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ص  امل

ًا  ناك اتجا ثمارة أن  هادات الفقهية  زكاة الصناديق االس ُيظهر استقراء االج
ًا إليجاب زكاة عروض التجارة  قيمة ما يملكھ املتداولون من وحدات الصناديق  قو

ر (االس كم بحسب معاي رك  الصندوق، أو ١ثمارة، دون تفرق  ا ) نية املش
شاط الصندوق وموجوداتھ ٤) عملهما، أو (٣) نية مدير الصندوق أو (٢( ) طبيعة 

ة، و( ها مزكاة من عدمھ.٥الزكو ،  ) مدى كو ذا االتجاه الفقه ة  وناقش البحث 
ثما ون الصناديق تدير محافظ اس ثمارة بالنظر ل افظ االس رة ال تختلف عن امل

رح البحث  ها. وبناء عليھ، اق شأن زكا ا األفراد واستقرت الفتاوى  اصة ال يدير ا
ثمارة  حال األخذ بالرأي اآلخر  افظ االس حلوًال عملية آللية تطبيق الزكاة ع امل

ا امل ر أعاله، مع بيان آثار كم بحسب املعاي توقعة ع القرارات الذي يفرق  ا
ل السوق املالية ي ثمارة و   .االس
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  مقدمة: –١
ثمارة أن  هادات الفقهية  مسائل زكاة الصناديق االس ُيظهر استقراء االج
ًا إليجاب زكاة عروض التجارة  قيمة ما يملكھ املتداولون من  ًا قو ناك اتجا

ي ة، ومن ذلك فتاوى الش ثمار ه)، واملجموعة ١٤٣٣ (وحدات الصناديق االس
م). ٢٠٠٥ه) والعصي (١٤٣٥ه)، وخالد املص (١٤٣٣الشرعية لبنك البالد (

ثمار  راض أن غالب صناديق االس ذا االتجاه الفقه قائٌم ع اف وفيما يظهر أن 
ن فيھ، دون تفرق  رك ة املش ذات إدارة ناشطة  املتاجرة بأصول الصندوق ملص

كم بحسب نية  رك  الصندوق، أو نية مدير الصندوق أو عملهما، أو  ا املش
ها مزكاة من عدمھ. ة، ومدى كو شاط الصندوق وموجوداتھ الزكو  طبيعة 

ثمار بما استقر عليھ  ر  زكاة صناديق االس س كما يوجد رأي فقه آخر 
معظم العلماء املعاصرن  زكاة األسهم، فيفصل  زكاة الصناديق بحسب نوع 
هذا الرأي دائلة  ة مالك وحداتھ. ومن أشهر من أخذ  موجودات الصندوق، ونيَّ

  ه).١٤٢٩ه) والغفي (١٤٢٩(

ي والغفي ( يبا يجة ال توصل لها ال ذا البحث بالن أخذ  ه) ١٤٣٤و
ثمار (و صناديق املؤشرات  وال فصلت  زكاة نوع خاص من صناديق االس

ر إضا فية لم تقتصر ع طبيعة موجودات الصندوق ونية املتداولة) بحسب معاي
مالك وحداتھ، بل شملت نية وعمل مدير الصندوق. حيث توصل الباحثان إ أن 
بعد  س ثمار ذات إدارة خاملة،  ها صناديق اس صناديق املؤشرات املتداولة، بصف

ها مرت كم بزكا بطًا ابتداء نية وعمل التجارة من قبل مدير الصندوق، ما يجعل ا
ها، وع ما إذا كانت أصولها مزكاة من عدمھ. فإذا كان  ية وعمل متداول وحدا ب
ذه النية  ثمار، ولم يخالف  شراء وحدات صندوق املؤشر االس املتداول ينوي 
الة  ذه ا ها، وكانت أصول الصندوق مزكاة، فال يجب ع املتداول   باملتاجرة ف

  ت الصندوق. إخراج الزكاة عما يملكھ من وحدا
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جديد الباب إلعادة النظر  الفتوى السائدة حول  هاد ا ذا االج وقد فتح 
ثمار بما يجعلها أقرب إ العدالة، وتحقيق مقاصد الزكاة، مع تجنب  صناديق االس
ة ع قرارات  ون لھ آثار سلبية مشو جة فسي الث الذي لو ترك بدون معا

هاية املطا ثمار املا و  هائية االس داف ال ل منتجات السوق املالية، واأل ي ف 
ثمار  ن  االس هاد الفقه السائد يدفع األفراد الراغب من تنظيم السوق. فاالج
ذا  ثمار. و اصة بدًال من شراء وحدات  صناديق االس ن محافظهم ا و لت

ا ر مزكى (من خالل امل ثمار غ ن اس يجة متوقعة للمفاضلة ب فظ االختيار ن
ثمار مزكى (من خالل محافظ الصناديق). كما إن إيجاب زكاة  اصة) واس ا

ثمارة  حسب االتجاه الفقه  –عروض التجارة ع مالك وحدات الصناديق االس
رة األجل ع حساب الصناديق  - السائد  يحابي الصناديق ال تختار املتاجرة قص

ر مخاط ل األجل، األك ثمار طو رة وفائدة لالقتصاد. كما يؤدي ذلك ال تتجھ لالس
و ما يقوض أبرز أعمدة  ثمار، و شاء صناديق االس يط إ مع الث  الزكاة إ تث
ن الذي  ن املطلع ثمار املؤسس  األسواق املالية؛ وال تمثل املتداول االس

عزز كفاءة السوق.  ر   ل كب ش   سهمون 

ة االتجا هدف البحث إ مناقشة  عامل و ي الذي  ه الفقه الثا
ون الصناديق تدير محافظ  الصناديق معاملة األسهم  الزكاة، بالنظر ل
ا األفراد  اصة ال يدير ثمارة ا افظ االس ثمارة ال تختلف عن امل اس
ها. وتقديم حلول عملية حول آلية تطبيق الزكاة ع  شأن زكا واستقرت الفتاوى 

ثمارة  افظ االس هذا االتجاه.امل    حال األخذ 

ة الزكاة  مية البحث من املشاورات الدائرة حاليًا حول توجھ مص بع أ وت
يئة السوق املالية  ثمار أسوة بالشركات وس  لتحصيل الزكاة من صناديق االس

ثمار املؤسس  السوق املالية السعودية.   لتعزز االس
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يھ  البداية إ أن البحث ي ثمارة ونود التن افظ االس ركز ع زكاة امل
ا الصناديق  ا األفراد أم عامة مرخصة تدير سواء أكانت محافظ خاصة يدير
ثمارة متماثلة   افظ االس ثمارة. والغرض من ذلك التأكيد ع أن امل االس
سق واحد،  ها ب ها، وأن النظر الفقه السليم يجب أن ينظر إل ها وإدار و طرائق ت

كم، خاصة و  ر مؤثرة  ا ها الصناديق غ م  راطات اإلضافية ال تل أن االش
صول ع ترخيص (تختلف شروطھ بحسب نوع الطرح:  راط ا ومن ذلك اش
ثمارة من  ها االس سياسا خاص أم عام)، واإللزام بإفصاح أع سواء فيما يتعلق 

ة. ها من خالل تقارر دور شرة االكتتاب، أو أدا    خالل 

ة، ثم  ثمار افظ والصناديق االس يبدأ البحث بمقدمة مختصرة حول امل
ثمارة وصناديق  افظ االس هادات الفقهية السائدة حول زكاة امل عرض لالج
افظ  جديدة إليجاب الزكاة  امل ثمار واألسهم. ثم يناقش املسوغات ا االس

ها الفقهية،  ة، مع بيان آلية تطبيقها، ومسوغا ثمار ا املتوقعة ع االس وآثار
ص نتائج  ختم البحث بذكر م ل السوق املالية، و ي ثمارة و القرارات االس
ثمارة.  افظ االس   البحث وتوصيات للتغلب ع العوائق املتوقعة لتطبيق زكاة امل

ثمارة: املزايا والعيوب – ٢ افظ والصناديق االس   امل
ثمارة مفهوم أعم من الصنا فظة االس ة، حيث ينصرف امل ثمار ديق االس

شمل األصول املالية مثل األسهم والسندات  ثماري  فظة إ وعاء اس مفهوم امل
ا. مع ذلك، ينصرف عادة  ر ية مثل العقارات وغ وك والنقود واألصول العي والص
ثمارة" إ الوعاء الذي يتضمن أصوًال مالية فقط؛ سواء  فظة االس مفهوم "امل

ثمارة كانت مملوكة  رفة مثل الصناديق االس ومدارة من أفراد أو مؤسسات مح
ن) والشركات  بأنواعها أو املؤسسات املالية (وخاصة املصارف وشركات التأم

اصة، أو صناديق املعاشات والتقاعد.  رى ال لها محافظها ا   الك
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ل ( و الش ثمارة وعالقتھ بالصناديق ١و فظة االس ) مفهوم امل
ثم ثمارة االس افظ االس ل أدق. وسيقتصر البحث ع دراسة زكاة امل ش ارة 

 ذات األصول املالية فقط، واملضللة باللون األخضر.
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ثمارة  السنوات  ثمارة كقناة اس وقد شاع استخدام الصناديق االس
ها: عدد من املزايا؛ م رة، نظرًا لتمتعها    العشرن األخ

ثمر .١ عة األسواق : حيث حفظ وقت املس ثمر يدخر وقتھ  متا إن املس
رفًا  إدارة  ون مح رض أن ي ذه املهمة إ مدير للصندوق يف وكل  املالية، و
ثمرن الذين ال  سبة لصغار املس و أمر مهم خاصة بال ثمارة. و الصناديق االس

لفة لهؤالء املدراء.  دمات امل  ستطيعون شراء ا

اطرة .٢ ع امل سهم صتوز ها ع :  اطر لقدر ع امل ثمار بتوز ناديق االس
سبة  و كذلك أمر مهم بال ر ومتنوع من األصول املالية. و عدد كب ثمار  االس
افظ  دودة بناء محافظ مماثلة مل هم بأموالهم امل ثمرن، لعدم قدر لصغار املس

 الصناديق من حيث عدد األصول املالية وتنوعها.

اليف الصفقات .٣ اليف الصفقات ال يتحملها : فتتخفيض ت
ون الصندوق يتداول عادة  ثمر العادي؛ ل الصندوق أقل من ال يدفعها املس

رة جدًا، يحصل  مقابلها ع عموالت تفضيلية.   بكميات كب

ثمر السيولة .٤ ان املس ة؛ فبإم ثمار م مزايا الصناديق االس : و من أ
ثمر مدخراتھ الشهرة  الصندوق، أو س اجة  أن  ها إ نقد عند ا يحول جزء م

ر ال تزد عادة عن أسبوع. رة تأخ    أي وقت، ولكن مع ف

ها قد ال توظف مدراء  ثمارة أ  مقابل ذلك، يؤخذ ع الصناديق االس
ستطيع  املتوسط التفوق ع السوق، وملا تفرضھ من  ها ال  ها، أو أ أكفاء إلدار

اليف رسوم متنوعة مثل رسوم اإلدا رة كت ا من الرسوم املست ر راك وغ رة واالش
ها. ولهذا قد  رك ف وظ من أرباح املش ل م ش الصفقات املتكررة، ال تخفض 
ثمار؛ و صناديق  ثمار  نوع جديد من صناديق االس يتحول الفرد إما لالس

اصة  ن محفظتھ ا و شطة، أو ت لتجنب املؤشرات املتداولة ال ال تتطلب إدارة 
ثمارة.   نقائص الصناديق االس
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ثمارة  اململكة - ٣ افظ والصناديق االس   واقع امل
ن محفظة  ر من ثمانية مالي يوجد حاليًا  السوق املالية السعودية أك

ة، يملكها نحو ( ثمار با ٤٫٥اس افظ يملكها تقر ذه امل ثمر. و ) مليون مس
ثمرون أفراد، ما عدا ( ) تملكها جهات ٢١٥تملكها شركات، و() محفظة ٢٫٨١٢مس

ومية و( ثمارة و(٥٠٤ح ) محافظ التفاقيات مبادلة ٥٠٣) محافظ لصناديق اس
قدم موقع شركة السوق املالية السعودية ٢٠١٤(التقرر السنوي لتداول،  ). و

ثماري، وأدائھ  املا (تداول).    معلومات مفصلة عن كل صندوق اس

هاية الربع األول من عام وبلغ عدد الصناديق االس م ٢٠١٥ثمارة  اململكة ب
ها (٢٥٥( ٪) ٧٨) بليون رال، معظمها (١١٢) صندوقًا، تدير أصوًال مالية بلغت قيم

ن بالصناديق ( رك بلغ عدد املش رك٢٤٣أصول محلية. و   . ) ألف مش

شر إحصاءات تداوالت األفراد  وبدأت شركة السوق املالية (تداول) ب
ثمار من عام والشركا م أصبحت ٢٠١٣م. وابتداء من عام ٢٠٠٨ت وصناديق االس

ثمار ضمن تداول املؤسسات. ولهذا سنأخذ إحصاءات  تدرج تداوالت صناديق االس
جدول ٢٠١٢عام  ن ذلك ا ة، كما يب ثمار جم تداوالت الصناديق االس م كمؤشر 

)١.(  
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ثمار السع١جدول ( سبة قيمة صفقات صناديق االس   ودية ) 

  م ٢٠١٢إ إجما الصفقات الشهرة 

  الشهر
 قيمة صفقات

ال)   الشراء (بليون ر
سبة  ال

(٪)  
البيع  قيمة صفقات

ال)   (بليون ر
سبة   ال

(٪)  
  ١٫٥  ٢٫٣  ١٫٧  ٢٫٦  يناير
راير  ١٫٢ ٢٫٦ ١٫٦ ٣٫٣  ف
 ١ ٣٫١ ١٫٤ ٤٫٤  مارس
 ١٫٢ ٣٫٢ ١٫٥ ٤٫١  أبرل
  ١٫٨  ٢٫٣  ١٫٨  ٢٫٩  مايو
  ١٫١  ١٫٤  ٢  ٢٫٥  يونيو
  ٢٫١  ٢٫٩  ٢٫٥  ٣٫٥  يوليو

  ١٫٣  ١٫٣  ٢٫٢  ٢٫٢  أغسطس
ر تم   ١٫٨  ٢٫٣  ٢  ٢٫٦  س
  ٢  ١٫٨  ٢٫٥  ٢٫٢  أكتوبر
ر   ١٫١  ١٫١  ١٫٥  ١٫٥  نوفم
ر سم   ١٫٣  ١٫٥  ٢٫٢  ٢٫٧  د

  )www.tadawul.com.sa( : موقع شركة تداول املصدر 

سبة  جدول أن تداوالت الصناديق بالبيع أو الشراء تمثل  ظهر من ا و
سب املتدنية إ أن مت ذه ال ر  ش ة لتداوالت األفراد. و دنية،  ظل سيطرة وا

شط  املتاجرة، خاصة وأن قيمة الصفقات ال  ثمارة ال ت الصناديق االس
ون جميعها لغرض املتاجرة بل لشراء أسهم جديدة،  سب قد ال ت ذه ال تمثلها 

جديدة، أو بيع أسهم لتغطي راكات ا يجة االش رداد، أو لعوامل ن ة طلبات االس
ل مخاطرة الصندوق. ي عديل    أخرى مثل 
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ة.  ها الزكو كية موجودا وحسب املعلومات املتوافرة، ال تقوم الصناديق ب
يئة السوق املالية ثمار ١٤٢٧ منتصف  وقد أصدرت  ـ الئحة صناديق االس

هاية ذلك العام الئحة صناديق االس ثمار، وال تضمنت العقاري، ثم أصدرت  
ها لم  عمل وفق الشرعة اإلسالمية، ولك ثمار ال  بنودًا تتعلق بصناديق االس

ثمارة.   تتضمن أي بنود تتعلق بزكاة الصناديق االس

الية -  ٤ هادات ا ثمار مقابل زكاة األسهم: االج   زكاة صناديق االس
هادات الفقهية  مسائل زكاة األسه بع االج افظ من خالل ت م  امل

ناك عدة آراء للفقهاء  مسألة  ة، يت أن  ثمار اصة وزكاة الصناديق االس ا
ثمارة. مة، والصناديق االس   زكاة أسهم الشركة املسا

ن  ها خالف ب اصة، وقع  حكم زكا افظ ا ففيما يتعلق باألسهم  امل
، ص  ي ب جانب املتاجرة )، من الفقهاء من غلَّ ١٥-١٣الفقهاء. فبحسب (الش

ثمار؛  ب جانب االس هم من غلَّ بحيث تزكى األسهم زكاة عروض التجارة مطلقًا، وم
ندرج تحت  ة (و بحيث تزكى األسهم بحسب ما تملكھ الشركة من موجودات زكو
ن  ر نية مالك السهم، وفرق بناء ع ذلك ب هم من اعت ذا الرأي عدة آراء)، وم

ل األجل) وامل ثمر (طو ر األجل)، فاألول يزكي األسهم بحسب ما املس تاجر (قص
ي يزكي األسهم زكاة عروض التجارة.  ة، والثا تملكھ الشركة من موجودات زكو

و ما عليھ معظم العلماء املعاصرن.  ر    والرأي األخ

ذا البحث استخدام "املتاجرة" مرادفًا ملصط "املضاربة"  وقد آثرنا  
ر كونھ الشائع  أدبيات األس ر ع استخدام األخ راض معت واق املالية لوجود اع

يتداخل مع مفهوم شركة املضاربة  الفقھ، والرتباط مصط املضاربة  األسواق 
 ، ه)؛ وألن املضاربة  األسواق املالية  ١٤٣٠املالية باملجازفات الضارة (إصال

  زكاة عروض التجارة.  حقيقة األمر نوع متاجرة، ولربط املصط بموضوع
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ثمار فالفتوى السائدة  إيجاب زكاة عروض التجارة   أما صناديق االس
ة، و قائمة ع  ثمار ركون من وحدات الصناديق االس قيمة ما يملكھ املش
ن   رك ة املش راض أن غالب الصناديق تتاجر  أصول الصندوق ملص اف

كم بحسب ن رك  الصندوق، أو نية مدير الصندوق، دون تفرق  ا ية املش
ال  زكاة األسهم. و ا ة للصندوق، كما    الصندوق أو طبيعة املوجودات الزكو

ها: ، وال جاء ف ي   ومن ذلك فتوى الدكتور يوسف الش

ثمارة لها حكم عروض التجارة. ومن  "األموال ال  الصناديق االس
ذه الصناديق ال تج ع ة الزكاة والدخل، املعلوم أن  ها الزكاة من قبل مص ل

ذه الصناديق، وذلك بتقييمها  ذا فيجب عليك أن ُتزّكِي كامل حصتك   وع 
من قيمة حصتك  ) ٪٢٫٥(وقت حلول زكاتك وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 

م  صًا سا ادة أو نقصان. فمثًال: لو أن  الصندوق بحسب ما وصلت إليھ من ز
ال، وكان معتادًا  أن يحسب زكاة أموالھ يوم العاشر  الصندو  ن ألف ر ق بثمان

ساوي ذلك  من رمضان، فإنھ  ذلك اليوم يقيم حصتھ  الصندوق، فلو كانت 
اٍل مثًال فالزكاة الواجبة عليھ  ربع عشر املائة ألف أي ألفان  اليوم مئة ألف ر

ن ألف  كي عن ونصف، أما لو نقصت قيمة حصتھ إ خمس ال مثًال ف ر
ال، وهللا أعلم" ن ر ن وخمس ال فقط أي يخرج ألفًا ومائت ن ألف ر مس  .ا

 ، ي   ه)١٤٣٦(الش

  كما أفتت املجموعة الشرعية لبنك البالد بذلك:

"درست الهيئة الشرعية موضوع زكاة سهم البنك  جلسات عدة، وزكاة 
ثمار وبعد املداولة واملناق يوحدات صناديق االس    :شة قررت الهيئة ما يأ
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ثمر (مالك الوحدات) ثمار: تجب ع املس  زكاة وحدات صناديق االس
ول (حلول املوعد  ها السوقية (آخر تقييم معلن من البنك) عند حوالن ا بقيم

ثمر)." (بنك البالد،   )١٤٣٥السنوي لزكاة املس

ب الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمو ل الذي أعده د. وجاء  كت
عنوان (كيف تحسب زكاة أموالك؟):   صا الفوزان 

ها إال أن  ثمارة إخراج زكا "يجب ع من يملك وحدات  الصناديق االس
ن م وُتزكى وحدات الصناديق  .كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابًة عن املسا

ه٢٫٥كزكاة عروض التجارة ( خصم م ول، و ها يوم ا ا املوجودات ٪) حسب قيم
ر إن ُوِجدت" ة كاألصول الثابتة واألصول املعدة للتأج ر الزكو   .غ

و رأي خالد املص (   ه) حيث يقول:١٤٣٥و

ة تمثل حصًة  ماٍل من عروض تجارة،  ثمارَّ "وحدات الصناديق االس
ة  ة  أموال ُمَعدَّ ها فه حصَّ نا ّوِ ها، فمهما اختلفت م شط ظر عن أ غض النَّ

ها زكاة عروض التجارة".للتِّ    جارة؛ فتجب ف

  ) حيث يقول:م٢٠١٥وما يف بھ العصي (
يع   ري وت ش ها كاملضارب  ثمارة أ الصفة الغالبة ع الصناديق االس
ها  زكاة عروض التجارة، فإذا جاء يوم  األسهم، ولذلك فإن الزكاة الواجبة ف

ص زكاتھ ينظر إ ول الذي يخرج فيھ ال قيمة الوحدات ال يملكها ذلك  ا
ها  خرج م   .)٪٢٫٥(اليوم و

ل كل من الغفي ( ذه اآلراء، فصَّ )، ودائلة ٢٢٥ه، ص ١٤٢٩و مقابل 
ها، ومجال ١٤٢٩( ثمارا ثمار حسب طبيعة اس ه)  حكم زكاة صناديق االس

ا  ر شتمل ع أسهم وغ ونات الصندوق ال قد  شاطها االقتصادي، وبحسب م
رك  الصندوق. م وك والسلع واملعادن وحسب نية املش ن األصول كالعمالت والص

ذا القوِل  كم حسب نية مدير الصندوق. وحقيقُة  هما لم يفرقا  ا كما  –ولك
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ة ع نحو  - ) ١٤٣٥أشار املص ( ثمارَّ ناديق االس كاة وحدات الصَّ ُر  زَّ و السَّ
اصة، افظ ا سق واحد زكاة األسهم  امل هما ع  جري ف   . وا

ي والغفي ( يبا ه) إ أن صناديق املؤشرات املتداولة، ١٤٣٤وتوصل ال
بعد ابتداء نية وعمل التجارة من  س ثمار ذات إدارة خاملة،  ها صناديق اس بصف
ها،  ية وعمل متداول وحدا ها مرتبطًا ب كم بزكا قبل مدير الصندوق، ما يجعل ا

شراء وحدات وع ما إذا ك انت أصولها مزكاة من عدمھ. فإذا كان املتداول ينوي 
ها، وكانت أصول  ذه النية باملتاجرة ف ثمار، ولم يخالف  صندوق املؤشر االس
الة إخراج الزكاة عما يملكھ من  ذه ا الصندوق مزكاة، فال يجب ع املتداول  

  وحدات الصندوق.

ظهر من خالل استعراض االتجاه الع افظ و ام للفتاوى  زكاة أسهم امل
عارض. فاألفراد بحسب رأي معظم  ثمارة نوع  اصة والصناديق االس ا
هم من  اصة بحسب ني املعاصرن يجب أن يفرقوا  زكاة األسهم  محافظهم ا
ل األجل يزكي بحسب ما  ثمار طو شرى لالس ها، فما  هم ف تملكها ومدى متاجر

م رة األجل تملكھ الشركة املسا شرى للمتاجرة قص ة، وما  ة من موجودات زكو
ثمار املؤسس من خالل صناديق  يزكي زكاة عروض التجارة. أما إذا اختاروا االس
هم تزكية وحدات الصندوق زكاة عروض التجارة، دون تمي  ثمار، فيجب عل االس

كم بحسب نية مدير الصندوق من تملك األسهم، أو نية مالك وحد ات  ا
ة.   الصندوق أو طبيعة موجوداتھ الزكو

هادات الفقهية  هاد جديد يوحد االج ي الباب الج ولهذا يفتح الرأي الثا
افظ  ثمار معاملة امل عامل محافظ صناديق االس سق واحد، بحيث  الية   ا
اصة، مع مراعاة خصوصية قابلية وحدات الصناديق للتداول، وتحديدًا فيما  ا

ثمار املؤسس الذي  يتعلق بتجنب ون لھ بال شك آثار معززة لالس الث الذي سي
ن فيھ. زد منافع جميع األطراف املتعامل   يرفع من كفاءة السوق و
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ثمارة: آلية جديدة – ٥ افظ االس   زكاة امل

اصة ١-٥ افظ ا ثمارة معاملة امل   معاملة محافظة الصناديق االس
يبا ) يمكن األخذ بالرأي ه١٤٣٤ي والغفي (بناء ع ما توصل إليھ ال

افظ عمومًا  ثمارة  –الذي يفصل  زكاة امل ها الصناديق االس بحسب  - بما ف
جدول ( ة  ا مسة املو ر ا   ).٢املعاي

ثمار .)٢جدول ( سة املؤثرة  حكم زكاة محافظ وصناديق االس ر الرئ   .املعاي

كم املعيار  م  ا
نية مدير  ١

فظة    امل
تھ املتاجرة فتجب زكاة  ثمار؟ فإذ كانت ن ل ينوي املتاجرة أم االس
ثمار  تھ االس فظة، وإذا كانت ن عروض التجارة  إجما قيمة امل
سبة معينة  فظة، وقد ينوي املتاجرة ب فينظر  عملھ ونوع أصول امل
سبة فقط،  ذه ال فظة، فتجب زكاة عروض التجارة   من أصول امل

نظر  سبة املتبقية. كما يمكن و فظة  ال  عملھ ونوع أصول امل
ن األمرن أو تو اختصاصھ  شرة اإلصدار أن تحدد عمل املدير ب ل

ها. عمل  ن  ت  وآلية تحديد أي الن
عمل مدير  ٢

فظة   امل
ل يقوم فعال باملتاجرة؟ فإن كان كذلك، تجب زكاة عروض التجارة  

س فظة أو  شاطھ  املتاجرة. إجما قيمة امل ها بحسب قوة  بة معينة م
فظة ثمار فينظر  نوع أصول امل   .أما إذا كان يحتفظ باألصول لالس

نوع أصول  ٣
فظة   امل

ون لذلك أثر  عدم إيجاب  فظة مزكاة فيمكن أن ي إذا كانت أصول امل
فظة، أو يقلل من مقدار الزكاة الواجب عليھ تجنباً   الزكاة ع مدير امل
ر مزكاة،  فظة غ تھ وعملھ. أما إذا كانت أصول امل للث  الزكاة، وتبعًا لن
ق رقم  ها بالنظر لطبيعة كل أصل (انظر للتفصيل امل فال بد من تزكي

ها إذا كان نية املدير أو عملھ املتاجرة١   .)، أو تزكية كامل قيم
نية مالك  ٤

وحدات 
 الصندوق*

ثما تھ املتاجرة فتجب زكاة ل ينوي املتاجرة أم االس ر؟ فإذا كانت ن
عروض التجارة  إجما قيمة ما يملكھ من وحدات الصندوق، وإذا 

ثمار فينظر  عملھ ونوع أصول الصندوق.  تھ االس   كانت ن
عمل مالك  ٥

وحدات 
 الصندوق*

ل يقوم فعال باملتاجرة؟ فإن كان يتاجر فعال، فتجب زكاة عروض 
يمة ما يملكھ من وحدات الصندوق. أما إذا كان التجارة  إجما ق

ثمار فينظر  نية وعمل مدير الصندوق، ونوع  يحتفظ باألصول لالس
 أصول الصندوق.

مكن ٥(و )٤* املعياران ( ها، و جمهور لالكتتاب  عرض ل افظ ال تدار من قبل الصناديق، و ) خاصان بامل
ها من خالل السوق مباشرةـ أو ع رداد.تداول وحدا راك واالس  ن طرق االش
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ل تلفة االحتماالت .)٢( ش ثمار صناديق زكاة كم امل   .االس
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ل و الش ي والغفي (٢( و يبا ) ه١٤٣٤) املرفق املشتق من ال
مسة. ر ا ذه املعاي كم الزكاة بحسب  تلفة    االحتماالت امل

ل، ستعامل محافظ الصناديق اال  ثمارة وكما يظهر من خالل الش س
ها األنظمة  ها ال تتطل اصة، مع مراعية خصوصي افظ ا مقارنة  –معاملة امل

اصة  افظ ا ها: ( –بامل ا، و(١وم ثمار راتيجية اس ) اإلفصاح ٢) التصرح باس
ها، و( ها وحسابا كم ٣الدوري عن أدا و ما يف إ ربط ا ها للتداول. و ) قابلي

ر من  كم الذي ارتضاه بالزكاة بمجموعة أك ر ع أصل ا ر دون التأث املعاي
ثمرن األفراد.  شأن زكاة املس   جمهور العلماء املعاصرن 

ي والغفي ( يبا نا إ أن ما توصل لھ ال ر  ش ر حالة ه١٤٣٤و عت  (
افظ صناديق املؤشرات املتداولة (و نوع  ة مل خاصة وحدت املعاملة الزكو

اصة؛ النتفاء نية خاص من صناديق االس ة للمحافظ ا ثمار) باملعاملة الزكو
ذا النوع من الصناديق بحسب طرقة  وعمل مدير الصندوق  املتاجرة بأصول 
ها.  ذه الصناديق تبعًا لذلك كاألسهم من حيث حكم زكا   عملها. فأصبحت وحدات 

ردد  ثمار ت اصة  - وبال شك أن محافظ صناديق االس افظ ا ن - كامل  ب
ها عروض تجارة،  كم بمعاملة جميع الصناديق ع أ ثمار، وا املتاجرة واالس
د من  و مشا ند إ دليل من الفقھ أو الواقع،  ظل ما  س تفرق ال 
ي قيمة الصفقات ال  ثمار من قبل الصناديق، وتد ة لالس راتيجيات وا اس

ا  السوق.    تنفذ

افظة ٢-٥ ثمارة  آلية ربط الزكاة ع امل   االس
ن األسهم والصناديق   ساوي ب جديد الذي  هذا الرأي ا  حال األخذ 
كم ع أرض الواقع  ذا ا ة لتطبيق  هاد، فال بد من وضع آلية وا أصل االج
ثمارة  ة الزكاة تحصيل الزكاة من الصناديق االس خاصة إذا ما قررت مص

اصة. افظ ا   وامل
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ثمار بالطرقة  ضوء املناقشة أعاله ، يلزم تزكية محافظ صناديق االس
اصة بحسب ما استقر عليھ معظم العلماء  افظ ا ها امل نفسها ال تزكى 
املعاصرن، وتحديدًا أن يفرق  حكم زكاة محافظ الصناديق بحسب نية مدير 
ة،  ها وعملھ، وطبيعة موجودات الصندوق الزكو رك ف الصندوق وعملھ، ونية املش

  منع االزدواجية  دفع الزكاة. مع 

  معيار نية املتاجرة ١- ٢-٥
و وحده  رة، و اصة  من املعلومات املجهولة لغ فظة ا نية مدير امل
ثمار؟ وإذا كانت املتاجرة، فبأي  ل  املتاجرة أو االس تھ:  القادر ع تحديد ن

س ة الزكاة أن  مكن ملص ها. و نطق نية كل سبھ؟ ومن ثم إخراج زكاتھ بحس
و املتاجرة أم  ل  ثمر عند فتح محفظتھ من خالل اإلقرار بالهدف من ذلك،  مس
ول  ها، مع بيان تارخ ا سبة م فظة أم ب امل امل ثمار؟ فإذا كانت املتاجرة: ب االس
ى  د األد ا  ا سبة ال يحدد ون ال ؤخذ قولھ  ذلك، بحيث ت سبة لھ، و بال

ر. لوعاء الزكاة، ما ل سبة أك   م يخالفها باملتاجرة ب

دف  ها من خالل االطالع ع  أما تحديد نية مدير الصندوق فيمكن معرف
عديلها  ام الصندوق، وال ال يجوز  ا شروط وأح الصندوق وسياستھ كما تحدد
إال بموافقة مجلس إدارة الصندوق أو الهيئة املنظمة للسوق؛ حيث تلزم صناديق 

ثمار أن تذك ثماري للصندوق االس شرة اكتتاب الصندوق الهدف االس ر  
عديل  ثمرن خالل مدة محددة بأي  ة، كما تلزمھ بإبالغ املس ثمار وسياساتھ االس
ثمار حسب  ثمارة. فتعد النية  املتاجرة أو االس دفھ وسياستھ االس يتم ع 

مكن أن يطلب  منطوق سياسة الصندوق املعلنة، ما لم يخالفها املدير بالعمل. و
فظة  من مدير كل صندوق تقديم إقرار زكوي مماثل ملا يطلب من مدير امل

عمل بإقراره ما لم يخالفھ بالعمل.  اصة، و   ا
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ها  اخل ف ثمارة فيمكن اعتبار الدَّ رك  الصناديق االس أما املش
 ، س املتاجرة (خالفًا للمص ثمار ول ة االس ٌب نيَّ ِ ختياره ه)؛ ألن ا١٤٣٥ُمست

راك  الصناديق  ن محفظة خاصة  -االش و انية ت ة ع  -مع إم قرنة وا
ها  اليف العالية للمتاجرة بوحدات الصناديق، كو ب الت ثمار، وبس إرادتھ االس
تتطلب تحمل رسوم إدارة أع ووقت أطول، إذ تفرض الصناديق عادة رسومًا 

ر  راك  وحدات الصندوق و/أو اس هما إال  أيام ع االش سمح  ا، وال  داد
  معينة  األسبوع.

 معيار عمل املتاجرة:  ٢- ٢-٥
و املتاجرة، فال تؤثر النية وال ينظر الختالفها؛ ألن اإلعداد  لو وجد العمل و

 ، ي والغفي يبا و أقوى من النية (ال ). وعليھ، ه١٤٣٤للبيع حاصل بالعمل و
ع ثمار من قبل املدير مع املتاجرة نحتاج إ معيار للتحقق من عدم  ارض نية االس

ل موضو ع قصد املتاجرة، بأن  ش فظة. وال بد أن يدل املعيار   أصول امل
ن األصول املعدة  ها للتفرق ب ة يمكن االستدالل  ند إ قرائن وا س

فظة. ثمار أو تلك املعدة للمتاجرة ضمن أصول امل   لالس

رح البحث فيما ي ثمار واملتاجرة و وق ن عمل االس   :ثالث طرق للتفرق ب

فظة : معدل دوران امل   الطرقة األو
فظة  س معدل دوران امل معدل تكرار  Portfolio Turnover Ratio (PTR)يق

حسب معدل الدوران  فظة، و بيع وشراء األصول املالية من قبل مدير امل
ذا    بحث)، باستخدام املعادلة اآلتية:الللمحفظة خالل مدة معينة (و سنة  

                                          
فظة     _____________________________________  =معدل دوران امل

         

راة أو املباعة خالل سنة  قيمة األصول املالية املش

 قيمة األصول اململوكة للمحفظة خالل سنة
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فظة، كان ذلك داللة ع وجود عنصر العمل  لما ازداد معدل دوران امل ف
كلما ازداد معدل دوران  الدال ع املتاجرة  أصولها املالية. بمع آخر،

لزم مالحظة أن معدل  رى خالل السنة. و ش فظة، زاد احتمال بيع أي أصل  امل
عدة عوامل.  عتمد ع مدخالت املعادلة أعاله، وال تتأثر  فظة  دوران امل

جدول ( و ا رحها البحث، والذي ٣و دخالت املناسبة ال يق
ُ
ذه العوامل، وامل  (

تم مناقشة مسوغ .س   ها الفقه  القسم التا

فظة .)٣جدول ( ساب معدل دوران امل رحة    .املدخالت املق

رح العامل  م  املدخل املق
عتمد قيمة  ١ ُ ل  سط:  ال

راة أم املباعة؟   األصول املش
رح  ق جرت العادة ع استخدام القيمة األقل، و
ست  تب ذلك أو املتوسط؛ ألن كل الصفقات ل

ن.بالضرورة لغرض ب   املتاجرة كما س
بعد أصول  ٢ س ُ ل  سط:  ال

معينة عند حساب قيمة 
راة أم املباعة؟   األصول املش

بعاد السندات ال يتم  جرت العادة ع اس
عامل  مكن أن  هاية العام، و ا قبل  إطفاؤ
سبة  وك باملثل. ولكن العدل يقت بال الص
اصة حسم قيمة صفقات الشراء ال  للمحافظ ا

فظة خالل العام،  تمول بنقود إضافية تدخل امل
وباملثل يتم حسم قيمة صفقات البيع ال غرضها 
ها خروج  رتب عل ثمارات سابقة، و يل اس س
ماثلها  فظة خالل العام. و سيولة نقدية من امل
سبة للصناديق؛  ردادات بال راكات واالس قيمة االش

س ثمار ول دفها االس ذه الصفقات    .املتاجرة ألن 
املقام: ما القيمة املناسبة  ٣

لألصول اململوكة للمحفظة؟ 
ول أو  ها  أول ا ل قيم
آخره أو املتوسط السنوي؟ 
عتمد  حساب املتوسط  ل  و
هاية كل شهر أو  ع القيمة  

 كل أسبوع أو كل يوم؟

الدقة والعدالة تقت اعتماد حساب املتوسط 
مادا ع قيمة أصول السنوي لقيمة األصول اعت

جميع أيام التداول، بحسب  فظة عند اإلغالق  امل
فظة  إقراره. ول الذي حدده مدير امل   تارخ ا

ساب  ٤ املقام: ما املدة املث 
  املعدل؟

كلما قلت املدة ضعفت داللة معدل الدوران 
اإلحصائية. وع العكس، كلما زادت قوت داللتھ 

ون املدة عام واحد، اإلحصائية. و الغالب ت
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نا مع حول املدير. ولكن ال يوجد ما يمنع،  توافق  و
ر من سنة، ولربما  ون األفضل، استخدام أك بل قد ي
ون املعدل املستخرجة  فظة، حيث ي منذ بدء امل

  . أقوى إحصائيا  الداللة ع نية املتاجرة
  

ل محفظة  مكن حساب معدل الدوران ل عد  -امة سواء خاصة أو ع –و
ساب، وعادة ما  سط واملقام، و إحصائية سهلة ا تحديد نوع املدخالت  ال
ل  ش ا  شر رط الهيئات املشرفة ع األسواق املالية  ش ون من املتطلبات ال  ت
ت أمكن تحديد وعاء الزكاة بضرب  ثمار. فإذا حس دوري من قبل صناديق االس

ف ساوي معدل الدوران  قيمة أصول امل ول. وإذا كان املعدل  ظة عند تارخ ا
ر من  فظة لغرض املتاجرة.)٪١٠٠(أو أك رت جميع أصول امل   ، اعت

فظة   الطرقة الثانية: معدل دوران األصول املالية  امل
فظة، وال تجب فيھ  ثمار كل ما ال يتاجر فيھ من أصول امل عد لغرض االس

كن استخدام طرقة أخرى لتقدير وعاء الزكاة تبعًا زكاة عروض التجارة. وعليھ، يم
ذه الطرقة يتم  فظة. و  ثمار  امل قائمة ع تقدير األصول املعدة لالس
ذه  ول، باستخدام  فظة عند ا حساب معدل دوران كل أصل موجود  امل

   املعادلة، لألصل (أ):
                 

  _______________________________________________  = معدل دوران األصل (أ)

        

س قيمة الصفقات، ألن املعيار  نا أننا استخدمنا عدد الوحدات ول ظ  و
  يقتصر ع معلومات أصل واحد. 

ذه الطرقة إ العرف املستخدم  األسواق املالية لتقدير مدة  ند  س و
فظة عض االحتفاظ باألصول املالية باستخدام معدل دوران امل ؛ حيث توصلت 

راة أو املباعة من األصل (أ) خالل سن  ةعدد الوحدات املش

فظة  عدد وحدات اململوكة للمحفظة من األصل (أ) بتارخ حول امل
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ٌر إحصائي مقبول ملتوسط مدة  فظة ُمقّدٍ األبحاث إ أن مقلوب معدل دوران امل
فظة ال معدل )Næs and Ødegaard, 2007, 2008(االحتفاظ بأصولها  ؛ أي أن امل

ها  فظة ) ٪٢٥(دورا ن أن امل يحتفظ بأصولها  املتوسط ملدة أربع سنوات،  ح
ها  نطبق ) ٪٢٠٠(ال معدل دورا يتم تداول أصولها كل ستة أشهر  املتوسط. و

فظة عند حساب معدل دورانھ. ل أدق ع أي أصل ما  امل ش   ذلك 

فظة لتقدير  رشاد بمعدل دوران أي أصل ما  امل وعليھ، يمكن االس
ره  ثمار وغ ن األصول لغرض االس مكن األخذ بمعيار للتمي ب مدة االحتفاظ بھ. و

ي (ب رحھ الش و أن ١٤٢٩الضابط الذي اق ثمر واملتاجر: و ن املس ه) للتمي ب
و من ال ينوي بيع األصل املا خالل سنة، واملتاجر من ينوي بيعھ خالل  ثمر  املس

فظة بتارخ ) ٪١٠٠(سنة. وعليھ، يمكن اعتبار معدل دوران  ألي أصل  امل
ثمر و  ن األصل املس ن حولها حدًا فاصًال ب ره. فإذا كان معدل دوران أصل مع غ

ًا أو أقل من  فظة مساو ؛ فإن األصل يصنف ع أنھ لغرض )٪١٠٠(عند حول امل
ثمار، وإال فهو معد للتجارة. واختيار املعدل ( ن ١٠٠االس ند إ العالقة ب ٪) ُمس

ر  معدل دوران األصل ومتوسط مدة االحتفاظ بھ، فاألصل الذي معدل دورانھ أك
ن أن األصل )٪١٠٠(من  ، يتم االحتفاظ بھ  املتوسط ملدة أقل من سنة،  ح

ر من سنة. )٪١٠٠(الذي معدل دورانھ أقل من  ، يتم االحتفاظ بھ  املتوسط ألك
اصة أو مدير محفظة الصندوق  فظة ا ذا املعيار ع مدير امل مكن تطبيق  و

ثمار واملتا ن األصول ال لغرض االس   جرة.للتمي ب

ذا املعيار ع جميع األصول اململوكة للمحفظة  تارخ  وإذا ما طبق 
بعاد  ثمار أو املتاجرة، وباس سهولة إما لغرض االس حولها، فإنھ سيصنفها 
سهولة تحديد قيمة وعاء زكاة  ثمار يمكن  األصول ال تصنف لغرض االس

ا وقت ا سعر ول. وتجب مالحظة عروض التجارة بضرب عدد األسهم املتبقية 
ذه يجب ضمها  ل نقود، و سبة معينة من أصولها  ش افظ ُتبقي عادة  أن امل

  لوعاء زكاة عروض التجارة.
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  الطرقة الثالثة: وقت شراء األصول املالية 
ثمارة،  افظ االس ناك طرقة ثالثة أدق وربما أسهل  تقدير وعاء زكاة امل

عتمد ع معدل الدور  ها ال  ان. و أن ينظر  األصول املالية اململوكة ولك
ول أو أثنائھ ع أنھ  ها قبل بداية ا ري م ول، وصنف ما أش للمحفظة وقت ا
ال بالطرقة الثانية أعاله  و ا ا ع أنھ للتجارة. وكما  ثمار، وما عدا لغرض االس

سهولة تحديد قيمة وعاء زكاة عروض التجارة بضرب عدد األسه م املتبقية يمكن 
ا وجمع الناتج مع ما  سعر ثمار)  بعاد األصول ال تصنف لغرض االس عد اس )

فظة من نقد، وضرب املجموع بمعدل زكاة عروض التجارة   .لدى امل

ق ( تضمن امل ذه الطرق الثالث ع خمس محافظ ٢و ) تطبيق 
جداول   راضية. والنتائج األولية ال يمكن استخالصها من ا :اف ق ما ي   امل

ة ألع  حساب مقدار الزكاة. ولكن  .١ فظة متح طرقة معدل دوران امل
هرب من الزكاة  ظل ال هرب من الزكاة. و ها تصعب ال تتم عن الطرق األخرى بأ
هاية  عض أو كل أصولها قبل  فظة من التخلص من  واردًا  حال تمكن مدير امل

هالك أو ول وإنفاقها ع االس ثمارات أخرى خارج السوق املالية. ا   اس

راضية  .٢ افظ االف ل امل الطرقتان الثانية والثالثة متطابقتان  النتائج ل
ها قائمة ع عمليات  و و ما يفتح املجال لالكتفاء بالطرقة الثانية ل مس، و ا
عتمد الطرقتان ع األصول املوجودة   ة وبسيطة. وحيث  حسابية وا

ف هرب من الزكاة أسهل  حال امل انية ال ول فقط، فإن إم هاية ا ظة ب
فظة التخلص من أسهم  ن؛ حيث يمكن ملدير امل استخدام أي من الطرقت
م  ذا أ عد  ثمار حصيلة بيعها  أسهم جديدة. و ول واس هاية ا املضاربة قبيل 

ن. ن الطرقت ات  التحديات أمام تطبيق 

ة ألع  حساب ع الرغم من أن طر .٣ فظة متح قة معدل دوران امل
ن من حالة  ب ها يمكن أن تخفق  حساب مقدار الزكاة، كما ي مقدار الزكاة، إال أ
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فظة رقم ( ها بناء ع طرقة معدل دوران ٣امل )؛ وال كان مقدار الزكاة ف
الة أفضلية للطرق األخرى، ذه ا عطي  فظة أقل من الطرق األخرى. و  امل

هرب من الزكاة.  ت بحيث تصعب عملية ال   خاصة إذا ما حس

فظة: ٣- ٢-٥   طبيعة أصول امل
شتمل ع  فظة ال قد  ونات امل ال شك أن الزكاة تختلف باختالف م
ها  وك، وال تختلف معامل ا من األصول كالعمالت والسندات والص ر أسهم وغ

ة عن األسهم (للتفصيل أنظر آل دائلة).   الزكو

عض الدول و ال  اململكة  –  و ا ة الزكاة بأخذ الزكاة  - كما  تقوم مص
ثمار  فظة أو صندوق االس مة، وبالتا إذا كانت امل الواجبة من الشركة املسا
ون مزكاة بحسب طبيعة عمل الشركة لية، فإن أصولھ ت ثمر فقط  األسهم امل  س

ك ستد التفرق  ا و ما  مة، و فظة املسا ن كون أصول امل الة ب ذه ا م  
شأن أحد الصناديق  و ما سارت عليھ الهيئة الشرعية لشركة كسب  مزكاة أم ال، و

ت الهيئة عات) حيث بي و (صندوق كسب للتوز ا الشركة و أن الصندوق  ال تدير
س  صول ع عائد، ول ثمر  األسهم السعودية واألسهم القطرة لغرض ا س

عادل قيمة األسهم السعودية من الصندوق ألن للمضا ذا فال زكاة فيما  ربة، ع 
ة الزكاة والدخل، وأما ما  ها الزكاة من قبل مص جميع الشركات السعودية تج عل
ة يقدر مدير الصندوق  عادل قيمة األسهم القطرة فبحسب املوجودات الزكو

سيق مع الهيئة الشرعية (ك عض الوعاء الزكوي بالت سب). مع مالحظة أن 
ة ال تأخذ كامل الزكاة الواجبة من ا مة، املتخصصن يرى أن املص لشركات املسا

) فيما يتعلق باألسهم ال يقصد ١٤٣٥وتحديدًا املصارف، حيث أشار العصي (
صول ع األرباح والعوائد، إن كان  السوق  ثمار الطول وا بتملكها االس

ث من  .عنھ  السعودي فال زكاة ع مالك السهم؛ ألن الشركة تدفع الزكاة نيابة واس
جزرة، حيث ال  ذلك البنوك السعودية مثل: بنك البالد ومصرف الراج وبنك ا

ص االتصال ع  ة الزكاة والدخل كامل الزكاة، فيجب ع ال هم مص تطلب م
ها ملعرفة الزكاة ال لم تدفع من قبل البنك   .الرقابة الشرعية ف
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م أدوات األسواق املالية اإلسالمية، وال أصبحت  وك من أ عد الص و
ونًا  ثمارة للمؤسسات املالية، و نوع خاص من م افظ االس سًا  معظم امل رئ

ة  ام زكاة األسهم، ولكن لوحظ أن مص شملها أح رض أن  األسهم، وبالتا يف
س حقوق امللكية،  امات ول عاملها معاملة السندات، وتجعلها ضمن االل الزكاة 

الية من  وك ا ياكل الص ب ما تتضمنھ معظم  ل مباشر س ش ام املصدر  ال
ة  جة الزكو ذه املعا عد  هاء مدتھ. و ر مباشر بإعادة رأس مال الصك عند ان أو غ
الية. ومسألة زكاة  وك ا ياكل الص االت الشرعية   أحد اآلثار السلبية لإلش

وك أحد املسائل املهمة ال تحتاج إ مزد بحث.    الص

 : ةآلية منع ازدواجية الزكا ٤- ٢-٥
فظة، فيمكن   حال وجود دليل ع نية أو عمل املتاجرة من مدير امل
ها الشركات  ع للث  الزكاة، وذلك بأن يتم حسم الزكاة ال دفع تطبيق الرأي املا
ت  فظة، حسب قرار ب مة من زكاة عروض التجارة ألسهم املتاجرة  امل املسا

وت ونصھ: "إذا قامت الشرك ها، فال يجب ع الزكاة  ال كية موجودا ة ب
غرض املتاجرة،  ذا إذا لم تكن أسهمھ  م إخراج زكاة أخرى منعًا لالزدواج،  املسا
حسم منھ ما زكتھ الشركة أو  ها و غرض املتاجرة فإنھ يحسب زكا أما إذا كانت 
ر مما أخرجتھ الشركة عنھ  يزكي البا إن كانت زكاة القيمة السوقية ألسهمھ أك

سب الزائد  زكاة أموالھ األخرى أو وإ ن كانت القيمة السوقية أقل فلھ أن يح
ت الزكاة،  جيًال لزكاة قادمة" (ب   ). ٣٢ص  ،ه١٤٢٧يجعلها 

ي ( ذه املسألة رأي الش ه) بأن يقيد ذلك بمقدار ١٤٢٩والرأي األقوى  
ول؛ لئال يتكرر خ ها السهم إ عدد أيام ا صم ما دفعتھ األيام ال تملك ف

ها األسهم  ر من متاجر، فينظر املتاجر إ عدد األيام ال تملك ف الشركة من أك
سبة تملكھ لها إ أيام السنة.  عادل  حسم من زكاتھ ما  ها و   ال وجبت عليھ زكا

افظ من خالل صياغة  ذا الرأي عند ربط الزكاة ع امل مكن تطبيق  و
ساب الزكاة بدقة، م ل محفظة ع حدة.برنامج    ع تجنب الث ل
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  مسائل فقهية ذات عالقة – ٦
تم  األقسام السابقة إيراد املسوغات الفقهية لتب البحث للرأي الفقه 
عامل محافظة الصناديق  هاد، و ن األسهم والصناديق  أصل االج ساوي ب الذي 

ام الزك اصة فيما يتعلق بأح افظ ا ثمارة معاملة امل رح االس اة. وبناء عليھ اق
ذا الرأي.  ثمارة  حال تب  افظ االس ساب الزكاة ع امل البحث ثالث طرق 
ذه  ونناقش فيما ي عدد من املسائل الفقهية ذات العالقة بحساب الزكاة وفق 

: رحة. و   الطرق املق

ثمار؟ ١-٦ ن املتاجرة واالس كم  حال تردد النية ب   ما ا
ذه ا ي والغفي (نوقشت  يبا )، وتوصال إ عدد من ه١٤٣٤ملسألة  ال

ذه املسألة، و ها     :النتائج ال نب عل

جهاز الزكاة االستدالل ع  .١ لف. وال يمكن  أن النية أمر خفي خاص بامل
ها؛ ومن  لف مالحظ ر امل رة يمكن لغ ثمار إال بقرائن ظا ن نية املتاجرة أو االس ع

شرة االكتتاب، أو عمل املتداول أو الصندوق ذلك: السيا سة املعلنة للصندوق  
  مدة محددة.

ية املتاجرة  .٢ رة ب عارض نية املتداول أو مدير الصندوق مع عملھ، فالع  حال 
ثمار ما لم يخالفها العمل؛ ألن العمل أقوى من النية ية االس   .وإن خالفها العمل، وب

عارض نية أو عمل ا .٣ ملتداول مع مدير الصندوق، فتجب زكاة  حال 
ما.  عروض التجارة  حال وجود نية املتاجرة أو عملها عند أحد

لف املشار إليھ   و إقرار امل نطاق النية، و نا قرنة مهمة الس ونضيف 
لف ١-٢-٥الفقرة ( نطاق النية من خالل إقرار امل ة الزكاة اس ). إذ يمكن ملص

اصة أو طرح ع نفسھ  بداية ا علن فيھ عند فتح محفظتھ ا ول، والذي 
ثمار، وإن كانت املتاجرة:  ل  املتاجرة أم االس تھ؛  الصندوق لالكتتاب عن ن
ى  د األد ا  ا سبة ال يحدد ون ال ؤخذ قولھ  ذلك، بحيث ت سبة؟ و بأي 
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ر. ومن املتوق سبة أك لف لوعاء الزكاة، ما لم يخالفها باملتاجرة ب ع أن يختار امل
نطق أيضًا  س ُ تھ سوف  سبان أن ن سبة متاجرة مؤكدة، أخذًا  ا ردد أقل  امل

ول. هاية ا ول، وذلك عند حساب مقدار الزكاة الفع     من عملھ خالل ا

رة؟ ٢-٦ ثمارة من األموال الظا افظ والصناديق االس   ل امل
رة وا ديث عن دفع الزكاة يذكر الفقهاء مسألة األموال الظا لباطنة عند ا

ق  اكم ا ل ل ل يجزئ دفعها لإلمام أو نائبھ، و ، و سليمها لإلمام أو السا و
سليمها لھ؟. سلم دافع الزكاة إال ب ها بحيث ال     طل

ن  رة  املوا والثمار  ح ر من الفقهاء ع أن األموال الظا ينص كث
ب والفضة و  ، ٩-٢/٦عروض التجارة (ينظر: بدائع الصنائع أن الباطنة  الذ

ي ٢/٣٠٨حاشية ابن عابدين  يح ٢/٣٩٢، املبدع ٣/٣٨٩، البيان للعمرا ، ت
  ).٢/١٢٠، مطالب أو النه ٢/٣٣١الفروع 

ذا التقسيم وفقًا ملا تم العمل بھ  عهد الن  ) (وتتجھ نظرة الفقهاء إ 
هم استالم الزكاة  عث السعاة وطل عض املصارف  الزكاة ال من  ن، وأن  لف من امل

ن  عا والعامل يل هللا  جهاد  س تتحقق  صورتھ املث إال عن طرق اإلمام كا
ها  رة والباطنة أ ن األموال الظا كمة من التفرق ب ذكرون  ذلك أن ا ها، و عل

عض الفقهاء  ن الفقراء، إال أن  قها أع رة" فت دف ع اسمها "ظا نص ع 
ي  بدائع الصنائع  اسا و ما ذكره ال : "...ألن اإلمام إنما كان لھ ٢/٣٦مهم و

ر  راري ال تص ماية؛ ألن املوا  ال ان ا ها مل املطالبة بزكاة املوا  أماك
  محفوظة إال بحفظ السلطان وحمايتھ...".

 -ل التجارة فإن أموا –رحمهم هللا  –ومن خالل تأمل ما ذكره الفقهاء 
ها  تلفة وم ها امل وبخاصة األموال ال تخضع لرقابة السلطات العليا وتنظيما

ثمارة  افظ االس رة ال يحق لو األمر فرض الزكاة  - امل عد من األموال الظا
عززه أمور عدة: ذا االتجاه  ها مباشرة. و   عل
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نفية بأن املال الذي يمر عليھ ا  .١ لعاشر ع التاجر أنھ يوافق رأي عند ا
رة ي يقول  ،عد من األموال الظا اسا : " وكذا ٣٦-٢/٣٥ففي النص السابق عن ال

جملة؛ ألنھ ملا سافر  املال الباطن إذا مر بھ التاجر ع العاشر كان لھ أن يأخذ  ا
ذا؛ ألن اإلمام إنما كان لھ  را والتحق بالسوائم، و بھ وأخرجھ من العمران صار ظا

ر  املطالبة راري ال تص ماية؛ ألن املوا  ال ان ا ها مل بزكاة املوا  أماك
ذا املع موجود  مال يمر بھ التاجر  محفوظة إال بحفظ السلطان وحمايتھ، و
هم فإن عمر ابة ر هللا ع ان كالسوائم، وعليھ إجماع ال  ع العاشر، ف

ملسلم ربع العشر، ومن الذمي ر هللا عنھ نصب العشار وقال لهم: خذوا من ا
هم  ابة ر هللا ع ربي العشر وكان ذلك بمحضر من ال نصف العشر، ومن ا
نظر أيضًا حاشية ابن عابدين  ان إجماعا." و هم ف ولم ينقل أنھ أنكر عليھ واحد م

٢/٣١٤. 

ها   .٢ رة وباطنة محل خالف  جزئيات وم أن مسألة تقسيم األموال إ ظا
ب والفضة  عروض التجارة عضهم أن األموال الباطنة  الذ نابلة يرى  فعند ا

يح الفروع   ).٢/٣٣١فقط (ينظر: ت

رة  .٣ نابلة جواز دفع زكاة األموال لإلمام؛ سواء أكانت باطنة أم ظا يرى ا
 ).٢/١٢٠(ينظر: مطالب أو النه 

عا أعلم أن عروض التجارة  وق تنا وع ضوء ذلك؛ فالذي يبدو وهللا 
افظ  رة، لذا فإن تو اإلمام جباية الزكاة من امل عد من األموال الظا املعاصر 
رة. دف من رأى أخذ اإلمام للزكاة من األموال الظا ثمارة يحقق    والصناديق االس
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ثمار؛ وأمكن من  ٣-٦ ن املتاجرة أو االس ول الواحد ب إذا ترددت النية خالل ا
رة؛ فما الواجب؟خالل البيانات اإلحصائية    معرفة النية  كل ف

ثمارة  افظ االس رجيح بأن زكاة امل ذه املسألة ع ال ديث   يتجھ ا
ل املدى؛ إما باألخذ بأن  ثمار طو رة املدى أو اس بحسب النية من متاجرة قص
ول الواحد، كما  سائمة  غلبة ما تم فعًال خالل ا ثمار أو  و االس األصل 

عضھالغنم؛ بأ ول ومعلوفة  عض ا اآلخر، أو  مسألة زكاة  ن كانت سائمة 
ريًا دون جهد  ها ع ًا أم سق ها باملاء ن ن سق ردد ب بوب والثمار عند ال ا

ر ورأي قوي. و معت   ومشقة، ومسلك التغليب 

ول  رة كل نية  ا إال أن الباحثان يتجهان بما أنھ من املمكن معرفة ف
:تحديدًا بأن تحس ذا االتجاه ما ي عزز    ب وفقًا لذلك، و

ها بأن  .١ جبوب والثمار ال تردد سق عض الفقهاء  مسألة زكاة ا قول 
ري وبعضھ اآلخر بالن بأنھ يزكى ثالثة أرباع العشر مع  ول بماء ع عض ا كان 
هما لو ُوجد  جميع هم: أنَّ كلَّ واحد م  أن النص النبوي لم يذكره؛ ووجھ ذلك لد

نة ألوجب مقتضاه، فإذا ُوجد  نصفها أوجب نصفھ (املغ  ). وع ٣/١٠السَّ
ل أدق. ش  ذلك يمكن التجزيء إ أجزاء أقل تؤدي الغرض الزكوي 

ب للعمل باألغلب ُعسر التقدير، جاء   .٢ عض الفقهاء أن الس يذكر 
: إن كان١٢٥- ٣/١٢٤التاج واإلكليل  ر خالف) البا غلب األك ل  أحد  : "(و

شق والتقدير لھ  بع لھ  ر ألن الت هما تبعًا لألك ر كان حكم األقل م األمرن أك
تاج  هاية امل ر ما ح بھ الزرع وتم..." و  ى أبو محمد رواية أن املعت يتعذر وح

و) فإن غلب املطر فالعشر ٣/٧٧ ر  عت ما ففي قول  ن (فإن غلب أحد جانب : " ل
ج انب الغلبة (واألظهر يقسط) ألنھ القياس، فإن كان أو الن فنصفھ ترجيحا 

ن  ثلثاه بماء السماء وثلثھ بالدوالب وجب خمسة أسداس العشر ثلث العشر للثلث
وثلث نصف العشر للثلث و عكسھ ثلثا العشر، وإنما يقسط الواجب (باعتبار 
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عدد السقيات، فلو كانت  ما وال  ر ش الزرع) أو الثمر (ونمائھ) ال بأك املدة من ع
ها إ سقية فسقي  وقت الزرع إ وقت اإلدراك ثمانية أشهر واحتاج  أربعة م
ن فسقي بالن وجب ثالثة أرباع العشر،  باملطر و األربعة األخرى إ سقيت
هما باعتبار املدة أخذ باالستواء أو احتاج   وكذا لو جهلنا املقدارن من نفع كل م

ن فس ها إ سقيت و شهرن إ ثالث سقيات فسقي  ،قي بماء السماءستة م
: " (فإن ٢/٣٤٠" و املبدع  بالن وجب ثالثة أرباع العشر وربع نصف العشر ...

ما، نص عليھ)؛ ألن مقدار عدد السقي  ر ر أك ر من اآلخر اعت ما أك سقى بأحد
ر كالسوم. وقال ر األك شق، فاعت سقى بھ  كل مرة  :  ومراتھ وقدر ما  القا

عدد السقيات، وقيل: باعتبار املدة (وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط) لوجوبھ عند 
نظر أيضًا: حاشية ابن  رك ..." و التماثل، فكذا عند التفاضل كفطرة العيد املش

رًا فمن ٣/٢٣٧، البيان ٢/٣٢٨عابدين  عد عس . وما دام أن العمل ممكنًا ولم 
ة تحديد ذلك بدقة خاصة    مع وجود مصا شرعية من ذلك.املص

س  .٣ م للغالب ينصون ع أن الغالب ل أن الفقهاء رحمهم هللا عند ذكر
ون بالفائدة، جاء  اإلنصاف  يھ: قولھ "وإن ٣/١٠٠باملدة فقط بل قد ي : "تن

ب،  يح من املذ ر النفع للزرع والنمو ع ال ر" االعتبار باألك ما أك سقى بأحد
ر  نص عليھ، وقدمھ  ر السقيات، وقيل: االعتبار باألك الفروع وقيل: االعتبار بأك
جر، ال ٣٣٨- ٣/٢٣٥مدة..." و البيان  ش فيھ ال ع : "أن االعتبار بالزمان الذي 

ي:  ش بالسقيات. والثا ع ش بالسقية الواحدة ما ال  ع عدد السقيات؛ ألنھ قد 
عدد السقيات، وإليھ أومأ الشيخ أبو  اق  " املهذب أن االعتبار  ، حيث قال: “إ

تم  ، و و أمر ظ و مقدار الفائدة، و يقسط ع عدد السقيات." فاملعول عليھ 
ذه األمور  جوء إ الظن  مثل  ره، فال العمل بھ إذا ما كان غلبة ظن يقدم ع غ

  متجھ فكيف بالتقدير الذي يصل إ درجة متقدمة وفقًا لإلحصائيات الدقيقة.
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ذا القول  زكاة الثمار دون زكاة السائمة، يبقى  ساؤل مقدر: ملاذا قسنا 
ن السوم والعلف كذلك  ففي السائمة املعول بالسوم غالب العام فيما لو تردد ب

وب والثمار؟ ردد  ا   مثل ال

الف  املقدار فقط  جواب عن ذلك: أن القياس ع أصل زكوي باالتفاق وا ا
ها أصل زكوي من عدمھكما  مسألتنا أو  ن كو ردد ب  .من القياس ع مسألة ت

هاية  ها   ول بدًال عن قيم ل يجوز األخذ بمتوسط قيمة العروض  ا
ول. لم الفقهاء عن حول عروض التجارة يذكرون اختالفهم  بداية  ا عندما يت

ول عن النصاب؛ فهل ينقطع أم  ول وأثر نزول قيمة العروض خالل ا   ال؟ا

هم يذكرون  ون  –غض النظر عن املسألة السابقة –إال أ أن قيمة الزكاة ت
ة، ومن األمور ال يرى الباحثان  و  سائر األموال الزكو ول كما  هاية ا وفقًا ل

ها  مية دراس ة  –أ الفية القو خاصة مع كون زكاة عروض التجارة من املسائل ا
انية األخذ بمتو  – هايتھ. مدى شرعية وإم س   ول كامًال ول سط القيمة خالل ا

ولم يجد الباحثان تخرجًا فقهيًا ممكنًا لهذه املسألة. فيبقى العمل ع التقدير  
و األصل شرعًا. ول    هاية ا

ثمار -  ٧   األثر ع قرارات االس
قيقي  رات االقتصاد ا يؤكد البحث ع أن آثار الزكاة ال تقتصر ع متغ

افز ع العمل (الزرقا، مثل ا ثمار وا هالك واالس ي،  ١٤٠٤الس يبا وال
ثمار املا املتعلقة باالختيار (١٤١٠ شمل قرارات االس ا ل ن ١) بل تتعد و ن ت ) ب

ثمار، ( راك  صناديق االس اصة أو االش افظ ا ن شراء األسهم لغرض ٢امل ) وب
رة  ل األجل أو املتاجرة قص ثمار طو ستعرض فيما ي أثر األخذ االس األجل. و

هائية ع تحقيق  ا ال ذه االختيارات، وآثار ناه البحث ع  بالرأي الذي يت
رى للسوق املالية. داف الك   األ
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ثمار مقابل املتاجرة  األسهم ١-٧   الزكاة وقرار االس
غّلب جانب املتاجرة، وتو  جب فيما يتعلق بزكاة األسهم، نجد أن اآلراء ال 

ثمار، فتوجب الزكاة حسب  غّلب جانب االس زكاة عروض التجارة مطلقًا، أو 
ثمار مقابل املتاجرة   موجودات الشركة مطلقًا، ال تؤثر  اختيار املتداول لالس
ن  األسهم. أما الرأي الثالث الذي عليھ معظم العلماء املعاصرن، والذي يفرق ب

وظ  ثمر واملتاجر، فلھ أثر م ل األجل ع املس ثمار املا طو جيع االس  
ذا  سبة املتاجرة. و ناقص مع زادة  فظة ي حساب املتاجرة  األسهم؛ ألن عائد امل
ثماري لألسواق املالية  بال شك يتوافق مع مقاصد الشرعة بتعظيم الدور االس

ن، ومنعها من االنجراف  املجازفات ال تضر بكفاءة السوق وتزد من مخا طر الغ
ها ها وتضعف سيول ن فيھ السوق، فيقل إقبالهم عل  .وكلها تضعف ثقة املتعامل

يط املتاجرة أقوى فيما لو تم فرض الزكاة ع  ون أثر الزكاة  تث و
ل صرح  ش تحملون  ة؛ ألن األفراد س ثمار اصة والصناديق االس افظ ا امل

فظة، ولن لفة أع للمتاجرة  أصول امل يمنحهم تجنب قناة الصناديق  ت
ة. ة زكو الة أي م ذه ا ثمارة     االس

ثمار ٢-٧ راك  صناديق االس اصة مقابل االش افظ ا ن امل   الزكاة وقرار تكو
ها  ثمار، نجد أن الرأي السائد الذي يوجب ف فيما يتعلق بزكاة صناديق االس

جع ع التداول املباشر  ن زكاة عروض التجارة،  و  السوق املالية من خالل ت
ثمار.  ر املباشر من خالل صناديق االس ثمار غ اصة، بدًال من االس افظ ا امل
افظ  ر مزكى (من خالل امل ثمار غ ن اس يجة متوقعة للمفاضلة ب ذه ن و
رتب ع  ذا الرأي). وقد ي ثمار مزكى (من خالل الصناديق حسب  اصة) واس ا

ي والغفي (كما ف –ذا القرار  يبا ا:  -  )ه١٤٣٤صل ال آثار اقتصادية أبرز
ثمرن  ثمار املؤسس النافع للسوق املالية، وربما انجراف املس إضعاف االس
ون  ن للمتاجرة  السوق، ما يزد من فرص التالعب بالسوق؛ ل ل ر املؤ األفراد غ
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ثمرن من النوع الذي يفضل املتالعب دخولهم السو  و أمر مضر ؤالء املس ق. و
ة املتداول الفرد وكفاءة السوق وسيولتھ.  بمص

  آثار أخرى  ٣-٧
ظ من  ، ي ثمار املا ديث عن أثر الزكاة ع قرارات االس بمناسبة ا
ها،  وك، مقابل املتاجرة ف ثمار  األسهم والص ام الزكاة تفضيلها لالس إح

ثمار أو املتاجرة   وك) ع حساب وتفضيلها لألمرن (أي االس األسهم والص
ن وسائل  ذا لھ أثره ع االختيار ب ة. و ل بالديون، وخاصة القروض الربو التمو
ل باملشاركة  ة لزكاة الديون تحفز ع التمو جة الزكو تلفة، فاملعا ل امل التمو
ل  د القول بأن مقاصد الشرعة تفضل التمو و ما يؤ ل بالدين، و بدًال عن التمو

  ل املشاركات ع حساب املداينات. من خال

عطي  ية  ظ أن النظم الضر و سائد عامليًا؛ ن  املقابل، وباملقارنة بما 
و ما أدى إ  ل باملشاركة، و ل بالدين ع حساب التمو ية للتمو مزايا ضر
جم الناتج  ل بالدين إ أن وصل ما يقارب ثالثة أضعاف  جم التمو م  ت

؛ ٢٨٦ (امل العال س لهشاشة االقتصاد العال ب رئ ان وال يزال س ٪)، ف
ب  ر س راء تفس ادة احتمال اإلفالس أمام الصدمات. وقد حاول ا ب ز س
ما املعاملة  بان: أحد لة س ن أن أس املش إدمان العالم ع االستدانة وتب

راض تحسم من راض. ففوائد االق ل باالق ية التفضيلية للتمو وعاء  الضر
و ما يحفز الشركات إلصدار سندات بدًال عن  و غالبًا األرباح. و الضربة الذي 
و أن الناس يبالغون   ب اآلخر سلوكي، و ل. والس ها للتمو أسهم، عند حاج
تقدير أمان وضمان الفوائد ال تدفع ع الديون. وبالتا ال توجد وسيلة لفطم 

جة مھ وو املعاملة  العالم عن االستدانة إال بمعا لة إ أدت إ ت أصل املش
ية التفضيلية ( حتاج موضوع أثر الزكاة The Economist, May 2015الضر ). و

ل إ مزد بحث.    ع قرارات التمو
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اتمة – ٨   ا
ص النتائج ١-٨   م

ة ع نحو  ثمارَّ ناديق االس ر بزكاة الصَّ س انته البحث إ تب الرأي الذي 
ثمارة زك ها تدار من خالل محافظ اس سق واحد، أل هما ع  جري ف اة األسهم، وا

عامل باملثل سواء كانت خاصة باألفراد أو الشركات أو عامة من خالل  يجب أن 
ن زكاة محافظ األفراد وزكاة صناديق  ثمارة مرخصة، وألن التفرقة ب صناديق اس

ند إ أساس فقه قوي أو س ثمار ال    دليل إحصائي قاطع. االس

سبة املتاجرة  أي محفظة،  رحًا عمليًا لتقدير  وبناء عليھ؛ قدم البحث مق
ذا التقدير  نطلق  ثمارة. و افظ االس ند عليھ  ربط الزكاة ع امل س يمكن أن 
ة ألصول  فظة، والطبيعة الزكو ية وعمل مدير امل ر أساسية مرتبطة ب من معاي

فظة، باإلضافة  ثمر  وحدات الصندوق  حال صناديق امل إ نية وعمل املس
ثمار   .االس

ثمار ال  رح الذي قدمھ البحث ع صناديق االس ومن السهل تطبيق املق
ر  س من العس ها مزكاة، ولكن ل لية؛ بصف مة امل تقتصر ع أسهم الشركات املسا

ذا البحث ع  ها   ون عميم النتائج ال تم التوصل إل تلفة ال ت الصناديق امل
ا من األصول املالية كاألسهم  ر لية، أو تتضمن معها غ ها خالف األسهم امل موجودا

اصة  وك واملعادن والعمالت والسلع أو األسهم ا  Privateالعربية والدولية والص
equitiesساب الزكاة ع ذه األحوال وجود آلية مستقرة   . وكل ما يتطلبھ األمر  

و وصندوق  ت الزكاة ال ة، كما يفعل ب تلفة من املوجودات الزكو ذه األنواع امل
مة املدرجة  أسواقهما  الزكاة القطري، بإعالن زكاة السهم الواحد للشركات املسا
ذه املهمة للشركات املتخصصة  الفرز الشر  املالية، أو من خالل توكيل 

ادة معلومات مفصلة وحديثھ عن القوائم املالية لألصول املالية؛ وال تملك ع
مة الدولية املتوافقة مع الشرعة   .جميع الشركات املسا
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  توصيات:  ٢–٨
افظ  ة الزكاة تحصيل الزكاة من جميع امل يو البحث بتو مص
ا الشركات والصناديق  ا األفراد أو العامة ال تدير اصة ال يدر ثمارة ا االس

ثمار  ن الذين االس م ال عن أغلب املسا جباية العامة للزكاة تزل اإلش ة؛ ألن ا
هم املالية (املز ثمارا اص باس هم التعرف ع الوعاء الزكوي ا ص  ،يتعذر عل

رة ال يمكن التحقق من ٢٩ ثمار أصبحت من األموال الظا )، وألن صناديق االس
سهولة، باستخد ها  ا مقدار الزكاة الواجبة عل ام املعلومات املفصلة ال يوفر

ها للتحقق من  ر اإلحصائية ال يتم االتفاق عل ي، واملعاي رو نظام التداول اإللك
  غرض املتاجرة، وتجنب الث  الزكاة. 

ها وتطبيقها، يو  ن األخذ   حال لم يتم األخذ بالتوصية أعاله، أو 
ثمار باملبادرة بإعالن مقدار البحث شركات الوساطة املالية املديرة لص ناديق االس

ذا  ر ال تم طرحها   ا بناء ع املعاي الزكاة الواجبة ع الصناديق ال تدير
البحث، والذي يمكن أن يجعلها خارج دائرة الرأي السائد  زكاة الصناديق، 
ثمرن. وتقوم  ن مجتمع املس ل أفضل ب ش ذه الصناديق  ق  سو سهم   و

عض شركات الوساطة بإعالن الزكاة الواجب إخراجها من قيمة وحدات حا ليًا 
ها تفتقر إ  ذا االتجاه، ولك ا، و خطوة جيدة   الصناديق ال تدير

 .  التفاصيل ال تضمن حساب مقدار الزكاة بدقة مع تجنب الث
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  املراجع

نفيابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواس السك فتح (د.ت)  ندري ا
روت. القدير شرح الهداية   ، دار الفكر، ب

ن بن عمر مد أم تار ع حاشية ابن عابدين املسماةـ)، ١٤١٢( ابن عابدين، مل  الدر رد امل
ر األبصار تار شرح تنو روت- دار الفكر، امل  م.١٩٩٢- الطبعة الثانية- ب

ر  ، تحقيق د.املغ(د.ت)  ابن قدامة لو، دار عالم الكتب، الراض، عبدهللا ال كي وعبدالفتاح ا
ع وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية، الطبعـة الثالثة  . توز

نب يم بن محمد ا ان الدين إبرا ، بر ، دار الكتب املبدع شرح املقنع)، ١٤١٨( ابن مف
  م.١٩٩٧، الطبعة األو، لبنان: روتب –العلمية 

، شمس الدين املق نبدس أبو عبدهللا محمد ابن مف -، عالم الكتبالفروع)، ١٤٠٥( ا
عة  م.١٩٨٥-الطبعة الرا

.  نقاش :)speculation( األسهم سوق   املضاربة مصطـ). ١٤٢٩( العظيمعبد إصال
شور  كتاب حوار األربعاء واصطال لغوي  ـ مركز أبحاث االقتصاد ١٤٢٨- ١٤٢٧. م

  .٧٥-٦٥لعزز. جدة. اعبد اإلسالمي. جامعة امللك
ثمارةه). ١٤٢٩( آل دائلة. حسن . بحث مقدم  ندوة (زكاة األسهم زكاة الصناديق االس

ل  ها الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمو ة) الذي نظم ثمار والصناديق االس
  ه.١٤٢٩جمادى األو  ١٧بالراض  

ا الشاف ، دار الكتاب املطالب شرح روض الطالب أس(د.ت)،  األنصاري، أبي يح زكر
  اإلسالمي.

رنته)، ١٤٣٣( بنك البالد : املوقع الرس ع شبكة اإلن
www.bankalbilad.com.sa/ar/ZakatShares.asp ه.١٤٣٣شعبان  ١٢، تارخ الزارة  

ت الزكاة ساب زكاة الشركات ه)،١٤٢٧( ب تدليل اإلرشادات  و   .، ال
ة)، ١٤٣٦( تداول  رنت التقارر السنو ، موقع شركة تداول ع شبكة اإلن

)www.tadawul.com.sa ارة   ه.١٤٣٧ربيع األول  ١٥)، تارخ الز
، شمس الدين محمد بن أحمد املصري املعروف ب رالرم  هايةـ)، ١٤٠٤( الشاف الصغ

هاج تاج إ شرح امل  م١٩٨٤-د.ط- ، دار الفكرامل
س ، من أبحاث الزكاة  االقتصاد العام والسياسة املالية دور  )ـ١٤٠٤( الزرقا، محمد أ

 ، و ت الزكاة ال   )info.zakathouse.org.kw(املؤتمر األول للزكاة، ب
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ي، محمد وعبد هللا الغفي يبا  مجلة جامعة امللكه)، زكاة صناديق املؤشرات، ١٤٣٤( ال
  .٤٤-٣، ص ص: ٢، ع٢٦، مالعزز: االقتصاد اإلسالميعبد

ي، محمد يبا شغيل املوارد االقتصادية  )ه١٤١٠( ال    .، الراضأثر الزكاة ع 
نب ي ا ، مطالب أو النه  شرح غاية املنتهـ)، ١٤١٥( السيوطي، مصطفى الرحيبا

روت، الطبعة الثانية.ا   ملكتب اإلسالمي، ب
ثمارة. زكاة األسهم ه)،١٤٢٩( الشبیلي، یوسف . ضمن أبحاث ندوة زكاة األسهم والصناديق االس

  ـ.١٤٢٩جمادى األو  ١٧الراض. 
رنته)، ١٤٣٢( الشبیلي، یوسف : املوقع الرس ع شبكة اإلن

www.shubily.com/index.php?news=35 ه١٤٣٣شعبان  ١٢. تارخ الزارة.  
، محمد ام الزكاةه)، ١٤٣٧( العصي ص أح رنت، م الل ع شبكة اإلن ، موقع الربح ا

)http://www.halal2.com/main/65 ه١٤٣٧يع األول رب ١٥)، تارخ الزارة.  
ر الشاف ن يح بن أبي ا س ي، أبي ا ب اإلمامـ)، ١٤٢١( العمرا  البيان  مذ

روت، الطبعة ، شرح كتاب املهذبالشاف هاج، ب ، تحقيق قاسم النوري، دار امل
.   األو

. سعود . جامعة اإلمام محمد بن رسالة دكتوراه. النوازل  الزكاةه). ١٤٢٩( هللاعبد الغفي
  .ـ١٤٢٩اإلسالمية. الراض. 

. ثمارةه). ١٤٣٣( هللاعبد الغفي وك االس افظ والص ت زكاة الصناديق وامل ، ضمن ندوة ب
ة)، توس. ثمار وك االس افظ والص عنوان (زكاة الصناديق وامل   الزكاة 

لالهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد و ؟ كيف تحسب زكاتكه). ١٤٢٩( الفوزان، صالح  ،التمو
  الراض.

ي اسا ب الشرائعـ)، ١٤٠٦( ال -الطبعة الثانية- ، دار الكتب العلميةبدائع الصنائع  ترت
 م.١٩٨٦

ب البصري الشاف سن ع بن محمد بن حب ر )، ه١٤٢٤( املاوردي، أبي ا اوي الكب ا
ب اإلمام الشاف ع مذ شر والتوز  م. ٢٠٠٣ -- د.ط-، دار الفكر للطباعة وال

رنت زكاة الصناديق)، ١٤٣٦( مجموعة كسب املالية ، موقع املجموعة ع اإلن
)http://www.ksb.com.sa/ar_index.asp?id=117 ارة ربيع األول  ١٥)، تارخ الز

  ه.١٤٣٧
نفي امدرر اه)، ١٢٩٤(مال خسرو) ( محمد بن فرموزا ا ، دار إحياء ام شرح غرر األح

  الكتب العربية.
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نب يح الفروعـ)، ١٤٠٥( املرداوي، عالء الدين ع بن سليمان بن أحمد ا ، عالم ت
عة- الكتب  م.١٩٨٥- الطبعة الرا

نب اإلنصاف  معرفة الراج (د.ت)،  املرداوي، عالء الدين ع بن سليمان بن أحمد ا
الف راث العربي، دار إحيامن ا  الطبعة الثانية.-ء ال

. خالد جباية  سوق األسهمه). ١٤٢٩( املز . ضمن أبحاث ندوة زكاة األسهم والصناديق أثر ا
ثمارة. الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمول. الراض.  جمادى األو  ١٧االس

  ـ.١٤٢٩
، خالد ثمار: رؤ)، ١٤٣٦( املص ، بحث مقدم للندوة الدولية للمالية ة شرعيةزكاة صناديق االس

  .الرادية، الدورة الثانية، أكادير، املغرب
ي ، التاج واإلكليل شرح مختصر خليلـ)، ١٤١٦( املواق، أبي عبدهللا محمد بن يوسف املال

جليل)دار الكتب العلمية، الطبعة ا ب ا ، (مطبوع مع موا   .ألو

Randi Næs and Bernt Arne Ødegaard (2008) Liquidity and Asset Pricing: Evidence 
on the Role of Investor Holding Period. 

Randi Næs and Bernt Arne Ødegaard (2007) What is the relationship between 
investor holding period and liquidity? 

The Economist (2015) Why the world is addicted to debt, May 17th 2015, Economist 
website: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/05/ 
economist-explains-20?fsrc=nlw%7Cnewe%7C18-05-2015%7C, Date visited 
July 1, 2015. 
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ق ثمارة )١( م   الزكاة بحسب أصول الصناديق االس
 الزكاة الواجبة نوع أصول الصندوق

، بناء ع القول الراج )٪٢٫٥(تزكى القيمة االسمية للسندات بمعدل سندات بفائدة
ال املرجو األداء. أم متصلًة  -ا الفوائد لدى الباحث  زكاة الدين ا

ها كاملة.-كانت أو منفصلة ها بل يلزم حاملها التخلص م   فال زكاة ف
ب والفضة واملعادن الذ

سة   النف
ب والفضة واملعادن  شراء الذ يرى الباحث أن مدير الصناديق ينوي 

ها. كى زكا ها، فه إذًا عروض تجارة ف  باملتاجرة 
ام النقدين، ترج للباحث أن العمالت  العمالت ها، ولها أح نقود مستقلة بذا

ها.  ومن ذلك وجوب الزكاة ف
منتجات سوق النقد (األوراق

املالية قصرة األجل، مثل: أذونات 
زانة، وشهادات اإليداع)  ا

صناديق النقد كالسندات فه نوع من الديون املرجوة األداء، فتجب 
مال حرام ال زكاة فيھ بل  الزكاة  أصلها، وأما الفوائد والعوائد فه

 يلزم التخلص منھ كامًال.
املتوازنة أو املنوعة (وال

ون من أصول مالية  تت
ها:  ون ف مختلفة، فقد ي
ا) ر  أسهم، وسندات، وغ

ون  ًا مستقًال، فمثًال ما فيھ من سندات ت كل أصل ما يمثل وعاًء زكو
ها تزكى الزكاة ع أصلھ، دون فوائده وعوائده، أما األسه م العادية، فإ

ثمار زكي  زكاة عروض التجارة إذا اتخذت للتجارة، وإن اتخذت لالس
عها زكاة املستغالت.  ر

ها. السلع (متاجرة حالة)   تزكى زكاة عروض تجارة؛ ألن القصد من شراء السلع املتاجرة ف
ي حيث يتم املتاجرة بالسلع من خالل البيوع اآلجلة ال تو  السلع (مرابحة) لد ديون ملال

ها كل  ذه الديون املرجوة األداء، ملا حل م الصندوق، فتجب الزكاة  
ها مشتملة ع  : تزكى زكاة التجارة بحساب قيم عام زكاة النقود (الغفي
ها األرباح  خصم م الة واملؤجلة و رأس مال عقود املرابحات والديون ا

 املتعلقة بالسنوات التالية).
ذه الديون املرجوة  لسلماالستصناع وا ي الصندوق، فتجب الزكاة   تولد ديون ملال

ها كل عام زكاة النقود.  األداء، ملا حل م
املستغالت: االستغالل باإلفادة

ها أو ربحها من خالل  من غل
يع أو الزراعة  ر أو التص التأج

  أو الر

شاط زراعيا فزكاة الزروع والثمار.  إن كان ال
شاط آخر مثل وإن كان الر  عام أما إذا كان االستغالل ب  فزكاة األ

يع فال تجب الزكاة فيھ باعتباره من املستغالت حسب رأي  ر والتص التأث
ول. عد حوالن ا جمهور، وإنما الزكاة  الغلة   ا

ة ها زكاة املستغالت. وأن  الصناديق العقار ون أصول الصندوق معدة لإلجارة فزكا أن ت
شراء كانت لشر  ر  اء األرا وبيعها فزكاة التجارة، وأن كانت للتطو

ا ثم بيعها فال تخلو: ( ول ١األرا وبناء ) إن كان العقار أثناء ورود ا
زكى زكاة التجارة، ( شاء مما يباع عادة فيقوم و ) وإن كان ٢ زمن اإل

اسد وقرروا لھ  قھ البعض بالعرض ال ال فأ ذه ا مما ال يباع  
تكر عند املالكية و سنة عند بيعھ.ح   كم زكاة التاجر امل

وك ها بحسب ما يمثلھ الصك من موجودات، وال تختلف باختالف   الص زكا
ا نوع خاص  ذا ال تختلف عن األسهم، باعتبار وك. و  أنواع الص

 من األسهم.

  ).ه١٤٣٣)، والغفي (ه١٤٢٩مشتق من بحث دائلة ( املصدر:
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ق  راضات مختلفةأمث )٢(م افظ بناء ع اف ساب زكاة امل   لة عملية 
  

نة  القسم ( ق تطبيق آلية حساب الزكاة وفق الطرق الثالثة املب ذا امل - ٥يتضمن 
افظ ٢-٢ راضية قام طالب مقرر األسواق املالية وإدارة امل ) ع خمس محافظ عشوائية اف

ها خالل الفصل الدراس األول م ها وإدار و جام بت ـ. بدأ كل طالب ١٤٣٦/١٤٣٧ن العام ا
ها  ن محفظة تبلغ قيم و رة امتدت لستة أسابيع  أسهم  ١٠بت ا لف ثمر ال، واس ن ر مالي

نا أن مدة التداول  رض  شركات سعودية مدرجة  السوق املالية السعودية (تداول). ونف
عادل شهرن. وحيث لم يصرح كل طالب  هدفھ من سنة، وأن كل أسبوع  تھ فيما يتعلق  بن

ركز ع حساب مقدار الزكاة بناء ع عملهم  املتاجرة  ثمار أو املتاجرة)، فس التداول (االس
:   وفق الطرق الثالث، و

فظة : معدل دوران امل   الطرقة األو
ص الطرقة: ل محفظة. وبناء عليھ يتم تحديد  م يتم أوًال حساب معدل الدوران ل

ول. وجمع الناتج مع ما  وعاء الزك فظة عند تارخ ا اة بضرب املعدل  قيمة أصول امل
فظة من نقد، وضرب املجموع بمعدل زكاة عروض التجارة ( ساوي ٢٫٥امل ٪). وإذا كان املعدل 

ر من  فظة لغرض املتاجرة.)٪١٠٠(أو أك رت جميع أصول امل   ، اعت

فظة   امل
قيمة 

صفقات 
  البيع

قيمة 
صفقات 

  اءالشر 

متوسط قيمة 
فظة  امل
  خالل العام

معدل 
دوران 

فظة*   امل

قيمة
النقد  
فظة  امل

هاية  ب
 العام

مقدار   وعاء الزكاة
  الزكاة

٢٠٬٨٥٨  ٨٣٤٬٣٥٢ ١١٥٬٠٦٠ ٪٧٫٠٦ ٩٬٩١٤٬٧٦٨ ٧٠٩٬٥٢٨ ٦٩٩٬٩٨٣  ١  
٢١٬٠٤٦  ٨٤١٬٨٧٠ ١٨ ٪٨٫٥٤ ١٠٬٠٢٤٬٦١٢ ٩٥٦٬٩١٤ ٨٥٦٬١٤٢  ٢  
٣٠٬٥٢٢  ١٬٢٢٠٬٨٨٤ ٢٦٥٬٤١٧ ٪١٠٫٠٦ ٩٬٥٨٧٬٦٣١ ١٬٠٤٣٬٢٠٨ ٩٦٤٬٦٧٠  ٣  
١٠٦٬٨٩٧  ٤٬٢٧٥٬٩١٩ ١٣٠٣١٩ ٪٤٣٫٠٧ ٩٬٨٣٤٬٤١٦ ٤٬٢٣٥٬٩٥٥ ٤٬٣٨٧٬٥٠٧  ٤  
١٠٤٬٨٤٧  ٤٬١٩٣٬٩٠٦ ٨١٢٢ ٪٤٢٫١٤ ٩٬٨٩٨٬٩٣٦ ٤٬٣٥٢٬٧٠٢ ٤٬١٧١٬٤١٠  ٥  

رة فظة خالل ف هما أقل) ع متوسط قيمة امل   .التداول  * تم حساب معدل الدوران بقسمة صفقات البيع أو الشراء (أ

   



ة جدیدة اة المحافظ والصنادی االستثمارة: رؤ  ٤١٩                           ز

  الطرقة الثانية: معدل دوران األسهم
ص الطرقة ول،  :م هاية ا فظة ب يحسب معدل دوران كل أصل موجود  امل

صنف األصل الذي معدل دورانھ أقل من  ثمار، وما عداه للمتاجرة. )٪١٠٠(و ، ع أنھ لالس
ثمار يتم تحديد قيمة و  بعاد األصول ال تصنف لغرض االس عاء زكاة عروض فيتم اس

فظة من  ول وجمع الناتج مع ما  امل ا وقت ا سعر التجارة بضرب عدد األسهم املتبقية 
  .٪)٢٫٥نقد، وضرب املجموع بمعدل زكاة عروض التجارة (

فظة   امل

سبة األسهم
ثمار  لغرض االس
بناء ع معدل 
 دوران كل سهم

قيمة األسهم
لغرض 

املتاجرة  
 هاية العام

قد قيمة الن
فظة   امل
هاية العام   ب

مقدار   وعاء الزكاة
  الزكاة

٢٬٨٧٦ ١١٥٬٠٦٠ ١١٥٬٠٦٠ ٠ ٪١٠٠  ١  
٠ ١٨ ١٨ ٠ ٪١٠٠  ٢  
٣٤٬٤٢٩ ١٬٣٧٧٬١٨١ ٢٦٥٬٤١٧  ١٬١١١٬٧٦٣ ٪٨٨٫٣  ٣  
٣٢٥٧ ١٣٠٣١٩ ١٣٠٣١٩ ٠ ٪١٠٠  ٤  
٨١٢٢٨١٢٢٢٠٣ ٠ ٪١٠٠  ٥  

  
 الطرقة الثالثة: وقت شراء األسهم

ص الطرقة: ول، وصنف ما ينظر  م هاية ا  األصول املالية اململوكة للمحفظة ب
ا ع أنھ للتجارة.  ثمار، وما عدا ول أو أثنائھ ع أنھ لغرض االس ها قبل بداية ا ري م أش
بعاد قيمة األصول  عد اس تم تحديد وعاء زكاة عروض التجارة بجمع قيمة األسهم املتبقية ( و

ثمار) مع فظة من نقد، وضرب املجموع بمعدل زكاة عروض  املصنفة لغرض االس ما  امل
  .٪)٢٫٥التجارة (

فظة   امل
سبة األسهم لغرض

ثمار بناء ع وقت  االس
 شراء كل سهم

قيمة األسهم
لغرض املتاجرة 
هاية العام   

قيمة النقد 
هاية  فظة ب امل

 العام
مقدار   وعاء الزكاة

  الزكاة

٢٬٨٧٦  ١١٥٬٠٦٠ ١١٥٬٠٦٠ ٠ ٪١٠٠  ١  
٠  ١٨ ١٨ ٠ ٪١٠٠  ٢  
٣٤٬٤٢٩  ١٬٣٧٧٬١٨١ ٢٦٥٬٤١٧ ١٬١١١٬٧٦٣ ٪٨٨٫٣  ٣  
٣٢٥٧  ١٣٠٣١٩ ١٣٠٣١٩ ٠ ٪١٠٠  ٤  
٢٠٣ ٨١٢٢٨١٢٢ ٠ ٪١٠٠  ٥  
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Abstract. According to the opinion of the majority of fiqh 
scholars, all owners of investment fund units must pay zakat of 
trade, regardless of important criteria that impact zakat of trade 
assets; such as: the trade intention of the investor and fund 
manager, the ratio of their portfolio turnover and the nature of 
the fund's assets and the extent to which they are zakatable. The 
paper discusses the validity of this opinion, given the fact that 
the fund portfolios do not differ from their portfolios 
counterparts managed by individuals, which have a settled and 
well-grounded zakat ruling. Building on the new zakat ruling, 
the paper propose practical solutions for calculating payable 
Zakat on all investment portfolios based on the above criteria. 
The paper conclude by highlighting the expected impacts of 
new ruling on investment decisions and the structure of the 
financial market.  
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