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تعريف عروض التجارة

حكم زكاة عروض التجارة

شروط وجوب زكاة التجارة 

كيفية إخراج زكاة التجارة

كيفية حساب التاجر للزكاة

زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة 
والمواد المساعدة 

أنواع من ا لمال ال تجب فيها الزكاة

زكاة ا#سهم

تعريف ا#سهم

حكم تداول زكاة ا#سهم

تعريف عروض التجارة

ـرِض ثـم تزول،  يت بذلـك: ألهنـا ال تسـتقر، بـل تَعْ ـمِّ وسُ
فـإن التاجـر ال يريد هذه السـلعة بعينها، وإنـام يريد ربحها من 

النقدين.
وض التجارة تشـمل مجيـع أنواع األموال غـري النقود،  ـرُ وعُ
كالسـيارات، واملالبـس، واألقمشـة، واحلديد، واألخشـاب، 

دَّ للتجارة. وغريها مما أُعِ

كل ما ُأِعدَّ للبيع والشراء بقصد الربح.

حديد

سيارة

أخاشب

مالبس

زكاة عروض التجارة
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٢٠١ فقه العبادات المصور

زكاة عروض التجارة

حكم زكاة عروض التجارة
ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ جتـب زكاة عروض التجـارة؛ لقوله تعـاىل: ( َيٰٓ

ــۡبُتۡم ) [البقـرة:٢٦٧]، فقد ذكر  نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَس
َ
ــٓواْ أ َءاَمُن

عامـة أهـل العلم أن املراد هبـذه اآلية: زكاة عـروض التجارة؛ 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ) [التوبـة:١٠٣]، ومال 

َ
ــۡن أ ولقولـه تعاىل: ( ُخۡذ ِم

التجارة من أظهر األموال، فوجبت فيه الزكاة.
شروط وجوب زكاة عروض 

التجارة
هب . ١ ر بقيمـة الذَّ دَّ قَ أن تبلـغ قيمتهـا النِّصاب، والنِّصـاب يُ

ة. ضَّ والفِ
ل.. ٢ أن يمر عليها احلَوْ
ـب هبا؛ . ٣ سُّ د التَّكَ صِ قْ ة للتجـارة، وذلك بأن يَ دَّ عَ أن تكـون مُ

». (متفق عليه). لُ بِالنِّيَّاتِ امَ امَ األَعْ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
ل، فإِن عاد  فإن غريَّ نيته من التجارة إِىل االستعامل انقطع احلَوْ
ل من جديد، إال أن يقصد التحايل عىل  إىل نية التجارة بدأ احلَوْ

ل حينئذ. إسقاط الزكاة، فال ينقطع احلَوْ
ا يف شـهر حمرم بنية التجارة، ثم  مثال ذلك: لو اشـرت أرضً
ل ينقطع،  يف شـهر شـعبان غريَّ نيته إىل بنائها ليسكنها، فإِن احلَوْ
ا  ثم يف شـهر شـوال عاد إىل نية التجارة، فإِنه يبـدأ حوالً جديدً
لَ ذلك حتايالً عىل إسقاط الزكاة  من شهر شوال، إال إِنْ كان فَعَ

ل ال ينقطع. فإِن احلَوْ

كيفية إخراج زكاة ُعُروض 
التجارة

ـعر السلع املعروضة للبيع بسعرها  د وتُسَّ دَّ َ ل حتُ إذا حال احلَوْ
ْرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسـب  احلايل يف السـوق، ثم ختُ

احتياج الفقري.
كيفية حساب التاجر للزكاة

كيف يحسب التاجر زكاة عروض 
التجارة؟

م ما عنده من عروض التجارة بقيمتها احلارضة.. ١ وِّ قَ يُ
يضيف ما لديه من نقود، سواء استخدمها يف التجارة أم ال.. ٢
يضيف ما له من ديون يضمن أداءها.. ٣
يطرح من هذا املجموع ما عليه من ديون.. ٤
ج الزكاة عن الباقي، وهي ربع العرش (٢٫٥%) . ٥ ْرِ خيُ

الـزكاة الواجبة = (قيمة عروض التجارة + النقود + الديون   
التي يضمن أداءها - الديون التي عىل التاجر) × (نسـبة الزكاة 

حسب احلول القمري ٢٫٥%).
حلساب زكاة التجارة ينظر إىل املوجودات الزكوية بجردها  -

وتقويمهـا يـوم وجوب الـزكاة، وذلك باالسـتعانة بقائمة 
املركـز املـايل (امليزانيـة) برصف النظـر عن وجـود ربح أو 

خسارة يف حساب األرباح واخلسائر.
املواد املعدة للتغليف والتعبئة ال تقوم عىل حدة إذا مل تشـرت  -

بقصـد البيع مفردة، أما إذا كانت تسـتخدم يف بيع عروض 
التجـارة، فتقـوم إن كانـت تزيـد يف قيمـة تلـك العروض 
كاألكيـاس اخلاصة، وإن كانت ال تزيد كورق التغليف فال 

تدخل يف التقويم.
يكـون التقويم لكل تاجر -سـواء أكان تاجر مجلة أم تاجر  -

جتزئة- بالسعر الذي يمكنه الرشاء به عادة عند هناية احلول 
-القيمة االسـتبدالية- وهو خيتلف عن سعر البيع -القيمة 

السوقية - وعن التكلفة التارخيية أو الدفرتية.(١) 
(١) راجع: توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعارصة ١٤١٧هـ – 

١٩٩٧م.
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٢٠٢

كتـــــــــــاب الزكاة

فقه العبادات المصور

إذا تغـريت األسـعار بـني يوم وأخـر وجوب الـزكاة ويوم  -
أدائها، فالعربة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو 

نقصت.
زكاة البضائـع املنقولـة قبـل قبضهـا عـىل مالكهـا وحيصل  -

املِلْكُ يف البضاعة املشرتاة عىل الوصف بالقبض، فالبضاعة 
املشـرتاة عىل الوصف التي يف الطريق فإن كانت مشـرتاة - 
مثال - عىل أسـاس التسـليم يف ميناء البائع تدخل يف امللك 
بمجرد التسليم إىل الشاحن، وإن كانت مشرتاة عىل أساس 
التسـليم يف ميناء املشرتي تدخل يف امللك عند بلوغها ميناء 

الوصول.
إذا اشـتملت أموال التجارة عىل عمـالت خمتلفة، أو ذهب  -

أو فضـة، فتقوم ملعرفـة املقـدار الواجب إخراجـه بالعملة 
التي يتخذها التاجر لتقويم عروض جتارته، وذلك بالسـعر 

السائد يوم وجوب الزكاة.
السـلع التجاريـة التـي عجل املشـرتي أداء ثمنهـا ولكنه مل  -

يقبض هذه السـلع، فزكاة هذا الثمن ال جتب عىل املشـرتي 
بل جتب عىل البائع.

زكاة المواد الخام الداخلة 
في الصناعة والمواد 

المساعدة
 املـواد اخلـام -األوليـة- املعـدة للدخول يف تركيـب املادة . ١

املصنوعـة كاحلديـد يف صناعـة السـيارات، والزيـوت يف 
صناعـة الصابون - جتب الـزكاة فيها بحسـب قيمتها التي 
ا عىل  يمكـن الرشاء هبـا يف هناية احلـول، وينطبق هـذا أيضً

احليوانات ونحوها واحلبوب والنباتات املعدة للتصنيع.
املـواد املسـاعدة التي ال تدخـل يف تركيب املـادة املصنوعة . ٢

-كالوقود يف الصناعات- ال زكاة فيها كاألصول الثابتة.
 زكاة السلع غري املصنعة والسلع غري املنتهية الصنع:. ٣

جتب الزكاة يف السـلع املصنعة ويف السـلع غري املنتهية  -
الصنع زكاة عروض التجارة بحسـب قيمتها يف حالتها 

الراهنة يف هناية احلول.

الزكاة على رأس المال
ـى من أمـوال التجـارة هـو رأس املال  كَّ زَ مـا يُ
بْح، أما  املتداول الذي يعد للبيع والرشاء بقصد الرِّ
ـب عند التقويم،  تَسَ ْ ما كان من أموال ثابتة فال حيُ
ج عنـه الـزكاة، كالرفـوف، والثالجات  ْـرَ وال ختُ
ل  نْقَ التـي حتفظ فيها السـلع، والسـيارات التـي تُ

هبا، واآلالت الرافعة للبضائع، ونحوها.

اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض 
التجارة

إذا اجتمـع مـع عـروض التجارة سـبب آخـر للزكاة  -
كالزروع تزكى زكاة عروض التجارة(١).

أنواع من المال ال تجب فيها 
الزكاة

اخلارج من البحر؛ كاللؤلؤ واملرجان والسمك إال إذا  -
أصبح عروض جتارة.

ة لإلِجيـار مـن عقـارات وسـيارات  - العـروض املعـدّ
وغريهـا ال زكاة فيهـا. وإنام الـزكاة يف أجرهتا إذا بلغت 

ا وحال عليها احلول. نصابً
نسان كسيارته ومنزله. - احلاجيات التي يستعملها اإلِ

(١) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٥١ وما بعدها.
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٢٠٣ فقه العبادات المصور

زكاة عروض التجارة

ملك النِّصاب
ل من أوله  هل يشـرتط ملك النِّصاب يف مجيـع احلَوْ
ل وهنايته؟  تَفَى باكتامله يف بدايـة احلَوْ كْ إىل آخـره؟ أم يُ

أم أن العربة بنهايته فقط؟ 
ل ويف هنايته؛  وْ العـربة باكتـامل النِّصـاب يف أول احلـَ
تُربِ أولـه النعقاد  ل، فاعْ وْ ملشـقة التقويـم يف مجيـع احلـَ
سـبب الوجـوب، وآخـره حللـول ميقاتـه. واأليـرس 
ا كشـهر رمضان أو غريه يقيِّم  د موعدً َدِّ للمسـلم أن حيُ

أمواله يف هذا املوعد ويزكِّي.

زكاة ا#سهم
تعريف ا#سهم

مثاله: رشكة مسـامهة رأس ماهلا ثالثة ماليني دوالر، جزأت 
رأس ماهلـا وقـت االفتتـاح إِىل عـرشة آالف جـزء، كل جـزء 
(٣٠٠) دوالر، هذا اجلزء هو السهم، وصاحب السهم رشيك 

يف الرشكة بقدر ما عنده من األسهم.
حكم تداول ا#سهم

ا، أو يرتتب عليه التعامل  مبـاح، ما مل يكن عمل الرشكة حمرمً
بالربا.

كيفية زكاة ا#سهم
تتوىل إدارة الرشكـة إخراجها نيابة عنهم إذا نص يف نظامها  -

األسايس عىل ذلك، أو فوضها صاحب السهم يف إخراجها.
وإذا تولت الرشكة إخـراج الزكاة فقد تبنى املجمع الفقهي  -

التابـع ملنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي أن الـزكاة تربـط عليهـا 
باعتبارها شـخصا اعتباريا أخذا بمبدأ اخللطة الذي ورد يف 
السـنة املطهرة بشأن زكاة األنعام، وعممه بعض الفقهاء يف 
مجيع األموال، أي تعترب مجيع أموال املسـامهني بمثابة أموال 
شخص واحد وتفرض عليها الزكاة هبذا االعتبار من حيث 

النصاب ومقدار الزكاة ونحوه.
ومجهور أهـل العلم عىل عدم األخذ بمبـدأ اخللطة يف زكاة  -

الرشكات، بل ينظر إىل نصيب كل رشيك عىل حدة. 
وممـا هـو جديـر بالذكـر أن املؤمتر الثـاين ملجمـع البحوث  -

اإلسـالمية قد سـار عىل رأي اجلمهور يف هـذه القضية فلم 
يأخـذ بمبدأ اخللطة، بل نظر إىل كل مال عىل حدة؛ ولذلك 

قرر ما ييل:
«يف الرشكات التي يسـاهم فيها عدد من األفراد ال ينظر يف  -

تطبيق هذه األحكام إىل جمموع أرباح الرشكات، وإنام ينظر 
إىل ما خيص كل رشيك عىل حدة».

وعـىل إدارة الرشكة يف هذه احلالـة أن تطرح من رأس ماهلا  -
األسـهم التـي ال جتب فيهـا الزكاة كأسـهم الوقف اخلريي 
وأسـهم اجلهـات اخلرييـة وأصـول أمواهلـا الثابتـة التي ال 
زكاة فيها كاملباين واملكاتب واألثاثات والسـيارات اخلاصة 

باالستعامل ونحوه من املوجودات غري الزكوية.
أما إذا مل تقم إدارة الرشكة بإخراج الزكاة فإنه يتعني عىل محلة 

األسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك عىل النحو التايل:
أسـهم الرشكات الزراعية خترج زكاهتـا كام يف زكاة الزروع . ١

والثامر.
أسـهم الرشكات التجارية خترج زكاهتا عن األصل والربح . ٢

مجيعا، وتقدر فيها األسهم بقيمتها يف السوق وقت وجوب 
الزكاة. 

 أسهم الرشكات الصناعية خترج زكاهتا عن صايف الربح ال . ٣
عن املعدات واملباين ونحوها.

إذا بـاع املسـاهم أسـهمه يف أثناء احلول ضـم ثمنها إىل ماله . ٤
وزكاه معـه عندمـا جييء حـول زكاته، أما املشـرتي فيزكي 

األسهم التي اشرتاها عىل النحو السابق(١) 
(١) قضايا فقهية معارصة د/ صالح الصاوي، ص٥٤ وما بعدها.

األسهم:
جــزء من أجزاء متســاوية من رأس مال 

الشركة المساهمة.
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