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  ���ل��ال
في  ح�ا:ات االس��8ارز�اة  ج�ا�ةل6$اس و  مق��ح2�ارة ال��1 ه/ا 

 �GHلةال Fت�8ل .$ة، دراسة م�Bان$ة على ال�(ارف ال�
دانال�(ارف اإلسالم$ة

ع م� األم
ال ل�I ال�(ارف فيMامي ه/ا الMحف ،اإلسالم$ة ت�N 1��الع�ی�  ال
 ول ع�U ال�� م�و  ؟S على ه/ه األم
الMQNأI ن
ع م� الP�اة ی :األسOلة م�

 ،أه�$ة ال��F 1ن�ع .؟ها\$اسو ت��ی� وعائها ی�Y$�  Zو  ؟ز�اتهاإخ�اج وج�ا�ة 
ى ال�Gلف�B تأدی�ه �_^ف�ض و  ،م� أر�ان اإلسالم ر�� أن ز�اة ال�الم�   ،عل

�غي و Mى� لى ع� ����قBالح(
ل ض�ان �/لd و  :_�ای�هاال6$ام والة األم�  عل
Zقه
  . فBها حق

ى اخ��ـار  ى:الف�ضـ$ة ، ف�ضـ$ات أرiـع�ع�ل ال��1 علـ ى األولـ  تQNMـS علـ
ت
جــ�  :ال8ان$ــة ،ز�ــاة عــ�وض ال�_ــارة ال�(ــارف ال�ــ
دان$ة: ح�ــا:ات االســ��8ار

 �Bقالل$ةعالقــة ذات داللــة إح(ــائ$ة بــ�.�ام  اســ��8اراســ�ــ�ة  ح�ــا:ات االســBال�ق
اع� مk$ـــــار : ��ـــــال8ال8ـــــةالف�ضـــــ$ة  ،ال�(ـــــارف ال�ـــــ
دان$ة لـــــ�j تهـــــا\$ـــــاس ز�او 

) Zة ال�ال$ــة رقــ�فــي  ،ال(ــادر عــ� هOBــة ال��اســ�ة وال��اجعــة ،) الP�ــاة٩ال��اســ
الف�ضــــ$ة  ،فــــي ال�(ــــارف ال�ــــ
دان$ة ال�Nلقــــة ح�ــــا:ات االســــ��8ار\$ــــاس ز�ــــاة 

ح�ـــــا:ات ز�ـــــاة  ج�ا�ـــــةال��ــــاه�ة فـــــي ال�(ـــــارف ال�ـــــ
دان$ة ت�ـــــ�N$ع  ال�ا:عــــة:
ت��ــع ال�راســات ال�ــا:قة ذات  فــي ال�ــار�.ي ال��ــ1 ال�ــMهجات�ــع  .لــ�یها االســ��8ار

1���ا-يال�Mهج ، و ال(لة :�
ض
ع الM�1 وصـ$اغة  في االس��ت��ی� مGHلة ال
  .ال�Mهج ال��لBلي، و ف�ض$اته
 �ى1 �ــت
صــل ال ال�(ــارف : ح�ــا:ات االســ��8ار ت.rــع ن�ــائج مMهــا: إلــ

ال�(ـــــارف ال�ـــــ
دان$ة اســـــ�.�ام  اســـــ�قالل$ة .P�ـــــاة عـــــ�وض ال�_ـــــارةل ال�ـــــ
دان$ة
ى تلــd األمـــ
الال�قBــ�ة  ســ��8ار��ــا:ات االل . ��ــهل \$ـــاس الP�ــاة ال��ــ��قة علــ

) الP�ــاة، ال(ــادر عــ� هOBــة ال��اســ�ة ٩رقــZ (ال��اســ�ة ال�ال$ــة مk$ــار ��ــاع� 
ت�ـــ�N$ع ال�(ـــارف  فـــي ت��یـــ� ز�ـــاة ح�ـــا:ات االســـ��8ار ال�Nلقـــة. ،وال��اجعـــة
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أصـ�اب  :إخNـار لـ�یها ح�ـا:ات االسـ��8ارال�
دان$ة ال��اه�ة فـي ج�ا�ـة ز�ـاة 
  ح�ا:ات االس��8ار إلخ�اج الP�اة :ع� ت��ی� مق�ارها.

 uــ1  خلــ��ى ال ى ،تBQNــS ز�ــاة عــ�وض ال�_ــارةت
صــ$ات مMهــا: إلــ  علــ
أن ��ـعى دیـ
ان الP�ـاة :ال�ـ
دان  ،ل�j ال�(ـارف ال�ـ
دان$ة ح�ا:ات االس��8ار

ى إقMــاع ات�ــاد ال�(ــارف ال�ـــ
داني وMiــd ال�ــ
دان ال���ــIP وهOBــات ال�قا:ـــة  إلــ
Hا2$ة لل�(�ف اإلسالمي. ت�ر�^ أ�2$ة :ال��ائف االجw
ن ج�ا�ة الP�اة م� ال

ى �$y$ــة ت��یــ� وعــاء و\$ــاس  العــامل�B :ال�(ــارف ال�ــ
دان$ة ودیــ
ان الP�ــاة علــ
. تzل$ــY ال�(ــارف ال�ــ
دان$ة ب���یــ� ال�قBــ�ة وال�Nلقــة ز�ــاة ح�ــا:ات االســ��8ار

ز�ــــاة ��ــــاه�ة فــــي للتzل$ــــY ال�(ــــارف ال�ــــ
دان$ة . ز�ــــاة ح�ــــا:ات االســــ��8ار
م� تzل$Y الP�اة ال����قة.  ص�احة :إخ�اجب�QM$ه أص�ابها  ح�ا:ات االس��8ار

 ز�ـــــاة ح�ـــــا:ات االســـــ��8ارلل��ـــــاه�ة فـــــي ال�(ـــــارف ال�ـــــ
دان$ة ��ــــ�N$ع مـــــ� 
.d�8ار ب/ل�اب ح�ا:ات االس�ار أصNها و}خ�ای�  ب�.($u صMادیS ل_

 

 

Abstract 

This research is a proposal for measuring and collecting Zakat on 

investment accounts in Islamic banks (IB), the Sudanese banks 

(SB) as a field study. The problem of the research represented in 

the rapid increase in this type of funds in IB. Hence, the research 

begs a number of questions: what type of Zakat these funds 

subject to, who is responsible to pay and collect such Zakat and 

how it could be measured. The importance of the research 

stemmed from the fact that Zakat is one of the five pillars of 

Islam, it is a duty the assigned are responsible to pay, and the 
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governors should do. Hence, it is thus essential to ensure the 

beneficiaries are receiving their share in it. 

The research tested four hypotheses; (1) Investment accounts in 

SB subject to the Zakat on Trading Funds.(2)There is a statistical 

relationship between independent use of restricted investment 

accounts and measurement of Zakat on restricted investment 

accounts in SB.(3) Financial Accounting Standard No.(9) Zakat, 

drawn up by AAOIFI will assist in measuring Zakat on 

unrestricted investment accounts in SB.(4) SB could contribute 

in collecting Zakat on investment accounts. The research 

adopted the historical methodology for the review of the 

previous studies, deductive methodology for the statement of the 

research and hypotheses and the statistical and analytical 

methodology for data analysis.  

The research figures out the following findings; investment 

accounts in SB are subjected to the Zakat on Trading Funds. 

Independent use of restricted investment accounts could assist in 

measuring Zakat on restricted investment accounts in SB. 

Financial Accounting Standard No.(9) Zakat, drawn up by 

AAOIFI is the most appropriate framework  to measure Zakat on 

unrestricted investment accounts in SB. SB are strongly advised 

to participate in collecting Zakat on investment accounts, by 

advising investment accounts holders to pay Zakat after being 

properly determined .  

Finally the research suggested the following recommendations; 

Zakat Fund in the Sudan has to clarify to Union of Sudanese 
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Banks, Central Bank of Sudan and sharia supervisory boards that 

Zakat collection is one of the social functions of Islamic banks. 

Employees in SB and Zakat Fund are to be trained in measuring 

Zakat on investment accounts. SB are to be authorized to 

contribute in collecting Zakat on investment accounts by 

advising the customers expressly to pay Zakat, or by 

incorporating an account of collections and advise the customers 

to deposit. 

  �ق�مةال
  تH��ل ال�ق�مة على اإل-ار ال�Mه_ي وال�راسات ال�ا:قة

  اإل�ار ال��ه�ي: أوال

  ت�ه��:

ال(ـــ�
ة اإلســـالم$ة فـــي العـــالZ أج�ـــع أملـــF ضـــ�ورة تBQNـــS الHـــ��عة     
تعــ�د و�rــا:| فــي اســ��8ار األمــ
ال فــي wــل اإلســالم$ة ��ــMهج لل�GــZ واإلدارة 

صـاح^ تلـd  .ال�ال$ـة اإلسـالم$ة األم
ال فـي وق�Mـا ال�اضـ� وان�Hـار ال�Uس�ـات
ل�Uس�ـات ا حاجـة ال��عـامل�B مـع تددافـاز Hـع�Bة الP�ـاة وتع{ـ$Z لإح$اء ال(�
ة 

ى معل
مــات تأخــ/ فــي االع��ــار خ(
صــ$ة تلــd ال�Uس�ــات  ال�ال$ــة اإلســالم$ة إلــ
ى بـ�وز فzــ� م�اسـQي مــ
از للم�ـا   فzـ� ال��اســQي ال�عاصـ� ونHــأة هOBــةأدj إلــ

  ت ال��اسQ$ة ال�ع�وفة. م�اسQ$ة على ق�ار الهOBا
ــــا ال�اضــــ�، ح�ــــا:ات االســــ��8ار فــــي      M�ــــي وق مــــ� صــــ
ر األمــــ
ال ف

لHــ�2$ة، :اع��ــار ال�(ــ�ف ال�(ــارف اإلســالم$ة ال�ــي ���Gهــا عقــ� ال�rــارiة ا
ال�الحــ� أن هــ/ا الMــ
ع مــ� و مrــارiًا، �قــ
م :اســ��8ارها وفــS الrــ
ا:| الHــ�2$ة. 

�Hـــ�B ال�ق��ـــ� و  ،املـــة :ال�ـــ
دانفـــي ال�(ـــارف الع ،ان�ـــ
ا مrـــ�Nد ن�ـــا األمـــ
ال

I لعــــــام M٢٠١٥ال�ــــــ IPدان ال���ــــــ
ح�ــــــا:ات  أن ،م ال(ــــــادر عــــــ� بMــــــd ال�ــــــ

م بلغــF ن�ــ
 ١٣/١٢/٢٠١٥فــي  ،ة :ال�ــ
دانملــاالســ��8ار لــ�j ال�(ــارف العا
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ملBـــ
ن  ١٣٠٠٠مـــا �عـــادل و  ،:الع�لـــة ال��ل$ـــة  ملBـــ
ن جM$ـــه ســـ
داني ٥٠٠٠٠
  جM$ه :الع�الت األجQM$ة.

 ،اض�� أم
اله ا.�ج ز�اتهح�ى ت ،F م�ل
�ة لل�(ارفه/ه األم
ال ل$� 
ى إخــ�اج ز�اتهــا  وفــي نفــ� ال
قــF ال ��ــ�ص :عــ� أصــ�اب هــ/ه األمــ
ال علــ

Zم :إدارتهـــا :أنف�ـــه
تrـــ$ع معـــه حقـــ
ق . هـــ/ا ال
ضـــع :اع��ـــار أن ال�(ـــ�ف �قـــ
أصــ�اب �
قــع ، و ســ
داني ملBــ
ن جM$ــه ١٥٠٠ال تفــ
ق  كBQــ�ة ل��ــ��قي الP�ــاة

  . األم
الم�الة ج�ا�ة ز�اة ه/ه في  دی
ان الP�اةdGH ��و  ثZال في اإل
 ماأل ه/ه
�أ��  : ه��ة ال

�ــة  مــ� العل�$ــة مــ� نــ�رة هــ/ا الMــ
ع ��ــ��� ال��ــ1 أه�B�ــه     �Gث فــي ال�
ال��ــ
�ـــة  الع�i$ـــة�Gـــ1 اإلســـالم$ةوال���
ن هـــ/ا الG$ث  ،��ـــا ســـ
قاعـــ�ة النNـــالق :�ـــ

�ع م� الع�ل$ة ه�أه�Bأما  أخ�j م��قQل$ة.M�ا�ـة 6$ـاس ل إ-ـارا�قـ�م ه أن ف�ز�ـاة وج
 . ل�j ال�(ارف ال�
دان$ة ح�ا:ات االس��8ار

���  : م"!لة ال

ــــي أن ز�ــــاة ال�ــــال ر�ــــ� وفــــ�ض ى  ،ت��8ــــل مHــــGلة ال��ــــ1 ف ــــ �غــــي علMی
ى والة األمــ�  ،ال�Gلفــ�B تأدی�ــه ح(ــ
ل ال��ــ��ق�B ضــ�ان و  ،ســالمة تMفBــ/هوعلــ

ى  لة �B8ــ�ة )$�ــا ی�علــS بــ�زت أســOهZ مMــه وفــS األحGــام الHــ�2$ة. لقــ� Q�ن(ــأعلــ
إن عــ�م  ن{ــ�ًا ل��اثــة ت_�iــة ال�(ــارف اإلســالم$ة. ،ح�ــا:ات االســ��8اربP�ــاة 

ى ال�ف��| فـي  ز�اة ح�ا:ات االس��8ارول ع� U ال
ض
ح في ت��ی� ال�� یUدI إل
 هـل مـ� ال��Gـ�2�ادة الP�اة وحق
ق م���قBها. و���G -ـ�ح ال��ـاؤالت اآلت$ـة: 

هـــل ��Gـــ�  ال�(ـــارف ال�ـــ
دان$ة؟ ل�قBـــ�ة لـــ�jا ز�ـــاة ح�ـــا:ات االســـ��8ار\$ـــاس 
عــ� هOBــة ال��اســ�ة  ) الP�ــاة، ال(ــادر٩(ال��اســ�ة ال�ال$ــة رقــZ مk$ــاراســ�.�ام 

ال�(ارف ال�
دان$ة؟  ال�Nلقة ل�j ز�اة ح�ا:ات االس��8اروال��اجعة في \$اس 
  ؟. ز�اة ح�ا:ات االس��8ارن ت�اع� ال�(ارف ال�
دان$ة في ج�ا�ة هل ���G أ
�أه�اف ال�� :  

  : اآلتي إلى ت�قSBال��1  یه�ف
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وم(ــادر واســ�.�امات األمــ
ال فــي  ال�ــال وم�ــاد� ز�ــاةوق
اعــ�  مفهــ
مب$ــان  .١
 ال�(�ف اإلسالمي.

ــــ/I  نــــ
ع الP�ــــاة ت��یــــ� .٢ ــــه ال ال�(ــــارف  فــــيســــ��8ار ح�ــــا:ات االت.rــــع ل
  .ال�
دان$ة

 .ال�
دان$ة ال�(ارف ل�j ح�ا:ات االس��8ارز�اة  6$اسل تق��Z مق��ح .٣
فـــي ال�(ـــارف  ز�ـــاة ح�ـــا:ات االســـ��8ار ج�ا�ـــةدیـــ
ان الP�ـــاة فـــي  م�ـــاع�ة .٤

 ال�
دان$ة. 
���  : ف&ض�ات ال

  : آالت$ة�ع�ل ال��1 على اخ��ار الف�ض$ات 
ى:  ـــ ىالف�ضـــ$ة األول ـــ مـــا  ال�(ـــارف ال�ـــ
دان$ة: ح�ـــا:ات االســـ��8ار تQNMـــS عل

ى   .ز�اة ع�وض ال�_ارة یSQNM عل
اســــ�.�ام  اســــ�قالل$ةح(ــــائ$ة بــــ�B ت
جــــ� عالقــــة ذات داللــــة إ: ال8ان$ــــةالف�ضــــ$ة 

  .ال�ق�Bة و\$اس ز�اتها ل�j ال�(ارف ال�
دان$ة ح�ا:ات االس��8ار
ال(ــادر عــ�  ،) الP�ــاة٩: ��ــاع� مk$ــار ال��اســ�ة ال�ال$ــة رقــZ (ال8ال8ــةالف�ضــ$ة 

ال�Nلقــــة فــــي  ح�ــــا:ات االســــ��8ارهOBــــة ال��اســــ�ة وال��اجعــــة فــــي \$ــــاس ز�ــــاة 
  ال�(ارف ال�
دان$ة.

ال��ـــــاه�ة فـــــي ج�ا�ـــــة ز�ـــــاة ال�(ـــــارف ال�ـــــ
دان$ة ت�ـــــ�N$ع  :�ا:عـــــةالف�ضـــــ$ة ال
  .ح�ا:ات االس��8ار

 ���  : م�ه��ة ال

ذات ال(ـــلة  ،ال�ـــا:قةت��ـــع ال�راســـات  فـــي ال�ـــار�.يال�ـــMهج  ات�ـــع ال��ـــ1
�ا-يال�ـــــMهج و  :�
ضـــــ
ع ال��ـــــ1M�فـــــي االســـــ �ـــــ1 وصـــــ$اغة ت���یـــــ� مHـــــGلة ال

 ��اضي الخ��ار الف�ض$ة ال8ان$ـةب الال�Mهج ال��لBلي :اس�.�ام األسل
 و  ف�ض$اته

�ة الخ��ار الف�ضB��B أسلو Oة ال���Mب ال
  . األولى وال8ال8ة

�ح�ود ��  : ال

   .$ةال�(ارف ال�
دانعلى دراسة م�Bان$ة  ال��1 اه/ ال��ود ال�Gان$ة:



 ٧

  .م٢٠١٧عام ال�ق�(� ه/ا ال��1 على ال��ود الPمان$ة: 
�*�!ل�ة ��  : ال

ى  ى :اإلضــافة رم�ــاو  ثالثـة�قـ
م ال��ــ1 علــ تMاولــF  ،وال.ات�ــةال�ق�مــة  إلـ
ل�فه
م وق
اع� ز�اة خ(u ال��
ر ، وال�راسات ال�ا:قةال��1 مMه_$ة ال�ق�مة 

، ز�ـــاة أمـــ
ال ال�(ـــ�ف اإلســـالميQN$عـــة و لب�MBـــا أفـــ�د ال��ـــ
ر ال8ـــاني ، ال�ـــال
اح�ـ
ت و  ال.ات�ـة ثـZ، ت�لBـل الQ$انـات واخ��ـار الف�ضـ$اتالـ1 8تMاول ال��ـ
ر الو 

  . M�ائج وال�
ص$اتال على
  : ال�راسات ال�ا-قة: ثان�ا

1��  )$�ا یلي :ع� ال�راسات ال�ا:قة ذات ال(لة به/ا ال

 )١( ١٤٢٠، إب&ا*�1ع�نان علي دراسة 

Fلة  ت�8لGHاب ح�ـا:ات  فيال�راسة م�أصـ �ال��اؤالت ال�ي ت
اجه :عـ
 j�8ار لـــ��اجـــ^ مـــ ال�(ـــارفاالســـ
� اإلســـالم$ة )$�ـــا ی�علـــS ب���یـــ� ال�قـــ�ار ال

ى أرصــ�ة ودائعهـــZ االســ��8ار�ة اســـ�.�اج  ذلـــd لعــ�م وضـــ
ح -��قــة، و الP�ــاة علـــ
 .الP�اة على تلd ال
دائع

 Fضــــ��أن ال�راســــة  اف jــــ� اإلســــالم$ة  ال�(ــــارفح�ــــا:ات االســــ��8ار ل
ال�قارنـة بـ�B ال�ـهZ : تـZ اخ��ـار هـ/ه الف�ضـ$ةقـ� لو  .حGام ز�اة األسهZأل ت.rع

أن ال
عاء ال/r.� Iع للP�ـاة مـ� أمـ
ال و سQ$ًا م�امال$ًا و  و ال
د�عة االس��8ار�ة
�Bدع
   .ال��اه��B ه
 نف� ال
عاء ال/r.� Iع للP�اة م� أم
ال ال�

  Fصـــل
ى أن هMـــاك ثالثـــة ات_اهـــات الح��ـــاب الال�راســـة ت ى إلـــ P�ـــاة علـــ
، االس��8ار�ة معاملة ع�وض ال�_ـارةتعامل ال
د�عة  :األول ،ال
د�عة االس��8ار�ة

ى ب�Mــــ :تعامــــل ال
د�عــــة ال8اني .مــــ� أصــــل ال
د�عــــة مــــع رi�هــــا %٢,٥�ة ف�P�ــــ
ل�z ت_ـ^ و  ملة ع�وض القM$ة وال ت_^ الP�اة في أصل ال
د�عةاالس��8ار�ة معا

ى صــافي عائــ�ها :عــ� -ــ�ح الMفقــات، ب�Mــ�ة  أن :ــ :ال8الــ1 .%١٠أو  %٢,٥علــ
                                                 

)١ ( ،Z$قاتها في ال��:9ل ال;:�9يع�نان علي إب�ا��اة ال:دائع االس�?�ار9ة وت<=Cجامعة ز :F�
zال ،

�F، مG�^ ال�HM العل�ي، م_لة ال��Hعة وال�راسات اإلسالم$ة، ال�_ل� zم٢٠١٤، ٩٩، الع�د ٩٩ال. 
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ى أصـــل ال
د�عـــة وصـــافي عائـــ�ها :عـــ� خ(ـــZ الMفقـــات و�Miـــ�ة  الP�ـــاة ت_ـــ^ علـــ
٢,٥%. Fد�عـة و صـافي عائـ�ها �راسة :ـال أوص
ى أصـل ال أن الP�ـاة ت_ـ^ علـ

�ة Mفقات:ع� خ(Z ال�M٢,٥، و ب%.  
  )١( ٢٠٠٨، يح�� ال=�ل Fع=� ال&ح�دراسة ن:ال 

 حBــــ1. األوراق ال�ال$ــــة وال
دائــــع ال�(ــــ�)$ةأمــــ
ال تMاولــــF ال�راســــة ز�ــــاة 
 Fلة فــيت�8لـGــHـة \$ــاس وعــاء ز�ـاة  ال�$y$�دا األوراق
. �(ــ�)$ةئــع الال�ال$ــة وال

. وضـة وفـS أحGـام الHـ��عة اإلســالم$ةج�ا�ـة الP�ــاة ال�ف� و وذلـd بهـ�ف ت�(ـBل 
�قلة فــي األوراق ال��ــ األمــ
الح_ــZ  فــين�عــF أه�$ــة ال�راســة مــ� ال�
ســع الBQzــ� 

  . ال�(�)$ة ال�ال$ة وال
دائع
ى اخ��ــار ف�ضــ$ات مMهــا أن ع�ل$ــة  وعــاء ز�ــاة \$ــاس ع�لــF ال�راســة علــ

مـ�  ةائـع ال�(ـ�)$ة ت.rـع ل�_�
عـة مـ� ال�عـای�B ال��ـ���األوراق ال�ال$ة وال
د
وضــــع  يال�عاصـــ� ��ــــاهZ فـــ يأن الفzـــ� ال��اســــQ، أحGـــام الHـــ��عة اإلســــالم$ة

. ل
عــاء الP�ــاة يمــ� ال6$ــاس ال�
ضــ
ع ت�Gــ� اســQ$ة ال�ــيال��األســ� والق
اعــ� 
  . خ��ار الف�ض$اتال ال�Mهج االس�ق�ائي ات�عF ال�راسة

ىت
صـــــلF ال�راســـــة  ـــــ ـــــ إل ـــــع أن \$ ـــــة وال
دائ اس وعـــــاء ز�ـــــاة األوراق ال�ال$
ى م_�
عــــة ال�عــــای�B ال�ال�(ــــ�)$ة  ، ���ة مــــ� الHــــ��عة اإلســــالم$ة�ــــتع��ــــ� علــــ

ء ز�ـاة األوراق ال�ال$ـة وال
دائـع ا\$ـاس وعـ ��اهZ الف�z ال��اسـQي ال�عاصـ� فـي
عـ� ال�قـار�� ال�ال$ـة للHـ��ات  فـي اإلف(احأوصF ال�راسة :�rورة  .ال�(�)$ة
 وت��یـــ�ل��ـــ�B ع�ل$ـــة \$ـــاس وعـــاء الP�ـــاة  و الHـــ6$قة ��ات ال�ا:عـــةالHـــالHMـــا� و 

  . ن(B^ ال�هZ م� األرiاح وم� الP�اة فى ال�قار�� ال�ال$ة
 )٢(م٢٠٠١،Fع=� ال&ح�دراسة بلة الIادق 

                                                 
، م�اس�ة الCMاة عF األوراق ال�ال�ة وال:دائع ال�K&I�ة، BQلىلح�� م��� ا �ن
ال ع�Q ال�ح�) ١(

�B�م.٢٠٠٨ ،�ل$ة ال�راسات العل$ا، جامعة أم درمان اإلسالم$ة: أم درمان، رسالة ماج� 

أمانة البحوث ، : المعهد العالي لعلوم الزكاةالخرطوم، زكاة الودائع المصرفية، نبلة الصادق عبد الرحم) ٢(
 .٢٠٠١، والتوثيق والنشر



 ٩


 ال���ارع فـيتMاولF ال�راسة مGHلة ز�اة ال
دائع ال�(�)$ة �Mل الw في 
ال�راسة  اك��FQ. الدخارI واالس��8ارI ا ين�Hار ال
عال
دائع :ال�(ارف ن{�ًا ال

عــ� إخــ�اج ز�ــاة ال
دائــع ال�(ــ�)$ة  ولU لل��ــمــ� عــ�م ال���یــ� الــ�قSB  أه�B�هــا
هـ�فZ . F ال�ـ
دع :األرiـاح فقـ|�ب�MBـا یهـ االس��8ار Mف�د ال�(�ف :ع�ل$ةح1B ی

ى ت��یــــ� أســــل
ب ل��ــــاب ز�ــــاة ال
دائــــع ال�(ــــ�)$ة قــــ�مF ال�راســــة . ال�راســــة الــــ
 
ل�(�ف م� ح(� األم
ال وت��ی� األرiاح وم� ثZ ت��یـ� وعـاء جًا ���G اذن�

 Pاة و\$اس ال�Pدائع ال�(�)$ةال
  . �اة ع� ال
 )١(م١٩٩٦، يدراسة عIام ال�یF م��� م�:ل

 �zال�راسة دور الف FاولMيتQاس�اة  في اإلسالمي ال��Pفي\$اس وعاء ال 
 ال/I االخ�الف� ن�عF مGHلة ال�راسة م. )ال�عاونيش��ات ال�أم�B اإلسالم$ة (

 �Bام�ش��ات ال �Bأ بHعاونين�یـ� وعـاء  ال��ل ت
ودیـ
ان الrـ�ائ^ :ال�ـ
دان حـ
��ـاهZ :ـه  الـ/Iب$ـان الـ�ور  إلـيF ال�راسـة هـ�ف. ز�اة ش��ات ال�أم�B اإلسالم$ة

 �zيالفQاس�في ال�  �Bأم�ال ش��ات ال
  . ال�عاونيم_ال \$اس أم
ى ف�ضـــ$ات مMهـــا ـــ ـــأم�B  فـــيالP�ـــاة ، بBMـــF ال�راســـة عل أمـــ
ال شـــ��ات ال�


نها أم
ال نام$ـة ت.rـع لP�ـاة عـ�وض ال�_ـارة ال�عاونيzة ل���ـاهZ الفzـ� ، واج
ت�Gـــ� مـــ�  ال�ـــيوضـــع األســـ� والق
اعـــ� واألســـالB^ ال��اســـQ$ة  فـــي ال��اســـQي
ى أمــــ
ال شــــ��ات فــــت، العــــادل ل
عــــاء الP�ــــاة ال��اســــQيال6$ــــاس  �ض الP�ــــاة علــــ
 �Bــأم�عــاونيال�ارهــا ال�
�ــاً ش.(ــًا مع :اع�M . هجMال�راســة ال�ــ Fعــ��ا-ياتM�االســ 
ىت
صـلF ال�راسـة . ال
صـفيوال�ـMهج  االسـ�ق�ائيوال�Mهج  .rـع مMهـا ت ن�ـائج إلـ

الHـ��ات  تPاولهـا ، �افة أنـ
اع ال�ـأم�B ال�ـيللP�اة أم
ال ش��ات ال�أم�B ال�عاوني
ى سـBQل األهـ�اف :ق(ـ� الـ�iح هي تفـ�ض الP�ـاة ، معامالت ت_ار�ة ت�ارسـها علـ


�اً  :اع��ارهاش��ات ال�أم�B على Mش.(ًا مع .  

                                                 
أم ، دور الف;& ال��اس=ي في V�اس وعاء الCMاة في ش&Cات ال�أم�F اإلسالمي، يع(ام ال�ی� م��� م�
ل)١(


ث العل�$ة_م، جامعة أم درمان اإلسالم$ة: درمان��
 ، الع�د األول، لة العل
م اإلدار�ة للBل
 .م١٩٩٦ی



 ١٠

تع�BـــS  فـــيا-لـــع علBهـــا ال�احـــ1 ســـاع�ت  ال�ـــيال�راســـات ال�ـــا:قة  إن   
ت��یــ� و\$ــاس وعــاء الP�ــ
ات وفــS ق
اعــ�  ه فــيع م�ار�ــ$ز�ــاة ال�ــال وت
ســ فهــ
مم

هــ/ا ال��ــ1 عــ� ال�راســات ال�ــا:قة فــي انــه  .�لــف�و . الHــ��عة اإلســالم$ة وأحGــام
الــ/I ت.rــع لــه ح�ــا:ات االســ��8ار فــي ال�(ــارف ال�ــ
دان$ة یQــ�B نــ
ع الP�ــاة 

  . ال�
دان$ة ل6$اس وج�ا�ة ز�اة ح�ا:ات االس��8ار في ال�(ارف إ-ارا�ق�م و 

  ولاأل ال��:ر 

   مفه:م وق:اع� زCاة ال�ال

 مفه:م زCاة ال�ال: . ١

الP�اة ال�Pام مالي في أم
ال معMBة ت�فع ل�B).H م��دی� م�ى ت
اف�ت   
. ��ا ع�فF :أنها ح(ة مق�رة مـ� ال�ـال ف�ضـها هللا عـP وجـل )١(ش�و� خاصة

 ،Z��zا:ة ال�في � Zال/ی� س�اه �Bق��لفـ� و ل�� SلـNـاة��P(ـة  ال�ى نفـ� ال علـ
 P٢(�يال�.�جة م� ال�ال ال�( .  

ى أن الP�ــاة ر�ــ� مــ� أر�ــان اإلســالم وأنهــا ف��rــة    �.لــu ال�احــ1 إلــ
ى األمــ�  ى ال�الـــd وولــ �غـــي علــMی Zى ال��ــل ى إخ�اجهـــا مــ� �ـــل  ل�ـــ�صاعلــ علــ

  األم
ال ال�ي تSQNM علBها ش�و� الP�اة. 
 مفه:م م�اس�ة زCاة ال�ال: . ٢

ل�ال وi$ـان ت
ز�عهـا ام�اس�ة ز�اة ال�ال ت�علS ب���ی� و\$اس مق�ار ز�اة 
. ��ا ع�فـF )٣(على م(ارفها ال�.�لفة واإلف(اح ع� ذلd لzل -�قًا لفقه الP�اة

 jاة :أنهـا إحـ��Pة ال�فـ�وع ال��اسـ�ة ال�ـي �.ـ�u ب���یـ� وتقـ
�Z األمـ
ال م�اس
ى ال�(ــارف  واإلیــ�ادات ال�ــي فBهــا الP�ــاة و\$ــاس مقــ�ارها وت
ز�ــع ح(ــBل�ها علــ

  . )٤(ل�_�
عة م� ال��اد� والق
اع� ال�8QMقة م� ال��Hعة اإلسالم$ة وفقاال�.�لفة 

                                                 
، الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع، ةفي الزكاة والمحاسبة الضريبي دراسات)يحيى أحمد مصطفى، ١(

 ١٥م، ص١٩٩٣
مجموعة دلة البركة، قطاع  :جدة،محاسبة الزكاة لألفراد والشركات هفق، شحاتةدة وحسين غأبو رعبد الستا)٢(

  ٩،ص م١٩٩٥، األموال
 .٦٧ص، المرجع السابق)٣(
 .٨٦ص، المرجع السابق)٤(



 ١١

ی�rـح لل�احـ1 أن م�اســ�ة ز�ـاة ال�ــال تهـ�Z ب���یـ� و\$ــاس ز�ـاة ال�ــال   
وفــS ق
اعــ� وم�ــاد� وأحGــام الHــ��عة اإلســالم$ة :.ــالف ال��اســ�ة ال�ال$ــة ال�ــي 

 �zها الف�Bي م�جعQاس�ضعي. ال�
  ال
  ق:اع� وم�ادئ زCاة ال�ال: .٣

  م� الق
اع� وال��اد� ال�ي ت�ZG ز�اة ال�ال ما یلي: 
  . نNاق ز�اة ال�ال: أ

/ی� أمMـ
ا أنفقـ
ا ی�j ج�ه
ر الفقهاء ال��ل��B أن قـ
ل هللا تعـالى (�أیهـا الـ
�ـــات مـــا ��ـــQ�Z وم�ـــا أخ�جMـــا لzـــZ مـــ� األرض)B- ـــ�ل)١(مـــ�H�  . ^ـــ�zمـــا  ال

�ه اإلن�ان م� ت_ارة وصMاعة�G�)ًا أن لف� ز�اة ال�ال )٢rالفقهاء أ� jا ی��� .
ى األمــ
ال م_�ــل لــ/لd ز�ــاة ال�ــال م
جــ
دة فــي عهــ� �انــF ال�ــي  ال تق�(ــ� علــ

م� . )٣(ع ال�ال ال�ي ت��_� )$�ا :ع�رس
ل هللا (ص) ف��^ بل ��Hل �افة أن
ا 
قــه اصــNالح ت_ــارة �Hــ�ل فــي الفو  ،لP�ــاة عــ�وض ال�_ــارةال�ــي ت.rــع  األمــ
ال

ـــــه الQN$عـــــة الrـــــ��Qي ال�ـــــ�ی1 ت_ـــــارة وصـــــMاعة ومقـــــام�ة و  أI مHـــــ�وع أخـــــ� ل
  : )٥(نNاق ز�اة ع�وض ال�_ارة �ل م�في ��خل و  .)٤(ال�_ار�ة

�ل ذلـــd ال�Hـــ�وعات ال�_ار�ـــة ^ و�Hـــ. ع�ل$ـــات الHـــ�اء والQ$ـــع لغـــ�ض ال�zـــ١

اء �انF في شGل مHMآت ف�د�ة أو ش��ات مrارiة م�اه�ة وغ�B ذلd. س  
٢�B_ارة للغ�ع�وض ال �Bتأج . 

 . أع�ال ال($ارفة على اخ�الف أن
اعها ما دامF ال ت�عامل :ال�iا. ٣

وال�ـي  نHـا� ال�(ـارف اإلسـالم$ةال�ابS إلى أن ع�ض ال�.لu ال�اح1 م�   
 . نNاق ز�اة ال�الفي ت�خل  :ات االس��8ارح�ابMBها 

                                                 
 ٢٦٧ آل\ةا، س
رة ال�ق�ة)١(

 ٥٤٣، ص١٩٨٥، دار إح$اء ال��اث الع�iي: ب�Bوت، ال�Mء األول، أح!ام الق&آن ال�امع، الI�QN األمام )٢(

 ٤٩، صم&جع ساب_ش�اتة، �B ع�Qال��ار أب
 ع�ة وح�)٣(


ميز���ا م���  )٤(Bة، ب�ة العامة اإلسالم�ة  :القاه�ة، ال�ال$iة الع�rهM٢٩١ص، م١٩٩٧دار ال  

ة األرباح بيوزكاة عروض التجارة وضر ةأصول المحاسبة الضريبي، ف محمد عوضرفعت ناص  )٥(
 ٤٦، صم١٩٧٦، كلية التجارة، أسيوط:جامعة أسيوط، ماجستير رسالة التجارية والصناعية دراسة مقارنة



 ١٢

   . نNاق ز�اة ع�وض ال�_ارة ب

ى  ال�ـال فـي الفzــ� اإلسـالمي ق�ـ�ان نقــ
د وعـ�وض، والعـ�وض بــ�ورها ت�فـ�ع إلــ
ى :ق(ـ� ال��ــاع�ة  عـ�وض قM$ـة وعــ�وض ت_ـارة، عــ�وض القM$ـة هــي ال�ـي تق�Mــ

ى عMهـــا ال�Hـــ�وع M$ـــة ال ز�ـــاة ال�ـــي أر�ـــ� بهـــا الق العـــ�وضو . )١(فـــي اإلن�ـــاج وغMـــ
ى اخـ�الف أن
اعهـا ال�ــي و . )٢(فBهـا �ق(ـ� :عـ�وض ال�_ـارة األمـ
ال ال��ـ��امة علـ

تع� للQ$ع :ق(� ال�iح، ف��Hل �ل مال صالح لالت_ار أو ال�قا�rة وغ�B م��م 
. ال ت_ـــــ^ ز�ـــــاة )٣(%٥. ٢شــــ�عًا ال�عامـــــل :ـــــه وتفــــ�ض علBهـــــا الP�ـــــاة :�عــــ�ل 

نام$ــة وغBــ� معــ�ة للQ$ــع  مــ
ال غBــ�عــ�وض ال�_ــارة فــي األمــ
ال ال8اب�ــة ألنهــا أ
أصل$ة وال �عMى ذلd عـ�م خrـ
عها للP�ـاة إن�ـا  :�
ائج أنها مHغ
لة فrًال ع�

  . )٤(ت.rع ث�ارها وال�خ
ل ال�ي تغلها للP�اة
  �.لu ال�اح1 إلى أن:   

  . �ف�ض على نHا� ال�(ارف اإلسالم$ة ز�اة ع�وض ال�_ارة. ١
ف اإلسـالم$ة لP�ـاة عـ�وض ال�_ـارة، . ت.rع ح�ا:ات االس��8ار في ال�(ار ٢

  . ، ع� ال�Mة الق���ة%٢,٥:�ع�ل
  . ال�ال الMامي: ج

ال�Mاء �ق(� :ه ال�Pـادة فـي الـ�خل أو فـ�ع ال�ـال، وال�ـال هـ
 أصـل ال�ـال 
. وقـــ� �Gـــ
ن ال�Mـــاء مMف(ـــًال عـــ� األصـــل م8ـــل ن�ـــاج ال�اشـــ$ة )٥(أو رأس ال�ـــال

اء م�(ــًال :األصــل م8ــل ز�ــادة و�ــ�وم العMــ^ أو إن�ــاج ال.ــ�مات، وقــ� �Gــ
ن ال�Mــ

                                                 
، م١٩٨٧اء لإلعالم الع�iي، ه� P ال: القاه�ة، ال��اس�ة ال�ال�ة مF م�b:ر إسالمي، إس�اعBل ش�اتة ش
قي )١(

 ٨٢ص

 ٢٤٢ال��جع ال�ابS، ص )٢(

)٣(  ،Iسف الق�ضاو
 ١١١٩-١١٠٦ صص م، ١٩٨١، ب�Bوت: مUس�ة ال�سالة، d٦ ٢فقه الCMاة ال�Mءی

م�اس�ة الCMاة في ال�"&وعات ال��ار9ة وال�Iاe�ة وش&Cات ال�ام�F ، م�
ليع(ام ال�ی� م���  )٤(

 ٣م، ص٢٠٠٢دار الMهrة الع�i$ة، : القاه�ة، االس�?�ار وال����ةه ال�عاوني ودورها في ت:ج�


عات ، ال��اس�ة ال�ال�ة في الف;& ال��اس=ي اإلسالمي، م��� ��ال عN$ة )٥(QNادم� م�ك  ال�ولي اإلت
MQلل
 ١٣م، ص ١٩٨٦، اإلسالمياإلسالم$ة، ق�Qص: بdM )$(ل 



 ١٣

لل�
ز�ــع م8ـل ز�ــادة \$�ــة  . أ�rـًا قــ� �Gــ
ن ال�Mـاء قــابال)١(عـ�وض ال�_ــارة وال�ــلع
Z$Bق�إعادة ال ^Q�: ة$Mي اإلسـالمي فـ�ع )٢(ع�وض القQاسـ�ح في الفقـه ال�iوال� .

ال�ــال وهــ
 ن�ــاء فـــي ال�ــال، والQ$ــع مـــا هــ
 إال تQــ�یل العـــ�وض ال�ــي مــ� غBـــ� 
 �Mال�ـــال :_ـــ �Mـــ�ة فـــي جـــQال�ـــال، والعZ�
تzـــ
ن :�ـــ�وث الـــ�iح ال wهـــ
ره  ال�قـــ

  . )٣(:الQ$ع
  ���M�ج ال�اح1 اآلتي:   
یــ�خل فــي إ-ــار ال�ــال الMــامي األرصــ�ة الMق��ــة واألرصــ�ة لــ�j ال�(ــارف  .١


ع واالس��8ارات ال�.�لفة ال�ي تق
م بها ال�(ارف اإلسالم$ة. BQال Zوذم  

ك :�ــا ت.rــع للP�ــاة اســ��8ارات ال�(ــارف اإلســالم .٢Gوال(ــ Zة فــي األســه$

 .Sق��ال� �Bوغ Sق��ها ال�خل ال�Bف  
ى الــ�خل فقــ| فــي حالــة اســ��8ارات ال�(ــارف اإلســالم$ة  .٣ تفــ�ض الP�ــاة علــ

 .�Bأج�اة للM�ال�ق  
  . تق
�Z و\$اس ال�ال: ه

Qاســـ�ـــ� ال�zم الف
اإلســـالمي العـــ�وض فـــي نها�ـــة ال�ـــ
ل ألغـــ�اض  ي�قـــ
Q�ــ�أ ســع� االســQى م �ال ال�ــالي. فقــ� روj عــ� جــاب� بــ� ح�ــاب ز�ــاة ال�ــال علــ


 ث�Mه ی
م حلF )$ه الP�اة ثـZ إخـ�اج �Mمه ب
ز�� انه قال في ع�وض ال�_ارة (ق
. �عMى أن ال�اج� �ق
م ث�وته ال�_ار�ة :�ع� ال�
ق ال�الي وهـ
 سـع� )٤( ز�اته)

�ع�Qــ� \$�ــة عــ�وض ال�_ـــارة فــي الQلــ� الــ/I )$ـــه . )٥(ب$عهــا وقــF وجــ
ب الP�ـــاة

                                                 
 ١٧، ١٦ال��جع ال�ابS، ص ص )١(

 ١٩ال��جع ال�ابS، ص)٢(

، رسالة د��
راه، القاه�ة: ئ اإلسالم�ة في نb&9ات ال�ق:19 في ال��اس�ةال��اد، �اتهشإس�اعBل  ش
قي)٣(
 ٢٦٣ ص، ١٩٥٩�ل$ة ال�_ارة، ، جامعة األزه�

)٤(�BQع 
�ة الzل$ة األزه�: القاه�ة، ك�اب األم:ال، القاسZ ب� سالم ةأب�Gم ،�Hة نM٤٢٦ص، ب�ون س 

 ٢٨، صم&جع ساب_�B ش�اتة، أب
 ع�ة وح� رع�Q ال��ا)٥(



 ١٤


ى الـ�ع� فـي  ال�ال ح�ى ل ى بلـ� آخـ� تrـZ :عـ� العـ�وض إلـ أرسل ت_ارة إل
  . )١(ال�ق
�Z وان اخ�لفF أجMاسها

ى أن األمــ
ال فــي نها�ــة ال�ــ
ل تقــ
م :ال6$�ــة ال_ار�ــة لــ.�   u ال�احــ1 إلــ
�Z فBهـا لل�عــای�B ال�قـ
  �.rـعفـي م�اسـ�ة الP�ـاة :.ـالف ال��اسـ�ة ال�ال$ــة ال�ـي 

ى الQ$انـات ال��اسQ$ة، م�ا ���Z على م�اس^ الP�ا ة إج�اء :عـ� ال��ـ
�ات علـ
  لل
ص
ل إلى وعاء الP�اة. 

ى ال�ال: و   . ح
الن ال�
ل عل
�ع��Q الف�z ال��اسQي اإلسالمي ال�Mة الق���ـة مـ�ة زمM$ـة ل�ـ�وث ال�Mـاء 
وعل$ه �ق
م ال�Gلف ما ل��ه م� عـ�وض :عـ� مـ�ور ال�ـ
ل، �ـل جـ�M :�ـا ی�ـاع 

ــًا فــي ذلــd ا �دور�ــًا �ــل اثMــي عHــ� شــه�ًا :��ــاب . ت.ــ�ج ز�ــاة ال�ــال ل
قــFغال
فإنه �_
ز م�اعاة ال�Mة ال��H$ة ا تع�� م�اعاة ال�
ل الق��I }ذو ال�Mة الق���ة، 


�ــة ال
اجــ^ إخ�اجهــا فــي عــ�وض ال�_ــارة الـــ Oة ال��ى أن ت�Pــ� ال�Mــ  %٥. ٢علــ
 حـــــ
الن ال�ـــــ
ل فـــــي ز�ـــــاة :عـــــ� األمـــــ
ال �. وال �Hـــــ�� )١(%٥٧٧. ٢ل�(ـــــ�ح 

وال ت�ــ�ف
ا انــه ال ��ــ^  حقــه یــ
م ح(ــاده اآتــ
 ه تعــالى(و كــالPروع وال�8ــار، لق
لــ
�B٢()ال���ف( .  

  ی�rح لل�اح1 ما یلي:   
وiـ�B ق
اعـ� وم�ـاد�  رغZ االخ�الف ب�B ق
اع� وم�اد� الفzـ� ال��اسـQي .١

الفzــ� ال��اســQي اإلســالمي إال أن الفzــ� ال��اســQي یلعــ^ دورًا أساســ$ًا 
  في ت��ی� وعاء و\$اس الP�اة. 


ز. ال �H��� ح .٢Mzروع وال�8ار والPال �ال

الن ال�
ل لP�اة :ع� األم 

                                                 
)١( 
م ١٩٨٥ال��اث الع�iي،  إح$اء، ب�Bوت: دار ال�غ�ى ال�Mء األولب� أح�� ب� ق�امة،  م��� ع�Q هللاأب

 ٩٦ص
 ١٢٦م، ص١٩٧٧، ج�ة: دار ال�Hوق، ال�<=�_ ال�عاص& للCMاةإس�اعBل ش�اته،  ش
قي )١(
 ١٤١ اآل�ة، نعاماأل س
رة )٢(



 ١٥

فــي حالــة إت�ــاع ال�(ــ�ف اإلســالمي لل�ــMة ال��Hــ$ة ی�Pــ� معــ�ل الP�ــاة  .٣
�ح )$(٥٧٧. ٢% .  

  . ال�ق�رة ال�zل$y$ة: ز
�ق(ــ� :ال�قــ�رة ال�zل$y$ــة بلــ
غ ال�ــال ن(ــاب الP�ــاة مــع األخــ/ :االع��ـــار 

قـال ل�جـل أبـ�أ بMف�ـd ف�(ـ�ق علBهـا، ال�
ائج األصـل$ة. ورد أن ال�سـ
ل (ص) 
فإن فrل شئ ع� أهلـd فلـ/وI ق�اب�ـd، فـإن فrـل عـ� ذوj ق�اب�ـd شـئ فهGـ/ا 

:�ـع�  ٢١ج�امًا مـ� الـ/ه^ 2$ـار  ٨٥. ون(اب ز�اة ع�وض ال�_ارة )٣(وهG/ا
. أمـــــا ت
قBـــــF ت�ـــــام الM(ـــــاب فBـــــ�j ال�الz$ـــــة والHـــــافk$ة وiعـــــ� )٤(یـــــ
م الP�ـــــاة


ن في أخ� ال�
ل�G الM(ابال��اس�BQ أن ت�ام )٥( .  
ى  ال�ق�رةی�j ال�اح1 أن    ال�zل$y$ة مفادهـا أن یQلـغ ال�ـال حـ�ا معMBـا ح�ـ

  ت_^ )$ه الP�اة وه/ا ال�� ی�غ�B ب�غ�B ال�Gان والPمان لع�وض ال�_ارة.

  ال?انيال��:ر 

   اإلسالمي أم:ال ال�I&فزCاة �=�عة و 

  ائف ال�I&ف اإلسالمي kو .١

عـ�م  ال�(ـارف اإلسـالم$ة ی��8ـل فـي 
م عل$ـهتق ال/Iالعام  األساس إن  
 ءأخـــ/ًا وعNـــا هت_�Mـــ^ ال�iـــا :أن
اعـــ فهـــيالف(ـــل بـــ�B أمـــ
ر الـــ�ی� وأمـــ
ر الـــ�ن$ا 

الـ�iح ال�ـالل  ت�قBـSتقQلهـا  ال�ـيات$ـة واألمـ
ال /ألم
الهـا ال اس��8ارها فيوت�اعى 

                                                 
)٣ (�B8� ل ب�Bالغ�اء إس�اع 
، دار ال_Bل: ب�Bوت، تف��& الق&ان العb�1 ال�Mء األول ،االمام ال�اف� ع�ادة ال�ی� أب

 ٤٢ص، م١٩٨٨

تـار�خ ، م٣/٣/٢٠٠٦، األم:ال ال�ي ت�_ ع�هـا الCMـاة وC�ـo ت��ـn الCMـاة، الCMاة، م��� ال���B سالمة) ٤(
 م. ٢٥/٧/٢٠١٦االس�فادة م� ال�
قع 

�عة ال�لy$ة ال��اض:، ك�اب ال�&اج، الق�شي��Bى ب� آدم ) ٥(Nال� �Gها، ب توم�Q١٥٩، ص . 



 ١٦


�ـــة�M�ـــار�ع الHـــل ال��
ائف ال�)ـــارف wـــمـــ� و  . ١((والMفـــع العـــام لل�_��ـــع وت�
  : )٢(سالم$ةاإل
 أم
ال الغ�B  اس��8اراتإدارة . أ

أمــ
ال الغBــ� لقـــاء ن�ــ�ة مـــ�  اســـ��8ارات:ــإدارة  اإلســـالمي�قــ
م ال�(ــ�ف 
حـال ت�قـS  فـي��ـ��S تلـd ال�Mـ�ة ، على أساس عق� ال�rارiة االس��8ارناتج 

 ال�ـــالوت��ـــل صـــاح^  هو}ذا لـــZ ��قـــS رiـــح خ�ـــ� ال�(ـــ�ف جهـــ�. الـــ�iح فقـــ|
ـــأج�  اســـ��8ارات:ـــإدارة  اإلســـالمي�(ـــ�ف ��ـــا �قـــ
م ال. ال.�ـــارة ـــ� : Bل الغ
أمـــ

ــة :ــأج�، مقNــ
ع أو ب�Mــ�ة مــ� ال�ــال ال��ــ���8 ى أســاس عقــ� ال
�ال ، وذلــd علــ
  . و����S ه/ا األج� :أداء الع�ل س
اء ت�قS رiح أم ال

 : ل الغ�Bاأم
  اس��8ار. ب

ب�
Y$w األمـ
ال ال��احـة لـه مـ� م(ـادر ذات$ـة  اإلسالمي�ق
م ال�(�ف 
8ل وسائل ع�ی�ة م :اس�.�امی�لقاها :(ف�ه مrارiًا  ال�ي االس��8ارا:ات مع ح�

مــا ی��قــS مــ� و  .الHــ�2$ةار�ة وغ�Bهــا مــ� العقــ
د عقــ
د ال�rــارiة وعقــ
د ال�Hــ
ى م(ـــادر  االســـ��8اراترiـــح أو خ�ـــارة ن�$_ـــة هـــ/ه  �قـــ
م ال�(ـــ�ف ب�
ز�عـــه علـــ

حالــة  فــي�iح ال�Mــ�ة ال�.((ــة لــه مــ� الــ :اســ�قNاعاألمــ
ال ال��ــ���8ة و�قــ
م 
عل$ـة بـ�B ال�(ـ�ف وأصـ�اب  االتفـاقمrارiًا وفقًا ل�ـا یـ�Z  هوذلd :(ف� هت�قق

ى تMق�ــZ ح�ــا:ات االســ��8ار. االســ��8ارح�ــا:ات   اســ��8ارح�ــا:ات ، نــ
ع�B إلــ
ى  مقBــ�ة  اســ��8اردون قBــ� وح�ــا:ات  اســ��8ارها��ــS لل�(ــ�ف  ال�ــيمNلقــة وهــ

  . س��8ارهاا في�ق�B أص�ابها ال�(�ف :ق�B ما  ال�يوهى 
  : ال.�مات ال�(�)$ة. ج 

ـــ�م ال�(ـــ�ف  ال.ـــ�مات ال�(ـــ�)$ة مقابـــل أجـــ� م�ـــ�د �ـــال�
االت  اإلســـالمي�ق
   .واإلع��ادات

                                                 
معای�& ال��اس�ة وال�&اجعة والs:ا-r لل�qس�ات ، هOBة ال��اس�ة وال��اجعة لل�Uس�ات ال�ال$ة اإلسالم$ة) ١(

 ٤٢م، ص٢٠١١، ال�����: ال�ال�ة اإلسالم�ة

)٢(S٤٤ - ٤٢ص ص ، ال��جع ال�اب 



 ١٧

  : االج��ا2$ة�مات .ال. ه
مــ� خــالل صــ�Mوق القــ�ض  اج��ا2$ــةب�قــ��Z خــ�مات  اإلســالمي�قــ
م ال�(ــ�ف 

خ�مة الOBQة و�ل ��ا �ق
م ب��M$ة الNاقة ال���Hة و ، أو ص�Mوق الP�اة وال(�قات
  . األرض ع�ارا یS8QM م� مفه
م ما 
  : ما یلي ی�rح لل�اح1 م� وwائف ال�(ارف اإلسالم$ة   
ى إن�ــاج ب$انــات مال$ــة  ال�ــيال
wــائف  .١ تقــ
م بهــا ال�(ــارف اإلســالم$ة تق�rــ

ت�عامل مع ال�(ـارف  ال�يالفOات  اح�$اجاتتع�Q ع� تلd ال
wائف وتلQى 
  . اإلسالم$ة

 أص�ابهام�  أدرj فه
 ح�ا:ات االس��8ار  سالمي :إدارةیMف�د ال�(�ف اإل .٢
 . ح�اب ز�اتهاiال�الي و  ت
w$فها واس�.�امهاQN$عة :

ـــة ال.ـــ�مات االج��ا2$ـــة Hـــ�لل�وwـــائف ال�(ـــ�ف اإلســـالمي  ت��ـــع .٣ $OBQوال 
 . كال6$ام :_�ا�ة ز�اة ح�ا:ات االس��8ار

  ال�I&ف اإلسالمي يمIادر األم:ال ف.٢

M)ال فيت
  : )١(یلي��ا  اإلسالميال�(�ف  ف م(ادر األم
  : م(ادر ال�(�ف ال.اصة. ١

ال�(ــ�ف ، واالح�$ا-$ـاترأس ال�ــال  ال�(ــادر ال�اخل$ـة وت��8ــل فـي:تعـ�ف 
�ة لل�(�ف  اإلسالمي�Mال: 
  . ال�_ارI ��ا ه

  : ال�(ادر ال.ارج$ة. ٢
  : فيأم
ال الغ�B وت��8ل  هي 
الف�صــة  اإلســالمي وتعN$ــهت�8ــل م(ــ�رًا مه�ـًا لل�(ــ�ف : :ات ال_ار�ــةاال��ـ. ا

 أ�ـــار فـــي اإلســـالمي�(ـــ�ف قـــ�ارات مـــUت�� ال فـــيجـــاء . ســـ��8ار جـــPء مMهـــاال
األرصـــــ�ة  فـــــي�ف (ـــــال� فـــــيأن �ـــــأذن الع�Bـــــل لل�(ـــــ�ف :ـــــ( م ت
صـــــ$ة١٩٧٩

مـع  اآلخـ��� �لNـة :ـأم
ال ال�(ـ�ف وأمـ
ال ع�الئـهال�
دعة له/ا ال��اب وال�.

                                                 
اليازوردي العلمية للنشر عمان:دار المحاسبة المصرفية، درويش،  عبد هللاوأحمد  )فؤاد توفيق ياسن١(
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 ١٨

ــــ�فع ع ال�ــــPام ــــ^ و�Gــــ
ن ال�(ــــ�ف دائ�ــــًا :ال  ةال�(ــــ�ف ت�ــــF م�ــــUول$Mــــ� الNل
  . )ال�(�ف ول��ا:ه

ن هــــ/ه ال��ــــا:ات مــــ� م(ــــ�ف آلخــــ� حBــــ1 ا ت.�لــــف: ح�ــــا:ات ال�ــــ
ف�B. ب
الــــ�iح وiعrــــها �ع��Qهــــا م8ــــل  فــــيتHــــارك  اســــ��8ار:عrــــها �ع��Qهــــا ح�ــــا:ات 

  . ش$Gات اس�ع�الال��ا:ات ال_ار�ة ت�F الNل^ ب�ون 
�(ــارف اإلســالم$ة ال فــي تعــ�ف، م�
ســNة أو -
�لــة األجــل: ألجــلال
دائــع . ج
هــ�فها ، وقــ� ت.�لــف ت�ــ�B�ها وشــ�و-ها مــ� م(ــ�ف آلخــ� االســ��8ار ��ــا:ات:

  . االس��8ار
وصــادرة عــ�  ،ة6$�ــ2�ــارة عــ� وثــائS م
حــ�ة ال: ســ�Mات ال�قارضــة ال�Hــ���ة. د

G� م(ــ�ف :أســ�اء مــ��ن بهــا
ى أســاس ع ،مقابــل دفــع ال6$�ــة ال��ــ�دة بهــا ،�Qــ لــ
  . ح�^ ال�Hو� ال.اصة :Gل إص�ار ،�ققةن�ائج األرiاح ال�� فيال�Hار�ة 


-ـــــة ت.�لـــــف عـــــ� ســـــا:قاتها: ســـــ�Mات ال�قارضـــــة ال��.((ـــــة. هiأنهـــــا م�: ،
�Bوع مع�H�: �Bأو غ�ض مع .  

أن �Nلــــــ^ أمــــــ
ًال مــــــ�  اإلســــــالمي��ــــــ�N$ع ال�(ــــــ�ف  ال: م(ــــــادر أخــــــ�j . و
ت�عامــل :الفائــ�ة و}ن�ــا  ألنهــاوغ�Bهــا  ،أو ال�(ــارف ال�_ار�ــة ،ال���ــIP ال�(ــ�ف 

 . ال�iحح(ة م� بل اال�iا مق:ت�عامل  ^ ذلd م� مUس�ات ال�Nل


 ت   Qال ب
  : )١(�اآلتيف اإلسالمي � ل�(افي  م(ادر األم
وذمـــZ ال�ـــلZ  االدخـــارال��ـــا:ات ال_ار�ـــة وح�ـــا:ات  فـــيت��8ـــل : ال�Nل
iـــات. ا

ى أصــــ�اب حقـــ
ق ال�لz$ــــة س�(ـــواال Mاع ال�ائMـــة واألرiــــاح ال�ق�ـــ�ح ت
ز�عهــــا علـــ
 . ^ ال����قة وغ�BهاوالP�اة وال�rائ

�ع�Qـــــ� ، ح�Gهـــــا فـــــي ال�Nلقـــــة ومـــــا االســـــ��8ارحقـــــ
ق أصـــــ�اب ح�ـــــا:ات . ب
ت{هـــ� �MQـــ� . أرiـــاب ال�ـــال وال�(ـــ�ف ال�rـــارب االســـ��8ارأصـــ�اب ح�ـــا:ات 

 P�ة وقائ�ة ال��$zق ال�ل
 . ال�اليم�(ل :ع� ال�Nل
iات وقQل حق
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 ١٩

ل�(ــ�ف ال�ــال ال��ــ���8 مــ� قQــل أصــ�اب ا هــي: حقــ
ق أصــ�اب ال�لz$ــة. ج
 . واألرiاح ال��_
زة واالح�$ا-$اترأس ال�ال ال��ف
ع  فيوت��8ل 

ى أن : ال�قBـ�ة االس��8ارح�ا:ات . د ت.�لـف عـ� ح�ـا:ات االسـ��8ار ال�Nلقـة فـ
هـــ/ا الMـــ
ع مـــ� ال��ـــا:ات �Hـــ�ل ، أصـــ�ابها �قBـــ�ون ال�(ـــ�ف بـــ�ع� الHـــ�و�

  . االس��8ار�ةح�ا:ات االس��8ار ال�ق�Bة وال��اف� 
ال�(ـارف ال�_ار�ـة وال�(ـارف  فـيف ال�ئ$�ي ب�B م(ـادر األمـ
ال االخ�الإن 

   :)١(هيال�(ارف اإلسالم$ة  فياإلسالم$ة ه
 أن ال
دائع 
 ال�(
ل على عائ� اس��8ارها  فيی�غ^ أص�ابها  ال: ودائع ت�F الNل^. أ

ى ، ال�(
ل على عائ� م� اسـ��8ارها فيی�غ^ أص�ابها : ودائع جار�ة. ب وهـ
ح��ـــــة  اإلســـــالمي:(ـــــفة عامـــــة ولل�(ـــــ�ف  لالســـــ��8ارامـــــة ودائـــــع ع، ن
عـــــان

:(ـــفة خاصـــة لـــ$� لل�(ـــ�ف  لالســـ��8اریـــ�اه خاصـــة  الـــ/Iاســـ��8ارها :الHـــGل 
 . ح��ة اس��8ارها

 . هي ت�F الNل^ ل�z ال��^ ب�ون ش$Gات: ح�ا:ات ال�
ف�B واالدخار. ج

  : ما یلي م�ا تق�م���M�ج ال�اح1 
 : في���G ح(�ها  ال�(ارف اإلسالم$ة فيم(ادر األم
ال  .١

ى األمــ
ال . ا ى :�8ا:ــة األمــ
ال ملــت�ــF  ال�ــيحقــ
ق ال�لz$ــة وهــ d ال�(ــ�ف وهــ
ــــيال��ــــ���8ة  ــــار ال�(ــــ�ف رب مــــال ال�(ــــ�ف  ف �ــــd األرiــــاح :اع� :�ــــا فــــي ذل
�غــيومrــارiا Mحــ�ة  ی
ى ال�(ــ�ف � الP�ــاة عــ�  إخــ�اجأو ال�ــالك  اق�(ــاد�ةعلــ

 . األم
اله/ه 

ى األمــ
ال ال��ل
 . ب  ء�ــة للغBــ� وت�8ــل ال�ــPام ال�(ــ�ف �قــع عــ^ال�Nل
iـات وهــ
 . ز�اتها على أص�ابها إخ�اج

ال�(ــ�ف �Qــ� ع�، شــاملة ح(ــ�ها مــ� األرiــاح االســ��8ار ال�Nلقــة ح�ــا:ات. ج
iـــارrام Nالـــه هـــا�.ل
�غـــي، :أمMة ال�(ـــ�ف  إخـــ�اج یNاســـ
ز�ـــاة هـــ/ه األمـــ
ال ب

أو ، إخ�اجهـا:أو ��ـ�د الP�ـاة ل$قـ
م أصـ�اب ال��ـا:ات ، اس��8ارهالعل�ه :y$G$ة 
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 ٢٠

ى األقــل �.Nـ� أصــ ى ال :أنف�ــهZالP�ـاة  إخــ�اج هااب�علـ �فهـZ :ــأن ال�(ــ�ف  ح�ــ
 . ه �ق
م :اس��8ارهاNلS أنMمم� �ق
م :إخ�اج ز�اة 

:�ــا فــي ذلــd  االســ��8ار�ةال�قBــ�ة وال(ــMادیS وال��ــاف�  االســ��8ارح�ــا:ات  .٢
�غــي ح(ــ�ها مــ� االرiــاح،Mــ�ج ز� ی.� Zابها انــه لــ�ال�(ــ�ف ألصــ �BــQااتهــأن ی 

 Fق
صـ�Mوق  فيتعالج  إلخ�اجها هسل�F له الP�اة أو تZ تف
�r إذاوفى نف� ال
 . ال
قف

  : ال�I&ف اإلسالمي ياألم:ال ف اس���امات.٢

أوجــه اســ�.�ام األمــ
ال ل��ــه  اإلســالميل�(ــ�ف ل قائ�ــة ال���ــP ال�ــالي تعGــ� 
  : )١(اآلتيك

ولـ�j الMQـd  ل�(ـ�فا :.ـPن �ق(� :ه األرص�ة الMق��ة : ح�Gه في الMق� وما. ١
 IP�ة ال��$QMل$ة واألج�الع�لة ال�: jوال�(ارف األخ� .  


ع ال�Uجلة. ٢BQال Z8ل : ذم��فيت  Zات وال�ل�ال��ا: Zاعاالو ذمM)�س .  

ك  األســــــهZهــــــي االســــــ��8ارات فــــــي : أوراق مال$ــــــة اســــــ��8ارات فــــــي. ٣Gوال(ــــــ

  . ال2�H$ة

^ رأس حف�ه صــاتعقــ� بــ�B ال�(ــ�ف :(ــ ال�ــيالع�ل$ــات  هــي: ال�rــارiات. ٤
وiــ�B  االســ��8ارأو :الM$ا:ــة عــ� أصــ�اب ح�ــا:ات  ال�ــال :األصــالة عــ� نف�ــه

  . ال��ف�BB وغ�BهZ م� أص�اب األع�ال
تعMى تق��Z ال�(�ف والع�Bل ال�ـال ب�Mـ^ م��ـاو�ة أو م�فاوتـة : ال�Hار�ات. ٥

:�Bـ1 �(ـ�ح لzـل ، مHـ�وع قـائZ فـيمHـ�وع ج�یـ� أو ال��ـاه�ة  إنHاءم� أجل 
Mـــًا ح(ـــة واحـــ� مzل�قًا  فـــيهـــا م���اق(ـــة وم�ـــM�ـــة أو م رأس ال�ـــال :(ـــفه ثاب�
�ه B)Mال.�ارة على ق�ر ح(ة م� ال Zح وتق�iرأس ال�ال في�ل ل� .  

�Hـ��ك بهـا  ال�ـيال�(ـu  فيت��8ل : مHMآترؤوس أم
ال  فيال��اه�ات . ٦
  . ارi� هل��ر عل$ j أخ�  مHMآتفي ال�(�ف 
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 ٢١

عقــ�  إبــ�ام:الHــ�اء قQــل  اآلمــ� -لQهــا ال�ــيال�rــائع  فــيت��8ــل : ال�.Pونــات. ٧

ض م�ال��ا:�ة Qها وال�ق�Bوغ Zال�ل .  

:غـــــ�ض �ق�BMهــــا ال�(ــــ�ف  ال�ــــيالعقــــارات  هــــي: العقــــارات فــــياســــ��8ارات  .٨
  . االس��8ار وت�قSB ال�iح

ـــأج�Bللاة Mـــال�
جـــ
دات ال�ق�. ٩ ـــیHMـــ� ال�(ـــ�ف مـــ� ورائهـــا  :� Mح مـــ�  يجiالـــ�
 �Bهاع�ل$ة تأج �Bللغ .  

ت�ـ�BB فـي �ق�BMهـا ال�(ـ�ف بM$ـة اسـ�.�امها  ال�ـي هـي: 
دات ال8اب�ةال�
ج. ١٠
ن{ــــ�ًا الخــــ�الف -Q$عــــة م
جــــ
دات ال�(ــــ�ف اإلســــالم$ة �_ــــ^ م�اعــــاة  هنHــــا-

ال ت.rــع لP�ــاة عــ�وض ال�_ــارة عMــ� ت��یــ� ال�(ــ�ف ل
عــاء  ال�ــيال�
جــ
دات 
قــة �ــان ال
عــاء ی�rــ�� ال�
جــ
دات ال��عل إذامــا  االع��ــار فــيالP�ــاة مــع األخــ/ 

  . ال�Nلقة االس��8ار:��ا:ات 
  : ی�rح لل�اح1 م� اس�.�ام األم
ال في ال�(ارف اإلسالم$ة ما یلي

عMـــ� ت
w$فـــه لألمـــ
ال �قـــ
م ال�(ـــ�ف اإلســـالمي :.لـــ| ح�ـــا:ات االســـ��8ار . ١
  . ال/ات$ة ال�Nلقة :أم
اله

وفـــS أحGـــام  أمـــ
ال�قـــ
م ال�(ـــ�ف اإلســـالمي :اســـ��8ار مـــا ی�ـــ
ف� ل��ـــه مـــ� . ٢
  . ال��Hعة اإلسالم$ةوم�اد� 

ى مQــ�أ . ٣ تقــ
م :عــ� صــ$غ ال��
�ــل ال�ــي ��ــ�.�مها ال�(ــ�ف اإلســالمي علــ
 . ال�Hار�ة في ال�iح وفي ال.�ارة

ى اسـ��8ار أم
الـه م�ـ�قا وال . ٤ ال ���N$ع ال�(�ف اإلسالمي ت��ی� العائـ� علـ
Zاله
 . ألص�اب ح�ا:ات االس��8ار وال ���r لهZ رؤوس أم

   اإلسالميال�I&ف  أم:ال زCاة. ٤

 uاعخل��ة العل$ االجOB2$ة لل�(ارفاألول لله�Hوال�قا:ة ال j
 ا للف�
 يدولة اإلمارات الع�i$ة ال����ة فى مق� بdM دب فيانعق�  ال/Iاإلسالم$ة 
أن تف�ض الP�اة على أم
ال ال�(�ف :ع� ح(�ها ، م١٩٨٣عام  اإلسالمي



 ٢٢

�ة �Mع :ال
�ة لل��اه��B وأن یP�ى �ل ن�Mهى ��ا. )١(ال�ق�رة ش�عاً :ال�ان 

�F عام  يانعق� ف ال/IمUت�� الP�اة األول zاة، م١٩٨٤ال�Pال |iأن ت� 

رFNi ت��Hعات غالQ$ة ال�ول اإلسالم$ة  أ�rا. )٢(ال�H�ات ال��اه�ة نف�ها:
:�ا فBها ال�
دان ز�اة أم
ال ال�H�ات ال��اه�ة :ال�H�ة نف�ها �H.($ة 

ال(ادر ، ) الP�اة٩مk$ار ال��اس�ة ال�ال$ة رقZ ( لق� ح�د. )٣(م��قلة اع��ار�ة
-��ق��B ل���ی� و\$اس الP�اة ع� هOBة ال��اس�ة وال��اجعة لل�Uس�ات ال�ال$ة 

  : )٤(�اه اإلسالميال
اج�ة على ال�(�ف 

 : -��قة صافى ال�
ج
دات. أ

  : �األتيوفS ه/ه ال��Nقة أم
ال ال�(�ف ز�اة ی�Z ت��ی� وعاء   

�ـة  وعاء الP�اة =�Pدات ال
 (ال�Nل
iـات ال��ـ��قة الـ�فع خـالل الف�ـ�ة –ال�
جـ

ســـ��8ار ال�Nلقـــة + + حقـــ
ق أصـــ�اب ح�ـــا:ات اال ال�ـــاليال���ـــP  تـــار�خ فـــي

م$ــــة + ال�قــــ
ق ال
قy$ــــة + ال�قــــ
ق ال.��Bــــة + G�ق ال
حقــــ
ق األقل$ــــة +ال�قــــ

 ل�G� Z لها مالd مع�B) إذاال�Uس�ات غ�B الهادفة لل�iح حق
ق 

ى أســاس Mــتق� ال ال�ـيل�
جــ
دات مـع م�اعـاة ا ى ألغـ�اض ال�_ـارة وأن ال6$ــاس علـ
  . ال6$�ة الMق��ة ال��
قع ت�6$قها (ال6$�ة ال�
\$ة للQ$ع ) وقF وج
ب الP�اة

 : -��قة صافى األم
ال ال�����8ة. ب

  : �األتيوفS ه/ه ال��Nقة أم
ال ال�(�ف  ز�اةی�Z ت��ی� وعاء 
ـــات + ال�.((ـــات اال وعـــاء الP�ـــاة = رأس ال�ـــال ال�ـــ�ف
ع + ـــZ  ال�ـــيح�$ا-$ ل

ال�Nل
iــات غBـــ�  ت��ــZ مــ� ال�
جـــ
دات + األرiــاح ال��قــاة + صـــافى الــ�خل +

                                                 
 ٨٩ص، م&جع ساب_، م��� أح�� جادو)١(

)٢(B��ا ل�Qأح�� ع Sاة في ال�:دان، �ص�یCMمال�<:ر ال�"&9عي ل���&ة ال
، ب ن :، ال.�-
 ١٥٢م، ص٢٠٠٧

 ٩، صمرجع سابق، يع(ام ال�ی� م��� م�
ل)٣(

 .١٤٤ -١٤٣ص ص ، م&جع ساب_، هOBة ال��اس�ة وال��اجعة لل�Uس�ات ال�ال$ة اإلسالم$ة)٤(
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 – ال�ــاليتــأر�خ قائ�ــة ال���ــP  فــيال��ــ��قة الــ�فع خــالل الف�ــ�ة ال�ال$ــة ال�M�ه$ــة 
  لغ�B ال��اج�ة) ةق�Mا�لا االس��8ارات�ة + ب(صافى ال�
ج
دات ال8ا

  : تياآل إلى�.لu ال�اح1    
ألن  اع��ار�ـــة�ف اإلســـالمي :ال�(ـــ�ف �H.(ـــ$ة (ـــتـــ�i| ز�ـــاة أمـــ
ال ال� .١

أمـــ
ال ال�(ـــ�ف و}ن�ـــا یM�{ـــ�  اســـ��8ارتـــام :y$G$ـــة  إدراكال��ـــاهZ لـــ$� لـــه 
 . العائ�

وقـــF  ال��
قـــع ت�6$قهـــا :ـــالQ$ع فـــي ال�ـــ
ق اس \$�ـــة ال�
جـــ
دات :ال6$�ـــة تقـــ .٢
 . وج
ب الP�اة

٣.  �Mی� وعاء ز�اة ال�(�ف اإلسالمي ع��ت�ع�ت�� . ت االس��8ارح�ا:ا 

فهـ
  و}دارتهـا االسـ��8ارب�
w$ـY ح�ـا:ات  ه�GـZ \$امـ: اإلسالميال�(�ف  .٤
 . ���ی� وعاء وح�اب ز�اتهال �ع��Q مUهال

-ال�ـــا �.لـــ| ال�(ـــ�ف ح�ـــا:ات االســـ��8ار ال�Nلقـــة :أم
الـــه فهـــ
 ��ـــ�N$ع  .٥
  . بMBه و�Bi أص�ابهات��ی� ز�اته�ا م_��عة وم� ثZ تق�$�ها 

ت��یــ� ز�ــاة ح�ــا:ات االســ��8ار ال�قBــ�ة مMف(ــلة -ال�ــا انــه ��Gـ� لل�(ــ�ف  .٦
 Zالهل
  . �.لNها :أم

�  ال��:ر ال?ال
  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

� إج&اءات.١��  ال

 ح
ل:�MاقHة اآلراء الفقه$ة والف�اوj ال2�H$ة الف�ض$ة األولى  Z اخ��ارت
ل
ب ال��اضي :األس 8ان$ةالف�ض$ة ال واخ��Qت ز�اة ح�ا:ات االس��8ار.

ع� هOBة  ال(ادر ) الP�اة٩(رقZ ال��اس�ة ال�ال$ة مk$ارعلى  اع��ادا
ال8ال8ة  �انالف�ضB أما. ال��اس�ة وال��اجعة لل�Uس�ات ال�ال$ة اإلسالم$ة

 ال�(ارفاالس��انة �أداة رئ$�ة ل_�ع الQ$انات م�  اس�.�مFق� ف وال�ا:عة
وغ�ض االس��انة  �فهش�ح )$ه م
ض
ع ال��1 وهخNاب  هاأرفS مع وال�ي

م� األسOلة،  م_�
عات ثالثعلى  االس��انة اح�
ت. و�$y$ة اس��zالها



 ٢٤

أن ���دوا  العMBة-ل^ م� أف�اد  ،دة2�ارات م�� على م_�
عة�ل  Fاش��ل
:_ان^ ت.($u م�احة  )ال نعZ أو( 2�ارة ب �ا ت(فه �لاس�_اب�هZ ع

�ارات أرائهZل/�� kل ال
لالس��انة وصالح$ة  لل�أك� م� ال(�ق ال{اه�و  .ح
 �B�G�اح1 :ع�ضها على م�2�اراتها م� ح1B ال($اغة وال
ض
ح قام ال

 �BBاةم� األكاد���Pال: �BBMال�ع �BBي ، وال�(�ف�ع�یالت ال�إج�اء ال Zوت
 . اق��ح
ها

  ومجتمع وعينة البحث يةمنهج.٢
  البحث يةمنهج. ١

 أسـل
ب ر�اضـي :�ـ$|ات�ع ال�اح1 ال�Mهج ال
صفي وال�ـMهج ال��لBلـي :اسـ�.�ام 
� وأسل
ب�Mانهال�
�ة للQ$انات ال�ي تZ ج�عها ع� -��S االس�Oة ال� .  

  ال��1وعMBة م_��ع . ٢

ن م_��ع ال��1 م� ج�$ع ال�(ارف العاملة في ال�
دان وال�ي بلغ ع�دها z�ی

 1�� %٥٤ت�8ـل  اسـ��انه ٢٠قـام ال�احـ1 ب�
ز�ـع . م(ـ�فا ٣٧ع�M تMفB/ ه/ا ال
. العـــ�د ال�ـــ
زعمـــ�  %٩٠اســـ��انة ت�8ـــل  ١٨د مMهـــا عـــ�د اســـ�� مـــ� ال�_��ـــع، 

ن لع�م وج
د ح�ـا:ات اس��انات واح�ة لع�م صالحB�ها واثMا ٣ع�د  مMها اس��ع�
 اسـ��انه ١٥ع�د االسـ��انات ال(ـال�ة  أص�حوiال�الي ، اس��8ار ل�j ال�(ارف

م�ا �ف�ـ� :ـان هـ/ه . م� االس��انات ال����دة %٨٣وم� ال�_��ع  %٤١ت�8ل 
  . ال��1م_��ع على  ع�Zت أن���G  راءاآل
٣.���  اخ��ار ف&ض�ات ال

ىالف�ض$ة األولى:( ز�اة  ل�j ال�(ارف ال�
دان$ة ح�ا:ات االس��8ار تSQNM عل
  )ع�وض ال�_ارة

:عـــ� الفقهـــاء والف�ـــاوj ال�ـــي  آراءتـــZ اخ��ـــار هـــ/ه الف�ضـــ$ة مـــ� خـــالل مMاقHـــة 

 ال�الص�رت ح
ل �Mى ال   :يز�اة ح�ا:ات االس��8ار عل

ان  اإلســـالميالفقهــاء فـــي نــ�وة ال�Q�ــة ال8ان$ـــة لالق�(ــاد  إل$ــهح�ــ^ مــا ت
صـــل 

�ـــة م�ـــ�قلة، أI لـــه ذمـــة مال$ـــة م�ـــ�قلة عـــ� M�8ار ش.(ـــ$ة مع�وق االســـ�Mصـــ



 ٢٥

ى صــMادیS االســ��8ار . )١(ال_هــة ال�ــي تــ�ی�ه وفــS عقــ� ال�rــارiة  مQــ�أ�QNــS علــ
ى، و�ق(ــــ� بهــــا الM{ــــ� األنعــــامال.لNــــة ال�QNــــS فــــي ز�ــــاة  ــــ الHــــ��اء  مــــ
الأ إل

مــــــال شــــــ.u واحــــــ� مــــــ� حBــــــ1 الM(ــــــاب  �أنهــــــاال�G��Qــــــ�B) (ال��ــــــاه��B او 
  .)٢(وال�
ل

على صاح^ ال
د�عة االس��8ار�ة ان �.�ج الP�اة في وق�ها ال�علـ
م ل��ـ��قBها، 
��ا  .)٣(قQل وج
ب الP�اة عل$ه األرiاحلZ �(�ف  إن واألرiاحال�ال  أصلعلى 

ى ال
د�عة االس��8ار�ة هيب الهMاك ثالثة ات_اهات فقه$ة الح��ا   :)٤(P�اة عل
�ة ، ف�P�ى ب�Mاالس��8ار�ة معاملة ع�وض ال�_ارة:تعامل ال
د�عة األول االت_اه 

  .م� أصل ال
د�عة مع رi�ها %٢,٥
 األصــــ
لM$ــــة (:تعامــــل ال
د�عــــة االســــ��8ار�ة معاملــــة عــــ�وض القال8اني االت_ــــاه

  ال�ق�Mاة :غ�ض االس��8ار
ى إیــ�اد )، ى ، و لzــ� ت_ــ^ وال ت_ــ^ الP�ــاة فــي أصــل ال
د�عــة وال�(ــ
ل علــ علــ

�ة ، إذا صافي عائ�ها :ع� -�ح الMفقات�Mاب، ب)Mال F١٠أو  %٢,٥بلغ%.  
ى أصـل ال
د�عـاالت_اه ال8ال1 ة و صـافي عائـ�ها :عـ� خ(ـZ :أن الP�ـاة ت_ـ^ علـ

ح�ـــــا:ات  أصـــــ�ابال�Bz$ـــــY الHـــــ�عي لعالقـــــة  إن .%٢,٥، و ب�Mـــــ�ة الMفقـــــات
ى اع��ــــار  اإلســــالمي االســــ��8ار :ال�(ــــ�ف  أصــــ�ابهــــي عقــــ� ال�rــــارiة علــــ
الفقهـــاء  أقـــ
الجـــاءت  .)٥(ال�ـــال وال�(ـــ�ف مrـــارiا أرiـــابح�ـــا:ات االســـ��8ار 

  :)٦(ال�rارiة ما یلي أم
الح
ل ز�اة 

                                                 
) ١فتوى رقم (، إدارة التطوير والبحوث :، الرياضالفتاوى الشرعية االقتصادية ) مجموعة دلة البركة،١(

 ٧-٤)، ص ص ٢ورقم (
م، ١٩٨٤،فتاوى مؤتمر الزكاة االول، دليل اإلرشادات المحاسبية، زكاة الشركات) بيت الزكاة، الكويت، ٢(

 ١٣ص
فتوى زكاة الوديعة وقاف، دولة االمارات العربية المتحدة، ) الهيئة العامة للشؤون االسالمية واال٣(

 م٢٠١١يونيو  ٩) بتاريخ ١٨١٠٦فتوى رقم (االستثمارية، 
 ١٧ صمرجع سابق، ، إبراهيمعدنان على ) ٤(
 -٢١٠،ب ت ، ص ص األنصاردار  القاهرة:السيد السباعي،  بعبد الوهاالمضاربة، تحقيق دي، روالما)٥(

٢١٢ 
 ٢١٢ -٢١٠ص ص  ،قالمرجع الساب)٦(



 ٢٦

ى رب ال�ــال مــ� ١ ال�ــال والــ�iح وح(ــة رiــح صــاح�ه وال ز�ــاة  رأس.الP�ــاة علــ
ى العامــل الن رi�ــه فائــ�ة (مــال م�ــ�فاد)  ى رب :ــ یQــ�أعلــ ه حــ
ال ج�یــ�ا. وان علــ

  ال�iح ��zال$Y. أوال�ال  رأسم�  إما�.�جها  أنال�ال 
ى العامـل ز�ـاة  رأس.الP�اة على رب ال�ـال عـ� ٢ ال�ـال وح(ـ�ه مـ� الـ�iح وعلـ

  ح(�ه م� ال�iح.
  اآلتي:إلى  ةال�ا:ق اآلراء ع�ضم� �.لu ال�اح1 

ع ال�(ــ�ف غــ�ض ون$ــة أصــ�اب ح�ــا:ات االســ��8ار هــ
 االت_ــار مــ:�ــا أن .١
 dح لــــ/لiتمــــ� اجــــل الــــ�M_ــــارة�هــــا ز�ــــاة عــــ�وض الBعل SــــQN  ى رأس ال�ــــال علــــ

فـي  %٢,٥٧٧و فـي حالـة ال�ـMة الق���ـة %٢,٥وهـي :�عـ�ل ال�iحح(�ها م� و 
  .ال�Mة ال��H$ةحالة 

. ح�ا:ات االس��8ار ت_�ع وت.ل| وت�ار ض�� أم
ال ال�(ـ�ف ف�ـ� األرجـح ٢
یM{ـــ� إلBهـــا م_��عـــة ولـــ$� �ـــل : 1�Bـــتعامـــل معاملـــة ال.لNـــة فـــي األنعـــام أن 

   ل���ی� ال
عاء. ح�اب :�ف�ده
لـ/لd تقـع �ع�ل ال�(�ف ��rارب فـي ح�ـا:ات االسـ��8ار ولـ$� مالzـا لهـا .٣

ی���ل ال�(�ف ز�اة ح(ـ�ه  أنعلى ح�ا:ات االس��8ار  أص�اب على ز�اتها
  م� ال�iح. 

ىقQـــ
ل الف�ضـــ$ة القائلــــة (.٤  ارف لـــ�j ال�(ــــ ح�ــــا:ات االســـ��8ار تQNMـــS علـــ
  .)ز�اة ع�وض ال�_ارة ال�
دان$ة
اســــ�.�ام  اســــ�قالل$ةت
جــــ� عالقــــة ذات داللــــة إح(ــــائ$ة بــــ�B (:ال8ان$ــــةالف�ضــــ$ة 

  )ال�ق�Bة و\$اس ز�اتها ل�j ال�(ارف ال�
دان$ة ح�ا:ات االس��8ار
ى العMBـــة 2�ـــارة الخ��ـــار هـــ/ه �.(ـــu ال�(ـــ�ف ح�ـــا:ا ( الف�ضـــ$ة ع�ضـــF علـــ

ی
ضــح ال_ــ�ول . اللإلجا:ــة علBهــا بــMعZ أو ) ال�قBــ�ة ��ــا:ات االســ��8ارمMف(ــال ل
) Zة ١رقMBارة) آراء الع�  :ال8ان$ةالف�ض$ة  ح
ل 2

  )١ج�ول رق1 (

�ارةالع��ة  آراءe ة  ح:ل�ةالف&ض�ال?ان  
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�ارةkال  Zع  ال  نع
  ال�_�
��ا:ات �.(u ال�(�ف ح�ا:ا مMف(ال ل     

  ال�ق�Bة االس��8ار
١٤  ٠  ١٤  

�ة             �M١٠٠  ٠  %١٠٠  ال%  
  م٢٠١٧: إع�اد ال�اح1 اع��ادا على ب$انات االس��انة، ال�I�ر

 Zـــح مـــ� ال_ـــ�ول رقـــr�ـــة ١(یMBعـــة) أن ج�$ـــع أفـــ�اد العiـــ�،  األرHة بع��Mـــ
 ی�جــع. ال�قBـ�ة ��ــا:ات االسـ��8ار، �.((ـ
ن ح�ـا:ات مMف(ـلة ل%١٠٠

ال�قBـ�ة  ��ـا:ات االسـ��8ارت.($u ال�(ارف ح�ا:ات مMف(ـلة ل ال�اح1
م�Nل�ـــات مk$ـــار الســـ�$فاء ��ـــا:ات و هـــ/ه ال قـــ�ها مـــع أصـــ�اب:ع االل�Pامهـــ

) Zة ال�ال$ــــة رقــــ$Qاســــ�ال�ال$ــــة ١ال� Zائ
) العــــ�ض واإلف(ــــاح العــــام فــــي القــــ
وهــ/ا  ال(ــادر عــ� هOBــة ال��اســ�ة وال��اجعــة لل�Uس�ــات ال�ال$ــة اإلســالم$ة

ى أن �ــ�M�ج�و  .ال(ــ�Mوق :�8ا:ــة ال.لNــة فــي األنعــام ت.(ــ$u  ال�احــ1 إلــ
�عMـــي ��ـــا:ات االســـ��8ار ال�قBـــ�ة ح�ـــا:ات مMف(ـــلة ل �ـــ
دان$ةالال�(ـــارف 

ـــ�رج فـــي قائ�ـــة ال���ـــP ال�ـــالي أنهـــا   لل�(ـــ�فمـــ� الMاح$ـــة ال��اســـQ$ة ال ت
مــــ� رأس ال�ــــال ح�ــــا:ات االســــ��8ار ال�قBــــ�ة وiال�ــــالي ی�zــــ
ن وعــــاء ز�ــــاة 

ح�ـا:ات  ه/ه االس�قالل$ة ت�هل ع�ل$ة \$اس ز�اة نا .وح(�ها م� األرiاح
فـــي حالـــة ال�ـــMة  %٢,٥فـــي :rـــ�ب وعـــاء الP�ـــاة وذلـــd ال�قBـــ�ةاالســـ��8ار 

ومـــ� ثـــZ قQـــ
ل الف�ضـــ$ة  .ال�ـــMة ال��Hـــ$ةفـــي حالـــة  %٢,٥٧٧فـــي ،الق���ـــة
ح�ــا:ات اســ�.�ام  اســ�قالل$ةت
جــ� عالقــة ذات داللــة إح(ــائ$ة بــ�B القائلــة 

   .ال�ق�Bة و\$اس ز�اتها ل�j ال�(ارف ال�
دان$ة االس��8ار
ال(ــادر عــ�  ) الP�ــاة٩مk$ــار ال��اســ�ة ال�ال$ــة رقــZ (��ــاع� (:ال8ال8ــةالف�ضــ$ة 

ح�ـا:ات فـي \$ـاس ز�ـاة لل�Uس�ات ال�ال$ـة اإلسـالم$ة هOBة ال��اس�ة وال��اجعة 
  )ال�Nلقة في ال�(ارف ال�
دان$ة االس��8ار

وفـS  :�ـ$| ر�اضـي أسل
ب على تZ ح�اب الP�اة اع��ادا الخ��ار ه/ه الف�ض$ة
ال(ـــادر عـــ� هOBـــة ال��اســـ�ة  ) الP�ـــاة٩رقـــZ ( مk$ـــار ال��اســـ�ة ال�ال$ـــةمعادلـــة 
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ال�Nلقـــة  ح�ــا:ات االســ��8ار :اع��ــار .لل�Uس�ــات ال�ال$ــة اإلســالم$ة وال��اجعــة
ى Fت�ـــــ مـــــ� األمـــــ
ال ال�ـــــي یـــــ�ی�ها ال�(ـــــ�ف  أمـــــ
ال وعـــــاء ز�ـــــاة إضـــــاف�ها إلـــــ

ى ال
عـــاء :�ـــا )$ـــه ح�ــــا:ات  الP�ـــاةح�ـــاب ومـــ� ثـــZ  ،ال�(ـــ�ف ال��ـــ��قة علـــ
 وتق�ــ$Z ،وح(ــ�ها مــ� األرiــاحال�ــال �ــي ت�ــألف مــ� رأس وال االســ��8ار ال�Nلقــة

�ة م�ـاه�ة �ـل مMه�ـا فـي  ح�ا:ات االس��8ارب�B ال�(�ف و ا لP�اة�Mلقة بNال�

عاءال  Sات وف
N.اآلت$ةال :  
:�ــــا فBهــــا  ال�Nلقــــة ح�ــــا:ات االســـ��8ار(:�ـــا فــــي ذلــــd ت��یـــ� وعــــاء الP�ــــاة . ١

  : )�اآلتي:إح�j -��ق�ي ال�k$ار  ح(�ها م� االرiاح
 : -��قة صافى ال�
ج
دات .أ

اس�.�امات األم
ال في ال�(�ف اإلسالمي ت��8ـل  إنم� الMاح$ة ال��اسQ$ة   
فــــي ال�
جــــ
دات ال�ــــي ت{هــــ� فــــي قائ�ــــة ال���ــــP ال�ــــالي لل�(ــــ�ف م�rــــ�Mة 

�Z ت��یـ� ال�
ج
دات ال��
لة :��ا:ات االس��8ار ال�Nلقة. وتأس$�ا على ذلd ی
ح�ـا:ات االسـ��8ار فـي  أصـ�اب أم
الب��B�r ة وعاء الP�اة وفS ه/ه ال��Nق

 األ��ـ�الNـ�ف  أI :�/ف ح�ا:ات االس��8ار ال�Nلقة م�، صافي ال�
ج
دات
  : تي�اآلة ا���د وعاء الP ��، و ال
اردة في ال�k$ار ل�عادلةل


�ـة  وعاء الP�اة =�Pدات ال
(ال�Nل
iـات ال��ـ��قة الـ�فع خـالل الف�ـ�ة  –ال�
جـ
 P�ة  يال�الفي تار�خ ال��$yق

م$ة + ال�ق
ق الG�ق ال
+ حق
ق األقل$ة +ال�ق

ل�G� Z لها مالd  إذا+ ال�ق
ق ال.��Bة + حق
ق ال�Uس�ات غ�B الهادفة لل�iح 
(�Bمع 

وأن ال6$اس على أسـاس ، ى ألغ�اض ال�_ارةMتق� ال ال�يمع م�اعاة ال�
ج
دات  
  . F وج
ب الP�اةال6$�ة الMق��ة ال��
قع ت�6$قها (ال6$�ة ال�
\$ة للQ$ع ) وق

 : ��قة صافى األم
ال ال�����8ة- .ب

ى  م� الMاح$ة ال��اسQ$ة إن م(ادر األم
ال في ال�(�ف اإلسـالمي تHـ��ل علـ
 dلقة. وتأس$�ا على ذلN�8ار ال��هـ/ه ح�ا:ات االس Sاة وف�Pی� وعاء ال��ت Z�ی

ــــار ال��Nقــــة  �، مــــ� األمــــ
ال ال��ــــ���8ة ال�Nلقــــة جــــPء ح�ــــا:ات االســــ��8ار:اع�
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وعـاء  ����دو  ،ال�ي اوردها ال�k$ار م� ال�عادلة األ���وiال�الي تrاف لل�Nف 
  : �اآلتي الP�اة

ـــات + ال�.((ـــات وعـــاء الP�ـــاة = رأس ال�ـــال ال�ـــ�ف
ع + اال ـــZ  ال�ـــيح�$ا-$ ل
ت��ــZ مــ� ال�
جـــ
دات + األرiــاح ال��قــاة + صـــافى الــ�خل + ال�Nل
iــات غBـــ� 

+ ال�ــاليتــأر�خ قائ�ــة ال���ــP  فــيM�ه$ــة ال��ــ��قة الــ�فع خــالل الف�ــ�ة ال�ال$ــة ال�
�ـــــة + االســـــ��8ارات ب(صـــــافى ال�
جـــــ
دات ال8ا – ال�Nلقـــــة ح�ـــــا:ات االســـــ��8ار

  .لغ�B ال��اج�ة) ةال�ق�Mا
ال�ــMة  فــي حالــة %٢,٥یــ�Z ح�ــاب الP�ــاة :rــ�ب وعــاء الP�ــاة فــي (أ) فــي . ٢
  . ��H$ةالال�Mة في حالة  %٢,٥٧٧  (ب) في ق���ةال
٣ . Z�ـــ ـــ�B ال��ـــاه��B وأصـــ�اب ح�ـــا:ات االســـ��8ارالP�ـــا تق�ـــ$Zی  ال�Nلقـــة ة ب

�ة �Mه�ام�اه�ة بMاةفي  �ل م�Pوعاء ال .  
��ـاع� مk$ـار ال��اسـ�ة ال�ال$ـة قQـ
ل الف�ضـ$ة القائلـة م�ا تق�م ال�اح�� 1�M�ج  

) Zــــاة٩رقــــ�Pة وال��اجعــــة  ) ال�ــــة ال��اســــ OBــــة ال(ــــادر عــــ� ه لل�Uس�ــــات ال�ال$
  . ال�Nلقة في ال�(ارف ال�
دان$ة االس��8ار ح�ا:اتفي \$اس ز�اة اإلسالم$ة 
ال��ــــاه�ة فــــي ج�ا�ــــة ز�ــــاة ال�(ــــارف ال�ــــ
دان$ة ت�ــــ�N$ع (: �ا:عــــةالف�ضــــ$ة ال

  )ل�یها ح�ا:ات االس��8ار
ى العMBــــة ثــــالث الخ��ــــار هــــ/ه الف�ضــــ$ة  مــــ� اجــــل ت��یــــ�2�ــــارات  -�حــــF علــــ

 I/ب ال
  .�8ارح�ا:ات االس�ج�ا�ة ز�اة  تفrله ال�(ارف إذا -ل^ مMهااألسل
�ــارة األولىkــاة مــ�(ال�Pال Zى خ(ــ -ــ�فZz ح�ــا:ات االســ��8ار  هــل ت
افقــ
ن علــ

  :)م�اش�ة
�ارة األولى) ٢ال_�ول رقZ ( ی
ضحkل ال
  :م� الف�ض$ة ال�ا:عة آراء العMBة ح

  )٢ج�ول رق1 (

�ارة األولى مFالع��ة ح:ل  آراءxة ال&ا-عة ال�الف&ض  
�ارةkال  Zع  ال   نع
  ال�_�

  ن��ة%  ع�د  ��ةن  ع�د  ن��ة  ع�د



 ٣٠

  %١٠٠  ١٤  %٩٣  ١٣  %٧  ١  -�فZz م�اش�ةخ(Z الP�اة م� ح�ا:ات االس��8ار  هل ت
افق
ن على
  م٢٠١٧: إع�اد ال�اح1 اع��ادا على ب$انات االس��انة، ال�I�ر

) Zــح مــ� ال_ــ�ول رقــr�ــة أفــ�ادمــ�  %8��٧ــل  ،فقــ| اواحــ� أن) ٢یMBالع Sافــ
 ی
إذا -لـ^ مMـه ذلـd. ب�MBـا بلـغ  اشـ�ةم� خ(Z الP�اة م� ح�ـا:ات االسـ��8ارعلى 

ه/ا �عMي . %8��٩٣ل
ن  العMBة، أف�ادم�  )١٣(ال ی
افق
ن على ذلdع�د ال/ی� 
 أن ال�(ـارف:ـ�ف�ـ� ال�احـ1 ذلـd  .على ه/ا ال�ق�ـ�حم
افقة  غ�B أن ال�(ارف

 تUخ/الP�اة  أن :���ان األم
الMع�G سل�ا على ه/ه تع�ق� أن اس�قNاع الP�اة ی
�قلـل مـ� القـ�رة ال�Mاف�ـ$ة  ضـعف ع
ائـ�ها م�ـاو معا،  واألرiاحغ ال�Qل أصلعلى 

  .عMها األم
الور�iا ه�وب ه/ه  اإلسالم$ةلل�(ارف 
ــــارة  �kــــةال ى ت.(ــــ$u صــــ�Mوق لP�ــــاة ح�ــــا:ات (ال8ان$ االســــ��8ار هــــل ت
افقــــ
ن علــــ

  :)�� �ف
ض
نZzموخ(�ها 
�ارة ال8ان$ة) ٣ال_�ول رقZ ( ی
ضحkل ال
  :ال�ا:عةم� الف�ض$ة  آراء العMBة ح

  )٣ج�ول رق1 (

�ارة ال?ان�ة مFالع��ة ح:ل  آراءxة  ال�ال&ا-عةالف&ض  
�ارةkال  Zع  ال   نع
  ال�_�

  ن��ة%  ع�د  ن��ة  ع�د  ن��ة  ع�د
�ـ� موخ(ـ�ها االسـ��8ار هل ت
افق
ن على ت.($u ص�Mوق لP�ـاة ح�ـا:ات 

Zzن
  �ف
ض
١٠٠  ١٤  %٦٤  ١٠  %٢٩  ٤%  

  م٢٠١٧نات االس��انة، : إع�اد ال�اح1 اع��ادا على ب$اال�I�ر

) Zح م� ال_�ول رقr�ـة ��8لـ )٤ع�د(أن ) ٣یMBن مـ� الع
ى ی %٢٩  
افقـ
ن علـ
. ب�MBــا Zه�ف
ضــ
نالــ/ی� ت.(ــ$u صــ�Mوق للP�ــاة وخ(ــ�ها مــ� ح�ــا:ات مــ� 

ى ذلــd. %٦٤) مــ� العMBــة ��8لــ
ن ١٠(عــ�د غالQ$ــة  أن هــ/ا �عMــي ال ی
افقــ
ن علــ
 أنال�(ـارف  ع�قـاد�اح1 ذلd ال�عIP ال .على ه/ا ال�ق��حال ت
افS ال�(ارف 
ى أمـــ
الهZ اثـــ� الP�ـــاة ب�قـــة ال یـــ�ر�
ن ح�ـــا:ات االســـ��8ار  أصـــ�اب ل�{ـــة علـــ

� ن{�ا ل�
لzـ� :��اجعـة أرصـ�ة ح�ـا:اتهZ  لألرiـاحال���ی� ال��SQ  (ع
iةال�ف



 ٣١

ى هــ�وبو  األثــ�/لd بــ:عــ� اســ�قNاع الP�ــاة ���ــ
ن  ح�ــا:ات  الــ/I قــ� یــUدI إلــ
   . م$ةع� ال�(ارف اإلسالاالس��8ار 

�ار kن (ة ال8ال8ةال
إلخـ�اج الP�ـاة :إخNار أص�اب ح�ا:ات االسـ��8ار هل س�ق
م
Zأنف�ه:(:  
�ارة ال8ال8ة) ٤ال_�ول رقZ ( ی
ضحkل ال
  :ض$ة ال�ا:عة� فال م� آراء العMBة ح

  )٤ج�ول رق1 (

�ارة ال?ال?ة مF الف&ض�ة ال آراءxا-عةالع��ة ح:ل ال&  
�ارةkال  Zع  ال  نع
  ال�_�

  ن��ة%  ع�د  ن��ة  ع�د  �ةن�  ع�د
  %١٠٠  ١٤  %٧  ١  %٩٣  ١٣  إلخ�اج الP�اة :أنف�هZح�ا:ات االس��8ار  :إخNار أص�اب هل س�ق
م
ن 

  م٢٠١٧: إع�اد ال�اح1 اع��ادا على ب$انات االس��انة، ال�I�ر

) Zــح مــ� ال_ــ�ول رقــr�ن ��8لــ فــ�دا )١٣عــ�د(أن ) ٤ی
مــ� أفــ�اد العMBــة  %٩٣ 
ى   إذا :أنف�ـــهZالP�ــاة  إلخــ�اج ا:ات االســ��8ارح�ــ أصــ�اب إخNــاری
افقــ
ن علــ
dذل ZهMا -ل^ م�MB8��٧ل  ،فق| )١ع�د(. ب% .dى ذلـ  مـ� العMBـة ال ی
افـS علـ

ى  ال�احــ1 أن إخــ�اج الP�ــاة  یــ�j �ق�ــ�ح. هــ/ا الهــ/ا �عMــي م
افقــة ال�(ــارف علــ
وفS ه/ا ال�ق��ح ال یUث� سل�ا على ح�ـا:ات االسـ��8ار لـ�j ال�(ـارف ��ـا أن 

 و�عـ��ف ألصـ�اب هـ/ه ال��ـا:ات �_ـ� االس���ـان مـ� ال�_��ـع إخNار ال�(
  م� ال
wائف االج��ا2$ة ال�ي �ق
م بها ال�(�ف.

) Zال_ــ�ول رقــ uافقــة) ٥یل.ـ
�ــارات الــ8الث لالعMBــة حــ
ل  مkلف�ضــ$ة �ــل مــ� ال
  :ال�ا:عة

  )٥ج�ول رق1 (

�ارات ال?الث للف&ض�ة مل�� م:افقة xال Fل مC ال&ا-عةالع��ة ح:ل  
�ارةkال  Zنع  

  ن��ة  ع�د
  %٧  ١  هل ت
افق
ن على خ(Z الP�اة م� ح�ا:ات االس��8ار -�فZz م�اش�ة

  %٦٤  ١٠  �� �ف
ض
نZzموخ(�ها االس��8ار هل ت
افق
ن على ت.($u ص�Mوق لP�اة ح�ا:ات 



 ٣٢

  %٩٣  ١٣  الP�اة :أنف�هZح�ا:ات االس��8ار إلخ�اج  هل س�ق
م
ن :إخNار أص�اب

) Zح م� ال_�ول رقr�مـ� ال�(ـارف %٧واحـ�ا فقـ|، ��8ـل ( ام(�فأن ) ٥ی (
ى اســ�قNاع ال ) م(ــارف ١٠. وان عــ�د (P�ــاة مــ� ح�ــا:ات االســ��8اری
افــS علــ

وخ(ـ�ها االسـ��8ار 
افق
ن على ت.($u ص�Mوق لP�اة ح�ا:ات ی) %8��٦٤ل
ن (

ى إخNــار أصــ�اب ح�ــا:ات االســ��8ار الــ/ی�  أمــا .Zه�ــ� �ف
ضــ
نم ی
افقــ
ن علــ
م�ـاه�ة ال�(ـارف  إنبMاء على . )%�٩٣فا ��8ل
ن () م(١٣فع�دهZ (الP�اة 

تM�(ـــ� فـــي إخNـــار أصـــ�اب  ز�ـــاة ح�ـــا:ات االســـ��8ارال�ـــ
دان$ة فـــي ج�ا�ـــة 
  .ال��ا:ات إلخ�اج الP�اة فق|

 uــــ ــــ�م �.ل ىم�ــــا تق ــــ ــــ
ل الف�ضــــ$ة  ال�احــــ1 إل Qع ال�(ــــارف ( ال�ا:عــــةق$N�ت�ــــ
  .)ل�یها ح�ا:ات االس��8ارال�
دان$ة ال��اه�ة في ج�ا�ة ز�اة 

  ل�ات�ةا
  ال��ائج.١

  : ةاآلت$الI�}M وال��1 ال��Bاني الM�ائج  اإل-ار���M�ج ال�اح1 م�   
 . اإلسالم$ةج�ا�ة الP�اة م� ال
wائف االج��ا2$ة ال�ي تق
م بها ال�(ارف . أ

ى. ب ز�ــاة عـــ�وض  لـــ�j ال�(ــارف ال�ـــ
دان$ة ح�ـــا:ات االســ��8ار تQNMــS علــ
ال�ـMة فـي حالـة  %٢,٥٧٧و ���ـةفـي حالـة ال�ـMة الق %٢,٥وهـي :�عـ�ل ال�_ارة

  . ال��H$ة
��ــهل ال�قBــ�ة  ��ــا:ات االســ��8ارال�(ــارف ال�ــ
دان$ة لاســ�.�ام  اســ�قالل$ة .ج

 dقة على تل��اة ال���Pال\$اس ال
  .األم
ال(ـادر عـ� هOBـة ال��اسـ�ة ، ) الP�ـاة٩قZ (ر ال��اس�ة ال�ال$ة مk$ار ��اع� . د

  .ال�Nلقة اروال��اجعة في ت��ی� ز�اة ح�ا:ات االس��8
 ح�ـا:ات االسـ��8ارت��N$ع ال�(ـارف ال�ـ
دان$ة ال��ـاه�ة فـي ج�ا�ـة ز�ـاة  .ه

  :إخNار أص�اب ح�ا:ات االس��8ار إلخ�اج الP�اة :ع� ت��ی� مق�ارها. ل�یها
 ح�ـــا:ات االســـ��8ار مـــ�ز�ـــاة  فzـــ�ة اســـ�قNاع ال�(ـــارف ال�ـــ
دان$ةال ت�Uـــ� . و

  . م�اش�ة



 ٣٣

ى فzــــ�ة ت.(ــــ$u صــــ�Mوق ت
افــــS ال�(ــــارف ال�ــــ
دان$ة :عــــ� . ز لP�ــــاة  علــــ
  . ل�� �ف
ض
نها ب/لd ح�ا:ات االس��8ار

   ال�:ص�ات.٢

  : :االتي إلBهام� خالل الM�ائج ال�ي تZ ال�
صل ی
صي ال�اح1  
ى ح�ــا:ات االســـ��8ار لــ�j ال�(ـــارف  S ز�ــاة عـــ�وض ال�_ــارةBــتQN. أ علـــ

�Mة الفي حالة  %٢,٥٧٧و في حالة ال�Mة الق���ة %٢,٥ :�ع�ل ال�
دان$ة
 . ال��H$ة

ى إقMــاع ات�ـاد ال�(ــارف ال�ــ
داني :ال�ــ
دان أن ��ـعى دیــ
ان الP�ـاة . ب إلـ
وMiــــd ال�ــــ
دان ال���ــــIP وهOBــــات ال�قا:ــــة الHــــ�2$ة :ــــان ج�ا�ــــة الP�ــــاة مــــ� 

 . ال
wائف االج��ا2$ة لل�(�ف اإلسالمي
ى تع{ـــــ$Z شـــــع�Bة . ج ونHـــــ�ها وســـــ|  ز�ـــــاة ح�ـــــا:ات االســـــ��8ارالع�ـــــل علـــــ

و�افة ال_�ه
ر ع� -��S الMـ�وات ��8ار وال�(ارف ح�ا:ات االس أص�اب
 ^N.اض�ات وال�ي واإلرشادوال�Mال�ی .  

ى �$y$ــة ت��یــ�  .د تــ�ر�^ العــامل�B :ال�(ــارف ال�ــ
دان$ة ودیــ
ان الP�ــاة علــ
  .ال�ق�Bة وال�Nلقة ز�اة ح�ا:ات االس��8اروعاء و\$اس 

  .ز�اة ح�ا:ات االس��8ارتzل$Y ال�(ارف ال�
دان$ة ب���ی� . ه
 ز�ــــاة ح�ــــا:ات االســــ��8ارلل��ــــاه�ة فــــي تzل$ــــY ال�(ــــارف ال�ــــ
دان$ة . و

  الP�اة ال����قة. ص�احة :إخ�اجب�QM$ه أص�ابها 
ز�ــاة ج�ا�ـة لل��ــاه�ة فـي ال�(ـارف ال�ـ
دان$ة مـ� ��ـ�N$ع مــ� تzل$ـY . ز

و}خNار أص�اب ح�ا:ات  ب�.($u صMادیS ل_�ای�ها ح�ا:ات االس��8ار
d�8ار ب/ل�االس.  

دورات ت�ر�Q$ــــة واس�Hــــارات م_ان$ــــة ل�ــــ� ان الP�ــــاة :ال�ــــ
دان دیــــ
 م �قــــ�. ح
ز�اة ح�ا:ات  �ی�غ^ م� ع�الء ال�(ارف وال_�ه
ر وم�اع�تهZ في ت��ی

  . االس��8ار
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ك �Gـــاة األوراق ال�ال$ـــة وال(ـــ�Pل لBأصـــ�ث العل�$ـــة فـــي ال
. ت8z$ـــY ال��ـــ

ر الف�z ال��اسQي اإلسالمي. }Mة م� م�  اإلسالم$ة وفي ن{��ة ال��اس

I . ع$_Hالفقهاء الت �Bة ب���Hث ال�
�� �BBوال�(�ف�BBوال�ال .  

  ال�Iادر وال�&اجع
Z��zالق�ان ال  


�ة ال��HفةQMاألحادی1 ال  
n�;ال : 

ب�Bوت: دار إح$اء ،ال�غ�ى ال�Mء األول، ب� أح�� ب� ق�امة ع�Q هللاأب
 م��� -
  م١٩٨٥ال��اث الع�iي،

ـــاب ، القاســـZ بـــ� ســـالم ةأبـــ
 عBQـــ�- �ـــة الzل$ـــة : القـــاه�ة، الاألمـــ: ك��Gجامعـــة م
 ب ت، األزه�

تف��& الق&ان ، ال�اف� ع�ادة ال�ی� أب
 الغ�اء إس�اعBل ب� ��B8 اإلمام-

 م١٩٨٨، دار ال_Bل: ب�Bوت، العb�1 ال�Mء األول
دار إح$ـــاء : بBـــ�وت، ال�ـــMء األول، القـــ&آن ح!ـــامال_ـــامع أل، الQNـــ�I  مـــاماإل-

  م١٩٨٥، ال��اث الع�iي
امة للش�ؤون اإلس�المية واألوق�اف، دول�ة األم�ارات العربي�ة المتح�دة، الهيئة الع-

يوني��و  ٩) بت��اريخ ١٨١٠٦فت��وى رق��م (فتUUوى زكUUاة الوديعUUة االسUUتثمارية، 
  م٢٠١١

الق���اهرة:دار ، الوه���اب الس���يد الس���باعي تحقي���ق عب���دالمضUUUاربة، الم���ارودي، -

  ب ت ،األنصار

فتUUاوى ، زكUUاة الشUUركاتدليUUل اإلرشUUادات المحاسUUبية، بي��ت الزك��اة، الكوي��ت، -

  م١٩٨٤ ،مؤتمر الزكاة األول

مى-Bب ���ة، ز���ا م�ـة العامـة اإلسـالم�ـة :القـاه�ة، ال�ال$iـة الع�rهMدار ال، 

 م١٩٩٧
، دار الHــــ�وق : جــــ�ة، ال�<=�ــــ_ ال�عاصــــ& للCMــــاة، ةإســــ�اعBل شــــ�ات شــــ
قي-

  م١٩٧٧
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ــــادئ اإلســــالم�ة ، ة�اتشــــإســــ�اعBل  شــــ
قي- �ــــيال� ــــ:19  ف ــــات ال�ق 9&bــــين  ف


رة،  ، رسالة د��
راه ل��اس�ةاHM_ارة، ،جامعة األزه�م�م١٩٥٩ �ل$ة ال 
القـــاه�ة: ، إســالميال��اســـ�ة ال�ال�ــة مــF م�bـــ:ر إســ�اعBل شــ�اتة،  شــ
قي-

 م١٩٨٧، الع�iيه�اء لإلعالم P ال
، ال�ــ:دان فــيل��ــ�&ة الCMــاة  ال�"ــ&9عيال�<ــ:ر ، �عQــ� ال��Bــصــ�یS أح�ــ� -

 م٢٠٠٧، ن ب :ال.�-
م
، م�اســ�ة الCMــاة لألفــ&اد وال"ــ&Cات هفقــ، شــ�اتة�ة وح�ــ�B غــأب
  رعQــ� ال�ــ�ا-

 م١٩٩٥،
المقNاع األ، م_�
عة دلة ال�Q�ة: ج�ة
ال�"ــــ&وعات ال��ار9ــــة  فــــيم�اســــ�ة الCMــــاة ، ع(ــــام الــــ�ی� م��ــــ� م�ــــ
لى-

 Fـــام� ـــاونيوالIـــ�اe�ة وشـــ&Cات ال� ـــيودورهـــا  ال�ع ـــ ف  االســـ�?�ار هت:ج�

  م٢٠٠٢، دار الMهrة الع�i$ة: القاه�ة، وال����ة
: دار ع�ـان، ال�Iـ&K�ة�اسـ�ة ل�ا، درو�ـ¦ فUاد ت
فSB �اسـ�B واح�ـ� عQـ� هللا-

  م١٩٩٦، ال$ازوردI العل�$ة لل�HM وال�
ز�ع
إدارة التط�وير  :الري�اضى الشرعية االقتصUادية، الفتاو مجموعة دلة البركة،-

 )٢) ورقم (١فتوى رقم ( والبحوث،
 م٢٠٠١، ن ب :القاه�ة، ل�ال�ةال��"آت ا فيال��اس�ة ، م��� أح�� جادو-
ال��اســ�ة ال�ال�ــة فــي الف;ــ& اإلســالمي مــF م<=:عــات  م��ــ� ��ــال عN$ــة،-

  م١٩٨٦، بdM )$(ل اإلسالمي:ق�Qص ،االت�اد ال�ولي لل=�:ك اإلسالم�ة
، معـــای�& ال��اســـ�ة اإلســـالم$ةهOBـــة ال��اســـ�ة وال��اجعـــة لل�Uس�ـــات ال�ال$ـــة -

 م٢٠١١، ال�����: �ة اإلسالم�ةوال�&اجعة والs:ا-r لل�qس�ات ال�ال
دار : ال��اض، =�ة9الCMاة وال��اس�ة الs&  يف دراسات، ��Bى أح�� م(Nفى-

 م١٩٩٣، ال���خ لل�HM وال�
ز�ع
�عـة ال�ـلy$ة ومG�Q�هـا ال��ـاض:، ك�اب ال�&اج، الق�شي��Bى ب� آدم -Nب ، ال�

  ت
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�ســـالة، ، ب�Bوت:مUس�ـــة ال٦، فقـــه الCMـــاة ال�ـــMء ال?ـــاني Id ی
ســـف الق�ضـــاو -
  م١٩٨١

  :ال&سائل ال�امx�ة

، ال.�-ـ
م: ال�عهـ� العـالي زCـاة ال:دائـع ال�Iـ&K�ة، �عQـ� الـ�ح�بلة ال(ـادق -
 ،�HMوال SBث

ث وال���  م٢٠٠١لعل
م الP�اة، أمانة ال

وزكUUاة عUUروض  ةأصUUول المحاسUUبة الضUUريبيرفع��ت ناص��ف محم��د ع��وض، -

 رس��الة ،مقارنUUةالتجUUارة وضUUريبة األربUUاح التجاريUUة والصUUناعية دراسUUة 
  م١٩٧٦، كلية التجارة، أسيوط:جامعة أسيوط، ماجستير

ىلح�ــ� م��ــ� ا �عQــ� الــ�ح�نــ
ال - م�اســ�ة الCMــاة عــF األوراق ال�ال�ــة ، BQلــ

�ل$ـة ال�راسـات ، جامعة أم درمـان اإلسـالم$ة: أم درمان، وال:دائع ال�K&I�ة
   م٢٠٠٨ماج���Bرسالة ، العل$ا

  : ال�ور9ات العل��ة

ـــي عـــ- ـــ�ا�$�Zنان عل ـــا فـــي ال��:9ـــل ، إب ـــع االســـ�?�ار9ة وت<=�قاته زCـــاة ال:دائ


�ــــــF، ال;ــــــ:�9يzــــــ� العل�$ــــــ: الHMــــــ^ ال�Gــــــ��عة وال�راســــــات الم_لــــــة ، ةمH
   م٢٠١٤، ٩٩الع�د  ،�٩٩_ل� ال، اإلسالم$ة

 فـيV�اس وعـاء الCMـاة  في، دور الف;& ال��اس=ي م�
ليع(ام ال�ی� م��� -

 امعــة أم درمــان اإلســالم$ة، م_لــة، أم درمــان: جشــ&Cات ال�ــأم�F اإلســالمي

ث العل�$ة��
 األول، الع�د العل
م اإلدار�ة للBل
  م ١٩٩٦، ی

  : ن�&ن�اال 

�_ ع�ها الCMاة وC�o ت��n ��ت ال�ياألم:ال ،الCMاة ،م��� ال���B سالمة-

   م٢٥/٧/٢٠١٦س�فادة م� ال�
قع تار�خ اال، م٣/٣/٢٠٠٦،الCMاة
حاسUUUبي لصUUUندوق الزكUUUاة فUUUي البنUUUوك التنظUUUيم المالحل���يم عم���ر،  محم���د عب���د-

  www jefpediaم١٨/١/٢٠١٧، متاح بتاريخ اإلسالمية


