث من خالل هذه الورقة 
حصر األموال التي تخضع لزكاة وقیاس وتقویم لالمحاسبي لزكاة مفهوم حول اإلطار توصل إلى 

  .الزكاة وتوزیعهاالمال الخاضع لها وكذا حساب قیمة 
قام الباحث في هذه الدراسة بحصر األموال التي تجب فیها ولم یتطرق إلى الجوانب 

  .على المؤسسات اإلقتصادیة ینطبقالمحاسبیة بما 
 :هیكل الدراسة .8

تقسیم هذه لغرض اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة في الدراسة واألسئلة المتفرعة عنها تم      
یهتم الفصل األول باستعراض ماهیة الزكاة من خالل سوف فصول حیث  ةالدراسة إلى ثالث

باإلضافة إلى شروطها والمتمثلة في  هاومختلف أحكامبالزكاة وبیان مكانتها في اإلسالم  التعریف
إلى استعرض أنواع الزكاة والجهات التي شروط متعلقة بالمال وشروط متعلقة بالمزكي إضافة 

 .مختلف النواحي تصرف لها وكذا أثارها في
ه ستناول ففی ؛كیفیة تحدید الوعاء الزكوي وفقا للقوائم المالیةبأما الفصل الثاني والمتعلق 

عرض القوائم المالیة للمؤسسة من حیث تعریفها وأهمیتها ومبادئ وفروض إعدادها باإلضافة 
محتویتها ثم االنتقال إلى التعرف على محاسبة زكاة الشركات ابتداء من تعریف الشركات من 



مقدمة   
 

 و  

جراءات تحدید الوعاء الزكوي للشركات المنظور اإلسالمي  وبیان حكم زكاتها وانتهاء ببیان قواعد وإ
  .انطالقا من قوائمها المالیة

حساب الوعاء  كیفیةفیما یخص الفصل الثالث وهو الفصل التطبیقي فسوف نقوم فیه بشرح 
 والتجاریة نتاجیة والخدماتیةاإلجموعة من الشركات بمختلف أنواعها م ىالزكوي بالتطبیق عل

  .شكلها القانوني من شركات تضامن وشركات مساهمة باختالف



 

 

 

 

 

:األولل ـــــــــــالفص  
 ماهیة الزكاة
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  :تمهید
  الزكاة فریضة إسالمیة، حددت الشریعة بوضوح حكمها الشرعي، واألموال التي تجب فیها 
في فرضها أسس من العدل والنظام ما لم تشهده المذاهب من قبلها وال من بعدها روعیت  حیث 
لم  تعالى بالذكر في كتابه الكریم، كما أن اهللا الضرائب، أما مصادرها فخصها اهللا تعالى أال هي

یدع أمر جبایتها من مصادرها التي حددها القرآن والسنة، وفق لألحكام والقواعد التي وضعها 
قا لما إنفاقها في مصارفها الشرعیة، وف تم اإلسالم، لتحقیق مبادئ العدالة والكفاءة في الجبایة ومن

  .والمجتمع المسلم أهداف  الفرد ضمنة تیخدم أهداف السیاسة المالیة العامة، الم
    :وعلیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى 
  لزكاةل يالتأصیل الفقه: لوالمبحث األ. 
 محاكاة الضریبة للزكاة: المبحث الثاني. 
 آثار الزكاة: المبحث الثالث. 
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  تأصیل الفقهي للزكاةال :المبحث األول
  الزكاة تكلیف من اهللا وهي ركن من أركان اإلسالم ودعامة من دعائمه المالیة واالقتصادیة 

ل على وجوبها كتاب اهللا وسنة ذومورد من موارد الدولة اإلسالمیة، فرضت في المدینة المنورة وقد 
جماع األمة فهي نوع من أنواع  رسوله عموما غیر أنها تتمیز بمفاهیم ذاتیة  اتالجبایوإ

عه ویتحقق من الفرد في سلوكه وعالقته بمجتم تهذیبتمیزها عن الضرائب كما أنها تهدف إلى 
  .  وراء هذا عدة فوائد

 مفهوم الزكاة: المطلب األول
إن اهللا خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصیته، وفرض علیهم فرائض       

  .عظیمة، منها فریضة الزكاة فهي ثالث أركان اإلسالم
  :تعریف الزكاة لغة: أوال
  زكاة المال معروفة وهو تطهیره والفعل منه زكي، یزكي تزكیة إذا  «:في لسان العرب الزكاة

هارة والنماء الط: أصل الزكاة في اللغة، و أذى عن ماله زكاته، فالزكاة ما أخرج من المال لیطهره
  (1) .»والمدحوالبركة 
   صالح وصفوة الشيء وفي لبركة والنماء والطهارة الا «:الزكاةوجاء في المعجم الوسیط أن

  (2). »من المال ونحوه یوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة حصة: الشرع
   مدحها، والزكاة زكاة المال، وهو : الصالح، زكي نفسه تزكیة «:الزكاةوفي المعجم الصافي

  (3). »تصدق: تطهیره، تزكي
   زكي یزكي تزكیة» زكاة المال وهو تطهیره «:جمع الزكاة، والزكاة: الزكوات): زكو(زكا ،  

  الصالح  نقول رجل زكى تقي، ورجال أزكیاء أتقیاء، وزكا الزرع یزكو وهذا األمر ال یزكو: والزكاة
  (4). »أي ال یلیق

  صفوة الشيء، وما  « :نما، والزكاة: یزكو زكاء وزكوازكا : زكوفي القاموس المحیط  جاء كما
  (5). »الشفع من العدد: أخرجته من مالك لتطهره به، والزكاء مقصورا

  
                                                             

  .1849، ص1989، مصر، دار المعارف، لسان العربجمال الدین محمد بن مكوم بن منظور،    )1(
حیاء التراث، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،   )2( ، ص 2004 ،، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مصراإلدارة العامة للمعجمات وإ

  .397 -396ص
  . 230، ص1981، السعودیة، المعجم الصافي في اللغة العربیةصالح العي الصالح، الشیخ سلیمان األحمد،   )3(
  .189، ص2003، لبنان، الجزء الرابع، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، كتاب الحنینعبد الحمید هنداوي،   )4(
  .713، ص2008، مصردار الحدیث، ، القاموس المحیط، الفیروزباديمجد الدین محمد بن یعقوب   )5(
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  (1).»لبركة والطهارة والنماء والصالحا «:الزكاة وفي      

هي الطهارة والنماء والبركة  «:من خالل سرد التعاریف السابقة للزكاة یتضح أن الزكاة      
وصفوة الشيء أي عندما یزكي المرء فإنه یطهر ماله والمقدار الذي یخرجه من المال هو صفوة 

  .»د إخراجه تحصل بركة المال بنمائهماله وعن

  )االصطالح الفقهي(: تعریف الزكاة اصطالحا: ثانیا
  :تعریف الزكاة في مختلف المذاهب -1

وسنذكر بعض ، الفقهاء للزكاة اصطالحا مع اتفاقهم على المعاني الرئیسیةاختلفت تعاریف   
  .بتعریف  في كل مذهب، لكون أكثر التعاریف األخرى متقاربة نتعاریفهم مكتفی

  تملیك المال من فقیر مسلم غیر هاشمي وال مواله، بشرط قطع  «:تعریف الزكاة عند األحناف
 (2)  ؛»تعالىالمنفعة عن الملك من كل وجه هللا 

  بأنها جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال «:الزكاة عند المالكیةریف تع   
  (3) ؛»نصابه
   بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في  «:الحنابلةتعریف الزكاة عند

    (4)  ؛»وقت مخصوص
   مال مخصوص على مخصوص من  صریح ألخذ شيء اسم «:الشافعیةتعریف الزكاة عند

  (5) .»أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة
   (6):ومن التعاریف السابقة یالحظ اتفاق الفقهاء على ما یلي

 ؛ر المعین المخرج زكاة وهو النصابذكر القد  
 ؛المال الذي یجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب ذكر  
 رف الزكاة وهم المستحقونامص ذكر . 

   (7):وتتمثل في :السابقةممیزات التعاریف  -2
                                                             

  .202، ص2006، األردن، الطبعة األولى، دار أسامة، المعجم االقتصاديجمال عبد الناصر،   )1(
  .08، ص2010، فلیسطینجامعة النجاح،  ماجستیر،مذكرة ، الزكاة على الرقابمحمد وحید توفیق سلیمان،  )2(
  .41، ص2008، ، مصر، دار المیمان للنشر والتوزیعالطبعة األولى، نوازل الزكاةعبد اهللا المنصور الغفیلي،  )3(
دور  :، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني حولإدارة البنوك اإلسالمیة لصنادیق استثمار الزكاة، نعیمة شخارو  لسلوس مبارك )4(

، 2005ماي  21 -20یومي   البلیدةبجامعة سعد دحلب، ، المنعقدفي تحقیق التنمیة المستدامة) الزكاة والوقف( التمویل اإلسالمي غیر الربحي 
  .2ص

   .2المرجع السابق، ص )5(
  .41عبد اهللا المنصور الغفیلي، مرجع سبق ذكره، ص) 6(
  .43 -42، ص صالمرجع السابق )7(
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  ما یليبیتمیز تعریف األحناف عن تعاریف باقي المذاهب : ممیزات تعریف األحناف:  
  ؛ویؤخذ على هذا القید أنه عین مستحقین للفقراء وهو خالف اإلجماع: یرفقتملیك مال الزكاة لل 
  ما تقدمت اإلشارة إلیه من یؤخذ على هذا القید : شمي ومواله من الفقراء المستحقیناستثناء الها

الهاشمي ومواله بال حاجة أنه تفصیل، یمكن إجماله بكل المستحقین طائفة مخصوصة، فیخرج 
   للتنصیص؛

  د بقطع المنفعة من كل وجهیالتقی. 
  بالتنصیص على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، إال أنه لم  :تعریف المالكیة ممیزات

 .فإن التعبیر بأوصاف مخصوصة أو على وجه مخصوص أشمل لذایستوفي الشروط، و 
  بالتعمیم واالختصار، وقد نص فیهما على قید األصناف  :تعریف الشافعیة والحنابلة ممیزات

على شروط الزكاة  ماهلكیة، مع اشتمالاالمخصوصة وهو ما خلت منه أكثر تعاریف الحنفیة والم
 .إتائهاوانتفاء موانع 

نصیب مقدر إخراج  «:األقرب في تعریف الزكاة أن یقالولذا فإن ): المختار(تعریف الجامع  -3
   (1).» صناف مخصوصة على وجه مخصوصألشرعا في مال معین 

     (2):سنقوم بشرح مكونات هذا التعریف فیما یلي :التعریف شرح 
  الذي ال تجب الزكاة  المال المزكي نصابا، وهو الحد الشرعيیراد به بلوغ  :شرعانصیب مقدر

 ؛في المال دونه ویختلف باختالف المال
 یراد به األموال الزكویة، وهي سائمة األنعام، والنقدان، وعروض التجارة  :في مال معین
، فال تجب زكاته، وما وجب في كل األموال كالدیون لخارج من األرض، وخروج به ما كان للقنیةوا

 ؛والنفقات
  یراد بها أصناف الزكاة الثمانیة الواردة في قوله تعالى :اف مخصوصةألصن: ﴿َ ِ ُ ٱ إ ٰ َ َ  

ءِ وَ  ٓ ا َ َ ُ ِ ٱۡ ِ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ِ ٰ َ َ وَ  ۡ ۡ َ ِ ٱَ َ َ ُ ۡ  ِ ۡ وَ ُ ُ ُ ِب ٱُ َ ِ َ ٱوَ  ّ ِ ِ ٰ َ ۡ  ِ ِ َ  ِ ِ ٱوَ  ِ ٱوَ ِ ٱ ۡ ِ  َ ِ  ّ ٗ َ ِ َ
ٞ  ُ ٱوَ ِ ۗ ٱ ِ َ  ٌ ِ   .]60اآلیة  ،سورة التوبة[ ﴾ َ

كما یخرج بهذا القید الهاشمي ومواله، ألنه قد صح استثنائهم وحرمانهم منها، ویخرج به من    
إن الصدقة ال تحل لمحمد وال آلل "لقول الرسول یجب علیه نفقتهم، كالفروع واألصول

  (3)؛"محمد، إنما هي أوساخ الناس
                                                             

  .43المرجع السابق، ص )1(
  .44 -43المرجع السابق، ص ص) 2(
   .754، ص1027رقم ، الحدیث، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، الجزء الثانيكتاب الزكاة): بلفظ آخر(رواه مسلم في صحیحه   )3(
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 یراد بهذا القید توفر شروط الزكاة كاإلسالم والحریة، كما یراد به اشتراط : على وجه مخصوص
بأن تكون الزكاة خالصة هللا تعالى، وسیتم تناول هذه الشروط بشيء من النیة في إخراج الزكاة، 

   .التفصیل في مباحث الحقة
  التعریف االقتصادي للزكاة: ثالثا

   فریضة مالیة تقتطعها الدولة أو من ینوب عنها األشخاص العامة  ابأنه «:لزكاةاتعرف    
رضها الدولة طبقا للمقدرة التكلیفیة ائیة ودون أن یقابلها نفع معین تفوبصفة نهقسرا،  أو األفراد

انیة المحددة في القرآن الكریم، والوفاء بمقتضیات مللممول، وتستخدمها في تغطیة المصاریف الث
  (1).» المالیة العامة اإلسالمیةالسیاسة 

   :ویتضح من هذا التعریف أن الزكاة تتمیز بالسمات التالیة      
  ال جتفرض على العین ولیسن هناك م ،فالزكاة كما تفرض على النقد: الزكاة فریضة مالیة

العملة  أو العكس واألموال التي تفرض فیها الزكاة هيالستبدال الفریضة النقدیة بالفریضة العینیة 
  (2) ؛الثروة الحیوانیةو  رالثم، الزرعك ،"النقود"وم مقامها أو ما یق
  أفتى العلماء بأن الزكاة إذا لم تؤدي بعد حادثة أبي بكر الصدیق  :الزكاة فریضة حكومیة
نفاق الزكاة من مسؤولیة الدولة، وقد خصص  ب على ولي األمر أخذها بالقوة وأنوج جمع وإ

التي تقوم بإدارتها وتحصیلها، ومن هنا انبثقت فكرة  العاملین علیها جهازاإلسالمي  المشرع
 (3) بدأ تطبیقها في الدول اإلسالمیة؛ مؤسسات الزكاة التي

  ال یجوز لدافع الزكاة استردادها وال المطالبة بها، وال یجوز له اشتراط  :الزكاة فریضة بال مقابل
 (4) للزكاة؛حصول على منافع مقابل دفع مقابل أو ال

  إال على من  أي أن الزكاة ال یجوز استردادها أو المطالبة بتعویضها :الزكاة فریضة نهائیة
  (5) ؛ن كان یؤدیها فیجوز أن تنفق علیهسقط علیه التكلیف بعد أ

 أموال الزكاة ال یجوز أن تنفق إال في األوجه المخصصة لها حصرا  :الزكاة فریضة مخصصة
 (6) ؛في القرآن الكریم

                                                             
  .42، ص1995، لبنان، إحیاء العلومدار الطبعة األولى، ، )دراسة مقارنة( الضریبة والزكاةغازي عنایة،   )1(
  .  168، ص1999، األردن، الطبعة األولى،  دار وائل للنشر، )المال، الربا، الزكاة(اإلقتصاد اإلسالمي طاهر حیدر حردان،  )2(
میة، جامعة ماجستیر، التحلیل المؤسساتي والتنرسالة ، اإلطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمیة االقتصادیة الجزائریةبوكلیخة بومدین،   )3(

  .14، ص2012/2013تلمسان، 
  .13ص، السابق المرجع  )4(
  .168مرجع سبق ذكره، صطاهر حیدر حردان،   )5(
  .168، ص السابق المرجع  )6(
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  لقد وضع االقتصاد الوضعي هدف الضریبة  :الزكاة من متطلبات السیاسة العامة اإلسالمیة
الفكر االقتصادي اإلسالمي وضع الزكاة لتغطیة النفقات حین  افي تغطیة النفقات العامة، أم

  (1) .حددها في ثمانیة مصارف المذكورة في سورة التوبة
بعض المصطلحات التي لها مدلوالت تشبه مدلول  هناك: مصطلحات لها عالقة بالزكاة: رابعا

   (2):الزكاة، سنذكرها فیما یلي
  الصدقة : بها الثواب عند اهللا تعالى حیث قال األصفهاني المرء یبتغيالتي  عطیةال :الصدقة  
ما یخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في األصل تقال للمتطوع  «

 .»ة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعلهللواجب وقد یسمى الواجب صدق به، والزكاة
  یرید  ما أعطاه اإلنسان من ماله لغیره، سواء كان یرید بذلك وجه اهللا تعالى، أو «:العطیة

 .»أعم من الزكاة، والصدقة، والهیبة، ونحو ذلك فهي، أو غیر ذلك، التودد
  مما ال یلزمه فرضه ،ما تبرع به المسلم من ذات نفسه «:التطوع«. 

  :ویمكن إبراز العالقة بین هذه المصطلحات فیما یلي
 سبیل التعبد أو على سبیل التودد وتشمل ما أنفقه المرء على :العطیة.  
 .وفیها الزكاة على سبیل الوجوب والصدقة على سبیل التطور: على سبیل التعبد  -
 .وهي مختلف الهدایا :على سبیل التودد  -

  .الهدایافي معناها الزكاة والصدقة و  وأعظم فهي تضمإذن كلمة العطیة أشمل 
 إذن  یشمل على ما تطوع به اإلنسان سواء كان ذال من ماله أو من غیر ماله،و  :التطوع

ذا من ماله سمیت صدقة و فكلمة التطوع شاملة  لكل النوافل التي یقوم بها اإلنسان فإذا كان ذلك  إ
 .نافلة الحج و العمرة كنوافل الصالة  ،اعتبرت نافلةه الكان من غیر م

  في اإلسالم  مكانة الزكاة: المطلب الثاني
  (3):ما یأتيكالزكاة فریضة عظیمة ومنزلتها من أعظم األمور،       
 اإلسالم، لحدیث عبد اهللا بن عمر  أركانفهي أحد : الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم 

اهللا وأن شهادة أن ال إله إال : بني اإلسالم على خمس: " قال رسول اهللا: قال          
قام یتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت محمدا رسول اهللا، وإ    (4)؛"الصالة وإ

                                                             
  .13بوكلیخة بومدین، مرجع سبق ذكره، ص   )1(
  .6-5،  ص ص2005، السعودیة، مؤسسة الجریسي، صدقة التطوع في اإلسالمسعید بن علي بن وهف القحطاني،   )2(
  .26-11، ص2009، السعودیة ، الطبعة الثانیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة،الزكاة في اإلسالمسعید بن علي بن وهف القحطاني،   )3(
  .13، ص8حدیث رقم ال ،الجزء األول، "بني اإلسالم على خمس"––، باب قول النبي كتاب اإلیمانرواه البخاري في صحیحه،   )4(
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 فقد جمع اهللا بینها وبین الصالة في مواضیع كثیرة: الصالة في كتاب اهللا تعالىقرینة   الزكاة  
ْ  ﴿:ثالثون مرة، ومن اآلیات الدالة على ذلك قوله تعالىقرنت بالصالة حیث  ا ُ ِ َ أ َ ٱ وَ ة ٰ َ  ْ ا ُ ا َ ء وَ

َ ٱ ة ٰ ْ ٱوَ  َ ا ُ َ َ  رۡ َ ٱَ ِ ِ ۡ  ﴿ ،]43سورة البقرة اآلیة [ ﴾  ٰ َ  َ َ ۡ َ نَ ٱأ ُ ِ ۡ ُ َ ٱ ۡ نَ  ِ ُِ ٰ َ  ِۡ ِ َ َ  ِ  ۡ ُ
َ ٱوَ    ِ  ِ َ ۡ ِ ٱُ نَ  ۡ ُ ِ ۡ َ ٱوَ  ُ نَ  ِ ُ ِ ٰ ةَِ  ٰ َ ِ  ۡ   .]4-1اآلیات  ،سورة المؤمنون[ ﴾ ُ
ۡ  ﴿:لقرآن الكریم اثنتا عشرة مرة منها قوله تعالىجاءت كلمة الصدقة والصدقات في ا وقد    ُ  ۡ ِ

ۗ وَ  ۡ ُ  ٞ َ َ  َ َ ٰ َ َ ِن  ۖ إ ۡ ِ ۡ َ َ ِ ّ َ َِ وَ  ِ ِ َّ ُ ۡ وَ ُ ُ ِ ّ َ ُ  ٗ َ َ َ  ِۡ ِ ٰ َ ۡ َ ٌ  ُ ٱأ ِ َ ٌ ِ   سورة التوبة[ ﴾ َ
  .]103اآلیة
َ ٱ ﴿:وقد جاءت الزكاة في القرآن الكریم بألفاظ غیر ألفاظ الزكاة والصدقة كقوله تعالى    ِ  ٰ َ َ  ۡ ُ

نَ  ُِ ٓ ا ۡ دَ ِ ِ َ َ ٱوَ   َ ِ  ٞ م ُ ۡ  ٞ ّ َ  ۡ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ٓ أ ِ  ِ ِ ٓ ِ ومِ ٱوَ  ّ ُ ۡ َ   ؛]25-23، اآلیات عارجسورة الم[ ﴾  ۡ
  وهذا یدل على علو شأن الزكاة ومنزلتها : بالزكاة عنایة وثیقة فائقة اعتنت سنة النبي

 اإلسالم، فقد جاءت األحادیث الصحیحة الكثیرة في العنایة بالزكاة، واألمر بإخراجها العظیمة في
ثم تاركها، وقتال من منعها، وأوضحت النصب ومقادیرها، وكذلك اعتنت السنة  وبیان وجوبها، وإ

  ببیان أصناف أهل الزكاة الثمانیة؛المظهرة 
   تكلمفقال سبحانه وتعالى حینما  :من كان قبلنا الزكاة ذكرها اهللا تعالى في شرائعلعظم شأن 

سحاق ویعقوب ۡ  ﴿:، قال تعالىعن إبراهیم وإ ُٰ َ ۡ َ َ َ  وَ ِۡ  ِۡ ۡ َِ ٓ إ َ ۡ َ وۡ َ أ َ وَ ِ ۡ َ ِ ونَ  ُ ۡ َ ِٗ َ ٰتِ ٱأ َ ۡ َ مَ  ۡ َ
ِ ٱ ة ٰ َ  َ ء ٓ ِ ٱَ ة ٰ َ  َ ِ ِ ٰ َ  َ َ ْ ا ُ   ؛]73سورة األنبیاء، اآلیة [ ﴾ وََ
  ٱوَ  ﴿:ومن ذلك قوله تعالى: مدح اهللا القائمین بها في آیات كثیرة ۡ ُ ۡ ِ ٱِ  ذ ٰ َِ ۡ  ُ ِ ۚ إ َ ِ ٰ َ ِۡ نَ  ۥإ َ 

دِقَ  ِ ٱَ ۡ َ ۡ  ّٗ ِ  ٗ ُ نَ رَ نَ  وََ ُ  وََ َ ۡ َ ُ أ ُ ۡ ِ ِ  ۥَ ة ٰ ِ ٱوَ  َ ة ٰ َ  ِ ِ ّ َ رَ ِ نَ  ّٗ  ۦوََ ِ ۡ اآلیتان  ،سورة مریم[ ﴾ َ
  ؛]54-55
  فقال سبحانه وتعالى: ذم اهللا تعالى التاركین لها، وتوعدهم بالهالك:﴿  ۡ ُ  ۡ ُ ُ ۡ ِ  ّ ٞ َ َ  ۠ َ َ  ٓ َ ِ إ

 َ  ِٞ ٰ  َ ٞ ٰ َِ ۡ إ ُ ُٰ َِ ٓ إ َ َ َِ َ إ ُ ْ ا ٓ ُ ِ َ ِ وَ  ۡ ۡ َِ ۗ ٱإ ُ وه ُِ ۡ َ ۡ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ ّ  ٞ ۡ وَ َ ٱ وَ نَ  ِ ُ ۡ ُ َ ٱَ  ة ٰ َ 
 ِ  ُ ِ وَ ة َ ونَ  ِ ُِ ٰ َ  ۡ   ؛]7-6سورة فصلت، اآلیتان [ ﴾  ُ

   لقول اهللا تعالى :مینو من المحر المساكین  تارك إطعام:﴿  ٌ َ ِ ۡ رَ َ َ  َ َِ  ۡ َ ُ  ٓ ِ إ
 َ ٰ َ ۡ َ ِ ٱأ ِ َ نَ  ِ   ۡ ُ َ ء ٓ َ َ َ  ٖ ٰ َ   ِ َ ٱَ ِ ِ ۡ ُ ۡ    َ َ َ  ِ  ۡ ُ َ َ َ  َ  ْ ا ُ َ  َ ِ  ُ َ  ۡ َ ٱَ ِ ّ َ ُ ۡ   

 ُِ ۡ ُ  ُ َ  ۡ َ َ ٱوَ ِ ۡ ِ ُض  وَُ  ۡ ُ َ َ َ ٱَ ِ ِ ٓ َ ِم    ۡ ۡ َ ِ ُِب  ّ َ ُ ِ ٱوَُ  ِ - 38سورة المدثر، اآلیات [ ﴾  ّ
  ؛]46
  الدلیل على أن أداء الزكاة من أسباب : ء الزكاة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارأدا

ۚ  ﴿:تعالىفقال  دخول الجنة، وبین أسباب دخول الجنة العنایة بالسائل والمحروم ۡ ُ ۡ رَ ُٰ َ ا َ ٓ ء  َ َ ِ ِ ا َ  ء
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 َ ِ ِ ۡ  ُ َ ِ ٰ  َ َ ۡ َ ْ ا ُ  َ ۡ ُ ِ ْ  إ ا ُ َ  َ ِ  ّ ٗ ِ ِ ٱَ نَ  ۡ ُ َ ۡ َ َ   ِ ِ وَ ر َ ۡ َ ونَ  ۡ ُ ِ ۡ َ ۡ َ  ۡ ُ  ٓ ِ ٞ  وَ ّ َ  ۡ ِ ِ ٰ َ ۡ َ أ
ِ وَ  ِ ٓ ِ ومِ ٱّ ُ ۡ َ   ؛]19-16سورة الذاریات، اآلیات [ ﴾  ۡ
  زكاة مطلقة بدون أنصاب محددة منذ العهد المكي : لعظم مكانة الزكاة شرعها اهللا تعالى

َ  ﴿:ورغب فیها  لقول اهللا تعالي ُ ٖ وَ  ِٓي ٱوَ ٰ وَ ُ ۡ  َ َ ۡ ٖ وََ ٰ وَ ُ ۡ  ٖ ٰ َ  َ َ َ َ ٱأ َع ٱوَ  ۡ ُ  رۡ ُ ُ ُ ًِ أ َ ۡ  ۥُ
نَ ٱوَ  ُ ِ  نَ ٱوَ  ۡ ه ِ َ َ  ِ  ْ ا ُ  ُ ٖ ِ ٰ َ َ  ُ َ ۡ َ ِٗ وَ ٰ َ َ ُ ٓ ُ  ۦ َ  ْ ا ُ ا َ ء َ وَ َ ۡ َ  ٓ ا َ ِذ ِ  ۥإ دِه َ َ مَ  ۡ ُ  ۦۖ َ ِ ْۚ إ ا ٓ ُ ِ ۡ ُ ِ  ۥوََ   ُ َ
َ ٱ ِ ِ ۡ ُ النصب أما الزكاة التي فرضت في المدینة فهي الزكاة ذات ، ]141سورة األنعام، اآلیة [ ﴾ ۡ

  والمقادیر الخاصة، والشروط؛
  فقال تعاليمن لم یحض على طعام المسكین ىوذم اهللا تعال ،:﴿  ُ وه ُ ُ  ُ ه ُ َ ٱُ   َ ِ َ ۡ  ُ ه َ

  ُ  َ  ٗ ا نَ ذِرَ ُ ۡ َ  َ ُ رۡ َ ٖ ذ َ ِ ۡ ِ  ِ ُ ه ُ ُ ۡ   ُ ِ ِ  ۥإ  ُ ِ ۡ ُ نَ َ  ِ ٱ ِ َ ِ َ ِم  وََ   ۡ َ َ ٰ َ َ  ُ َ
ِٱ ۡ ِ   ؛]34-30سورة الحاقة، اآلیات [ ﴾ ِ ۡ
  لثانیة للهجرة، وبین حیث فرضها في السنة ا :لعظم شأن الزكاة في اإلسالم اعتنى اهللا بها

  الزكاة؛كاة، وكذلك بین أصناف أهل ر الز یالنصب ومقاد
  قال : قال لحدیث عبد اهللا بن عمر  :قاتلى علو منزلة الزكاة أن من منعها یویدل عل

ویقیموا  أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا، أن ال إله اهللا وأن محمد رسول اهللا: " رسول اهللا
وحسابهم على ي دمائهم وأموالهم إال بحقها، الصالة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من

  (1)؛"اهللا
  من جحد وجوبها كفر، ألن أدلة وجوب الزكاة : على عظم منزلة الزكاة في اإلسالم ومما یؤكد

جماع األمة، فإذا جحدها  لكتاب والسنة، وكفره ذیب لال یكون إال لتكظاهرة في الكتاب والسنة وإ
  بهما؛
  عقوبة تاركها، مما تقشعر من الكتاب والسنة في بیان: لعظم منزلة الزكاة جاءت النصوص 
   .الجلود المسلمة وتدمع له العیون المؤمنة منه

مَ  ﴿:قال تعالى ۡ َ  ُ َ ِ  ۡ ُ ۡ َ  َ  َ ا َٰ َ ۖ ۡ ُ رُ ُ ُ ۡ وَ ُ ُ ُ ُ ۡ وَ ُ ُ َ ِ  َِ ٰى  َ ۡ ُ َ َ َ َ  ِ ر َ ِ  َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ِ
ونَ  ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ  ُ  َ ْ ا ُ و ُ    .]35 سورة التوبة، اآلیة[ ﴾ َ

 أحكام الزكاة: المطلب الثالث
السابقین إلى تعریف الزكاة وبیان مكانتها في اإلسالم سنبین في هذا بعدما تطرقنا في المطلبین    

  .المطلب مختلف األحكام المتعلقة بهذه الشعیرة العظیمة
جماع األمة: حكم الزكاة: أوال   . الزكاة واجبة بكتاب اهللا، ورسوله الكریم، وإ

                                                             
  .14، ص03رقم باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبیلهم، الجزء األول، الحدیث ،  ، كتاب اإلیمانفي صحیحهالبخاري رواه   )1(
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   قد ورد ذكر الزكاة في الكتاب العزیز مرات عدیدة،  :الزكاة في القرآن الكریمأدلة وجوب
قوله ك واآلیات الدالة على فریضتها جاءت بأسالیب متنوعة، فجاءت تارة بأسلوب األمر

ْ ﴿:تعالى ا ُ ِ َ أ َ ٱ وَ ة ٰ َ  ْ ا ُ ا َ ء َ ٱوَ ة ٰ ْ ٱوَ  َ ا ُ َ َ  رۡ َ ٱَ ِ ِ  .]43سورة البقرة، اآلیة [ ﴾  ٰ
ْ  ﴿الشاهد من اآلیة هو قوله تعالىوجه     ا ُ ا َ ء َ ٱ وَ ة ٰ كما هو مقرر عند  للوجوب واألمر ﴾َ

ۡ ﴿:وتارة بأسلوب الثناء على فاعله مثل قوله تعالى ،األصولیین َ  َ َ ۡ َ نَ ٱأ ُ ِ ۡ ُ َ ٱ  ۡ ِ  ِۡ ِ َ َ  ِ  ۡ ُ
نَ  ُِ ٰ َ ٱوَ   َ ِ  ِ َ ۡ ِ ٱُ نَ  ۡ ُ ِ ۡ َ ٱوَ  ُ نَ  ِ ُ ِ ٰ  َ ِ ة ٰ َ ِ  ۡ      . ]4- 1سورة المؤمنون، اآلیة [ ﴾ُ

َ ٱوَ  ﴿:وجه الشاهد من اآلیة على وجوب الزكاة هو قوله تعالى    ن ِ ُ ِ ٰ  َ ِ ة ٰ َ ِ  ۡ جاءت في  َ﴾ُ
من سیاق اآلیة وفي أنه سیاق مدحه سبحانه لعباده المؤمنین، المدح لیس دائما للوجوب لكن یقوم 

وتارة أخرى بأسلوب التحذیر من  ا الزكاة،سبحانه مدح عباده المؤمنین بعدد من الواجبات من بینه
َ  ﴿:كقوله تعالى، (1)التهاون في أداءها َ ٱََ ِ  َ ِ  ّ ٗ ِ ِنَ  ْ إ ا ٓ ُ َا َ ِ ٱء ر َ ۡ َ نِ ٱوَ  ۡ َ ٰلَ  ۡ َ ۡ َ نَ أ ُ ُ ۡ َ َ

ِ ِ  ِس ٱ ِ ٰ َ ۡ  ِ ِ َ ونَ َ  ُ َ َ ٱوَ ِ ۗ ٱوَ ونَ  ِ ُ ِ ۡ َ ٱَ َ ٱوَ  َ ِ ۡ  ِ ِ َ  ِ  َ َ ُِ ُ َ ِ  ٱوََ  َُ ۡ ِ اٍب  ّ َ َِ 

 ٖ ِ َ   ].34سورة التوبة، اآلیة [ ﴾أ
َ ٱوَ  ﴿:شاهد من اآلیة قوله تعالىال وجه    ونَ  ِ ُ ِ ۡ َ ٱَ َ ٱوَ  َ ِ ِ   ﴿ أي یمسكونها ﴾ ۡ  َ َ ُِ ُ

 ِ ِ أن یمسكها من النفقة اهللا وهذا هو الكنز المحرم،  طریق الخیر الموصلة إلى:أي  ﴾ ِ ٱَ
الواجبة، كأن یمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو األقارب، أو النفقة في سبیل اهللا إذا 

  . وجبت
  ویمكن بیان أدلة وجوب الزكاة في السنة النبویة  :أدلة وجوب الزكاة في السنة النبویة     

  (2)  :فیما یلي

قوله امنه، ثالكریم في بیان فریضة الزكاة في عدد من األحادیجاءت السنة متابعة للقرآن      
قام ى خمس شهادة أن ال إله إالبني اإلسالم عل: " الصالة،  اهللا وأن محمد رسول اهللا، وإ

یتا    (3)". إلیه سبیالالزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع  ءوإ
اإلسالم والتي من بینها الزكاة والركن ألركان هو ذكره  :وجه الشاهد من الحدیث األول  

وعن ابن  كما هو معروف یترتب على وجوده وجود وعلى عدمه عدم وهذا فیه داللة على وجوبها
أهل الكتاب من إن تقدم على قوم : "إلى الیمن قال لما بعث معاذا  عباس أن الرسول

                                                             
الزكاة ،  مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول دور مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي عناني ساسیة،  نعمون وهاب،  )1(

  .203، ص2012، دیسمبر 04-03في تحقیق التنمیة المستدامة، المنعقد بجامعة قالمة، یومي 
  .203، صالمرجع السابق  )2(
  .13ص ،8حدیث رقمال ، الجزء األول،"بني اإلسالم على خمس" ، باب قول النبي كتاب اإلیمانرواه البخاري في صحیحه ،   )3(
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علیهم خمس  أخبرهم أن اهللا فرضوجل فإذا عرفوا اهللا ف فلیكن أول ما تدعوهم إلیه عبادة اهللا عز
لیلة فإذا فعلوا فأخبرهم أن اهللا فرض علیهم الزكاة فتأخذ من أغنیائهم فترد على الصلوات في الیوم و 

    (1)". فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتقوا كرماء أموالهم
فأخبرهم أن اهللا فرض علیهم الزكاة : لمعاذا  هو قوله: وجه الشاهد من الحدیث الثاني    

  . وكلمة فرض تفید الوجود
  أجمعت األمة كلها على وجوب الزكاة بال خالف، وأیضا : اإلجماع كدلیل على وجوب الزكاة

أجمعت األمة على وجوب العشر أو نصفه فیما أخرجته األرض في الجملة وأن اختلفوا في 
  (2)وجوب الزكاة في البقر واإلبل والنعم التفاصیل، وأیضا أجمعت األمة على

رع اإلسالمي الحنیف عقوبات على تارك الزكاة، وهذه العقوبات ارتب الش  :حكم مانع الزكاة: ثانیا
 (3) :وعقوبات أخرویة وسنتناول تفصیل هذه العقوبات فیما یلي ةدنیویعلى نوعین؛ عقوبات 

  فهو على أحد الحالتین التالیتینالزكاة منكرا لوجوبها  أداءمن امتنع عن : العقاب الدنیوي:  
 لكونه قریب العهد باإلسالم أو نشأ ببادیة بعیدة أو نحو ذلك لم  :إن كان ممن یخفى علیه ذلك

  .یحكم بكفره بل یعرف بوجوبها وتأخذ منه فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره
 ن كان ممن ال یخفا علیه ذلك كمسلم مختلط بالمسلمین صار بجحدها كافرا وجرت علیه  :وإ

أحكام المرتدین، من االستتابة والقتل وغیرهما ألن وجوب الزكاة معلوم من دین اهللا تعالى فمن 
أما إذا  جحد  اإلطالقجحد وجوبها فقد كذب اهللا وكذب رسوله هذا إذا جحد وجوب الزكاة على 

 الختالفبه كالزكاة في مال غیر المكلف فال یكفر وجوبها في مال خاص غیر مجمع على وجو 
 .العلماء في وجوبها

 غیر منكر  امتنع على أداء الزكاة بخال وتهاونامن  :تهاوناو بخال  أداء الزكاة نامتنع ع من
لوجوبها لم یكفر اتفاقا ولكن تؤخذ منه قهرا أما إذا منع الزكاة واحدا أو أكثر واتفقوا باالمتناع وجبها 

أمرت أن  : "قال  أن رسول اهللا  عبد اهللا وابن عمر اإلمام قتلهم لما رواهى وعل
الزكاة،  ول اهللا، ویقیموا الصالة، ویؤتواأقاتل الناس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رس

   (4)".فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهللا تعالى

                                                             
  .330ص1496حدیث رقم الالجزء األولى،  ، باب أخد الصدقة من األغنیاءكتاب الزكاةرواه البخاري في صحیحه،  )1(
، 2009 ، فلسطین، جامعة النجاحرة ماجستیمذكر ، أثر كل من الزكاة والضریبة على التنمیة االقتصادیة ،فاطمة محمد عبد الحافظ حسنونة )2(

  .18ص
  .22-21ص ، صالمرجع السابق )3(
  .14، ص03رقم باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبیلهم، الجزء األول، الحدیث ،  ، كتاب اإلیمانفي صحیحه البخاري رواه  )4(
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واهللا ِألقاتلن   قال أبو بكر الصدیق'' : أبي هریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال وعن   
إلى رسول  یؤذونهامن فرق بین الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واهللا لو منعوني عناقا كانوا 

هللا هللا رضوان ا الصحابةلقاتلتهم على منعها وعلى قتال مانعي الزكاة استقر إجماع  ا
  .(1)علیهم
  فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة بالتواعد والوعید لمن ترك فریضة الزكاة : عقاب اآلخرة

ن و  تاركا بذلك ركنا عظیما من أركان اإلسالم الذي ال یستقیم إسالم المرء وال یكمل إال باإلتیان به إ
َ  ﴿:قوله عز وجل في كتابه العزیزمن هذه النصوص الكثیرة  َ ٱََ ِ  َ ِ  ّ ٗ ِ ِن َ ْ إ ا ٓ ُ َا َ ِ ٱء ر َ ۡ َ ۡ 

نِ ٱوَ  َ ٰلَ  ۡ َ ۡ َ نَ أ ُ ُ ۡ َ ِ ِ  ِس ٱَ ِ ٰ َ ۡ  ِ ِ َ ونَ َ  ُ َ ۗ ٱوَ َ ٱوَ  ِ ونَ  ِ ُ ِ ۡ َ ٱَ َ ٱوَ  َ ِ ۡ  ِ  َ َ ُِ ُ وََ 
 ِ ِ َ  ِ ٱَ َُ ۡ ِ ّ  ٖ ِ َ اٍب أ َ مَ  َِ ۡ َ   َ ا َٰ َ ۖ ۡ ُ رُ ُ ُ ۡ وَ ُ ُ ُ ُ ۡ وَ ُ ُ َ ِ  َِ ٰى  َ ۡ ُ َ َ َ َ  ِ ر َ  ِ  َ ۡ َ َ ٰ َۡ ُ

ونَ  ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ  ُ  َ ْ ا ُ و ُ َ  ۡ ُ ِ ُ َ ِ  ۡ ُ ۡ َ     وروى أبو هریرة   ،]35-34سورة التوبة، اآلیة [  ﴾ َ
فضة ال یؤدي منها حقها، إال إذا كان یوم  ما من صاحب ذهب وال'':قال رسول : قال 

القیامة صفحت له صفائح من نار فأحمي علیها في نار جهنم فیكوى بها جنبه، وجبینه وظهره، 
كلما بردت أعیدت له في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة حتى یقضى بین العباد، فیرى سبیله إما 

ما إلى النارإلى    (2)."الجنة وإ
  شروط الزكاة: ثالثا
  .ىیقسم الفقهاء شروط الزكاة إلى شروط خاصة بالمزكي وشروط خاصة بالمال المزك   
  ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط یجب أن تتوفر في الشخص المزكي على : شروط المزكي

   (3):من تجب علیه الزكاة نذكرها فیما یلي
 معلوم أن المطالبة بالفرائض ال تكون إال بعد اإلسالم، وعلیه أجمع العلماء على أن : اإلسالم

والدلیل ب الزكاة على كافر، تجفال . الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل والحر المالك لنصابها
حین بعثه إلى الیمن أن یدعوهم إلى الشهادة ثم یعلمهم  امعاذ أمر على ذلك أن الرسول

  .لوجوب الزكاة شرطا  فرض علیهم الصدقة فجعل اإلسالمأن اهللا
 نما  :الحریة ال تجب الزكاة اتفاقا على العبد، ألنه ال یملك، والسید مالك لما في ید عبده، وإ

ة على سیده ألنه مالك لمال عبده، فكانت زكاته علیه كالمال الذي في ید الشریك تجب الزكا

                                                             
  .308، ص1400-1399حدیث رقم ال ،الجزء األول ، باب وجوب الزكاة،كتاب الزكاةرواه البخاري في صحیحه،  )1(
  .449، ص987حدیث رقم ال، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاةرواه مسلم في صحیحه،  )2(
حسیبة بن بوعلي، الشلف،  جامعة ، مذكرة ماجستیر،، انعكاس إعادة توزیع الدخل عن طریق الزكاة على دالة االستهالك الكلیةجبارة مراد  )3(

   .9-7، ص ص2008/2009
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قاعدة أن ملكیة المال یجب أن تكون تامة، وهذا ما ال یتوفر وهذا بناء على . المضارب والوكیل
 .للعبد الذي لیس له حق التملك النعدام حریته

 أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، غیر أنهم اختلفوا في  :األهلیة
  :مال الصبي والمجنون، وسبب هذا الخالف جانبان اثنان

 عبادة كلف بها المسلمون، فهي من هذا الجانب مثل الصالة والصومأنها : األول الجانب. 
 أنها فریضة مالیة، تتعلق بأنصبة معینة في بعض األموال :الجانب الثاني. 
رأوا أنها ال یجب إال على فالذین نظروا للزكاة من جانبها األول، وهي أنها عبادة فحسب،     

 .الزكاة عند هؤالء ال تجب في مال الصغیر والمجنونوالبلوغ والعقل شرطان للتكلیف، ف  المكلفین
أما الذین نظروا إلى الجانب الثاني للزكاة، وهي أنها عبادة مالیة، رأوا أن الزكاة تجب في مال    

  .الصغیر والمجنون إذا بلغ النصاب الذي تجب فیه الزكاة
 صرفها إلى غیر مستحقیها عمدا، فال  وهم الفئات الثمانیة، فإن تم: إعطاء الزكاة لمستحقیها

  .حقیهاتإخراجها مرة أخرى إلى مس تصح منه زكاته اتفاقا، وعلیه
 واالعتبار فیها بالقلب إذ یجب على المزكي أن ینوي عند إخراج ماله أنها زكاة ماله، : النیة 

مرة أخرى، أما أو فرض ماله فإذا دفعها إلى المستحقین بدون نیة ال تجز له قطعا وعلیه إخراجها 
 .الصبي والمجنون والسفیه فینوب عنهما ولیهما

  .وهذین الشرطین اآلخرین هما شرطان من شروط صحة الزكاة ولیس من شروط وجوبها  
نما أوجب توافر قدر : شروط المال المزكي: ثانیا إن اإلسالم لم یفرض الزكاة على كل األموال، وإ

  : اة، وهذه الشروط هيمعین من الشروط لیصحب المال وعاء للزك
 ون دهو قدرة المالك على التصرف بما یملك تصرفا تاما  :أن یكون المال مملوكا ملكیة تامة

ا معنى التملیك واإلعطاء لمستحقیها فال یتحقق ذلك إال من المالك هاستحقاق للغیر، ألن الزكاة فی
لم  ولم یعرف مكانه، أو القادر على التصرف، فال زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه

  (1) ؛"رال زكاة في مال الضما":ن الصحابة عن عدد م يیقدر على الوصول إلیه وقد رو 
  بمعنى أن یكون نامیا حقیقة أو تقدیرا، ویقصد بالنماء : أن یكون مال نامیا أو قابال للنماء

الزیادة بالتوالد والتناسل والتجارة والتقدیر قابلیة المال للزیادة، وذلك في الذهب والفضة  يالحقیق
نها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكي مطلقا  أما العروض القدیمة فال تزكى لعدم النماء  والعموالت، وإ

                                                             
  . 25، ص2006مصر، كلیة التجارة جامعة اإلسكندریة،  ،المحاسبةمحاسبة الزكاة، قسم فؤاد سید الملیجي، أیمن أحمد شتیوى، ) 1(
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  (1) ؛حقیقة وال تقدیرا ال
   یقصد بالنصاب القدر  :األصلیة للمزكيأن یبلغ المال نصابا معینا فائضا من الحاجات

المعین شرعا الذي یجب أن یبلغه المال وأن یكون فاضال عن الحاجات المحلیة للمزكي وملك 
 أواق  لیس فیما دون خمس"  النصاب في جمیع الحول شرط لوجوب الزكاة، لقوله

زما لسد الحاجات وتجب الزكاة في ما زاد عن النصاب وال شك أن ما یعتبر ماال ال (2)" صدقة
األساسیة للشخص المكلف بالزكاة سیختلف من شخص آلخر ومن بلد آلخر ومن وقت آلخر 
حسب األحوال، وبالتالي فالشخص المكلف هو األقدر على تحدید ما یعتبر حاجة أساسیة 
لمعیشته، وما زاد عن ذلك وبلغ النصاب یعتبر غنیا وتفرض علیه الزكاة وال یوجد نصاب واحد 

نما یوجب من األنصبة بقدر ما هناك من أنواع األموال لجمی ع ما یملكه اإلنسان من أمواله، وإ
  (3) ؛الخاضعة للزكاة

  ویقصد به مرور عام هجري كامل أو إثنا عشر شهرا قمریا  :أن یحول على المال حوال كامال
على الملكیة التامة للمال النامي أو القابل للنماء والذي بلغ النصاب حتى تفرض علیه فریضة 

ن هذه األموال م، وما ذلك إال (4)"ال زكاة في مال حتى یحول علیها الحول" الزكاة، لقوله
فالماشیة مرصدة للدر والنماء وكان الحول مضنة نماءها  التي یشترط فیها الحول مرصدة للنماء

أما الزكاة ال تجب في عینها أي  ،وال خالف بین أهل العلم. وعروض التجارة مرصدة للربح
نما تجب في قیمته ، أما المال المستفاء الذي یحصل علیه الشخص من مصادر اعروض التجارة وإ

فآت األرباح، العارضة فقد استقر رأي جمهور أخرى كعائدات العمل من الرواتب وأجور ومكا
الفقهاء على زكاة المال المستفاء إذا كان نماء المال عند حاجة صاحبه فیضم إلى أصله وتخرج 
الزكاة من األصل والنماء عند حوالن حو األصل، أما إذا كان من غیر جنس مال صاحبه فالزكاة 

   (5). واجبة عند قبضه
یشتمل وعاء زكاة المال على جمیع األموال النامیة والمملوكة ملكیة تامة : أنواع الزكاة: ثالثا

والزائدة عن الحاجات األساسیة والخالیة من الدیون وبلغت النصاب وحال علیها الحول باستثناء 

                                                             
            :2009/2010-04-10الثامن، الكویت،  ، اإلصدارأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفاراتالهیئة الشرعیة لبیت الزكاة،  )1(
                                                                                                   :00. le25/01/2015, h10 ww.minhajadvisory.com/files/    
  .106، ص1405حدیث رقم ، باب ما أدى زكاته فلیس بكنز، الكتاب زكاةرواه البخاري في صحیحه،  )2(
  .70-69، ص ص1997مصر،  ، مكتبة اإلشعاع،، محاسبة الزكاةحسن علي حسن، فؤاد سید الملیجيأحمد  )3(
، باب وجوب الزكاة كتاب الزكاة، "عند ربه ال زكاة في مال حتى یحول علیها الحول :"رواه الدارقطني في سننه موقوفا عن ابن عمر قوله )4(

  .407، ص1894رقم  ، الحدیثالجزء الثاني بالحول،
  . 31، ص1991الطبعة األولى، دار السالم، ،السیاسة المالیة والنقدیةإقتصادیات الزكاة واعتبارات عبد الحمید محمود البعلي،  )5(
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بعضها وحدد اهللا سبحانه وتعالى كیفیة توزیع هذه الزكاة من خالل ذكره للجهات المستفیدة منها في 
  . ریمالقرآن الك

   دلیل زكاة الذهب والفضة قوله سبحانه وتعالى: الذهب والفضةزكاة:﴿  َ َ ٱََ ِن  ِ ْ إ ا ٓ ُ َا َ ء
 َ ِ  ّ ٗ ِ ِ ٱَ ر َ ۡ َ نِ ٱوَ  ۡ َ ٰلَ  ۡ َ ۡ َ نَ أ ُ ُ ۡ َ ِ ِ  ِس ٱَ ِ ٰ َ ۡ  ِ ِ َ ونَ َ  ُ َ َ ٱوَ ِ ۗ ٱوَ ونَ  ِ ُ ِ ۡ َ ٱَ َ ٱوَ  َ ِ ۡ 

 ِ ِ َ  ِ  َ َ ُِ ُ َ  ِ ٱوََ  َُ ۡ ِ ّ  ٖ ِ َ اٍب أ َ  والدلیل من السنة قوله، ]34 اآلیة ،سورة التوبة[ ﴾ َِ
، إال إذا كان یوم القیامة صفحت له صفائح من ما من صاحب ذهب وال فضة ال یؤدي منها حقها"

علیها في نار جهنم فیكوى بها جنبه، وجبینه وظهره، كلما بردت أعیدت له في یوم كان نار فأحمي 
ما إلى النار   (1) "مقداره خمسین ألف سنة حتى یقضى بین العباد، فیرى سبیله إما إلى الجنة وإ

ربع العشر فإن لم  وفي الوقة ..."فیما كتبه  أبو بكر: في حدیث أنس في كتاب الزكاة قالو 
، وفي الذهب عن على بن أبي طالب (2)" تكن إال تسعین ومائة فلیس فیها شيء إال أن یشاء ربها

فإذا كان لك عشرون دینارا وحال علیها الحول ففیها نصف دینار فما ... : "قال أن النبي
الذهب والفضة  على أي وجه كانوالزكاة في الذهب والفضة مطلقا معناه ، (3)زاد فبحساب ذلك 

   (4).سواء كان نقودا أو أواني أو حلي أو غیرها من األشكال
  وهي جمیع األشیاء المعروضة للبیع والشراء بنیة التجارة فیها، وهي : زكاة عروض التجارة

لم یرد  هاألن الزكاة فیها نها ال تجبأتعتبر أمواال حقیقیة ألنها تقوم بالدینار والدرهم، قال إبن حزم 
نص في وجوبها، بل وجوبها كان رأي الصحابة، وقد أخذ جمهور الفقهاء بأقوال  عن النبي

 والواجب، الصحابة في وجوبها واعتبروها حجة ألنهم الذین شاهدوا وعاینوا وتلقوا عن النبي
   (5). أي ربع العشر %2.5الزكاة فیها  من
  واع من الثروة الحیوانیة ویخضع لها ثالثة أنهذه الزكاة تفرض على إیرادات : زكاة النعم

، والغنم، والنصاب الذي یوجب الزكاة في هذه األصناف الثالث رهي اإلبل، البق الحیوانات
 : یلي توضیحه فیما

  والمثال على ذلك ةإذا بلغت اإلبل خمسا وجب فیها الزكا: نصاب اإلبل : 

                                                             
  .449، ص987حدیث رقم ال، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاةرواه مسلم في صحیحه،  )1(
  .292، ص الجزء الخامس، باب في زكاة الغنم، كتاب الزكاة ،في صحیحه ه البخاريروا )2(
الجزء السنن الكبرى للبیهقي،  ،و البیهقي في سننه. 371، ص الجزء الرابعفي زكاة السائمة، : سنن أبي داوود، باب ،ه أبو داوود في سننهروا )3(

ه حدیث صحیح، ' صحیح و ضعیف سنن أبي داود ' قال األلباني في . ( 147، صالرابع   .73/ 4أنّ
  . 262، ص2007،الطبعة األولى، دار الغذ الجدید، مصر،  مذكرة فقهمحمد بن صالح العثیمین،   )4(
  . 26ص  1996 األردن، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر،  جامعة الیرموك،الزكاة وأثرها التربويرقیة سعید، حث علي محمد،  ) 5(
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  وما تجب فیه یوضح نصاب زكاة اإلبل )01(جدول رقم ال           
  القدر الواجب فیه  النصاب من اإلبل

  شاة واحدة   9 -5
  شاتان  14 -10
  ثالث شیاه  19 -15
  أربع شیاه  20-24
  )هي أنثى اإلبل التي أتمت سنة ودخلة في الثانیة(بنت مخاض   35 -25
  )هي أنثى اإلبل التي أتمت سنتین ودخلت الثالثة(بنت لبون   36-45
  )أنثى اإلبل التي أتمت ثالث سنوات ودخلت الرابعةهي (حقة   60 -46
  )هي أنثى اإلبل التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة(جذعة   75 -61
  بنتا لبون   90 -76
  حقتان   120 -91

  ثالث بنات لبن  129 -121
  بنتا لبون + حقة   139 -130
  بنت لبون + حقتان   149 -140
  ثالث حقاق   159 -150
  أربع بنات لبون   169 -160
  حقة+ ثالث بنات لبون   179 -170
  حقتان+ بنتا لبون   189 -180
  بنت لبون+ ثالثة حقاق   199 -190
  أربع حقاق أو خمس بنات لبون   209 -200

الطبعة  ،الموارد المالیة العامة في الفقه االقتصادي االسالمي ودورها في التنمیة االقتصادیةموفق محمد عبده، : المصدر
  .47، ص2004 األردن، األولى، دار حامد للنشر والتوزیع،

 وللتوضیح أنه إذا بلغ البقر ثالثین بقرة وجب إخراج الزكاة فیها: نصاب البقر : 
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  یوضح نصاب البقر وما یجب فیه :)02(جدول رقم ال            
  القدر الواجب فیه  النصاب من البقر

  ال شيء  1-29
  )له سنة ودخل في الثانیة ما مضت(تبیع   30-39
  )وهي التي دخلت في الثالثة وقیل في الرابعة(مسنة   40-59
  تبیعان  69 -60
  تبیع+ مسنة   79 -70
  مسنتان  89 -80
  ثالثة أتبعة  99 -90

  تبیع+ مسنة   109 -100
  تبیع+ مسنتان   119 -110
  ثالثة مسنات أو أربعة أتبعة  129 -120
  أتبعةثالثة + مسنة   139 -130
  تبیعان+ مسنتان   149 -140
  تبیع+ خمسة أتبعة أو ثالث مسنات   159 -150

  في كل ثالتین تبیع وفي كل أربعین مسنة  ویستمر
  ، سلسلة الفقه المالكي المسیر وأدلته، الطبعة الثانیة، الدار العثمانیة للنشر والتوزیعفقه الزكاة إسماعیل موسى، :المصدر

  .50ص ،2004الجزائر، 
 أنه إذا بلغت الغنم أربعین وجبت الزكاة باإلضافة إلى أن الماعز تضم إلى الغنم : نصاب الغنم

 :وللتوضیح
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    یوضح نصاب زكاة الغنم وما یجب فیه : )03(الجدول رقم            
  القدر الواجب فیه  النصاب من الغنم

  ال شيء  39 - 1
  شاة  120 - 40

  شاتان  200 - 121
  ثالث شیاه  399 - 201
  أربع شیاه  499 - 400
  خمسة شیاه  599 - 500

    وھكذا في كل مائة شاة

الطبعة  ،تنمیة االقتصادیةالموارد المالیة العامة في الفقه االقتصادي االسالمي ودورها في الموفق محمد عبده،  :المصدر
  .51، ص2004 األردن، دار حامد للنشر والتوزیع، األولى،
   الركاز هو مال دفن في الجاهلیة ووجد في أرض لم یجر علیها في : الركاز والمعادنزكاة

اإلسالم ملك وهو المعدن الذي یوجد بغیر عمل، فعلى واجده في الذهب والفضة أن یخرج منه 
الخمس فریضة لبیت مال المسلمین وقد أجمع الفقهاء على أن الركاز من الذهب والفضة فیه 

الطحن  منها سوى الذهب والفضة ففیهما بعضاستخرج  فیهفال زكاة  الخمس، أما المعادن
   (1) .والتخلیص ربع العشر

  یطلق هذا اللفظ على األموال  التي تجب الزكاة في غلتها ولم تتخذ للتجارة : زكاة المستغالت
والمصانع ولكنها تتخذ للنماء، فتغل ألصحابها كسبا من خالل أجرها أو بیعها، كالعقارات المبنیة 

والسیارات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع وغیر ذلك من رؤوس األموال، المغلة النامیة غیر 
 للنقود فمالك العمارة  االمتداولة التي تدر ربحا وفیرا ألصحابها، ونصاب المستغالت یعتبر نصاب

یقبض غلة  ملكه نقدا فعلیه أن یقدر نصابه من النقود من صافي اإلیرادات  كان أو المصنع إذا
  (2). بعد خصم المصاریف

  الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف وال تجب : زكاة الزروع والثمار
كلغ تقریبا، فإذا بلغ  653الزكاة إال إذا بلغ المحصول نصابا، والنصاب خمس أوساق وتساوي 

من اإلنتاج إذا كانت المزروعات  العشرالمحصول نصابا فتجب فیه الزكاة ومقدار الواجب یكون 
                                                             

  .73، ص2006للكتاب، مصر، ، الطبعة الثالثة، مركز اإلسكندریة الرقابة المالیة في اإلسالمعوف محمد الكراوي،   )1(
  . 36فاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، مرجع سبق ذكره، ص )  2( 
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 المزروعاتإذا كانت الخمس تسقى بماء المطر أو میاه العیون بدون كلفة یتحملها المزارع أو 
بكل الطریقتین السابقتین  إذا كانت المزروعات تسقى ثالثة أربع العشرتسقى بجهد من المزارع أو 

أو أجرة معدات قه على األرض من أجرة العمال فناجب على المزارع فإنه یحسب ما أوعند تقدیر الو 
  (1).دویة ونحوها ویخصمها ویزكي الباقياألسمدة أو األشراء  أو
  ىالحاضر وانتشرت بشكل كبیر حتى عمعرفت النقود الورقیة في العصر  :أوراق النقد زكاة 

استعمالها في جمیع الدول، وذلك بسبب اتساع نطاق المعامالت الداخلیة والخارجیة، وعدم كفایة 
النقود المعدنیة وحدها لتلبیة ما تتطلبه الحركة االقتصادیة، ولهذه النقود غطاء لدى البنك المركزي 

ة، متى بلغت لذلك استقر رأي الفقهاء على خضوعها للزكا، الذهب والعمالت األجنبیةللدولة من 
نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ المال مع الشخص ما مقداره خمسة وثمانین غرام من الذهب أو 

مع مراعاة أن القیاس یتم بسعر بیع المزكي للذهب أو  2.5%أكثر، وجبت علیه الزكاة فیها بنسبة 
  (2).الفضة أو العملة الورقیة بسعر الشراء

  وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وأیده أحمد ذهب أبو حنیفة : زكاة العسل
الشجر والزهر، ویكال ویدخر فوجبت فیه الزكاة  ىبالقیاس واالعتبار، ذلك أن العسل یتولد من نو 

َ ﴿:والثمار، قال تعالىع الزرو كالحب والتمر والكلفة فیه دون  َ َ ٱ َ ِ  ِ  ّ ُ ٰ َ ۡ زَ ِ رَ  ْ ا ُِ َ ْ أ ا ٓ ُ َا َ ء
ۗ وَ  ٞ َٰ َ  َ ٞ وََ ُ ِ وََ  ِ  ٞ ۡ َ   ٞ م ۡ َ  َ ِ ۡ َ ن  َ ِ أ ۡ ونَ ٱَ ُِ ٰ َ ۡ  ُ نَ ٱُ ُِ أما مالك  ،]254اآلیة سورة البقرة، [ ﴾  ٰ

م وجوب الزكاة في فقد قالوا بعدصالح وابن المنذر، والشافعي وابن أبي لیلى والحسن بن أبي 
المنذر أنه لیس في وجوب الصدقة فیه خبر یثبت وال إجماع فال زكاة  ابن العسل، ودلیلهم ما قاله

 (3) .فیه الدلیل الثاني أنه مائع خارج من الحیوان، فأشبه باللبن واللبن ال زكاة فیه باإلجماع
أما نصاب العسل فلم ترد اآلثار فیه بحد معین، وقد اعتبر أبو عبید نصابه خمسة أوسق      

واتفق  .هوهي تساوي عشرة أطال، أما أبو حنیفة فقد ذهب إلى وجوب الزكاة في قلیل العسل وكثیر 
  ان في العشر إذا ك ففیه العشر إذا كان في السهل، ونصالموجبون لزكاة العسل على أن الواجب 

  (4) .یتحمل الكلفة والمشقة بلالج
  لحامله ) شركة أو بنك أو حكومة(یعرف السند بأنه تعهد مكتوب من المدین  :زكاة السندات

بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاریخ معین نظیر فائدة مقدرة، وال یمثل السند جزءا من حقوق 

                                                             
  .72 -71، ص ص2007، الطبعة األولى، فلسطین، یسألونك عن الزكاةحسام الدین بن موسى عفانة،  )1(
  .26، صمرجع سبق ذكرهبوكلیخة بومدین،  )2(
  .36 -35ص ذكره، صفاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، مرجع سبق  )3(
  .36المرجع السابق، ص )4(
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، ویصدر السند )الحكومةالشركة أو البنك أو (الملكیة ولكنه یمثل جزء من قرض على المدین 
بقیمة اسمیة معینة، ثم یصبح له قیمة سوقیة تزید أو تنقص حسب ظروف العرض والطلب في 
بورصة األوراق المالیة، ومهما یكن الحكم بالحل أو بالحرمة في هذه السندات فإنها رأس مال 

ذلك ستوقف  ، وعلى(1)مملوك لصاحبه كاألسهم، ولذلك أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فیها
  (2) :معاملة الزكاة بالنسبة للسندات على نیة صاحبها مثل األسهم كما یلي

  إذا كان شراء السندات بنیة إعادة بیعها بقصد المضاربة على سعرها وارتفاع ثمنها فهي في
هذه الحالة تعتبر من عروض التجارة، ولذلك یتم تقییم قیمتها السوقیة في نهایة الحول ثم تحسب 

 .2.5%ة على القیمة السوقیة الحاضرة للسندات مضافة إلیها عوائدها وبنسبة زكاة الزكا
  أما إذا كان شراء السندات بنیة االحتفاظ بها بقصد االستثمار والحصول على عائدها مما

من قیمتها  2.5% األول یرى أنها تعتبر دیونا مرجوة السداد فیزكى سنویا بمقدار: یوجد رأیان
فقط ) الفائدة(وعائدها متى حال علیها الحول وبلغت نصاب، والثاني، أن الزكاة تكون من العائد 

وقد .على اعتبار أن السندات في هذه الحالة ستعتبر بمثابة أموال ثابتة تدر دخال 10%وبنسبة 
یف تؤخذ منه یقول قائل إن الفائدة التي تؤخذ عن السندات إنما هي مال خبیث ألنها ربا فك

الزكاة؟ واإلجابة على ذلك تتلخص في أنه لو تم إعفائها من الزكاة ألدى ذلك إلى أن یقتنیها 
الناس بدال من األسهم بذلك یترك الناس الحالل إلى الحرام، إذن الحكمة من فریضة الزكاة هنا 

  . هي للمنع والتخویف ولیس للقبول والرغبة فیها
  من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح  عبارة عن جزء: زكاة األسهم

الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم یعد شریكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد 
أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ویستطیع مالك السهم أن یبیعه متى شاء، وللسهم قیمة اسمیة 

یضا قیمة سوقیة تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أ
  (3) .األوراق المالیة التي تتداول فیها األسهم

  (4) :ویمكن توضیح أهم األحكام المتعلقة بزكاة األسهم فیما یلي     

                                                             
  .69، ص 2002كمال خلیفة أبو زید، أحمد حسین علي حسین، محاسبة الزكاة، إدارة الجامعة الجدیدة، مصر،  )1(
  .70، ص المرجع السابق )2(
  04-10الثامن، الكویت،  ، اإلصدارأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفاراتلبیت الزكاة، الهیئة الشرعیة  )3(

2009/2010:  
ww.minhajadvisory.com/files/Rules,le 04/02/2015, h14:15.     

 .المرجع السابق )4(
  



 ماهیة الزكاة                                                                             الفصل األول
 

 27 

ویحكم على األسهم من حیث الحل و الحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهم فیها، فتحرم      
المساهمة في الشركة ویحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض األساسي من الشركة محرما كالربا، 

الغرر، أما بالنسبة إلى  التعامل بطریقة محرمة كبیوعوصناعة الخمور والتجارة فیها مثال، أو كان 
  .تزكیة األسهمكیفیة 
  إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكیة موجوداتها فال تجب على المساهم، فردا كان     

أو شركة إخراج زكاة أخرى على أسهمه منعا لالزدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، 
وأما إذا كانت  أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق یوم 

همه وجوب الزكاة ثم یحسب منه ما زكته الشركة ویخرج الباقي إن كانت زكاة القیمة السوقیة ألس
ن كانت زكاة القیمة السوقیة أقل فله أن یحتسب الزائد في زكاة  أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإ

  . أمواله األخرى أو یجعله تعجیال لزكاة قادمة
  :أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه یجب على مالك األسهم تزكیتها على النحو التالي    
 لشركة أو غیرها، مقدار ما یخص كل سهم من الموجودات إذا أمكنه أن یعرف عن طریق ا

 .(2.5%)الزكویة للشركة فإنه یخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة العشر 
  ذا كانت الشركة لدیها أموال تجب فیها الزكاة كنقود وعروض تجارة ودیون مستحقة على وإ

الشركة ما یخص أسهمه المدینین  ولم تزك أموالها ولم یستطع المساهم أن یعرف من حسابات 
من الموجودات الزكویة فإنه یجب علیه أن یتحرى ما أمكنه ویزكى ما یقابل أسهمه من 
الموجودات الزكویة، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبیر بحیث تستغرق دیونها 

 .موجوداتها
فقط وال یزكى أصل  أما إذا كانت الشركة لیس لدیها أموال تجب فیها الزكاة فإنه یزكي الریع    

  .السهم
  یعرف المخصص بأنه أي مبلغ یخصم أو یحتجز من أجل استهالك : زكاة المخصصات 

أو تجدید أو مقابلة النقص في قیمة األصول أو من أجل مقابلة التزامات معلومات ال یمكن تحدید 
  (1).لم تتحقققیمتها بدقة تامة، ومخصص عبئ یجب تحمیله على اإلیراد سواء تحققت أرباح أم 

  (2): أنواع من المخصصات منها ةدعوهناك    

                                                             
/ 2011، مذكرة ماجستیر، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، المخصصات واالحتیاطیات في البنوك اإلسالمیة من منظور فقهيالطیب مبروكي،  )1(

  .26، ص 2012
  :موقعفي ، منشور الزكاةملخص في محاسبة نبیل حسن، (2)  

  http://omatmohamed.yoo7.com/t1574-topicle13/02/2015, h16 :00.   
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 دوریا من اإلیرادات لمقابلة النقص  مخصصهو مبلغ  :مخصصات إهتالك الموجودات الثابتة
  .في الموجودات الثابتة ألغراض االستخدام أو التشغیل وللمساعدة في االستبدال واإلحالل

  ال تعتبر من المطلوبات واجبة الحسم من الموجودات حیث أن الموجودات  :الحكم الشرعي
  .اء الزكويعالثابتة نفسها لم تدخل في الو 

 من اإلیرادات لمقابلة بین القیمة  مخصصهي مبالغ  :مخصصات لبنوك الموجودات المتداولة
الدفتریة والقیمة الحالیة تطبیقا لقاعدة الحیطة والحذر، وتقیم على أساس التكلفة أو السوق أیهما 

  .أقل
 هذه المخصصات ال تعتبر من المطلوبات التي تحسم من الموجودات  :الحكم الشرعي

  .الزكویة
  عبارة عن التزامات على الشركة : محددةمخصصات لمقابلة التزامات اتجاه الغیر ولكن غیر

  .اتجاه الغیر من أمثلها مخصص نهایة الخدمة، مخصص الضرائب، مخصص التعویضات
 یجب تقدیر هذه االلتزامات بدقة وبدون مغاالة حتى ال تتحول إلى احتیاطات  :الحكم الشرعي

ذا تبین أن فیها مغاالة  سریة  وتعتبر من الدیون الحالة التي تحسم من الموجودات الزكویة، وإ
ذا تضمن هذا االلتزام المتوقع السداد فوائد تأخیر أو نحو ذلك فال تعتبر تلك  یجب إزالة الفرق، وإ
الفوائد من الدین الواجب السداد شرعا وبذا فال تحسم الفوائد من الدین الواجب السداد شرعا وبذل 

  .زام الواجب السدادال تحسم الفوائد من الموجودات الزكویة ویحسم فقط االلت
  المستفیدون من الزكاة: رابعا 
َ  ﴿:حدد اهللا سبحانه وتعالى الجهات التي تصرف فیها الزكاة من خالل قوله تعالى   ِ ُ ٱإ ٰ َ َ 

ءِ وَ  ٓ ا َ َ ُ ۡ ِ ٱِ ِ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ِ ٰ َ َ وَ  ۡ ۡ َ ِ ٱَ َ َ ُ ۡ  ِ ۡ وَ ُ ُ ُ ِب ٱُ َ ِ َ ٱوَ  ّ ِ ِ ٰ َ ۡ  ِ ِ َ  ِ ِ ٱوَ  ِ ٱوَ ِ ٱ ۡ ِ  َ ِ  ّ ٗ َ ِ َ
ٞ  ُ ٱوَ ِ ۗ ٱ ِ َ  ٌ ِ     .]60سورة التوبة، اآلیة [ ﴾ َ

 : الفقراء والمساكین -1
كما حددت اآلیة التي ذكرناها من سورة التوبة مصاریف الزكاة فالمصرفان األول والثاني هما 

والمساكین فهم أول من جعل اهللا لهم سهما في أموال الزكاة وهذا یدل على أن الهدف األول الفقراء 
 في بعض أحادیثه على ذلك من الزكاة هو القضاء على الفقر والعوز وقد اقتصر النبي

أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم وترد على "حین وجهه إلى الیمن  المعاذ : "فقال
   (1)"فقرائهم

                                                             
  .330، ص1496حدیث رقم ال الجزء األول،، باب أخد الصدقة من األغنیاء، كتاب الزكاةرواه البخاري في صحیحه،   )1(
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 هو الذي ال شيء عنده أو المحتاج المتعفف الذي ال یسأل، أي الذي ال یملك ماال وال : الفقیر
   (1). كسبا حاال وقیل كل من ال یملك نصاب الزكاة یعد فقیرا

 وقد ،  (2)ا واحد في كل شيء مقد یكون أخف فقرا من الفقیر أو أشد غیر أن حكمه: المسكین
لیس المسكین الذي یطوف على الناس : "المسكین في بعض أحادیثه فقال عرف الرسول

ترده اللقمة واللقمتان، والتمر والتمرتان، ولكن المسكین الذي ال یجد غني یأذیه وال یفطن له 
  (3)".فیتصدق علیه وال یقوم فیسأل الناس

ویحفظونها، ویوزعونها وهم العمال الذین یقومون بجمع الزكاة عن أصحابها : العاملون علیها -2
على مستحقیها بأمر إمام المسلمین  فیعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إال إن كان ولي ألمر قد 
رتب لهم رواتب من بیت المال على هذا العمل، فال یجوز أن یعطوا شیئا من الزكاة، كما أنه ال 

لما جاء عن عبد  (4)ة الذین تحرم علیهم الصدق  یجوز أن یكونوا من أقرباء رسول اهللا
  المطلب بن ربیعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس یسأالن رسول اهللا

إن الصدقة ال تحل لمحمد وال آلل محمد، إنما هي أوساخ : "لیستعملهما على الصدقة فقال
  (5)".الناس

 وهم الذین یراد تألیف قلوبهم باالستمالة إلى اإلسالم، أو التثبیت علیه،  :المؤلفة قلوبهم  -3
أو بكف شرهم عن المسلمین، أو رجاء نفعهم للدفاع عنهم، أو نصرهم على عدولهم، سواء أكانوا 

   (6)مسلمین أم غیر مسلمین 
ن في القرآن الكریم العبد أو األمة وتصرف الزكاة في فك الرقاب كنایة ع المراد بالرقبة: الرقاب -4

  (8) :ویكون ذلك عن طریق (7) ؛والعبودیة تحریر العبید واإلیماء من الرق
  هو العبد الذي كاتب سیده واتفق على أن یفك رقبته شریطة أن یؤدي له مبلغ من : المكاتب

 .التزم به نظیر عتقهمال الزكاة یعینه على أداء المال الذي 

                                                             
مقومات  :الملتقى األول حول مداخلة مقدمة فياالجتماعیة، والعدالة  االقتصادیةالزكاة كآلیة لتحقیق التنمیة  كروش نور الدین، براق محمد، )1(

  .177، ص2012دیسمبر  04-03 ، جامعة قالمةاإلسالمي االقتصادتحقیق التنمیة المستدامة في 
  .142ص ،1998مكتبة اإلشعار، مصر،  ،الزكاة بین النص والتطبیقمحي محمد مسعد،  )2(
ا ﴿، باب قول اهللا تعالى كتاب الزكاةرواه البخاري في صحیحه، )  3( ْلَحافً وَن النَّاَس ِإ ْسَأُل    .  124، ص1479 رقمالحدیث ، الجزء األول،﴾َال یَ
  :، من الموقعیعلمون والذین ال یعلمون الزكاةموسوعة هل یستوي الذین أبو سند محمد،  ) 4(

www.lovely0smile.com/BookW le16/02/2015, 16 :00 h.   
  .754، ص1027رقم الحدیث ،الجزء الثاني ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة،كتاب الزكاة): بلفظ آخر(رواه مسلم في صحیحه  )5(
  . 29ص مصر،، دار السالم، أحكام الزكاةعبد اهللا ناصع علوان،  )6(
  .616ص ،1981، لبنانالجزء األول، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة،   ،فقه الزكاةیوسف القرضاوي،  )7(
  .616ص ،المرجع السابق )8(
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  ن یشتري ولي األمر من مال الزكاة عبد أو أمة وأ اهم المزكي مع غیره في إعتاق رقبةأن یس
ماء ثم یعتقه لوجه اهللا تعالى  .عبیدا وإ

                                          ریم فهو الدائن، ومن الشروط التيالغارمون جمع غارم وهو الذي علیه دین، أما الغ :نوالغارم -5
  (2): نذكرو  (1)یجب أن تتوفر في الغارمین حتى یتحصلوا على الزكاة 

  ؛أن یكون غیر قادر على قضاء دینه 
  ؛یستدین من أجل األخذ من الزكاة أن ال 
  ؛ن لطاعة ولیس لمعصیة كشرب الخمرأن یكون الدی 
  ة؛سر حسب ما تسمح به حصیلة الزكاكانت إعانة المعأن یكون الدین حاال، فإن كان مؤجال  
  ال ینبغي لمن یجد دخال یكفیه أن یستدین إلنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتمادا على

 .  السداد من مال الزكاة
وهو الجهاد الذي یقصد به أن تكون كلمة اهللا هي العلیا، فیعطي المجاهد بهذه  :في سبیل اهللا -6

إذا لم یكن له مرتب من بیت المال ما یكفي مؤنته وأهله حال غیبته، وما یشتري النیة من الزكاة، 
ظهار دینه وصیانة  به عتاده وسالحه وكافة ما یحتاجه لجهاده، لما في ذلك من إعالء كلمة اهللا وإ

ۡ  ﴿:قال تعالى  (3)حرمات المؤمنین ودفع أذى الكافرین، ُ ُ ِ ٰ َ نَ  وَ ُ َ ٞ وَ َ ۡ ِ نَ  ُ َ  َ ٰ ُ ٱَ ِ ّ  ُ  ۥُ
ِِن  َ  ِۚ ْ ٱِ ا ۡ َ ِن  َ ٞ  َ ٱَ ِ َ نَ  ُ َ ۡ َ   . ]39اآلیة سورة األنفال، [ ﴾  َِ

ویقصد به إعطاء الشخص المسافر الغریب في أرض لیس له فیها مال من : إبن السبیل -7
ن كان  الزكاة، كان غنیا یأخذ على سبیل القرض الحسن على أن یرده بعد عودته إلى وطنه، وإ

   (4). فقیرا فال یرده باعتباره من الفقراء والمساكین ویعطى له ما یكفیه حتى یعود لوطنه
  الضریبة للزكاةمحاكاة : المبحث الثاني

ذلك هو المراد  إن مفهوم الزكاة یتسع ألكثر من كونها حق للفقیر في مال الغني، فلو كان      
وفرضت على  اختالف نوع النشاط منها لما وجدت المقادیر واألنصبة ولما اختلفت بحسب

ها حق حكمة أخرى غیر كونط بعینه أو أنواع الثروة المختلفة، إذ هناك االشخص ولیس على النش
للفقیر في مال الغني، فالزكاة تؤدي إلى التنمیة كما هو الحال في الضرائب التي تعتبر في هذا 

  .الوقت من أهم الفروع التي تعتمد علیها الدولة في تغطیتها للنفقات العامة

                                                             
  . 37بوكلیخة بومدین، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . 37، ص المرجع السابق )2(
  .34، ص1996، السعودیة، الطبعة الثانیة، دار الوطن للنشر والتوزیع، اإلرشادات بفریضة للزكاةعبد اهللا بن صالح القصیر، )  3(
  . 205، صمرجع سبق ذكرهنعمون وهاب، عناني ساسیة،  )4(
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  مفاهیم عامة حول الضریبة: المطلب األول
  تعریف وخصائص الضریبة: أوال
  الضریبة عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهیئات المحلیة «:تعریف الضریبة 

جبرا ویتم تحصیلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل وذلك وفق قانون أو تشریع محدد، ویكون 
الهدف من فرض الضریبة المساهمة في تغطیة نفقات الدولة المختلفة وتحقیق بعض األهداف 

   (1). »تي تسعى الدولة إلى الوصول إلیهااالقتصادیة واالجتماعیة ال
  من خالل التعریف السابق للضریبة یتضح لنا أن الضریبة تمتاز: خصائص الضریبة  
  (2):یلي بما
 أي تجبى بصورة نقدیة، ولیست عینا، حیث أن السداد العیني  :الضریبة ذات شكل نقدي

  لعینیة السابقة؛لتالؤمه مع االقتصادیات ا افي الماضي نظر  للضرائب كان سائدا
 یادة الكاملة في وضع القوانین الضریبیة وفرضها ألن الدولة لها الس: الضریبة فریضة حكومیة

 وب عن الدولة بعض الهیئات العامة؛على المكلفین بأدائها، كما یمكن أن ین
 الجبر، أو اإللزام، انطالقا أي إلزامیة، تفرض أو تجبى من األفراد على سیبل : الضریبة جبیرة

 یاها، وعقوبة من یمتنع عن أدائها؛من فكرة السیادة التي تمارسها الدولة على رعا
 مكلفون بصفة نهائیة ال أي أنها ال تسترد، وال تحق المطالبة بها، ویدفعها ال :الضریبة نهائیة

 رجعة فیها؛
 ل على مقابل أو نفع معین أي تدفع إلى الدولة دون اشتراط الحصو  :الضریبة بال مقابل
 قابلها؛م

 یقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضریبة، مجموعة القواعد واألسس التي  :مبادئ الضریبة: ثانیا
  (3):يیتعین على المشرع إتباعها عند وضع أسس نظام ضریبي في الدولة وتتمثل ف

  حسب الدخول الدین  یجب على كل الفئات االجتماعیة أن تخضع للضریبة،: قاعدة العدالة
  بها تحت حمایة الدولة؛ یتمتعون
  ویقصد بها أن تكون الضریبة محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو إبهام  :قاعدة الیقین

 بأدائها بصورة واضحة ال لبس فیها؛أي أن یكون المكلف متیقنا بمدى التزامه 

                                                             
  .3، ص2005الدستور التجاریة، ، الطبعة الثالثة، مطابع محاسبة الضرائبمحمد أو نصار، محفوظ المشاعلة،  )1(
  .4، صالمرجع السابق )2(
  .30-25، ص ص2008، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي،   )3(
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  ویقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظیم قواعد إعداد الضریبة بصورة : قاعدة المالئمة في الدفع
جراءات عدكلفین بها وتسهیل دفعها وخاصة فیما یتعلق بمو روف المظتالئم   ؛هالتحصیل وطریقته وإ
  ویقصد بهذه القاعدة أن یتم تحصیل الضریبة بطریقة سهلة في :قاعدة االقتصاد في النفقة 
 .حین ال تكلف إدارة الضرائب مبالغ كبیرة 
  أهم أنواع الضرائب: ثالثا 
  تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل األشخاص الطبیعیین  :الضریبة على الدخل اإلجمالي

وتفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي اإلجمالي " الضریبة على الدخل اإلجمالي"تسمى 
ضرائب المباشرة والرسوم من قانون ال 98إلى  85المواد من  للمكلف بالضریبة المحدد وفقا ألحكام

  (1) المماثلة؛
  تؤسس ضریبة سنویة على مجمل األرباح أو المداخیل التي : الضرائب على أرباح الشركات

وتسمى هذه  ،136تحققها الشركات وغیرها من األشخاص المعنیون المشار إلیهم في المادة 
  (2) الشركات؛ریبة بالضریبة على أرباح الض

  تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل الضریبة على الدخل : الضریبة الجزافیة الوحیدة
 على الضریبة على الدخل اإلجمالي  الضریبة على أرباح الشركات، وتعطى نیابةو  ياإلجمال

  (3) لمضافة والرسم على النشاط المهني؛أو الضریبة على أرباح الشركات، الرسم  على القیمة ا
  المحققة من طرف عبارة ضریبة مستحقة على رقم األعمال  هو :الرسم على النشاط المهني

 (4)؛شخص طبیعي أو معنوي في كل بلدیة تابعة لمقر إقامته

  ضریبة عامة على اإلنفاق تمس مجموع السلع والخدمات  :لى القیمة المضافةالرسم ع
  (5). االستهالكیة في الجزائر

  أثار الضریبة: رابعا
إن الضریبة تؤثر على عدة متغیرات اقتصادیة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى   

  : یلي ن نذكر بعض هذه المتغیرات فیماالفردي ویمكن أ
  

                                                             
  .17، ص2015للجمهوریة الجزائریة،  لةقانون الضرائب المباشر والرسوم المماث، الباب األول الضریبة على الدخل اإلجمالي، 1المادة )1(
  .52ص 2015لجمهوریة الجزائریة، ل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب الثاني الضریبة على أرباح الشركات، 135المادة  )2(
، الصادر في الجریدة 2015 لسنةالمتضمن قانون المالیة ، 1436مؤرخ في رابع األول عام  10-14قانون رقم من مكرر،  282المادة  )3(

  .6، ص2014دیسمبر  31، 78لعدد اة للجمهوریة الجزائریة، یالرسم
  .20ص 2010/2011مكتبة بن موسى السعید، الجزائر،  جبایة المؤسسة بین النظریة والتطبیق،رحال نصر، عوادي مصطفى،    )4(
  .22المرجع السابق، ص )5(
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  أثر الضریبة على االستهالك 
بحسب  وهذاتقوم الضرائب بالتأثیر بصورة مباشرة على مقدار دخل المكلفین بها بالنقصان،   

 صحیح، وكلما كان المعدل مرتفعا كان تأثیره على مقدار الدخل أكبر والعكس معدل الضریبة،
یدفعهم إلى التضحیة ببعض محدودة والمتوسطة، یقل دخلهم مما فالمكلفون وخاصة ذوي الدخول ال

  (1).هذا القول لیس صحیحا بصورة مطلقةو السلع والخدمات وخاصة الكمالیة منها، 
  أثر الضریبة على االدخار  
، ویمكن تلكي تقوم الدولة باالستثمارات فإنها تلجأ عادة إلى الضریبة لتمویل هذه االستثمارا  

ایجابیا، إال أن أثر الضریبة على االدخار الخاص  االدخار العام یكون القول أن أثر الضریبة على
  (2). تال یكون كذلك في الغالب من الحاال

  (3):إبراز أثر الضریبة على التوزیع فیما یلي ویمكن: أثر الضریبة على األسعار والتوزیع  
 في المدخرات وبالتالي  اإن زیادة الضرائب تحدث انخفاض :أثر الضریبة على األسعار

ؤدي إلى ارتفاع انخفاض االستثمار واإلنتاج مما یعني انخفاض في عرض السلع والخدمات مما ی
 حالة الضرائب غیر المباشرة تكون النتیجة نفسها، ألن المستورد أو المصدر  أسعارها، وفي

أو المنتج أو البائع یضیف مبلغ الضریبة الجدید في سعر السلعة والتي یتحملها في معظم 
  . األحیان المستهلك في األخیر

 للدخل القومي الموجهة  النسبیةالضریبة على الحصص  تؤثر: أثر الضریبة على التوزیع
لمختلف الشرائح والفئات، وهذا في اتجاه تخفیض الفارق بین المداخیل، أین تقوم الضریبة بدور 

طرح قیاس إعادة التوزیع عن طریق الضریبة عدة مشاكل یالمصحح لحالة التوزیع األولى و 
بعض الفئات عن منهجیة تتعلق بكیفیة األخذ بعین االعتبار المزایا المحصل علیها من قبل 

 . طریق النفقات العمومیة
 
 
 
 
 

                                                             
  .63، ص2011، مكتبة العلم، الجزائر، المؤسسة الجزائریةجبایة بوكرن یحیاوي نصیرة،   )1(
  .64السابق، صالمرجع   )2(
  .47-46، ص ص2009مكتبة المركزیة الجزائریة،  الجزائر، ال، الطبعة األولى، جبایة المؤسسةمحمد حمو، منور أوسریر،   )3(
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  نظرة االقتصاد الوضعي للزكاة: المطلب الثاني
، حتى بدأت األیادي إن رسالة اإلسالم ما فتأت ترى النور على یدي رسول اهللا   

وهذا ما یدفعنا إلى المنصف لعدوه،  العدو  المنكرة والمعادیة له، فمنهم المنكر الجاحد، وفیهم
      (1) :وأخرى متهجمة دراسة وجهة نظر الغربیین من منطلق دراسات استشراقیة منصفة 

  النظرة الغربیة المنصفة :أوال
من بین أكبر المتطرفین للدراسات االستشراقیة العادلة منها الداعیة المصري محمد مسعد     

لسنا ... '': ''ول دیورانت'' وفي الزكاة یقول'' : قولهیاقوت، فكما جاء في كتابه حول هذا الموضوع 
 ما فرضه علیهم محمد) الضرائب(نجد في التاریخ كله مصلحا فرض على األغنیاء من 

  ''...إلعانة الفقراء
كانت الزكاة قبل كل شيء عمال '': القول في فضائل الزكاة فیقول'' جاك ریسلر''ویفضل     

داریا ینظر إ إعتد النبي ) المدینة(وفي تنظیم جماعة ''لیه على أنه فضیلة كبرى تعاونیا حرا وإ
ضریبة شرعیة إجباریة لصالح الفقراء والمعوزین، وسیتحول فیما بعد هذا هذا العمل الخیر  

لكن إذا كانت الدولة قد وضعت هذا العمل ... النظام وستولد عنه هیئة من موظفین وبیت المال
فضیلة مارسها المسلمون تلقائیا  -بفضل القرآن –مبدأ الزكاة ظل  الخیر مصدرا لمواردها، فإن

فقد كان أول من شرع ضریبة تجبى من  وینبغي أن نزجي الثناء لمحمد  بوصفه واجبا دینیا
  .''األغنیاء للفقراء، هكذا أوجد القرآن الرحمة اإلجباریة

إن معظمهم كانت نهایته  جدیر بالذكر، ومن خالل ما تم سرده من أقوال الغرب السابقة،   
تباع النبي   .لما وجدوه من عدالة اإلسالم وصدق صاحبه اعتناق اإلسالم وإ

  النظرة التهجمیة على الزكاة :ثانیا
لقد حاول الكثیر من المستشرفین النیل من اإلسالم، وتحریف المفاهیم ألغراض یكاد تكون    

معلومة، إال أنها ولألسف تتسم بطابع التدلیس والمغالطات بغیة تبدیل المفاهیم، ولقد انبرى لتلك 
 الدكتور یوسف القرضاوي ردا من العلماء یردون علیها، فقد كتبالمغالطات واألكاذیب مجموعة 

وال أدري كیف یقول هذا باحث یدعى له التعمق في معرفة الفقه والشریعة '': على هذا الموضوع
إن طبیعة الزكاة في أیام النبي: اإلسالمیة، وكیف یستطیع هذا المستشرف إقامة البرهان على قوله

أین هذا الغموض  ؟''كانت غامضة، ولم تكن ضریبة من الضرائب التي یقتضیها الدین 

                                                             
 ةورقل قاصدي مرباح، جامعة ،ماجستیرمذكرة ، االقتصادیة واالجتماعیةمحاكماة الزكاة للضریبة في مجالي التنمیة یزید بلعدل، با )1(

  .16 -14، ص2012ّّ/2013
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وقد شملت كل األموال النامیة في البیئة  األموال التي تجب فیها الزكاة؟ دد النبيوقد ح
العربیة في عصر النبوة، كما حدد المقادیر والنسب الواجبة من العشر إلى نصفه إلى ربعه، كما 
بین وقت وجوبها وأنها في كل حول مرة، وفي الزروع في كل زرعة، وكذلك حدد المصارف التي 

الزكاة، ونزل في القرآن الكریم وفصلته األحادیث، ثم بین طریقة أداء الزكاة وذلك عن  تنفق فیها
، ومن هنا ''العاملین علیها'': طریق الجهاز المختص بالتحصیل والتوزیع، الذي سماه القرآن الكریم

  .والقبائل، لیجمعوا الزكاة ویفرقونهاعماله وسعاته إلى مختلف األقالیم النبي  بعث
هؤالء المستشرفین وكذبهم، فالمستشرقون حینما یقولون أن أبا بكر غلو األفاضل  لقد بین العلماء   

في موقفه   هو الذي أقام األمر للزكاة ومحاولتهم النیل من عمر بن الخطاب الصدیق 
 اللین اتجاه مانعي الزكاة، لم یعرفوا أن أبا بكر الصدیق إنما هو صاحب رسول اهللا األول وثاني

وهم حین یقولون ذلك   النبيإثنین في صحبة الهجرة، لم یكن إال مكمل رسالة صاحب 
  .  ع الفرقة والخالف بین المسلمینزر لیس حبا في أبا بكر ولكن خوضا بغیر علما، ومحاولة ل

  نظرة االقتصاد اإلسالمي للضریبة: المطلب الثالث
ولم یكن اختالف الفقهاء حول مشروعیة لم یكن موضوع الضرائب في اإلسالم حدیث العهد،    

حجج وأدلة في ذلك  ند إلىالضرائب أو عدمها ولید العصر الحدیث أیضا، وهذا االختالف یست
  .وسنعمل على سردها وبیان أرجح أقوالها حسب األغلبیة في ذلك

   أن في المال حق آخر غیر الزكاة، وهو  یق إلىاستند هذا الفر  :فرض الضرائبالمجیزون
نفاق في سبیل اهللا، وهذا النوع من اإلنفاق فریضة إلزامیة في أدائها، ولكنها اختیاریة في نطاقها اإل

أي حصتها من مال الفرد غیر أن هذا االختیار لیس مطلقا بل هو خاضع لظروف المجتمع 
واحتیاجاته فإذا أدى الناس هذه الفریضة بحصة ال تفي بین مطالب المجتمع كان لولي األمر أن 

ثم یقوم بتحصیل  ،حدد المبلغ الواجب تحصیله على ضوء ما تملیه الحاجات الضروریة للمجتمعی
وفي ذلك نجد التشریع المالي اإلسالمي یأخذ في البعض  من كل فرد على حساب مقدرته ویسره،

الحاالت االستثنائیة بأسلوب الضریبة التوزیعیة وهذا االحتیاج هو سند الضرائب التي لولي األمر 
َ  ﴿:قوله تعالىلأن یفرضها ویجبیها إلى جانب ما یجبیه من الزكاة،  ِ ٱۡ ۡ  َ َ ِ  ۡ ُ َ ُ ْ وُ ا َ ُ ن  َ أ

ِقِ ٱ ۡ َ ِِب ٱوَ  ۡ َۡ ۡ  ِ ٰ ِ ٱوََ ۡ  ِ  َ َا َ ۡ ء مِ ٱوَ  ِ َ ۡ َ ِ ٱ ۡ ِ ٱوَ  ِ َِ َ َ ِ ٱوَ  ۡ ٰ َِ ِ ٱوَ  ۡ ّ َا  َ  ِۧ َ ء لَ ٱوَ َ ۡ  ِ ِ ّ ُ  ٰ َ ِي  ۦَ و َ ذ
ٰ ٱ َ ۡ ُ ٰ ٱوَ  ۡ َ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ٱ ۡ َ ٱوَ  ِ ِ ِ ٓ  ِ ِب ٱوَ َ ِ مَ  ّ َ َ أ َ ٱوَ ة ٰ َا  َ َ ء َ ٱوَ ة ٰ نَ ٱوَ  َ ُ ُ ۡ  ْۖ وا ُ َٰ َ ا  َ ِذ ِۡ إ ِ ۡ َِ
َ ٱوَ  ِ ِ ءِ ٱِ  ٰ ٓ َ ۡ َ ءِ ٱوَ  ۡ ٓ َ  ا ِ ِس ٱوَ ۡ َ ۡ  َ ِ وَْ ُ َ ٱأ ِ  َ َ ْۖ ا ُ  ُ  ُ َ ِ وَْ ُ أ نَ ٱوَ ُ ُ   ]177اآلیة البقرة،سورة [ ﴾  ۡ
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بأن كلیهما یختلف عن اآلخر  افنص على كل من اإلنفاق والزكاة على حدا في آیة واحدة قاطع
 . (1)وأنهما فریضتین مختلفتین

  الزكاة، فمن أخرج زكاة ماله فریق أن الحق الوحید في المال هو یرى هذا ال: القائلون بالمنع
 في شيء فقد برأت ذمته، وال یجوز بعد ذلك التعرض لما في یده من أموال دون حق وال بباطل 

احتجوا لهذا الرأي بأدلتهم : حجتهم في المنعو  ،(2) من اهللا تعالىإلى أن یتطوع رغبة باألجر 
 (3):أهمها
  دلني على عمل إذا عملته دخلت '': فقال أن أعرابیا أتى النبي ما رواه أبو هریرة

المكتوبة، وتؤدي الصالة المفروضة تعبد اهللا وال تشرك به شيء، وتقیم الصالة : الجنة فقال
من سره  والذي نفسي بیده، ال أزید عن هذا، فلما ولى قال الرسول: تصوم رمضان، قالو 

ففي هذا الحدیث أعلن الرجل على أنه ال  ، (4)"لجنة فلینظر إلى هذارجل من أهل ا أن ینظر إلى
 وأخبر أنه من أهل الجنة؛ یزید على الزكاة المفروضة وال ینقص فرضي رسول

  قالوا إن ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في المال غیر الزكاة مطلوبة على
بأنها حقوق واجبة أو قالوا لوجوب وااللتزام كما في حق الضیف، سبیل االستحباب ال على سبیل ا

 قبل الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخت كل حق كان قبلها؛
  إذا أدیت زكاة مالك فقد قضیت ما :"قال أن النبي روى الترمیذي عن أبي هریرة

 .(5)"بإخراج شيء أخر على سبیل الوجوبوال یطالب  ؛علیك
  یقول  مارواه ابن ماجة عن الشعیب عن فاطمة بنت قیس أنها سمعته تعني رسول اهللا
 .(6)''لیس في المال حق سوى الزكاة" 

ن، وسرد أبرز حججهم وأدلتهم یمكننا وبالنظر إلى الواقع أن نسلك بعد عرض رأي الفریقی
عاتق یره لم یقع على مع تقد'': وفي هذا یقول عیسى صالح العمري طریقا وسیطا بین الفریقین،

مسؤولیات وحاجاتها إلى فرض الضرائب تستعین بها على تقدیم الخدمات العامة الدولة من 

                                                             
، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة اإلشعار، اإلسكندریة، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل االقتصاد اإلسالميعوف محمود الكفراوي،   )1(

  .85، ص1997
  :، منشور في موقعالضرائب وحكم توظیفهاعیس صالح العمري ،  )2(

http://www,dahsh.com/old/viewaticle.pnple:26/03/2015,h14:45.           
  .المرجع السابق  )3(
           . 104، ص06كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، الجزء الثاني، الحدیث رقم  رواه البخاري في صحیحه، )4(
  .8، باب ما جاء إذا أدیت الزكاة فقد أخرجت ما علیك، الجزء الثالث، ص سنن الترمیدي ،رواه الترمیدي  )5(
  .  570، ص1789دیث رقم الح الجزء األول، اب ما أدى زكاته لیس بكنز،، بكتاب الزكاةرواه إبن ماجة،   )6(
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وتحقیق المصالح، إال أن هذه الضرائب المتعددة والمتنوعة بعضها ال نجد له مبررا من الوجهة 
تمحیص في ضوء واقع الشرعیة، ولذا فإن هذا الكم الهائل من الضرائب بحاجة إلى إعادة النظر وال

مكانیتهم ومراعاة ذلك ما أمكن، فإن كان ضروری كلف أن البد منه لحاجة الدولة فعلى الم االناس وإ
 تواب ذلك عند اهللا ألن ما یؤخذ ینفق في مصالح األمة، وما یمكن یؤدي هذا االلتزام، ویستحق

االستغناء عنه أو أنه لیس له ضرورة ملحة فیجب على الدولة أن تقدر الضرورة بقدرها، ومراعاة 
     .  بحال الناس ما أمكن

  مقارنة بین الزكاة والضریبة: المطلب الرابع
  : (1)وتتمثل في :أوجه التشابه: أوال
  لزامي تعاقب القوانین  :من حیث اإلجبار واإللزام مانعیها، والزكاة الضریبة اقتطاع إجباري وإ

 جبر مانعیها على دفعها حتى ولو أدى هذا إلى قتال مانعیها؛ فریضة إلزامیة ی
  ركزیة أو محلیة بالنسبة سلطة م ؛فكالهما تدفع لجهة عامة :من حیث الناحیة الجبائیة

 ولولي األمر عن طریق العاملین علیها بالنسبة للزكاة؛ للضرائب،
  ة یففالمكلف بالضریبة یدفع حسب مقدرته التكل :اء النفع مقابل الزكاة والضریبةمن حیث انتف

غض النظر عن مدى استفادته من األنشطة العامة كعضو في المجتمع وكذلك بالنسبة للزكاة فال ب
 ولكنه ینتظر األجر والثواب العظیمین من اهللا تعالى؛لزكاته  امادی ینتظر المزكي مقابال

  فالضریبة تفرض وفق قدرة المكلفین، وتطرح : من حیث ارتباط كل واحدة منهما بقدرة المكلف
مبلغ الدفع المالیة بحیث ال تتعدى الضریبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لتقدیراته 

 سب المقدرة التكلفیة الحقیقیة لألفراد؛ الضروري أما بالنسبة للزكاة فهي تجب أیضا ح
  الهدف من الضریبة توفیر المال الالزم لتغطیة  :من حیث األهداف العامة للضرائب والزكاة

فهي أداة  اح العام، والزكاة أیضا لها هدف أبعد مدى وأوسع أفاقالالنفقات العامة من أجل الص
 .    إلعادة توزیع الدخول والثروات وأداةاقتصادیة تقتصد تشجیع االستثمار والتنمیة 

    (2):وتتمثل في: أوجه االختالف :ثانیا
  من حیث المصدر: 
  بالنسبة للزكاة: 

 وعبادة مالیة؛ هیةإلفریضة   -

                                                             
  .90 -89فاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
  .79 -77، ص ص2011سوریا،، الطبعة األولى، دار النوادر، زكاة الزروع والثمارمحمد قاسم الشوم،   )2(
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 ال تجب على غیر المسلم؛  -
 العالقة فیها مع اهللا والسلطة؛  -
 .نماءها فیه إیحاء جمیل، فهي طهارة و معنا -
 بالنسبة للضریبة: 
 البشر، تخلوا من العبادة؛من صنع  -
 تجب على المسلمین وغیرهم؛ -
 العالقة فیها مع السلطة؛ -
 .ثقیل رسامعناها مشتق من الضرائب فهي  -
  من حیث الغایة 
 بالنسبة للزكاة: 
 ألنها عبادة ینال منها الثواب؛ - غالبا -المسلم حریص على دفعها -
 یعود مؤتیها بالثواب واألجر ومرضاة اهللا في الدنیا واآلخرة؛  -
 .ح الصدر ویدفعها من رضا وطیب نفسیشعر مؤتیها بالراحة وانشرا -
 .فرضت لغایة نبیلة، وسد حاجات المعوزین في المجتمع -
 بالنسبة للضریبة : 
 غالبا ما یتهرب المكلف من دفعها، ألنه یعتبرها محرما؛ -
 ال أجر فیها؛ -
 مؤدیها باالمتعاض والكراهیة وضیق الصدر عند دفعها؛یشعر  -
 .وضعت لتحقیق موارد الدولة -
  من حیث المقدار 
 بالنسبة الزكاة: 
 رع قد قدرها؛اال یجوز تغییر مقادیرها وأنصبتها، ألن الش -
 یدفعها المكلف بها، وال یتحمل أعباءها غیره؛ -
 یتحملها الغني المالك للنصاب؛ -
 .الزراعي، یراعي الجهد المبذول، العشر أو نصف العشرفي زكاة اإلنتاج  -
 بالنسبة الضریبة: 
 مقدارها یخضع لرأي السلطة بالزیادة والنقصان واإللغاء؛ -
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 بعض الضرائب یدفعها المستهلك وال یخسر دافعها شیئا؛ -
 یتحملها الفقیر والغني على السواء؛ -
 تقدر الضریبة على مساحة األرض، أیا كان إنتاجها؛ -
   حیث االستقرار والدواممن 
 بالنسبة الزكاة: 
 ال تسقط عن ذمة المسلم إن تخلفت الدولة عن جبایتها؛ -
 ثابتة دائمة، ال یلغیها إنسان؛ -
 .صالحة لكل عصر -
 بالنسبة الضریبة: 
 إذا أهملت الدولة جبایتها فال لوم على المكلف؛ -
 متغیرة، أنیة وبقاؤها غیر مؤكد؛ -
 .آخر تصلح لزمان دون غیره، ومكان دون -
 من حیث الهدف 
 بالنسبة الزكاة: 
 .الهدف منها روحي وخلقي واجتماعي واقتصادي ومالي -
 بالنسبة الضریبة: 
 .هدفها اجتماعي واقتصادي ومالي -
 من حیث المصرف 
 بالنسبة الزكاة: 
 لها میزانیة خاصة منعزلة عن بیت مال المسلمین، والمیزانیة العامة للدولة؛ -
 رع بثمانیة أصناف؛الها مصارف خاصة حددها الش -
 .یمكن صرفها من صاحبها بصورة مباشرة ودون وسیط -
 بالنسبة الضریبة: 
 میزانیتها مع المیزانیة العامة للدولة؛ -
 تصرف لتغطیة النفقات العامة للدولة كما تحددها السلطة؛ -
 .ال یمكن صرفها إال عن طریق الدولة -
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  ثار الزكاةآ: المبحث الثالث
واجتماعي وسیاسي حیث ال یقتصر دورها على كونها فریضة  الزكاة هي نظام اقتصادي  

ویعطي ذلك فهي تقوم بالتكافل االجتماعي  دینیة تطهر النفس البشریة، بل تمدد أثارها إلى أبعد من
للدولة حق جبایتها وصرفها، كما أنها تمثل عنصرا رئیسیا في االقتصاد كونها أداة أساسیة لتوزیع 

  .المال على أوجه االستثمار المختلفة الدخل، وتخصیص استخدامات
  اآلثار الدینیة للزكاة: المطلب األول

الزكاة عبادة من العبادات في اإلسالم مثل الصالة والصوم تحقق الكثیر من المزایا لمن 
  : یؤدیها أهمها

  فإخراج المسلم للزكاة ومن حر ماله، مع حبه الشدید لهذا المال في : طاعة اهللا سبحانه وتعالى
مواعیدها وبالمقادیر المقررة لمن یستحقها بنفس راضیة، إیمانا بها واعتقادا بفرضیتها إنما یمثل 

َ  ﴿:ىلقوله تعال مصداقا (1)صورة من صور اإلیمان الصادق والطاعة ألمر اهللا  ِ ٱۡ ۡ  ْ ا َ ُ ن  َ أ
 َ َ ِ  ۡ ُ َ ُ ِقِ ٱوُ ۡ َ ِِب ٱوَ  ۡ َۡ ۡ  ِ ٰ ِ ٱوََ ۡ  ِ  َ َا َ ۡ ء مِ ٱوَ  ِ َ ۡ َ ِ ٱ ۡ ِ ٱوَ  ِ َِ َ َ ِ ٱوَ  ۡ ٰ َِ ِ ٱوَ  ۡ ّ َا  َ  ِۧ َ ء لَ ٱوَ َ ۡ 

 ِ ِ ّ ُ  ٰ َ ِي  ۦَ و َ ٰ ٱذ َ ۡ ُ ٰ ٱوَ  ۡ َ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ٰ َ َ َ ٱوَ  ۡ ِ ٱ ۡ َ ٱوَ  ِ ِ ِ ٓ  ِ ِب ٱوَ َ ِ مَ  ّ َ َ أ َ ٱوَ ة ٰ َا  َ َ ء َ ٱوَ ة ٰ نَ ٱوَ  َ ُ ُ ۡ 
ْۖ وَ  وا ُ َٰ َ ا  َ ِذ ِۡ إ ِ ۡ َ ٱَِ ِ ِ ءِ ٱِ  ٰ ٓ َ ۡ َ ءِ ٱوَ  ۡ ٓ َ  ا ِ ِس ٱوَ ۡ َ ۡ  َ ِ وَْ ُ َ ٱأ ِ  َ َ ْۖ ا ُ  ُ  ُ َ ِ وَْ ُ أ نَ ٱوَ ُ ُ  سورة[ ﴾ ۡ

  .]177البقرة، اآلیة 
یمتحن اهللا : "فأداء الزكاة إنما هو امتحان إلیمان الفرد باهللا، وفي ذلك یقول اإلمام الغزالي

بالزكاة درجة المحب بمفارقة المحبوب، واألموال محبوبة عند الخالئق ألنها أداة تمتعها بالدنیا 
یأنسون بهذا العالم، وینفرون من الموت مع أن فیه لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصدیق وبسببها 

   (2)". واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم  دعواتهم في المحبوب
فالمال من أقوى المؤثرات على اإلنسان في هذه الحیاة، واإلنسان في طمع مستمر للمال حتى ولو 

له وادیا ثالث  أنأحب البن آدم وادیین من ذهب لو أن  : "لرسولغرق فیه مصداقا لقول ا
والمال له سكرة تطغي على تفكیر اإلنسان قد  ،(3)" ولم یمأل فاه إال التراب واهللا یتوب على من تاب

تعرضه إلهالك نفسه وولده في سبیل الحصول علیه، ومما یشیر إلى أهمیة المال وتنظیمه في 
اإلسالم أنه ورد ذكره في القرآن الكریم ستا وثمانین مرة، وقد ورد ذكر المال كثیرا في القرآن الكریم 

                                                             
  .61، صمرجع السابقمحي محمد مسعد،  )1(
  . 61، صالمرجع السابق )2(
  .99، صالجزء السادس، باب من اسمه إبراهیم، المعجم األوسط للطبراني ،الطبرانيرواه   )3(
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الولد والنفس بل قدم علیهما في جمیع اآلیات التي  أنه عدیل أو األنفس مما یدل على مقترنا باألوالد
   (1).جمعته بهما ولم یتأخر عنهما إال مرة واحدة

  هي  هافمن طبیعة اإلنسان التي خلقه اهللا علی: عالج للبخل والشح المتأصل في اإلنسان
  البخل والشح والرغبة في اإلستئثار بالخیرات والمنافع دون اآلخرین وذلك كما في

ٌ ٱ نِ  ﴿:قوله تعالى   ة َ أ َ ۚ وَ  ۡ ٗ ۡ ُ  َ ُ َ ۡ َ  َ ِ ۡ ُ ن  َ ٓ أ َِ ۡ َ َح َ َ ُ  َ َ  ٗ ا َ ِۡ وۡ إ َ ا أ زً ُ ُ  َِ ۡ َ  ۢ ِ  ۡ َ ُ ٱَ ۡ 
ِت  َ ِ ۡ ُ أ ۗ وَ ٞ ۡ ُ ٱَ ُ َ ِن  ۚ ٱ ۡ َ  ْ ا ُ َ ْ وَ ا ُ ِ ۡ  ُ ِ  َ ٱن َ نَ  ُ َ ۡ َ  َِ نَ   ،]128اآلیة  ،ءسورة النسا[ ﴾  َٗ

ولذلك اقتضت حكمة اهللا تعالى تكلیف مالك هذا المال بإخراج جزء من هذا المال طواعیة واختیارا 
هذا العمل بنفس راضیة معناه التخلص من رذیلة البخل وال شك أن إقبال الفرد على . لآلخرین

، ومن ناحیة أخرى، فإن (2)"من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره: "فقال رسول اهللا. والشح
. الزكاة تنمي المال بسبب ما یخلفه اهللا تعالى على معطي الزكاة من الزیادة والبركة في ماله ورزقه

ۡ  ﴿: وذلك كما في قوله تعالى ُ  ُ ُ ۡ َ  ِ ّ قَ ٱإِن رَ ِزۡ ّ  ِ دِه َ ِ  ۡ ِ  ُ ء ٓ َ َ  َ ُ  ۦِ ِرُ َ َۡ َ  ۥۚ وَ ُ َ ٖ ء ۡ َ  ِ  ّ ُ ۡ َ َ ٓ أ َ وَ
 ُ ُِ ۡ ُ  ۥۖ ُ ۡ َ  َ ُ َ ٱوَ ِ ِ حكمة اهللا تعالى تكلیف مالك هذا المال  تواقتض  ،]39اآلیة  ،سورة سبأ[ ﴾ ٰز

وال شك أن إقبال هذا الفرد على هذا العمل  ،لآلخرین واختیاراعیة اإلخراج جزء من هذا المال طو 
النفس في ذل العبودیة من والفالح في تحریر  بنفس راضیة أي التخلص من رذیلة البخل والشح،
مصداقا لقوله  (3)والغفلة عن طاعة أوامر اهللاللمال الذي قد یؤدي ببعض الناس إلى الذهول 

ْ َ  ﴿:تعالى ا ۡ ٱَ  َ ٱ ُ ُ ۡ َ َ ْ ٱوَ  ۡ ا ُ َ ۡ  ِ ِ ۡ َ   ُ قَ ُ  َ ۗ وَ ۡ ُ ِ ُ َ ِ ّ ٗ ۡ َ  ْ ا ُِ َ أ ْ وَ ا ُ ِ َ أ ُ  ۦوَ  ُ َ ِ وَْ ُ َ
نَ ٱ ُ ِ ُۡ   ].16اآلیة سورة التغابن  [ ﴾  ۡ
  فال شك أن الزكاة تحقق الطمأنینة واالستقرار للغني والفقیر على حد سواء : اطمئنان النفس

فهي بالنسبة للغني نفس مطمئنة بطاعة اهللا عز وجل والتقرب إلیه والطمع في مغفرة اهللا ورضوانه 
ما في وهي بالنسبة للفقیر نفسا مطمئنة أیضا ال تقلق من الغذ ألن اهللا تعالى جعل لها حقا معلو 

   .(4)نیاء بما یكفي لسد حاجات الفقراءأموال األغ
  فالزكاة كعبادة تهدف إلى تطهیر النفس وتزكیتها، والزكاة حق معلوم في : تطهیر للمال وتنمیته

المال المعین تهدف إلى تطهیر ونماء هذا المال أیضا، فمن ناحیة هذا الجزء المقتطع من المال 
وكان المعنى أن ، ویكون سببا في حمایته من اآلفات مال أي یطهرهیسمى زكاة ألنه یزكى بقیمة ال

                                                             
  . 11، ص1984، من مطبوعات اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة، محاسبة الشركات والمصارف في النظام اإلسالميمحمد كمال عطیة،  )1(
  .161، الجزء الثاني، ص1579، باب األلف من إسمه أحمد، الحدیث رقم المعجم األوسطرواه الطبراني،  )2(
، 1981، لبنان،الطبعة  السادسة، مؤسسة الرسالة،  دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، فقه الزكاةیوسف القرضاوي،  )3( 

  .185ص
  . 29ص، 2006، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، محاسبة الزكاةحسین،  يأحمد حسین عل ) 4(
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مال الغني یظل ملوثا طالما بقي حق الفقیر فیه ولن یطهر هذا المال إال بإخراج هذا الحق المعلوم 
   (1).من مال الغني إلى الفقراء والمساكین

                                                                                                                                                                                 اآلثار االجتماعیة للزكاة: الثاني المطلب
عظیمة ال یمكن  اجتماعیةعلى إخراج الزكاة من مال األغنیاء ورده للفقراء آثار ب یترت

هو أدرى بما یصلح شؤونهم و  على العباد اهللا تعالى تحقیقها بأي أداة أخرى إال بالزكاة التي فرضها
  : لفریضة الزكاة ما یلي االجتماعیةویرفع من مستوى معیشتهم وهو اهللا رب العباد ومن اآلثار 

  لن تجد مجتمعا متآلفا یتكفل فیه األغنیاء طواعیة وبنفس  :التآلف والمودة بین أفراد المجتمع
راضیة بسد حاجات الفقراء والمحتاجین، وتجد فیه الفقراء والمحتاجین یدعون بالخیر ویتمنون النماء 

فصلها رسولهوالبركة لألغنیاء إال في مجتمع تخرج فیه الزكاة كما أمر بها اهللا تعالى وشرحها و 
فالیتیم ال أهل وال مال له، والفقیر الذي ال یجد له وال لزوجه وأوالده ما یسد حاجاته  

، والمجاهدون وطلبة العلم المنقطعون له وال یجدون الدیون وال سداد عنه موالمدینون الذي أعضلته
رغبات مدمرة إذا لم ما ینفقون، كل هؤالء ینظرون إلى أموال األغنیاء بنفوس حاقدة وقلوب منكرة و 

المالكین األثریاء تشدیدا عظیما  لىیعطهم األغنیاء حقهم الذي فرضه اهللا تعالى لهم وشدد فیه ع
أما حین توزع أنصبة الزكاة على مستحقیها ویستغني الفقیر والمسكین والیتیم والمحروم وذوي 

األغنیاء والكرماء وقد الحاجات فإن هؤالء تصعد إلى اهللا دعواتهم وتضرعاتهم من أجل هؤالء 
   (2).قنعت نفوسهم ورضیت

  اء والمحتاجین تحمي فإخراج الزكاة من األغنیاء للفقر : تنقیة المجتمع من اآلفات السلوكیة
ه من آفات خطیرة مثل الفساد، الجرائم والسرقات، وما شابه ذلك من أوجه نالمجتمع وتحص

الزكاة خویت بطونهم وامتألت قلوبهم حقدا وضغینة على االنحراف، فالفقراء إذا لم یأخذوا حقهم من 
األغنیاء فیصبحون خطرا على األمن العام ومصدر الشقاء لألغنیاء وعامال مؤثرا بالسلب على 
النشاط االقتصادي، ومن هنا تتسرب إلى نفوسهم وعقولهم األفكار الفاسدة التي یحاربها اإلسالم 

ع من الفوضى واالضطراب، ال یمكن أن یقضي على هذه ویكثر السلب والنهب والسرقات، وأنوا
األنشطة اإلجرامیة قانون وال خشیة العقوبات ألن البطون الجائعة التي ال تسكن أو تكسى لن تهدأ 

والعالج الفعال هو أداء الزكاة إلشباع الحاجات األساسیة للفقراء مثل حاجات الغذاء  ،حتى تشبع
  (3). والسكن والكساء

                                                             
  . 30المرجع السابق، ص ) 1(
  . 44 -43، مطبوعات اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة، مصر، ص صمفهومها ونظاما وتطبیقا محاسبة الزكاةشحاتة،  حسن حسین )2(
  . 33-32أحمد حسین علي حسن، مرجع سبق ذكره، ص ص )3(



 ماهیة الزكاة                                                                             الفصل األول
 

 43 

  نسانیةواجتماعیة  اقتصادیةفالبطالة مشكلة ): محاربة البطالة(راد منتجین للمجتمع توفیر أف  وإ
ذات خطر عظیم ألنها إن لم تجد العالج الناجح تفاقم خطرها على الفرد وعلى األسرة وعلى 
المجتمع، ولذلك فقد كره اإلسالم البطالة وحث على العمل والمشي في مناكب األرض واعتبرها 

ولم یبالي النبي. عبادة وجهادا في سبیل اهللا إذا صحت فیه النیة وروعیت فیه األمانة واإلتقان
وازدراء مثل  استخفافأن یكون العمل مما یستهیب به الناس أو ینظرون إلیه نظرة  
، المهم أن یكون حالال وأن یكفي وجه صاحبه عن ذل السؤال وهنا یأتي دور الزكاة االحتطاب

وتتجلى وظیفتها الحقیقة في تمكین الفقیر من إغناء لنفسه بنفسه، بحیث یكون له مصدر دخل 
فمن كان من . لب المساعدة من غیره حتى لو كان هذا الغیر هي الدولة نفسهاعن طغنیه یثابت 
له من صندوق الزكاة ما یمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته بحیث  ىیعط االتجارأو  االحترافأهل 

 یعود علیه من وراء ذلك دخل یكفیه هو ومن یعولهم بانتظام وعلى وجه الدوام وبذلك یمكن أن
اة دورا كبیرا في تحویل أفراد المجتمع العاطلین والقادرین على العمل؛ إلى أفراد تلعب أموال الزك

 (1). منتجین وتحویلهم بعد حین من أفراد مستحقین للزكاة إلى أفراد دافعین للزكاة
  السیاسیة للزكاة اآلثار: المطلب الثالث

لقد أعطى اإلسالم الحق للدولة في جبایة الزكاة وصرفها على مصارفها، فقد ال یتمكن   
وجه الصرف التي تستهدف السیاسة أاألفراد من صرف أموال الزكاة بطریقة فعالة وخصوصا على 

وقد یحقق هذا المصرف في الوقت ) المؤلفة قلوبهم(العلیا للدولة اإلسالمیة، وهذه المصارف 
ومساندة المجتمعات اإلسالمیة عوة اإلسالمیة في األقطار األخرى، أثار منها نشر الدلحاضر عدة ا

یوفر للدولة األموال التي ) في سبیل اهللا(المغلوبة على أمرها، وأداء الشر عنها كما أن مصرف 
 تساعدها في بناء القوات المسلحة وتجهیزاها بالعتاد لمحاربة أعداء اإلسالم والدفاع عن المقدسات
اإلسالمیة، عالوة على ذلك توفیر الزكاة للفقیر المال الالزم لشراء حاجاته الضروریة، ومن ثم 
القضاء على آفة الفقر التي تهیئ الفرصة لتسلل الشیوعیة والیهودیة والمسیحیة إلى المجتمع 

دفع اإلسالمي، فعندما یسوء الفقر وتعجز الحكومة اإلسالمیة عن تحقیق العدالة االجتماعیة ین
الفقراء إلى الجریمة وتجارة األعراض والمخدرات، وتجد الشیوعیة والیهودیة والمسیحیة الفرصة 

   (2)المالئمة في هذا المناخ السیئ للهجوم على العقیدة اإلسالمیة
  

                                                             
   .34-33المرجع السابق، ص ص )1(
  .21 - 20، ص ص1986، سعودیة، دار المریخ، الالزكاة ،سلطان بن محمد علي السلطان )2(
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  :لزكاةاآلثار االقتصادیة ل: المطلب الرابع
ر من األهمیة یقدر كبیترتب على إخراج الزكاة في المجتمع أهداف اقتصادیة أیضا على   

لنمو االقتصاد وزیادة رفاهیة أفراد المجتمع ومن أهم اآلثار االقتصادیة المترتبة على إخراج الزكاة 
  :في المجتمع ما یلي

  أثر الزكاة على اإلنتاج :أوال
فالزكاة تعمل على إحداث توازن بین اإلنتاج واالستهالك، حیث أن توفیر المال في ید الفقیر     

من سد احتیاجاته یعني تقویة جانب الطلب على االستهالك ووجود الطلب من شأنه أن  وتمكینه
نتاج وال یشجع المنتجین على القیام بإنتاج السلع لتلبیة الطلب المتزاید وبالتالي تستمر دورة اإل

نتیجة لضعف الطلب وعدم مواكبته لإلنتاج، وهذه المشكلة تعتبر من . تتكدس السلع في المخازن
المشاكل التي تواجه االقتصاد الرأسمالي وما ینتج عنها من أزمات اقتصادیة عظیمة مثل  أهم

والكوارث االقتصادیة التي سببها بالدرجة  يمشكلة الكساد والركود الذي یصیب النشاط االقتصاد
      (1). األساسیة ضعف الطلب مقابل العرض

  أثر الزكاة على االستثمار :ثانیا
إن فرض الزكاة على الموارد االقتصادیة غیر مستغلة في العملیة اإلنتاجیة، سوف یدفع      

بأصحاب هذه األموال إلى بیعها والتخلص من تحمل مبلغ الزكاة علیها، كاألرصدة النقدیة 
واألراضي التي یحتفظ بها أصحابها، ألن الزكاة سوف تعمل على أكل وعائها تدریجیا، لذا یفترض 

لى استثمار أمواله بهدف الحصول على عائد منها، وربما یفكر في استغاللها في أوجه أن یعمل ع
نشاط ال تفرض علیها زكاة بمعدالت عالیة، أي المشروعات الصناعیة والتجاریة التي تعطي 
فرصة لزیادة العمالة كما سیكون هناك حافزا لزیادة االستثمارات رغم انخفاض العائد طالما أنها 

كفي لسداد الزكاة والمحافظة على قیمة األموال فالزكاة تعمل على زیادة سرعة دوران تحقق ما ی
رأس المال، ألنها تفرض على رأس المال والدخل المتولد عنه معا ولیس على الدخل فقط، فاإلنفاق 
من حصیلتها من شأنه أن یحرر قوة عمالة تساهم في العمال االقتصادیة بما یعود على المجتمع 

  (2). لالستثمارمن اإلنتاج الذي من شأنه خلق فرص  بمزید
  

                                                             
المنعقد  ،االستثمار والتمویل: ، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي األول حولالزكاة ودورها في االستثمار والتمویلعالء الدین عادل الرفاتي،  )1(

  .8، ص2005ماي  10-8یومي  ،فلسطین بكلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة،
، االقتصاد والتمویل اإلسالمي، مداخلة مقدمة في المؤتمر العالمي الثامن نمذجة اآلثار االقتصادیة للزكاةعقبة عبد الالوي، فوزي محیریق،  )2(

  .05، ص2011اإلمارات، 
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  ادة توزیع الدخل والثروةإعأثر الزكاة على  :ثالثا
یالحظ أن أخذ الزكاة من أموال األغنیاء وتحویلها إلى الفقراء والمحتاجین یعتبر نوعا من      

أنواع إعادة توزیع الدخل والثروات في المجتمع بما یحقق التقارب بین أفراد المجتمع ویحول دون 
یمكن تكدیس األموال في ید عدد محدد من األفراد یتحكمون في اقتصادیات البالد ومقدرتها وبذلك 

إغناء الفقیر،  في المجتمع عن طریق توسع قاعدة التملك و واالقتصادي االجتماعيتحقیق التوازن 
وسد عوز المحتاجین، وقضاء دین الغارمین، وتملیك الصناع ألدوات حرفیة، یترتب على ذلك أن 

ٓ  ﴿:یعم النفع جمیع الناس على السواء دون النظر لفئاتهم وطبقاتهم مصداقا لقوله تعالى   َ ء ٓ َ َ  ُ ٱأ
 ِ ِ ُ ٰ رَ َ ِ  ۦَ ۡ َ ۡ أ ٰى ٱِ َ ُ ِي  ۡ ِ ِل وَ ُ ِ ِ وَ ِ ٰ ٱَ َ ۡ ُ ٰ ٱوَ  ۡ َ ٰ َ َ ِ ٱوَ  ۡ ِ ٰ َ َ ِ ٱوَ  ۡ ِ ٱ ۡ ِ  َ ۡ َ  َ و نَ دُ ُ َ  َ ۡ َ

ءِ ٱ ٓ َ ِ ۡ َ ۡ  ُ ُ ٰ َ ا َ ٓ ء َ ۚ وَ ۡ ُ لُ ٱِ ُ  ُ وه ُ ُ ََ َ  وَ  ُ ۡ َ  ۡ ُ ٰ َ َ ْۚ ا ُ ْ ٱوَ  َ ا ۖ ٱ ُ ِن  َ ُ  َ ٱإ ِ ِب ٱَ َِ سور [﴾  ۡ
أما إذا تركزت ملكیة المال في ید األغنیاء فقط فسیترتب على ذلك تفاوت في  ،]7 اآلیة،الحشر

الملكیة والدخل تجعل الغني یزداد غنى والفقیر یزداد فقرا، فیناصب بعضهم بعضا العداء ویقع 
بینهم التباغض والتحاسد وهو ما یحاربه وینهي عنه اإلسالم بالترغیب أحیانا وبالترهیب أحیانا 

  (1)ضحت اآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة التي سبق اإلشارة إلیها أخرى، كما أو 
  أثار الزكاة في محاربة االكتناز :رابعا

تمارس الزكاة دورها في محاربة االكتناز من خالل معالجة النواحي النفسیة واالجتماعیة      
نتیجة ما یكتنزون  خرینللمكتنزین فهي تعمل على تخلیصهم مما یكون في قلوبهم من قسوة نحو اآل

  (2) .من ثروات
  أثر الزكاة على االدخار :خامسا

إن اهتمام الدول بالزكاة وتحصیلها من كل األموال الخاضعة لها سیرفع حصیلة الزكاة،      
وسیعالج مشاكل الفقراء والمساكین، وسیساهم في مصروفات األمن والدفاع، وبالتالي سیكون له أثر 

التي لتستفید منه الدولة في تمویل النفقات ) الذي هو ادخار إجباري(مباشر في توفیر اإلیراد العام 
     (3). یمكن تمویلها من حصیلة الزكاة

  
                                                             

  . 38-37ص ص مرجع سبق ذكره، حمد حسین على حسین ،أ )1(
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي، حول الزكاة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامةاألثر االقتصادیة الناتجة عن عبد الرزاق معایزیة،   )2(

 - 329، ص ص 2012دیسمبر  4-3قالمة، یومي قاصدي مرباح، جامعة المنعقد ب، مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي
330.    

                                   : منشور في موقع، الزكاة ودورها في محاربة الفقرعصام البشیر،  )3(
            . :00 le,29/03/2015,h15  ww.wasatia.org/storage/Book3/               
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  أثر الزكاة على السیاسة النقدیة :سادسا
في ظل األوضاع االقتصادیة المضطربة مثال حاالت التضخم واالنكماش یمكن االستفادة  

   (1):من الزكاة في تحقیق االستقرار النقدي
  من أثار التضخم عن طریق الجمع  تلعب الزكاة دورا هاما في التخفیض :حالة التضخم

  :والتحصیل
 من أجل التقلیل من حجم الكتلة النقدیة في االقتصاد وصوال : الجمع النقدي لحصیلة الزكاة

لتحقیق المصلحة الحقیقیة الهادفة إلى تخفیض حدة التضخم والتقلیل من انعكاساته، ونجد في 
وأما إخراج '': لراجح ما ذكره ابن تیمیة في قولههذه الحالة أقواال لعدد من الفقهاء، إال أن القول ا
  ''...القیمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل فال بأس به

 ة ویتم عن طریق التراضي ویكون ذلك حسب الظروف السائد: الجمع المسبق لحصیلة الزكاة
یم الهیئة المشرفة على عملیات الجمع والتحصیل وأصحاب األموال، أما من ناحیة وجوب تقد بین

  . تحصیل الزكاة من عمه لعامین قدمالزكاة فأن النبي 
  تقوم الدولة باستعمال األدوات اإلداریة المتعلقة بالزكاة من أجل التأثیر في  :حالة االنكماش

  :حركة النشاط االقتصادي عن طریق
 تقوم الدولة بأخذ زكاة األموال عینیا كي ال تؤثر على الكتلة النقدیة  :الجمع العیني للزكاة

 .وتقوم بتوزیعها على المحتاجین على شكل نقود مما یساعد على توفیر السیولة النقدیة في البالد
 قد تلجأ الدولة إلى تأجیل جبایة الزكاة كما ثبت ذلك عن عمر ابن  :تأخیر جمع الزكاة

 لبزواوهو تأجیل مؤقت یزول  الذي أخر جمع الزكاة في الحجاز عام الرمادة، الخطاب
  .الظرف الطارئ

 ضمن النوعي التوزیع نسب رفع خالل من ذلك ویكون :الزكوي االستهالكي اإلنفاق زیادة 
 تغییر في یساهم بشكل الوطني االقتصاد في الطلب زیادة إلى تؤدي بصورة الثمانیة المصارف
 .النمو إلى والعودة االنكماش مستویات

  

  

                                                             
  :، مشورة في موقع، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیةالزكاة كأداة في تحقیق التنمیة االقتصادیةبوكلیخة بومدین،   )1(

http://www.giem.info/article/details/ID/421#.VP1NiHyG-d9le:29/03/2015,h15:45.                   
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  :خالصة
الزكاة فریضة من فرائض الدین فحكمها الشرعي هو الوجوب على كل مسلم حر یملك المال 
فهي لیست منا أو فضال أو هبة من صاحب المال وهذا بإجماع علماء األمة ألن األمر جاء 

  الضرائب في طبیعتها باللفظ الصریح في القرآن والسنة، وللزكاة طابع خاص حیث تتمیز عن
ن كانت تتشابه معها في بعض الجوانب ،وأسسها ومواردها   ومصارفها وأنصبتها، ومقادیرها، وإ

ومنها تولي الدولة أمورها  فقد أكدت الشریعة اإلسالمیة على مسؤولیة الدولة في جبایة الزكاة 
حول  قیل اورغم مبذاتها،  ولما كانت مصاریف الزكاة محددة كان للزكاة میزانیة مستقلة  وصرفها

وتسعي من خالل أثارها لتنمیة المجتمع وتحقیق  الزكاة تبقي لها المكانة العالیة في اإلسالم
  .االستقرار
  

 
 

  
  
 
  
  
 
  
  



 

 

 

 

 

:الثاني لـــــــــــالفص  
       كيفية تحديد الوعاء الزكوي 

 وفقا للقوائم المالية
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  :تمهید
عبر  تعد القوائم المالیة الوسیلة األساسیة لمعرفة وضع الشركة المالي، وتحلیل نتائجها

لمهتمین بوضع تلك الشركة وذلك التخاذ القرارات االقتصادیة الرشیدة السنوات المتعاقبة من قبل ا
نظرا لتنوع وأهمیة المعلومات التي تحتویها هذه القوائم، وتعتبر المعلومات الواردة في القوائم المالیة 
ذات أهمیة كبیرة لتعرف على أداء الشركة وقیاس مركزها المالي وبالتالي تحدید الوعاء الزكوي 

  باالعتماد في ذلك على قواعد محاسبة الزكاة وكذلك اإلجراءات الالزمة لتحدید الوعاءللشركة 
  :وعلیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى

 عمومیات حول القوائم المالیة: المبحث األول.  
 عرض القوائم المالیة: المبحث الثاني.     
 الشركات ماهیة محاسبة زكاة: المبحث الثالث.  
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  عمومیات حول القوائم المالیة: المبحث األول
تشكل القوائم المالیة في مجملها مخرجات النظام المحاسبي المالي، فهي تعكس نتیجة  

ة وعادلة عن نتیجة صورة صادق تقدمو   ا المؤسسة خالل السنة المالیةالعملیات التي قامت به
ن مستخدمي هذه القوائم في تشخیص أعمالها خالل تلك الفترة لتشید بذلك قطاعا عریضا م

  .الوضعیة المالیة للمؤسسة واتخاذ قراراتهم من ذلك
  القوائم المالیة  مفهوم :المطلب األول

ي نظام لتنظیم المعلومة المالیة، التي تسمح بتحریر وتصنیف وتسجیل هالمحاسبة   
للحالة المالیة للوحدة في المعلومات القاعدیة، ثم تقدیم القوائم المالیة التي تعطي صورة صادقة 

  .تاریخ غلق الحسابات
  تعریف القوائم المالیة: أوال

 وفق مبادئ عبارة عن مجموعة من البیانات المسجلة «:تعرف القوائم المالیة بأنها :التعریف األول
متعارف علیها محاسبیا یتم من خاللها توضیح نتائج معامالت المؤسسة من خالل فترة زمنیة 

هذا التعریف قدما القوائم المالیة على أنها أداة   (1).»معینة وذلك من أجل معرفة مركزها المالي
  .لعرض نتیجة المؤسسة ونشاطها المالي

هي أداة لتوصیل نتائج القیاس والنشاط المحاسبي  «:القوائم المالیة وتعرف أیضا :التعریف الثاني
لیست نقطة بدایة في العمل المحاسبي بل هي العمل  المالیة، فهيولتحقیق أهداف المحاسبة 

هذا التعریف یقدم القوائم المالیة على أنها  (2).»النهائي لعملیات القیاس المحاسبي لفترة زمنیة معینة
  .مهاأداة  لتوصیل المعلومات لمن یستخد

مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبیة والمالیة التي تسمح  « هي :ةالقوائم المالی :التعریف الثالث
هذا التعریف (3).»األداء، خزینة المؤسسة في نهایة الدورة ،بتقدیم صورة عادلة عن الوضعیة المالیة

  .للمؤسسةعلى أنها أداة عاكسة للوضعیة المالیة  المالیة ركز في تقدیمه للقوائم
لتقدیم  المحاسبونأداة محاسبیة یستخدمها عبارة عن  «هي  :التعریف اإلجرائي للقوائم المالیة

 المالي هامركز ؤسسة من خالل عرض نتیجة نشاطها و صورة عادلة عن الوضع المالي الحقیقي للم

                                                             
، 2009، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة، عرض ومراجعة القوائم المالیة في ظل معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیةعزه األ زهر،   )1(

  .106ص
  .134المرجع السابق، ص )2(
  .35، ص2011/2012، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة التحلیل المالي للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي الماليلزعر محمد سامي، ) 3(
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التي تبدأ وتوصیل هذه المعلومات إلى مختلف المستخدمین، فهي إذن نتاج العملیة المحاسبیة 
  .»بالقیاس ثم المعالجة وتنتهي بإعداد هذه القوائم

  خصائص القوائم المالیة: ثانیا
   إن المحاسبة تسعى  :ة صادقة عن الوضع المالي للمؤسسةالقوائم المالیة أداة لتقدیم صور

الصورة  هذه المعلومات التي تعرض لتعكسمح بتسجیل وتصنیف سإلى تنظیم المعلومات المالیة وت
الصادقة للوضعیة المالیة للمؤسسة ونتیجتها في نهایة الدورة، ومنه فإن المعلومات یجب أن تقدم 
الصورة الصادقة للمعامالت وغیرها من األحداث التي تعكس الوضعیة الحقیقیة والصادقة للمؤسسة 

   (1) ؛في تاریخ عرضها
 خالل إدخال البیانات الناتجة عن  من :القوائم المالیة هي نتاج نظام المعلومات المحاسبي

یقوم نظام المعلومات المحاسبي بتسجیل تلك ) العملیات المحاسبیة(العدید من األحداث المالیة 
العملیات من واقع المستندات وترحیلها وتجمیعها وتخزینه عبر مجموعة من اإلجراءات الستخالص 

  (2) ؛حدید محتواها في شكل قوائم مالیةالنتائج عنها وت
  الیة معلومات عن األداء المالي تقدم القوائم الم :أهم ما تقدمه القوائم المالیة من معلومات
  (3):یلي المركز المالي للمؤسسة و یمكن توضیح ذلك فیماو 
 تقدم القوائم المالیة معلومات عن األداء بصفة أساسیة في قائمة األجل: معلومات عن األداء 

خاصة ربحیتها، تكون مطلوبة لتقدیر التغیرات المحتملة في الموارد والمعلومات عن أداء الوحدة 
االقتصادیة والتي یكون من المحتمل أن تسیطر علیها الوحدة في المستقبل، والمعلومات عن 
التقلب تكون هامة في هذا الخصوص، وتكون المعلومات ذات فائدة كبیرة في التنبؤ بمقدرة الوحدة 

ین األحكام عن مدى یة من قاعدة مواردها الحالیة وتساعد أیضا في تكو على تولید التدفقات النقد
  . التي قد توظف بها الموارد اإلضافیة الفعالیة
  تقدم القوائم المالیة معلومات عن المركز المالي بصفة أساسیة : المعلومات عن المركز المالي

للوحدة بالموارد االقتصادیة التي  ، ویتأثر المركز المالي)میزانیة ختامیة(في المیزانیة العمومیة 
، وتعبر المعلومات عن الموارد االقتصادیة التي ، وهیكلها المالي، ودرجة سیولتهاتسیطر علیها

                                                             
/ 2008، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي یحي فارس، الجزائر اإلفصاح في المؤسسات في ظل معاییر المحاسبة الدولیةسفیر محمد، ) 1(

  .57، ص2009
/ 2008باتنة،   ، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضرخصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في انتفاء القراراتجهلي، ناصر محمد علي الم )2(

  .30، ص2009
، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، ر المحاسبیة الدولیةیقائمة التدفقات النقدیة في ظل اعتماد الجزائر معایسالمي محمد الدینوري،  )3(

  .19، ص2009/ 2008
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هذه الموارد مفیدة في التنبؤ بمقدرة الوحدة على تولید النقدیة وما جعل تسیطر علیها الوحدة على 
كل في التنبؤ باحتیاجات االقتراض المستقبلي وتفید المعلومات عن الهی .في حكمها في المستقبل

وكیف ستوزع األرباح والتدفقات النقدیة المستقبلیة بین أصحاب المصلحة في الوحدة، وتفید  أیضا 
  .في التنبؤ بإمكانیة نجاح الوحدة في الحصول على تمویل مستقبلي

  القوائم (النظام المحاسبي إن مخرجات  :القوائم المالیة أداة لتوصیل المعلومات لمستخدمیها
من المستخدمین للحصول على  دیهي المصدر المهم إن لم یكن الوحید للعد) والتقاریر المالیة

   (1). المعلومات المهمة حول المؤسسة
  أهمیة القوائم المالیة :ثالثا

االقتصادیة إن القوائم المالیة هي األداة التي یتم عن طریقها توضیح نتائج معامالت الوحدة   
خالل فترة زمنیة معینة عادة سنة وتحدید المركز المالي للمؤسسة في نهایة الفترة والمستفیدون من 

ویقوم ، رون، الجهات الحكومیة، المساهمون وغیرهمثمقوائم المالیة عدیدون منهم المستبیانات ال
أهمیة القوائم المالیة كأداة  ومن هنا تبرز االقتصادیة،هؤالء بتحدید مواقفهم ومعامالتهم مع الوحدة 

نما  لترشید القرارات االقتصادیة لیس فقط على صعید الوحدة االقتصادیة التي تعد هذه القوائم وإ
زادت وتزداد فعالیة القوائم المالیة كلما دات والكیانات االقتصادیة األخرى، أیضا على صعید الوح

  (3) :أهمیة القوائم المالیة في النقاط التالیةویمكن إبراز  (2) .صحة البیانات التي تحتویها
  القیاس الدوري لدخل المنشأة؛ 
  تقدیم معلومات تساعد على تقییم قدرة المنشأة على تولید التدفق النقدي حیث أن المنشأة 

ها وتقسم حیاتها إلى فترات دوریة إلعداد القوائم المالیة مستخدمة في ذلك أساس مستمرة في نشاط
 االستحقاق؛

  تقدیم معلومات عن مصادر األموال المتاحة للمنشأة وكیفیة استخدام هذه األموال؛ 
   لى المنشأة، استثمارات المالك(تقدیم معلومات عن التدفقات النقدیة   كالقروض، من وإ

 ).التوزیعات

                                                             
قلة، ر و   ، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباحاإلفصاح المحاسبي في القوائم المكالیة للبنوك وفق النظام المحاسبي المالدادة دلیلة،  )1(

  .65، ص2013/ 2012
، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرأحمد قاید نور الدین،   )2(

، 2013ماي،  05/06یومي      ، المنعقدة بالمركز الجامعي الواديالمحاسبیة لمعالجة أثر التضخم على القوائم المالیة ألسالیبالعلمي، حول ا
  .3ص

  :موقعفي ، منشور تقییم أداء الشكات من الناحیة المالیةیوسف كمال،  )3(
 :11 :00h .  23/02/2015,/http://www.accdiscussion.com  
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  مبادئ إعداد القوائم المالیة وخصائصها النوعیةو فروض : المطلب الثاني
  عداد القوائم المالیةاألساسیة إلالفرضیات : أوال

تعتبر الفروض أو االفتراضات بمثابة نقطة البدایة في الهیكل العام للنظریة، والمقصود 
 التكهن بالحلول التي یمكن عن طریق التجریب التأكد من صحة الظواهر لالرتقاء بها: بالفرض

إلى مستوى الحقیقة من خالل استخدام مزیجا من االستقراء واالستنباط، وحینما تكون النتائج 
 (1)،المحققة على درجة مقبولة من الدقة، فإنه یمكن اعتبار الفروض االستداللیة مقبولة وصحیحة

  (2):تعد القوائم المالیة وفق الفرضیتین التالیتین
 االستحقاق  موجب أساسیجب على المنشأة إعداد قوائمها المالیة، ب :أساس االستحقاق

س االستحقاق االعتراف بالمصروفات التي تخص اباستثناء قائمة التدفقات النقدیة، ویتطلب أس
والمكاسب األخرى بغض النظر عن واقعیة بة سالمكتوكذلك االعتراف باإلیرادات الفترة المالیة 

في تقدیم معلومات حول المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها خالل فترة القوائم المالیة المتمثلة 
  .معینة
  لمؤسسة لها نیة في االستمرار في نشاطها، وعند وجود على اعتبار أن ا: االستمراریة فرض

أو تقلیص أعمالها شكوك حول استمراریة المنشأة أو أن لدى إدارة المنشأة نیة لتصفیة المنشأة 
ا یجب اإلفصاح عن حاالت عدم التأكد المتعلقة بعدم االستمرار بل على عندهبشكل جوهري 

  .أساس آخر مثل أساس التصفیة مثال
  مبادئ إعداد القوائم المالیة: ثانیا

المبدأ كمفهوم، یعني حقیقة أساسیة لحقائق أخرى تشتق منها، وهذا في جوهره یشیر إلى أنه   
علیها ومن ثم قبولها في المهنة المحاسبیة لحین استقرارها هناك مجموعة من القواعد یجري االتفاق 

في الممارسات العملیة لتصبح مرشدا علمیا وعملیا مشتركا في الممارسات المهنیة، وتستند المبادئ 
 به في صیاغة ونرشدتسیعلى الفروض المحاسبیة، باعتبارها الدلیل الذي  صیاغتهاالمحاسبیة عن 

المبادئ المحاسبیة لتصبح إرثا علمیا مشتركا لجمیع المحاسبین وهذا ما یفسر استمرار المحاسبین 
   (3).المبادئ والقواعد المحاسبیة مند ظهور نظریة القید المزدوج ولحد اآلن من على استخدام العدید

                                                             
  .56 -55، ص ص2007، من منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  )1(
  .  13 -12، ص ص2008، دار وائل للنشر، األردن، المعاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليمحمد أبو نصار، جملة حمیدات،   )2(
  .67 -66ولید ناجي الحیالي، مرجع سبق ذكره، ص ص) 3(
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  یسجل األصل الثابت على أساس التكلفة الفعلیة التي تحققت من تاریخ  :مبدأ التكلفة التاریخیة
  (1) ؛الحصول علیه وحیازته بمعزل عن قیمته الحالیة في السوق

  ینص هذا المبدأ على أن القیمة الحقیقة للنقد ثابتة، وهذا األمر من  :مبدأ ثبات الوحدة النقدیة
ت في ظل التضخم الذي یؤدي حتما إلى الصعب قبوله في ظل األزمات االقتصادیة وبالذا

انخفاض القوة الشرائیة لمفردات األصول والخصوم غیر المتجانسة التي تقاس بوحدة نقدیة ثابتة 
  (2) ؛شكلیا متغیرة فعلیا

  یعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجیل والتقییم ثابتة من دورة  :مبدأ استمراریة الطرق المحاسبیة
للموافقة علیه، وفي  كل تغییر یجب اإلعالن عنه) یمیشكل القوائم المالیة وطرق التق( إلى أخرى

  (3) ؛جمیع الحاالت یجب أن یؤثر أبدا عن مدى صدق وسالمة الحسابات
  ویقضي هذا المبدأ بمراعاة الحیطة والحذر لضمان عدم المبالغة في : مبدأ الحیطة والحذر

نة ؤو ن أي خسارة محتملة تسجل بتكوین ماألرباح أو تحسین المركز المالي كما أنه ینص على أ
 (4) ؛وأي ربح محتمل ال یسجل حتى یتحقق فعال

  ال یمكن أن نجري مقاصة أو تعویض بین حقوق ودیون المؤسسة وهما : مبدأ عدم المقاصة
طرفان متقابالن في میزانیتها التي تعبر عن أرصدة نتیجة عملیات الدورة المالیة على عناصر 

عن ذمتها أو  ممتلكاتها فعند إجراء هذه العملیة فإن القوائم المالیة ال تعبر بصفة دقیقة وصحیحة 
    (5) ؛یةأرصدة التدفقات المال

  یرتكز هذا المبدأ بإعطاء درجة عالیة من التركیز واألهمیة للقضایا  :مبدأ األهمیة النسبیة
الرئیسیة ودرجة أقل أهمیة لألمور الفرعیة، إن مبدأ األهمیة النسبیة یجب أن ال یفهم منه إهمال 
العملیات الصغیرة على حساب العملیات الكبیرة، والتضحیة بالدقة على حساب الشمولیة ألنه من 

في العملیات  تینمیة ودقة كبیر هة العملیات المالیة مهما كان حجمها ونوعها أالواجب إعطاء كاف
التسجیل والقیاس والتقییم لكي تكون نتیجة النشاط االقتصادي والمركز المالي للمنشأة معبرین عن 

  (6) ؛الحقیقة

                                                             
  .189 -188ـ، ص ص2004، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن ، مقدمة في نظریة المحاسبةكمال عبد العزیز النقیب،  )1(
  .190المرجع السابق، ص  )2(
  .38، ص2009، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة العامة للمؤسسةالمحاسبمحمد بوتین،  )3(
  .7، ص2008غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر،  المحاسبة العامةحواس صالح، ) 4(
  .12ص  2008الجزائر، ، الطبعة األولى ، دار المحمدیة دراسة الحاالت في المحاسبة ومالیة المؤسسةناصر دادي عدون وآخرون،  )5(
  . 49عزه األزهر، مرجع سبق ذكره، ص  )6(
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  الجوهر یقتضي هذا المبدأ بأن یهتم المحاسبون بالتقریر عن : مبدأ تغلیب الجوهر على الشكل
لظاهر القانوني االقتصادي للعملیة، أكثر من اهتمامهم بشكلها، أي تفصیل الواقع المالي على ا

قواعد المحاسبة أعدت لكي تحقق أكبر منفعة من استخدام القوائم المالیة، وتوصیل باعتبار أن 
ك بالجوهر المعلومات االقتصادیة المفیدة لمتخذي القرارات، ویمكن أن یخدم هذا الغرض بالتمس

وتغلیبه على الشكل، وحسب هذا المبدأ ینبغي أن ال یتقید المحاسبون بالتطبیق اآللي للقواعد، بل 
علیهم أن یكونوا ملمین وهدفهم إنتاج المعلومات المالئمة التي یمكن االعتماد علیها في اتخاذ 

 (1) ؛القرارات
  ود من المحاسبة باعتبارها نظاما بر الصورة الصادقة الهدف المنشتتع :مبدأ الصورة الصادقة

لتمثیل واقع المؤسسة، وهي تلك المعلومات المحاسبیة والمالیة التي تم إعدادها وفق معاییر 
  (2)؛منتظمة ومؤكدة من قبل سوق المعلومات المحاسبیة والمالیة

  معینة هي یجب أن تكون المیزانیة االفتتاحیة للدورة : بالمیزانیة االفتتاحیة ساسمبدأ عدم الم
   (3)؛المیزانیة الختامیة للدورة السابقة لها

  وهي الفترة الزمنیة التي تعتمدها الوحدة االقتصادیة أساسا لتحدید نتائج  :مبدأ الدورة المحاسبیة
 سنة تبدأ فيالالعملیات التي تقوم بها وتحدید مركزها المالي في نهایة هذه الفترة، وغالبا ما تكون 

  (4) ؛الوحدة وتنتهي بانتهاء الشهر الثاني عشرتاریخ تحدده أي 
  ع حیاتها حالة استمرار، وفي نفس الوقت توز بما أن المؤسسة في : مبدأ استقاللیة الدورات

على فترات زمنیة متساویة، ومن أجل أن تكون هناك مقارنة بین هذه الفترات تسمح بأخذ القرارات 
وتقییم النتائج، فإنه یجب أن تحمل كل دورة بالتدفقات المتعلقة بها فقط، أي أن كل دورة محاسبة 

صحیحة ذات  ائم مالیةتتحمل األعباء وتسجل اإلیرادات التي تمت خالل الدورة مما یسمح بتقدیم قو 
من تقییم نتائج الدورة وأداء المسؤولین  ابتدءاوتساعد على التسییر، لجودة معلومات تمتاز با

  (5)؛علیها

                                                             
  .24سفیر محمد، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  تبسة العربي التبسي، جامعة، ماجستیر، مذكرة النظام المحاسبي المالي بین االستجابة للمعاییر الدولیة ومتطلبات التطبیقرفیق یوسفي،   )2(

  . 19، ص2010/2011
النظام ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول واقع تكییف المؤسسات الجزائریة مع والنظام المحاسبي المالينقماري، رحمة بهادف، سفیان   )3(

  .6، ص2013جانفي  14 -13، یومي المحاسبي المالي بالجزائر وعالقته بالمعاییر الدولیة
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، والمخطط المحاسبي الوطنيالمبادئ األساسیة للمحاسبة العامة خالص صافي صالح،  )4(

  .11، ص2003
  .11ص، مرجع سبق ذكرهناصر دادي عدون وآخرون،  )5(
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  إن إنشاء وحدة اقتصادیة یعني خلق شخصیة معنویة لها، و إن  :مبدأ كیان الوحدة االقتصادیة
ن تصرفات مالكي المشروع بأموالهم  هذه الشخصیة تكون مستقلة عن شخصیة مالكي المشروع، وإ
الخاصة ال تؤثر وال تعكس على الوضع المالي للوحدة االقتصادیة، وفي حالة تعامل مالك الوحدة 

   (1).ن اآلخرینائه یعامل معاملة الزبي یملكها فإنبصفته مع الوحدة الت
الخصائص النوعیة هي صفات تجعل المعلومات    :للقوائم المالیةلخصائص النوعیة ا: ثالثا

المعروضة في القوائم المالیة ذات فائدة لمستخدمي المعلومات المحاسبیة، وتجعل المعلومات 
  :وهي كما یلي (2)المحاسبیة ذات جودة عالیة

  قابلیة المعلومات الواردة في القوائم المالیة للفهم المباشر من قبل المستخدمین : القابلیة للفهم
لهذا الغرض فإنه من المفروض أن یكون لدى المستخدمین مستوى معقول من المعرفة باألعمال 

ات بقدر معقول من طات االقتصادیة والمحاسبیة كما أن لدیهم الرغبة في دراسة المعلوماوالنش
ي یجب إدخالها في الت المعلومات حول المبادئ بعادل حال فإنه یجب عدم استوعلى كالعنایة، 

انعي القرارات االقتصادیة بحجة أنه من الصعب فهمها صالمالیة إن كانت مالئمة لحاجات  القوائم
 (3) .من قبل بعض المستخدمین

  لكي تكون المعلومات مفیدة من وجهة نظر المستخدم لها، یجب أن تكون مالئمة  :المالئمة
وتتوفر خاصیة المالئمة في المعلومات عندما تؤثر على  اتخاذ القرارات االقتصادیة، الحتیاجات

م األحداث الماضیة أو الحالیة أو یالقرارات االقتصادیة للمستخدمین عن طریق مساعدتهم في تقی
أو تصحیح تقییماتها الماضیة، ومن العوامل المحددة لخاصیة المالئمة مبدأ  یدأو تأك المستقبلیة،

األهمیة النسبیة حیث تتأثر المعلومات بطبیعتها وأهمیتها النسبیة وتكون المعلومات هامة إذا كان 
 تكون وفي بعض الحاالت ،حذفها أو تحریفها یمكن أن یؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین

طبیعة المعلومات فقط كافیة لتحدید مالءمتها، وینبغي أن تكون سیاسة المؤسسة في مجال تحدید 
األهمیة واضحة ومطبقة باستمرار وكذلك تفادیا لتطبیق هذا المفهوم على عناصر هامة، مما قد 

 (4).یؤدي إلى التأثیر على القوائم المالیة

                                                             
  .10المرجع السابق، ص )1(
  .7، صمرجع سبق ذكرهمحمد أو نصار،   )2(
  .77، ص2004األول، الدار الجامعیة، مصر، ، الجزء موسوعة معاییر المحاسبةحماد، طارق عبد العال  )3(
، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج الخضر، قائمة التدفقات النقدیة في ظل اعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیةسالمي محمد  الدینوري،  )4(
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  أن تكون المعلومة موثوق فیها ویعتمد علیها وتتسم المعلومة بالمصداقیة إذ یجب  :المصداقیة
كانت خالیة من األخطاء الهامة والتحیز، وكان بإمكان المستخدمین االعتماد علیها كمعلومات 

ویمكن أن تكون المعلومة مالئمة  .تعبر بصدق عما یقصد أن تعبر به أو المتوقع أن تعبر عنه
تعویض في حالة وجود  الللدرجة أن االعتراف بها یمكن أن یكون مضولكن غیر موثوق فیها 
المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في المیزانیة یعد غیر مناسب في  اعترفتمحل نزاع قانوني، فإن 

  (1) :طة بالمطالبةبلغ مع الظروف المحیحین قد یكون من المناسب اإلفصاح عن الم
 ت صادقة یجب أن تتصف بالتعبیر الصادق عن العملیالكي تكون المعلومة : التعبیر الصادق

والمتوقع أن تعبر عنها بصورة معقولة، وقد تكون  فهم أنها تصورهاالمالیة واألحداث األخرى التي ی
المالزمة والمتأصلة في قد یرجع إلى الصعوبات ر ال تعبر بصدق عن العملیات األم المعلومة

التي یجب قیاسها أو تصمیم واستخدام وسائل  ىالتعرف على العملیات المالیة واألحداث األخر 
 ؛قیاس وعرض المعلومات التي تنسجم مع تلك المعلومات

 أن تقدم المعلومة وأن تتم المحاسبة عنها طبقا لجوهرها یجب : االهتمام بالمحتوى دون الشكل
جوهر المعلومة لیس من الضروري أن  ألنوحقیقتها االقتصادیة ولیس لمجرد شكلها القانوني، 

یتطابق مع تلك الحقیقة التي تظهر من شكلها القانوني فعلى سبیل المثال التخلص من أصل إلى 
  ؛مسكها بالفوائد المستقبلیة لألصلتفاظ الشركة وتطرف أخر یفهم منه نقل ملكیة إال أن اح

 قة اختیاریلتحیز، وال تعتبر المعلومة محایدة إذا كانت طر ا یعني الحیاد الخلو من :الحیاد  
  ؛أو عرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم لهدف تحقیق نتیجة محددة سلفا

 من المتوقع أن یواجه معد القوائم المالیة بحاالت عدم تأكد تالزم الكثیر من  :الحیطة والحذر
 لاألحداث والظروف التي ال یمكن تجنبها، ویجب علیه االعتراف بمثل هذه الحاالت من خال

الحذر عند إعداد القوائم المالیة اإلفصاح عن طبیعتها ومدى تأثیرها من خالل ممارسة الحیطة و 
ة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقدیرات المطلوبة في ظل عدم التأكد یقصد بالحیطكما 

  .بحیث ال ینتج عنها تضخیم لألصول والدخل أو تقلیل االلتزامات والمصروفات
  یجب أن تسمح المعلومة لمستخدمي القوائم المالیة بإجراء مقارنة داخل : قابلیة المقارنة

تى تكون حو ، یة مختلفة وما بین المؤسسات المختلفةالمؤسسة نفسها على أساس دورات مال
   (2):المعلومات ذات مصداقیة وموثوقیة البد من احترام القیود التالیة

                                                             
  .54 - 53، ص ص 2000، مصر، یة، الدار الجامعیةمبادئ المحاسبة المالشحاتة السید شحاتة،  أحمد محمد نور،  )1(
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 قد حدث تأخیر غیر ضروري في تقدیم القوائم المالیة فإن المعلومات  إذ: التوقیت المناسب
لذا فاإلدارة بحاجة إلى الموازنة بین میزة رفع القوائم في الوقت المناسب وتوفیر  تفقد مالءمتها

  ؛المعلومات الموثوقة
 تعتبر الموازنة بین التكلفة والمنفعة قید مشعب األثر أكثر من  :الموازنة بین المنفعة والتكلفة

ف المتكبدة في توفیر فالمنافع المشتقة من المعلومات یجب أن تفوق التكالی ،كونها خاصیة نوعیة
  ؛والتكالیف عملیة اجتهادیةن فإن تقییم  المنافع هذه المعلومات ومهما یك

 في الممارسة العملیة غالبا ما تكون عملیة تحقیق التوازن  :الموازنة بین الخصائص النوعیة
نوعیة مطلبا ضروریا، عامة فإن تحقیق هدف التوازن المناسب بین الخصائص بین الخصائص ال

  ؛نوعیة یلي الهدف من القوائم المالیةال
  توصف القوائم المالیة غالبا بأنها تظهر  ):اإلظهار الصادق(الصورة الصحیحة والعادلة

بصورة صحیحة وعادلة، أو تمثل بصدق الوضعیة المالیة واألداء والتغیرات في الوضعیة المالیة 
للمؤسسة، ومع أن هذا اإلطار ال یتعامل مباشرة مع هذه المفاهیم، إال أن تطبیق الخصائص 

الصورة   مالیة توصلج عنه في العادة بیانات نتة والمعاییر المحاسبیة المناسبة یالنوعیة األساسی
   . الصحیحة والعادلة أو تمثل اإلظهار الصادق لتلك المعلومات

  القوائم المالیة ومستخدمو أهداف: المطلب الثالث
  أهداف القوائم المالیة: أوال
القوائم المالیة باهتمام كبیر من قبل المؤسسات التي تقوم بإعدادها ومن قبل المهتمین  تحظى    

ص األهداف الرئیسیة للقوائم لخبشؤون المؤسسة ألنها تتضمن معلومات مفیدة بالنسبة لهؤالء، وتت
   (1):المالیة فیما یلي

 یتمثل الهدف العام للقوائم المالیة في توفیر المعلومات  :تقدیم المعلومات التخاذ القرارات
فیجب على القوائم المالیة أن تقدم معلومات مفیدة للمستثمرین الحالیین  ؛اتخاذ القرارلعملیة  الالزمة

 والمحتملین وكذلك الدائنین والمستخدمین اآلخرین التخاذ القرارات المحتملة لالستثمارات واإلقراض
 ة الفهم لدى كافة المستخدمین لهامعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة سهلویجب أن تكون ال

 في دراسة كمیة التدفقات النقدیة ألنشطة االقتصادیة ویبدون الرغبةلدیهم فهم معقول ل والذین
   ؛ودرجة المخاطر المرتبطة بها

                                                             
  .136 -135شدري معمر سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ص )1(
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 للمستثمرین والدائنین هو تحدید  يیعد االهتمام األساس: المعلومات المرتبطة بالتدفقات النقدیة
لتدفقات المستثمرین بزیادة  االتدفقات النقدیة المستقبلیة فقرارات االستثمار واالقتراض تتخذ طبق

إضافة إلى العائد النقدي والمتمثل فهدف المستثمر یتمثل في استرداد أصل القرض  ؛الموارد النقدیة
مستثمرین والدائنین دراسة كمیة التدفقات النقدیة في الفوائد، وعند اتخاذ القرارات یجب على ال

  ؛ودرجة المخاطر المرتبطة بها
 تحتوي القوائم المالیة على معلومات تحدد بوضوح موارد : تقدیم معلومات عن موارد المؤسسة

  ؛المؤسسة والتزاماتها
 على عملیة تساعد القوائم المالیة : تقدیم معلومات عن أداء المؤسسة والقدرة الكسبیة لها

    .التنبؤ بأداء المؤسسة انطالقا من أدائها في السنوات السابقة
  القوائم المالیة مستخدمو: ثانیا

المستثمرین الحالیین والمحتملین والموظفین والمقرضین  في ل مستخدمي القوائم المالیةثمیت  
والجمهور، ویستخدم هؤالء تجاریین اآلخرین والعمالء والحكومات ووكاالتها والموردین والدائنین ال

و یمكن توضیح المستخدمین للقوائم المالیة  من حاجاتهم للمعلومات االقوائم المالیة إلشباع بعض
  (1) :یلي فیما
   یحتاج المستثمرین لمعلومات تعینهم على اتخاذ قرار الشراء أو االحتفاظ : نوالمستثمر

بالمعلومات التي تعینهم على تقییم قدرة المشروع باالستثمار أو البیع، كما أن المساهمین یهتمون 
  .على توزیع أرباح األسهم

  مثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار ربحیة یهتم الموظفون والمجموعات الم :الموظفون
ومات التي تمكنهم من تقییم قدرة المنشأة على دفع مكافآتهم لأرباب األعمال، كما أنهم یهتمون بالمع

  .)األمن الوظیفي( ومزایا التقاعد لهم وتوفیر فرص العمل وتعویضاتهم
  ما إذا كانت قروضهم علومات التي تساعدهم على تحدید یهتم المقرضون بالم :المقرضون

  .والفوائد المتعلقة بها سوف تدفع لهم عند االستحقاق
  ن اآلخرو وردون والدائنون التجاریون یهتم الم: نوردون والدائنون التجاریون اآلخروالم

  بالمعلومات التي تمكنهم من تحدید ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق
ویهتم الدائنون التجاریون على األغلب بالمنشأة على مدى أقصر من اهتمام المقرضین إال إذا 

  .على استمرار المنشأة كعمیل رئیسي لهم معتمدین كانوا 
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  یهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المنشأة خصوصا عندما یكون ارتباط  :العمالء
  .طویل المدى معها أو االعتماد علیها

  د وبالتالي ع الموار یتهتم الحكومات ووكاالتها بعملیة توز : الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها
وتحدید السیاسات الضریبیة طلبون معلومات من أجل تنظیم هذه األنشطة أنشطة المنشآت، كما ی

حصاءات مشابهة   .وكأساس إلحصاءات الدخل القومي وإ
  تؤثر المنشآت على قرار الجمهور بطریقة متنوعة، فعلى سبیل المثال، قد تقدم  :الجمهور

المنشآت مساعدات كبیرة لالقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد األفراد الذین ستستخدمهم 
وتعاملها مع الموردین المحلیین ویمكن للقوائم المالیة أن تساعد الجمهور بتزویدهم بمعلومات حول 

  . المنشأة وتنوع أنشطتها نماءوالتطورات الحدیثة في االتجاهات 
  عرض القوائم المالیة: المبحث الثاني

تعتبر المعلومات الواردة في القوائم المالیة ذات أهمیة كبیرة للتعرف على أداء الشركة وقیاس   
من  ادرةالصة و مركزها المالي والتغیر في حقوق المالكین، والتعرف على التدفقات النقدیة الوارد

الشركة، ومعرفة إیرادات ومصاریف الشركة واإلطالع على مجمل الربح، وكذلك تعتبر القوائم 
  .المالیة ملخصا للعملیات واألحداث المالیة التي حدثت خالل الفترة المالیة التي تخص تلك القوائم

  قائمة المركز المالي: المطلب األول
وتعرف أیضا بقائمة الوضع المالي أو المیزانیة العمومیة وهي  :يالمركز المال قائمة تعریف: أوال
) لتزاماتحقوق الملكیة واإل(جهة مصادر األموال في المنشأة  القائمة التي توضح من «

وتتكون بنود هذه القائمة من أرصدة لحظیة ) األصول(واستخدامات هذه األموال من جهة أخرى 
لمختلف بنود األصول والخصوم وحقوق الملكیة في تاریخ إعدادا القوائم المالیة، مما یساعد 

  (1). »التعرف على الوضع المالي للشركة في ذلك التاریخ علىالمستخدمین 

    عرض قائمة المركز المالي: ثانیا
 منافع اقتصادیة محتملة مستقبال فهي مملوكة للمنشأة أو ) الموجودات(تمثل األصول  :األصول

خاضعة لسیطرتها ویمكن التعبیر عن هذه األصول بالوحدات النقدیة وأهمیتها تأتي من كونها 
إلى نقدیة في المستقبل القریب لتحویل السریع أو البطيء لفي بعض بنودها وقابلة ) نقدیة(سائلة 
ید وأنها تقوم بتحقیق اإلیرادات المستقبلیة للمنشأة وتعبر األصول مجموعها عن استخدامات أو البع

ل بعض بنودها وكذلك ستثماریة قصیرة األجل من خالفي المنشأة فهي تحدد القرارات اإلاألموال 

                                                             
  .38، ص2006، الطبعة األولى، دار المسیرة، األردن، تحلیل القوائم المالیةمؤید راضي خنفر، غسان المطارنة،   )1(



  وفقا للقوائم المالية كيفية تحديد الوعاء الزكوي                                           الفصل الثاني       
 

 61 

ستثماریة طویلة اآلجل من خالل بنودها األخرى وتقسم في شكلها إلى أصول غیر القرارات اإل
ترتب عناصر األصول في المؤسسة حسب صعوبة تحویلها إلى نقدیة ثم  ،(1) یة وأخرى جاریةجار 

عناصر  ینطبق علىتنتهي باألصول المتداولة األكثر سیولة، وما یقال عن عناصر األصول 
نتهاءا بااللتزامات قصیرة  الخصوم، حیث یتم ترتیب الخصوم في المؤسسة ابتداء بحقوق الملكیة وإ

  (2). اآلجل
 تلك األصول الموجهة لالستخدام الدائم  « هي ):متداولةالغیر ( الجاریة  األصول غیر

باإلضافة إلى تلك  الحتیاجات المؤسسة، وكذلك تلك المحتجزة لغایات استثماریة طویلة اآلجل،
 (3) »الیة لتاریخ نهایة سنتها المالیةالتأو ال تستطیع تحقیقها خالل السنة  التي ال ترغب المؤسسة

  : حیث تقسم إلى
عبارة عن أصول مملوكة من قبل المنشأة سواء من أجل  «هي  ):العینیة(التثبیتات المادیة  -

من أجل تأجیرها للغیر، أو ألغراض إداریة ویفترض  في اإلنتاج أو تقدیم الخدمات، أواستعمالها 
مثل األراضي والمباني تكون لها كیان مادي ملموس  ،أن مدة استعمالها تتعدى الدورة المحاسبیة

   (4) .»والمعدات وغیرها
عبارة عن أصول قابلة للتمییز، غیر نقدیة وغیر  «هي  ):ملموسةالغیر (التثبیتات المعنویة  -

وال یكون لها كیان مادي  ،المنشأة في إطار أنشطتها العادیةمادیة مراقبة ومستعملة من قبل 
  (5) .»ملموس مثل مصاریف التنمیة وشهرة المحل

دین مستحق یجب أن یتم سداده في أجل  «عرفها النظام المحاسبي المالي بأنها: التثبیتات المالیة -
   (6).أو سند أو قیمة مماثلة قرر الكیان االحتفاظ بها ألكثر من سنة مالیة واحدة سنة واحدة،

  النقد واألصول التي یمكن تحویلها إلى نقد خالل أقل من  «هي :)المتداولة( األصول الجاریة
  :ونجد ضمن بند األصول المتداولة ما یلي (7) »عام

                                                             
  . 73، ص2011، الطبعة الرابعة، دار المیسرة، األردن، اإلدارة المالیةعدنان ثابت النعیمي وآخرون،   )1(
الطبعة األولى، دار الحماد للنشر،  اإلدارة المالیة االستثمار والتمویل، التحلیل المالي، األسواق المالیة الدولیة،محمد سعید عبد الهادي،   )2(

  . 74، ص2008األردن، 
  .43، ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المحاسبة العامةكتوش عاشور،   )3(
  .40، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المعمقة المحاسبةهوام جمعة،   )4(
  .40نفس المرجع السابق، ص  )5(
الصادر في  19العدد المتضمن النظام المحاسبي المالي الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، 71القرار الوزاري رقم ) 6(

  .86ص  ،2009مارس 25
  :، مقال في موقع اإلدارة والهندسة الصناعیةالقوائم المالیة وتقییم المشروعاتسامح محمد،  )7(

http/ :samehar.wordpress-com, le :24/02/2015,10 :15h.      
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أكثر األصول متداولة سیولة بل هي تعبر عن النقد السائد، ویحتوي بندا  «هي :النقدیات  -
كما یحتوي على شیكات وحسابات  ،البنك األرصدة النقدیة في الصندوق وكذا على النقدیة
  .(1)»التوفیر

الرصید المتبقي من البضاعة في نهایة الفترة المالیة، ویعرف بالمنشأة التجاریة  «وهي :المخزونات -
مخزون آخر المدة من المواد : مخزون آخر المدة، ویتكون في الشركات الصناعیة من البنود التالیة

  (2). »التشغیل، ومخزون آخر المدةاألولیة، مخزون آخر المدة تحت 
مبالغ الضرائب على النتیجة المتوقع استرجاعها في الفترات  «هي: الضرائب المؤجلة أصول  -

  (3). »المقبلة والمتعلقة بفروق زمنیة قابلة للخصم
  ینشأ هذا الحساب نتیجة بیع السلع أو أداء خدمات دون تحصیل قیمتها): الزبائن(العمالء   -

  (4). لذا تبقى كحقوق للمؤسسة لذا الغیر
) التجاري(كان ذلك خالل النشاط الرئیسي  المنشأة على الغیر سوءل ما «وهي :الذمم المدینة  -

  أو كان نتیجة ألنشطة أخرى، وفي الحالة األولى تعرف هذه الدیون بالذمم المدینة التجاریة
وأوراق القبض، وتعرض بالمیزانیة العمومیة بالقیمة الصافیة أي بعد طرح منها  نینوتتكون من المدی

مخصصات الدیون المشكوك فیها، أما الذمم المدینة غیر التجاریة فیمكن أن نعطي أمثلة علیها 
  (5). »لموظفینلالسلف ب
إدراجها ضمن باألرصدة المدینة األخرى وهي األصول التي لم یتم  «وتعرف : األصول األخرى  -

ومستحقات القبض والنقدیة المقیدة ) المصاریف(األصول السابقة الذكر، عادة ما تكون كالمقدمات 
 (6). »بااللتزام طویل اآلجل

 مصادر التمویل الوحدة المحاسبیة التي تمثل حقوق الممولین من  «یقصد بالخصوم  :الخصوم
  : الخصوم إلى وتقسم(7) » داخل و خارج المشروع

                                                             
  .43، ص2009، األردن، الطبعة الثانیة، دار المیسرة، تحلیل القوائم المالیة مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،  )1(
  .43السابق، ص المرجع )2(
  .181كنوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
، مذكرة ماجستیر، جامعة التقییم للعناصر المالیة ودوره في المحافظة على قیمة المؤسسة في ظل النظام المحاسبي الماليبالل كیموش،  )4(

  .57، ص 2011/ 2010فرحات عباس، سطیف، 
  .43ص ،مرجع سبق ذكره ،، الطبعة األولتحلیل القوائم المالیةغسان فالح المطارنة، ، مؤید راضي خنفر  )5(
  .44ص نفس المرجع السابق،  )6(
  .306ص  2007من منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك،، الجزء األول، یةأصول المحاسبة المال ولید ناجي الحیالى، )7(
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 بصافي األصول وهي  فلتمویل الداخلي في المنشآت، وتعر مصدر ا «وهي  :حقوق الملكیة
مل بشكل أساسي على رأس المال واألرباح المحتجزة تما یتبقى من األصول بعد طرح الخصوم، تش

  (1). »حتیاطاتواإل
مجموع حقوق أصحاب المشروع الممثلة في قیمة الحصص األصلیة  «ویمثل: رأس المال  -

حتیاطات أخرى إالمرحلة من األعوام السابقة أي  المقدمة من الشركاء یضاف إلیها األرباح
 (2). »مسبقة

سة وهي جزء من األرباح تعبر عن األموال المجمعة من طرف المؤس «وهي :حتیاطاتاإل -
 (3). »غیر موزعةالمحققة 

تمثل األرباح المحتجزة أرباح حققتها الشركة من عملیاتها، ولم تقم  « :األرباح المحتجزة  -
  (4). »تعتبر متاحة للتوزیع إذا قررت الشركة ذلك االشركة بتوزیعها على المساهمین، ولكنه

   تضحیات مستقبلیة محتملة بمنافع اقتصادیة ناشئ عن االلتزامات الحالیة  هي: لتزاماتاإل
لمنشأة معینة بنقل أو تحویل أصول أو توفیر خدمات ألصول أخرى في المستقبل نتیجة 

  (5): المعامالت أو أحداث ماضیة ولكي یصف البند بأنه التزام البد أن یفي بالخصائص التالیة
أة بتسویة التزام حالي عن طریق تحویل مستقبلي ألصل ما عند لتزام أن تقوم المنشیتطلب اإل -

 الطلب أو عند حدث معین أو في تاریخ معین؛ 
 ال یمكن تفادي االلتزام؛ -
  .وقوع الحدث الملزم للمنشأة -

  :قصیرة األجل لتزماتإ لتزامات طویلة األجل و إلى إ تلتزامااإلوتقسم 
  لدورة العادیة التشغیلیة االلتزامات التي ال یتم تسدیدها خالل ا «هيو  :لتزامات غیر الجاریةاإل

، أو التي ال تستحق خالل اثني عشر شهرا، أو تلك التي قد یكون للمؤسسة حق غیر للمؤسسة
 :ومن بینها ما یلي (6). »مشروط بتأخیر سدادها ألكثر من اثني عشر شهرا

  من المؤسسة علیها تحصلت التي الخارجیة المالیة الموارد «هي :والدیون اإلقتراضات 
 بصفة واالستثماریة التشغیلیة تمویل عملیاتها أجل من الجمهور من أو المالیة والبنوك، المؤسسات

                                                             
  .48مرجع سبق ذكره، صالثاني، ، الطبعة القوائم المالیةتحلیل مؤید راضي خنفر وغسان فالح المطارنة،   )1(
  .26ص  2009، الطبعة الثانیة، دار الفكر، األردن، محاسبة الشركات أشخاص وأموالحمزة بشیر أبو عاصي، خالد أمین عبد اهللا،   )2(
  .20، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التسییر الماليمبارك لسلوس،   )3(
  .364، ص2004، الطبعة األولى، دار الحامد، األردن، أسس المحاسبة المالیةرضوان حلوة حنان وآخرون،   )4(
  .23، ص2007الدار الجامعیة اإلبراهیمیة، مصر، مبادئ المحاسبة المالیة، طارق عبد العال حماد،  )5(
  . 43-42لزعر محمد سامي، مرجع سبق ذكره، ص ص  )6(
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 السندات :وتشمل للمؤسسة، الدائمة االحتیاجات تغطیة في الخاصة األموال وتساهم مع دائمة،
   (1). »األجل طویلة الدفع وأوراق طویلة األجل البنكیة القروض

 مبالغ مستحقة الدفع خالل دورات الحقة رغم أنها  «وتمثل: الضرائب مؤجلة خصوم 
  (2) .»عملیات تمت خالل دورات سابقة لسنة االستحقاقناتجة عن ) أي المبالغ الضریبیة(
  خالل فترة زمنیة  توجب على المنشأة الوفاء بهاااللتزامات التي ی « وهي :االلتزامات الجاریة

  (4):وتتضمن العناصر التالیة (3) »قصیرة ال تتجاوز السنة
  البضائع على لحصولها نتیجة الغیر تجاه التزامات من المؤسسة على ما «وهو :الدائنة الذمم 

  .»أیضا باألجل الخدمات على وحصولها باألجل،
 ویتطلب األفراد أو المؤسسات علیها حصلت التي القروض «وهي: األجل قصیرة القروض 

 .»واحدة مالیة فترة خالل تسدیدها
  )جدول حسابات النتائج( قائمة الدخل: المطلب الثاني

بیان ملخص لألعباء والمنتجات المنجزة  «هو ):النتائج اتحسابجدول (تعریف قائمة الدخل : أوال
  من الكیان خالل السنة المالیة، وال یأخذ في الحسبان ویبرز بالتمیز النتیجة الصافیة للسنة المالیة 

  (6): تتكون قائمة الدخل من عنصرین أساسیین هماو  (5). »أو الخسارة) الكسب(الربح 
  أو زیادة األصول  خالل الفترة، في شكل مدخالت ةهي الزیادة في المنافع االقتصادی «:لنواتجا

أو انخفاض الخصوم، التي یترتب عنها زیادة األموال الخاصة باستثناء الزیادة الناتجة عن تقدیم 
  .»مساهمات جدیدة من طرف المساهمین إلى األموال الخاصة

 جاتخالل الفترة في شكل مخر  ةتعرف األعباء بأنها انخفاض المنافع االقتصادی «:األعباء  
أو انخفاض األصول التي یترتب عنها نقص األموال الخاصة، باستثناء التوزیعات إلى المساهمین 

  .»من األموال الخاصة
 

                                                             
  .43المرجع السبق ص)  1(
  .140عبد الرحمن عطیة، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
  .48، ص2008، إثراء للنشر والتوزیع، اإلمارات، اإلدارة المالیةعلي عباس،   )3(
  .  46مؤید راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص) 4(
والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة  ، الذي یحدد قواعد التقییم2008یولیو  26من القرار المؤرخ في  1.230المادة   )5(

  .24، ص2009مارس  25، 19الحسابات وقواعد سیرها، الصادرة بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر، مذكرة تكییف القوائم المالیة في المؤسسات الجزائریة وفق معاییر المحاسبة الدولیةشناي عبد الكریم،  )6(

  .51، ص2008/2009
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  تفصیل عناصر قائمة الدخل: ثالثا
  (1): یلي فیما هاویمكن تفصیلتتكون قائمة الدخل من مجموعة عناصر 

وهي تمثل الناتج الصافي من العملیات التشغیلیة التي قامت بها  :العملیاتیة النتیجة -1 
وتمثل النتیجة . ، أي عملیات التمویل، اإلنتاج والبیعمن خالل ممارسة األنشطة الجاریة المؤسسة

ل ویتم التوص. دي والتجاري للمؤسسةالعملیاتیة مؤشر للربح االقتصادي، وهي تقیس األداء االقتصا
ضافة  العملیاتیةالمصاریف  تیة عن طریق استبعاد كافةالعملیاإلى النتیجة    .العملیاتیة توجاتنالموإ

 المؤسسات التي تقوم بإنتاج أو تحویل السلع والخدمات، ویمثل  صیخ: إنتاج السنة المالیة
مجموع منتوجات جمیع أصناف السلع والخدمات المنتجة من طرف المؤسسة، ویتضمن كل من 

المنتجات المصنعة، مبیعات الخدمات والمنتجات الملحقة، تغیر المحزونات  مبیعات البضائع
  . والمنتجات الجاریة الجاري انجازها، اإلنتاج المثبت باإلضافة إلى إعانات االستغالل

 یتمثل مجموع استهالكات المؤسسة خالل السنة المالیة من مشتریات : استهالك السنة المالیة
  .  رجیة واستهالكات أخرى بهدف ممارسة أنشطتهاالسلع والخدمات، خدمات خا

 ما كان نوعها، فالقیمة هتمثل الثروة الحقیقیة التي أضافتها المؤسسة م :المضافة القیمة
المضافة تترجم ما أضافته المؤسسة ضمن نشاطها، وتعكس الفعالیة التي تم بها دمج عناصر 

الفرق بین إنتاج السنة المالیة واستهالك السنة وهي تمثل  اإلنتاج من رأس مال وید عاملة وغیرها،
 .المالیة، وتعتبر قیاسا نقدیا بما أضافته المؤسسة بوسائلها اإلنتاجیة الخاصة

 القتصادي الناجم عن یقیس الفائض اإلجمالي لالستغالل الربح ا :الفائض اإلجمالي لالستغالل
، وهو یمثل الفرق بین القیمة المضافة المنتجة من جهة، وأعباء العمال )االستغالل(تشغیلدورة ال

 . من جهة أخرى) ما عدا الضریبة على األرباح(والضرائب والرسوم والسندات المماثلة 
 ستغالل للمنتجات إللالفائض اإلجمالي  حساب ویتم التوصل إلیها بعد :النتیجة العملیاتیة

هتالكات والمؤونات واسترجاع عن خسائر األخرى، وكذلك بمخصصات اإل لیاتیةواألعباء العم
  .القیمة والمؤونات

ویتم التوصل إلیها وذلك من خالل طرح األعباء المالیة من المنتوجات  :النتیجة المالیة -2 
 .وتحسب مستقلة عن الهوامش التي قبلها المالیة

من النتیجة العملیاتیة، وذلك  القاانطویتم الحصول علیها : النتیجة الجاریة قبل الضرائب  -3 
 .بإضافة النتیجة المالیة، وتمثل النتیجة العادیة المحققة على إثر األنشطة الجاریة للمؤسسة

                                                             
  .49، 48لزعر محمد سامي، مرجع سبق ذكره ،  ص ص  )1(
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هي الفرق الصافي للمنتجات واألعباء االستثنائیة ویتم حسابها : خارج االستغاللالنتیجة   -4 
واضحة التمییز عن النشاط العادي  من خالل المنتجات واألعباء الناجمة عن حوادث أو معامالت

 .نزع الملكیة، الكارثة الطبیعیة غیر المتوقعة مثل. استثنائیا اللمؤسسة وتمثل طابع
وتساوي الفرق بین مجموع المنتجات ومجموع األعباء لتلك : النتیجة الصافیة للسنة المالیة  -5 

بل الضرائب، إذ تطرح منها ویتم حساب النتیجة انطالقا من النتیجة الجاریة ق. السنة المالیة
 .الضرائب على األرباح والضرائب المؤجلة، وتضاف إلیها النتیجة االستثنائیة

  قائمة التدفقات النقدیة: المطلب الثالث
هي قائمة تبین مصادر األموال وطرق استخدامها كما تبین  «:تعریف قائمة التدفقات النقدیة: أوال

ك خالل فترة زمنیة معینة ویمكن لحیث الزیادة أو النقصان وذ ال منالتغیرات التي تطرأ على األمو 
  (1). »سنوي أو أقل، حسب الحاجةأساس إعداد القائمة على 

  :تقسم قائمة التدفقات النقدیة إلى ثالثة أقسام: تركیب قائمة التدفقات النقدیة: ثانیا
  وهي التدفقات النقدیة المتولدة من األنشطة الرئیسیة : التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  (2): التي تشمل ما یليو التي تمارسها المؤسسة 
  صافي الدخل النقدي للفترة؛ 
  النقد المحصل من العمالء، أي الناتج من المبیعات؛ 
  النقد المدفوع للموردین، أي ثمن البضائع؛ 
  النقد المدفوع للضرائب؛ 
  المصاریف المختلفة النقد المدفوع على. 
  ع وشراء وهي التدفقات النقدیة التي تشمل بی :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

ها تحلیل عناصر المیزانیة في جانب الموجودات والتي یتطلب تحدیدو  ،الموجودات الطویلة األجل
  (3):یلي األمثلة علیها ما شغیلیة ومنتحدید التدفقات النقدیة من األنشطة التلم یتم تحلیلها عند 

  النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات؛ 
  النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طویلة األجل؛ 
  النقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طویلة األجل؛ 
  الثابتة واالستثمارات تاالمتحصالت النقدیة من بیع الموجود. 

                                                             
  .81، صمرجع سبق ذكره، اإلدارة المالیة، وآخرونالنعیمي، ثابث عدنان   )1(
  . 176، ص2008، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، األردن، مقدمة في اإلدارة المالیةمفلح عقل،   )2(

.176، ص المرجع السابق ) 3) 
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 وهي التدفقات النقدیة المتعلقة بالحصول على : التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
الموارد من المالكین أو إعادتها لهم، كذلك فیما یتعلق بالحصول على التمویل من المقرضین أو 

  (1): ذلكتسدید القروض لهم ومن األمثلة على 
  النقد المتحصل من إصدار أسهم جدیدة أو زیادة رأس المال؛ 
  ت طویلة اآلجل؛النقد المتحصل من إصدار سندا 
  النقد المتحصل من القروض والتسهیالت البنكیة؛ 
   النقد المدفوع على توزیع األرباح؛ 
   النقد المدفوع لتسدید السندات؛ 
  النقد المدفوع لتسدید القروض والتسهیالت البنكیة. 

مالي المركز الیتطلب إعداد هذه القائمة توفر قائمتي : إعداد قائمة التدفقات النقدیة: ثالثا
لبدایة الفترة ونهایتها، والتي تعد عنها قائمة التدفقات النقدیة، باإلضافة إلى ) عمومیةالمیزانیة ال(

قائمة الدخل لتلك الفترة، وكذا بعض المعلومات اإلضافیة التي یمكن الحصول علیها من السجالت 
هو أن المیزانیة تمثل صورة  نیتین وقائمة دخل واحدةاز یملیر المالیة للشركة، وسبب الحاجة والتقار 

صادقة للمؤسسة في لحظة معینة، وهذا ال یمكن معد القائمة من التعرف على التغیرات الحاصلة 
سبب االكتفاء  اأم. في بنود المیزانیة إال إذا توفرت له میزانیة لبدایة الفترة ومیزانیة أخرى لنهایتها

ى أساس تراكمي وتمثل سجل للفترة التي بقائمة دخل واحدة فیعود لكون قائمة الدخل تعد عل
  (2). تشملها

  (3): ویتم إعداد هذه القائمة حسب الخطوات التالیة   
. خرهاآالنقدیة في أول الفترة و  ةرصیداألین لنقدیة كفرق بتحدید التغیر في ا: الخطوة األولى -1
  .المیزانیتینرصدة النقدیة في األذا إجراء بسیط یستنتج مباشرة من وه
تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة، وهذا إجراء معقد : الخطوة الثانیة -2

  یتطلب تحلیل حسابات النتائج الحالیة وتحویل الدخل من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي
غیر  وفي هذه الخطوة یمكن تطبیق الطریقة المباشرة أو ،كما یتطلب أیضا مقارنة المیزانیتین

  . )01أنظر الملحق رقم (المباشرة 

                                                             
  .176المرجع السابق، ص  )1(
  .177المرجع السابق، ص )2(
  .59 -58مرجع یبق ذكره، ص ص لزعر محمد سامي،   )3(
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  ویطلق على هذه الطریقة أیضا طریقة حسابات النتائج حیث یتم بموجبها  :الطریقة المباشرة
تحدیث كل من المتحصالت النقدیة والمدفوعات النقدیة المرتبطة بأنشطة التشغیل، ویكون الفرق 

 : اط، ویتم اإلفصاح إما من خاللبینهما هو صافي التدفقات النقدیة المرتبطة بذلك النش
 ؛بالمؤسسة السجالت المحاسبیة الخاصة 
 یلي كماذلك باقي بنود حسابات النتائج عن طریق تعدیل المبیعات، تكلفة المبیعات، وك : 
 الزبائن والدائنین من العملیات التشغیلیة؛ ینینالتغیرات خالل الفترة في المخزون والمد 
  هتالك، المؤونات وخسائر القیمة؛ر النقدیة األخرى مثل مصروفات اإلغیالبنود 
 البنود األخرى التي یكون أثرها النقدي مرتبط بالتدفقات النقدیة  لألنشطة االستثماریة  

 .أو التمویلیة
  حیث تبدأ بصافي نتیجة السنة المالیة من واقع حسابات النتائج وتحوله  :مباشرةغیر الطریقة

تدفقات النقدیة مرتبطة بأنشطة التشغیل، أي أن الطریقة غیر مباشرة تنطوي على إلى صافي ال
رت على النتیجة الصافیة ثة الصافیة بالنسبة للبنود التي أإجراء تعدیالت أو تسویات على النتیج

  : ولكنها لم تأثر على النقدیة، وتضم هذه البنود
  والدائنین من العملیات التشغیلیة؛التغیرات خالل فترة في المخزون والمدینین 
  البنود غیر النقدیة كاستهالك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب

  ة من مؤسسات زمیلة أو حقوق أقلیةمحققة، أرباح غیر موزعالوخسائر تحویل العملة غیر 
 أو التمویلیة باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدیة خاصة باألنشطة االستثماریة. 
تحدید التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة والتمویلیة، وذلك عن طریق  :الثالثة ةالخطو  -3

  .اإلفصاح عن إجمالي المقبوضات والمدفوعات للبنود الرئیسیة بطریقة مفصلة أي إجمالي قیمتها
  التشغیلیة(یتم هنا جمع صافي التدفقات النقدیة بین مختلف األنشطة  :الخطوة الرابعة -4

حیث یجمع . ما یجب أن یتساوى مع التغیر في النقدیة وما یعادلهاوهو ) االستثماریة والتمویلیة
  .الرصید إلى النقدیة وما یعادلها لیتطابق مع رصید النقدیة وما یعادلها في آخر المدة
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  ول تغیر األموال الخاصةجد: المطلب الرابع
یشكل جدول تغیر األموال الخاصة عرض تحلیلي  «:تعریف جدول  تغیر األموال الخاصة: أوال

للحركات التي أثرت في كل عنصر من العناصر المكونة لرؤوس األموال الخاصة للكیان خالل 
  (1). »السنة المالیة

   ئمة تغیرات األموال الخاصةإعداد قا :ثانیا
  (2) :ماأجل إعداد قائمة تغیرات األموال الخاصة یجب التأكید على نقطتین أساسیتین ه من
  تتكون حسابات األموال الخاصة من البنود األساسیة التالیة:  
 رأس مال المؤسسة؛ 
 عالوة اإلصدار؛ 
 فارق إعادة التقییم؛ 
 االحتیاطات والنتیجة. 
   على أرصدة حسابات األموال الخاصة فيتتمثل المعامالت التي تحدث خالل الفترة وتؤثر   

 :ما یلي
 تقوم المؤسسة في بعض  :التغیرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء الهامة

أو تصحیح  االهتالكاألحیان بإجراء تغییر من طریقة محاسبیة إلى أخرى مثل تغییر طریقة 
  .أخطاء في التقدیرات المحاسبیة

 إلظهار المعلومات التي تؤثر على الثانیة  ةالخطو : التثبیتات مكاسب وخسائر إعادة تقییم
  .أرصدة األموال الخاصة هي المكاسب أو الخسائر عن إعادة تقییم التثبیتات

 بنود المعامالت التي تؤثر على أرصدة حسابات األموال الخطوة الثالثة في : النتیجة الصافیة
وتكون موجبة إذا كان صافي ربح وسالبة إذا كانت الخاصة هي النتیجة الصافیة لحسابات النتائج، 

 .خسارة
وتشمل ما یلي المعامالت مع المالك والتحویالت بین حسابات األموال الخاصة:  
  زیادة رأس المال من خالل إصدار أسهم جدیدة وقد تكون ا لزیادة بدون عالوة فتظهر تحت

قیمة الزیادة تحت عمود رأس المال أما عمود رأس المال، وقد تكون الزیادة بعالوة إصدار فتظهر 
 ؛)عالوة إصدار(قیمة العالوة فتظهر تحت عمود 

                                                             
  أم البواقي العربي بن مهید، جامعة، مذكرة ماجستیر، للمعاییر الدولیة ومتطلبات التطبیقالنظام المحاسبي المالي بین االستجابة رفیق یوسفي،   )1(

  .  97، ص2010/2011
  .61 -60لزعر محمد سامي، مرجع سبق ذكره، ص ص  )2(
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  الحصص المدفوعة؛ 
  ر المدرجة في حسابات النتائجیغاألرباح أو الخسائر.  
  ماهیة محاسبة الشركات: المبحث الثالث 

فیها من  لقد اهتم اإلسالم في مجال المعامالت المالیة واالقتصادیة بنظم المشاركات لما
الخیر والنماء والبركة ولقد تضمنت الشریعة اإلسالمیة األحكام الفقهیة التي تضبط عقود ومعامالت 
الشركات مند التأسیس وحتى التصفیة، ومن بین هذه األحكام ما یتعلق بحساب الزكاة لتكون 

  .ي لقیاس الزكاة الواجبة علیهملمالمرجعیة للشركاء وغیرهم عند التطبیق الع
  .عمومیات حول الشركات في الفقه اإلسالمي: المطلب األول

  : مفهوم ومشروعیة الشركات في الفقه اإلسالمي: أوال
یقصد بالشركة في الفقه اإلسالمي االختالط في رأس المال والعمل معا  «:التعریف األول

  (1).»نویة المستقلةالشخصیة المعالغنم بالغرم، وقاعدة : ا لقاعدةوالمشاركة في الربح والخسارة وفق
أو أكثر على جهة الشیوع، أو عقد  الثنینالشركة ثبوت الحق في شيء واحد  «:التعریف الثاني

یسهم فیه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب لصحة تصرفهما ومشاركتهما في الربح أو تحمل 
  (2).»الخسارة

وقع فیه االشتراك بمقتضى عقد بین اثنین أو أكثر  كل ما تعرف المشاركة بأنها «:التعریف الثالث
عل القیام بعمل أو نشاط استثماري وفق مقاس الشرع اإلسالمي، یشتركان فیه بأموالهما وأعمالهما 
أو جاههما، أو بالمال من أحد الطرفین والعمل من الطرف األخر، وما ربحاه أو حصاله من الثمر 

رماه فبحسب رأس المال إذا كان من الجانبین أو بالمال من والزرع فبینهما على ما شرطاه وما غ
  (3).»األخر الجانب جانب والعمل من

  :أنواع الشركات في الفقه اإلسالمي: ثانیا
  :لقد ورد في كتب الفقه اإلسالمي أنواع مختلفة من الشركات من أهمها  

                                                             
  .15، ص2009طبعة األولى،  دار النشر الجامعات، مصر،ال، فقه ومحاسبة زكاة الشركاتن شحاتة، حسین حس  )1(
  .17، ص2005 اإلمارات، والتوزیع، دار راشد للنشر، الطبعة الثالثة، الشركات في  الفقه اإلسالمي حسن خلیل، رشاد  )2(
: ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي األولى حولعمومیات حول المصارف اإلسالمیة بین الواقع والمأمولقادر محمد الطاهر، جعید البشیر،   )3(

  .14عاشور، الجلفة الجزائر، ص بجامعة زیان المنعقد، ورهانات المستقبل  االقتصاد اإلسالمي، الواقع
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 عبارة عن اتفاق بین اثنین أو أكثر على المشاركة بمال یصح  «وهي :شركة المفاوضة
    (1).»االشتراك فیه، على أن یتساویا في رأس المال والربح والتصرف والدین

 اختلف الفقهاء في التكییف الفقهي لشركة المضاربة فمنهم من یرى أنها من  :شركة المضاربة
  عقد اتفاق بین اثنین«الشركات، ومنهم من لم یعتبرها من الشركات بل هي من قبل اإلجارة، وهي 

نظیر جزء شائع من الربح، ویطلق على الثاني صاحب العمل  فیه یدفع األول للثاني ماال لیتجر له
ویقوم الثاني تشغیل المال ویتصرف فیه تصرف الوكیل ویقتسمان ما یسوقه اهللا أو المضارب 

وبذلك یكون صاحب العمل قد خسر   إلیهما من ربح حسب االتفاق، والخسارة على صاحب المال
، هو یمكن القول بأن المضاربة شركة من نوع خاص حیث یتوافر فیها أركان عقد هجهد

   (2).»الشركة
 هو اشتراك الطرفین في عمل، یقومان به سویا كاإلیجار وغیرها ثم قسما ما  « :شركة األعمال

شركة األبدان أو شركة  ،یحصالن علیه بینهما، ویسمى هذا النوع من الشركة بشركة الصنائع
   (3). »التقبل
  عقد یشترك بموجبه اثنان فأكثر على أن یشتروا بوجهاتهم وسمعتهم  «وهي :شركة الوجوه

    (4).»أشیاء بالدین، على أن یقتسموا الربح بعد ما اشتركوا فیهوالثقة فیهم 
 أحد أنواع شركات العقود التي تم االتفاق فیها بین األطراف المتشاركة  «وهي : شركة العنان

  على عدم تصرف أي شریك إال بإذن صاحبه، وتعتبر من أنسب الصیغ االستثماریة في المصارف 
   (5).»الدائمة والمشاركة المنتهیة بالتملیكاإلسالمیة، مثل المشاركة 

  :خصائص الشركات في الفقه اإلسالمي: ثالثا
تتسم الشركات في الفكر والنظام اإلسالمي بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن   

   (6):الشركات الوضعیة التقلیدیة المعاصرة من أهمها ما یلي

                                                             
   .15المرجع السابق، ص ) 1(
  .16المرجع السابق، ص) 2(
سیاسات ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول أدوات التمویل المصرفي الالربویة ودورها في دعم المؤسسات االقتصادیةمهدي میلود،  )3(

  .11ص  2006نوفمبر،  22 -21بجامعة محمد خیضر بسكرة یومي  المنعقد وأثرها على االقتصادیات والمؤسساتالتمویل 
  .11السابق، صالمرجع ) 4(
  .13، ص2009/2010، مذكرة ماجستیر، جامعة حلب، سوریا، صیغ التمویل اإلسالميهشام صباح فخري،  )5(
  .17ن شحاتة، مرجع سبق  ذكره، صحسین حس )6(
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 على الربح الحالل الطیب وتحقیق النمو والزیادة  الغایة األساسیة من إنشاء الشركات الحصول
في رأس المال بهدف تعمیر األرض واإلنفاق على الحاجات األصلیة ولإلعانة على عبادة اهللا 

  .وتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
 االلتزام بالقیم األخالقیة الفاضلة وبالسلوك المستقیم في كافة المعامالت والتصرفات، ففي ذلك 

  .والنمو والزیادة في رؤوس األموالطاعة هللا وعبادة، ومن موجبات تحقیق األرباح 
  ر للمساهمین یالل الطیب والذي یحقق النفع والخأن یكون نشاط الشركات في مجال الح

  .والشركاء والعاملین والمجتمع، فال یستوي، الخبیث والطیب حتى ولو كان الخبث كثیرا
   والخبرات  والمساهمین والمستثمرین والعاملین على أساس الدین واألخالقاختیار الشركاء

تحقیق األرباح والزیادة في رؤوس األموال واستقرار المعامالت، وزیادة  والمهارات، فهذا مناط
  .البركات
  االلتزام بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة فیما أجازت ومانعت عنه، ففي ذلك الهدي

 .ة إنجاز األعمال والمعامالت والعالج الفعال لكافة المشكالتواالستقامة وسهول
  رع، حتى یتحقق اإعطاء حق اهللا في المال ومنه الزكاة والصدقات وغیر ذلك مما أوجبه الش

  .النمو والبركة والطهارة
   فیها وال شطط ائب والرسوم العادلة التي ال وكسإعطاء حق المجتمع في األرباح مثل الضر  
  .ظلم وال ابتزاز وال یجوز أكل أموال الناس بالباطل أو االعتداء على حقوق المجتمع وال
 تدوین وتوثیق كافة العقود والعهود واالتفاقیات والمعامالت، تجنبا للشك والریبة والخالفات.  

  مفهوم وأدلة محاسبة زكاة الشركات: المطلب الثاني
  الشركات زكاةمفهوم محاسبة : أوال

  ة الزكاة وفقا للقواعد الشرعیة هي المحاسبة التي تهتم بتحدید الوعاء الزكوي و قیم «:ولالتعریف األ 
  (1). »اللوائح التي تصدر عن مصلحة الزكاةو 

هي اإلطار الفكري والعملي الذي یتضمن األسس المحاسبیة واإلجراءات  «:التعریف الثاني
وكذا قیاس  التي تجب فیها الزكاة واإلیراداتیم األموال یالتنفیذیة التي تتعلق بحصر وتق

  مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ىوتوزیع حصیلتها عل مقدارها

                                                             
                                                                    :موقعفي ، منشور محاسبة الزكاة والضرائبمحمد شبیب،   )1(

http://www.bayt.com/ar/specialties/q/D, 03/04/2015,h 10 :10.                                                         
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وبلغة أخرى تهتم محاسبة الزكاة بحساب الزكاة وتوزیعها علي مصارفها الشرعیة وفقا ألحكام 
  (2):تعتمد محاسبة الزكاة على ركیزتین أساسیتین هما (1) ،»ومبادئ الشریعة اإلسالمیة

  ؛)فقه الزكاة(زكاة المال  أحكام و مبادئ  
  األسس المحاسبیة لحساب الزكاة.  

إن المحاسبة في الفكر المحاسبي المعاصر تدور إجماال حول إعداد وتوصیل المعلومات 
مستخدمیها سواء داخل أو خارج  عن األحداث االقتصادیة أو المعامالت المالیة في منشأة ما إلى

المنشأة، واإلعداد لهذه المعلومات یتمثل في اإلثبات والقیاس المحاسبي، ثم التوصیل والذي یتمثل  
في العرض واإلفصاح  عن هذه المعلومات من خالل التقاریر والقوائم المالیة، وكل ذلك یتم وفق 

جراءات متعارف علیها، ومحاسب قواعد وأسس وسیاسات ة الزكاة في الوقت المعاصر ال تخرج وإ
  (3). معن هذا اإلطار العا

  (4): وهذا یتضح من التحلیل التالي
 هو المال المزكى مورد أو إنفاقا: موضوع محاسبة الزكاة.  
 هو كل من الوحدة المحاسبیة المكلفة بالزكاة فردا أو مؤسسة، وكذا : مجال محاسب الزكاة

نفاقاالجهة المكلفة بأمور الزكاة    .تحصیال وإ
 اإلثبات والقیاس والتقریر أو العرض واإلفصاح عن المعلومات : وظائف محاسبة الزكاة

  .الخاصة بالزكاة لألطراف ذات العالقة
 نفاقها: هدف محاسبة الزكاة   .تحدید الزكاة المستحقة وبیان المعلومات الخاصة بتحصیلها وإ
 وتتمثل أساسا في األحكام الشرعیة للزكاة، ثم النواحي الفنیة : قواعد وأسس محاسبة الزكاة

واإلجرائیة للمحاسبة كما هي عملیة في الفكر المحاسبي بشكل عام وبما یتعارض مع األحكام 
 .  الشرعیة للزكاة

  
  
  

                                                             
  :موقعفي ، منشور محاسبة الزكاة والضرائبالحلیم جودة محمد محمد،    )1(

:00 5/04/2015, h,11 www.bayt.com/ar/specialties/q/109493/  
  :قعو مفي ، منشور أساسیات محاسبة الزكاةسمیر الشاعر،      )2(

 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=148, 6/04/2015,h 12 :00   
  2، ص 2001، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة،جدة، محاسبة الزكاةمحمد عبد الحلیم عمر،   )3(
  .2المرجع السابق، ص    )4(
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  :أدلة وجود الزكاة على الشركات: ثانیا
بهدف تحقیق األرباح ) ملالع(تستثمر األموال في الشركات وذلك بجانب الجهد البشري   

   (1):وفقا لألدلة اآلتیة موالاألوالنمو، ولذلك تجب الزكاة في هذه 
 عموم خضوع األموال النامیة والقابلة للنماء للزكاة، ودلیل ذلك قول اهللا عز وجل: ﴿  ۡ نَ  ُ  َ إِن

 ۡ ُ ُ ٰ َ زۡ َ أ ۡ وَ ُ ُ ٰ َ ۡ  ۡ ُ ؤُ ٓ َ ۡ َ ۡ وَ ُ ؤُ ٓ َ ا َ ٰلٌ ء َ ۡ َ أ ۡ وَ ُ ُ َ ِ َ َٱوَ ُ ُ َۡ َ ۡ  ُ ِ ٰ َ َ َ وَ دَ َ  َ نَ ۡ َ ۡ  َ ٞ ة َ ٰ َ ِ وَ
 َ ِ  ّ ُ ۡ َِ َ إ َ ٓ أ َ َ ۡ َ ۡ ِ  ِ ٱَ ِ ُ رَ ِ  ۦوَ ِ ِ َ  ِ دٖ  َِ ْ  ۦوَ ا ُ َ َ َ  َ ِ ۡ َ  ٰ ِ  ُ ٱَ ه ِ ۡ َ ِي  ُ ٱوَ  ۦۗ ِ ۡ َ مَ ٱَ ۡ َ ۡ 

َ ٱ ِ ِ ٰ َ ل النامیة فعال وتعتبر األموال المتداولة في الشركات من األموا ]24سورة التوبة األیة [ ﴾   ۡ
 .ب فیها الزكاةوتقدیرا ولذلك تج

   الصحابة بأن یخرجوا الزكاة مما كانوا یعدونه البیع، ودلیل ذلك  لقدّ أمر رسول اهللا
والبر هو ما كان یعده  (2)''في اإلبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقة'' قوله

أن رسول اهللا بعن سمرة بن جندالتجار للبیع مثل القماش والمتاع ونحو ذلك، وروى أبو داود 
   (3)''كان یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبیع'': 

لقد أجمع الفقهاء من السلف على وجوب الزكاة في األموال المستثمرة في التجارة وما في   
أبوابا في كتب الفقه قال أبو عبید حدثنا كثیر بن هشام عن جعفر بن برقان و أفردوا لها حكمها، 

) البضاعة(إذا حلت علیك زكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض '':عن میمون بن مهران قال
بیع، فقومه قیمة النقد، وما كان من دین في مالءة، فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان علیك من لل

  . ''الدین، ثم زك ما بقي
صدر فقهاء الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة عدة فتاوى تتعلق بزكاة الشركات منها ما ألقد   

  :ما یلي 1997صدر عن الندوة السابعة سنة 
 الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصا اعتباریا، وذلك في كل من الحاالت  تربط

  :التالیة
  صدور نص قانوني ملزم بتزكیة أموالها. 
  أن یتضمن النظام األساسي ذلك. 
  صدور قرار الجمعیة العمومیة للشركة بذلك. 
  رضا المساهمین شخصیا بتوكیل منهم إلدارة الشركة في إخراج زكاتهم. 

                                                             
   .18ص ،مرجع سبق ذكره، الشركاتفقه ومحاسبة زكاة ن شحاتة، حسین حس )1(
مِ ، باب كتاب الزكاةسنن الدارقطني،  ،ه الدارقطنيروا )2( َغنَ اْل ِل وَ   .231، صالجزء الخامس، َزَكاِة اِإلِب
  .362رواه أبو داوود في سننه، سنن أبي داوود، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فیها من زكاة، الجزء الرابع، ص  )3(
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الطریقة األفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحاالت المذكورة أعاله، فإن لم تفعل و   
فینبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالهم ثم تلحق بمیزانیتها السنویة بیانا بما یجب في حصة السهم 

  .الواحدة من الزكاة، تسهیال على من أراد من المساهمین معرفة مقدار زكاة أسهمه
  الشركة زكاة أموالها بنفس الطریقة التي یحتسبها الشخص الطبیعي، فتخرج زكاتها تحسب

  أو زرعا) مواشي(بمقادیرها الشرعیة بحسب طبیعة أموالها ونوعیتها سواء كانت نقودا، أو أنعاما 
  . أو عروضا تجاریة، أو غیر ذلك

    محاسبة زكاة الشركات) أسس(قواعد : المطلب الثالث
حاسبة بأنها مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف علیها والمستنبطة من فقه یقصد بأسس الم  

الزكاة والتي تتعلق بتحدید وقیاس زكاة المال على الشركات والعرض واإلفصاح عنها في القوائم 
  .الزكویة، وتمثل هذه األسس اإلطار الفكري لمحاسبة زكاة الشركات تواإلقرارا
   بها أن تحسب الزكاة سنویا على أساس التقویم الهجري أو التقویم ویقصد  ):الحولیة(السنویة

المیالدي، وتختار كل شركة التاریخ السنوي المناسب لها حسب ظروفها، وقد یكون هذا التاریخ هو 
فق علیه الشركاء أو مجلس تاریخ إعداد الحسابات الختامیة والقوائم المالیة، أو أي تاریخ أخر یت

   (1) ؛اإلدارة
 یقوم فكر محاسبة الزكاة على أن وعاء الزكاة هو المال النامي  :ة النماء حقیقة أو تقدیراقاعد

سواء كان النماء متصال بأصل المال و هذا المال أثناء الحول أم ال،  قصن وسواء احقیقة أو تقدیر 
    (2)؛أو منفصال عنه

 السابق ذكرها، تقوم محاسبة ترتیبا على قاعدة السنویة : قاعدة استقاللیة السنوات المالیة
فما أنفق الرجل '' : الزكاة على قاعدة استقالل السنوات المالیة، ویوضح ابن رشد هذه القاعدة بقوله

من ماله قبل حول بیسیر أو كثیر وتلف منه فال زكاة علیه فیه، ویزكى الباقي إذا حال علیه الحول 
ذي تجب فیه الزكاة بعد الحول بیسیر أو كثیر أو وفیه ما تجب فیه الزكاة، وأما ما أنفق من ماله ال
   (3) ؛تلف منه فالزكاة علیه فیه واجبة مع باقي من ماله

  تقوم محاسبة الزكاة على ضرورة مراعاة المقدرة التكلفیة للمزكي وهذا : قاعدة المقدرة التكلیفیة
ذلك تبین متعددة  آیاتما یطلق علیه في الفقه اإلسالمي نصاب الزكاة، ولقد ورد في القرآن الكریم 

                                                             
  .26مرجع سبق ذكره، صفقه ومحاسبة زكاة الشركات، ن شحاتة، حسین حس) 1(
الجامعة اإلسالمیة  الزكاة والضریبة و أثرهما في المجتمع: ، مداخلة مقدمة لیوم دراسي حولاألموال التي تجب فیها الزكاةماهر حامد الحولي، ) 2(

  .48،ص05/2006-06فلسطین، یومي 
  .34مرجع سبق ذكره ،ص وى،فؤاد السید الملیجي ،أمین أحمد شتی )3(
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ۡ ﴿ :منها قوله تعالى َ َٔ  ِ َ َ َ ِ ٱُ ۡ َ ِ ٱوَ  ۡ ِ ۡ َ ۡ  ٰ َ َ ٞ وَ ِ  َ ٞ ۡ ِ ٓ إ َ ِ ِ  ۡ ُ ۗ َ ِ ِ ۡ  ِ  ُ َ ۡ َ ٓ أ َ ُ ُ ۡ ِس  ِ  ُِ
 ۡ َ ِ  َٔ وَ ُ  ۖ نَ ُِ ُ ا  َ ذ  َ َ َ ۗ ٱُ َ ۡ َ ۡ  ُ ِ ّ َ ُ  َ ِ ٰ َ ُ  ُ ٱَ ُ ِ ٱَ ٰ َ  َ َ َ  ۡ ُ َ ونَ َ  ]219سورة البقرة اآلیة [﴾ ُ

ویهدف هذا المبدأ  ثم تقعد تسأل الناس، أال تجهد مالك''ویفسر الحسن البصري ذلك بقوله 
المسلمین وحثهم عن زیادة اإلنتاج، ومعیار المقدرة التكلیفیة  إلى عدم إرهاقاإلسالمي العظیم 

 200دینار أو  20محاسبة الزكاة موحد في جمیع أنواع الثروة النقدیة حیث أن قیمته محددة ب ف
   (1) ؛درهم
   فلكل نوع من أنواع المال المزكى أو النشاط  :أو الصافيقاعدة حساب الزكاة على اإلجمالي

والبعض یحسب ) رأس المال ونمائه(طریقة خاصة لحساب زكاته، فبعضها یحسب على إجمالي 
على الصافي، حیث أن زكاة النقدیة والثروة الحیوانیة تحسب على اإلجمالي، أما زكاة المستغالت 

 (2) ؛على الصافي تحسب وعرض التجارة وكذا الرواتب واألجور
  عند حصر وتحدید األموال الخاضعة للزكاة یلزم األخذ في  :قاعدة تبعیة وضم األموال

االعتبار ما یملكه المكلف سواء أكان في داخل البالد اإلسالمیة أو خارجها، وفي هذه الحالة تضم 
األموال بعضها إلى البعض ویخصم ما علیه من دیون ویزكى ما تبقى، ویؤكد هذا ما قاله ابن 

في البلد الذي فیه المال حتى لو أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال  القیم  تعتبر قیمة عروض التجارة
اختلفت لو  علیها الحول اعتبرت قیمتها في ذلك البلد وضم بعض القروض إلى بعض في التقویم و

    (3) ؛أجناسها
  الفكر المحاسبي  یقوم ):القیمة السوقیة(یم على أساس سعر االستبدال الحالي یقاعدة التق

یم العروض في نهایة الحول ألغراض حساب زكاة المال على قاعدة سعر یاإلسالمي على تق
قومه بنحو من '': االستبدال الحالي، یروى على جابر بن زید أنه قال في عرض یراد به التجارة

غراض زكاة ، ویعني هذا القول بأنه یجب تقویم العروض أل''ثمنه یوم حلت الزكاة ثم اخرج زكاته
المال على أساس األسعار یوم حلول زكاة المال، كما أید هذا المبدأ جمهور الفقهاء، وعن میمون 

إذا حلت علیك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عروض للبیع فقومه قیمة '': بن مهران قال
  (4). ''م زك ما بقيالنقد وما كان من دین في مالءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان علیك من الدین ث

                                                             
                                                                                                                              :منشوات موقع اإلسالم الدعوي  واإلرشادي)  1(

http://zakat.alislam.com/Loader.aspx?pageid=444,6/04/2015,13 :10 h                                                    
  .122،ص2008/2009  ذكرة ماجستیر،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ماإلطار المحاسبي لزكاة الشركات  التجاریةمحمد األخضر قریشي،    )2(
  .36فؤاد السید الملیجي، أیمن أحمد شتیوي، مرجع سبق ذكره، ص )3(
  .49ماهر حامد الحولي، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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  اإلجراءات التنفیذیة لحساب الزكاة : المطلب الرابع
یحتاج التطبیق العملي المعاصر لزكاة الشركات إلى دلیل یتضمن اإلرشادات العملیة  

  تتمثل اإلجراءات  وء األحكام الفقهیة و األسس المحاسبیة تنظیمها المحاسبي في ضو لحسابها و 
  (1) :اآلتي التنفیذیة لحساب الزكاة في

  سب ظروف تحدید تاریخ حلول الحول وهو التاریخ الذي تحسب عنده الزكاة، وهو یختلف ح
 ز، حیث تؤدي الزكاة عند الحصاد ئمار، والمعادن والركاالثوع و زر المزكي، ما عدا زكاة ال

 ؛أو الحصول على المعادن، وما في حكمها من الثروة المعدنیة والبحریة
   تحدید وقیاس األموال المختلفة المملوكة للمزكي، وبیان ما یدخل منها في الزكاة، ویطلق علیها

  ؛األموال الزكویة أو الوعاء الزكوي أو وعاء الزكاة
  الحالة المستحقة على الشركة في نهایة ) المطلوبات أو الخصوم(لتزامات تحدید وقیاس اإل

 قيواألسس السابق بیانها، وتسالزكویة وفق األحكام والمبادئ الحول، والواجب خصمها من األموال 
  بیاناتها ومعلوماتها من مجموعة الخصوم المتداولة في المیزانیة العمومیة أو في المركز المالي

  ؛ولقد جرى العرف المحاسبي الزكوي على تسمیتها بااللتزام واجبة الخصم
   الموجودات (من األموال ) الواجبة الحسم(تحدید وعاء الزكاة وذلك بطرح المطلوبات الحالة 

 :الزكویة وذلك بالمعادلة التالیة) أو األصول
 
   85أنه ما یعادل تحدید وقیاس مقدار النصاب، ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف على 

ص والمفهوم على أساس سعر الجرام في السوق في تاریخ الحول، ولقد لجراما من الذهب الخا
جرى الصرف المحاسبي الزكوي على تسمیته بالنصاب ویتم مقارنة الوعاء المحدد في البند السابق 

غ الوعاء النصاب بالنصاب المحدد في هذا البند لمعرفة ما إذا كانت تستحق زكاة أم ال؟ فإذا بل
  ؛تحسب الزكاة الواجبة

   ،فقد ) یقصد بالقدر النسبة أو السعر بلغة المحاسبین(تحدید القدر الذي یؤخذ من وعاء الزكاة
 : یكون

                                                             
  :انظر) 1(

  ،36-32ص صفؤاد السید الملیجي، أیمن أحمد شتیوي، مرجع سبق ذكره. 
 49- 47ص حامد الحولي، مرجع سبق ذكره، ص ماهر. 
 37، صتحسین حسن شحاتة، حساب زكاة الشركا. 
 123محمد األخضر قریشي،مرجع سبق ذكره، ص.  

المطلوبات الواجبة الحسم –الموجودات الزكویة = وعاء الزكاة   
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   كما هو الحال في زكاة الثروة النقدیة، وعروض التجارة، وكسب العمل (2.5%)ربع العشر  
 ؛)طبقا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح(وكذلك المعادن بشروط معدنیة 

   ؛)بتكلفة ري(كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى باآلالت  (5%)نصف العشر 
   بدون (كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالعیون  واألمطار  (10%)العشر

 ؛)تكلفة ري
   كما هو الحال في زكاة الركاز (20%)الخمس. 
  حساب مقدار الزكاة الواجبة عن طریق ضرب وعاء الزكاة في سعر مقدار الزكاة، وفق

 :المعادلة التالیة
 

إلى هذه المرحلة یكون محاسب الزكاة قد تمكن من تحدید مقدار الزكاة المستحقة  وبالوصول  
 . في المال

 : تحمیل مقدار الزكاة على النحو التالي
  ؛یتحمل مالك المنشأة كل مقدار الزكاة في قدر الزكاة: حالة المنشأة الفردیة 
 منهم في رأس المال  یوزع مقدار الزكاة على الشركاء حیث حصة كل: حالة شركات األشخاص

 ؛المعرفة مقدار ما یتحمله كل شریك
  یقسم مقدار الزكاة على عدد األسهم لتحدید نصیب كل سهم من الزكاة : حالة شركات األموال

 .ثم بعد ذلك یحسب نصیب كل مساهم من الزكاة بقدر من یملك لمعرفة مقدار ما یتحمله
   توزیع حصیلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة على ضوء قواعد الشریعة اإلسالمیة وهو

 ؛األصناف الثمانیة الذین حددهم المولى عز وجل في سورة التوبة 
  العرض واإلفصاح عن مقدار الزكاة وتوزیعها في ضوء القوائم المالیة والتقاریر المالیة

  . المختلفة
  
  
  
  
 
  

  سعر الزكاة xوعاء الزكاة =  المستحقة لزكاةا
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  خالصة 
  ة التي حدثت خالل الفترة المالیةالمالیة ملخص للعملیات واألحداث المالیتعتبر القوائم 

حیث تتكون من مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبیة والمالیة والمتمثلة في المیزانیة، جدول 
حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدیة، قائمة التغیرات الخاصة، فالمیزانیة هي تصور للوضع 

 سة،المالي للمؤسسة في لحظة زمنیة معینة ویوفر جدول حسابات النتائج معلومات عن أداء المؤس
ویشكل جدول تغیرات  ویقدم جدول التدفقات النقدیة معلومات عن المتحصالت والمدفوعات النقدیة،

فصل من الفصول التي تتكون منها رؤوس األموال الخاصة تحلیال للحركات التي أثرت في كل 
المالیة عن الوضعیة الوثائق تسمح بإعطاء صورة صادقة األموال الخاصة للمؤسسة كل هده 

ا االلتزامات الواجب ذالذي یعتمد علیها في تحدید الموجودات الزكویة وك سسة ومركزها الماليللمؤ 
  .خصمها من تلك الموجودات وبالتالي یمكن قیاس مقدار زكاة الشركة

 
  
 



 

 

 

 

 

:الفصـــــــــــل الثالـــــــث  
دراسة – تحدید مقدار زكاة الشركات 

 –تطبیقیة على عینة من الشركات
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   :تمهید 
شركات لنسعى من دراستنا هذه إلى التعرف على الطریقة التي یتم بها حساب الوعاء الزكوي ل    

النصیب الذي  اذكمن الزكاة لكل شركة و الواجب إخراجه المقدار إلى معرفة  االتي نهدف من ورائه
 المفروضالعبء الضریبي و العبء الزكوي المقارنة بین و   العبء الزكويیتحمله كل شریك من 

  .شركةكل  على 
الوطنیة الشركة إیجیلي للحلیب و شركة صناعیة مثل؛  شركاتوفي دراستنا هذه تم اختیار      

وفندق  نقلشركة الخدماتي مثل؛ شركات و  ،للعصیر رویبةشركة  كذاو  الغذائیةللعصیر والمصبرات 
إسقاط الدراسة النظریة علیها من وراسي، وشركات تجاریة مثل شركة العتاد الفالحي؛ حیث یتم األ

  : وعلیه تم تقسیم هذا الفصل كما یلي ومقدار الزكاة، ساب الوعاء الزكوي لهذه المؤسساتخالل ح
 اإلنتاجیة الشركاتعن  نموذج(تحدید مقدار الزكاة  :المبحث األول(. 
 الشركات الخدماتیةعن  نموذج(تحدید مقدار الزكاة  :المبحث الثاني(. 
 شركة توزیع وصیانة العتاد الفالحي(تحدید مقدار الزكاة : المبحث الثالث(.  
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  )الشركات اإلنتاجیة نموذج(تحدید مقدار الزكاة  : المبحث األول

عض الشركات وكذا حساب مقدار الزكاة لكل شركة وهذا بم سنتطرق في هذا المبحث إلى تقدی     
وجدول   المیزانیةبخصم مجموع مطلوباتها  الزكویة من مجموع أموالها الزكویة  باالعتماد على 

  . حسابات النتائج

  شركة إیجیلي للحلیب:لمطلب األول ا

مشتقاته و مؤسسة إیجیلي للحلیب هي مؤسسة ذات طابع  إنتاجي تقوم بإنتاج الحلیب      
تعتبر  أن تحض بمكانة خاصة بها في السوق، كماتحاول من خالل تنویع منتجاتها  المتنوعة التي

مؤسسة إنتاجیة لها مكانة في  ''eurljuctaوحدة ''المصبرات الغذائیة المؤسسة الوطنیة للعصیر و 
 .ل ما تنتجه من مواد غذائیة مصبرةالسوق من خال

  تقدیم مؤسسة إیجیلي: أوال

  (1) :یمكن تقدیم الشركة إیجیلي للحلیب كمایلي      

 شمال شرق مدینة جیجل وبالضبط بمنطقة '' ایجیلي''تقع ملبنة األمل المسماة  :تعریف الشركة
كلم تتربع  07تاسوست التابعة لبلدیة األمیر عبد القادر دائرة الطاهیر، تبعد عن مقر الوالیة بحوالي 

مبنیة والباقي غیر مبنیة، تختص هذه الملبنة  2م14040منها  2م10526على مساحة إجمالیة قدرها 
في إنتاج الحلیب ومشتقاته من زبدة، سمن، یاغورت، لبن، قشدة طازجة، ویحصل اسم ملبنة 

  :ودالتین'' ایجیلي''
  وترجمة للفظ الحلیب بالفرنسیة'' إیجیلجیلي''هي مزج بین االسم القدیم لمدینة جیجل :''lait''؛ 
  وذلك باللغة العامیة'' تعال إلي''معناها.  
  كان نشاط الشركة في البدایة یقتصر على توزیع المنتجات الحلیبیة بعقد : نشأة وتطور الشركة

l یختص'' ایجیلي''لكنها غیرت نشاطها التجاري بفتح فرع بتاسوست هو  2000 -09 -17وثق في 
  .في إنتاج الحلیب ومشتقاته

   ؛1991 -04 -18تم تقدیم طلب إلنشاء الملبنة وقوبل باإلیجاب بتاریخ  1991 -04 -01في  
  08 -18التصریح بالبناء فكان بتاریخ  أماقدمت للشركة وثیقة التمویل  1999 -09 -17 في - 

 ؛2000
                                                             

  .صباحا 10:05الساعة  ،23/03/2015یوم ، رئیس قسم المحاسبة والمالیة، عبد الهادي بوجمعة مقابلة مع السید )1(
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   قدم دعم من طرف  2000 -08 -16في)Andi(  دج 6000000للشركة قدره. 
  إمكانیة الشركة وأهدافها  
  ویمكن تقسمها إلى إمكانیات مادیة وأخرى بشریة :اإلمكانیات:  
تمتلك الشركة من أجل قیامها بنشاطها سلسلة من تجهیزات البسترة  :اإلمكانیات المادیة  -

وتكییف الحلیب والیاغورت، مخازن للتجمیع وحفظ وتبرید الحلیب الطازج تجهیزات اإلنتاج 
شاحنات نقل بمبردات من أجل  04، باإلضافة على ذلك تملك الشركة مخبریهالجبن، وتجهیزات 

  .توزیع منتجاتها
  حسب الجدولعاما موزعین  44تشغل ملبنة  :اإلمكانیات البشریة  -

  :توزیع عمال الملبنة على وظائفهم یوضح ): 04(الجدول رقم 

عمال   اإلداریین  المخبرین   البائعین  السائقین  الوظیفة
  اإلنتاج

عمال 
  الصیانة

عمال 
  النظافة

أعوان 
  األمن

  الطباخ

  1  3  3  4  15  5  3  5  5  العدد

 .من إعداد الطالبتین باالعتماد على وثائق المؤسسة :درالمص

  وتشمل :أهداف الشركة:  
حسب التصریح مسیر الملبنة فإن هدفها األساسي هو تحقیق الربح بالدرجة األولى ألنه یدفع   -

 على االستمرار والنمو والتطور؛بها إلى التقدم كما یساعدها 
 احترام معاییر اإلنتاج؛  -
 محاولة الرفع من اإلنتاج كما ونوعا وتحسینه؛  -
 تقدیم منتجات صحیة ومتنوعة بالنسبة للمستهلك؛ -
 كسب سمعة عالیة لدى مستهلكیها والفوز بوالئهم؛ -
 توسیع حصتها السوقیة عن طریق دخول أسواق جدیدة؛ -
 التصدي للمنافسة؛ -
 د والتطویر في منتجها وما یتناسب ورغبات المستهلكین؛التجدی -
 .استخدام التكنولوجیا المتطورة عند اإلنتاج كما هو الحال عن إنتاجها الجبن -
 منتجات ألذواق وأحجام مختلفة، توزع على مستوى  ''إیجلي''تنتج ملبنة : منتجات المؤسسة

  :والیة جیجل ونادرا ما توزع على والیات أخرى، وهذه المنتجات هي
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  تقوم الملبنة بجمع الحلیب من مراكز ا لتجمع، ونزع جزئي للزبدة منه : حلیب البقرة المبستر
  ؛لتر في الیوم 2000لتر یبلغ إنتاجه الیومي  1لیعبأ في أكیاس بالستیكیة سعتها 

  تقوم الملبنة بشراء الحلیب في شكل مسحوق من الدیوان الوطني المهني : الحلیب المشكل
إلى  تحویلالذي بدوره یقوم باستیراده من دولة أوروبیة، ثم تعمل على  )onil(للحلیب ومشتقاته 

لتر إلى  3200لتر مبستر ومنزوع الدسم جزئیا، یبلغ إنتاجه الیومي من  1حلیب جاهز في أكیاس 
  ؛لتر 3800
  وهو حلیب مخمر ینتج من حلیب البقرة أو من الحلیب المشكل، وهو مطلوب جدا  :اللبن

لتر في  5000یبلغ إنتاجه الیومي حوالي ) خریف، ربیع، صیف(خاصة في الفترات المعتدلة 
  ؛األسبوع
  الشكوالطة ونظر یتم إنتاج هذه المنتجات في السوق بدوق : القشدة طازجة، الزبدة، السمن

: للطلب الكبیر علیه خاصة من طرف اإلقامة الجامعیة تم التنویع فیه لینتح بثالث أذواق وهي
  ؛نیالفادوق الشكوالطة، كرامیل، 

  لتر، قارورات  2/1غ، قارورات 125غ، علبة 250علبة : ینتج في عبوات هي :الیاغورت 
  ؛لتر 1
  أناناس، خوخ  فراولة، موز،: أذواق ب 3 ینتج في: غ125یاغورت معطر في علبة دائریة

  ؛مشمش، فواكه غابیة
  ؛موز، مشمش، فراولة: أذواق 3یتم إنتاجه في : لتر 1لتر و 2/1یاغورت معطر في قارورات  
  یبلغ أقصى طلب : یعتبر هذا المنتج عائلي: لتر 1لتر و 2/1یاغورت معطر في قاروروات

  .موز، مشمش، فراولة :علیه في رمضان یتم إنتاجه ب ثالث أذواق في

توقفت الملبنة في العامین اآلخرین عن إنتاج الیاغورت وذلك ألسباب عدیدة منها أن  :مالحظة
  .تكلفة إنتاجه  أعلى من سعر بیعه في السوق

  في ثالث أنواع في 2005دیسمبر  1طرح هذا المنتج في السوق  :الجبن:  
  ؛غ250و شكل أسطواني وزنه ذ: le petit d’egilait  صغیر إیجلي  -
  ؛غ450و شكل أسطواني وزنه ذ l’egilaitایجلي  -
  .غ1500و شكل متوازي مستطیالت وزنه ذ:  le cendré d’gilait أرمدة إیجیلي -
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للحفاظ  une croûte  تنتمي هذه األنواع إلى صنف األجبان المضغوطة الطریة والمغلفة بطبقة     
على دوق المنتج وفوائده الغذائیة، ویتم إنتاجه أساسا من حلیب البقرة الطازجة تقدر نسبته بحوالي 

  .من الخمائر %5باإلضافة إلى  95%

  لشركة إیجیلي مقدار الزكاة  حساب:  :ثانیا

  2012حساب الوعاء الزكوي لشركة إیجیلي لسنة: 
  )02(نظر الملحق رقم أ :الموجودات الزكویة .1
 ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي( 87583952: األصول غیر الجاریة.(  
 األصول الجاریة:  
   (1):تنقسم المخزونات إلى البنود التالیةو  ذمنتجات قید التنفیو مخزونات   
  ؛)تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  9082137: المواد األولیة  -
  ؛)الزكويال تدخل في حساب الوعاء (دج  586043: اللوازم  -
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  23124960:المنتجات  -
 التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ذالتنفی قید قیمة المخزونات والمنتجات:           

  .دج 32207097
  المماثلة االستخداماتو الحسابات المدینة :  
  .)تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  1649938: الزبائن  -
  .)تدخل في حساب الوعاء الزكوي( ج د 47346426: المدینون اآلخرون  -
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  10728412: الضرائب -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة :      

  دج 59724776
  الزكويتدخل في حساب الوعاء (دج  7676659 :الخزینة(.  
  دج 7676659: قیمة الخزینة التي تدخل في الوعاء الزكوي.  

 
 
 

                                                             
  .صباحا 10:05الساعة  ،20/04/2015یوم رئیس المحاسبة والمالیة،  عبد الهادي بوجمعة، مقابلة مع السید )1(

دج 99608532 :مجموع األموال الزكویة  
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  )03( نظر الملحق رقمأ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي  .2
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  73379159: حقوق الملكیة(.  
 الخصوم الجاریة : 
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  18560957: حسابات ملحقةموردون و(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي ال (دج  8384134: ضرائب(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  54532165: دیون أخرى(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج   15000000: الخزینة(.  
 دج 88093122: قیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي.  

     

  الزكوي االلتزامات -  الموجودات الزكویة = وعاء الزكاة .3

 .دج11515410 =   88093122 – 99608532= وعاء الزكاة
   .إخراج الزكاةموجبة وبالتالي یجب علیها  2012نتیجة الوعاء الزكوي لهذه الشركة لسنة 

  %2.5× الوعاء الزكوي = مقدار الزكاة .4
  .دج 287885.25=  %2.5 × 11515410 = مقدار الزكاة

 تحمیل الزكاة لشركاء:  
   .دج  143942.625 :نصیب الشریك األول
  .دج 143942.625: نصیب الشریك الثاني

  )04(نظر الملحق رقم أ دج 3123297: ها الشریك األولعالضریبة التي یدف
  )04(نظر الملحق رقم أ دج 3123297: ها الشریك الثانيعالضریبة التي یدف

  
  
 2013لسنة ایجلي حساب الوعاء الزكوي لشركة الحلیب:  
  )02(نظر الملحق رقم أ :الموجودات الزكویة .1
تدخل في حساب الوعاء الزكوي ال(دج  79295551 :األصول غیر الجاریة.( 
األصول الجاریة: 

.دج 88093122: الواجب خصمها من الوعاء الزكويالمطلوبات مجموع   

  .األحسن لهما تحمل العبء الزكوي فهو أقل من العبء الضریبي :مالحظة
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  (1):ذمنتجات قید التنفیو مخزونات  
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  696071: ةالمواد األولی -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي ال(دج  533412: اللوازم -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1243254 :المنتجات -
  دج 1939325 :التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ذالمخزونات والمنتجات قید التنفیقیمة. 
 المماثلة االستخداماتو لحسابات المدینة ا: 
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي( 3341183: الزبائن -
 ).الزكويتدخل في حساب الوعاء (دج  39824302: اآلخرونالمدینون  -
 .دج 4710730 :الضرائب -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي االستخداماتو قیمة الحسابات المدینة:  

 .دج 47876215
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  2708141 :الخزینة.( 
 دج  2708141 :قیمة الخزینة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي. 
  
 

  )03(نظر الملحق رقم أ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي.2
 ال تخصم من الوعاء الزكوي(دج  61931382:حقوق الملكیة.( 
 تخصم من الوعاء الزكوي(دج 7968655 : الخصوم غیر الجاریة.( 
  دج 7968655: غیر الجاریة التي تخصم من الوعاء الزكوي االلتزاماتقیمة. 
صوم الجاریةالخ: 
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج   2728001 :حسابات ملحقةموردون و.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  11058372 : ضرائب.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  38666233: دیون أخرى.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  10000000: خزینة سالبة.( 
  دج 59362889  :التي تخصم من حساب الوعاء الزكويقیمة الخصوم الجاریة.  
 

                                                             
  .صباحا 10:23 ، الساعة20/04/2015یوم ، رئیس المحاسبة والمالیة، بلة مع السید عبد الهادي بوجمعةمقا )1(

  دج 52523681 =الزكویة مجموع األموال 

   دج 59362889= الواجب خصمها من حساب الوعاء الزكوي  االلتزاماتمجموع 
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  الزكویة االلتزامات - الموجودات الزكویة = وعاء الزكاة  .3

  .دج )6839208( = 59362889  - 52523681 = وعاء الزكاة
  .وعاء الزكاة سالب فالشركة ال تخرج الزكاةوبما أن 

  )05(نظر الملحق رقم أدج   2405096 :أما بالنسبة للعبء لضریبي الذي تحمله كل شریك فهو   
.  

  
  

  المصبراتالمؤسسة الوطنیة للعصیر و  : المطلب الثاني
شركة إنتاجیة لها مكانة  ''eurljucta''ائیة وحدة ذشركة الوطنیة لعصیر والمصبرات الغتعتبر ال     

 .ائیة مصبرةذفي السوق من خالل ما تنتجه من مواد غ

  تقدیم الشركة الوطنیة للعصیر والمصبرات :أوال

  (1) :للعصیر والمصبراتیمكن تقدیم الشركة الوطنیة     

 وفق 1973لقد شرع في إنجاز وحدة المصبرات الغذائیة بالطاهیر سنة : تعریف الشركة ،
قدین التي أمضت ع ) Sneri(المخطط الرباعي، حیث أوكلت مهمة انجاز هذه الوحدة إلى شركة 

بعد القیام بمختلف الدراسات اإلستراتیجیة المتعلقة بهذا المشروع ، و في شهر أكتوبر من نفس السنة
كوین  ید عاملة ذات ، حیث تم من خاللها تسنوات7العمومیة التي دامت حوالي بدأت األشغال 

 ألمانیا ،لمجرا: بالوحدة من الدول األوروبیة مثل مختلف اآلالت الخاصة رادیستواكفاءة عالیة 
تعد الوحدة الوطنیة للعصیر والمصبرات  ،بعض التجهیزات المحلیةضافة إلى باإل...  روسیا

 ) ENAGUC(دج معروفة معروفة باسم   174000000 اإلجماليمالها  شركة ذات أسهمالغذائیة 
 دة الطاهیر التي شكلت فرعا جدیدا؛ كل فرع یحتوي على وحدات ومنها وحتتكون من عدة فروع
   )COGEK(ثم كونت فرعا جدیدا سمي  )ojicoS( سميجمال بسكیكدة ومع وحدة رمضان 

انفصلت  2008وفي سنة  ''القصر''ووحدة بجایة  ''الطاهیر''دة الناتجة عن إدماج وحدة جیجل الوح
كما   دج 25.000.000الطاهیر والتي یقدر رأس مالها ب  ) EURLJECTA(لتصبح بما یعرف ب 

                                                             
  .مساء11:03 الساعة ،05/04/2015یوم  رئیس المحاسبة والمالیة،لة مع السید أحسن لسلولي، مقاب )1(

الشركاء تحمل العبء الضریبي ولم تحمل العبء الزكوي ألن وعاء الزكاة كانت  :مالحظة
  یجته سالبةنت
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عدد قد یزید أو ینقص بحسب موظف موزعین على األقسام والمصالح وهذا ال 51تضم حوالي 
  . الموسم
 هام ونادر وال یتوفر لوحدات تحتل الوحدة موقع استراتیجي  :األهمیة االقتصادیة للمؤسسة

، وهذا ما یؤهلها إلى آن تصبح مستقبال من أهم الوحدات على المستوى الوطني وحتى أخرى
، فهي منطقة سهلة تحوز على جمیع وسائل الهتمام الالزم والعنایة الكافیةخضعت ل فریقي إذااإل

الذي یعد من عوامل التنقل واالهتمام بجمیع أنواعها وهذا ما یؤكد سهولة اتصالها بالعالم الخارجي 
، ومن الناحیة البریة فإن الوحدة  تقع في تقاطع شبكة من نجاح وازدهار المشاریع االقتصادیة

 من وهذا بجایةو  سطیف ،الرابط بین جیجل 47، أهمها الطریق الوالئي رقم ق الوطنیة والوالئیةر الط

 تشرف أنها كما ،وسكیكدة قسنطینة، میلة، بین الرابط الخط الشرقیة، الناحیة من أما ،الغربیة الناحیة
 تبعد ال فهي الجویة الناحیة ومن ،وقسنطینة  سكیكدة جیجل، یربط الذي الحدیدیة للسكك طخ على

 على الموانئ اكبر من یعد الذي  جن جن میناء من قربها إلى إضافة ،بأمتار سوى أشواط مطار عن
  . ملك 3 ب سوى مقرها عن یبعد والذي واإلفریقي الوطني المستوى

 9 قدرها مساحة على تتربع  ملك 19 ب الوالیة عن تبعد التي الطاهیر بدائرة الوحدة هذه تقع     

 متر 14780و مغطاة غیر مربع متر 31880 منها ،مربع متر 46000 المستعملة المساحة أما هكتارات
 لمصلحة والباقي اإلداریة للمصالح مربع متر 864 إلى بدورها تنقسم األخیرة  وهذه ،مغطاة مربع

 ''الطماطم كزمر  ثاني''  مثل ائیةذالغ المصبرات إنتاج في یتمثل إنتاجي بنشاط الوحدة تقوم اإلنتاج

 تسویق في یتمثل اريتج ونشاط ... ''الفصولیاء'' ''البرتقال مربى'' ''التفاح مربى'' ''المشمش مربي''
   .المنتجات هذه

 الهیكل التنظیمي للمؤسسة  
 هو الشخص الذي یحتل مركزا رئیسیا في الوحدة ویكون المسؤول األول : مدیر الوحدة     
 :األخیر وتتمثل مهامه فيو 

  التطبیق الفعلي للسیاسة العامة؛  -
  السهر على إعداد المیزانیة؛  -
  السهر على تطبیق البنود القانونیة التي تصدر عن المدیریة؛  -
  تسییر أمالك المؤسسة بكل نزاهة وأمانة؛ -
  تسییر الموارد البشریة والوسائل بكل شرعیة وقانونیة وذلك طبقا للنصوص التنظیمیة للمؤسسة؛  -
  حصیلة حسابات النتائج ووثائق للوحدة؛إعداد  -
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إعداد تقاریر النشاط الخاص بكل فترة والتأكد من وصولها إلى المدیریة العامة في األجل  -
  المحدد؛

  توفیر الجو المناسب للعمل داخل المؤسسة؛  -
  . ربط العالقات مع السلطات المحلیة والتنظیمات العامة والخاصة -
 مها فیما یلي وتنحصر مها: كاتبة المدیریة :  
  معالجة البرید الصادر والوارد؛  -
  تحویل المكالمات الخارجیة المطلوبة من مصالح الوحدة؛  -
 استقبال المكالمات وتحویلها إلى المصالح المعنیة؛  -
  كما أنها مزودة بجهاز اإلعالم اآللي بهدف االستفادة منه في مختلف المكالمات التي یقدمها  -
 مخبر وتنحصر مهام رئیس المخبر من قبل رئیس المخبر وتقنى سامي في الیسیر : المخبر

  : المخبر في
توج نومتابعتها خالل مراحل اإلنتاج وصوال إلى الم لنوعیة ابتداء من المادة األولیةمراقبة ا -

  النهائي؛ 
  التدخل بغرض تصحیح النقائص أن وجدت بالتنسیق مع المدیر ومصلحة اإلنتاج؛  -
  واد األولیة من حیث الخصائص والعناصر المئویة لها ونسب المواد التي تحتویها؛ مراقبة الم -
شعاره بأي المدیر من متابعتها ومراقبتها، و تدوین النتائج والتحالیل، في وثائق كي یتمكن  - إ

  خلل؛ 
  مراقبة التغلیف والجودة ومدى مطابقة السلع للمواصفات األولیة؛ -
  . في تسهیل هذه المهام تحت إشراف رئیس المخبر أما مهام التقني سامي فتنحصر -
  تأخذ هذه المصلحة على عاتقها كل العملیات المالیة  :المالیةمصلحة المحاسبة و 

ا ذالختامیة وكیزانیة االفتتاحیة و متابعة صیغتها المالیة وانجاز الموالمحاسبیة  داخل الوحدة و 
  :، وتتكون من وأسعار المنتجاتتحدید التكالیف 

 تقوم باإلشراف على جمیع العملیات المحاسبیة ومراقبة جمیع أعمال: امةالمحاسبة الع  -
 .التقاریر الشهریة وتحلیلها ه األخیرة كما تقوم بإعدادذوظفي هم
، وتحدید تكلفة المواد التامة ورها في مراقبة المواد بصفة عامةویتمثل د :محاسبة المادة -

، إضافة إلى تسجیل العملیات في بطاقة المحاسبة العامةا وتقدیمها لفرع المحاسبة وتدوینه
 .المادیة



                                                   –تطبیقیة على عینة من الشركاتدراسة  –تحدید مقدار زكاة الشركات             الفصل الثالث
 

 91 

 تكمن مهامه في :أمین الصندوق المحاسبي: 
  المسؤولیة على السندات المستحقة في الخزینة؛  -
  القیام بعملیة تخلیص وتوقیف الصندوق؛  -
  .المشاركة في عملیة الجرد السنوي -
 ئیس المصلحة التجاریة، مفتش تجاري، رئیس تتكون هذه المصلحة من ر : المصلحة التجاریة

  : وتتمثل مهامها فیما یلي سائق الوزن الخفیف،لبیع، مسئولي النموین والتخزین و فرع ا
  ضمان تطبیق السیاسة التجاریة؛  -
  المشاركة في التنسیق مع مدیر الوحدة في شراء المواد األولیة؛  -
  تحدید احتیاجات الوحدة ودراسة السوق؛  -
  إعداد برامج النقل؛  -
  إعداد وتحضیر فاتورة كل طلبیه؛  -
    خروج المنتجات؛مراقبة دخول و  -
  مراقبة حدود المخزون؛ -
  .دوريجرد الفعلي الالقیام ب -
 مجموع العمال المنتجین مصالح بالوحدة تتكون من رئیسها و من أهم ال :مصلحة اإلنتاج
العمل على إنجاح الغذائیة بمختلف أنواعها و رات إنتاج المصب تتمثل مهامها فيرئیس العمال و و 

  .العملیة اإلنتاجیة
 صلحة ومیكانیكي صناعي وكهربائي ه المصلحة من رئیس المذن هتتكو  :مصلحة الصیانة
لك للوقایة من الحوادث ذالح التلف الناتج عن االستعمال و یتكفل هذا الفرع بإصمخزني ولحام، و و 

   .ألداء العمل على أحسن وجه المحافظة على القدرةوتجنب وقوعها و 
 تسهر هذه المصلحة على ضمان النظافة واألمن في المؤسسة كما  :مصلحة النظافة واألمن

المحافظة على سالمته وخاصة آالت الرفع والتركیبات الكهربائیة تتكون  من العتاد وتضمنأتراقب 
  .من رئیس فرقة األمن وعمال النظافة

 ومسیر المستخدمین، مسیر  ذه المصلحة من رئیس المصلحة،تتكون ه: المصلحة اإلداریة
بإعداد التقریر الشهري، ومتابعة الملفات  حیث یقوم رئیس المصلحة األجور والكهربائي والطباخ،

التقنیة للسیارات، كما یقوم باستخراج رخص السفر للمستخدمین المنتظر سفرهم في مهمة عمل 
 . ودعم المصالح  األخرى للوحدة یةام الخدماتوتتمثل أعمال المصلحة أساسا في المه
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 لشركة البد من حساب مقدار الزكاة حساب ل :حساب الوعاء الزكوي لشركة المصبرات :ثانیا
  :مجموع األموال الزكویة والمطلوبات الزكویةالوعاء الزكوي وهذا من خالل الفرق بین 

  2012حساب الوعاء الزكوي لشركة المصبرات لسنة:  
  )06(م نظر الملحق رقأ: الموجودات الزكویة.1
ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  50822454.18 :األصول غیر الجاریة.( 
األصول الجاریة: 
 (1):ذت ومنتجات قید التنفیمخزونا   

 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1467925: المواد األولیة -
 ).حساب الوعاء الزكويتدخل في ال (دج  7056407.02: للوازما -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  23680521: المنتجات -
 التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ذقیمة المخزونات ومنتجات قید التنفی: 
 .دج 25148446 
  لتي تدخل في حساب الوعاء  الزكوياالستخدامات المماثلة االحسابات المدینة و: 
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1193915.33: الزبائن -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  15752923.80: المدینون اآلخرون -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  116116.38: الضرائب -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي  االستخداماتو قیمة الحسابات المدینة
 .دج17062955.51=
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  167893.52: الخزینة.( 
  دج 167893.52 :التي تدخل في حساب الوعاء الزكويقیمة الخزینة 

    
 

  )07( نظر الملحق رقمأ: الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي المطلوبات .2

 الوعاء الزكويال تخصم من حساب (دج  55228869.13: حقوق الملكیة.( 
الشيء :الخصوم غیر الجاریة 
 الخصوم الجاریة: 

                                                             
  .مساء 14:30 الساعة ،22/04/2015یوم  رئیس المحاسبة والمالیة، لة مع السید أحسن لسلولي، مقاب  )1(

  دج 42379295.03 =مجموع األموال الزكویة 
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  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  24874908.54: الحسابات الملحقةو موردون.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  4769103.27: ضرائب.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  14887529.22: دیون أخرى.(  
  دج  39762437.76 :التي تخصم من حساب الوعاء الزكويقیمة الخصوم الجاریة 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  497746.07: الخزینة.( 
 دج  497746.07 :قیمة الخزینة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي 
 08(باالعتماد على الملحق رقم  (1):دج 4342866.91 :المخصصات( 
 ).ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  3274317: مخصصات اإلهتالك -
 ).تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  325650.91: مخصصات التعویض -
   ).ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  742899: خسائر القیمة -
  دج 325650.91:التي تخصم من حساب الوعاء الزكويقیمة المخصصات. 

  

  الزكویة االلتزامات -  الموجودات الزكویة= وعاء الزكاة  .3
  دج 1793460.29 =405858340.74 -  42379295.03 = وعاء الزكاة

   .إخراج الزكاةموجبة وبالتالي یجب علیها  2012نتیجة الوعاء الزكوي لهذه الشركة لسنة     
  %2.5 ×الوعاء الزكوي = مقدار الزكاة  .4

  دج 44836.507=    1793460.29%2.5×   = مقدار الزكاة
  )09(نظر الملحق رقم أدج   5000 :العبء الضریبي الذي تحملته الشركة

  

  
  
 :2013حساب الوعاء الزكوي لشركة المصبرات لسنة  
  )06(م نظر الملحق رقأ :الموجودات الزكویة.5.1
ال تدخل في حساب الوعاء الزكویة(دج  60392099.94: األصول غیر الجاریة.( 
األصول الجاریة: 

                                                             
   . مساء 14:38 الساعة ،22/04/2015یوم  رئیس المحاسبة والمالیة، لة مع السید أحسن لسلولي، مقاب )1(

دج 405858340.74 =مجموع االلتزامات الواجبة خصمها من الوعاء الزكوي  

العبء الزكوي الذي تحملته الشركة أكبر من العبء الضریبي الذي دفعته ألن  وعاء الزكاة  :مالحظة
 كان موجبا بینما كانت نتیجة  نشاط الشركة سالبة في المیزانیة
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  (1):ذتجات قید التنفیمنمخزونات و  
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  15489069.01:المواد األولیة -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1193444.02: اللوازم -
 ).الوعاء الزكويتدخل في حساب (دج  36048513: المنتجات -
  الزكوي التي تدخل في حساب الوعاء ذمنتجات قید التنفیت و المخزوناقیمة:  
 .دج  51537582.01 
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة: 
 دج 7882019.86 :الزبائن -
 دج  16293345.43 :اآلخرونالمدینون  -
 دج   49270.61 :الضرائب -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة قیمة :

 دج 24225085.9
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1368165.29: الخزینة.( 
 دج 1368165.29 :وعاء الزكويقیمة الخزینة التي تدخل في حساب ال. 
 

  )07( نظر الملحق رقمأ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي.2

 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  55713605.07:حقوق الملكیة.( 
توجد ال: الخصوم غیر الجاریة. 
 الخصوم الجاریة : 
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  21686588.68: حسابات ملحقةموردون و.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  3026903.85: ضرائب.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  58108155.50: دیون أخرى.( 
 دج  79794744.18 :قیمة الخصوم الجاریة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي. 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  18124.06: الخزینة.( 
  دج 79975868.24 = تخصم من الوعاء الزكويقیمة الخصوم الجاریة التي. 

                                                             
  .مساء 10:38 الساعة ،23/04/2015یوم  رئیس المحاسبة والمالیة،  لة مع السید أحسن لسلولي،مقاب )1(

  جد 77130833.2  = مجموع األموال الزكویة
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 08(باالعتماد على الملحق رقم  (1):دج  3522258.55 :المخصصات(  
 ).تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  2987546: مخصصات اإلهتالك -
 ).تخصم من حساب الوعاء الزكوي(  دج 515923: مخصصات التعویض -
 ).من حساب الوعاء الزكويال تخصم (دج  18789.55: خسائر القیمة -
  دج  515923 =قیمة المخصصات التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي. 
 

 
  الزكویة االلتزامات –الموجودات الزكویة  =وعاء الزكاة  3.

  .دج )3360958.04( = 80491791.24 - 77130833.2 =وعاء الزكاة 
   .نتیجة المؤسسة سالبة وبالتالي ال یمكن إخراج الزكاة

  )10(نظر الملحق رقم أدج  5000: العبء الضریبي الذي تحملته الشركة هو
  
  
  

  شركة رویبة :المطلب الثالث
  : تقدیم شركة الرویبة: أوال

 (2) :ویمكن تقدیم الشركة فیما یلي      
 تعریف بالشركة:  

ماي  02في   ''la nouvelle Conserverie Algerienne''تأسس المعمل الجزائري للمصبرات     
نشاؤها من تم إ تابعة للقطاع الخاص،  (Société par actionهي مؤسسة ذات أسهم و  ،م1966

والیة (بالمنطقة الصناعیة لرویبة  05تقع على الطریق الوطني رقم ، ''اإلخوة عثماني''طرف 
تعد من أهم المعامل الجزائریة في قطاع كلم شرقا عن العاصمة، و  30، وهي تبعد بحوالي )الجزائر

عامل أما  480م إلى  2010وصل عدد عمالها سنة ت حالیا وفي قطاع المصبرات سابقا، المشروبا
تقوم المؤسسة بتسویق جمیع منتجاتها  ،وحدة نقدیة 849195000ـــ رأس مالها االجتماعي فیقدر ب

برات أحد أهم یعبر المعمل الجزائري الجدید للمصنسبة للمنطقة التي توجد بها، و  ،ةبعالمة روبی

                                                             
  .مساء11:03 الساعة ،23/04/2015یوم رئیس قسم المحاسبة والمالیة،  لة مع السید أحسن لسلولي، مقاب )1(

ww.auto-utilitaire.com/arabic/actualite_ar/actualite_algerie_ -ncarouibaalkartalgerie,le20/5/2015,15 :23h. )2(   

الشركة لم تتحمل العبء الزكوي ألن نتیجة الوعاء الزكوي كانت سالبة وتحملت العبء  :مالحظة
  .الضریبي رغم سلبیة النتیجة

 دج 80491791.24 =الواجبة الخصم من الوعاء الزكوي  االلتزاماتمجموع 
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مجال الصناعة الغذائیة خاصة فیما یتعلق بقطاع  المهمة في الجزائر فيالمؤسسات الرائدة و 
السیاسات ا من خالل وهذ ،في تغطیة احتیاجات السوق المحلي المشروبات من حیث مساهمته

ق خاصة فیما یتعل الخیارات اإلستراتیجیة المستمرة طوال مدة نشاطها،المحكمة التي اتبعتها و 
مثابة المنعرج في ب  م1990وكانت سنة  منتجات،بالخیارات المتعلقة بالتعبئة والتغلیف وتوجیه ال

التي دفعت بمسؤولي المؤسسة ت الحاصلة في السوق الجزائریة، و هذا بسبب التطوراحیاة المؤسسة و 
ل التصبیر لتعلیب بعض منتجاتها إلى استعمال أحدث وأتقن العبوات المستعملة في العالم في مجا

من العدید من عبارة عن عبوة تتكون  ( pack  التي كثر الطلب علیها مثل عصیر الفواكه،و 
وهي مادة ناتجة عن تكثیف  ) Polyethlene(مادة البولتین الطبقات، الكرتون وأوراق األلمنیوم و 

 .األمر الذي ساعدها على التوغل في السوق المحلي والدولي )األلتین
خاصة بالمؤسسة المنطقة الصناعیة برویبة  على أرض ذات ملكیة   NSAتقع مؤسسة        

واجد عند مدخل ، تت2م126353ــ تقدر مساحة الرقعة األرضیة  للمؤسسة ب ،)وجود عقد الملكیة(
ء األكبر من یغطي الجز و  ،في إحدى أهم المناطق للوطن مركزموقع اإلنتاج یتالمنطقة الصناعیة 

  :یلي مساحة أرضیة المؤسسة كماتتوزع  ،المستهلكین في السوق

 ؛2م1546 مصنع اإلنتاج تقدر مساحته 
 ؛2م998مخزن خاص بالمنتجات النهائیة 
  ؛2م3997ورشة المصبرات الغذائیة 
  ؛2م502بمساحة تقدر ب 2003مبنى اإلدارة تضرر من جراء زلزال 
 ؛2م255 تخزین ومعالجة المیاه ،تجهیز األغذیة 
  ؛2م375توزیع السوائل 
  2م368موقف السیارات. 

تشیر إلى أن المؤسسة قامت بتهیئة الوحدات القدیمة التي كانت مخصصة لتصنیع      
المصبرات من أجل تقویة قدرتها على تخزین المواد األولیة وتوسیع مساحة الدوران بهدف تجمیع 

كما أن منابع المیاه الجوفیة تعتبر المنبع ، )واد السمار( ووحدة التوزیع )رویبة( وحدة اإلنتاج
ذ یحتوي على منبعی ،في المعمل للتغذیةاألساسي  في  االستعمالن یوفران المیاه الصالحة للشرب و ّإ

 .عملیة اإلنتاج
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 اإلنتاجیة لمؤسسة  القدرةNCA: تواریخ حسب القدرات و   تعرف خطوط اإلنتاج في المؤسسة
  :لآلالتاإلقتناءات الجدیدة التالیة 

  ات قامت المؤسسة باقتناء اآلالت المتخصصة في صنع المشروبات ذ 2001في سنة
 ؛الكفاءات العالیة في اإلنتاج

  هكذا تم استبدال اآلالت بشكل مستمرثم تعویضها بآالت أخرى و  2002في سنة. 
  فالمؤسسة تسعي من وراء اقتناء هذه اآلالت بالدرجة األولى إلى اإلنتاج حسب المعاییر

العالمیة للجودة، ومن أجل تحقیق ذلك فقد كرست كل اإلمكانیات الالزمة لمراقبة  الجودة، وأفضل 
حول نظام التأمین، بإضافة إلى  ISOعلى شهادة 2000دلیل على ذلك حصول المؤسسة في ماي 

الخاصة بنظام الجودة والبیئة، لتكون بذلك  ISO14001 ،ISO9001تحصلت على شهادة  أنها قد
 .ائیةذأول مؤسسة في قطاع الصناعة الفالحیة الغ

  شبكة الزبائن لمؤسسةNCA 
تجار الجملة، تجار التجزئة وكبار (من ثالثة فروع أساسیة  NCAتتكون شبكة زبائن مؤسسة 

المحلي، أما على مستوى السوق الدولیة فهي في توسع مستمر هذا على مستوى السوق ) الزبائن
المغرب، تونس، لیبیا، موریتانیا  :لتشمل قائمة الدول التي تصدر إلیها المؤسسة منتجاتها كل من

  .غامبیا، فرنسا، إنجلترا، كندا
حجم العمالة في مؤسسة NCA   

  )2011-2007(الجدول التالي یبین تطور عدد العمال خالل الفترة من 
  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  480  433  364  326  364  عدد العمال

  من إعداد الطالبتین باعتماد على وثائق المؤسسة :المصدر

 )11( نظر الملحق رقمأ 2011حساب الوعاء الزكوي لشركة رویبة لسنة :ثانیا

   :الموجودات الزكویة.1

 تدخل في حساب الوعاء الزكويال ( دج 2049308061: األصول غیر الجاریة.(  
 األصول الجاریة :  
  دج 847513861 : ذمنتجات قید التنفیمخزونات و.  
  دج 847513861 :التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ذالمنتجات قید التنفیو قیمة المخزونات.   
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  دج 902947926: االستخدامات المماثلةالحسابات الدائنة و.  
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  560133650: الزبائن -
  .)تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  206505495: المدینون اآلخرون -
 ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج  109007358: الضرائب -
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  27301424: حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة : 

  .دج 902947926
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  260126767 :الخزینة.(  
  دج 260126797 :ینة التي تدخل في الوعاء الزكويقیمة الخز.  
  
  
   :الزكويالمطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء .1
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  1476869797: حقوق الملكیة.(  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  130719559: الخصوم غیر الجاریة.(  
 دج 130719559: قیمة االلتزامات غیر الجاریة التي تخصم من الوعاء الزكوي .  
 دج 1732110175 : الخصوم الجاریة.  
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  1082079841 :ملحقةحسابات موردون و(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  1661850478 : ضرائب(.   
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  353181061: دیون أخرى(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج   130664225: الخزینة(.  
  دج 70259697:الوعاء الزكويقیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب.  
  
  
  االلتزامات الزكویة -الموجودات الزكویة: وعاء الزكاة .3

  .دج 1809609298 =  200979256 – 2010588554 = وعاء الزكاة
  .یمكن إخراج الزكاةبالتالي موجبة و  2010نتیجة الوعاء الزكوي لهذه الشركة لسنة 

  %2.5 ×وعاء الزكاة  =مقدار الزكاة  .4

 دج 200979256 :الواجب خصمها من الوعاء الزكويالمطلوبات مجموع   

دج 2010588554: مجموع األموال الزكویة  
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  .دج 45240232.45 = %2.5 × 1809609298 =مقدار الزكاة 
  (12) نظر الملحق رقمأ .دج 77942337.15 :هو العبء الضریبي الذي تحملته الشركة

 
  

  )الشركات الخدماتیةعن  نموذج(تحدید مقدار الزكاة  : المبحث الثاني
وكذا حساب مقدار الزكاة لكل شركة وهذا  الشركاتینسنتطرق في هذا المبحث إلى تقدیم     

وجدول   المیزانیةبخصم مجموع مطلوباتها  الزكویة من مجموع أموالها الزكویة  باالعتماد على 
  .حسابات النتائج
  شركة قیدر یزید لنقل المسافرین :المطلب األول

تعد هذه الشركة من بین الشركات الخاصة الرائدة في مجال النقل حیث أنها تقوم بتقدیم      
  .خدمات للمسافرین وتسهر على توفیر األمن والراحة لهم

  تقدیم شركة قیدر یزید لنقل المسافرین: أوال
  (1) :یمكن تقدیم  هذه الشركة كما یلي

 وزعة على ثالثة مثالث فروع سافرین تتكون من مشركة قیدر یزید للنقل ال :تعریف الشركة
وتقوم  الشركة بتطویر كفاءة العمال بوضع خطة لتدریب العمال  ة وبجایة،دمناطق جیجل وسكیك

وتحسین أداء اإلدارة عن طریق تعمیم استخدام التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت من 
تیاجات العمالء في الوقت المناسب، وتعمل الشركة على تقویة الروابط االجتماعیة أجل توفیر اح

والمساهمة في  طق النائیة، ودعم اإلبداع الفني، تشجیع الریاضة،من خالل الوصول إلى المنا
  .الحفاظ على البیئة

 تقوم الشركة بالمهام التالیة :مهام الشركة:  
 حیث تقوم الشركة باستئجار السیارات للزبائن؛: استئجار السیارات 
 ؛النقل والخدمات اللوجستیة 
 ؛لصیانة وسائل النق 
 تسویق قطع الغیار واإلطارات. 
 تتوفر الشركة على عدة إمكانیات تتمثل في: إمكانیات الشركة: 
 التنظیم؛ 

                                                             
  .مساء 10:38 الساعة ،23/05/2015یوم  مدیر الشركة، ،قیدر یزیدلة مع مقاب )1(

  األحسن لشركة تحمل العبء الزكوي فهو أقل من العبء الضریبي :مالحظة
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 التعلیم والتدریب؛ 
 الخبرة المیدانیة؛ 
 اإلحترافیة؛ 
 وسائل مختلفة ومتنوعة؛ 
 خدمات إضافیة. 
  حساب الوعاء الزكوي لشركة نقل: اثانی

مجموع الوعاء الزكوي وهذا من خالل الفرق بین  لشركة البد من حساب مقدار الزكاة حساب ل     
  :األموال الزكویة والمطلوبات الزكویة

  2012حساب الوعاء الزكوي لشركة النقل لسنة: 

  )13( نظر الملحق رقمأ :الموجودات الزكویة.1
 ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: األصول غیر الجاریة.(  
 األصول الجاریة :  
  ال توجد: منتجات قید التنفیذمخزونات و.  
 ال توجد :التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ذقیمة المخزونات والمنتجات قید التنفی. 
  المماثلة االستخداماتو الحسابات الدائنة.  
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(ال توجد : الزبائن -
  .)حساب الوعاء الزكويتدخل في ( التوجد: المدینون اآلخرون -
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(ال توجد : الضرائب -
  ال توجد المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة.  
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(ال توجد : الخزینة(.  
  تدخل في الوعاء الزكويقیمة الخزینة التي. 

   

  )14( نظر الملحق رقمأ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي.2 
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: حقوق الملكیة(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: الخصوم الجاریة(.  

ال توجد: مجموع األموال الزكویة  
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  ال توجد: غیر الجاریة التي تخصم من الوعاء الزكوي االلتزاماتقیمة.   
 ال توجد: الخصوم الجاریة.  
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: حسابات ملحقةموردون و(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: ضرائب(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي( ال توجد: دیون أخرى(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(  ال توجد: الخزینة(.  
 ال توجد: قیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي.  

  

  االلتزامات الزكویة - الموجودات الزكویة: وعاء الزكاة .3

                   الشيء = وعاء الزكاة
 .ءيالش 2012نتیجة الوعاء الزكوي لهذه الشركة لسنة 

  2013حساب الوعاء الزكوي لشركة النقل لسنة   
 )13( نظر الملحق رقمأ: الموجودات الزكویة.1
 ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  4583200: األصول غیر الجاریة.(  
األصول الجاریة :  
  ال توجد: منتجات قید التنفیذمخزونات و  
  التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي ال توجد ذالمنتجات قید التنفیالمخزونات و قیمة. 
  المماثلة االستخداماتو الحسابات الدائنة:  
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  154791: الزبائن -
  .)تدخل في حساب الوعاء الزكوي(جدال تو : المدینون اآلخرون -
  ).تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  1354 :الضرائب -
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي  واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة  

  .دج 156145
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج741992: الخزینة(.  
 دج741992: قیمة الخزینة التي تدخل في الوعاء الزكوي. 
  

  ال توجد: الواجب خصمها من الوعاء الزكوي االلتزاماتمجموع 

  دج 898137 :مجموع األموال الزكویة
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  )14( نظر الملحق رقمأ :الوعاء الزكوي المطلوبات الواجبة الحسم من.2
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  5400836 :حقوق الملكیة(. 
 ال توجد: الخصوم غیر الجاریة.  
 الخصوم الجاریة:   
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال ( دج 80501: ضرائب(.   
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(ال توجد : دیون أخرى(.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(ال توجد  : الخزینة(.  
 الشيء :قیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي. 
   
  
  االلتزامات الزكویة - الموجودات الزكویة=وعاء الزكاة .3

   .دج  898137 = 0 - 898137 = وعاء الزكاة
  .% 2.5 × وعاء الزكاة =قیمة الوعاء الزكوي 
  .دج 22453.425 = %2.5× 898137=  قیمة الوعاء الزكوي

  دج170000هو  2013قیمة العبء الضریبي الذي تحملته الشركة سنة

  

  يفندق األوراس: نيالمطلب الثا

المؤسسات الوطنیة  تراثوهو یمثل جزء من  1975_06_02أبوابه في  يفتح فندق األوراس    
وفي إطار إعادة الهیكلة  1983سوناثور وألتور الدیوان الوطني للمؤتمرات والمحاضرات، في سنة 

إثر تغییر نظامه األساسي أصبح  1991فبرایر  12كمؤسسة اشتراكیة، وفي  يعین فندق األوراس
وقد ارتفع الیوم رأس  ملیون دینار جزائري، 40عمومیة ذات أسهم یبلغ رأس مالها  اقتصادیة مؤسسة

  .دج 1500.000.00المال هذا إلى 
  تقدیم فندق األوراسي: أوال
  (1) :یمكن تقدیمه كما یلي   

                                                             
http://www.tripadvisor.com.eg/Hotel_Review-g293718-d589764-Reviews-EAlgis,le09/04/2015,14:12h.  )1(  

الشيء :الواجب خصمها من الوعاء الزكوي االلتزاماتمجموع   

  األحسن لشركة تحمل العبء الزكوي فهو أقل من العبء الضریبي :مالحظة
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  هو فندق فخم وأنیق یتمیز بهندسته المعماریة اإلیطالي  يفندق األوراس: يتعریف فندق األوراس
یقع الفندق في وسط المدینة حیث یستطیع النزالء التنقل بسهولة، فضال عن . لویجي موریتي

. القصر ومكتب البرید الكبیر: مثل جامع كتشاوة الحكومیة مثل لالهتمامالمكاتب، األماكن المثیرة 
  .باألكوالت اإلیطالیة كما أنه یمكن استخدام المطعم الداخلي متاعاالست يیمكن لنزالء فندق األوراس

  أهم األحداث التاریخیة التي احتضنها الفندق األوراسي :  
 ؛1978التصدي سنة جبهة الصمود و  اجتماع 
 ؛1981منظمة الدول المصدرة للبترول سنة  اجتماع 
 ؛1981منظمة الدول العربیة المصرة للبترول سنة  اجتماع 
  1988قمة رؤساء الدول العربیة سنة. 
 هیكل الفندق :  
 سریر، كل الغرف واسعة  755غرفة، أي ما یعادل  455یتوفر فندق األوراسي على  :الغرف

 .تلفاز ملونمجهزة بحمام كبیر وهاتف ومبرد و و 
  :نوع الغرف

  دج؛ 12000.00غرفة ذات السریر الواحد مطل على الجبل  -
  دج؛13000.00غرفة ذات سریرین مطل على البحر  -
  دج؛14000.00غرفة ذات سریر واحد مطل على البحر  -
  ؛دج15000.00غرفة ذات سریرین في الطابق األول  -
 أجنحةیمكن للزائر أن یتمتع بمناظر خالبة وأطالل رائعة على خلیج الجزائر العاصمة من  -

  . ات نوعیة رفیعةوشقق ذ
 تقترح علیكم مطاعم الخلیج ومقهى ومطعم المسبح ووجبات متنوعة تقلیدیة ودولیة  :المطاعم

 . إلى جانب أطعمة السمك وفواكه البحر
 یتمیز فندق األوراسي على سائر الفنادق باحتوائه على ثمانیة قاعات لالجتماعات  :القاعات

هذا إلى جانب لغات؛ ة الترجمة المتزامنة بأربعة مجهزة كل منها بأجهزة سمعیة مع إمكانی
 .سكریتاریة تقنیة في خدمة الحاضرین وأجهزة سمعیة بصریة للراغبین فیها

 والحفاظیضع فندق األوراسي تحت تصرف الزبائن الراغبین في الریاضة  :التنشیط والترفیه 
على لیاقة أجسامهم، مساحات معشوشبة واسعة إلى جانب خمسة مالعب لتنس في الهواء الطلق 

  .بیر یتوفر على الوسائل الضروریةح كوكذا مسب



                                                   –تطبیقیة على عینة من الشركاتدراسة  –تحدید مقدار زكاة الشركات             الفصل الثالث
 

 104 

ومن جهة أخرى یوفر الفندق في فصل الصیف لمحبي األطباق الخفیفة مشواة، من الساعة الحادیة 
شواء متنوع، خضر طازجة، مشروبات : واقاألنواع واألذ اختالفف اللیل على عشر إلى منتص

  .ساخنة وباردة، عالوتا على األطباق من الفواكه والمحلبات
كما یوفر الفندق أروقة تجاریة تتواجد في البهو المركزي بدءا بإیجار السیارات وشراء تذاكر 

، كما توجد وكالة لسفر وكذا بنك یقدم للزبائن خدمات كل األخرىالطائرات إلى أبسط الحاجیات 
  . یوم من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء ما عدا أیام العطل

 الخدمات:  
منها مركز لألعمال جاهزا لتلبیة كل طلبات الزبائن ذات الصلة : عدة خدمات أیضا للزبائن     

  ، مكتب الخدمات مفتوح لیال ونهارا للنظر في انشغاالت الزبائنالسكریتاریا، البرید، ووصل إنترنتب
هابا ذالزبائن إلى المطار  لیتم نق 10بالهاتف على الرقم  االتصاللمعلومات أكثر یمكن للزبائن 

یاب ا على عاتق الفندق، التسجیل واإلرشادات المتعلقة بتوقیت هذا النقل المجاني یجدها الزبون في وإ
ومرافقة زبائنه،  كما یوفر له   الستقبال، كما خصص الفندق مكتبا في المطار االستعالماتمكتب 

را وهي سیارة  محروسة لیال ونها 150ـــ تتسع ل وحظیرةمحطة لسیارات األجرة  عند مدخل النزل،
  .في خدمة الذین بحوزتهم سیارة شخصیة

  حساب مقدار الزكاة لفندق األوراسي: ثانیا
مجموع الوعاء الزكوي وهذا من خالل الفرق بین  لشركة البد من حساب مقدار الزكاة حساب ل     

 :األموال الزكویة والمطلوبات الزكویة
 2012لسنة  يلفندق األوراسحساب الوعاء الزكوي   
  )15( نظر الملحق رقمأ :الموجودات الزكویة.1
 ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج 9891550630.03: األصول غیر الجاریة.(  
األصول الجاریة :  
  دج 417410657.39: منتجات قید التنفیذمخزونات و  
  الزكوي التي تدخل في حساب الوعاء ذالمنتجات قید التنفیالمخزونات و قیمة: 

 .دج417410657.39
  دج 609671253.14 :المماثلة االستخداماتو الحسابات الدائنة  
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة:       

 دج 609671253.14
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 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  199301881.86: الخزینة.(  
 دج 199301881.86: قیمة الخزینة التي تدخل في الوعاء الزكوي. 

   

  )16( نظر الملحق رقمأ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي.2
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  3564978832.78: حقوق الملكیة.( 
 17(نظر الملحق رقم أدج  177046354.16: الخصوم غیر الجاریة(  
 الخصوم الجاریة : 
 دج 154673738.65 :الموردون وحسابات ملحقة  
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  44693508.65: ضرائب.(   
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  854513963.81: دیون أخرى.(  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي( دج 26026362.65: الخزینة.(  
 دج   1035214065.11 :قیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي. 

   

  االلتزامات الزكویة - الموجودات الزكویة = الزكاةوعاء  .3

  . دج 14123373.12= 1212260419.27 – 1226383792.39=  وعاء الزكاة

  موجبة وبالتالي یجب على الشركة إخراج الزكاة 2012نتیجة الوعاء الزكوي لشركة لسنة 

  .%2.5 × وعاء الزكاة =مقدار الزكاة  .4

  .دج  353084.328 = % 2.5 × 14123373.12=  مقدار الزكاة

 .فر معلومات كافیةتو لعدم  الزكوي توزیع العبء  ال یمكننا 

  2013لسنة  يلفندق األوراسحساب الوعاء الزكوي   

 )15( نظر الملحق رقمأ :الموجودات الزكویة.1

 ال تدخل في حساب الوعاء الزكوي( دج 9570818899.06: األصول غیر الجاریة.(  

دج 1212260419.27 :المطلوبات الزكویةمجموع   

  دج  1226383792.39 :مجموع األموال الزكویة
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األصول الجاریة:   
  دج 462999235.12: منتجات قید التنفیذمخزونات و  
  462999235.12  :الزكويالتي تدخل في حساب الوعاء  ذالمنتجات قید التنفیالمخزونات و قیمة 

 .دج
  دج 1006627936.45 :المماثلة االستخداماتو الحسابات الدائنة.  
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتقیمة الحسابات المدینة: 

 .دج1006627936.45
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  888695064.13: الخزینة.(  
 دج 888695064.13 : قیمة الخزینة التي تدخل في الوعاء الزكوي. 

   

  )16( نظر الملحق رقمأ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي.2

 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  3708613871.54: حقوق الملكیة.( 
 17(نظر الملحق رقم أ دج5047050551.83 : الخصوم غیر الجاریة(  
 الخصوم الجاریة:  
 دج  102076113.35:الموردون وحسابات ملحقة.  
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج 48438268.71 : ضرائب.(   
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج 1275491508.11 : دیون أخرى.(  
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي( دج16230519.50 : الخزینة.(  
 دج  1393798140.967 :قیمة الخصوم الجاریة التي تخصم من حساب الوعاء الزكوي. 

   

 الزكویةالمطلوبات  - الموجودات الزكویة: وعاء الزكاة. 3

  . دج) 4028526457.09( =   6386848692.79–  2358322235.7= وعاء الزكاة

  .یجب على الشركة إخراج الزكاةال وبالتالي  2013نتیجة الوعاء الزكوي لشركة لسنة 

  

 دج  6386848692.79:المطلوبات الزكویة مجموع 

 دج 2358322235.7 :الزكویةمجموع األموال 
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   )شركة توزیع وصیانة العتاد الفالحي(تحدید مقدار الزكاة : المبحث الثالث

وهذا بخصم مقدار زكاتها وكذا حساب شركة تجاریة سنتطرق في هذا المبحث إلى تقدیم     
وجدول حسابات   ةمجموع أموالها الزكویة  باالعتماد على المیزانیمجموع مطلوباتها  الزكویة من 

  .النتائج 

  ) EDIMMA( توزیع و صیانة العتاد الفالحيشركة تقدیم : المطلب األول
وهذا من خالل اإلشارة  سنقوم في هذا المطلب بتقدیم مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي     
  ،حیث یمكن تقدیمها ض هیكلها التنظیمير تعریف المؤسسة ونشأتها وذلك نشاطیها وع إلى

  (1) :كما یلي
  صیانة العتاد الفالحي إن مؤسسة توزیع و : نشأة المؤسسةتعریف و)EDIMMA(  هي مؤسسة

توزیع العتاد ث أنها تقوم بعملیات شراء وبیع و خدماتي حیقتصادیة عمومیة ذات طابع تجاري و ا
ظرا لما تقدمه تعتبر من أهم المؤسسات في الوالیة نو  الفالحي لصالح القطاع الفالحي بالمنطقة،

جبارة للقطاع الفالحي بالمنطقة المجاورة للمنطقة بحیث تقوم بتزویدهم من خدمات متعددة و 
لف المعدات الفالحیة كالجرارات والمضخات المائیة والمحركات وكذا قطع الغیار بمختلف بمخت

وقدر  عامال22تتكون من اقبة تقنیة للسیارات والعتاد الفالحي، و مر نواعها وتقوم المؤسسة بتصلیح و أ
  .دج 4000000.00ــــ رأس مالها أثناء بدایة النشاطات ب

أفریل  15 وبدأت في ممارسة نشاطها بشكل كامل في 1985فیفري  19 أنشأت المؤسسة في     
كان مقرها بقمار و  )ONAMA(، حیث سمیت في ذلك الوقت بالدیوان القومي للعتاد الفالحي 1985

قد امتد لفالحي عن باقي المناطق األخرى و لما تمتاز به هذه المنطقة من كثرة ممارسة النشاط ا
وبظهور استقاللیة المؤسسات انتقلت المؤسسة من بلدیة  نشاطها عبر سنوات إلى خارج الوالیة،

وأطلق على المؤسسة اسم  1987جانفي  01إلى المنطقة الصناعیة بكونین وكان ذلك في  قمار
صیانة العتاد الفالحي حیث اكتسبت صبغتین األولى تجاریة وهي بیع العتاد مؤسسة توزیع و 

الفالحي وقطع الغیار أما الثانیة فهي خدماتیة بحیث تقوم المؤسسة بتصلیح جمیع أنواع 
  .المقطوعات الفالحیة

المتعلق بتحویل المؤسسة من مؤسسة  1996بتاریخ ماي  96/501بموجب القرار الوزاري رقم و      
عمومیة إلى مؤسسة اقتصادیة تخضع إلى اقتصاد السوق، وأصبحت المؤسسة تابعة للشركة 

                                                             
  إعداد الطالبتین باالعتماد على الوثائق المقدمة  )1(
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لوازم الجامعة یقدم خدمات البیع للعتاد و للمؤسسة فرع بدائرة ضة العمومیة للمیكانیك بالجزائر و القاب
، ونجم عن هذا القرار نقل مقر المؤسسة من المنطقة الصناعیة بكونین الفالحیة للمناطق المجاورة

  .إلى المنطقة الصناعیة بتكسبت ببلدیة الوادي
حلت الشركات القابضة وأنشأت شركات تسییر المساهمات حیث أصبحت  2001وفي سنة      

  .الجنوب الشرقي الكائن مقرها بوالیة عنابةو  ة لشركة تسییر المساهمات للشرقالمؤسسة تابع
   .أدخلت وحدة جدیدة إلى المؤسسة وهي وحدة المراقبة التقنیة للسیارات 2003أفریل  31وفي      
صیانة العتاد الفالحي ویوجد مقر حلت شركة تسیي مؤسسات توزیع و  2004جانفي  12وفي      

  .المؤسسة األم بالجزائر العاصمة
ثم عقد جمعیة عامة  2007جانفي  01سة فرع یؤدي نشاطها ببلدیة جامعة الوادي وفي وللمؤس     

  .دج 28800000.00یم رأس مال المؤسسة لیصبح من أجل إعادة تقی
 صیانة العتاد الفالحي بالوادي نشاطا تجاریا من یعد نشاط مؤسسة توزیع  و  :نشاط المؤسسة

اعتمادها على بیع آالت جهة ومن جهة أخرى نشاطا خدماتیا، أما النشاط التجاري فیكمن في 
قطع الغیار فبالنسبة للبیع الذي تقوم به المؤسسة فیكون بتحدید الكمیات الالزمة وذلك الفالحة و 

ارات مثال وتوابعها من العربات تاد المطلوبات كالجر تبعا لطلبیات الزبائن فتشتري المؤسسة الع
محركات ضخ المیاه من المؤسسة الصانعة لهذا العتاد، وتتبع المؤسسة طریقة البیع والمقطورات و 

تعد حدة المراقبة التقنیة للسیارات و بالطلب، أمل النشاط الخدماتي من خالل اعتمادها على و 
  .توى والیة الواديالمؤسسة األولى في هذا المجال على مس

 الهیكل التنظیمي للمؤسسة:  
 تتكون من المساهمین فیها وعندا اجتماعها وهي أعلى هیئة بالمؤسسة و : الجمعیة العامة

یشهد هذا المكتب على صحة تسییر أشغالها مكونة من المدیر واألمین العام و تنتخب مكتب یقوم ب
  :مهامهلمحضر مداوالت الجمعیة العامة و  ورقة الحضور المرافقة

 تعیین مجلس إدارة المؤسسة؛ -
 األدبي لكل سنة بعد المناقشة؛تصادق على التقریرین المالي و  -
 مناقشة مقترحات التغییر؛ -
 ن یجتمع المجلس مالح المؤسسة و یتكون المجلس من ستة أعضاء من شتى مص :مجلس اإلدارة

ریة للخروج بنظرة تسییظر في التسییر الداخلي للمؤسسة و للن ذلكأربعة إلى ستة مرات في السنة و 
 .ینتخب كل ستة سنواتناجحة و 
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 مهامه هيدارة و یعین من طرف مجلس اإل: المدیر العام للمؤسسة: 
 ؛اإلشراف على السیر الحسن -
  متابعة حسابات التسییر اإلداریة؛ -
  االجتماعیة للمؤسسة؛الصعوبات التي تمس هیاكل التسییر معرفة جمیع المشاكل و  -
 .البرامج الجدیدةودراسة كافة المشاریع و  بحث -
 تتمثل مهامها في :األمانة العامة: 
 ؛متابعة البرید -
 تسجیل كل مواعید المدیر العام؛ -
 .مختلف المصالحتقدیم كل المعلومات للمدیر و  -
  وتتمثل مهامها في :المالیةمصلحة اإلدارة و : 
 إعداد رواتب المستخدمین؛ -
 تحصیل الفواتیر؛تسدید و  -
 مراقبة حسابات المؤسسة لدى البنك؛ -
 .اإلشراف على كل األمور المتعلقة بالمیزانیة -
 قطع الغیار، كما راء مختلف السلع من عتاد فالحي و هي المسؤلة عن ش :المصلحة التجاریة
وهي المشرفة على عملیات البیع والتحویل  بیعها للزبائن،نها هي التي تقوم بتخزین السلع و أ
 .التمویل لفرع جامعةو 
 تقوم بما یليعلى عملیة الصیانة في المؤسسة و  ةفوهي المشر : المصلحة التقنیة: 
وتتم فیها صیانة وتصلیح السیارات والشاحنات وكل العتاد العاطل داخل  :ورشة المیكانیك -
  .خارج المؤسسةو 
یتم ذلك إال بعد طلب  البعض قطع الغیار النادرة الوجود و تتم صناعة : الضبطورشة الخریط و  -

  .الزبون لهذه القطعة وصنعها له
  .العتاد الفالحيات و صیانة كل السیار مراقبة و : اقبة التقنیة للسیاراتوحدة المر  -

  2010لسنة توزیع وصیانة العتاد الفالحي شركة حساب الوعاء الزكوي  :المطلب الثاني
الوعاء الزكوي وهذا من خالل الفرق بین  لشركة البد من حساب مقدار الزكاة لحساب        

                                                                             .موال الزكویة والمطلوبات الزكویةمجموع األ
  )18(نظر الملحق رقم أ :الموجودات الزكویة .1
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ال تدخل في حساب الوعاء الزكویة(دج  44446150.74: األصول غیر الجاریة.( 
األصول الجاریة: 
  تدخل في حساب الوعاء الزكویة( دج 4673027.10:ذتجات قید التنفیمنمخزونات و.( 
  دج 4673027.10 :الزكوي التي تدخل في حساب الوعاء ذمنتجات قید التنفیو المخزونات قیمة. 
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة: 
 تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج 25317897.74 :الزبائن.( 
  تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج  6154888.46 :اآلخرونالمدینون.( 
 تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج 5000:شبهها وما الضرائب.( 
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة قیمة : 

 .دج 31477786.2
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  551470.75: الخزینة.( 
  دج 5571470.75:قیمة الخزینة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي. 

  

  )19(نظر الملحق رقم أ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي .2
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  55713605.07:حقوق الملكیة.( 
الخصوم غیر الجاریة : 
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  18979780.50 :مؤونات ومنتجات ثابثة مسبقا.( 
 الخصوم الجاریة : 
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  44777768.67: حسابات ملحقةموردون و.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  95395.51: ضرائب.( 
 تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  4441869.14 :دیون أخرى.( 
 دج  49219637.81 :قیمة الخصوم الجاریة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي. 
 المخصصات: 
نظر الملحق أ )ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  2790363.39: مخصصات اإلهتالك -

 )20(رقم 

 دج49219637.81  =الواجبة الخصم من الوعاء الزكوي  مطلوباتمجموع ال 

دج 41722284.05 = مجموع األموال الزكویة  
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  االلتزامات الزكویة –الموجودات الزكویة  =وعاء الزكاة  .3
 .دج )7497353.76( =49219637.81 -  41722284.05 =وعاء الزكاة 

 بما أن وعاء الزكاة سالب فشركة ال تخرج الزكاة
   2011لسنة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي حساب الوعاء الزكوي ل: المطلب الثالث

مجموع الوعاء الزكوي وهذا من خالل الفرق بین  لشركة البد من حساب مقدار الزكاة لحساب     
 .موال الزكویة والمطلوبات الزكویةاأل
  )19(نظر الملحق رقم أ: الموجودات الزكویة .1
ال تدخل في حساب الوعاء الزكویة(دج  39848466.96 :صول غیر الجاریةاأل.( 
األصول الجاریة: 
  تدخل في حساب الوعاء الزكویة( دج  5094165.47 :ذتجات قید التنفیمنمخزونات و.( 
  دج 5094165.47 :الزكوي التي تدخل في حساب الوعاء ذمنتجات قید التنفیالمخزونات و قیمة. 
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة: 
 تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج 24114245.30 :الزبائن.( 
  تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج 6433985.79 :اآلخرونالمدینون.( 
  تدخل في حساب الوعاء الزكویة( .دج  13734.99 :شبهها وماالضرائب.( 
  المماثلة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي واالستخداماتالحسابات المدینة قیمة  : 

 .دج 30561966.08
 تدخل في حساب الوعاء الزكوي(دج  621948.24 :الخزینة.( 
  دج 621948.24 :التي تدخل في حساب الوعاء الزكويقیمة الخزینة. 
 
  
  )19(نظر الملحق رقم أ :المطلوبات الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي .2
 ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج   11876400.14 :حقوق الملكیة.( 
الخصوم غیر الجاریة : 
 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  18717812.50 :مؤونات ومنتجات ثابثة مسبقا.( 
 الخصوم الجاریة : 
  تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  44721998.19: حسابات ملحقةموردون و.( 

  دج 42278079.79 = مجموع األموال الزكویة
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 تخصم من حساب الوعاء الزكويال (دج  397854.32: ضرائب.( 
تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  6412481.60 :الخزینة.( 
 دج  51134479.79 :قیمة الخصوم الجاریة التي تدخل في حساب الوعاء الزكوي. 
  20(نظر الملحق رقم أ :المخصصات( 

 ).ال تخصم من حساب الوعاء الزكوي(دج  2725190.11: مخصصات اإلهتالك -

 

  االلتزامات الزكویة –الموجودات الزكویة  =وعاء الزكاة  .3

  .دج )8856400= ( 51134479.79- 42278079.79 = وعاء الزكاة

 .وبما أن وعاء الزكاة سالب فالمؤسسة ال تقوم بإخراج الزكاة

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

 دج  51134479.79 =الواجبة الخصم من الوعاء الزكوي  مطلوباتمجموع ال
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  خالصة

بكل لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى تقدیم الشركات محل الدراسة وتحدید مقدار الزكاة الخاصة      
هو األفضل للمؤسسة العبء الزكوي أو العبء  ودلك من أجل معرفة ما شركة ووعائها الزكوي،

أغلبیة الشركات التي تم حساب وعائها الزكوي كان األفضل لها تحمل  وجدنا أن حیث الضریبي
 .العبء الزكوي بدل العبء الضریبي

 
  

 

  



 

 

 

  ـــــــــةـــاتمـخال  
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بحثنا هذا یمكن القول أن الزكاة من الشعائر المالیة اإلسالمیة التي تحقق أهداف في نهایة       
فالدولة  ها تطبیقا صحیحا مراعاة لمقاصدها،اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة إذا ما تم تطبیق

فعلى الرغم من أوجه الشبه  ،ي سیاستها المالیة كبدیل للضرائبأن تعتمد على الزكاة فیمكنها 
الزكوي هو أقل من  رض الضرائب ألن العبءأفضل من ف هما إال أن فرض الزكاة عل الشركاتبین

الضریبي المتحمل فعال، ولتحدید مقدار الوعاء الزكوي تعتمد الشركات على القوائم المالیة  العبء
  .تمثل الوضعیة المالیة للشركة ومركزها المالي التي
  نتائج الدراسة :أوال

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالیة 
 :النظریة النتائج -1
 ركن من أركان اإلسالم اقترنت بالصالة في أكثر من موضع، وهي فریضة مالیة إلزامیة  الزكاة

 واجبة على كل مسلم تقتطعها الدولة جبرا بال مقابل؛
  فرضت الزكاة في السنة الثانیة للهجرة على األغنیاء، وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم بعد

 جزء من مال مخصوص لشخص مخصوص؛ الشهادتین والصالة، فهي حق واجب وهي تملیك
  الزكاة فریضة مالیة، وهي مورد من أهم الموارد المشكلة لمیزانیة الدولة المسلمة، حددت

ن  الشریعة اإلسالمیة بوضوح األموال الخاضعة لها، والتنظیم الفني لجبایتها، وأوجه مصارفها، وإ
 لها؛أهم ما یمیز فقه الزكاة هو الخالف الفقهي الكبیر في مسائ

  لةإن للزكاة شروط وخصائص تمیزها عن باقي الموارد المالیة التي تتضمنها میزانیة الدو 
ن لذا فلیست الزكاة ضریبة  خاصة الضرائب، یمكن  أنه ال إال كبیر بینهما، شبه ابد حتى وإ

في هذا العصر، نظرا لوجود مجاالت كثیرة ال تغطیها الزكاة، تغطى عن  االستغناء عن الضریبة
  ا؛التي اندثرت في عصرنا هذ...) جزیةال الخراج،(طریق الضرائب تعویضا عن بعض األموال 

  في اإلسالم، ومن امتنع و أنكر وجوبها خرج عن دین اهللا؛ اجتماعیةأن الزكاة عبادة مالیة 
 في القراء الكریم بعض اآلیات عن مشروعیتها و حكمها كما وردة أحادیث شریفة في تأكید  ورد

 هذه الفریضة؛
 ،فالزكاة بهدفها واالقتصادیة واالجتماعیةواإلیمانیة  الروحیة تعمل الزكاة إلى تحقیق أهدافه ،

خالص ألن إیتائها دلیل  على اإلیمان باهللا الروحي تربط العبد بربه إلكمال العبودیة هللا بطاعة وإ
فقد فرضت الزكاة على . توفر الحاجات األساسیة لكل فرد في المجتمع االجتماعيوالزكاة بهدفها 

الزكاة و  األغنیاء من أجل مساعدة الفقراء الذین یحتاجون إلى األموال إلشباع حاجاتهم الیومیة
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تنمو أموال  بإیتاء الزكاة  توي الحیاة ألنهمستحقق التقارب بین الطبقات في  االقتصاديبهدفها 
  ؛تستثمر موارد الفقراء وبذلك تتحقق عدالة توزیع الدخل في المجتمع اإلسالمياألغنیاء و 

 یقسم الفقهاء شروط الزكاة إلى شروط خاصة بالمزكي وشروط خاصة  بمال المزكي؛ 
 فریضة الزكاة بأنها فریضة مخصصة لجهات مخصوصة فقد حدد اهللا تعالى هذه األوجه  تتمیز

  ولم یتركها الجتهاد أحد من خلقه؛
  إجماعا، ویقع علیه  جحد كفراعد أن عرف أو كان علما بوجوبها و أصر على جحد الزكاة بمن

 ؛اآلخرةعقاب في عقاب دنیوي و 
 ومبادئم إعدادها وفقا لفروض سبي المالي التي یتالقوائم المالیة هي مخرجات النظام المحا 
لتوفید قطاع عریض من  خصائص لتوفیر معلومات حول مركزها المالي والتغیر في حقوق الملكیةو 

 ؛المستخدمین
  الزكاة على ركیزتین أساسیتین هما محاسبةتعتمد: 
  ؛)فقه الزكاة(مبادئ زكاة المال أحكام و 
  الزكاةاألسس المحاسبیة لحساب.  
  بالقیم  بااللتزامالغایة األساسیة من إنشاء الشركات هو الحصول على الربح الحالل وذلك

 األخالقیة الفاضلة والسلوك المستقیم في إنجاز كافة المعامالت التصرفات؛
  هناك مجموعة من القواعد والمبادئ المتعارف علیها والمستنبطة من فقه الزكاة یتم االعتماد

 دید وقیاس زكاة المال؛علیها في تح
  یتم تحدید وعاء الزكاة تبعا إلجراءات تنفیذیة لحساب الزكاة. 

 النتائج التطبیقیة  -2
  یعتمد في حساب وعاء الزكاة على قائمة المركز المالي، أما قائمة الدخل فلیست أساسا لحساب

وهذا ما یثبت ( إیرادها أو ربحهاالزكاة ولكن یرجع إلیها في الموجودات الثابتة الدارة للدخل لمعرفة 
عند حساب الوعاء الزكوي للشركات یتم االعتماد  أنه التي تنص على )عدم صحة الفرضیة األولى

 ؛القوائم المالیة التي تعدها هذه الشركات كل على
 وهذا ما یثبت ( ة أنشطتهاعال تتأثر طریقة تحدید الوعاء الزكوي بالشكل القانوني للشركات وطبی

لشركات محل الدراسة أقل من قیمة لمقدار الزكاة  أن التي تنص على) عدم صحة الفرضیة الثانیة
  ؛الضرائب المدفوعة من قبل هذه الشركات

 ؛األصول غیر الجاریة وكذا اللوازم ال تدخل في حساب  الوعاء الزكوي 
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  ؛تخصم من الموجودات الزكویةمن بین المطلوبات الزكویة نجد أن حقوق الملكیة ال 
 ؛من الخصوم الجاریة نجد أن الضرائب ال تخصم من الموجودات الزكویة 
  عن عند طرح الموجودات الزكویة من المطلوبات الزكویة فإن نتیجة  الوعاء الزكوي تختلف

 ؛البعض األخر سالبعض الشركات وعائها الزكوي موجب و شركة فهناك بنتیجة نشاط 
 سالبة وعند حساب الوعاء الزكوي نجده موجب وهذا  لشركات نتیجة نشاطهاهناك بعض ا

 جب على الشركة تحمل العبء الزكوي؛یستو 
  إذا كانت نتیجة نشاط الشركات موجبة ونتیجة الوعاء الزكوي موجبة فیكون األفضل لها تحمل

هناك أن  تنص علىالتي  )عدم صحة الفرضیة الثالثة ( ومن النتائج أعاله یتبین العبء الزكوي
 اختالف بین الشركات في كیفیة حساب مقدار الزكاة حسب نوعها القانوني وطبیعة نشاطها؛

  أغلبیة الشركات التي تم حساب وعائها الزكوي كان األفضل لها تحمل العبء الزكوي بدل
ء عند حساب الوعا التي تنص على أنه) یبین صحة الفرضیة الثانیة وهو ما(ة العبء الضریبی

وقد إستخدمنا لفض  القوائم المالیة التي تعدها هذه الشركات كل الزكوي للشركات یتم االعتماد على
كاة أكبر من ز ت تدفع الالشركا ىأغلبیة الشركات ألننا توصلنا في الدراسة التطبیقیة إال أن إحد

اإلدارة الضریبیة  ه المؤسسة تحقق خسارة فتفرض علیهاكنها حالة إستثنائیة ألن هدالضرائب ل
دج بینما ظهر الوعاء الزكوي موجب ألن موجوداتها الزكویة أكبر من 5000ضریبة جزافیة قدرها

 ؛مطلوباتها الزكویة
  الشركات التي تكون نتیجة نشاطها سالبة ونتیجة الوعاء الزكوي موجبة یكون األفضل لها تحمل

لشركات محل لمقدار الزكاة  أنلتي تنص ا )وهو ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة( العبء الضریبي
  ؛الدراسة أقل من قیمة الضرائب المدفوعة من قبل هذه الشركات

 وهو ما یثبت صحة الفرضیة الرابعة  تختلف طریقة توزیع العبء الزكوي حسب نوعیة الشركات
الشركات حسب نوعها القانوني  بینهناك اختالف في توزیع مقدار الزكاة التي تنص على أن 

في شكلها األول بمعنى أن هناك اختالف في توزیع مقدار الزكاة یعزى إلى النوع  وطبیعة نشاطها
القانوني لشركة كما أن هذه النتیجة تثبت عدم صحة الفرضیة الرابعة في شقها الثاني بمعنى أنه ال 

  لنشاط ؛یوجد اختالف في توزیع مقدار الزكاة یعزى إلى طبیعة ا
 التوصیات :ثانیا
  تعد الزكاة جزء من النظام المالي واالقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى كونها فریضة دینیة  

لذلك نوصي بدراسة وتحلیل الجوانب الخاصة بمحاسبة  وتعد المحاسبة  الجانب التطبیق للزكاة؛
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الزكاة وما یتعلق بتطبیقها، من حیث تحدید وعاء الزكاة وضبط الدقة وتنظیم عملیة الجمع 
 والتحصل والصرف بصورة منظمة وصحیحة؛ 

   العمل على زیادة الثقة بالقوائم المالیة، وذلك باإلفصاح عن كل المعلومات لتحدید وعاء الزكاة
طار خاص من البیانات المعدلة والتي تنسجم وكذلك العمل إعداد قوائم مالیة إضافیة تحتوي على إ

 ؛مع احتیاجات تحدید وعاء الزكاة
   الدینیة على أساس أن  لذمتهاإخراج الزكاة إبراء  أن تحرص على االقتصادیةعلى المؤسسات

التي تساهم  اآللیاتبإضافة إلى أن الزكاة من  ،الزكاة من أركان اإلسالم وتجنبا للعقوبات األخرویة
 مما یعود بالفائدة كذلك على المؤسسات نفسها؛ واالجتماعیة االقتصادیةفي تحقیق التنمیة 

  على الجامعات ومعاهد التكوین أن تحرص على إدراج مقاییس خاصة من أجل تدریس
أبجدیات مبادئ المحاسبة اإلسالمیة بصفة عامة وقواعد حساب الزكاة بصفة خاصة من أجل نشر 

 لزكوي بین المتخصصین في مجال المحاسبة والمالیة؛الوعي ا
   المختصة أن تعمل على نشر الوعي الزكوي بین رجال ومؤسسات األعمال من  الهیئاتعلى

  أجل زیادة المحصلة الزكویة التي یمكن الحصول علیها من الشركات خاصة في ظل عزوف أغلب 
 .بدفع الضرائباكتفائها الشركات عن دفع الزكاة رغم انخفاض عبئها و 
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  الملخص

من خالل القوائم المالیة  االقتصادیةمقدارها في الوحدات و  اوعائه كیفیة تحدیداسة شعیرة الزكاة و تناولت هذه الدر   
  لهذه األخیرة 

من محكم الوجوب على المكلفین بها  تأخذفي الجانب النظري من الدراسة إلى أن الزكاة عبادة مالیة قد توصلنا 
ما أن إخراج الكریم، ك لقرآنالذین یقومون بإعطائها لفئات حددها الشارع في اشروط إخراجها و فیهم وفي أموالهم توفرت 

یمكن  ، كما تبین لنا أنهسیاسیةنب مختلفة اقتصادیة واجتماعیة و غایات دینیة وأخرى دنیویة في جواالزكاة یحقق أهداف و 
بینهما أوجه  تفرقأوجه تشابه و رائب التي تجمعها بالزكاة االعتماد على الزكاة في إطار السیاسة المالیة للدولة كبدیل للض

ي تحدید الوعاء على القوائم المالیة ف االعتمادكما تم التوصل في الجانب النظري من الدراسة كذلك إلى إمكانیة اختالف، 
مبادئ تتناسب لفروض و ن هذه األخیرة معدة وفقا أرغم جدول حسابات النتائج الزكوي للشركات ومقدارها خاصة المیزانیة و 

 اجتهدحیث  ،هذه الموصفات من ممیزات الشركات من المنظور اإلسالمي اختالفع مواصفات المؤسسات الرأسمالیة و م
  .قواعد مبسطة من الفقه اإلسالمي متماشیة مع المستجدات لتحدید الوعاء الزكوي للشركاتون في وضع إجراءات و الباحث

قواعد حساب الوعاء الزكوي للشركات على مجموعة من نا بتطبیق إجراءات و طبیقي فقد قمأما في الجانب الت
ت حساب الوعاء الزكوي قد توصلنا إلى أن إجراءااطها و نشالمؤسسات تختلف في أنواعها من حیث شكلها القانوني وطبیعة 

ن العبء الضریبي الزكوي الذي تتحمله هذه الشركات هو أقل م العبء أنكات ال تختلف حسب نوعیة الشركة و للشر 
  .المتحمل فعال وبالتالي یمكن القول أن فرض الزكاة على الشركات هو أفضل من تحمیلها العبء الضریبي

 .الزكاة، القوائم المالیة، محاسبة الزكاة: الكلمات المفتاحیة
Résumé 
           Cette étude s’intéresse au rite de la zakat et les méthodes utiliser afin de déterminer son 
assiette, et son montant dans les entreprises économiques via les états financiers. 
La partie théorique nous a permis de cadrer définir la zakat autant que rite religieux imposer 
par le divin sur une catégorie de personnes, et leurs  fonds, au profit d’autres catégories bien 
déterminées. 

Cette partie nous a aussi permis de constater l’intérêt  socio-économique de la zakat 
ainsi que son intérêt religieux définis  par le divin et qui porte sur la relation des personnes vis 
a vi du bon dieu. 

La zakat peut également être vue comme alternative aux impôts dans la politique fiscale 
du pays, vu les points communs qui les relis, comme on a pu constater que le montant de la 
zakat peut être calculé à partir des états financiers connue dans la comptabilité des entreprises 
capitaliste(comme le tableau des comptes des résultats et le bilan) du moment où des études 
orienté vers une approche islamique ont permis d’établir un ensemble de règles et de 
procédures simple a appliqué  pour calculer le montant exacte de la zakat. 

Notre étude pratique a été menée sur un échantillon  d’entreprises différentes de leurs 
statuts juridiques et économique. Cette étude nous a permis de constaté que le fardeau exercer 
par la zakat et moins important par rapport à celui exercer par l’impôt, par conséquence une 
orientation vers une imposition via la zakat serai plus profitable pour les entreprises soumises 
au régime fiscale   
Mots clés : la zakat, états financier, comptabilité de la zakat 
 
   


