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 زكاة عروض التجارة -3

 هي كل ما أعد للبيع والشراء ألجل الربح.عروض التجارة : 

 :أنواع عروض التجارة 

عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من األموال، 

واألراضي، واألطعمة، والحيوانات، واآلالت، والسيارات، والمعادن، 

 كاألسهم. والمالبس، والمباني وغيرها من األشياء

 وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.

 :حكم زكاة عروض التجارة 

تجب الزكاة في جميع األموال واألشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت 

النصاب، وحال عليها الحول، فاألصل في األموال وجوب الزكاة إال ما 

 استثناه الدليل.

صول على األموال بواسطة البيع والشراء في والتاجر إنما يريد الح

 السلع، فهي أموال تُقلّب، والهدف الحصول على الربح.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 .[267]البقرة: (  ه ھ ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 -24]المعارج:              (   ڳ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)وقال هللا تعالى:  -2

25]. 

ا ع ِن اْبنِ و   -3 ْنـُهـم  ِضي هللاُ ع  ضي  هللاُ  ا  ب ع ث  ُمع اذملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيَّ أنَّ النَّ  ع بَّاٍس ر  ر 

ىإِ  ْنـھُ ع   م   لـ  ىإِ  ُهـمْ اْدعُ »ِن، ف قال: اليـ  اد ةِ أْن ال إِ  لـ  ھ  ش ه  أ لـ   نِّـيإِال هللاُ و 
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ُسوُل ا ، ف أعْ  ُهـمْ ، ف إِْن ٬ر  ر  أنَّ هللا  ق ِد افْ  ُهـمْ ِلـمْ أط اُعوا ِلذ ِلك  ْيـِهـمْ ض  ع  تـ   لـ 

ـمْ  اٍت خ  ل و  يْ ُكّلِ ي ْوٍم و   فِـيس  ص  ، ف أعْ  ُهـمْ ل ٍة، ف إِْن لـ  أنَّ  ُهـمْ ِلـمْ أط اُعوا ِلذ ِلك 

ر  هللا  افْ  ْيـِهـمْ ض  ع  تـ  د ق ة   لـ  ا فِـيص  ذُ ِمْن أغْ ِلـِهـمأْمو  دُّ تُـر  و   ِهـمْ ائِ نِـي  ، تُْؤخ 

ائِ  ـىل  ع    .(1)تفق عليھم «.ِهـمفُق ر 

 :شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة 

 يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:

أن يقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن 

 يحول عليها الحول.

 :مقدار زكاة عروض التجارة 

 .%2.5زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 

 يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.

 :أحوال استعمال األموال 

 األموال واألشياء التي يملكها اإلنسان لها ثالث حاالت:

البيوت والعقارات والسيارات واآلالت ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو  -1

 االستعمال ال للتجارة، فال زكاة فيها.

لآلجار فالزكاة على األجرة ربع العشر من إن كانت هذه األشياء معدة  -2

 حين العقد إذا بلغت نصابا ، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.

إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت  -3

 نصابا ، وحال عليها الحول.

                                                 

 (.19ومسلم برقم )واللفظ لھ، (, 1395أخرجھ البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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وآالت المزارع والمصانع والمتاجر ال زكاة في قيمتها، وتجب الزكاة 

 جرتها ربع العشر إذا بلغت نصابا ، وحال عليھ الحول.في أ

 :كيفية إخراج زكاة عروض التجارة 

إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر مالھ بعضھ إلى بعض: رأس  -1

 المال، واألرباح، وقيمة البضائع، والديون المرجوة األداء.

ر قيمتها بحسب سعر ال -2 م البضائع التي يملكها، ويقدِّ سوق، ويجتهد في يقّوِ

 التقدير؛ ألنها عبادة، واإلنسان مؤتمن على عبادتھ.

يجمع قيمة البضائع واألشياء مع النقود، والديون التي لھ على الناس، ثم  -3

 يؤدي ما عليھ من ديون حالّة. 

 يُـخرج من المال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر. -4

ألوراق النقدية؛ ألن النصاب األحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة با -5

ج منها كالعين من سائر األموال الحب من الحب،  معتبر بالقيمة فيُـخر 

 والذهب من الذهب. 

وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة اآلخذ للزكاة، 

 وحصول المنفعة الراجحة.

 :حكم زكاة األسهم 

 األسهم لها حالتان:

قصد االستمرار في التملك واالستثمار، وأ ْخذ إذا اشترى اإلنسان األسهم ب -1

عائدها السنوي، فيخرج الزكاة ربع العشر على األرباح دون رأس 

 المال، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من حين الشراء.
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إن كان قصده المتاجرة في األسهم بيعا  وشراء  فهي كعروض التجارة،  -2

تجب فيها الزكاة مع األرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، 

وحال عليها الحول من حين بدء االستثمار والتداول، والمعتبر عند 

 إخراج الزكاة قيمة األسهم السوقية وقت وجوبها.

 سهم:كيفية إخراج زكاة األ 

( سهم في إحدى الشركات، وقيمة السهم عند 100إذا ملك اإلنسان )

( 500( رياال ، وعند وجوب الزكاة صارت قيمة السهم )50الشراء )

لاير مثال ، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ ألن 

 العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة ال بشرائھ. 

ارة والتداول بالبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع فإن كانت األسهم للتج -1

العشر حسب قيمة األسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول.. 

 هكذا:

 لاير قيمة األسهم السوقية. 50.000=  500×  100

 .% 2.5لاير، زكاة األسهم  1250=  40÷  50.000الزكاة: 

فالزكاة على الربح فقط ربع إن كانت األسهم لالستثمار والتنمية ال للبيع،  -2

 العشر كزكاة األجرة.. هكذا:

 لاير. 5000=  50×  100قيمة األسهم عند الشراء = 

 لاير. 50.000=  500×  100قيمة األسهم السوقية = 

 لاير. 45000=  5000 - 50.000ربح األسهم: 

 لاير ربع العشر. 1125=  40÷  45000زكاة األرباح: 
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 الشركات: أنواع زكاة األسهم في 

 الشركات الزراعية: -1

إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها  -1

 زكاة الحبوب والثمار بشروطها.

 إن كان في بهيمة األنعام ففيها زكاة بهيمة األنعام بشروطها. -2

إن كان لها مال سائل، أو عروض تجارة، ففيھ زكاة النقود ربع العشر  -3

 وطها.بشر

 الشركات الصناعية: -2

مثل شركات األدوية، والكهرباء، واإلسمنت، والحديد ونحوها، فهذه 

تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، إذا بلغت نصابا ، وحال 

عليها الحول، كالعقارات المعدة للكراء، تجب الزكاة في أجرتها ال في 

 عينها.

 الشركات التجارية: -3

يراد والتصدير، وشركات المضاربة، وشركات مثل شركات االست

التحويالت، ونحوها من شركات البيع والشراء مما يجوز التعامل بھ 

 شرعا .

فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من جميع رأس المال 

واألرباح، ومقدارها ربع العشر، إذا بلغت العروض النصاب، وحال 

 عليها الحول.
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 محرمة:كيفية زكاة األموال ال 

 األموال المحرمة قسمان:

إن كان المال حراما  بأصلھ كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا ال يجوز  -1

 تملكھ، وليس ماال  زكويا ، فيجب إتالفھ، والتخلص منھ.

إن كان المال حراما  بوصفھ ال بذاتھ، لكنھ مأخوذ بغير حق وال عقد  -2

الربا، والقمار كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد ك

 ونحوهما:

 فهذه األموال وأمثالها لها حالتان:

 إن ع رف أهلها ردها عليهم، وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد. -1

ِهل أهلها تصدق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فاألجر لھ ولهم،  -2 وإن ج 

 ها. وإن لم يجيزوا ضمنها لهم، وإن أبقاها في يده فهو آثم، وعليھ زكات

 :حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية 

المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل 

سنة إذا بلغت النصاب؛ ألنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين 

وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم 

 شر من مجموع المال.يخرج الزكاة ربع الع

 :حكم زكاة األرض 

إذا كان عند اإلنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فال 

 تزكى إال عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال.
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