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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .عىل آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد, و

 
 التقديم

  املوجـودات ببيـان ) 1املؤسـسات/املؤسـسة ( للمؤسـسات املاليـة اإلسـالمية ,هيدف هذا املعيـــار إىل حتديد وعاء الزكاة
وبيـان املقـادير ها, تأو املخصصات بحسب طبيع) الديون عىل املؤسسة ( منها من املطلوبات   وما حيسم , بأنواعها الزكوية

 .وبيان ما ترصف فيه الزكاةجب إخراجها يف الزكاة, الوا
 

 واهللا املوفق ,,,
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . اإلسالمية اختصارا عن املؤسسات املالية اإلسالمية, ومنها املصارف) املؤسسات/املؤسسة( استخدمت كلمة 1
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 نص املعيار

 نطاق املعيار  − 1
والرشكات التي تنشئها ) بام فيها رشكات التأمني اإلسالمية(يتناول هذا املعيار حتديد وعاء الزكاة للمؤسسات 

نود القوائم املالية التي تدخل أو ال تدخل يف حتديد هذا , وذلك من خالل بيان ب) الرشكة(املؤسسات أو تتبع هلا 
الوعاء, وبيان املطلوبات واملخصصات التي حتسم أو ال حتسم من املوجودات الزكوية, كام يتناول ما يتعلق 

 .باملقادير الواجب إخراجها يف الزكاة, ورصف الزكاة يف مصارفها الثامنية, واألحكام املتعلقة برصفها
 

 ائية أحكام إجر − 2

 :طرق حتديد وعاء الزكاة  2/1
طريقة صايف املوجودات وطريقة صايف األصول املـستثمرة, وأسـس :يتم حتديد وعاء الزكاة عىل إحد طريقتني 

التقويم يف الطريقتني خمتلفة, فإذا روعي الفرق يف تلك األسس كانت النتيجة واحدة وهذا املعيـار موضـوع عـىل 
 .طريقة صايف املوجودات 

 :  ة صايف املوجوداتطريق

 : يتم حتديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صايف املوجودات عىل النحو التايل) أ(

جممـوع + املطلوبات املستحقة الدفع خالل الفرتة املالية يف تاريخ قائمة املركز املـايل  (–املوجودات الزكوية = وعاء الزكاة 
+ حقـوق أصـحاب حـسابات االسـتثامر املطلقـة  +  الفرتة املالية الالحقةأقساط السنة املالية التي تستحق عىل املؤسسة يف

حقوق املؤسسات غري اهلادفة للـربح إذا مل يكـن + احلقوق اخلريية + احلقوق الوقفية + احلقوق احلكومية + حقوق األقلية 
 ) . هلا مالك معني

غـري مرجـوة (مة منها الديون املشكوك يف حتصيلها النقد وما يف حكمه, والذمم املدينة حمسو: وتشمل املوجودات الزكوية
مضاربة, (وموجودات التمويل ) مثل البضاعة, واألوراق املالية, والعقار(, كام تشمل املوجودات املعدة للمتاجرة )السداد
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, كـام حيـسم 7الواجب حسمها حسب البند وحيسم من موجودات التمويل املخصصات ... ) . مشاركة, سلم , استصناع
 .  موجودات التمويل املوجودات الثابتة املتعلقة هبامن

وقـت وجـوب ) القيمة الـسوقية للبيـع(تقاس املوجودات املعدة للمتاجرة عىل أساس القيمة النقدية املتوقع حتقيقها ) ب(
 . الزكاة

 .ًاألنصبة املحددة رشعاتطبيق النسب و: يراعى يف حتديد املوجودات الزكوية من الزراعة واملوايش غري املعدة للتجارة) ج(
 :إخراج املؤسسة للزكاة مبارشة     2/2

 :  اآلتية تلزم املؤسسة, أو الرشكة, بإخراج الزكاة يف احلاالت2/2/1
 .    صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة −أ

 .   النص يف النظام األسايس عىل االلتزام بإخراج الزكاة−ب
 .لتزام بإخراج الزكاة   صدور قرار من اجلمعية العمومية باال−ج

يف حالة قبول املؤسسة توكيل كل أو بعض أصحاب حقوق امللكية أو أصحاب حسابات االستثامر  2/2/2
 . مبالغ خاصة باملوكلني ألداء الزكاة عنهمتقديميشرتط توافر أو 

 .راجها جيب التنسيق بني الرشكة األم والرشكات التابعة بشأن إخراج الزكاة حتى ال يتكرر إخ 2/2/3
يف حالة تكوين صندوق للزكاة, أو إعداد حساب الزكاة جيب اعتامد ذلك من اهليئة الرشعية للمؤسسة أو   2/2/4

مبارشة أو عن طريق توكيل املؤسسة جهة يف حال قيام املؤسسة بذلك وبخاصة وجوه الرصف , الرشكة 
 .معتمدة معنية بشئون الزكاة, ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك

 تكون مسئولية إخراج الزكاة عىل املسامهني 2/2/1عند عدم توافر إحد احلاالت املذكورة يف الفقرة  2/2/5
 أو الواجبة يف السهماملؤسسة أو الرشكة بيان مقدار الزكاة وأصحاب حسابات االستثامر, وجيب عىل 

 .مبالغ احلسابات االستثامرية
 :القوائم املالية املتعلقة بالزكاة    2/3

 :قائمة املركز املايل  2/3/1
ًنظرا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العربة يف حساهبا للمؤسسات بالبيانات الواردة يف قائمة 

 .املشتملة عىل املوجودات واملطلوبات وما يتعلق هبا من خمصصات) امليزانية(املركز املايل للمؤسسة 
لكن يرجع وًليست أساسا حلساب الزكاة, ) ح واخلسائر حساب األربا( قائمة الدخل :  قائمة الدخل2/3/2

وال يشرتط يف وجوب الزكاة كون . إليها يف املوجودات الثابتة الدارة للدخل ملعرفة إيرادها أو ربحها
املؤسسة رابحة, وال يمنع من الوجوب كوهنا خارسة بل جتب الزكاة عليها, ما مل تستغرق املطلوبات عىل 

 .موجوداهتا) الدائنون(املؤسسة 
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 أحكام عامة   3

  :اجتب فيهاألموال التي ًتعريف الزكاة رشعا, وحكمها, و 3/1
وهي فريضة عينية إذا توافرت . حق جيب يف أموال خمصوصة يرصف لفئات حمددة : لزكاة    3/1/1

 .رشوطها 
 اإلبل والبقر( جتب الزكاة يف الذهب والفضة والعمالت, وعروض التجارة, واألنعام  3/1/2

 .والزروع والثامر, واملعادن, والركاز) والغنم 
عند قبضها , وإنام جتب  املهن احلرة ونحوها وإيراداتال جتب الزكاة يف األجور والرواتب   3/1/3

 .فيام يبقى منها عند احلول
 جتب الزكاة يف أعيان املوجودات الثابتة الدارة للدخل غري املعدة للتجارة مثل املستغالت  ال   3/1/4

 .احلول هناية واألعيان املؤجرة وإنام جتب فيام يبقى من إيرادها عند 
وال يف أموال صناديق التأمينات لد املؤسسات ) القطاع العام(ال جتب الزكاة يف املال العام     3/1/5

 .العامة 
ًال جتب الزكاة يف األموال املوقوفة وقفا خرييا أما الوقف األهيل   3/1/6 عىل لزكاة فتجب ا) الذري ( ً

 .مستحقيه فيام يبقى من ريعه لدهيم عند هناية احلول
عىل ) Trustالعهدة املالية (و ينطبق حكم الوقف اخلريي عىل إرصاد األموال واألمالك   3/1/7

ح ما دامت املؤسسات العلمية أو اخلريية أو االجتامعية غري اهلادفة للربح, ولو كانت هلا أربا
 .ال تؤول إىل مالك معني

 :رشوط وجوب الزكاة   3/2
 :امللك التام   3/2/1

وهو يتحقق يف كل ما مل يتعلق به حق الغري, ويمكن الترصف فيه حسب االختيار وريعه أو 
وال أثر لكون األموال مرصدة حلاجة أو لتنفيذ مشاريع استثامرية, ما مل نامؤه حاصل ملالكه 

 .تكن حلاجة سداد الديون
 :النصاب  3/2/2

ً جراما من الذهب اخلالص أو ما 85 للذهب مهام كانت صورته, هو ما وزنه نصاب الزكاة
يعادله من العمالت الورقية واملعدنية, وقيمته لعروض التجارة بعد تقويمها بالنقود, 

ً جراما من الفضة اخلالصة, والنصاب املعترب 595والنصاب للفضـة . وللمعادن املستخرجة
 .ض التجارة هو نصاب الذهباجلاري عليه العمل يف تقويم عرو

 . وأنصبة الزكاة لألنعام مبينة يف امللحق
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ويف حال . ً يوما354احلول للموجودات النقدية والتجارية واألنعام سنة قمرية : احلـــــول  3/2/3
) 1(% 2.577مراعاة السنة الشمسية يف املوجودات النقدية والتجارية تكون نســــبة الزكاة 

ر فال ينظر فيها للحول, والعربة بحصادها, وكذلك املعادن والركاز فالعربة ما الزروع والثامأ
 .باستخراجها 

 :مقدار الزكاة الواجبة   3/3
ومقدار زكاة  − 3/2/3مع مراعاة البند  − %  2.5مقدار الزكاة للذهب والفضة والعمالت وعروض التجارة 

فيام يسقى بمؤنة, وثالثة % 5الت ونحوها, ونصف العرش فيام ال يسقى بمؤنة أي باآل% 10الزروع والثامر العرش 
 .ومقادير الزكاة يف األنعام مبينة يف امللحق. فيام يسقى هبام% 7.5أرباع العرش 

 
 املوجودات الثابتة   − 4

 :املوجودات الثابتة للتشغيل  4/1
 وجودات املعنوية لغري املتاجرةال ختضع للزكاة املوجودات الثابتة للتشغيل, مثل مقر املؤسسة وأجهزهتا وال امل  

 وال املوجودات مثل ما تستغله املؤسسة من حقوق االبتكار والعالمات التجارية أو برامج احلاسوب ,
ـ ولو ) املهامت الصناعية(ّاملنقولة املقتناة للتشغيل مما هو غري معد للتجارة, مثل قطع الغيار لآلالت واملعدات 

 .ست للتجارةكانت يف املخازن ـ ما دامت لي
 :املوجودات الثابتة الدارة للدخل   4/2

ما دامت ليست معدة ) األعيان املؤجرة(ال زكاة يف أعيان املوجودات الثابتة الدارة للدخل, مثل املستغالت 
 للتجارة, وإنام جتب الزكاة فيام يبقى من إيرادها وغلتها يف هناية احلول بضمه إىل املوجودات الزكوية األخر

 :ته وتظهر هذه املوجودات يف القوائم املالية حتت البنود اآلتيةوتزكي

فيزكى ما يبقى من األجرة ) : من عقارات أو وسائل نقل أو غريهااألعيان املؤجرة ( املستغالت    4/2/1
 .عند احلول بضمه للموجودات الزكوية 

 .بضمه للموجودات الزكوية فيزكى ما يبقى من غلتها عند احلول : االستثامرات العقارية     4/2/2

إذا كان للمرشوع يف بعض مراحل إنجازه : املرشوعات الرأساملية قيد التنفيذ التي ليست للمتاجرة    4/2/3
ًإيراد فيزكى ما يبقى منه عند احلول بضمه إىل املوجودات الزكوية, أما ما كان منها مقصودا هبا 

  3./5/2/6 البند فينظر التجارة
                                                 

  .2.5775 بالنسبة للسنة الكبيسة تكون النسبة 1
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إذا أمكن عن طريق الرشكة معرفة ما ): النامء(امرات يف األسهم, بغرض االحتفاظ هبا االستث  4/2/4
فإنه ) النقود وعروض التجارة والديون املرجوة السداد(خيص السهم من املوجودات الزكوية 

يزكى ذلك وإذا مل يمكن ذلك فيزكى ما خيص السهم من املوجودات الزكوية بحسب التحري 
 يكن لد الرشكة موجودات زكوية فإنه يزكى ما يبقى من صايف اإليراد يف هناية وإذا مل). التقدير(

وال حيسم من املوجودات الزكوية خمصص هبوط قيمة االستثامرات يف األسهم بقصد . احلول
 .5/2أما األسهم املعدة للمتاجرة فيطبق عليها حكم عروض التجارة البند . االحتفاظ

منها % 50األم نسبة ؤسسة ما متتلك امل −ً حماسبيا–وهي : الرشكات التابعةاالستثامرات يف أسهم   4/2/5
ويبدأ بحساب زكاة الرشكة التابعة مستقلة ثم خترج الرشكة األم زكاة نصيبها يف الرشكة  بنسبة 

 وهذا إذا مل تقم الرشكة )حقوق األقلية(أما الباقي فتلتزم بزكاته األطراف األخر . ملكيتها فيها 
 .1ة بإخراج زكاهتا مبارشة التابع

 
 املوجودات الزكوية   − 5

 :املوجودات املتداولة السائلة أو سهلة التسييل  5/1
 :وتشمل املوجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد, وتظهر يف القوائم املالية حتت البنود اآلتية

  فيزكى معادهلا بسعر الرصفتزكى املبالغ, وإذا كانت بعمالت أجنبية: النقدية يف الصندوق  5/1/1
 .السائد يوم وجوب الزكاة

 ., أو بقيمتها بالنقود  اخلالصتزكى بوزهنا: املوجودات الذهبية والفضية مهام كانت صورهتا  5/1/2
 :تتناول األرصدة يف البنوك البنود التالية يف القوائم املالية : األرصدة يف البنوك  5/1/3

 :احلسابات اجلارية  5/1/3/1
لد املؤسسات األخر جتب الزكاة عىل املؤسسات والرشكات يف مبالغ حساباهتا اجلارية   

وتشمل احلسابات اجلارية للمؤسسة لد بنوك أخر . ًباعتبارها قروضا هلا مؤكدة السداد
 أصول إهنا تزكي ف−مع حرمة ذلك− أو لد البنك املركزي فإن كانت أعطي عليها فائدة 

أما بالنسبة للمؤسسات أو البنوك املودع لدهيا فهي , ئدة كلها يف اخلريات املبالغ, وترصف الفا
 .6/3/1مطلوبات ينظر البند 

 
 

                                                 
 % .50ململوكة للمؤسسة يف الرشكة أقل من عىل ما لو كانت النسبة اًرشعا يرسي احلكم نفسه و 1
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 :احلسابات االستثامرية −5/1/3/2
رصـدة االسـتثامرية, ويف أرباحهـا , سـواء األجتب الزكاة عىل أصحاب هـذه احلـسابات يف −أ

سحب مـن أرصـدهتا بتقييـد مـن جهـة  المكن أكانت طويلة األجل أم قصرية األجل ولو مل ي
وإذا كانـت احلـسابات تـستثمر بـصورة مـرشوعة . االستثامر, أو بتقييد من صاحب احلـساب

فالعربة بقيمة ما متثله من املوجودات املستثمرة, وليس باملبالغ املـستثمرة وعليـه جيـب مراعـاة 
مؤسسات املستثمرة فيها هـذه أما بالنسبة لل.طبيعة املوجودات التي حتولت إليها املبالغ املودعة

, وليس عليهـا إال تزكيـة نـصيبها مـن الـربح أو احلسابات فهي أمانة لدهيا, وليست مطلوبات
 .عمولتها ضمن موجوداهتا النقدية 

أما .   فيزكى أصل املبالغ −مع حرمة ذلك −إذا ترتبت عىل احلسابات االستثامرية فوائد −ب
أما بالنسبة للبنوك املودعة فيها هذه احلسابات . رياتالفوائد فإهنا جيب رصفها كلها يف اخل

 .)6/3/2ينظر البند (مطلوبات −  الفائدةدون− بفوائد فإن أصول املبالغ 
 :السندات والصكوك والصناديق  5/1/4

−مع حرمتها−املمثلة للديون, واملشتملة عىل فوائد (السندات وأذونات اخلزانة  − 5/1/4/1
أما الفوائد فيجب رصفها ) تكلفة السند(لغ السند جتب الزكاة يف أصل مب) : 

كلها يف اخلريات, أما بالنسبة للبنوك املصدرة هلذه السندات واألذونات 
 .6/3/2فقيمتها االسمية من املطلوبات ينظر البند 

الصكوك االستثامرية, بأنواعها املختلفة, يزكيها محلتها بحسب املوجودات التي  −5/1/4/2
ملا ورد يف هذا املعيار, أما بالنسبة للمؤسسات التي تدير ًمتثلها, طبقا 

, املوجودات أوحتفظ الصكوك االستثامرية فهي أمانة لدهيا وليست مطلوبات
 .وليس عليها إال تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداهتا  النقدية

ملوجودات التي تتكون تزكى بحسب ا: الصناديق االستثامرية, بأنواعها املختلفة  −5/1/4/3
 .ًطبقا ملا ورد يف هذا املعيار منها 

 
 :املبالغ املحتجزة لتوثيق التعامل  −5/1/5

: ًهامش اجلدية, وهو املبلغ املقدم تأكيدا للوعد امللزم لتغطية رضر النكول −5/1/5/1
ٍزكاته عىل اجلهة التي قدمته, إذا أودع يف حساب جار يطبق عليه البند 

ا أودع يف حساب استثامري فيطبق عليه البند , وإذ5/7/3/1
5/1/3/2. 

: التأمني االبتدائي للدخول يف املناقصات والتأمني التنفيذي للمناقصات − 5/1/5/2
حيسم من املوجودات الزكوية بالنسبة للجهة املودع لدهيا, ويزكيه مالكه مع 

 وإذا مرت عليه . إعادته لهقبلن من استثامره َّمكًسنويا إال إذا مل يموجوداته 
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ُسنوات فإنه يزكى لسنة واحدة, وإذا كانت هذه املبالغ يف حساب استثامري 
 .)5/1/3/2(فيطبق عليها البند 

التأمينات النقدية التي تؤخذ من األفراد واملؤسسات مقابل احلصول عىل  − 5/1/5/3
خدمات معينة, مثل اهلاتف والكهرباء وتأمينات استئجار األماكن أو 

ن من ِّكُيزكيها من يقدمها إذا قبضها لسنة واحدة إال إذا م: املعدات
 .5/1/5/2استثامرها فيطبق ما جاء يف البند 

ال حيسمه البائع م من املوجودات الزكوية للمشرتي, وحيس: العربون املقدم− 5/1/5/4
من موجوداته الزكوية بل جتب تزكيته عليه, ألنه يملكه سواء فسخ 

 .ه  العقد أو أمضاياملشرت
 ):عروض التجارة(املوجودات املتداولة السلعية   −5/2

عروض التجارة كل ما هو معد للتجارة من عقار أو منقول سواء ما يباع بحالته أو بعد تصنيعه,  −5/2/1
 .بل تكفي نية املتاجرة  فال يشرتط للوجوب متلكها بالرشاء,سواء كان متلكها بعوض أو بدونهو

تجارة بالقيمة السوقية للبيع يف مكان وجودها, حسب طريقة بيعها باجلملة أو يتم تقويم عروض ال  − 5/2/2
وال تقوم بالتكلفة أو السوق أهيام أقل, لكن إن تعرس .  فإن كان البيع هبام فالعربة باألغلب ,التجزئة

ويف حال تغري األسعار بني يومي الوجوب واألداء فالعربة بسعرها يوم . تقويمها تزكى بالتكلفة 
 .لوجوبا

إذا حتقق يف عروض التجارة سبب آخر للزكاة, مثل األنعام أو الزروع مع نية املتاجرة, فإهنا تزكى   − 5/2/3
 .فقط زكاة عروض التجارة 

ًاألصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا, ولكن جيوز يف حالة الكساد إخراج الزكاة من األعيان   − 5/2/4
 .املستحقني للزكاةلحة التجارية نفسها برشط أن حيقق ذلك مص

 . زكاة البضائع املعينة عىل املشرتي فور إبرام البيع حتى لو مل يقبضها املشرتي−5/2/5
 :تطبيقات املوجودات املتداولة السلعية يف بنود القوائم املالية    −5/2/6

بيع عىل  والبضائع املعدة لل,ّاملخزون السلعي املعد للتجارة, واملواد اخلام بأنواعها −5/2/6/1
يزكى بالقيمة : حالتها أو بعد حتويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أو قطع أخر إليها

 .السوقية للبيع 
 فإن فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها مجلة أو جتزئة,: وإذا كانت البضاعة معيبة               

 فتزكى بقيمتها وإذا كانت البضاعة بطيئة احلركة ,كان البيع هبام  فالعربة باألغلب
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م من املوجودات  وإذا أنشئ هلا خمصص فإنه ال حيس.السوقية بحالتها الراهنة
 .الزكوية

تزكى بقيمتها السوقية بحالتها يوم الوجوب, فإن مل تعرف هلا : البضاعة قيد التصنيع −5/2/6/2
 .قيمة سوقية تزكى تكلفتها

 .تزكى بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة: قيد التنفيذ) املنشآت(األعامل اإلنشائية  −5/2/6/3

ال تدخل يف : املستخدمة يف معدات اإلنتاج ) قطع الغيار(املهامت الصناعية  −5/2/6/4
 .املوجودات الزكوية 

 .تزكى بالقيمة السوقية بحسب املكان املوجودة فيه : البضاعة يف الطريق  ـ5/2/6/5

تزكى بالقيمة السوقية بحسب املكان ): بالوكالة( البضاعة لد الغري برسم البيع −5/2/6/6
 .املوجودة فيه

البضائع املستوردة باعتامدات مستندية مغطاة من املؤسسة, وتشمل نفقات فتح  −5/2/6/7
تزكى املبالغ املحتجزة لالعتامد : االعتامد واملبالغ املحجوزة من قبل البنوك الوسيطة

 .ى بقيمتها السوقية فإذا تم متلك البضاعة فتزك,دون النفقات
ال تزكى املبالغ :  باعتامدات مستندية لصالح املؤسسةاملعدة للتصديرالبضائع  − 5/2/6/8

,  للمؤسسة ألهنا مل تقبض بعد وال حتسم من املوجودات الزكوية,املحتجزة لالعتامد
 البضائع التي ال تزال لد املؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد ىولكن تزك

 .يع التصن

ت التجارية وبرامج ماّما يعد للمتاجرة من احلقوق املعنوية, مثل حق التأليف واالبتكار والعال  − 5/2/7
 .احلاسوب يزكى زكاة عروض التجارة

مما يدخل عادة يف تركيب املادة املصنوعة ) مواد أولية(ما يوجد يف هناية احلول من مواد خام  −5/2/8
أما املواد .  يزكى بحسب القيمة السوقية قبل دخوله يف املصنوعاتاملقصود هبا التجارة وتبقى عينه

املساعدة التي ال تدخل يف تركيب املصنوعات وال تبقى عينها, مثل الوقود ومواد التنظيف فال 
 .زكاة فيها

تزكى السلع املصنعة وغري املنتهية الصنع املقصود هبا التجارة زكاة عروض التجارة بحسب القيمة   − 5/2/9
 .سوقية وبحالتها الراهنةال
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ال تقوم املواد املعدة للتغليف والتعبئة إذا مل يقصد هبا املتاجرة مفردة, لكن إن كانت تزيد يف قيمة  −5/2/10
 .السلع فإهنا تدخل يف التقويم 

 الذمم املدينة للمؤسسة أو الرشكة    −5/3
ًويا عىل املؤسسة, حاال كان الدين أو ًإذا كان الدين املستحق للمؤسسة نقودا, فتجب زكاته سن  −5/3/1

  الديونأو) من حتصيلهاامليئوس  (أما الديون املعدومة مؤجال, ما دام ال يتعذر عليها استيفاؤه, 
 مع مراعاة ما جاء يف ا املؤسسة إال عن سنة واحدة بعد قبضها فال تزكيهاملشكوك يف حتصيلها حسابيا

 .6/2البند 
ًاج زكاة الدين املؤجل إىل حني استيفائه كليا أو جزئيا فإذا استوفته أخرجت للمؤسسة أن تؤخر إخر −5/3/2

ً كان الدين مشكوكا يف حتصيله جزئيا ووإذا . زكاته عن املدة املاضية أنشئ خمصص للديون املشكوك ً
ًدرج مقداره كامال ذا كان الدين املشكوك يف حتصيله أيف حتصيلها حيسم من املوجودات الزكوية إ

 .فيها

إذا كان دين املؤسسة أو قرضها عىل الغري يشتمل عىل فوائد ربوية نشأت عند املداينة أو عند جدولة  −5/3/3
ًعلام بأن . الدين فيزكى أصل الدين فقط أما الفوائد عىل الدين فيجب أن ترصف كلها يف وجوه اخلري

 .وحيرم التعامل هبااإليداع أو االقرتاض بفائدة أو خصم أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها 
 تطبيقات الذمم املدينة يف بنود القوائم املالية  −5/3/5

تزكى املبالغ املستحقة الدفع للمؤسسة مقابل البضائع املبيعة أو اخلدمات : املدينون  −5/3/5/1
 .املقدمة بالدين مع مراعاة البنود املذكورة أعاله

السندات   وسندات الدين بام فيها القروض, وحسابات السحب عىل املكشوف,   −5/3/5/2
تزكى ) الكمبياالت املخصومة(والقبوالت ) ذات الكوبون الصفري(املخصومة 

 فيطبق عليها ما جاء يف البند −مع حرمتها–القيمة املدفوعة لرشاء السند أما الفوائد 
5/3/4. 

بام ) مبلغ الورقة(ُيزكى أصل الدين ): الذنية الكمبياالت والسندات إ(راق القبض أو  −5/3/5/3
الزيادة املدجمة يف الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة باألجل, ويراعى ما جاء يف البند فيها 

ويستوي أن يكون  إن كانت ورقة القبض تشتمل عليها,  بشأن الفوائد5/3/4
ً أو مؤجــــال مادام ال يتعذر استيفاؤه ً الذي متثله ورقة القبض حـــــاالالدين

  .5/3/2وينظر البند 
ن املؤسسة من استثامرها ال تزكى َّإذا مل متك: عن العقود) املحتجزة ( املبالغ املحتفظ هبا     −5/3/5/4

التي لد العمالء لضامن إنجاز املؤسسة ) Retention amount(هذه التأمينات 
 .تعهداهتا إال إذا قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة
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 . خلروجها من ملك املؤسسة,ال تزكى:  عن العقود املربمةًاملبالغ املدفوعة مقدما    −5/3/5/5
 ًاملرصوفات املدفوعة مقدما, وهي التي ختص فرتات مالية تالية, ال جتب الزكاة فيها   −5/3/5/6

 .خلروجها من ملك املؤسسة
 تزكى زكاة الديون: اإليرادات املستحقة, وهي التي ختص الفرتة احلالية ومل تقبض بعد   −5/3/5/7

   .5/3/1حسبام هو مبني يف البند 
الوديعة القانونية, وهي املحجوزة بطلب اجلهات املختصة, لد أحد البنوك ملنح    −5/3/5/8

الرتخيص للمؤسسة وال يمكن سحبها وال الترصف فيها إال بعد موافقة تلك 
 فإهنا تزكى لسنة واحدة إذا مل متكن املؤسسة من استثامرها, وإذا كانت: اجلهات
 .5/3/4 فيطبق عليها ما يف البند − وهي حمرمة−بفوائد 

األرباح اإلمجايل بام فيه ثمن الزكى ي:  املشرتين املبالغ املستحقة عىليمدينو املرابحة, وه   −5/3/5/9
  .5/3/1ًطبقا للبند 

ي املؤسسة رأس مال تزك: ومل تسلم بعدالتي اشرتهتا املؤسسة مدينو بضاعة السلم  −5/3/5/10
بقصد التجارة, وإذا كانت للتشغيل أو لدر الدخل البضاعة املشرتاة إذا كانت لم الس

عن البضاعة املقبوض للبائع  أما رأس مال السلم 4/2 و4/1فيطبق عليها البند 
 .املبيعة فهو يزكى ضمنا يف النقود 

حقة للمؤسسة مدينو بضاعة االستصناع التي باعتها املؤسسة , يمثل رصيد املبالغ املست −5/3/5/11
بمواعيد إنجاز بضاعة االستصناع املبيعة, وهو يدخل يف املوجودات الزكوية ويزكى 

ًضمنا يف املوجودات املتداولة بصفته نقودا ً. 
مدينو بضاعة االستصناع التي اشرتهتا املؤسسة إذا كانت البضاعة بقصد التجارة   − 5/3/5/12

فة وهي ثمن املصنوع امللتزم بدفعه تدرج مديونيتها ضمن املوجودات الزكوية بالتكل
 .5/3/1ًللبائع ويزكى طبقا للبند 

االستثامرات يف األسهم بغرض املتاجرة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية,  − 5/3/5/13
 .وإذا مل يكن هلا سوق زكيت قيمتها بتقويم أهل اخلربة

 :  املدينون يف حمفظة التأمني5/3/6

ًعيار التأمني بأن اشرتاكات محلة الوثائق تكون صندوقا له ذمة مالية مستقلة, وأن املشرتك بناء عىل ما ورد يف م
 من معيار التأمني 5/5 , 2الفقرات (ًتربع بالقسط, وأن صندوق التأمني ليس ملتزما برد الفائض حلملة الوثائق 

 . ال زكاة فيها)فإن حمفظة التأمني
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 زكاة الزروع والثامر   −5/4
 كيلو جرام, وال يراعى احلول بل العربة 653نصاب الزروع والثامر مخسة أوسق وتعادل  −5/4/1

فيام له % 5 , ونصف العرش السقيفيام ليس له مؤنة % 10باحلصاد, ومقدار زكاهتا العرش 
 .ًفيام يسقى مشرتكا% 7.5مؤونة, وثالثة أرباع العرش 

صاب كأنواع احلبوب وأنواع الثامر, وال تضم األنواع من اجلنس الواحد, يف حساب الن  − 5/4/2
يضم جنس آلخر, فينفرد كل جنس بنصابه, وال أثر الختالف أماكن الزروع والثامر 

 .اململوكة للمؤسسة أو الرشكة
 مع حسم الربع أو ,عند صالح الزروع والثامر) تقدير اخلرباء(جيوز اعتامد اخلرص   − 5/4/3

ف فيها, وخترج الزكاة حسب اخلرص بعد الثلث وتركه لصاحب الزرع ثم يتم الترص
 .التجفيف, وجيوز إخراج القيمة

 .املنشآت املتعلقة بالزراعةيف ال تدخل يف املوجودات الزكوية األعامل قيد التنفيذ  − 5/4/4
ال تدخل يف املوجودات الزكوية مستلزمات اإلنتاج, مثل األسمدة, واألدوية , وال   −5/4/5

 . عليها باالستدانةحتسم إال إذا تم احلصول
 .مواد التغليف والتعبئة يف املوجودات الزكوية ال تدخل  − 5/4/6
مرصوفات الري , وال مرصوفات إصالح األرض من املوجودات الزكوية ال حتسم  − 5/4/7

 .والقنوات والرتبة 
 .نفقات اإليصال للمستحقنيمن املوجودات الزكوية حتسم  −5/4/8
عىل املستأجر, ويف حال املزارعة أو املساقاة زكاة زروعها زراعة األرض املستأجرة لل − 5/4/9

 .سبوالتنا بالنسبة زكاهتا عىل الطرفني
الدعم النقدي يدخل يف الوعاء الزكوي يف : الدعم واهلبات املتعلقة بالزراعة   −5/4/10

  , أما األرض واملعدات املوهوبة فال تدخل يف5/3/1ًاملوجودات السائلة طبقا للبند 
 .الوعاء الزكوي

 زكاة املعادن   −5/5
تشمل املعادن كل ما يستخرج من األرض والبحر من املعادن السائلة أو اجلامدة أو   −5/5/1

 .الغازية
ً جراما من الذهب ويراعى النصاب فيام يستخرج تباعا 85نصاب املعادن ما تبلغ قيمته   −5/5/2 ً

عتاد يراعى النصاب عند استئنافه, واملقدار دون ترك, فإذا انقطع االستخراج ألكثر من امل
ًإن كان ما يستخرج من املعادن مملوكا للدولة ال زكاة فيه, وإن  % . 2.5الواجب إخراجه 

كان ما يستخرج عىل غري ملكها فهو ملستخرجه وفيه الزكاة, وينظر املعيار الرشعي رقم 
 . 5/4بشأن عقود االمتياز البند ) 22(
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فإنه يزكى زكاة بقصد املتاجرة أو سمك ن البحر من لؤلؤ أو مرجان ما يستخرج م −5/5/3
 .عروض التجارة 

 زكاة األنعام   −5/7
ّومقادير زكاهتا, تنظر يف امللحق وهي ملا يتخذ منها للدر ) اإلبل والبقر, والغنم ( أنصبة األنعام 

 أما إن اختذت للتجارة ,امأكثر العام لزكاة األنع) الرعي من الكأل املباح(والنسل, ويشرتط السوم 
 .فتزكى زكاة عروض التجارة

تعامل األنعام وحدة امللكية وتعترب اخللطة فال عربة بتفرق األنعام يف أماكن خمتلفة مع  −5/7/1
 .حد معاملة ملك الواحد إذا حصل االشرتاك يف املرافقكة ألكثر من وااململو

 .التجارة بقيمتها السوقية للبيع األنعام املتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض  − 5/7/2
لسقي أو احلمل ال تدخل يف ملة وهي املستخدمة يف حرث األرض لاألنعام العا − 5/7/3

 .املوجودات الزكوية 
ن اختذت ما إأألنعام إال أن تتخذ للتجارة ال جتب الزكاة يف احليوانات األخر من غري ا − 5/7/4

 .ودات الزكوية ة فال تدخل يف املوجلإلنتاج وليس للمتاجر
ن قصد هبا التجارة زكيت مثل ن احليوانات , مثل اللبن والصوف إاملنتجات الناشئة ع −5/7/5

 .عروض التجارة 
إال إذا زينة ل لأوال واحلمري وسائر احليوانات املتخذة لالستعامل والبغال زكاة يف اخليل  −5/7/6

 .لمتاجرة كانت ل
 .4/2الت ينظر البنديعامل كاملستغيف الدجاج املنتج, وال زكاة  −5/7/7
الدجاج اللحام والبيض املعد للبيع واحلليب وخمزون الثروة احليوانية يزكى زكاة عروض  −5/7/8

 .إذا اختذ للتجارة التجارة 
 ) عىل املؤسسة واحلقوق ديون ال( املطلوبات   − 6

 :تقسيم املطلوبات   −6/1
ًست من الوجهة الرشعية ديونا عىل املؤسسة, مثل رأس مال ًتضم املطلوبات يف القوائم املالية بنودا لي

ًالرشكة فهو ليس دينا, وكذلك االحتياطيات واألرباح ليست ديونا عىل املؤسســــة  وتنقسم الديون ,ً
 :املدرجة يف بند املطلوبات إىل

وهي ما يستحق بعد سنة وهى التي تنشأ عن ) طويلة األجل ( مطلوبات غري متداولة  −6/1/1
 رشاء املوجودات الثابتة باألجل واملستحقات األخر الطويلة األجل

 .وهي ما يستحق خالل سنة) قصرية األجل( مطلوبات متداولة − 6/1/2
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  :ؤسسةالديون عىل امل   −6/2

فإهنا  للتجارة  متداولةإن كانت الديون عىل املؤسسة نتجت عن احلصول عىل أصول زكوية 6/2/1
 .       يحتسم من الوعاء الزكو

فإهنا ال حتسم من  غري خاضعة للزكاة, إن كانت الديون ترتبت للحصول عىل أصول ثابتة  6/2/2
  .الوعاء الزكوي

ُزكوية يرجع إىل نسبة لتي ترتبت للحصول عىل موجودات  إذا تعذر معرفة مقدار الديون ا  6/2/3
 .ة من الوعاء الزكوياملوجودات الزكوية من جممل موجودات املؤسسة, فتحسم هذه النسب

من جممل موجودات املؤسسة فإنه حيسم من % 40كانت املوجودات الزكوية  لو ًفمثال
 .من جممل الديون%  40الوعاء الزكوي 

إذا كان سبب املديونية غري مرشوع كاالقرتاض بفوائد, فإن الفوائد غري املدفوعة ال حتسم   6/2/4
ًملحرمة ليست يف الرشع دينا صحيحا وال تستقر يف من املوجودات الزكوية ألن االلتزامات ا ً

 .الذمة 
 تطبيقات املطلوبات املتداولة يف بنود القوائم املالية   −6/3

أرصدهتا بالنسبة للمؤسسات املودعة لدهيا من أصحاهبا حتسم من : احلسابات اجلارية − 6/3/1
ؤسسات املستثمرة فيها املوجودات الزكوية للمؤسسة, واحلسابات االستثامرية بالنسبة للم

حتسم من املوجودات الزكوية للمؤسسات هي وأرباحها, بعد اقتطاع : لصالح أصحاهبا
 .نصيب املضارب أو أجرة الوكالة املستحقة للمؤسسة

الدائنون, يقصد هبذا البند املبالغ املستحقة الدفع لدائني املؤسسة خالل السنة الزكوية   −6/3/2
حتسم من : صول عىل البضائع واملعدات أو اخلدمات باألجلالقادمة, وهي تنشأ من احل

 .املوجودات الزكوية
وهي دين ًأي املشرتون سلام من املؤسسة وملا يقبضوا البضاعة دائنو بضاعة السلم املبيعة,   −6/3/3

 . مقدار رأس مال السلم  لعدم تسليمها بعد, حيسم من املوجودات الزكوية
يطبق عدم تسليمها بعد ع املبيعة, وهي دين للتعاقد عىل صنعها ودائنو بضاعة االستصنا  −6/3/4

  .6/3/6عليها البند 
دائنو بضاعة االستصناع املشرتاة, وهو ما ترتب يف ذمة املؤسسة عن رشائها لبضائع   − 6/3/5

 .حيسم رصيد هذا البند من املوجودات الزكوية : مستصنعة 
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ات ألمر الصادرة ملوردي البضائع واخلدمات  أوراق الدفع, وهي الكمبياالت والسند− 6/3/6
وهي : باألجل أو عند االقرتاض بدون فائدة إذا كانت مستحقة يف السنة الزكوية التالية

 .حتسم من املوجودات الزكوية

وف يراعى فيها ما ورد يف البند القروض القصرية األجل وحسابات السحب عىل املكش − 6/3/7
6/3/2.  

وهي ختص الفرتة احلالية وتسدد خالل الفرتة التالية حتسم من : ستحقةاملرصوفات امل − 6/3/8
 .املوجودات الزكوية

ًاإليرادات املقبوضة مقدما إذا كانت عن خدمات مل تؤد فال زكاة فيام يقابل اخلدمات غري  − 6/3/9
 , لعدم استقرار امللك يف الدفعات, ألن اإلجارة تفسخ باألعذار والظروف الطارئة,املؤداة

 أما الدفعات النقدية املقبوضة مقدما بموجب عقد .لذا حتسم من املوجودات الزكوية
الرشكة وجتب زكاهتا إذا كانت عن املؤسسة أو , فتدخل يف ملك  كتايب أو شفويمعاوضة 

 .بضائع ولو مل تسلم, وهي ال حتسم من املوجودات الزكوية 

الالحقة,  ُالية ويستحق سدادها يف السنة وهي التي ختص السنة احل: الرضائب املستحقة −6/3/10
 .حتسم من املوجودات الزكوية

حتسم من :  التأمينات املقدمة من العمالء لضامن إنجاز تعهداهتم وسداد الفواتري الدورية −6/3/11
 .املوجودات الزكوية 

م وهي حقوق األقلية وهي حقوق املسامهني اآلخرين يف الرشكة التابعة للشـــركة األ −6/3/12
 . 4/2/5يطبق عليها البند . تظهــر يف القوائم املوحـــدة 

 
 )1( املخصصات  − 7

 تعريف املخصصات  −7/1
املخصصات متثل املبالغ املجنبة من اإليرادات يف هناية الفرتة املالية ملقابلة احتامل نقص يف املوجودات 

 أن املخصصات هي تقدير ملبالغ اخلسارة املحتملة وبام.أو ملقابلة التزام عىل املنشأة مل حيدد بدقة أو مل ينشأ
وااللتزامات غري املحددة فإذا تم حتصيل الدين أو أداء االلتزام أو كان مبلغ املخصص أكرب مما جيب فإن 

ًاملخصص يعاد كليا أو جزئيا إىل حساب األرباح واخلسائر  ).قائمة الدخل(ً

                                                 
 .5/3/3 و 5/3/2ًاقتضت احلاجة بيان بعضها سابقا فينظر )1(
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 تقسيم املخصصات   −7/2
 :اآليتجيب يف املخصصات مراعاة  

ال حتسم خمصصات األصول الثابتة من املوجودات : املخصصات املتعلقة باألصول الثابتة − 7/2/1
 .الزكوية حيث إن املوجودات الثابتة نفسها مل تدخل يف الوعاء الزكوي

الزكاة يتم بالقيمة السوقية فإن حساب بام أن : املخصصات املتعلقة باألصول املتداولة −7/2/2
تعلقة باملوجودات املتداولة ال تعترب من املطلوبات التي حتسم من املخصصات امل

أما إذا قومت املوجودات املتداولة ألغراض حساب الزكاة بالقيمة . املوجودات الزكوية
من وكانت أكثر من القيمة االستبدالية فيحسم ) لسبب من األسباب ( الدفرتية 

 .من هذه املخصصات والسوقيةالفرق بني القيمة الدفرتية املوجودات الزكوية 
خمصصات املطلوبات ملقابلة التزامات عىل الرشكة غري : املخصصات املتعلقة باملطلوبات   7/2/3

 , وخمصص الرضائب, وخمصص اإلجازات, خمصص هناية اخلدمة:حمددة بدقة, مثل
 , جيب تقديرها بدون مغاالة حتى ال تتحول إىل احتياطيات رسية,وخمصص التعويضات

 .يجب إزالة الفرق فا تبني أن فيها مغاالة وإذ
فوائد املخصص إذا تضمن يف احلاالت التي خيصم فيها املخصص من املوجودات فإنه   7/2/4

ًعلام ,ًفإهنا ال حتسم من املوجودات الزكوية وحيسم فقط االلتزام الواجب السداد رشعا 
  .6/2/3بند وينظر البأن اإليداع أو االقرتاض بالفائدة مقطوع بحرمته 

 تطبيقات املخصصات وما حيسم منها أو ال حيسم من املوجودات الزكوية   −7/3
خمصص إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل , هو اجلزء املرتاكم من املبلغ املطفأ من  − 7/3/1

 .وهذا املخصص ال حيسم من املوجودات الزكوية . مصاريف ما قبل التشغيل 
هو ملراعاة هبوط  الستثامرات يف األسهم املشرتاة بقصد النامء,خمصص اهلبوط يف قيمة ا −7/3/2

األسعار يف األسواق املالية أو القيم الدفرتية عن التكلفة يف حال التقويم بالتكلفة أو 
 .وهذا املخصص ال حيسم  من املوجودات الزكوية. السوق, أهيام أقل 

أو البطيئة احلركة, ) ك أو للتلفاملعرضة للهال(خمصص البضاعة اهلالكة أو التالفة  −7/3/3
 النتهاء الصالحية ,وهو يف حالة البضاعة البطيئة احلركة ملقابلة احتامل انخفاض القيمة

 .وهذا املخصص ال حيسم من املوجودات الزكوية : أو تقادم النوعية أو بطء التسويق 
اعاة اهلبوط الذي خمصص هبوط أسعار البضائع , أو أسعار األوراق املالية وهو ملر −7/3/4

 .حيسم من املوجودات الزكويةال وهو ,ًحصل فعال 
خمصص اإلجازات , وهو مبلغ مقتطع ملواجهة التزام املؤسسة بدفع مقابل عن   − 7/3/5

 . الزكوية وهذا املخصص ال حيسم من املوجودات: اإلجازات املستحقة للموظفني 
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راتب التقاعدي للعاملني يف املؤسسة, هي خمصص هناية اخلدمة ومكافأة التقاعد, أوال − 7/3/6
مبالغ مقتطعة ملواجهة التزام املؤسسة بدفعها, وهذه املخصصات ال حتسم من 

وذلك ما مل  يتم الدفع ,ًهنا مرصدة للرصف ومل ترصف فعال أل,املوجودات الزكوية
 .ًفعال أو تكن واجبة الدفع يف العام احلايل ومل تسدد

هي املبالغ التقديرية التي يتم حتميلها عىل اإليرادات ملواجهة خمصص التعويضات, و − 7/3/7
بدفع مبلغ ) قابل لالستئناف(االلتزام املؤكد الناتج عن صدور حكم قضائي ابتدائي 

وهو : معني كتعويض للغري, ويقوم هذا املخصص باملبالغ الواردة يف احلكم القضائي 
 .هنائيب الدفع بحكم قضائي ال حيسم من املوجودات الزكوية إىل أن يصبح واج

ال حيسم من : ًغ مرصد للرصف ومل يرصف فعــــالوهو مبل: خمصص الصيانة − 7/3/8
 .املوجودات الزكوية 

خمصص التأمني عىل األصول الثابتة, وهو يمثل املبالغ التي يتم حتميلها عىل إيرادات  − 7/3/9
التأمني, ويتم تقويم هذا ًالرشكة لتكون بديال عن األقساط التي سوف تدفع لرشكات 

هذا املخصص ال حيسم من املوجودات الزكوية : املخصص باملبالغ التي يتكون منها
 .ألنه من األموال املرصدة التي مل خترج عن ملك الرشكة 

خمصص انخفاض أسعار العمالت, هو املبلغ الذي يتم حتميله عىل اإليرادات ملواجهة  −7/3/10
مالت األجنبية مقابل سعر العملة املستخدمة يف القوائم احتامل انخفاض أسعار الع

سعر الرشاء وسعر (املالية للرشكة عن أسعار شـــرائها, ويقوم بالفرق بني السعرين 
هذا املخصص ال حيسم من املوجودات الزكوية ألن العربة بسعر الرصف ) السوق

 .السائد عند تقويم املوجودات الزكوية 
 وهو يمثل املبالغ التقديرية التي يتم حتميلها عىل اإليرادات ألداء خمصص الرضائب, −7/3/11

 يف السنة احلالية ومل تدفع , وتقوم يف ضوء ملستحقة عىل الرشكة بحكم القانونالرضيبة ا
حجم نشاط الرشكة يف الفرتة املالية احلالية, مع االستئناس بالربط الرضيبي يف الفرتات 

 . حيسم من املوجودات الزكويةهذا املخصص: املالية السابقة
 

 االحتياطيات   − 8

 تعريف االحتياطيات   − 8/1
أو بالنظام ) االحتياطي القانوين(االحتياطيات هي مبالغ مستقطعة من األرباح, إما بموجب القانون 

والغرض من ) االحتياطيات االختيارية ( األسايس للمؤسسة, أو بقرار من اجلمعية العمومية 
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وفري األموال الالزمة للتوسع مستقبال أو ملواجهة اخلسائر املحتملة, أو لتوزيع أرباح يف االحتياطيات ت
 .السنوات التي ال تتحقق فيها أرباح, أو لتوزيعها عنـــد انتهاء احلاجة 

 طبيعة وحكم االحتياطيات   −8/2

ة, ألهنا ال تعد االحتياطيات بنوعيها القانوين واالختياري ال حتسم من املوجودات الزكوي −8/2/1
لكوهنا ًرشعا من قبيل الديون عىل املؤسسة, وإن كانت تذكر يف املطلوبات , وهي تزكى 

تطبيق طريقة صايف حالة ضمن املوجودات الزكوية يف وذلك مملوكة للمؤسسة 
 .املوجودات

 حساب رأس املال, وعالوة اإلصدار وإن كانا من مصادر التمويل للمؤسسة ال يعدان من − 8/2/2
الديون عليها وإن كان رأس املال يذكر يف املطلوبات ومها ال حيسامن من املوجودات 

 .الزكوية 
 تطبيقات االحتياطيات   −8/3

يم و, وهو ينشأ من إعادة تق)االحتياطيات الرأساملية(احتياطي إعادة التقويم  −8/3/1
التي  ثابتةالوجودات املم الية, وبام أنه نشأ عن تقوياملوجودات الثابتة بالقيمة السوقية احل

 ., فال حيسم من املوجودات الزكوية ىال تزك
رادي, وهو جزء من فائض الربح القابل للتوزيع يتم احتجازه بقرار االحتياطي اإلي − 8/3/2

سم من حيوهو ليس دينا عىل املؤسسة فال . إداري ملواجهة االحتياجات املستقبلية
 .املوجودات الزكوية 

أسهم اخلزينة أي خزينة (ي األرباح الناجتة عن عمليات أسهم املؤسسة املشرتاة احتياط  − 8/3/3
ال حيسم من املوجودات : , وهو ما يتحقق من رشاء املؤسسة أسهمها وبيعها)املؤسسة

 .الزكوية, وهو جزء من األرباح
 ومل يتقرر احتياطي األرباح املقرتح توزيعها, وهي األرباح التي يعلن عنها جملس اإلدارة − 8/3/4

 . ال حيسم من املوجودات الزكوية :توزيعها بعد
وهو . احتياطي األرباح املستبقاة, وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح إىل السنوات التالية  −8/3/5

 . ال حيسم من املوجودات الزكوية :نوع من االحتياطيات اإليرادية
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 الثامنية التي ترصف فيها الزكاةاملصارف   −9
 واملـساكني والعـاملني عليهـا إنام الصدقات للفقراء(ف الزكاة هي األصناف الثامنية التي نصت عليها اآلية الكريمة مصار

يـرتك  . 60: التوبـة)واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن الـسبيل فريـضة مـن اهللا واهللا علـيم حكـيم
 .والتطبيقات لكل صنف من األصناف الثامنيةللهيئات الرشعية للمؤسسات حتديد املقصود 

 
 أحكام تتعلق برصف الزكاة  −10

  للزكاة ذمة املدينني وال خيل ذلك بأداء املستحقني)املؤسسة (يملزكا ال جيزئ عن دفع الزكاة إبراء  − 10/1
 .دون تواطؤ أو اشرتاط  زكاة دائنيهم من ديوهنم مما قبضوه 

 أو ربط , لغيبة املال− بام ال يزيد لسنة −  وجيوز تأخري إخراجها , أدائهااألصل دفع الزكاة فور وجوب  −10/2
 . أو ملصلحة ظاهرة,توزيعها بجداول زمنية

ًعىل املؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقا أو حسابا خاصا هبا   −10/3 ً ً. 
ستثامرية  وعند احلاجة جيوز توظيف أموال الزكاة يف مشاريع ا.األصل رصف الزكاة يف مصارفها  −10/4

تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق للزكاة , أو تكون تابعة للجهة الرشعية املسئولة عن مجع الزكاة 
وتوزيعها , عىل أن يكون ذلك بعد تلبية احلاجة املاسة الفورية للمستحقني وتوافر الضامنات الكافية 

 .للبعد عن اخلسائر
 .ال تسقط الزكاة بالتقادم  − 10/5
, ويرجع يف حتديدها إىل اهليئات ل إخراج الزكاة قبل وقت وجوهبا برشوط التعجيلجيوز تعجي  − 10/6

 .الرشعية للمؤسسات
 .إخراج القيمة جائز   − 10/7
 . بل جيوز االقتصار عىل بعضها,ال جيب تعميم الزكاة عىل مجيع األصناف الثامنية  − 10/8
 . للمؤسات  الرشعيةاتاهرة تقدرها اهليئ ظ ملصلحة,إىل غري موطن املال املزكىجيوز نقل الزكاة   − 10/9

 
 أنصبة األنعام وزكاهتا − 11

 .11/3 و 11/2 و 11/1تنظر اجلداول يف البنود 
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 :جدول نصاب ومقادير زكاة اإلبل   11/1
 مقدار الزكاة الواجبة إىل  من
 ال يشء 4 1
 شاة 9 5

 شاتان 14 10
 ثالث شياه 19 15
 أربع شياه 24 20
 )خلت يف الثانية دسنة و( اض بنت خم 35 25
 )سنتان ودخلت يف الثالثة ( بنت لبون  45 36
 )دخلت يف الرابعةو ثالث سنوات  ( ةحق 60 46
 )دخلت يف اخلامسةو أربع سنوات (جذعة 75 61
 بنتا لبون 90 76
 حقتان 120 91

 ثالث بنات لبون 129 121
 حقة وبنتا لبون  139 130
 لبونحقتان وبنت  149 140
 ثالث حقاق 159 150
 أربع بنات لبون 169 160
 حقة وثالث بنات لبون 179 170
 حقتان وبنتا لبون 189 180
 ثالث حقاق وبنت لبون 199 190
 أربع حقاق أو مخس بنات لبون 209 200
 حقة وأربع بنات لبون 219 210
 حقتان وثالث بنات لبون 229 220
 نثالث حقاق وبنتا لبو 239 230
 أربع حقاق وبنت لبون  249 240

 بنت لبون) 40(حقة ويف كل ) 50(وهكذا ما زاد عن ذلك يف كل 
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 دول نصاب ومقادير زكاة البقر ج11/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم 11/3
 

 
 

 

 

 
 

 
  تاريخ إصدار املعيار− 12

 
 

 مقدار الزكاة الواجبة إىل من
 ء ال يش 29 1

 )دخلت يف الثانيةو سنة (تبيع أو تبيعة  39 30
 )سنتان ودخلت يف الثالثة ( مسنة  59 40
 تبيعان أو تبيعتان 69 60
  وتبيع أو تبيعة,مسنة 79 70
 مسنتان 89 80
 ثالثة أتبعة 99 90

  وتبيعان أو تبيعتان,مسنة 109 100
  وتبيع أو تبيعة,مسنتان 119 110
 ثالث مسنات أو أربعة أتبعة  129 120

 وهكذا ما زاد ففي كل ثالثني تبيع أو تبيعة, ويف كل أربعني مسنة

 مقدار الزكاة الواجبة إىل من
 ال يشء 39 1

 شاة 120 40
 شاتان 200 121
 ثالث شياه 399 201
 أربع شياه 499 400

 ٌ شاةوهكذا ما زاد عىل ذلك يف كل مائة شاة
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 اعتامد املعيار
 

 نوفمرب 28− 26 مملكة البحرين من تاريخ يفاملنعقد ) 22(يف اجتامعه  الزكاةمسودة مرشوع معيار الرشعي اعتمد املجلس 
 .م2008
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 )أ(ملحق 
 نبذة تارخيية

 
 أكتـوبر 15−10هــ  املوافـق 1425 شـعبان 30−26املنعقد يف الفـرتة  مـن ) 13( قرر املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 

 .إصدار معيار رشعي عن الزكاةبمكة املكرمة م 2004
 

  قررت األمانة العامة تكليف مستـشار رشعـي م2004) أكتوبر( ترشين األول 16 هـ املوافق1425رمضان 1  ويف تاريخ
 .إلعداد دراسة عن الزكاة

 
 ربيع األول 8 اخلميس اريخ بتاملنعقد ) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 

ناقشت اللجنة الدراسة, وطلبت من املستشار إدخال مكة املكرمة م ب2006) إبريل(نيسان  6هـ  املوافق 1427
 . التعديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات

 
 ذو القعدة 1هـ إىل 1427 شوال 26 مة يف الفرتة مناملنعقد يف مكة املكر) 17(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 

اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة التعديالت التي اقرتحتها م, 2006 نوفمرب 23م إىل 2006 نوفمرب 18هـ املوافق 1427
 ., وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة) 2(ورقم ) 1(املعايري الرشعية رقم 

 
م , 2007) مارس( آذار 8هـ املوافق 1428 صفر 18ع يف مملكة البحرين بتاريخ عقدت األمانة العامة جلسة استام

ًوحرضها ما يزيد عن ثالثني مشاركا يمثلون البنوك املركزية, واملؤسسات, ومكاتب املحاسبة, وفقهاء الرشيعة , وأساتذة 
ي طرحت خالل اجللسة, وقام أعضاء اجلامعات , وغريهم من املعنيني هبذا املجال, وقد تم االستامع إىل املالحظات الت

 .باإلجابة عن املالحظات, والتعليق عليها) 2(و) 1(جلنتي املعايري الرشعية رقم 
 

 27هـ املوافق 1428 مجاد اآلخرة  16− 12بتاريخ )  18( ناقش املجلس الرشعي اجتامعه املجلس الرشعي رقم 
دينة املنورة التعديالت التي اقرتحتها ندوة االستامع وأدخل م, امل2007)  يوليو( متوز 1م إىل 2007)  يونيو(حزيران 

 .التعديالت التي رآها مناسبة
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 15−11هـ املوافق 1429  صفر8− 4  يف الفرتة منمملكة البحريناملنعقد يف ) 20(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 
, وأدخل ) 2(ورقم ) 1(ن جلنة املعايري الرشعية رقم اللجنة املشرتكة املكونة مالتعديالت التي اقرتحتها , م2008فرباير 

 .التعديالت التي رآها مناسبة
 
هـ املوافق 1429 القعدة ي ذ30− 28الفرتة من املنعقد يف مملكة البحرين ) 22(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم  

 .عيار , التعديالت التي رآها مناسبة واعتمد املم2008) نوفمرب( ترشين الثاين 28− 26
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 )ب(ملحق 
 مستند األحكام الرشعية

 
ال يتصور نشوء دين عن بضاعة السلم املشرتاة لوجوب تعجيل رأس املال الذي يزكيه البائع بالسلم ضمن املوجودات * 

 .الزكوية 
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 )ج ( لحق م
 

 1التعريفات
 

األرباح + املخصصات التي مل حتسم من املوجودات + االحتياطيات + وع رأس املال املدف: طريقة صايف األصول املستثمرة
 – للسنة من تاريخ قائمة املركز املايل املطلوبات غري املستحقة الدفع خالل الفرتة القائمة املالية+ صايف الدخل + املبقاة 

ضافة لغري املتاجرة مثل العقار املعد لإلجيار صايف املوجودات الثابتة واالستثامرات امل+ جمموع أقساط السنة املالية الالحقة 
 .اخلسائر املرحلة+ 

 

                                                 
 .ً جاءت تعريفات أكثر املصطلحات مبارشة يف البنود اخلاصة ببيان حكمها تسهيال لتوقف معروفة عىل حتديد املقصود هبا1


