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  ن المعاش العاميحستوالمالي الزكاة  امنظ

 شمولي في االقتصاد المغربيكمي تقدير 
 

Zakat and Improved Public Welfare  

A Global Estimation in the Moroccan Economy 

 
حسين إهناش     حسن غصان

 
 

 

 

 

Abstract  
Main papers on Zakat are focused on Shariah explanation to prove its important 

role to resolve social and economic problems of Islamic society. This paper aims 

to model the Zakat system to determine the volume and the effects of Zakat 

funds. We expect that this is the first empirical paper, using a large database 

covering all economic activities, leading to estimate the financial required rights 

to the poor and needy people and others inside the Moroccan society.   

 

Keywords  
Zakat, Re-distribution, Poor and needy people, Islamic Welfare, Morocco.   

 

 لخصم
 

الجوانب الفقهية فيه مع في معظمها إذا كانت مختلف الدراسات واألبحاث في موضوع الزكاة لم تتجاوز 
ايا االجتماعية واالقتصادية لألمة، فإن هذه إظهار الدور الذي لعبته الزكاة في بيت المال لمعالجة القض

كما أنها من أول . عبر النمذجة  لتوضيح أهمية نظام الزكاة علميةمن إحدى المحاوالت الالدراسة تعتبر 
محتاجين وغيرهم داخل المجتمع الفقراء ولللتقدير الحقوق المالية المستحقة من الزكاة  الدراسات المرقمة

كما أنها تكتسي أهمية خاصة لعدة . ه على قاعدة معطيات إحصائية واسعةنتوفر في كمثال المغربي
 :اعتبارات، نذكر منها

 استعمال قاعدة معطيات إحصائية شاملة لمختلف األنشطة االقتصادية. 
 اعتماد االجتهادات التي تأخذ بتوسيع وعاء الزكاة. 
 استخدام أساليب وتقنيات علمية لتقدير المستحقات من الزكاة. 
 القضاء على الفقر والحاجةالزكاة في ونجاعة اس مساهمة قي. 
توضيح رياضي لمرونة الزكاة ولطفها  وذلك قصدلزكاة والبدائل الوضعية اهذه الورقة نعرض نظام  في

ونقترح منهجية نظرية الستيفاء زكاة . تجاه المؤسسات واألفراد مقارنة مع ثقل وضغط نظام الضرائب
ثم نتطرق لنجاعة الزكاة في تحصيل موارد مالية . من أهمية في النمو االقتصاديالقطاع الصناعي لما له 

وننهي هذه . مهمة معتمدين على مجموعة قواعد فقهية لتقدير إحصائي لوعاء الزكاة في االقتصاد المغربي
 .مؤشرات في جداول وبياناتالنتائج وأهم الالورقة بتقديم 
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 نظام الزكاة والبدائل الوضعية  1
شتترع ت تعتتالى التتذي حتتدد أحكامتتا عامتتة  إن أهتتم متتا يميتتز االقتصتتاد ا ستت مي هتتو االستتتقاء المباشتتر متتن
وهكذا، لم يدع ا ست م موضتوع المتال . وأخرى مفصلة للتنظيم المالي واالقتصادي بين المسلمين وغيرهم

عبتتاده، بتتل أقتتر ركتتن الزكتتاة وأمتتر بالعتتدل واألمانتتة فتتي جميتتع متتن ختتول لهتتم االجتهتتاد متتن بيتتد اجتهتتادات 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله    :لقول الباري تعتالى كليه بحرب منهالمعام ت المالية وحرم الربا وتوعد آ

، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الل  ورسهول  وإن تتهتم فل هم    وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
كمتا توعتد المطففتين بالعتذاب  ؛ 278-279متن ستورة البقترة آيتة  .رؤوس أموال م ال تظلمون وال تظلمهون 

 .الشديد
 

لت طريقهتا وذلتك بتقليتد الغترب فتي أنظمتته ومناهجته الماليتة واالقتصتادية ضإال أن المجتمعات ا س مية 
. البعيدة عن ا س م، وبدأت تتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية رغم الخيرات التتي أنعتم ت بهتا عليهتا

. أساستية للدولتة ا ست مية فاستعارت نظام الضرائب من الغترب وتخلتت عتن نظتام الزكتاة متع أنته وظيفتة
وهكتذا تراجتع المستلمون فتي  .، اختيتارا ال إجبتاراشتاءواوبالتالي ترك أمتر الزكتاة  لألفتراد يخرجونهتا إن 

وتفوقته علتى  -أسسته الزكتاةمتن بتين التذي -رغم قوة النظام المالي ا س مي  ،الوقت الذي تقدم فيه غيرهم
  . كما سنبرهن عليه نظام الوضعي الضرائبيال
 

مدخر، ومنها على وجه إلى كل متداول ومنتج وه صل تطبيقيحيث  ،إن قوة نظام الزكاة تظهر في شموليته
إخضاع هتذا القطتاع لنظتام الضترائب بتل الغرب عن  جز، حيث عيالخصوص تطبيقه على القطاع الف ح

حيتث يكثتر  ،لتجتاريلقطتاع اا أما فتي . رسائهعلى شكل مساعدات ومنح أمواال طائلة يكلفه كلفه ومازال 
عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع، أو ما  قارن بين نظام الزكاة علىسنفالرأسمال المتداول ويقل الثابت، 

   .الضرائب المباشرة تحديديسمى الرأسمال التجاري، وبين نظام الضرائب الوضعية وبال
 

  نظام الزكاة  1.1
وذلتتك عنتتد بلتتو   ل التجتتاري المتتتداول وعلتتى التتربح معتتافتتي النظتتام ا ستت مي تطبتتق الزكتتاة علتتى الرأستتما

تطبق الضريبة على الدخل ف ،أما في النظام الوضعي . minKCالنصاب الشرعي KCالرأسمال التجاري
عنتد نهايتة الحتول  CZفإن معادلة الزكاة التي تتؤدي إلتى إيتراد الزكتاة الكلتي الذ. التجاري أي األرباح فقط

 :تكتب كالتالي

                                                 
  النصاب في الشرع هو الحد األدنى أي المقدار الذي ينبغي أن يبلغه المال كي يكون محال  لووالوب الاكالاي ف الها دمالا ددناله ي  بالر

أدضال  أهال  . ثمالا الرالرا  ورامالا مالا الالذهل الصالال  85: المالي الشرعي يقدر عبر الم ادلةدالنصاب . قل   ال زكاي ف هماال 
أن الالدينار كالان مالا الالذهل الصالال ا دبسالذا   ال روب ( مث  الب ذري دابا األث الر دالمقريالاي در الره )ال اريخ النقدي اإلس مي 

دأسالا  ال قالدير الكمالي بالالررا  هالو االديو الرسالول . نصاب المالي م رفة ثما ال الباك  الذهب الة فالي سالوذ الالذهلم رفة م  وى ال
 20م فال  عل الالها دكانالس  مالال  أداذ فالي ذلالال  الالاما   الالدل "  لال   ف مالالا ددن  مال  أداذ  الالدقة: " األمال ا عل الاله الصال ي دال الال  

بالن البة للنشالاا ال رالاري يال   ا الاب النصالاب الشالرعي . ورامالا ذهب الة 4.25كما كان الوزن الشرعي الدينار الوااد  ادينارا ذهب ة
 (.القواعد الفقس ة   1ملح )على أسا  مرموع عردض ال راري القابلة لل دادل عند مردر الحول على أ   المال 
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[1.1.1]         

 
نسبة  و التي تم بيعها أو ما يسمى برقم المعام ت التجارةنسبة المبيعات لعروض  تمثلحيث 
األولى الضريبة على األرباح التي نعتبر في  .باعتبار حالتين تهايمكن كتابأما معادلة الضريبة ف .األرباح

أن  الثانيةالحالة و .لألشخاص المعنويين 35%أوكأقصى حد لألشخاص الذاتيين  44%تصل نسبتها إلى 
 ضافة التي ال تأخذ الربحية بعين االعتبارلمنزيد عليها الضريبة غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة ا

يمكن إذن  ا2إيجابيا وإذا كان الربح . 20%إلىوالتي يصل أقصاها  ،لمستهلكأي ا ديها من يمتلك السلعؤوي
 :متوسط هذه الضريبة كالتالي لباستعما تينفي الحال Tأن نكتب معادلة الضريبة أي إيراد الضريبة 

   
                                           KCT  40.0

1
                           [2.1.1] 

 
     )1(20.040.0

2
  KCT[3.1.1]                  

 
إيراد الزكاة يبقتى في الحالة األولى، ومن خ ل مقارنة أولية بين إيرادات الزكاة والضريبة يتضح جليا أن 

ترجتتع حكمتتته إلتتى عتت   الزكتتاة إيتتراد  ةإن استتتمراري. ا حتتتى فتتي غيتتاب المبيعتتات أو انعتتدام التتربحموجبتت
وذلتك بإعتادة توزيتع المتداخيل الماليتة عبتر مصتارف الزكتاة وخاصتة  كساد أو الركود التجتاري،المعضلة 

الشيء الذي يترتب عنه خلق طلتب جديتد يستاهم فتي  لصالح المستهلكين من مساكين وفقراء وذوي الحاجة
لمستتهلك علتى ا يعتود نفعته اجتماعيتا واقتصتادياإيتراد الزكتاة استتثمارا يمكن اعتبار وهكذا  .إنعاش التجارة

نظام الزكتاة ستباقا زمنتا وتطبيقتا  يكون بهذاو. مما يدل على تفوق نظام الزكاة على الضرائب معا،والمنتج 
علما بتأن  .1929خاصة سنة  األزمة التي عرفها االقتصاد العالميالتي ظهرت إبان  لنظرية الطلب الفعلي

تشتجيع وتوستيع الطلتب علتى الستلع لناجعتة لتشر إلى جتواب كتاف وعلمتي حتول الطريقتة اهذه النظرية لم 
 . مثل ما جاء في فقه الزكاة والخدمات

 
 سياستة االقتصتاديةمبتدأ الطلتب الفعلتي الكلتي كتأداة لل تطبيتقورغم بعض النتائج ا يجابية التي تترتب عن 

في  3عجوز تطلب موارد مالية كبيرة تؤدي في الغالب إلى نعاش االقتصاد وتدعيمه، إال أن هذه األخيرة ت
بين األجور واألثمان سباق العلما أن . المجالين االقتصادي والماليها المؤثر في تدخلنتيجة ل ميزانية الدولة

فتترض الضتتريبة علتتى القيمتتة المضتتافة لتقويتتة  أمتتا. والمحتتدود 4يتتؤدي إلتتى الضتترر بتتذوي التتدخل المتوستتط
فتي حتين . فراد يبين عدم عدالة هذه الضريبةمداخيل الدولة دون األخذ بعين االعتبار مستويات المعيشة لأل

نجد أن نظام الوقف ا س مي كفيل بتغطية بعض حاجيات مؤسسات الدولة والمستاهمة بشتكل غيتر مباشتر 
وهذا الستبيل أستلم وأجلتب للمنفعتة العامتة متن الضتريبة علتى القيمتة . في الحفاظ على مستوى دخل األفراد

 . المضافة
 

االقتصتاد واألفتراد خاصتة  بتل بنوعيتته وأثتره علتى ،متالي ال يقتاس بتالكم فحستبإن التفوق االقتصادي وال
 لغترب المستدود، فإن نهج طريتق الهذا. ، حتى يكون تقدير الحد األدنى للحاجيات منهجيا وشرعياائهمضعف

ذي التالمتالي نظتام فال. ال ينسجم مع فلسفة ا س م التي تهدف إلى تحقيق النمتاء المتادي والروحتي للمجتمتع
يكتون هتاجس الدولتة وأن ال  ،والتوزيتع سب مبادئ ا س م في الملكية وا نتتا  والصترفحيجب أن يقوم 

عمتل بمبتدأ متع الالشترعية واالجتهتادات  أن يوافق ذلتك األحكتام بل ا س مية هو تعظيم حجم إيراد الزكاة،
 ."ال ضرر وال ضرار"
 

                                                 
  .ي المسا الحريف 6% فإن ضريبة الرب   طب  عبر ن بة وااف ة  ص  إلى, في النظا  الضريبي إذا كانس االة ان دا  الرب  2
دمثال  هالذه اإلوالرا ات    البل بشالك  مبا الر فالي رفالس . هذه ال روز ال موم ة  ن سالي إلالى رفالس م ال وى الضالراكل د  لال  أ الرى 3

كمالالا أن عالالل  هالالذه ال  اسالالة االق صالالادية ان قالال  إلالالى الم س الالات اإلن او الالة عالالا اريالال  االر فالالاع الن الالبي . الم الال وى ال الالا  لرسالال ار
دبمالا . نحو   ويض ال را ال مومي قصد رفس الطلل الف لي بار فاع ن بي لم  ويات األوور عمومالادبسذا ادث اناالذ . لروور

 .أن األوور  د   في كلفة اإلن اج أد اال رار دقس سباذ ب ا األثمان داألوور
 .هذه الم اك   ح اج إلى دراسة  ا ة لل وسس ف سا دإظسار   ى ووانبسا 4



 

 

 

4 

ها،  تللدولة ا س مية في كل مجاالت تدخ رئيسيين إن تحقيق العدل ورفع الظلم يشك ن هدفين 
" وضعية دالةع"تستقر بنظام  دق ة الفاسدةعقيدال ذاتإقامة الدول أن . ومنها على الخصوص المجال المالي

التي تسير وفقا أو  ادعت ا س مسواء التي تستقر الدول الظالمة  ن، ولإلى مدى معين في مجتمعاتهم
تدوم مع  يمكن أن قتصادية للناس على اخت ف عقائدهم تدوم مع العدل والوالتصرفات ا . للفكر المادي

وهذا  ،لهذا على األمة ا س مية أفرادا وجماعات أن تنفق من رزق ت في كل مجاالت الخير .الظلم
قال ت سبحانه  ،اله ك عن األمةالتخلف والعمل االقتصادي واالجتماعي في إطار ا س م يمكن من رفع 

إن الل  يحب  ،وأنفقوا في ستيل الل  وال تلقوا بأيدي م إلى التهل ة وأحسنوا :تعالى في محكم كتابهو
 .من سورة البقرة 195 آية. المحسنين

 
 نسبة الربح في مقارنة نظام الزكاة والضريبة  2.1

أقل  5انت نسبة الربحنجد أن إيراد الزكاة يفوق إيراد الضريبة كلما ك ،عندما تكون العملية التجارية مربحة
من

59
النظام المصترفي يتعامتل بالربتا أو متا يستمى اليتوم بنستبة دام  وما .ما الرأسمال 9% أو ما يقارب 5

الرأستمال التجتاري مقتترض متن البنتوك بنستبة ثابتتة علتى المتدى  إذا افترضتنا أن كتلو ،الفائدة في البنتوك
إذا  9% ويحققتون ألنفستهم النستبة التدنيا أي .ربتح التجتار تكتون ستلبيةفتإن نستبة  ا10% القريب تصل إلى

 .تكاليف الربا غير الشرعيةوا غطألنس   19% عالية اطبقوا نسب
 

نجتد . إذا أردنا أن نقارن بين تداول األموال وخاصة النقد في النظام ا ست مي والوضتعي ،من جهة أخرى
 ،اد أو المجموعات ا نتاجية مع تحمل جميتع مختاطر االستتثمارن دوران النقد في ا س م يكون بين األفرأ

وعبتر مهتارة أهتل ا نتتا  والتستويق متن  6العترض والطلتبآليتات ويكون السوق هو مصدر التسعير عبر 
وهذا النموذ  ال يقبل في إطار دوراته االقتصادية أو خارجها وجود وستيط . أجل تقليص التكاليف المختلفة

ألن القبتتول بهتتذا الوستتيط يتتدر  االقتصتتاد فتتي إطتتار نظتتام . أي نصتتيب متتن المختتاطرةاعتبتتاري ال يتحمتتل 
 . ربوي

 
فالنقود يتتم تتداولها فتي عتدة , إن الجهاز المالي في النظام الوضعي يؤثر على تداول النقود والبضائع كذلك

صتلحتها م الربويتة التتي تتصترف فتي كثيتر متن هتذه األمتوال حستب ةصتناديق األجهتزإلتى قنوات وتنتهي 
التطبيتق حتتى فتي بت د المستلمين دون وعتي  ةشتائع توأصتبح اي قنن لهه المصلحة المادية التهذ. هواهاو

بهتتذا الخطتتر الجتتاثم علتتيهم والتتذي تستتبب ويتستتبب باستتتمرار فتتي جتتل أزمتتاتهم االقتصتتادية واالجتماعيتتة 
ولتيس هنتاك مصتتدر  ،ا فهتو عضتتو فتي داختل عمليتات ا نتت ،أمتا الجهتاز المتالي فتي ا ست م. واألخ قيتة

 . بنية تحسين المعاش العام لألمةو بغية إرضاء ت عز وجل خالص للربح سوى المخاطرة
 

وتشتتجع علتتى  ،إن نستتبة التتربح فتتي التجتتارة الشتترعية تجعتتل األثمتتان فتتي متنتتاول شتترائح اجتماعيتتة واستتعة
سترع للستلع والختدمات فتي كما تشجع على تتدفقات حقيقيتة أ. و شحأاالسته ك التوازني أي  دون إسراف 

 ويعود خير هذه التدفقات إلى منبع ا نتا  من مصانع وضتيعات ف حيتة. مختلف قنوات الدورة االقتصادية
بحيتتث يفتتتح المجتتال  ،هتتذه الحركتتة االقتصتتادية لهتتا انعكتتاس إيجتتابي فتتي ستتوق العمتتل. ومؤسستتات خدماتيتتة

 . لتشغيل عدد من المختصين كل في ميدانه
 

نجتد  ، (2.1.1و 1.1.1المعادلتة ) 7أخذنا معادلة الزكاة ومعادلة الجباية في النظام الوضتعي إذا ،بشكل عام
 :أن إيراد الزكاة يكون أكبر كلما كانت نسبة الربح تخضع إلى ما يلي 

                                                 
مس م ادلة إيراد الاكالاي  ال دي إلالى ن البة الالرب   80%ة لوادي ما الرأسمال ل  ي حق  منسا سوى إن مقارنة م ادلة إيراد الضريب 5
 .9%قارب  
ا الى يكالون  ابإرسالا  دمراقبالة المناف الة بال ا الفالاعل ا االق صالادي ا, عبر نظا  الح بة اعلى أن  قو  الددلة بم س ا سا المص صة 6

 .إاار المناف ة  رع ا
مواردهالا مالا المالدا     تداع بالر اكلاالضالربدفس أنواع مالا الم لم ا  ى األمة اإلس م ة دقد    إلاا النظا  الضريبي د    عل 7

في ا ا ل  يكا يأ ذ ما الم لم ا إال الصالدقات دكالان يالأمره  الرسالول عل اله الصال ي دال ال    .الددلةاألساس ة لما سمي بم اان ة 
زكالوات  عل اله الصال ي دال ال  دقالد   رال  رسالول هللا . هللا باله فالي محكال  ك ابالهأن يراهددا في سب   هللا بأنف س  دأمالوالس  كمالا أمالر 

دهالذا القالرض ال الا  مالا ". فأساللفنا ال بالا   الدقة عالام ا اإنالا اا رنالا" أعوا  الاقة ما عمه ال با ا ففي اديو أ رواله الب سقالي 
ثال  الرالو ينالي دالغاالالي دالشالاابي دابالا م" ال وظ ال "األرن ا  على سب   اإللالاا  و ال  عالددا مالا علمالا  اإلسال   يالدرووا مفسالو  

 .  م ة
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[1.2.1] 
غالبتا متا  وهتذا الشترط جتد قابتل للتحقيتق، ألن .الزكتاة على التوالي نستبة الضتريبة ونستبة ztو  tمع 

تكون أكبر متن 
16

8متوستطة للزكتاة اإذا استتعملنا نستب. 1
فتإن نستبة  ا80.0 للضتريبة متع 0.30و  0.10

الربح 
7
ويكتون نظتام الزكتاة أكثتر إيترادا كلمتا كانتت نستبة التربح للمتوستط ، تؤدي إلى نفس حجم ا يراد 5

إذا زادت هذه النسبة  يكون إيراد الضريبة أكبر ولكتن تصتاحبه  ،على العكس. 71.5% ا منبالعام أقل تقري
هذا يدل على ثقل الضريبة الذي يجثم و. واالجتماعي لى مستوى النشاط االقتصاديعواقب غير محمودة ع
ويتدفعهم  ،الشيء الذي يجعل عمل أهل التجارة والصناعة والف حة غيتر طبيعتي ،فوق الحركة االقتصادية

حتكتار ويفتح أبتواب اال ،هذا االلتواء يولد تصرفات غير تعاونية بمفهوم نظرية اللعب. إلى التزوير والغش
أكثتر متن قبتل لكتي يعيتد لقنتوات التتداول  المنافستة إلىأصبح االقتصاد في حاجة و ،ويكسر أبواب المنافسة

 . وظائفها الطبيعية
 
ممتا متن جانتب الحجتم وعلتى فتترات خت ل الستنة الزكاة ينمو بشكل خفيف إيراد فإن ا التحليل باعتبار هذو

النظتام االقتصتادي ثبتت  كلمتاهتذه الفعاليتة تزيتد . فيما بينهتايجعل التدفقات االقتصادية أكثر جدوى وفاعلية 
ر وتيترة نمتو يالضترائب وال تتأثالتصترفات الملتويتة وال ظلتم  بحيث ال يشتوبها ظلتم ،الشرعيعلى المنهج 

 .    على المعام ت االقتصادية والمالية كما يحدث في االقتصاد الوضعي –التضخم– األسعار
 
 لزكاة إمكانية توسيع وعاء ا  2

أي  ولتي األمترالزكتاة وخاصتة فتي الحتاالت العارضتة، فتإن الشتارع ا ست مي أعطتى أل إيرادكف يإذا لم 
المصتتالح "ستتلطات التصتترف والتوظيتتف فتتي رؤوس أمتتوال األمتتة وفقتتا لمبتتدأ  األمتترأو أصتتحاب  لتتذوي
والتوظيتف المتالي  .التذي جتاء بته جمهتور العلمتاء أو ما يستمى بالسياستة الشترعية "وسد الذرائع 9المرسلة
فتسد حاجة الفقتراء . حاجة الجند والفقراء وغيرهمفرض واجبات إضافية في أموال األغنياء بما يسد يعني 

وسائر مصارف الزكاة من بيت مال الزكاة أوال، وإن لم يكف هذا المال نلجأ إلتى قاعتدة التوظيتف ألنته لتم 
صت ح ومنتتع با المبتدأ األختتذ فتي الحتدود ال زمتة  ويفهتم متن هتذا. 10يعتد للمستلمين ديتوان للغنتائم والفتتيء

 .الضرر ورفع الحر  وصيانة المصلحة العامة للمجتمع
 

المجاعتتة واألوبئتتة والحتتروب والتتزالزل وغيتتر ذلتتك متتن المصتتائب -وهنتتاك حتتاالت استتتثنائية وغيتتر دائمتتة 
فالزكتاة فتي مثتل هتذه . متةلها أحكامها الخاصة عم  بمبدأ دفع المفسدة وجلب المنفعة لصتالح األ -والمكاره

. ا يترادات ال زمتة 11لسد المتطلبات العاجلتة ممتا يتدفع الدولتة ا ست مية إلتى تحصتيل ـفيالحاالت قد ال ت
والحتد األدنتى . يتضح أن أنصبة الزكاة الشائعة تظل كحد أدنى مما يجعتل توستيع وعتاء الزكتاة أمترا واردا

الحل والعقد من العلماء التقاة حتتى يستتقر التتوازن فتي المجتمتع واألعلى من ا يراد االستثنائي يحدده أهل 

                                                 
مالا كالان ي القي زرعاله مالري ) 7.5%في الف اة م وسال  د ا2.5%ألن في األموال النقدية دعردض ال راري دالمب  ات األ رى  8

علالى سالب   . 20%دفي الم الادن ( ا دقال ابا قدامة ال ن ل  ف ه   فا7.5%بآلة دمري بددنساا فالواول عل ه ث ثة أرباع ال شر أي 
المقارنة ب ا نظا  الضراكل دنظا  الاكاي يمكننا اس  مال م وس  م ام  ال رو   في ك  القطاعالات الصاضال ة للاكالايا دذلال  مالث  

دهالالذه الن  رالالة األ  الالري ال  غ الالر %. 9 الال ل الث ثالالة عقالالود األ  الالري فالالي اإلق صالالاد المغربالاليا نصالال  إلالالى م وسالال  نظالالري بن الالبة 
سنوضال  بطريقالة %. 10رنة ال امة ب ا النظا  الوض ي للرباية دالرباية الشرع ة ال الي اع مالدت ن البة اإلس ن اوات الصا ة بالمقا

أ رى أن نماذج زكاي القطاع الصناعيا د ذل  عبر  ف  ال  ال  اسالة الشالرع ةا  راعالي أهال  الروانالل ا اسال ة فالي اإلق صالاد دهالي 
   .شغ  على دوه الصصوص ال ضص  أد د  ري نمو األس ار دال مالة أي ال 

دالمصلحة المرسلة   ني ما ل  يرد في الشرع دل   على إلغاكسا أد على اع بارها بشك   الاصا بال  و ال   قالديرها بدقالة إلو سالاد  9
  . ديمكا إدراج المصلحة المرسلة في إاار ال  اسة الشرع ة للحكومة اإلس م ة. د صرف أدلي األمر

دذكالر  لم الذه اإلمالا  . ال بد ما  وظ ال  أمالوال يراهالا اإلمالا  قاكمالة بالالم ن: 283حة  ف" الغ اثي"ذكر اإلما  الرويني في ك ابه  10
انظالر أيضالا أامالد ل الان . ديقس ذل  قلال   مالا كث الرا ال يرحال  بسال ا ديحصال  باله الغالرض: 304 فحة " الم  صفى"الغاالي في 

 .291إلى  287 فحة " منسج اإلق صاد اإلس مي"الح  في ك ابه 
 رر  أن الغرب ينادي إلى ال    اال في الغرب ذهبس في م اان ة الحرب ال ا نة دالباردي در رهماإن عددا ما األمو 11

 .ال المي الرديد
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ال يتتتم إال بتحقيتتق وستتائل الحيتتاة الكريمتتة للفئتتة الفقيتترة  أن الواجب ا ست مي  12ويرى ابن حزم. ا س مي
 . وبذل كل ما يحتا  إليه هذا الهدف االجتماعي التكافلي

 
النص القرآني و بأحاديث خير البشر رسولنا محمتد عليته هذا التوسيع في وعاء الزكاة واردة بواألدلة على 

لقد جاء في . أفضل الص ة والس م، با ضافة إلى أحاديث الصحابة األخيار واجتهادات العلماء المجاهدين
. 199من ستورة األعتراف آيتة   (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) : عز وجلمحكم كتاب ت

فتي  .(الل  ل م اآليات لعل م تتف هرون  كذلك يتين ،ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) :وكذلك قوله تعالى
خذ ما عفتا لتك متن أمتوالهم وهتو : وقال ابن عباس رضي ت عنهما في تفسير العفو. 219سورة البقرة آية 
ذت لتو استتقبلت متن أمتري متا استتدبرت ألخت: ويفهم ذلك من قول عمر رضي ت عنه. الفاضل عن العيال

فتي مالتك حتق ستوى : وعن ابن عمتر أنته قتال. من فضول أموال األغنياء فقسمتها على الفقراء المهاجرين
إن ت فترض علتى األغنيتاء فتي أمتوالهم : وجاء عن علي بن أبي طالتب كترم ت وجهته أنته قتال. 13الزكاة

لتتى ت أن يحاستتبهم يتتوم وحتتق ع ،فتتإن جتتاعوا أو عتتروا أو جهتتدوا فبمنتتع األغنيتتاء. بقتتدر متتا يكفتتي فقتترائهم
وعلى هذا األساس أفتى الشيخ ابن حزم بأنه إذا مات رجل جوعا في بلد اعتبتر أهلته . القيامة ويعذبهم عليه

    .قتلة وأخذت منهم دية القتل
 

ا ستتقراض فتي األزمتات إنمتا يكتون حيتث ال يرجتى لبيتت  أن 14ا متام الشتاطبي يوضتحمن جهتة أخترى 
ا إذا لم ينتظر شيء وضتعفت وجتوه التدخل بحيتث ال يغنتي فت  بتد متن جريتان حكتم وأم ،المال دخل ينتظر

فتإن اقتتراض الدولتة ا ست مية متن  ،مع قوة مبدأ التوظيف وبعده االقتصتادي واالجتمتاعي ،إذن. التوظيف
، جر المستلمين ومتازال، حكامتا ومحكتومين -أي الفائدة البنكية خاصة أن هؤالء يتعاملون بالربا -األجانب 

 .في الدنيا وعذاب شديد في اآلخرة خاسرة إلى خوض حرب من ت
 

التذين لهتتم  االختصتاصفتإن توستيع وعتاء الزكتتاة يعتبتر بمثابتة سياستة ماليتتة واجتماعيتة متع استشتارة أهتتل 
تهتتدف هتتذه السياستتة إلتتى تتتوفير . فتتي ميتتادين االقتصتتاد والمتتال بستتطة فتتي العلتتم الشتترعي وفهتتم النصتتوص

أول دولة في تاريخ البشرية حاربت من أجل حقوق وتعتبر دولة ا س م  .كريمة للمجتمعمتطلبات الحياة ال
الخليفتتة األول أبتتي بكتتر  15انط قتتا متتن قتتولالفقتتراء والمجتمتتع ككتتل، وذلتتك عبتتر حمايتتة فريضتتة الزكتتاة 

 ".  الص ة والزكاة، فإن الزكاة حق ت بين وت ألقاتلن من فرق: "الصديق
 

التتتأمين "التتذي أقتتام مبتتدأ  ،عمتتر بتتن الخطتتاب رضتتي ت عنتته متتع الخ فتتة الراشتتدة كمتتا حتتدث فتتي عهتتد
ستنويا مائتة درهتم شترعية أي متا متن بيتت المتال ففترض للمولتود . لكتل عتاجز ومحتتا  "االجتماعي العتام

تزيتتد  ،إذن. فتتإذا ترعتترع المولتتود فتترض لتته النصتتاب كتتام  حتتتى إذا بلتت  زاده ،يعتتادل نصتتف النصتتاب
أللحقتن آختر النتاس بتأولهم، حتتى : قتال ولما رأى المال قد كثر ،جتماعية مع زيادة سن األوالدالمداخيل اال

  .16يكونوا في العطاء سواء
 

ولتفتادي ، حيث تتنتاقص المتداخيل االجتماعيتة متع زيتادة الستنعكس ما هو متبع في النظام الوضعي وهذا 
مستارا  لهتمخطتط ت ات التتأمين التجاريتة، التتيمؤسست لتىإذلك يلجأ العاملون اليوم قبل بلتوغهم ستن العجتز 

وجتاء فتي . بالنسبة للمنخترطين وهذا األسلوب التأميني يقتضي مساهمات مكلفة. المستقبليةمداخيلهم  يةنملت
العادل عمتر ابتن عبتد العزيتز يشتكو إليته اكتظتاظ  الوليلتاريخ ا س مي أن والي إفريقية أرسل إلى كتب ا

                                                 
دفرض على األرن ا  ما أه  ك  بلد أن يقومالوا بفقالراكس ا ديربالره  ال اللطان علالى : " 6-156في ك ابه المحلى يقول ابا اا   12

ف قا  لسال  بمالا يالأكلون مالا القالوت الالذي ال بالد مناله دمالا اللبالا  للصال   اكر الم لم ا بس ا ذل ا إن ل   ق  الاكوات بس ا دال في  س
ا الو أوالاز   5فالي الصالفحة رقال  1انظر أيضا السامش رق   ." دالش ا  بمث  ذل  دم كا يكنس  ما المطر دالص   دع ون الماري

ا نظالا  الاكالايا ألن أ الناف األمالوال ال اللطان ة ال الي الرسول  اللى هللا عل اله دسالل  منسرالا لل  اسالة المال الة عبالر   الب قات مال الة مال
ال الي  كالون ب الس )دهالي الصالدقة  -71كما ذكر ذل  ابا   م ة فالي ك اباله ال  اسال ة الشالرع ة  الفحة -أ لسا في الك اب دال نة ث ثة 

دا  ال س الالب د أن فالي زمالا عمالر ابالا الصطالاب رضالي هللا عناله كثالر المالال  78دذكر أيضالا  الفحة . دالغن مة دالفي ( مال الاكاي
 .  دكثر النا ا فر   دداديا الم لم ا

 ".ال نا الكبرى"دهو وا  ما اديو مرفوعا رداه ال رمذي عا فاامة بنس ق  ا درداه أيضا الب سقي في  13
دهذه الم ألة ن  عل سا الغاالي في مواضالس مالا ك بالها د ال ه :  123ث  يذكر في  فحة . 122 فحة " اإلع صا  " في ك ابه  14

فالالي  صالالح حسا ابالالا ال ربالالي فالالي أاكالالا  القالالران لالالها د الالرا والالواز ذلالال  كلالاله عنالالده  عدالالالة اإلمالالا ا دإيقالالاع ال صالالرف فالالي أ الالذ المالالال 
 .دإعطاكه على الووه المشردع

 .3-211في  ح   البصاري بشرح ف   الباري البا ارر ال  ق نيا  فحة  15
نصالال  د .438 الفحة " ف الالوح البلالدان"الالالب ذري فالي ك اباله د 107 الفحة " الصالراج"فالي ك ابالاله أبالي يوسال  انظالر علالى ال الالوالي  16

ا داال  المولالود قبال  البلالو  هالو النصالاب أي مالا ي الادل  ماكالة درهال  مغرب الة فالي كال   السر سالب ةهو ما ي ادل ال و   قريبا دالنصاب 
 .دره  مغرب ة في ك   سر 1400
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العادل أن يستدد التدين عتن المتدينين  الوليفأرسل إليه   ،مصرف يصترف فيتهبيت مال الصدقات من غير 
 .عتقهميعبيدا و يشترأن يمال ممتلئا الحتى إذا لم يبق هناك مدين وظل بيت 

 
 من القطاع الصناعي فاء الزكاةياست  3

انظتتر )والتجتتارة الف حتتة والصتتناعة  متتن القطاعتتات والفتتروع شتتتىفتتي  ألمتتوالا ستتتثمارإ ميتتادين تاستتتجد
 والمعام ت الماليتة واالتصاالت 17العقارالبناء وووالخدمات والنقل ( في عروض التجارة 1مقدمة الملحق 

في كثيتر  ومختلفة متعددةأشكاال  المعام تواتخذت . المجتمع ألفراد المتنوعة الماديةتلبية الحاجيات  قصد
  .  من ا قتصاديات

 
ونتتا  األنشتطة  االدختارنتائجه وعلى الرأسمال الثابت وثمتاره مثتل تطبق الزكاة على الرأسمال المتداول و

دون أن يفترق  18من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى ت عليه وسلم أمر بزكاة ما يعد للبيع. الف حية
مبتدأ  ،19وقبلته الكاستاني ،لقتد أثبتت ا متام الشتاطبي. بين ا نتا  الصناعي أو الف حي التجاري أو غيرهما

وانط قا من هذا المبدأ يصير تعميم أحكام الزكتاة فتي . جوب الزكاة في كل ما تتحقق فيه ومنه علة النماءو
 . أو ينمو مع غيره من عناصر ا نتا  كالصناعة مث  ،كل مال ينمو بذاته كأموال التجارة

 
المجتال الصتناعي  علتى التجتارة غيتر تتام، ألن اآلالت والمحركتات وأدوات ا نتتا  فتيالصناعة قياس  إن

 لتقتيت لكتن .تستعمل في العمليات ا نتاجية ويستقط الحتق فتي وستائل ا نتتا  بينمتا يقتع الحتق علتى إنتاجهتا
زكتاة  تلتقتيوبعتد عتدها للبيتع . تها نتا  عند إتمام عمليزكاة الصناعة مع زكاة الزرع، فيكون الواجب في 

 ،(دية في التجارة وآالت ومواد وسيطة فتي الصتناعةنق)ة مختلف يةل مالومع أص الصناعة مع زكاة التجارة
لكتن دون أن  20عنتد تقيتيم الستلعوبهذا تتحول زكاة المواد الصناعية من زكاة المستتغ ت إلتى زكتاة النقتود 

ألن عمليتات ا نتتا  لهتا دورات خاصتة مرتبطتة  ،الحول مرورتلتقي مع زكاة عروض التجارة في مسألة 
 . 21بطبيعة النشاط الصناعي

 
 تعلتى الغت  :ولاألقيتاس ال ،فالقياس إذن مزدو  بين ستلع الميتدان الصتناعي والميتدان الف حتي التجتاري

ثتاني علتى متا القياس الو .فيكون الحق فيه إما العشر وإما نصف العشر ([1.3]المعادلة ) عند إنهاء ا نتا 
 :يعد للبيع

  
 ابن عباس الذي يعتبتره متاال جديتدا لتم يتزك  على مذهب)فيكون الحق فيه ربع العشر : ا جتهاد األول

  .([2.3-1.2]المعادلة ) مرور الحولاعتبار ل دون( أصله
 

 دون مرور الحول أي عنتد  نصف العشر قياسا على الزراعة المسقية، فيكون الواجب: ا جتهاد الثاني
   .([2.3-1.2]المعادلة )كل دفعة بيع بلغت النصاب 

 
                                                 

 اى اق صالادية داسال غ ل لحقالوذ اإلن الان األساسال ةأما م دان ال  م ر ف ح اج إلى دراسة منفصاللة د ا الة بمالا أاالدث مالا فوضال 17
فالال  م ر . بالباا  عا اري  ال م ري ر ر الشرع ة داالا كار دان دا   شريس إس مي في سالوذ ال قالاربح و أكلس أموال النا  

  عل اله أزكالى بح الو اق طالس الرسالول الكالري اأي ما م  دل ة الددلة اإلس م ة الشرعيذدي األمر في  در اإلس   كان ما مسا  
 .الص ي دال    أرضا لك  ذي ااوة لم كا

 .ال نا الكبرى للب سقي دكذل  سنا أبي دادد 18
 

دال ن نالي باله اق قالة , أن م نى الاكاي ال يحص  إال ما المال النالامي": بداكس الصناكس في  ر  ل الشراكس"الذي أدض  في ك ابه  19
المال م دا لإلس نما  باألسامة أد ال راري أد الصالناعةا ألن األسالامة سالبل لحصالول  النما  ألن ذل  ر ر م  بر دإنما ن ني به كون

مقالالا  الم الالبل ( األسالالامة أدال رالالاري أدالصالالناعة)ف قالالو  ال الالبل , دال رالالاري أد الصالالناعة سالالبل لحصالالول الالالرب , الالالدر دالن الال  دال الالما
 .م  ل  الحك  به( الرب  أد الص اري)

كمالا أ الار إلالى ذلال  علالى سالب   المثالال أامالد ل الان  اان الصناعي دالم دان الف اي ال رالاريبالن بة لل ردض المن رة في الم د 20
ا عندما ي  ذر  قدير النصاب ما والن  المالال كالان 3-378إلى  فحة  3-364 فحة " منسج اإلق صاد اإلس مي"الح  في ك ابه 

دذلال  لمالا )األدزاعالي علالى مالذهل ( ه ق اسا على الالارعأي لح ن)ديكون الواول ف سا ربس ال شر مكانه . ال قدير داإل راج بالنقود
ابالا عبالا  الالذي ي  بالر الم الد للب الس مالاال أد ي المى أيضالا مالذهل ( ردي عا عبد هللا با م  ود دابا م  ود دابا عبالا  دم اديالة

ض دهو مال ل  يالاك كما يص  هذا المذهل عند اإلما  مال  داإلما  أامد على الم ادن ق اسا على إن اج األر. وديدا ل  ياك أ له
 .أ لها دذل  ألن الم دن مال وديد ل  ينشأ عا أ   ماكى

فلو كانس المواد الصناع ة الم نوعة دالبضاكس الف ا ة ال رارية في زما األكمة لرأدا في النقود الم ال فادي مالا اإلن الاج الف االي  21
نقود الم ال فادي مالا الم الادن أن  اكالي لح نسالا ق اسالا علالى داإلن اج الصناعي ال راري كما رأدا في ال( دهو ون  المق  )ال راري 
دإال لكانس النقالود الم ال فادي مالا الم الادن أدلالى باع بالار مالردر الحالولا  ا الة أن كال  هالذه ال اللس  بالاع بالالنقود د  بالر عالا . الارع

 .ددرات اق صادية   كون ما  دفقات اق ق ة في مقاب   دفقات نقدية
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علتتى الزراعتتة المستتقية، دون متترور الحتتول أي   واجتب العشتر قياستا فيكتون ال: ا جتهاد الثالتث
 .([2.3-2.2]المعادلة ) المرتبطة با نتا  عند كل دفعة بيع بلغت النصاب وبعد خصم النفقات المستحقة

 
أمتا فتي المجتال الصتناعي فقتد يفتوق الرأستمال التقنتي  ،في المجال التجاري يكون معظم الرأسمال متتداوال

ترتيتب شتؤون البيتع كما في القطاع الصناعي قصتد ففي النشاط التجاري نفقات . المتداولمال الرأس الثابت
ومتن مفهتوم  "النمتاء"من مبدأ انط قا و. منها على الخصوص نفقات ا شهار، التي تدمج في أثمان السلعو
وهتذا . 22لبيتعفتإن زكتاة الصتناعة تقتع علتى متا ينتتج ويعتد ل ،سواء بالتقسيط أو بالجملتة" عروض التجارة"

بحيتث يستتبعد وقتوع الفتائض فتي ا نتتا  وتقلتص إلتى حتد كبيتر نفقتات  ،يجعل عملية ا نتا  أكثر استتقامة
وينطلتتق ا نتتتا  متتن قاعتتدة  ،االقتصتتادالتتذي لتته عواقتتب ستتيئة علتتى ستتوق العمتتل وعلتتى  ،تختتزين المنتتتو 
 . ا ستجابة للطلب

 
اط الحتتول كلمتتا بلغتتت النصتتاب ودون النظتتر فتتي دون اشتتترحتتين الحصتتاد تختر  زكتتاة التتزرع أو الحبتتوب 

خصم أهم النفقات مدمج في نسب الزكاة حيث ، ألن الزراعي النفقات المختلفة التي أدت إلى تحقيق ا نتا 
التجتارة بعتد مترور  زكتاة تختر كمتا . فتي الزراعتة المستقية5% وفقتط   10%نطبق في الزراعتة البوريتة

 . العروض التجارية أي بيعهالفة التي أدت إلى تحقيق ودون النظر في النفقات المختالحول 
 

فإنها إذن تخر  حين نهاية الصناعة دون اشتراط الحول كلما على زكاة الزرع،  23فإذا قسنا زكاة الصناعة
 ويكون الواجب هو. بلغت النصاب ودون النظر في النفقات المختلفة التي أدت إلى تحقيق ا نتا  الصناعي

نتا  يعتمد على عمل ا نسان ومهارته بشكل شبه مستمر وال يعتمد على المتوارد المجانيتة ألن هذا ا  %5
 : يكون كالتالي IZللزكاة وا يراد الصناعي. 10% هومثل األمطار في الف حة حتى يكون الواجب 

                                                      QtZ zI                                               [1.3] 
 

لزراعتة المستقية قياستا علتى زكتاة ا هتذه النستبةتحتدد  .نستبة الزكتاة tz و ا نتا  الصتناعي بالكميتة Qمع 
 .لغالب، كما تكون قيمتها عينية على اويمكن أن تؤدى في فترات دورية شهرية أو فوق شهرية

 
ن للنشتاط الصتناعي خصوصتيات ال يمكتن أن ال تأختذ إ .التجتارة على زكتاةأما القياس الذي نرجحه يكون 

معوقتات مرتبطتة بستوق البضتائع والختدمات  فهدف الصانع هو تعظيم ربحه في إطار عتدة ،بعين االعتبار
ستوق بهائلتة متن العمتال و ايوظف هذا القطاع أعتدادإذ سوق العمل بحيث يتم تسويق المنتجات الصناعية و

مستتوى  ارتفتاعوتعظتيم التربح يتتأتى أيضتا ب .ا نتاجيتة توستيع رأستمالها تاألموال حيث تستطيع المؤسسا
 . التجارة زكاةالمبيعات أو رقم المعام ت، ويكون القياس المناسب على 

 
 :لتعظيم الربح كالتاليالصانع  يكون شكل برنامج ،24عند غياب عوائق التمويل

 
                       )max(

tttttt
CIcLwQp                 [2.3] 

),(: تحت العائق التقني ttt KLfQ      
 

حجتم النفقتات الوستيطة أي الستلع الوستيطة المرتبطتة  CI، وحجم عنصر العمل فتي دالتة ا نتتا  Lمع 
سعر البضتائع المنتجتة  نعبر بالتوالي عتف  cو wو pأما  ،تعبر عن حجم الرأسمال التقني Kو با نتا 

                                                 
د قس زكاي الصالانس علالى د لاله أي . فق ا ف     ص  النفقات اإلن او ة المر بطة بال لس المن رة" لنما ا"أما إذا اع مدنا على مبدأ  22

" عالردض ال رالاري"دانط قالا مالا مفسالو  . ا في ا ا ي دي ال اور الاكاي على أربااه دعردضه ال راريالة بم نالى رأسالمالهأربااه
 . سيكون الرأسمال ال راري للصانس هو ما    إن اوه دعرضه للب

إدراج المصالانس ق اسالا علالى األراضالي الاراع الة ال الي ي رالدد " ال كاف  اإلو مالاعي فالي اإلسال  "أبو زهري في ك ابه  يرى محمد 23
دعل ه  صرج زكاي الصناعة علالى أسالا  الغلالة د كالون مالا  الافي الغال ت ب الد  صال  كال  . إن اوسا د   مر فواكدها مس بقا  أ لسا

هالذا اإلو سالاد ي  بالر إيالراد المصالانس علالى أناله رلالة دلال   فاكالدي دال .  شر مس اإل الراج فالي الحال ادأن يكون الواول هو ال. النفقات
في مذهل اإلما  مال   ض  الغلة لر   دلو ل  يكا نصاباا أما في المالذاهل الث ثالة األ الرى ف ضال  الغلالة إلالى أ ال  المالال . ربحا

 .إذا كان نصابا
يصص  الصانس الماكي م  حقات الديا قب  أدا  الاكاي كما يحدث مس ( اإلس مي في إاار الشرع)ال موي   عند دوود م وقات 24

ا الالالذي يحالالول "مبالالدأ المضالالاربة"إن نمالالوذج ال مويالال  اإلسالال مي ي  مالالد علالالى . ديالالون ال رالالارا ال الالي  صصالال  مالالا دعالالاكس  الكلالالي للاكالالاي
 .اإلكراهات ال مويل ة للمن رات الصناع ة إلى إكراهات سوذ هذه المن رات
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ق يطبت يجعل إيتراد الزكتاةالبرنامج في شتى األسواق،  تحقيتتق هتتذا . وستتعر الستتلع الوستتيطة وستتعر العمتتل
 :كما يلي على الربح ا جمالي

 
  QptCIcLwQptZ

zzI
)([1-2.3]           

 
علتى  يكتون مقتدار الزكتاة الكلتي فتي القطتاع الصتناعي كمتا يلتي وعلى أصل المبيعات بحكتم زكتاة التجتارة

025.0التتتوالي حستتب ا جتهتتاد األول
1 zt 05.0الثتتانيو

2 zt 1.0 والثالتتث
3 zt، فتتي  ويتتؤدى الحتتق

 :، وتكون قيمتها نقدية على الغالب شهريةتحت أو  شهرية أو فوق شهريةإنتاجية فترات دورية 
 

  
1

2,12,12,1 QptZQptZ zIzI                     [1.2-2.3]   
 

                QptCQptZ zzI 333
)(                     [2.2-2.3]   

N:*النصابتحت شرط   NCQpC ,0 

 
يمكتن تطبيتق عتدة  .المرتبطتة بعمليتات ا نتتا و الشترعية المستتحقة تكتاليفعلى مبل  ال C*وتدل المتغيرة

لجبايتتة زكتتاة عتتروض المنتجتتات الصتتناعية وكتتذلك عتتروض الف حتتة انط قتتا متتن سياستتة شتترعية أنظمتتة 
الذي يفي بسد الحاجات األساسية لكل أفراد لحجم الزكاة الكلي " التوازني"حسب المستوى وذلك  ،اريةالتج

وحسب ربحية القطاعات ا قتصادية والمالية ومدى التنافسية المشتروعة بتين الفتاعلين  ،المجتمع ا س مي
  .في القطاع الخاص والعام

 

يمكن المقارنة بين نماذ  زكتاة الصتناعة، واقتتراح قتراءة  لتاليابياني الرسم الالمعادالت الث ثة في  بإدما 
ربتح عنتدما نقتارن نجتد حتالتين التستاوي عنتد مستتويات . موضوعية لعدة حاالت ممكنة من جانتب التحليتل

إذا كانت نسبة الربح ثلث رقم المبيعات، يتؤدي تطبيتق ا جتهتاد األول . لها أكثر من داللة اقتصادية ،معينة
 : إلى مبل  مماثل للزكاةأو الثالث 

                    1,
3

1 3231  
IIII

ZZZZ                   [3.3] 

 

 
 

نعلم أن للسوق وظيفة في عمليات التسعير وذلك عبر آليات العرض والطلب، والعرض يتحدد عبر قدرات 
وإذا افترضتنا أن  ،ما إلى تقليص تكاليف ا نتتا  والنقتلعموما يسعى المنتج دو. أصحاب ا نتا  والتسويق

عندئتتذ متتن  .متقاربتتةتكتتون أثمتتان المنتجتتين إن فتت ،ستتوق الستتلع الصتتناعية ال تتفتتاوت فيتته الكلتتف ا نتاجيتتة

Comparison of Industry Zakat Model and Profit Rates 
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وحتتتى الجهتتاز . 25تضتتخم فتتي األستتعارالثلتتث متتث ،  نشأ، عن نسب الربح في حدود يالمحتمل جدا أن ال 
ك لتولتيس هنا ،وهو عضو داخل إطار المؤسسات ا نتاجيةا نتا  في ا س م  تفاعل مع مسلس تيالمالي 

 .مصدر للربح سوى المخاطرة وا بتكار بغية ا ستفادة العامة وبغية إرضاء ت عز وجل
 

كما أن هذه النسب من الربح في التجارة الشرعية تجعتل األثمتان فتي متنتاول شترائح اقتصتادية واجتماعيتة 
دون إسراف متن جانتب المستتهلك وال –جتمع الداخلي والخارجي، وتشجع على ا سته ك عريضة في الم

، فيعتود النشتاط متن جديتد والتمويتل ابع دورات ا نتا  والتوزيع وا سته كتوتت ،-إفراط من جانب المنتج
يتث يفتتتح بح ،الماليتة لهتا انعكتاس إيجتابي علتى ستوق العمتل-وهتذه الحركيتة ا قتصتادية. إلتى منتابع الثتروة

 . المجال لتشغيل عدد من المتخصصين كل في ميدانه
 

القنتوات ا قتصتادية، إال  كثيتر متنوكلما كانت نسب الربح في مستوى ال يتولد معته تضتخم وال تشتنج فتي 
يتتم جلتب منتافع ف ،إلى مزيد من إيرادات الزكاة بالتالي أدىو ،طوي  للصناعة ا س ميةوأعطى ذلك نفسا 

هتذا النمتوذ  العملتي . ضترار دون ضترر والحسب قدرها  اتالحاجوتلبى فقات العامة لألمة تسد الن مادية
للتصرفات ا قتصادية والمالية المنضبطة بشكل تلقائي ينشط ا قتصاد ويمكن على المدى المتوسط والبعيد 

مية المؤهلتة بإيجاد فرص التشغيل لفئات واسعة من المقدرات البشرية ا ست وذلك من تعديل سوق العمل، 
تتأمين العتيش توستيع وعتاء الزكتاة وتقلتيص عتدد المحتتاجين، وفتي وتكون الزكاة إذن سببا . وغير المؤهلة

 .الكريم بل وتحسين معاش من لم يتيسر له العمل
 

 قتد يتؤدي إلتى تترجيح نمتوذ  جبتائي عبتر التزمن القطتاع الصتناعيإن المقارنة بين مستويات عوائد زكتاة 
أداة كت (كما يبدو ذلك في الرسم البياني) الزكاة السابقة ذ انم يمكن استعمال، ياهجالترجيح منوحتى يكون . معين

فإمتا أن .  ختيار السياسة الشرعية األكثر انسجاما مع الوضتعية والظرفيتة ا قتصتادية وا جتماعيتة لألمتة
ساستية الستابقة والمرتقبتة انط قتا متن المعطيتات األذلتك تتجه السياسة الشرعية إلى توسيع وعاء الزكتاة، و

وإمتا أن يكتون اتجاههتا إلتى حتد . تحدد النسب األمثل التي تعظتم متن حجتم جبايتة الزكتاةفلنسب الربح مث  
وتفوق إيماني فتي األمتة، فتتحتدد النستب األساستية  أدنى من مستوى الزكاة، وذلك عندما يكون رخاء مادي

وتتتم جبايتة القتدر التذي البتد متن  -القطعيتةالداللتة  الثابتتة وذات دون أن تصطدم مع النصوص الشترعية–
      .  جبايته  عادة التوزيع بين أفراد المجتمع الواحد وإال بين أفراد المجتمعات ا س مية

 
وتؤدي سواء على المدى القريتب  على تفعيل الطلب الشمولي في ا قتصادوالجباية األمثل هي التي تساعد 

المترتبط باألمتة ا ست مية والتتواق إلتى العدالتة  عاش العام وإرساء المجتمع العتادلأو البعيد إلى تحسين الم
 الزكتاة مترتبطأداء  عتنالنمتو النتاتج إن  .فتي الترزق والوقتت "البركتة" تؤدي إلتىي ت، الالعالمية ا س مية

بتدليل متا جتاء  ، وذلكللمسلمين وا جتماعية في الحياة ا قتصادية تؤثر ، التي"البركةب" شكل خاصب أيضا
و متا قالته الرستول  ،(يمحق الل  الربها ويربهي القهدقات   ) 275في كتاب ت الكريم من سورة البقرة آيتة 

فإذا كان النمو المعنوي حاصتل قطعتا بتالثواب  ."ما نقص مال من صدقة: " 26األمين عليه الص ة والس م
فتتي النظتتام الربتتوي " المحتتق"كتتاة ومستتألة فتتي نظتتام الز" البركتتة"ي حتتين فتتإن مستتألة فتتالكثيتتر فتتي اآلختترة، 

كمتتا فتتي الجانتتب ) قياستتية مرقمتتة تظهتتر كميتتا فعتتل البركتة ا يجتتابي يعتمتتد علتتى منتتاهجبحثتتا مستتتق ، قتضتي ت
   . وفعل المحق السلبي (التطبيقي لهذه الدراسة

 
متن األعطيتة عنتد انط قا متن أختذ الزكتاة  ورد استيفاء الزكاة عن المرتبات واألجور بنسبة ربع العشرلقد 

. تخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن النصابو ،معاوية بن أبي سفيان وأيضا عند عمر بن عبد العزيز
كما ذهب إلى ذلك عدد من األئمة مثتل أبتو حنيفتة ومالتك والشتافعي وبتن حنبتل )وعم  بمبدأ تعجيل الزكاة 

 يفاء هتذه الحقتوق فتي مواقتع مي دهتاودقيتق يمكتن استت 27بشكل مرن ومنظم تهاوحتى تكون جباي( وغيرهم
  .(في إطار نظام المساهمة 1الملحق )

                                                 
ف كالون م ال وى األثمالان  اأمالا إذا كالان م صال . أثمان الصناع أق  ما أثمان ال رالار  ا الة إذا كالان نشالاا القطالاع ا منفصال إن  25

 .المق راة في األسواذ أق  منه في الحالة األدلى
 .2-427سنا ال رمذي  فحة  26
دالقابلالة للمراقبالةا يمكالا  ر  الل إوالرا ات  دما باب  نظ   وباية الاكايا بطريقة مرنة د املة في عدد مالا القطاعالات المنظمالة 27

دأن . عمل ة الق طاع نص ل الاكاي انط قا ما المحاسبات الصا ة الدق قة في ار  ك   الرأسالمال دفالي  الدفقات المالدا    المص لفالة
ظ  مالا يكون هناك وسالاز وسالوي مالر ب  بالح الوب املالي مالس الم س الات اإلن او الة دالصدما  الة بح الو  ن قال  الم لومالات بشالك  مالن

ث   كون هذه األوساي مر بطالة برسالاز مركالاي يقالو  بإعالداد مركمالات . وانل دما ا ر ل حديد اقوذ الاكاي مس ن ل الواول ف سا
الم لومات المال ة د حديد وم س م  ويات الاكاي بردادل األدع ة دالواوبالات الن الب ة ا الل النصالوص الشالرع ة القط  الة دا الل 

 (.ددن أن    ارض مس النصوص الشرع ة الثاب ة)ل ة ما  ق ض ه ال  اسة الشرع ة الما
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لمجمتوع  يمكننتا تحديتد مستتوى وعتاء زكتاة متداخيل العمتل التتي فاقتت النصتابمث  في القطاع الصتناعي 

زكتاة علتى الالنصتاب وجبتت  wكلمتا بلغتت األجتوروعلتى هتذا األستاس . العمال الموظفين بشتكل مستتمر
العتتدد  إذا افترضتتنا أن. 28مثتتل رواتتتب المتتوظفين لتتدى القطتتاع العتتام ،العمتتال حستتب مبتتدأ المتتال المستتتفاد

 :فإن مجموع زكاة مداخيل العمل هي كالتالي ،الصناعي للعاملين في القطاع  L*الكلي
 

   wwwLZS i

i

iiI ,025.0 

 
مكان نه بإيعبر عن نسبة عدد األجراء الذين يتقاضوا أجورا دون النصاب، فإ أن المعامل إذا افترضنا و

القتائمين علتتى السياستتة الشتترعية أن يجبتتروا تفتتاوت المتتداخيل بتفتتويض متتدراء المؤسستتات الصتتناعية علتتى 
، بمتا فيهتا زكتاة توزيع جزء من موارد الزكتاة 1 علتى المستتحقين متن  ، س الاتمالا أوالرا  هالذه الم

، وتبعتا متث  لإلجتهتاد األول والثتاني، متن زاويتة التدخل الصتناعيفإن مجموع زكاة القطاع . القطاع عمال
 :يكون على الشكل التالي
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ي القطتاع دون ضترر وال أي أن يقتع التنتافس بتين الفتاعلين الحقيقيتين فت ،إن العمل بمبدأ المنافسة الشرعية

ال تتغيتر حستب أهتواء فئتة  pيجعتل األثمتان ،ضرار وفي حدود جلب المنفعة العامة ودفع المفسدة العامتة
وإذا حدث ارتفاع ثمن البضاعة لسبب أو آلخر دون تآمر أو احتكتار غيتر . منحرفة ال تخشى ت عز وجل

 . على المدى القريب أن يعود النفع على األمة وذلك بزيادة إيراد الزكاةفمن الممكن  ،شرعي بين المنتجين
 
 المغربي  االقتصاد في تقدير شمولي إليراد الزكاة   4

ال يمكتن إط قتا التستوية بتين  ،إذن. العبتاد فتي أرزاقهتم، ففترض الزكتاةنعلم علم اليقين أن ت تعالى فضل 
وذلتك قصتد تقلتتيص . ني بتأمر منته ستبحانه وتمحيصتا للمستلمينولكتن يجتب إعتادة التوزيتع الربتا ،األرزاق

 . الهوة المادية التي تفصل األغنياء عن فئة الفقراء
 

إن الحقتتوق التتتي ضتتاعت، أجتتزاء مهمتتة منهتتا، أتلفتتت معهتتا النشتتاطات ا قتصتتادية، التتتي صتتارت مرتبطتتة 
نهتتج وبرمجتتة النظتتام  واألكثتتر خطتتورة هتتو أن اقتصتتادنا يستتير حستتب. بشتتكل مخيتتف با قتصتتاد العتتالمي

علمتتا أن ا قتصتتاديات ا ستت مية لهتتا معالمهتتا ومناهجهتتا المستتتقلة والستتليمة واألحتتق . ا قتصتتادي العتتالمي
أي حستتب نظتتام  ،وكتتان أولتتى أن يستير النظتتام ا قتصتتادي العتالمي كمتتا يريتتد ت العزيتز الحكتتيم. بالعالميتة

وبتحستين  لها خلق، وذلك بشكر النعم الظاهرة والباطنة ، التي من أجا وظائفه األساسيةيالقرآن والسنة مؤد
 . المعاش العالمي

 
، (1 الملحق) مجموعة قواعد فقهيةعلى بناء  29لوعاء الزكاة في االقتصاد المغربيتقدير الشمولي ينطلق ال

متن -امتتداد الث ثتة عقتود األخيترة  الستنوية المتتوفرة علتى  30ةحصتائيالمعطيات ا بتوظيف مختلف ذلك و
با ضتافة إلتى األنعتام والصتيد البحتري، زراعتة وتتكتون متن قطتاع ال. لكتل القطاعتات -2000إلى  1970

ودختل المتوظفين التذي يتجتاوز النصتاب ، واالدختار الختدماتوالتجتارة، والعقتار، والصناعة، والمعادن، و
لوعتاء الزكتاة التذي يتستع يعتبر هذا التقدير حدا أدنى و. وكذلك مواد التجارة الخارجية من جانب الواردات

                                                 
ا الالو ي  ح الالا أن يروالالس  الالدب رها للددلالالة اإلسالال م ة ال ادلالالة ددن  الالر     اإن ب الالض الصالالناعات   طلالالل مالالوارد مال الالة كب الالري 28

لمالالا  إن الصالالناعة داوالالل كفايالالة بإومالالاع ع. ل ب  ضالالسا للقطالالاع الصالالاص الالالذي يقصالالد الالالرب  االا كالالاري ديالال ثر فالالي ار فالالاع األسالال ار
 .اإلس   ال   ق  عما    ر لس  اإلبداع في مرال ال صن س ما أفراد دوماعات

لإلا ع ب فص   دبمنسر ة علم ة على الوض  ة القطاع ة أد الوض  ة الشمول ة لإلق صالاد المغربالي نح ال  القالارى علالى رسالالة  29
نمذوالة  طب ق الة لم اينالة القطاعالات : حرك الة بالدل ل ااألنظمة ال راو  الة ال"دك وراه الددلة  صص  الق ا  اإلق صادي في موضوع 

 .بكل ة ال لو  القانون ة داإلق صادية داإلو ماع ةا فا ا المغرب 2002لرس اذ رصان ا اا " مغربفي ال
م ظالال  اإلاصالالاك ات مصالالدرها دزاري ل صطالال   دال وق الالات االق صالالاديةا دزاري االق صالالاد دالمال الالةا دزاري ال رالالاري دالصالالناعةا  30

  .الف اة دزاري
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ذهب متتن التتمجوهرات كتتالالمتتدخرات الستتائلة والعينيتتة  لم نتوفر علتى معطيتات بشتأنها  31أموال أخرىإلى 
 .  اموالفضة وغيره

 
هذا التقدير الستكوني  .(1 جدولال) الماضية خ ل الث ثة عقودلإليراد الكلي للزكاة سكوني بداية، تم تقدير 

ألثر الفعلي للزكتاة علتى حركيتة النشتاط االقتصتادي وكتذا علتى الجانتب االجتمتاعي ال يأخذ بعين االعتبار ا
  .سواء تم تطبيق المضاعف السكوني أو الحركي

 
ونظرا لما يمتاز به نظام الزكاة من حركية زمنية يتفاعل معها الطلب الكلي محدثا بذلك انعكاسات إيجابية  

ويستتدعي هتذا . شمولي لحجم الزكاة الحقيقتيالحركي ال تقديرعلى النشاط االقتصادي، اتضحت ضرورة ال
لهتذا و. إنشاء نموذ  يعبر بشتكل حركتي عتن تطبيتق نظتام الزكتاة وإعتادة تقتدير حجتم وعتاء الزكتاةالتقدير 
المضتاعف الحركتي بعتد استتعمال  آليتةبني على تناألولى . لتقدير إيراد الزكاة طريقتين، تم اعتماد الغرض
المضتاعف الستكوني بشتكل  عبرتقدير إيراد الزكاة فتم  أما الطريقة الثانية، .(2ول جدال) االسته كنموذ  
نتتتائج تقتتدير إيتتراد الزكتتاة بالنستتبة لمختلتتف قطاعتتات االقتصتتاد  الجتتداولتضتتمن تو .(3جتتدول ال) مباشتتر

 .المغربي مع إعطاء الحجم الحقيقي للمستحقات من الزكاة ومقارنتها مع ا يرادات الضريبية
 

ن نتائج هذه الدراسة أن نظام الزكاة إلى جانب مصادر أخرى لبيت مال المستلمين قتادر علتى تتوفير تبين م
موارد ماليتة مهمتة تستد الحاجيتات االقتصتادية واالجتماعيتة للدولتة ا ست مية، كمتا أن لتطبيتق هتذا النظتام 

ي يمارستها علتى النشتاط لى االقتصاد مقارنة مع نظتام الضترائب بفعتل الضتغوط القويتة التتعنتائج إيجابية 
فنظتتام الزكتتاة ينستتجم تمامتتا وطبيعتتة المجتمتتع المستتلم التتذي تكتنفتته الخصتتال الحقيقيتتة للتكافتتل . االقتصتتادي

 . والتآزر بعيدا عن المصلحة الدنيوية البحتة فقط
 
موجودة في ملحتق إحصتائي ال من خ ل الجداول المفصلة ألهم نتائج هذه الدراسةة قراءرض يلي نع فيماو
 : والحساب قاعدة المعلوماتل  وسعم
 
 اعتماد أثر الزكاة على االقتصاد بطريقة المضتاعف الحركتي 

تزيتد متن ا يتراد الكلتي للزكتاة بنستبة 32
 571.7 بمستتوى 1999إلتى  1969متن خت ل الث ثتة عقتود الماضتية ، حيث قدر هذا ا يتراد %2.8

ئب ختت ل نفتتس الفتتترة، هتتذا دون متتن مجمتتوع عائتتدات الضتترا  71.9%مليتتار درهتتم، أي متتا ينتتاهز
 في  وانتقل إيراد الزكاة السنوي. لتقديرهااحتساب موارد أخرى للزكاة نظرا لغياب إحصائيات كافية 

 

مليار  36.9خ ل عقد الثمانينات ليصل إلى  15.1مليار درهم في عقد السبعينات إلى  5المتوسط من 
 .في العقد األخير

 
 ممتا يتدل علتى من الناتج التداخلي ا جمتالي، 13%  و  10ط تتراوح بين نسبة إيراد الزكاة في المتوس

 . لزكاةا يراد الكلي لال يمكن أن تعتمد ولو كنسبة شائعة لتقدير  2.5%أن نسبة 

 
  لتدورة بالنستبة لوهتذا دليتل علتى مرونتة نظتام الزكتاة  ،22% و16 نسبة ضرائب إجمالية تتراوح بين

وإذا كان النظام الضريبي أكثتر تعقيتدا وتتداخ  فيمتا يختض أنتواع  .جميع عناصرهاكذا لاالقتصادية و
إن وجود  .الضرائب المتعددة وكذا نسبها غير المستقرة، فإن نظام الزكاة يتميز بوضوح وشفافية أكبر

فهتي عستر وإرهتاق للتذمم، علتى  ،نظام الضرائب هو نتيجة  بعتاد ا ست م عتن واقتع حيتاة المستلمين
 .ة لطف ورحمة للذممعكس ذلك فإن الزكا

 

                                                 
أمالا األسالس  . ف ما يص  ال ندات ف  ي  د بسا في الاكاي ألن عاكدها محالدد بشالك  م الب ا ممالا ير ال  عواكالدها مالا المالال الحالرا  31

دإلعطا   قالدير . ف   ثمر في األسواذ المال ة دق م سا مر بطة بن اكج الرب  أد الص اريا لكنسا ال  صلو مما ال ير اه الشرع الرباني
حر  الاكاي الموسسا يمكا األ ذ ب  ا االع بار ق مة األسس  فالي األسالواذ المال الة دأربااسالا علالى ق الا  زكالاي ال رالاري ألن  مولي ل

دبالن البة ل قالدير مالال الحالب  أد الوقال  ف  طلالل دراسالة  ا الة ا الى يال   إدراج ق م اله ضالما . األموال فالي هالذه الحالالة  نمالو بالذا سا
وق  الص الري والا  مالا المالال ال الا  د الد   فالي د الد   فالي إاالار الملك الة ال امالة الموقوفالة علالى الموارد المال ة للددلةا ألن مال ال

 .الم لم اا دل  س ف ه زكاي ا ل رأي ال لما 
المضاع  الحركي أق  ما المضاع  ال كونيا ألن هذا األ  ر يح وي علالى مرمالوع ال فالاع ت االق صالادية ال الي  حالدث فالي  32

أما المضاع  الحركالي ي ال  م  نمالوذج االسال س ك دال يالدرج مرمالوع ال فالاع ت االق صالادية ال الي . مدي  ايد عا ال قد ما الاما
مالا   75.2%مل الار درهال ا أي مالا ي الادي  598.1ديصال  اإليالراد الكلالي إلالى .   رادز عقدا اع بارا لقرا ي الن الاكج مالا عقالد م الر

 .إيراد الضراكل
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الف حتتتة تتجتتته ل نخفتتتاض نظتتترا لتتتتأثير ستتتنوات    الرسم البياني يوضح أن النسبة البنيوية لقطتاع
علتى عكتس ذلتك يتستع حجتم . الجفاف وأيضا لغياب تطبيق نظام الزكاة من طرف العديد من الف حين

كمتا أن إيتراد . الصتناعيإيراد الزكاة في القطتاع الصتناعي وفتي التواردات أيضتا، الرتباطته بالنشتاط 
 .  االدخار عرف نموا ملحوظا خ ل الث ثة عقود األخيرة

 
  قطاع المعادن متبوعا بقطاع الف حة هما األكثر مساهمة في إيراد الزكاة حيث يساهمان فتي المتوستط

من قيمتهما المضافة على التوالي، لكن قطتاع الف حتة يبقتى أهتم مكتون لإليتراد  11% و 30% بنسبة
 .في المتوسط 21%كلي للزكاة بنسبة بنيوية تصل إلى ال

 
 المستاهمة فتي نمتو الزكتاةال تتعتد  ، حيتثمساهمة جد ضعيفة للرواتب في تكوين ا يراد الكلي للزكتاة 

خاصتتة صتتغارهم  وتعتتزى هتتذه النتيجتتة أصتت  إلتتى المستتتوى المتتتدني ألجتتور المتتوظفين %0.003.
العامتتة علتتى التتدخل التتتي تشتتكل عائقتتا أمتتام بلتتو  هتتذه با ضتتافة إلتتى ارتفتتاع الضتتريبة  وموستتطيهم، 

  .الرواتب النصاب الشرعي
 
  بالنستتبة خاصتتة  ،وبالظرفيتتة االقتصتتادية  قتصتتادالعامتتة لحالتتة النمتتو إيتتراد الزكتتاة ب نستتبةارتبتتاط

القطتتاع بلغتتت وتيتترة نمتتو زكتتاة وقتتد . الف حتتي ل قتصتتاديات التتتي يعتمتتد أغلتتب ستتكانها علتتى النشتتاط
نتيجة توالي  5.3%وتراجعت بشكل كبير في عقد التسعينات إلى  12.5%عقد الثمانينات  يالف حي ف

 0.3%. إلى 2.2% ته منلذلك انخفضت مساهم. سنوات الجفاف

 
  لكن إيراد زكاة القطتاع ، 5.9%في عقد الثمانينات إلى  13.9%انخفاض نسبة نمو زكاة الصناعة من

كمتتا أن مستتاهمة الصتتناعة فتتي  نمتتو . ل عقتتد التستتعيناتختت  الصتتناعي تجتتاوز إيتتراد القطتتاع الف حتتي
، كمتا أن نستبة زكاتته 2.4%حول المعدل بحيث تراوحت هذه النسبة في حتدود تباينا  الزكاة لم تعرف

متتا يميتتز القطتتاع الصتتناعي هتتو االرتفتتاع و. 10%استتتقرت ختت ل العقتتود الث ثتتة األخيتترة فتتي حتتدود 
  .  19%لى المستمر في نسبته البنيوية التي تصل إ

 
 معلكنها تظل ضعيفة لنسبة البنيوية لزكاة قطاع الطاقة خ ل الث ثين سنة الماضية، ارتفاع متواصل ل 

 . القطاعات األخرىبزكاة الرواتب مقارنة 
 

  كمتتا أن مستتاهمة 6.4%إلتتى  9.5%زكتتاة التجتتارة ختت ل العقتتدين األخيتترين متتن تراجتتع نستتبة نمتتو ،
 . تقلصت بالنصف ما بين العقد األول والعقد األخيرالتجارة في نمو إيراد الزكاة 

 
 من انخفاض نستبة رغم على الفي عقد التسعينات،  32%تصل إلى  زكاة الوارداتعالية لبنيوية ة نسب

هذا يدل على مدى ارتباط االقتصاد التوطني و .نقطتين إلى أربع خ ل الث ثة عقود األخيرة نموها من
 .بالواردات

 
  ا تتت، لكتتن نستتبة النمتتو والمستتاهمة فيهتتا عرف6%لقطتتاع الختتدمات فتتي حتتدود النستتبة البنيويتتة استتتقرار

خ ل  11.6%من متوسط في التراجع النمو االقتصادي االسمي الذي انخفض نتيجة انخفاضا ملموسا 
 . األخيرعقد الخ ل  6.6%  عقد الثمانينات إلى

 
 مستاهمة فتي نمتو األقتل  األوعيتةتظل بذلك من و. 2.6% عندالعقار  زكاةثبا ت نسبي للنسبة البنيوية ل

 .أما نسبة نموها فقد سجلت تراجعا كبيرا خ ل الث ثة عقود األخيرة. وعاء الزكاة
 
 وتعتبتر أيضتا . خت ل التستعينات 8%تصتل إلتى لن عقد آلخر، مزكاة االدخار ارتفاع النسبة البنيوية ل

. قطتاع العقتارمستاهمة تفتوق تها الزكاة، لكن مساهممن بين األوعية المتوسطة مساهمة في نمو وعاء 
   .خ ل العقدين األخيرينطفيفا أما نسبة نموها فقد سجلت تراجعا 

 
 
     تحسين معاش ذوي الحاجة؟ الزكاة في  كيف تساهم  5

التتي ضتاعت و، مليتار دوالر 45إلى ما يزيد عن  لوعاء الزكاة في االقتصاد المغربيتقدير الشمولي البعد 
، يستحسن أن نقدر هذه الحقوق الماليتة 2000إلى  1970امتداد الث ثة عقود األخيرة من على بشكل واسع 

نعتمتد فتي هتذه  .الجزئي والكلي لمعرفة مدى أهميتها في محو الفقر بل وفي تنشيط ا نتا  ورفع االستثمار
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الدراسة على معطيات االستط عات الوطنية حول  1991-1990تي مستتتتتتتويات معيشتتتتتتة األستتتتتتر لستتتتتتن
هتذه االستتط عات تمتت بلورتهتا . أسترة 5129و 3400، والتي تم تحقيقهما بالتوالي علتى 1999-1998و

 .  ، وهي وحدة بحث وتحليل في إدارة ا حصاء بالرباط"مرصد ظروف عيش السكان"في قسم 
 

وطنيتة حتول ، عبر االستتط عات ال"مرصد ظروف عيش السكان"حصيلة دراسة إدارة ا حصاء في قسم 
مستويات معيشة األسر، تركتز علتى الحلتول العمليتة التتي تحتول دون حتدوث الفقتر وعلتى ماهيتة ونجاعتة 

عتن هتذه الدراستة المفيتدة  تغابت. التخطيط االجتماعي وكذلك تهذيب العرف الوطني لحماية الفئات الفقيترة
ا ستت مي  االجتمتتاعي-تصتتاديأهميتتة نظتتام الزكتتاة، ال كنظتتام متتالي فقتتط، بتتل كجتتزء مهتتم متتن النظتتام االق
 . المتكامل والذي ال يقبل التبعيض خاصة في إطار مؤسسات الدولة العلمانية

 
الفقر نتيجة لتفاع ت اقتصادية ومالية متعددة من أهمها إسقاط النموذ  االقتصادي ا س مي، والذي أصل 

الفقتتر توجتتد فتتي جتتوهر نظامنتتا فمحاربتتة . لمحاربتتته بالزكتتاة كونهتتا واجتتب علتتى الميستتورين وحتتق للفقتتراء
سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعمل به خير األنام محمد بن  الرزاق االقتصادي الذي أرسى أسسه الخالق

أما النظام الوضعي الذي استبدل باألصتل فقتد أدى إلتى إختت الت عديتدة متن . عبد ت صلى ت عليه وسلم
ختلفة سواء في القطاع العام أو في القطتاع الختاص، ناهيتك عتن بينها الفقر والبطالة والتضخم والعجوز الم

 .        التصرفات المادية الجافة واالنحرافات المقيتة التي تفشت في مجتمعنا المسلم
 

تعمل السلطات العمومية على تدبير تأثيرات الفقر النقدي للستاكنة البشترية، وذلتك بعتد جعتل محاربتة الفقتر 
هيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي في العقتد األول متن من األولويات من طرف ال

وبالعمتل علتى خوصصتة عتدد  االقتصتادياتفقد تم عقد الديون الخارجية بتضعيف عدد متن )األلفية الثالثة 
ولمتة وجرت إلى ولو  لعبتة الع. من قطاعاتها العامة بعدما استفحلت خطورة المديونية الخارجية والداخلية

التي تقتضي على وجه الخصوص قوة ومناعة اقتصادية ومالية با ضافة إلى تواجدها في مجمع اقتصادي 
 (. ومالي من عدة دول تتآزر لتنظيم التدفقات السلعية والمالية والنقدية فيما بينها

 
ة علتى وهذا التدبير يعتمد خصوصا على إجتراءات متعتددة القطاعتات علتى أستاس تطتوير بترامج اجتماعيت

الحكوميتة، -واستعانت السلطات العمومية فتي هتذا الشتأن بتشتجيع تأستيس المنظمتات غيتر. الصعيد الوطني
في هذا ا طتار يمكتن لهيئتات إست مية جهويتة أن تعمتل علتى جمتع  .التي تنشط كليا في المجال االجتماعي

 . وتوزيع وعاء الزكاة
 

مي الجهتتوي، وحتتتى ال يكتتون توظيتتف حتتق الزكتتاة با ضتتافة إلتتى البعتتد االجتمتتاعي لهتتذا العمتتل ا ستت 
يستحستتن أن توستتع فتترص رزق الفقتتراء بفتتتح  ،للمستتتفيدين فتتي جانتتب االستتته ك فقتتط أو لستتد رمقهتتم فقتتط

فيستتطيع الفقيتر عنتدها . زيتادة عتن حتق الزكتاة( ال تخر  عن إطار التوظيفات المالية الشرعية)اعتمادات 
لمتتوارد والقضتتاء علتتى الفقتتر، بتتل واالنتقتتال متتن مستتتفيد إلتتى مفيتتد متتن اختيتتار أنجتتع الستتبل الستتتثمار هتتذه ا

بحيث تستاهم مثتل . وبهذا نفهم البعد التنموي لهذه التوظيفات على االقتصاد الكلي. للمجتمع بفوائض أمواله
 . هذه التصرفات في تقوية االقتصاد وأسسه االجتماعية

 
الزكاة في إع ن حرب على الفقر في المجتمعات نسعى في هذه النقطة من الورقة إلى توضيح مدى أهمية 

على على مصارف الزكاة ومن بينهم ( أو الشهري)وذلك من خ ل توزيع وعاء الزكاة السنوي . ا س مية
أسترة أي نجد أن لكل أسرة أو بيت مسؤول ومكلتف بالنفقتة، إال أن . مجموع الفقراء والمساكينالخصوص 

جتماعية ومهنية مختلفة لدرجة ال يمكن معها إيجاد معام ت التترجيح تتكون من عدة أعضاء مع مميزات ا
لهتتذا فتتإن المجموعتتة المهنيتتة لألستترة تتتدل علتتى . للمميتتزات االجتماعيتتة والمهنيتتة لعناصتتر األستترة الواحتتدة

   (.أي صاحب البيت)الشخص المكلف بالنفقة على البيت 
 

 التحتوي ت النقديتةوشتهريا ويوميتا، ثتم نقتارن بتين سنعتمد عدد األستر لقيتاس حجتم الزكتاة المستتفاد ستنويا 
نأختذ المعطيتات المتتوفرة لتدى إدارة ا حصتاء . الزكاة الموزعة لكل أسترةللعمال المهاجرين في الخار  و

بتتآالف  5310و 3360، 4600حتتول عتتدد الفقتتراء وهتتو بتتالتوالي  1999و 1991، 1985ختت ل الستتنوات 
؛  7.65 و 8.0و  8.2ط قتدر انط قتتا متن االستتط عات بتتالتوالي كمتا أن عتتدد األوالد المتوست .األشتخاص

 : ونحصل على النتائج التالية والتي تستعمل المستوى األدنى من موارد الزكاة
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 جدول آثار الزكاة                  
1999 1991 1985  
 باآلالف الفقراء عدد 4600 3360 5310

 األسر عدد 560976 420000 694118
 لألسرة بالدرهم سنوية زكاة 25130 52886 48431
 لألسرة بالدرهم سنوية المهاجرين تحوي ت 19523 41257 29793

 للشخص بالدرهم سنوية زكاة 3065 6611 6331

 لألسرة بالدرهم شهرية زكاة 2094 4407 4036
 لألسرة بالدرهم يومية زكاة 70 147 135

 الزكاة التحوي ت على معدل %61.5 %78.0 %77.7

 
علما أن وجودهم هذا باألعداد الكبيرة يعتبتر فتي حتد )يمكننا أن نعتبر أن تحوي ت العمال المغاربة في الخار  

لقتد  .قتد توظتف لرفتع الحاجتة والفاقتة لتدى أستر المهتاجرين (ذاته مشكلة حضارية لم ينبغي أن تكتون إال نتادرا
على كل فئات الفقراء والمحتتاجين، التذين  ار العمال المغاربة في الخقامت هذه الدراسة بتوزيع تحوي ت 

تم تقسيمهم من العشرة في المئة األكثر فقرا إلى العشرة في المئة األقتل فقترا حتتى نغطتي المئتة فتي المئتة، 
  .نسمة فقيرة 5313350إلى  1999يصل سنة  وعددهم % 25.2حسب نسبة نفقاتهم أي 

 
يمكتتن توزيتتع هتتذه  1998-1999 ةمعيشتتة األستتر لستتنانط قتتا متتن االستتتط عات الوطنيتتة حتتول مستتتويات 

، االستتط عاتهتذه الموارد، كما جاء في دراسة هتذه االستتط عات، حستب أقستام النفقتات المعتمتدة علتى 
إذا اعتمدنا علتى معيتار النفقتة المتوستطة الستنوية لغيتر الفقتراء متن أربتاب . 22.03%لتقليص الفقر بنسبة 

، نحصتل علتى نتيجتة هامتة درهتم 9545مبل  ب هاريتقديمكن والتي  ،1998-1999حسب استط ع  األسر
عبتر توزيتع مبلت  الزكتاة الحركتي بعتدما قمنتا بتقتدير  % 84 بنسرب  تقليص عدد الفقررا  والمحتراجينهي 

العمتال المغاربتة فتي  أمتا توزيتع تحتوي ت. متوسط الزكاة لكل أسرة بالنسبة لجميع العشرة فتي المئتة متنهم
   . 21%بنسب  الفئات فيتقلص عدد الفقراء فقط  على نفس الخار 

 
. عاليتةتدل هذه النتائج على أن الفقر أو الحاجة ستنتهي مع تطبيق نظام الزكاة وذلتك بتقلتيص الفقتر بنستب 

وأما عند العمل بكل النمتوذ  ا ست مي فستيؤدي ال محالتة إلتى رفتاه اقتصتادي واستع يستتحق بحثتا خاصتا 
من جهة أخترى يوضتح الجتدول مستتوى التدخل التذي . ى كل األنظمة الوضعيةلتوضيح نجاعته وتفوقه عل

يمكن تبنيه كأستاس للمتوظفين ستواء فتي القطتاع العتام أو الختاص، وهتذا المستتوى متن التدخل يزيتل الفاقتة 
هذا التغييتر المرغتوب فيته لته عتدة آثتار علتى االقتصتاد . وينشأ قدرة شرائية لدى فئات واسعة من المجتمع

بحيث سيمكن القطاعات ا نتاجية من تحقيق مستويات للطلب الفعلي تنشتط االستتثمار وترفتع متن  الحقيقي،
 .مستوى التشغيل

 
 

  33هم القواعد المعتمدة لتقدير وعاء الزكاة الكليأ   1ملحق
قبل عرض أهم هذه القواعد، ال بد متن ا شتارة إلتى نقطتة جوهريتة تتعلتق بالنظتام ا حصتائي المعتمتد فتي 

االقتصادية  ركماتفكما هو معلوم أن كل البيانات والمعطيات ا حصائية خاصة تلك المتعلقة بالم. ربالمغ
تخضع لمعايير محددة تبعا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية مثل صتندوق النقتد التدولي والبنتك  34الكلية
صيات االقتصاد ا س مي، وأمام هذا المعطى الذي يظل بعيدا عن نظام إحصائي يستجيب لخصو. العالمي

كتتان البتتد متتن معالجتتة علميتتة لمختلتتف المعطيتتات ا حصتتائية المتتتوفرة بهتتدف عرضتتها بالكيفيتتة الم ئمتتة 
 .الستيفاء مستحقات الزكاة المفروضة

 
                                                 

ي الألون  عالا األهلالة قال  هالي مواق الس للنالا  : لقولاله   الالى باأل السر القمريالةما وسة أ الرى ن لال  أن اإلاصالا  اإلسال مي ي  الد  33
سالنة  36دبال الي ففي كال   ادالفرذ ب ا ال نة القمرية دالشم  ة يص   قريبا إلى عشري أيا  .ما سوري البقري 189 ايةا ...  دالحج

 االق صالاد المغربالي مالا يقالارب الث ثالة عقالود  ضما ال  س  الامن ة الصا ة بم ط ات ا. نض   م وس  زكاي سنة  م  ة داادي
 .2000إلى  1969ال ي  م د ما  فنض   زكاي سنة  م  ة موزعة على ك  سنة   ل الف ري الامن ة

34
ما وسة أ رىا فإن إداري اإلاصا   أ ذ ب  ا اإلع بار ما ي مى بالقطاع ر ر الم لاا دالذي يمث  فالي  كالويا النالا ج الالدا لي   

كمالا أن ل مل الات اإلاصالا  ال امالة م الاي ر إلدراج  .ا قدر سا ب ض الدراسات اإلدارية بما يايالد عالا ثلالور ر ي  رين بة  اإلومالي
دفالي هالذه الدراسالةا ا الو نقالد   قالديرا عامالا د المول ا . ما ب نسا عدد أدنى لل مال فالي القطالاع الصالناعي مالث  االم س ات اإلن او ة

الالذيا رالبالا مالا ال  اال ي  وعل المنشآت الصغرى ال ي  شغ  أق  ما عشالري عمالاليف رض أن األسلوب اإلاصاكي  الوعا  الاكاي
دبال الي فالإن المركمالات الم ال  ملة فالي قاعالدي .   رادز أووره  الشسريةا د ال ا ى أا انا مدا    أ حاب هذه المنشآتا النصاب

 .الم لومات الموس ةا رالبا ما  حققس ف سا  ردا النصاب في أوااكسا
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إن نظريتتتتة التفريتتتتق بتتتتين أصتتتتل المتتتتال المزكتتتتى  أو ا ستتتتتته كي والمستتتتتتفاد وبتتتتتين ا نتتتتتتا  القتتتتتوتي
هتا علمتاء أئمتة بشتكل أساستي لتعليتل األحكتام، ورافقتت تطتور اعتبار بتل، ةجديتدليست التجاري والف حي 

والمال المستفاد لتم يقتع دليتل ثابتت مستلم علتى تتأخير تطبيتق الحكتم فتي . 35عدة مراحلهالفقه ا س مي في 
ومن الحكم ا لهية البالغة فتي األحكتام الشترعية أن طبقتت األحكتام وحتددت المقتاييس  .شأنه، فيزكى لحينه

. ان والمكتانطتور فتي أنواعهتا وأحجامهتا عبتر الزمتدون العتروض التجاريتة التتي تت ألقواتا فياألنواع و
ولتم يعتر   ،فعلق الفقهاء الحكم في العروض التجاريتة المختلفتة بتالبيع وبلتو  النصتاب قياستا علتى المعتدن

زاعتي وميمتون بتن وهتذا متذهب الزهتري والشتعبي واألو. لبتة كما هتو الشتأن فتي المعشتراتاعلى الحول 
كما أن هناك عدة حلتول لتن يعجتز فقهتاء اليتوم الربتانيين،  ،ففي آراء علماء ا س م منفذ إلى الحل. مهران

ضتعية فتي شتتى الميتادين، عتن تصتورها ومع دقة أهل ا ختصاص التذين جمعتوا بتين العلتوم الشترعية وال
  .ة العامة والظرفيةمقتضيات السياسة الشرعيل طبقاوذلك ضعها لما يجد في زمنهم وو
 
 تعلى القناطير في إنتا  الحبوب وإنتا  الخضراوا10% د نسبة الزكاة تم اعتما: في القطاع الف حي 

علتى  5% كمتا تتم اعتمتاد. ألن الزيتتون يعتد متن الفواكته، الفواكته متع الزيتتون وإنتا  الزيوت وإنتا 
يحتق فتي كتل هتذا والواجتب . ستقيةالم تاألطنان في إنتا  الشمندر وقصب السكر وبعتض الخضتراوا

 .عند كل حصاد
 

 التذي تم حساب الواجب انط قا من الجتدول الشترعي لألوقتاص متن رؤوس البقتر: في قطاع الرعي ،
لتحديتد  ،رأستا 39إلتى 30 بتين  صمعتدل األوقتاحيتث تتم اعتمتاد  نتص عليته أصت  بأوقتاص عدديتة،

بالنستبة و. قدية باستعمال متوستط أستعار البقترثم بعد ذلك نحسب القيمة الن ،المضاعف في العدد الكلي
إذا زادت ففتي كتل مئتة : )حسب حديث الرسول عليه الصت ة والست م  عز في كل مائة شاةاللغنم والم

والواجتب يحتق كلمتا بلغتت األنعتام . بحيث يتم تحديد المضاعف في العدد الكلي من هذه الماشية ،(شاة
فتي التقتدير  والبغتال والحميتر والخيتليتتم إدرا  زكتاة ا بتل لم . العدد الشرعي ومر عليها حول كامل

 . لغياب معطيات تامة عبر العقود األخيرة
 

 البحتتر  36زكتتاة مستتتخرجاتتتتم قيتتاس الواجتتب فيتته علتتى أستتاس : فتتي قطتتاع الصتتيد البحتتري والمعتتادن
الصتيد على القيمة االستمية  متن أطنتان ا نتتا  عبتر  % 20بنسبة  أيمع األخذ بأوسع حق  واألرض

 .والواجب يحق عند كل استخرا . البحري وعلى قيمة ا نتا  االسمية للمعادن
 

 على ما يدخل التب د متن عتروض التجتارة بحتد أدنتى للبضتائع  دون مواد الطاقة 37تقع زكاة الواردات
، كمتا يراعتى فيهتا معاملتة المثتل متع مختلتف التدول  10%ونسبتها داخلي،الواردة المقدرة بالنصاب ال

 .  نظمها المصلحة العامةوت
 

 يستورد حتتى  القطاع العموميبحيث أن هذا  عروض التجارة، أبمبدالواجب يحسب : الطاقة في قطاع
بالنستتبة للطاقتة الكهربائيتتة التتي يتتتم إنتتتا  رقتتم المعتام ت وحستتب  ،اآلن كتل متتا يحتاجته متتن البتترول

مضت بالنسبة  38اجب يحق عند كل سنةوالو. وتضاف إلى وعاء الزكاة أرباح القطاع. معظمها داخليا
. قطاع الكهرباء ألنه يدخل في نظام زكاة المستغ ت رقم معام تللمحروقات وال يشترط الحول في 

باطن أرض المغرب وال أعماق بحريه لم يكتشف فيها البترول حتى يستخر  ويتؤدى حتق ال بما أن و

                                                 
 .3-377إلى  3-376 فحة " منسج اإلق صاد اإلس مي" ار إلى ذل  على سب   المثال أامد ل ان الح  في ك ابه كما أ 35
دامرا  فالي هالذه الم ال صروات م  الددي   الرادح مالا ر الاب الاكالاي  ايش را في زكاي الم ادن دم  صروات البحر  وفر النصاب 36
إلالى داوالل الصمال ا درأى الصل فالة الرا الدي الصالام  ( موقالوف علالى الم اللم اكما عند المالك ة ال الي اع بر اله مالا الملال  ال الا  ال)

دأمالا الركالاز ف  نالي المالال المالدفون بالاألرض بف ال  اإلن الان أد . عمر با عبد ال ايا أن ي دى عنسا ربس ال شر كلما بلغس النصاب
 ا سئ  الرسول  اللى239لش باني  فحة دفي المواأ لإلما  مال  با أن  برداية محمد با الح ا ا. ب بل الحوادث ر ر ال ادية

ديقالول الرسالول عل اله الصال ي دال ال   فالي (. المالال الالذي  لقاله هللا يالو   لال  ال المادات داألرض: )هللا عل ه دسل  ما الركاز؟ فقال
دال   وقال  زكالاي الركالاز علالى (. في الركالاز الصمال : )3-289اديو  ح   رداه البصاري  بشرح ف   الباري البا ارر  فحة 

ال الو   رلالل الثالردات الطب   الة فالي . لنصاب لدى األكمة أبي ان فة دمال  دأامالدا كمالا ال   وقال  علالى مالردر الحالول لالدى الرم السا
ال ال  اإلس مي ال ربي  صو ا أمواال كث ريا ف كون الصم  كلما دعالس الضالردري الشالرع ة ل وسال س دعالا  الاكالاي للحفالاظ علالى 

 .ل  رعاية المصال  ال امة داماية الحقوذ اإلو ماع ة ماس  األمة اإلس م ة د  قوي سا دكذ
ب الد أن اس شالار الصالحابة  االفالاردذ عمالر بالا الصطالاب هالو نرد أن أدل ما  رع في اإلس   زكاي الواردات ما سلس د الدمات 37

اكس الالالواردي هالالذه الاكالالاي علالالى مالالا يالالد   بالال د اإلسالال   مالالا عالالردض ال رالالاري الشالالرع ة بحالالد أدنالالى للبضالال  قالالس. دأوم الالوا علالالى موافق الاله
د  رادح ن بة زكاي الواردات مالا ربالس ال شالر إلالى ال شالرا دذلال  ا الل قواعالد  نظمسالا المصاللحة ال امالة لرمالة . بالنصاب المحلي

 .اإلس م ة ديراعى م املة المث  مس مص ل  الددل
 .ألنسا ما المال الم  فاد اددن اع بار الحول في األرباح 38
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ة تقريبيتتتة عاليتتتة متتتن القيمتتتة الزكتتتاة علتتتى نستتتب يمكتتتن أن نطبتتتتق . زكاتتتته أي خمتتتس ا نتتتتتا 
 .المضافة للقطاع، حتى تضم الزكاة ما يفوق النصاب

 

 والواجتتب فتتي . األربتتاح التتذي يضتتم رقتتم المعتتام ت أبمبتتدالواجتتب ب احستتتم يتت: الصتتناعة فتتي قطتتاع
 .عند تحقيق كل صفقة تجارية 2.5% مجموع الوعاء

 

 زكتاة مثتل  فتي مجمتوع الوعتاء  2.5%والواجتب . تطبق الزكاة على رقم المعتام ت: البناء في قطاع
 . المستغ ت وتؤدى عند تحقيق المعاملة

 

 المحققتة  األربتاحإضتافة كتل متع  39ةعروض التجار أتحسب الزكاة انط قا من مبد :التجارة في قطاع
 .في مجموع الوعاء  2.5%والواجب . خ ل السنة

 

 قطتتاع النقتتل وبتتاقي و قطتتاع البنتتك تقستتيمه حستتب أنتتواع الختتدمات إلتتىال بتتد متتن : الختتدمات فتتي قطتتاع
 ونستعمل  40سواء الجارية أو ألجلمجموع الودائع بعين ا عتبار  ذخأالقطاع البنكي، نفي . الخدمات

 
التذي رقم المعتام ت  ذخأالخدمات نباقي قطاع النقل وفي . رقم معام ت جميع األبناك لحساب الزكاة

  .األرباحعلى  يحتوي
 
  توسعة رؤوس األموال الموظفتة ستابقا أو تأستيس عبر )تفتح األسهم المالية : في إطار نظام المساهمة

شتروط  تتوفرتإذا فت .فتي حتدود قيمتة اشتتراكهم فتي الرأستمال ألصحابها حق التملك( شركات إنتاجية
األموال المشتركة في أي قطاع إنتاجي وخدماتي، يعمل طبقتا لتعتاليم الشتريعة ا ست مية، يتؤدى زكاة 

 .كل حسب سهمهمن طرف المؤسسة المنظمة للشركة على حساب نسب المساهمين أي  واجب الزكاة
وبعتض  كما هو الرأي عند المتذهب الشتافعي ،وذلك ألن الشركة كيان قائم بذاته ومستقل عن الشركاء

متتن طتترف  ستتهم علتتى حتتدةستتلة أبحيتتث تزكتتى أمتتوال الشتتركة ككتتل بتتدل تزكيتتة كتتل  أعتت م المالكيتتة
ي إطتار نظتام الشتركات، إذا فت .ض األسهم قد ال تصل قيمتها مستوى النصابخاصة أن بع ،أصحابها

، وبالتتتالي تكتتون النصتتابستتهم ال تتجتتاوز قيمتهتتا ا ستتمية أو الفعليتتة أباقتتة لكتتل مستتاهم افترضتتنا أن 
ات غيتاب مطلتق توظيفتهتذه الفيترتتب عتن . للربح في حالة عوائد إيجابية عوائدها غالبا دون النصاب

وبقتول فتي المتذهب المتالكي  إذا أختذنا بترأي الشتافعيةفتي حتين  .ذا النتوع متن المؤسستاتللزكاة في ه
تزكى أموال الشركة ككل، وذلك حسب حكم القطاع ا قتصادي الذي تقتضيه السياسة الشرعية المالية 

 . أو األحكام الصريحة والقطعية الداللة

 
وتخصتم مستتحقات  نستبة مشتاركته،حتدود  وعلى هذا األساس يتؤدي المستاهم الواجتب فتي الزكتاة فتي

عتن التتي تتم توظيفهتا )الزكاة من حسابات خاصة في الشتركة، بمتا فيهتا أصتول األمتوال ا ستتثمارية 
ويحصل كل صاحب أصل مالي على نصتيبه فتي التربح الصتافي ، (طريق نموذ  المضاربة الشرعية

، (المؤسستتات ا ستتثمارية الشتترعيةمثتل المصتتارف ا ست مية و)كمتتا أن الوستيط المتتالي . متن الزكتاة
يحصل علتى نصتيبه متن نصتيب التربح بأساليب شرعية،  الذي يسعى إلى مظان تثمير أصول األموال

ونترى أن هتذا المتنهج . فتي عقتود المضتاربةالصافي لصاحب أصل المال حستب متا تتم ا تفتاق عليته 
قول الرسول صتلى ت  ودليل ذلك .أسهل وأنجع وأقل تكلفة في الجباية من اعتبار زكاة أجزاء متفرقة

متا ، و"كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالستوية وما"في كتاب عمر بن الخطاب  41عليه وسلم
وال يجمتع بتين متفترق وال يفترق بتين مجتمتع خشتية الزكتاة، : "في كتاب أبي بكر الصتديق أيضا جاء 

 ". وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
 

                                                 
ديكون هذا ال قوي  بمثابة الم دل الددري   ل ال نة ما عالردض . دي للب س ب د مضي سنة كاملةعنى  قوي  ق مة ك  ال لس الم  39

قب  أن ن  قب  ال نة الرديدي ي دى داول الاكاي علالى الرأسالمال ال رالاري المقالو  دعلالى مرمالوع األربالاح . ال راري البالغة النصاب
أمالا القطالاع الصالناعي ف الد   فالي . ل ي ي   ان بسالا فالي األعمالال ال راريالةا اال  درج امالت دالم دات ال قن ة.   ل ال نة الماض ة
ألن الاكالاي  رالل فالي اإليالراد ال فالي أ ال   اد قس على ما    إن اوه قصالد الب الس ددن ا ال راا مضالي الحالول اإاار زكاي الم  غ ت

 .الرأسمال كما هو الشأن في الرأسمال ال راري المحض
عالا فال   ا الابات  اعم  بالشري ة المال ة اإلسال م ة األن الم من ا اقا يم ن ون ار االد ارنف رض أن م ظ  الوداكس  ل ل دد 40

إن نظالا  الاكالاي ي طلالل إاالار نظالا  مالالي  الرعي ي مال  بمبالدأ . ألو  في إاار نظالا  مالالي ربالوي ديالد ردن عبالر ا الابات واريالة
  .المشاركة دالمضاربة

 .2-249لبصاري بشرح ف   الباري  فحة د ح   ا .259المواأ لمال  برداية يح ى  فحة  41
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مستتتمرة علتتى " ذبتتذبات خيريتتة"الفقهتتاء يجعتتل للزكتتاة  إن عتتدم اعتبتتتار الحتتتول لألربتتاح عنتتتد معظتتتم 
، وهتذا النمتوذ  فتي توزيتع حقتوق الزكتاة يعتبتر معجتزة اقتصتادية طول الستنة ولتيس فتي زمتن بعينته

 كتام  فلو اعتبرنا الحول فتي التربح واستتقبلنا بته حتوال. بغض النظر عن أبعادها ا جتماعية الظاهرة
          .  ألحدثت تحوي ت الزكاة صدمات مالية في ا قتصاد الحقيقي والنقدي ،بشكل مستقل

 
  البالغتتة بشتتكل ختتاص األجوركتت ،متتداخيل األشتتخاص الزكتتاة علتتىفتتي كتتل قطتتاع يتتتم تطبيتتق واجتتب ،

  كتقدير. النصاببلغت  42والواجب يحق عند الحصول على كل دفعة من المال المستفاد. النصاب
 

أولي تقريبي نستعمل الناتج الداخلي ا جمالي أي مجموع القيم المضافة في كتل قطتاع ستواء بشتكل ستنوي 
لكتن دون إضتافة األربتاح فتي األوعيتة المختلفتة حستب  سنوي حستب تتوفر المعطيتات ا حصتائية-أو تحت

معطيتات مفصتلة حتول  أمتا الطريقتة األخترى فنستتعمل فيهتا. الواجب فيها 43القطاعات ا نتاجية عند تقدير
يمكن عبر هذه الطريقة أن نعزل عن الواجتب . أعداد العاملين ومداخلهم في كل قطاع وحسب اختصاصهم

 . كل دخل يقل عن النصاب سواء تعلق الحساب بدخل القطاع الخاص أو بدخل القطاع العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
دذلال  ألنسالا  فالرز ب الد . مث   دفقات األوور أد الردا ل داألربالاح دهالي أمالوال م ال فادي ال يشال را ف سالا مضالي سالنة مالا الالاما 42

يصالطل  دالم ال فاد : نش ر ألهم الة ال فريال  بال ا مالال الم ال فاد دمالال الالرب . ال وظ   اإلن اوي للرأسمال البشري دللرأسمال ال قني
ا دإمالا مالا والن  مالا (مث  الم الراث دال ط الة در الر ذلال )عل ه  رع ا بالفواكد دهي إما ما ر ر ون  ما عنده ما أ ول األموال 

مث  ب س أ  ا  كانس     م  أد ما ي مى الناض أي إذا  حول مال ع نا ب الد أن كالان م اعالا در الر )عنده دلكنه ك ل ب بل م  ق  
ففي المذهل المالالكي دالشالاف ي ياكالى المالال الم ال فاد إن كالان . مالي عواكد ال م  كاألوور دالمر باتديد   في الم  فاد ال(. ذل 

( الالذي اع مالد فالي ق اساله للنالاض علالى الما ال ة)أمالا عنالد المالذهل الحنفالي . نصابا لحوله دال يض  إلى المال الذي دوبالس ف اله الاكالاي
دالالالرأي الثالالالو هالالو مالالذهل . ا د اكالال  الم الال فاد عنالالده  كحكالال  الالالرب دالثالالوري  اكالالى الفواكالالد بحالالول األ الال  إذا كالالان األ الال  نصالالابا

 . األدزاعي لما ردي عا عبد هللا با م  ود دابا عبا  دم ادية أن الاكاي في الم  فاد ا ا اس فاد ه
 دأما مال الالرب  دهالو مالا والن  مالا عنالده مالا أ الولا دالمالر ب  بالمصالااري داإلب كالار دهالو ن  رالة ل وظ ال  أ الول أمالوال ب  نسالا

 قو  ع قة الرب  بالمال األ لي عند المالك ة ببنا  الرب  على األ   في الحولا ف اكى الالرب  بحالول .  ا ة في م اديا ال راري
ديالالرى الحنف الة دالحنابلالالة دكالالذل  (. 247انظالر المواالالأ لمالال  بردايالالة يح الالى  الفحة )األ ال  سالالوا  أكالان األ الال  نصالابا أ  لالال  يكالالا 

أمالا عنالد (. 2-626انظالر المغنالي البالا قدامالة  الفحة )  هو اول األ  ا إذا كان األ   نصالابا األدزاعي دأبو ثور أن اول الرب
فالي إاالار  وسال س مالدى ال كافال  اإلو مالاعي باكالاي األربالاح دأ الولساا يمكالا . الشاف  ة يكون اول الرب  م ال ق  عالا االول األ ال 

 .اع بار المذهل الشاف ي األق  نراعة دف ال ة بالمقارنة مس باقي المذاهل
 .ا ى ال ي   إدراج نف  الواول مر  ا 43
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 خالل ثالثة 44نظام الزكاةجداول              2ملحق  عقود
 

 

 األولي للزكاة اإليراد اإلجمالي: 1جدول 
الزكاة بال مضاعف إيراد الزكاة نسب  النمو نسب  الزكاة

عقد 1970 45233 11.8% 12.5%

عقد 1980 127576 11.1% 11.5%

عقد 1990 265659 6.3% 10.7%

438468  
 

الزكاة بال مضاعف إيراد الضريب  ضغط الضريب  نسب  النمو اإلسمي الزكاة/الضريب 
عقد 1970 62007 16.2% 13.1% 72.9%

عقد 1980 207737 18.7% 11.6% 61.4%

عقد 1990 525824 21.4% 6.6% 50.5%

795568 55.1% 

 
 

  حركيللزكاة بالمضاعف ال اإليراد اإلجمالي: 2جدول                           

الزكاة بالمضاعف إيراد الزكاة نسب  النمو نسب  الزكاة
عقد 1970 50706 6.2% 11.6%

عقد 1980 151497 14.0% 12.1%

عقد 1990 369525 10.5% 12.9%

571728 
 

الزكاة بالمضاعف إيراد الضريب  ضغط الضريب  نسب  النمو اإلسمي الزكاة/الضريب 
عقد 1970 62007 16.2% 13.1% 81.8%

عقد 1980 207737 18.7% 11.6% 72.9%

عقد 1990 525824 21.4% 6.6% 70.3%

795568 71.9%  
 

 
 مقارن  بين اإليراد اإلجمالي األولي : 3جدول 

 واإليراد اإلجمالي بالمضاعف السكوني والحركي للزكاة
1970-1999 اإليراد األولي  بالمضاعف الحركي بالمضاعف السكوني
وعا  الزكاة 438468 571728 598085

الزكاة/الضريب  55.1% 71.9% 75.2%

الفرق - 133261 159617

الفرق/الدخل - 2.8% 3.4% 
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 مستوى ونسبة الزكاة بيانات  3لحقم
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 .بالنسبة للسابقني من علماء اإلسالم وضعنا تاريخ وفاهتم بعد أمسائهم، رمحهم اهلل مجيعا  


