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﷽

ملخص حبث
القواعد االقتصادية لتقدير حصيلة الزكاة
من خالل نظام احلسابات القومية وصلتها بالنمو االقتصادي

الحمدهللوالصالةوالسالمعلىرسولهللا،وبعد :
تهدفهذهالدراسةإلىصياغةطريقةعلميةمنظمةتستفيدمننظامالحسابات
القومية -املطبقحاليامنقبلدول العالمبمافيهاالدول اإلسالمية -لقياسوتقدير
حصيلةالزكاةالتييمكنجمعهاعلىمستوى االقتصادككل.ويقدمالبحثمقترحات
حولالتعديالتالالزمةفيمضمونبياناتهذاالنظاموطريقةتقديمهاحتىتجعلعملية
تقديرحصيلةالزكاةأكثردقةوسهولة .
إن حصيلة الزكاة متغير يؤثر في االقتصاد الكلي ويتأثر به ،وإن تقدير حصيلة
الزكاة اإلجمالية لالقتصاد وكذلك حصيلة كل قطاع اقتصادي يخدم بشكل أساس ي
أغراض رسم وتخطيط السياسات املالية واالقتصادية في الدول اإلسالمية .كما تقدم
هذهالدراسةصورةشاملةعنمدىاألهميةالنسبيةملساهمةالقطاعاتاالقتصادية
املختلفةفيحصيلةالزكاة،ومدىتغيرهذهاملساهماتعبرالزمن .
وقدنظمتهذهالدراسةفي مقدمةوبابتمهيدي وثالثة أبوابرئيسة وخاتمة.
اشتملتاملقدمةعلىبيانموضوعالبحثومشكلتهوأهميتهومنهجه.وخصصالباب
التمهيديلعرضأحكامالزكاةوفقالالجتهاداتالفقهيةاملتعددةوالتيتماختياربعضها
(أ)

ليكون أساساتقومعليهالدراسةالتطبيقيةفيالبابالثالث.وجعلالباباألول لعرض
ً
نظامالحساباتالقوميةباإلضافةللتعديالتالالزمةعليهلجعلهصالحالتقديرحصيلة
الزكاة.وخصصالبابالثانيللكالمعنطرق تحديدأوعيةأموالالزكاةعلىاملستوى
القطاعي ،وفقا للتصنيف الصناعي القياس ي الدولي لألنشطة االقتصادية .وأخيرا كان
ً
مخصصا للدراسة التطبيقية حيث اتخذت من الحسابات القومية
الباب الثالث
ً
لالقتصادالسعوديمجااللها.وتضمنتالخاتمةالنتائجاإلجماليةللدراسة .
وكانتأهمنتائجالبحثأنحصيلةالزكاةاملمكنجمعهامناالقتصادالسعودي
ً
ً
يالوفقالالجتهاداتالتيتبنتهامصلحة
وفقالبياناتعام1406هــبلغت()5803مليونر
الزكاة والدخل السعودي .وبلغت ( )6155مليون  يال ً
وفقا لالجتهادات التي رجحها
ر
د.القرضاوي ،في كتابه فقه الزكاة ،ويرتفع التقدير إلى ( )8517مليون ريال إذا أخذنا
باالجتهاداتالتيتوجبالزكاةعلىاملؤسساتاالقتصاديةالعامة،وشكلتهذهالحصيلة
ً
)٪وفقاللرأيالفقهياملطبق.
كنسبةفيالناتجاإلجماليالسعوديمابين()٪2.5إلى(3.6
كماأشارتالدراسةإلىأنالقطاعاتالخدميةقدتساهمبنسبةأكبرفيحصيلةالزكاة
منالقطاعاتاإلنتاجية(السلعية).كماقدمتالدراسةمنهجامحدداإلسقاطحصيلة
الزكاةاملقدرةلفترةمقبلةاستناداإلىمعدالتنموالقطاعاتاملختلفةفياالقتصاد .
وآخردعواناأنالحمدهللربالعاملين .

الباحث

املشرف االقتصادي

املشرف الفقهي

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

مقبلصالحالذكير

أ.د.محمدأنسالزرقا

د.حسينخلفالجبوري

د.محمدبنصاملالسلمي

(ب)

شكر وتقدير


الحمد هللحمدايليقبجاللهوعظمتهفهووليكلنعمةوبتوفيقهتتمالصالحات.
والصالةوالسالمعلىاملبعوثرحمةللعاملينسيداملرسلينوإماماألولينواآلخرينمحمد
بن عبدهللا ،القائل( :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا) رواه الترمذي (سننه .)87/6
فامتثااللهذاالتوجيهالنبويالكريمأرى منواجبيأنأبتهلإلىاملولىعزوجلأنيجزي
عنيسيديالوالد-أطالهللابقاءه -خيرمايجزي والدعنولدهملاحبانيبهمنعطف
ّ
ّ
بعداملولىعزوجلفيحسنتربيتيوتوجيهيوتشجيعيعلى
ورعايةوأناوليد،ولفضلهعلي
التحصيلالعلمي.ثمأسجلعظيمشكريوفائقتقديريألساتذتي:املشرفاالقتصادي
األستاذالدكتور محمدأنسالزرقا واملشرفالفقهياألستاذ الدكتورحسينالجبوري
واملشرفالفقهيالسابقاألستاذالدكتورنزيهكمالحماد.أماالدكتورالزرقافإنهالعالم
ّ
الذيمن هللاعليبقبولهاإلشرافعلىرسالتيوالذيلوال
الجليلالغنيعنالتعريف 
تفضلهعليبالتوجيهوالتصويبوتكرمهعليبواسععلمهوكريمخلقهماكانلهذاالعمل
أنيرى النور.وأماد.حمادفهوصاحبالفضلكلالفضلفيتوجيهيوتعليميكيفية
االستفادة من أمهات املراجع الفقهية في استخراج أحكام املعامالت الفقهية .وأما
د.الجبوري فلتفضله بإعادة قراءة الجانب الفقهي من الرسالة ولتكرمه بقبول إتمام
اإلشرافعلىالجانبالفقهيمنالرسالةبعدمغادرةالدكتورنزيهحمادللخارجللعالج
أسبغهللاعليهأثوابالصحةوالعافية .
كما أشكر األستاذ الدكتور منذر قحف بالبنك اإلسالمي للتنمية شكرا خاصا
لتزويديباألفكارواللبناتاألوليةلهذاالعمل،خاصةمايتعلقمنهابجانبنظاماملحاسبة
القومية،ثملصبرهعلىمالحقاتيلهوتفضلهباقتطاعجزءمنوقتهاملنزليلإلجابةعلى
استفساراتي .
(ج)

وكذلكلإلخوةاألفاضلبمركزأبحاثاالقتصاداإلسالميالدكتورمحمدنجاةهللا
صديقيوالدكتورمحمدعليالقريوالدكتوررفيقيونساملصريللمحاوراتمعهمحول
بعض املسائل الفقهية واالقتصادية واملحاسبية .وأيضا ألخي الدكتور أحمد سعيد
بامخرمة وأخي الدكتور سيف الدين تاج الدين ملحاوراتي معهما حول بعض املسائل
الرياضيةواإلحصائية،كماأشكراألخالكريماألستاذعبدالوحيدالحليميللعون الذي
أمدنيبهفيترتيبمصادرالبحثومراجعه،واألخنوافباتوبارةملعاونتهفيإدخالبعض
البياناتفيالحاسباآللي.وكذلكاألخوينسالمةبيوميالستنساخالبحث،وعزيزالحق
الستنساخمراجعالبحثاألجنبية .
وال يفوتني أن أسجل الشكر لجامعتي امللك عبدالعزيز بجدة وأم القرى بمكة
املكرمةمتمثلتينفيالقائمينعليهما-لتهيئةفرصةالقيامبهذهالدراسةوتوفيرالتسهيالت
الالزمةإلتمامها .
ألولئكجميعا،ولسائرأهلالفضلعلي،أقدمالشكروخالصالدعاءلهمبمزيد
منفضلهللاتعالىوحسنالختام،إنهسميعمجيب .




(د)











املقــدمــة

(ه)

﷽

املقــدمــة 
ّ
الحمدهللالذيتفردعنالخلقبوصفالغنى ،
وجعلالزكاةللدينأساساومبنى،
وصلىهللاعليهوسلمعلىسيدالورىوشمسالهدى سيدنامحمد وعلىآلهوأصحابه
أعالمالتقى ،وبعد :
فقدأتىحينمنالدهرعلىا ألمةاإلسالميةأصيبتفيهبالضعفوالهوان()1بعدأن
شرقتوغربتنحوعقائدماأنزلهللابهامنسلطان،فنسيتبعضاملجتمعاتاإلسالمية

مقوماتحضارتها،وغفلت-ضمنماغفلت-عننظامهااألصيلالركينللضماناالجتماعي:
نظامالزكاة .
ثم أخذت شعوب األمة اإلسالمية مؤخرا تتنادى بالدعوة إلى تطبيق الشريعة
اإلسالميةفيكافةمجاالتحياتهاوالعودةإلىمنهجهللاالذيبهعزوسادأوائلهذهاألمة .
لقدكانمنأنصعمظاهرالحضارةاإلسالميةفيجانبهااالقتصادي نظامهااملالي،
وكانتدرةذلكالتنظيماملالينظامهافيالزكاة ،فماعهدتالبشرية -ولنتعهد   -نظاما
محققا للعدالة االجتماعية وراعيا للفئات الضعيفة في املجتمع مثل نظام الزكاة .لقد
اعتادت املجتمعاتالبشريةعلىمرالقرونأنتهملالفئاتالضعيفةفياملجتمع ،وأن
تجعل الحقوق لغيرهم والواجبات عليهم ،ألنها فئات ال ترجى وال تخش ى ،مع أن هذه
الفئاتهيعدةالنصرفيالحرب ،وصانعةاإلنتاجفيالسلم ،وبجهادهاوإخالصهايتنزل
نصرهللاعلىاألمةكلهاويتوافرالرزقلها .
()1إنالناظراليومإلىالدول
اوفقرافيالعالموالتيحددتهاالجمعيةالعمومية
ً
ً
املعدمةواألكثرتخلف
لألمم املتحدة بست وثالثين دولة في آسيا وأفريقيا ،يجد أغلب سكانها من املسلمين ،وأربع منها
أعضاء في جامعة الدول العربية( .انظر :الحرمان والتخلف في ديار املسلمين ،للدكتور نبيل
الطويل،كتابا ألمةالقطري) .
(ز)

ثمجاءاإلسالمبنظامالزكاةوجعلهركنامنأركانه،اليكتملإيماناملسلمبدونه،
فهيفريضةقائمةداعمة-فيكلزمانومكان-يجبأنتؤدىباسمهاورسمهاوبمقاديرها
وأنتذهبإلىمصارفهااملحددةاملعلومة .
وقداتفقتكلمةالفقهاءعلىأنالشارعسبحانهوتعالىقصد بشريعتهمصالح
العبادفيدنياهم وأخراهم،وهذامنكمالرحمتهعزوجلفهوغنيعنهمالتنفعهطاعة
الطائعين،والتضرهمعصيةالعاصين .
ثمكلفهمبالزكاةتطهيراوت زكيةلهم،وتأليفا

فاملولىتعالىتفضلعلىعبادهبالرزق،
لقلوبهم ،وإشباعالحاجةاملحتاجينمنهم ،وتوفيرا ملايدافععنهمكأ ّمة،وتجهيزاملايمكنهم
مننشررسالتهوإعالءكلمته .
ونظرا لكون الزكاة ركنا من أركان الدين ،فقد حظيت باهتمام األئمة والفقهاء
األوائل والالحقين ،فتوسعوا في توضيح وشرح أحكامها من حيث مواردها ومصارفها.
وتح وي مصادر الفقه اإلسالمي كنوزا ثمينة في هذا الجانب ،فهو جانب مخدوم وهلل
الحمد .ومعذلك فإن للزكاةجانبا عملياوتطبيقيايحتاجمناإلىدراساتتجليهوتبينه
وتكشفلناعناملزيدمنحكموأسرارهذهالفريضةالعظيمة .

ومنهذهالدراسات ،الدراساتالقائمةعلىلغةاألرقاموالبيانات.وهيدراسات
تعينالقائمينبأمرالزكاةعلىتنظيموتخطيطاملوارداملاليةفياملجتمعاتاإلسالمية.هذا
منأهماألسبابالتيدفعتنيللبحثفيهذااملجال.فقدرأيتأنهموضوعيحظىبالجمع
املتوازن بين الجانب الفقهي والجانب االقتصادي .كما يتسم بمظهر تطبيقي وأولوية
ترتبطبحياتنااملعاصرةوتشجعاملجتمعاتاإلسالميةعلىاستئنافتطبيقهذهالفريضة
العظيمة .

(ح)

موضوع البحث ومشكلته:
مايجري التساؤل عمايمكنأنتبلغهحصيلةالزكاةفيبلدما ،لوأدىكل

كثيرا 

مسلممايجبعليهمنها ،سواءعلىأموالهالظاهرةأو الباطنة .وهذاالبحثيهدفإلى
صياغةطريقةعلميةمنظمةتستفيدمننظامالحساباتالقومية،املطبقمنقبلدول
العالماليومبمافيهاالدولاإلسالمية،فيقياسوتقديرحصيلةالزكاةالتييمكنأنتجمع
علىمستوىاالقتصادككل .
وال شكأناألموالالتيتجبفيهاالزكاةوأوعيتهاوأنصبتهاوما يعفىمنها ،معلومة
علىمستوى املكلفالواحدسواءكانشخصاطبيعياأو معنويا .أماتطبيقذلكعلى
املستوى القطاعي لكل نشاط اقتصادي وفقا للتصنيف القطاعي املتبع في الحسابات
القوميةفهوعملنافيهذهالدراسة .إنالتحديالرئيس يفيهذهالدراسةهوأنهاتتخذ
األرقاموالقيماإلجماليةالواردةفينظامالحساباتالقوميةمنطلقالتقديرحصيلةالزكاة
املتوقعجمعها.فإذاكانتالحساباتالقوميةتصورقيمةالناتجالزراعيبصورةإجمالية،
فإن هذهاملعلومةغيرصالحةبذاتهامباشرةلتقدير حصيلةزكاةالقطاعالزراعيمالم
تضفإليهامعلوماتأخرى ،كطريقةالرياملستخدمةنظراالختالفمقدارالواجببين
اإلنتاجاملرويبكلفةواملرويباألمطار.كذلكيحتاجاألمرإلىبيانكيفيةتوزيعملكيةهذا
الناتج بين املالك الزراعيين ملعرفة اإلنتاج الذي بلغ النصاب فتجب عليه الزكاة .ومن
اإلجمالي
ى ،ال بد من مالحظةأنالحساباتالقومية قدتدمجأرقام الناتج 
ناحية أخر 
لعدةأموالزكويةفيرقمواحد ،كما فيحالةالناتجاإلجماليلقطاعالزراعةالذييشمل
اإلنتاجالنباتي والحيوانيوالحشري واملائيباإلضافةإلىالخدماتاملتعلقةبها.وإذاكان
الجمعقدجرى اصطالحاوفقاللتقسيمالصناعيالدوليلألنشطةاالقتصادية نظراملا
يجمعبينهذهاألموالمنخصائصمشتركة،فإنتقديرحصيلةالزكاةيستدعىالتفريق
بين القيماملضافة التيحققهاكل مال منهذه األموال الختالفأحكامهاالزكوية من
حيثمقدارالواجبوالنصابواإلعفاءات .
(ط)

والتحديالثانييتمثلفيأنهذهالقيماإلجماليةالتيننطلقمنهاهيقيمللدخل
اإلجماليالقتصادبلدمعين،واملعروفأنالزكاةتجبعلىالدخولوالثروات.لذلكفإن
املهمة األخرى امللقاة على عاتق هذه الدراسة هي بيان كيفية الوصول إلى الثروات
الخاضعة للزكاة في كل قطاع اقتصادي انطالقا من القيمة املضافة أو الدخل الذي
حققهالقطاع .
فإذا كان وعاء زكاة عروض التجارة هو رأس املال العامل ونماؤه ،فإن قيمة
الناتجاإلجماليلقطاعالتجارةيعبرعنالقيمةاملضافةالتي حققهاهذاالقطاعأي
عندخلهفقط،ومنثمفهيالتعكسجزءاهاماآخرمنوعاءالزكاةوهورأساملال
العاملوهذايستدعي اقتراحطريقةللوصو ل إلىرأس املالالعاملانطالقامنرقم
الناتجاإلجماليللقطاع .
وهناكتحدثالثيتمثلفيضرورةمعرفةنسبةمايخصالقطاعالخاصونسبة
ما يخص القطاع العام الحكومي من الناتج اإلجمالي لكل نشاط اقتصادي الختالف
أحكامهاالزكوية .وهكذايتضح ،أنتقديرحصيلة الزكاةعلىمستوى االقتصادككل،
يختلفعنتقديرالزكاةعلىاملكلف الواحد.فبينمايعتمدتقديرالزكاةعلىاملكلف
الواحدعلىبياناتاملكلفيناألفراد،نجدأنتقديرالزكاةعلىمستوىاالقتصاديعتمد
على نظام الحسابات القومية الذي يقوم على عرض بيانات تجميعية تتعلق بمجمل
النشاطاتاالقتصادية.واألمريستدعيالتوغلفيتفاصيلهذهاألرقاماإلجماليةملعرفة
األموالالتيبلغتالنصابفتزكىواستبعاد األموالالتيلمتبلغحدالنصابفتعفى.
وكذلك التمييز بين األنشطة االقتصادية املتداخلة ملعرفة الحكم الفقهي املالئم
للتطبيقعليها .
على أنه البد أن أسارع بالتنبيه إلى أن هذا التقدير لحصيلة الزكاة هو إجمالي
بطبيعته ،واليعنيتحديدالرقمالزكاةالشرعي .كماأنهاليعنيأنكلفردمناألفراد
(ي)

املشمولينبهسيدفعمتوسطذلك املقدار .بلهوتقديريخدمبشكلأساس يأغراض
رسموتخطيطالسياسات املاليةواالقتصاديةفيالدول اإلسالمية ،فضالعنالفوائد
األخرىالتيسيردذكرهاقريبا.ولكنقبلذكرهاأسوقكلمةفيهذهاملقدمةفأنبهعلىأنه
ينبغيالنظرإلىالنتائجالتيتوصلتإليهافيظلاملعلومات والبياناتالتيأتيحتليأثناء
إعداديلهذاالبحث،وكذلكفيظلاالفتراضاتالتفصيليةالتيبنيتعليهادراستي.وإنني
بذلتفيذلكجهداأرجومنهللاعليهاملثوبةوأنينفعبه.وهومجهوداستدعىالتعمقفي
ناحيتين كاملتين :ناحية أحكام الزكاة بكافة تفاصيلها الشاملة لسائر األموال الزكوية،
وناحيةالحساباتالقوميةبكل تفرعاتهااملشتملةعلىكافةاألنشطةاالقتصادية.مما
جعلالكتابةفي مثلهذااملوضوعتحتاجإلىمعاناةوجهد ،وكثيراماقرأتالكثير الكثير
ألظفربالقليل .وأنهلوالأنهيأهللاعزوجللياملشرفينالفاضليناألستاذالدكتورمحمد
الدكتورحسينالجبورياملشرفالفقهيوقبله

أنسالزرقااملشرفاالقتصاديواألستاذ
األستاذالدكتورنزيهكمالحماد-،لوالذلك-ماكانلهذاالبحثأنيرىالنور.فأسألهللا


عزتقدرتهأنيثيبهمعنيخيرالثواب .

أهمية البحث:
حيثأنالزكاةهيمناملعالمالرئيسةالقتصادأيمجتمعإسالمي ،فإنمعرفة
وتقدير حصيلتها املمكن جمعها من خالل النشاط االقتصادي الكلي ،سيكون مفيدا
لواضعي وراسمي الخطط والسياسات املالية واالقتصادية في الدول اإلسالمية .فهذه
الدراسة-بتوضيحهاللطرقالتييمكنمنخاللهاتقديرحصيلةالزكاةباستخدامنظام
الحساباتالقومية-تمكننامسبقامنتقديرحجماملوارداملاليةالتيتوفرهاالزكاةلبرامج
التكافلاالجتماعي.ومنثممقارنتهاباالحتياجاتاملنتظرةواكتشافاحتماالتوقوععجز
(أوتحقيقفائض)قبلوقوعهوإعدادالخططاملالئمةلكلحالةبدلأننفاجأبهابغتة.
وهذاأمرمهمعلىحدسواءللمجتمعاتاإلسالميةالتيتطبقالزكاة،وكذلكالتيترغب
فيتصحيحنظامهااملاليواالنتقالإلىتطبيقأحكامالزكاة.ففيكالالحالينالبدمنحسن
(ك)

اإلعداد والتخطيط وهذا يتطلب بداهة تقديرا مسبقا للموارد املالية واستخداماتها
املختلفةومنهاالزكاةومصارفها .
ولهذا فإنالبحثيهدفلالستفادة مننظامالحساباتالقوميةإلظهار النتائج
الخيرةلتطبيقالزكاةوإقامةالنظاماالقتصادياإلسالمي.ومنناحيةأخرى،فإنالبحث
يمكنأنيكشفعنالثغراتفيالحساباتالقومية التيتعوق تقديرحصيلةالزكاة،
ومنثماقتراحالتعديالتالتيتسهلعمليةالتقدير .
إنمعرفةحصيلةالزكاةبهذهالطريقةتساعدنا-فيمابعد -على معرفةمدىتأثر
حصيلة الزكاة نفسها بالتغيرات والتقلبات في مجمل النشاط االقتصادي ،وهذا بذاته
يمكنأنيفتحمجااللدراساتتاليةحولاقتصادياتالزكاة .
ومنخاللهذهالدراسةيمكنأننعرفاألهميةالنسبيةلنشاطات (القطاعات)
االقتصاديةالتيتسهمفيحصيلةالزكاة .ثمإذاقدرنا معدلالنمواملنتظرفيقطاعات
االقتصاد املختلفة ،نستطيع تقدير الحصيلة املتوقعة في املستقبل لدراسة التغيرات
املحتملةفياملساهماتالنسبيةللقطاعاتاالقتصاديةفيمجملحصيلةالزكاة .
وأخيرا فإن هذهالدراسةتفتحآفاقاللمزيدمنالدراساتالتي تعملعلىتطوير
األنظمةوالقواعداملحاسبيةاالقتصاديةلخدمةالنظاماالقتصادياإلسالميبجعلهذه
النظموالقواعدتخدماملفاهيموالقيماالقتصاديةاإلسالمية .
منهج البحث:
وقد نظمت هذه الدراسة في مقدمة وباب تمهيدي وثالثة أبواب رئيسة وخاتمة
فبدأتالكالمبمقدمةبينتفيهاموضوعالبحثومشكلته وأهميتهواملنهجالذيسرت
عليه.ثمتلوتذلكببابتمهيدياشتملعلىأحكامالزكاةوبينتفيهااألموالالتيتجب
فيهاالزكاةوأنصبتهاوأوعيتهاومقدارالواجبفيها.علىأنمنهجيفيهذاالباباقتصرعلى
عرضاآلراءالفقهيةدون موازنتهاأوالترجيحبينها ،إذ ليسمنأغراضالبحثمناقشة
(ل)

أدلةكلرأيوالترجيحبينها،فهذاليسهدفالهذهالدراسة ،وإنماالغرضهوحصراآلراء
وعرضهاثماختياربعضهاليكونأساساتقومعليهالدراسةالتطبيقيةفيالبابالثالث .
أما الباب األول فقد خصصته لعرض نظام الحسابات القومية محددا معناه
ومبناهووظائفهوكذلكإطارهالنظري.ثمختمتالبابببيانمدى مالئمةبياناتهذا
النظاملتقديرحصيلةالزكاة .
ثمجعلتالباب الثاني للكالمعنطرق تحديدأوعيةأموالالزكاة فيالقطاعات
االقتصادية على املستوى الكلي .وأتبعت في ذلك التصنيف الدولي الصناعي القياس ي
لألنشطة االقتصادية بادئا بالزراعة والغابات والصيد ،ومنتهيا بقطاع الخدمات
الشخصيةواالجتماعية.والغرضاألساس ي مناتباعيلهذاالتصنيفهوتسهيلتطويع
واستخدامالبياناتواإلحصاءاتاملقترحةمنقبلالهيئةاإلحصائيةلألمماملتحدة.والتي
تظهرفينظامالحساباتالقوميةلغرضتقديرحصيلةالزكاة .
واتباعيلهذاالتصنيفاليعدوأنيكونقضيةتنظيميةبحتة،اليمسبحالمن
األحوالاألحكامالشرعيةللزكاة،واليؤثرفيتقديرحصيلتها.غايةماهنالكهوأننانريد
تحقيق غايةاقتصاديةإس المية-وهيتقدير حصيلةالزكاة -منخاللأداةاقتصادية
فنيةمعروفةدوليا -وهينظامالحساباتالقومية-الذيتعتمدهغالبيةدولالعالماليوم
(ومنهاسائرالدولاإلسالمية)فيبياناتهااالقتصاديةاملنشورة .
أما الباب الثالث فقد جعلته ذروة هذا البحث وسنامه فقمت فيه بالدراسة
التطبيقيةمستخدمابياناتالناتجاملحلياإلجماليالقتصاد اململكةالعربيةالسعودية
مجااللتطبيقاألحكامالفقهيةوالقواعدوالطرقاملحاسبيةالتيتماقتراحهافياألبواب
السابقة.وكنتمهتمادوما بعرضوتوضيحطريقةالتقديرأكثرمناالهتمامبالبيانات
ذاتها،وهذالميمنعنيمنبذلغايةالجهدفيالوصولإلىالبياناتالالزمةإلتمامعملية
التقدير .ولكني لم أجعل ندرتها عائقا يحول دون تحقيق الغاية الهامة للبحث وهي
(م)

دراسةنظامالحساباتالقوميةواقتراحالطرق املالئمة لتقديرحصيلةالزكاةاملتوقعة
منخالله .وقدقمتفيهبتقديرحصيلةالزكاةاملمكنجمعهامنكلقطاعاقتصادي
بثالثطرق :
:يمثلمايجريبهالعملبمصلحةالزكاةوالدخلباململكةالعربيةالسعودية،

األول
والثاني:يمثلرأيالدكتوريوسفالقرضاوي.وهمايختلفانفيالوعاءوفيمعدلالزكاة
املطبق ،والثالث :يمثل رأي مجموعة من العلماء املعاصرين الذين يرون وجوب تزكية
النشاطاالقتصادي العامباإلضافةإلىالقطاعالخاص ،ثميأخذون برأيد.القرضاوي
فيوعاءالزكاةومقدارالواجبفيها .
ثمختمتالباببفصلخصصتهللربطبينحصيلةالزكاةوالنمو االقتصادي.
فوضحتفيهمايمكنأنيطرأعلىحصيلةالزكاةمنتغيرمعتغيرهيكلالناتجاإلجمالي

ونموهعبرالزمن.ثمجعلتللبحثخاتمةدونتفيهاأهماملسائلالتيوردتفيهوالنتائج
التيانتهىإليها.وعلىضوءماتقدمفإنالبناءالعامللبحثأخذالشكلالتالي :
مقدمة:فيموضوعالبحثوأهميتهومشكلتهومنهجهوبناؤهالعام .البابالتمهيدي:اإلطارالفقهيللزكاة .مقدمة:فيأهميةالزكاةوماهيتهاوأدلتها .الفصلاألول:مفهوماملالبينالفقهواالقتصادوعالقتهبالزكاة .
الفصلالثاني:تصنيفأموالالزكاةوتحديدوعائها .
الفصلالثالث:زكاةالقطاعالعاماالقتصادي .
الفصلالرابع:دورالدولةفيتحصيلوتوزيعالزكاة .
الفصلالخامس:الزكاةوتوفيرالحاجاتاألساسية .

(ن)

الباباألو ل:نظامالحساباتالقوميةوالزكاة .الفصلاألول:السياقالتاريخيلنشأةوتطورالحساباتالقومية .
الفصلالثاني:مفهومووظائفنظامالحساباتالقوميةوصلتهبتقديرحصيلةالزكاة .
الفصلالثالث:اإلطارالنظريلنظامالحساباتالقوميةوصلتهبتقديرحصيلةالزكاة .
الفصلالرابع:بياناتنظامالحساباتالقوميةومدىمالءمتهالتقديرحصيلةالزكاة .
البابالثاني:أموالالزكاةفينظامالحساباتالقوميةوطرقتقديرها .الفصلاألول:توزيعامللكيةوعالقتهبنصابالزكاةوحصيلتها .
الفصلالثاني:طرقتحديدأوعيةأموالالزكاةفيالقطاعاتاالقتصادية .
البابالثالث:تقديرحصيلةالزكاةفياململكةالعربيةالسعوديةوصلتهابالنمواالقتصادي .الفصلاألول:تقديرحصيلةزكاةالقطاعاتاإلنتاجية .
الفصلالثاني:تقديرحصيلةزكاةالقطاعاتالخدمية .
الفصلالثالث:تقديرحصيلةزكاةالقطاعالنقدي،وعرضالنتيجةالعامةللتقدير .
الفصلالرابع:حصيلةالزكاةوالنمواالقتصادي .
خاتمة:فيأهمالنتائجالتيانتهىإليهاالبحث ...وبعد..فهذاجهدي،راجيامناملولىعزوجلأنيجعلعمليهذامحققاللغاية
ي رشدا،وأنيجنبنيالعثاروالزللفيالقولوالعمل .
ليمنأمر 

منه،وأنييهئ
وصلىهللاعلىخيرخلقهنبينامحمدوآله وصحبهوسلم .

(س)

الباب التمهيدي
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اإلطار الفقهي للزكاة
يختص هذا الباب ببحث موضوع الزكاة من حيث األحكام الشرعية .فأبين معناها
وأدلتها من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس أحيانا ،واألموال التي تجب فيها الزكاة من
حيث النصاب والوعاء ومقدار الواجب على أن منهجي سيكون دوما هو عرض اآلراء
الفقهية دون موازنتها أو الترجيح بينها .كما أنه ليس من أغراض البحث بيان أدلة كل رأي،
فهذا ليس هدفا لهذه الدراسة كما ذكرت في املقدمة .ويتناول هذا الباب فصوال تغطي
مسائل شرعية في الزكاة ذات صلة بموضوع البحث كمسائل :زكاة القطاع العام ودور
الدولة في تحصيل الزكاة ،وعالقة الزكاة برعاية الحاجات األساسية الخاصة ألفراد
املجتمع اإلسالمي.
وعلى ذلك فإن هذا الباب يشمل ما يلي:

مقدمة :يف أهمية الزكاة وماهيتها وأدلتها.
الفصل األول :مفهوم املال بين الفقه واالقتصاد وعالقته بالزكاة.
الفصل الثاني :تصنيف أموال الزكاة وتحديد وعائها.
الفصل الثالث :زكاة القطاع العام االقتصادي.
الفصل الرابع :دور الدولة في تحصيل وتوزيع الزكاة.
الفصل الخامس :الزكاة وتوفير الحاجات األساسية.

()3
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﷽

مقدمة
الزكاة فريضة متعلقة باملال ،فهي عبادة مالية .وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم.
أوجبها املولى عز وجل ليؤديها القادرون ويستفيد منها املحتاجون واملستحقون" .فالشارع
راعى في املستحقين لها أمرين مهمين :أحدهما حاجة األخذ ،والثاني ،نفعه .فجعل
املستحقين للزكاة نوعين :نوعا يأخذ لحاجته ،ونوعا يأخذ ملنفعته ،وحرمها على من
عداهما"(" .)1فالصدقات تصرف في جهتين أساسيتين :إحداهما ،أشخاص ال يجدون ما
يكفيهم في املعيشة وال يقدرون على تحصيل ما به يكتفون واألخرى مصالح ضرورية ال بد
منها في إقامة الدولة والدين"(.)2
والزكاة مورد من موارد التكافل االجتماعي في املجتمع اإلسالمي .وهي أمر عظيم من
أهم أمور الدين .فقد وردت مقترنة بالصالة في القرآن الكريم .فالصالة رأس العبادات
البدنية ،والزكاة قمة العبادات املالية .واملسلم يؤديها امتثاال ألمر هللا تعالى بنية العبادة  -ال
العادة ،أو االنصياع لقانون دنيوي  -ومن أداها ونفسه بها طيبة كان له أجرها .فهي تطهير
وتزكية لنفس مؤديها من وثنية املال وآلخذها من فتنة الحقد(" .)3وذلك أن عمدة ما روعي
( )1ابن القيم ٠إعالم املوقعين .ط .2تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد (القاهرة :املكتبة التجارية
الكبرى1374 ،هـ 1955 -م) .93/2
( )2شلتوت ،محمود .الفتاوى( .القاهرة :دار الشروق14٠٠ ،هـ ) ،ص.116
( )3يقول الشيخ الندوي :إن كثيرا من الكتاب اإلسالميين املعاصرين  -إال من عصم هللا ووفقه -كادوا
يغفلون روح الزكاة التي تسيطر عليها وهي روح العبادة والتقرب إلى هللا ،وحكمتها األساسية األولى،
وهي حكمة تزكية النفس من الشح والحرص .انظر:
 الندوي ،أبو الحسن علي .األركان األربعة .ط ( 4الكويت :دار القلم1398 ،هـ ) ،ص .112-111وانظر أيضا :رضا محمد رشيد .تفسير القرآن الكريم :الشهير بتفسير املنار .ط( 2بيروت :دار
املعرفة ،د.ت.27/11 ).
()5
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في الزكاة مصلحتان :مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس وهي أنها أحضرت الشح ،والشح أقبح
األخالق ضار بها في املعاد .ومصلحة ترجع إلى املدينة ،وهي أنها تجمع ال محالة الضعفاء
وذوي الحاجة ،فلو لم تكن السنة بينهم مواساة الفقراء وأهل الحاجات لهلكوا وماتوا
جوعا"( ،)1والزكاة تطهير للغني وماله وبركة له ،فما نقص مال من صدقة ،فمن أوعى أوعى
هللا عليه وكذا من أوكى أو أحص ى ،ملا روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال ألسماء بنت
بي بكر الصديق رض ي هللا عنهما" :ال توعي فيوعي هللا عليك .ارضخي ما استطعت" وقال لها
أيضا" :ال توكي فيوكى عليك" وقال عليه الصالة والسالم" :ال تحص ي فيحص ي هللا
عليك"(.)2
" وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما ال يضر املخرج فقده
وينفع الفقير آخذه"(. )3
إن املمعن في حال الناس على امتداد تاريخ البشرية ،يجد أنهم متفاوتون في السعي
إلى طلب الرزق ،وفي قدراتهم ومكاسبهم .فمنهم الغني ،ومنهم الفقير ،ومنهم ما بين ذلك.
هذا التفاوت أمر مشاهد وواقع وسنة ثابتة تستهدف صالح الكون وتعميره واستمرار
العيش فيه ،والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا التغاير فيقول هللا عز وجل:
ﲽﱠسورة النحل ،اآلية .71
ﲾ
ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹﲺﲻﲼ
( )1الدهلوي ،شاه ولي هللا أحمد بن عبدالرحيم .حجة هللا البالغة( .بيروت :دار املعرفة .د.ت.39/2 ).
( )2جاء في فتح الباري قوله "يقال أوعيت املتاع في الوعاء أوعيته إذا جعلته فيه ،ووعيت الش يء
حفظته .واإليكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به ،واإلحصاء معرفة قدر الش يء
وزنا أو عددا ،وهو من باب املقابلة ،واملعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد ،فإن ذلك أعظم
األسباب لقطع مادة البركة" ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي .فتح الباري بصحيح البخاري.
تصحيح وتحقيق عبدالعزيز بن باز( .الرياض :رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد ،د.ت.3٠1 - 3٠٠/3 ).
( )3ابن القيم ،إعالم املوقعين ،مرجع سابق.92/2 ،
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فاملولى جل جالله قض ى برفع بعض الخلق فوق بعضهم درجات .وهذه الدرجات
ليست امتيازا مطلقا ،بل هي لغايات إيمانية وسلوكية ،لقوله تعالى :ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ
ﳤﱠ .سورة األنعام ،اآلية.165 :
ﳥ

وقد يكون ابتالء الغني أقس ى من ابتالء الفقير .فال محل لجزع الفقير ،وال محل
لغرور الغني .فمن آتاه هللا من فضله ،فال ميزة له بانتهاء هذا الفضل واملال إليه ،وإنما
املال ملك لخالقه ،وما اإلنسان إال مستخلفا فيه .ومن قدر هللا عليه رزقه فال يجزع ،فقد
يكون املال له فتنة وبلية يقحمه في الخطر ،وهذا منتهى النعمة(.)1
ومع اقتضاء الحكمة اإللهية وجود هذا التفاوت ،فهو سبحانه وتعالى لم يرد إرادة
شرعية ببقاء ذلك .بل جعل في تشريعه أسبابا للقضاء على الفقر واالسترقاق والتفاوت،
وجعل العدل هو منهج التشريع( .)2فإذا اعتبرنا هذا التفاوت بين الناس توزيعا أوليا للثروة
بينهم ،ملا أراده الحق عز وجل من رفع لبعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا
سخريا وليبلو الناس فيما آتاهم ،فإن هذا التفاوت وهذه الدرجات ليست امتيازات
ألصحابها بقدر ما هي موجبات ملسؤوليات ومحملة لتبعات قدرها املولى عز وجل كما
توضح اآليات القرآنية السابقة(.)3

( )1يقول اإلمام الغزالي في بيان وظائف قابض الزكاة" :وحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ،ويتحقق
بمعرفة إن فضل هللا عليه فيما رواه عنه أكثر من فضله فيما أعطاه".
 الغزالي ،اإلمام أبو حامد محمد بن محمد .إحياء علوم الدين .ط( 2دون بلد ،دار الفكر14٠٠ ،ه)،.17/3
( )2السميح ،محمد بن علي .ملكية األرض في الشريعة اإلسالمية( .الرياض :الناشر املؤلف14٠3 ،هـ )،
ص .319
( )3عطوى ،فوزي .االقتصاد واملال في التشريع اإلسالمي والنظم الوضعية( .بيروت :دار الفكر العربي،
14٠8هـ ) ،ص .25
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وما دام األمر كذلك ،فال غرابة أن نجد في صميم النظام االقتصادي اإلسالمي
الوسائل التي تعمل على إعادة هذا التوزيع األولي للثروة بما يحقق إرساء أسس العدالة
وقيام مجتمع التوازن( ،)1ومجتمع التواصل اإلنساني الذي تتضاءل فيه الفروق وتسوده
أواصر املحبة والتراحم والعدل والتعاون .فهناك وسائل تتضمن إنفاقا واجبا ،وفي طليعتها
الزكاة ،وهي أعظم طرقه ،ومن أهم أركان الدين .وهي الحق األدنى الواجب في املال ،وتمثل
تيارا نقديا دائم التداول بين من يملكون ومن ال يملكون(.)2
وفي ذلك يقول أحد االقتصاديين املسلمين:
"وعندي أن الزكاة نظام يقتض ي أن يستمر النقد في التداول دون انقطاع فإن ذلك
يعني استمرار الطلب على الطيبات واستمرار الطلب معناه حث العرض على مقابلة
الطلب ،أي زيادة اإلنتاج ،وكل زيادة في اإلنتاج تعني زيادة في الطلب على العمال واملنتجين،
وزيادة الطلب على العاملين تعني ارتفاع أجورهم ومن ثم زيادة في قوتهم الشرائية أو زيادة
الطلب من جديد على الطيبات وهكذا دواليك"(.)3

( )1ومن املستقر عليه في النظرية االقتصادية في املنفعة الحدية ملال الغني أقل منها للفقير ،ويعنون
بذلك أن قيمة وأهمية وحدة النقد الحدية (األخيرة) الواحدة هي عند الغني أقل منها عند الفقير.
وعلى ذلك فإن تحويل املال  -عن طريق الزكاة مثال  -من الغني إلى الفقير سيؤدي إلى إنعاش الفقير.
وإذا زادت منافع الفقراء ،وقلت آالم األغنياء مما قد يصيبهم من انحراف وإسراف .أمكن القول أن
املنافع الكلية للمجتمع تحسنت وارتقت .انظر على سبيل املثال:
Samuelson, P. Economics, 11th ed. (Tokyo: McGraw-Hill, 1981), pp. 408-409.

( )2الخولي ،البهي .الثروة في اإلسالم .ط ( 2القاهرة :الناشرون العرب1391 ،هـ ) ،ص .192-191
( )3أبو السعود ،محمود .أثر تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في املجتمع( .الرياض :جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية14٠4 ،هـ ) ص 391 :بحث ضمن مجموعة بحوث قدمت ملؤتمر الفقه
اإلسالمي املنعقد تحت رعاية جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض عام 1396هـ..
 أبو السعود ،محمود .خطوط رئيسية في االقتصاد اإلسالمي( .بيروت :مطبعة معتوق إخوان،1385هـ) ،ص .19-18
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ويؤكد غيره ضرورة توزيع الثروة في األمة ألن انحصار الثروة في دوائر مخصوصة،
وعند أشخاص قليلين ،يؤدي إلى كساد األسواق ،ألن من يملك القدرة على اقتناء ما في
األسواق من بضائع أصبحوا محدودين بسبب اكتناز أو تركز املال عند فئة من فئات
املجتمع ،فال يكون هناك تداول .فتقل الرغبة في األعمال ،زراعية أو صناعية ،ويكون
األغلب في الناس األجراء ،فال يهتمون اهتمام املالك .لذا فإن أغنى املجتمعات وأسعدها،
هي التي توزع ثروتها على غالب أهلها(.)1
والزكاة إنما تعمل على تحقيق هدف تداول الثروات وانتقالها من أيدي األغنياء إلى
املحتاجين والفقراء بجانب املستحقين.
ويأتي بجانب الزكاة ،ضمن النفقات الواجبة ،النفقة على النفس واألقارب،
والوصية ،والكفارات ،واألضحية ،والعقيقة ،وفي الجانب اآلخر ،هناك وسائل تتضمن
إنفاقا طوعيا ،كصدقة التطوع والوقف ،والهبة ،والهدية ،والنذر ،والقرض والعتق.
وهناك حقوق ،كحق الجار وفضل الظهر واللبن وما يقاس عليها.
فهذه جميعها تعمل على تحقيق التوازن االقتصادي والتكافل اإلنساني والترابط
االجتماعي بين أفراد مجتمع املسلمين الذين تفاوتت درجاتهم ابتداء الختالف قدراتهم
ولحكمة املولى جل وعال في أن يتخذ بعض الناس بعضهم اآلخر سخريا ،وليبلوهم فيما
آتاهم( )2فإذا تحقق هذا التكافل االجتماعي بالزكاة وغيرها من الوسائل مما سبق ذكره،
( )1البهي ،محمد .الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي ،ط( 6مكة املكرمة :املكتبة
الفيصلية1973 ،م) ،ص ص.15٠-149 :
( )2تقر الشريعة اإلسالمية مبدأ الجزاء العادل ،أي أن يحصل كل شخص على جزاء عمله ،قال
تعالى :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠسورة النجم ،اآلية .39 :وليس في القرآن مفهوم املساواة
املطلقة قال تعالى :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ،سورة الزخرف ،اآلية .32 :انظر:
 إسحاق ،خالد" .الرؤية اإلسالمية للنشاط االقتصادي والتنمية" ،مجلة املسلم املعاصر( .بيروت:الناشر ،د .جمال الدين عطية14٠٠ ،هـ ) ،العدد  ،23ص  78وما بعدها.
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فإنه يصعب أن نجد بعضا من أفراد األمة مهموما بالتفتيش عن لقمة الخبز ،فتتعطل
لديهم سالمة التفكير أو صحة اإليمان .أو نرى ما تشاهده اليوم من حال املجتمعات
اإلسالمية املتردي اقتصاديا واجتماعيا ،فيسودها ما يسود سواها من املجتمعات
الرأسمالية أو اإلقطاعية أو اإللحادية ،فنرى اليأس والبؤس والفقر إلى جانب غطرسة
الوفرة .فال تتوفر االحتياجات الدنيا للفقراء بما يحقق كرامتهم باعتبارهم خلفاء في
األرض ،ويقضون الساعات الطويلة في العمل الشاق الستيفاء ضرورات الحياة ،فال
يبقى لديهم فسحة من الوقت ،وال قليل فائض من املوارد يمكنهم من االستجمام ،أو من
االرتقاء الفكري واألخالقي .هذا في الوقت الذي يثري فيه البعض دون جهد يذكر ال لش يء
إال ألجل االنغماس في الترف والكسل والعربدة.
وهذا التفاوت االجتماعي االقتصادي بين الفقراء واألغنياء في أغلب الدول
اإلسالمية والذي يزداد اتساعا ،له عالجه في النظام االقتصادي اإلسالمي .فالزكاة تعمل
في صميم هذا النظام .ومع أن الزكاة ركن من أركان اإلسالم ،إال أن كثيرا من املسلمين
اهتماما ً
ً
املوسرين ال يؤدونها ،كما أن أغلب الحكومات اإلسالمية لم تول
كافيا بدورها
الحيوي في تحسين األوضاع االقتصادية للفقراء ،وتقوية التضامن اإلسالمي ،وتحقيق
االستقرار االجتماعي والسياس ي(.)1
وبذلك تعمل الزكاة مع غيرها من فروع النظام املالي اإلسالمي على حماية
املجتمع مما قد يحدث فيه من أحقاد في النفوس ،وتغير في القلوب على ذوي الثراء
الفاحش من املحرومين الذين ال يجدون ما ينفقون ،وتحقق العدالة االجتماعية
بمفهومها اإلسالمي الواسع .فالعدالة من نظر اإلسالم مساواة إنسانية ينظر فيها إلى
تعادل جميع القيم ،بما فيها القيمة االقتصادية البحتة(.)2
( )1شابرا ،محمد عمر .نحو نظام نقدي عادل :دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية في ضوء
اإلسالم .ترجمة :سيد محمد سكر ،مراجعة :د .رفيق املصري .ط( 1هرندن ،الواليات املتحدة
األمريكية :املعهد العالمي للفكر اإلسالمي14٠8 ،هــ) ،ص.298
( )2قطب ،سيد .العدالة االجتماعية في اإلسالم( .القاهرة :دار الشروق14٠٠ ،ه ) ،ص .35
()1٠
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إن عظمة اإلسالم هي في كونه أكد املفاهيم األخالقية واإلنسانية النبيلة لتنعكس
على كافة أنظمته االقتصادية واالجتماعية.
 ماهية الزكاة:
الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة ،يقال "زكا" الش يء إذا نما وزاد ،فهي بمعنى
الزيادة .وترد أيضا بمعنى البركة كقولنا زكت النفقة إذا بورك فيها .وترد ثالثا بمعنى
الصالح كقولنا زكا فالن إذا صلح(٠)1
وفي الشرع تعددت تعاريف الفقهاء لها وكلها تدور حول معنى واحد وهو :أن الزكاة
هي الحصة املقدرة من املال التي فرضها هللا للمستحقين من مال مخصوص في وقت
 .وقد ترد الزكاة في القرآن والسنة باسم الصدقة .قال تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ

()2

مخصوص

ﲌﲍﲎﲏﱠ سورة التوبة ،اآلية.1٠3 :
( )1أنيس ،إبراهيم وآخرون .املعجم الوسيط (بيروت :دار الفكر ،د.ت.396/1 ).
( )2عرفها الحنفية بأنها :تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ،عينه
الشارع لوجه هللا تعالى .وعرفها املالكية بأنها :إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا،
ملستحقه ،إن تم امللك ،وحول ،غير معدن وحرث .وعرفها الشافعية بأنها :اسم ملا يخرج عن مال أو
بدن على وجه مخصوص .وعرفها الحنابلة بأنها :حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة
في وقت مخصوص  ٠انظر:
 الدردير ،أبى البركات سيدي أحمد .الشرح الكبير( .بيروت :دار الفكر ،د.ت.43٠/1 ). الغنيمي ،عبدالغني .اللباب في شرح الكتاب .تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد ،ط( 4بيروت:دار الكتاب العربي 1399هــ) .139/1
 ابن عابدين ،محمد أمين .حاشية رد املحتار ،ط ( 2بيروت :دار الفكر1386 ،ه) .2/2 الجمل ،سليمان .حاشية الجمل على شرح املنهج( .بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ت.217/2 ). الحصني ،أبو بكر تقي الدين بن محمد الحسيني .كفاية األخيار في حل غاية األخيار( .بيروت:دار الفكر ،د.ت.172/1 ).
 البهوتي ،منصور .كشاف القناع عن متن اإلقناع .مراجعة :هالل مصيلحي( .الرياض :مكتبةالعصر الحديث ،د.ت.166/2 ) .
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قال الراغب األصبهاني" :الصدقة :ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة،
كالزكاة .لكن الصدقة في األصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب .وقد يسمى الواجب
صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله"(.)1
وقيل الصدقة برهان على صدق اإليمان ملا رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى
هللا عليه وسلم" :الطهور شطر اإليمان ،والحمد هلل تمأل امليزان ،وسبحان هللا والحمد هلل
تمآلن ما بين السماء واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصبر ضياء ،والقران
حجة لك أو عليك ،كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"(.)2
 أدلة وجوبها:
إن وجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع وهو مما علم من الدين بالضرورة .فهي
أحد أركان اإلسالم ،التي ثبتت فرضيتها باآليات القرآنية الصريحة املتكررة ،وبالسنة
النبوية املتواترة ،وبإجماع فقهاء األمة اإلسالمية جيال بعد آخر.
ومن أدلتها من القرآن العظيم:
قوله تعالى :ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱠ البقرة .اآلية.11٠ :
وقوله عز وجل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﱠ سورة البينة ،اآلية.5 :
وقوله سبحانه :ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱠ سورة املعارج ،اآليتان.26-25 :
وقوله تبارك اسمه :ﱡﭐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱠ سورة املؤمنون ،اآلية.4 :
( )1األصبهاني ،الراغب .املفردات في غريب القرآن( .القاهرة :األنجلو املصرية) ،ص.41٠
( )2النووي ،يحيى بن شرف .صحيح مسلم بشرح النووي .تحقيق :عبدهللا أحمد أبو زينه (القاهرة:
دار الشعب ،د.ت.5٠1/1 ).
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وقال تعالى في سورة البقرة:
ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ سورة البقرة ،اآلية.117 :
وضحت هذه اآلية الكريمة حقيقة البر ،وتضمنت أمورا كلها فرائض ،ومنها إيتاء
الزكاة .ويوضح اإلمام القرطبي أن إيتاء املال على حبه الوارد في صدر اآلية هو غير
املقصود بإيتاء الزكاة املذكور الحقا ،فهما أمران مختلفان ،وإال كان ذلك تكرارا.
واستدل اإلمام القرطبي( )1على قوله بما رواه الترمذي بسنده عن فاطمة بنت
قيس" ،سئل أو سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الزكاة ،فقال :أن في املال
لحقا سوى الزكاة ،ثم تال :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﭐﱠ ،اآلية(.)2
( )1القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري .الجامع ألحكام القرآن( .بيروت :دار إحياء التراث العربي،
14٠5ه) ج  ،2ص  .241وأورد ابن كثير تفسيرا مشابها لآلية انظر:
 ابن كثير ،إسماعيل .تفسير ابن كثير (بيروت :دار املعرفة14٠2 ،هـ) ص .2٠8وقال ابن العربي في أحكام القرآن ،بعد أن ورد ما قيل في تفسير ﱡﱣ ﱤﱠ  :والصحيح
عندي أنهما فائدتان :اإليتاء األول في وجوهه ،فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا ،واإليتاء الثاني
هو الزكاة املفروضة " .انظر - :ابن العربي ،محمد بن عبدهللا .أحكام القرآن .تحقيق :علي محمد
البجاوي (بيروت :دار الفكر ،د.ت.6٠/1 ).
وقال البيضاوي " :ويحتمل أن يكون املراد باألول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في املال سوى
الزكاة .وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة " ،انظر:
 البيضاوي ،عبدهللا بن عمر .تفسير البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ط( 1بيروت :دارالكتب العلمية14٠8 ،ه).1٠2/1 ،
( )2الترمذي ،محمد بن عيس ى .الجامع الصحيح سنن الترمذي .تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،ط3
(القاهرة :مطبعة مصطفى البابي الحلبي1396 ،ه1976-م).39/3 ،
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وروى أبو عبيد في األموال أن الشعبي تال هذه اآلية عند استشهاده على أن في املال
حقا سوى الزكاة .ثم أورد معارضة أحدهم على ذلك فرد عليه بقوله" :إن هذا غير مذهب
ابن عمر وأبي هريرة ،وأن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم بتأويل القرآن
وأولى باالتباع ،وهو مذهب طاووس والشعبي"(.)1
وعلى أي حال ،فليس الشاهد في هذا املقام مسألة أفي املال حق سوى الزكاة ،وإنما
التدليل على فرضية الزكاة من القرآن ،وهذه اآلية الكريمة من سورة البقرة من اآليات التي
تدل على ذلك قطعا .فقوله تعالى :ﱡﲤ ﲥﱠ وقوله تعالى :ﱡﱣ ﱤﱠ من
املجمل املبين بالسنة على الصحيح ،ألنه لم يبين القدر املخرج وال املخرج منه وال املخرج
له لكنها بينت بالسنة(.)2
ومن أدلة وجوبها من السنة:
ما رواه البخاري عن أبي عبدالرحمن عبدهللا بن عمر بن الخطاب رض ي هللا
عنهما قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( ،بني اإلسالم على خمس:
شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة وصوم
رمضان ،والحج"(.)3
كما روى البخاري عن ابن عباس رض ي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث
معاذا إلى اليمن فقال "ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،فإن
( )1ابن سالم ،أبو عبيد .األموال .تحقيق وتعليق :محمد خليل هراس (بيروت :دار الفكر1395 ،ه)
ص.445
( )2البيجوري ،إبراهيم .حاشية البيجورى على شرح العالمة ابن القاسم الغزي على متن الشيخ
أبى شجاع( .بيروت :دار الفكر ،د.ت.37٠/1 ).
( )3العسقالني ،ابن حجر .فتح الباري بشرح البخاري( .الرياض :رئاسة إدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد .د.ت.49/1 ).
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أطاعوك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على
فقرائهم(.)1
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ،ويقيموا
الصالة ،ويؤتوا الزكاة "(.)2
أما اإلجماع ،فقد أجمع املسلمون على وجوب الزكاة وكونها أحد أركان الدين وأنها
فريضة من فرائضه .واتفق الصحابة رضوان هللا عليهم في عهد أبى بكر على قتال
مانعيها .بل إن بعض املحققين من العلماء قالوا بأن العقل دل أيضا على فرضيتها -كما
دل الكتاب والسنة واإلجماع" -فأداؤها من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وتقويته
على أداء ما افترض هللا عز وجل عليه من التوحيد والعبادات .والوسيلة إلى أداء
املفروض مفروض .كما أن شكر النعم فرض عقال وشرعا ،وأداء الزكاة إلى الفقير من
باب شكر النعمة فكان فرضا"(.)3

( )1العسقالني ،ابن حجر .فتح الباري ،مرجع سابق.261/3 :
كما روى النسائي عنه عليه الصالة والسالم قوله" :من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ،ومن أبى فإنا
آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا".
انظر :سنن النسائي بشرح السيوطي ،تحقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،ط( 2حلب :مكتبة املطبوعات
اإلسالمية14٠6 ،ه).16/5 ،
وكذلك سنن أبو داود ،سليمان بن األشعث .مراجعة :محمد محي الدين عبدالحميد (بيروت :دار
إحياء السنة النبوية ،د.ت.1٠1/2 ،).
( )2عبدالباقي ،محمد فؤاد .اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان (بيروت :املكتبة العلمية ،د.ت.16/1 ،).
( )3الكاساني ،اإلمام عالء الدين أبي بكر .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ط( 2بيروت :دار الكتب
العلمية14٠6 ،ه).4-3/2 ،
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الفصل األول

مفهوم املال بني

الفقه واالقتصاد وعالقته بالزكاة
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الفصل األول
مفهوم املال

بني الفقه واالقتصاد وعالقته بالزكاة
وفي هذا الفصل أتناول مفهوم املال عند أهل اللغة وعلماء االقتصاد ،ثم
مفهومه عند فقهاء الشريعة مع بيان عالقة وأهمية هذه املصطلحات والتعاريف
بموضوع الزكاة ،وأخيرا نبين متى يعتبر املال خاضعا للزكاة ،وذلك في مباحث ثالثة على
النحو التالي:
املبحث األول :املعنى اللغوي واالقتصادي للمال.
املبحث الثاني :املال في اصطالح الفقهاء.
املبحث الثالث :الشروط الواجبة في املال الزكوي.
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املبحث األول:
املعنى اللغوي واالقتصادي للمال
ارتبط املال دوما بحياة الناس ووجودهم .فهو قديم قدم البشرية ،وإن تغيرت
األهمية النسبية لبعض أنواعه من زمن آلخر .وكلمة املال من الكلمات األولى في لغة
العرب ،إذ تشير معاجم اللغة العربية إلى أن املال "ما ملكته من كل ش يء"( .)1أو هو "كل ما
للناس رغبة في اقتنائه وامتالكه من األشياء"( .)2فكل ما ملكه الفرد وحازه بالفعل سواء
كان املحوز عينا أم منفعة فهو مال في اللغة( .)3وعند فقهاء االقتصاد ،يطلق املال على كل
ما ينتفع به على أي وجه من وجوه االنتفاع املادي .وكل ما يقوم بثمن مال .فأي ش يء يشبع
حاجة -أي له منفعة ،-ونادر -أي له قيمة ،-وقابل للتبادل فهو مال عندهم(.)4
هذا املفهوم االقتصادي للمال قريب للمعنى اللغوي ،وهو ما كان معروفا عند
العرب منذ الجاهلية .إذ كان كل ما ينتفعون به انتفاعا ماديا ويتبادلونه بأعواض فهو
مال .قال شاعرهم:
( )1الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب .القاموس املحيط ( .بيروت :دار الجبل ،د.ت.53/4 ).
( )2ابن منظور ،محمد بن مكرم .لسان العرب( .بيروت :دار صادر ،د.ت ،).ص .635وقال ابن األثير في
النهاية" :املال في األصل ما يملك من الذهب والفضة ،ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من األعيان،
وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل ،ألنها كانت أكثر أموالهم" .انظر:
 ابن األثير أبي السعادات املبارك بن محمد .النهاية في غريب الحديث .تحقيق :محمودالطناحي( .بيروت :املكتبة اإلسالمية ،د.ت.373/1 ).
( )3الحصري ،أحمد .السياسة االقتصادية والنظم املالية في الفقه اإلسالمي .ط( ،1بيروت :دار
الكتاب العربي14٠7 ،ه) ،ص.423
( )4الصدر ،محمد باقر .اقتصادنا .ط( 13بيروت :دار التعارف للمطبوعات14٠٠ ،ه) ،ص.669
 بابلي ،محمود محمد .الكسب واإلنفاق وعدالة التوزيع في املجتمع ا إلسالمي .ط( ،1الرياض:دار الخاني ،بيروت :املكتب اإلسالمي14٠9 ،ه) ،ص .19-17
 العياش ي ،جمال الدين .املعامالت املالية في اإلسالم (تونس :نشر املؤلف1393 ،ه) ،ص .15()2٠
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لنا حمد أرباب املئين وال يرى ...
إلى بيتنا مال مع الليل رائح
أي أنه من كرمه وسخائه ،يخيل كأنه من أصحاب املئين (اإلبل والغنم) وهو
ليس من أربابها الذي تروح إليهم إبلهم وغنمهم مع الليل(.)1
وقد أورد أحد الكتاب تأصيال لطيفا لكلمة مال جاء فيه:
وعندي أن األصل في كلمة مال أنها جملة مكونة من ثالثة مقاطع هي" :ما"
املوصولة" ،ل" الم الجر ،واالسم املجرور الذي يدل على صاحب امللك
فالتركيب هكذا :ما لفالن ،أي الش يء الذي لفالن ،أو الذي له ،أو الذي لي ،أو
لك وهكذا ..ثم مع كثرة االستعمال  -ولكثرة االستعمال تقدير خاص في االختزال
واالختصار عند العرب .استعملت "ما" املوصولة مع "الم" الجر الدالة على
امللكية منقطعة عن صاحب امللك ،فصارت هكذا "مال" للداللة على الش يء
اململوك ،أو باألصح الش يء الذي يصلح ألن يملك غير مضاف إلى أحد حتى يجيء
إليه من يحوزه ،ويضمه إليه ..ومن ثم أصبحت الكلمة جامدة ،لها داللة واحدة
هي ما يمتلك ،ثم جمعت على أموال كما تجمع األسماء(.)2

وعلى هذا فاملعنى اللغوي والتعريف االقتصادي ملعنى كلمة املال متقاربان .فبينما
اعتبر العرب اإلبل ،والغنم ،واألرض ،والزرع ،والذهب والفضة مال ،فإن االقتصاديين
يرون أن املال يشمل :األراض ي :املباني ،النقود ،األثاث ،واآلالت ،املالبس ،الذهب
والفضة ،شهرة املحل ) ،(Goodwillوبراءات االختراع ) ،(Patentsأي كل السلع املادية
وغير املادية والحقوق واملزايا التي تؤدي إلى إشباع الحاجات وتتصف بالندرة ،ويمكن
تبادلها في السوق( .)3فخدمات الطبيب واملحامي تعتبر ماال ألنها تشبع حاجات إنسانية،
( )1الخطيب ،عبدالكريم .السياسة املالية في اإلسالم .ط( 2القاهرة :دار الفكر العربي1976 ،م) ،ص.29
( )2الخطيب ،عبدالكريم .السياسة املالية في اإلسالم ٠.مرجع سابق ،ص.3٠
( )3الشرباص ي ،أحمد .املعجم االقتصادي اإلسالمي (دون بلد .دار الجيل14٠1 ،ه) ص .449-448
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ولها منفعة ،ونادرة ،وقابلة للتبادل في السوق .كذلك فإن األوراق التجارية املالية وبوالص
التأمين تعتبر ماال وإن أطلق عليها البعض املال النائب ) .)1((Representative Wealthأما
السلع الحرة مثل الهواء فهي ليست ماال .وكذلك الصفات الشخصية كالكفاءة واألمانة
والذكاء ليست ماال ألنها غير قابلة للتبادل وإن كانت مصدرا للمال أو الثروة ،ولكنها
ليست ماال بحد ذاتها .فكفاءة الطبيب ليست ماال ولكنها تهيء له (تجلب له) املال(.)2

( )1حمزة ،سعد ماهر .علم االقتصاد( .القاهرة :دار املعارف بمصر1967 ،م) ص.49
(Hanson, L. A Textbook of Economics, (London: Oxford Press, 1961) p. 57. )2
 مجموعة من االقتصاديين .املوسوعة االقتصادية .تعريف :عادل املهدي ،د .حسن الهموندي.(بيروت :دار ابن خلدون198٠ ،م) ،ص.422
 عمر ،حسين .موسوعة املصطلحات االقتصادية .ط( 3جدة :دار الشروق1399 ،ه) ص.186()22
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املبحث الثاني:
املال يف اصطالح الفقهاء
إذا نظرنا في كتاب املولى عز وجل نجد أن املال ذكر في أكثر من سبعين آية .منفردا،
وجمعا ،ومعرفا ،ومنكرا ،ومضافا ،ومنقطعا عن اإلضافة(.)1
من ذلك قوله عز وجل:
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠ ﭐسورة الكهف :اآلية .45

ﱡﭐﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱠ سورة التوبة :اآلية41

ﱡﭐﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱠسورة النساء :اآلية .95

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱠسورة التوبة :اآلية .55

ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﱠسورة املجادلة :اآلية .17

ﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ سورة التوبة :اآلية .111

ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠسورةسبأ:اآلية.23

وال شك أن ورود املال بهذه الكثرة في كتاب هللا دليل على أهمية دوره في حياة
الناس .فكان ال بد من أطر ومبادئ عامة تحكم تصرفات أصحاب األموال .يأتي في
مقدمتها ضرورة تطهير األموال بالزكاة ،وهي حق هللا وحق العباد الذين جعل هللا
حصيلة هذه الزكاة تنفق عليهم .ثم اإلنفاق على األهل والولد وذوي القربى .ثم الصدقة
املوصولة على أصحاب الحاجات .ثم توجيه الفائض بعد الحقوق فيما ينفع الصالح
العام ،وإنماء املال وتثميره بالطرق املشروعة.
( )1في حين ذكر األستاذ عبدالكريم الخطيب في كتابه السياسة املالية في اإلسالم أن املال ورد ذكره في
أكثر من سبعين آية .وقال الدكتور عبدالسالم العبادي في مؤلفه الفذ :امللكية في الشريعة اإلسالمية
(عمان :مكتبة األقص ى1394 ،ه) ،ص .172أن كلمة املال وردت في أكثر من تسعين آية ،وكذلك في
أحاديث عديدة.
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لذلك وجدنا فقهاء الشرع اإلسالمي قد اهتموا بتحديد تعريف اصطالحي للمال ،ملا
يترتب على ذلك من أحكام في فروع الشرع كما في موضوعات امللكية والضمان ،والشفعة
والوقف ،وغيرها من مسائل املعامالت عموما ،وقد عرف الفقهاء املال كما يلي:
* عرفه فقهاء الحنفية بأنه ما يميل إليه الطبع ،ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.
واملالية تثبت بتمول كافة الناس أو بعضهم .والتقوم يثبت بها ،وبإباحة االنتفاع
به شرعا ،فما يباح بال تمول ال يكون ماال كحبة حنطة ،وما يتمول بال إباحة
انتفاع ال يكون متقوما كالخمر(.)1
والحنفية لم يعتبروا املنافع أمواال متقومة بنفسها ،وإنما تقومها بالعقد .وقد
استدلوا على ذلك بأن صفة املالية للش يء ال تثبت إال بالتمول .والتمول صيانة الش يء
وإحرازه ،ولذا ال يقال ملن ينتفع بش يء مستهلكا له أنه متمول له .وإذا كان التمول
كذلك ،فاملنافع عندهم ال يمكن تمولها ألنه ال يمكن إحرازها فهي تكسب آنا بعد آن،
وبعد االكتساب تفنى ،فإذن هي ليست بمال ،وإن قومت فبالعقد .فعندما جرى
العرف بعقد اإلجارة وما يشبهه من العقود التي ترد على املنافع ،فإنها قومت بهذا النوع
من العقود استحسانا.
وذهب الشافعية واملالكية والحنابلة إلى أن املنافع أموال .فليس بالزم في املال أن
يحرز ويحاز بنفسه ،بل يكفي أن يحاز بحيازة أصلة ومصدره(.)2
وبالنظر في تعاريف الشافعية كما في القواعد للزركش ي ،واألشباه والنظائر
للسيوطي ،وتعاريف املالكية كما في الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي ،وتعاريف
( )1ابن عابدين .حاشية رد املحتار .مرجع سابق.5٠1/4 ،57/2 ،
( )2أبو زهرة ،محمد .امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية( .القاهرة :دار الفكر العربي ،د.ت،).
ص .58-57
 كذلك ،إبراهيم بك ،أحمد .املعامالت الشرعية املالية (القاهرة :دار األنصار14٠1 ،ه) ،ص .7-4 الخفيف ،علي .أحكام املعامالت الشرعية( .البحرين :بنك البركة اإلسالمي لالستثمار ،د.ت ،).ص .33()24
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الحنابلة في منتهى اإلرادات( )1يمكن أن نستدل على أن أساس كون الش يء ماال عندهم هو
أن يكون فيه منفعة مقصودة ،وأن يكون له قيمة بين الناس ،وأن يكون االنتفاع به
مشروعا .وعلى ذلك فاملال عندهم هو" :ما كان له قيمة مادية بين الناس ،وجاز شرعا
االنتفاع به في حال السعة واالختيار"(.)2
وبهذا يكون تعريف جمهور الفقهاء أشمل من تعريف الحنفية.
وكثير من الفقهاء املعاصرين يرون أن اعتبار املنافع من األموال هو أوجه الرأيين.
فهو املتفق مع عرف الناس واملتسق مع أغراضهم ومعامالتهم ،فهم ال يبتغون األعيان إال
طلبا ملنافعها(.)3
وقد اعتبر القانون الوضعي املنافع أمواال ،كما اعتبر الحقوق املعنوية( )4التي برزت
في عصرنا الراهن كحقوق املؤلفين وشهادات االختراع وغيرها من عناصر الذمة اإليجابية
ماال أيضا.

( )1الزركش ي ،محمد بن بهادر .املنثور في القواعد .تحقيق :د .تيسير فائق محمود ،ط( 2الكويت:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية14٠5 ،ه ).222/3 ،
 السيوطي ،عبدالرحمن .األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية( .بيروت :دار الكتبالعلمية14٠3 ،ه ) ،ص .327
 الدردير ،أبو البركات سيدي أحمد .الشرح الكبير .مرجع سابق.452/1 : الدسوقي ،حاشية الدسوقي .مرجع سابق.46٠/1 : ابن النجار ،محمد بن أحمد .منتهى اإلرادات .تحقيق :عبدالغني عبدالخالق (بيروت :عالمالكتب ،د.ت ،).ص .172
( )2العبادي ،عبدالسالم .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.179/1 :
( )3الزرقا ،مصطفى .املدخل لنظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي ( .دار الفكر .د.ت ،) .ص  114وما بعدها.
 وكذلك ،الشيخ محمد أبو زهرة ،والشيخ علي الخفيف ،املراجع السابقة ،الصفحات السابقة.واألستاذ العبادي ،املرجع أعاله .ص .2٠1
( )4وتسمى أيضا :الحقوق الذهنية ،أو الفكرية ،أو األدبية.
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ويعتقد األستاذ العبادي أن هذا املفهوم للحقوق املعنوية عند القانونيين الوضعيين
داخل في مسمى املال في الشريعة(.)1
ويؤكد أستاذ آخر ،اعتبار حق االبتكار الذهني أو األدبي ماال شرعا فيقول" :أما
كون اإلنتاج الذهني أو األدبي املبتكر ماال ،فألن  -الصفة املالية  -التي تثبت لألشياء في
فقه الجمهور ينهض بها عنصران :املنفعة الشرعية ،والعرف وال مرية في توافر هذين
العنصرين في االبتكار الذهني أو األدبي فيكون ماال شرعا عند الجمهور" ثم يضيف:
"وقصارى القول أن الجمهور على أن كل منفعة ذات قيمة مالية عرفا تعتبر ماال ،ولو لم
تكن عينا ،إذا كان مباحا االنتفاع بها شرعا ،واألصل اإلباحة حتى يرد دليل التحريم"(.)2
()3

ويؤكد د .وهبة الزحيلي هذا املذهب فيقول:

"إن جمهور الفقهاء مع متأخري الحنفية على أن كل ما له قيمة مالية عرفا يلزم
متلفه بضمانه .وهذا يلتقي مع القوانين الوضعية في تعريف املال ،ويشمل األعيان واملنافع
وسائر األمور املعنوية كالحقوق من كل ما يدخل تحت امللك .ألن الحقوق كلها تقوم على
أساس امللك .إذ الحق جوهره االختصاص ،واالختصاص جوهر امللك وحقيقته ،وإال ملا
كانت حقوقا ،بل مجرد إباحات .وإذا كانت الحقوق من قبيل امللك فالحقوق أموال".
ثم يضيف " :بأن العرف الحالي هو الذي جعل لالسم التجاري والترخيص صفة
املالية .ومستند هذا العرف االستصالح أو املصلحة املرسلة املتعلقة بالحقوق الخاصة
والعامة .وال يتعارض هذا العرف مع نص شرعي ،وإنما يتعارض مع القياس ،والقياس
يترك بالعرف العام باتفاق العلماء" .وعلى ذلك فاالسم التجاري والترخيص وغيره من
( )1العبادي ،امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.198/1 :
( )2الدريني ،فتحي (وآخرون) .حق االبتكار في الفقه اإلسالمي املقارن (بيروت :مؤسسة الرسالة،
14٠4ه ) ص .13٠-129 ،126
( )3الزحيلي ،وهبة .مقال بجريدة القبس الكويتية (عدد  ،)6119ص  8في 1989/5/23م.
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الحقوق األدبية والفنية وكل إنتاج فكري هو مال له قيمة مالية بين الناس بالعرف املستند
إلى مصلحة معتبرة وشرعية تتضمن جلب املنفعة ودفع املضرة مما ال يصادم نصا شرعيا.
وهكذا فإذا قلنا بأن املنافع يالحظ فيها حيازة أصلها فيكون ما ذهب إليه
الجمهور أوسع دائرة .ويشمل ما ذهب إليه متقدمو الحنفية بطريق اللزوم ،ويكون هو
الراجح.
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املبحث الثالث:
الشروط الواجبة يف املال الزكوي
تناولت في املبحث السابق املفهوم الفقهي للمال .وفي هذا املبحث أربط بين هذا
املفهوم والزكاة وأوضح الشروط التي تجعل املال خاضعا للزكاة.
ناقش فقهاء الشرع في كتب الفقه الشروط التي يجب أن تتوافر في املال حتى
تجب فيه الزكاة ،ووضحوا أنواع األموال من حيث خضوعها للزكاة .فأورد ابن رشد في
"املقدمات املمهدات" تقسيما لذلك قال فيه(:)1
أن األموال من حيث خضوعها للزكاة على ثالثة أقسام:
 -1أموال األغلب فيها أنها لالقتناء ال لطلب الفضل والنماء .أي أنها تقتنى لالستهالك
وإشباع الحاجات األصلية والشخصية .وذلك كدور السكنى التي يسكنها
أصحابها فعال ،وكاألقوات التي يملكها لسد حاجته وعياله ،فهذه ال تدخر
للنماء ،فال زكاة فيها .ومن ذلك أيضا أدوات الصناعة.
 -2وأموال األغلب أنها تراد لطلب الفضل والنماء ال إلشباع الحاجة فهي تكون
لرجاء الربح منها ،وهي ال تدفع حاجة بنفسها مثل الذهب والفضة ،واملاشية،
والزروع والثمار ،فهذه تجب فيها الزكاة.
 -3وأموال تتردد بين االقتناء إلشباع حاجة شخصية ،وبين إمكانية أن تكون لطلب
الفضل والنماء .كالحلي من الذهب والفضة .فهذه على ما نوى إن أراد به
التجارة زكاه .وإن أراد به االقتناء ليلبسه أهله ،فال زكاة فيها(.)2
( )1ابن رشد ،محمد بن أحمد .املقدمات املمهدات لبيان ما أقتضه رسوم املدونة الكبرى من األحكام
الشرعيات ،والتحصيالت املحكمات ألمهات مسائلها املشكالت .تحقيق :محمد حجي .ط ( 1بيروت:
دار الغرب اإلسالمي14٠8 ،ه ) .211/1
( )2ابن رشد ،محمد بن أحمد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد ( .القاهرة :املكتبة التجارية الكبرى ،د.ت).
.242/1
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وعموما نالحظ أن الخالف بين الفقهاء حول بعض األموال الزكوية كما في الحلي
والخيل ،إنما يعود الختالفهم في تطبيق مبدأ توافر النماء تحقيقا أو تقديرا وليس حول
مبدأ النماء نفسه(.)1
وعلى ذلك فليس كل مال يزكى .فما كان لغرض االنتفاع الشخص ي وسد الحاجات
األصلية للمالك فليس بمال زكوي .وما كان لطلب الفضل والنماء ورجاء الربح فهو مما
تجب فيه الزكاة.
ومع ذلك ،فقد حدد الفقهاء شروطا عامة للمال الذي تجب فيه الزكاة .فباإلضافة
الشتراطهم اإلسالم والحرية ابتداء في مالك املال ،واشتراطهم النية في إخراج الزكاة(.)2
فإنهم اشترطوا أن يكون املال مملوكا ملكا تاما للمزكي .ويكون التملك بوسيلة من الوسائل
املشروعة من عمل أو ميراث أو عطية منجزة أو وصية أو تجارة .وأن يكون ناميا ،بالغا
للنصاب ،فاضال عن الحوائج األصلية ،حائال عليه الحول ،ساملا من الدين .ويمكن إيجاز
()3

بيان هذه الشروط كما يلي:
 -1امللك التام:

أي أن يكون املال مملوكا للمزكي ،ولم يتعلق به حق غيره ،وأن تكون منافعه عائدة
إليه ،ويتصرف فيه باختياره ،وال يتعلق به حق لغيره( .)4فال زكاة في املال الذي ليس له
( )1النماء في اللغة :الزيادة ،وفي االصطالح( :إما حقيقي وهو الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة
ونحوها .أو تقديري وهو تمكنه من الزيادة بأن يكون املال في يد املالك أو يد نائبه) انظر:
 ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.7/2 :( )2ال يشترط في النقود النية ألن النقدين  -كما يقول السرخس ي -خلقا ملنفعة التقلب والتصرف فكانت
معدة للنماء على أي صفة كانت (السرخس ي ،محمد أبي سهل .كتاب املبسوط .ط( 3بيروت :دار
املعرفة1398 ،ه) .191/2
( )3القرضاوي ،يوسف .فقه الزكاة( .بيروت :مؤسسة الرسالة14٠5 ،ه)  .126/1وكذلك:
 فرج ،محفوظ إبراهيم .فقه الزكاة على ضوء القرآن والسنة (القاهرة :دار االعتصام ،د.ت ،).ص.44( )4عرف القرافي في الفروق امللك بأنه "حكم شرعي قدر وجوده في عين أو في منفعة ،يقتض ي تمكين من
أضيف إليه من األشخاص من انتفاعه بالعين أو باملنفعة أو االعتياض عنها مالم يوجد مانع من
ذلك" .انظر :القرافي ،شهاب الدين أبى العباس الضماجي .الفروق ( بيروت :دار املعرفة ،د.ت.187/1 ).
()29

الباب التمهيدي

مالك معين (أي ملكية خاصة) كاألموال العامة ،وال املال املسروق أو املغصوب أو الضال،
كذلك ال زكاة في أموال مخصصة لغرض عام كالوقف الخيري أما الوقف الذري فال
تسقط الزكاة عنه إلمكانية تعين املالك .كما تجب في األموال املرهونة والديون املرجوة.
 -2النماء أو القابلية للنماء:
يشترط في املال الخاضع للزكاة أن يكون ناميا بالفعل كاألنعام وعروض التجارة ،أو
قابال للنماء كالنقود .والنمو إما حقيقي كالنمو بالتوالد في املاشية ،وبالتداول في التجارة،
أو تقديري بالتمكن من الزيادة كالنقود .وعلى ذلك فاملمتلكات واملقتنيات الشخصية ال
تخضع للزكاة :كأدوات الصنعة ودور السكن وسيارات الركوب ،واألثاث واملالبس
الشخصية .وإذا كان العجز عن تنمية املال يرجع للمال نفسه كاملغصوب وال بينه فال زكاة
فيه ،أما إذا كان العجز عن تنمية املال يرجع لصاحب املال ففيه زكاة(.)1
ويتحقق النماء بحوالن الحول .أي أن يمر على املال في ملك صاحبه اثني عشر
شهرا قمريا .وهو شرط لألنعام والنقود وعروض التجارة .أما الزروع والثمار والعسل
واملعادن والكنز فال يشترط لها حول فما أعتبر له حول نجده مرصد للنماء كما ذكر ابن
قدامة" :فاملاشية مرصدة للدر والنسل ،وعروض التجارة مرصدة للربح ،وكذا األثمان.
فاعتبر له الحول ألنه مظنة النماء .ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أيسر وأسهل وألن
الزكاة إنما ووجبت مواساة ولم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختالفه ،وعدم ضبطه ،وألن
ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته ،كالحكم مع األسباب ،وألن الزكاة تتكرر في هذه
األموال ،فالبد لها من ضابط ،كيال تفض ي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات،
فينفذ مال املالك.
أما في الزروع والثمار فهي نماء في نفسها .تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة
منها حينئذ ،ثم تعود في النقص ال في النماء .فال تجب فيها زكاة ثانية ،لعدم إرصادها للنماء"(.)2
( )1القرضاوي ،فقه الزكاة .مرجع سابق.144/1 :
( )2ابن قدامة ،عبدهللا بن أحمد .املغني( .بيروت :دار الكتاب العربي1392 ،ه) .496/2
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 -3بلوغ النصاب:
اتفق جماهير الفقهاء على وجوب بلوغ املال قدرا معينا حتى يخضع للزكاة .وهو ما
نصبه الشرع عالمة على توفر الغنى .ولم يشترط اإلمام أبو حنيفة نصابا في بعض األموال،
كالزروع والثمار واملعادن ،فأوجب العشر في قليل ما يخرج من األرض وكثيره( )1إال أن
جمهور العلماء يرون النصاب شرطا البد منه لوجوب الزكاة في كل مال(.)2
 -4حوالن احلول:
أي أن يمض ي عام قمري على ملك النصاب لقوله صلى هللا عليه وسلم " ال زكاة في
مال حتى يحول عليه الحول"( )3وإلجماع التابعين والفقهاء( .)4وهو شرط لألموال التي
تتصف بتغيير عينها وتداولها كعروض التجارة والنقدين واألنعام ،فال زكاة فيها إال بعد
مرور عام قمري وهي في ملك صاحبها .أما الزروع والثمار والعسل واملعادن والكنوز -وهي ما
يمكن أن تندرج تحت مسمى زكاة الدخل -فال يشترط لها حول ،ألن ما اعتبر له الحول
مرصد للنماء .أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها ،والخارج من املعادن مستفاد خارج
من األرض فهو بمنزلة الزرع ،كما سبق أن نقلنا عن ابن قدامة(" .)5واألمر الذي ال خالف
( )1الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.59/2 :
( )2ابن قدامة .املغني.497/2 ،
( )3حديث ضعيف رواه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر ،رواه ابن ماجة عن عائشة رض ي هللا عنها.
انظر - :الدار قطني ،علي بن عمر .سنن الدار قطني .تحقيق :عبدهللا يماني (املدينة املنورة .نشر
عبدهللا يماني ،طبع دار املحاسن بالقاهرة1386 ،ه) .9٠/1
 البيهقي ،أحمد بن حسين .السنن الكبرى ( .بيروت :دار الفكر العربي ،د.ت.95/4 ) . ابن ماجة ،محمد بن يزيد .سنن ابن ماجة .تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي (مصر :عيس ىالبابي الحلبي ،د.ت.571/1).
 الزيلعي ،عبدهللا بن يوسف .نصب الراية ألحاديث الهداية ،ط( 2بيروت :املكتب اإلسالمي،1393ه) .328/2
( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق ،495/2٠ ،الزحيلي ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته .ط2
(دمشق :دار الفكر14٠5 ،ه) .744/2
( )5ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.496/2 ،
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فيه بين أحد من السلف والخلف .أن الزكاة في رأس املال من املاشية والنقود وعروض
التجارة ،ال تجب في العام الواحد إال مرة واحدة ،وأن الزكاة ال تؤخذ من مال واحد مرتين
في العام"( )1إال أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط النصاب في أول أو آخر أو أثناء الحول .فقال
الحنفية :يشترط كون النصاب كامال في طرفي الحول( .)2وقال املالكية والشافعية :يشترط
مض ي حول كامل متوال ملا اشترط له الحول .فلو نقص النصاب في أثناء الحول ولو لحظة
لم تجب الزكاة إال في نتاج املاشية ،فيتبع األمهات في الحول في ربح التجارة فيزكى على حول
أصله إذا كان األصل نصابا .وإذا كان النصاب كامال في بدء الحول ثم نقص في أثنائه ،ثم
كمل بعد ذلك ،لم تجب الزكاة إال بمض ي حول كامل من يوم التمام(.)3
وقال الحنابلة :واملعتبر وجود النصاب في جميع الحول ،وال يضر النقص اليسير
كنصف يوم أو ساعات .فلو نقص النصاب أثناء الحول وجب بدء حول جديد إال في
النتاج وأرباح التجارة ،فتضم إلى أصلها(.)4
وهكذا فقد اتفق العلماء على حوالن الحول كشرط في غير زكاة الزروع والثمار
واملعدن .كما أن نتاج املاشية وأرباح التجارة تضم إلى أصل النصاب باالتفاق .أما املستفاد
في أثناء الحول من جنس املال غير الناتج واألرباح فيضم إليه ويزكى معه عند الحنفية،
تيسيرا على املزكي ودفعا للمشقة ،بينما بحسب لكل مال مستفاد حول جديد عند
( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.164-163/1 ،
( )2الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.51/2 ،
 ابن الهمام ،اإلمام كمال الدين محمد .شرح فتح القدير .ط ( 1مصر :مكتبة مصطفى البابيالحلبي1389 ،ه ) .153/2
( )3الشيرازي ،إبراهيم الفيروز آبادي .املهذب في فقه اإلمام الشافعي ( ،القاهرة :مطبعة مصطفى
البابي الحلبي1396 ،ه ) .217 ،195/1
 زروق ،أحمد البرنس ي .شرح الرسالة (رسالة ابن أبى القيرواني) (مصر :مطبعة الجمالية،1332ه – 1914م ) .326/1
 البجوري ،حاشية الباجورى .مرجع سابق.273/1 ،( )4ابن قدامة ،عبدهللا بن أحمد .املغني .مرجع سابق.498-495/2 ،
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الجمهور ،ألنه مقتض ى العدل ،ولتجدد امللك ،فيشترط له الحول كاملستفاد من غير جنس
املال األصلي الذي بدئ به النصاب(.)1
وقد ذهب جمهور أعضاء مؤتمر الزكاة األول بالكويت( - )2إلى أنه ليس في املال
املستفاد  -كراتب املوظف ،وأجر العامل ،ودخل الطبيب واملحامي واملهندس وغيرهم من
ذوي املهن الحرة  -زكاة حين قبضه ،ولكن يضمه صاحبه إلى سائر ما عنده من األموال
الزكوية في النصاب والحول ويزكيها جميعها عند تمام الحول منذ تمام النصاب.
بينما رأى د .القرضاوي( )3أنه يجب أن تزكى األموال املستفادة عند قبضها بمقدار
ربع العشر إذا بلغ املقبوض نصابا وكان فاضال عن الحاجة األصلية ،ساملا من الدين(.)4
 -5الفضل عن احلاجات األصلية:
أضاف بعض الفقهاء هذا الشرط ،ومعناه أن يكون النصاب فاضال عن الحاجات
األصلية املالكة ،كما يتضح ذلك في عامة كتب الحنفية .ورأى البعض اآلخر من الفقهاء أن
شرط النماء يغني عن هذا الشرط .فما يكون من الحاجات األصلية ملالكه ،ال يكون ناميا
أو معدا للنماء كاملقتنيات الشخصية ،ومن ثم فال زكاة عليه .على أنه أيا كان األمر ،فإن
شرط استبعاد الحاجات األصلية من الزكاة الواجبة ثابت لقوله تعالى :ﱡﭐ ﳂ ﳃ

( )1أورد ابن قدامة في املغني تفصيال عن املال املستفاد وحوله املعتبر عند الفقهاء وخالصته هو ما
ذكرناه في املتن أعاله .كذلك انظر:
 الزحيلي ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته .مرجع سابق.747/2 ،( )2دولة الكويت ،بيت الزكاة .توصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة األول( .الكويت :بيت الزكاة"14٠4 ،ه) ،ص.11-1٠
( )3القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق .52٠-487/1 ،والقرضاوي ومن وافقه يأخذون برأي بعض
الصحابة (كابن عباس ،ابن مسعود) ورأي بعض التابعين (الزهري والحسن البصري) ورأي عمر بن
عبدالعزيز ،رض ي هللا عنهم أجمعين.
( )4وضح ابن عابدين الحاجات األصلية للمكلف بأنها ما يدفع الهالك من اإلنسان تحقيقا" :كالنفقة
ودور السكنى وآالت الحرب والثياب الالزمة لدفع الحر أو البرد ،أو تقديرا :كالدين" ،انظر:
 ابن عابدين .الحاشية .مرجع سابق.262/2 :()33
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ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ سورة البقرة :اآلية  .219ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :إنما الصدقة
عن ظهر غنى"(.)1

 -6السالمة من الدَّين:
ويؤكد بعض الفقهاء أن من تمام امللك ومما يستلزم الفضل عن الحوائج األصلية:
أن يكون النصاب ساملا من الدين( .)2فإذا استغرق الدين النصاب أو أنقصه ،فال زكاة عند
ذلك في األموال الباطنة -النقود وعروض التجارة -وبه قال عطاء ،وسليمان بن يسار،
والحسن ،والنخعي .والليث ومالك ،والثوري ،واألوزاعي ،وأحمد ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وأبو
حنيفة وأصحابه .أما األموال الظاهرة -املواش ي والزروع -فذهب بعض الفقهاء إلى أن
الدين ال يمنع وجوب الزكاة فيها( .)3وسبب هذه التفرقة بين األموال الباطنة والظاهرة هو
كما جاء عند صاحب املغني" :أن تعلق الزكاة في األموال الظاهرة أوكد ،لظهورها وتعلق
قلوب الفقراء بها ،ولهذا شرع إرسال السعاة ألخذها من أربابها ،كما كان النبي صلى هللا
عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون"(.)4
ورجح ابن رشد إسقاط الزكاة عن املدين مطلقا في األموال الظاهرة والباطنة ألن
هذا هو األشبه بغرض الشارع(.)5
ومال إلى هذا الرأي د .القرضاوي قائال :أن هذا ما تعطيه نصوص الشريعة
وروحها ومبادئها العامة بالنسبة لألموال كلها ظاهرة وباطنة(.)6
( )1ابن حنبل ،اإلمام أحمد .مسند اإلمام أحمد( .القاهرة :دار املعارف بمصر1392،ه) حديث رقم.7155 :
( )2القرضاوي ،فقه الزكاة .مرجع سابق.157/1 :
( )3أبو عبيد ،األموال .مرجع سابق :ص .5٠9-5٠7
( )4ابن قدامة ،عبدالرحمن بن محمد .الشرح الكبير على متن املقنع( .بيروت :دار الكتاب العربي،
1392ه).452/2 ،
( )5ابن رشد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد .مرجع سابق.238/2 :
( )6القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.156/1 :
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الفصل الثاني
تصنيف أموال الزكاة وحتديد وعائها
الزكاة الشرعية نوعان رئيسيان :زكاة الفطر (أو البدن) وزكاة املال .أما األولى ،فهي
التي تجب على املسلم الحر املالك لقدر الزكاة بعد قوته وقوت من يعول ليوم وليلة .وذلك
عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وخدم وكل من يقوم باإلنفاق عليهم .وتدفع
آخر شهر رمضان ،ويفضل تأخيرها إلى ما قبل صالة العيد ،لقول ابن عمر رض ي هللا عنهما
" أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصالة"(.)1
ومقدارها صاع من قمح أو بر أو تمر أو شعير .ولقول ابن عمر رض ي هللا عنهما قال:
"فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على
العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من املسلمين وأمر بأن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصالة"( .)2وهي أول ما فرض من الزكاة.
وأما الثانية فهي التي فرضت على أموال املسلمين في السنة الثانية من الهجرة .حيث
نزلت اآليات الكريمة التي أوجبت على املسلمين الزكاة في أموالهم وبينت الفئات املستحقة
لها .قال تعالى :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ...ﱠ سورة التوبة :اآلية

 .6٠ثم تولت السنة النبوية الشريفة بيان وتفصيل األموال التي تجب فيها الزكاة(،)3
ومقدار النصاب والواجب فيه ،والشروط التي يجب توافرها في املزكي وفي املال نفسه .إذ
أن القرآن الكريم عبر عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة مطلقة وهي كلمة "أموال" كما في
قوله تعالى:

( )1النووي .صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق.17/3 :
( )2العسقالني .فتح الباري بشرح البخاري .مرجع سابق.367/3 :
( )3ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أحمد .مجموع فتاوى ابن تيمية .جمع وترتيب :عبدالرحمن بن قاسم
(الرباط :مكتبة املعارف ،طبع على نفقة امللك خالد بن عبدالعزيز غفر هللا له ،د.ت.7/25 ) .
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ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ سورة التوبة .اآلية  ،1٠3وقوله تعالى:
ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ سورة الذاريات ،اآلية  ،19فجاءت السنة
()1

النبوية مبينة ملجمل القرآن

وبيانه عليه السالم من الوحي .قال املولى عن وجل ﱡﭐﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ سورة النحل ،اآلية .44
قال اإلمام الشافعي في الرسالة " :لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي
صلى هللا عليه وسلم من ثالثة وجوه .أحدهما :ما أنزل هللا عز وجل فيه نص كتاب

( )1املجمل هو الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه وال يمكن معرفتها إال
بمبين ،وهو ما خفيت داللته على معناه لذاته ،وسبيل إزالة خفائه البيان ممن صدر منه.
وعرفه اآلمدي بأنه :ماله داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه .وقد
يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند القائلين بذلك ،قبل
بيانه لنا ،كقوله عز وجل :ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ فإنه يكون مجمال لعدم إشعار
اللفظ بما هو املراد منه بعينه من األفعال املخصوصة ،ألنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب.
إن كثيرا من العبارات القرآنية الخاصة باألحكام التكليفية جاءت مجملة ،وفصلت أحكامها
وبينتها السنة  -كالصالة والزكاة والحج والبيوع .بتفصيل أحكامها تفصيال ال يدع موضع إبهام
من بعده .فإذا جاء البيان وافيا بدليل قطعي ،التحق املجمل باملفسر وآخذ حكمه ويصير غير
قابل الحتمال التأويل .انظر:
 اآلمدي ،على بن أبي على .األحكام في أصول األحكام( .بيروت :دار الكتب العلمية14٠3 ،هـ ) .13 ،11/3 الغزالي ،اإلمام أبو حامد .املستصفى من علم األصول .ط( ،1بيروت :دار صادر1322 ،هـ ) 241/1وما بعدها.
 ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد .روضة الناظر وجنة املناظر ،ومعها شرح نزهة الخاطر العاطرللشيخ عبد القادر بدران الدرمي .ط( 2الرياض :مكتبة املعارف14٠4 ،ه ) .42/2
 حسب هللا ،علي .أصول التشريع اإلسالمي ،ط( ،5القاهرة :دار املعارف بمصر1396 ،ه) ،ص.262 أبو زهرة ،محمد .أصول الفقه( .القاهرة ،دار الفكر العربي ،د.ت ،).ص.131 : بدران ،أبو العينين .أصول الفقه اإلسالمي( .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة1984 ،هـ)،ص.414-413 :
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وسن رسول هللا مثلما نص الكتاب ،واآلخر :ما أنزل هللا عز وجل فيه جملة فبين عن
هللا معنى ما أراد ،والوجه الثالث :ما سن رسول هللا مما ليس فيه نص كتاب"(.)1
 أموال الزكاة
كانت فريضة الزكاة بمكة -في أول اإلسالم -مطلقة ،لم يحدد فيها املال الذي تجب
فيه ،وال مقدار ما ينفق منه ،بل ترك ذلك ألريحة املسلمين وكرمهم .وفي السنة الثانية من
الهجرة -على املشهور -فرض مقدارها من كل نوع من أنواع املال(.)2
"وقد جعلها النبي صلى هللا عليه وسلم في أربعة أصناف من املال ،وهي أكثر األموال
دورانا بين الخلق .أحدها الزروع والثمار ،والثاني :بهيمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم،
والثالث :الجوهران اللذان بهما قوام العالم ،وهما الذهب والفضة ،والرابع :أموال التجارة
على اختالف أنواعها"( .)3وكان عليه الصالة والسالم  -يبعث سعاته إلى أهل األموال
الظاهرة من املواش ي والزروع والثمار( .)4لكنه أخذها من األموال الباطنة كما دلت على
ذلك األحاديث املتعددة -التي سترد الحقا -لقد أوجب اإلسالم الزكاة في األصناف األربعة
التي أوردها ابن القيم سابقا ،وكذلك في املعدن والركاز واتفق أهل العلم الشرعي على
وجوب الزكاة في الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي قنية .وسائمة اإلبل والبقر والغنم.
( )1الشافعي ،محمد بن إدريس .الرسالة .تحقيق :أحمد محمد شاكر( ،بيروت :املكتبة العلمية ،د.ت،).
ص.79 - 73 :
 غنايم ،محمد نبيل .تقريب التراث :الرسالة لإلمام الشافعي( ،القاهرة :مركز األهرام للترجمةوالنشر14٠8 ،ه ) ص.9٠-84 :
( )2سابق ،السيد .فقه السنة ،ط( 1بيروت :دار الكتاب العربي).328/1 ،
 املودودي ،أبو األعلى .أسس االقتصاد بين اإلسالم والنظم املعاصرة ومعضالت االقتصاد وحلها فياإلسالم .ترجمة :محمد عاصم الحداد (جدة :الدار السعودية للنشر1391 ،ه) ص.14٠ :
( )3ابن القيم ،محمد بن أبي بكرة .زاد املعاد في هدى خير العباد .تحقيق :شعيب وعبدالقادر األرناؤوط،
ط( 14بيروت :مؤسسة الرسالة14٠7 ،هـ) .5/2
( )4ابن القيم .زاد املعاد .املرجع السابق.1٠/1 :
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والحنطة والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار .واختلفوا في الحلي وفي الخيل وفي
اشتراط السوم لألنعام من اإلبل والبقر والغنم .وبعد اتفاقهم على األصناف األربعة من
()1

النبات ،اختلفوا في جنس النبات التي تجب فيه الزكاة ،فمنهم من أوجبه في قليل وكثير

ما تخرجه األرض كاإلمام أبو حنيفة .ومنهم من حصرها في تلك األصناف األربعة كسفيان
الثوري وابن أبي ليلى( .)2وقال اإلمامان مالك والشافعي :تجب في جميع املدخر املقتات من
النبات .وقال اإلمام أحمد :تجب في كل ما أخرجه هللا من األرض من الحبوب والثمار ،مما
ييبس ،ويبقى ،ويكال ويستنبته اآلدميون في أراضيهم.
قال ابن القيم" :ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل ،والرفيق وال البغال ،وال
الحمير ،وال الخضروات ،وال املباطخ واملقاتي والفواكه التي ال تكال وال تدخر إال العنب
والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس"(.)3
"واتفقوا على أن ال زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة .واختلفوا فيما اتخذ منها
للتجارة .فذهب فقهاء األمصار إلى وجوب ذلك ،ومنع ذلك أهل الظاهر والسبب في
اختالفهم ،اختالفهم في وجوب الزكاة بالقياس ،واختالفهم في تصحيح حديث سمرة بن
جندب( )4أنه قال" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده
للبيع"(.)5

( )1ماعدا الحشيش والحطب والقصب.
( )2ابن رشد ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد .مرجع سابق31-19/5 :
انظر :الغماري ،أحمد بن محمد الصديق .الهداية في تخريج أحاديث البداية .تحقيق على نايف
بقاعي .ط( 1بيروت :عالم املكتب14٠7 ،هـ ) .31-19/5
 ابن املنذر ،اإلجماع( ،بيروت :دار الكتب العلمية14٠5 ،هـ) ،ص.13-11 :( )3ابن القيم ،زاد املعاد .مرجع سابق.11/2 :
( )4ابن رشد ،بداية املجتهد .مرجع سابق.34 – 33/5 :
( )5أخرجه أبو داود في سننه 127/2 :والدار قطني في سننه.127/2 :
والبيهقي في السنن الكبرى 147-146/4 :وجميعها مراجع سبق ذكرها.
()4٠
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وحكى ابن رشد أن "الطحاوي زعم أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر وال
مخالفا لهما من الصحابة ،وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة  -أي إذا
نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خالفه  -وفيه ضعف"(.)1
وقد ضيق ابن حزم أموال الزكاة فحددها في األصناف الثمانية التي أخذ منها النبي
صلى هللا عليه وسلم ،وهي :اإلبل والبقر والغنم والقمح والشعير ،والتمر ،والذهب
والفضة( .)2معلال ذلك بحرمة مال املسلم التي ثبتت بالنصوص .وإن الزكاة تكليف شرعي
واألصل البراءة من التكاليف إال بنص حتى ال نشرع في الدين .كما أنه ال يأخذ بالقياس.
ووافقه من املتأخرين اإلمام الشوكاني.
إال أن جمهور فقهاء الشرع من املتقدمين واملعاصرين دفعوا رأي ابن حزم هذا
وخالفوه فيه .ذلك أن هناك نصوصا في القرآن والسنة دلت على عموم وجوب الصدقة
في كل مال .كقوله تعالى :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ سورة املعارج،
اآليتان ،26-25 :وقوله عز وجل :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﱠ سورة التوبة ،اآلية .1٠3 :وقوله
صلى هللا عليه وسلم ملعاذ عند بعثه لليمن " فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة من
أموالهم ،تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"( .)3وحيث أن كل غني وكل مال في حاجة ألن
يتزكى ويتطهر ،وأن الزكاة إنما فرضت لسد حاجة الفقراء واملساكين وغيرهم من األصناف
الثمانية  ...لكل ذلك فإنه ال يتصور عقال أن يكون قصد الشارع فرض الزكاة على أموال
معينة دون غيرها .فتفرض على من لديه خمس من اإلبل ،وال تفرض على من له موارد
عظيمة .هذا وملا كان القياس أصال هاما من أصول الشريعة عند جمهور العلماء ،فإنه
يجب قياس كل مال نام على األموال التي أخذ النبي عليه الصالة والسالم وأصحابه
( )1ابن رشد ،بداية املجتهد :مرجع سابق.35/5 :
( )2ابن حزم ،على بن أحمد .املحلى .تحقيق لجنة إحياء التراث العربي( .بيروت :دار اآلفاق الجديدة.
د.ت.2٠9/5 ).
( )3العسقالني ،ابن حجر .فتح الباري بصحيح البخاري .مرجع سابق.261/1 :
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الزكاة منها .يقول ابن رشد" :وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض
املتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ،فأشبه األجناس الثالثة التي فيها الزكاة باتفاق،
أعني الحرث واملاشية والذهب والفضة"(.)1
وفي ذلك يقول أحد العلماء املعاصرين" :فنحن نقطع بأن الشريعة ال تفرق بين
متماثلين ،كما ال تجمع بين مختلفين في الحكم.
فنحن عندما نحكم بواسطة القياس بوجوب الزكاة في مال إنما نحكم الشرع
نفسه ،وهذا ليس من الشرع في الدين بما لم يأذن به هللا ،خاصة وأن الزكاة ليست من
أمور العبادة املحضة ،بل هي جزء من النظام املالي واالجتماعي في اإلسالم"(.)2
وقال آخر" :إن فرض الزكاة على األموال السامية في العصر الراهن -مما لم يكن
ناميا في عصر النبي عليه السالم وال في عصر الصحابة وال األئمة املجتهدين -وذلك
تطبيقا للعلة التي استنبطها الفقهاء لحكم وجوب الزكاة ،ليس فيه ابتداعا في الشرع
بقدر ما هو تطبيق لعلة القياس .كما لو رأينا مواد مسكرة غير ما كان معروفا في عصر
االجتهاد الفقهي من مشروبات ،فهل نبيحها ونقول أنه لم يرد نص فقهي بتحريمها؟
وبالتالي ندعي أن تحريمها تزيد ال يجوز؟!(.)3
وال شك أن فرض الزكاة في األموال التي جدت في هذا العصر أو تغير وصفها عن
املاض ي  -فأصبحت اآلن أمواال نامية بعد أن كانت تتخذ للحاجات األصلية كاملصانع
والعمائر  -ليس فيه خروج عن الشرع أو عن أقوال الفقهاء ،بل هو تطبيق ألقوالهم،
وتعميم للعلة وهو ما يسمى بتحقيق املناط .وهو األمر الذي ال يخلو منه عصر من
العصور وفي ذلك يقول اإلمام الشاطبي في املوافقات:

( )1ابن رشد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد .مرجع سابق.35/5 :
( )2القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.148/1 :
( )3النواوي ،عبدالخالق .املوافقات في أصول اإلسالم .ط( 2بيروت :املكتبة العصرية1981 ،م) ص.84-83 :
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"االجتهاد على ضربين  -أحدهما ال يمكن أن ينقطع  -حتى ينقطع أصل التكليف
وذلك عند قيام الساعة .والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا .فأما األول ،فهو
االجتهاد املعلق بتحقيق املناط ،وهو الذي ال خالف بين األمة في قبوله .ومعناه :أن
يثبت الحكم بمدركه الشرعي ولكن يبقى النظر في تعيين محله"(.)1
وفي ذلك يقول تقرير حلقة الدراسات االجتماعية التي عقدت في دمشق عام
1372ه (1952م) بتنظيم من جامعة الدول العربية:
"اتفق الفقهاء على أن النصوص الواردة في الزكاة من حيث أموالها معللة وليست
أمورا تعبدية ،إذ لم يقم دليل على أنها تعبدية .إال أن التقديرات ليست محل قياس على
ما هو مقرر في موضوعه بين األحكام الفقهية .وقد اتفق الفقهاء على أن العلة في فرضية
الزكاة في األموال هي نماؤها بالفعل أو بالقوة .فالزكاة تثبت في الزروع والثمار ألن نماء
األرض غالتها وثمارها .فاألرض إذا مال نام بالفعل واالستغالل والنقل من مكان إلى
مكان ،وإن كان النماء فيها غير طبيعي مثل الزراعة واملاشية .والنقود ال تثمر بذاتها ولكنها
تنمو باستخدامها في التجارة والصناعة وهي قد وجبت لذلك .فهي ال تشبع الحاجات
بذاتها ،ولكن بما تتخذ وسيلة في جلبه ،وهي مقياس لقيم األشياء فتوازن األموال بها
لتعرف قيمتها ،ولهذا عدت ماال ناميا وإن بقيت في الخزائن ال تخرج منها ."...
ثم يستمر التقرير حتى يقول:
"أن تطبيق تقسيم ابن رشد لألموال إلى ثالثة أقسام على األموال املعاصرة ،ينتهي
بنا ال محالة إلى أن ندخل في أموال الزكاة أمواال هي في عصرنا مغلة ونامية بالفعل ،وإن
لم تكن معروفة بالنماء واالستغالل في عصر االستنباط الفقهي .كاملصانع والعمائر
املعدة لالستغالل ،فكالهما مال نام مستغل .فمن العدل أن تفرض عليها الزكاة.)2(".
( )1الشاطبي ،أبو إسحاق .املوافقات في أصول األحكام( .بيروت :دار الفكر ،د.ت.47/4 ).
( )2جامعة الدول العربية .حلقة الدراسات االجتماعية :الدورة الثالثة (القاهرة :جامعة الدول العربية،
1955م) .وقد أشارت أيضا املراجع التالية إلى هذا التقرير ،انظر:
(=)
 شحاته .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق .ص.79 :()43
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وخلص تقرير الفقهاء إلى أن الزكاة تؤخذ من غالت العمائر والصناعة بمقدار
العشر من صافي الغلة  -قياسا على الزروع والثمار -أو بمقدار نصف العشر من اإلجمالي
إذا تعذر معرفة الصافي كما في العمائر.
ويرى أحد العلماء املعاصرين بأن هذا الرأي ينقصه ضابط عام أو قاعدة يندرج
تحتها كل ما مثلها من رؤوس األموال املغلة املنتجة :كمزارع الدواجن وغيرها من املزارع
الحيوانية ،وعربات األجرة بأنواعها ،ووسائل النقل الجوية والبحرية التجارية ،ومحالت
تأجير األثاث واألدوات ...فهذه األموال ليست بعمائر وال مصانع ،لذا فهو يقترح أن تضبط
تحت قاعدة ما أسماها " باملستغالت " سواء كان االستغالل بطريق كراء العين ،أم بطريق
اإلنتاج والبيع(.)1
وفي رأيي أنه يحسن التمييز بين العمائر ووسائل النقل واألجهزة (كالحاسبات
اإللكترونية ،أو الحاسوب) واألثاث وغيرها مما يؤجر ويكري من جهة ،واملصانع التي تنتج
سلعا تعد للبيع من جهة أخرى .فاألولى (أي العمائر ووسائل النقل وما يكرى عموما) تقدم
خدمات تتولد من استخدام رأس مال ثابت .أما الثانية (منتجات املصانع) فإنها تفترق عن
األولى في أنها تقدم سلعا مادية ملموسة أو ما يعرف في األدبيات االقتصادية باملنتجات
التحويلية وبذلك فهي أشبه بعروض التجارة .وقد وجدت لدى بعض العلماء املتقدمين
واملعاصرين آراء تعتبر الصانع كالتاجر .كاإلمام الشاطبي واإلمام ابن تيمية واألستاذ
املودودي( .)2وعليه فالصانع يزكى كالتاجر .فكأن هذا التكيف للمصانع يقوم على قاعدة
تحقيق املناط ،فهو ال يأتي بجديد ،كما يبدو من تكييف الدكتور القرضاوي للمصانع.
(=) وكذلك د .فرهود ،محمد سعيد ود .إبراهيم ،كمال حسين :نظام الزكاة وضريبة الدخل (الرياض:
معهد اإلدارة العامة14٠7 ،هـ ) ،ص.3٠4 :
( )1وهو الدكتور يوسف القرضاوي ،انظر مؤلفه الذي سبق ذكره :فقه الزكاة.479-476/1 ،
( )2الشاطبي ،إبراهيم بن موس ى .فتاوى اإلمام الشاطبي .تحقيق :محمد أبو األجفان .ط( 2تونس،
(=)
الناشر املحقق14٠6 ،هـ ) ،ص.132 :
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إن تصنيف العمائر وغيرها مما يكرى تحت ما يسمى باملستغالت يتناسب  -من
ناحية أخرى  -مع التقسيم الدولي لألنشطة االقتصادية ،إذ أنها تصنف ضمن قطاع
الخدمات .أما اإلنتاج الصناعي فهو يصنف ضمن املنتجات التحويلية.
وفي تقديري فإنه نظرا ألن النشاط الصناعي يولد سلعا مادية تباع وتشترى وتخزن
فهي أكثر شبها بنشاط التجارة ،خاصة وأن رأس املال العامل ) (Working Capitalفي
املصانع يتفاوت من صناعة ألخرى ،وهو األمر الذي ال يوجد في حالة العمائر.
ومن األموال التي يرى بعض الفقهاء تزكيتها :كسب العمل واملهن الحرة حيث تكيف
على أنها مال مستفاد .فهي نماء املال أستفيد بسبب مستغل -ال من مال عنده -كأجر على
عمل أو غلة رأس مال أو هبة أو نحو ذلك .وقد رجح بعضهم تزكيته عند قبضه(.)1
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن أموال الزكاة تشمل باإلضافة للنقدين
والزروع والثمار واملاشية وعروض التجارة واملعادن  ...كل مال نام من األموال التي
جدت في عصرنا -أو التي ستستجد فيما بعد -كالنقود الورقية (أو نقود املستقبل
املسماة اإللكترونية( .)2والعمائر التي تتخذ لالستغالل ،واملصانع والحيوانات التي تتخذ
للنماء ،واألسهم واألوراق املالية وغيرها من أشكال الثروة التي تتخذ للنماء ،كما سبق
وأشرت في املبحث الثاني من الفصل األول.
( = )  -ابن تيمية ،أحمد بن عبدالحليم .مجموع فتاوى ابن تيمية (الرباط :مكتبة املعارف .د.ت.81/25 ،).
 املودودي ،أبو األعلى .فتاوى الزكاة (جدة :مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبدالعزيز،1985م).
( )1القرضاوي ،فقه الزكاة .مرجع سابق :ص.5٠8 – 5٠5 :
( )2وتعرف اصطالحا ب ـ  EMTSأي نظام التحويل النقدي اإللكتروني ،حيث ال يستلم الناس نقودا من
جهات عملهم بل ترصد لهم قيمة مستحقاتهم الشهرية في حساباتهم باملصارف باستخدام األجهزة
الحاسبة ،كما يقتطع من أرصدتهم بنفس األجهزة عند شرائهم من املحالت التجارية ،وواضح أن
انتشار هذا النظام يعتمد على انتشار شبكة األجهزة الحاسبة .انظر:
Ritter & Silber; Principles of Money, Banking, and Financial Markets. (New York:
Basic Books, 1980), p.14.
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وقد قضت الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير املالية في اململكة العربية
السعودية :رقم  393في 137٠/8/6هـ بأن الزكاة مفروضة على رؤوس األموال وغالتها
وكل الواردات واألرباح واملكاسب التي تدخل على األفراد والشركات من مزاولة تجارة أو
صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وكانت صفتها
بما في ذلك الصفقات املالية والتجارية وريع األسهم وبصورة إجمالية كل دخل نصت
الشريعة اإلسالمية بوجوب الزكاة عليه .ثم صدرت فتاوى الحقة لهذه الالئحة مفسرة
للتعميم السابق منها:
 -1فتوى رئاسة القضاء رقم  3364وتاريخ 1372/5/13هـ املوافق 1953/1/29م
بعدم إخضاع آالت اإلنتاج واملصانع واملعامل للزكاة.
 -2فتوى سماحة املفتي رقم  247وتاريخ 1375/1/15هـ املوافق 1956/1/29م
على أنه ال زكاة في كل من العقار واملكائن واآلالت والدور والفنادق واملراكب وغيرها.
سواء أريدت لإلجارة والكراء أم لالستغالل والقنية .إال إذا أريدت للتجارة وأعدت
للتقليب بأن اشتـريت لبيعها بربح متى حصل لها ،ففي هذه الحالة تدخل في عروض
التجارة وتقوم عند آخر الحول وتخرج الزكاة من قيمتها استنادا لحديث الرسول صلى
هللا عليه وسلم" :أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" (والحديث رواه أبو داود في سننه:
 95/2والبيهقي في السنن الكبرى.)146/4 :
 -3فتوى الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد رقم
 2/1373وتاريخ 1394/3/22هـ ،بأن الزكاة واجبة فيما يتوفر من غلة الفنادق متى بلغت
نصابا وحال عليها الحول ،أما مباني الفنادق وما تحتويه من أثاث ومعدات فال زكاة فيه(.)1
( )1اململكة العربية السعودية ،وزارة املالية ،مجموعة أنظمة ضريبة الدخل ،وضريبة الطرق ،وفريضة
الزكاة .ص . 572-571 :وكذلك :د .السلطان ،سلطان .الزكاة :تطبيق محاسبي معاصر (الرياض:
(=)
دار املريخ14٠6 ،ه) ص .43 :كذلك انظر:
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ويمكن تصنيف أموال الزكاة املختلفة إلى ثالث مجموعات رئيسة ،بحيث نجد
أن ألموال كل مجموعة خصائص مشتركة ،كما تتماثل في القدر الواجب إخراجه عنها
()1

كزكاة .وذلك على النحو التالي:

 -1األموال الثابتة (غير املنقولة) كالزروع والثمار والعقارات املؤجرة فهذه
وعاؤها اإليراد فقط ،أي غلة رأس املال أو الدخل.
 -2األموال املنقولة ،كاملاشية ،والنقود ،وعروض التجارة .وهذه وعاؤها رأس
املال النامي واإليراد معا أو رأس املال وغالته معا.
 -3األموال املستفادة من كسب عمل أو دخل مهن حرة ونحوها .ومن كسب
العمل الرواتب واألجور واملكافآت وما في حكمها .أما دخل املهن الحرة فهو
كإيراد الطبيب واملهندس واملحامي وغيرهم من أصحاب املهن.
(=)  -جمجوم .عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة العربية السعودية( .دراسة
مقدمة لندوة الزكاة الثانية بالرياض في 14٠6/11/14-11ه ،ص.72 :
 البنا ،محمود عاطف .نظام الزكاة والضرائب في اململكة العربية السعودية( .الرياض :دار العلوم،14٠3ه) ،ص.35 :
( )1شحاته ،شوقي إسماعيل .التطبيق املعاصر للزكاة (جدة :دار الشروق1397 ،ه) ص.85 :
 السلطان ،سلطان ،الزكاة ،تطبيق محاسبي معاصر .مرجع سابق .ص.43 :ً
ً
ً
وتطبيقا (القاهرة :االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية،
ونظاما
مفهوما
 شحاته حسين .محاسبة الزكاة14٠٠ه) ص.83-8٠ :
كما يمكن تقسيم أموال الزكاة تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة :فمن حيث ظهورها تنقسم إلى
أموال ظاهرة وباطنة ومن حيث استثمارها تنقسم إلى أموال نامية حقيقة ونامية حكما ،ومن
حيث نماؤها تنقسم إلى نامية بنفسها أو بالعمل فيها ومن حيث الخارج منها تنقسم إلى أموال يزكى
عينها وأموال يزكى ناتجها .انظر:
 الخياط ،عبدالعزيز .عرض لطبيعة األموال الخاضعة للزكاة ،من موضوع الزكاة وعالقتهابالتوجيه االستثماري لألموال .بحث مقدم لندوة البركة الخامسة لالقتصاد اإلسالمي19-18 :
ربيع األول 14٠9هـ ،ص.6-4 :
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فإذا كان رأس املال ثابتا ،فرضت الزكاة على إيراداته (غالته) فقط ،أما إذا كان رأس
املال ناميا ،فإن الزكاة تربط على رأس املال النامي (املتداول) وإيراداته (غالته) معا.
ويتراوح سعر زكاة النوع األول بين العشر ونصف العشر ،أما سعر زكاة النوع الثاني
فهو ربع العشر (( )٪2.5وهو سعر تقريبي بالنسبة للماشية) .أما النوع الثالث فإن سعر
زكاته مختلف فيه ،فذهب البعض على أنه ربع العشر قياسا على النقود .وقاسه آخرون
على الزروع والثمار فيكون سعر الزكاة لهذا النوع متراوحا بين العشر ونصف العشر.
ويبدو أن سعر الزكاة يختلف حسب الطاقة أو الجهد املبذول ومقدار تكاليف
تنمية املال .فتكون نسبة (سعر) الزكاة أكبر على األصول الرأسمالية الثابتة (أو األموال
الثابتة غير املنقولة) كالزروع والثمار ونحوها كالعقارات االستثمارية .ففي هذا النوع تكون
الزكاة مستحقة على عائد رأس املال أو عائد اإلنتاج ويختلف السعر حسب الجهد
املبذول ،فهو يتراوح بين العشر إذا سقيت الزروع بماء املطر ،ونصف العشر إذا سقيت
بآلة أو بماء مشترى أو مجلوب .أما في األموال املنقولة كالنقود وعروض التجارة املاشية،
فنسبة (سعر) الزكاة عليها أقل ألنها تفرض على أصل رأس املال ونمائه ومقدارها ربع
العشر ( .)٪2.5فكأن سعر الزكاة العالي يفرض على وعاء أصغر إضافة ألصل رأس املال.
بل أن أثر الجهد املبذول والتكاليف على سعر الزكاة يبدو أكثر وضوحا في الركاز.
فهو مال يتم الحصول عليه غالبا بطريق الصدفة ،فنجد أن سعر زكاته الخمس (.)٪2٠
يقول اإلمام ابن القيم في زاد املعاد" :الشارع فاوت بين مقادير الواجب بحسب
سعر أرباب األموال في تحصيلها ،وسهولة ذلك ،ومشقته ،فأوجب الخمس فيما صادفه
اإلنسان مجموعا محصال من األموال وهو الركاز .ولم يعتبر له حوال ،بل أوجب فيه
الخمس متى ظفر به.
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وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك،
وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى هللا سقيها من عنده
بال كلفة من العبد ،وال شراء ماء ،وال إثارة بئـر ودوالب.
وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ،والدوالي ،والنواضح
وغيرها .وأوجب نصف ذلك ،وهو ربع العشر ،فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل
متصل من رب املال ،بالضرب في األرض تارة ،وباإلدارة تارة ،وبالتربص تارة ،وال ريب
أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ،وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر
من نمو التجارة ،فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ،وظهور النمو فيما يسقى باملاء
واألنهار ،أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ،وظهوره فيما وجد محصل مجموعا،
كال كنز أكثر وأظهر من الجميع"(.)1
وعلى ذلك فإن أموال الزكاة التي سوف ترد في املباحث القادمة تشمل ما يلي:
 زكاة األنعام واملنتجات الحيوانية من ألبان وعسل وغيره.
 زكاة الزروع والثمار٠
 زكاة النقدين وما في حكمهما كاألوراق النقدية ،والحلي ،والدين ،واألوراق املالية.
 زكاة التجارة والصناعة.
 زكاة الثروة املعدنية والبحرية.
 الزكاة املستغالت.
 زكاة كسب العمل واملهن الحرة.

( )1ابن القيم .زاد املعاد في هدي خير العباد .مرجع سابق.7-6/2 :
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املبحث األول:
زكاة األنعام واملنتجات احليوانية
يتضمن هذا املبحث مطلبين ،أتناول في املطلب األول زكاة األنعام من حيث أنواعها،
ونصابها ،ومقدار زكاتها ،ووعائها.
وأعقد املطلب الثاني لزكاة املنتجات الحيوانية:
كالعسل واأللبان وغيرها من حيث النصاب ومقدار الواجب.
وذلك على النحو التالي:
* املطلب األول :زكاة األنعام.
* املطلب الثاني :زكاة املنتجات الحيوانية.
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املطلب األول:
زكاة األنعام
زكاة األنعام( )1هي التي تجب في السائمة معظم العام في الكأل املباح .أي التي تربى
معظم العام بدون كلفة وتشمل :اإلبل ،والبقر ،والغنم وما في حكمها كالجاموس
واملاعز( .)2ومن ثم فال يدخل في زكاة األنعام تلك التي تقتنى للحرث أو النقل (العاملة)
لقوله عليه الصالة والسالم "ليس على املسلم في عبده أو فرسه صدقة" متفق عليه(.)3
كما ال يدخل في زكاة األنعام ما يربى بكلفة (املعلوفة) ويقتنى للتجارة في النماء أو النتاج،
فهذه تجب الزكاة في إيراداتها بينما زكاة األنعام تجب في عينها (في رأس املال).
وزكاة األنعام زكاة حولية مباشرة على األنعام ذاتها ال على نتاجها من غير جنسها
كاأللبان والصوف وغيره .وتؤدى زكاتها عينا ،ويجوز إخراجها نقدا لعذر بحيث تقوم حسب
سعر السوق وقت وجوب الزكاة .وال تؤخذ الزكاة من خيار األنعام إال برض ى أصحابها ،كما
ال يصح أخذها من املعيبة إال إذا كانت جميعها كذلك .فهي تؤخذ من وسط املال .لقوله
صلى هللا عليه وسلم " :ثالث من فعلهن فقد طعم طعم اإليمان :من عبد هللا وحده ،وأن
ال إله إال هو ،وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ،وال يعطي الهرمة
والدرنة وال املريضة ،وال الشرط اللئيمة ،ولكن من وسط أموالكم فإن هللا لم يسألكم
خيره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود(.)4
( )1األنعام في أصح األقوال هي" :كل ما أحله هللا عز وجل من الحيوان" .انظر :القرطبي .الجامع ألحكام
القرآن .مرجع سابق.111/7 :
( )2هذا رأي جمهور فقهاء السنة من الحنفية والشافعية الحنابلة ،بينما يرى املالكية أنها تجب في
السائمة واملعلوفة .والسائمة هي" :التي ترعى املباح غير اململوك أكثر العام لدر ،ونسل ،وتسمين".
انظر - :البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مرجع سابق.183/2 :
( )3العسقالني ،فتح الباري ،مرجع سابق.327/3 :
 النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق.9/3 :( )4أبو داود .سنن أبو داود ،مرجع سابق.1٠4 ، 1٠3/2 :
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 نصاب ومقدار زكاة األنعام:
(أوال) اإلبل :ونصاب اإلبل خمسة ،إذ ليس فيما دون خمسة من اإلبل صدقة إال أن
يشاء ربها .يؤيد ذلك ما حكى اإلمام النووي في املجموع من أن مدار نصب املاشية على
حديثي أنس وابن عمر رض ي هللا عنهما .إذ روى أنس الكتاب الطويل الذي بعثه به إلى
البحرين أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه .ومما جاء فيه ..." :ومن لم يكن معه إال أربع من
اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها ،فإذا بلغت خمسا من اإلبل ففيها شاه "...وقد
ذكر النووي أن هذا الكتاب رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعه
بحروفه( .)1وقد بين حديث ابن عمر أن أبا بكر عمل بكتاب الصدقة الذي كتبه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم والذي لم يخرجه لعماله حتى قبض مقرنه بسيفه ،فعمل به أبو بكر
وعمر .وحديث ابن عمر فيه نحو ما في حديث أنس .وقد تلقى الجمهور األعظم من علماء
األمة هذين الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما(.)2
فنصاب اإلبل الذي يبدأ من خمسة ،فيه اعتبار للقيمة كما أورد السرخس ي في
املبسوط( .)3فهي تعادل  2٠٠درهما من الفضة في عهده عليه السالم ،أما املقادير الواجبة
في زكاة اإلبل فهي كما يلي:
فالخمسة من اإلبل فيها (شاة) .ثم في كل خمسة (شاة) حتى خمسا وعشرين ففيها
(بنت مخاض) وهي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية فإذا بلغت اإلبل ستا وثالثين ففيها
(بنت لبون) وهي ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة .وفي ست وأربعين (حقة) وهي ما أتمت
ثالثة أعوام ودخلت في الرابعة ،وفي إحدى وستين (جذعة) وهي ما بلغت الخامسة من
( )1النووي ،يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب( .املدينة املنورة :املكتبة السلفية ،د.ت382/5 ).
وأخرجه البخاري في باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع :صحيح البخاري( ،بيروت:
دار الفكر14٠1 ،ه) .147-144/2
( )2القرضاوي ،فقه الزكاة ،مرجع سابق.181/1 :
( )3السرخس ي ،املبسوط ،مرجع سابق.15٠/2 :
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العمر .فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها (بنتا لبون) إلى تسعين من اإلبل .وفي إحدى وتسعين
(حقتان) إلى مائة وعشرين ،فإذا زادت ففي كل أربعين (بنت لبون) (في كل خمسين حقة).
(ثانيا) البقر :أشهر األقوال وأصحها في نصاب البقر أنه ثالثون .فإذا بلغتها
ففيها (تبيع أو تبيعة) وهي ما أتمت الحول ودخلت في الثاني .فإذا بلغت أربعين ففيها:
(مسنة) وهي التي أتمت حولين ودخلت في الثالث فإذا زادت على ذلك ففي كل ثالثين
(تبيع أو تبيعة) ،وفي كل أربعين (مسنة) ...وهكذا.
(ثالثا) الغنم :وأول نصابها أربعون وفيها (شاة) من جنس الغنم (ضأن أو ماعز )
أو من الجنس الغالب إذا كان الغنم من النوعين .فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
ففيها (شاتان) إلى مائتين .فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها (ثالث شياه) .ثم في كل مائة
تزيد على ذلك (شاة).
وزكاة املاشية يجب أن تكون خالية من العيوب -إال أن تكون كلها كذلك -ويراعى
األنوثة في الواجب من اإلبل من جنسها اتفاقا من بنت املخاض وبنت اللبون .إال أن ابن
قدامة( )1أورد قوال للخرقي قال فيه " أنه يجوز إخراج ابن اللبون إذا لم يكن في إبله بنت
مخاض لقوله صلى هللا عليه وسلم" :فإن لم تكن فيها ابنة مخاض ،فابن لبون ذكر"(.)2
ومذهب الحنفية هو جواز أخذ القيمة من كل نوع من أنواع الزكاة ،ولذا أجازوا
أخذ الذكور بطريقة القيمة(.)3

( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.574/2 :
( )2اإلمام مالك بن أنس .املوطأ .تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية،
د.ت.258/1 ،).
( )3ابن عابدين .حاشية رد املحتار .مرجع سابق.285-286/2 :
 ابن الهمام .شرح فتح القدير .مرجع سابق.5٠7-5٠8/1 :()53
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أما في البقر واملاعز فيجوز إخراج الذكر أو األنثى ،فقد جاء النص بأخذ التبيع أو
التبيعة أو املسنة في البقر .وفي الشاة أمر الشارع بالشاة أمرا مطلقا ،والشاة في اللغة تطلق
على الذكر واألنثى .لذلك يجوز فيها الذكر واألنثى كما في األضحية والهدي .والحنابلة
أجازوا أخذ الذكور في حالة عدم توفر اإلناث في األنعام املزكى عنها(.)1
كما يراعى التقيد بالسن التي نصت عليها األحاديث الشريفة فيما يخص زكاة اإلبل
والبقر .فهي بنت مخاض ولبون وحقة وجذعة في زكاة اإلبل .والتبيع والتبيعة والسنة في
زكاة البقر .أما الغنم فيؤخذ الجذع من الضأن والثني من املعز .وأما صغار املاشية فإنها
تعد على مالكيها إذا بلغت األمهات نصابا ،لكن الزكاة ال تؤخذ منها(.)2
 وعاء زكاة األنعام
زكاة األنعام (أو املاشية) تجب في ذاتها أي في رأس املال نفسه وليس على إيراداتها ،متى
تحقق النصاب .فهي أموال نامية متداولة .ويرى أغلب الفقهاء أن صغار املاشية تدخل في
الوعاء إذا بلغت األمهات نصابا ،إال أن الزكاة ال تؤخذ من الصغار.
كما ال يجوز الجمع بين ثالث ملكيات بغرض تقليل مقدار الزكاة ،أو التفريق بين
خلطاء لزيادة مقدار الزكاة ،ملا ورد عنه عليه الصالة والسالم:
"أن ال تأخذ من راضع لبن ،وال تفرق بين مجتمع ،وال تجمع بين متفرق )3("...رواه أبو داود.
ويوضح اإلمام مالك في املوطأ معنى الحديث بقوله " :أن يكون النفر الثالثة الذين
يكون لكل واحد منهم أربعون شاة ،قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا
أظلهم املصدق جمعوها ،لئال يكون عليهم فيها إال شاة واحدة فنهوا عن ذلك .وتفسير قوله
"وال يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ،فيكون عليهما
فيها ثالث شياه ،فإذا أظلهما املصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إال شاة
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.472/2 :
( )2ابن قدامة .املرجع السابق.479/2 :
( )3أبو داود .سنن أبو داود .مرجع سابق.1٠2/2 :
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واحدة فنهى عن ذلك"(.)1
قال الزرقاني في شرح املوطأ" :هو خطاب لرب املال من جهة ،وللساعي من جهة .فأمر
كل واحد منهم أن ال يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة"(.)2
وأما عن تأثير الخلطة (الشركة) على وعاء الزكاة ،فإن هناك نوعان منهما:
 خلطة األعيان :وتكون املاشية شركة بينهم على املشاع وفقا ملساهمة كل منهم فيها.
 خلطة األوصاف :وفيها يكون نصيب كل شريك محددا ومميزا في املاشية وفي
هذه املسألة هناك ثالث آراء فقهية:
الرأي األول :لإلمام أحمد ويرى خضوع مال الخلطة ككل متى بلغت نصابا ال فرق
خلطة أعيان كانت أو أوصاف ،وبصرف النظر عن نصاب كل شريك(.)3
الرأي الثاني :لإلمام مالك الذي ال يرى تأثيرا للخلطة على نصاب الزكاة ،ومن ثم
فهو يشترط أن يتوفر لكل شريك نصاب حتى يخضع للزكاة(.)4
أما الرأي الثالث :فهو لإلمام أبي حنيفة وهو ال يرى للخلطة تأثيرا سواء في القدر
الواجب أم في النصاب(.)5
( )1اإلمام مالك .املوطأ .مرجع سابق .364/1 :والسيوطي ،عبدالرحمن .تنوير الحوالك على موطأ اإلمام
مالك( .بيروت :دار الندوة الجديدة ،د.ت.254/1 ).
( )2انظر :ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.454/2 :
 والبهوتي ،منصور بن إدريس .شرح منتهى اإليرادات( .بيروت :دار الفكر ،د.ت.382/1 ).( )3الزرقاني ،سيدي محمد .شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (دون بلد ،دار الفكر1355 ،ه) .121/2
( )4الحطاب ،محمد .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل( .بيروت :دار الفكر1398 ،ه) .267/2
 القرطبي ،ابن عبدالبر النمري .كتاب الكافي في فقه أهل املدينة املالكي .تحقيق :محمد بنمحمد بن محمد أحيد ولد ماديك املوريتاني (د.ن .الناشر املحقق1399 ،هـ) .274/1
 ابن رشد ،أبو الوليد .البيان والتحصيل ...تحقيق :محمد حجي( .بيروت :دار الغرب اإلسالمي،14٠4هـ) .448/2
 ابن جزي ،محمد ابن أحمد .القوانين الفقهية( .تونس :الدار العربية للكتاب1982 ،م) ص.113 :( )5ابن الهمام .شرح فتح القدير .مرجع سابق.496/1 :
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.92/2 :()55

الباب التمهيدي

املطلب الثاني:
زكاة املنتجات احليوانية
ظهرت في العصور املتأخرة ثروات نامية لم يكن لها شأن في عصر النبوة والصحابة وما
بعدهم .مثل :مزارع الدواجن وتربية الحيوانات غير السائمة وما تنتجه من لحوم وألبان
وأجبان ومشتقاتها املختلفة ،وكذا استخراج الحرير الطبيعي من تربية دودة القز ،ومناحل
النحل وعسلها .ولعل العسل  -كمنتج حيواني -كان أكثـر هذه املنتجات حظا في التناول
والتطرق بالنسبة لحكم زكاته عند الفقهاء األوائل .أما بالنسبة لغيـره من املنتجات الحيوانية
فقد قاسه بعض الفقهاء املعاصرين( )1على حكم العسل وقالوا بزكاتها كمال تام ألنه من
ناحية ،ينطبق عليه عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر كقوله تعالى :ﱡﭐﲉ ﲊ

ﲋﲌﱠ التوبة :اآلية  ،1٠3وقوله عز وجل :ﱡﭐﱿﲀﲁﱠ البقرة :اآلية .254
ومن ناحية أخرى ألن ما لم تجب الزكاة في أصله ،تجب في نمائه وإنتاجه  -كما قال
صاحب املغني ردا على حجة مانعي زكاة العسل في أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن،
وال زكاة في اللبن إجماعا(.)2
زكاة العسل :ذهب اإلمام أبو حنيفة واإلمام أحمد إلى وجوب الزكاة فيه( .)3ملا دلت
عليه بعض األحاديث واآلثار .وعلى ما في أسانيدها من كالم ،إال أن بعضها يقوي البعض
( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.426/1 :
( )2ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.714/2 :
( )3بشرط أن ال يكون في أرض خراجية عند أبي حنيفة ،بل أرض عشر ،انظر:
 الكاساني .البدائع.61/2 :وكذلك :الغنيمي .اللباب في شرح الكتاب .مرجع سابق.152/1 :
وكذلك :القاض ي أبي يوسف ،يعقوب بن إبراهيم .كتاب الخراج .تحقيق :د٠.إحسان عباس
(بيروت :دار الشروق14٠5 ،ه) ص.167-166 :
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اآلخر كما قال ابن القيم( .)1وذهب اإلمامان مالك والشافعي إلى عدم وجوب الزكاة ،لعدم
ثبوت خبـر أو إجماع في زكاة العسل ،وألنه مائع خارج من حيوان ،فأشبه باللبن .واللبن ال
زكاة فيه باإلجماع(.)2
ورجح القرضاوي زكاته لعموم النصوص وألن األحاديث واآلثار الواردة في زكاته يقوي
بعضها بعضا فقد تعددت مخارجها ،واختلفت طرقها ،ومرسلها يعضد بمسندها( )3وهو
نفس ما ذهب إليه اإلمام ابن القيم.
 نصاب العسل وسعره:
أوجب أبو حنيفة الزكاة في قليل العسل وكثيره .فال نصاب فيه كما هو مذهبه في
الزروع والثمار .وحكى صاحب بدائع الصنائع أن أبا يوسف اعتبـر نصابه أن يبلغ قيمة
()5

خمسة أوسق( )4وحدد اإلمام أحمد النصاب بعشرة أفراق (الفرق = 6رطال بغداديا)

ورجح القرضاوي مذهب أبي يوسف في أن النصاب هو قيمة خمسة أوسق من أوسط ما
يوسق ،كالقمح.
واتفق املوجبون على أن الواجب في العسل العشر قياسا على الزرع والثمر كما ذكر
صاحب املغني( .)6ورجح القرضاوي أخذ العشر من صافي إيراد العسل  -بعد رفع النفقة
والتكاليف  -قياسا على الزرع والثمار(.)7
( )1ابن القيم .زاد املعاد .مرجع سابق 15/2 :وكذلك البهوتي ،كشاف القناع.257/2 :
( )2اإلمام مالك .املوطأ .مرجع سابق278-277/1 :؛ الشافعي ،محمد بن إدريس .األم .ط( 2بيروت :دار
الفكر14٠3 ،ه) 42-41/2؛ والنووي .املجموع .مرجع سابق.456/5 :
( )3القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.426/1 :
( )4الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق61/2 :
( )5ابن قدامة .املغني .مرجع سابق٠1 713/1 :
( )6ابن قدامة .املرجع السابق.713/1 :
( )7القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.427/1 :
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 زكاة املنتجات احليوانية األخرى:
قاس الدكتور القرضاوي املنتجات الحيوانية األخرى (كاأللبان ودودة القز وغيرها)
على العسل .وجعل قاعدة ذلك -ما استقاه من صاحب املغني في -أن ما لم تجب الزكاة في
أصله ،وجبت في نمائه وإنتاجه .فيؤخذ منها العشر من صافي إيرادها .واملعمول به في
اململكة العربية السعودية بالنسبة للمنتجات الحيوانية كاأللبان وغيرها التي تتخذ
للتجارة ،هو معاملتها كعروض التجارة( .)1فالحنابلة يخرجون من زكاة الزروع والثمار كل ما
ال يدخر ويكال كالخضروات ،وأنواع أخرى من املنتجات الحيوانية مدونة في كتبهم
كالحرير ،ودود القز ،ولبن املاشية وصوفها ألن "ذلك كله ليس منصوصا عليه ،وال في معنى
املنصوص عليه فتبقى على األصل"(.)2
"وليس معنى هذا إعفاءها كليا من الزكاة ،ولكن املعنى املقصود كما جاء في كتاب
أمير املؤمنين عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنها ليست من املعشرات ،أي أنها ال تخضع
ألحكام زكاة الزروع التي نسبة زكاتها العشر ،أو نصف العشر .بل أنها تخضع لوعاء آخر من
الزكاة إذا بيعت في األسواق ،وحصل صاحبها على ثمنها ،فإنه إذا بلغ به الحول يزكى زكاة
عروض التجارة ،وذلك هو ربع العشر"(.)3
ونقل القرضاوي عن ابن القيم في "بدائع الفوائد( )4رأيا ألبن عقيل الحنبلي يوجب
الزكاة على ما أعد لالستغالل ويقوم مع صافي اإليراد ،ثم يخرج عن الجميع ربع العشر
كعروض التجارة".
( )1الجمجوم .فريضة الزكاة وتطبيقاتها باململكة العربية السعودية .مرجع سابق :ص .34
( )2البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.2٠5/2 :
( )3أبو سليمان ،عبدالوهاب" .أداء الزكاة وحسابها االقتصادي وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية".
مجلة البحوث الفقهية املعاصرة .العدد الرابع ،السنة األولى( .الرياض :الناشر الدكتور عبدالرحمن
النفيسة141٠ ،ه) ص.33 :
( )4ابن القيم .بدائع الفوائد( .بيروت :دار الكتاب العربي .د.ت.14٠/3 ).
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قال ابن القيم" :ثبت من أصلنا أن الحلي ال تجب فيه الزكاة ،فإذا أعد للكراء
وجبت .فإذا ثبت أن اإلعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في ش يء ال تجب فيه الزكاة كان
في جميع العروض التي ال تجب فيها الزكاة ينش ئ إيجاب الزكاة".
ويرى د .القرضاوي أن هذه األصول التي تعد للكراء (كالطائرة ،والعمارة ...إلخ) ال
تعتبر كاألصول الثابتة للتاجر ،ألنها هي نفسها رأس املال النامي املغل الذي به تجلب
املكاسب واألرباح ،فاألصول الثابتة للتاجر تعفى ألنها ليست املقصودة لكسب(.)1
كما روى ابن رشد هذا القول عن اإلمام مالك(.)2

( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.469-468/1 :
( )2ابن رشد .بداية املجتهد .مرجع سابق.237/1 :
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املبحث الثاني:
زكاة الزروع والثمار
اتخذ املسلمون الزراعة وسيلة من وسائل املعاش واالكتساب .فهي أحد املكاسب
األربعة عند الشيباني :اإلجارة ،والتجارة ،والزراعة ،والصناعة ،وكل ذلك في اإلباحة سواء
عند جمهور الفقهاء رحمهم هللا تعالى(.)1
وال خالف بين الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار .فهي ثابتة بالكتاب والسنة.
قال تعالى :ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﱠ سورة
البقرة ،اآلية .267 :وقال عز وجل :ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠسورة األنعام ،اآلية.141 :
ذكر الطبري في تفسيره لهذه اآلية ،أن كثيرا من أهل السلف ذهب إلى أن املراد
بالحق هنا هو الزكاة املفروضة أي العشر ونصفه( .)2وقال النبي صلى هللا عليه وسلم:
"فيما سقت السماء والعيون وكان عشريا العشر .وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
رواه البخاري(.)3
وقد أجمعت األمة على فرضية العشر .وإنما اختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة
من الزروع والثمار على وجهين :األول يعمم في كل خارج من األرض ،والثاني يخصص
الخارج فيما يقتات ويدخر ويكال .والرأي األول هو لإلمام أبي حنيفة ،الذي يوجب الزكاة
( )1الشيباني ،محمد بن الحسن بن فرقد .الكسب .تحقيق :سهيل زكار ،ط( 1دمشق :نشر عبدالهادي
حرصوني14٠٠ ،ه) ص.63 :
( )2الطبري ،محمد بن جرير .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .ط( 2مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي1373 ،هـ) .53/8
( )3البخاري ،محمد إسماعيل .صحيح البخاري( .بيروت :دار الفكر14٠1 ،ه)  ،133/2والعشري :ما
يسقيه املطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي.
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في قليل ما أخرجته األرض وكثيره ،إال الحطب والحشيش والقصب ،وكل ماال يقصد به
استغالل األرض ويكون في أطرافها(.)1
واستدل اإلمام أبو حنيفة  -باإلضافة إلى عموم اآلية  141من سورة األنعام -
بحديث "ما أخرجته األرض ففيه العشر"( )2إذ عمم الواجب في كل خارج والصحيح عند
الحنفية ما قاله اإلمام ،ورجح الكل دليله.
والرأي الثاني لجمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة .فاملالكية
والشافعية أوجبوا الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار .فأوجب املالكية
الزكاة في عشرين صنفا :سبعة عشر من الحبوب وثالثة من الثمار( .)3والشافعية قرروا أن
الزكاة تختص بالقوت ،وهو من الثمار :التمر والزبيب ،ومن الحب :الحنطة واألرز
والعدس ،وسائر املقتات اختيارا كالحمص والباقالء (الفول) وغيرها( .)4والحنابلة أوجبوها
في كل مقتات مكيل مدخر من الحبوب وكل ثمر يكال ويدخر( .)5وال زكاة عندهم في
( )1الغنيمي .اللباب في شرح الكتاب .مرجع سابق.151/1 :
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.59/2 : ابن الهمام .شرح فتح القدير .مرجع سابق.2/2 :( )2اعتبره الزيلعي حديث غريب بهذا اللفظ .نصب الراية .مرجع سابق.384/2 :
( )3الدردير .الشرح الكبير .مرجع سابق.447/1 :
 ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص .1٠5 الحطاب ،محمد بن عبدالرحمن .كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .ط( 2بيروت :املكتبةالتجارية1374 ،ه) .381/1
( )4الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.156/1 :
 الشربيني ،محمد الخطيب .مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج( .القاهرة :املكتبةالتجارية1374 ،ه) .381/1
 النووي .املجموع شرح املهذب .مرجع سابق.442-432/5 :( )5ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.69٠/2 :
 البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.238 -236 :()61
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الخضروات لحديث علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال" :ليس في الخضروات صدقة"(.)1
 زكاة اخلضر والفواكه
مذهب جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة( )2أنه ال زكاة في الخضر
والفواكه .كما أنه قول وجوه الصحابة :عمر بن الخطاب وعليا وجابرا وأنسا وعبدهللا ابن
جحش وأبا موس ى وطلحة وعائشة وعبدهللا بن عمر ،وإلى هذا ذهب بعض التابعين
وتابعيهم :كالحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وموس ى بن طلحة وابن
سيرين وابن أبي ليلى وابن املبارك وعمر بن عبدالعزيز على ما في املوطأ ،رض ي هللا عنهم
أجمعين صحابة وتابعين وأئمة(.)3
قال القرطبي " :تعلق أبو حنيفة بهذه اآلية ﱡﭐ ﲤ ﲥﱠ وبعموم قوله صلى هللا
عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر) في
إيجاب الزكاة فيما تنبت األرض ،وأباه الجمهور معولين على أن املقصود من الحديث بيان
ما تؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر"(.)4
وقال اإلمام الشاطبي" :وقد تمهد في األصول أن املطلق إذا وقع العمل به على وجه
لم يكن حجة في غيره ،ثم قال :فالحاصل أن األمر أو اإلذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق
( )1وعن عائشة معناه .رواهما الدارقطني انظر :سنن الدارقطني .مرجع سابق 95/2 :وانظر :الشوكاني،
محمد بن علي .نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار .الطبعة األخيرة (مصر:
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،د.ت.16٠/4 ).
( )2الحطاب ،مواهب الجليل .مرجع سابق.382/1 :
 النووي .املجموع .مرجع سابق.442/5 : البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.215/2 :( )3الشوكاني .شيل األوطار .مرجع سابق.143/3 :
( )4القرطبي .الجامع ألحكام القرآن .مرجع سابق.143 ،99/7 :
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فرأيت األولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فال حجة فيه على العمل على
وجه آخر ،بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه(.)1
ويؤيد أحد الفقهاء املعاصرين مذهب الجمهور( )2فيقول:
" وبهذا نرى أن من يقول اآلن :أنه ينبغي أن نوجب إخراج الزكاة من الحوامض
والخضر والفواكه وغير ذلك مما أصبحت له أهمية كبرى في إغناء الفقراء واملساكين من
زكواته نراه يقول في الزكاة التي هي من العبادات بالرأي إذ يستحسن أو يستصلح إخراج
الزكاة من أشياء لم يزكها سلف هذه األمة مع توفر بعضها عندهم".
ثم عضد كالمه بما حكاه القرطبي ردا عل أبي حنيفة وابن العربي في أحكام القرآن،
من أنه كان بالطائف الرمان والفرسك واألزج فيما أعترضه رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،مما يدلل على أن الخضر والفاكهة ال زكاة فيها(.)3
وقد ذهب فريق من الفقهاء املتقدمين واملتأخرين إلى أن شكر هللا يوجب إخراج الزكاة
من جميع ما يخرج من األرض إذا بلغ نصابا ،كما ذهب إليه ابن العربي في أحكام القرآن .وقال
في شرحه على سنن الترمذي أن أقوى املذاهب في املسألة مذهب أبي حنيفة دليال ،وأحوطها
للمساكين ،وأوالها قياما بشكر النعمة ،وعليه يدل عموم اآلية والحديث"(.)4
وحكى ابن حزم في املحلى أن داود الظاهري وأصحابه قالوا في كل ما أنبتت األرض
الزكاة ،وال يستثنون شيئا ،وهو قول النخعي  -في أحد الروايتين -وكذلك هو قول عن عمر
بن عبدالعزيز ،ومجاهد ،وحماد بن أبي سليمان(.)5
( )1الشاطبي .املوافقات في أصول األحكام .مرجع سابق.74/3 :
( )2الحبابي ،أحمد" .هل تجب الزكاة في الخضر والفواكه" .جريدة الشرق األوسط (لندن :الشركة
السعودية لألبحاث والتسويق الدولية) ،األربعاء 1989/4/5م ،العدد  ،3781ص.14 :
( )3القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن .مرجع سابق.1٠٠/7 :
( )4ابن العربي .عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي( .بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت.135/3 ).
( )5ابن حزم ،علي ابن أحمد .املحلى .مرجع سابق٠ 212/5 :
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ورجح القرضاوي مذهب اإلمام أبي حنيفة فقال" :وأولى هذه املذاهب هو مذهب
أبي حنيفة ،فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة ،وهو املوافق لحكمة
تشريع الزكاة ،فليس من الحكمة  -فيما يبدو لنا -أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير
والقمح ،ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو "املانجو" أو التفاح.
أما أحاديث حصر الصدقة في األقوات األربعة ،فلم يسلم فيها حديث من طعن،
أما باالنقطاع أو ضعف بعض الرواة -أو وقف ما ادعي رفعه -وعلى فرض التسليم بصحتها
فقد تأولها ابن امللك وغيره من العلماء بأنه لم يكن ثمة غير األربعة ،أو بحمل الحصر على
أنه إضافي ال حقيقي .ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب املذاهب املتبوعة"(.)1
 نصاب زكاة الزروع والثمار
زكاة الزروع والثمار غير حولية ،فال يشترط فيها حوالن الحول .فهي فورية تجب بال
تراخي لقوله تعالى :ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ سورة األنعام ،اآلية .141 :ولم يعتبر الحول
هنا ،ألنه يكمل نماؤه باستحصاده ال ببقائه .ونصابها ثابت بقوله صلى هللا عليه وسلم "
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"( .)2والنصاب معتبر بالكيل ألن األوساق مكيلة .فال
زكاة حتى يبلغ الناتج الزراعي خمسة أوسق (=  3٠٠صاعا) وهو ما يعادل اليوم  653كيلو
جراما من القمح( .)3أما إذا كان الناتج من غير املكيالت ،فنصابه يكون ما يعادل في القيمة
( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.356-355/1 :
( )2العسقالني .فتح الباري .مرجع سابق 35٠/3 :والنووي صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق:
 4/3واإلمام ابن حنبل ،املسند :مرجع سابق 73/3 :ولم يعتبر اإلمام أبو حنيفة نصابا للزروع
والثمار لقوله عليه السالم "فيما سقت السماء العشر" والجمهور خالف أبو حنيفة في ذلك لقوله
عليه السالم "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" قال ابن قدامة في املغني (" )695/2هذا
(الحديث) خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رواه به" .ومن ناحية فإن النصاب هو الحد
األدنى للغنى إذا اعتبر في كل األموال الزكوية.
( )3الوسق = 6٠صاعا ،ومنه فإن  5أوسق = 3٠٠صاعا .والصاع=  2.176كجم من القمح .الختالف
كثافة الحبوب .فيكون النصاب =  652.8كجم أو تقريبا  653كجم .انظر:
 زلوم ،عبدالقديم .األموال في دولة الخالفة .ط( 1بيروت :دار العلم للماليين14٠3 ،هـ) ص.63-62 :()64
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قيمة خمسة أوسق من الحبوب أو ما يعادل  2٠٠درهما كما في نصاب عروض التجارة
والنقدين( )1فما ال يكال فهو مال زكوي لم ينص الشارع على نصابه فاعتبر بغيره(.)2
ويقدر النصاب بعد الحصاد وجفاف الثمار ،ويجوز تقديره قبل ذلك في بعضها .وال
خالف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار :أنه ال يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل
النصاب .لكن تضم أنواع األجناس بعضها إلى بعض في إكمال النصاب( .)3واختلفوا في ضم
الحبوب بعضها لبعض .إال أنه يضم زرع العام بعضه لبعض ،فيضم الصيفي للشتوي.
ويضم التمر اململوك لشخص واحد لبعضه ولو كان في بلدان متفرقة .إال أنه ال تضم
حصص الشركاء لبعضها ،إذ يجب أن تكون في حصة كل واحد منهم نصاب .وال خالف بين
العلماء أنه ال يضم جنس إلى غيره في الثمار ،فال يضم العنب إلى التمر ال اللوز إلى
الفستق .هذا وقد أجاز صلى هللا عليه وسلم الخرص (الحرز والتخمين) في النخيل
واألعناب .والجمهور على أنه ال يخرص في غيرهما .وأنكر أبو حنيفة الخرص كله ألنه رجم
بالغيب .وقد دلت األحاديث واآلثار على وجوب مراعاة أصحاب املال عند التقدير
(الخرص) فيترك عند الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب األموال ،ملا يحتاجونه هم
وأهلهم وجيرانهم .وما يذهب من الثمر كساقطة ،وما ينتابها من طير ،وما يأكله املارة( .)4عن
سهل بن أبي حثمة قال :قال صلى هللا عليه وسلم "وإذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ،فإن
تدعوا الثلث فدعوا الربع"(.)5
( )1اختار أبو يوسف أدنى ما يكال من الحبوب كالشعير .بينما رجح القرضاوي أوسط ما يوسق من
املكيالت رعاية للطرفين :الفقراء واملمولين .انظر:
 القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.375/1 :( )2ونقل صاحب املغني (ج .2ص )561عن اإلمام أحمد :أن ما ال يكال يقدر بالوزن.
( )3البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.241/2 :
( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.71٠-7٠9/2 :
وانظر :ابن القيم .زاد املعاد .مرجع سابق.11/2 :
( )5الترمذي .الجامع الصحيح .مرجع سابق 17/3 :وابن حنبل .املسند ،448/3 .والنسائي .سننه.42/5 .
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وقد عمل به الفاروق رض ي هللا عنه ،وهو ما ذهب إليه اإلمام أحمد( )1والليث
والشافعي في القديم وابن حزم( ،)2وخالف مالك( )3وأبو حنيفة( )4في ذلك .فقاال ال يترك
ألصحاب الزرع ش يء .إال أن رعاية الحاجات املعقولة لصاحب املال وعائلته هو األرجح
عند القرضاوي وهو ما يتوافق مع الشرط العام في املال الذي تجب فيه الزكاة إذ يجب أن
يكون فاضال عن الحوائج األصلية(.)5
 وعاء زكاة الزروع والثمار
لتحديد وعاء زكاة الزروع والثمار البد من معرفة موقف الفقهاء من استبعاد (أو
عدم استبعاد) النفقات .والنفقات إما أن تكون من مال املزارع أو تكون دينا عليه .فإذا
كانت دينا أنفق على الزرع لشراء بذر وسماد أو لدفع أجرة عماله فإنه يستبعد من وعاء
الزكاة .وقد اتفق ابن عباس وابن عمر فيما يروى عنهما في ذلك .واختلفا في الدين إذا كان
على النفس واألهل .فقد أجاز ابن عمر استبعاد كال الدينين على األرض واألهل .حيث
روى أبو عبيد بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال :يقض ي ما أنفق على أرضه.
وقال ابن عمر :يقض ي ما أنفق على أرضه وأهله(.)6
ورجح أبو عبيد مذهب ابن عمر بشرط أن تثبت صحة الدين .كذلك أجاز الفقهاء
استبعاد الخراج كنفقة من وعاء زكاة الزروع والثمار .والى ذلك ذهب الثوري ،وعمر بن
عبدالعزيز ،واإلمام أحمد( .)7ويقاس على الخراج ،أجرة األرض على الزارع املستأجر،
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.17-16-3 :
( )2النووي .املجموع شرح املهذب .مرجع سابق ،479/5 :و ابن حزم .املحلى.25٠/5 :
( )3ابن عبدالبر .كتاب الكافي .مرجع سابق.265/1 :
( )4الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.64/2 :
( )5القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.31٠/1 :
( )6أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .5٠9
( )7انظر :القرش ي ،يحيى بن آدم .كتاب الخراج .تصحيح وشرح :أحمد شاكر (بيروت :دار املعرفة ،د.ت).
ص - .166 :أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .88
 ابن قدامة .شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد .الشرح الكبير مع املغني (بيروت :دارالكتاب العربي1392 ،ه) .575/2
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ألن الخراج هو بمنزلة أجرة األرض(.)1
أما إذا لم تكن التكاليف (النفقات) الزراعية دينا وال خراجا ،فإن ابن حزم ال يجيز
استبعادها من وعاء الزكاة ،ألنه حق أوجبه هللا تعالى ،فال يجوز إسقاطه بغير نص قرآني
أو سنة ثابتة .قال وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة(.)2
والثابت شرعا هو تفاوت الواجب في الخارج من األرض بناء على الجهد املبذول في
سقي األرض .أما النفقات األخرى فلم يرد فيها نص ،ال باعتبارها وال بإلغائها .والشيخ
القرضاوي يرى أن التكاليف تستبعد سواء كانت دينا على املزارع أو من ماله ،فهذا أقرب
لروح الشرع ألن للكلفة واملؤنة تأثيرا في نظر الشارع .وألن االستبعاد يتفق مع حقيقة
حصول النماء والزيادة( .)3وعليه فعند تقرير الوعاء يطرح من اإلجمالي تكاليف الدين
والخراج وأجرة األرض إن وجدت هذه التكاليف وكذلك التكاليف الزراعية األخرى من
بذور وسماد وأجور عمال وغيرها – ما عدا تكاليف الري والسقي .-ثم إذا بلغ الباقي نصابا
يخرج عنه الزكاة طبقا لطريقة سقي األرض التي اعتمدت .فإن كانت السقيا بكلفة أخرج
نصف العشر وإن كانت بال كلفة أخرج العشر.
ومن نافلة القول أن الزكاة على مالك األرض إذا زرعها وعلى املستعير إذا أعارها
املالك بال مقابل .ويشتركان في الزكاة إذا اشتركا في املزارعة .فمن بلغت حصته نصابا -أو
بلغته مع زرع آخر له -يزكيها .وإن أجرها بالنقود أو بش يء معلوم فزكاتها عند أبي حنيفة
على املالك وعند املالكية والشافعية والحنابلة زكاتها على املستأجر(.)4
( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.394/1 :
( )2ابن حزم .املحلى .مرجع سابق .258/5 :وانظر :ابن عابدين في الحاشية 328/2 :والنووي في
املجموع.462/5 :
( )3القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.396/1 :
( )4ابن عابدين .الحاشية .مرجع سابق .334/2 :والنووي ،املجموع .مرجع سابق . 562/5 :وابن رشد.
بداية املجتهد .مرجع سابق.239/1 :
 ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.574/2 :()67
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ويرى بعض الفقهاء املعاصرين أخذها من صافي ما يصل للمالك واملستأجر(.)1
وملا كان الخراج مؤبدا وال سبيل إلسقاطه فقد ناقش الفقهاء مسألة مشروعية
اجتماع الخراج مع العشر أم سقوط األخير عند وجود الخراج .فقد ذهب اإلمام أبو
حنيفة وأصحابه إلى أن وجود الخراج يسقط العشر ،فمن شروط العشر عندهم أال
تكون األرض خراجية( .)2وخالف الجمهور في ذلك فقالوا بأن العشر فريضة الزمة ،وأن
وجوب الخراج ال يمنع وجوب العشر( .)3مستندين إلى عموم النصوص الواضحة املوجبة
للزكاة فيما أخرجت األرض ،فضال عن أن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن
والسنة ،وهذا ال يمنعه الخراج الواجب باالجتهاد .كما أنهما -أي الخراج والعشر -يختلفان
سببا ومتعلقا ومصرفا .فبينما سبب الخراج التمكن من االنتفاع ،نجد أن سبب العشر
وجود الزرع .والخراج يتعلق بالذمة ،بينما العشر يتعلق بعين الخارج من األرض .ومصرف
األخير املصالح العامة ،بينما مصرف العشر محدد باألصناف الثمانية الثابتة بالقرآن.
ورجح القرضاوي مذهب الجمهور لقوة أدلتهم التي يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه(.)4
واجتماع الخراج والعشر ،ال يمنع -عند بعض الفقهاء -من اعتبار الخراج دينا
على الزرع ،فيطرح من قيمته الخارج من األرض ،ويزكى الباقي إذا بلغ نصابا  -كما مر
معنا سابقا.

( )1كأبو زهرة ،اإلمام محمد" ،الزكاة" .بحث ضمن كتاب :التوجيه التشريعي في اإلسالم .جمع
محمد بيصار( .بيروت :منشورات املكتبة العصرية 1392هـ ) ص .112
 والقرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.4٠4-4٠٠/1 :( )2الغنيمي .اللباب في شرح الكتاب .مرجع سابق.152/1 :
( )3الجمهور :أي املالكية ،انظر :اإلمام مالك .املدونة الكبرى( .بيروت :دار الفكر1398 ،م) .185/1
والشافعية ،انظر :النووي .املجموع .مرجع سابق . 544-543/5 :والحنابلة ،انظر:
 ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.29/3 :(  )4القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.4٠7-4٠6/1 :
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املبحث الثالث:
زكاة النقود وما يف حكمها
تنقسم األصول عادة إلى أصول ثابتة ومتداولة .والثروة النقدية تعتبر من األموال أو
األصول املتداولة التي تشترك في صفة النقدية إما في ذاتها :كالنقدين والنقود الورقية
واملعدنية ،أو في قابليتها للتحويل إلى شكل نقدي بيسر وسهولة :كسبائك الذهب والفضة
واألوراق املالية.
وتجب الزكاة في هذه األموال لذاتها باعتبارها أمواال نامية بالفعل أو بالقوة.
وفي هذا املبحث سأتناول زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما كالنقود الورقية
واملعدنية ،والحلي واألواني ،واألوراق املالية ،والديون ،مناقشين كل مال في مطلب مستقل
من حيث النصاب والوعاء ومقدار الواجب ،وذلك على الوجه التالي:
املطلب األول :زكاة الذهب والفضة.
املطلب الثاني :زكاة النقود الورقية واملعدنية.
املطلب الثالث :زكاة الحلي واألواني.
املطلب الرابع :زكاة األوراق املالية.
املطلب الخامس :زكاة الدين.
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املطلب األول:
زكاة الذهب والفضة
عبر الفقهاء عن الذهب والفضة بأنهما الجوهران اللذان بهما قوام العالم( .)1وما
نشأ عنهما من دراهم ودنانير أصبحا هما معيار التعامل "وهما ال يقصدان لنفسهما ،بل
هما وسيلة إلى التعامل بهما ،ولهذا كانت أثمانا بخالف سائر األموال فإن املقصود االنتفاع
بها نفسها"(.)2
والزكاة فيها ثابتة بالنص واإلجماع .قال تعالى:

ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ سورة التوبة ،اآلية .34
ويروي اإلمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :ما من
صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها ،إال إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح
من نار ،فأحمي عليها في نار جهنم ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ،كلما بردت أعيدت له
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ،حتى يقض ى بين العباد ،فيرى سبيله إما إلى الجنة
وإما إلى النار"(.)3
وقد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الذهب والفضة( )4ونص جماهيرهم على أن املال
إذا زكي ال يعتبر مكتنزا ،وليس على صاحبه إثم االكتناز.
( )1ابن القيم .زاد املعاد .مرجع سابق.5/2 :
( )2ابن تيمية .مجموع فتاوى ابن تيمية .مرجع سابق.251/19 :
( )3النووي .صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق.17/3 :
( )4ابن الهمام .شرح فتح القدير .مرجع سابق.525-519/1 :
 ابن عابدين .الحاشية .مرجع سابق.46-38/2 : ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص.1٠٠ زروق .شرح الرسالة .مرجع سابق.322/1 :()7٠

(=)
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 نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب فيهما:
وأما النصاب فهو بإجماع الفقهاء مائتا درهم للفضة لظاهر قوله صلى هللا
عليه سلم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"( )1واألوقية أربعون درهما بال
خالف ،فيكون ذلك مائتي درهم.
وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا .وقد ثبت ذلك عند جمهور الصحابة
والتابعين( ،)2ملا روته أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها" :أن النبي صلى هللا عليه وسلم
كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ،ومن األربعين دينارا(.)3
أما مقدار الواجب فيهما  -أي سعر زكاتهما -فهو ربع العشر ( )٪2.5لقوله صلى
هللا عليه وسلم" :في كل مائتي درهم خمسة دراهم" ولقوله عليه السالم" :في الرقة ربع
العشر"(.)4

(=)  -العدوي .علي الصعيدي .حاشية على كفاية الطالب الرباني( ....مصر :شركة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي1357 ،ه) .362/1
 الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.157/1 : البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق 266/2 :وما بعدها. ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.16-1/3 :( )1النووي .صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق 7/3 :واإلمام مالك .املوطأ .مرجع سابق.248 .245/1 :
( )2ثبت ذلك لدى اإلمام مالك في املوطأ ،247/1 :ولدى اإلمام الشافعي في األم 46/2 :وأبو عبيد
في األموال :ص  ،413وجميعها مراجع سبق ذكرها.
( )3رواه ابن ماجة في السنن .مرجع سابق ،571/1 :الدارقطني .السنن .مرجع سابق.92/2 :
( )4الترمذي .الجامع الصحيح .مرجع سابق .7/3 :البيهقي .السنن الكبرى .مرجع سابق.134/4 :
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وملعرفة النصاب باألوزان املعاصرة ،رجع الفقهاء( )1لدينار عبدامللك بن مروان
فكان يزن  4.25جراما ،ومنه فإن وزن الدرهم =  2.975 = )1٠/7( × 4.25جراما (حيث
إن الدرهم الشرعي هو سبعة أعشار الدينار) .وعلى ذلك فإن النصاب بالوزن املعاصر
للفضة =  2.975جراما ×  2٠٠درهما =  595جراما فضة ،والذهب =  4.25جراما × 2٠
دينارا =  85جراما ذهب وليس الغرض أن يكون هناك نصابين لزكاة النقدين ،خاصة مع
تفاوت النسبة بينهما لتفاوت سعر (قيمة) الفضة عما كانت عليه في عهد النبي صلى هللا
عليه وسلم .لذلك قرر الفقهاء في مؤتمر الزكاة األول في الكويت أن يكون "تقويم نصاب
الزكاة في نقود التعامل املعدنية ،وأوراق النقد واألوراق املالية ،وعروض التجارة ،على
أساس قيمتها ذهبا فما بلغت من أحدها عشرين مثقاال ذهبا وجبت فيها الزكاة ،ذلك أن
الذهب أقرب للثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد
الحاضر إلى ما يقرره الخبراء(.)2

( )1تكلم في حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما كثير من العلماء ،انظر:
 املاوردي .األحكام السلطانية والواليات السلطانية .ط( 1القاهرة :دار الفكر14٠4 ،ه) ص.1٠4 : ابن خلدون .مقدمة ابن خلدون .ط( 4بيروت :دار القلم1981 ،م) ص.344 : الريس .محمد ضياء الدين .الخراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية .ط( 5القاهرة :مكتبة دارالتراث1985 ،م) ص.344 :
 الكرملي .أنستاس .النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات .ط( 2القاهرة :مكتبة الثقافةالدينية1987 ،م) ص.37 :
 د .عكاز .فكري أحمد .املقادير في الفقه اإلسالمي في ضوء التسميات العصرية( .بدون بلد والناشر14٠4 ،ه) ص.41-17 :
( )2بيت الزكاة .توصيات وفتاوى مؤتمر الزكاة األول( .الكويت :بيت الزكاة14٠4 ،ه) ص.15 :
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املطلب الثاني:
زكاة النقود الورقية و املعدنية
شاع بين الناس في القرن الحالي استخدام الورق النقدي بدال من النقد املعدني
(النفيس) كواسطة في تبادل السلع والخدمات ،وكمقياس للقيمة ،وأداة لالدخار .ويعتبر
علماء االقتصاد كل ما يلقى قبوال عاما ويؤدي هذه الوظائف :نقودا ،بصرف النظر عن
املادة املصنوع منها.
وفي بداية تداولها ،كانت النقود الورقية نائبة عن كمية من الذهب أو الفضة أو
كالهما املودعة باملصارف املركزية ،ثم أصبحت نقودا وثيقة أي صكوكا عليها تعهد من
مصدرها بأن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغ معين .وبالنظر لتوسع حجم التجارة العاملية
واملبادالت املحلية وعدم نمو عرض املعدنين (الذهب الفضة) بما يناسب النمو الكبير في
حجم التجارة الدولية ،ولغير ذلك من العوامل االقتصادية والسياسية ،تحولت النقود
الورقية فأصبحت نقودا إلزامية غير قابلة للصرف .وإنما تستمد قيمتها من إضفاء
الصبغة الحكومية عليها ال من ذاتها.
 حكم زكاتها:
وفي بداية انتشار استعمال هذه النقود رأى بعض الفقهاء أن النقود الورقية
ليست هي الشرعية (الذهب والفضة) فال زكاة فيها .ومنهم من رأى أنها سندات بدين
على جهة اإلصدار ،فالحكم بزكاتها يخضع لخالف أهل العلم في زكاة الدين .ومنهم من
رأى أن األوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها .فثبت لها ما ثبت للفلوس من
أحكام الربا والزكاة والسلم .ومنهم من رأى أنها بدل ملا استعيض بها عنه ،وهما النقدان
من الذهب والفضة ،وللبدل حكم املبدل عنه مطلقا( .)1وإن كان الرأي األخير أقرب
( )1ابن منيع ،عبدهللا .الورق النقدي حقيقته ،تاريخه ،قيمته ،حكمه ،ط( ،2الرياض :مطابع
الفرزدق14٠4 ،ه) ص .81-39 :وهو أيضا قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة :القرار
(=)
السادس حول العملة الورقية .انظر:
()73

الباب التمهيدي

للصحة إال أن القول بأن األوراق النقدية بدل عن النقدين ليس هو كذلك في واقع
الحال .فلم تعد هذه األوراق مغطاة بالكامل بالنقدين ،كما أن غطاءها ال يستلزم أن
يكون ذهبا أو فضة ،لذلك فإن الرأي األرجح هو ما ذهب إليه الشيخ بن منيع( )1في
كتابه "الورق النقدي" :من أن النقود الورقية هي ما تلقى قبوال عاما في التداول،
وتؤدي وظائف النقود كواسطة في التبادل ،ومخزن للقيمة ومقياس لها .وأن قيمتها لم
تعد تعتمد على غطائها العيني من الذهب أو غيره ،وإنما هي مستمدة من الوضع
االقتصادي للبلد املصدر للنقود .ومن ثقة األفراد بها كنقود ،ومن إضفاء القانون
عليها قوة اإلبراء املطلق .ومن مستلزمات هذا التحديد لطبيعة الورق النقدي ،من أنه
ثمن قائم بذاته كالذهب والفضة ،وأن العمالت الورقية أجناس تتعدد أصنافها بتعدد
جهات إصدارها ...من مستلزمات ذلك :جريان الربا بنوعيه في النقود الورقية ،ووجوب
زكاتها إذا بلغت نصاب النقدين( - )2من الذهب والفضة  -وهو ما يساوي  85جراما من
الذهب ،فإذا ضرب هذا في ثمن الجرام بالعملة الورقية ،عرفنا النصاب بالنقود
الورقية.

( = )  -منظمة املؤتمر اإلسالمي .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي( ،جدة منظمة املؤتمر اإلسالمي14٠8 ،ه)
العدد الثالث ،الجزء الثالث ،ص.1895-1893 :
( )1وهذا هو املستقر عليه لدى علماء االقتصاد الوضعي ،انظر:
 شافعي ،محمد زكي .مقدمة في النقود والبنوك( .القاهرة :دار النهضة العربية1985 ،م) ص.33-29 : هاشم ،إسماعيل محمد .مذكرات في النقود والبنوك( .اإلسكندرية :دار الجامعات املصرية،1975م) ص.14 :
 الشيحة ،مصطفى رشدي .االقتصاد النقدي واملصرفي ( ،بيروت :الدار الجامعية1981 ،م) ص.82-73 :( )2ابن منيع ،الورق النقدي .مرجع سابق :ص .168-166وكذلك:
 حمود ،سامي حسن .تطوير األعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية .ط( 2عمان :الناشراملؤلف14٠2 ،ه) ص.172-163 :
 يحيى ،أحمد إسماعيل .الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية( .القاهرة :دار املعارف ،د.ت ) .ص.82 :()74
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 شرط احلول لزكاة النقود:
يشترط لوجوب الزكاة في النقود حوالن الحول .وسبق أن أشرت في املبحث الثالث
من الفصل األول أن الحنفية يشترطون -في األموال التي يشترطون لها الحول -كمال
()2

النصاب في طرفي الحول :في االبتداء لالنعقاد وفي االنتهاء للوجوب( .)1وعند املالكية

حوالن الحول شرط في العين (الذهب والفضة) والتجارة واألنعام وليس بشرط في املعدن
والركاز والحرث (الزرع والثمار) .وكذا قال الشافعية( ،)3ويشترط عندهم مض ي حول كامل
متوال .وباملثل اشترط الحنابلة( )4الحول لزكاة األثمان واملواش ي وعروض التجارة ،واملعتبر
عندهم وجود النصاب في جميع الحول ،وال يضر النقص اليسير.
 الفراغ من الدين:
يشترط للنصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة الفراغ من الدين في زكاة األموال ما
عدا الحرث عند الحنفية .وعند الحنابلة في كل األموال ،وعند املالكية في زكاة العين دون
زكاة الحرث واملاشية واملعدن .وليس بشرط عند الشافعية(.)5
وقد مر معنا في املبحث األول ،أن الحنفية اشترطوا أيضا أن يكون النصاب
فاضال عن الحاجات األصلية ملالكه(.)6
وعند تحديد وعاء النقود يجب اعتبار كافة أشكال النقود اململوكة للمزكي
سواء في خزائنه الخاصة أم تلك املودعة في املصارف كودائع جارية أو ألجل.
( )1انظر :ص 31من املبحث األول .وكذلك ،ابن عابدين .الدر املختار .مرجع سابق ،72 ،31/2 :وابن
الهمام .فتح القدير .مرجع سابق ،51٠/1 :والكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.16-15/2 :
( )2زروق .شرح الرسالة .مرجع سابق ،322/1 :والعدوي .حاشية على كفاية الطالب الرباني...
مرجع سابق ،362/1 :ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص .1٠1-99
( )3النووي .املجموع .مرجع سابق ،328/5 :الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.143/1 :
( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.629-625/2 :
( )5انظر :الدر املختار .مرجع سابق 6/2 :والقوانين الفقهية .مرجع سابق :ص ،99واملجموع .مرجع
سابق 313/5 :واملغني .مرجع سابق .41/3
( )6انظر :ص  33من املبحث األول وكذلك الدر املختار ورد املحتار .مرجع سابق.8-7/2 :
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املطلب الثالث:
زكاة احللي واألواني
ال خالف بين الفقهاء في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مسكوكا كان أو سبائك،
وكذا وجوبها في األواني منها ،وما حرم استعماله .بل إن بعض العلماء رأى أن من
االستعمال املحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء بما يتجاوز املعتاد في البيئة
والعصر ،إال أن بعضهم يرى إباحة الشرع التحلي مطلقا من غير تقييد ،ومن ثم فال يجوز
تقييده بالرأي والتحكم(.)1
وجمهور العلماء من املالكية الشافعية والحنابلة ال يرون الزكاة في حلي املرأة
املعتادة وهو مروي عن بعض الصحابة ،ومنهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبدهللا وأنس
بن مالك حيث لم يوجبوا في الحلي زكاة( .)2وحجتهم على ذلك أن الحلي مرصد لالستعمال
املباح ،وألن الشرع وجب الزكاة في املال النامي املغل فقط .والحلي املباح ال نماء فيه،
بخالف إذا ما اتخذ كنزا أو كان فيه سرف ظاهر ومجاوزة للمعتاد ،أو استعمله الرجال
حلية لهم أو استعمل في اآلنية والتحف والتماثيل ونحوها ،أو اتخذ للتجارة فتجب في كل
ذلك الزكاة(.)3

( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.11/3 :
( )2الترمذي .الجامع الصحيح :سنن الترمذي .مرجع سابق.21/3 :
( )3الدردير .الشرح الكبير ،والدسوقي .حاشية الدسوقي.46٠/1 :
 وابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص ،11٠ والنووي .املجموع .مرجع سابق،29/6 : والشيرازي .املهذب .مرجع سابق،158/1 : البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق،272/2 : وابن قدامة .املغني.17-9/2 .()76
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أما الحنفية فقد أوجبوا الزكاة في الحلي للرجال والنساء تبرا كان أو سبيكة ،آنية
أو غيرها(" .)1لقوله عليه الصالة السالم المرأة في يدها سواران من ذهب :هل تعطين
زكاة هذا؟ فقالت :ال ،قال :أيسرك أن يسورك هللا بسوارين من نار؟"(.)2
واملعتبر عند غير الشافعية في نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة هو الوزن ،ال
القيمة للنص ،وال يصح العدول عنه .واستثنى الحنابلة أن يكون الحلي للتجارة،
فيقوم ،فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ،ففيه الزكاة ،ألن الزكاة متعلقة
بالقيمة عندئذ.
أما الحلي من غير الذهب والفضة ،كالجواهر من األملاس واملرجان واللؤلؤ فال
زكاة فيها ،ألنه مال غير نام .فمع أنها مال نفيس إال أن العلة لم تتحقق فيها :وهي النماء
حقيقة أو تقديرا .بخالف ما إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة.
وما وجبت فيه الزكاة من الحلي أو اآلنية أو التحف يزكى زكاة النقدين (أي
بنسبة  )٪2.5متى حال عليه الحول وبلغ نصابا وحده أو مع بقية مال املزكي.

( )1ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.524/1 :
ابن عابدين .الدر املختار .مرجع سابق.41/2 :
( )2حديث ضعيف رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر :أبو داود .سنن أبو داود .مرجع سابق.95/2 :
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املطلب الرابع:
زكاة األوراق املالية
وهي تشمل األسهم والسندات التي تصدرها الشركات كوسيلة من وسائل تمويل
مشاريعها .وقد أضحى لهذه األوراق أسواقا خاصة يتم التداول من خاللها تسمى بسوق
األوراق املالية (البورصة).
األسهم:
واألسهم هي صكوك متساوية القيمة ،غير قابلة للتجزئة ،وقابلة للتداول
بالطرق التجارية ،وتمثل حقوق املساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .أي
أن السهم يمثل حصة من رأس مال شركة( .)1وبذلك يكون من صور االستثمار املباح
ما لم يكن نشاط الشركة ذاته محرما.
هذه األسهم من صور الثروة املستحدثة ،فمن الطبيعي أال نجد للفقهاء األوائل
رأي في زكاتها ،ألنه موضوع معاصر .وإنما تكلم في زكاتها الفقهاء املعاصرون .وقد ذهب
هؤالء الفقهاء إلى وجوب تزكيتها ،ولكنهم اختلفوا في الكيفية.
من أوائل من تكلم في زكاة األسهم الشيخ عبد الرحمن عيس ى في كتابه "املعامالت
الحديثة وأحكامها" كما نقل ذلك عنه القرضاوي فقد قسم األسهم إلى نوعين بحسب
موضوع استثمارها:
(أ) أسهم شركات صناعية.
(ب) أسهم شركات تجارية.
( )1الخياط ،عبدالعزيز .الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي .ط( 2بيروت :مؤسسة
الرسالة14٠3 ،ه) .95-94/2
 بابلي ،محمود .الشركات التجارية .ط( 1بدون بلد النشر .الناشر املؤلف1398 ،ه) ص.178 : البقمي ،صالح املرزوقي .شركة املساهمة في النظام السعودي( .مكة املكرمة :جامعة أم القرى،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ،الكتاب التاسع والثالثون14٠6 ،ه) ص.332 :
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فأسهم الشركات الصناعية املحضة تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابا وحال
عليه الحول .أما الشركات التجارية التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات االستيراد
والتصدير ،فتقدر أسهمها بقيمتها الحالية بعد حسم قيمة أصولها الثابتة ،ويخرج ربع
عشر قيمتها مع ربحها(.)1
وأيد الدكتور وهبة الزحيلي رأي الشيخ عيس ى ،لكنه أضاف بضرورة إيجاب الزكاة
على الشركات الصناعية ،إذا كانت منتوجاتها تجارية( .)2ووافق الشيخ عبدهللا البسام ما
ذهب إليه الشيخ عيس ى من التفريق بين زكاة أسهم الشركات الصناعية وأسهم الشركات
التجارية ،مظهرا مخالفته للشيخ القرضاوي الذي جمع بين نوعي الشركتين في حكم واحد.
ألنه يرى أن التفريق بينهما في األحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد واالتجاه والعمل،
والشريعة اإلسالمية كما أنها ال تفرق بين متماثلين ،كذلك ال تجمع بين ضدين .فقال:
والذي أراه هو ما قاله الجمهور من الفرق بين الشركات التجارية والشركات الصناعية.
فاألولى تجب الزكاة في عمومها أي في رأس مالها وأرباحها إذا حال عليها الحول وابتدأ حولها
من ملك املساهم فيها نصاب الزكاة .أما الشركات الصناعية فتكون الزكاة في أرباحها إذا
حال عليها الحول بعد قبضها"(.)3
واملقرر في املذاهب األربعة هو أن املصانع والعمارات االستغاللية ال زكاة فيها ،وإنما
تجب على أرباحها السنوية ،إذا بلغت النصاب الشرعي وحال عليها الحول وتحققت فيها
بقية شروط وجوب الزكاة .وهو الرأي الذي أخذ به مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة
املؤتمر اإلسالمي بجدة في دورته الثانية لعام 14٠6ه.
( )1القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.529 – 523/1 :
( )2انظر بحوث الدورة الرابعة ملجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بجدة:
 الزحيلي ،وهبة .زكاة األسهم في الشركات( ،جدة :مجمع الفقه اإلسالمي .منظمة املؤتمر اإلسالمي،14٠8ه) العدد الرابع ،الجزء األول ،ص.725-715 :
( )3البسام ،عبدهللا .زكاة األسهم في الشركات .املرجع السابق ،ص.725-723 :
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ورأى األساتذة عبدالوهاب خالف وعبدالرحمن حسن ومحمد أبو زهرة :إن األسهم
إذا اتخذت للتجارة ،تعامل عروض تجارة .ويؤخذ منها الزكاة بتقدير قيمتها في أول العام،
وقيمتها في آخره ،بنسبة (( )٪2.5ربع العشر) من األصل والنماء متى بلغ نصابا.
أما إذا كانت بفرض االستثمار ،ال الكسب بالبيع والشراء ،بل للحصول على
عائدها ،وما تدره من ربح سنوي ،فإن الزكاة الواجبة على الشركة ،تكفي عن الزكاة
على حملة األسهم .فهذا الرأي ينظر إلى األسهم من جهة الشخص الذي يمتلكها .وقد
ألزم نظام الشركات املساهمة السعودي ،الشركات ذاتها بدفع الزكاة الشرعية.
وجاء في توصيات مؤتمر الزكاة األول املنعقد في الكويت عام 14٠4هـ أن األسهم
تقتنى إما لغرض االستفادة من ربحها السنوي أي لغرض االستثمار ،أو للمضاربة
والكسب بالبيع والشراء .فإن كان االقتناء لغرض االستثمار ،فإن إخراج الزكاة يكون
وفقا ملا يلي:
(أ) إن أمكن معرفة مقدار ما يخص السهم من املوجودات الزكوية للشركة
فعلى املالك إخراج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (أي .)٪2.5
(ب) وإن لم يعرف ،فقد تعددت اآلراء:
 -1يرى األكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول
والنصاب ويخرج عنها ربع العشر.
 -2ويرى آخرون إخراج العشر من الربح (أي  )٪1٠فور قبضه ،قياسا على غلة
األرض الزراعية ألن النصاب وحوالن الحول ليسا شرطين لوجوب الزكاة قياسا على
مذهب أبي حنيفة في زكاة الزروع والثمار.
أما إذا كان اقتناء األسهم لغرض املضاربة والكسب بالبيع والشراء في أسواق
املال ففي هذه الحالة تعتبر كسائر عروض التجارة وحكم زكاتها كزكاة عروض التجارة
()8٠
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فزكاتها الواجبة هي ربع العشر من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة متى بلغ
األصل والنماء نصابا(.)1
السندات:
أما السند فهو صك دين على الجهة املصدرة ،يعطي عائدا محددا سلفا يدفع
كل نصف سنة (غالبا) .فحامل السند يعد مقرضا ودائنا للجهة املصدرة للسند .وهذه
السندات تعطي فائدة ربوية محرمة فعائدها خبيث ألنه ربا مقطوع الحرمة .وفي حكم
زكاتها هناك اتجاهان لدى الفقهاء املعاصرين:
(األول) :يرى وجوب تزكيتها ولو كانت من األموال املحرمة( .)2فإذا اتخذت
للتجارة .فتخضع لزكاة عروض التجارة .ففيها ربع العشر من القيمة السوقية لسعر
يوم وجوب الزكاة متى بلغت هي وعائدها نصابا وحال عليها الحول.
أما إذا اتخذت بغرض الحصول على فائدتها السنوية فهناك اتجاهان:
(أ) األول يرى أنها بمثابة استثمارات ثابتة فتؤدى زكاتها من الفائدة فقط قياسا
على زكاة الزروع والثمار .وزكاتها العشر (.)٪1٠
(ب) الثاني يعتبرها ديون مرجوة السداد فيزكيها بنسبة ( )٪2.5من قيمتها متى
حال الحول وبلغت نصابا(.)3

( )1بيت الزكاة .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول( .الكويت :بيت الزكاة14٠4 .ه) ص.441 :
( )2من الفقهاء من يرى أن تحريم التعامل بالسندات ال يمنع من التملك التام فتجب فيها الزكاة،
أما املال الحرام كاملسروق واملغصوب والرشوة ونحوها ،فال زكاة فيها ،ألنه غير مملوك لحائزه،
ويرد لصاحبه الحقيقي ،انظر :الزحيلي .الفقه اإلسالمي وأدلته .مرجع سابق٠ 774/2 :
( )3ومن أصحاب هذا الرأي الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة.
انظر في ذلك:
 د .شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .123()81
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(الثاني) وهو ما ذهب إليه مؤتمر بيت الزكاة األول املنعقد بالكويت حيث رأى أن
"السندات ذات الفائدة الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية األصل وفقا لزكاة
النقود أي ربع العشر .أما الفائدة الربوية املترتبة على األصل فالحكم الشرعي أنها ال تزكى.
فهي مال خبيث على املسلم أال ينتفع به .وسبيلها اإلنفاق في وجوه الخير بهدف التخلص
منها ال التقرب بها ،على أال تنفق على بناء املساجد وال طبع املصاحف .وهذا هو املطبق في
النظام السعودي(.)1
وينطبق على ما يسمى بشهادات االستثمار ذات العائد املحدد ما سبق قوله في السندات.

( )1جمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية .مرجع سابق :ص .14
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املطلب اخلامس:
زكاة الدَّين
اختلف الفقهاء كثيرا في زكاة الدين ،لعدم ورود نص في القرآن أو السنة في
املسألة .وتعددت اآلثار عن الصحابة والتابعين ،كما تعددت آراء فقهاء املذاهب األربعة
تبعا لذلك ،وفقا ملا يلي:
آراء فقهاء الصحابة والتابعني:
وهم على فريقين:
(أ) منهم من قال ال زكاة في الدين مطلقا ،ال على الدائن وال على املدين .وهو ما
رواه أبو عبيد في األموال عن عكرمة وعطاء .ورواه ابن حزم في املحلى عن عائشة .ورواه
ابن قدامة في املغني عن ابن عمر( .)1ووجهه أن ملك كل من الدائن واملدين ناقص،
وغير تام فلم تجب زكاته كعروض القنية(.)2
(ب) وفريق يرى تزكية الدين ولكن على خالف فيمن يزكيه ،على النحو التالي:
 -1بعضهم قال يزكيه املدين .وهو قول إبراهيم ،وعطاء(.)3
ً
ونسب ابن حزم هذا القول إلى عمر والحسن بن حي أيضا(.)4
ويرى بعض الفقهاء املعاصرين أن نسبة هذا الرأي إلى إبراهيم وعطاء غير دقيقة ،ألن
ما روي عنهما يدل على أنهما يريان أن املدين الذي يزكي الدين هو املدين املماطل ،وليس كل
( )1أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .433 ،43٠
 ابن حزم ٠املحلى .مرجع سابق.133/6 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.46/3 :( )2ابن قدامة .املغني .املرجع السابق.46/3 :
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .43٠
( )4ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.132/6 :
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مدين .بل أنهم يرون أن هذا الرأي ال تصح نسبته إلى أحد من الصحابة أو التابعين(.)1
 -2وقال بعضهم :يزكيه املدين املماطل ،وهذا ما رجح بعض العلماء املعاصرين
أنه قول إبراهيم النخعي وعطاء(.)2
 -3وقال بعضهم :يزكيه الدائن من ماله الحاضر .وهو ما روي عن عمر وجابر
بن عبدهللا ،وابن عمر والحسن ،ومجاهد(.)3
 -4وقال بعضهم :يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر.
وهذا روي عن عثمان ،وابن عمر ،وجابر بن زيد ،وميمون بن مهران ،ووكيع،
ومجاهد ،وسفيان(.)4
 -5وقال بعضهم :يزكيه الدائن إذا كان على معترف به ،باذل له إذا قبضه ملا مض ى
من السنين .وهذا رأي الحنابلة وهو ما نسبه ابن قدامة إلى علي ،والثوري ،وابن ثور(.)5
 -6وقال بعضهم :يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة
واحدة .وهو قول منسوب إلى سعيد بن املسيب وعطاء الخرساني ،وأبي الزناد(.)6
 -7وقال بعضهم :يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء عند قبضه ملا مض ى من
السنين .وهو ما رواه أبو عبيد عن علي ،وابن عباس ،ونسبه ابن قدامة إلى الثوري(.)7
( )1الضرير ،الصديق محمد األمين .زكاة الديون .بحث في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي( ،جدة :منظمة
املؤتمر اإلسالمي14٠7 ،ه) الدورة الثانية ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي .العدد الثاني ،الجزء األول،
ص.65 :
( )2الضرير .زكاة الديون .مرجع سابق :ص .66
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص  ،43٠وابن حزم .املحلى .مرجع سابق.132/6 :
( )4أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص 431؛ وابن حزم ،املحلى .مرجع سابق133/6 :؛ وابن
قدامة .املغني .مرجع سابق.46/3 :
( )5ابن قدامة .املغني .املرجع السابق.46/3 :
( )6نفس املرجع السابق.
( )7أبو عبيد .األموال .املرجع السابق :ص 43٠؛ وابن قدامة .املغني .املرجع السابق.46/3 :
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 -8وقال آخرون :يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة.
وهو ما رواه أبو عبيد عن الحسن ،وعمر بن عبدالعزيز ،والليث ،واألوزاعي ،ورواه ابن
قدامة عن ميمون بن مهران(.)1
آراء فقهاء املذاهب األربعة:
وفي مسألة زكاة الدين ..نلحظ عند فقهاء املذاهب األربعة تفصيال في املسألة.
فمن حيث نوع الدين ،هناك ديون ناشئة عن قروض ،وديون ناشئة عن بيوع مؤجلة
كما في ديون التجارة( )2ومن حيث األجل قسموا الديون إلى ديون حالة وديون مؤجلة،
ومن حيث التحصيل قسموها إلى ديون مرجوة (على أملياء) ،وديون ضمار(( )3غير
( )1أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص 432؛ وابن قدامة .املغني .مرجع سابق .47/3 :وانظر كذلك:
 الضرير .زكاة الديون .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤتمر اإلسالمي .مرجع سابق :ص .67-65( )2دين التجارة أو البيع :هو ما كان أصله من بيع وشراء لتمويل عروض التجارة .فإذا كان من بيع
أضيف إلى قيمة العروض عند التقويم وإذا كان من شراء حسم من قيمة العروض .ودين القرض
هو ما كان أصله من قرض لتمويل عروض القنية والدين الحال :هو ما ثبت في الذمة ،ويستحق
الوفاء به في الحال مثل رأس مال السلم وبدل الصرف ،أو كان مؤجال وانتهى أجله .أما الدين
املؤجل :هو ما تأخر وفاؤه ،وال يستحق القضاء إال عند حلول أجله ،انظر:
 شبير ،محمد عثمان .مدى تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية املؤجلة في تحديد وعاء الزكاة.بحث في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،السنة السابعة ،العدد السادس عشر (الكويت:
جامعة الكويت ،شعبان 141٠ه) ،ص.143-142 :
 حماد ،نزيه كمال .دراسات في أصول املداينات في الفقه اإلسالمي .ط( ،1الطائف :دار الفاروق،1411هـ ) ص 8 :وما بعدها.
( )3الضمار في اللغة تطلق على كل ش يء لست منه على ثقة .قال الجوهري في "الصحاح" :الضمار ما ال
يرجى من الدين والوعد ،وكل ما ال تكون منه على ثقة .والضمار من املال :هو الغائب الذي ال يرجى
رجوعه ،فإذا رجي فليس بضمار .انظر:
 الرازي ،محمد بن أبي بكر .مختار الصحاح( .بيروت :دار القلم ،د.ت ).ص.384 : ابن منظور .لسان العرب .مرجع سابق.491/4 : املقري ،أحمد بن محمد .املصباح املنير في غريب الشرح الكبير :للرافعي( .بيروت :املكتبة العلمية،(=)
د.ت.364/2 ).
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مرجوة) (معدومة).

( = )  -أبو عبيد ،القاسم بن سالم .غريب الحديث( .بيروت :دار الكتاب العربي1396 ،ه) .417/4
حماد .نزيه كمال .بحث في مصطلح "ضمار" .مقدم لهيئة موسوعة الفقه اإلسالمي بالكويت.
بحث غير منشور .ص.1 :
وفي االصطالح الفقهي يطلق الفقهاء مصطلح "مال الضمار" على املال الذي ال يتمكن صاحبه من
استنمائه ،لزوال يده عنه ،وانقطاع أمله (يأسه) في عودته إليه .انظر :الزرقاني ،سيدي محمد.
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (دون بلد ،دار الفكر1355 ،ه)  .1٠6/3وقال الكاساني في
البدائع ما نصه :املال الضمار هو كل مال غير مقدور على االنتفاع به مع قيام أصل امللك كالعبد
اآلبق والضال ،واملال املفقود ،واملال الساقط في البحر ،والدين املجحود (انظر  )9/2إال أنه
بالتأمل في الصور التي ذكرها الفقهاء للمال الضمار ،نلحظ أن املال الضمار قد يكون عينا يئس
صاحبها من الوصول إليها ،وقد يكون دينا ال يرجى لجحود املدين وعدم البينة.
حماد ،نزيه كمال .املرجع السابق :ص .3
وبالنسبة لحكم املال الضمار من حيث وجوب الزكاة فيه ،إذا وصل إلى يد مالكه بعد أيامه من
الحصول عليه ،فيه ثالثة أقوال:
(أ) قول الشافعي في الجديد وأحمد في رواية عنه والثوري وزفر وأبو عبيد  -وهو املعتمد عند الشافعية
والحنابلة -إنه ال زكاة فيه وهو ضمار .وإنما تجب زكاته للسنين املاضية إذا وصلت إليه يده.
انظر :املغني البن قدامة .مرجع سابق ،9/2 :شرح منتهى اإلرادات ،مرجع سابق ،365/1 :األم.
مرجع سابق51/2 :؛ بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،9/2 :وبحث د .نزيه حماد ،مرجع سابق :ص .6
(ب) وذهب أبو حنيفة وصاحباه ،وأحمد في رواية عنه ،والشافعي في القديم والليث وأبو ثور
وإسحاق وقتادة :إلى أنه ال تجب الزكاة في املال الضمار ويستقبل مالكه حوال مستأنفا من
يوم قبضه .ونقله ابن حبيب عن اإلمام مالك.
(انظر :البحر الرائق :مرجع سابق222/2 :؛ بدائع الصنائع9/2 :؛ املغني البن قدامة :مرجع سابق:
48 ،46/3؛ واملهذب149/1 :؛ املجموع للنووي ،341/5 :الزرقاني على املوطأ ،1٠6/2 :وبحث د.
نزيه حماد ،املرجع السابق .ص.)7 :
(جـ) وذهب اإلمام مالك في املشهور عنه واألوزاعي والحسن والبصري :إلى أن على مالكه أن يزكيه
لسنة واحدة إذا قبضه.
(شرح الزرقاني على خليل :مرجع سابق ،158/2 :القوانين الفقهية ،مرجع سابق .ص،11٠ :
األموال .البن زنجوية .مرجع سابق ،956/3 :األموال ألبي عبيد ،مرجع سابق .ص ،59٠ :وبحث
د .نزيه حماد ،مرجع سابق .ص.) 9 :
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 -1فالحنفية قسموا الدين إلى قوي وهو دين القرض والتجارة .ومتوسط وهو ما
ليس دين تجارة كثمن دار السكنى وثيابه املحتاج لها إذا باعها ونحو ذلك مما تتعلق به
حاجته األصلية .وضعيف وهو ما كان مقابل ش يء غير املال كدين املهر ،وبدل الخلع
ونحوه .وحكم الدين القوي أنه تجب فيه الزكاة عن كل ما يقبض منه إن كان يساوي
أربعين درهما ،وتم الحول ففيه درهم .وفي الدين الوسط روايتان عن أبي حنيفة :رواية أنه
كالدين الضعيف ،ورواية أنه تجب فيه الزكاة ،إذ قبض وكان مائتي درهم .فإذا قبضها
يزكي ملا مض ى.
أما الدين الضعيف فال تجب فيه الزكاة ما لم يقبض الدائن منه نصابا ويحول
عليه الحول بعد قبضه.
هذا إذا كان الدين مقرا به ،واملدين موسرا .أما إذا كان الدين مقرا به ،واملدين
معسرا ،ومض ى عليه أحوال ثم أيسر فقبض الدائن دينه فإنه يزكي ملا مض ى ،وذلك ألنه
دين مؤجل شرعا والتأجيل ال يمنع وجوب الزكاة .أما إذا قض ي على املدين باإلفالس ،ثم
أيسر وقبض الدائن منه دينه ،فيزكيه ملا مض ى عند أبي حنيفة .وقال محمد ال تجب على
الدائن الزكاة .أما أبو يوسف فمع موافقته ملحمد في صحة اإلفالس إال أنه قال بوجوب
الزكاة ،مراعاة ملصلحة الفقراء.
أما الدين املجحود والذي مض ى عليه أحوال ،ثم أقر به املدين وقبضه الدائن فال
تجب زكاته للسنين املاضية عند الحنفية .وقال زفر :تجب وهذا هو املال الضمار.
واألحكام السابقة خاصة بالدائن الذي ال يملك شيئا غير الدين ،أو يملك أقل من
النصاب .أما إذا كان الدائن يملك نصابا غير الدين ،وقبض شيئا من الدين فإنه يضمه
إلى ما عنده إذا كان من جنسه ويخرج زكاة الجميع ،ألن املقبوض يكون ماال مستفادا
فيضم لألصل(.)1
( )1السمرقندي ،عالء الدين .تحفة الفقهاء .ط( 1بيروت :دار الكتب العلمية14٠5 ،ه) )=(.297/2
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 -2وقال املالكية :إذا قبض الدائن الدين يزكيه لحول واحد .وإن أقام عند املدين
سنين إذا كان أصله عن عوض ،أي دين قرض أو دين بيع وأما إن كان عن غير عوض،
مثل امليراث ،فإنه يستقبل به الحول .وإذا كان الدين أصله ثمن عرض تجارة ملحتكر،
فحكمه كحكم الدين الذي أصله قرض ،أي ال يزكيه الدائن إال بعد قبضه لعام واحد .أما
إذا كان الدين أصله ثمن عرض تجارة ملدين ،فيزكى زكاة عروض التجارة .فيزكى عدده إذا
كان نقدا حاال ومرجوا ،فإن كان عرضا أو نقدا مؤجال مرجوين قوم بما يباع به على
املفلس ،العرض بنقد ،والنقد بعرض ثم ينقد وتزكى القيمة .وأما إن كان الدين غير
مرجو ،بأن كان على معدم أو ظالم ،فال يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه ،فإن قبضه
زكاه لعام واحد(.)1
 -3وقال الشافعية :إذا كان الدين حاال وكان املدين مقرا به ومليئا ،تجب زكاته على
الدائن في الحال ولو لم يقبضه ألنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة .أما إذا جحده املدين
املليء ،فإن كان للدائن بينة وجبت عليه زكاته في الحال ،وإن لم يقبضه لقدرته على
القبض فأشبه باملودع .وإن لم تكن للدائن بينة ففيه قوالن :قال في القديم :ال تجب فيه
الزكاة ألنه خرج عن يده وتصرفه فكان ملكا ناقصا .وقال في الجديد :تجب عليه ،ألنه مال
له ،يملك املطالبة به ،ويجبر على التسليم إليه ،أما إن كان الدين حاال واملدين مقر ولكنه
معسر ،فحكمه كحكم الدين الحال على املدين الجاحد الذي ال بينة عليه ،ال تلزم الدائن
زكاته قبل أن يرجع الدين إليه .أما الدين املؤجل وعلى مليء فحكمه كحكم الدين على
املدين املعسر على األصح(.)2
(=)  -ابن الهمام .شرح فتح القدير .مرجع سابق.492-49٠/1 :
 ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.53/2 :( )1ابن رشد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد .مرجع سابق.247/1 :
 الدردير .الشرح الكبير .والدسوقي .حاشية الدسوقي .مراجع سابقة.474 ،467-466/1 :( )2الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.158 ،142/1 :
 الرملي .نهاية املحتاج .مرجع سابق.13٠ ،128/3 :()88
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 -4وقال الحنابلة :إذا كان الدين على مليء ،أي معترف به باذل له ،فعلى صاحبه
زكاته ،إال أنه ال يلزمه إخراجها .حتى يقبضه ،فإذا قبضه زكاه ملا مض ى من السنين .أما إذا
كان الدين على غير مليء أو كان مجحودا ،أو كان على معسر ،أو مماطل ففيه روايتان:
أحدهما يزكيه الدائن إذا قبضه ملا مض ى ،كحكم الدين على مليء وهو املذهب.
والثانية :ال تجب فيه الزكاة ،ألنه غير مقدور على االنتفاع به .وحكم الدين املؤجل
عند ابن قدامة حكم الدين على غير املليء والدين املجحود ،قال في املغني "وظاهر كالم
أحمد أنه ال فرق بين الحال واملؤجل"(.)1
رأي أبي عبيد ،وابن حزم:
اختار أبو عبيد  -بعد استعراض أقوال بعض فقهاء الصحابة والتابعين التي مرت
معنا في بداية بحث هذه املسألة -ما روي عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر ،والحسن،
وإبراهيم ،وجابر بن زيد ،ومجاهد ،وميمون بن مهران في أنه يزكيه في كل عام مع ماله
الحاضر إذا كان الدين على األملياء املأمونين ،ألن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته.
أما إن كان الدين غير مرجو ،وكان صاحب الدين يائسا منه ،فالعمل عنده على
قول "علي" في الدين الظنون وعلى قول ابن عباس في الدين ال يرجوه :أنه ال زكاة عليه في
العاجل ،فإذا قبضه زكاه ملا مض ى من السنين(.)2
أما ابن حزم فيرى أن الدين يزكيه املدين إذا كان حاضرا عنده منه ما يبلغ
النصاب ،وأتم عنده حوال ،وال تجب في غير الحاضر ،ولو أقام عليه سنين .أما الدائن فال
زكاة عليه حتى يقبض الدين ويتم عنده حوال سواء كان الدين حاال أو مؤجال عند مليء
مقر أو منكر ،أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء .وأيد مذهبه بما روي عن عائشة
رض ي هللا عنها وابن عمر رض ي هللا عنهما" :ليس في الدين زكاة"(.)3
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.46/3 :
 ابن قدامة ،عبدهللا بن أحمد .املقنع .ط( 3طبع على نفقة الشيخ خليفة آل ثاني) .292/1( )2أبو عبيد .األموال .مرجع سابق .ص .432
( )3ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.134 ،131/6 :
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رأي الفقهاء املعاصرين:
وقد كانت املسألة أحد مواضيع الدورة الثانية ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي
املنعقدة بجدة عام 14٠6هـ .قدم فيها الشيخ الصديق الضرير بحثا جامعا ألقوال الفقهاء
في املوضوع وانتهى إلى تأييد رأي أبي عبيد( )1ومال بعض املشاركين إلى تأييد ما انتهى إليه
الشيح الضرير ،إال أنهم رأوا أن الدين غير املرجو ،يزكيه صاحبه إذا قبضه لعام واحد،
وليس ملا مض ى من السنين .وكان قرار املجمع بشأن زكاة الديون هو التالي(:)2
إن مجلس الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي في دورة انعقاده
الثاني بجدة في  16-1٠ربيع الثاني 14٠6ه 28-22/ديسمبر 1985م بعد أن نظر في
الدراسات املعروضة حول "زكاة الديون" وبعد املناقشة املستفيضة التي تناولت املوضوع
من جوانبه املختلفة تبين:
 -1إنه لم يرد نص من كتاب هللا تعالى أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
يفصل زكاة الديون.
 -2إنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم من وجهات
نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
 -3إنه قد اختلفت املذاهب اإلسالمية بناء على ذلك اختالفا بينا.
 -4إن الخالف قد انبنى على االختالف في قاعدة هل يعطى املال املمكن من
الحصول عليه صفة الحاصل؟

( )1الضرير .زكاة الديون .مرجع سابق .ص.81-8٠ :
وهو ما رجحه أيضا د .القرضاوي في فقه الزكاة.161/1 :
( )2منظمة املؤتمر اإلسالمي .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (جدة :منظمة املؤتمر اإلسالمي14٠7 ،هـ)
الدورة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء األول .ص.113 :
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وبناء على ذلك قرر:
 -1أنه يجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان املدين مليئا باذال.
 -2أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان
املدين معسرا أو مماطال.
الدين االستثماري واإلسكان:
من القضايا املعاصرة في موضوع الزكاة قضية كيفية معاملة الديون االستثمارية
واإلسكانية املؤجلة ،بحيث تسدد على آجال طويلة ،وهل تحسم هذه الديون من األموال
الزكوية أم ال؟
نوقشت هذه القضية في مؤتمر الزكاة األول بالكويت عام 14٠4ه ،كما طرحت
أيضا على الندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة بالقاهرة عام 14٠8ه فكان الرأي املبدئي
الذي اتخذ هو:
"الدين االستثماري إذا استعمله املدين في التجارة يسقط مقابله من املوجودات
الزكوية ،ما إذا استخدم في تملك املستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك ،فنظرا إلى
أنه على الرأي املعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من املوجودات الزكوية ،وأن
ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثيرة من األفراد والشركات واملؤسسات مع ضخامة
ما تحصله من أرباح ،لذلك فإن اللجنة ترى مبدئيا األخذ برأي من قال من الفقهاء :أنه إذا
كان الدين مؤجال فال يمنع من وجوب الزكاة ،على أن األمر بحاجة إلى مزيد من البحث
والتثبت والعناية"( .)1وجاء في توصيات ندوة القاهرة:

( )1بيت الزكاة .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول .مرجع سابق .ص.444 :
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"مع مراعاة ما جاء في مؤتمر الزكاة األول ...استقر الرأي في هذه الندوة على ما يلي:
الديون اإلسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصال ثابتا ال يخضع للزكاة ،ويسدد
على أقساط طويلة األجل ،يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي املطلوب
فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدد منها.
أما القروض التي تمول رأس املال املتداول (العامل) فإنها تحسم كلها من وعاء
الزكاة .والحاجة قائمة ملزيد من البحث"(.)1
وانتهى أحد الباحثين الذي تناول دراسة املسألة تفصيال إلى ما يلي:
 -1الديون االستثمارية التي تمول عمال تجاريا تحسم من وعاء زكاة عروض التجارة.
 -2الديون االستثمارية التي تمول مشاريع زراعية وحيوانية تحسم من وعاء
الزكاة إذا لم تكن تلك الديون معوضة بعروض قنية "أصول ثابتة" .أما إذا كان الديون
االستثمارية معوضة بعروض قنية زائدة عن الحاجات األصلية فال تحسم من وعاء
الزكاة ،وتجعل هذه الديون في مقابل تلك العروض.
 -3الديون االستثمارية التي تمول أصوال ثابتة في املستغالت تحسم من وعاء الزكاة
إذا كانت تلك األصول ضرورية ،وال غنى للمدين عنها في اكتسابه ملا يسد حاجاته األصلية.
أما إذا كانت الديون االستثمارية تمول أصوال زائدة عن حاجة املدين ،وكان القصد
منها زيادة الربح واالستثمار ،فال تحسم هذه الديون من وعاء الزكاة ،وتجعل في مقابل تلك
األصول.
 -4الديون االستثمارية واإلسكانية املؤجلة التي تمول أصال ضروريا وتسدد على
أقساط طويلة األجل ،يحسم من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي املطلوب فقط(.)2
( )1الهيئة الشرعية العاملية للزكاة .توصيات الندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة .مرجع سابق .ص.5 :
( )2شبير ،محمد عثمان .مدى تأثير الديون االستثمارية واإلسكانية املؤجلة في تحديد وعاء الزكاة.
مرجع سابق .ص.171 ،164 :
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ويرى باحث آخر ،أن الدين (القرض) اإلسكاني الذي يسد الفرد به حاجة من
حوائجه األصلية ال يكون موضوعا للزكاة أساسا ،فضال عن أن يحسب في وعاء الزكاة
سواء كان عنده نصاب أو لم يكن لديه نصاب.
أما الدين االستثماري الذي يقصد منه صاحبه الزيادة ونماء املال ،فإن الباحث
يتفق مع الفقهاء الذين يرون أن الدين يمنع الزكاة في األموال الباطنة كاألثمان وعروض
التجارة ،وال يمنع الدين الزكاة في األموال الظاهرة ،ألن النماء مستفاد من األرض فإذا
تعلقت به الزكاة لم تسقط بالدين(.)1
وهذا في رأيه هو "الحل السليم الوسط الذي يجمع بين حاجة املدين ،واملحافظة
على مصلحة أهل الزكاة ،كما أن هذا الرأي يحمل كافة األدلة ويتفق شروطا وضوابط مع
األحكام والعلل املقررة في فريضة الزكاة(.)2

( )1د .أبو سليمان ،عبدالوهاب إبراهيم .زكاة الديون االستثمارية املؤجلة واإلسكانية الحكومية .بحث
مقدم للندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة في القاهرة في  16-14ربيع األول 14٠9هـ ،ص:
.21 ،4
( )2نفس املرجع السابق .ص .21
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املبحث الرابع:
زكاة عروض التجارة والصناعة
وأتناول في هذا املبحث زكاة عروض التجارة أوال فأبين املقصود بالتجارة وبأموالها
وشروط زكاتها ووعائها ومقدار الواجب فيها ،وكيفية إخراجها.
ثم أبين ذلك بالنسبة للنشاط الصناعي ،وذلك في مطلبين على النحو التالي:
املطلب األول :زكاة عروض التجارة.
املطلب الثاني :زكاة النشاط الصناعي.

()94

اإلطار الفقهي للزكاة

املطلب األول:
زكاة عروض التجارة
تعرف كتب الفقه التجارة بأنها تقليب املال باملعاوضة لغرض الربح .ويقصد
الفقهاء بعروض التجارة :كل ما عدا النقدين مما يعد للبيع والشراء من املال بقصد
الربح( )1سواء كان املال منقوال أو عقارا .قال صاحب الشرح الكبير على املقنع(" :)2العروض
جمع عرض وهو غير األثمان من املال على اختالف أنواعه من الحيوان والعقار والثياب
وسائر املال".
ومال التجارة هو" :مال نام فاضل عن الحاجات األصلية"( )3وزكاة التجارة هي إخراج
املقدار املخصص ،الذي شرعه هللا للمستحقين ،من كل ما يستثمر من التجارة وما يترتب
على هذا االستثمار(.)4
وعرف بعض العلماء هذه األموال بأنها ما يعد للبيع في النهاية على األرباح(.)5
وقد أجمع الصحابة والتابعون والسلف على زكاة عروض التجارة .وخالف بعض
من تالهم من أهل الظاهر غير أن خالفهم مسبوق باإلجماع فال يعتد بها .واستدل
الجمهور بعموم قوله تعالى :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍﲎﲏﲐﱠﭐالبقرة :اآلية .267
( )1السيوطي ،مصطفى .مطالب أولى النهى ،شرح غاية املنتهى (دمشق :املكتب اإلسالمي138٠ ،ه) .96/2
والبهوتي .شرح منتهى اإلرادات .مرجع سابق.4٠7/1 :
( )2ابن قدامة .الشرح الكبير على املقنع .مرجع سابق.622/2 :
( )3الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.2٠/2 :
( )4قاسم ،يوسف .خالصة أحكام زكاة التجارة والصناعة( .القاهرة :دار النهضة العربية14٠6 ،ه) ص.23 :
( )5السيوطي .مطالب أولى النهى .شرح غاية املنتهى .مرجع سابق.96/2 :
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وقد فسر العلماء قوله تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ بأنها التجارة ،كما حكى
الجصاص في أحكام القرآن ،والطبري في تفسيره ،والرازي في التفسير الكبير(.)1
ومن السنة استدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال" :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"(.)2
وفي قواعد أصول الفقه أن األمر في األصل يدل على الوجوب(.)3
يعضد ذلك ما سبق ذكره من عموم اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة الدالة
على الزكاة في عموم املال ومال التجارة داخل في ذلك العموم.
أما اإلجماع فقد حكى ابن قدامة في املغني عن ابن املنذر إجماع أهل العلم على
وجوب زكاة التجارة كما حكى أبو عبيد في األموال إجماع الصحابة والتابعين على ذلك
وهو قول عمر ،وابن عباس وابن عمر ،وجابر بن زيد ،وميمون بن مهران وغيرهم(،)4
رضوان هللا عليهم.
( )1الجصاص .أحمد بن علي .أحكام القرآن( .بيروت :دار الفكر :د.ت ).مرجع سابق.457/1 :
 الطبري .تفسير الطبري .مرجع سابق٠ 8٠/3 : الرازي ،الفخر .التفسير الكبير .ط( 2طهران :دار الكتب العلمية ،د.ت.61/7 ).( )2أبو داود .سنن أبى داود .مرجع سابق،95/2 :
 والبيهقي .السنن الكبرى .مرجع سابق.146/4 :( )3اآلسنوي ،جمال الدين .نهاية السول في شرح منهاج األصول( .بيروت :عالم الكتب ،د.ت).
 245/2وما بعدها.
 البغدادي .أحمد بن علي .الوصول إلى األصول .تحقيق :د .عبدالحميد أبو زنيد (الرياض:مكتبة املعارف14٠3 ،هـ) .133/1
 السرخس ي ،محمد بن أحمد .أصول السرخس ي( .بيروت :دار املعرفة1393 ،ه) .14/1 الحضري بك ،محمد .أصول الفقه ،ط( 6مصر :املكتبة التجارية1389 ،ه) ص.195 :( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.624-622/2 :
 أبو عبيد .األموال .مرجع سابق.629/2 :()96
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كما ذكر ابن رشد في بداية املجتهد أن زكاة عروض التجارة ثابتة بالقياس أيضا
فالعروض املتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ،مثلها مثل أموال الزكاة املتفق
عليها من زرع وماشية ونقدين(.)1
ونص كثير من الفقهاء املعاصرين على وجوب زكاتها  -كما سبق وأشرت في أول
الفصل الثاني  .)2(-فقواعد اإلسالم العامة وروحه ومقاصده ال يمكن أن تفرق بين
عروض التجارة وهي من أهم أموال العصر وبين غيرها من األموال الزكوية.
شروط زكاة عروض التجارة:
ويشترط في أموال التجارة بلوغ قيمتها النصاب ،وهو نصاب النقدين ( 85جراما
من الذهب) ،وحوالن الحول .واتفق الفقهاء على شرط بلوغ املال نصابا وقت الوجوب
وهو نهاية الحول .واختلفوا فيما إذا كان يشترط -إضافة لذلك -بلوغ النصاب في بدء
الحول وفي أثنائه .فمالك والشافعي يرون اعتبار كمال النصاب بآخر الحول فقط،
ألنه يتعلق بالقيمة ،وألن تقويم العرض في كل وقت يشق .وابن حنبل وغيره يرون
اعتبار النصاب في جميع الحول .فمتى نقص انقطع الحول .أما أبو حنيفة وأصحابه
فيعتبرون النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهما(.)3

( )1ابن رشد .بداية املجتهد .مرجع سابق .33/5
وابن قدامة .املغني .مرجع سابق.629/2 :
( )2انظر :ص 4٠وما بعدها من الفصل الثاني.
( )3سبق أن بحثنا هذه املسألة .انظر :ص.31
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كما يشترط أيضا في زكاة التجارة أن يكون املال معدا للتجارة :عمال ونية( .)1وعمل
التجارة هو ممارستها بالبيع الشراء .ونية التجارة هي أن يقصد صاحبها بها الربح
والكسب .وال يكفي أحدهما دون اآلخر ،فال تكفي النية دون املمارسة وال العكس .كما ال
يصح الثني في الزكاة -أي إيجابها مرتين في حول واحد وبسبب واحد -فال يخرج من
األنعام زكاة األنعام وزكاة تجارتها وال من األرض الزراعية العشر وزكاة تجارتها.
وأخيرا يشترط لزكاة عروض التجارة ما يشترط لغيرها من األموال الزكوية
كالفراغ من الدين .والفضل عن الحوائج األصلية.
وعاء عروض التجارة:
روى أبو عبيد عن ميمون بن مهران قوله" :إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان
عندك من نقد أو عرض فقومه قيمة النقد .وما كان من دين في مألة فاحسبه ثم اطرح
منه ما كان عليك من الدين ،ثم زك ما بقي"(.)2
وبهذا املعنى قال أيضا الحسن البصري ،والنخعي كما روى أبو عبيد .فوعاء التجارة
ً
مطروحا
هو مجموع النقود وقيمة العروض إضافة للديون املرجوة التي على الغير للمكلف
منها ما عليه من ديون للغير ،فهذه تزكى بمقدار ربع العشر (أي بنسبة .)٪2.5
( )1هذه الشروط الثالثة لوجوب الزكاة في عروض التجارة هي التي اتفق عليها الفقهاء وأضاف
الجمهور غير الحنفية (أي املالكية والشافعية الحنابلة) شرطا رابعا وهو أن تملك العروض
بمعاوضة كشراء وإجارة ،فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو هبة أو نحوه ،فال زكاة فيها حتى
يتصرف فيها الورثة مثال بنية التجارة .انظر:
 الكاساني .البدائع .مرجع سابق،21/2 : وابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص ،1٠3 والشيرازي .املهذب .مرجع سابق،159/1 : والشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق،297 : والبهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق،28٠/2 : وابن قدامة .املغني .مرجع سابق.29/3 :( )2أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .426
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وقد فصل اإلمام مالك -خالفا لسائر الفقهاء -بين التاجر املدير وهو الذي يبيع
ويشتري بالسعر الحاضر وهذا يزكي كل عام .والتاجر املحتكر (املتربص) وهو الذي يشتري
السلعة ويرصد السوق حتى ارتفاع ثمنها فهذا ال يزكي كل عام وإنما عند بيعها لسنة
واحدة( .)1وبين ابن رشد أن جمهور الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري
واألوزاعي وغيرهم قالوا ال فرق بين الحالتين(.)2
وبلغة اليوم فإن وعاء التجارة هو مجموع األصول املتداولة (رأس املال السائل
العامل) مطروحا منه مجموع الخصوم املتداولة .والناتج هو ما يطلق عليه املتخصصون
في علم املحاسبة بـ ـ " :صافي األصول املتداولة" أو "صافي رأس املال النامي"( .)3فإذا أضفنا
لصافي رأس املال النامي أو العامل ،ربح التجارة ،واملال املستفاد بسبب مستقل عن
النشاط التجاري( ،)4يكون لدينا الوعاء الواجب فيه ربع العشر كزكاة لعروض هذه
التجارة .ويسمي أهل املحاسبة هذه الطريقة في تحديد وعاء زكاة عروض التجارة بطريقة
استخدامات األموال (أو األصول).
ويمكن تحديد الوعاء بطريقة أخرى على أساس مصادر األموال ،فيحسب املال
املستثمر من رأس مال واحتياطات والفائض القابل للتوزيع (صافي الربح) واملخصصات
( )1ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص  ،1٠3والقيرواني ،ابن أبي زيد .متن الرسالة
(بيروت :مكتبة الثقافة ،د.ت ).ص.77-76 :
( )2ابن رشد .بداية املجتهد .مرجع سابق ،26٠/1 :ابن رشد ،محمد بن أحمد .مقدمات ابن رشد
مع املدونة الكبرى( .بيروت :دار الفكر1398 ،ه) .235/1
( )3شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .143
 شحاته ،حسين .محاسبة الزكاة .مرجع سابق :ص .2٠3( )4ضم املال املستفاد من غير تجارة (كعطية وارث) إلى أصل املال ،هو قول الحنفية خالفا لغيرهم
انظر:
 ابن همام .فتح القدير .مرجع سابق،529/1 : الكاساني .في البدائع .مرجع سابق،13/2 : ابن عابدين .الدر املختار .مرجع سابق.31/2 :()99
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املؤجلة (بما فيها مخصص اهتالك األصول الثابتة) والقروض طويلة األجل مطروحا من
ذلك قيمة األصول الثابتة واملشروعات تحت التنفيذ( ،)1فنحصل على وعاء الزكاة وهو
رأس املال العامل املتداول مع نمائه.
إذا فالزكاة تجب -بإجماع الفقهاء -في قيمة عروض التجارة متى بلغت نصابا ومر
عليها الحول .وال تجب في قيمة عروض القنية أو ما يسمى اليوم باألصول الثابتة
للمؤسسات والوحدات االقتصادية املختلفة ،من اآلالت ومعدات ومباني وأراض ي وأثاث
ووسائل نقل .وذلك ألنها مال غير معد للبيع بل لالستعمال ،وألنها مشغولة بحاجة أصلية
هي حاجة الوحدة االقتصادية (املشروع) الستمرار استعمالها .وأنها أدوات إنتاج ال يتم
اإلنتاج والنشاط االقتصادي إال بها ،قياسا على رأي جمهور الفقهاء بعدم إخضاع
العوامل من اإلبل والبقر للزكاة(.)2
ومن الناحية العملية ،وضح أحد تعاميم مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية
السعودية كيفية تحديد وعاء الزكاة الشرعية عن النشاط التجاري والصناعي وذلك
بالنسبة للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمة( )3فذكر أن إجمالي الوعاء يشمل:
(رأس املال املدفوع أول العام  +صافي الربح السنوي في نهاية العام  +األرباح املرحلة
من سنوات سابقة  +كافة االحتياطيات واملخصصات واالستدراكات (فيما عدا ما هو
مخصص الستهالك األصول الثابتة في أول العام  +رصيد الحساب الدائن لصاحب
املنشأة في أول العام  +اإلعانات الحكومية إذا تم قبضها  +الديون التي على املكلف نتيجة
( )1شحاته .شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .147
( )2شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص ( .139الطبعة الجديدة) ،ص.118 :
 متولي ،عصام الدين محمد .محاسبة الزكاة :أصولها العلمية والعملية (القاهرة :دار النهضةالعربية1985 ،م) ،ص114 :
( )3تعميم املصلحة رقم  1/2/8443/2بتاريخ 1392/8/8ه املوافق 1972/9/16م .انظر:
 عبدالعزيز جمجوم .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة .مرجع سابق :ص .48-44()1٠٠
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التوسعات الرأسمالية واإلنشاءات تحت التنفيذ  +األرباح تحت التوزيع أو تحت التصرف
(إال إذا كانت مودعة باملصارف وتحت تصرف املساهمين فقط)  +الديون املرجوة والتي هي
للمكلف على الغير من األملياء  +املبالغ املحصلة عن بضائع تحت التسليم) .فمجموع هذه
البنود يمثل إجمالي وعاء الزكاة الواجب فيه زكاة ربع العشر .والبنود التي تخصم من
إجمالي وعاء الزكاة للوصول إلى صافي الوعاء هي:
(صافي قيمة األصول الثابتة (بعد خصم االستهالكات) بشرط إثبات سداد كامل
قيمتها وأن تكون القيمة في حدود رأس املال املدفوع واألرباح املاضية واالحتياطيات
وبشرط أن ما هو منها من مواد ومهمات قد أصبح داخل مستودعات الشركة أو املنشأة +
الخسارة الحقيقية  +االستثمارات في منشآت أخرى  +الحساب الجاري املدين لصاحب
املنشأة بشرط عدم املساس بصافي الربح وأن يكون في حدود الحاجات األصلية الضرورية
املناسبة ملعيشة صاحب املنشأة).
أما بالنسبة للمكلفين ممن ليس لديهم حسابات نظامية فإن وعاء الزكاة يتحدد
برأس املال (الذي يتم تقديره على أساس ( )8/1الواردات في سنة معينة وذلك بالنسبة
للتجار املستوردين( )1إضافة للربح الذي تحدد نسبته املئوية حسب نوع النشاط
( )1وهي سنة األساس بالنسبة للمكلف ،أي التي بدأ فيها أول استيراد .وذلك لتحديد رأس ماله الذي بدأ
به .ويرى البعض أن تحديد املشرع  8دورات لرأس املال ال يقوم على أساس علمي ،الختالف دورة
رأس املال من بضاعة (سلع) ألخرى ،فهي في تجارة السيارات غيرها في تجارة الحبوب ،ألن األولى أقل
أهمية من الثانية بالنسبة ألولويات الحاجات البشرية ،كما أن بعض األنشطة يمثل فيها التمويل
املحلي ( )٪8٠من رأس املال ،و( )٪2٠تعتمد على االستيراد من الخارج ،لذلك فإن تحديد  8دورات
لرأس املال على أساس مجموع الواردات يؤدي إلى نتيجة خاطئة حتما من تقدير الوعاء.
ولذا يقترح هنا أن يقدر رأس املال بالطرق األخرى كعقد الشركة ونظامها والسجل التجاري
واملظاهر الخارجية .انظر:
 ريحان ،محمد ريحان حسين .حلول مقترحة ملشكالت التحاسب الضريبي" .والزكاة في اململكةالعربية السعودية" .مجلة االقتصاد واإلدارة( .جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،العدد  ،15شوال
14٠2ه) ص.174 :
()1٠1

الباب التمهيدي

االقتصادي (وهو يتراوح لدى مصلحة الزكاة بين ( )٪5للتجار مستوردي الخضر والفاكهة
و( )٪1٠ملستوردي األرزاق و( )٪15لباقي األنشطة) وذلك بعد حسم ( )٪3٠من صافي الربح
املقدر نظير املصروفات املختلفة(.)1
والخالصة أن وعاء زكاة عروض التجارة يتكون من ثالث عناصر هي:
 صافي رأس املال العامل النامي. الربح الناش ئ عن النشاط االقتصادي. املال املستفاد بسبب مستقل عن النشاط التجاري.فهذه العناصر الثالثة تمثل وعاء الزكاة أي عناصر الذمة املالية للتاجر التي يجب
أن تضم ويخصم منها تكلفة حوائجه األصلية والديون ،ويزكى الباقي(.)2
وقد تبين معنا في الصفحات السابقة املقصود بصافي رأس املال العامل النامي،
ويحسن أن نشير اآلن إلى ما ذكره الفقهاء في تناولهم ملفهوم الربح واملال املستفاد.
إذ فصل فقهاء املالكية املقصود بنماء العين( )3إلى:
 ربح :وهو زائد ثمن مبيع اتجر على ثمنه األول ذهبا أو فضة ،أي أن الربح هو زيادةثمن بيع عروض التجارة عن ثمن شرائها.
 غلة :وهي ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كثمر النخل املشترى للتجارة.أي ما تجدد من السلع املشتراة للتجارة بال مبيع لها كصوف ولبن غنم مشترى للتجارة.

( )1الجمجوم .املرجع السابق :ص .46
( )2عوض ،رفعت ناصف .أصول املحاسبة الضريبية لزكاة عروض التجارة وضريبة األرباح التجارية
والصناعية .رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة :كلية التجارة ،جامعة األزهر1396 ،ه).
( )3الدردير .الشرح الكبير .والدسوقي .حاشية الدسوقي .مرجع سابق.461/1 :
 عليش ،محمد .تقريرات مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :مرجع سابق.461/1 :()1٠2
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 فائدة :وهي ما تجدد ال عن مال عنده أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث وثمنعرض القنية ،فاملتجدد من عروض القنية هو فائدة ،أو املتجدد من عروض مكتراة للقنية.
فالزيادة التي تعرف في الفقه اإلسالمي "بالفائدة" هي التي تعرف في علم املحاسبة
"باألرباح الرأسمالية" ،والزيادة املسماة "غلة" في الفقه اإلسالمي هي "األرباح العرضية" في
علم املحاسبة ،والزيادة املسماة "ربح" في الفقه اإلسالمي هي "الربح العادي" عند
املحاسبين(.)1
فالربح هو ما يسمى اآلن باألرباح العادية .والغلة هي األرباح العرضية والفائدة هي
األرباح الرأسمالية .وبينما قسم املالكية النماء إلى هذه األقسام الثالثة نجد أن سائر
الفقهاء اكتفوا بتقسيم النماء إلى ربح وفائدة .فالربح يشمل األرباح العادية وغير العادية،
والفائدة تعبير عن األرباح الرأسمالية.
وتأثير هذا التقسيم على وعاء الزكاة هو من ناحية الحول .فعند املالكية ،فإن الغلة
والفائدة يستقبل بهما حول خاص بهما غير حول أصل املال .أما الربح ،فالجمهور؛ أن
حوله من حول أصل املال .أما من قال إن النماء قسمان ،فعندهم أن الفائدة فقط
يستقبل بها حول خاص غير حول أصل املال .كما الربح (العادي وغير العادي) فيضم عند
الجمهور ألصل املال في الحول(.)2

( )1أما الفقهاء من غير املالكية فإنهم يقسمون النماء إلى قسمين:
نماء ممارسة النشاط وهو الربح (عادي وغير عادي) ونماء عروض القنية وهو الفائدة .انظر:
 د .شحاته ،شوقي إسماعيل .نظرية املحاسبة املالية من منظور إسالمي .ط( ،1القاهرة:الزهراء لإلعالم العربي14٠7 .ه) ص.12٠-116 :
( )2شحاته ،شوقي .تنظيم وممارسة الزكاة في التطبيق املعاصر( .القاهرة :الزهراء لإلعالم العربي،
14٠8ه) ص.116 :
()1٠3
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تقويم أموال التجارة وإخراجها:
تقوم عروض التجارة بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة ،ال بحسب سعر شرائها...
وتضم السلع التجارية بعضها لبعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها(.)1
أما عن إخراجها فعند أبي حنيفة والشافعي (في أحد أقواله) ،هو جواز إخراج
الزكاة من عين التجارة أو قيمتها( .)2وعند أحمد والقول الثاني عن الشافعي أن الزكاة يجب
أن تخرج من قيمة السلع ال من عينها ،ألن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة( .)3قال
النووي في املجموع" :أصح األقوال عند األصحاب وهو ما نصه في األم واملختصر وهو
الجدير وبه الفتوى وعليه العمل أنه يجب ربع عشر القيمة مما قوم به وال يجوز أن يخرج
(.)4

من نفس العرض"

ويقوم دين التجارة املؤجل واملرجو األداء -كما قرره فقهاء املالكية -بأنه يقوم الدين
بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال( .)5أي املقارنة بين أسعار البيع اآلجل وأسعار البيع
العاجل لعروض التجارة ،ويعتبر هذا هو القيمة الجارية الحالية للدين .دون حاجة
لتحديد القيمة الحالية على أساس سعر الخصم الذي يتضمن فائدة ربوية(.)6
( )1أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .426
الزحيلي ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته .مرجع سابق.792/2 :
( )2ابن همام .فتح القدير .مرجع سابق 532/1 :وابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق 35/2 :؛
والشيرازي .املهذب .مرجع سابق.218/1 :
( )3ابن قدامة .املغني .مرجع سابق 31/2 :؛ والبهوتي ،كشاف القناع .مرجع سابق241/2 :
( )4النووي .املجموع .مرجع سابق.68/6 :
 وقد أيدت توصيات وفتاوى الندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصر املنعقدة بالقاهرة في ربيع األول14٠9ه .ص ،21إخراج الزكاة بالقيمة مع جواز إخراجها عينا إذا كان ذلك يدفع الحرج عن املزكي
لنقص السيولة لديه.
( )5املواق ،محمد بن يوسف .التاج واإلكليل ملختصر خليل بهامش الحطاب .ط( ،1مصر :مطبعة
السعادة1328 ،ه)  - .331/2ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص .1٠9
 الدردير .الشرح الكبير .مرجع سابق.274/1 :( )6شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .144
()1٠4
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املطلب الثاني:
زكاة النشاط الصناعي
أصبح النشاط الصناعي في عصرنا من أهم أنواع األنشطة االقتصادية في كثير من
اقتصاديات دول العالم .فهو من األموال النامية املستحدثة وفرض الزكاة عليه هو عمل
بعموم النصوص من القرآن والسنة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال .إن حديث سمرة
بن جندب  -رض ي هللا عنه  -هو من العموم بحيث يصدق على كل ما يستثمر من أجل
الربح ،سواء كان هذا االستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة( .)1فضال عن أن علة
وجوب الزكاة كما بينها الفقهاء  -وهي النماء -متحققة في املال الصناعي والحكم يدور مع
العلة وجودا وعدما( .)2كما أن حكمة تشريع الزكاة ،وهي التزكية والتطهير ألرباب األموال،
واملواساة لذوي الحاجة تؤكد إيجاب الزكاة فيه.
أما القول بأنه لم ينقل عن فقهاء السلف قول بذلك  -فذلك كما يقول د.
القرضاوي" :-ألن بعض هذه األموال النامية لم ينتشر في عصرهم انتشارا تعم به البلوى،
ويدفع الفقيه إلى االجتهاد واالستنباط ،وبعضها لم يكن موجودا قط .ومع ذلك وجد من
أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه األموال"(.)3
والخالف اليوم بين الفقهاء املعاصرين لم يعد حول وجوب أو عدم وجوب الزكاة
على املنشآت الصناعية ،فجمهورهم أصبح يرى وجوب تزكيتها إال أنهم اختلفوا في كيفية
إلحاقها ،فبعضهم ألحقها بزكاة عروض التجارة وآخرون ألحقوها بزكاة الزروع والثمار.
فقد رأت حلقة الدراسات االجتماعية( )4قياس زكاة املصانع باعتبارها رأس مال ثابت على
( )1قاسم ،يوسف .خالصة أحكام زكاة التجارة والصناعة .مرجع سابق :ص.27
( )2الندوي ،علي أحمد .القواعد الفقهية( .دمشق :دار القلم14٠6 ،ه) ،ص.227 :
( )3القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.464/1 :
( )4حلقة الدراسات االجتماعية للجامعة العربية  -الدورة الثالثة  -ص ،241 :نقال عن القرضاوي
بفقه الزكاة.
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زكاة الزروع والثمار  -التي تعتبر إيراد لرأس مال ثابت وهو األرض .ومن ثم تكون زكاة
املصانع بين ( )٪1٠-٪5اعتمادا على تكاليف اإلنتاج.
وفي الندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة بالقاهرة في ربيع األول 14٠9ه
املوافق أكتوبر 1988م ،جاء في التوصيات ما يلي(:)1
"بعد االطالع على ما جاء عن هذا املوضوع في فتاوى مؤتمر الزكاة األول(( )2فقرة )6
تبين أن املشروعات الصناعية يمكن قياسها على األراض ي الزراعية باعتبار كل منهما أصال
ثابتا يدر دخال متجددا بالعمل فيه والنفقة عليه ،ومن ثم تجب الزكاة في املنتوج بنسبة
( .)٪5كما يمكن معاملة رأس املال العامل (األصول املتداولة) من املشروع الصناعي
معاملة عروض التجارة ومن ثم تجب الزكاة في األصل والناتج بنسبة ( )٪2.5مع عدم
خضوع األصول الثابتة فيه للزكاة.
واملوضوع في حاجة ملزيد من الدراسة والتداول في ندوة قادمة إن شاء هللا".
وقد ذهب بعض الفقهاء املعاصرين مذهب الرأي األول وهو قياس دخل املصانع
على زكاة الزروع والثمار( .)3بينما أخذ غيره بالقياس على زكاة عروض التجارة.
وقد وقفت على رأي لإلمام الشاطبي -جاء ضمن مجموعة فتاوى له" -أن الصانع
حكمه حكم التاجر املدير ألنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع ،فقوم كل عام ما
بيده من السلع ،ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ،ويزكى الجميع إذا بلغ نصابا"(.)4
( )1بيت الزكاة الكويتي .فتاوى وتوصيات الندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة .القاهرة16-14 :
ربيع األول 14٠9ه املوافق  27-25أكتوبر 1988م( .تنظيم الهيئة الشرعية العاملية للزكاة :بيت
الزكاة  -الكويت) ،ص.14-13 :
( )2املنعقد في الكويت في  29رجب –  1شعبان 141٠ه.
( )3مثل القرضاوي إال أنه اختلف عنهم في أنه ال يرى تزكية الغلة ،وإنما صافيها أي (الغلة  -اهتالك
رأس املال) ،وكذلك ذهب إلى هذا د .محمود أبو السعود .انظر:
 أبو السعود محمود .فقه الزكاة املعاصر( .اململكة املتحدة ،أكسفورد للنشر1989 ،م) ،ص .111( )4الشاطبي .فتاوى اإلمام الشاطبي .تحقيق :محمد أبو األجفان .مرجع سابق :ص.132
()1٠6

اإلطار الفقهي للزكاة

واملعمول به لدى مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية ،هو معاملة
الصناعة كالتجارة في الزكاة .ويتم تحديد وعاء الزكاة بناء على ما بيناه في بداية املطلب
السابق ،وذلك ملن لديهم حسابات منتظمة .أما أولئك الذين ال يملكون حسابات يركن
إليها أو كانت لديه حسابات ولكن غير نظامية ،فإن املصلحة تهدرها وال تركن إليها .وبالتالي
تلجأ املصلحة إلى ربط الزكاة بالتقدير الجزافي على أصحاب املصانع(.)1
وقد استقر الرأي في املصلحة على تقدير رأس املال العامل في املصانع -ملن ليس
لديهم حسابات منتظمة -بواقع ( )٪25من رأس املال املدفوع ،إال إذا أقر املصنع بأكثر من
ذلك فيؤخذ بإقراره في هذه الحالة( .)2فيضم هذا التقدير لرأس املال العامل مع األرباح،
ليكون وعاء الزكاة الذي يفرض عليه (.)٪2.5
وفي نشرة لبيت الزكاة الكويتي :عن زكاة القروض التجارية والصناعية أن مبادئ زكاة
الثروات الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروات التجارية ففي كليهما "تقوم البضائع
املشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية ويضاف إليها النقد الذي لدى املزكي ،والديون الجيدة
املستحقة له على الغير ،ويسقط ما عليه من الديون ،ثم يزكى الباقي"( .)3مع عدم إدخال
األصول الثابتة في وعاء الزكاة .إال أن املواد الخام املستخدمة في املصنع إذا حال عليها
الحول .أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو العروض تجب فيها الزكاة ،سواء كانت
مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد ،أو استعملت ولم يتم بيعها ،فتؤخذ الزكاة من قيمة
ما فيها من مواد خام ،ملا زادته الصنعة في قيمتها.

( )1اململكة العربية السعودية ،نظام الزكاة السعودي .مادة ( )7من الالئحة التنفيذية .الصادر بالقرار
الوزاري رقم ( )393وتاريخ (137٠/8/6ه).
( )2جمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة .مرجع سابق :ص .61
( )3بيت الزكاة .زكاة الثروة التجارية الصناعية( .الكويت :بيت الزكاة ،د.ت ).ص.9-8 :
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ً
إذا هناك رأيان في زكاة أموال املصانع(:)1
( )1فريق قاس دخل املصانع على دخل األرض الزراعية ،فأوجب الزكاة إما في
الغلة (اإليراد) بمعدل (( )٪1٠وهو رأي املشايخ أبو زهرة ،وخالف ،وحسن) أو في صافي
الغلة = الغلة  -اهتالك رأس املال (وهو رأي د .القرضاوي).
( )2واألكثرية اليوم ترى قياسها على زكاة عروض التجارة( ،)2بحيث تجب الزكاة
في صافي رأس املال املتداول( )3وصافي الغلة مع إضافة املال املستفاد وسعر الزكاة
( .)٪2.5ألن طبيعة األصول الثابتة في املصانع تختلف عن طبيعة األرض .ومن ناحية
فإن النشاط الصناعي أقرب للنشاط التجاري منه إلى النشاط الزراعي(.)4
ومن العلماء من يؤكد أن باب زكاة عروض التجارة هو القاسم املشترك بين
جميع أوعية الزكاة وأصنافها .فجميعها يصب في هذا الوعاء بحيث تأخذ أحكامه ،متى
تخلت عن صفاتها األساسية ،وقصد من ورائها الربح والكسب .فأصول أموال الزكاة
التي حدد الفقهاء وعاءها وأحكامها :كالنقدين ،واألنعام ،والزروع والثمار ،تصنف في
( )1هناك رأي البن عقيل الحنبلي ذكره ابن القيم في "بدائع الفوائد" وفيه أوجب الزكاة في املستغالت
(كالعقار) املعد للكراء تخريجا على ما ورد عن اإلمام أحمد في تزكية حلي الكراء.
يقول د .القرضاوي :وبهذا تكون زكاة املصانع وغيرها من املستغالت كزكاة عروض التجارة على أن
يدخل في الوعاء قيمة األصل ذاته (عقار ،طائرة ،مصنع) ألنه هنا هو رأس املال النامي املغل وليس
كاألصل الثابت عند التاجر الذي ال يقصد الكسب من ورائه .وهو أيضا أحد الروايات عن اإلمام
مالك كما ذكر ابن رشد ،انظر:
 ابن القيم ،بدائع الفوائد .مرجع سابق ،143/3 :وابن رشد ،بداية املجتهد .مرجع سابق.237/1 :( )2انظر - :املزيني ،أحمد .الزكاة والضرائب في الكويت قديما وحديثا .ط( ،1الكويت :ذات السالسل،
14٠4ه) ،ص.1٠4-1٠1 :
( )3وهناك من يرى فرض الزكاة على األصول الثابتة للمصانع  -وهو رأي شاذ -انظر:
 املصري ،رفيق يونس" .زكاة األصول الثابتة" .ورقة مقدمة للندوة العاملية حول السياسة املاليةوتخطيط التنمية في دولة إسالمية ،املنعقدة في إسالم آباد ،باكستان في الفترة 1٠-6 :يوليو 1986م.
( )4وقد سبق أن تكلمت في هذا ،انظر :ص 42وما بعدها (الفصل الثاني).
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عروض التجارة متى ما أعدت لبيع وشراء ألجل ربح وكسب(.)1
"ومن األمثلة واملسائل التي عدل بأحكامها األصلية إلى أحكام زكاة عروض التجارة:
 -1السائمة التي تنوى للتجارة تجب فيها زكاة التجارة.
 -2النقدان وما في حكمهما إذا اتخذا للتجارة وقصد بهما الربح.
 -3ومن ملك أرضا لتجارة فزرعت ،عليه زكاة تجارة فقط.
 -4ومن ملك نخال لتجارة ،فأثمر ،فعليه زكاة تجارة.
 -5منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر املنافع ويؤجرها بقصد التجارة.
ويدخل في هذا ما في معناه مما يجعل دخله مال زكاة .وعلى ذلك فالضابط آلحاد
هذا الباب هو:
"إن كل ما قصد به الربح من األعيان ،أو املنافع فإنه يخضع ألحكام زكاة عروض
التجارة"(.)2
وقول د .أبو سليمان هذا يعضد ما سبق أن ذكرته في الفصل الثاني من أن
املصانع التي تنتج منتوجات تحويلية هي أقرب لعروض التجارة ،فتزكى زكاتها.

( )1أبو سليمان ،عبدالوهاب .أداء الزكاة وحسابها االقتصادي وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية.
مرجع سابق :ص .43
( )2أبو سليمان ،املرجع السابق :ص .46-45
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املبحث اخلامس:
زكاة الثروة املعدنية والبحرية
الثروة املعدنية هي كل ما يخرج من باطن األرض وله قيمة ،كاملعادن والكنوز
املدفونة بفعل اإلنسان .والثروة البحرية هي كل ما يستخرج من البحر من لؤلؤ
ومرجان ونحوه وما يصطاد من أسماك وغيرها من األحياء املائية.
وفي هذا املبحث أتناول في مطلبين زكاة الثروة املعدنية أوال ،ثم زكاة املستخرج
من البحر ،على النحو التالي:
املطلب األول :زكاة املعادن والركاز.
املطلب الثاني :زكاة املستخرج من البحر.
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املطلب األول:
زكاة املعادن والركاز
عرف ابن قدامة املعدن بقوله" :هو كل ما خرج من األرض مما يخلق فيها
(احترازا من الكنز) من غيرها مما له قيمة"(.)1
ويقصد بالكنز املال املدفون في األرض بفعل اإلنسان .أما الركاز فهو ما بداخل
األرض من معدن أو كنوز في لغة أهل العراق ،وفي لغة أهل الحجاز فإن الركاز هو املال
املدفون خاصة ،وهو الذي فيه الخمس(.)2
وقد ثبتت مشروعية وجوب زكاة املعدن بأدلة من القرآن الكريم والسنة املطهرة
واإلجماع ،وأقوال بعض السلف.
فمن القرآن الكريم ،قوله تعالى :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﱠ البقرة ،اآلية.267 :
قال القرطبي في تفسيره :تضمنت اآلية ثالثة أشياء تجب فيها الصدقة :النبات
واملعادن والركاز(.)3
وقوله تعالى :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ التوبة ،اآلية.1٠3 :
وعموم النص دال على وجوب الزكاة في مال ،واملعدن والركاز مال.

( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.23/3 :
( )2ابن األثير .النهاية في غريب الحديث .مرجع سابق.1٠7/2 :
 أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .247( )3القرطبي .الجامع ألحكام القرآن .مرجع سابق.321/3 :
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ومن السنة النبوية ما رواه اإلمام مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن
عن غير واحد "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع لبالل بن الحارث املزني معادن
القبلية وهي من ناحية الفرع  -قال فتلك املعادن ال يؤخذ منها إلى اليوم إال الزكاة"(.)1
وحكى أبو عبيد في األموال" :أنه صلى هللا عليه وسلم أخذ من املعادن القبلية
الصدقة"(.)2
وقوله :صلى هللا عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة" :العجماء جرحها جبار ،والبئر
جبار ،واملعدن جبار ،وفي الركاز الخمس"(.)3
أما اإلجماع فقد حكاه الخطيب الشربيني في مغني املحتاج( .)4وأما أقوال بعض
السلف فقد حكى بعضها أبو عبيد في األموال ،فقال:
"وكان رأي عمر في املعادن كالذي يروى في القبلية من
أخذ الركاز" ،وقال" :حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة
عن عبدهللا بن أبي بكر أن عمر بن عبدالعزيز كتب "أن
خذ من املعادن الصدقة وال تأخذ منها الخمس" ثم قال
أبو عبيد :وكذلك كان رأي مالك بن أنس"(.)5

( )1اإلمام مالك .كتاب املوطأ .ط( 3بيروت :دار اآلفاق الجديدة14٠3 ،هـ) ،ص.2٠٠ :
( )2أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .423
( )3حديث صحيح أخرجه كثير من أئمة الحديث .انظر:
 العسقالني .فتح الباري .مرجع سابق.363/3 : النسائي .سنن النسائي .مرجع سابق.44/5 : الترمذي .الجامع الصحيح .مرجع سابق.25/3 : البيهقي .السنن الكبرى .مرجع سابق.156/4 :( )4الشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق.94/1 :
( )5أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .348
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 أقوال الفقهاء يف املعدن والركاز:
املعدن والركاز لفظان مترادفان عند الحنفية( .)1فالركاز عندهم يطلق على املعدن
وعلى الكنز أيضا .قال الكاساني :إن إطالق الركاز على املعدن حقيقة وعلى الكنز مجازا(.)2
وقد وافق أبو عبيد رأى الحنفية في هذه املسألة(.)3
أما جمهور الفقهاء من املالكية الشافعية والحنابلة فقالوا أن اللفظين مختلفان.
فالركاز يطلق على دفين الجاهلية ،واملعدن هو املوجود خلقة تحت األرض(.)4
 صفة املعدن الذي يتعلق به احلكم:
وأما صفة املعدن الذي يتعلق به الحكم من حيث وجوب الخمس أو الزكاة
فاختلفوا فيه على ثالثة أقوال:
األول :قال به املالكية والشافعية والظاهرية( ،)5إذ خصوا معدني الذهب والفضة
بالحكم.
الثاني :قال به الحنابلة .وهو تعلق الحكم في كل ما يستخرج من األرض مما يخلق
فيها من غيرها وله قيمة(.)6
( )1ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.536/1 :
( )2الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.65/2 :
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .347
( )4أما إذا وجد على الدفين عالمة اإلسالم ،فهو لقطة ،تجرى عليه أحكامها.
 الخرش ي ،محمد بن عبدهللا .الخرش ي على مختصر سيدي خليل( .بيروت :دار صادر ،د.ت.217/2 ). والشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق.394/1 : وابن قدامة .املغني .مرجع سابق.53/3 :( )5اإلمام مالك .املدونة الكبرى .مرجع سابق.292/1 :
 والشيرازي .املهذب .مرجع سابق.162/1 : وابن حزم .املحلى .مرجع سابق.225/5 :( )6ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.53/3 :
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الثالث :قال به الحنفية وفيه تفصيل:
(أ) فاملعدن القابل لالنصهار كالذهب والفضة والنحاس ونحوه ،فهذا فيها الخمس.
(ب) املعدن غير القابل لإلذابة ،كالزرنيخ والحص والنورة ونحوها مما هو من
أجزاء األرض ،فال ش يء فيها ألنها كالتراب.
(ج) املائع من املعادن كالنفط ،فحكمه كاملعدن غير القابل لالنصهار ،أي فيه الخمس.
(د) والزئبق لهم فيه قوالن قول يوجب الخمس وآخر ال يوجبه وهو قول أبي
حنيفة األخير(.)1
ويرى بعض العلماء املعاصرين أن رأي الحنابلة هو األرجح ملا ذكروه من أدلة،
وألن العبرة بالقيمة وليس الجنس .فاملعادن املختلف فيها هي في الواقع ذات قيمة مالية
وقد يعدل بعضها قيمة الذهب والفضة ال سيما في وقتنا الحاضر(.)2
 مقدار الواجب وصفته:
اختلف الفقهاء أيضا في املقدار الواجب إخراجه وفي صفته على الوجه التالي:
(أ) قال الحنفية :إن الواجب في املعادن التي يتعلق بها الحكم  -والتي حصروها في
القابلة لإلذابة -هو الخمس فيما استخرج ،وحكمه أنه فيء(.)3

( )1الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.67/2 :
( )2الدبو ،إبراهيم فاضل .املعادن والركاز :بحث مقارن في االقتصاد اإلسالمي .ط( 1بغداد :طبع
بمساعدة اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية،
د.ت ).ص.15 :
 القرضاوي ،يوسف .فقه الزكاة .مرجع سابق.439/1 : البنا ،د .محمود عاطف .نظام الزكاة والضرائب في اململكة العربية السعودية (الرياض :دار العلومللطباعة والنشر14٠3 ،ه) ص.151 :
 املودودي ،أبو األعلى .فتاوى الزكاة .مرجع سابق :ص .31( )3ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.537/1 :
()114

اإلطار الفقهي للزكاة

(ب) وقال فريق من العلماء أن ما يجب إخراجه من املعدن هو ربع العشر ،وصفته
()1

أنه زكاة .وتخرج من عينها إذا كانت أثمانا ومن قيمتها إن لم تكن منها .وهو قول الحنابلة

واملالكية( .)2بشرط أن يكون املستخرج قد كلفا الواجد عمال كبيرا في الحصول عليه ،ولم
يكن قطعة نادرة من الذهب أو الفضة.
وبهذا قال الشافعية وهو الرأي الصحيح عندهم(.)3
وحكى ابن قدامة مثل هذا عن عمر بن عبدالعزيز(.)4
وفي رأي ثان قال الشافعية( :)5فيه الخمس .وذلك قياسا على الركاز وبجامع الخفاء
في األرض .وهو قول املالكية في املستخرج من األرض إذا كان قطعة نادرة من الذهب أو
الفضة ولم تكلف من يعثر عليها كبير عمل عند استخراجها(.)6
وفي رأي ثالث قال الشافعية( :)7أن املعدن محل النزاع ،أن بذل الواجد له جهدا في
الحصول عليه ،لزمه ربع العشر .وان حصل عليه بال تعب ،ففيه الخمس .قال النووي في
املجموع عن أقوال الشافعية الثالثة ":هذه األقوال مشهورة والصحيح منها عند األصحاب
وجوب ربع العشر"(.)8
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق 54/3 :وكذلك البهوتي .شرح منتهى اإليرادات .مرجع سابق.399/1 :
( )2اإلمام مالك .املدونة الكبرى .مرجع سابق.287/1 :
قال اإلمام مالك" :املعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين الحصد".
( )3الشربيني .مغنى املحتاج .مرجع سابق .394/1 :والنووي .املجموع .مرجع سابق.83/6 :
( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.54/3 :
( )5الشربيني .مغني املحتاج .املرجع السابق 394/1 :والنووي .املجموع .مرجع سابق.82/6 :
( )6اإلمام مالك .املدونة الكبرى .املرجع السابق.287/1 :
( )7الشربيني .مغني املحتاج .املرجع السابق.394/1 :
( )8النووي .املجموع .مرجع سابق.83/6 :
 الرملي ،شهاب الدين .نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج( .مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيالحلبي1386 ،ه) .1٠8/3
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 شرط النصاب و احلول:
من قال بأن الواجب في املعدن الخمس ،لم يشترط فيه نصابا ،بل أوجب الخمس
في قليله وكثيره ،وكذلك لم يشترطوا حوالن الحول على تملكه .وذلك ألنهم اعتبروه كالفيء
والغنيمة.
أما من قال إن الواجب إخراجه من املعدن زكاة وليس بخمس فاشترطوا بلوغ
النصاب إذا استخرجه صاحبه دفعة واحدة.
ونصاب املعدن عند األئمة الثالثة الذين اشترطوه ،هو نصاب النقدين ( 85جراما
من الذهب أو  2٠٠درهما من الفضة).
أما عن اشتراط حوالن الحول على املال املستخرج من املعدن فذهب جمهور
الفقهاء من املالكية( ،)1والشافعية( )2في القول األصح عندهم والحنابلة( )3إلى عدم اعتبار
()4

الحول في الخارج من املعدن .وذهب قلة إلى اشتراط الحول وهو رأي إسحاق وابن املنذر
وقول للشافعية( ،)5وهو رأي الظاهرية(.)6

وقال الفقهاء الذين اعتبروا املدفوع من املعدن زكاة ،بأنه ال يجوز إخراج النصيب
املقدر منه إال بعد سبكه وتصفيته ،قياسا على عشر الحبوب .وال يخصم من وعاء الزكاة
أية تكاليف دفعت الستخراج املعدن أو تصفيته ،إال إذا استدان على ذلك فإنه يحتسب
به كما هو الشأن في الزرع( .)7أو تجب الزكاة في املعدن حين اإلخراج وبلوغ النصاب .ويضم
( )1اإلمام مالك .املدونة الكبرى .مرجع سابق.287/1 :
( )2الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.283/3 :
( )3ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.55/3 :
( )4املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )5الشيرازي .املهذب .املرجع السابق.163/1 :
( )6ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.1٠8/6 :
( )7البهوتي .كشاف القناع عن متن اإلقناع .مرجع سابق.225/2 :
 وشرح منتهى اإليرادات .مرجع سابق - .398/1 :الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.162/1 : الخرش ي .الخرش ي على مختصر سيدي خليل .مرجع سابق.2٠8/1 :()116
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الجنس الواحد من املعدن بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل النصاب كالزرع و
الثمار ،وال يضم جنس إلى آخر غير نقد.
 حكم زكاة النفط "البرتول":
على الرغم من أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يجيز التملك
الخاص للمعادن بامتالك األرض ملكا خاصا -على النحو الذي سأفصله الحقا ،-فإن
املالكية في املشهور عندهم ،ذهبوا إلى أن ملكية املعادن تعود لجميع املسلمين وأن اإلمام
يليها( :)1فمصادر الثروة املعدنية عندهم هي من قبل األموال العامة التي تخدم مصالح
الجماعة ،يتصرف فيها اإلمام بما تقتضيه مصلحة جماعة املسلمين.
وهذا هو االتجاه الذي عليه أغلب الدول والشعوب املسلمة وغير املسلمة في
عصرنا الراهن ،فامتالك املعادن واستخراجها أصبح من اختصاص الدولة بحيث
تستخدم حصيلة دخلها من هذه املعادن في مصالح األمة ومرافقها الضرورية والجارية(.)2
واملال العام ال يكون محال للزكاة عند الجمهور ألنه ملك لجميع أفراد املجتمع بما
فيه الفقراء .فأموال الزكاة والفيء والغنيمة وكل ما يرد إلى بيت املال ويكون مملوكا ملكا
عاما ال زكاة فيه( .)3و على ذلك فهناك من يرى أن النفط وهو ملك للدولة ال يخضع لزكاة
املعادن .بينما يميل قسم آخر من املعاصرين إلى إخضاعه للزكاة ،ألن موارد الدولة

( )1انظر مراجع الصفحة التالية.
( )2أبو سليمان ،عبدالوهاب" .أداء الزكاة وحسابها االقتصادي وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية
" .مجلة البحوث الفقهية املعاصرة .مرجع سابق :ص .42-41
( )3السيوطي .مطالب أولى النهي .مرجع سابق.16/2 :
 النووي .املجموع .مرجع سابق.34٠/5 : الشيرازي .املهذب .مرجع سابق،193/1 : النجار .منتهى اإلرادات .مرجع سابق.174/1 : ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.26٠/2 :()117
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يشترك في االستفادة منها الجميع األغنياء والفقراء ،بينما إخضاع مال معين للزكاة يحدد
املستفيدين منه في املصارف الثمانية وفي مقدمتهم الفقراء واملساكين(.)1
 أقوال الفقهاء يف ملكية املعادن:
اتفق الفقهاء على أن املعادن املوجودة في األرض اململوكة لبيت املال تكون تابعة له
والنظر فيها لإلمام(.)2
أما املعادن املوجودة في األراض ي الخاصة ،فقد ذهب املالكية في املشهور إلى أن
املعادن ال تتبع األرض التي هي فيها ،بل تعود لجميع املسلمين( .)3ألن املعادن التي في جوف
األرض أقدم من ملك املالكين لها ،وألنها مما يحتاج إليه جميع الناس ،وال يستغنون عنها،
وقد يجددها شراء الناس ..فلو لم يكن حكمها لإلمام ألدى ذلك إلى الفتن و الهرج(.)4
أما جمهور الفقهاء فقد ميزوا بين املعادن املوجودة في األرض اململوكة واملعادن
املوجودة في األرض املباحة(.)5
( )1وممن يقول بذلك:
 شحاته ،شوقي إسماعيل .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .199 أبو شريعة ،جمال .زكاة البترول والثروة املعدنية .رسالة ماجستير غير منشورة (عمان :الجامعةاألردنية14٠6 ،ه) ص  .137-136كما ذهب إلى ذلك األساتذة:
 د .أنس الزرقا ،د .منذر القحف ،د .رفيق املصري ،في مقابالت شخصية مع حضراتهم.( )2ابن رشد القرطبي ،أبو الوليد .تحقيق :محمد محي .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في
مسائل املستخرجة( .بيروت :دار الغرب اإلسالمي14٠4 ،ه) .398-395/2
 ابن رشد .املقدمات املمهدات .مرجع سابق،225/1 : الشافعي .األم .مرجع سابق - ،268/3 :ابن عابدين .رد املحتار،319/2 :( )3الدسوقي .حاشية الدسوقي .مرجع سابق،486/1 :
 ابن رشد .املقدمات املمهدات .مرجع سابق.3٠٠/1 :( )4املرجع السابق.487/1 :
( )5العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.35٠/1 :
 يونس ،عبدهللا مختار .امللكية في الشريعة اإلسالمية ودورها في االقتصاد اإلسالمي( ،اإلسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة14٠7 ،ه) ص  253وما بعدها.
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فأما املعادن املوجودة في األرض اململوكة ،فقد انقسم رأي الفقهاء فيها إلى مذهبين:
األول :ذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن املعادن الجارية مباحة ال تملك بملك
األرض ،أما املعادن الجامدة فتملك بملك األرض سواء كانت ظاهرة أم باطنة(.)1
الثاني :ذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن املعادن التي تظهر في األرض اململوكة
تملك بملك األرض سواء كانت ظاهرة أم باطنة ألنها أجزاء من األرض كترابها ،فتملك
بملكها ألن من ملك أرضا ملك عمقها(.)2
أما املعادن املوجودة في األرض املباحة فقد ميز جمهور الفقهاء بين نوعين منها:
األول :املعادن الظاهرة
اتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة( )3على أن املعادن الظاهرة ال تملك
باإلحياء وال يجوز للحاكم أن يقطعها ألحد من املسلمين ألن في ذلك ضررا بهم وألن
النبي صلى هللا عليه وسلم استرجع من األبيض بن الحمال ما أقطعه إياه في ملح مأرب
عندما علم تعلق مصلحة الناس به.

( )1البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.189/4 :
 البهوتي .شرح منتهى اإلرادات .مرجع سابق.461/2 : املرداوي ،عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان .اإلنصاف( .بيروت :دار إحياء التراث العربي،14٠٠هـ) .363 ،362/6
( )2الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق.288/1 :
 الجمل .سليمان .حاشية الجمل على شرح املنهج ،مرجع سابق.573/3 :( )3ابن عابدين .الدر املختار .مرجع سابق.433/6 :
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق،194/6 : النووي .املجموع شرح املهذب .مرجع سابق،475/14 : الشافعي .األم .مرجع سابق،266-265/3 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.422/5 :()119
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الثاني :املعادن الباطنة
وفيها اختلفوا على مذهبين:
(أ) ذهب الشافعية والحنابلة واملالكية في املشهور( )1أنها ال تملك باإلحياء ألن النبي
صلى هللا عليه وسلم علق امللك في اإلقطاع على اإلحياء ،واإلحياء فيه عمارة لألرض بينما
استخراج املعادن فيه تخريب فال يكون سببا للملك.
(ب) وذهب الحنفية والشافعية في قول ورواية عن اإلمام أحمد اختارها ابن
قدامة( )2إلى أنه يملكها باإلحياء ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أقطع بالل بن الحارث
معادن القبلية غوريها وجلسيها(.)3
واليوم يرجح كثير من الفقهاء ما ذهب إليه املالكية في املشهور من أن ملكية
املعادن يجب أن تكون لعامة املسلمين (للدولة) .ألن هذا ما يتفق مع السنة وعمل النبي
عليه السالم ،واملعاني الفقهية ،والتكافل االجتماعي السليم ،ويتفق مع التكافؤ بين العمل
ومقدار الثمرة(.)4
( )1الشافعي .املرجع السابق.267-266/3 :
 ابن قدامة .املرجع السابق.423 - 422/5 : الدسوقي .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .مرجع سابق.447-446/1 :( )2الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.194/6 :
 الشيرازي .املهذب .مرجع سابق،425/1 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق،422/5 :( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .47٠
البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.188/4 :
( )4أبو زهرة ،محمد .التكافل االجتماعي في املجتمع اإلسالمي (القاهرة :دار الفكر العربي1964 ،م) ص،32 :
 العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.36٠/1 : املظفر ،محمود .الثروة املعدنية وحقوق الدولة والفرد فيها( ،اإلسكندرية :منشأة املعارف،141٠ه ،ص.168-165 :
 املظفر ،محمود .إحياء األراض ي املوات( .القاهرة :املطبعة العاملية1392 ،ه) ،ص.26٠-258 :()12٠
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املطلب الثاني:
زكاة املستخرج من البحر
اختلف العلماء في زكاة املستخرج من البحر ،على الوجه التالي:
(أ) ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه ال ش يء في املستخرج من البحر كاللؤلؤ
واملرجان والعنبر و السمك ونحوه ،لقول ابن عباس" :ليس في العنبر ش يء ،إنما هو ش يء
ألقاه البحر" وروي عن جابر نحوه( .)1وألنه قد كان يخرج على عهده صلى هللا عليه وسلم
وخلفائه ،فلم يأت فيه سنة ،وال عن أحد من خلفائه ،وألن األصل عدم الوجوب ،وألن ما
يلقيه البحر على الساحل كاملباح املأخوذ من البر .أما السمك فهو صيد ،فال زكاة فيه
كصيد البر .هذا ما ذهب إليه الحنابلة في رواية عنهم ،وحكى ذلك ابن قدامة عن عمر بن
عبدالعزيز وعطاء والثوري وابن أبي ليلى( .)2وبه قال املالكية( )3والشافعية( .)4وهو مذهب
أبي حنيفة ومحمد ،وعلى رأيهما أن كل ما يستخرج من البحر ال ش يء فيه ولو كان ذهبا
وفضة( .)5ومال إلى هذا الرأي أبو عبيد في كتابه "األموال"(.)6
(ب) ورأى فريق آخر من الفقهاء ،أن املستخرج من البحر كاملعدن املستخرج من
البر ،ويجب فيه الخمس أو الزكاة على خالف بينهم.
( )1أبو عبيد ،األموال .مرجع سابق :ص .348
 وروى عن ابن عباس ما يخالف هذا .إذ قال في رواية أوردها عبدالرزاق بسند صحيح عن إبراهيمبن سعد :إن كان فيه ش يء فالخمس .انظر:
 ابن همام ،عبدالرزاق .املصنف( .جوهانسبرغ :نشر املجلس العلمي ،توزيع املكتب اإلسالمي بيروت:14٠3ه).64/4 ،
( )2ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.55/3 :
( )3اإلمام مالك .املدونة الكبرى .مرجع سابق ،292/1 :والخرش ي على سيدي خليل .مرجع سابق.212/2 :
( )4الشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق.394/1 :
( )5الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق. 68/2 :
( )6أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص  346وما بعدها.
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قال أبو عبيد في األموال:
"وإنما أوجب الخمس فيما يخرج من البحر -من أوجبه -تشبيها بما يخرج البر من
املعادن ،فرآهما بمنزلة واحدة .وذهب من ال يرى ذلك إلى أنهما مفترقان .يقولون :فرقت
بينهما سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذ جعل في الركاز الخمس ،وسكت عن البحر،
فلم يقل فيه شيئا"(.)1
وعلق محقق كتاب األموال الشيخ محمد خليل هراس على ذلك بقوله" :لم يقل أحد
أن صيد البحر من قبيل الركاز وال قال إنه يجب فيه ما يجب في الركاز بل في الزكاة"(.)2
واستند أصحاب الرأي الثاني على فعل عمر رض ي هللا عنه حيث أخذ الخمس من
العنبر .وممن ذهب إلى هذا الرأي :أبو يوسف في الخراج( .)3وأحمد في رواية عنه( .)4وحكى
أبو عبيد أن عمر بن عبدالعزيز أخذ الخمس من العنبر( .)5وهو قول الحسن الزهري(.)6
ويرى أحد العلماء املعاصرين أن أسانيد الروايات في هذه املسألة لم تبلغ درجة
الصحة ،مما يدلل على أن االجتهاد في هذه املسألة قائم( )7بينما يرى غيره قياس األسماك
التي تستخرج من البحار على املعادن ،فهي ينابيع ثروة ال تقل عن املعادن ،فيؤخذ منها
الخمس( )8ويوافق آخر على قياس األسماك على املعادن ،ولكنه يرى أن الواجب فيها ربع
( )1املرجع السابق :ص .357
( )2املرجع السابق :حاشية :ص .357
( )3أبو يوسف .الخراج .مرجع سابق :ص .83
( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.55/3 :
( )5أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .358
( )6ابن قدامة .املغني .املرجع السابق.55/3 :
( )7القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.453/1 :
( )8ذكر د .شوقي شحاته أن هذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة نشره في مجلة لواء اإلسالم ،العدد الثامن،
السنة الرابعة1951 ،م.
انظر :شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .198
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العشر وصفته أنه زكاة ،أخذا بأحد قولي الشافعية ،وقول للحنابلة وما قال به وفعله
عمر بن عبدالعزيز"(.)1
والخالصة ،أن جمهور الفقهاء ال يوجبون شيئا في املستخرج من البحر .إال إذا أعد
للتجارة فيأخذ حكم عروض التجارة ،كما يظهر لي من خالل استقرائي للموضوع ككل.
وقد سبق أن مر معنا أن باب زكاة عروض التجارة هو القاسم املشترك بين جميع
أوعية الزكاة وأصنافها .فجميعها يصب في هذا الوعاء بحيث تأخذ أحكامه ،متى تخلت عن
صفاتها األساسية ،وقصد من ورائها الربح والكسب(.)2
ومن ناحية أخرى ،فهناك من الفقهاء املتقدمين واملعاصرين من يرون تزكيته على
خالف بينهم في مقدار الواجب هل هو الخمس أو ربع العشر .لكن هناك من يرى الزكاة في
عينه كالشيخ أبو زهرة ومنهم من ال يرى الزكاة في عين السمك ،بل في التجارة به ،كالشيخ
املودودي(.)3

( )1املرجع السابق ،ص .199
( )2انظر :ص 1٠8من املبحث الرابع ،الفصل الثاني.
( )3املودودي ،أبو األعلى .فتاوى الزكاة .مرجع سابق ،ص .31
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املبحث السادس:
زكاة املستغالت
جدت أنواع من األموال وصور من األنشطة املالية والتجارية لم تكن موجودة في
صدر اإلسالم .ومنها العقارات ،ووسائل النقل ،واآلالت املعدة للكراء ونحوها وهذه لم
يتناولها الفقهاء األوائل ألنها لم تكن موجودة في عصرهم .فتصدى لبيان حكم زكاتها بعض
الفقهاء املعاصرين ،وتعددت آراؤهم فيها .ولكن قبل التطرق لحكم زكاة املستغالت نحدد
املقصود باملستغالت ،فقد عرف مؤتمر الزكاة األول املنعقد في الكويت في  29رجب
14٠4ه املوافق  3٠إبريل 1984م املستغالت بأنها:
"املصانع اإلنتاجية والعقارات والسيارات واآلالت ونحوها من كل ما هو معد
لإليجار ،وليس معدا للتجارة في أعيانه"(.)1
وعرفها د .القرضاوي ،بأنها:
"األموال التي ال تجب الزكاة في عينها ،ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء ،فتغل
ألصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها"(.)2
وتعريف مؤتمر الكويت فيه غموض! إذ ذكر املصانع اإلنتاجية ،ثم قال مما هو
معد لإليجار وليس معدا للتجارة في أعيانه .فهل يقصد أن املصانع اإلنتاجية تؤجر؟ بينما
كان د .القرضاوي أكثر وضوحا وتحديدا فقال إن املستغالت في نظره هي األموال التي تغل
ألصحابها كسبا بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها فدخلت املصانع
اإلنتاجية في تعريفه بوضوح.
( )1دولة الكويت ،بيت الزكاة .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول :توصيات وفتاوى املؤتمر (الكويت :بيت
الزكاة 29 ،رجب  1 -شعبان 14٠4ه) ،ص.442 :
( )2القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.458/1 :
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وقد سبق أن أوضحت في الفصول السابقة( )1أنني أرى إلحاق النشاط الصناعي
بالنشاط التجاري .فما تنتجه املصانع من منتوجات تحويلية  -يتم فيها البيع والشراء
للكسب  -هي أقرب وأشبه بعروض التجارة من األموال التي تعد للكراء ،كالعقارات واآلالت
ونحوها .فاملصانع فيها أصول ثابتة ال زكاة عليها ،كما هو الحال في األصول الثابتة للتاجر،
وأصحاب املصانع لديهم منتوجات سواء كانت منتهية الصنع أو نصف مصنعة أو حتى
ً
موادا خاما في املستودعات ،وهي أشبه بعروض التاجر التي يبيع ويشتري فيها بغرض الربح
والكسب .فكالهما يتعامل بسلع مادية فهي تجارة في األعيان عند التاجر والصانع .بينما
نجد أن ما هو معد للكراء واإليجار كالعقارات ،ووسائل املواصالت ،واملعدات واآلالت -
كأجهزة الحاسب اآللي في الوقت الراهن  -ونحو ذلك ،هي رؤوس أموال مغلة نامية غير
متداولة( .)2تجمعها صفة واحدة هي أنها تجارة في املنافع دون األعيان .ومن ثم فإن هذا
نشاط يقدم خدمة مقابل فائدة أو عائد عن طريق تأجير العين.
وعلى ذلك سيكون املقصود باملستغالت في هذا املطلب أنها :األموال التي ال يرد
النماء على عينها وإنما ينحصر في منافعها .فتغل ألصحابها كسبا بواسطة تأجير عينها،
كالدور والحوانيت واملستودعات املعدة للكراء ،ووسائل النقل ذات اإليراد :كالسيارات
والطائرات والسفن ونحوها ،واآلالت واملعدات ذات اإليراد :كالحاسبات اآللية وآالت البناء
والتشييد والحفر ونحوها.

( )1انظر :ص 43وما بعدها ،ص 1٠5وما بعدها.
( )2تنقسم العروض في الفقه اإلسالمي إلى عروض تجارة وهي التي تكون لفرض التقليب والبيع والشراء
بقصد الربح .وعروض قنية وهي ما تعرف اليوم باألصول الثابتة .واألخيرة تنقسم إلى عروض قنية
تقتنى بغرض االستغالل وتحقيق إيراد منها ،وعروض قنية تقتنى بغرض االنتفاع بها لذاتها إلشباع
حاجة أصلية لصاحبها.
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 حكم زكاة املستغالت:
من املقرر عند الفقهاء األوائل أن الدور( )1تعفى من الزكاة ألنها لالنتفاع الشخص ي،
فهي مال يقصد به سد حاجة أصلية ال لطلب النماء والغل .وحيث أن الحكم يتوقف على
تحقق شروطه ،وأن الزكاة تتعلق باملال النامي ويعتبر النماء شرطا لوجوبها ،فإن الدور
واملساكن املشغولة كلها أو بعضها بحاجة أصحابها للسكنى الخاصة ال تجب فيها الزكاة(.)2
أما إذا كانت هذه العقارات تستغل لتحقيق إيراد بإيجارها للغير فهذه اختلف في
حكم زكاتها على الوجه التالي:
 -1فريق لم يرى فيها زكاة مطلقا كالظاهرية( ،)3وحجتهم أنها ليست من األموال التي
حددتها السنة النبوية ،وال عمل الخلفاء الراشدين .وأن اإليراد إذا تحقق وفاض عن
حاجة صاحبه ،وبلغ نصابا ،وحال عليه الحول ،فإنه سيخضع لزكاة النقدين.
 -2وفريق أوجب الزكاة في أموال املستغالت ،بناء على عموم النصوص من القرآن
والسنة ،وأن ما ذكره النبي صلى هللا عليه وسلم كان على سبيل املثال مما كان شائعا في
عصره .كما أن تطبيق قواعد القياس ينتهي بنا إلى فرض الزكاة عليها .وهل القياس إال
إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخر منصوص عليه لعلة جامعة بينهما( .)4كما أن مقاصد
الشرع وقواعد العدالة في الشريعة ال يمكن أن تميز بين مال وآخر.
( )1وكذلك ال تجب الزكاة في األراض ي املعدة للبناء وليست للتجارة ،ألنها أرض غير منتجة فال هي
أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع وال هي مبنية تستغل باإليجار .من فتوى الشيخ محمد
خاطر ،مفتي مصر في  15محرم 1398ه انظر:
كتاب األهرام االقتصادي .الفتاوى اإلسالمية في القضايا االقتصادية .أحكام الزكاة (القاهرة:
مؤسسة األهرام1989 ،م) عدد  ،15ص.9 :
( )2الزيلعي ،عثمان بن علي .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .ط( 2بيروت :دار املعرفة د.ت.253/1 ).
( )3ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.114/6 ،2٠9/5 :
( )4الشاش ي ،أبى على .أصول الشاش ي( .بيروت :دار الكتاب العربي14٠2 ،ه) ص.3٠9 :
 زهير ،محمد أبو النور .أصول الفقه( .مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية14٠5 ،ه).222/4 ، الشنقيطي ،محمد األمين .مذكرة أصول الفقه( .املدينة املنورة :املكتبة السفلية ،د.ت ).ص.244 : آل تيمية .املسودة في أصول الفقه .جمعها شهاب الدين الحنبلي الحراني ،تحقيق :محمدمحيي الدين عبدالحميد .بيروت :دار الكتاب العربي ،د.ت ،).ص.369 :
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فأصحاب هذا الفريق يقولون بزكاة املستغالت ،لكن اآلراء تعددت في كيفية تزكيتها
على النحو التالي:
(أ) رأى بعض الفقهاء أن تقوم املستغالت كل عام وتعامل معاملة عروض التجارة ،فتزكى
قيمتها كزكاة األثمان أي بنسبة ( .)٪2.5ومن أصحاب هذا الرأي ابن عقيل الحنبلي،
الذي خرج هذا الرأي على رواية لإلمام أحمد بن حنبل في أنه أوجب زكاة حلي الذهب
والفضة إذا اتخذت للكراء( .)1وهذا ما ذهب إليه ابن عابدين ،واملليباري من
املتأخرين(.)2
(ب) وهناك من يرى أن تزكى غلة املستغالت عند قبضها زكاة األثمان (النقود) .وهي أحد
روايتين عن اإلمام أحمد( .)3وقول لبعض املالكية ( .)4وهو مذهب جماعة من
الصحابة والتابعين الذين قالوا بتزكية املال املستفاد عند قبضه ،كابن عباس ،وابن
مسعود ومعاوية ،وعمر بن عبدالعزيز ،والحسن البصري ،واألوزاعي (.)5
(جـ) وهناك من رأى أن يعامل اإليراد الناتج من املستغالت معاملة النقدين من حيث
الزكاة فتحصل بنسبة ( )٪2.5منه ،بعد حوالن الحول وبلوغه نصابا .وهو ما ذهب
إليه اإلمام مالك والرواية األخرى عن اإلمام أحمد التي صححها ابن قدامة.

( )1ابن القيم ،محمد بن أبي بكر .بدائع الفوائد( .بيروت :دار الكتاب العربي .د.ت.143/3 ).
( )2ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق :ص .37
 املليباري ،زين الدين .فتح املعين بشرح قرة العين بمهمات الدين( ،مصر :شركة ومطبعة مصطفىالبابي الحلبي ،د.ت ،).ص.37 :
( )3ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.497-496/2 :
( )4زروق .شرح الرسالة .مرجع سابق.329/1 :
( )5أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .432-412
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قال اإلمام مالك" :واألمر املجمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء
املساكن وكتابة املكاتب ،أنه ال تجب في ش يء من ذلك الزكاة ،قل أو كثر حتى يحول عليه
الحول من يوم يقبضه صاحبه ويعتبر هذا كله من الفوائد وال زكاة فيها إال بعد أن يحول
عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه"(.)1
وجاء في املغني" :ومن أجر داره فقبض كراها فال زكاة عليه فيه حتى يحول عليه
الحول ،وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاده".
والصحيح الرأي األول لقوله صلى هللا عليه وسلم "ال زكاة من مال حتى يحول عليه
الحول" وألنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن املبيع ،وكالم أحمد في الرواية
األخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها في آخرها ،فأوجب عليه زكاتها ألنه
قد ملكها من أول الحول ،فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها
فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كالمه على مقيده"(.)2
هذه أقوال الفقهاء املتقدمين .أما في العصر الحديث ،فقد كانت هذه املسألة
موضوعا لعدد من الحلقات واملؤتمرات ،وصدر بشأنها التوصيات والقرارات التالية:
 قرار حلقة الدراسات االجتماعية املنبثقة عن جامعة الدول العربية واملنعقدةبدمشق سنة 1372ه1952/م بشأن زكاة املستغالت :رأت الحلقة قياس زكاة العقارات
املبنية ذات اإليراد على زكاة الزروع والثمار ،حيث أن كال منهما يعتبر أصال ثابتا وإيرادا ،وال
فرق بين مالك تجبى إليه غالت زراعته كل عام ومالك تجبى إليه غالت عمارته كل شهر(.)3
( )1الباجي ،سليمان بن خلف .املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك( .بيروت :دار الكتاب العربي ،د.ت.1٠٠/2 ).
 الصاوي ،أحمد بن محمد .لغة السالك ألقرب املسالك إلى مذهب اإلمام مالك .الطبعة األخيرة(مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1372 ،هـ).2٠7-2٠6/1 ،
( )2ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.497 - 496/2 :
( )3علي ،إبراهيم فؤاد أحمد .املوارد املالية في اإلسالم .املالحق .ط ( 3القاهرة :دون بلد نشر1972 ،م )
(=)
ص.386-383 :
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 قرار املؤمتر الثاني جملمع البحوث اإلسالمية املنعقد بالقاهرة سنة 1385هـ1965/م
بشأن زكاة املستغالت:

إن األموال النامية التي لم يرد نص وال رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها -كاملستغالت-
فإن حكمها كاآلتي:
 -1ال تجب الزكاة في أعيان العمائر االستغاللية واملصانع والسفن والطائرات وما
شابهها ،بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحوالن الحول.
 -2وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في
املجموع إذا توافر شرطا النصاب وحوالن الحول.
 -3مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول.
 -4تجب الزكاة على املكلف في ماله وتجب أيضا في حالة غير املكلف ويؤديها عنه من
ماله من له الوالية على هذا املال.
 قرار مؤمتر الزكاة األول املنعقد بالكويت يف رجب 1404هـ (إبريل 1984م) بشأن زكاة
املستغالت:

يقصد باملستغالت املصانع اإلنتاجية والعقارات والسيارات واآلالت ونحوها من
كل ما هو معد لإليجار وليس معدا للتجارة في أعيانه.
وقد اتفقت اللجنة العلمية على أنه ال زكاة في أعيان هذه املستغالت وإنما تزكى
غلتها .وقد تعددت اآلراء في كيفية زكاة هذه الغلة:
( = )  -دولة الكويت ،بيت الزكاة .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول .امللحق .مرجع سابق :ص .447
 شحاته ،شوقي .تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق املعاصر .ط( 2القاهرة :الزهراء لإلعالمالعربي14٠8 ،ه) ،ص .238-237
 إمام ،واكد ،مشروع قانون الزكاة( .صياغة وتفسير محمد أبو زهرة ،صالح بكير ،منصور رجب،الطيب النجار) .وقد أعد عام 1948م بالقاهرة ،وأعادت دار الهدى بالقاهرة نشره مؤخرا .ص.11 :
()129

الباب التمهيدي

 فرأى األكثر أن الغلة تضم -في النصاب الحول -إلى ما لدى مالكي املستغالت مننقود وعروض تجارة وتزكى بنسبة ربع العشر وتبرأ الذمة بذلك.
 ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات األصلية ملالكيهابعد طرح التكاليف ومقابل نسبة االستهالك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر ( )٪1٠قياسا
على زكاة الزروع والثمار(.)1
 وفي اململكة العربية السعودية ،تأخذ مصلحة الزكاة والدخل برأي األكثرية
السالف الذكر .وذلك بناء على فتوى رئاسة القضاء رقم  3364وتاريخ 1372/5/13ه
املوافق 1953/1/29م بعدم إخضاع آالت اإلنتاج واملصانع واملعامل للزكاة .وكذلك فتوى
سماحة املفتي رقم  247وتاريخ 1375/1/15ه املوافق 1956/1/29م على أنه ال زكاة في
كل من العقار واملكائن واآلالت والدور والفنادق واملراكب وغيرها ،سواء أريدت لإلجارة
والكراء أم لالستغالل والقنية ،إال إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن اشتريت لبيعها
بربح متى حصل لها ،ففي هذه الحالة تدخل في عروض التجارة وتقوم عند آخر الحول
وتخرج الزكاة من قيمتها استنادا لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم" :أن تخرج الزكاة
مما نعده للبيع".
ثم أخيرا بناء على فتوى الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد رقم  2/1373وتاريخ 1394/3/22ه بأن الزكاة واجبة فيما يتوفر من غلة
الفنادق متى بلغت نصابا وحال عليها الحول ،أما مباني الفنادق وما تحتويه من أثاث
ومعدات فال زكاة فيها(.)2

( )1دولة الكويت ،بيت الزكاة .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول .مرجع سابق :ص .442
( )2جمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة العربية السعودية .مرجع
سابق .ص.72 :
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املبحث السابع:
زكاة كسب العمل واملهن احلرة
يعتبر العمل من أهم الطرق املشروعة الكتساب امللكية ،سواء كان عمال لدى
اآلخرين أو عمال خاصا .ويحث الشرع على العمل كسبب إلدراك فضل هللا الذي
يفيض به على عباده( )1قال تعالى:
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ سورة
تبارك ،اآلية.15:
وقال تعالى :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ سورة يس،
اآلية.35 :
وفي أدبيات علم االقتصاد ،يعتبر العمل عنصرا هاما من عناصر اإلنتاج .وما
يعود على العمل نتيجة املشاركة في النشاط االقتصادي يعتبر دخال لهذا العنصر
وكسبا له .وهذا الكسب يأتي من أحد طرق ثالث:

( )1ويرى البعض أن املوقف القرآني من العمل -كما يتضح من آيات عديدة -يقوم على اعتبار العمل
مصدر الحياة اإلنسانية ،وسر عظمتها ورقيها .انظر:
 خليل ،محسن .في الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي( .بغداد :دار الرشيد للنشر1982 ،م) ،ص: .122وانظر :كذلك:
 الجمال ،محمد غريب .موسوعة االقتصاد اإلسالمي .ط( 1القاهرة :دار الكتاب املصري14٠٠ ،ه)ص.1٠5 :
 محمد ،قطب إبراهيم .اإلطار األخالقي ملالية املسلم( .القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب،1983م) ،ص .46
 بابلي ،محمود محمد .املال في اإلسالم (بيروت :دار الكتاب اللبناني14٠2 ،ه) ،ص 36 :وما بعدها. الفنجري ،محمد شوقي .نحو اقتصاد إسالمي( .جدة :عكاظ للنشر14٠1 ،ه) ،ص 83 :وما بعدها.()131
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 -1عقد العمل مع الغير -كالحكومة ،أو الشركات ،أو األفراد -للقيام بمجهود عضلي
أو ذهني أو مزيج منهما ،والدخل يكون في صورة رواتب وأجور ومكافآت.
 -2االرتباط مع اآلخرين بعقد شركة تتمثل في حصة من صافي الربح يحصل عليها
الشريك (املضارب) مقابل عمله ،كما في شركات التضامن ،وشركة املضاربة الشرعية.
 -3قيام الفرد بمباشرة العمل بنفسه دون ما ارتباط بغيره .وكسب العمل -حينئذ -
يسمى بالدخل املنهي (أو أرباح املهن غير التجارية) .كدخل الطبيب واملحامي واملهندس
والخياط والنجار ونحوهم من ذوى املهن الحرة.
وتسمى أحيانا زكاة املرتبات واألجور وما في حكمها زكاة األعطيات بينما تسمى زكاة
كسب املهن الحرة والحرف زكاة املال املستفاد .فاألعطيات هي كل ما يحصل عليه
الشخص من خزينة الدولة أو غيرها مقابل عمل أداه لها أو في إحدى دواوينها أو
مصالحها .وهي رواتب تعطى إما نقدا (غالبا) أو عينا أو هما معا ،وذلك على فترات دورية
(أسبوع ،شهر ،سنة) على قدر ما يقوم به من عمل حال حياته أو على سبيل املعاش
عند عجزه أو وفاته.
أما املال املستفاد فهو الكسب الذي يحصل عليه صاحبه ليس عن مال عنده
وال بديال عنه بل استفاده بسبب مستقل كأجر عن عمل أو مكافأة أدبية أو نحوه ،سواء
أكان من جنس مال عنده أم من جنس غيره(.)1
فيدخل في مفهوم كسب العمل ما يحصل عليه األفراد من رواتب أو أجور
أو مكافآت ونحوها ،مما لم يكن نتاجا عن استثمار أو استغالال لرأس مال .ويدخل في
نطاقه أيضا اإليراد الناتج من مباشرة مهنة حرة أو حرفة يكون للعمل الدور الرئيس ي في
تحقيق هذا اإليراد.
( )1شحاته ،حسين .محاسبة الزكاة مفهوما ونظاما وتطبيقا( .القاهرة :دار التوزيع والنشر .د.ت ).ص.257 :
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 حكم زكاة كسب العمل واملهن احلرة:
(أ) حاصل كالم جمهور الفقهاء األقدمين عدم وجوب تزكية العطاء يوم يستفاد،
بل يستقبل به صاحبه حوال متى بلغ نصابا ويزكيه عند حوالن الحول( .)1فقد حكى أبو
عبيد عن "علي رض ي هللا عنه" أنه قال :ليس في املال املستفاد زكاة حتى يحول عليه
الحول( .)2وقال كان أبو بكر  -رض ي هللا عنه  -إذا أراد أن يعطي الرجل عطاءه سأله :هل
عنده مال قد حلت فيه الزكاة؟ فإن أخبره أن عنده ماال قد حلت فيه الزكاة قاصه مما
يريد أن يعطيه ،وإن أخبره أن ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم إليه عطاءه،
وحكي عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت :كان عثمان بن عفان إذا خرج للعطاء
أرسل إلى أبي فقال إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك.
ويرى أبو عبيد أن مذهب أبي بكر وعثمان أنهما أنما كانا يأخذان الزكاة ملا قد وجب
قبل العطاء ال ملا يستقبل.
ثم يقول :فقد تواترت اآلثار عن علية أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا.
ولم يذكروا ما يضاف إلى املال أنه يزكى معه .ولو أرادوا هذه املنزلة لدفعوا إليهم العطاء
حتى يصير مضافا إلى ما عندهم ثم يأخذوا الزكاة من املالين جميعا.
ثم حكى أبو عبيد أنه روي عن ابن عباس ما يخالف هذا كله ،إذ قال في الرجل
يستفيد املال" :يزكيه يوم يستفيده" وقد أول أبو عبيد ذلك بأن ابن عباس أراد زكاة ما
تخرج األرض ألن أهل املدينة يسمون األرضين أمواال(.)3
( )1ابن حزم .املحلى .مرجع سابق،84/6 :
 ابن قدامة .املغني .مرجع سابق،6/2 : الشوكاني .نيل األوطار .مرجع سابق.148/4 :( )2وروى أبو داود عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه
الحول"( .باب زكاة السائمة) .ورواه ابن ماجة في سننه :مرجع سابق 571/1 :والترمذي في سننه،
مرجع سابق 17/3 :رواه عن ابن عمر.
ورواه ابن حزم .في املحلى .مرجع سابق ،276/5 :وانظر أيضا :الصنعاني ،محمد بن إسماعيل.
سبل السالم شرع بلوغ املرام .تحقيق :إبراهيم عمر (القاهرة :دار الحديث ،د.ت.6٠5-6٠4/2 ،).
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق .ص .411
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وعقد أبو يوسف في الخراج فصال في كيف كان فرض عمر ألصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ورض ي عنهم ،ولكن لم يذكر أن عمر كان يأخذ مما يعطيه الزكاة(.)1
(ب) أما الفقهاء املعاصرون فقد تعددت آراؤهم :فرأى األساتذة أبو زهرة وخالف
وحسن في حلقة الدراسات االجتماعية لجامعة الدول العربية املنعقدة في دمشق عام
1952م" :أن اإليراد الناتج من كسب العمل واملهن الحرة كإيراد الطبيب واملهندس
والحرفيين املوظفين وأشباههم؛ تجب فيه الزكاة ،إذا جمع منها ما يساوي نصاب الزكاة
واستمر حوال كامال ،ولو نقص خالل العام فإنه تجب فيه الزكاة ،ما دام كامال في طرفي
العام أوله وآخره ،ولو نقص ولم يفقد كله في أثناء الحول ،كما هو مذهب الحنفية"(.)2
ويرى أحد الفقهاء املعاصرين -من الذين يرون وجوب زكاته -أن كسب العمل واملهن
الحرة يمكن تكيفه على أنه مال مستفاد ،ليس نماء ملال عنده .بل استفيد بسبب مستقل.
وهو ما ذهب إلى وجوب تزكيته في الحال جماعة من الصحابة ومن التابعين دون اشتراط
حول :كابن عباس أو ابن مسعود ،ومعاوية ،والصادق وداود ،وعمر بن عبدالعزيز،
والحسن ،والزهري ،واألوزاعي(.)3
وبعد أن حكى ضعف األحاديث الواردة في اشتراط الحول ألي مال بصرف النظر
عن كونه مستفادا أو غير مستفاد ،مض ى قائال:
"إذ ليس في اشتراط الحول حديث ثابت مرفوع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،وال
سيما في املال املستفاد ،كما قال الحافظ البيهقي ولو صح في هذا ش يء من قوله صلى هللا
عليه وسلم لكان محموال على غير املال املستفاد توفيقا بين األدلة .فهنا قدر مجمع عليه في
أمر الحول وهو أن املال الذي يزكى ال تجب فيه الزكاة مرة أخرى إال بعد مرور حول عليه.
( )1أبو يوسف .الخراج .مرجع سابق :ص .14٠
( )2جامعة الدول العربية .حلقة الدراسات االجتماعية .الحلقة الثالثة (القاهرة :مطبوعات جامعة
الدول العربية1955 ،م).
( )3القرضاوي ،يوسف .فقه الزكاة .مرجع سابق.491/1 :
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فالزكاة حولية وال شك بهذا املعنى .ويمكن أن يحمل عليه الحديث "ال زكاة في
مال حتى يحول عليه الحول" أي ال زكاة فيه بعد تزكيته إال إذا مر عليه عام كامل"(.)1
"أما اشتراط الحول ببعض األموال كالتجارة فهو ليكون هناك زمن لالستثمار
لرأس املال ،ليتحقق له الربح الذي يضم ألصله عند الزكاة .أما الرواتب واألجور فهي
أمر مقدر ومعروف منذ بدء تملكه"(.)2
وبناء على ما سبق فقد ذهب القرضاوي إلى وجوب تزكية الرواتب واألجور وكسب
املهن الحرة بعد تكيفها على أنها مال مستفاد يزكى في الحال عند قبضه دون اشتراط حول
له .وقال" :عدم اشتراط الحول أقرب لعموم النصوص وإطالقها ممن اشترط الحول ،وأن
القياس على الزروع والثمار يؤيده ،كما يتفق هذا مع عدالة وحكمة الشريعة ،فيتساوى
أصحاب الدخول املتعاقبة مع الفالح الذي تجب عليه زكاته بمجرد الحصاد"(.)3
ويرى القرضاوي أن نصاب املال املستفاد هو نصاب النقود ،بحيث تعتبر السنة
وحدة حساب النصاب ،فتؤخذ الزكاة من صافي دخل املوظف وغيره من ذوي املهن
الحرة في سنة كاملة إذا بلغ نصابا ،بعد طرح الدين الثابت وإعفاء الحد األدنى ملعيشة
املزكي ومن يعول ،كما تطرح تكاليف ونفقات ذوي املهن الحرة .ومقدار الواجب فيه إذا
بلغ نصابا هو ربع العشر(.)4
بينما وجدنا من املعاصرين( )5من يقول أن الواجب في املال املستفاد يختلف
بحسب طبيعة مصدره:
( )1املرجع السابق.497/1 :
( )2مرجع سابق.497/1 :
( )3املرجع السابق.51٠-5٠5/1 :
( )4املرجع السابق.517/1 :
( )5شحاته ،شوقي .التطبيق املعاصر للزكاة .مرجع سابق :ص .211-21٠
()135

الباب التمهيدي

 فإن كان كسب العمل مصدره مزاولة التجارة بعقد شركة مضاربة فإن حصةاملضارب بالعمل من الربح تخضع لزكاة التجارة بسعر (.)٪2.5
 وإن كان كسب العمل مصدره أرباح املهن غير التجارية فيقاس على زكاة الزروعوالثمار باعتباره نماء متكامال في نفسه وال يشترط له حول ويخضع للزكاة بسعر (.)٪5
 وإن كان كسب العمل مصدره العمل للغير كاألجور واملرتبات فهو يخضع لزكاةالنقود بعد أن يستقبل به صاحبه حوال متى بلغ نصابا.
أما مؤتمر الزكاة األول املنعقد في الكويت في عام 14٠4ه ،فقد أورد ضمن الفتاوى
فقرة تختص بزكاة األجور والرواتب وأرباح املهن الحرة وسائر املكاسب نصها كما يلي:
"ذهب أغلب األعضاء إلى أن هذا النوع من املكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه
ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من األموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه
جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب ،وما جاء من هذه املكاسب أثناء الحول يزكى في
آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.
وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصابا يبدأ حوله من حين تمام النصاب
عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت .ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر
( )٪2.5لكل عام.
وذهب بعض األعضاء إلى أنه يزكي هذه األموال املستفادة عند قبض كل منها
بمقدار ربع العشر ( )٪2.5إذا بلغ املقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته األصلية وساملا
من الدين .فإذا أخرج هذا املقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر
أموال األخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد من أمواله الحولية
األخرى"(.)1
( )1بيت الزكاة الكويتي .أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول .مرجع سابق :ص .443
()136

اإلطار الفقهي للزكاة

الفصل الثالث

زكاة القطاع العام االقتصادي

()137

اإلطار الفقهي للزكاة

الفصل الثالث
زكاة القطاع العام االقتصادي
تناولت في املبحث األول الشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة ،وعرفنا أن
الفقهاء وضعوا شرطا هاما للمال لكي يكون محال للزكاة ،ذلك هو شرط امللك التام.
وعندما يقال امللك التام ال يقصد به امللك الحقيقي والنهائي ،ألن املسلم يؤمن أن
املالك .الحقيقي هو املولى سبحانه وتعالى فهو منشئه ،وخالقه ،وواهبه ،ورازقه.
قال تعالى :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱠسورة النور ،اآلية .33 :ولكن الحق تبارك
وتعالى مع كونه املالك الحقيقي لكل األموال  -فإنه أضاف األموال للعباد فضال منه تعالى،
وتكريما للبشر ،وابتالء لهم أيضا .ومع أن املال ماله عز وجل فإنه يفيض على عباده من
املسلمين بكرم ولطف يليق بجالله وعظمته ،فيناديهم ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﲺﲻ ﲼﲽﱠ سورة البقرة ،اآلية 245 :فيطلبه من عباده وهو صاحبه.
لكل ذلك انتهى الفقهاء إلى القول بأن املراد بامللك هنا هو أن يكون اإلنسان حائزا
ومتصرفا ومختصا باملال دون غيره ،أي أحق باالنتفاع بعين املال أو منفعته دون سواه(.)1
وبناء على ذلك فإن الفقهاء يرون أن املال الذي ال مالك معين له ال يكون محال
للزكاة .كاملال العام -بيت مال املسلمين -ألنه ملك لجميع أفراد املجتمع بما فيهم الفقراء.
فأموال الزكاة والفيء والغنيمة وكل ما يرد لبيت املال ويكون مملوكا ملكا عاما ال زكاة

( )1الجنيدل ،حمد العبدالرحمن .نظرية التملك في اإلسالم .ط( 2بيروت :مؤسسة الرسالة14٠3 ،هـ)،
ص 14 :وكذلك:
 العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.128/1 : أبو زهرة ،محمد .امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق :ص .73()139
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فيه( .)1كذلك فإن الوقف الخيري ال زكاة فيه على األصح كما ذكر النووي في املجموع،
بخالف الوقف الذري -املوقوف على شخص أو جماعة -فإن الصحيح أن فيه زكاة(.)2
وهناك من الفقهاء من أوجب الزكاة على املوقوف خيريا كان أم ذريا .ولم يرجح
ابن رشد هذا ألنه ال معنى أن توجبها على املساكين إذا كان الوقف لحظهم( .)3وكذلك ال
زكاة في املال الحرام ،كمال السرقة والغش والغصب والربا واالحتكار .ألن من هي عنده
ال يملكها .روى اإلمام مسلم في صحيحه "ال يقبل هللا عز وجل صدقة من غلول"( .)4أي
املال الذي غله صاحبه وأخذه من مال عام.
هذا ما انتهيت إليه عندما تكلمت عن الشروط العامة للمال الذي تجب فيه
الزكاة .إال أن هذا الكالم فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان .عرف الفقهاء بيت املال
بأنه الجهة التي تختص بكل مال يستحقه املسلمون ،ولم يتعين مالكه( .)5أي أن بيت
مال املسلمين هو املكان الذي يضم األموال املتجمعة من الزكاة والغنائم والخراج
والفيء والجزية لتكون تحت يد الخليفة أو ولي أمر املسلمين ليضعها فيما أمر هللا به
أن توضع بما يصلح شئون األمة في السلم والحرب ،فاألساس في تصرف اإلمام من
( )1السيوطي .مطالب أولى النهي .مرجع سابق،16/2 :
 النجار .منتهى اإلرادات .مرجع سابق،174/1 : ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.26٠/2 :( )2املليباري ،زين الدين .فتح املعين بشرح قرة العين بمهمات الدين .مرجع سابق :ص .51
 وفي اململكة العربية السعودية ال تخضع أموال املؤسسات الخيرية للزكاة ،كمؤسسة امللك فيصلالخيرية لكونها في حكم الوقف الخيري ،انظر:
 الجمجوم" .فرضية الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة العربية السعودية" .مرجع سابق .ص.31 :( )3ابن رشد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد .مرجع سابق،199/1 :
أبو األجفان ،محمد" .الوقف وأثره في التنمية والتوزيع" .بحث ضمن دراسات في االقتصاد اإلسالمي
(جدة :مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي14٠3 ،ه) ،ص.224-221 :
( )4أبو داود .سنن أبي داود .مرجع سابق.16/1 :
( )5انظر :املاوردي :األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص ،213
وابن عابدين ،رد املحتار .مرجع سابق.159/2 :
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أموال بيت املال هو مصلحة الرعية وبما يوافق الشرع(.)1
وقسم فقهاء الحنفية املال الذي يجبى إلى بيت املال في الدولة اإلسالمية إلى
أربعة أقسام ،حسب أنواع إيراداتها ألن لكل منها مصارف خاصة بها ،كالتالي(:)2
( )1أبو يوسف .الخراج .مرجع سابق :ص .1٠6
( )2السرخس ي .املبسوط .مرجع سابق.18/3 :
 الكاساني .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .مرجع سابق،68/2 : ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق ،337/2 :وأشار إلى هذا التقسيم من املعاصرين: املصري ،رفيق .أصول االقتصاد اإلسالمي( .دمشق :دار القلم14٠9 ،ه) ص.49-47 : الكفراوي ،أحمد عوف .سياسة اإلنفاق العام في اإلسالم( .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة،د.ت ،).ص ،3٠2-271 :خالف ،عبدالوهاب .السياسة الشرعية( .القاهرة :دار األنصار،
1397هـ) ،ص،114 :
 السباعي .مصطفى .اشتراكية اإلسالم( .القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر196٠ ،م) ص.126 : أبو زهرة ،محمد .التكافل االجتماعي في اإلسالم( .القاهرة :دار الفكر العربي ،د.ت ،).ص.77 :وهذه األموال (املوارد) يمكن أن تصنف أيضا بحسب طبيعتها إلى موارد (دورية) وموارد (غير
دورية) .واملوارد الدورية أو العادية هي التي تتكرر وتتجدد في مواقيت متتالية ويندرج تحتها الزكاة
والخراج والجزية وعشور التجارة ودخل الدولة من أمالكها .ويماثلها في الدولة املعاصرة الضرائب
والرسوم .أما املوارد غير العادية (غير الدورية) فهي التي ال تكرر في مواعيد منتظمة كالغنائم
والفيء والقروض وغيرها كالتبرعات ومال الفداء وأموال الضوائع .ويماثلها في العصر الراهن
مبيعات األراض ي الحكومية ،وعقد القروض العامة ،وأمالك تؤول للدولة النقطاع الوارث.
هناك العديد من التقسيمات للموارد املالية للدولة ،مذكورة في كتب املالية العامة مثال:
دالتون يقسمها إلى :الضرائب ،واألثمان ،واملوارد األخرى( ،انظر:
Dalton, H. Principles of Public Finance, (London: Rout ledge & Kegan Paul Ltd., 1966), pp. 17-22.

ويقسمها تايلور إلى :إعانات وهبات ،إيرادات إدارية ،إيرادات تجارية ،ضرائب (انظر:
Taylor, P. Economics of Public Finance (New Delhi: Oxford & IBH Publication Co., 1965), pp. 248-260.

ويقسمها آخر إلى :املوارد الضريبية ،واملوارد غير الضريبية (انظر:
th

Bhatia, H. Public Finance, 5 Ed. (Delhi, Vikas Publishing House PVT Ltd., 1980), pp. 40-42.

 علي ،إبراهيم فؤاد .املوارد املالية في اإلسالم .مرجع سابق :ص .285 الجويني ،أحمد حافظ .اقتصاديات املالية العامة (القاهرة :الناشر املؤلف1974 ،م) ص 163 :وما بعدها. السعدي ،عبدهللا جمعان .سياسة املال في اإلسالم في عهد عمر بن الخطاب( .الدوحة :مكتبةاملدارس14٠3 ،ه) ،ص.162-153 :
 عوض ،بدوي عبداللطيف .امليزانية األولى في اإلسالم( .بيروت :جامعة بيروت1973 ،م) ص 2٠ :ومابعدها.
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 -1بيت مال الصدقات .كالزكاة والعشور.
 -2بيت مال الخراج والجزية.
 -3بيت مال الغنائم والركاز إذا لم يعتبر زكاة.
 -4بيت مال الضوائع التي ال يعرف لها مالك من التركات واللقطات.
ومن ناحية أخرى ،فإن طبيعة نظام امللكية في الشريعة اإلسالمية جعل لألمالك
العامة معالم فقهية متميزة .فبجانب ملكية بيت املال هناك امللكية العامة .وملكية بيت
املال هي امللكية التي تعود لبيت املال أو للدولة ذاتها ويجوز لإلمام التصرف فيها بيعا
وإنفاقا ،ما تحققت املصلحة العامة في ذلك (.)1
أما امللكية العامة هي "التي يكون صاحبها مجموع األمة أو جماعة منها ،دون النظر
ألشخاص أفرادها على التعيين ،بحيث يكون االنتفاع باألموال التي تتعلق بها لهم جميعا،
دون اختصاص بها من أحد ..فهي أموال محجوزة عن التداول"(.)2
وأساس امللكية العامة هو منفعة عامة الناس ألن تملك أناس مخصوصين لها فيه
ضرر باملسلمين وتضييق عليهم( .)3فإذا تعلقت حاجة الجماعة في االنتفاع بأشياء معينة
فإنه ال يجوز أن تقع تحت التملك الفردي ،وإنما تحجز أعيانها عن التداول وتباح
()5

منافعها( .)4لقوله صلى هللا عليه وسلم" :املسلمون شركاء في ثالث ،في املاء والكأل والنار"

( )1والفقهاء يقسمون امللك باعتبار صاحبه إلى :ملكية خاصة ،وملكية عامة ،وملكية بيت املال أو
ملكية الدولة .وقد عرفنا امللكية العامة .وملكية بيت املال أما امللكية الخاصة :فهي التي يكون
املالك فيها فردا أو مجموعة من األفراد على سبيل االشتراك .انظر:
 ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.159/2 : العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.258 ،243/1 :( )2العبادي .مرجع سابق.244/1 :
( )3ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.571/5 :
( )4الزرقا ،مصطفى .املدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي .مرجع سابق ،ص.36٠ :
( )5البيهقي .السنن الكبرى .مرجع سابق.278/3 :
ابن ماجة .سنن ابن ماجة .مرجع سابق.826/2 :
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وفي رواية وامللح(.)1
فالحديث يبين أمواال ال ينبغي أن تقع تحت امللكية الخاصة( )2بل يجب أن تكون
شركة بين جميع املسلمين ،فينتفع بها كل فرد بما ال يضر غيره .وذكر الفقهاء أن علة
جعل هذه األموال عامة بين املسلمين هي تعلق حاجة الجميع بها ،وعدم بذل جهد كبير
يتناسب مع ما يحصل من منافعها.
واستدلوا بما رواه البيهقي عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال
انه استقطع النبي صلى هللا عليه وسلم ملح مأرب ،فأقطعه إياه ،ثم إن األقرع بن حابس
قال :يا رسول هللا إني قد وردت امللح في الجاهلية ،وهو بأرض ليس بها ملح ،ومن ورده
أخذه ،وهو مثل املاء العد بأرض .فاستقال أبيض بن حمال .فقال أبيض :قد أقلتك فيه
على أن تجعله مني صدقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :هو منك صدقة وهو
مثل املاء العد من ورده أخذه"(.)3
وقد ذكر بعض املعاصرين أن علة جعل هذه األموال شركة بين الناس أنها كانت
املقومات الضرورية للحياة في الصدر األول ...لذلك إذا اتسعت حاجات الناس لضرورات أكثر
جاز لإلمام أن يجعلها شركة بين الناس منعا لالحتكار واالستغالل ،ودفعا للضرر العام(.)4
( )1الشوكاني .نيل األوطار .مرجع سابق.3٠6/5 :
( )2فاملاء يشير إلى مصادر الثروة املائية من أنهار وعيون وآبار ونحوها ،والكأل يشير إلى املراعي
الطبيعية ،والنار ربما تشير إلى بعض مصادر الطاقة .انظر:
 عفر ،محمد عبداملنعم .النظام االقتصادي اإلسالمي وسياساته( .جدة :دار حافظ للنشر والتوزيع،14٠9ه) ،ص.3٠8 :
( - )3البيهقي .السنن الكبرى .مرجع سابق.149/6 :
 ابن ماجة .سنن ابن ماجة .مرجع سابق.827/2 : الشوكاني .نيل األوطار.348/5 :واملاء العد :هو املاء الذي له مادة ال تنقطع كماء العين.
(=)
( )4انظر - :العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.248/1 :
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وبهذا يتضح أنه في إطار امللكية العامة في اإلسالم نميز بين األمالك العامة ،وأمالك
بيت املال .فاألمالك العامة التي تدخل في ملك الناس عامة .فتخص جماعة املسلمين
كافة ،وتسمى باألمالك العامة للمسلمين فينتفع بها الجميع وال تتصرف بها الدولة بيعا أو
هبة ،إذ ال يصح لألفراد تملكها لتعلق حاجة الجميع بها(.)1
وهذه األموال تعرف اليوم بما يسمى املرافق العامة (أو الدومين العام) كالطرق،
واملباني الحكومية ،واملعادن ،ومصادر الطاقة ،واألنهار العظيمة ،واألراض ي التي تترك
النتفاع القرى واملدن(.)2
وهناك نوع آخر من األمالك العامة ،ال تتعلق بها حاجة مباشرة للمسلمين،
كاألراض ي املوات غير املستغلة واألراض ي الزراعية ،واملشروعات التجارية والصناعية
وغيرها مما تملكه الدولة ملكية خاصة .وهي ما تستطيع الدولة أن تتصرف فيها بالبيع أو
الهبة (اإلقطاع) ،أو االستغالل املباشر لصالح املسلمين .هذه األمالك تسمى بأمالك بيت
املال ،أو بما يعرف اليوم بأمالك الدولة الخاصة ،أو الدومين الخاص(.)3

( = ) وكذلك انظر:
 الصالح ،صبحي .النظم اإلسالمية( .بيروت :دار القلم للماليين) ،ص.377 :التركمان ،عدنان خالد .ضوابط امللكية في الفقه اإلسالمي .ط( 1جدة :الناشر املؤلف14٠4 ،ه)ص 55 :وما بعدها.
 البعلي ،عبدالحميد .امللكية وضوابطها في اإلسالم .ط( ،1القاهرة :مكتبة وهبة14٠5 ،ه) ص.99 : السميح ،محمد بن علي .ملكية األرض في الشريعة اإلسالمية .ط ( ،1الرياض :الناشر املؤلف،14٠3ه) ،ص.156 :
( )1القحف ،منذر" .القطاع العام االقتصادي ودوره في توليد اإليرادات العامة في النظام االقتصادي
اإلسالمي"( .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتنمية .البنك اإلسالمي للتنمية14٠9-14٠8 ،ه) ،ص.116 :
()2اآلصفي ،محمد مهدي .النظام املالي وتداول الثروة في اإلسالم .ط( 3بيروت :املكتبة اإلسالمية
الكبرى1493 ،ه) ،ص 35 :وما بعدها.
( )3القحف ،منذر .مرجع سابق :ص ،117 :وانظر أيضا:
(=)
 باقر ،الصدر .اقتصادنا .مرجع سابق :ص .415-414()144
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ويقسم البعض اآلخر األمالك العامة من حيث مصادر األموال إلى أمالك عامة
أصلية وهي ما لم يتملكه األفراد ملكية خاصة من األراض ي واملعادن واألنهار ،وأموال
منتقلة من امللكية الخاصة إلى العامة :كالوقف الخيري (غير الذري)( .)1واللقطة ومال من
ال وارث له .وحصيلة الزكاة والواجبات املالية األخرى .ويالحظ أن الثانية تفرق عن األولى في
أن بعض أنواع األمالك املنتقلة إلى الدولة ال يمكن للدولة استعمالها إال في وجوه
مخصصة كأموال الوقف الخيري والزكاة(.)2
يتضح من هذا التقسيم لألمالك العامة أن منها ما يستعمل كأصول ثابتة لتقديم
خدمات لعامة املسلمين كمباني املصالح الحكومية والقضائية وكالطرقات والجسور
ومرافق املاء وغيرها .ومنها ما نص الفقهاء على أنه يمكن للدولة أن تستخدمه فيما ترى
فيه صالح املسلمين ،وهي كل ملك للدولة ال يتعلق به حق مباشر للناس .وذلك كاستغالل
املعادن ومصادر الطاقة النفطية والكهربائية.
وعلى ذلك يمكن اآلن أن نميز بين نوعين من القطاع العام ،القطاع العام الخدمي
أو اإلداري أو قطاع اإلدارة الحكومية ،والقطاع العام االقتصادي الذي يتكون من قطاع
الصناعات االستخراجية ،وقطاع أمالك الوقف ،وقطاع األراض ي املوات (البيضاء).
والقطاع االقتصادي الناتج عن استعمال فوائض عوائد األمالك العامة ،أو إيرادات
( = )  -مزيان ،عبداملجيد .النظريات االقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر اإلسالمي والواقع
املجتمعي( .الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع1981 ،م) ص 17٠ :وما بعدها.
 الجمال ،محمد غريب .موسوعة االقتصاد اإلسالمي .مرجع سابق.195-193 :( )1يعتبر بعض الفقهاء الوقف الخيري صورة من صور امللكية العامة لجماعة من األمة غير معروفة
بأشخاصها .انظر:
 العبادي .امللكية في الشريعة اإلسالمية .مرجع سابق.253/1 : أبو زهرة .التكافل االجتماعي .مرجع سابق :ص .36-34 الزحيلي .الفقه اإلسالمي وأدلته .مرجع سابق.37-34 :( )2القحف .مرجع سابق :ص .118
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الدولة غير املخصصة(.)1
والذي يهمنا اآلن التركيز على القطاع العام االقتصادي فهذا القطاع أصبح يكتسب
أهمية متزايدة مع تغير دور الحكومات وقيامها بدور هام في اإلنتاج والتوزيع .ففي دراسة
أجريت لبعض الدول اإلسالمية ،وجد أن القطاع االقتصادي العام يساهم بنسبة تتراوح
بين ( )٪2٠.5إلى ( )٪86.6من مجموع األنشطة اإلنتاجية والتوزيعية .وترجع ضخامة هذا
القطاع النسبية في هذه الدول اإلسالمية إلى كبر حجم قطاع الصناعات االستخراجية(.)2
ومما ال شك فيه أن نظام امللكية اإلسالمي ،أدى إلى توسع القطاع العام االقتصادي،
نظرا مللكية الدولة للصناعات االستخراجية .كذلك فإن مسؤولية الدولة اإلسالمية عن
تأمين الخدمات العامة األساسية التي تتعلق بها مصالح املسلمين والتي قد تتضرر إذا
تركت للقطاع الخاص كالطرق ومرافق املياه( ،)3قد أدى إلى توسع القطاع العام
االقتصادي .ليس هذا فقط بل ويرى أحد الباحثين أن األخذ باملبدأ الذي يبيح للقطاع
العام االقتصادي الحق باستعمال فوائضه في األنشطة الصناعية والتجارية دون أن
يؤدي ذلك إلى تقليص فرص القطاع الخاص قد أدى أيضا إلى توسع هذا القطاع في
( )1القحف .مرجع سابق .ص .12٠
 وانظر كذلك لنفس املؤلف" :اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية" في صدر اإلسالم وتطبيقاتهااملعاصرة" .بحث قدم في ندوة مالية الدولة اإلسالمية في صدر اإلسالم التي أقامها مركز الدراسات
اإلسالمية في جامعة اليرموك في األسبوع األخير من شهر تشرين الثاني 1986م .إربد ،األردن :ص:
.31-29
 عمر ،محمد عبدالحليم" .املوازنة العامة في الفكر اإلسالمي" ،مجلة الدراسات التجارية اإلسالمية(القاهرة :جامعة األزهر) ،ص .78 ،69
 الجبري ،عبداملتعال محمد .نظام الحكم في اإلسالم بأقالم فالسفة النصارى( .القاهرة :مكتبةوهبة14٠4 ،ه) ،ص .139
( )2القحف ،منذر .القطاع العام االقتصادي ودوره في توليد اإليرادات العامة في النظام االقتصادي
اإلسالمي .مرجع سابق :ص .143-142
( )3املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص .155
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املجاالت االقتصادية املتعددة(.)1
فإذا أضفنا إلى هذا استعمال أموال األوقاف في التنمية االقتصادية لصالح
األغراض الوقفية نفسها ،وإذا أمكن السماح ملؤسسات الزكاة بإقامة مشروعات تنمية
وتمليكها للفقراء املستحقين  -التي قد تكون أنفع لهم(:)2
"كل ذلك من شأنه أن يوسع نسبة مساهمة القطاع العام االقتصادي في ظل
النظام االقتصادي اإلسالمي بأكبر مما هو عليه اآلن في الدول اإلسالمية .مما يجعل هذا
القطاع الوسيلة األساسية واألكثر فاعلية من وسائل السياسة االقتصادية في النظام
اإلسالمي .فإذا كانت الزكاة نفسها على أهميتها وقدسيتها  -تقتطع ( )٪2إلى ( )٪3.6من
الناتج املحلي اإلجمالي  -كما سنرى في الباب التطبيقي  -فإن نظرية األمالك العامة في
اإلسالم تضع في القطاع العام االقتصادي نسبة من الناتج املحلي اإلجمالي أقلها ()٪27
– ( .)٪5٠مضافا إليه ما يمكن أن يساهم به كل من مؤسستي األوقاف والزكاة من
مشروعات اقتصادية(.)3
وإذا كان األمر كذلك من تزايد حجم ونسبة مساهمة القطاع العام االقتصادي..
وأن هناك اآلن مؤسسات إنتاجية تقوم بتقليب السلع بيعا وشراء تحقيقا لألرباح -إال أنها
تابعة للقطاع العام -أفال يحق أن نتساءل فيما إذا كان هذا القطاع بهذا املفهوم ال يزال
ينطبق عليه مفهوم الفقهاء في أنه مال غير خاضع للزكاة أم أن هذا الوضع الجديد يجعل
( )1القحف .مرجع سابق.145 :
( )2النيفر ،محمد الشاذلي" .حول جمع وتقسيم الزكاة" .بحث في مجلة املجمع الفقهي( .مكة املكرمة،
رابطة العالم اإلسالمي ،السنة الثانية ،العدد الثالث14٠9 ،ه) ص  ،1٠9ويؤكد الشيخ النيفر في
هذا البحث أن املذهب املالكي  -بعكس الحنفي -ال يرى شرطية التمليك بالصورة التي رآها الحنفية.
خاصة وأن املصارف التي عبر عنها القرآن بكلمة (في) ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ ال
يشترط فيها التمليك.
( )3القحف .مرجع سابق :ص .145
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للفقراء حقا في هذه املؤسسات اإلنتاجية والتي تقوم على أساس تجاري ،وإن كانت تتبع
للحكومة؟
لقد كان التبرير األساس ي لعدم إخضاع األموال العامة للزكاة هو أن هذه األموال
تستخدم لصالح جماعة املسلمين عامة .وهذا واضح أنه ينطبق على دار بيت املال من
الزكاة وغيرها من املوارد أي على األموال العامة بمفهومها الضيق ،فهل املؤسسات
اإلنتاجية العامة هي من هذا القبيل؟(.)1
والخالصة ،أن الزكاة إذا كانت تفرض أساسا على األموال الخاصة دون العامة فإن
هناك أشكاال جديدة من األمالك العامة كاملؤسسات االقتصادية العامة -مؤسسة
سمارك والخطوط الجوية السعودية مثال في اململكة العربية السعودية -أصبحت تثير
تساؤال بين االقتصاديين املسلمين املعاصرين فيما إذا كان ينطبق عليها مفهوم الفقهاء في
كونها حقيقة من املال العام الذي ال يخضع للزكاة.
واملعمول به في اململكة العربية السعودية أنه ال زكاة على املال العام ،فال تؤخذ
الزكاة من الحكومة ومؤسساتها حتى تلك التي تندرج تحت ما يسمى بمؤسسات القطاع
العام كمؤسسة سمارك ،والخطوط الجوية السعودية.
لكن ما الحال إذا كانت مؤسسة ما مملوكة للحكومة ابتداء ثم سمحت الحكومة
لألفراد والقطاع الخاص بالدخول شركاء فيها؟( )2كما حدث فعال في مؤسسة "سابك"،

( )1آثار هذا التساؤل أيضا الدكتور منذر القحف بالبنك املركزي للتنمية في بحث له غير منشور
باللغة اإلنجليزية بعنوان“Financial Potential and Economics Effects of Zakat” :
( )2تحويل ملكية املؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه اصطالحا بالتخاصية،
أو الخصخصة وباإلنجليزية هو  .Privatizationوهو اتجاه بارز في هذا العقد من القرن العشرين
امليالدي لدى العديد من الدول ،خاصة تلك التي أوغلت في االتجاه االشتراكي من نهاية الحرب
العاملية الثانية .انظر:
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الذي بدأت بملكية حكومية كاملة ،ثم طرحت الحكومة جزءا من أسهم هذه الشركة
للملكية الخاصة .من املسلم به أن الجزء العائد للقطاع الخاص يخضع للزكاة ،أما الجزء
الذي تملكه الحكومة فإنه يندرج تحت الرأي الذي يذهب إليه بعض االقتصاديين
اإلسالميين املعاصرين في ضرورة خضوعه للزكاة.
والش يء الثابت أن حصة الحكومة السعودية التي تساهم بها املؤسسات والهيئات
العامة في رأس مال الشركات ،والبنوك تخضع للزكاة نظاما ،ألن تلك املؤسسات ذات
شخصية مستقلة وذات غرض تجاري ،فال ينطبق عليها حكم األموال العامة التي ال
تزكى(.)1
وإني أرى أن ما تساهم به الحكومة في رأس مال الشركات ،يشابه إلى حد بعيد
مؤسسات القطاع العام االقتصادي اإلنتاجية التي تقوم بتقليب السلع أو الخدمات
بالبيع والشراء ،كمؤسسة الخطوط الجوية السعودية ومؤسسة بترومين ونحوها .وعليه
فإن إخضاعها للزكاة وتحصيل حق الفقراء واملساكين وغيرهم من مصارف الزكاة منها إنما
هو إلحاق لفرع بأصل تحقق فيه نفس العلة.

 سافس ،ي .س .التخاصية املفتاح لحكومة أفضل .ترجمة :سارة أبو الرب (عمان :مركز الكتباألردني1989 ،م) ص.12-11 :
( )1وهو ما صدر بشأنه خطاب وزير املالية واالقتصاد الوطني رقم ( )274٠/4٠وتاريخ (14٠3/8/28ه).
انظر:
 الجمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في اململكة العربية السعودية،ص.3٠ :
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دور الدولة يف حتصيل وتوزيع الزكاة
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الفصل الرابع

دور الدولة يف حتصيل وتوزيع الزكاة
 مدخل
الزكاة جزء ال ينفصل أو يتجزأ من النظام االقتصادي اإلسالمي .وهي فريضة
متعلقة باملال أوجبها العلي القدير على أغنياء املسلمين لتـرد إلى فقرائهم ومحتاجيهم .فهي
من موارد التكافل االجتماعي في املجتمع .وهي تنظيم قائم بذاته ولكنه مرتبط بغيره من
أجزاء النظام االقتصادي.
وطبيعة الزكاة ووضعها الشرعي األصيل أن تكون بنظام ،مثل طبيعة الصالة
ووضعها الشرعي األصيل ،أن تكون بنظام وأن تؤدى في جماعة .لذلك فطبيعة الزكاة
ووضعها الشرعي أن تدفع لبيت مال املسلمين وإلى من يلي أمرهم من الخلفاء واألمراء
لتصرف إلى من تجب لهم( .)1فهي ليست إحسانا فرديا وإنما هي تنظيم اجتماعي يخضع
إلشراف الدولة( .)2وهي تكليف مالي ديني إلزامي يقصد بالدرجة األولى نقل بعض الدخل
والثروة من األغنياء للفقراء واملحتاجين.
وليس كما هو شائع في الديانات األخرى بأن تكون لتمويل وظيفة الوساطة املالية،
أو إعاشة رجال الدين أو تشغيل وعمارة املعابد .وبذلك فهي تعتبر أعجوبة اقتصادية
غير مسبوقة من منظور التاريخ االقتصادي للحضارات .إذ يحيد نظام الزكاة عن مجرى
التطور العادي ،سواء في صفته اإللزامية ،أو في تحديده التفصيلي ،أو خصائصه
االقتصادية ،أو في استخدامه للسلطة االجتماعية في إعادة التوزيع من األغنياء إلى
الفقراء .وهي تشريع لم يتولد نتيجة تعاظم القوة السياسية للفئات االجتماعية
( )1الندوي ،أبو الحسن .األركان األربعة .مرجع سابق :ص .113
( )2القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.747/2 :
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املستفيدة منه -كما حدث في تشريع الضمان االجتماعي بالدول الصناعية -وإنما هي
جزء من نظام حياة متكامل أوحي إلى نبي أمي"(.)1
 مذاهب الفقهاء املتقدمني:
أجاز الفقهاء للمالك أن يفرق بنفسه مال الزكاة الباطن كالذهب والفضة وأموال
التجارة ،أو أن يدفعها إلى اإلمام ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم طالب بزكاتها وكذلك
أبو بكر وعمر رض ي هللا عنهما .وطالب بها عثمان رض ي هللا عنه فترة ثم ملا كثر املال فوض
إخراجها إلى أصحابها .ودفعها إلى اإلمام يكون أفضل ،ألنه نائب عن الفقراء وهو أعرف
بمصارفها.
وفهم العلماء أن قوله تعالى :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ تجيز
ألرباب األموال دفع الزكاة بأنفسهم إلى املستحقين ،ألنه إذا كان ذلك الحق حقا للسائل
واملحروم ،وجب أن يجوز دفعه إليهما مباشرة كما فهموا من قوله تعالى :ﱡﭐ ﲕ

ﲖﱠ أنها دليل على أن الزكاة تدفع لإلمام .إذ لو جاز للمالك أداء الزكاة إلى املستحقين،

ملا احتيج إلى عامل لجبايتها .ويؤكد ذلك قول املولى عز وجل :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﱠ(.)2

أما إن كان مال الزكاة ظاهرا كاملواش ي والزروع والثمار ،واملال الذي يمر به
التاجر على العاشر فإن جمهور الفقهاء من الحنفية واملالكية يرون وجوب دفعها
( )1الزرقا ،محمد أنس .دور الزكاة في االقتصاد العام والسياسة املالية( .دولة الكويت :بيت الزكاة.
أعمال وأبحاث مؤتمر الزكاة األول14٠4 ،ه) ص ،274 :وانظر كذلك املراجع التالية وكلها
تتحدث في أهمية قيام الدولة بتحصيل وتوزيع الزكاة:
 الحصري ،أحمد .السياسة االقتصادية والنظم املالية في الفقه اإلسالمي .مرجع سابق :ص.513-5٠9
 علي ،إبراهيم فؤاد أحمد .املوارد املالية في اإلسالم .مرجع سابق :ص .329 الفنجري ،محمد شوقي .اإلسالم والضمان االجتماعي .ط( 2الرياض :دار ثقيف14٠2 ،ه) ص.114 :( )2الزحيلي ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته .مرجع سابق.888-887/2 :
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لإلمام ،فإن فرقها بنفسه لم يحتسب له ما أدى لقوله تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ

ولذكره تعالى :في املصارف ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﱠ ولفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم،

وملقاتلة أبو بكر رض ي هللا عنه مانعي الزكاة( .)1وقال املالكية :هو كذلك إذا كان اإلمام
عدال ،فإن كان ظاملا ولم يتمكن املزكي صرفها عنه ،دفعت إلى اإلمام وأجزأت(.)2

ومذهب الشافعي في الجديد أنه يجوز للمزكي أن يفرق زكاة األموال الظاهرة
بنفسه كزكاة الباطن ،ألنها زكاة ،فجاز أن يفرقها كزكاة املال الباطن(.)3
وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب للمزكي أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على
يقين من وصولها إلى مستحقيها ،سواء أكانت من األموال الظاهرة أم الباطنة .قال
اإلمام أحمد :أحب إلي أن يخرجها ،وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز.
واستدل الحنابلة على ذلك بأن املزكي دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه،
فأجزأه ،كما لو دفع الدين إلى غريمه .وكزكاة األموال الباطنة ،وألن املال الظاهر أحد
نوعي الزكاة ،فأشبه النوع اآلخر ،ولتوفير أجرة العمالة  -أي مصاريف العاملين عليها.
ولكن لإلمام أخذها ،وهذا ال خالف فيه .لداللة اآلية ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ،

ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤودها إلى أهلها ،ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها(.)4

( )1الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.35/2 :
 ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.5/2 : ابن جزي .القوانين الفقهية .مرجع سابق :ص .111( )2الدردير ،سيدي أحمد .الشرح الصغير بلغة السالك ألقرب املسالك( .القاهرة :املكتبة التجارية
الكبرى ،د.ت.221/1 ).
( )3الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.168/1 :
 النووي .املجموع .مرجع سابق.1٠4/6 :( )4ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.641/2 :
 ابن قدامة ،موفق الدين عبدهللا .الكافي في فقه اإلمام املبجل أحمد بن حنبل .تحقيق :زهيرالشاويش .ط( 4بيروت :املكتب اإلسالمي14٠5 ،ه) .328-327/1
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وال خالف بين الفقهاء على أنه يجب على اإلمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات.
ألن النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء رض ي هللا عنهم كانوا يفعلونه .وألن في الناس من ال
يؤدي صدقته أو ال يعلم ما عليه( .)1وفيهم من يبخل( .)2ففي إهمال ذلك ترك الزكاة.
على أنه يجب على اإلمام أن يبعث ساعيا بالغا عدال ثقة .لكن ال يشترط أن يكون
فقيرا فقد بعث النبي صلى هللا عليه وسلم عمر وكان غنيا ،وال يشترط أن يكون حرا ،ألن
املقصود يحصل منه من غير ضرر ،فأشبه الحر ،وال فقيها إذا كتب له ما يأخذ وحد له،
أو بعث معه من يعلمه(.)3
 رأي أبي عبيد واملاوردي وابن تيمية:
وقد تناول هذه املسألة أبو عبيد في كتابه "األموال" ،فبعد أن استعرض عددا من
اآلثار عن ابن عباس وعائشة رض ي هللا عنهم وغيرهم ،وجدناه ينتهي إلى التفريق بين
األموال الظاهرة والباطنة .فيقول إن صاحب الذهب والفضة له أن يؤدي زكاتهما إلى
السلطان أو نائبه أو يقوم بتفريقها ألنه مؤتمن كما هو مؤتمن على أداء الصالة .أما
األموال الظاهرة (املواش ي والحبوب والثمار) فالبد من تسليم زكاتها إلى اإلمام أو نائبه،
وليس لصاحبها أن يقوم بقسمها وإن فعل ال يجزئه ذلك ويطالب باإلعادة ،استشهادا بما
فعله سيدنا أبو بكر الصديق من مقاتلته املمتنعين عن دفع صدقة املواش ي .دون الذهب
والفضة(.)4
وإلى نفس هذا املعنى ذهب املاوردي في أحكامه السلطانية فقال "وليس لوالي
الصدقات نظر في زكاة املال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إال أن يبذلها أرباب
( )1املرجع السابق.328/1 :
( )2الشيرازي .املهذب .مرجع سابق.168/1 :
( )3ابن قدامة .الكافي .املرجع السابق.328/1 :
( )4أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص ٠ 567
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األموال طوعا فيتقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ،ونظره مختص بزكاة األموال
الظاهرة يؤمر أرباب األموال بدفعها إليه"( .)1وهو أيضا ما ذهب إليه القاض ي أبو يعلى
في معرض كالمه عما يجب على اإلمام أو الخليفة أو ولي األمر عموما القيام به
كواجبات أو اختصاصات هي من وظائف الدولة بوجه عام فقال أن منها "جباية الفيء
والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير تعسف"( )2كما ذهب إلى هذا
اإلمام ابن تيمية في السياسة الشرعية(.)3
 حكم دفع الزكاة للسلطان اجلائر:
واستدل بعض الفقهاء على جواز ذلك ببعض األحاديث ،منها ما ذكره اإلمام
الشوكاني عن علقمة بن وائل بن حجر .قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ورجل يسأله فقال :أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما
حملتم"( .)4رواه اإلمام مسلم .وعقب الشوكاني بقوله :استدل بها الجمهور على جواز
دفع الزكاة إلى سالطين الجور(.)5
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن زكاة العشر وغيرها يأخذها السلطان يصرفها
حيث يشاء وال يعطيها للفقراء واملساكين :هل يسقط الفرض بذلك أم ال؟ فأجاب :ما
يأخذه والة املسلمين من العشر ..وزكاة املاشية والتجارة وغير ذلك  -فإنه يسقط ذلك
( )1املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص .1٠9
( )2أبي يعلى ،القاض ي محمد بن الحسين .األحكام السلطانية( .بيروت :دار الفكر1394 ،ه) ص.116-115 :
( )3ابن تيمية .السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية .تحقيق :بشير محمد عيون (دمشق:
مكتبة دار البيان14٠5 ،ه) ص.31-29 :
( )4النووي .صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق 513/4 :وكذلك الترمذي .سنن الترمذي.
مرجع سابق.488/4 :
( )5الشوكاني .نيل األوطار .مرجع سابق.174/4 :
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عن صاحبه إذا كان اإلمام ظاملا ال يصرفه في مصارفه الشرعية ،فينبغي لصاحبه أال
يدفع الزكاة إليه ،بل يصرفها هو ملستحقيها ..فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو
لم يدفعها إليه لحصل له ضرر ،فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء(.)1
وهكذا فإن الزكاة تدفع إلى الخليفة ،أو من يعينهم من األمراء ،والوالة والعمال،
والسعاة ،ولو كانوا ظلمة ،ما دام حكم اإلسالم هو املطبق(.)2
إال أن بعض الفقهاء يرون أن أئمة الجور إذا أخذوا الزكاة ولم يصرفوها في
مصارفها ،فإن ذلك ال يجزئ عن األغنياء ،ملا في أجزائها من تضرر الفقراء بخالف سائر
املصالح التي ال مصارف لها ،وألن دفع املفسدة عن الفقراء ،أولى من مصالح األغنياء(.)3
 أقوال بعض الفقهاء املعاصرين:
يقول الشهيد سيد قطب "تأخذ الزكاة مكانها في شريعة هللا ،ومكانها في النظام
اإلسالمي ،ال تطوعا وال تفضال ممن فرضت عليهم ،فهي فريضة محتمة ،ال منحة وال
جزاف من القاسم املوزع ،فهي فريضة معلومة ،إنها إحدى فرائض اإلسالم ،تجمعها
الدولة املسلمة بنظام معين ،لتؤدي خدمة اجتماعية محددة"(.)4
ويؤكد د .البهي الخولي ضرورة إسناد أمر جمع وتوزيع الزكاة للدولة وأنها من
الوظائف الهامة للحكومة املسلمة في تحقيق األسرة ،فيقول:

( )1زلوم ،عبدالقديم .األموال في دولة الخالفة .مرجع سابق :ص 187والقرضاوي .فقه الزكاة.
مرجع سابق.775/2 :
( )2ابن تيمية .مجموع الفتاوى .مرجع سابق.81/25 :
( )3السلمي ،العز بن عبدالسالم .قواعد األحكام في مصالح األنام .بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت).
.69- 68/1
( )4قطب ،سيد .في ظالل القرآن( .القاهرة :دار الشروق1393 ،ه) ،ص.1668 :
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"وثمة أمور عامة خطيرة ال يتسنى ألساليب العرف الفردية أداء حق األسرة فيها
بإحكام ،فان أساليب العرف ال تملك خاصية االستيعاب والتفرغ إلحكام تلك األمور،
وال تملك سلطة الحسم بإزاء من يمتنعون عن حق األسرة فيما بأيديهم ،أو بإزاء
امللكية نفسها .ومن هنا يتحتم إسناد األمر في ذلك إلى الدولة ،فتقوم بجباية الحق
الواجب من كل فرد يلزمه هذا الحق لتضعه في مصرفه الواجب"(.)1
وإلى هذا ذهب الشيخ املودودي والشيخ أبو زهرة والدكتور القرضاوي وغيرهم
من الفقهاء املعاصرين( .)2ومع أن الشيخ محمد رشيد رضا لم ير دفعها للحكومات
املعاصرة الخاضعة لدول اإلفرنج ،مهما يكن لقب رئيسها ،ودينه الرسمي ،طاملا هم
رؤساء من املسلمين الجغرافيين اتخذهم اإلفرنج آالت إلخضاع الشعوب لهم ،باسم
اإلسالم حتى فيما يهدمون به اإلسالم ،فإنه يؤكد على أن بقايا الحكومات التي يدين
أئمتها ورؤساؤها باإلسالم وال سلطان عليهم لألجانب في بيت مال املسلمين ،فإنه يجب
أداء الزكاة إلى األئمة وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم كما قال الفقهاء(.)3
( )1الخولي ،البهي .الثروة في ظل اإلسالم .مرجع سابق :ص .211
( )2أبو زهرة ،محمد .التكافل االجتماعي في اإلسالم .مرجع سابق.81 :
 القرضاوي ،يوسف .فقه الزكاة .مرجع سابق.765/2 : املودودي ،أبو األعلى .نظرية اإلسالم وهدية في السياسة والقانون الدستور( .بيروت :دارالفكر1967 ،م).
 النبهان ،محمد فاروق .االتجاه الجماعي في التشريع االقتصادي اإلسالمي( .بيروت :مؤسسةالرسالة14٠5 ،هـ) ،ص .385
 النبهان ،محمد فاروق .أبحاث في االقتصاد اإلسالمي( .بيروت :مؤسسة الرسالة14٠6 ،ه)ص.11٠-1٠7 :
 هندي ،السيد عبدالعزيز .إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي األمر .بحث مقدم للندوة األولىلقضايا الزكاة املعاصرة( .القاهرة :في  16-14ربيع األول14٠9 ،ه).
 إسماعيل ،حامد محمود .بحث بنفس العنوان .مقدم لنفس الندوة.( )3رضا ،محمد رشيد .تفسير القرآن الحكيم :الشهير بتفسير املنار .مرجع سابق،31-22/11 :
ويالحظ أن فتواه ظهرت في الفترة التي كانت فيها معظم الدول اإلسالمية واقعة تحت نار
االستعمار الصليبي الغربي منذ مطلع القرن العشرين ،بعد انهيار الخالفة العثمانية.
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بل أن االقتصاديين املسلمين املعاصرين يرون أن على الدولة أن تهتم بتحصيل
األموال الباطنة (النقود ،وعروض التجارة) أكثر من أي وقت مض ى ،ملا يؤدي إليه ذلك من
تحقيق ألهداف التنمية وعدالة في توزيع دخول املجتمع( .)1فاملالحظ اليوم في أغلب الدول
اإلسالمية .أن األموال الظاهرة (املواش ي ،والزروع ،والثمار) غالبا ما تنحصر في القطاع
الريفي الذي يكون أكثر حاجة للدعم اإلنمائي .في حين أن األموال الباطنة تكاد تنحصر في
القطاع النقدي والتجاري -في املدن .-فإذا اتبعت سياسة جمع وتحصيل األموال الظاهرة
دون الباطنة  -هذا إذا اعتبرت أمواال باطنة اآلن -فإنها ستكون في غير مصلحة املناطق
الريفية وهي التي تحتاج إلى الدعم اإلنمائي أكثر من غيرها.
والسلطات يجب أن تتحيز جبائيا لصالح املناطق الريفية باالهتمام بتحصيل
زكاة األموال الباطنة  -كما تحصل زكاة األموال الظاهرة  -من هذه القطاعات النقدية
والتجارية املتحضرة خاصة وأن األموال الباطنة كثرت واتسعت في عصرنا ،فما أكثر ما
خف وزنه وسهل حمله ،فال ينبغي أن يضيع حق هللا الذي أوجبه في هذه األموال.

( )1وهو رأي للدكتور سيف الدين إبراهيم الباحث بمركز أبحاث القتصاد اإلسالمي بجامعة امللك
عبدالعزيز ،من لقاء شخص ي معه في جدة بتاريخ 14٠9/4/19ه .وانظر أيضا:
 الزرقا ،محمد أنس مصطفى .السياسة االقتصادية والتخطيط في اقتصاد إسالمي .بحث غيرمنشور ،ص.22 :
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 خالصة البحث يف املسألة:
وهكذا فجمهور الفقهاء من املتقدمين واملتأخرين يرون تولية الدولة ملهمة جمع
وتفريق الزكاة .أما تمييز بعض املتقدمين بين األموال الباطنة والظاهرة ،فإنه تمييز ال
معنى له اليوم بعد أن أصبحت كل األموال تقريبا ظاهرة .فاملنقوالت التجارية تحص ى
إيراداتها كل عام ولها بيانات وقوائم وميزانيات مالية ،كذلك فإن األوراق املالية أصبحت
تتداول في أسواق املال  -البورصات  -وينشر يوميا عن أسعار وحجم التداول الذي تم
بها .كما أن النقود أصبح أكثرها مودعا باملصارف بما فيها املصارف اإلسالمية -التي
نجحت أخيرا في جذب شرائح كبيرة من املجتمع -والودائع املصرفية بهذا التنظيم لم تعد
باطنة بل يمكن للدولة معرفة حجمها ومقدارها مع االحتفاظ بحق األفراد في سريتها.
وعلى ذلك فاملبدأ التشريعي لجمع الزكاة وجبايتها إنما يكون عن طريق الحاكم
املسلم أو من ينوب عنه( .)1يدلل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
القولية والعملية وكذلك سنة الخلفاء الراشدين وفتاوى الصحابة والفقهاء من
املتقدمين واملتأخرين .ومن ذلك قوله تعالى:
ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ سورة التوبة ،اآلية.1٠3 :
فسر ابن كثير -رحمه هللا -اآلية بقوله" :أمر تعالى رسوله -صلى هللا عليه وسلم-
بأن يأخذ من أموالهم صدقة ،يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام ،وإن أعاد بعضهم
الضمير في ﱡﭐ ﲋ ﱠ إلى الذين اعترفوا بذنوبهم ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة ،أن
دفع الزكاة إلى اإلمام ال يكون ،وإنما كان خاصا بالرسول -صلى هللا عليه وسلم-
واحتجوا بقوله تعالى:

( )1علي ،إبراهيم فؤاد أحمد .املوارد املالية في اإلسالم .مرجع سابق :ص .232
 موس ى ،محمد يوسف .نظام الحكم في اإلسالم( .القاهرة :دار الفكر العربي ،د.ت ).ص.139 :()161
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ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ اآلية ،وقد رد عليهم أبو بكر الصديق ،وقاتلهم حتى أدوا
الزكاة كما كانوا يؤدونها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى قال الصديق :وهللا لو
منعوني عناقا  -وفي رواية عقاال  -كانوا يؤدونها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألقاتلنهم
على منعه(.)1
وقال ابن بطال  -رحمه هللا  -اتفق العلماء على أن العاملين عليها في اآلية  6٠من
سورة التوبة ،تعني السعاة املتولين لقبض الصدقة )2(.والى هذا ذهب العديد من
املفسرين .وقال اإلمام الرازي ،دلت هذه اآلية أن الزكاة يتولى أخذها وتفريقها اإلمام ومن
يلي من قبله(.)3
أما السنة فقد استدل ابن حجر العسقالني من قوله صلى هللا عليه وسلم ملعاذ
حين بعثه لليمن (تؤخذ من أغنيائهم) على أن اإلمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها
إما بنفسه ،أو بنائبه(.)4
وروى مسلم في صحيحه ،عن جرير بن عبد هللا -رض ي هللا عنه -قال" :جاء ناس من
األعراب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :إن أناسا من املصدقين يأتوننا ،قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أرضوا مصدقيكم" .قال جرير :ما صدر عني مصدق منذ
سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال وهو عني راض".
وعلق اإلمام النووي  -رحمه هللا  -على هذا الحديث بقوله :واملصدقون هم السعاة
العاملون على الصدقات .ويدل الحديث على بعثه -صلى هللا عليه وسلم -املصدقين
لجباية الزكاة وتوزيعها(.)5
( )1ابن كثير .تفسير بن كثير .مرجع سابق.386 – 385/2 :
( )2العسقالني .فتح الباري بصحيح البخاري .مرجع سابق.366/3 :
( )3الرازي .التفسير الكبير .مرجع سابق.114/16 .
( )4العسقالني ٠.فتح الباري بصحيح البخاري .مرجع سابق.36٠/3 :
( )5النووي .صحيح مسلم بشرح النووي .مرجع سابق .72/7
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ومن السنة العملية فقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قد بعث عماله على
الصدقات من ذلك ما ذكره ابن إسحاق في السيرة ،والكالعي في السيرة وقد ذكر الكالعي
جماعة ممن بعثهم رسول هللا عليه الصالة والسالم منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن
جبل ،عدي بن حاتم الطائي ،خالد بن الوليد ،وسعيد بن العاص وغيرهم(.)1
أما عن الخلفاء الراشدين فقد حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة وقال قولته
املشهورة" :وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة .فإن الزكاة حق املال وهللا لو منعوني
عناقا ،كانوا يؤدونها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" رواه البخاري
عن أبي هريرة رض ي هللا عنه(.)2
كذلك أورد أبو عبيد اهتمام عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه بأمر الزكاة وإرساله
الجباة لتحصيلها .وكان يجمع أموال التجارة فيحسبها عليها ،شاهدها وغائبها ،فيأخذ من
شاهد املال عن الشاهد والغائب.
وكذا فعل عمر بن عبدالعزيز حتى أن عامله يحيى بن سعيد كتب إليه أنه لم يجد
فقيرا يدفع الزكاة إليه(.)3
وقد أفتى بعض الصحابة على أن زكاة األموال الظاهرة تدفع لإلمام عادال كان أم
جائرا .ومنهم أبو سعيد الخدري ،أبو هريرة ،سعد بن أبي وقاص ،واملغيرة بن شعبة(.)4
وقد كانت الزكاة والصدقات بجميع أنواعها تدفع بانتظام إلى بيت املال ،حتى
كانت خالفة عثمان بن عفان رض ي هللا عنه ،فسمح بأداء زكاة األموال الباطنة (النقدين)
( )1الكتاني ،عبد الحي .نظام الحكومة النبوية ،املسمى بالتراتيب اإلدارية( .بيروت :دار الكتاب العربي،
د.ت.396/1 ).
( )2العسقالني .فتح الباري شرح صحيح البخاري .مرجع سابق.262/3 :
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق.563 :
( )4النووي .املجموع شرح املهذب .مرجع سابق.162/6 :
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إلى مصارفها بمعرفة أصحابها بأنفسهم وبقيت زكاة األموال الظاهرة تدفع إلى بيت املال،
وذلك عندما تعاظم املال في بيت مال املسلمين(.)1
وفي اململكة العربية السعودية  -اليوم  -تؤدى زكاة أغلب األموال الزكوية إلى ولي
األمر .فزكاة عروض التجارة تجبيها مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة املالية
واالقتصاد الوطني .وزكاة الزروع والثمار واألنعام تحصلها إدارة اإليرادات العامة بوزارة
املالية واالقتصاد الوطني .وتستثنى زكاة القمح التي تؤدى إلى مؤسسة الصوامع
والغالل بوزارة الزراعة .أما زكاة الركاز فتدفع لوزارة املالية واالقتصاد الوطني إلدارة
حسابات الزيت(.)2
إن حسن جمع وتحصيل الزكاة ،وحسن صرفها في وجوهها املقررة شرعا ال يتم إال
إذا قامت به الحكومة في الدولة املسلمة .فالحكومة بحكم سلطانها ومعرفتها بأولويات
املجتمع وحاجاته ومصالحه ،هي األصلح لتحديد مقدار ما يصرف من كل سهم من
السهام الثمانية ،التي تتغير بتغير الزمان واملكان( .)3ذلك أن بعض املصارف ال يحسن
األفراد تقديرها ومعرفتها ،كمصرف املؤلفة قلوبهم فهي من صميم شؤون الدولة،
وكذلك مصرف في سبيل هللا إذ ال يتسنى الوفاء به على الوجه األمثل إال عن طريق

( )1محمد ،قطب إبراهيم .السياسة املالية لعثمان بن عفان) .الهيئة املصرية العامة للكتاب،
1986م) ،ص.77 :
 قلعة جي ،محمد رواس .موسوعة فقه عثمان بن عفان( .مكة املكرمة :جامعة أم القرى،14٠4هـ) ،الكتاب الثاني والثالثون ،ص .192-191
( )2جمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية .مرجع سابق :ص .138
( )3نوفل ،عبدالرازق .فريضة الزكاة( .القاهرة :دار الشروق ،د.ت ،).ص.23 :
 النعيم ،عبدالعزيز العلي .نظام الضرائب في اإلسالم ومدى تطبيقه في اململكة العربية السعوديةمع املقارنة .ط( 2دون بلد وناشر1975 ،م) ،ص.99 :
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الدولة( .)1ومع ذلك فإن األوفق أن تعهد الدولة إلى مؤسسة حكومية مستقلة بجباية
وتوزيع الزكاة ،وهذا ما يذهب إليه العديد من الفقهاء املعاصرين(.)2
إن تنظيم تحصيل وتوزيع الزكاة يختلف من بلد إسالمي آلخر .ففي الكويت يعهد
إلى مؤسسة مستقلة القيام بالواجبين الجبائي والتوزيعي وهي مؤسسة بيت الزكاة،
بينما تقوم مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية -وهي إحدى إدارات
وزارة املالية واالقتصاد الوطني -بمهام تحقيق وربط وتحصيل الزكاة ثم توريدها إلى
مصلحة الضمان االجتماعي التي تتولى بدورها توزيعها على مستحقيها(.)3

( )1العمر ،فؤاد عبدهللا .نحو تطبيق معاصر لفريضة الزكاة( .الكويت :ذات السالسل14٠4 ،ه) ،ص.22 :
 اإلبراهيم ،محمد عقلة .التطبيقات التاريخية واملعاصرة لفريضة الزكاة .ط( 1عمان :دار الضياء،14٠6ه) ،ص.1٠2 :
 القرني ،عبدالحفيظ .الزكاة وحاجة العصر .ط( 1القاهرة :دار الصحوة للنشر14٠9 ،هـ) ،ص.133 :( )2القرضاوي .فقه الزكاة .مرجع سابق.747/2 :
 الفنجري .اإلسالم والضمان االجتماعي .مرجع سابق :ص .144 منفيخي ،محمد فزيز .النظام االقتصادي القرآني :تحليل التخلف ونظام التقدم (دمشق :دارقتيبة1398 ،هـ) ،ص273-271:
( )3عبدالغفار ،منصور" .عدالة الربط ودقته" ،مقال بمجلة التجارة (جدة :الغرفة التجارية الصناعية،
عدد  ،361شوال 141٠ه) ص.3٠ :
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الفصل اخلامس
الزكاة وتوفري احلاجات األساسية
الزكاة ال تجب في كل مال املسلم ،بل تجب في املال النامي حقيقة كعروض التجارة،
واألنعام ،أو تقديرا كالذهب والفضة .فاملال املعد لسد الحاجات األصلية (األساسية)
للمكلف ال تجب فيه الزكاة .ألن الزكاة إنما شرعت لسد خلة املسلمين ،ومواساة الفقراء
على وجه ال يصير معه دافع الزكاة فقيرا ،بل يعطي من فضل ماله قليال من كثير .فإيجاب
الزكاة في املال الذي ال نماء له أصال ،أو معد لسد حاجات صاحبه األصلية ،يؤدي إلى
خالف ذلك -أي يجعل مؤدي الزكاة فقيرا وآخذا لها -مع مرور السنين( .)1واألصل في ذلك
قوله صلى هلل عليه وسلم" :ليس على املسلم في عبده وفرسه صدقة"(.)2
والزكاة ال تجب في أي قدر من املال النامي ،بل البد من بلوغه مقدارا محددا -
النصاب ،-وأن يكون النصاب فاضال عن الحاجة األصلية (األساسية) ملالكه( .)3فما هي
الحاجات األصلية؟ وما عالقتها بحدي الغنى والفقر اللذان تناولهما الفقهاء؟ وما الحاجات
التي تعفى من الزكاة ؟

( )1ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.482/1 :
( )2اإلمام مسلم .صحيح مسلم .مرجع سابق.675/2 :
( )3اشترط ذلك الحنفية ،واعتبر غيرهم من املالكية والشافعية والحنابلة أن شرط الفضل عن
الحاجات األصلية داخل في شرط النماء ،وال حاجة للنص على اشتراطه،
انظر:
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.11/2 : ابن عابدين .الدر املختار .مرجع سابق.6/2 : ابن رشد .املقدمات املمهدات .مرجع سابق.211/1 : الشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق.38٠/1 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.12/3 :()169
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واإلجابة ترد في املبحثين التاليين:
 املبحث األول :مفهوم الحاجات األصلية وصلته بحدي الغنى والفقر. -املبحث الثاني :الحاجات األصلية املعفاة من الزكاة.
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املبحث األول:
مفهوم احلاجات األصلية وعالقته حبدي الغنى والفقر
الحاجات جمع حاجة .والحاجة إلى الش يء في اللغة :الفقر إليه مع محبته(.)1
والحاجات عند األصوليين :هو ما يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج
عنهم .ومن أمثلتها في العادات :التمتع بطيبات الرزق في املأكل واملشرب وامللبس واملسكن(.)2
وكالمنا عن الحاجات هو عن الحاجة الخاصة التي يحتاج إليها فرد أو أفراد
محصورون ،مثل الحاجة إلى األكل من الغنيمة في دار الحرب ،والحاجة إلى لبس
الحرير للرجل املريض بالجرب أو الحكة(.)3
أما عند الفقهاء ،فإن مفهوم الحاجات األصلية يرتبط ارتباطا وثيقا بمقاصد
الشريعة اإلسالمية (الضروريات ،والحاجيات والتحسينيات) .فهو ال يقتصر على املعنى
األصولي للحاجيات ،وإنما يتسع معناه ليشمل الضروريات الخمس (الدين ،والنفس،
والعقل ،والنسل ،واملال) إذ كل ما يؤدي إلى املحافظة على هذه الضروريات يعتبر من
الحاجات األساسية لإلنسان .وكذلك يشتمل على التحسينيات ،أي ما يتجمل به اإلنسان
فهو يتعب ويبذل ما في وسعه لتحصيل أسباب الزينة ،بل أحيانا يقدمها على ما هو
ضروري وحاجي ،فيضيق على نفسه في طعامه وشرابه ليوفر لنفسه ثمنا لثوب جيد
( )1ابن منظور .لسان العرب ،مادة :حوج.
( )2الشاطبي .املوافقات .مرجع سابق.1٠/2 :
( )3فكالمنا ال يتعلق بالحاجة العامة التي يحتاج إليها الناس جميعا فيما يمس مصالحهم العامة:
كالحاجة إلى الزراعة ،والتجارة ،والسياسة العادلة ،والتي من أجلها شرعت العقود :كعقود البيع،
واإلجارة ،واملضاربة ،واملساقاة ،واإلمامة وغيرها .انظر:
 السيوطي .األشباه والنظائر .مرجع سابق :ص ٠ 97 الزركش ي .املنثور في القواعد .مرجع سابق.26-25/2 :()171
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يلبسه ليتزين به في األعياد واملناسبات ،واملرأة أكثر حرصا في ذلك أيضا(.)1
وقد أجاز القرطبي للمسلم أن يسأل ما يحتاج إليه مما يقيم به سنة :كالتجمل
بثوب يلبسه في العيد و الجمعة(.)2
وقد عرف الحنفية الحاجات األصلية بأنها" :ما يدفع عن اإلنسان الهالك تحقيقا:
كالنفقة ،ودور السكنى ،وآالت الحرب ،والثياب املحتاج إليها لدفع الحر أو البرد ،أو تقديرا:
كالدين ،فان املديون محتاج إلى قضائه ،وكآالت الحرفة ،وأثاث املنزل ،ودواب الركوب،
وكتب العلم ألهلها ،وغير ذلك مما البد منه في معاشه(.)3
وقال الزرقاني في بيان عدم الكفاية" :أن ال يكون واجدا لش يء من مال أو إنفاق أو
صنعة ،أو واجدا ملا ال يكفيه كوجود قليل من ماله ،ويعطى ملن له دار وخادم وفرس ال
فضل في ثمنها عن حاجته لذلك ،أو لها فضل وال يكفيه لعامة ،ولو زاد الفاضل عن
نصاب ،ألنه من أهل مصرفها(.)4
وقال الشافعية في الحاجات األصلية أو األساسية أنها "ما يكفي اإلنسان مطعما
وملبسا وغيرهما مما ال بد منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف وال
تقتير"(.)5
( )1شبير ،محمد عثمان .الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة .بحث غير منشور مقدم لندوة
الزكاة األولى املنعقدة بالقاهرة في الفترة ( 16-14ربيع األول14٠9 ،ه)( ،القاهرة :مركز صالح
كامل للدراسات اإلسالمية14٠9 ،ه) ،ص .5
 الدريني .فتحي .خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم( .بيروت :مؤسسة الرسالة،14٠2ه) ،ص .198-196
( )2القرطبي .الجامع ألحكام القرآن .مرجع سابق.346/3 :
( )3ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.262/2 :
 الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق.253/1 :( )4الزرقاني .الزرقاني علي خليل .مرجع سابق.174/2 :
 الخرش ي .حاشية الخرش ي .مرجع سابق.212/2 : الباجي .املنتقى في شرح املوطأ .مرجع سابق.152/2 :( )5الخطيب .مغني املحتاج .مرجع سابق.1٠6/3 :
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وقال الحنابلة هي" :ما يحتاج إليه لنفقة نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم من
مطعم ،وملبس ،ومسكن ،وخادم ،وما البد منه ،وقضاء دين ،ألن قضاء الدين من
حوائجه األصلية .ويتعلق به حقوق اآلدميين ،ولذلك منع الزكاة من تعلق حقوق الفقراء
بها وحاجتهم إليها"(.)1
وارتباط مفهوم الحاجات عند الفقهاء بمقاصد الشريعة اإلسالمية ،هو ما جعل
بعض الباحثين يرى أن التنظيم االقتصادي في اإلسالم ال يهتم بمجرد بقاء الفرد حيا ،وما
يتولد عن ذلك من ضروريات فقط ،بل يهتم أيضا باملحافظة على الفرد املسلم حيا وقادرا
على العمل واإلسهام الفعال في النشاط االقتصادي ،وما يتولد عن ذلك من ضروريات
وحاجيات في نفس الوقت .ولذلك يقترح أحد الباحثين التقسيم التالي للحاجيات(:)2
أ -حاجات الكفاية :وهي ما يلزم إشباعها للحفاظ على الفرد املسلم حيا قادرا على
اإلسهام في النشاط االقتصادي للمجتمع .وحاجات الكفاية تضم الحاجات التي لزم
إشباعها للحفاظ على حياة اإلنسان املسلم ،وهي تقابل مفهوم "الضروريات" املعروف في
الفقه اإلسالمي كما تضم الحاجات التي تتولد عن محاولة الوصول باإلنسان من مجرد
الحياة إلى القدرة على املساهمة في نشاط املجتمع -أي حد الكفاية.)3(-
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.222/3 :
( )2عابد ،عبدهللا عبدالعزيز "مفهوم الحاجات في اإلسالم وأثره على النمو االقتصادي" .دراسات في
االقتصاد اإلسالمي :بحوث مختارة من املؤتمر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي ،ط( 1جدة :املركز
العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي14٠5 ،ه) ص.23-21 :
( )3إذا كان هذا هو مفهوم الحاجات األساسية في اإلسالم ،فإن الدراسات االقتصادية الحديثة لم
تتوصل إلى هذا املنهج إال مؤخرا عندما أشارت إلى أن احتياجات اإلنسان األساسية هي:
 -1ما هو ضروري لبقائه حيا.
 -2وما هو ضروري الستمرار حياته.
 -3وما هو ضروري الستمرار الحياة ،والحماية من األمراض الفتاكة ،وإشباع الحاجات غير
املادية ،انظر:
)Streeten, P. and Burki, S.J. Basic Needs: Some Issues, (Washington, D.C. IBRD, 1979
Series No. 58, p. 413.
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ب  -حاجات كمالية :وهي ما تتولد عن السعي لتحسين الحياة وتجميلها ،وتعمل
على حفز الفرد لبذل أقص ى طاقاته حتى يتمكن من إشباعها .وفي الحدود التي تسهم في
إنماء طاقات املجتمع املسلم.
جـ  -رغبات الترفيه :وهي ليست حاجات حقيقية ،وذلك ألنها ال تسهم في إنماء
طاقات املجتمع فضال عن أنها تبددها .ولذلك ال يقرها وال يعترف بها التنظيم االقتصادي
في اإلسالم.
ولذلك وجدنا أن مفهوم الحاجات األصلية يرتبط عند الفقهاء بمدى الغنى والفقر
من حيث الكفاية وعدمها .يتضح ذلك من أقوالهم في حد الغنى املانع من أخذ الزكاة،
وأقوالهم في حد الفقر واملسكنة املوجب ألخذ الزكاة.
فقد اتفق الفقهاء على أن الغني ال يعطى من سهم الفقراء واملساكين في الزكاة،
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تحل الصدقة لغني ،وال لذي مرة سوى" ( .)1فأخذ الغني من
الزكاة يمنع من وصولها ألهلها ،ويخل بحكمة الزكاة في إغناء الفقراء .ولكنهم اختلفوا في حد
الغنى املانع من أخذ الزكاة فذهب جمهورهم من املالكية -في املشهور عندهم -والشافعية
ورواية عن أحمد ،إلى أن الغنى معتبر بالكفاية .فال يجوز دفع الزكاة إلى من كان قادرا على
كفاية نفسه ومن يعول .لذا أجازوا دفعها إلى غير القادر على كفاية نفسه ،ولو ملك نصابا
أو أكثر .وكذلك أجازوا دفعها للرجل الذي له تجارة أو ضيعة ال يكفيه إيراده منها ،فيأخذ
بما يتم به الكفاية(.)2
( )1ابن العربي .صحيح الترمذي بشرح ابن العربي .مرجع سابق.152/3 :
( )2الدسوقي .حاشية الدسوقي .مرجع سابق.494/1 :
 ابن رشد .بداية املجتهد .مرجع سابق.276/1 : النووي .املجموع .مرجع سابق.135/6 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.661/2 : البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.232/2 :()174
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وقال الحنفية :إن حد الغنى هو ملك النصاب من أي مال كان .فال تدفع إلى من
ملك نصابا ،ولو لم يكفه(.)1
والرواية الثانية عن اإلمام أحمد ،أن حد الغنى هو ملك خمسين درهما فمن
ملكها -أو قيمتها ذهبا -ال تجوز له الزكاة ،ولو لم تكفه هذه الدراهم(.)2
وقال أبو عبيد :حد الغنى هو ملك أوقية وهي :أربعون درهما(.)3
وقال ابن حزم :حد الغنى هو ملك قوت يومه(.)4
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الغنى معتبر بالكفاية ،بناء على
ما بسطوه من أدلة في كتبهم.
أما حد الفقر واملسكنة ،فيتضح من تعريف الفقهاء للفقير واملسكين.
فالفقير عند الشافعية والحنابلة الظاهرية هو الذي ال مال له ،وال كسب أصال.
أو له مال أو كسب ولكنه قليل ال يقع موقعا من كفايته .وحددوا ما يملكه الفقير بأقل
من نصف الكفاية :كأن يحتاج إلى عشرة دنانير فال يملك إال أربعة أو أقل.
أما املسكين عندهم ،فهو الذي له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته وال يكفيه.
وحددوا ما يملكه بأكثر من نصف الكفاية .كأن يملك سبعة دنانير ،وهو يحتاج إلى
عشرة(.)5
( )1الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق.3٠2/1 :
 ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.21/2 :( )2ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.661/2 :
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .735
( )4ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.218/6 :
( )5النووي .املجموع .مرجع سابق،141/6 :
 املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص  -،122البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق: - ،271/2ابن قدامة .املغني .مرجع سابق - ،42٠/6 :ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.212/6 :
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وقال الحنفية واملالكية :إن املسكين أسوأ حاال وأكثر حاجة من الفقير( .)1وعلى أي
حال ال يترتب على هذا الخالف أية ثمرة في موضوع الزكاة ،فكالهما -الفقير واملسكين-
ال يقدر على حد كفايته ،فيكون من مستحقي الزكاة ،فيعطى حتى تمام الكفاية.
وعلى ذلك يدخل في حد الفقير واملسكين :العاجز عن الكسب ،واأليتام الذين ال
مال لهم ،واملرأة التي ليس لها مال أو عائل شرعي ،ومن ال يجد كسبا يكفيه وال مال له
أصال ،وال عائل شرعي ،بأن ال يجد من يشغله في كسب حالل يليق به .فال يمنع من أخذ
الزكاة وجود كسب ال يليق به عرفا ،ألن االشتغال بما ال يليق يؤدي إلى اإلخالل باملروؤة(.)2
ويعتبر فقيرا من له كسب ،أو تجارة ،أو حوانيت لكن ال تكفيه "إذا كانت قيمة
أصوله أقل من نصاب ،أما إذا بلغت لقيمة النصاب فأكثر فقد اختلف العلماء في اعتباره
فقيرا .فذهب جمهورهم من املالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وهو املفتى
به في املذهب الحنفي :إلى أنه يعتبر من جملة الفقراء .وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه
ال يعتبر من الفقراء(.)3
( )1الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق،9٠1/2 :
 الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق،296/1 : ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق،239/2 : الباحي .املنتقي .مرجع سابق،151/2 : عليش .منح الجليل .مرجع سابق.37٠/1 :ويرى بعض الفقهاء أن الفقير هو من كان ذا حاجة حقيقية لنفقاته ونفقات من يعولهم ،ولكن قد
ال تكون هذه الحاجة ظاهرة عليه ،فيحسبه الجاهل بحاله غنيا ،من تعففه ،أو من نشاطه
وجالدته في العمل ،فيظن أنه يكسب ما يكفيه .أما املسكين فهو من كان ظاهره يدل على أنه ذو
حاجة ،بسبب تعرضه لصدقات الناس ،بما يبدي من حال تشعر بأنه فقير محتاج ،أو بتصريحه
بأنه ذو حاجة وبسؤاله صدقات الناس وزكوات أموالهم ،وربما يكون واقع حاله على خالف ما يظهر
من أقواله وأعماله .انظر :امليداني ،عبدالرحمن حبنكة .قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل،
ط( 2دمشق :دار القلم14٠9 ،ه) ،ص.336 :
( )2النووي .املجموع .مرجع سابق.136/6 :
(=)
( )3ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق،348/2 :
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ويعتبر فقيرا من هلك جميع ماله بحرق أو غرق أو سرقة .وكذلك طالب العلم الذي
ال يقدر على الجمع بين العلم والكسب وبشرط أن يكون فقيرا ال مال له ،واشترط بعض
الشافعية والحنابلة أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ،ونفع املسلمين به(.)1
وبذلك فال يدخل في زمرة الفقراء واملساكين كل من يقعد عن العمل الالئق به
تكاسال ،أو الستغراق وقته بنوافل العبادات ،وذلك عند املالكية والشافعية والحنابلة(.)2
وقال الحنفية يجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا(.)3
وقد اختلف الفقهاء في بيان املقدار من املال الذي يجب أن يعطى للفقير كي ما
يؤمن له حد الكفاية إلى ثالثة مذاهب:
املذهب األول :للشافعية( )4والحنابلة( )5في رواية ،وهو أن املحتاج يعطى من بيت
املال قدر ما يخرجه من الحاجة ويدخله في أول مراتب الغنى ،ألن ذلك ما تحصل به
الكفاية على الدوام.

(=)  -الحطاب .مواهب الجليل .مرجع سابق،243/2 :
 النووي .املجموع .مرجع سابق،138/6 : البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.272/2 :( )1الشربيني .مغني املحتاج،1٠7 /3 .
 البهوتي .املرجع السابق.273/2 :( )2الدسوقي .حاشية الدسوقي .مرجع سابق،494/1 :
 الحصني .كفاية االخيار في حل غاية االختصار .مرجع سابق،121/1 : املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص ،122 البهوتي .املرجع السابق،286/2 :( )3ابن همام .فتح القدير .مرجع سابق،278/2 :
( )4النووي .املرجع السابق.193/6 :
( )5البهوتي .املرجع السابق.286/2 :
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املذهب الثاني :للمالكية وجمهور الحنابلة( )1وآخرون ،وهو أن يعطى املحتاج
مقدار كفايته ومن يعول ملدة سنة ،ال كفاية العمر وتحديد الفترة بسنة هو اقتداء
بالرسول صلى هللا عليه وسلم الذي كان يدخر ألهله قوت سنة( ،)2وألن أموال الزكاة
حولية فهي مضمونة كل عام.
املذهب الثالث :للحنفية( ،)3وقد ذهبوا إلى القول بكراهة أن يدفع إلى واحد نصابا
فأكثر إال في حالتين :إذا كان مديونا ال يفضل له بعد قضاء دينه نصاب ،وإذا كان معيال
بحيث اذا وزع املأخوذ على عياله لم يصب كال منهم نصاب.
ويمكن التوفيق بين هذه اآلراء الثالثة باختيار األنسب للظروف االقتصادية
واالجتماعية التي تمر بها الدولة اإلسالمية .كما يمكن الجمع بين مذهبين بأن يطبق
مذهب على شريحة معينة من املجتمع ،ويطبق مذهب آخر على شريحة أخرى .كما إذا
كان عدد املحتاجين كبيرا وكانت األموال الزكوية غير كافية إلخراج الجميع من الفقر
إلى الغنى(.)4
يتبين مما سبق ،أن الفقهاء لم يناقشوا فقط حد الكفاف ()Subsistence Level

بل ناقشوا أيضا حد الكفاية

()Adequacy Level

وحد الكفاية ال يعني الحاجات

الضرورية فحسب (حد الكفاف) ،بل يتعدى ذلك إلى توفير ما يليق بحال املرء ومن يعول
مما ال بد منه .إذ تناولوا الضروريات وحدودها ،فذكروا الطعام واملسكن وامللبس
والخادم ،وتناولوا مسألة كثرة العيال وأن الفقر يمكن أن يكون بسببها  -وهي مسألة لم
( )1األبي ،صالح عبدالسميع .جواهر اإلكليل( .بيروت :دار املعرفة ،د.ت.138/1 ).
 ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.425/6 ،( )2ابن حجر العسقالني .فتح الباري .مرجع سابق.93/6 :
( )3ابن همام .فتح القدير .مرجع سابق.279/2 :
( )4التركماني ،عدنان محمد .املذهب االقتصادي اإلسالمي( .جدة :مكتبة السوادي1411 ،ه)،
ص.173-172 :
()178

اإلطار الفقهي للزكاة

تتعرض لها الدراسات الحديثة إال مؤخرا ،-ذكر ابن قدامة" :أن وجود الكفاية إنما يتحقق
للمرء وعياله"( .)1كما أن الفقر يمكن أن يكون بسبب غالء األسعار ،فقد ذكر ابن حزم:
"إن من كان له مال تجب فيه الصدقة كمائتي درهم أو أربعين شاة ،...وهو ال يقوم ما معه
بعولته ،لكثرة عياله أو لغالء السعر ،فهو مسكين يعطى من الصدقة املفروضة ،وتؤخذ
منه فيما وجب فيه من ماله"(.)2
وهكذا فإن مفهوم الحاجات األساسية الخاصة عند الفقهاء يعني أن تكون هذه
الحاجات حقيقية وفي إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية من الضروريات والحاجات
والتحسينيات ،وإن تحقق للشخص ومن يعول حد الكفاية (ال الكفاف) وبما يليق بحاله
مما البد له منه ،وملدة عام(.)3
على أن حد الكفاية يتحدد بحسب األحوال املعيشية املتبدلة للناس ،وهو من
واجب ولي األمر ،فهو من السياسة الشرعية التي ال تأخذ في الحسبان فقط مستوى
املعيشة العرفي الذي يحقق الكفاية ،بل تأخذ باالعتبار أيضا املوارد املالية املتاحة
واملتوقعة ،واألعداد املنتظرة من املحتاجين .وهذا على حد قول أحد الباحثين هو ما يبرر
التحديدات املتفاوتة جدا التي وردت في بعض االحاديث النبوية الصحيحة( .)4ومنها:
ما ورد عنه صلى هللا عليه وسلم في اإلجابة عن من سأله عن ما يغني صاحب
املسألة فقال "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب"(.)5
( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.665/2 :
( )2ابن حزم .املحلى .مرجع سابق.152/6 :
( )3سالمة ،عابدين أحمد" .الحاجات األساسية وتوفيرها في الدولة اإلسالمية" .مجلة أبحاث االقتصاد
اإلسالمي( .جدة :جامعة امللك عبدالعزيز14٠4 ،ه) العدد الثاني ،املجلد األول ،شتاء 14٠4ه ،ص.42 :
 شبير ،محمد .الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة .مرجع سابق :ص .17( )4الزرقا ،د .محمد أنس .السياسة االقتصادية والتخطيط في اقتصاد إسالمي .بحث غير منشور.
(جدة :مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبدالعزيز141٠ .ه) ص.46-45 :
( )5الترمذي .الجامع الصحيح .مرجع سابق.41/3 :
 أبو داود .سنن أبي داود .مرجع سابق.28٠-278/2 :()179
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وقال صلى هللا عليه وسلم في حديث آخر "قدر ما يغديه ويعشيه"( ،)1وقال صلى
هللا عليه وسلم في حديث آخر " ...فحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش ،أو قال:
سدادا من عيش"(.)2
ولعل هذا ما جعل أبو عبيد يقول عند كالمه في حقوق املسلمين في بيت املال" :أنها
تكون على قدر ما يرى اإلمام بالنظر إلى اإلسالم وأهله" أي وفق املصلحة العامة(.)3

( )1أبو داود .سنن أبي داود .مرجع سابق.281/2 :
( )2اإلمام مسلم .صحيح مسلم .مرجع سابق.154/1 :
( )3أبو عبيد .األموال .مرجع سابق :ص .284
()18٠
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املبحث الثاني:
احلاجات األساسية املعفاة من الزكاة
من أقوال الفقهاء في الحاجات األصلية املعفاة من الزكاة والتي مرت معنا في املطلب
السابق ،يتبين أنها تشمل ما يلي(:)1
( )1ما يحتاج إليه املرء حاجة ضرورية لبقاء نفسه ،وحفظ من تلزمه نفقتهم كالزوجة
واألوالد والوالدين واألقارب من مطعم ومشرب وملبس ومسكن لقوله صلى هللا
عليه وسلم" :كفى باملرء إثما أن يضيع من يقوت" وفي رواية "من يعول"( .)2ويلحق
بذلك أثاث املنزل الضروري ،ودواب الركوب٠
( )2قضاء الدين .فال تجب الزكاة في املال املشغول به عند الحنفية إذا كان آلدمي ،ألن
املدين محتاج إلى قضائه(.)3
وقال املالكية ال تجب الزكاة في املال املشغول بدين ،إذا كان من النقدين وبشرط
أن ال تكون له عروض تفي بدينه من غير حاجاته األصلية( .)4وذهب الشافعية إلى أن الزكاة
تجب في املال املشغول بدين ،لعموم األدلة في وجوب الزكاة في األموال(.)5
وذهب الحنابلة إلى أن الزكاة ال تجب في املال املشغول بدين سواء كان آلدمي أو كان
حقا هلل تعالى :كالكفارات والنذور في الصحيح عندهم ،ألن الذمة مشغولة به ،وهو محتاج
( )1انظر :شبير ،محمد عثمان .مرجع سابق :ص  43وما بعدها.
( )2أبو داود .سنن أبي داود .مرجع سابق.132/2 :
( )3الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق.253/1 :
 ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.476/1 :( )4الدسوقي .حاشية الدسوقي٠ 481/1 .
 ابن رشد .بداية املجتهد .مرجع سابق246/1 :( )5الحصني .كفاية األخيار .مرجع سابق.1٠7/1 :
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إلى براءتها( .)1وهذا هو الراجح ألن املدين بدين يستغرق جميع ما في يده فقير ،والزكاة ال
تجب إال على األغنياء.
على أنه يشترط في الدين الذي يمنع وجوب الزكاة أن يكون مما يستغرق النصاب أو
ينقصه اتفاقا .واشترط بعض فقهاء الحنفية أن يكون الدين حاال غير مؤجل ألنه غير
مطالب به في الحال .ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة،
إلطالق األدلة(.)2
( )3آالت الحرفة وأدوات الصناعة .وقد اتفق الفقهاء على إعفائها من الزكاة إذا اتخذت
للقنية واالنتفاع ال للتجارة ،وأن تكون األدوات التي يستخدمها مما ال يستهلك عينه
في االنتفاع كالقدوم واملنشار .أما ما يستهلك عينه في االنتفاع فتجب فيه الزكاة إذا
حال عليه الحول ،وكان بالغا للنصاب ،وبشرط أن يبقى له أثر في املصنوع
كالصبغ(.)3
( )4كتب العلم ألهله من الحاجات األصلية التي ال تجب فيها الزكاة ألنها لهم بمثابة آلة
الحرفة التي ال يستغنى عنها بالنسبة للمعلم وبمثابة القوت الذي يدفع الهالك
بالنسبة للمتعلم(.)4

( )1ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.688 – 687/2 :
( )2الزيلعي .تبيين الحقائق .مرجع سابق.254/1 :
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.218/1 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.47/3 :( )3ابن الهمام .فتح القدير .مرجع سابق.489/1 :
 البهوتي .كشاف القناع .مرجع سابق.241/2 : النووي .املجموع .مرجع سابق.138/6 : الكشناوي .أسهل املدارك .مرجع سابق.378/1 :( )4الغزالي .إحياء علوم الدين .مرجع سابق.22/1 :
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( )5ما يتزين به اإلنسان من عروض كالثياب ،وجواهر من غير الذهب والفضة ،فال
تجب فيه الزكاة اتفاقا .أما ما يتزين به من الذهب والفضة ،فذهب جمهور الفقهاء
من املالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ال تجب فيه الزكاة إذا استعمل استعماال
مباحا ،وقصد به التزين ال االدخار ،وكان في حدود القصد واالعتدال ملن في طبقته.
وأوجب الحنفية والظاهرية الزكاة فيها ألنها أموال نامية بطبعها(.)1
( )6املال املمسوك لإلنفاق منه في الحاجات األصلية .ما يدخره املرء من عروض لغرض
حاجاته األساسية ال تجب فيه الزكاة اتفاقا ،ألن األصل في العروض القنية وال
تجب الزكاة فيها إال بنية التجارة .أما إذا ادخر نقودا بنية صرفها في حاجاته
األصلية فاختلفوا في حكم زكاتها .فذهب جمهور الحنفية وهو مقتض ى قول
املالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيما أمسكه من النقود بنية
الصرف على الحاجات األساسية .وذهب بعض الحنفية إلى عدم وجوبها ،ألن املال
املمسوك للصرف على الحاجات األصلية صار كاملعدوم(.)2
ويرى بعض الفقهاء املعاصرين ،أن ما أمسكه من النقود للصرف في حاجة أصلية
وكان مستحقا للصرف خالل سنة فال زكاة فيه .كمن أمسك مبلغا من النقود إلتمام بناء
منزل شرع في بنائه .أما إذا ادخر ذلك لبناء منزل في املستقبل أو لتعليم أوالده بعد عدة
سنوات فال تسقط عنه الزكاة ولو كان للحاجات األصلية(.)3
( )1املراجع السابقة.
( )2ابن عابدين .رد املحتار .مرجع سابق.298 ،262/2 :
 الكاساني .بدائع الصنائع .مرجع سابق.841/2 : ابن رشد .املقدمات املجهدات .مرجع سابق.211/1 : الشربيني .مغني املحتاج .مرجع سابق.38٠/1 : ابن قدامة .املغني .مرجع سابق.12/3 :( )3شبير ،محمد عثمان .مرجع سابق :ص .48
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وهكذا فإن الحاجات األصلية املعفاة من الزكاة تتسع لتشمل حاجات اإلنسان
الضرورية لبقائه ومن يعول ،وما يتزين به ،وقضاء دينه ،واآلالت حرفته أو صنعته ،وكتب
العلم ألهله وما يدخره من اإلنفاق في حاجاته األصلية ،بحيث يكون مرصودا لحاجة قائمة
ال منتظرة بعد عدة سنين.
فإذا عرف ما يعفى من الزكاة من الحاجات األساسية ،وجب مراعاة ما يلي في
ذلك(:)1
 -1يراعى الكفاية لصاحب الحاجة وملن يعول ،وأن تكون الئقة به حسب حالة
الشخص ووضعه االجتماعي .ويراعى فيها الرخص والغالء ،وتغير العصور
واألمصار والقرون واألحوال.
 -2ويراعى ما على املكلف من ديون ألن قضاءها من الحاجات األصلية .كما مر معنا
سابقا.
 -3ويراعى إعفاء عروض القنية من الزكاة ،كالثياب واألمتعة واملباني ،واآلالت.
 -4يراعى في النقدين املدخرة واملشغولة بحاجة صاحبها األصلية أن تعفى من الزكاة
بشرط أن تكون مستعملة استعماال مباحا .ال محرما وال مكروها .وأن تكون متخذة
بنية سد الحاجات األساسية كالتزين والتجمل ،ال لالدخار .وأن تكون في حدود
القصد واالعتدال بال إسراف وال تبذير .وأن تكون الحاجة األصلية قائمة غير
منتظرة.
( )1الخرش ي .حاشية الخرش ي .مرجع سابق.182/2 :
 النووي .املجموع .مرجع سابق.492/5 : املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص .2٠5 البهوتي .كشاف القناع.234/2 : وانظر ًأيضا :شبير ،محمد عثمان .مرجع سابق :ص .5٠-48
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نظام احلسابات القومية والزكاة

الفصل األول :السياق التاريخي لنشأة وتطور الحسابات القومية.
الفصل الثاني :مفهوم ووظائف نظام الحسابات القومية وأهميته لتقدير حصيلة الزكاة.
الفصل الثالث :اإلطار النظري لنظام الحسابات القومية وصلته بتقدير حصيلة الزكاة.
الفصل الرابع :بيانات نظام الحسابات القومية ومدى مالءمتها لتقدير حصيلة الزكاة.
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الفصل األول
السياق التارخيي لنشأة وتطور احلسابات القومية
إن محاولة حصر ومقارنة ثروات األفراد واألسر من ذوي الجاه والسلطان هي
عادة قديمة عرفتها املجتمعات على مر العصور .وعندما ظهرت الدول املنظمة ذات
الحضارة ،بدأ االهتمام بمعرفة وحصر ثروة الدولة .وفي البدايات األولى ،لم يتعد األمر
محاولة وضع قوائم لتقدير موارد الدولة وثرواتها وذلك بغرض مقابلتها بمصاريفها
املتوقعة .ثم تطور األمر إلى محاولة تحديد مفهوم الثروة القومية ملعرفة أسباب القوة
االقتصادية للمجتمعات ،حتى وصل الفكر االقتصادي إلى تحديد مفهوم الدخل
القومي ومن ثم وضعت الصورة األولى لنظام الحسابات القومية بعد نهاية الحرب
العاملية الثانية.
ونظرا ألن معظم مراجع االقتصاد واملحاسبة األجنبية والعربية تغفل عن
مساهمة الفكر والحضارة اإلسالمية في وضع اللبنات األولى لكثير من املفاهيم واألفكار
االقتصادية واملحاسبية السائدة اآلن ،فإني سأجعل هذا الفصل من مبحثين:
في املبحث األول أوضح التنظيم املحاسبي الذي عرف منذ قيام الدولة اإلسالمية.
املبحث الثاني أستعرض تطور الفكر املحاسبي القومي منذ القرن السادس عشر.

()191

الباب األول

املبحث األول:
التنظيم احملاسيب يف الدولة اإلسالمية
إذا ألقينا نظرة على الجانب املحاسبي في الدولة اإلسالمية .لنتعرف على نوع
التنظيم الذي عرف آنذاك ،ألمكننا القول بأن التنظيم املحاسبي بدأ منذ أن عرف
املسلمون نظام الدواوين في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه .ذلك أنه
مع تغير أحوال الدولة اإلسالمية بعد الفتوحات ،واتساع األمصار وكثرت األموال ،وزيادة
عدد الجند واملصاريف ،أوضحت هناك حاجة لنظام تدار به الدولة وقواعد تسير عليها.
فكان أن أنشأ الخليفة الثاني رض ي هللا عنه ما عرف ب ـ "الديوان" بعد مشاورة أصحابه(.)1
وقد أورد الواقدي أن الذي أشار بذلك عليه هو "الوليد بن هشام بن املغيرة"(.)2
ومن خالل تنظيم الدواوين هذا كانت تعد القوائم املالية للدولة اإلسالمية ،فيقدر
اإليراد واملنصرف الفعلي .فقد قدر جملة الخراج في عهد الخلفاء الراشدين بمائتي
مليون درهم دون أن يشمل ذلك خراج الشام والجزيرة وأرمينية وأذربيجان وبالد
فارس  -شرقي السواد  -وغير األخماس التي تؤول للدولة من الغنائم(.)3
( )1ابن خلدون .املقدمة( .مصر :طبعة حمد عبدالخالق املهدي1930 ،م) ص.203 :
 أبو يوسف .الخراج .مرجع سابق :ص .44 املاوردي .األحكام السلطانية .مرجع سابق :ص .189( )2ورد خبر هذه االستشارة في عدة مصادر وإن تعددت الروايات .انظر:
 البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر .فتوح البلدان( .مصر :شركة طبع الكتب العربية1901 ،م)ص.454 :
 الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير .تاريخ األمم وامللوك( .مصر :املطبعة الحسنية املصرية،1901م) .22/5
( )3الريس ،محمد ضياء الدين .الخراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية .ط( ،5القاهرة :مكتبة دار
التراث1985 ،م) ص.175 :
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وقد انتظمت إدارة الدولة أكثر في مختلف األنحاء مع بداية عهد الدولة األموية،
فزادت العناية بالخراج وموارد الدولة الخاصة والعامة .فنمت املوارد ولم تقل كما اعتقد
بعض املؤرخين( .)1وهكذا كانت هناك دواوين للخراج (أي دواوين استيفاء أمواله)،
ودواوين للجند وهي تختص بصرف أموال الخراج .ولكن الدواوين أخذت تتنوع فظهر
ديوان للمستغالت وهي إيرادات األراض ي اململوكة للدولة .كما ظهر في عهد سليمان بن
عبدامللك ديوان النفقات .فالدولة كانت بحاجة إلى نفقات كثيرة ،كالنفقات الحربية ألن
العصر كان عصر فتوحات .كما كانت هناك حاجة لنفقات البناء والتعمير ،وال سيما في
عهد الوليد الذي شيد فيه مسجد دمشق "الجامع األموي" ،الذي استغرق خراج دمشق
لسبع سنين(.)2
أما في العهد العباس ي وهو العصر الذهبي للدولة اإلسالمية ،من حيث اتساع
الدولة وتطورها وزيادة مواردها وباملقابل زيادة مصاريفها ،فقد أستحدث ديوان جديد
سمي "بديوان الزمام" أو "ديوان زمام األزمة" وهو الديوان األعلى املشرف على الدواوين
الفرعية ،وهو ما يمكن تشبيهه بديوان املحاسبة في عصرنا( .)3وبلغ من نجاح تدبير األمور
في عهد الرشيد على يد وزيره يحيى بن خالد .أن بلغ الخراج ذروته وهو ما تشهد به قائمة
الخراج التي أوردها املؤرخون عن عهد هارون الرشيد .وهذه القوائم التي تمثل دخل
الدولة العباسية .هي من قبيل الوثائق التاريخية الدقيقة والنادرة التي قل أن يوجد لها
نظير ال بالنسبة للتاريخ اإلسالمي فحسب بل بالنسبة لتاريخ الدول القديمة عامة وهي كما
حصرها أحد الباحثين كما يلي(:)4
( )1نقال عن الريس :مثل :فيليب متى ،في كتابه تاريخ العرب ،املنشور في لندن سنة 1946م ،ص.232 :
( )2الرومي ،ياقوت بن عبدهللا الحموي .معجم البلدان (مصر :مطبعة السعادة1906 ،م) .206/4
( )3السامرائي ،حسام الدين .املؤسسات اإلدارية في الدولة العباسية( .د.ن .دار الفكر العربي،
1403ه) ،ص ص.240-238 :
(=)
( )4الريس ،ضياء الدين .الخراج والنظم املالية .مرجع سابق :ص .412-411
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 -1قائمة الجهشياري التي وردت في كتابه "الوزراء والكتاب".
 -2قائمة ابن خلدون وقد أوردها في "مقدمته".
 -3قائمة قدامة بن جعفر ووردت في كتابه "الخراج".
 -4قائمة ابن خرداذبة في "املسالك واملمالك".
وهي تبين إيرادات الخراج بالتفصيل في مدى نصف قرن أو أكثر من عهد الرشيد إلى
عهد الواثق واملتوكل.

وقائمة الجهشياري عملت في عهد يحيى بن خالد وزير الرشيد حيث بلغت اإلدارة
آنذاك درجة عالية من اإلحكام ،وكانت الدولة في أوج مجدها وذلك حوالي سنة 180ه -
وهو ما يوافق آخر القرن الثامن امليالدي -وقدر دخل الدولة  -آنذاك  -بحوالي 500
مليون درهم(.)1
وقد ورد في العديد من املصادر التاريخية الفقهية ما يؤيد معرفة الدولة اإلسالمية
ألصول املحاسبة في تقدير الدولة إليراداتها ومصروفاتها ،فيذكر النويري في "نهاية األرب"
القوائم والتقارير املالية التي يجب إعدادها في دواوين الدولة .وقد عدد منها األعمال
والسباقات والتوالي والختمة ،وكلها قوائم وتقارير عن بعض األنشطة أو املعامالت املالية.
ثم أورد قائمة االرتفاع وهي تماثل شكل ومضمون الحساب الختامي للدولة ومرفقاته(.)2
(=)  -الزهراني ،ضيف هللا يحيى .موارد بيت املال في الدولة العباسية( .مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية،
1405ه) ،ص.187-170 :
 الشين ،محمود املرس ي .التنظيم املحاسبي لألموال العامة في الدولة اإلسالمية .ط( 1بيروت:الكتاب اللبناني1977 ،م) ،ص ص.274-271 :
( )1الريس ،ضياء الدين .الخراج والنظم املالية .مرجع سابق :ص.477-475 :
 الجهشياري ،محمد بن العيدروس .تحقيق :السقا وزميليه .الوزراء والكتاب( ،مصر :مطبعةالحلبي1938 ،م) ،ص .288-281
 املقريزي ،تقي الدين أحمد بن علي .املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار( .مصر :مطبعةبوالق ،د.ت.99/1 ).
( )2النويري .شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب .نهاية األرب في فنون األدب( .القاهرة :دار الكتب
املصرية ،د.ت.297-275/8 ).
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كما أورد املقريزي في خططه أن الوزير البارزي وزير مصر في خالفة املستنصر
باهلل أمر ابن الطاهر أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات  -أي تقدير
اإليرادات والنفقات العامة ،ليقاس عليها أي يوازن بينهما(.)1
وأورد الخوارزمي في "مفاتيح العلوم" األسلوب الذي اتبع في تقدير اإليرادات
العامة في الدواوين ،وقد كان يسمى اصطالحا "بالعبرة" أو املعايرة .فيقول:
"العبرة ثبت الصدقات لكورة كورة  -أي ملنطقة منطقة  -وعبرة سائر االرتفاعات
 أي اإليرادات  -هو أن يعتبر مثال ارتفاع السنة التي هي أقل ريعا والسنة التي هي أكثرريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر
األسعار وسائر العوارض الواقعة(.)2
وهذا األسلوب مشابه ملا يعرف اليوم بطريقة املتوسطات الفعلية التي تقوم على
أخذ متوسط اإليرادات والنفقات ألكثر من سنة سابقة كتقدير للسنة القادمة(.)3
كما اقترح أبو جعفر الدمشقي في مؤلفه "اإلشارة إلى محاسن التجارة" أن يكون
للدولة فائض إذ قال "بأن األفضل للدولة أن يكون لها فائض في املوازنة إلمكان التوسع في
أداء الخدمات العامة ،واستقرار مركز الدولة املالي"(.)4
ويتضح من هذا االستقراء التاريخي أن إعداد قوائم تقدير إليرادات الدولة
ومصروفاتها قد عرف فكرا فيما وصل إلينا من كتب التراث ،وتطبيقا في األدوار املتعددة
للدولة اإلسالمية.

( )1املقريزي ،تفي الدين أحمد بن علي .الخطط املقريزية (القاهرة :مكتبة املليجي1324 ،ه) .83-81/1
( )2الخوارزمي ،محمد أحمد يوسف .مفاتيح العلوم .ط( 2القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1981 ،م) ،ص.40:
( )3عمر ،محمد عبدالحليم" .املوازنة العامة في الفكر اإلسالمي" :مجلة الدراسات التجارية
اإلسالمية( .مصر :جامعة األزهر) ص.66 :
( )4الدمشقي ،أبو جعفر .اإلشارة إلى محاسن التجارة( .القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1977 ،م) ص.15 :
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املبحث الثاني:
تطور الفكر احملاسيب القومي منذ القرن السادس عشر
ومع تطور الحياة ،لم يعد االهتمام مقتصرا على موارد ومصروفات الدولة .ففي
القرن السادس عشر امليالدي .بدأ االهتمام بمفهوم الثروة القومية ومعرفة األسباب
املرتبطة بها .فبرزت أفكار مدرسة اقتصادية عرفت في الفكر االقتصادي بمدرسة
التجاريين .حيث ساد االعتقاد بأن التجارة الخارجية والنقل البحري هما أكثر
األنشطة إنتاجا ملا تحققه للبالد من عائدات من الذهب .ومن خالل هذا التفكير بدأ
االهتمام بما عرف فيما بعد بالدخل القومي.

ويعتقد كثير من املؤرخين االقتصاديين بأن أول محاولة لتحديد وتعريف مفهوم
الدخل القومي بدأت على يد ويليام بيتي بإنجلترا في القرن السابع عشر .ثم كانت
محاولة جريجوري كينج لقياس الدخل القومي والتي اعتبرت أول محاولة لقياس
املجاميع الكلية من إنفاق ودخل وادخار قومي( .)1وتتابعت الجهود الفكرية في تحديد
مفهوم الدخل والناتج القومي ،وما يدخل وما ال يدخل في حسابه تبعا لتطور الظروف.
فمن اعتبار التجارة هي النشاط املنتج إلى اعتبار الزراعة إلى اعتبار اإلنتاج املادي ،حتى
توسع املفهوم ليشمل كل ذلك باإلضافة للخدمات.
وتشير أدبيات الفكر االقتصادي الحديث إلى أن االهتمام املنظم بدراسة
الدخل القومي ومحاولة قياسه على نحو تفصيلي وبطرق علمية بدأت مع محاوالت
سيمون كوزنتس ) (Simon Kuznetsفي الواليات املتحدة األمريكية ،وكل من آرثر بولي
(1) Schumpeter, J. History of Economic Analysis, (New York: Oxford University Press,
1954), p.211.
Leckachman, R. A History of Economic Ideas, (New York: Harper & Row, 1959), pp.
80-86.
Studenski, Paul. The Income of Nations, (New York: New York Press, 1961), pp. 13-15.
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) ،(Arther Bowlyوجوزياه ستامب ،وكولين كالرك

)(Colin Clark

في إنجلترا في

الثالثينيات من القرن العشرين (1930م) ،وأن هذه املحاوالت هي البداية الحقيقية
لقياس الدخل القومي وتحليل عناصره وبيان كيفية توزيعه(.)1
وحيث إن تطور املحاسبة القومية مرتبط بالتطورات في كل من املذاهب والنظريات
االقتصادية باإلضافة للدراسات التطبيقية القياسية ) ،(Econometricsفقد كان لظهور
النظرية العامة للتوظيف وفائدة النقود لالقتصادي اإلنجليزي جون كينز )،(J. Keynes
أثر كبير في تزايد االهتمام بحسابات الدخل القومي ،ملا قدمته هذه النظرية من تحليل
اقتصادي ملوضوع التوازن العام وأسباب التقلبات في النشاط االقتصادي(.)2
وال شك أن قيام حربين عامليتين في القرن العشرين امليالدي ،وما واجهته الدول
املتحاربة من مشاكل اقتصادية اقتضت ضرورة التعرف على كمية ونوعية املوارد
االقتصادية املتاحة وطبيعة هيكل اإلنتاج وتوزيع العمالة ببين األغراض الحربية واملدنية،
كل ذلك أبرز أهمية توافر البيانات .الكلية عن االقتصاد وتحديد عالقة عناصرها بعضها
ببعض ،كما شكل دافعا قويا لبناء نظام متكامل للحسابات القومية.
وبالفعل ،ما أن وضعت الحرب أوزارها والتفت الناس إلصالح ما خربته الحرب،
حتى أخذت الدول تبدي اهتمامها بتوسع وتطوير فكرة الحسابات القومية لتخدم
( )1مرعي ،عبدالحي .املحاسبة القومية ونظام حسابات الحكومة( .إسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة،
د.ت ).ص.30- 20 :
( )2ظهر كتاب كينز في سنة 1936م ويعتبر الكساد الكبير الذي حل باقتصاديات الدول الصناعية
الغربية ،وامتد أثره لغيرها في سنة 1929م هو األساس الذي دفع كينز إلعادة دراسة أسباب ظاهرة
الكساد ،وهي الظاهرة التي كان الفكر االقتصادي الرأسمالي التقليدي ينفي إمكانية حدوثها في
االقتصاد الرأسمالي التقليدي الحر .ومن خالل إعادة صياغة املقدمات الفرضية تمكن كينز من
تقديم تفسير جديد ألسباب التقلب في النشاط االقتصادي في الدول الصناعية .انظر:
Keynes, J. The General Theory of Employment, Interest, and Money (London: Macmillan
and co. Ltd., 1970) Ch. 1 and 2.
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أغراض التنمية باملساعدة في رسم وتخطيط السياسات االقتصادية التي برزت أهميتها
بشكل واضح خالل الحربين العامليتين األخيرتين .وكان من أوائل املهام االقتصادية التي
أوكلت لخبراء األمم املتحدة من االقتصاديين هي تطوير نظام محاسبي قومي .وصدرت
فعال في أواخر األربعينـيات ميالدية دراسة عن كيفية قياس الدخل القومي وإمكانية بناء
نظام للحسابات القومية على الصعيد الدولي والتي برز فيها دور البروفيسور ريتشارد
ستون ) (Richard Stoneمن مدرسة كمبردج في االقتصاد بإنجلترا.
ثم صدر عن األمم املتحدة في سنة 1953م أول نظام موحد للحسابات القومية.
يتكون من ستة حسابات رئيسية تظهر التدفقات الناتجة من األنشطة اإلنتاجية
واالستهالكية واالستثمارية في املجتمع مع ربطها بمعامالت هذا املجتمع مع العالم الخارجي.
وعززت هذه الحسابات باثني عشر جدوال تتعلق بأهم التفصيالت للعناصر الرئيسية بهذه
الحسابات الرئيسية الستة .وكان من أهداف النظام وضع أساس موحد لعملية إعداد
اإلحصاءات وطرق قياس األنشطة االقتصادية لتأخذ بها مختلف الدول حتى تسهل
عمليات املقارنة الدولية .ثم كان نتيجة لبعض التطورات االقتصادية والحاجة لبيانات
أكثر تفصيال خاصة في عالقة التدفقات السلعية بالتدفقات املالية  -أن ظهرت الحاجة
لتعديل نظام الحسابات القومية األول :فظهر النظام الجديد لهذه الحسابات أيضا
بإشراف األمم املتحدة في سنة 1968م ،على النحو الذي سنراه في الصفحات القادمة.
إن نظم املحاسبة القومية هذه ،ليست نماذج أو هياكل محاسبية وإحصائية
ذات طبيعة فنية بحتة ،بل هي ترتبط ارتباطا وشيقا باملفاهيم التي تحويها النظرية
االقتصادية مثل مفهوم القيمة ،واملنفعة ،والتراكم وتوليد واستخدام الدخل  ...إلخ .كما
أن مناهج تركيب الحسابات القومية تتأثر بدرجة نمو اقتصاد املجتمع من حيث :مستوى
نمو القوى املنتجة ،ودرجة استخدام النقود في

املبادالت )(Degree of Monetization

ومدى تقدم واطراد تقسيم العمل بين أفراد املجتمع ،باإلضافة ملدى انفتاح االقتصاد
القومي على العالم الخارجي.
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إن هذه العوامل وغيرها من العوامل اإلدارية اإلحصائية تؤثر في درجة البساطة أو
العمق في نظام املحاسبة القومية ،الذي يبدأ من تصوير وتحليل حساب الدخل القومي.
حتى يصل إلى مستوى بناء نموذج ) (modelمتكامل يشخص حركة النظام االقتصادي
في دوراته املتعددة من إنتاج وإنفاق ،وتراكم ،وتوزيع وإعادة توزيع بين األطراف املتعاملة(.)1
ففي األربعينـيات والخمسينيات ميالدية من هذا القرن ،عندما قدمت الصورة
األولى للحسابات القومية كان التركيز على كيفية إدارة االقتصاد في األجل القصير بهدف
تجنب االنكماش وتحقيق العمالة الكاملة ،وبالتالي كانت هذه الحسابات توفر البيانات
التي تساعد على مثل هذا التحليل .أما في أوائل الستينيات ،فإن التخطيط للتنمية
طويلة األجل أصبح هو محط التركيز .لذلك فإن نظام الحسابات املعدل اشتمل على
معلومات أوسع عن اإلنتاج مثل جداول املستخدم/املنتج .وفي أواخر الستينـيات ،تركز
االهتمام على قضايا التوزيع ،لذا فقد أضيفت اإلحصائيات املتعلقة بتوزيع الدخل
لنظام الحسابات القومية .وعندما شاعت ظاهرة التضخم/االنكماش ) (Stagflationفي
السبعينيات زاد االهتمام بالحسابات املالية فطورت وزادت تفاصيلها وأضيفت
للحسابات القومية .وال تزال التعديالت تضاف ،ويتوقع صدور تعديل جديد للنظام في
حدود عام 1992م(.)2
كذلك اهتمت الدول العربية من خالل األمانة العامة لجامعتها بإعداد مشروع
نظام عربي موحد للحسابات القومية يعتمد على النظام الجديد للحسابات القومية
ُ
الذي أصدرته األمم املتحدة عام 1968م ،وبحيث يكون نظام األمم املتحدة إطارا عاما
للنظام العربي املوحد .وبعد عدد من الندوات والدراسات واملراجعات ،أصدر املجلس
االقتصادي واالجتماعي العربي في دور انعقاده العادي الثاني والثالثين بتونس قراره
( )1عبدالفضيل .محمود .مقدمة في املحاسبة القومية( .القاهرة :دار النهضة العربية1982 ،م) ص.8-7 :

)2( Eatwell, Milgate, and Newman, Palgrave Dictionary of Economics (London:
Macmillan, 1989), p. 381.
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رقم  890باملوافقة على توصية اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء املتعلقة باملشروع
وإقراره كنظام للحسابات القومية تعمل األجهزة اإلحصائية بالدول العربية على
تطبيقه .وهو يهدف إلى:
 -1إبراز دور القطاعات الرائدة في االقتصاديات العربية مثل قطاع النفط في
دول الخليج العربية(.)1
 -2إظهار العالقات االقتصادية العربية وتمييزها عن التعامل مع بقية دول العالم.
 -3توخي البساطة في هيكل النظام ووضوح العالقات فيه وشمول التيارات الكلية
من جهة ،وتوفر التفاصيل غير املعقدة والالزمة كحد أدنى للتحليل االقتصادي
ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج اإلنمائية من جهة أخرى.
 -4إمكانية التطبيق في الدول العربية(.)2
والباحث يرجو أن تهتم الندوات القادمة بتطوير النظام بحيث يخدم إمكانية
استخدامه في تقدير حصيلة الزكاة املحتمل جمعها من اقتصاد أي دولة إسالمية ،وذلك
بتوفير البيانات واإلحصاءات التي تسهل عملية التقدير على املستوى الكلي لالقتصاد.
كما سأتناولها في فصل قادم.

( )1أو أي قطاع آخر رائد في اقتصاديات بعض الدول العربية كدور الفوسفات والبوتاس في األردن
واملغرب مثال.
( )2جامعة الدول العربية .األمانة العامة :اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية( :إدارة اإلحصاء).
النظام العربي املوحد للحسابات القومية (تونس :جامعة الدول العربية1985 ،م) ص12-11 :
وكذلك ص 43 :وما بعدها.
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مفهوم ووظائف نظام احلسابات القومية
وأهميته لتقدير حصيلة الزكاة
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الفصل الثاني
مفهوم ووظائف نظام احلسابات القومية
وأهميته لتقدير حصيلة الزكاة

مع تطور الحياة االقتصادية وظهور العديد من املخترعات الحديثة منذ بداية
القرن العشرين زادت درجة تشابك وتعقد الصفقات واملعامالت االقتصادية عما
كانت عليه في القرون السابقة .وعندما تعرضت الدول الصناعية في أوائل هذا القرن
لظاهرة التقلب الشديد في مستوى النشاط االقتصادي  -كظاهرة الكساد الكبير التي
حدثت فيما بين الحربين العامليتـين األولى والثانية  -ظهرت الحاجة لنظام فعال
للحسابات االقتصادية على املستوى القومي لكي تسترشد به األمم في مجهوداتها
لتحديد أوجه وأسباب الخلل في مستوى النشاط االقتصادي ،ناهيك عن مجهوداتها
من أجل عمليات :التنمية والنمو االقتصاديتين.
وقد رأينا في الفصل السابق كيف انتقل االهتمام ببناء نظام للحسابات القومية
من املجهودات الفردية إلى املجهودات املنظمة الجماعية والتي تمثلت في النظام الذي
اقترحه خبراء األمم املتحدة عام 1952م ثم في صورته املعدلة التي ظهرت عام 1968م.
وهذا الفصل يهدف إلى توضيح مفهوم نظام الحسابات القومية ووظائفه
األساسية بشكل إجمالي من جهة ،وإلى بيان أهميته ومدى ارتباطه باألهداف التي يراد
تحقيقها منه من جهة أخرى .مع توضيح أهمية االستفادة من نظام الحسابات
القومية -الذي أخذت به كل دول العالم تقريبا بما فيها الدول اإلسالمية -بتطويعه
لتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها في أي مجتمع إسالمي ،من خالل استخدام
البيانات واإلحصاءات التي يوفرها هذا النظام عن مجمل النشاط االقتصادي في
املجتمع .وعلى ذلك فهذا الفصل يضم مبحثين:
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املبحث األول :مفهوم نظام الحسابات القومية ووظائفه األساسية.
املبحث الثاني :أهمية نظام الحسابات القومية وفائدته لتقدير حصيلة الزكاة.

()204

نظام الحسابات القومية والزكاة

املبحث األول:
مفهوم نظام احلسابات القومية ووظائفه األساسية
كان االعتقاد السائد بين املفكرين االقتصاديين التقليديين هو أن رفاه املجتمع
وازدهاره االقتصادي كمجموع ما هو إال حاصل الجمع الجبري لرفاه وتقدم األفراد
واملؤسسات واملشروعات كل بمفرده .ولقد أكدت أحداث الكساد الكبير عام 1929م
أن هذا االعتقاد غير صحيح .بل الصحيح هو أن "الكل ليس مجرد حاصل جمع
األجزاء ،ولكن باإلضافة إلى ذلك محصلة التفاعل بين هذه األجزاء" كما ذكر
االقتصادي أوسكار النجه في مؤلفه الصادر في أكسفورد عام 1965م واملعنون:
The Whole and Parts in the Light of Cybernetics.

ذلك أن كون كل فرد أو مشروع على حدة يتمتع بمركز مالي جيد ،ال يعني
بالضرورة أن مجموع أفراد ووحدات املجتمع تتمتع بنفس امليزة .ومن هنا برزت الحاجة
امللحة لوجود لوحة مراقبة تجمع وتصور برؤية شاملة حركة االقتصاد القومي ككل في
جميع نواحيه اإلنتاجية واالستهالكية واالستثمارية والتوزيعية والتراكمية فكانت فكرة
بناء قوالب أو نظم املحاسبة القومية .والتي يمكن تعريفها بأنها:

"وسيلة وإطار منهجي صمم خصيصا لقياس مجمل نتائج النشاط االقتصادي
في مجتمع معين ،وعرض املعلومات املتعلقة بذلك النشاط في صورة رقمية متكاملة
تصلح أساسا لتحليل األوضاع االقتصادية القائمة وترشيد عملية رسم السياسة
االقتصادية ،واتخاذ القرارات الالزمة لتصحيح تعرجات املسار االقتصادي"(.)1
( )1عبدالفضيل ،محمود .مقدمة في املحاسبة القومية .مرجع سابق :ص.12
 شرف ،حسين عامر .تبسيط النظرية العامة للمحاسبة القومية واستخداماتها ،مذكرة رقم 170(القاهرة :معهد التخطيط القومي1962 ،م) ص.28-26 :
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وعرفها بعضهم بأنها" :وسيلة عملية لوصف الوجه االقتصادي للحياة االقتصادية
االجتماعية الذي يتمثل في صورة عمليات أو صفقات فعلية أو مجازية خالل فترة محددة
من الزمن"(.)1
وعرفها آخر بأنها" :تهدف إلى قياس اإلنتاج الكلي من جميع القطاعات التي يتكون
منها االقتصاد القومي ،والعالقات التي تربط بعضها ببعض .فهي تقيس تدفق السلع
والخدمات بين القطاعات ،وداخل القطاع نفسه"(.)2
وعرفها البعض اآلخر بأنها:
"املحاسبة القومية  -أو االجتماعية  -هي إطار متناسق من البيانات التي تعكس
النشاط االقتصادي لألمة متمثال في الناتج والدخل القوميين والرصيد من السلع
الرأسمالية وغيرها من املدخالت الالزمة باإلضافة للطرق واألدوات املالية املستخدمة.
وبمعنى أكثر تحديدا فإن املحاسبة القومية هي نظام القيد املزدوج الذي يعرض هذه
املعلومات السالفة باإلضافة لغيرها من البيانات التفصيلية ذات العالقة"(.)3
ومن التعاريف السابقة يمكن أن نحدد العناصر املشتركة التالية:
 أن الحسابات القومية تختص بدراسة تصوير النشاط االقتصادي ملجتمعمعين خالل فترة زمنية معينة،
 وأنها تقدم صورة شاملة لالقتصاد القومي في هيئة بيانات رقمية متكاملةلإلنتاج املادي والتدفقات املالية والعالقة بين مختلف القطاعات االقتصادية،
( )1إبراهيم ،بدوي خليل مصطفى .اإلحصاءات التطبيقية في اململكة العربية السعودية( .الرياض:
معهد اإلدارة العامة1396 ،ه) ص.253 :
( )2العقاد ،مدحت محمد .مقدمة في التنمية والتخطيط( .بيروت :دار النهضة العربية1980 ،م) ص:
.334-333

)3( Powelson, J. Economic Accounting, (New York: McGraw-Hill, 1955), pp. 62-65.
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 وأنها تتكون من مجموعة من املفاهيم والجداول والعالقات االقتصادية التييرتبط بعضها ببعض ضمن إطار ونظام محاسبي محدد،
 وأنها أخيرا تعتبر مصدرا هاما للتخطيط االقتصادي ورسم السياساتاالقتصادية باإلضافة إلمكانية استخدامها في عمليات التنبؤ االقتصادي.
مما تقدم يمكن أن نستنتج الوظائف األساسية لنظام الحسابات القومية والتي
تتمثل في الوظيفة التسجيلية ،والوظيفة التحليلية ،باإلضافة للوظيفة التنبؤية ذلك
أن النظام هو أداة لتسجيل وعرض املعلومات االقتصادية في شكل مجاميع كلية أو
جزئية تهدف لتصوير الواقع االقتصادي وبيان قيمة ما تم من إنتاج واستهالك وادخار
واستثمار ،وإظهار العالقة اإلنتاجية ما بين القطاعات والصناعات املختلفة وما بينها
وبين العالم الخارجي .وقياس كمية ومسيرة التدفقات املالية وعالقتها بالتدفقات
الحقيقية ،باإلضافة لقياس كمية الدخل وتحليل مصادر الحصول عليه وكيفية
توزيعه على فئات املجتمع املختلفة ،مما يمكن من معرفة وقياس الطاقة اإلنتاجية
املتوفرة لدى املجتمع والتطورات التي تطرأ عليها.
فهذه البيانات تساعد على التعرف على تركيب أو هيكل االقتصاد القومي،
وأهم القوى التي تحرك نشاطه اإلنتاجي كالزراعة أو الصناعة أو اإلنتاج النفطي ،وعلى
مدى اعتماد االقتصاد على العالم الخارجي .ومن ناحية أخرى فإن قياس كمية الدخل
وتحليل مصادره تساعد السلطات العامة في رسم السياسات االقتصادية
واالجتماعية ومعرفة مدى فاعليتها ،كما تقدم إرشادات هامة لرجال األعمال لتوجيه
استثماراتهم نحو القطاعات األكثر جدوى.
أما ما يوفره نظام املحاسبة القومية من بيانات مالية ونقدية ،فإنه يساعد في
رسم السياسات املالية النقدية ،التي تتصف بالتغير طبقا للحالة التي عليها االقتصاد.
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وأخيرا فإن معرفة الطاقة اإلنتاجية واملوارد املتاحة للمجتمع تعتبر عنصرا هاما
في بناء الخطط ألفضل استغالل لهذه املوارد .بهذا يتضح أن نظام املحاسبة القومية
يؤدي وظيفة هامة تتمثل فيما يمكن تسميته بالوظيفة التسجيلية ،حيث يتم تسجيل
وتصوير حركة الصفقات والتدفقات االقتصادية التي تتم داخل االقتصاد خالل فترة
معينة .بجانب ذلك .يمدنا نظام املحاسبة القومية بأداة هامة لتحليل اتجاهات
النشاط االقتصادي .إذ تستخدم بيانات وإحصاءات املحاسبة القومية إلجراء
تحليالت تتعلق بتركيب هيكل النشاط االقتصادي ،وبالتغير الذي يطرأ على هذا
التركيب ،باإلضافة لدراسة التوازن أو اإلخالل الرئيس ي في حركة املتغيرات االقتصادية
خالل فترة الدراسة .فاذا توافرت سالسل زمنية للمتغيرات االقتصادية الرئيسية
كالدخل القومي ،واالستهالك الكلي ،واالستثمار ،وصافي اإلنفاق الخارجي يمكن دراسة
ومعرفة درجة التغير أو االستقرار في حركة النشاط االقتصادي .كذلك يمكن من
خالل توفر بيانات متسلسلة معرفة التغير الذي يطرأ على كيفية التوزيع الوظيفي
للدخل القومي بين دخول األفراد من أجور ومرتبات وأرباح املشروعات واإليجارات
وغيرها من الدخول الريعية ،وكذلك ما يطرأ من تغير على نصيب القطاعات القومية
من الدخل القومي كقطاع الزراعة والصناعة والتجارة والنقل الخدمات  ...إلخ .وهذا
ما يعرف اصطالحا بالوظيفة التحليلية لنظام املحاسبة القومية.
وأخيرا فإن من التطورات الحديثة التي أدخلت على نظام املحاسبة القومية
بإعداد ما يعرف بامليزانية القومية ) )1((National Budgetوجداول التدفقات املالية
) ،(Flows of Funds Accountsوهي إضافات مكنت النظام من قيامه بوظيفة تنبؤية.
( )1تختلف امليزانية القومية عن الحكومية في أن األولى أكثر شموال للمعامالت االقتصادية من الثانية
فهي تتضمن معامالت القطاع العام والخاص وتتناول نواحي السياسة املالية والنقدية .وتستخدم
أساسا في التخطيط ملعرفة نمط التمويل والكشف عن الفجوة التضخمية أو االنكماشية في
الخطة.
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فامليزانية القومية أداة لتوقع املسار االحتمالي للمتغيرات االقتصادية الكلية وأثر ذلك
على ميزان املدفوعات وامليزانية الحكومية ،والتقلبات في النشاط من تضخم وانكماش.
وبقدر نجاح هذه الوظيفة التنبؤية .فإن نظام املحاسبة القومية يمكن أن يكون
أداة جيدة لرسم السياسات االقتصادية املختلفة من مالية ونقدية وتجارية وصناعية
وزراعية ،أي أداة هامة من أدوات التخطيط االقتصادي(.)1
ومع ذلك ،فإن املحاسبة القومية بذاتها ليست أكثر من إطار وصفي .فهي تصف
االقتصاد بحالته القائمة وليست بذاتها عالجها له .إنها أداة مساعدة على التحليل تفيد
املحلل االقتصادي في توخي الحلول التي يراها مالئمة ،ملا تؤمنه من االنسجام في تصنيف
املعلومات االقتصادية وتلخيصها بما يبرز العالقات األساسية السائدة في تركيب
االقتصاد ومن ثم يساعد على التحليل والتنبؤ واملقارنة الزمانية واملكانية(.)2
ونظرا ألن التحليل االقتصادي على مستوى االقتصاد ككل يحتاج ملعرفة مجموعة
من القيم التجميعية أو الكلية ) (Macro Valuesكاالستثمار واالستهالك واإلنتاج الكلي،
لدراسة تطورها وتتبع اتجاهاتها والتنبؤ بحالها ،فإن املحاسبة القومية تجمع العالقات
املتجانسة والصفقات املتشابهة سوية ضمن النظام املحاسبي القومي ليسهل دراستها
وتحليلها .على أن ما تعتمده املحاسبة القومية من أساليب إحصائية للتجميع لالنتقال
من املفردات لإلجماليات ومن أساليب القياس والتقدير لألنشطة االقتصادية ،ال
( )1عبدالفضيل ،محمود .مقدمة في املحاسبة القومية .مرجع سابق ،ص.11-9 :
 مرعي ،عبدالحي .املحاسبة القومية ونظام حسابات الحكومة .مرجع سابق ،ص.6-5 :العقاد ،مدحت محمد .مقدمة في التنمية والتخطيط .مرجع سابق ،ص.352-347 : قنديل ،عبدالفتاح وسليمان ،سلوى .الدخل القومي (القاهرة :دار النهضة العربية1979 ،م)ص.29-23 :
( )2جامعة الدول العربية .النظام العربي املوحد للحسابات القومية .مرجع سابق ،ص.18-17 :
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يحمي بيانات املحاسبة القومية سواء على املستوى الكلي أو القطاعي  -مما يؤخذ عادة
على طبيعة البيانات اإلحصائية من حيث وقوعها في نوعين من األخطاء :األول خطأ
التجميع والذي ينتج عادة بسبب استخدام بيانات ذات درجة عالية من التجميع،
حيث أن التجميع يؤدي إلى طمس بعض الخصائص املميزة لسلوك املفردات .والخطأ
الثاني هو املتعلق بمشاكل القياس واملشاهدة للظواهر االقتصادية(.)1
فقد يقدر الباحث للظاهرة دالة خطية ،في حين أن الدالة الحقيقية هي غير
خطية وهكذا.

()1العيسوي ،إبراهيم .القياس والتنبؤ في االقتصاد( .القاهرة :دار النهضة العربية1989 ،م) ص:
.50-47
 شربجي ،عبدالرزاق .االقتصاد القياس ي التطبيقي( .بيروت :بدون ناشر1985 ،م) ص.31-26 :()210
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املبحث الثاني:
أهمية نظام احلسابات القومية وفائدته لتقدير حصيلة الزكاة
من خالل استعراض مفهوم ووظائف النظام التي أوردناها في املبحث السابق،
يمكن أن نتبين بسهولة أن الحسابات القومية أضحت أداة فنية هامة لالقتصاديات
املعاصرة .فعن طريق البيانات اإلجمالية التي توفرها يمكن قياس الكفاية اإلنتاجية
لالقتصاد وذلك بمقارنة مستلزمات (مدخالت) اإلنتاج بين فترة وأخرى .ويمكن أيضا
قياس معدالت النمو عن طريق تحديد درجة الزيادة التي تحققت في الدخل واإلنتاج
القوميين خالل فترة زمنية معينة ،باإلضافة لقياس كمية الدخل وتحليل مصادر
الحصول عليه وكيفية توزيعه بين أفراد املجتمع.
وإذا حللت مكونات البيانات اإلجمالية للمتغيرات االقتصادية الرئيسية كاإلنتاج
واالستثمار واالدخار واالستهالك واالستيراد والتصدير ،يمكن أن نتوصل إلى مكامن الخلل
في االقتصاد مما يساعد السلطات العامة على رسم السياسات االقتصادية املالئمة سواء
كانت سياسات نقدية أو مالية أو تجارية أو غيرها.
بل إن الحسابات االقتصادية تعتبر منبعا لبعض البيانات االقتصادية بجانب
كونها تقرير عن البيانات املتعلقة باألنشطة االقتصادية الفعلية .فالقيمة املضافة مثال،
يمكن التوصل إليها عن طريق خصم مستلزمات اإلنتاج الوسيطة من إجمالي املبيعات
النهائية والتغير في املخزون.
وهكذا فإن هذا النظام يعتبر أداة أو وسيلة اقتصادية فعالة لتحقيق العديد من
أهداف السياسة االقتصادية .وإذا أمكن تطويع هذا النظام واستخدام بياناته وجداوله
االقتصادية لعمل تقدير  -ولو تقريبي  -لحصيلة الزكاة التي يمكن جمعها من أي مجتمع
إسالمي فإننا نكون قد وفقنا في خدمة ركن هام من أركان اإلسالم ،أخش ى أن يكون قد
أهمل في عدد من الدول اإلسالمية.
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إن بناء وتكوين نظام محاسبي قومي يتوقف كثيرا على األهداف التي يراد تحقيقها
منه واالستعماالت التي سوف تخصص لها املعلومات الواردة في هذا النظام .فنظام
املحاسبة القومية يتعرض باستمرار للتطوير والتحسين .فالنظام الذي أصدرته األمم
املتحدة سنة 1953م ،تم تعديله سنة 1968م ليتضمن تفاصيل أكثر وإن بقي اإلطار
العام تقريبا بدون تغيير.
كما يتم إدخال تعديالت معينة عند التطبيق في دول بعينها إلبراز أهمية خاصة
باقتصاديات هذه الدول ،وذلك كالنظام العربي املوحد للحسابات القومية الذي أعده
خبراء االقتصاد واإلحصاء بجامعة الدول العربية ليالئم حاجة الدول العربية في إبراز دور
القطاعات الرائدة في اقتصادياتها كقطاع النفط وإلظهار العالقات االقتصادية العربية
وتمييزها عن التعامل مع بقية دول العالم .وكنظام مجموعة السوق األوروبية املشتركة
الصادر سنة 1970م ويسمى نظام الحسابات االقتصادية املتكاملة ) (SECكما تطبق
مجموعة الدول االشتراكية نظاما آخر يعرف بنظام اإلنتاج املادي املتكرر :حيث تعد
موازنة قومية ويحلل النمو االقتصادي لتحديد النسب الصحيحة لتجديد اإلنتاج(.)1
وباملثل فإن الدول اإلسالمية يمكن أن تجري التعديالت التي تراها ضرورية على أسلوب
عرض البيانات في هذا النظام بحيث يتسنى تقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها من
مجمل النشاط االقتصادي في أي بلد إسالمي  -وهو أمر ممكن من حيث املبدأ فأي تنظيم
محاسبي إنما يبنى لكي يخدم أهدافا معينة عند تطبيقه ،وهذا بالفعل ما يحدث .ذلك أن
تطبيق نظام الحسابات االقتصادية القومية على بلد معين أو مجموعة بلدان ،يحتاج
لبعض التعديالت في نظم التسجيل وطريقة العرض ليالئم واقع البلد واألهداف
( )1زيني ،عبدالحسين" .دراسة في إحصاء الدخل القومي في الدول االشتراكية" :مجلة املالية( .بغداد:
وزارة املالية العراقية ،العدد األول1987 ،م) ص 30-28 :وكذلك:
 الراشد ،مهدي" .أسس وأهداف املحاسبة في النظام االشتراكي" مجلة املالية( .بغداد :وزارة املاليةالعراقية ،العدد األول1978 ،م) ص.82-76 :
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األساسية التي يراد تحقيقها وذلك بجانب كون النظام أو اإلطار قادرا على تبيان التركيب
الهيكلي لالقتصاد وإظهار العالقات األساسية املؤثرة على نموه ،على أن يكون النظام
واضحا مبسطا غير معقد التركيب ،كامل االنسجام والترابط سهل االستعمال
واالستخدام(.)1

( )1جامعة الدول العربية .النظام العربي املوحد للحسابات القومية .مرجع سابق :ص  .18وأيضا:
 منفيخي ،محمد فريز .الحسابات القومية واستخدامها في التخطيط لالقتصاديات العربية.(الرياض :دار الكتاب العربي1404 ،ه) ص.10 :
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الفصل الثالث

اإلطار النظري لنظام احلسابات القومية
وصلته بتقدير حصيلة الزكاة
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الفصل الثالث

اإلطار النظري لنظام احلسابات القومية
وصلته بتقدير حصيلة الزكاة

نظرا ألن هذه الدراسة تهدف إلى تقدير حصيلة الزكاة من خالل االعتماد على
نظام الحسابات القومية ،فإنه بقدر معرفتنا باألسس والقواعد التي يقوم عليها هذا
النظام ،تتضح لنا كيفية استخدام بياناته لتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها
وتحصيلها من املجتمع الذي استمدت منه هذه البيانات .وبناء على ذلك ،فإن الكالم
في هذا الفصل سينقسم إلى ثالثة مباحث:
ففي املبحث األول :أبين الهيكل النظري لنظام الحسابات القومية.
وفي املبحث الثاني :أتناول الطرق املتبعة في تقدير الدخل (الناتج) القومي وصلة
ذلك بتقدير حصيلة الزكاة.
وفي املبحث الثالث :أعرض التقسيم الذي سأتبعه في هذه الرسالة ألموال الزكاة
عند تقدير الحصيلة ،وسبب ذلك االختيار.
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املبحث األول:
اإلطار النظري لنظام احلسابات القومية
تعتبر املحاسبة القومية فكرة حديثة نسبيا تطورت مع تطور الدراسات االقتصادية
الكلية فحتى قبيل الحرب العاملية الثانية ،كانت البيانات االقتصادية واملالية والطرق
اإلحصائية املتصلة بها ،قاصرة في شكلها وطريقة عرضها على األرقام القياسية بصورها
املختلفة .ومع الحرب اتضحت أهمية البيانات االقتصادية الكلية وضرورة إعادة عرض
وترتيب البيانات في إطار محاسبي يوضح عالقات التشابك التي تربط بين املجاميع الكلية
لالقتصاد .وسرعان ما اتضح أن هذا اإلطار يمكن املختصين من كشف ما قد يوجد من
عدم اتساق في البيانات اإلحصائية التي يجري تجميعها من مصادر متعددة .كذلك يمكن
اكتشاف املفقود من البيانات في الجوانب املختلفة لالقتصاد.
وتم فعال مع نهاية الحرب العاملية الثانية تطوير نظام للمحاسبة القومية ليشمل
األجزاء التالية:
 حسابات الدخل القومي الذي يهدف إلظهار النتائج اإلجمالية للنشاط االقتصادي. جداول املستخدم/املنتج أو املدخالت واملخرجات وهي تهدف لبيان العالقاتاملتشابكة بين الصناعات املختلفة ومدى اعتماد كل منها على اآلخر.
 قوائم التدفقات املالية أو جداول التدفقات والنقدية املالية وتهدف لعرضالجانب املالي لعالقات التبادل بين القطاعات.
وقد تم تركيب هذه النظم خالل السنوات التي تلت الحرب ،بحيث أصبحت
تعرف مجتمعة بنظم املحاسبة القومية(.)1
( )1الشيخ ،رياض .دراسات في نظم املحاسبة االقتصادية القومية( .بيروت :دار النهضة العربية،
(=)
1972م) ص.59-58 :
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وقد ظهرت أول صورة موحدة لنظام الحسابات القومية من قبل خبراء األمم
املتحدة في عام 1952م .وكانت تتكون من ستة حسابات رئيسية هي :حساب اإلنتاج
املحلي ،وحساب الدخل القومي ،وحساب تكوين رأس املال املحلي ،وحساب قطاع
العائالت والهيئات الخاصة التي ال تهدف إلى الربح ،وحساب قطاع الحكومة ،باإلضافة
لحساب العالم الخارجي.
كما أرفق بهذه الحسابات اثنا عشر جدوال يقدم تفاصيل لبعض العناصر
الرئيسية في هذه الحسابات الستة .وظل العمل جاريا بهذا حتى ظهر نظام األمم املتحدة
الجديد في عام 1968م ،الذي اختصر بعض البيانات وفصل بعضها اآلخر مما ظهرت
الحاجة لبيان تفاصيلها وخاصة فيما يتعلق بعالقة التدفقات السلعية بالتدفقات
املالية ،وتطوير نظام التشابك االقتصادي الذي يقوم على أساس املدخالت
واملخرجات(.)1
ويقوم النظام الجديد على أساس تقسيم املعامالت االقتصادية طبقا لنوع
النشاط من جهة وطبقا للقطاع الذي يقوم بالعمالة من جهة أخرى .فمن حيث النشاط
هناك النشاط اإلنتاجي ،والنشاط االستهالكي ،والنشاط االستثماري( .)2والنشاط مع
العالم الخارجي .ومن حيث القطاع القائم باملعاملة فقد اصطلح الخبراء على تقسيم
االقتصاد إلى أربعة قطاعات :قطاع اإلنتاج (أو قطاع األعمال) ،والقطاع العائلي ،وقطاع
اإلدارة الحكومية وقطاع العالم الخارجي.
(=)  -بشاي ،محمد شوقي .املحاسبة الحكومية والقومية( .بيروت :الدار الجامعية1982 ،م)
ص 171-170 :و.282-281
(1) U.N., A System of National Accounts, Series F, No. 2, Rev. 3, (New York: UN, 1968),
pp. 17-32.

( )2النشاط اإلنتاجي هو الذي يترتب عليه إضافة منافع جديدة ،والنشاط االستهالكي هو الذي يترتب
عليه استخدام ما تم إنتاجه في إشباع الحاجات الجارية لألشخاص ،أما النشاط االستثماري فهو
ما يترتب عليه إضافة إلى األصول الثابتة أو إلى املخزون السلعي.
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أما قطاع اإلنتاج فإنه يتضمن األشخاص واملنشآت الذين يقومون بإنتاج السلع
والخدمات .ومقدار ما تساهم به كل وحدة إنتاجية في إجمالي اإلنتاج القومي تعرف باسم
القيمة املضافة بواسطة هذه الوحدة ،وهي ما يتم قياسها بطرح قيمة مشتريات هذه
الوحدة من الوحدات اإلنتاجية األخرى من اإلنتاج اإلجمالي لهذه الوحدة.
وأما القطاع العائلي فإنه يتكون من العائالت والجمعيات التعاونية والخيرية
والتنظيمات االجتماعية األخرى التي ال تهدف إلى تحقيق ربح .وهو ما يمثل الجانب
االستهالكي من النشاط االقتصادي .ويقوم هذا القطاع بتقديم عوامل اإلنتاج إلى
قطاع اإلنتاج ويحصل في مقابل ذلك على عوائد عوامل اإلنتاج :األجور واألرباح وعائد
رأس املال واإليجارات .كما يقوم بتقديم مدخراته لقطاع اإلنتاج الستثمارها.
ويتضمن قطاع اإلدارة الحكومية جميع الهيئات التي تقوم بعمال الخدمة
العامة وتحصيل األموال العامة.
وأخيرا فإن قطاع العالم الخارجي هو ذلك الذي يتضمن مجموعة الوحدات من
القطاعات الثالثة السابقة التي تتعامل مع العالم الخارجي ،ويتمثل هذا النشاط في
الصادرات والواردات(.)1
وقسم نظام األمم املتحدة الجديد للحسابات القومية هذه القطاعات على أساس
وظيفي ،وذلك بتخصيص حساب لكل وظيفة أو نشاط اقتصادي .فيخصص لقطاع
اإلنتاج ثالثة حسابات هي حساب اإلنتاج( ،)2وحساب التخصيص ،وحساب رأس املال .أما
( )1حسنين ،عمر .املحاسبة الحكومية والقومية( .اإلسكندرية :دار الجامعات املصرية1976 .م) ص.17-5 :
( )2يقتصر عادة على تصوير حساب اإلنتاج لقطاع األعمال فقط دون القطاعات األخرى ،وذلك ألن
قطاع األعمال  -بالتعريف -يشمل كل الوحدات التي تزاول نشاط إنتاجي وبصرف النظر عن كونها
وحدات حكومية أو عائلية أو تجارية أو صناعية أو زراعية .فعلى سبيل املثال فالوحدات الحكومية
التي لها صفة األعمال تدخل في قطاع األعمال كمصلحة السكك الحديدية ،والنقل الجماعي ونحو
ذلك .وكذلك إذا قامت وحدات في القطاع العائلي بنشاط إنتاجي فإنه يضم لقطاع األعمال.
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القطاع العائلي فيخصص له حسابان هما :حساب التخصيص وحساب رأس املال.
ويخصص لقطاع اإلدارة الحكومية حسابان مماثالن ملا خصص للقطاع العائلي .أما
قطاع العالم الخارجي فيخصه حساب واحد يتضمن العمليات التي تجريها القطاعات
الثالثة السابقة مع العالم الخارجي.
وبهذا يتكون النظام الجديد من أربعة حسابات رئيسية موحدة على مستوى
االقتصاد القومي ككل ،باإلضافة ملجموعة من الحسابات األخرى املساعدة .أما
الحسابات األربعة الرئيسية فهي:
 -1حساب اإلنتاج :ويضم كافة املعامالت املتعلقة بالنشاط اإلنتاجي ،أي عمليات
توليد القيمة املضافة من خالل العملية اإلنتاجية فهو يبين موارد واستخدامات النشاط
اإلنتاجي بالتفصيل.
 -2حساب التخصيص :ويبين كيفية التصرف في مقدار القيمة املضافة ،أو هو
يصور عمليات تكوين الدخول واستخداماتها في قطاع األعمال والقطاع العائلي ،وقطاع
اإلدارة الحكومية.
 -3حساب رأس املال :وهو الحساب الذي يوضح مصادر املدخرات املختلفة ألي
قطاع وكيفية التصرف فيها على أوجه االستثمار املتعددة ،أي أنه يوضح العالقة بين
االدخار واالستثمار ألي قطاع من القطاعات الثالثة .ففي جانب املوارد تسجل املدخرات
التي حققها كل قطاع ،وفي الجانب اآلخر للحساب  -جانب االستخدامات  -تسجل
اإلضافات التي تمت لرأس املال الثابت باإلضافة للتغير في املخزون السلعي.
 -4حساب العالم الخارجي :ويختص بإظهار معامالت املجتمع مع املجتمعات
األخرى.
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وتأخذ هذه الحسابات بنظام القيد املزدوج عند تسجيل عملياتها فيتم وضع
النتائج اإلجمالية للصفقات واملعامالت التي تتم بين القطاعات األربعة الرئيسية  -قطاع
األعمال والقطاع العائلي وقطاع اإلدارة الحكومية وقطاع العالم الخارجي  -في مجموعة
الحسابات األربعة اآلنفة الذكر بحيث يبين كل منها موارد كل قطاع وأوجه استخدام
تلك املوارد في نشاط اقتصادي معين( )1ويعني ذلك أن كل صفقة تظهر مرتين :مرة في
حساب املتعامل القائم بالدفع ،ومرة في حساب القائم باالستالم .فاألجور مثال تظهر
كمدفوعات في حساب اإلنتاج لقطاع األعمال ،كما تظهر كمقبوضات في حساب
التخصيص للقطاع العائلي .وهذا يحقق خاصية الترابط لهذه الحسابات التي تعبر عن
النشاط االقتصادي للمجتمع ،كما تتحقق خاصية التوازن املحاسبي الذاتي.
هيكل نظام األمم املتحدة اجلديد للحسابات القومية
القطاعات
نوع الحساب
اإلنتاج
التخصيص
رأس املال
الصفقات الخارجية

األعمال

العائلي

الحكومي



-

-













-

-

-

العالم
الخارجي


 تدل على وجود حساب للقطاع.
 -تدل على عدم وجود حساب للقطاع.

( )1خورشيد ،معتز" .الحسابات القومية ومصفوفات التوازن االجتماعي" ،مجلة املال والصناعة.
(الكويت :بنك الكويت الصناعي ،العدد السابع1986 ،م) ص.49-46 :
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ومن هذه الحسابات يتم إعداد مجموعة الحسابات التفصيلية للدخل القومي،
والتي تتضمن حسابين هما :حساب الدخل والناتج القوميين ،وحساب االدخار
واالستثمار القوميين .ويلجأ عادة إلى إعداد قائمة تسوية لحساب الدخل والناتج القومي،
وقائمة تسوية أخرى لحساب االدخار واالستثمار( .)1وهي عملية تفريغ للبيانات ذات األثر
على الدخل والناتج القومي ،أو على االدخار واالستثمار من حسابات القطاعات األربعة.
فمن واقع قائمتي التسوية يتم إعداد حساب الدخل والناتج القومي ،وحساب االدخار
واالستثمار القومي.
وهكذا فإن الحسابات القومية املوحدة (في النظام الجديد لألمم املتحدة) تضم
مجموعتين :مجموعة مختصرة وأخرى مفصلة .واملختصرة تحوي أربعة حسابات :حساب
اإلنتاج وهو ما يمثل حساب الناتج املحلي .وحساب االستهالك أو حساب الدخل
وتخصيصاته وحساب التراكم أو حساب تكوين رأس املال (الصفقات الرأسمالية).
وحساب العالم الخارجي أي ميزان املدفوعات .وهناك مجموعة الحسابات التفصيلية التي
تتضمن حساب الناتج املحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه .وحساب الدخل القومي القابل
للتصرف وتخصيصاته ،وحساب رأس املال ،وحساب التعامل الخارجي( .)2فهذه تعطي
تفصيال أكثر ملا أجمل في املجموعة األولى .وهي أكثر أهمية ألغراض التحليل االقتصادي
عموما ،وللغرض الرئيس ي في بحثنا هذا خصوصا.

( )1تمنع قائمة التسوية أي ازدواج في حساب بعض العناصر ،كما أنها تعتبر أداة للتأكد من عدم
سقوط أو حذف بعض العناصر الهامة.
انظر :بشاي ،محمد شوقي .املحاسبة الحكومية والقومية .مرجع سابق :ص .249-248
( )2زيني ،عبدالحسين" .نظام الحسابات القومية في توصيات األمم املتحدة" :مجلة املالية( .بغداد:
وزارة املالية العراقية ،العدد األول1980 ،م) ص.43-41 :
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وفي املبحثين التاليين (الثاني والثالث) سأتناول في أحدهما طرق تقدير الناتج
القومي وأبين صلته بقضية تقدير حصيلة الزكاة على املستوى الكلي لالقتصاد .أما
اآلخر فيختص بمسألة التوفيق بين التقسيم املتبع لألموال أو القطاعات في نظام
الحسابات القومية ،وكذلك التقسيم املتبع في كتب الفقه اإلسالمي ألموال الزكاة،
توفيقا يخدم فكرة تطويع األدوات والنظم االقتصادية املحاسبية لتكون في خدمة
قضية إسالمية هامة ،وهي في بحثنا قضية تقدير حصيلة الزكاة املمكن جمعها من
مجمل أي اقتصاد ألي دولة إسالمية من خالل استخدام نظام الحسابات القومية
لألمم املتحدة الذي تطبقه اليوم معظم دول العالم بشكل أو بآخر.
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املبحث الثاني:
طرق تقدير الدخل (الناتج) القومي وصلتها بتقدير الزكاة
إن معرفة طرق قياس وتقدير الدخل القومي ستكون ذات أهمية خاصة
للفرض األساس ي من بحثنا .إذ أننا سنعمد بشكل رئيس ي إلى تقدير حصيلة الزكاة من
خالل حسابات الدخل القومي .إن مكونات الدخل القومي ألي قطاع اقتصادي تمثل
جزءا هاما من وعاء زكاة ذلك القطاع .لذلك البد أن نعرف الطرق املختلفة التي يقدر
بها الدخل القومي ،والبنود التي تكون هذا الدخل لنعرف أي منها الذي يخضع للزكاة،
وضمن أي وعاء زكوي .يقدر الدخل القومي عادة بثالث طرق:
الطريقة األولى :وتسمى طريقة الدخل أو األنصبة املوزعة .ووفقا لهذه الطريقة
فإن الدخل القومي يتكون من مجموع الدخول التي حصلت عليها عوامل اإلنتاج
املشاركة في النشاط االقتصادي خالل فترة القياس .كاألجور واملرتبات (تعويضات
العمال واملستخدمين) ودخول امللكية العقارية من ريع وإيجارات ،واألرباح وعوائد رأس
املال .فهناك دخول يدفعها املنتجون لألفراد ،ودخول يدفعها املنتجون للحكومة
وأغلبها ضرائب ،وعوائد ألمالكها .ودخول تتمثل فيما يحتجزه املنتجون لديهم في
املؤسسات كاهتالك لرأس املال ،كأرباح غير موزعة.
وأهم مصادر تقدير هذه العوائد هي سجالت ضريبة الدخل ،ومجالت التأمين
االجتماعي ،والحصر الصناعي ،وأقسام املحاسبة في الدولة ،وذلك بالنسبة للرواتب
واألجور ،وبالنسبة لعوائد امللكية .فإن أهم املصادر هي سجالت ضرائب األمالك،
وحصر املباني ،ودراسات عينات تقدير القيمة اإليجارية .أما األرباح فتستمد
معلوماتها مباشرة من الشركات أو من سجالت ضريبة الدخل(.)1
( )1منفيخي ،محمد فريز .الحسابات القومية .مرجع سابق :ص  73-64وكذلك:
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فمجموع هذه األنصبة يكون مجمل الدخل أو الناتج القومي .ويمكن بناء على
ذلك تقدير صافي الناتج القومي بسعر السوق وكذلك الدخل القومي (أي صافي الناتج
القومي بسعر التكلفة).
الطريقة الثانية :طريقة اإلنفاق القومي على اإلنتاج ،وتعتمد هذه الطريقة على
تتبع األسلوب الذي تسلكه الوحدات االقتصادية (األفراد ،واملشروعات) عند
التصرف في مجموع الدخول التي حصلوا عليها ،والذي البد أن يساوى اإلنفاق املتجمع
على السلع والخدمات .وعلى ذلك فإن الدخل القومي يتكون من :اإلنفاق االستهالكي،
واإلنفاق الحكومي على مشتريات الحكومة من السلع والخدمات ،واإلنفاق االستثماري
املحلي اإلجمالي (خاص وعام) ،والتغير في املخزون لدى الوحدات اإلنتاجية ،وصافي
اإلنفاق الخارجي (الصادرات  -الواردات).
ويقدر اإلنفاق الخاص على السلع االستهالكية بعدة طرق منها طريقة تدفق
السلع املباعة للقطاع العائلي لغرض االستهالك الشخص ي وهي طريقة تتطلب توافر
إحصاءات متعددة ال تتسنى لكثير من الدول .كما يقدر اإلنفاق االستهالكي بطريقة
قيمة املبيعات بالتجزئة .حيث تحصر كميات السلع االستهالكية املشتراة من قبل
املستهلكين وتضرب في أسعار التجزئة الخاصة بها.
وأخيرا فإنه يمكن تقدير اإلنفاق االستهالكي الخاص عن طريق بحوث ميزانية
األسرة لغرض معرفة نمط استهالك مختلف السلع .وعلى الرغم من أن هذه الطريقة
تستخدم أساسا لتكوين ما يسمى بالرقم القياس ي ألسعار االستهالك ،إال أنها تستخدم
أيضا لتقدير كمية بعض السلع الداخلة في إنفاق األفراد االستهالكي والتي قد يتعذر
(=)  -الراشد ،مهدي" .املعالجات املحاسبية املستخدمة في مجال حساب إيرادات اإلنتاج السلعي ومدى
مالءمتها ألغراض حسابات اإلنتاج القومي والدخل القومي" :مجلة املالية( .بغداد :وزارة املالية
العراقية ،العدد 1979 ،3/2م) ص.43 :
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تقديرها من خالل الطريقتين املباشرتين السابقتين .هذا ويجرى تقدير إنفاق األفراد على
الخدمات في نفس الوقت الذي يجرى فيه تقدير إنفاقهم على السلع .بينما تقدر الخدمات
التي ال يمكن معرفتها من منابع دخول ذوي العالقة بصورة واضحة ،عن طريق إحصاءات
الخدمات التي تجرى بشكل دوري باستعمال إجمالي دخول املؤسسات كمؤشر إلجمالي
إنفاق األفراد على خدمات هذه املؤسسات(.)1
أما اإلنفاق الحكومي فإن تقديره ال يمثل صعوبة ،لتوافر بيانات ذلك لدى
الحكومات .ويشمل هذا اإلنفاق األجور والرواتب التي تدفعها الحكومة باإلضافة لصافي
مشترياتها من قطاع األعمال وقطاع العالم الخارجي .أما اإلنفاق الحكومي ذا الطابع
االستثماري فإنه يدخل في حساب تكوين رأس املال الثابت.
وجرى العرف املحاسبي القومي على اعتبار ما يدخل ضمن اإلنفاق االستثماري
يشمل اإلنفاق على اإلنشاءات الجديدة ،وشراء اآلالت واملعدات الجديدة والتغير في
املخزون ومما يعنيه ذلك أن السلع التي تم إنتاجها ولم يتم بيعها ستزيد املخزون السلعي
وتعتبر "استثمارا" وفق هذا التعريف.
وأخيرا فإن صافي التعامل مع العالم الخارجي يمثل البند الرابع واألخير واملكون
للدخل القومي بطريقة اإلنفاق.
الطريقة الثالثة :قياس الدخل القومي( )2عن طريق املصدر الصناعي ،أو ما
يعرف بطريقة القيمة املضافة.
( )1الراشدي ،مهدي .مرجع سابق :ص .81-80
( )2يعرف الدخل القومي بأنه :مجموع اإلنتاج الصافي بسعر التكلفة املتحقق في القطاعات اإلنتاجية
(السلعية والخدمية) خالل فترة زمنية معينة .أما اإلنتاج القومي فيعرف بأنه :مجموع اإلنتاج
اإلجمالي املتحقق في كافة قطاعات االقتصاد القومي.
انظر :الراشدي ،مهدي .مرجع سابق :ص.43-42
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تمتاز هذه الطريقة بسهولتها مقارنة بالطريقتين السالفتين فهذه ال تحتاج لبيانات
إحصائية عديدة ،لذا تكون أنسب في الدول التي ال تتوفر فيها البيانات ،وهي تقوم على
فكرة التعرف على إنتاج مختلف قطاعات االقتصاد الزراعية والصناعية والتجارية ...إلخ.
وتسمى هذه الطريقة بطريقة القيمة املضافة ) (Value Addedألنها تقوم على احتساب ما
يضيفه كل قطاع للناتج القومي .أي أنها تحسب الفرق بين قيمة إنتاج القطاع وقيمة
املواد األولية التي استعملها في اإلنتاج .والقيمة املضافة بسعر السوق تشمل عادة
العناصر التالية:
 -1أجور وتعويضات العمال واملوظفين واملستخدمين.
 -2ريع امللكية من إيجارات األراض ي والعقارات.
 -3العائد على رأس املال.
 -4أرباح املنتجين املستحدثين.
 -5الضرائب.
 -6اهتالك رأس املال.
فمجموع هذه البنود يعطينا ما يعرف بالقيمة املضافة اإلجمالية فإذا انقطع منها
قيمة اهتالك رأس املال حصلنا على القيمة املضافة الصافية بسعر السوق .وإذا طرحنا
من هذه األخيرة الضرائب غير املباشرة ،حصلنا على القيمة املضافة بسعر تكلفة عوامل
اإلنتاج وهو ما يساوي الدخل القومي.
ولكن كيف يتم تقدير القيمة املضافة التي يساهم بها أي قطاع من قطاعات
االقتصاد الرئيسية
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لقد جرى العرف الدولي في أغلب دول العالم  -غير االشتراكي  -على تقسيم
االقتصاد إلى عشرة قطاعات رئيسية وفقا للتصنيف الصناعي القياس ي الدولي لكافة
النشاطات االقتصادية (.)1()ISIC
 -1الزراعة ،الصيد ،الغابات ،وصيد األسماك.
 -2القطاع االستخراجي (مناجم ،محاجر).
 -3القطاع الصناعي (التحويلي).
 -4قطاع البناء والتشييد.
 -5قطاع الخدمات العامة (الكهرباء واملاء والغاز).
 -6قطاع التجارة والفنادق واملطاعم.
 -7قطاع النقل واملواصالت والتخزين.
 -8القطاع املالي وأعمال التأمين وإدارة العقارات والخدمات التجارية.
 -9قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية.
 -10قطاعات أخرى  -لم توصف وصفا كامال( -قطاع حكومة ،إيجارات ،عالم خارجي).
فهذا التصنيف يتألف من أربعة مستويات من التفصيل :األقسام الرئيسية
(وعددها  9قطاعات) وهي املذكورة أعاله ،واملجموعات الصناعية (وعددها ،)34
والزمر (وعددها  ،)73والفئات (وهي  )159فئة(.)2
ويتم الحصول على القيمة املضافة في كل قطاع من هذه القطاعات ،بتقسيم
كل قطاع إلى مجموعات من الصناعات املتقاربة .كما تقسم كل صناعة إلى زمر ،وكل
)1( United Nations, International Standardized Industrial Classification of All Economic
Activities, Series M., No. 4, Rev. 3 (N.Y.: UN, 1968).

( )2زيني ،عبدالحسين" .نظرة سريعة في تطور التصنيفات اإلحصائية الدولية" :مجلة املالية( .بغداد:
وزارة املالية العراقية ،العدد األول1979 ،م) ،ص.80-77 :
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زمرة إلى فئات ،وكل فئة تضم أنشطة متقاربة جدا (بنود) .ثم يتم تقدير قيمة اإلنتاج
في كل مجموعة نشاط ثم تقدر قيمة اإلنتاج للفئة ،ومجموع الفئات يعطينا قيمة
إنتاج الزمرة وهكذا حتى نحصل على قيمة إنتاج القطاع.
فمثال قطاع الزراعة والغابات والصيد يتألف من عدة مجموعات .فمجموعة
املحاصيل الزراعية (اإلنتاج النباتي) واإلنتاج الحيواني يمكن تقسيمها إلى زمرتين:
إنتاج نباتي وإنتاج حيواني .وزمرة اإلنتاج النباتي يمكن تقسيمها إلى ست فئات:
( )1الحبوب.
( )2البقول الجافة.
( )3علف الحيوانات.
( )4الخضروات.
( )5املحاصيل الصناعية.
( )6الفواكه.
وكل فئة تضم داخلها عدد من البنود فمثال:
* الحبوب تشمل:
 القمح. الشعير. الذرة الصفراء. الذرة البيضاء. الشوفان.* والفواكه تشمل:
 البلح. العنب. الحمضيات.  ...إلخ.()230
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وعن طريق توفير بعض املعلومات لكل بند في كل فئة نحصل على قيمة الناتج
القومي لقطاع الزراعة ،وهذه املعلومات تشمل:
 -1املساحة املزروعة من كل نوع.
 -2متوسط غلة كل نوع.
 -3سعر املزرعة لكل نوع.
 -4مقدار البذور املستخدمة.
 -5تكاليف الري (ونوعه).
 -6قيمة املحروقات املستعملة لآلالت الزراعية.
 -7قيمة األسمدة املستخدمة.
 -8قيمة علف الحيوانات املستعملة ضمن العمليات الزراعية.
 -9قيمة اهتالك اآلالت واملعدات الزراعية.
 -10الضرائب غير املباشرة املدفوعة عن اإلنتاج الحقلي(.)1
وتختلف تفاصيل املعلومات املطلوبة لكل قطاع اقتصادي طبقا لطبيعة النشاط
االقتصادي في كل قطاع .وسنجد أنه لتحقيق هدفنا الرئيس ي في هذا البحث وهو تقدير
حصيلة الزكاة املتوقعة من خالل حسابات الدخل القومي فإن التفاصيل الخاصة
بتقدير القيمة املضافة لكل قطاع اقتصادي لها أهميتها في تحقيق دقة التقدير وسالمته،
ويكون من املفيد االطالع عليها كلما أمكن ذلك ،ألن الرقم النهائي اإلجمالي للقيمة املضافة
بذاته قد ال يكون مفيدا لتقدير حصيلة الزكاة إذا لم يشفع ببيانات حول مكونات القيمة
املضافة من أجور وتعويضات للموظفين وعوائد امللكية املختلفة كاألرباح وعوائد
املشاركة (عوائد رأس املال) واإليجارات ،مع بيان ما يخص كل قطاع اقتصادي من هذه
( )1زيني ،عبدالحسين .مرجع السابق :ص  .93-89وكذلك انظر:
U.N., A System of National Account and Supporting Tables, (N.Y,: U.N., 1968), p. 5.
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البنود فضال عن توضيح ما يخص القطاع الحكومي والقطاع الخاص من كل منهما،
لكي يستبعد ما يخص املال العام من الدخل حيث أنه ال يخضع للزكاة على رأي جمهور
الفقهاء ،كما رأينا في الجزء الفقهي من الرسالة(.)1
فهذه إذن ثالثة طرق لتقدير الدخل أو الناتج القومي .وكما هو واضح فهي ثالث
زوايا مختلفة للنظر لنفس الش يء ،فنحن ننظر للناتج إما من زاوية عوائد عوامل اإلنتاج،
أو من زاوية القيمة التي أضافها النشاط للناتج ،أو من زاوية ما أنفق لشراء هذا الناتج
وزاوية اإلنفاق غير مناسبة ملوضوع دراستنا ،فاإلنفاق ليس محال للزكاة وإنما الدخل
والثروة ،لذلك فإن هذه الدراسة سوف تستفيد من بيانات الحسابات القومية التي
تعكسها أرقام الناتج املحلي اإلجمالي أو القيمة املضافة التي تحققها مختلف النشاطات
االقتصادية في املجتمع مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للقطاعات االقتصادية.
لذلك فإن طريقة اإلنتاج هي الطريقة التي تهمنا في دراستنا لتقدير حصيلة الزكاة
ألنها تقوم على أساس أن الدخل القومي يساوي صافي قيمة إنتاج القطاعات االقتصادية
التي يتكون منها االقتصاد القومي لبلد ما خالل فترة معينة وهي سنة غالبا.
وصافي القيمة هذه تمثل قيمة مساهمة عناصر اإلنتاج .التي تطلق عليها القيمة
املضافة .وهذه القيمة املضافة يمكن استنتاجها من قيمة إجمالي اإلنتاج بأن نحسب أوال
قيمة إجمالي اإلنتاج املحلي من مختلف فروع اإلنتاج ،بضرب مجموع كميات اإلنتاج من
السلع والخدمات في أسعارها السائدة وقت الحساب ثم نقدر قيمة تكلفة مستلزمات
اإلنتاج من املواد األولية والسلع نصف املصنعة باإلضافة لتكلفة الخدمات املشتراة من
فروع األنشطة االقتصادية األخرى ،ثم بعد ذلك تحسب القيمة املضافة اإلجمالية ،بطرح
قيمة مستلزمات اإلنتاج من قيمة إجمالي اإلنتاج.
( )1انظر الباب التمهيدي :الفصل الثالث.
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ونحن قد نركن إلى أرقام الناتج املحلي اإلجمالي بذاتها في تحديد وعاء الزكاة وتقدير
الحصيلة ،أو قد تكون هذه األرقام وسيلة للوصول إلى البنود التي تكون وعاء الزكاة للمال
الزكوي الذي نحن بصدده .فوعاء التجارة على سبيل املثال يتكون من صافي رأس املال
العامل .مع أن بيانات الناتج املحلي اإلجمالي ال تعبر عن أرصدة وإنما عن تيار من الدخول،
وبالتالي ال تصور لنا صافي رأس املال العامل ،فإننا سنعتمد على أرقام الناتج املحلي
اإلجمالي للوصول إلى قيمة صافي رأس املال العامل ،كما سيتضح معنا في الباب الثالث.
وخالصة األمر أن بيانات الحسابات القومية متعددة وتعرض بأكثر من طريقة
طبقا للفرض الذي من أجله جمعت وعرضت له .فقد تعرض كحسابات موحدة للدولة:
حساب اإلنتاج ،حساب اإلنفاق ،االستهالك ،حساب التكوين الرأسمالي ،حساب التمويل
الرأسمالي ،حساب الصفقات الخارجية.
وقد تعرض فيما يعرف بالجدول االقتصادي املختصر وهو الجدول الذي يبين
املعامالت االقتصادية مبوبة حسب أنواعها الثالثة :املعامالت السلعية ،واملعامالت
الدخلية ،التحويالت املالية ،وقد تعرض وفق ما يعرف بجدول املستخدم/املنتج الذي
يبين إنتاج وتوزيع الناتج املحلي بين القطاعات املنتجة ويظهر كيفية استخدام املوارد
املادية والبشرية وكيفية تكوين وتوزيع الدخل القومي.
وكلما كانت هذه البيانات تعبر عن كليات ملجمل االقتصاد القومي ،كلما قلت إن لم
يكن انعدمت فائدتها ألغراض (لغرض) تقدير حصيلة الزكاة ،ذلك أن نظام الزكاة هو
نظام جزئي ،أحكامه موجهة لألفراد املكلفين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين .وتقدير
الزكاة يستدعي وجود بيانات عنهم كأفراد ال كمجموع.
ومن هنا كانت البيانات القومية املعروضة أو املصنفة وفق ما تحققه مختلف
األنشطة االقتصادية من إنتاج أو قيمة مضافة تمثل العرض األنسب ألغراض تقدير
حصيلة الزكاة .فأحكام الزكاة تختلف من مال آلخر فما وضع منها للزراعة ال يصلح
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للتجارة كما أن من شروط أغلب األموال الزكوية توافر النصاب وبيانات الحسابات
القومية هي أرقام تجميعية تضم قيم اإلنتاج ملختلف املنتجين والذين يخضعون
للزكاة هم أولئك الذين بلغ إنتاجهم حد النصاب .أما الذين لم يبلغ إنتاجهم حد
النصاب فال يخضعون للزكاة ،ومن ثم كان البد من تقدير الجزء غير الخاضع للزكاة -
إن ُوجد -لكل مال زكوي في كل نشاط اقتصادي (داخل كل قطاع) وذلك أما بطرق
مباشرة إن أمكن أو بطرق غير مباشرة عند عدم توافر املعلومات املباشرة.
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املبحث الثالث:
تقسيم أموال الزكاة بني الفقه ونظام احلسابات القومية
تتناول كتب الفقه أموال الزكاة عادة وفق ترتيب معين عند بيان ماهيتها وحكمها
ومعدالت زكاتها وما يرتبط بها من أحكام فقهية أخرى .فتبدأ بزكاة األنعام حيث تتعدد
األدلة املوضحة لتفاصيل معدالت زكاتها  -كما مر معنا في القسم الفقهي من الرسالة -
ثم تتلوها زكاة الزروع والثمار ،فزكاة النقدين ،ثم زكاة عروض التجارة ...إلخ .ويأخذ أيضا
بهذا الترتيب  -مع تعديالت طفيفة  -كل الفقهاء املعاصرين ممن تناولوا موضوع فقه
الزكاة .فمثال تناولها د .القرضاوي في "فقه الزكاة" هكذا :زكاة األنعام ،النقدين ،عروض
التجارة ،الزروع والثمار ،املنتجات الحيوانية ،املعادن ،املستغالت ،وأخيرا زكاة كسب
العمل واملهن الحرة.
والريب أن هذا التقسيم أو الترتيب له ما يبرره من وجهة نظر الفقه اإلسالمي.
فاألنعام مثال كانت أهم مصادر الثروة في الوقت الذي نزل فيه تشريع الزكاة ،تتلوها الثروة
الزراعية ،فالثروة النقدية ،ثم عروض التجارة .ومع انتشار اإلسالم ،وتطور حياة الناس
وأنشطتهم االقتصادية وظهور أموال وثروات جديدة ،بدأ الفقهاء في دراسة هذه األموال
وبيان أحكام الزكاة فيها كاملنتجات الصناعية ،واألوراق النقدية واملالية وما إلى ذلك.
ولغرض دراستنا املتعلقة بتقدير حصيلة الزكاة املحتملة أو املمكنة من خالل
االعتماد على بيانات نظام الحسابات القومية ،فإننا سوف نتبع التقسيم املتبع في
نظام الحسابات القومية الذي وضعته هيئة األمم املتحدة وتطبقه كل دول العالم.
ومع التسليم أن األخذ بأي تقسيم ال يؤثر على نتيجة الدراسة من حيث تقدير حصيلة
الزكاة ،اال أن اتباع التقسيم الوارد في نظام الحسابات القومية سيزيد من احتماالت
االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتطبيقها في الدول اإلسالمية األخرى ،ألن جميع
الدول كما أسلفنا تطبق نظام الحسابات هذا .وبناء على ذلك ،فإن األخذ بالتصنيف
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الدولي هو أمر تنظيمي بحت  -متعارف عليه دوليا  -ال أكثر ،ال يؤثر على مقدار الحصيلة
أو طريقة تقديرها بأي حال.
والواقع أن اتباع التقسيم الدولي عند تقدير الحصيلة سيكون مناسبا لعدة
أسباب منها:
 -1أنها مناسبة لهيكل البيانات اإلحصائية املتاحة في الدول اإلسالمية ،وبالتالي فإنها
ستسمح باالستفادة من هذه البيانات.
 -2وإنها توضح بلغة ومصطلحات اإلحصائيات االقتصادية املعاصرة نوع املعلومات
التي نحتاج إليها لحساب وتقدير الزكاة.
 -3من خاللها تعرف التعديالت التي يمكن اقتراحها لنظام الحسابات القومية
ليصبح أكثر مالءمة لهدف تقدير الزكاة ،خاصة عند وضع تعاريف عملية
محددة ألوعية أموال الزكاة على مستوى القطاعات االقتصادية كالقطاع
الزراعي والصناعي والتجاري وقطاع الخدمات ونحوها.
 -4وسيتضح من خالل هذه الدراسة ،أن األخذ بهذا التقسيم سيبين عدم كفاية
الدراسات واألبحاث املتعلقة بتحديد أوعية الزكاة لكافة األموال الزكوية
التقليدية واملستجدة والالزمة لعملية تقدير حصيلة الزكاة على املستوى الكلي
لالقتصاد ،وهي الدراسات التي تمكننا -عند توفرها -من تقدير حصيلة الزكاة
في األنشطة االقتصادية املختلفة بما فيها الثروات الجديدة ،والتي قد تعطي
حصيلة كبيرة نظرا لضخامة ما يتولد من خاللها من دخول وثروات.
وبناء على ذلك ،فإنني في هذه الدراسة سوف أنظر لالقتصاد القومي من خالل
قطاعاته الرئيسية وفقا للتصنيف الصناعي القياس ي الدولي لألنشطة االقتصادية والذي
مر معنا في املبحث السابق .فإذا نظرت للقطاع الزراعي مثال ،فال بد أن أدرك أن كلمة
الزراعة هنا ال تعني الزراعة الحقلية بمعناها الضيق بل تشمل كذلك تربية املواش ي
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ومنتجاتها كالحليب واللحوم والبيض والعسل والصوف والفراء وشرانق الحرير الطبيعي
ونحوها .وتشمل زراعة الغابات ومنتجاتها من تقطيع أخشاب ومنتجات صمغية
أو مطاطية ولحاء األشجار وأوراقها والقصب والفحم الخشبي ونحو ذلك .كما يشمل
النشاط الزراعي الصيد بمعناه الواسع البري والبحري ،كصيد الحيوانات والطيور من
البراري ،واألسماك واألصداف واللؤلؤ واملحار والسالحف واإلسفنج من البحار.
وبالرجوع للجزء الفقهي من الرسالة ،نعرف أي األموال هذه التي تخضع للزكاة.
فإذا كان املال خاضعا للزكاة ،أنتقل للمرحلة التالية الهامة ،وهي تحديد وعائه الزكوي.
وسوف نالحظ أن الوعاء يتكون من دخول كما في زكاة الزروع والثمار أو أصول كما في
زكاة األنعام والنقدين ،أو منهما معا كما في زكاة التجارة ،حيث يتكون وعاؤها من
عروض التجارة وهي أصول متداولة ومن األرباح وهي أحد عوائد أو دخول امللكية.
فالبنود املكونة لوعاء الزكاة والتي أساسها الدخول تظهر في الحسابات القومية من
خالل ما يعرف بالناتج القومي اإلجمالي أو الصافي )،(Gross or Net National Product
أو القيمة املضافة (اإلجمالية أو الصافية) ،وهذه القيمة املضافة إنما تعبر -كما سبق
ومر معنا -عن دخل القطاع االقتصادي الذي تمثله هذه القيمة .والدخول أو القيم
املضافة لقطاعات االقتصاد املختلفة تصور شبكة الصفقات ) (Flowsالتي تجرى بينها
وداخلها .ومكونات القيمة املضافة قد تمثل كلها أو جزء منها وعاء الزكاة.
وليست القيمة املضافة وحدها ألي قطاع من قطاعات األنشطة االقتصادية
هي املمثلة لوعاء الزكاة لهذا القطاع .ذلك أن الزكاة إنما تفرض على الدخول وعلى
بعض األصول ،وهي تلك األصول التي تمثل محاسبيا "رأس املال املتداول" .أما رؤوس
األموال املستثمرة في أصول ثابتة ،فإنها ليست وعاء للزكاة وفقا لرأي جمهور الفقهاء
كما عرفنا في الجزء الفقهي من الرسالة(.)1

( )1أنظر الباب التمهيدي .ص.100:
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وعلى ذلك فإن بعض أنواع األصول ) (Stocksألي قطاع من القطاعات االقتصادية،
يعتبر جزءا من وعاء زكاة القطاع االقتصادي .ففي األنشطة االقتصادية املختلفة
كصيد السمك ،والصناعات التحويلية ،وصناعة اإلنشاء والكهرباء والغاز واملاء ،والنقل
والتخزين واملواصالت ،وتجارة الجملة والتجزئة ،وتجارة األعمال املصرفية والتأمين،
وملكية املساكن والخدمات وغيرها .ففي كل هذه األنشطة (أو القطاعات) هناك رؤوس
أموال مستثمرة كأصول ثابتة وهذه ال زكاة عليها .ولكن لبعض هذه األنشطة رؤوس
أموال مستثمرة ،فيما يعرف محاسبيا باألصول املتداولة وهي تخضع للزكاة ومن أمثلتها:
( )1املواد األولية والتموينية :وتشمل كافة املواد األولية واملكونات واألجزاء والتركيبات
الخاصة الالزمة لتركيب وتجميع وتصنيع أو إصالح السلع وأعمال التشييد .كما
تشمل الفحم والنفط وأنواع الوقود األخرى املشتراة بغرض االستهالك،
واملخزون من املخصبات والبذور واألعالف وما شابهها ،والدهون والشحوم،
واملشتريات من األوعية غير املعمرة ومواد التموين األخرى.
( )2العمليات تحت التنفيذ :وتشمل السلع املصنعة جزئيا والتي يجري العمل
لتصنيعها أو تجميعها بواسطة املنشأة التي تنتجها.
( )3السلع النهائية :وتشمل منتجات املنشأة من السلع الجاهزة للبيع أو املعدة
للنقل وكذلك السلع التي تباع عادة بواسطة املنشأة بالصورة التي اشتريت بها(.)1
إن الكالم السابق عن البنود الداخلة في وعاء زكاة أصول األنشطة أو القطاعات
االقتصادية ،لم يرد على قطاعات أخرى نظرا ملا لها من طبيعة خاصة ،نوجز الكالم عنها
فيما يلي:
( )1تعرف هذه املكونات (السلع النهائية ،والعمليات تحت التنفيذ ،واملواد األولية) في املحاسبة
القومية باملخزون ) (Stocksانظر:
UN, A System of National Accounts, Ibid, pp. 110-111.
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ففي قطاع الزراعة والغابات فإن الواجب شرعا هو في ناتج األرض ال في األرض
ذاتها ،وعليه فإن األصول في هذا القطاع ال زكاة فيها(.)1
أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية ،فإن الزكاة تفرض على أصول (عين) هذه الثروة
بالشروط الشرعية السابق اإلشارة إليها في الجزء الفقهي من الرسالة( .)2فالسائمة من
األنعام  -كاإلبل والبقر الغنم وما في حكمهم كالجاموس واملاعز -تجب فيها الزكاة .وال
تجب الزكاة في الحيوانات العوامل التي تقتنى للحرث أو النقل.
أما ما اقتني من هذه الحيوانات لغرض التجارة في منتجاتها كاأللبان واللحوم ،فإن
الزكاة واجبة في إيراداتها ال في عينها .وفي هذه الحالة ينظر لحيوانات هذه الحظائر على
أنها رأس مال ثابت ال زكاة فيها(.)3
وهناك القطاع النقدي واملالي ،الذي تجب الزكاة في أصوله (أي في عينه) فعلى
الرغم من أن النقود ال تعتبر جزء من ثروة األمة على املستوى القومي (الكلي) ،إال أنها
من أهم أوعية الزكاة نظرا ألنها جزء من مكونات الثروة الشخصية .وعليه فإن النقود
واألرصدة بالخزينة أو املصارف ،والودائع املصرفية سواء كانت جارية أو ألجل ،هي
أصول ) (Stocksكاألسهم والسندات وهي خاضعة للزكاة .وكذلك تخضع للزكاة األصول
املالية كاألسهم والسندات وشهادات اإليداع والتأمين  -عند بعض املجتهدين من الفقهاء
املعاصرين كأبو زهرة والقرضاوي(.)4

( )1يرى بعض االقتصاديين املسلمين املعاصرين أن بعض األموال أصبح لها اليوم شأن عظيم في
زيادة ثروة األفراد واملنشآت ،وأن روح التشريع واعتبارات العدالة قد تقتض ي أن يعيد الفقهاء
النظر في فرض الزكاة عليها وذلك مثل األراض ي الزراعية ،انظر:
 قحف ،منذر" .القطاع العام االقتصادي  ،"...مرجع سابق .ص 116 :وما بعدها.( )2أنظر الباب التمهيدي ،ص 51 :وما بعدها.
( )3أنظر الباب التمهيدي ،ص 58 :وما بعدها.
( )4أنظر الباب التمهيدي .ص  78:وما بعدها.
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وهكذا فإن البنود املكونة لوعاء الزكاة والتي أساسها األصول ) (Stocksفإنها تظهر
في صورة رؤوس أموال مستثمرة في القطاعات االقتصادية الواردة أعاله باإلضافة
لألرصدة الشخصية للثروات الخاضعة للزكاة.
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الفصل الرابع

بيانات نظام احلسابات القومية

ومدى مالءمتها لتقدير حصيلة الزكاة
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الفصل الرابع
بيانات نظام احلسابات القومية

ومدى مالءمتها لتقدير حصيلة الزكاة
تصبو هذه الدراسة إلى االستفادة من نظام الحسابات القومية وما يحويه من
بيانات وإحصاءات ،بتطويعه واستخدامه لتقدير ما يمكن تحصيله من زكاة من
مجمل النشاط االقتصادي في أي مجتمع إسالمي .اال أنه يصعب القيام بهذا التقدير
باستخدام الصورة النهائية للحسابات القومية التي تنشرها الجهات الرسمية في
مختلف الدول .واألمر يتطلب إضافة بيانات والحصول على تفصيالت وأحيانا اقتراح
تعديالت معينة على تلك البيانات بحيث يسهل بعدئذ تطبيق أحكام الزكاة وتحديد
أوعيتها ومن ثم تقدير الحصيلة.
ونظرا ألن الجزء التطبيقي لهذه الدراسة يتخذ من الحسابات القومية للمملكة
العربية السعودية مجاال له ،فالبد أن تكون هناك مالحظات حول اإلضافات
والتعديالت التي تختص الحسابات القومية السعودية ذاتها.
وعلى ذلك سيكون الكالم في هذا الفصل منقسما إلى مبحثين:
املبحث األول :التعديالت الالزمة للحسابات القومية.
املبحث الثاني :التعديالت الالزمة للحسابات القومية السعودية.
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املبحث األول:
التعديالت واإلضافات الالزمة للحسابات القومية عامة
صمم نظام الحسابات القومية ً
سواء في صورته األولى التي ظهرت عام 1954م أو
املعدلة التي ظهرت في عام 1968م ليخدم أغراضا محددة لم يكن من ضمنها طبعا
غرض تقدير حصيلة الزكاة اإلجمالية .إذ كان تفكير خبراء هيئة األمم املتحدة الذين
صمموا النظام منصبا أساسا على بناء نظام محاسبي لعرض املعلومات االقتصادية في
شكل مجاميع كلية من أجل تصوير الواقع االقتصادي وبيان ما تم من إنتاج واستهالك
وادخار واستثمار داخل قطاعات االقتصاد الرئيسية املختلفة وفيما بينها ،عرضا
متناسقا ينظم الكم الضخم من اإلحصاءات االقتصادية املختلفة وفقا لألساليب
املحاسبية ليسهل استعمالها وتحليلها ومقارنتها واالستفادة منها في رسم السياسات
االقتصادية واستخدامها كأداة من أدوات التخطيط االقتصادي.
وحيث أن األغراض التي يخدمها هذا النظام لم يكن من بينها غرض تقدير
حصيلة الزكاة ،فإنه ال غرو أن تكون هناك ثغرات تجعل من استخدام بيانات النظام
لتقدير حصيلة الزكاة أمرا صعبا  -قبل إجراء بعض التعديالت في طبيعة هذه البيانات
أو إدخال إضافات معينة .وهذا الفصل مخصص لبيان التعديالت واإلضافات الالزم
إدخالها على نظام الحسابات القومية ليتسنى تقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها
من مجمل النشاط االقتصادي في أي مجتمع إسالمي.
إن أكبر تحدي يواجه عملية تقدير حصيلة الزكاة من خالل االعتماد على بيانات
نظام الحسابات القومية يتمثل في الطبيعة اإلجمالية لهذه البيانات .فالنظام يصور
نشاط قطاعات االقتصاد املختلفة في شكل مجاميع كلية أو إجماليات ،بينما الزكاة
بطبيعتها وأحكامها تتعلق باملكلف الفرد (فردا طبيعيا أو معنويا) .فإذا كانت الحسابات
القومية تصور الناتج الزراعي بصورة إجمالية ،فإن هذه املعلومة غير صالحة بذاتها
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مباشرة لتقدير حصيلة زكاة القطاع الزراعي ما لم يضاف إليها معلومات أخرى ،كطريقة
الري املستخدمة الختالف معدل الزكاة بين اإلنتاج املروي بكلفة واملروي باألمطار،
وكذلك كيفية توزيع ملكية هذا الناتج بين املالك الزراعيين .ذلك أن أحكام الزكاة التي
على ضوئها يحدد وعاء الزكاة ،ال تنصرف إلى مجمل الناتج الزراعي الذي يحققه املجتمع،
وإنما تتعلق بكل مكلف (مزارع) على حدة ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،يجب أن
نالحظ أن الحسابات القومية قد تدمج أرقام الناتج اإلجمالي لعدة أموال زكوية في رقم
واحد ،كما في حالة الناتج اإلجمالي املحلي لقطاع الزراعة .فهو يشمل اإلنتاج النباتي
والحيواني والحشري واملائي باإلضافة للخدمات املتعلقة بها.
وإذا كان الدمج قد جرى اصطالحا وفقا للتقسيم الصناعي الدولي لألنشطة
االقتصادية نظرا ملا يجمع هذه األموال من خصائص مشتركة ،فإن تقدير حصيلة الزكاة
يستدعي بيان قيمة إنتاج كل مال من هذه األموال الزراعية على حدة .بل أن األمر قد
يستدعي ما هو أكثر من ذلك .فأحكام زكاة اإلنتاج النباتي ليست متماثلة ،فمن الفقهاء من
يرى تزكية الخضروات ،لذلك يتطلب األمر الحصول على بيانات اإلنتاج النباتي مصنفة
وفقا ألنواع املحاصيل حتى يمكن تقدير الزكاة وفق اآلراء الفقهية املتعددة.

ومن ناحية ثالثة ،فإن تقدير الزكاة قد يتطلب توافر معلومات وبيانات محددة،
إما أن نظام الحسابات القومية ال يظهرها أو أنه على األقل ال يظهرها بشكل مباشر مما
يستدعي جمعها أو استنتاجها مما هو متاح من بيانات .ومن ذلك بيانات توزيع ملكية
بعض األموال الزكوية كالسائمة والرصيد النقدي مثال فهذه التوزيعات ال تصورها
الحسابات القومية وهي ضرورية لحساب الزكاة .كذلك يستدعي األمر وجود بيانات عن
قيمة رأس املال الثابت واملتداول وتكاليف اإلنتاج لبعض األنشطة االقتصادية كما في
التجارة والصناعة والخدمات .وذلك إما بتوافر أرقام مباشرة أو معامالت تقود لتقدير
هذه األرقام ،مثل معامل رأس املال للناتج ،ومعامل التكاليف للناتج ونحوها .فوعاء زكاة
التجارة مثال يتكون من أصول متداولة وهي العروض ذاتها ومن دخول وهي أرباح التجارة.
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واألرباح يمكن استنتاجها من الناتج املحلي ،أما األصول املتداولة فالبد لنا من تقديرها
إذا لم تتوافر بيانات مباشرة عنها ،ويمكن اشتقاق ذلك لو توافر لنا أرقام معامل رأس
املال للناتج.
ويهم القائم بتقدير الزكاة من خالل الحسابات القومية أن يعرف أيضا نسبة
ما يخص القطاع العام الحكومي ونسبة ما يخص القطاع الخاص من الناتج اإلجمالي
لكل نشاط اقتصادي (زراعي ،تجاري ،صناعي ...إلخ) وهذا مما ال يظهر أحيانا في بعض
بيانات الناتج املحلي اإلجمالي بشكل مباشر( .)1نظرا ألن جمهور الفقهاء ال يرون خضوع
املال العام للزكاة وهذا مما ال يظهر عادة في بيانات الناتج املحلي اإلجمالي بشكل مباشر.
ونظرا الختالف طبيعة النشاط االقتصادي من قطاع آلخر من ناحية ،والختالف
أحكام الزكاة بين األموال الزكوية من ناحية أخرى ،فإن تحديد وعاء الزكاة وتقدير
الحصيلة يستدعي توافر وجود بيانات تفصيلية معينة تختلف من قطاع آلخر،
أستعرض أهمها فيما يلي:
 -1قطاع الزراعة
تظهر قيمة الناتج املحلي اإلجمالي لهذا القطاع عادة بشكل إجمالي بحيث تشمل
قيمة الناتج الحيواني والنباتي والحشري واملائي باإلضافة لقيمة خدمات هذا القطاع.
واختالف أحكام زكاة هذه األموال يستوجب تفصيل إجمالي ناتج القطاع الزراعي إلى
مكوناته الرئيسية بما يسمح بتطبيق أحكام الزكاة الشرعية الخاصة بكل مال.
ففيما يتعلق باإلنتاج النباتي البد من توافر البيانات واإلحصاءات التالية:
( )1إذا تعذر معرفة نصيب القطاع العام والقطاع الخاص من ناتج أو دخل أي قطاع اقتصادي ،فإنه
يمكن االسترشاد ببعض املؤشرات مثل تتبع نصيب االستثمارات العامة والخاصة في االستثمارات
الكلية لفترة زمنية (مثل الخمس عشرة سنة األخيرة) ومنها نقدر نسبة مساهمة القطاع العام أو
الخاص.
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(أ) إحصاءات عن كمية وقيمة املنتج من كل محصول مع بيان الطريقة
املستخدمة في ري كل محصول.
(ب) إحصاءات خاصة بامللكية الزراعية تبين مساحات الحيازات ومتوسط إنتاجية
الحيازة( )1واملساحات اململوكة لألفراد وتوزيعها حسب فئات امللكية .وهذه من أهم
البيانات الالزمة لتقدير حصيلة الزكاة على املستوى الكلي لالقتصاد ليس فقط لإلنتاج
النباتي بل للعديد من األموال الزكوية سواء في قطاع الزراعة أم غيره من قطاعات
االقتصاد املختلفة ،وذلك نظرا ألن أحكام الزكاة تتعلق باملكلف الفرد ال بمجمل مال
القطاع أو املجتمع .وتبرز أهمية وضرورة بيانات امللكية في حالة الثروات أو األصول
كالسائمة والنقود ونحوها .فاإلحصائية التي تشير إلى وجود مائة ألف رأس من اإلبل في
مجتمع ما ،ال تكفي وحدها لتقدير الزكاة الشرعية ما لم يصاحب هذه اإلحصائية بيانات
بتوزيع ملكية هذا العدد من اإلبل ،وكذا األمر بالنسبة لألرصدة النقدية ونحو ذلك من
الثروات األخرى.
(ج) إحصاءات تقديرية لتكاليف اإلنتاج ملختلف املحاصيل (من سماد ،بذور،
مبيدات ،اآلالت ،وعمالة ،وقروض وغيرها) .حيث أن بعض اآلراء الفقهية ترى الزكاة على
صافي اإلنتاج.
أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية ،فال بد من وجود إحصاءات عن أنواعها،
وأعدادها ،وقيمتها ،وطريقة تربيتها (سائمة أو غير سائمة) باإلضافة إلحصاءات توزيع
امللكية والتحقق من توافر النصاب.

( )1وتحديد متوسط إنتاجية الحيازة مهم للتحقق من توافر النصاب من عدمه بالنسبة لناتج أي
محصول لكل ملكية أو حيازة زراعية.
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كما يتطلب تقدير الزكاة في هذا القطاع توافر إحصاءات عن اإلنتاج الحيواني
كالبيض واللحوم بأنواعها (الحمراء والبيضاء) واأللبان ومشتقاتها والعسل والصوف
والحرير وغيرها ،بحيث تتضمن هذه البيانات كمية اإلنتاج وقيمته .وإذا لم تتوافر
قيمة الناتج املحلي اإلجمالي ،وإنما توافرت قيمة اإلنتاج اإلجمالي فالبد عندئذ من
توافر قيمة االستهالك الوسيط (قيمة مستلزمات اإلنتاج) وكذا األمر بالنسبة لناتج
املراعي والغابات.
إن أغلب هذه املعلومات -فيما عدا بيانات توزيع امللكية الزراعية -يمكن أن
توجد في أغلب الدول من خالل ما يعرف بالتعداد الزراعي( ،)1واإلحصاءات الدورية.
وتتضمن هذه البيانات تفاصيل هامة حول النشاط الزراعي وهيكله وطريقة إنتاجه
وكيفية ملكيته وهذه البيانات تمثل هي وبيانات الناتج املحلي اإلجمالي أساسا ضروريا
إلتمام عملية تقدير حصيلة زكاة القطاع الزراعي.
 -2قطاع املعادن واملناجم:
سيتضح في الفصل الثاني من الباب الثاني أن وعاء زكاة بعض القطاعات
االقتصادية هو اإلنتاج اإلجمالي ) (Output Grossوليس الناتج املحلي اإلجمالي )،(GDP
وأي بيانات كاملة للحسابات القومية سوف تتضمن كالهما .إال أن بيانات اإلنتاج
اإلجمالي قد ال تتضمنها الحسابات القومية لبعض الدول كما هو الحال في الحسابات
القومية السعودية .فإذا كان الرأي الفقهي لوعاء مال زكوي معين هو اإلنتاج اإلجمالي -
( )1التعداد الزراعي هو حصر شامل ملوارد الثروة الزراعية والحيوانية وما تغله هذه الثروة من
إنتاج للمجتمع خالل فترة زمنية معينة ،ويجرى عادة كل عشر سنوات .أما اإلحصاءات الدورية
أو الجارية فهي املتعلقة باإلنتاج الزراعي على فترات دورية قصيرة (سنة غالبا) أي أنها تتعلق
باإلنتاج الزراعي القابل للتغير في فترة قصيرة وهي تعد بطريقة املعاينة أو أي وسيلة أخرى غير
التعداد .انظر :إبراهيم ،بدوي خليل مصطفى .اإلحصاءات التطبيقية في اململكة العربية
السعودية( .الرياض :معهد اإلدارة العامة1396 ،ه) ،ص.154-148 :
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أي دون حسم التكاليف  -كما هو الحال في قطاع املعادن واملناجم فحينئذ يستوجب
تقدير حصيلة زكاة هذا املال وجود بيانات عن اإلنتاج اإلجمالي لهذا القطاع ،وليس
فقط الناتج املحلي اإلجمالي .هذا باإلضافة إلى بعض البيانات األساسية والتي يتطلب
األمر توافرها لكل القطاعات :كنسب تعويضات العاملين للناتج املحلي اإلجمالي والتي
يمكن من خاللها تفصيل الناتج املحلي اإلجمالي إلى مكوناته (من أرباح وأجور وإيجارات
وعوائد ملكية) إلعطاء كل بند حكمه الشرعي ،وكمعامل رأس املال للناتج املحلي
اإلجمالي ومعامل التكاليف للناتج املحلي اإلجمالي (ومعامل االستهالك الوسيط لإلنتاج
اإلجمالي) ،باإلضافة إلى معرفة ما يخص القطاع العام والخاص من هذا اإلنتاج.
 -3قطاعات التجارة والصناعة والبناء والنقل واخلدمات:
إن أرقام الناتج املحلي اإلجمالي التي تساهم بها قطاعات االقتصاد املختلفة
تمدنا بجزء من وعاء الزكاة ألي قطاع .أما الجزء الثاني وهو املتعلق بقيمة األصول
الداخلة في الوعاء فإنها ال تظهر في أرقام الناتج املحلي اإلجمالي ،فالناتج يعكس دخوال
وال يصور أصوال ،ومن ثم فإن تكامل عناصر وعاء الزكاة للعديد من قطاعات
االقتصاد يستوجب توافر بيانات حول قيمة األصول املتداولة أو رأس املال العامل
وهو الجزء الخاضع للزكاة من مجمل قيمة األصول أو االستثمارات .ومن هنا فإن
إحصاءات تعداد اإلنتاج التجاري والصناعي والتشييدي وغيرها( ،)1وما توفره من
بيانات عن كمية وقيمة رؤوس األموال املستثمرة في كال من األصول الثابتة واملتداولة،
تظل من اإلحصاءات الالزمة بجانب أرقام الناتج املحلي اإلجمالي وذلك الستكمال بنود
( )1تعداد اإلنتاج الصناعي هو حصر شامل للمنشآت الصناعية (أو التجارية أو غيرها) داخل حدود
دولة ما وفي فترة زمنية معينة ،ويقتصر عادة على املؤسسات الكبيرة نظرا لكثرة املؤسسات
الصغيرة ،ويجرى عادة كل ثالث سنوات نظرا ألن اإلنتاج الصناعي دائم التغير والتطور .انظر:
إبراهيم ،بدوي .املرجع السابق ،ص 168 :وما بعدها.
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وعاء زكاة هذه القطاعات ومن ثم إجراء عملية تقدير حصيلة الزكاة التي يمكن جمعها
من هذه األنشطة.
على أنه يمكن في حالة عدم توافر هذه البيانات االستعانة بمؤشرات تقودنا إلى
استنتاج قيمة األصول املستثمرة من الناتج املحلي اإلجمالي .وذلك مثل معامالت رأس
املال للناتج(.)1
وفي بعض القطاعات ،كقطاع التجارة ،تتطلب عملية تقدير حصيلة الزكاة
تحديد مقدار األرباح املتحققة في القطاع ،وقد ال تنشر هذه األرقام على حدة ،بل تكون
مشمولة ضمن أرقام فائض التشغيل أو عائد حقوق التملك ،وعندئذ تكون معامالت
نسبة األرباح للناتج أو نسبة األرباح لتعويضات العاملين (أي األرباح بداللة عنصر آخر
كالناتج أو تعويضات العاملين) مفيدة في استنتاج مقدار قيمة األرباح كبند من بنود
وعاء الزكاة.
 -4الرصيد النقدي:
ولتقدير زكاة الثروة الفردية النقدية في أي مجتمع ،فإننا بحاجة ملعلومات عن
توزيع ملكية هذه الثروة بين أفراد املجتمع ملعرفة ما بلغ النصاب منها مما هو دونه .وفي
هذا الشأن تفيد بيانات التوزيعات التكرارية للودائع النقدية في الجهاز املصرفي
بحسب حجمها .أما إذا تعذر ذلك ،فإنه ال مفر من وضع بعض االفتراضات املستوحاة
من واقع املجتمع التي تقوم عليه الدراسة لتقدير األرصدة النقدية التي تدخل في وعاء
الزكاة ومن ثم حساب حصيلتها الزكوية(.)2

( )1وذلك على النحو الذي سيرد تفصيله في املبحث الثالث من الفصل األول بالباب الثاني.
( )2انظر :املبحث السابع ،بالفصل الثاني ،من الباب الثاني.
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املبحث الثاني:
التعديالت الالزمة للحسابات القومية السعودية
في نشرة حسابات الدخل القومي للمملكة العربية السعودية الصادرة في عام
1393ه والتي تغطي الفترة من 1387/86ه حتى 1392/91ه ،أعطت مصلحة
اإلحصاءات العامة بوزارة املالية االقتصاد الوطني وصفا مختصرا للطرق واألساليب
اإلحصائية التي اتبعتها املصلحة في إعداد هذه الحسابات وفق النظام الدولي الجديد
للحسابات القومية الذي أعده خبراء األمم املتحدة في عام 1968م( .)1إال أن أساليب
وطرق حسابات الدخل القومي السعودي ال تزال بحاجة إلى كثير من التعديل
والتطوير وملء فراغات بنود عديدة في جداول نظام األمم املتحدة الدولي .فبعض
البيانات ناقصة كأرقام اإلنتاج اإلجمالي لقطاعات االقتصاد املختلفة ،وبعضها مدمج
أو داخل في بيانات أخرى كأرقام فائض التشغيل التي تحتوي على اهتالك رأس املال
الثابت .وقد سبب هذا النقص صعوبات بالغة للباحث .ذلك أن تقدير حصيلة الزكاة
من خالل نظام الحسابات القومية بحد ذاته عمل شاق ،فكيف األمر إذا كانت بعض
بيانات هذه الحسابات التي تجرى عليها الدراسة غير كاملة
ويمكن إجمال نواحي النقص في حسابات الدخل القومي السعودي فيما يلي:
 -1يحتاج املنهج الذي اتبعته مصلحة اإلحصاءات العامة في تقدير الناتج
القومي للقطاعات االقتصادية املختلفة إلى تحسين سلسلة البيانات األساسية حتى
يتم إدخال املوضوعية في تقدير القدرة اإلنتاجية لألمة .فهذه البيانات تعد حالية
( )1وزارة املالية االقتصاد الوطني ،مصلحة اإلحصاءات العامة .حسابات الدخل القومي للمملكة
العربية السعودية 1392/91-1387/86ه( .الرياض :مصلحة اإلحصاءات العامة1393 ،ه)
ص 10 :وما بعدها.
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باستعمال طرق تخمينية أو طرق أولية وجاهزة مثل النسب التقديرية ومعدالت النمو
العشوائية .وأغلب هذه األرقام هي أرقام بسيطة ليس لها وزن ،وهذا يختلف عن
متطلبات نظام الحسابات القومية الدولي املنقح ،وهناك اعتقاد أنه يجري حاليا
تحسين هذه الطرق واألساليب(.)1
 -2وكما هو الشأن في كثير من الدول التي لم تتراكم لديها بعد إحصاءات وافرة
وخبرة طويلة ،فقد تم تقدير أرقام الحسابات القومية عن طريق خليط من البيانات
املحاسبية واألرقام املبنية على طرق غير مباشرة وبيانات الحصر العيني نظرا لعدم
احتفاظ عدد من الوحدات االقتصادية باملجتمع ببيانات سنوية ،وحتى هذه البيانات
فإن بعضها ال يتفق ومتطلبات إعداد الحسابات القومية من حيث بعض التفاصيل
الضرورية إلتمامها .وأحيانا لم يتم تجميع أرقام حسابات الدخل القومي من
الحسابات الختامية السنوية التي تعدها وزارة املالية سنويا(.)2
 -3عدم اكتمال عناصر الحسابات حسب ما وردت بنظام األمم املتحدة الجديد
للحسابات القومية.
 -4إن تقدير حصيلة الزكاة من خالل الحسابات القومية السعودية يتطلب
أيضا توفير بعض البيانات التفصيلية لبعض قطاعات االقتصاد السعودي.
ففي قطاع الزراعة يجب تحسين وإظهار أرقام اإلنتاج اإلجمالي واالستهالك
الوسيط لكافة املحاصيل الحقلية ،والخضروات والفواكه ،مع ذكر أسعارها أو قيمتها
بجانب كمياتها ،وبيان طريقة الري املستخدمة (زراعة مروية بكلفة ،أو زراعة مطرية).
( )1السلوم ،يوسف إبراهيم .دراسة في نظام التخطيط في اململكة العربية السعودية .ط( 2جدة :تهامة،
1404ه) ،ص.58-57 :
( )2إبراهيم ،بدوي خليل مصطفى .اإلحصاءات االقتصادية في اململكة العربية السعودية( .الكويت:
جامعة الكويت :منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية1980 ،م) ،ص.57 :
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نظرا لتأثير ذلك على معدل الزكاة املستخدم ومن ثم على الحصيلة .كما تتطلب
عملية تقدير الزكاة وجود معلومات عن امللكية الزراعية وإنتاجية الحيازة الزراعية
ملعرفة مدى بلوغ الناتج للنصاب الشرعي الذي يوجب فرض الزكاة على إنتاج املكلف
من املالك الزراعيين.
وفيما يتعلق باملنتجات الحيوانية فيجب إكمال النقص في بيانات بعض هذه
املنتجات كبيوت الشعر (الخيام) واملنتجات الجلدية والخوصية ونحوها وتحسين
أساليب قياس قيمة إنتاجها لتعكس الواقع الفعلي ،إذ استعملت مصلحة اإلحصاءات
العامة رقما اسميا -بلغ  20مليون ريال -كإنتاج إجمالي للصناعات الريفية لعام
1389/88ه ،ثم حسبت قيمة اإلنتاج في السنوات التالية بافتراض أن اإلنتاج اإلجمالي
ازداد بمعدل سنوي يبلغ ( .)1()٪5كذلك تستعمل بعض املعدالت التقديرية لتقويم
االستهالك الوسيط ،وتعويض العاملين واملوظفين ،ومن املستحسن إجراء دراسة
شاملة ملثل هذه الصناعات الصغيرة مللء الثغرات املوجودة في معلومات هذا القطاع.
أما منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء من الدواجن واألسماك ،والبيض
واأللبان والعسل فما يتم نشره هو أرقام عن كميات اإلنتاج بالطن ،ويتطلب األمر
توضيح قيمة هذا اإلنتاج أو نشر أسعار هذه املنتجات ،مع بيان الناتج املحلي اإلجمالي
من كل منتج من هذه املنتجات أو على األقل الناتج املحلي ملجموعها أو بيان نسبة
مساهمة هذه املنتجات في الناتج املحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة حتى يمكن استنتاجه
من مجمل الناتج املحلي الزراعي نظرا ألن أحكام الزكاة الخاصة باملنتجات الحيوانية
تختلف عن أحكام زكاة اإلنتاج النباتي وسائمة الثروة الحيوانية.

( )1وزارة املالية واالقتصاد الوطني .املرجع السابق .ص.13-11 :
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وحيث أن هذه املنتجات الحيوانية غالبا ما تنتجها مؤسسات تجارية وتجرى
عليها أحكام عروض التجارة ،لذلك فإن البيانات املتعلقة برأس املال العامل
(املتداول) لهذه املؤسسات تصبح هامة عند تحديد وعاء الزكاة.
وحيث أن القاعدة األساسية في البيانات الالزمة لتقدير حصيلة الزكاة من
خالل الحسابات القومية هي تفصيل األرقام الخاصة بكل مال زكوي كل على حدة(،)1
فإن أرقام الناتج املحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة يجب تقسيمها إلى مكوناتها من اإلنتاج
النباتي والحيواني باإلضافة لناتج املراعي والغابات ،فضال عن بيانات الثروة الحيوانية
والتي ال تظهر بالطبع في أرقام الناتج املتحقق في قطاع الزراعة ،ألن بيانات الثروة
الحيوانية تعكس رصيد املجتمع من هذه الثروة .وعموما ،فلقد كانت بيانات القطاع
الزراعي السعودي متكاملة ومتاحة بشكل أكبر من غيرها من القطاعات االقتصادية
السعودية األخرى ،سواء من خالل بيانات التعداد الزراعي واإلحصاءات الدورية التي
تعدها وزارة الزراعة واملياه أو من خالل نشرات مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة
املالية واالقتصاد الوطني.
أما قطاعات االقتصاد األخرى كقطاعات الصناعات االستخراجية والتحويلية
واإلنشاءات وقطاعات الخدمات كالتجارة واملواصالت والنقل والتخزين والخدمات
املالية واالجتماعية والفردية فإن تقدير حصيلة زكاتها يتطلب توافر بيانات تفصيلية
عن مكونات ناتجها املحلي اإلجمالي كتعويضات العاملين (أو املوظفين) وفائض
التشغيل ،على أال تشمل أرقام فائض التشغيل قيمة اهتالك رأس املال الثابت -كما
يظهر فعال في الحسابات القومية السعودية -نظرا ألن األخير ال يعتبر من بنود وعاء

( )1وهذا يعني أن بيانات الحسابات القومية املوحدة (أي التي تتعلق بمجمل االقتصاد وليس بقطاعاته
املختلفة) غير مفيدة لغرض تقدير حصيلة الزكاة.
()254

نظام الحسابات القومية والزكاة

الزكاة( .)1كذلك من البيانات الهامة لتقدير زكاة هذه القطاعات ،األرقام الخاصة بقيمة
رؤوس األموال املستثمرة من األصول الثابتة واملتداولة كال على حدة وبحسب
القطاعات االقتصادية وليس كما تنشر عادة في نشرات اإلحصاءات السعودية حيث
توضح االستثمارات الثابتة اإلجمالية مقسمة إلى ثالثة قطاعات فقط ،قطاع حكومي،
وقطاع خاص غير نفطي ،وقطاع نفطي( .)2فتقدير الزكاة يتطلب بيان قيمة االستثمارات
الثابتة لكل قطاع اقتصادي وفق التصنيف القياس ي الصناعي الدولي فذلك أنسب
لعملية تقدير حصيلة الزكاة نظرا الختالف األحكام الشرعية بين مال وآخر.
وإذ تعذر توافر بيانات مباشرة عن قيمة هذه األصول ،فالبد من وجود مؤشرات أو
معامالت تساعد في تقدير قيمة هذه األصول كمعامل رأس املال للناتج املحلي اإلجمالي.
إن توافر دراسات وإحصاءات عن اإلنتاج الصناعي كالتعداد الصناعي الذي يبين
أنواع الصناعات القائمة ،وكمية وقيمة اإلنتاج واملواد الوسيطة املستخدمة في اإلنتاج
الصناعي ،وأعداد العاملين في كل صناعة ،وتوزيعهم حسب الوظائف والدخول ،وكذلك
كمية وقيمة األموال املستثمرة ،في كل من األصول الثابتة واملتداولة ،وكذلك توافر
دراسات وإحصاءات عن تجارة الجملة واملفرق وغيرها من الخدمات املالية سواء في هيئة
تعداد أو حصر للمؤسسات بحيث يبين كمية وقيمة اإلنتاج اإلجمالي واالستهالك
الوسيط ،وتعويضات العاملين فيها ،وهوامش األرباح ،كل ذلك مما يساعد في دقة تحديد
وعاء الزكاة لهذه القطاعات مما ينعكس أثره على دقة تقدير حصيلة الزكاة .وهذا النوع
من الدراسات واإلحصاءات للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية السعودية ال يزال
محدودا مقارنة باإلحصاءات املتعلقة بالقطاع الزراعي السعودي.
( )1تعتبر أقساط اهتالك (أو استهالك) رأس املال الثابت من التكاليف الجائز حسمها من اإليراد،
وفق أنظمة مصلحة الزكاة والدخل السعودية .انظر:
 الجمجوم ،عبدالعزيز .فريضة الزكاة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية .مرجع سابق ،ص80 :( )2مؤسسة النقد العربي السعودي .التقرير السنوي لعام 1407ه( .الرياض :مؤسسة النقد العربي
السعودي1407 ،ه) ،ص.89 :
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والخالصة ،إن تقدير حصيلة الزكاة يستدعي توافر بيانات حول نوعيين رئيسين
من األموال ،أموال تصنف كدخول ،وأموال تصنف كأصول .فأما الدخول فإنها تستمد
من بيانات الناتج املحلي اإلجمالي املصنفة وفق نوع النشاط االقتصادي مع إضافة
التعديالت التي تستدعيها عملية تقدير حصيلة الزكاة .وأما األصول فإنها تتطلب توافر
بيانات عن كميتها وقيمتها بل أيضا عن توزيع ملكيتها بين أفراد املجتمع وهذا النوع من
البيانات يندر توافره في كثير من الدول.
ولتحديد بنود الدخل التي تدخل في وعاء الزكاة فإننا بحاجة لبيانات العناصر
التالية:
 اإلنتاج اإلجمالي بسعر املنتج. االستهالك الوسيط. الناتج املحلي اإلجمالي بسعر السوق(.)1 اهتالك رأس املال الثابت. الناتج املحلي الصافي بسعر السوق. صافي الضرائب غير املباشرة. الناتج املحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج. -الناتج املحلي الصافي بتكلفة عوامل اإلنتاج.

 تعويضات العاملين. فائض التشغيل. املعامل املتوسط لرأس املال إلى الناتج(.)2( )1ويالحظ أن بعض هذه البنود هو استنتاج من البنود السابقة لها ،فالناتج املحلي اإلجمالي بسعر
السوق هو اإلنتاج اإلجمالي بسعر املنتج مطروحا منه االستهالك الوسيط.
( )2هذه املعامالت تفيد في تقدير بعض بنود وعاء الزكاة كرأس املال املتداول واألرباح.
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 اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال إ الناتج. معامل اﻷر اح إ عو ضات العامل ن. معامل اﻷر اح إ الناتج.ول س يل تقدير حصيلة الز اة ،يجب أوﻻ بيان مسا مة مؤسسات القطاع
ا

ومي العام ومؤسسات القطاع ا اص ت و ن الدخل أو الناتج ل ع حدة .كما

يجب أن تصنف بيانات ذه العناصر أو اﻷموال وفقا ﻷح ام ا الشرعية ،فﻼ عطى
بيانات البنود السابقة مل القطاع الزرا  ،بل وفق م وناته ال ل ا أح ام ا الشرعية
ا اصة ا ،فينقسم القطاع الزرا
واﳌرا

إ ا اصيل النباتية ،واﳌنتجات ا يوانية،

والغابات .ثم تقسم اﳌنتجات ا يوانية إ م ونا ا من ال وم ،اﻷلبان

ومشتقا ا ،والبيض ،واﻷسماك ،والعسل ،وا رر ... ،إ  .كما تقسم اﳌرا والغابات إ
م ونا ا اﻷخشاب ،واﳌطاط و كذا.
وقد ستد اﻷمر أن يقسم قطاع ما إ تقسيم مع ن تتطلبه دقة التقدير ول س
اختﻼف اﻷح ام الشرعية ب ن أنواع أموال ذا القطاع .فمثﻼ قد يحسن أن عرض بيانات
البنود السابقة

قطاع الصناعة التحو لية وفق بندين رئ س ن :الصناعات الكب ة،

والصناعات الصغ ة .وم ر ذلك أن معامل رأس مال الصناعات الكب ة إ ناتج ا ي ون
مختلفا عادة عنه الصناعات الصغ ة ،فإذا جعلنا وعاء ل ل نوع ان تقديرنا صيلة
الز اة أك دقة ،ﻷننا نتﻼ بذلك أن تأخذ الصناعات قيما أك من

م ا ا قيقي مما

ينعكس ع ا صيلة ذا ا.
و مكن تصو ر اﳌق حات السابقة بيانيا كما

ا دول التا الذي يمكن

إعداده ل ل قطاع اقتصادي:
تفصيل مق ح ل س يل تقديرحصيلة الز اة
)(٢٥٧

مل اﻻقتصاد

الباب اﻷول

)(٢٥٨

نﻈام ا سابات القومية والز اة

)(٢٥٩

الباب اﻷول

)(٢٦٠

نﻈام ا سابات القومية والز اة

)(٢٦١

الباب اﻷول

)(٢٦٢

نﻈام ا سابات القومية والز اة

)(٢٦٣

الباب اﻷول

أما أرصدة أو أصول اﻷموال الز و ة )أموال الز اة( وال شمل:
 -١اﻷ عام.
 -٢اﻷرصدة النقدية بأنواع ا )ذ ب ،فضة ،نقود ورقية ،ودا ع جار ة ،ﻷجل،
ودا ع أخرى :أرصدة اﳌواطن ن با ارج ،كما

حالة السعودية ،وأرصدة العامل ن

با ارج( كما مصر والسودان و اكستان.
 -٣اﻷصول اﳌالية )ش ادات اس ثمار ،سندات ،أس م ،ش ادات تأم ن ...إ (.
فإن البيانات الﻼزمة ل ا :
بيانات عن الكمية والقيمة وتوز ع )اﳌلكية ش ل جداول تكرار ة مثﻼ(:
 -١فبال سبة لﻸ عام فإن بيانات أعداد ا ت شر فيضاف إل ا متوسط أسعار ا
لتقدير قيم ا ،كما يضاف بيانات أو مؤشرات ع كيفية توز ع ملكي ا مثل متوسط
اﻷعداد با يازات )راجع الباب التطبيقي(.
 -٢و ال سبة لﻸرصدة النقدية )من غ الذ ب والفضة ،واﻷصول اﻷخرى( فإن
كمي ا وقيم ا ت شر أيضا من قبل اﳌؤسسات اﳌصرفية واﳌالية ولك ا ت شر ش ل
إجما غ معد ﻷغراض تقدير الز اة ،ول ي يمكن تقدير الز اة يق ح الطلب ل ذه
اﳌؤسسات أن تقدم ﳌؤسسة النقد بيانات بالتوز عات التكرار ة ﳌلكية ذه اﻷصول.

)(٢٦٤
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 مقدمة الفصل اﻷول :توز ع اﳌلكية وعﻼقته بنصاب وحصيلة الز اة. -الفصل الثا ي :طرق تحديد أوعية أموال الز اة القطاعات اﻻقتصادية.

)(٢٦٧
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ع الرغم من أ مية تقدير حصيلة الز اة تقديرا إجماليا من خﻼل نﻈام
ا سابات القومية ،فإ ا لن ت ون م مة س لة ،إذ ستواج نا عدد من اﳌصاعب ،لعل
أ م ا و اختﻼف الز اة عن ا سابات القومية من حيث مجال التطبيق .فنﻈام
الز اة يقوم ع الت ليف الفردي ،ومن ثم عتمد أوعي ا ع أساس بيانات اﳌ لف ن
اﻷفراد .ب نما ا سابات القومية نﻈام يقوم ع عرض بيانات تجميعية تتعلق
بمجمل ال شاطات اﻻقتصادية .ف بيانات تتضمن أعدادا كب ة من اﳌ لف ن وغ
اﳌ لف ن ممن لم تبلغ أموال م حد النصاب الشر و ذا يتطلب توافر بيانات معينة
للتمي ب ن ا موعت ن .ومن أ م ذه البيانات توز ع الدخول وال وات ال
عند توافر ا تحديد مجموعة مﻼك اﻷموال الز و ة الذين لم يبلغ ما

سل
حوز م

النصاب الشر  ،ومن ثم س بعد أموال ذه ا موعة من وعاء الز اة .أما حالة
عدم توافر ا فإننا سنضطر لوضع عض الفرضيات ل ي نتجاوز اﳌشا ل اﳌتعلقة
باستخدام البيانات اﻹحصائية ا دودة واﳌتاحة عند تقدير حصيلة الز اة.
والصعو ة الثانية تتأ ى من عدد اﻻج ادات الفق ية حول خضوع عض اﻷموال
للز اة وكذلك حول معدﻻت الز اة لبعض أموال الز اة ،فضﻼ عن ظ ور أش ال جديدة
من اﻷموال وال وات ﻻ نجد ا

أم ات كتب الفقه اﻹسﻼمي ،اﳌطاط

الزراعة،

و عض ا سابات النقدية النﻈم اﳌصرفية ا ديثة ،و عض اﻷصول اﳌالية ) اﻷس م
والسندات( باﻹضافة ﻷغلب أش ال ا دمات التجار ة واﳌالية ا ديثة .وﻻ شك أنه
يمكن است باط أح ام فق ية حول مدى وكيفية تزكية ذه اﻷش ال ا ديثة لﻸموال،
من خﻼل اﻻستفادة من قواعد أصول الفقه ،إﻻ أننا سنجد اج ادات متعددة تجعل
من الضروري بذل ج د إضا للوصول لتعار ف عملية محددة ﻷوعية الز اة داخل
القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة .كما أننا سنضطر ﻻختيار عض ذه اﻵراء عند تقدير
حصيلة الز اة وفق اﻻعتبارات ال سنذكر ا حي ا.
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ولذلك قد ي ون من اﻷوفق أن نضع عار ف متعددة ﻷوعية اﻷموال الز و ة
وفقا لﻶراء الفق ية ال سنختار ا وال بناء عل ا سنقدر ا صيلة اﳌتوقع جمع ا من
الفصل الثا ي من ذا الباب.

ل قطاع اقتصادي ،كما يت
أن اﳌ مة الرئ سية

العمل ع تحديد عار ف عملية ﻷوعية

ذا الباب

الز اة) (١ل ل قطاع اقتصادي ع اﳌستوى الك )التجمي (

)(Macro

لﻼقتصاد

والتقسيم أو ال ت ب الذي سأتبعه عند تص يف اﻷموال الز و ة ،سي ون وفق
التص يف الدو الصنا

القيا

لﻸ شطة اﻻقتصادية .فأبدأ بالزراعة والغابات

والصيد ،ثم التعدين وا اجر ،فالصناعات التحو لية فاﳌرافق العامة من ك ر اء
وغاز ومياه فال ش يد والبناء ،فالتجارة والفنادق واﳌطاعم ،فالنقل والتخز ن
واﳌواصﻼت ،فخدمات التمو ل والتجارة ،ثم ا دمات ال
والغرض اﻷسا

ﻻتبا

صية واﻻجتماعية.

ل ذا التص يف الدو لﻸ شطة اﻻقتصادية عند

تقدير حصيلة الز اة ع اﳌستوى الك

لﻼقتصاد ،و ل س يل سرعة تطو ع

واستخدام البيانات واﻹحصاءات كما تﻈ ر

نﻈام ا سابات القومية لﻸمم

اﳌتحدة ،والذي درجت دول العالم ع اﻷخذ به عند عرض حسابا ا القومية .والواقع
إن اتباع التص يف الدو القيا

لﻸ شطة اﻻقتصادية ﻻ عدو أن ي ون قضية

تنﻈيمية بحتة ،ﻻ يمس بحال اﻷح ام الشرعية للز اة ،وﻻ تؤثر

تقدير حصيلة

الز اة .غاية ما نالك ،و أننا نر د تحقيق فكرة اقتصادية إسﻼمية -و تقدير
) (١س علماء اﳌالية العامة اﳌال الذي تجب فيه الضرائب وعاء ا ،وقد استع ذلك للز اة
فوعاء الز اة و اﳌال الذي تجب فيه أو العنصر الذي يخضع ل ا ،و س أحيانا :اﳌصدر ،أو
اﳌطرح .انﻈر:
 أبو ز رة ،محمد" .الز اة ") ،بحث ضمن بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اﻹسﻼمية بمصر(،اﻹسﻼم )ب وت:
جمع ا د .محمد عبدالرحمن بيصار ،كتاب عنوان :التوجيه ال شر
م شورات الكتب العصرة١٣٩١ ،ه( ،ص.١٠٦ :
)(٢٦٩

الباب الثا ي

حصيلة الز اة -من خﻼل أداة اقتصادية فنية معروفة دوليا -و نﻈام ا اسبة
القومية -وفق التص يف )ال ت ب( الذي اتفق عليه عاﳌيا

تقسيم ال شاط

اﻻقتصادي الك للمجتمعات .فإذا تناولت ال شاط اﻷول و و الزراعة والصيد )و و
شمل تر ية ال وة ا يوانية( والغابات وصيد اﻷسماك ،فإن سأقوم بتحديد وعاء
الز اة ل ل مال داخل ذا القطاع وفق حكمه الشر  .ثم أستخدم ذا الوعاء لتقدير
حصيلة الز اة اﳌتوقع جمع ا من أموال ذا القطاع اﻻقتصادي ،ع النحو الذي
س اه الباب التا .
ع أن قبل أن أبدأ

دراسة طرق تحديد أوعية أموال ز اة قطاعات

اﻻقتصاد ا تلفة ،سأخصص فصﻼ لدراسة مسألة توزع ملكية الدخول وال وات
و يان أ مي ا لتقدير حصيلة الز اة ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد.
ف ذه الدراسة عتمد ع أرقام إجمالية ) لية( ﻷموال الز اة ،ولتقدير حصيلة
الز اة الواجب جمع ا من أي رقم ك ﻻبد لنا أوﻻ من اس بعاد مجموعة اﳌالك ن
الذين لم يبلغ ما حوزة ل فرد م م النصاب الشر للمال الز وي محل التقدير.
فإذا علمنا ع س يل اﳌثال من اﻹحصاءات ال لية إن ا تمع مائة ألف رأس من
اﻹبل )أو غ ا من اﻷصول العي ية أو النقدية( ،فعلينا أن نحدد أوﻻ أعداد اﻹبل ال
ﻻ تخضع للز اة س ب عدم بلوغ اﳌلكية الفردية للنصاب ح نتمكن من تقدير الز اة
الواجبة ع اﳌتبقي من اﳌال الز وي والذي بلغ النصاب الشر .
وع ذلك ،ف ذا الباب ينقسم إ فصل ن:
الفصل اﻷول يختص بدراسة مسألة توز ع ملكية الدخول وال وات وفائد ا
تحديد ا ط الفاصل ب ن من م دون النصاب ومن م عند وفوق النصاب.
أما الفصل الثا ي فيختص بوضع عار ف ﻷوعية أموال الز اة وفقا للقطاعات
اﻻقتصادية ا تلفة.
)(٢٧٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

)(٢٧١

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

اﳌبحث اﻷول :توز ع الدخل وعﻼقته بنصاب وحصيلة الز اة.
اﳌبحث الثا ي :توز ع ال وة وعﻼقته بنصاب وحصيلة الز اة.
اﳌبحث الثالث :تقدير أصول القطاعات اﻻقتصادية وحصيلة الز اة.

)(٢٧٣
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إن عملية تقدير حصيلة الز اة من اﳌنﻈور الك لﻼقتصاد ستد

توافر

العديد من البيانات التفصيلية عن ل نوع من أنواع ال شاط اﻻقتصادي .ومن أ م
ذه البيانات ،بيانات توزع الدخل وال

وة )(Income and Wealth Distribution Data

ف ذه البيانات ساعد تحديد فئات مك س الدخول ومال ي ال وات الذين يقعون
تحت النصاب .بحيث إذا حددت ذه الفئات أمكن تقدير ا زء من الدخول
وال وات ال

س بعد من وعاء الز اة ع مستوى القطاع اﻻقتصادي .و عبارة أخرى،

فإن بيانات توز ع الدخول وال وة تقدم لنا اﳌعلومات اﻷولية الﻼزمة ﻻستخدام عض
اﻷساليب اﻹحصائية ال تمكننا فنيا من تحديد فئات ا تمع ال تحوز ع النصاب
وأك فتدخل بمال ا وعاء الز اة وتخضع ل ا ،وتلك الفئات ال تقع تحت النصاب
فﻼ تجب عل ا الز اة.
ومن الوا

 ،أننا بحاجة ل ذا النوع من البيانات اﻹحصائية ﻷن دراس نا تنطلق

ابتداء من أرقام إجمالية ع عن شاط اقتصادي ك  .فا اجة لبيانات توز ع
اﳌلكية ت بع أساسا من الطبيعة اﻹجمالية ﻷرقام الدخول وال وات نﻈام ا اسبة
القومية ال

ع عن تجميع لعدد كب جدا من اﻷ شطة اﻻقتصادية الفردية

اﳌتجا سة داخل ل قطاع اقتصادي .و ذه اﻷرقام اﻹجمالية صماء ﻻ سمح بمعرفة
ذلك ا زء م ا الذي ﻻ يخضع للز اة ل ونه يمثل ملكيات تقل عن النصاب.

)(٢٧٤
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ومن ثم فﻼبد أن ترفق ذه اﻹجماليات بمجموعة أخرى من البيانات
التفصيلية وا لفية ال

استخدمت للتوصل لبعض اﻷرقام ال لية .و لما ان

التفصيل متاحا؛ انت عملية تقدير حصيلة الز اة أك دقة وسﻼمة).(١
إن تقدير حصيلة الز اة ع مستوى ا تمع ك ل ،تختلف عن عملية تقدير
الز اة ع اﳌ لف الواحد ،فرقم مجموع الودا ع النقدية

ا تمع ،أو رقم ما

حوزة ا تمع من ثروة حيوانية )إبل مثﻼ( ﻻ يكفي بذاته لتقدير حصيلة الز اة
الواجب جمع ا من ذا اﳌال الز وي .ولكن عندما يتم دعم ذه اﳌعلومة ب يانات عن
كيفية توزع ملكية ذه ال وة )النقود أو اﻹبل( ،ستطيع أن ن ب ن ا زء من ذه
ال وة الذي عكس ملكيات لم تبلغ النصاب ،ف س بعد ا عند تقدير حصيلة الز اة
ع اﳌستوى الك .
ولﻸسف فإن بيانات توز ع اﳌلكية ل ست مما و متاح كث من دول العالم،
و ذا مما يجعل م متنا أك صعو ة.
ولذلك فإن

عض ا اﻻت سأضطر إ غطية ذا ال ز بوضع عض

الفرضيات ال تمكن من اﻻستمرار عملية التقدير ،ح و ن انت ش ل تقر .
وﻻ ت يب ذلك ،فالبيانات ال لية

دائما بيانات تقر ية).(٢

) (١عندما نقول أك دقة وسﻼمة ،ﻻ نقصد ذلك من الوج ة الشرعية .فكما سبق أن أو ت
مقدمة البحث ،أن الغرض من عملية التقدير ل س بيان الواجب تحصيله شرعا فذلك
ﻻ يمكن أن يتم إﻻ ع اﳌستوى ا ز ي ،أي ع مستوى اﳌ لف الفرد طبيعيا ان أم معنو ا.
و نما اﳌقصود و دقة وسﻼمة الوصول إ رقم ا صيلة اﳌمكن جمع ا من اقتصاد ما ،بحيث
ي ون أقرب ما يمكن ﳌا يجب فعﻼ جمعه من ز اة ذا ا تمع.
) (٢ذه حقيقة فالبيانات ال لية ال عد ا ا ومات وال يئات الدولية ما إﻻ أرقام تقر ية.
)(٢٧٥
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إن ال ك ع من ية العمل ،وأسلوب تحليل البيانات  -مع اﻹشارة إ النقص
البيانات ال

عوق ذا التقدير ،وكيفية التعامل معه و محل ا تمام الباحث

اﻷول أك من اﻻ شغال أو اﻻ تمام بمدى حداثة البيانات أو دق ا ،أو مدى توافر ا.
ففي عض ا اﻻت تنعدم بيانات معينة عن ا تمع ال تطبق عليه الدراسة .و نا
ﻻ بد من بيان أفضل طر قة تقر ية للتغلب ع

ذا النقص .فالناقص من البيانات

قد ي ون متوافر مجتمع آخر ،بل إنه حاﻻت معينة ﻻ بد من وجود بيانات معينة
ﻹتمام عملية تقدير حصيلة الز اة .فإذا توافرت ذه البيانات ،فإن

العلوم

اﻹحصائية من الوسائل والطرق ما ساعد ع إتمام ما نحن بصدده.
و

ذا الفصل أب ن كيفية التغلب ع مسألة توز ع الدخول ال وات وتحديد

النصاب من اﳌنﻈور الك للمجتمع ،من خﻼل ثﻼث مباحث:
 أخصص اﳌبحث اﻷول ﳌعا ة قضية توز ع الدخل وأ ميته تحديد نصابالز اة وتقدير حصيل ا.
 -ثم أخصص اﳌبحث الثا ي ﳌعا ة قضية توز ع ال وة وأ ميته

تحديد

نصاب الز اة وتقدير حصيل ا.
 وأخ ا أعقد اﳌبحث الثالث لبيان كيفية تحديد أصول اﻷموالالقطاعات اﻻقتصادية وأ

مية ذلك عند تقدير حصيلة الز اة.

)(٢٧٦

مختلف

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

أصبح للدخول اليوم مصادر متعددة .فقد ي ون مصدره العمل أو رأس اﳌال
أو كﻼ ما .فالدخل تيار ينطلق من مصدر معلوم قابل للثبات ال س  ،سواء ان
مصدرا ماديا العقار أو معنو ا العمل أو مز جا م ما .وتبعا ﳌصدر ا قسمت
الدخول إ ر ع وعائد ع رأس اﳌال وأجر ور ح.
والز اة كما فرضت ع رأس اﳌال ال وة ا يوانية والتجار ة والنقدية ،فقد
فرضت ع الدخل أو اﻹيراد أيضا .ومن تلك الدخول :دخل اﻻستغﻼل الزرا ،
والدخل الناتج من إنتاج ال وة اﳌعدنية والبحر ة ،والدخل الناتج من أجرة اﻷرض
الزراعية ،والدخل الناتج من استغﻼل اﳌمتل ات العمارات والطائرات وغ ه مما
يكرى ،وأيضا الدخل النا

من كسب العمل واﳌ ن ا رة.

وع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ،تﻈ ر ذه الدخول مجمعة ،وﻻ بد من بيانات
معينة تو

كيفية توز ع ملكيات ذه الدخول ل ي س بعد من مجموع ا ذلك

ا زء الذي يمثل ملكيات من الدخول تقل عن حد النصاب.
والواقع إن بيانات توزع دخول اﻷفراد واﻷسر تتعدد حسب ال دف من الدراسة
ال

عد ل ا ذه البيانات .فقد تصنف بيانات توزع الدخل ع أساس وظيفي،

أو

 ،أو طبقي .و تم ا اسبة القومية بدراسات توزع الدخل ،نﻈرا لتأث نمط

توزع الدخل ع أنماط اﻻس ﻼك واﻹنتاج أي مجتمع ،مما يؤثر بالتا ع مسار
مج ودات النمو والتنمية) .(١و قدم لنا نﻈام ا سابات القومية تص يفا لتوزع الدخل
)(1) Chenery, H. & Others. Redistribution with Growth, (Oxford: Oxford Uni. Press, 1976
pp.45-52.
)=(

)(٢٧٧
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ع أساس وظيفي فيتم توزع دخول اﻷفراد )أو اﻷسر( بحسب الفئات اﻻقتصادية
واﻻجتماعية أو الفئات اﳌ نية ،حيث يتم ترت ب حصص دخول عوائد عوامل اﻹنتاج
ش ل عو ضات العامل ن أو اﳌشتغل ن

)(Compensation of Employees

بصورة أجور

ومرتبات وم افآت )عائد عمل( ،و ش ل دخول اﳌلكية من أر اح وعوائد رأس مال
و يجارات .و ذه البيانات سي ون ل ا عض اﻷ مية دراس نا التطبيقية الباب الثالث.
و جانب التوز ع الوظيفي للدخول ،ناك التوز ع ال

توز ع دخل اﻷفراد

)أو اﻷسر( بحسب الشرائح الداخلية  -و و ما يمكن أن ي ون ذا دﻻﻻت مفيدة لفرض
دراس نا .فتوافر بيانات عن توز ع عض الدخول الز و ة الناتج الزرا
العقارات ال تمثل دخوﻻ ﻷ

أو إيراد

ا ا ،يمكننا من تحديد ا زء من ذه الدخول الذي

لم يبلغ حد النصاب ومن ثم ﻻ يدخل وعاء الز اة.
إن بيانات التوز ع ال

للدخول ش ل مطلق ﻻ تفيدنا ش ل مباشر

تقدير حصيلة الز اة ،إﻻ إذا انت تتعلق بأموال

أصﻼ أموال ز و ة وتصنف

اصطﻼحا بأ ا دخول أو إيرادات) ،(١الناتج الزرا أو إيجار العقارات عند من يرون
تزكية الصا حال قبضه ،أو دخول اﳌ ن ا رة ومع ذلك فبيانات التوز ع ال
للدخول ش ل ا اﳌطلق ،تفيد حتما مرحلة توز ع وصرف الز اة ،فتدلنا ع أولئك
) = ( وانﻈر كذلك - :الع سوي ،د .إبرا يم "التوزع والنمو والتنمية عض اﳌسائل النﻈرة والشوا د
العملية مع إشارة خاصة ﳌصر"  ،ورقة مقدمة إ اﳌؤتمر العل السنوي الرا ع لﻼقتصادي ن
اﳌصر ن) ،القا رة ٥- ٣ :مايو ١٩٧٩م( ،ص.١٠- ٥ :
 عزت ،فرج عبدالعزز" .سياسة توزع الدخل الدول النامية" .مجلة اﻻقتصاد واﻹدارة) ،جدة:جامعة اﳌلك عبدالعزز ،العدد  ،١٥شوال ١٤٠٢ه( ،ص.١٤٨-١٤٧ :
 لوب ،جاك .العالم الثالث وتحيات البقاء .ترجمة :أحمد فؤاد بلبع) .ال و ت :ا لس الوط للثقافةوالفنون واﻵداب .سلسلة عالم اﳌعرفة .كتاب رقم  ،١٠٤ذو القعدة ١٤٠٦ه( ،ص ٢٢١ :وما عد ا.
) (١انﻈر ،ص ٣٩مع ما عد ا من ا زء الفق .
)(٢٧٨
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الذين يقعون تحت خط الفقر فيدخلون

عداد الفقراء أو اﳌساك ن الذين تجب

ل م الز اة .كما يمكن أن عطي دﻻﻻت أخرى غ مباشرة ،مثل ما ث ت باﻻستقراء
اﻹحصا ي أن تفاوتا ما دخول أي مجتمع عكس تفاوتا أك

ال وات).(١

و عت م انيات اﻷسر بالعينة من أ م اﳌصادر اﻹحصائية لت و ن صورة
تقر ية  -ولو غ دقيقة  -عن توزع الدخل ب ن اﻷفراد أو اﻷسر).(٢
و أخذ ش ل أعداد بيانات توزع الدخل حسب الشرائح الدخلية

مجتمع ما

الصورة العشرة .فتوزع أنصبة الدخل حسب فئات عشرة ) ،(Decile Groupsبدءا من
الذين يقعون قمة التوزع وان اء بالفئة العشرة اﻷد ى .و و ما ع عن العشرة
اﳌائة )أو ا مسة اﳌائة أحيانا( الذين يقعون قاع التوزع ا اص بالدخول.
وأحيانا يتم تجميع عدد من الفئات العشرة معا إما وسط التوزع أو قاعة لغرض
اﳌقارنة .مثل أن نقول الـ ) (٪٣٠الذين يقعون وسط التوزع )،(The Middle 30% Deciles

أو ال ـ ـ ) (٪٢٠الذين يحتلون أع التوزع ).(٣)(The Upper 20% Deciles
) (١اجن ،اف يت .ترجمة جورج خوري .اقتصاديات التنمية) .عمان :مركز الكتب اﻷرد ي١٩٨٨ ،م(،
ص.٣١- ٢٥ :
) (٢عت م انيات اﻷسر مصدر إحصا ي غ دقيق لتوزع دخول اﻷفراد نﻈرا ﻷخطاء التح
م اﻹنفاق اﻻس ﻼ ي لدى الفئات الدنيا ومحاولة عدم اﻹفصاح عن
البيانات ،خاصة اﳌغاﻻة
افة م ونات اﻹنفاق اﻻس ﻼ ي لدى الفئات العليا أو اﻷك ثراء ،مما يؤثر دقة قياس درجة
الﻼمساواة الفعلية توزع اﻹنفاق )أو الدخل(.
) (٣فمثﻼ ان نص ب أفقر ) (٪٦٠من الس ان من الدخل العائ عام )١٩٥٠-١٩٤٩م( نحو )(٪٢٨
ال ند و) (٪٢٤من بورتر و ،مقابل ) (٪٤٤الوﻻيات اﳌتحدة و) (٪٣٦برطانيا ب نما حصل
أغ ) (٪٢٠من الس ان ع ) (٪٥٥من الدخل ال ند و) (٪٦٠بورتر و ،مقابل )(٪٤٤
الوﻻيات اﳌتحدة و) (٪٤٥برطانيا .انﻈر:
Kuznets, S. “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review,
(US, May 1955) p. 212.

)(٢٧٩

الباب الثا ي

و عت عض اﻻقتصادي ن إن التفاوت توز ع الدخول كب ا إذا انت حصة
) (٪٤٠من أ

اب الدخول أقل من ) (٪١٢من الدخل القومي ،و ون التفاوت
ح ن ي ون التفاوت

معتدﻻ إذا انت حص م أك من ) (٪١٢وأقل من )،(٪١٧
منخفضا إذا ان نصي م من الدخل القومي و ) (٪١٧أو أك ).(١
و عت

ذه البيانات  -بيانات توز ع الدخل حسب الشرائح الدخلية  -امة

لعديد من دراسات التنمية اﻻقتصادية والسياسات اﳌالية .فمن خﻼل ا يمكن
توز ع الدخول

استخدام مقاي س إحصائية لدراسة درجة ال كز أو التفاوت

مجتمع ما أو ب ن مجموعة من البلدان .و و أمر يفيد كذلك الدراسات اﻻقتصادية
اﳌتعلقة بالز اة .فباستخدام مقاي س التفاوت) ،(٢يمكن أن عرف مدى ت شت
(1) Chenery, op. cit., p. 114.
وزن س )(Kuznets-index

) (٢من أش ر ذه اﳌقاي س ،معامل جي ) (Gini Coefficientوالرقم القيا ل
و عرف معامل جي بأنه سبة اﳌساحة ا صورة ب ن منح لورنز )إحصا ي أمر ي ابتكر ذا
اﳌنح عام ١٩٥٥م ،فأطلق عليه اسمه ،و و منح يو مدى وش ل توزع الدخل مجتمع
ما( وخط التوزع اﳌ ساوي إ مساحة اﳌثلث الواقع تحت خط التوزع اﳌ ساوي.

ب
أ
جـ

 ٪ال سبة اﳌئو ة من الس ان

ففي الش ل يو منح لورنز)ب( توزعا أك ساو ا من
توزعات منح لورنز )أ() ،ج( .فاﳌنح )أ( يب ن أن توزع
الدخل أك ترك ا للطبقات ذات الدخل اﳌرتفع عنه بال سبة
للطبقات ذات الدخل واﳌنخفض .ب نما يب ن منح )ج(
توزعا مركزا بال سبة للطبقات ذات الدخل اﳌنخفض.

 ٪ال سبة اﳌئو ة من الدخل

أما الرقم القيا ل وزن س فيتم ا صول عليه عن طرق حساب مجموع انحرافات دخول الفئات
الفعلية عن الدخول اﳌستحقة ل ا لو ان التوزع م ساوا ل ا .و ناك مقاي س أخرى م سوطة كتب
اﻹحصاء مثل مقياس إن وي ) ،(Entropyومعامل أتك سن ) ،(Atkinson Coefficientانﻈر:
ز ن ،محمود" .قياس توزع الدخل الدول النامية" .بحوث اﻻقتصاد واﻹدارة )جدة:
جامعة اﳌلك عبدالعز ز ،جمادى اﻵخرة١٤٠٥ ،ه( ،ص ،٤٠- ٣٨ :وانﻈر كذلك:

Jail, Shail. Size Distribution of Income: A Compilation of Data, (New York, IBRD, 1975), p.4.

)(٢٨٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

)أو انحراف( ذه الدخول  -أو بمف وم ا الفة مدى تركز ا -ب ن أفراد ا تمع .فإذا
أظ ر مقياس ما أن توزع الدخول مركز ،فمع ذلك أن فئة صغ ة من الس ان -أو من
أفراد ا تمع -تحصل ع سبة كب ة من الدخل ،ب نما السواد اﻷعﻈم م م يحصلون
ع

سبة قليلة من الدخل .و ذا ان ما يحصل عليه ذا السواد اﻷعﻈم من الس ان

من الدخل أقل من النصاب ،فإ م سي ونون من مستحقي الز اة .أما إذا أظ رت
اﳌقاي س أن توزع الدخل م ش ت ،أي إن التوزع قرب لل ساوي و انت دخول السواد
اﻷعﻈم من اﻷفراد فوق النصاب ،فإن ناك احتماﻻ بأن تفيض حصيلة الز اة عن
حاجة ا تمع.
ومما ﻻ شك فيه ،إن ذه اﳌقاي س تفيد عقد مقارنة لتوز ع الدخول الناتجة
عن جمع وتوز ع الز اة ب ن ف ة وأخرى لنفس ا تمع .كما تفيد معرفة أثر تطبيق
الز اة ع توز ع الدخل ب ن مجتمع عمل ح ومته ع جمع وتوز ع افة أموال الز اة
بمعرف ا ،ومجتمع آخر تقوم الدولة فيه بتجميع عض أموال الز اة ...وغ ذلك من
)=( وت اوح القيمة ال تأخذ ا ذه اﳌقاي س -أغل ا  -ب ن الصفر  -ح ن ي ون التوزع م ساو ا تماما -
والواحد ال يح إذا ان التوزع مركزا تماما  -أي أن ل الدخل يذ ب ل ص واحد ا تمع .-
و عت اﻹحصائيون أن معيار جودة أي مقياس م ا و أن تتغ قيمته ش ل م وظ عند تحو ل
أي مقدار -م ما ان صغ ا -من دخل فئة ما إ دخل فئة أخرى أك منه .وع ل ،يتوقف اختيار
اﳌقياس اﳌناسب من مقاي س توزع الدخل ذه ع ال دف من دراسة التوزع .ل و معرفة
ال كيب اﻻقتصادي للس ان ،أم حساب مدى تفاوت الدخول ،أو قياس الفجوة ب ن طبقة الفقراء
واﻷغنياء ،أم حساب ال سبة من الس ان ال تحصل ع دخل ﻻ يزد عن حد مع ن كحد الفقر أو
نصاب الز اة ...إ  .انﻈر:
 عوض ،أحمد صفي الدين .اﻹحصاء العام) .الر اض :دار العلوم١٤٠٤ ،ه( ص.٩٤-٩٣ : كنجو ،أن س .اﻹحصاء وطرق تطبيقه ميادين البحث العل ) .ب وت ،الرسالة١٤٠٢ ،ه(.٢٨-٢٤/١
 و ل ،بول .اﳌبادئ اﻷولية اﻹحصاء .ترجمة د .بدر ة عبدالو اب ،ط) ٤نيو ورك :دار جونو ي وأبنائه١٩٨٤ ،م( ،ص.٢٧-١٩ :
)(٢٨١

الباب الثا ي

الدراسات اﻷخرى .و كذا فإن الكث من الوسائل والطرق الفنية اﻻقتصادية أو
اﻹحصائية يمكن أن توظف دمة دراسات اقتصاديات الز اة ،وغ ا من دراسات
اﻻقتصاد اﻹسﻼمي.
و كذا عرفنا أن عض أموال الز اة ت ون ش ل دخول أو إيرادات وذلك مثل
دخل اﻻستغﻼل الزرا  ،ودخل استغﻼل العقارات ،ودخل كسب العمل ،وحيث أن
بيانات ذه الدخول ع اﳌستوى القومي عرض ش ل إجما  .فإنه ﻻبد لنا من
أسلوب أو طر قة فنية نتمكن من خﻼل ا من تحديد ما يدخل من مجموع ذه
الدخول وعاء الز اة س ب بلوغه حد النصاب وما ﻻ يدخل الوعاء لعدم بلوغه
حد النصاب .ومن ذه اﻷساليب أن يتوافر أمامنا توز ع ل ذه الدخول شابه اﳌثال
اﻻف ا

التا :

متوسط دخل )ناتج( اﳌزارع
الواحد ذه الفئة )مع ا عنه بالنقود(
٣٠٠٠
٥٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠
٢٥٠ ٠٠٠
 ٢٥١ ٠٠٠فأك

الفئات
)من اﻷقل إ اﻷك (
) ٪٢٠ – ٠اﻷفقر(
٪٤٠ – ٢١
٪٦٠ – ٤١
٪٨٠ – ٦١
) ٪١٠٠ – ٨١اﻷغ (

إن السطر اﻷول ع أن العشر ن
يحصلون ع متوسط دخل للفرد الواحد

اﳌائة اﻷفقر ب ن أ

اب الدخول

ذه الفئة عادل ثﻼثة آﻻف ر ال مثﻼ.

ب نما السطر الثا ي ع أن ا موعة ال ب ن ) (٪٢١إ ) (٪٤٠من أ

اب الدخول

تحصل ع متوسط دخل للفرد عادل خمسة آﻻف ر ال .فإذا ان النصاب ساوي
أر عة آﻻف ر ال مثﻼ ،فإن جميع مك س الدخول الفئات الثﻼثة اﻷخ ة يمل ون
)(٢٨٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

النصاب فتخضع دخول م للز اة .ب نما جزء من أ

اب الفئة الثانية ممتل ون

النصاب فيخضعون للز اة ،وجزء آخر م م ﻻ تبلغ دخول م حد النصاب و دخلون
عداد الفئة اﻷو  .ولتحديد ا زء من دخل الفئة الثانية الذي يضم للفئات التالية،
ستخدم اﻷسلوب الذي سأشرحه اﳌبحث التا مباشرة عندما أتحدث عن توزع
ال وة وعﻼقته بنصاب وحصيلة الز اة.

)(٢٨٣
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إذا أمكن توافر بيانات ع ش ل توز عات تكرار ة عن ثروات )أو أصول( عض
أموال الز اة الودا ع اﳌصرفية وفقا ﻷعداد اﳌودع ن أو أعداد اﳌوا

وما يقابل م من

أعداد اﳌالك ن ،فإنه يمكن باستخدام عض الطرق اﻹحصائية التوصل إ

سبة

محددة من تكرارات الفئة ال يقع ف ا النصاب ،بحيث يمكن اعتبار ذه ال سبة
التقر ية ممثلة ﳌن ينطبق عل م النصاب

ذه الفئة ،و التا معرفة من ﻻ ينطبق

عل م النصاب نفس الفئة .و ذا ينطبق بالطبع ع الفئة ال تتضمن النصاب.
فالفئة اﻷد ى خارجة عن وعاء الز اة بحكم و ا تحت النصاب ،والفئة اﻷع داخلة
ضمن وعاء الز اة باعتبار أن قيمة الودا ع )ف ة الفئة( تفوق النصاب.
فلو نﻈرنا للتوز ع اﻻف ا
توز ع عدد اﳌودع ن حسب
ف ة الفئة ) م الود عة(
بآﻻف الوحدات النقدية
٤–١
٨–٥
١٢ – ٩
١٦ – ١٣
٢٠ – ١٧
 ...و كذا

التا

:

م الود عة النقدية:

مركزالفئة
٢٬٥
٦٬٥
١٠٫٥
١٤٫٥
١٩٫٥

عدد اﳌودع ن )التكرارات(
اﻷفراد
٢٠٠
٦٠٠
١٢٠٠
١٥٠٠
١٣٠٠

العمود الثا ي يمثل مركز الفئة = )ا د اﻷد ى للفئة  +ا د اﻷع للفئة( ÷ ٢
فإذا اف ضنا أن النصاب عادل  ٦٠٠٠وحدة نقدية ،فإن الفئة اﻷو تقع تحت
النصاب ،والفئة الثالثة وما يل ا تقع فوق النصاب .أما الفئة الثانية فإ ا تتضمن من
م تحت النصاب وأيضا تتضمن عدد من اﻷفراد تفوق ودا ع م النصاب.
)(٢٨٤

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

ونر د اﻵن أن عرف عدد اﻷفراد الذين ﻻ يخضعون للز اة داخل ذه الفئة
)الفئة الثانية ا دول( و التا عدد من يخضع للز اة م م ) نفس الفئة(.
تكرار من ﻻ ينطبق عل م النصاب )من م دون النصاب(
= النصاب  -القيد اﻷد ى لفئة النصاب × تكرار الفئة النصابية
م فئة النصاب
فإذا مثلنا ل ذه الفئة بالرسم التا :
أ

ب

أ

٥

٦

٨

حيث ع )أ( عن أول ف ة الفئة النصابية = ،٥
و ع )ب( عن آخر ف ة الفئة النصابية = ٨
فإنه يمكن التعب عن القانون السابق كما ي :
عدد )تكرار( من م دون النصاب =

أ
ب-أ

حيث )ن( تكرار الفئة النصابية )عدد اﻷفراد
و

ذه ا الة فإن من م تحت النصاب =

أي أن ناك  ٢٠٠ألف مودع

.
.ن

ذه الفئة(.
١٠٠٠
٣٠٠٠

) ٢٠٠ = (٦٠٠ألف فرد

ذه الفئة من مجموع أفراد ذه الفئة و م  ٦٠٠ألف ،ﻻ

ينطبق عل م النصاب ،وﻻ يخضعون للز اة.
ذا باف اض أن التكرارات موزعة توز عا موحدا داخل الفئة ،و ذه فرضية
مستخدمة ومعت ة اﻷساليب اﻹحصائية اﳌعروفة .والتوز ع اﳌوحد ع أن أي فرد
داخل ذه الفئة له نفس اﻻحتمال بأن ي ون مال ا ﻷي قيمة تقع

ذه الف ة .أو

بمع آخر أن اﻷفراد موزع ن بال ساوي ع القيم ال تقع ف ة الفئة .و ع عن
ذلك بيانيا بما ي

:

)(٢٨٥

الباب الثا ي

تكرارات

فئات
ش ل )أ(

ففي ش ل )أ( ﻻ يوجد ترك

التوز ع.

واﳌساحة غ اﳌﻈللة تمثل من ﻻ ينطبق عل م النصاب =  ٤٠٠ = ٢٠٠-٦٠٠ألف فرد.
تكرارات

تكرارات

فئات

٥

٨

فئات

ش ل )ب(
نا أغلب اﻷفراد يقعون
اﳌستو ات العليا من الودا ع.

٨

٥

ش ل )ج(
و نا أغل م يقعون اﳌستو ات
من الدنيا من الودا ع.
تكرارات

فئات

٥

٨

ش ل )د(
و نا أغلب اﻷفراد يقعون اﳌستو ات اﳌتوسطة.
)(٢٨٦

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

تكرارات
د )س(

فئات

ب

جـ د )س( أ
ن
ش ل )ه(

ومع ذلك ،فإنه يمكن تحديد الذين يقعون تحت حد مع ن ح لو ان التوز ع
غ موحدا ،كما

اﻷش ال )ب() ،ج() ،د( باستخدام الت امل ،و اف اض أن دالة

التوزع معطاة )أو محسو ة( والقانون لذلك

)(١

و:

جـ
أ ∫ د)س( د )س(
×ن
أن عدد اﻷفراد الذين يقعون تحت حد مع ن = ب
أ∫ د)س( د )س(

حيث د)س(

.

دالة التوز ع،

د )س( تفاضل س،
ن تكرار الفئة النصابية )مجموع أعداد فئة النصاب(.

) (١ش يجل ،مواري .اﻹحصاء ،سلسلة م صات شوم .ترجمة :شعبان شعبان) .الراض ،دار اﳌرخ،
١٩٧٨م( ،ص.٧١- ٤٥ :
)(٢٨٧

الباب الثا ي

واﻵن عد أن حددنا عدد التكرارات )اﻷفراد من اﳌودع ن( الذين ﻻ يخضعون
للنصاب ،يبقى علينا أن نحدد مقدار ما يخص م من الودا ع ال ﻻ تخضع للز اة.
وح نحسب ذلك نوجد أوﻻ متوسط ملك الفرد )اﳌودع( الواحد تحت النصاب
و استخدام مثالنا نجد أن ذلك =  ٥٬٥ = ١١ = ٥ + ٦ألف وحدة نقدية.
٢

٢

 مقدار اﳌبالغ اﳌعفاة من الز اة = عدد من م تحت النصاب × متوسط
ملك الفرد م م =  ١١۰۰ = ٥٬٥ × ۲۰۰ألف وحدة نقدية.
ومن ذلك نتوصل للمقدار اﳌفروض عليه الز اة.
فعدد من م فوق النصاب =  ٤٠٠ = ۲۰۰ - ٦٠٠ألف فرد.
متوسط ما يملكه الفرد م م = )  ٧ = ٢ ÷ ( ٨ + ٦آﻻف وحدة نقدية
مقدار اﳌبالغ ا اضعة للز اة =  ۲۸۰۰= ٧ × ٤٠٠ألف وحدة نقدية).(١
و كذا فإن توافر توز عات تكرار ة ﻷي مال ز وي يمكننا من معرفة عدد اﻷفراد
الذين يقعون تحت النصاب ،فﻼ يخضعون للز اة ،وعدد من يمل ون النصاب
فيخضعون للز اة .و ذلك تمكننا ذه الطر قة من معرفة ا زء من الرقم اﻹجما
)لكمية النقود ا تمع مثﻼ( ال ﻻ تدخل ضمن وعاء الز اة ،ﻷن نص ب مالك ا و
أد ى من النصاب .و ذا اﻷسلوب اﻹحصا ي يمكن استخدامه ع أي رقم إجما ﻷي
مال ز وي من الدخول أو ال وات طاﳌا توافر التوز ع التكراري ل ذه اﻷموال.

) (١إذا عرفنا أن مقدار مجموع اﳌبالغ اﳌودعة ل ل أفراد ذه الفئة و = مركز الفئة × عدد
اﳌودع ن =  ۳۹۰۰ = ٦٠٠× ٦٬٥ألف وحدة فإن مجموع مبالغ من م تحت النصاب مع من م
فوق النصاب يجب أن عادل ذا اﳌبلغ أي  ۳۹۰۰ألف وحدة نقدية ،و و فعﻼ عادله ﻷن
 ۳۹۰۰ = ۲۸۰۰ + ۱۱۰۰ألف وحدة نقدية.
)(٢٨٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

و مكن تطبيق اﻷسلوب نفسه ع نوع آخر من اﻷموال الز و ة اﳌوا
فنحدد من م تحت النصاب من اﳌﻼك وكذلك مجموع اﳌوا

)اﻷ عام(،

ال تقع تحت النصاب.

فمثﻼ إذا اف ضنا توز عا تكرار ا ﻷعداد اﳌاشية ،وما يقابل ا من مالك ن كما ي :
ف ة الفئة
)أعداد اﳌوا لدى ل مالك(
١٩ – ٠
٨٠ – ٢٠
١٢٠ – ٨١

عدد اﳌالك ن
التكرارات )باﻵﻻف(
٦
٣
٢٢

مركز
الفئة
٩٬٥
٥٠
١٠٠

فإن الذين يقعون تحت النصاب:
= النصاب – القيد اﻷد ى لفئة النصاب × تكرار الفئة النصابية
م الفئة النصابية
فإذا ان نصاب اﻷغنام  ٤٠رأسا فإن:
عدد اﳌالك ن تحت النصاب = ] )٣ × ١ = [ ٣ ] [ ٦٠ ÷ (٢٠ – ٤٠
=  ١أي ألف

ص.

٣

 عدد اﳌالك ن الذي يمل ون النصاب فأك = ٢٠٠٠ = ١٠٠٠ – ٣٠٠٠
أما مجموع اﳌوا

ص.

تحت النصاب = عدد من م تحت النصاب × متوسط ملك

الفرد تحت النصاب =  ٢٥٠٠٠ = ١٠ + ٤٠ × ١٠٠٠رأس.
٢

أي أن ناك  ٢٥ألف رأس

ذه الفئة معفى من الز اة ﻷن ملك ل فرد ضمن

ذه الفئة دون النصاب.
فإذا ان مجموع أعداد اﳌوا

ذه الفئة =

= مركز الفئة × أعداد اﳌالك ن =  ١٥٠٫٠٠٠ = ٣٠٠٠ × ٥٠رأس.
فإن مجموع أعداد اﳌوا ال تخضع للزاة =  ١٢٥٬٠٠٠ = ٢٥٠٠٠ – ١٥٠٫٠٠٠رأس
أي أن ناك  ١٢٥ألف رأس تجب ف ا الز اة.
)(٢٨٩
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و كذا ،إذا علمنا معالم التوزع

أي مجتمع فإنه باستخدام طرق إحصائية

استقرائية معينة يمكن تحديد الفئات ال تقل ف ا اﳌلكيات عن حد النصاب فﻼ تخضع
للز اة ،والفئات ال بلغت اﳌلكيات ف ا حد النصاب فتخضع للز اة .و ذه الطرقة عرف
إحصائيا بالطرقة اﳌعلمية.
أما حالة ا عدام بيانات التوزع اﳌلكيات ا تمع اﻹحصا ي الذي ندرسه ) أعداد
ا يوانات ا يازات( ،ففي ذه ا الة سنأخذ بالطرقة الـﻼمعلمية
 (Methodال

)Non-Parametic

عتمد ع عدد من ا طوات ﻻ ش ط وجود معلومات مسبقة عن

ا تمع اﻹحصا ي الذي

ب منه العينات.

فإذا كنا بصدد تقدير ز اة اﻹبل مجتمع ما ،و انت ل اﳌعلومات اﳌتاحة أمامنا
أعداد اﻹبل اﻹجمالية وأعداد ا يازات .فعندئذ ن بع ا طوات التالية:
 نف ض أن ل ا يازات )ما عدا حيازة واحدة( ف ا أعداد تقل عن النصاب ،ومنذلك نقدر ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة بطرح أق

عدد من اﻹبل ال ﻻ ز اة

عل ا من العدد الك لﻺبل ،ثم نقدر ز اة ذا ا د اﻷد ى.
 أما ا د اﻷع لﻺبل ال تجب ف ا الز اة فإنه ساوي ل اﻹبل ا تمعع اف اض أن ل حيازة ف ا من اﻹبل ما يفوق النصاب .فإذا قدرنا ز اة ذا ا د
اﻷع  ،فإنه بأخذ متوسط ا دين نتوصل إ رقم تقر للز اة ال يمكن تحصيل ا
من ذا ا تمع).(١

) (١انﻈر ز اة اﻷ عام الباب الثالث.
)(٢٩٠
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إذا نﻈرنا

أموال الز اة وجدنا أ ا إما رؤوس أموال كما

ال وة ا يوانية

والنقود وال وة التجار ة أو دخول )إيرادات( متولدة من استغﻼل رأس مال ثابت ،كما
الزروع والعقارات والعمل .والز اة ﻻ تجب

ل رأس مال ،بل اﳌال النامي اﳌغل

الذي من شأنه أن ينمو ولو عطله صاحبه ،واش اط النماء

اﳌال و ل ي تج

الز اة من الز ادة والفضل و بقى اﻷصل ساﳌا ول ذا اتفق الفق اء ع أن ﻻ ز اة دور
السكن ،وثياب البدن ،وأثاث اﳌ ل ،وآﻻت ا

ف ن ،وكتب العلم ﻷ ا ل ست بنامية،

وﻷ ا مشغولة با اجة اﻷصلية للمالك .وكذلك ﻻ ز اة

رأس اﳌال الثابت نفسه

اﳌصا ع والعقارات بل رأس اﳌال اﳌتداول ،أي غلة ونماء رأس اﳌال الثابت).(١
ورؤوس اﻷموال أو اﻷصول اﳌتداولة وعاؤ ا صا رأس اﳌال العامل .أما إيرادات
رأس اﳌال الثابت فإن وعا ا و اﻹنتاج ع خﻼف ب ن الفق اء ل و اﻹنتاج اﻹجما
أم الصا  .ف أن اﻷوعية الز و ة إذن تتضمن بنودا ستمد من الدخول أو من
اﻷرصدة أو م ما معا .وﻷن دراس نا ،اﳌعتمدة ع نﻈام ا اسبة القومية
حصيلة الز اة ،تقوم ع استخدام إجماليات الناتج ا
القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة

اﻹجما ال

تقدير
سا م ا

ت و ن الناتج القومي ،فإن الناتج ا

اﻹجما

ﻷي قطاع سيمدنا فقط بجزء من وعاء الز اة .أما رؤوس اﻷموال أو اﻷصول اﳌنقولة
أو اﳌتداولة و ا زء الثا ي لوعاء عض اﻷموال الز و ة ،فإ ا ﻻ تﻈ ر
الناتج ا

أرقام

اﻹجما  .وﻻ بد من تقدير ا ح تكتمل بنود أوعية الز اة ،ومن ثم يمكن

البدء عملية تقدير ا صيلة ال يمكن جمع ا من الوعاء اﳌمثل ﻷ شطة القطاع
) (١انﻈر القسم الفق من الرسالة ،ص ۹۹ :وما عد ا.
)(٢٩١
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اﻻقتصادي.
إن قياس أو تقدير رأس اﳌال اﳌتجمع والﻼزم
يك سب أ مية بالغة

تلف القطاعات اﻻقتصادية،

عمليات التنمية اﻻقتصادية وذلك أن أي عملية إنتاجية

تحتاج إ رأس مال ثابت ومتداول باﻹضافة للتنﻈيم واﳌ ارة ال شر ة .وتنمية وتوسيع
ذا اﻹنتاج إنما عتمد ع تنمية وتوسيع رأس اﳌال ولتقدير رؤوس اﻷموال اﳌس ثمرة
القطاعات اﻻقتصادية ،يمكن اﻻستفادة من عض اﳌعامﻼت اﳌفيدة ال ترد
أدبيات نﻈر ة رأس اﳌال.
إن عملية قياس أو تقدير رأس اﳌال تحف ا مشا ل عديدة ،نا عة أساسا من
ون رأس اﳌال مخزون ) (Stockيتجمع و ت ون مع الزمن .فمع أن رصيد رأس اﳌال
يقاس

ﻈة زمنية معينة ،إﻻ أن ذا الرصيد ت ون وتجمع خﻼل ف ة زمنية .و ذا

الرصيد يت ون من عناصر متعددة اﻵﻻت واﳌبا ي واﳌواد اﻷولية ،و

عناصر

تجمعت خﻼل أوقات مختلفة اﳌا

 ،وسوف عمر ) ع ش( ﳌدد مختلفة مستقبﻼ

و س ب ذين البعدين الزمني ن )اﳌا

 ،واﳌستقبل( ،ان قياس الرصيد الرأسما

أمرا ل س س ﻼ ،ومن نا انت مشا ل قياس وتقدير معدل نموه مختلفة عن تلك
ال تق س تيارات الدخل أو الناتج ،و ذا ما جعل نﻈر ة رأس اﳌال من أك فروع
النﻈر ة اﻻقتصادية إثارة ل دل وا

ة والغموض).(١

إن العﻼقة ب ن رصيد رأس اﳌال والناتج عا

أدبيات اﻻقتصاد من خﻼل

دالة اﻹنتاج ) ،(٢)(Production Functionال تحدد عض العﻼقة ب ن تدفق خدمات
(1) Arkadie, B. & Frank, C. Economic Accounting and Development Planning, OX: Oxford
Uni. Press, 1974) pp. 295-301.
Powelson, J. Economic Accounting, (N.Y., McGraw-Hill, 1955), pp.132-157.
Ruggles, R. & Ruggles N. National Income Account and Income Analysis, (N.Y.: MacGrew-Hill, 1956) pp. 89-104,
β α

) (٢وأش ر أش ال ذه الدالة تلك اﳌعروفة بدالة وب  -دوجﻼس د = أ ع ر
حيث )د( اﻹنتاج )أ( مقدار ثابت )ع( عنصر العمل )ر( عنصر رأس اﳌال.
)(٢٩٢
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رأس اﳌال )و ما يف ض عادة أن ل ا عﻼقة مباشرة مع

م الرصيد الرأسما (

وتدفق عوامل اﻹنتاج اﻷخرى )تدفق اﳌدخﻼت اﻷخرى :العمالة ،اﳌستوى التق ( من
ج ة ،ومستوى اﻹنتاج من ج ة أخرى ،و ف ض

ذه الدالة أن ناك عﻼقة س ية

ثابتة ب ن مستوى الرصيد الرأسما ومستوى اﻹنتاج ،و عرف ذه العﻼقة أو ال سبة
ب ن رأس اﳌال والناتج عرف بمعدل رأس اﳌال للناتج ر
)(Capital/Output Ratio
ن
وعندما ستخدم ذه ال سبة فإنه يف ض دائما أ ا ثابتة ،أي ﻻ تتأثر أو تتغ عرض
العوامل واﳌدخﻼت اﻷخرى .و ذا فرض أو مقبول اقتصاديات الدول النامية أن
العوامل اﻷخرى يف ض أ ا فعﻼ ثابتة.
ومع ذلك ،فإن العﻼقة ب ن ت و ن رأس اﳌال ونمو الناتج قد ﻻ ت ون دائما ثابتة.
إذ إن إ مال دور عوامل اﻹنتاج اﻷخرى -غ رأس اﳌال -العملية اﻹنتاجية قد يؤدي
إ نتائج خط ة .فإن ندرة العمالة غ اﳌا رة الدول اﳌتقدمة ،يمثل قيد ع نمو
اﻹنتاج قد يتطلب إحﻼل رأس اﳌال محل العمالة .ب نما ندرة العمالة اﳌا رة الدول
النامية ،قد يؤدي إ قيد أك صعو ة من قيد ندرة رأس اﳌال .إذ

مثل ذه

ا اﻻت ،قد يؤدي ز ادة معدل ت و ن رأس اﳌال إ معدل نمو أقل الناتج مما قد
توحيه لنا التجارب اﳌاضية.
واﳌش لة الثانية ال تتعلق باستخدام معدل رأس اﳌال للناتج ترتبط بما يرد
ع ا ساب التجمي

) (Aggregate Estimatesمن تحفﻈات .ذلك أن أي محاولة

ﻻست تاج أو توقع سلوك اﳌتغ ات اﻻقتصادية ال لية من السلوك القطا للمتغ ات
أو العكس ،ﻻ يقودنا دائما إ نتائج يحة .ف سبة ر ال لية قد تتغ ح لو لم
ن
تتغ سبة ر للصناعة الفردية س ب غ ) (Shiftsم ونات الصناعية.
ن
ب نما  β ،αمقادير ثابتة .انﻈر:

Klein, L. An Introduction to Econometrics, (Englewood Cliff: Prentice-Hall, 1962), pp. 90-91.
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و جري التمي عادة ب ن نوع ن من عﻼقات رأس اﳌال للناتج ف ناك العﻼقة
ا دية ال تقارن الز ادات )أو التغ ات عموما( رصيد رأس اﳌال خﻼل مدة قص ة
Δر
مع نمو تيار الناتج نفس الف ة )  Δن () .(١و ناك العﻼقة اﳌتوسطة ال تقارن
ر
ي
(.
رصيد رأس اﳌال ا مع خﻼل عدة سنوات ،مع التدفق ا ار للناتج ) ن
وقد أظ رت العديد من الدراسات التطبيقية اختﻼف اﳌعامل ا دي الرأس اﳌال
إ الناتج من قطاع آخر ،ف و قطاع الصناعة أع منه قطاع الزراعة اجة قطاع
الصناعة لرؤوس أموال أك من قطاع الزراعة .و صفة عامة ،لما ان الفن اﻹنتا
اﳌستخدم قطاع ما كثيف رأس اﳌال ،ارتفع اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال /الناتج.
أما اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال الناتج ع اﳌستوى القومي ،فإنه يتوقف ع
قيمة اﳌعامل القطاعات ا تلفة ،وع

سبة مسا مة ل قطاع الناتج القومي

اﻹجما  .فمعامل رأس اﳌال الناتج ع اﳌستوى القومي ما و إﻻ متوسط معامﻼت
رأس اﳌال الناتج

القطاعات ا تلفة مع ترجيح ل قطاع بمسا مته ال س ية

الناتج القومي .إﻻ أن أ م ما يؤخذ ع استخدام اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال الناتج
لتقدير

م اس ثمارات القطاع اﻻقتصادي ،إنه يف ض ضمنا وجود عﻼقة ثابتة

ب ن رأس اﳌال والناتج ،و و فرض قد ﻻ ي ون
يك

يحا دائما ،وخاصة إذا وجد غ

م ونات القطاع أن ي ون اﳌعامل =  ٤عندما ان ال ك

قطاع الصناعة

ع السلع اﻻس ﻼكية ثم غ إ السلع الرأسمالية ،فتتغ بالتا قيمة اﳌعامل،
بل قد ت ون ناك عوامل خارجية تؤثر ع ن يجة قيمة اﳌعامل ،مثل التقلبات
ا و ة قطاع الزراعة .فحدوث تقلبات جو ة غ مواتية ومضرة با صول تؤدي

) Δ (١ر ز  = ١ +أ  Δن ز  ١ +حيث تمثل أ معامل رأس اﳌال ا دي
أي أن أ =

Δرز١+
Δنز١+
)(٢٩٤
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إ انخفاض كمية الناتج الزرا

و التا ارتفاع اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال إ

الناتج).(١
واﳌعامل ﻻ يختلف ب ن القطاعات فحسب ،بل يختلف ب ن الدول أيضا ،إذ
أظ رت عض الدراسات ال أجر ت لتقدير العﻼقة ب ن رأس اﳌال والناتج تفاوتا كب ا
سبة رأس اﳌال إ الناتج ب ن الدول) ،(٢و عود أسباب ذلك إ اختﻼف مف وم رأس
اﳌال) ،(٣واختﻼف مراحل النمو ال يمر ا ل بلد ،باﻹضافة ﻻختﻼف نص ب الفرد
من اﳌوارد الطبيعية اﳌتاحة من بلد إ آخر.
ففي مراحل النمو اﳌبكرة ت سم سبة رأس اﳌال إ الناتج باﻻرتفاع س يا ،نﻈرا
ل اجة للقيام باس ثمارات عديدة القطاعات اﻷساسية لﻼقتصاد الطاقة والنقل
واﻹس ان ،ومع ت امل ذه اﻻس ثمارات ،تميل ال سبة إ اﻻنخفاض مع الزمن.
"كذلك تتأثر العﻼقة ب ن رأس اﳌال والناتج بقلة أو وفرة اﳌوارد الطبيعية ل ل مجتمع
) (١كر م ،كرمة .التخطيط العي واﳌا لﻼقتصاد القومي) .القا رة :دار ال ضة العرية١٩٨٧ ،م(،
ص.۸۷- ٨٦ :
) (٢ا ب ب ،فائز إبرا يم .نﻈرات التنمية والنمو اﻻقتصادي )الراض :عمادة شؤون اﳌكتبات،
ُ
جامعة اﳌلك سعود١٤٠٥ ،ه( ،ص .۸۹- ۸۸ :قدر معامل رأس اﳌال للناتج قطاع الزراعة
ا طة ا مسية الثالثة بال ند بمقدار ) (۱) :(٠٬٥أي أن زادة الناتج الزرا بمقدار رو ية واحدة
ستلزم اس ثمارات قدر ا نصف رو ية .ب نما قدرت ال سبة قطاع الزراعة دول أخرى ب سب
أخرى .انﻈر:
 أبو ع  ،محمد سلطان .التخطيط اﻻقتصادي وأساليبه) .القا رة :مكتبة ضة الشرق،١٩٨٥م( ،ص.١٣٧-١٣٦ :
) (٣تم دراسات التنمية والتخطيط اﻻقتصادي ب ن مف وم رأس اﳌال ومف وم ت و ن رأس اﳌال
) .(Capital Formationفب نما ينصرف مف وم رأس اﳌال إ رصيد ا تمع من اﻷصول اﳌادية ال
ستخدم عملية اﻹنتاج ،نجد أن مف وم ت و ن رأس اﳌال ينصرف إ ذلك ا زء من اﻹنتاج
شل
ا اري والواردات الذي ﻻ س لك وﻻ يصدر ،و نما يضاف إ رصيد رأس اﳌال العي
أدوات إنتاج .انﻈر:

UN, Concept & Definitions of Capital Formation, (New York: UN., 1963), pp. 7-11.
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ونص ب الفرد م ا .فتقل استجابة الناتج لز ادة رأس اﳌال تبعا لقلة نص ب الفرد من
اﳌوارد الطبيعية .و ذلك تميل سبة رأس اﳌال للناتج إ اﻻرتفاع تبعا ﻻرتفاع الكثافة
اﻻقتصادية للس ان ،ومن ناحية أخرى ،تميل إنتاجية رأس اﳌال عادة لﻼرتفاع
)أي يميل معامل رأس اﳌال لﻼنخفاض( عندما ستخدم رأس اﳌال استغﻼل موارد
مجرد تحس ن استغﻼل موارد مستغلة

طبيعية غنية جديدة ،مقارنة باستخدامه

أصﻼ .وكذلك تبدو إنتاجية رأس اﳌال أك ارتفاعا عندما ستخدم

تطبيق فنون

إنتاجية حديثة وأفضل من الفنون السائدة").(١
وقد قدرت إحدى دراسات اﻷمم اﳌتحدة ال سبة العامة لرأس اﳌال إ الناتج فيما
ب ن عام ١٩٥٩-١٥٩٠م بنحو  ١ :٣ح  ١ :٦معﻈم الدول اﳌتقدمة ،مقابل  ۱ :۲ح
١ :٥

معﻈم البلدان النامية) .(٢وقدرت ذه ال سبة

ا طة العامة للتنمية

اﻻقتصادية مصر وكذلك ال ند خﻼل ف ة الست نيات )ميﻼدية( بنحو .(٣)۱ :۳
وقدرت إحدى الدراسات اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال  -الناتج

مل اﻻقتصاد

السوري بنحو.(٤)۲٫۷۱۹
كما قدر معامل رأس اﳌال للناتج

مل اﻻقتصاد السعودي

عام ۱۹٦۹م

نحو .(٥)٢٬٥

ُ
ب نما قدر

دراسة أخرى ،بنحو ١٬٣٨

) (١القا  ،عبدا ميد .مقدمة
اﳌصرة١٩٧٥ ،م( ،ص.٣٦٧ :

الف ة ب ن ۱۹۷٤-۱۹۷۰م ،و نحو

التنمية والتخطيط اﻻقتصادي) .اﻹسكندرة :دار ا امعة

(2) U.N., World Economic Survey, (N.Y.: UN, 1980), pp. 16.

) (٣القا  ،اﳌرجع السابق ،ص.٣٦٨ :
) (٤اﳌنفي  ،د .محمد عمر فرز" .تقدير العﻼقات ا دية لرأس اﳌال /اﻹنتاج بحسب القطاعات
اﻻقتصادية الرئ سية سورة" ،مجلة اﻻقتصاد) ،دمشق :وزارة اﻻقتصاد ،العدد  ،١٩٠شرن
الثا ي ،نوفم ١٩٧٩ ،م( ،ص.٣٨ :

(5) Al-Assaf, Ibrahim. The Economic Impact of Workers in Saudi Arabia, Unpublished
Ph.D. Dissertation (Fort Collins: Colorado State University, 1982) p. 100.
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 ٥٬٢٤الف ة ب ن ۱۹۸۲-١٩٧٥م).(١
وﻼحظ ارتفاع قيمة معامل زادة رأس اﳌال إ

الناتج )(Capital/Output ratio Incremental

لﻼقتصاد السعودي عد ارتفاع أسعار النفط

عام ۱۹۷۳م ،بحيث ارتفعت قيمة

اﳌعامل من  ١٬٢٨إ  ،٥٬٣٤و و ما ع أن الزادة الناتج ا
إ أر عة أضعاف

اﻹجما تحتاج تقربا

م اﻻس ثمار الف ة السابقة.

وع الرغم من أن اﳌعامﻼت ا دية لرأس اﳌال للناتج

اﻷوسع ان شارا

أدبيات التنمية اﻻقتصادية ،فإن اﳌعامﻼت اﳌتوسطة لرأس اﳌال الناتج

اﻷدق لتقدير

أرصدة رؤوس أموال القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة وال يؤدي تقدير ا بجانب عناصر
الدخل إ ت امل بنود وعاء الز اة للقطاعات اﻻقتصادية ا تلفة ،ومن ثم يصبح الوعاء
جا زا لتقدير حصيلة الز اة منه.
ومع اﻷسف ،فإن أرقام ال سب اﳌتوسطة ل ست من اﻷرقام الشا عة اﻻن شار نﻈرا
لصعو ة قياس ا لعدم توافر تقديرات لرأس اﳌال القومي إﻻ
الدول ) الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمركية ،السو د( .وع

ل ،فغالبا ما ت ون ال سبة ا دية

لرأس اﳌال للناتج أك من ال سبة اﳌتوسطة .وال سبة ا دية
دراسات التخطيط اﳌتعلقة بتقدير

عدد محدود جدا من
اﻷك استخداما

م اﻻس ثمارات الﻼزمة لزادة الدخل القومي أو

النمو اﻻقتصادي بمعدل مع ن .إﻻ أن العﻼقة ا دية ب ن رأس اﳌال والناتج عرضة لعدم
الثبات أك من العﻼقة اﳌتوسطة .فاﳌتوسطة قد تتغ ولكن ببطء ﻷ ا عتمد ع
قرارات اقتصادية اتخذت خﻼل عدد من السنوات اﳌاضية ،ب نما العﻼقة ا دية عتمد
ذه الدراسة أن س ب ذلك يرجع إ أن نص ب القطاع النفطي من اﻻس ثمار قد انخفض
) (١وتو
س يا مقارنة بنص ب القطاعات غ النفطية.
انﻈر :ا و  ،سيد فت أحمد" .دراسة قياسية لدالة اﻹنتاج اﻻقتصاد السعودي" .بحث غ
م شور) .جدة :جامعة اﳌلك عبدالعزز۱٤۱۰ ،ه( ،ص.۲۳- ۲۲ :
)(٢٩٧

الباب الثا ي

ع قرارات اتخذت خﻼل سنة واحدة ،ومن ثم ف عرضة للتغ ح لو انت العﻼقة
اﳌتوسطة ثابتة.
ومع ذلك ،فقد لوحظ أن معامل رأس اﳌال يمتاز باﻻستقرار )عدم التقلب( لف ة
طو لة من الزمن وﻻ سيما بال سبة للدول اﳌتقدمة .بل ش عض الدراسات أن ذه
ال سبة تتصف بالثبات ح بال سبة للدول النامية) .(١إذ من الصعب القول بأن ذه
اﳌعامﻼت ا دية لرأس اﳌال/اﻹنتاج للقطاعات اﻻقتصادية تميل إ ال ايد أو اﻻنخفاض
بمرور الوقت البلدان النامية .و نما تتطلب الب ية التحتية  Infra-Structureلﻼقتصاد
النامي ) الطرق والسدود وا سور وأناب ب النفط ،وتوليد الطاقة( معامﻼت عالية،
تتطلب اﻻس ثمارات اﻷخرى معامﻼت أقل لرأس اﳌال /اﻹنتاج.
ومع ذلك ،فإنه عتقد أن ز ادة الكفاية اﻹنتاجية وتحس ن أساليب ال سو ق،
وتنﻈيم قطاع اﻷعمال ساعد ع تخفيض اﳌعامﻼت ا دية لرأس اﳌال إ الناتج).(٢
ع أن القول ب بات اﳌعدﻻت ا دية لرأس اﳌال /للناتج بال سبة للدول لف ة
طو لة ،ﻻ ع تماثل ا ب ن القطاعات اﻻقتصادية -كما سبق أن مر معنا -ف ذه اﳌعامﻼت
تختلف من صناعة )قطاع اقتصادي( إ آخر ،ﻻختﻼف اﳌستوى التق )التكنولو (،
وكثافة رأس اﳌال).(٣
وقد بلغ معامل رأس اﳌال /للناتج
 ،٢٬١٧٥و ان

قطاع الزراعة

ا م ورة السورة نحو

قطاع الصناعة نحو  ،٢٬١٨٢و قطاع النقل واﳌواصﻼت بلغ نحو

) (١اﳌنفي  ،محمد فر ز .مرجع سابق ،ص.۳۸ :
) (٢م الدين ،عمرو .التخطيط اﻻقتصادي) .ب وت :دار ال ضة العر ية١٩٧٥ ،م( ،ص.۹۸ :
 قنديل ،عبدالفتاح .اقتصاديات التخطيط) .ال وت :و الة اﳌطبوعات۱۹۷۲ ،م ( ،ص.۱۰۸ -۱۰۲ :) (٣إبرا يم ،بدوي خليل مصطفى .اﻹحصاءات التطبيقية اﳌملكة العر ية السعودية ،مرجع
سابق ،ص.۱۷٥-۱۷٤ :
)(٢٩٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

 ٢٬٧٧٣ب نما ان قطاع البناء )دور السكن( نحو .١٥٬٩٣٤
ب نما قدرت ذه اﳌعامﻼت اﻻقتصاد الباكستا ي بنحو  ٣٬٨للزراعة ،ونحو ٢٬٩
للمناجم والتص يع ،ونحو  ٣٬٧للصناعة ذات ا
ا

م الكب و نحو  ٢٬١للصناعة ذات

م الصغ و لغت نحو  ٢٣٬٥لبناء اﳌساكن وذلك كما يت

من ا دول ن التالي ن:

)(١/٢

اﳌعدل ا دي لرأس اﳌال الناتج
٢٬٧١٩
٢٬١٧٥
٢٬١٨٣
٢٬٧٧٣
١٥٬٩٣٤
١٬١٥٨

القطاع
مجمل اﻻقتصاد
الزراعة
الصناعة
النقل واﳌواصﻼت
دور السكن )البناء(
قطاعات أخرى

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
اﳌصدر:
اﳌنفي  ،د .محمد فرز" .تقدير اﳌعامﻼت ا دية لرأس اﳌال/اﻹنتاج بحسب القطاعات الرئ سية
سورة" .مجلة اﻻقتصاد) .دمشق :وزارة اﻻقتصاد ،العدد  ،۱۹۰شر ن الثا ي ،نوفم ١۹۷۹م(
ص.٤۱ :

)(٢٩٩

الباب الثا ي

ر
سبة رأس اﳌال الناتج ) ن (
٣٬٨
٢٬٩
٢٬٧
٢٬٩

القطاع
 -١الزراعة
اﻷسماك
الغابات
 -٢اﳌناجم واﳌعادن
 -٣التص يع
ا م الكب
ا م الصغ
 -٤اﻹ شاءات
 -٥الك ر اء والغاز ،اﳌاء
 -٦اﳌواصﻼت والنقل
 -٧تجارة ا ملة والتجزئة
 -٨التأم ن واﳌصارف
 -٩بناء اﳌساكن
 -١٠اﻹدارة ا ومية والدفاع
 -١١ا دمات
اﳌصدر:

٣٬٧
٢٬١
٠٬٨
٩٬٢
٦٬٧
٠٬١
١٬٥
٢٣٬٥
٨٬٨
٠٬٩

Ahmad, Awsaf. "Some Basic Issues of Fiscal Policy in Islamic Economy", Conference Papers,
International Conference of Muslim Schools (Karachi, National Hijra Centenary Committee
Pakistan, March 7-10, 1981), p. 46.

ورغم ما يحيط بتقدير سبة رأس اﳌال للناتج من صعو ات إحصائية ،أو ما يرد
عل ا من تحفﻈات مما يجعل دﻻل ا تقر ية عامة ،فإ ا ستخدم ع نطاق واسع أداة
من أدوات تخطيط التنمية اﻻقتصادية .بل يمكن أن ت ون ذات دﻻلة مفيدة  -و ن انت
تقر ية -دراس نا الرا نة ،إذ أن البيانات اﳌتعلقة بمعامﻼت رأس اﳌال إ الناتج بحسب
القطاعات اﻻقتصادية ست ون مفيدة جدا لتقدير رصيد رأس اﳌال
اقتصادي.
)(٣٠٠

ل قطاع

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

ونﻈرا ﻷن تحديد وعاء ز اة ال شاط اﻻقتصادي لكث من القطاعات يتطلب
معرفة قيمة أصول )أرصدة( ذا القطاع ،فإن تحديد قيمة ذه اﻷصول من خﻼل
بيانات الناتج ا

اﻹجما يتطلب توافر بيانات عن أرقام سب رأس اﳌال إ الناتج ل ل

قطاع .فإذا انت ذه ال سبة عادل  ٤مثﻼ قطاع الصناعة ،و ان ناتج ذا القطاع
معلوما لنا فمن الس ولة بم ان حي ئذ تقدير قيمة أصول )اس ثمارات( ذا القطاع
بضرب قيمة الناتج مقدار سبة رأس اﳌال إ الناتج لنفس القطاع.
والتعرف ع قيمة رأس اﳌال اﳌس ثمر

قطاع من قطاعات اﻻقتصاد و

ا طوة اﻷو لتحديد ما يخص وعاء الز اة من اﻷصول الرأسمالية .إذ أن ا طوة التالية
تحديد ما يخضع للز اة م ا و و صا اﻷصول اﳌتداولة فقط ،أو باﻻصطﻼح
ا اس صا رأس اﳌال العامل النامي و و الفرق ب ن اﻷصول اﳌتداولة وا صوم
اﳌتداولة .واﻷصول اﳌتداولة شمل :النقدية بالصندوق أو بالبنوك وا سابات تحت
التحصيل ،وا زون السل  ،واﳌصروفات اﳌدفوعة مقدما .أما ا صوم اﳌتداولة
ف شمل قروض البنوك التجار ة قص ة اﻷجل ،أو اﳌ

و ات ع اﳌكشوف ،وا سابات

اﳌستحقة اﻷداء للموردين وغ م و ما يتع ن سداد ا بال امل خﻼل عام واحد).(١
فنحن ﻻ نحتاج ﳌعرفة مقدار أو قيمة رأس اﳌال اﳌس ثمر أي قطاع فحسب ،بل
منا أيضا تحديد مقدار رأس اﳌال العامل ،و و ا زء ا اضع للز اة .وتقدر مص ة
الز اة والدخل باﳌملكة العرية السعودية سبة رأس اﳌال العامل رأس اﳌال اﻹجما
بنحو .(٢)٪٢٥

) (١برا س ،موراي .ترجمة :د .أحمد دو دار ،و برا يم عمر .التنمية الصناعية) .القا رة :مؤسسة
فران ل ن للطباعة وال شر ومكتبة اﻷنجلو اﳌصرة ،مايو۱۹۷۰ ،م( ،ص.۱۸۸-۱۸۷ :
) (٢ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقاتها باﳌملكة العر ية السعودية .مرجع سابق ،ص.٦١ :
)(٣٠١

الباب الثا ي

و ذا ان اﳌعامل اﳌتوسط و اﻷ سب واﻷدق لغرض تقدير رؤوس اﻷموال
القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة من ج ة ،و ان اﳌعامل ا دي لرأس اﳌال للناتج أك من
اﳌعامل اﳌتوسط من ج ة أخرى ،فإن اضطرارنا ﻻستخدام اﳌعامل ا دي ع أننا
سنحصل ع تقدير أع من الﻼزم لرأس اﳌال .و عبارة أخرى فإن اﳌعامل ا دي
سي ون متح ا لتقدير أع لرأس اﳌال من اﳌعامل اﳌتوسط ،ومع ذلك ،فإنه نﻈرا ﻷن
دالة اﻹنتاج تأخذ الش ل التا :
ن )الناتج(
ب

)رأس اﳌال(

أ

ر

فإن الفرق ب ن اﳌعامل ا دي واﳌتوسط س تضاءل عند اﳌستو ات الدنيا من
رأس اﳌال ،كما و عند النقطة )أ(.
أما عند اﳌستو ات العليا من رأس اﳌال ،فإن الفرق ب ن اﳌعامل ا دي واﳌتوسط
سي سع ،و التا ي ون اﳌعامل ا دي متح ا نحو اﻷع وعندئذ نحتاج ﻹضافات كث ة
من رأس اﳌال ل صول ع إضافة سيطة من الناتج )أو الدخل(.
وحيث إن كث ا من البلدان اﻹسﻼمية بلدان نامية وفق ة رأس اﳌال مقارنة
بالدول الصناعية ،فإن ذا التح للمعامل ا دي نحو اﻷع ي ون أقل الدول
النامية مقارنة بالدول الصناعية اﳌتقدمة ماديا .و مع آخر فإن ال سبة ا دية )اﳌعامل
ا دي( ت ون أقرب لل سبة اﳌتوسطة )اﳌعامل اﳌتوسط( الدول النامية مقارنة بالدول
الصناعية .وعليه فإن استخدام اﳌعامل ا دي لتقدير رأس اﳌال أي قطاع اقتصادي
دولة نامية ي ون أقل تح ا نحو اﻷع )أي عطينا تقديرا لرأس اﳌال أقرب ل قيقة(
منه الدول الصناعية.
)(٣٠٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

وعموما فإن بيانات اﳌعامﻼت ا دية لرأس اﳌال إ الناتج ل ست دائما متوافرة
ل ل الدول ،ومن باب أو أن ﻻ تتوافر بيانات اﳌعامﻼت اﳌتوسطة ،إذ لم أتمكن من
ا صول ع بيانات حول سبة رأس اﳌال للناتج للقطاعات ا تلفة

اﻻقتصاد

السعودي ،مما ش ل صعو ة بالغة ﻹتمام دراس نا التطبيقية إﻻ أنه نﻈرا ﻷن من
الدراسة

ذه اﻷطروحة و اﻻ تمام بطرق التقدير والتغلب ع صعو ة عدم توافر

البيانات باﻻس شاد بمؤشرات غ مباشرة تمكننا من القيام عملية تقدير حصيلة
الز اة ،فإن ا تديت إ طرقة تنطلق من تحديد سبة اﻷر اح لتعو ضات العامل ن بأجر
ل ل قطاع اقتصادي وال ت شر ا مص ة اﻹحصاءات العامة

الكتاب اﻹحصا ي

السنوي .فإذا حددنا ذه ال سبة ،أمكن لنا ا صول ع مقدار اﻷر اح بقية القيمة
اﳌضافة للقطاع )أي عوائد اﳌلكية ،أو فائض ال شغيل( .و ذا عرفنا مقدار اﻷر اح ﻷي
قطاع استطعنا تقدير رأس اﳌال اﻹجما  ،بناء ع اف ا

مص ة الز اة والدخل بأن

اﻷر اح عادل ) (٪١٥من رأس اﳌال ،أي أن رأس اﳌال و  ٦٬٦٦ضعف اﻷر اح .فإذا حددنا
رأس اﳌال اﳌس ثمر

القطاع ،اعت ناه ) (٪٢٥منه و رأس اﳌال اﳌتداول )العامل،

النامي( ا اضع للز اة ،كما تف ض مص ة الز اة والدخل باﳌملكة العرية السعودية ،ما
عدا بال سبة لقطاع الك راء ،إذ تف ض اﳌص ة أن ) (٪٨٠من رأس اﳌال ع عن أصول
ثابتة ،وفقط ) (٪۲۰عكس رأس اﳌال اﳌتداول) .(١أما إذا استحال تطبيق ذه الطرقة،
فإنه ﻻ مفر عندئذ من اﻻس شاد ب سب رأس اﳌال للناتج لدول أخرى ،واف اض

ا

لﻼقتصاد السعودي ،طاﳌا أن منا و توضيح طرقة التقدير ،بصرف النﻈر عن دقة
عض البيانات اﻹحصائية ،وال

عود ﳌدى توافر البيانات ذا ا عن أي دولة و و أمر

يختلف من دولة ﻷخرى.

) (١ا مجوم .مرجع سابق .ص.٦١ :
)(٣٠٣

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

)(٣٠٥

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

اﳌبحث اﻷول :وعاء ز اة القطاع الزرا .
اﳌبحث الثا ي :وعاء ز اة قطاع اﳌعادن واﳌناجم.
اﳌبحث الثالث :وعاء ز اة قطاع الصناعة التحو لية.
اﳌبحث الرا ع :وعاء ز اة قطاعات البناء واﳌرافق والنقل.
اﳌبحث ا امس :وعاء ز اة قطاع التجارة.
اﳌبحث السادس :وعاء ز اة قطا اﳌال والتأم ن وا دمات اﻻجتماعية وال
اﳌبحث السا ع :القطاع النقدي.

)(٣٠٧

صية.

الباب الثا ي

إن تقدير حصيلة الز اة من خﻼل نﻈام ا سابات القومية ،ستد أوﻻ أن
نضع عار ف إحصائية تطبيقية ﻷوعية ز اة اﻷموال وال وات ل ل قطاع من قطاعات
الدو لﻸ شطة اﻻقتصادية.

اﻻقتصاد وفقا لتص يف ا الصنا القيا

وسنﻼحظ اﳌباحث القادمة ،أن وعاء الز اة قد يت ون من دخول أو أصول
أو من ل ما) .(١والدخول تدفقات ) (Flowsأو تيارات اقتصادية ل ا صفة التجدد
والدور ة ع مدى ف ة زمنية معينة  -غالبا سنة .فمدفوعات اﻷجور ) عو ضات
العامل ن( ،واﻷر اح ،واﻹيجارات ،واﳌبيعات السلعية ،ل ا تدفقات تحدث خﻼل ف ة
زمنية معينة .أما اﻷرصدة ) (Stocksف أصول وموجودات م اكمة عند نقطة زمنية
معينة .فاﻷرصدة النقدية ال يحتفظ ا اﻷفراد واﳌؤسسات ،وا زون السل
) (Inventoryلدى الشر ات واﳌصا ع والتجار ،وصا اﻷصول اﳌالية والنقدية ال
تحتفظ ا اﳌؤسسات أو اﻷفراد ،ل ذه تمثل أرصدة من ثروات أو أصول
أو موجودات تقاس

ﻈة زمنية معينة.

إن بنود وعاء الز اة ال ت ون ش ل دخول أو تدفقات ) (Flowsمن السلع
وا دمات تﻈ ر نﻈام ا سابات القومية من خﻼل أرقام اﻹنتاج اﻹجما والناتج
ا

اﻹجما ) (GDPللقطاعات اﻻقتصادية ا تلفة .والناتج ا

الصا ﻷي

قطاع و قيمته اﳌضافة بت لفة عوامل اﻹنتاج والقيمة اﳌضافة تنقسم إ بندين
) (١إن الفرق ب ن التدفقات ) الدخول ،واﻹنفاقات ،والناتج( واﻷرصدة ﻻ يقتصر ع اﳌف وم بل
يمتد إ قياس ل م ما ،فلقياس أي رصيد ﻻبد من ديد ﻈة القياس ،ولقياس التدفقات
يلزمنا سب ا إ زمن مع ن ح يمكن تحديد مقدار ا .انﻈر:
 مر  ،د .عبدال  .ا اسبة القومية ونﻈام حسابات ا ومة ،مرجع سابق .ص.٥٣-٥١ :)(٣٠٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

رئ سي ن ما :عو ضات العامل ن وفائض ال شغيل).(١
أما عو ضات العامل ن
فإ ا شمل ما ي :
 -۱جميع اﻷجور واﳌرتبات النقدية والعي ية اﳌدفوعة للعامل ن.
 -۲اﻻش ا ات ال يدفع ا أ

اب اﻷعمال للعامل ن صناديق الضمان اﻻجتما .

 -٣اﻻش ا ات اﳌدفوعة أو ا سو ة ﻷنﻈمة اﳌعاشات ا اصة وعﻼوة اﻷسر
والتأم ن الص

والتأم ن ضد ا وادث وع ا ياة وما سواه مما يقوم به أ

اب

اﻷعمال لصا العامل ن.
وأما فائض ال شغيل

)(Operating Surplus

فيقصد به مقدار ما تز د به

القيمة اﳌضافة بت لفة عوامل اﻹنتاج ﻷي قطاع اقتصادي عن عو ضات العامل ن
فيه .و عبارة أخرى فإن فائض ال شغيل ﻷي قطاع ساوي اﻹنتاج اﻹجما بت لفة
عوامل اﻹنتاج ل ذا القطاع مطروحا منه :اﻻس ﻼك الوسيط ،و عو ضات العامل ن،
وا تﻼك رأس اﳌال الثابت )اﻻندثار( ) (Consumption of Fixed Capitalف أن مف وم
فائض ال شغيل ذا التعر ف ،يمثل عوائد اﳌلكية :اﻷر اح ،وعوائد اﳌشاركة،
واﻹيجارات).(٢

(1) U.N., A System of National Accounts, op. cit., pp. 95-97.
Powelson, J. National Income and Flow of Funds, (N.Y.: McGraw-Hill 1960), pp. 227-229.

 البواب ،سيد أحمد .دليل اﳌصط ات اﻻقتصادية القومية) .القا رة :كتاب اﻷ راماﻻقتصادي ،عدد  ۲۲د سم ۱۹۸۹ ،م( ،ص.٣٣-٣٢:
) (٢عبدالفضيل ،محمود ،مقدمة ا اسبة القومية ،مرجع سابق .ص.۷۲ :
)(٣٠٩

الباب الثا ي

وكما سبق القول الباب السابق ،فإن م ونات الناتج ا

اﻹجما )أو القيمة

اﳌضافة( قد تدخل ل ا أو عض ا وعاء الز اة .و ذا ما سي ون علينا توضيحه من
خﻼل عار ف أوعية أموال الز اة ال س د اﳌباحث التالية.
وﻷن وعاء الز اة ﻻ يت ون فقط من دخول بل أيضا قد يضم أرصدة )أصول( ،فإن
الوعاء الز وي ﻷي قطاع اقتصادي س ت ون من بنود مستمدة من تيار الدخل أو بنود من
اﻷرصدة ،أو من ل ما.
وقد تقدم ا زء الفق من الرسالة أن رؤوس اﻷموال )اﻷصول( اﳌتداولة -
دون الثابتة -

ال تخضع للز اة) .(١واﻷصول اﳌتداولة شمل اﳌواد اﻷولية والتمو ية،

واﳌواد نصف اﳌصنعة أو اﳌصنعة جزئيا ،والسلع تامة الصنع وا ا زة للبيع) .(٢ونﻈرا ﻷن
نﻈام ا اسبة القومية ﻻ يقدم لنا ش ل مباشر بيانات عن أرصدة ل قطاع اقتصادي
فعلينا أن نقدر ذه اﻷرصدة بطرق مختلفة حسب طبيعة ل قطاع) .(٣و كذا فإنه

ل

شاط اقتصادي ،سي ون علينا توضيح بنود الدخل واﻷرصدة ال تدخل وعاء ز اة.

) (١و شمل اﻷصول الثابتة اﻵﻻت واﳌعدات واﳌبا ي واﻹ شاءات ،وفقا للنﻈام الدو  -وكقاعدة عامة-
عت ل سلع اﳌنتج ن اﳌعمرة وال تطول حيا ا اﻻقتصادية ﻷك من سنة ،عت أصوﻻ ثابتة
وتدخل ت و ن رأس اﳌال .ففي القطاع العائ تقتصر اﻷصول الثابتة ع اﳌنازل السكنية دون
سوا ا .و ال سبة للقطاع ا ومي ينﻈر لﻺنفاق ع الدفاع بأنه غ منتج عكس اﻹنفاق
ا ومي اﳌتعلق باﻷصول ا قيقية دمة اﻷغراض اﳌدنية .كذلك س بعد ال وة ا يوانية -وفق
النﻈام الدو  -من اﻷصول الثابتة لتضاف إ الزادة ا زون .كما س بعد الزادة اﻷصول
الطبيعية ن يجة للنمو كما حالة الغابات واﻻك شافات ا ديدة ال وة اﳌعدنية .انﻈر:
 الشيخ ،ر اض .دراسات نﻈم ا اسبة اﻻقتصادية القومية .مرجع سابق ،ص.٢٤٩-٢٤٧:) (٢انﻈر :اﳌبحث الثا ي الفصل الثالث من الباب اﻷول من الرسالة.
) (٣راجع الباب الثا ي ،الفصل اﻷول ،اﳌبحث الثالث ،ص ٢٩١ :وما عد ا.
)(٣١٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

و ناء ع ما سبق ،فإن ذا الفصل ينقسم إ عدة مباحث ،يختص ل مبحث
بتحديد وعاء ز اة قطاع اقتصادي واحد أو عدة قطاعات ل ا نفس الوعاء.
وسأتناول ذه القطاعات بال ت ب الذي جرى عليه التص يف القيا
للصناعات )القطاعات( اﻻقتصادية كما ي

الدو

:

اﳌبحث اﻷول :وعاء ز اة القطاع الزرا )ا يوا ي والنبا ي(.
اﳌبحث الثا ي :وعاء ز اة قطاع اﳌعادن واﳌناجم.
اﳌبحث الثالث :وعاء ز اة قطاع الصناعة التحو لية.
اﳌبحث الرا ع :وعاء ز اة قطاع البناء وال ش يد وقطاع الك ر اء والغاز واﳌاء
وقطاع النقل واﳌواصﻼت والتخز ن.
اﳌبحث ا امس :وعاء ز اة قطاع تجارة ا ملة والتجزئة والفنادق واﳌطاعم.
اﳌبحث السادس :وعاء ز اة قطا التأم ن واﳌال والعقار وقطاع ا دمات اﻻجتماعية
وال

صية.

اﳌبحث السا ع :وعاء ز اة القطاع النقدي.
)وعاء ز اة اﻷصول النقدية اﳌالية(.

)(٣١١

الباب الثا ي

للزراعة مف وم واسع

نﻈام ا سابات القومية .ف

شمل افة اﻷ شطة

والفعاليات اﻻقتصادية للوحدات واﳌؤسسات ال عمل ا اﻻت التالية):(١
) (١اﻹنتاج الزرا وا يوا ي والذي يتعلق بإنتاج ا اصيل النباتية والفواكه
والبذور وا ضروات واﻷز ار وحقول الشاي وال ن واﳌطاط كما شمل تر ية اﳌوا ،
و نتاج ا ليب ،والصوف ،والغراء وشرانق ا رر الطبي  ،و وم الدجاج والطيور
واﻷرانب والبيض والعسل وما شابه ذلك ،باﻹضافة إ

افة ا دمات الزراعية ذات

العﻼقة كح اﻷقطان وك س ا ،فصل ا بوب عن قشور ا ،حزم الت ن والقش،
وخدمات ال سات ن كقطف الثمار و غليف و عبئة الفواكه ،و شغيل وسائل الري).(٢
) (٢الغابات وقطع اﻷخشاب :وتضم زراعة الغابات وا افﻈة عل ا ومنتجا ا
اﳌواد الصمغية اﳌطاط و اء اﻷ
لعمليات قطع اﻷ

ار وأدراق ا والقصب والفحم ا ش  .باﻹضافة

ار ونقل جذوع ا وتقطيع اﻷخشاب و نتاج ا.

) (٣افة أنواع الصيد لﻸغراض التجار ة البحتة.
) (٤صيد اﻷسماك لﻸغراض التجار ة باﻹضافة لﻺنتاج البحري من اﻷصداف
واللؤلؤ وا ار والسﻼحف واﻹسفنج وغ ا من منتجات السواحل وا يطات.
(1) UN. ISIC; Statistical Paper, Series M, No. 4 (N.Y., UN, 1968).

) (٢إن قيام اﳌزارع عملية نقل إنتاجه للسوق وتوزعه يتضمن قيامه عملي نقل وتوزع .ومع أن
إضافة القيمة اﳌتولدة من عملية النقل لقطاع النقل واﳌواصﻼت وضافة القيمة
الطرقة اﳌث
اﳌتولدة من عملية التوزع إ قطاع التجارة ،إﻻ إن عملية الفصل ذه صعبة وم لفة من الناحية
العملية كما أ ا قد تؤدي إ أخطاء من الناحية التطبيقية .ولذلك جرى العرف ع إضاف ا
للقيمة اﳌتولدة القطاع الزرا .
)(٣١٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

شمل الزراعة افة اﻷ شطة السابقة سواء ان إنتاج ا و دار ا يتم من قبل
القطاع ا اص أو القطاع العام.


القيمة اﳌضافة ﻷي قطاع ساوي إجما اﻹنتاج ناقصا مجموع ما ستخدمه
القطاع من السلع الوسيطة من القطاعات اﻷخرى وال استعملته

مراحل اﻹنتاج

ساوي من وج ة نﻈر الدخل مجموع الدخول اﳌستحقة لعوامل اﻹنتاج

ا تلفة ،و

ال استخدمت الزراعة ،والقيمة اﳌضافة ت ون إجمالية إذا اشتملت ع ا تﻼك رأس
اﳌال الثابت ،وت ون صافية إذا لم شتمل ع

ذا اﻻ تﻼك) .(١كما يمكن أن ت ون

القيمة اﳌضافة )أو الدخل( مقدرة سعر ت لفة عوامل اﻹنتاج أو سعر السوق .و ذا
انت القيمة اﳌضافة تمثل الناتج اﳌتحقق ضمن ا دود اﻹقليمية للبلد فإ ا س
الناتج ا

.

والناتج ا

سعر ت لفة عناصر اﻹنتاج و الذي يتم تقسيمه حسب القطاعات

اﻻقتصادية ول س الناتج القومي ،اس نادا إ توصيات الدائرة اﻹحصائية التا عة لﻸمم
اﳌتحدة).(٢
ومجموع القيمة اﳌضافة ال يحقق ا القطاع الزرا
الناتج ا

ال تمثل سبة مسا مته

اﻹجما سعر ت لفة عوامل اﻹنتاج .و ذه اﳌسا مة -من زاو ة الناتج-

ساوي اﳌعادلة التالية:
) (١تحسب القيمة اﳌضافة عادة مشتملة ع ا تﻼك رأس اﳌال الثابت ﻷن ذلك س ل التقسيم
القطا للدخل والناتج ،وللصعو ات العملية اح سا ا ول س ل اﳌقارنات الدولية ،ومع ذلك فإن
عدم اس بعاد ا ﻻ يﻼئم أغراض تقدير حصيلة الز اة ،حيث أن ا تﻼك رأس اﳌال الثابت و جزء
من الت اليف وﻻ عد من عناصر وعاء الز اة.
) (٢رضوان ،عبدالقادر محمود .مبادئ ا سابات اﻻقتصادية القومية .ط) ،١ب وت :م شورات
عو دات۱۹۹۰ ،م( ،ص.٦٨٥ :
)(٣١٣

الباب الثا ي

القيمة اﳌضافة لقطاع الزراعة )من زاو ة الناتج( = اﳌبيعات  +قيمة السلع
وا دمات اﳌنتجة داخل القطاع لغرض اﻻس ﻼك اﳌباشر أو لغرض اﻻس ثمار  +قيمة
الزادة ا زون السل  +اﻹعانات ] -اﳌنتجات الوسيطة اﳌستخدمة داخل القطاع من
القطاعات اﻷخرى  +الضرائب غ اﳌباشرة[.
أما القيمة اﳌضافة لقطاع الزراعة )من زاو ة الدخل( فتمثل ا اﳌعادلة التالية:
القيمة اﳌضافة )من زاو ة الدخل( = ]مجموع اﻷجور النقدية والعي ية اﳌدفوعة
للمستخدم ن أو العامل ن  +اﻷر اح قبل استقطاع الضرائب اﳌباشرة واحتياطي ا تﻼك
رأس اﳌال الثابت  +الفوائد واﻹيجارات الصافية اﳌتولدة القطاع[.
إن تقدير القيمة اﳌضافة بطرقة الدخل تتطلب توافر مصادر إحصائية دقيقة
عن الدخول من واقع ال

ﻼت ا سابية للمزارع ن و ﻼت ضرائب الدخل واﻷنواع

اﻷخرى من الضرائب بجانب اﻹحصاءات اﻷخرى اﳌكملة ل ا .لذا يقتصر تطبيق ا ع
الدول اﳌتقدمة لتوافر ذه ال

ﻼت واﻹحصاءات وندر ا الدول النامية.

أما الطرقة الثانية لتقدير القيمة اﳌضافة ف طرقة تقدير القيمة اﻹجمالية
لﻺنتاج ) (Value of Gross Outputل ل نوع من أنواع اﻹنتاج الزرا حيوانيا ان أم نباتيا
أو غ ه .ثم تحسب ت اليف اﳌستلزمات من اﳌواد اﻷولية وتطرح من اﻹنتاج اﻹجما
وصوﻻ إ القيمة اﳌضافة.
و ذه الطرقة أفضل لتقدير حصيلة الز اة ،ذلك أن وعاء الز اة ي ون اﻹنتاج
اﻹجما أحيانا وأحيانا أخرى ي ون اﻹنتاج الصا )الناتج(.
وع

ُ
ل فإن طر قة اﻹنتاج اﻹجما تقدر بأحد طرق ثﻼث:

أ -باستخدام الطرقة اﳌباشرة ساب الكميات وقيمة اﻹنتاج إذا توافر للدولة
ج از إحصا ي و داري عال الكفاءة مع وجود
ا

ومة ل س ل تقديره وحسابه.
)(٣١٤

ﻼت وضرائب أو خضوع اﻹنتاج ﻹشراف

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

ب -أو باﻻعتماد ع التعدادات الزراعية واﳌسوحات اﻹحصائية اﳌعتمدة ع
العينات اﻹحصائية عن مساحة اﻷرا

اﳌزروعة ومعدل إنتاج ال كتار أو الفدان من

مختلف ا اصيل وطرقة الري اﳌستخدمة وعدد اﻷ

ار ومعدل إنتاج ا السنوي إ

غ ذلك من اﳌعلومات ال توفر أساسا جيدا ل ساب.
ج -وأخ ا ناك الطرقة ال

عتمد ع بحوث م انية اﻷسرة) ،(١حيث يقدر

معدل اس ﻼك الفرد الواحد أو العائلة الواحدة من منتوج مع ن ،يضرب عدد الس ان
أو العائﻼت لتقدير الكمية اﳌس لكة ثم يتم عديل ذه الكميات للتغ

ا زون

السل والواردات والصادرات .كما يتم تقدير مستلزمات اﻹنتاج إما باستخدام البيانات
اﻹحصائية اﳌ شورة التعدادات الزراعية عن ت لفة اﳌستخدمات ،أو باح ساب سبة
مئو ة لت لفة اﳌستخدمات من القيمة اﻹجمالية لﻺنتاج).(٢
وأخ ا يجدر التنو ه بمﻼحﻈت ن:
اﻷو  :أن الطرق السابقة لتقدير اﻹنتاج اﻹجما ركزت ع اﻹنتاج النبا ي و ذا لم
يمكن تطبيق ا ع ال شاطات اﻷخرى للقطاع الزرا  ،فإنه ي أ إ طرق أخرى .فمثﻼ يتم
تقدير قيمة اﻹنتاج من اﻷسماك بضرب عدد صيادي اﻷسماك اﳌعدل السنوي لقيمة
ما يصطاده الصياد الواحد) .(٣كما يمكن تقدير عض اﳌنتجات ا يوانية بدﻻلة منتجات
أخرى ،فتقدر كمية اﻹنتاج من ال وم مباشرة من خﻼل اﳌؤسسات القائمة بإنتاج

ا.

) (١ع الرغم من أن ال دف الرئ ل ذه البحوث و استعمال ا أساس لت و ن الرقم القيا
ﻷسعار اﳌس لك ،ول س لتقدير اﻹنفاق اﻻس ﻼ ي ا اص فإنه ي أ إل ا لتقدير قيمة أو كمية
عض اﳌواد ال س لك ا اﻷفراد حالة عدم توافر مصادر مباشرة للبيانات اﳌطلو ة.
) (٢رضوان ،عبدالقادر ،مرجع سابق ،ص ص.٦٩٦-٦٩٥ :
) (٣و مكن ال وء إ طرقة أخرى غ مباشرة تتمثل ضرب مساحة اﳌياه اﳌعدة لصيد اﻷسماك
معدل الصيد من ذه اﳌساحات سنو ا ،مع مراعاة تركز اﻷسماك ب ن منطقة وأخرى.
)(٣١٥

الباب الثا ي

والثانية :أن تقسيم اﻹنتاج الضم الذي س لك ذاتيا من قبل اﳌزارع ن يك سب
أ مية خاصة

الدول النامية نﻈرا ﻻرتفاع س ته وتو

الدائرة اﻹحصائية لﻸمم

اﳌتحدة بتقييم اﻹنتاج اﳌس لك مباشرة من قبل اﳌزارع باﻷسعار ال ي يع ا اﳌنتج.
ومما ﻻ شك فيه أن التقدير التقر للقيمة اﳌضافة أو اﻹنتاج اﻹجما ﻷي قطاع
من القطاعات اﻻقتصادية

الدول ا تلفة يﻈل أفضل كث ا من عدم توافر ا ع

اﻹطﻼق ،و ذا ﻻ يمنع من العمل ا اد اولة تحس ن البيانات وتطو ر

ا سنو ا.

ومن خﻼل اﳌطالب التالية ،سأحاول أن أضع عار ف عملية ﻷوعية الز اة
القطاع الزرا  ،بحيث ت ون مناسبة لتقدير حصيلة الز اة ال يتوقع جمع ا من مجمل
ال شاط الزرا :
اﳌطلب اﻷول :و ختص بوعاء ز اة ال وة ا يوانية ومنتجا ا.
واﳌطلب الثا ي :يختص بوعاء ز اة اﻹنتاج النبا ي.
اﳌطلب الثالث :يختص بوعاء ز اة ال

وة السمكية.

وأخ ا،
اﳌطلب الرا ع :الذي يختص بوعاء ز اة منتجات الغابات.

)(٣١٦

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

عد ال وة ا يوانية من اﳌوارد اﻻقتصادية ال امة

عض بﻼد العالم ،وم ا

عض البﻼد اﻹسﻼمية السودان والصومال .ولك ا تقل دول أخرى اﳌملكة العرية
السعودية ،فقد بلغت سبة مسا مة القطاع الزرا
حوا )(٪٤٬٥

الناتج ا

اﻹجما السعودي

عام ١٤٠٦ه ،و ذا است ن نا قطاع النفط ،فإن ذه ال سبة تبلغ

) .(١)(٪١٠٬٧فإذا علمنا أن ناتج ال وة ا يوانية و جزء من الناتج الزرا  ،فإن سبة
مسا مة ال وة ا يوانية ستمثل رقما أقل من ) (٪ ٤٫٥من مجمل الناتج ا
وسوف يت

.

معنا الباب القادم مقدار حصيلة الز اة ال يمكن جمع ا من

ذه ال وة و سب ا بال سبة لبقية اﻷموال الز و ة واﻷ شطة اﻻقتصادية ا اضعة للز اة.


حيث أن مجال البحث و الرط ب ن الز اة وا سابات القومية ،فﻼ بد أن
ت

م عملية تقدير الز اة مع الطرقة ال

عرض ا البيانات

نﻈام ا سابات

القومية .ونﻈرا ﻷن ا سابات القومية تم ب ن الدخل اﳌتولد القطاع اﻻقتصادي من
ناحية ،ورصيد اﻷصول )أو رؤوس اﻷموال( اﳌستخدمة ذلك ال شاط من ناحية أخرى،
ونﻈرا كذلك أن الز اة تجب إما الدخول أو اﻷصول أو ف ما معا ،فإن عند تحديد
أوعية ز اة القطاعات اﻻقتصادية سأفصل بنود أوعية الز اة من حيث الدخل والرصيد،
فأب ن ما يمثل بنود أوعية الز اة من الدخل اﳌتولد القطاع وما يمثل تلك البنود و دخل
الوعاء من أرصدة أو أصول القطاع.
) (١تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤٠٧ه .ص.٢٢٤ ،٨١ :
)(٣١٧

الباب الثا ي

فبال سبة لل وة ا يوانية ومنتجا ا ،سنﻼحظ أن ل ا طبيعة خاصة ،ذلك أن
تيار ناتج )أو دخل( ال وة ا يوانية ) (Livestockالذي يﻈ ر حسابات الناتج القومي
يمثل التغ

أرصدة ا يوانات اﳌتحقق خﻼل العام )اﳌواليد  -الوفيات( باﻹضافة

للدخل من منتجات اﻷلبان ،والبيض ،وال وم .والتغ

أرصدة ا يوانات تحسب

ز اته عند تقدير ز اة ال وة ا يوانية ذا ا ﻷن الز اة تفرض ع اﻷم ات واﳌواليد و ن
انت تؤخذ من أواسط اﳌال .أما منتجات ذه اﻷرصدة فﻼ ز اة عل ا ما دامت رقا ا )أي
اﻷصل( قد أخرج ع ا الز اة.
ومن وج ة نﻈر ا اسبة القومية ،نﻼحظ أن اﳌنتجات ا يوانية من اﻷلبان
وال وم ونحو ا للسائمة ال تر

الكﻸ اﳌباح  -وال تنطبق غالبا ع اﻹبل واﻷغنام

ال تر ى من قبل س ان البادية أو شبه البادية  (١)-وال

س لك من قبل أ

ا اﻻ

تجد طرق ا لﻸسواق ،ومن ثم ﻻ تﻈ ر ضمن أرقام ا سابات القومية ﻷن أرقام
ا سابات القومية ستمد من الصفقات ال تتم اﻷسواق ،فﻼ تدخل وعاء الز اة.
و كذا فإن منتجات السائمة اﳌتخذة للنماء ﻻ تدخل وعاء الز اة إما ﻷن أصل ا سبق
وأن خضع للز اة ،أو ﻷن قيم ا ﻻ تﻈ ر

ا سابات القومية ،أو أخ ا ﻻحتمال أن

كميا ا أقل من النصاب.
أما اﳌنتجات ا يوانية ﳌزارع ال بية وال سم ن ومزارع اﻷلبان -كمزارع اﻷبقار
واﻷغنام وال

غذى بت لفة و نﻈر ل ا أصول ثابتة -وتتخذ للتجارة فإن منتجا ا ﻻ

) (١البادية جماعات الس ان ال تتصف حيا ا بال حال الدائم و توقفون حيث اﳌاء والكﻸ .أما
شبه البادية فإن وجود مزارع ل م تجعل م دائ اﻹقامة ،إﻻ أن ما يمل ونه من حيوانات ﻻ غذى
بت لفة بل تر خارج اﳌزرعة ﻷ ا ﻻ تب ت وﻻ ع ش مزارع م .انﻈر:
وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .الكتاب اﻹحصا ي الزرا السنوي للمزارع التقليدية وا صصة
لﻺنتاج النبا ي وا يوا ي لعام ۱۹۸۷/۱۹۸٦م) .الراض :إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء،
د.ت .(.العدد ا امس.
)(٣١٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

تخضع للز اة تحت عنوان ز اة اﻷ عام ،و نما ت ون وعاء للز اة تحت عنوان ز اة
اﳌنتجات ا يوانية ال عامل معاملة عروض التجارة.
و ذا انتقلنا إ قضية كيفية تحديد النصاب ع اﳌستوى القومي عند تقدير
حصيلة ز اة الدخل من اﳌنتجات ا يوانية ،فإننا سن ا ظ لن نجد عنتا كب ا .فأما
النتاج ا ديد ل ذه ا يوانات )أي الوﻻدات(  -و و ما عت دخﻼ

عرف ا اسبة

القومية  -فﻼ نحتاج لتحديد نصابه ﻷنه يضم لﻸم ات و ز ى مع ا كرصيد ﻻ كدخل .وأما
اﳌنتجات ا يوانية من اﻷلبان والبيض وال وم ونحو ا وال ت تج من قبل صغار
اﳌنتج ن ،فإنه باﻹم ان اﻻف اض أن إنتاج م و من الصفر بحيث ي اد يكفي
احتياجا م اﻷساسية ،ف س لك ذاتيا وﻻ تﻈ ر أرقامه ا سابات القومية .فإذا جئنا
ﳌنتجات اﳌزارع الكب ة ،فإنه من اﳌعقول جدا أن نف ض أن ل اﻹنتاج )اﳌدخل( يفوق
النصاب ومن ثم يخضع جميعه للنصاب.


يت ون ذا الوعاء من الزادة

رصيد اﻷ عام اﳌتحقق خﻼل العام باﻹضافة

للدخول من اﳌنتجات ا يوانية اﻷلبان والبيض وال وم والعسل والصوف وا ر ر
وغ ا .و مثل ذلك ا سابات القومية الناتج ا

بت لفة عوامل اﻹنتاج الذي يت ون

أساسا من عو ضات العامل ن وفائض ال شغيل )عوائد اﳌلكية( .أما عو ضات العامل ن
)اﻷجور( فإ ا ﻻ تخضع للز اة عند جم ور الفق اء ب نما رأى عض اﳌعاصرن
القرضاوي تزكي ا عند قبض ا كز اة كسب عمل ع النحو الذي فعلناه

القسم

الفق ) .(١في بقى فائض ال شغيل الذي عد من وعاء ز اة الدخل اﳌتحقق من ال وة
ا يوانية .أي أن الوعاء و صا العائد الذي يتولد من اﻷصول الثابتة و خضع ذا
الوعاء للز اة ب سبة ) (٪۱۰قياسا ع دخل الناتج الزرا .
) (١انﻈر القسم الفق من الرسالة ،ص ١٣٤ :وما عد ا.
)(٣١٩

الباب الثا ي


ز اة اﻷ عام

ز اة ع ال وة أو الرصيد .وقد أجمع الفق اء ع أن رصيد اﻷ عام
ذلك ما شابه ذه اﻷنواع

من سائمة اﻹبل واﻷغنام والبقر يخضع للز اة ،و دخل

الثﻼثة ا وام س واﳌاعز ،أما ما ان م ا رث ،أو سقي زرع ،أو حمل أثقال -أي انت
حيوانات عاملة -فﻼ ز اة عل ا).(١
أما ا يوانات ال ترى مزارع ال سم ن أو اﻷلبان أو مزارع الدواجن ،وال غذى
بت لفة معﻈم العام ،وترى لغرض إنتاج ال وم واﻷلبان والبيض ،فإ ا عامل كما عامل
رؤوس اﻷموال الثابتة اﳌصا ع .وعليه فﻼ ز اة ف ا ع رأي جم ور الفق اء .و نما تز ى
عوائد ا أو منتجا ا عد مرور ا ول ع ملكية ذه العوائد ،و ذلك تدخل

وعاء

الدخل ﻻ الرصيد.
)(٢

وعليه فإن وعاء ز اة ال وة ا يوانية كرصيد

و:

 -١رصيد اﻷ عام السائمة من اﻹبل والبقر والغنم مع إضافة ما شابه ذلك
ا وام س واﳌاعز .واﻻقتصار ع سائمة اﻷ عام و رأي جم ور الفق اء و و الرأي
الذي سنأخذ به عند تقدير ا صيلة الباب الثالث.
 -۲أو و رصيد اﻷ عام السائمة واﳌعلوفة ع حد سواء ،و ذا رأي اﻹمام
مالك ،ولن نأخذ به.

) (١و ذا الشرط خاص باﻹبل والبقر ،ب نما ان اﻹمام مالك يرى أن الز اة تؤخذ من السائمة وغ
السائمة ومن العاملة وغ العاملة .انﻈر القسم الفق  ،ص.٥١
) (٢النﻈام الدو اﳌوحد )نﻈام اﻷمم اﳌتحدة للمحاسبة القومية( س بعد ال وة ا يوانية من
اﻷصول الثابتة لتضاف إ الزادة ا زون .وكذلك س بعد الزادة اﻷصول الطبيعية
ن يجة النمو ،كما حالة الغابات واﻻك شافات ا ديدة ال وة اﳌعدنية .انﻈر:
 الشيخ ،ر اض .دراسات نﻈم ا اسبة اﻻقتصادية القومية .مرجع سابق .ص.٢٤٩-٢٤٨:)(٣٢٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

تتم ز اة الزروع والثمار )اﻹنتاج النبا ي( عن غ ا من اﻷموال الز و ة اﻷ عام،
والنقود ،وعروض التجارة ،بوجوب الز اة ف ا بمجرد تحقق اﻹنتاج الذي و نماء اﻷرض
وغل ا .و ذا ﻻ ش ط

ز ا ا حوﻻن ا ول .فالز اة

استغﻼل اﻷرض الزراعية ،ﻻ ع اﻷرا

ع اﻹنتاج أو عائد )ر ع(

الزراعية ذا ا .ذا و الثابت عند جم ور

الفق اء كما مر معنا ا زء الفق من الرسالة).(١
) (١يرى عض اﻻقتصادي ن اﳌسلم ن اﳌعاصرن أن عﻈم قيمة اﻷرا الزراعية وقتنا الرا ن
ستد من فق ائنا إعادة النﻈر إم انية فرض الز اة ع ع ن اﻷرض ﻻ إنتاج ا فقط ،نﻈرا ﻷن
اﻷرا الزراعية أصبحت تمثل اليوم ش ل من أش ال ال وة ﻻ يقل عن اﻷموال )اﻷصول( اﻷخرى
الواجب ف ا الز اة .إذ أن زادة س ان العالم وما يصاحبه من زادة كب ة الطلب ع اﳌنتجات
الزراعية ،وزادة العرض من الناحية اﻷخرى بفضل تطبيق أساليب اﳌيكنة الزراعية واستخدام
طرق التوسع الزرا اﻷفقي والرأ لزادة اﻹنتاج غرض دخول اﻷسواق العاﳌية اﳌتنامية،
وتنﻈيم ذه اﳌزارع بتطبيق اﻷش ال ا ديثة للمؤسسات التجارة ،ل ذلك أدى إ أن تصبح
اﻷرا الزراعية شكﻼ من أش ال رأس اﳌال النامي ،اﳌشابه ﻷش ال رؤوس اﻷموال اﻷخرى
التجارة والصناعة ،فإذا أضيف إ ذلك زادة درجة )إم انية( تحول ال وة من ش ل مع ن من
أش ال اﻷصول إ آخر بفضل توسع وتطور اﻷسواق اﳌنﻈمة لتبادل وتحو ل ال وة من نقود إ
أصول و العكس ،باﻹضافة ل ايد تطبيق اﻷساليب واﻻس اتيجيات التجارة ع ال شاط الزرا ،
فإنه سيصبح لﻸرا الزراعية قيمة م ايدة ،بحيث يصبح ملك ذه اﻷرا شكﻼ وا ا من
أش ال ال وة اﳌتاح لﻸغنياء ،فضﻼ عن أن ال شاط الزرا نفسه أصبح صناعة زراعية وخاصة إذا
قارنا ذلك مع النوع ا ديد من فقر اﳌدن الذي س بمدن ا يام أو الصناديق أو مدن القبور
)السكن بجانب القبور( و الﻈا رة ال ﻻ تخط ا الع ن العديد من دول العالم الثالث )النامي(
ومن ضم ا عض الدول اﻹسﻼمية.
ل ل ذلك ساءل عض الباحث ن من اﻻقتصادي ن اﳌسلم ن حول ما إذا حان الوقت ﻻعتبار
ومعاملة اﻻس ثمارات الزراعية )بما ف ا ملك اﻷرا  ،واﻵﻻت واﳌعدات والصناعات ال تأخذ
ش ل وتصرفات اﻷعمال واﳌؤسسات التجارة الكب ة( اﳌوجودات التجارة ف ى كعروض
)=(
التجارة ،قياسا ع موجودات التاجر من اﻷحصنة والعبيد.
)(٣٢١

الباب الثا ي

و الرجوع ﻵراء الفق اء

ز اة الزروع والثمار يمكن أن نم ب ن اﻵراء التالية،

مبتدئ ن بالرأي اﳌضيق ومن ن بأك اﻵراء توسعا:
الرأي اﻷول :يحصر الز اة اﻷصناف اﻷر عة الواردة ا ديث النبوي الشرف
و ا نطة )القمح( ،والشع  ،والتمر ،والز ب ،و و رأي ﻻبن عمر و عض التا ع ن
ر

ﷲع

م.

الرأي الثا ي :و و الذي يجعل وعاء ز اة الزروع والثمار ل ل ما يقتات و دخر
و ي س من ا بوب والثمار .و و مذ ب اﻹمام ن مالك والشاف .
الرأي الثالث :و و مذ ب اﻹمام أحمد ،الذي يوجب الز اة

ل ما أخرجت اﻷرض

مما يقصد بزراعته نماء اﻷرض ،و ستغل به عادة  -فاس ث ا طب وا ش ش والقصب.
و مكن إضافة رأي خامس و و لداود الﻈا ري وأ
ا

 -ولن نأخذ به  -و و إيجاب الزراعة

ابه أورده ابن حزم

ل ما أنب ت اﻷرض دون است ناء).(١

)=( انﻈر ذلك:
القحف ،منذر" .اﻹم انات اﳌالية واﻵثار اﻻقتصادية للز اة" ،بحث باللغة اﻹنجل ية غ م شور،
)جدة :بنك التنمية اﻹسﻼمي۱٤۰۸ ،ه( ،ص.١٥-١٤:
وعند النﻈر فيما يجرى به العمل من قبل مص ة الز اة والدخل السعودية ،نجد أن الشر ات
الزراعية اﳌملكة العر ية السعودية تخرج نوع ن من الز اة:
 -١ز اة ع اﻹنتاج الزرا ) القمح والشع ونحو ما(.
 -٢ز اة ع رأس مال الشركة وأعمال ا اﻷخرى باعتبار ا تمارس شاطا تجار ا سو قيا و ن ان
يختص بال سو ق الزرا .
انﻈر - :التقر ر السنوي ا امس لس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية) .الر اض :شركة
حائل للتنمية الزراعية۱۹۸۹ ،م( ص.۳۰ :
الصدقة .يح أن اﳌالك وا ول واحد ولكن ال شاط )أو اﳌال( أو
وﻻ عت ا ذا ث
الس ب اختلف .انﻈر:
 ابن قدامة ،اﳌغ  ،مرجع سابق.۳٥-۳٤/۳ : أبو عبيد ،اﻷموال ،مرجع سابق ،ص.۳۷٥ : القرضاوي ،فقه الز اة ،مرجع سابق.۱۰٤۱/۲ :) (١ابن حزم .ا  ،مرجع سابق.۲۱۲/٥ :
)(٣٢٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

واﻵن يمكن أن نحدد أوعية الز اة اﳌق حة لعملية تقدير حصيلة ز اة اﻹنتاج
النبا ي كما ي

:



من ضمن اﻵراء السابقة سوف أختار رأي ن أحد ما رأي اﻹمام أحمد واحد من
اﳌذا ب اﳌقيدة لوعاء الز اة وﻷنه اﳌذ ب اﳌعمول به البﻼد السعودية واﻵخر مذ ب
اﻹمام أ ي حنيفة كرأي موسع لوعاء الز اة.
وعليه فإن اﻷوعية ال سأطبق ا :
اﻷول :ل اﳌنتجات الزراعية مما يي س و بقى و ال ،مع اس بعاد صغار اﳌنتج ن
الذين يقل إنتاج م عن حد النصاب .و و مذ ب اﻹمام أحمد.
الثا ي :ل اﳌنتجات الزراعية مما يقصد بزراع ا نماء اﻷرض دون تقيد بالنصاب،
و ذا و مذ ب اﻹمام أ ي حنيفة.
وسنﻼحظ الباب القادم أن قضية النصاب ﻻ تمثل مش لة كب ة ﻷن متوسط
إنتاج ا يازة يفوق النصاب غالبا ،وسنف ض أن ل اﳌنتجات الزراعية تتم القطاع
ا اص ،و و فرض واق

للبﻼد السعودية.



إن رأي جم ور الفق اء أنه ﻻ ز اة ع رصيد اﻻس ثمارات الزراعية -اﻷرا
واﳌعدات واﻵﻻت -و ذا ان ناك من اﻻقتصادي ن اﻹسﻼمي ن اﳌعاصرن من يرى ضرورة
تقديم حقائق وم رات الواقع اﻻقتصادي الرا ن للفق اء والشرعي ن ﻹعادة النﻈر
اﻷح ام الشرعية ا اصة باﻻس ثمارات الزراعية ،فإن ذا يخرج عن نطاق دراس نا.
وسنأخذ

ذه الدراسة بالرأي ا مع عليه عدم خضوع اﻷرا

للز اة ،ومن ثم فﻼ ز اة ع رصيد الزروع والثمار.
)(٣٢٣

الزراعية

الباب الثا ي

و دخل ضمن القطاع الزرا  ،وفقا للتص يف الدو القيا

للصناعات ،اﻹنتاج

السم ي .و قصد به كمية اﻷسماك وا يوانات اﳌائية اﻷخرى ال يتم صيد ا خﻼل ف ة
معينة ،وما يصطاد من السمك اليوم يبلغ كميات كب ة ،ذات قيم طائلة ،تقوم به
مؤسسات تجار ة كب ة .و ن ظلت سبة ض يلة من اﻹنتاج تتم من قبل صغار الصيادين.
وقد أوردنا

ا زء الفق

أن جم ور الفق اء اﳌتقدم ن لم يوجبوا الز اة

اﳌستخرج من البحر اللؤلؤ واﳌرجان والسمك .وقد أوجب عض الفق اء اﳌعاصر ن
الز اة السمك ،ولك م اختلفوا مقدار الواجب حيث تراوح من ) (٪۲۰إ ).(١)(٪٢٫٥
وسنأخذ بالرأي الذي يقول ب كية السمك بمقدار ر ع العشر م فاض عن
النصاب ،ونصابه نصاب النقود .وسنف ض أن الز اة تفرض ع أ
الكب ة من منت

اب الشر ات

اﻷسماك لتوافر النصاب مع م .وع ذلك فيمكن أن نق ح أحد

الرأي ن التالي ن وعاء لز اة صيد السمك:
 -١ل صا القيمة اﳌضافة للصيادين  -ما عدا دخل العمالة الذي إذا ز ي ف و
من باب ز اة كسب العمل ع أن يز ى منه ما يفيض عن ا اجات اﻷساسية
ﻷ

اب دخول العمل.
 -۲أن الوعاء يت ون من الز ادة رصيد اﻹنتاج ا ا ز للبيع ) السمك اﳌث (،

باﻹضافة للرصيد نفسه.
) (١وقد رأى اﻷستاذ أبو اﻷع اﳌودودي أنه ﻻ ز اة ع ن السمك ،بل تجب التجارة به كما
تجب عروض التجارة.
 اﳌودودي ،أبو اﻷع  :فتاوى الز اة .مرجع سابق ،ص،۳۳ :وانﻈر :القسم الفق من الرسالة ،ص ۱۲۱ :وما عد ا.
)(٣٢٤

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

التعرف اﻷول يوافق رأي الشيخ القرضاوي الذي يوجب تزكية صيد السمك
بمعدل يتفق عليه الفق اء  -و اوح ذا اﳌعدل ب ن ) (٪۲۰قياسا ع الر از ح )(٪٢٫٥
قياسا ع النقود .-
و وافق التعرف اﻷول أيضا الرأي الذي يذ ب إ معاملة صيد السمك كش ل من
أش ال اﳌؤسسات التجار ة ،ووعاؤ ا حي ئذ و الدخل ورأس اﳌال اﳌتداول.
أما التعرف الثا ي ،فإنه يوافق الرأي الذي يقول ب كية مقدار الزادة الرصيد
)ا زون( ا ا ز للبيع باﻹضافة إ الرصيد ذاته .أي من يقول ب كية إجما اﻹنتاج عند
)(١

تحققه .وفرض الز اة ع إجما اﻹنتاج إذا بلغ النصاب و رواية عن اﻹمام أحمد
وكذلك عن عمر بن عبدالعزز).(٢

) (١ابن قدامة :اﳌغ  ،مرجع سابق.۲۸/۳ :
) (٢أبو عبيد :اﻷموال .مرجع سابق.۳٤۸ :
)(٣٢٥

الباب الثا ي

يدخل ضمن القطاع الزرا

حسب التص يف القيا

الدو للقطاعات

اﻻقتصادية ،منتجات الغابات  -الطبيعية أو اﳌزروعة وكذلك مشاتل الغابات اﻷخرى
اﳌستخدمة ﻷغراض اﻹ شاء أو عمل السياج أو لﻸغراض الصناعية ا تلفة.


ﻻ ز اة ع منتجات الغابات من ا طب واﻷخشاب وفقا لرأي جم ور الفق اء.
إﻻ أن عض الﻈا ر ة يرون ز ا ا كغ ا من اﳌنتجات الزراعية النباتية).(١
وغالبا ما نجد أن مناش إنتاج ا شب) (٢تأخذ ش ل الشر ات التجار ة
َ
أو اﳌصا ع ومن ثم فتأخذ حكم ز اة التجارة .أما عو ضات العمالة اﳌتحققة ذا
ال شاط فإ ا عامل كغ ا من اﻷ شطة ف ى وفق الرأي الذي يرى ز ا ا عد أن
تفيض عن ا اجات اﻷصلية ﳌك س الدخول.
وعليه فإن التعر فات البديلة اﳌق حة لوعاء ز اة دخل منتجات الغابات :
 -١قيمة اﳌنتج من اﻷخشاب وا طب )غ اﳌصنع( .و و رأي داود الﻈا ري
ومن وافقه ولن نأخذ به.
 -٢القيمة اﳌضافة -ما عدا عو ضات العامل ن -مع اس بعاد صغار اﳌنتج ن
ممن ﻻ يبلغ إنتاج م النصاب .أما أصول الغابات اﻷرا
ثابتة ،فإ ا

عد أصوﻻ ثابتة ﻻ تخضع للز اة.

) (١ابن حزم .ا
).Lumber Mills (٢

 ،مرجع سابق.۲۱٤/٥ :
)(٣٢٦

أو أي اس ثمارات أصول

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

(

)

و شمل ذا القطاع ع ال شاطات اﻻقتصادية لفعاليات استخراج الفحم
ا

ري ،والنفط ا ام ،وخامات اﳌعادن اﻷخرى ا ديد والنحاس وغ ا ،باﻹضافة إ

قلع اﻷ ار والط ن وال
و الدول ال

ور وحفر الرمال واستخراج اﳌ .
سا م ف ا قطاع التعدين واﳌقالع ب سبة امة

ال شاط

اﻻقتصادي ،ت ون اﻹحصاءات عن قيم اﻹنتاج والت اليف متوفرة ،كما حالة الدول
اﳌنتجة للنفط حيث تقوم شر ات النفط ب نﻈيم و عداد و شر ذه اﻹحصاءات ،مما
س ل تقدير القيمة اﳌضافة ل ذا القطاع بطرح مستلزمات اﻹنتاج من قيمة اﻹنتاج
اﻹجما ومع أن الفق اء اختلفوا حول اﳌعدن الذي يؤخذ منه الز اة ع النحو الذي
رأيناه

القسم الفق من ذه الرسالة ،إﻻ أن عددا من الفق اء اﳌعاصرن ر وا

مذ ب ا نابلة أن اﳌعدن الذي يتعلق به الوجوب و ل ما خرج من اﻷرض مما يخلق
ف ا من غ ا مما له قيمة).(١
ومن ناحية أخرى ،اختلف الفق اء أيضا مقدار الواجب اﳌعدن ،فم م من
ُ
قال إن معدل الز اة و ا مس ،وآخرن قالوا برع العشر.
كذلك عرفنا أن جم ور الفق اء ذ ب إ اعتبار النصاب ز اة اﳌعدن من ج ة
وعدم اعتبار ا ول من ج ة أخرى).(٢

) (١انﻈر القسم الفق من الرسالة ،ص.١١٤ :
) (٢انﻈر القسم الفق من الرسالة ،ص ١١٧ :وما عد ا.
)(٣٢٧

الباب الثا ي


) (١أخذا باﳌذ ب ا نب و و أوسع اﳌذا ب اﳌعدن الذي تجب فيه الز اة
والذي يق
اﻹنتاج اﻹجما

بأن الز اة تجب

ل ما خرج من اﻷرض من اﳌعادن ،فإن الوعاء و

)(Gross Output

دون خصم أية ت اليف ،ودون اعتبار ل ول،

و شرط أن ت ون ملكية اﳌعدن ملكية خاصة  -أما اﳌلكية العامة للمعدن فإ ا تخرج
اﳌال من ا ضوع للز اة عند جم ور العلماء.
) (٢و رى عض اﳌعاصر ن أن وعاء الز اة ل ذه الصناعة و صا تيار الدخل
أي القيمة اﳌضافة اﳌتولدة

ذا القطاع )دون عو ضات العامل ن ال

عامل وفق

ز اة كسب العمل().(١


إذا اعت نا أن مقدار الواجب
 ،(٢)(٪٢٠فإن القاعدة

ذا القطاع و ا مس  -الر از) -أي بمعدل

حيثما ان ناتج أو دخل مال ز وي مع ن يخضع ﳌعدل ز اة

عال ،فإن أصول ذا القطاع ) (Stockﻻ تدخل وعاء الز اة .وعليه فإنه ﻻ ز اة ع
رصيد أو أصول ذا القطاع ،خاصة وأن الرأي الشا ع

الدول اﻹسﻼمية أن ملكية

اﳌعادن يجب أن ت ون عامة ،واﳌلكية العامة للمال تخرجه من ا ضوع للز اة.

) (١انﻈر :القحف ،منذر .اﻹم انات اﳌالية واﻵثار اﻻقتصادية للز اة .مرجع سابق .ص.٢٤ :
) (٢يرى عض اﳌفكر ن اﻹسﻼمي ن اﳌعاصرن ،أن الواجب و ا مس وح لو انت اﳌلكية عامة
للدولة .انﻈر - :د .الفنجري ،محمد شو  ،اﻹسﻼم والضمان اﻻجتما  .مرجع سابق .ص.٥٩:
و رى البعض اﻵخر أن الواجب و ا مس ،وصفته ز اة ،و شرط أﻻ تملكه الدولة ،انﻈر:
 البنا ،د .محمود عاطف .نﻈام الز اة والضرائب اﳌملكة العر ية السعودية .مرجع سابق.ص.١٥٢:
)(٣٢٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

وع

ل ،فح لو ان مقدار الواجب ر ع العشر )ﻻ ا مس( فإن ز اة اﳌعادن

ع اﻹنتاج ﻻ ع اﻷصول أو رأس اﳌال .والز اة واجبة إذا انت اﳌلكية خاصة ،أما
إذا انت اﳌلكية عامة فإن جم ور العلماء ﻻ يخضع ا للز اة).(١

) (١ر اﻷستاذ أبو اﻷع اﳌودودي ما ذ ب إليه ا نابلة أن ز اة اﳌعدن تتعلق ب ل ما استخرج من
باطن اﻷرض من اﳌعادن ا امدة أو ا ارة ،والواجب ف ا ) (٪٢٬٥إذا بلغت نصابا و انت مملوكة
مل ا خاصا ..انﻈر :اﳌودودي ،أبو اﻷع  .فتاوى الز اة .ترجمة :رضوان الفﻼ )جدة :اﳌركز العال
ﻷبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي ،جامعة اﳌلك عبدالعزز١٤٠٥ ،ه( ص .۳۱ :وراجع كذلك ص١١٣ :
من ا زء الفق من ذه الرسالة .ومع ذلك ف ناك من اﳌعاصرن من يرى إخضاع ناتج الب ول
وال وة اﳌعدنية  -وكذلك ال وة السمكية قياسا عل ا  -للز اة سعر ) (٪٢٬٥م بلغ الناتج النصاب،
وﻻ عت للنصاب حول ،وﻻ ع ة أيضا لت اليف اﻻستخراج أو التصفية .بمع أن ز اة الب ول
تحدد ب سبة ) (٪٢٫٥من قيمة ل برميل خام ناتج بدون خصم الت اليف  -ول س ب سبة من صا
الدخل عد خصم الت اليف الﻼزمة لتحقيقه .وﻻ يمنع من وجوب الز اة الب ول وال وة اﳌعدنية
ون اﳌلكية عامة للدولة.
أما منتجات الب ول ومشتقاته وصناعاته الب وكيماو ة الب ين والديزل والزت واﻷثل ن
وغ ا ،وكذا تص يع اﳌعادن و عليب اﻷسماك فإ ا تخضع لز اة التجارة والصناعة بمف وم عاﳌنا
اﳌعاصر .انﻈر:
-

اته ،د .شو إسماعيل .التطبيق اﳌعاصر للز اة .مرجع سابق .ص.۲۲۱-۲۰۰ :

وكذلك لنفس اﳌؤلف" .أصول محاسبة الز اة وضبط جمع ا وصرف ا" .أبحاث وأعمال مؤتمر الز اة
الدو ) .ال و ت :ب ت الز اة١٤٠٤ ،ه( ،ص ،۳۳۷-٣٣٦ :وانﻈر اﳌناقشة حول بحثه وآراء اﳌؤ دين.
ص ٣٥٧ :وما عد ا.
)(٣٢٩

الباب الثا ي

وفقا للتص يف الصنا القيا

الدو لﻸ شطة اﻻقتصادية ،تضم الصناعة

التحو لية جميع اﻷ شطة الصناعية ال تتضمن تحو ل اﳌادة اﻷولية إ سلع و ضا ع إما
تامة الصنع أو نصف مصنعة .فقطاع الصناعة التحو لية غطي مدى واسعا من
اﻷ شطة الصناعية اﻷغذية واﳌرطبات ،وال سيج واﳌلبوسات ،وصناعة ا شب واﻷثاث،
والورق والطباعة ،والكيماو ات والنفط واﳌطاط والبﻼس يك ،واﳌعادن ...إ  .وقد تفرد
عض الدول بندا خاصا لنوع من الصناعات التحو لية ﳌا قد يمثله من أ مية س ية
اﻻقتصاد.
ففي اﳌملكة العرية السعودية ،يصنف قطاع الصناعة التحو لية إ قسم ن
رئ سي ن ،نﻈرا لﻸ مية ال س ية ﻷحد ما ،الذي يأخذ بندا خاصا به ،ب نما يتم تجميع ما
سواه بند آخر ،ولذلك نجد أن بيانات الناتج ا

اﻹجما لقطاع الصناعة التحو لية

اﻻقتصاد السعودي تنقسم إ :
)أ( صناعة تكر ر النفط.
)ب( ما عدا ا من صناعات تحو لية.
والناتج الصنا

شمل افة البضا ع اﳌنتجة تامة الصنع أو نصف اﳌصنعة

وتقوم البضا ع ا ا زة سعر السوق -أي تضاف الضرائب السلعية )غ اﳌباشرة( إن
وجدت ،وتطرح اﻹعانات -إذا ان الغرض تقدير الناتج سعر السوق ،أما إذا ان
الغرض تقدير الناتج سعر عناصر اﻹنتاج )أي سعر الت لفة( ف س بعد الضرائب
وتضاف اﻹعانات .وأما البضا ع غ ا ا زة فإ ا تقوم سعر الت لفة و ستخدم القيمة
الدف ية لذلك.
)(٣٣٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

والقيمة اﳌضافة ل ذا القطاع تحسب بطرح اﳌدخﻼت

)(Inputs

أو اﻻس ﻼك

الوسيط -و شمل الوقود ،اﳌواد اﻷولية ،قيمة ا دمات الصناعية من اﻵخرن ...إ  -من
قيمة اﻹنتاج اﻹجما للصناعة.
أما اﻷصول -أو اﳌوجودات الثابتة -ف شمل اﻷرا

والبناء ووسائل النقل واﻵﻻت

واﳌعدات ال يفوق عمر ا اﻹنتا سنة .وتقوم اﳌوجودات الثابتة بت اليف ا الفعلية.
و عتمد عادة ع نوع ن من البيانات عند تقدير القيمة اﳌضافة

قطاع

الصناعة التحو لية الدول النامية ،بيانات عن اﳌؤسسات الصغ ة و ال عمل ا
سعة عمال فأقل ،و يانات عن اﳌؤسسات الكب ة ال ف ا عشرة أو عشرون عامﻼ
فأك  ،وذلك عن طرق اﻹحصاءات الدورة .وﻻ توجد عادة صعو ات كب ة فيما يتعلق
بتوافر البيانات للصناعات الكب ة.
أما بال سبة للصناعات الصغ ة ،فإنه يمكن التوصل ﳌا سا م به

القيمة

اﳌضافة لقطاع الصناعة التحو لية عدة طرق تكمل عض ا البعض .ال وء لطرقة
العينات ﻹيجاد العﻼقة ب ن إجما اﻹنتاج والناتج الصا  ،ومن ثم اح ساب القيمة
اﳌضافة للعامل الواحد مضرو ا عدد العمال تلك الصناعات .وع الرغم من عدم
أ مية ا زون الدول النامية لقلة وجوده حيث اﻹنتاج ﻻ يكفي للطلب ا

 ،فإن

تقدير ا زون عت أمرا اما عند تقدير القيمة اﳌضافة لقطاع الصناعة التحو لية).(١


يمكن أن نم عر ف ن ل ذا الوعاء:
)اﻷول( :و فرض الز اة ع الز ادة رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( الذي يت ون
من مجمل السلع التامة الصنع باﻹضافة للنقود وصا الديون ع الغ .
) (١رضوان ،عبدالقادر ،مبادئ ا سابات اﻻقتصادية القومية .مرجع سابق .ص.٧٠٦-٧٠٥:
)(٣٣١

الباب الثا ي

)الثا ي( :فرض الز اة ع صا القيمة اﳌضافة ما عدا دخل ) عو ضات( العامل ن.
والقرضاوي يرى أن عو ضات العامل ن تخضع للز اة ولكن بمعدل مختلف.
و كﻼ ذين التعرف ن سمح باستقطاعات لصغار اﳌنتج ن وصغار مك س
الدخول ممن يقعون تحت النصاب ،إذا وجدوا.


وأما تحديد اﻷصول ال تدخل وعاء الز اة ،فإنه ا زء اﻷك صعو ة .ذلك أن
البيانات اﳌتعلقة بأصول القطاعات اﻻقتصادية مما يصعب تحصيله أو الوصول إليه
اس نادا ﳌا ي شر من إحصائيات ا سابات القومية ،نﻈرا ﻷن كث ا من دول العالم ﻻ
يتوافر لد ا معلومات افية عن ال وة القومية وتوزعا ا ب ن الس ان .وعليه فإننا
سنضطر -عند تحديد قيمة اﻷصول ال تدخل وعاء ز اة ل قطاع اقتصادي -إ وضع
عض الفرضيات الﻼزمة لذلك.
ففيما يتعلق بقطاع الصناعة التحو لية ،فإن ذا القطاع كغ ه من القطاعات
فيه رؤوس أموال مس ثمرة أصول ثابتة و غ خاضعة للز اة وفقا لرأي جم ور
الفق اء) ،(١كما يوجد فيه رؤوس أموال مس ثمرة أصول متداولة خاضعة للز اة السلع
اﳌعدة )ا ا زة( للبيع ،والسيولة النقدية الصندوق أو لدى البنوك ،وصا الديون )=
الديون ع الغ  -القروض من الغ (.
و ضوء ما سبق يمكن أن نقول إن وعاء الز اة ل ذا القطاع وغ ه من القطاعات
اﻻقتصادية اﳌشا ة وال ستمر معنا ﻻحقا ،و رأس اﳌال اﳌتداول أي:
 -مجموع ا زون السل

اﳌعد للبيع باﻹضافة للسيولة النقدية ،زائدا صا

الديون ع الغ .
) (١راجع القسم الفق من الرسالة ،ص.۱٠٠
)(٣٣٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

 -أو و صا رصيد حقوق اﳌلكية) (١اﳌس ثمرة

)(Net equity

ذا القطاع مع

السماح باس بعاد صغار اﳌنتج ن أو اﳌالك ن ممن م تحت النصاب! ومن لطائف
ا ساب )التقدير( ع اﳌستوى الك

)(Macro Level

أنه قد ي ون من اﻷس ل أن

س بعد السيولة النقدية من الوعاء ،ع أساس أن تقدير ز اة النقود ال

حوزة

اﳌؤسسات الصناعية والتجار ة سوف تتم ضمن البيانات اﳌتعلقة بكمية النقود اﳌوجودة
التداول ع مستوى ا تمع ك ل .وﻻ شك أن قولنا ذا ﻻ يؤثر

ة عرفنا

السابق لوعاء الز اة خاصة عند تطبيقه ع اﳌستوى ا زي  -أي ع مستوى اﳌؤسسة
أو اﳌصنع أو اﳌنتج الواحد.

) (١يقصد بحقوق اﳌلكية الفكر ا اس اﳌعاصر :مجموع حقوق أ اب اﳌشروع ال تتضمن
ا صص اﻷصلية لرأس اﳌال اﳌصدر واﻷراح الصافية اﳌ وزة صورة احتياطيات متنوعة،
واﻷراح اﳌرحلة من سنوات سابقة.
وﻻ يختلف ذا اﳌف وم قوق اﳌلكية عن اﳌف وم أو اﳌنﻈور اﻹسﻼمي ل قوق أي مشروع.
فالرح الفقه اﻹسﻼمي فرع اﳌال ونماؤه ،و و تا ع لﻸصل اﳌلك.
و قصد بالرح الفكر اﻹسﻼمي ا اس  :الرح الصا  ،إذ أنه ﻻ رح قبل سﻼمة رأس اﳌال ،فﻼ
يقال ﳌن لم سلم رأس ماله أنه رح.
انﻈر:
 اته ،د .شو إسماعيل .نﻈرة ا اسبة اﳌالية من منﻈور إسﻼمي ،مرجع سابق ،ص.۸۲- ۸۱ :وصا حقوق اﳌلكية مجموع حقوق اﳌلكية من رأس مال واحتياطيات وأراح مطروحا م ا
صا قيمة اﻷصول الثابتة عد خصم اﻻ تﻼك ،وا سائر ا قيقية ،واﻻس ثمارات م شآت
أخرى .انﻈر :
 السلطان ،د .سلطان .الز اة تطبيق محاس معاصر .ومرجع سابق .ص.٨٥- ٨۳:)(٣٣٣

الباب الثا ي

يتضمن ذا اﳌبحث ثﻼثة قطاعات تتماثل
أ شط ا ال ت ون قيم ا اﳌضافة ال

وعاء الز اة وتختلف

طبيعة

سا م ا الناتج القومي .وسأقسم اﳌبحث

إ مطلب ن اﳌطلب اﻷول أب ن طبيعة ال شاط اﻻقتصادي لقطاع البناء وال ش يد
وقيمته اﳌضافة ،ثم أب ن وعاء الز اة اﳌق ح و و الصا ل ل القطاعات الثﻼثة .و
اﳌطلب الثا ي أشرح طبيعة شاط قطا الك ر اء والغاز واﳌاء ،والنقل واﳌواصﻼت
والتخز ن وما يمثل قيم ما اﳌضافة ع أن عت ل ما نفس وعاء ز اة قطاع البناء
وال ش يد ع النحو التا :
اﳌطلب اﻷول :وعاء ز اة قطاع البناء وال ش يد.
اﳌطلب الثا ي :وعاء ز اة قطا

الك ر اء واﳌاء والغاز والنقل واﳌواصﻼت

والتخز ن.

)(٣٣٤

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

إن أعمال البناء وال ش يد شابه عملية تص يع اﳌواد اﻷولية وتحو ل ا إ سلع
ائية .فاﳌب

و نتاج تجميع ﳌواد أولية من طوب و سمنت وأخشاب وحديد وتمديدات

ية وك رائية ،ونحو ا.
فال شاط اﻻقتصادي لقطاع البناء وال ش يد مماثل لل شاط اﻻقتصادي للصناعة
التحو لية ،من حيث أن ل ما ستخدم مواد أولية يتم تحو ل ا من خﻼل عملية التص يع
إ سلع ائية ،و ذه السلع

حالة اﳌصا ع اﻹنتاجية قد ت ون سيارة أو أقمشة

أو أج زة ،ب نما حالة قطاع البناء وال ش يد تأخذ السلع ال ائية ش ل مبان ،قد ت ون
أب ية سكنية

)Building

 (Residentialأو غ سكنية

)(Non-Residential Building

أو ش يدات أخرى.
فيدخل النوع اﻷول ل اﳌبا ي ال عد للسكن الدائم .أما اﻷب ية غ السكنية
ف شمل ل اﳌبا ي واﻹ شاءات اﳌعدة لﻸغراض الصناعية والتجار ة :ا ﻈائر،
واﳌصا ع ،وا ازن ،وا ﻼت التجار ة ،والفنادق واﳌطاعم واﳌقا  ،واﳌدارس،
واﳌس شفيات واﳌساجد ،والنوادي .أما اﻹ شاءات اﻷخرى ف شمل إ شاء السكك
ا ديدية ،والطرق ،وا سور ،واﻷنفاق ،واﳌوا ئ ،واﳌطارات ،والسدود ،وا زانات،
وخطوط نقل النفط والغاز ،واﳌﻼعب الراضية .وﻻ يدخل ذلك ال ش يدات العسكرة
بأنواع ا ا تلفة).(١

) (١و ذا التقسيم و بحسب التص يف الدو ﻷنواع أعمال البناء وال ش يد.
انﻈر :نﻈام اﻷمم اﳌتحدة ل سابات القومية ،مرجع سابق ،ص.١١٠-٩٥ :
)(٣٣٥

الباب الثا ي

و دخل ضمن قطاع اﻹ شاءات -وفق تص يف نﻈام اﻷمم اﳌتحدة للمحاسبة
القومية -تلك ال ش يدات ال ت ون لغرض استصﻼح وتحس ن اﻷرا

ا ديدة ح

يمكن الوصول ا إ اﻷرض ا دية وقبل أن تدخل مرحلة النضوج اﻻقتصادي بما
ذلك مشروعات الري :ال ع واﳌصارف والسدود وا زانات ال

عت جزءا من

مشروعات اﻻستصﻼح).(١
وا ﻼصة أن ذا القطاع شمل شاط اﳌقاول ن الذين عملون
اﻹ شائية ،والذي يتمثل عموما

اﳌقاوﻻت

إ شاء و صﻼح و عديل و دم اﳌبا ي السكنية وغ

السكنية واﻹ شاءات اﻷخرى .و تم ا صول ع البيانات الﻼزمة لتقدير القيمة اﳌضافة
لقطاع ال ش يد من عدة مصادر أ م

ا:

إحصاءات رخص البناء وال ميم ،و حصاءات السكن واﻹحصاءات اﻹ شائية،
وعقود اﳌقاوﻻت و ﻼ م ا سابات ا

ومية و حصاءات العمل واﻷجور ،والعينات

اﻹحصائية لعمليات البناء وال ميم اﳌدن واﻷر اف.


شمل تيار الناتج )الدخل( لقطاع اﻹ شاءات -كغ ه من القطاعات اﻷخرى -بند
عو ضات )دخول( العامل ن باﻹضافة لفائض ال شغيل الذي يتضمن عوائد حقوق
اﳌلكية من أر اح وعوائد ع رأس اﳌال .و رى البعض معاملة أعمال مقاوﻻت البناء
وال ش يد ع أساس أن يخضع رأس اﳌال اﻻبتدا ي مع اﻷر اح للز اة بمعدل ) (٪٢٬٥عد
خصم الت اليف).(٢
(1) UN., Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance-Sheet
and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts, Series M, NO.60
(N.Y., UN., 1976), pp. 23-24.

) (٢و و ما يجري به العمل لدى مص ة الز اة والدخل باﳌملكة العر ية السعودية ،حيث يحدد
وعاء الز اة ﳌقاو اﳌبا ي والطرق واﻵبار ونحو ا ع أساس )رأس اﳌال  +ر ح جزا بواقع )=(
)(٣٣٦

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

ووفقا لرأي د .القرضاوي ز اة الصناعة ،فإن وعاء ا و فائض ال شغيل ومعدل
الز اة و ) .(٪١٠كما تفرض الز اة بمعدل ) (٪٢٬٥ع ا زء اﻵخر من القيمة اﳌضافة
و و عو ضات العامل ن بناء ع رأيه اﳌعروف بفرض الز اة ع كسب عمل اﳌ ن ا

رة.

و ناء ع ذلك ،فإن اﻷوعية ا تملة لتيار دخل ذا القطاع :
) (۱الوعاء وعاء ز اة التجارة أي صا رأس اﳌال العامل اﳌتداول ونماؤه.
) (۲ﻻ ز اة ع القيمة اﳌضافة).(١
) (۳فائض ال شغيل )أي القيمة اﳌضافة ما عدا عو ضات العامل ن( ،زائدا
عو ضات العامل ن ،ل ع حدة .مع اﻷخذ

اﻻعتبار اﻻستقطاعات اﳌقابلة لصغار

اﳌنتج ن وصغار مك س الدخول )من م تحت النصاب( إن وجدوا.


ل ذا القطاع  -كغ ه من القطاعات اﻷخرى :كقطاع الصناعة التحو لية ،وقطاع
الك راء واﳌاء والغاز ،وقطاع النقل واﳌواصﻼت والتخز ن ،وقطاع تجارة ا ملة والتجزئة -
رؤوس أموال مس ثمرة ش ل أصول ثابتة .وقد ت ون له أصول متداولة النقود وصا
الديون ع الغ .
= ) (٪١٥من قيمة العقود اﳌنفذة خﻼل العام( مع حسم سبة ) (٪٣٠من اﻷر اح اﳌقدرة مقابل
اﳌصروفات .انﻈر:
 ا مجوم ،عبدالعز ز .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العرية السعودية .مرجعسابق .ص.٥٨ :
) (١باعتبار أن ذا ال شاط لم يكن معروفا عند الفق اء اﳌتقدم ن ولم يؤثر ع م القول ب كيته .أو
باعتبار أن اﳌقاول ن ﻻ يحتفﻈون عروض تجارة لد م ،فما تحت أيد م من مواد بناء ملك
ﻷ ا ا ومن ثم فﻼ ز اة عل م .فإن حال ا ول ع ما بقي لد م من م اسب ،فف ا ز اة
النقدين.
)(٣٣٧

الباب الثا ي

أما اﻷصول الثابتة فﻼ تخضع للز اة وفقا لرأي جم ور الفق اء و نما يدخل
وعاء الز اة اﻷصول اﳌتداولة.
و ناء ع ذلك فإن التعر ف اﳌق ح و:
 -١الرصيد من اﻷصول اﳌتداولة ،السلع اﳌعدة للبيع )إن وجدت( والنقد
با ز نة أو باﳌصارف ،وصا الديون ع الغ .
 -۲رصيد صا حقوق اﳌلكية اﳌس ثمرة

ذا القطاع ،مع اس بعاد صغار

اﳌنتج ن أو اﳌالك ن ممن م تحت النصاب.
وقد سبق القول اﳌبحث السابق ،أن الرصيد النقدي أحد م ونات اﻷصول
اﳌتداولة ،يمكن اس بعاده من وعاء ز اة القطاعات ا تلفة عند تقدير حصيلة الز اة
ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ،ع اعتبار أنه س تم تقدير حصيل ا عند تقدير ز اة
القطاع النقدي .أما لو كنا بصدد تحديد وعاء الز اة ع مستوى اﳌ شأة الواحدة،
فإن الرصيد النقدي و بﻼ شك أحد م ونات اﻷصول اﳌتداولة.

)(٣٣٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

إن أوعية الز اة ال سبق اق اح ا لقطا

الصناعة التحو لية وقطاع البناء

وال ش يد ،يمكن اق اح ا لقطا الك راء والغاز واﳌاء ،والنقل واﳌواصﻼت والتخزن.
ومن ثم فإن تلك التعار ف صا ة للتطبيق ع

ذين القطاع ن ،فﻼ دا لتكرار ا،

و بقى أن أب ن ما يمثله الناتج ف ما.
إن ناتج قطاع الك راء والغاز واﳌاء شمل قيمة الطاقة اﳌباعة )عدد الكيلوواط/
ساعة( اﳌباعة من قبل شر ات الك راء .وكذلك قيمة الغاز ) عبئة وتوزع( ،وقيمة اﳌياه
اﳌباعة .ب نما يتضمن ناتج قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزن ،قيمة عمليات و شاط
ا طوط ا و ة ،والسكك ا ديدية ،ووسائل النقل ال ي اﻷخرى ،باﻹضافة ال شاط
النقل البحري ،وأ شطة التخزن.
وﻻ تختلف اﳌصادر اﻹحصائية الﻼزمة لتقدير القيمة لقطاع الك راء واﳌاء والغاز
عن تلك الﻼزمة لتقدير القيمة اﳌضافة لقطاع الصناعة التحو لية.
أما قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزن ،فإن القسيمة اﳌضافة يمكن حسا ا
لبعض أ شطته بطرقة الدخل كما

حالة النقل ا وي والسكك ا ديدية حيث

تتوافر البيانات الﻼزمة لذلك.
أما بال سبة للنقل بواسطة التاكسيات اﻷجرة ووسائل النقل ا اصة ،ف ستخدم
طرقة اﻹنتاج بتقدير مبلغ إجما ثم طرح الت اليف اﳌقدرة للوصول إ الناتج .وقد
ستخدم طرقة تقدير عدد العامل ن

عض مؤسسات ذا القطاع ) و اﻻت السياحة

والط ان( وضره بمعدل مقدر للقيمة اﳌضافة ل ل
)(٣٣٩

ص عمل

ذه اﳌؤسسات.

الباب الثا ي

يضم قطاع التجارة  -وفق التص يف الصنا القيا

الدو

ميع ال شاطات

اﻻقتصادية  -شاط اﳌ ن التجار ة تجارة ا ملة والتجزئة باﻹضافة لتجارة ا دمات
اﻹجما

الفندقية واﳌطاعم .وتختلف سبة مسا مة ذا القطاع مجمل الناتج ا
من دولة ﻷخرى.
ففي عض الدول سا م ذا القطاع ب سبة كب ة الناتج ا
سا م ذا القطاع

الناتج ا

اﻹجما غ النفطي

اﻹجما  .فقد

اﳌملكة العرية السعودية

بنحو ) (٪٤٤عند اية خطة التنمية اﻷو عام ١٣٩٥ه).(١
أما عام  ١٤٠٦ـ فقد انخفضت ذه ال سبة إ نحو ).(٢)(٪١٨٫٥
و عت

ذا القطاع مسئوﻻ عن توف ا سياب السلع وا دمات من اﳌنتج ن إ

اﳌس لك ن.
و دخل

تقدير اﻹنتاج التجاري

اﻻقتصاد السعودي :قيمة التجارة

اﳌنتجات الزراعية ،وقيمة تجارة اﳌنتجات النفطية ،وقيمة تجارة السلع اﳌصنوعة
اﳌملكة العر ية السعودية) .الر اض :الناشر اﳌؤلف،

) (١ع  ،سيد .التنمية اﻻقتصادية
١٤٠٤ه( ،ص.٢١٤ :
اﻹجما لعام ١٤٠٦-١٤٠٥ه
) (٢قام الباحث بتقدير ذه ال سبة من واقع بيانات الناتج ا
اﳌ شورة بتقرر مؤسسة النقد العري السعودي عام ١٤٠٧ه .و الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمركية ،وجد
أن معﻈم القيمة اﳌضافة اﻻقتصاد اﻷمر ي لم ت شأ عن الصناعة واﳌناجم والبناء والنقل
واﳌواصﻼت والك راء واﳌاء والغاز ،و نما شأ معﻈم ا من ا دمات :كتجارة ا ملة والتجزئة واﳌال
والتأم ن والعقارات وا دمات ا ومية وا دمات ا اصة .انﻈر:
 ما سفيلد ،و راف ش .علم اﻻقتصاد) .عمان :مركز الكتب اﻷرد ي١٩٨٨ ،م( ،ص.٨٦ :)(٣٤٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

محليا ،وكذلك قيمة التجارة من السلع اﳌستوردة  -و أك قيمة إنتاج ذا القطاع،
نﻈرا ﻷن اﻻقتصاد السعودي عتمد ع التجارة ا ارجية )تصديرا واست ادا( بدرجة
كب ة .كما يدخل

تقدير قيمة إنتاج ذا القطاع ،قيمة تجارة ا دمات الفندقية

وخدمات اﳌطاعم.
وتحسب القيمة اﳌضافة ﻷي مؤسسة أو قطاع بالفرق ب ن العائد الك و جما
الت اليف .أي أن القيمة اﳌضافة

مقياس نقدي ﳌقدار اﻹنتاج النا

مؤسسة أو

صناعة ما) .(١و بمع آخر مقياس ﳌقدار الزادة القيمة ال أضاف ا اﳌؤسسة أو
القطاع اﻻقتصادي ع قيمة اﳌدخﻼت اﳌش اة من خﻼل عملية اﻹنتاج أو التجارة
وتمثل القيمة اﳌضافة أيضا )من زاو ة الدخل( مجموع عوائد عوامل اﻹنتاج من ر ح،
و يجار ،وأجور ،وعوائد رأس اﳌال )الفوائد

اﻻقتصاد الروي ،وعوائد اﳌشاركة

اﻻقتصاد الﻼر وي(.
وقد عرضنا مف وم القيمة اﳌضافة حالة اﻷ شطة الصناعية ،فما الذي يمثل
القيمة اﳌضافة التجارة؟
ّ
عرف نﻈام اﻷمم اﳌتحدة ل سابات القومية اﻹنتاج اﻹجما

)(Gross output

لتجارة التوزع بأنه ال امش اﻹجما ) (٢)(Cross Marginاﳌتحقق من بيع السلع و ع
ا الة ال اش يت عل ا  -للتفرق ب ن التجارة والصناعة .(٣)-أو و الفرق ب ن القيمة
السوقية للسلع عند اﳌؤسسة القائمة بتجارة التوزع و ن ت اليف وصول السلع إ

ذه

) (١ما سفيلد ،و راف ش .اﳌرجع السابق ،ص.٨٦-٨٥ :
) (٢يﻼحظ أن ال امش اﻹجما و و الفرق ب ن سعر البيع وسعر الشراء ،ﻻ يتضمن مسموحات مقابل
ا تﻼك اﻷصول الرأسمالية والضرائب وأحيانا ينصرف معناه ع وجه التقرب إ اﻷراح
اﻹجمالية .انﻈر:

Bannock & Other. The Penguin Dictionary of Economics, (U.K.: Penguin Books, 1978), p. 206.
(3) U.N., A System of National Accounts, (N.Y.,: UN, 1968), p. 95.

)(٣٤١
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صا الناتج ا

اﳌؤسسة .و ذلك ،فإن القيمة اﳌضافة )ال

بت لفة عوامل

اﻹنتاج( تحسب بطرح مدخﻼت التاجر الوسيطة من إجما ال امش الذي يحققه.
و تم تقدير القيمة اﳌضافة قطاع التجارة بإحدى طر قت ن):(١
)أ( يقدر إجما اﳌبيعات )إجما اﳌبالغ اﳌستلمة من تجارة ا ملة والتجزئة والفنادق
واﳌطاعم( كما تﻈ ر ا إحصاءات ضربة الدخل ،أو العينات اﻹحصائية ،ومن ثم
يضرب الرقم بمعدل مناسب ﻻستخراج إجما اﻷر اح اﳌتحققة من ذه
ال شاطات ،ثم تطرح من إجما اﻷر اح سبة معينة تمثل ت اليف اﳌواد وا دمات
اﳌش اة من قطاعات أخرى .و مكن أحيانا حساب القيمة اﳌضافة

ذا القطاع

ع أساس تقدير سبة ذه القيمة من ت لفة السلع اﳌباعة بواسطة تجار ا ملة
والتجزئة.
)ب( و ذا لم تتوافر إحصاءات مباشرة عن اﳌؤسسات ال
تقدير القيمة اﳌضافة ع أساس

عمل

التجارة ،يتم

م السلع ال تدخل ال شاط التجاري.

فيتم أوﻻ تقدير ت لفة السلع اﳌنتجة محليا و ضاف إل ا السلع اﳌستوردة ع
التجار ا لي ن .ثم تقدر سبة معينة من ذه الت لفة لتمثل إجما اﻷر اح
اﳌتولدة قطاع تجارة ا ملة والتجزئة .ومن ذه اﻷر اح تطرح سبة معينة تمثل
ت اليف اﳌستخدمات اﳌش اة من خارج القطاع للوصول إ القيمة ال تمثل
اﻷجور والرواتب واﻹيجارات والفوائد ال تولدت

ذا القطاع أي قيمته

اﳌضافة.

) (١رضوان ،عبدالقادر .مبادئ ا سابات اﻻقتصادية القومية  .مرجع سابق .ص.٧١١-٧١٠:
)(٣٤٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا


سبق أن عرفنا القسم الفق أن وعاء ز اة عروض التجارة و صا رأس
اﳌال العامل النامي أول اﳌدة باﻹضافة لر ح التجارة مضافا إليه اﳌال اﳌستفاد س ب
مستقل عن التجارة .أو و صا رأس اﳌال العامل آخر اﳌدة وع ذلك فإن وعاء
قطاع التجارة ي ون:
) (١الز ادة مجمل السيولة النقدية إضافة للز ادة قيمة السلع اﳌعدة للبيع
زائدا التغ

صا الديون ع الغ .

أو و:
) (۲عائد رأس اﳌال )حصص اﳌشاركة( واﻷر اح واﻹيجارات و البنود ال عرف
ا اسبة عوائد حقوق اﳌلكية .أما اﻷجور )أو عو ضات العامل ن( فإ ا تخضع
لز اة كسب العمل ﳌن يرى وجوب ز ا ا يوم استفاد ا ،كغ ا من عو ضات
العامل ن مختلف القطاعات.


اﻷصول الثابتة

ذا القطاع -كغ ه من القطاعات اﻷخرى -ﻻ تخضع للز اة وفقا

لرأي جم ور الفق اء .أما اﻷصول اﳌتداولة ،اﻷموال اﳌس ثمرة السلع اﳌعدة للتجارة
والنقد با زنة )الصندوق( أو اﳌصارف وصا الديون ف بنود وعاء الز اة .وعليه
فإن الوعاء:
) (۱رصيد أول العام من ل من السلع اﳌعدة للتجارة زائدا النقد بالصندوق زائدا
صا الديون ع الغ .
أو و:
) (۲صا رصيد حقوق اﳌلكية اﳌس ثمرة القطاع .و ذا وجد من م تحت النصاب
من صغار اﳌالك ن ب ن )التجار( فإ م ﻻ يخضعون للز اة.
)(٣٤٣

الباب الثا ي

إن تقسيمنا للوعاء إ بنود دخل و نود رصيد ﻻ ع أن عامل الدخل والرصيد
ل ع حدة عند تقدير الز اة ،و نما الوعاء و مجموع بنود الدخل والرصيد ،وما ذا
التقسيم إﻻ توضيحا ﳌا ع عنه القيمة اﳌضافة للقطاع وأ ا جزء من وعاء الز اة بحيث
ﻻبد أن يضاف إل ا ما يكمل الوعاء من بنود رصيد القطاع .ولذلك فإن عرف الوعاء
الذي شمل البنود الداخلة فيه من الدخل والرصيد و:
رصيد آخر العام )ول س أول العام( من ل من السلع اﳌعدة للتجارة باﻹضافة
للنقد

الصندوق واﳌصارف باﻹضافة لصا الديون ع الغ  ،ع أن يقتطع من

مجمل ذا الوعاء ما يقابل مصار ف اﳌع شة باﻹضافة ﳌن م تحت النصاب من التجار
إن وجدوا.

)(٣٤٤

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

يضم ذا اﳌبحث قطاع ن يتماثﻼن وعاء الز اة ،و أ ما من القطاعات ال
سا م

الناتج القومي بما تقدمه من خدمات ،و ن اختلفت طبيعة ذه ا دمات.

وسأفرد ل ل قطاع مطلب ،أب ن اﻷول منه وعاء الز اة اﳌناسب لكﻼ القطاع ن ،وما
يمثل القيمة اﳌضافة لقطاع خدمات اﳌال والتأم ن والعقار ،ب نما أب ن اﳌطلب الثا ي
ما يمثل القيمة اﳌضافة لقطاع ا دمات اﻻجتماعية وال

صية ،ع النحو التا

اﳌطلب اﻷول :وعاء ز اة قطاع خدمات اﳌال والتأم ن والعقار.

اﳌطلب الثا ي :وعاء ز اة قطاع ا دمات اﻻجتماعية وال

)(٣٤٥

صية.

:

الباب الثا ي

يضم ذا اﳌطلب أ شطة خدمات اﳌؤسسات اﳌالية واﳌصرفية وشر ات التأم ن
واﳌ اتب العقار ة ونحو ا من اﳌؤسسات اﳌالية وا دمية ا دمات ال تقدم لقطاع
اﻷعمال ،وخدمات ملكية دور السكن ).(١)(Ownership of Dwelling
إن تقييم وتص يف الدخل الذي سا م به ذه اﳌؤسسات الوسيطة الناتج أو
الدخل القومي من العمليات اﳌعقدة .ف ذه اﳌؤسسات تقوم بدور الوسيط ب ن مجموعة
مال ي رؤوس اﻷموال من ج ة واﳌستفيدين م ا من ج ة أخرى ،وتقدم ا دمات لكﻼ
ا موعت ن مما يجعل من الصعب أك اﻷحيان تحديد اﳌستفيد م ا بصورة وا

ة.

وس ب ذه الصعو ة و أن ا زء اﻷك من دخل اﳌصارف -مثﻼ -يتحقق من احتفاظ ا
لنفس ا ببعض أو ل الفوائد ال تحصل عل ا من القروض ال تقدم ا للغ ).(٢
وقد اق ح خ اء الدائرة اﻹحصائية لﻸمم اﳌتحدة أن يتم تقييم مسا مة
اﳌصارف الدخل القومي ،بأن ترتب حسابات البنوك بحيث يمكن تقدير ا دمات

) (١يفرد أحيانا دمات ملكية دور السكن قطاعا مستقﻼ خاصا ذه ا دمات حسابات الناتج
اﻹجما  ،وذلك من أجل أن ي ون الدخل اﳌتولد من استعمال دور السكن وا ا
ا
ا سابات القومية نﻈرا ل ون ذه ا سابات ستخدم )اﳌؤسسة (Establishment ،وحدة
للتص يف لبيان مسا مة ا رف ا تلفة الدخل القومي .والقيمة اﳌضافة اﳌتولدة من ذا
ال شاط تتمثل بقيمة اﻹيجارات الصافية للمسكن سواء انت مؤجرة للغ أو مشغولة من قبل
أ ا ا حيث يقدر ل ا حي ئذ قيمة إيجار ة ضمنية إيجار اﳌثل .ولكننا نضم ا ذا القطاع
ﻻش اك ا نفس الوعاء .انﻈر:
U.N., A System of National Accounts, op. cit., p.102.

) (٢رضوان ،عبدالقادر .مبادئ ا سابات اﻻقتصادية القومية .مرجع سابق ،ص.٧١٣-٧١٢:
)(٣٤٦

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

اﳌصرفية ا

سبة ،ومن ثم تحديد مقدار ز ادة اﳌقبوض من الدخول ع العوائد

ال تدفع ا ذه اﳌصارف ﻷ
و

اب الودا ع.

ذه ا الة فإن الدخل اﳌتولد قطاع اﳌصارف سيعادل مجموع الرواتب

واﻷجور اﳌدفوعة باﻹضافة لﻸر اح اﳌتحققة القطاع اﳌصر الذي يضم باﻹضافة
للمصارف التجار ة ،اﳌصرف اﳌركزي ،ومصارف اﻹيداع واﻻئتمان الصنا والزرا ،
 ،و يئات اﻻس ثمار وم اتب اﻻكتتاب

ومؤسسات إعادة ا صم واﻹقراض ال

اﻷوراق اﳌالية ،باﻹضافة ل شاط م اتب اس بدال العملة )الصرافة( وم اتب
سماسرة اﻷوراق اﳌالية وتبادل السلع والسبائك.
ومن ج ة أخرى ،فإن تقدير الدخل الذي سا م به شر ات التأم ن ﻻ يقل
صعو ة عن تقدير دخل اﳌصارف .ذلك أن ال شاط الرئ

لشر ات التأم ن يتمثل

تحصيل أقساط التأم ن ) (Premiumsمن حملة وثائق )بوليصات( التأم ن ،ثم دفع
التعو ضات ) (Claimsعند وفاة ّ
اﳌؤمن عليه  -حالة التأم ن ع ا ياة -أو دفع
مبلغ التصفية ) (Surrender Valueعند إلغاء البوليصة .وﻻ يمكن اﻻعتماد ع

ل

ذه الشر ات تقدير القيمة اﳌضافة ال تحقق ا ذه الشر ات ،ﻷن ذه ال

ﻼت

ﻻ عكس لنا الدخول اﳌتولدة م ا) .(١ولتخطي ذه اﳌش لة اق ح خ اء الدائرة اﻹحصائية
لﻸمم اﳌتحدة عض ال ت بات ال تمكن من تقدير دخل ذه اﳌؤسسات بحيث يمثل
فائض ما تحققه من عوائد ع مصارف ا .ف انت اﳌق حات التالية:
) (١أن عت أقساط التأم ن اﳌستلمة من حملة الوثائق والتعو ضات اﳌدفوعة
إل م من قبيل تحو ﻼت رؤوس اﻷموال ال ﻻ يتولد ع ا قيمة مضافة.

) (١رضوان ،عبدالقادر ،مرجع سابق ،ص.٧١٤ :
)(٣٤٧

الباب الثا ي

) (۲جعل الشر ات و أ ا تدفع إ اﳌؤمن ل م جميع الفوائد ال حقق ا من
إقراض ا اﻷموال للغ  ،و

يل ذلك جانب اﳌصروفات )اﻻستخدامات( حساب

ذه الشر ات.
) (٣أما مصروفا ا فتتمثل

ل الرواتب واﻷجور والعموﻻت اﳌدفوعة لوكﻼ ا

زائدا ت لفة مش يا ا من اﳌؤسسات اﻷخرى.
أما اﻷعمال العقار ة فإ ا شمل خدمات الشر ات واﳌ اتب العقار ة ودﻻ
وسماسرة العقار الذين يقومون بتأج و شغيل العقارات وتقسيم و يع اﻷرا

 .و تم

تقدير الدخل اﳌتحقق من ذه ا دمات أما باﻻعتماد ع البيانات اﻹحصائية اﳌباشرة
إن وجدت ،أو ي أ إ مؤشرات غ مباشرة العﻼقة ب ن عدد اﳌبا ي ا ديدة أو رخص
البناء من ج ة و شاطات ذه الشر ات واﳌ اتب من ج ة أخرى .وع ضوء ذلك يتم
تقدير معدل للقيمة اﳌضافة ل ل مكتب فإذا ضرب عدد اﳌ اتب والشر ات توصلنا
لتقدير ﳌا سا م به دخل القطاع.
أما بال سبة للدخل اﳌتولد من ملكية دور السكن فيمثله صا إيجارات اﳌساكن
أي عد اس بعاد اﳌصار ف ،سواء انت ذه اﳌساكن مؤجرة للغ وتدر إيرادا نقديا فعليا
أو انت غ مؤجرة ع الغ فيقدر ل ا عندئذ دخﻼ يمثل القيمة اﻹيجار ة للمثل.
و عتمد تقدير ذلك ع إحصاءات الضرائب أو عدادات اﳌساكن لتقدير إجما أو
صا اﻹيجارات أو ضرب قيمة اﳌساكن معدل مع ن يمثل اﻹيجار السنوي ا تمل).(١

العراق١٩٦١-١٩٥٣) .م( )ب وت :دار الطليعة،

) (١حس ب ،خ الدين .تقدير الدخل القومي
١٩٦٣م( ،ص.٣٦٧:
 وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط السعودي .حسابات الدخل القومي) .الراض :مص ة اﻹحصاءاتالعامة .جمادى الثانية  ۱۳۹۳ه( ،ص.٢٧-٢٦ :
)(٣٤٨

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

وﻻ يدخل

ذا إيجارات اﳌبا ي غ السكنية كمبا ي اﳌراكز التجار ة ،والعيادات

الطبية وغ ا ف ذه تضم مع أعمال ا ول س مع إيجارات دور السكن.
كذلك يﻼحظ عند تقدير دخل اﳌساكن

اﻷر اف أن ذه اﳌساكن ستخدم

أحيانا كمحﻼت لتأدية اﻷعمال ،فيجب اقتطاع جزء من اﻹيجارات مقابل ذا اﻻستخدام
و دخاله

القطاع الذي تؤدى ذه اﻷعمال من خﻼله كقطاع الزراعة وذلك منعا

لﻼزدواج ا سا ي .وتﻈ ر ذه اﳌش لة الدول النامية حيث أغلب الس ان عملون
قطاع الزراعة.


إن تحديد وعاء الز اة ﳌثل ذه اﻷ شطة

قطا

اﳌال والتأم ن وا دمات

ذين القطاع ن مخزون من السلع اﳌعدة

ﻻ ش ل صعو ة كب ة ،نﻈرا ﻷنه ﻻ يوجد
َ
للبيع .ومن ثم ،فإن القيمة اﳌضافة ذين القطاع ن إما أ ا غ مز اة وفقا لرأي
جم ور الفق اء .أو يز ى جزء م ا و و ما يمثل العائد الصا ع اﻷصول الثابتة ب سبة
) (٪١٠ب نما تز ى اﻷجور ب سبة ) ،(٪٢٬٥وذلك وفقا لرأي د .القرضاوي .أو أن عامل
معاملة اﳌؤسسات التجار ة والصناعية.
وعليه فإن وعاء ز اة دخل القطاع و:
) (۱ﻻ ز اة ع دخل القطاع.
) (۲القيمة اﳌضافة بدون عو ضات العامل ن ،باﻹضافة إ عو ضات العامل ن،
ل بمعدل ز اة خاص به.
) (٣الز ادة مجمل رأس اﳌال العامل آخر اﳌدة عن أول اﳌدة.

)(٣٤٩

الباب الثا ي


تمتلك ذه القطاعات أصوﻻ ثابتة ﻻ ز اة عل ا وفقا لرأي جم ور الفق اء .أما
أصول ا اﳌتداولة فتخضع للز اة .وﻷ ا قطاعات خدمات ،فﻼ يوجد لد ا مخزون
سل من البيع ،وعليه فإن وعاء رصيد القطاع و:
الرصيد اﻹجما من صا حقوق اﳌلكية ) (Net equityاﳌس ثمرة اﻷ شطة
اﻻقتصادية للقطاع.
و اﳌملكة العرية السعودية ،عامل مص ة الز اة والدخل اﳌؤسسات
اﳌصرفية واﳌالية كما عامل ال شاط التجاري من حيث ر ط الز اة عليه .وأما أ

اب

ا دمات فإنه يقدر ل ل م م صا إيراد مع ن يمثل وعاء الز اة وذلك إذا لم تكن
اﳌؤسسة ال تقدم ذه ا دمات قد صرحت برأسمال ا ،فإذا صرحت به فيدخل
الوعاء).(١

) (١ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العرية السعودية .مرجع سابق ،ص.٧٠:
)(٣٥٠

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

و ضم ذا القطاع عددا كب ا من اﻷ شطة اﳌتنوعة ،كخدمات التعليم وال

ة

والرعاية اﻻجتماعية ومعا د اﻷبحاث واﳌتاحف وحدائق ا يوان وا دائق النباتية
ونحو ا ،كما تضم ا دمات الثقافية اﻹنتاج والعرض والتوزع اﳌري واﳌسموع وخدمات
ال فيه النوادي الراضية ع اختﻼف أنواع ا .وتضم أخ ا ا دمات ال

صية

ا دمات اﳌ لية وخدمات محﻼت تنﻈيف وغسل و ي وصبغ اﳌﻼ س وخدمات ا ﻼق ن
واﳌزن ن وخدمات استديو ات الرسم والتصو ر وخدمات محﻼت صبغ اﻷحذية ونحو ا.
وتقدر القيمة اﳌضافة ال سا م ا ذا القطاع الناتج القومي بطرق متعددة.
فيتم ال وء للبيانات اﻹحصائية اﳌباشرة ا سابات ا
ا

ومية ال يقع شاط ا

ومية بال سبة للمؤسسات

إطار قطاع ا دمات .أما ا دمات ا اصة فإنه نﻈرا

لتعدد ا وك ا وعدم وجود حسابات منﻈمة عند أغل ا خاصة الدول النامية ،يتم
اﻻعتماد ع دراسات حصر عدد اﳌؤسسات العاملة

ذه اﻷ شطة ،ثم تقدر سبة

معينة ل ل مجموعة من ذه اﳌؤسسات يتم بواسط ا تقدير اﻹنتاج اﻹجما ،
واﻻس ﻼك الوسيط ،ومن ثم الناتج ا

اﻹجما أو القيمة اﳌضافة).(١

وتقدر القيمة اﳌضافة ل دمات ال تقدم ا اﳌؤسسات ا
ت لف ا أي إ ا ت ون مساو ة
ا دمات خدمات التعليم وال

ومية ع أساس

موع الرواتب واﻷجور اﳌدفوعة للعامل ن حقل ذه
ة ،مضافا إل ا اﻹيجارات وكذلك بال سبة للقيمة

) (١وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط السعودي .حسابات الدخل القومي .مرجع سابق ،ص ،۲۷ :وكذلك:
 السلوم ،يوسف إبرا يم .دراسة نﻈام التخطيط اﳌملكة العر ية السعودية .ط) ۲جدة:مطبوعات امة١٤٠٤ ،ه( ،ص.۱۹۸ :
)(٣٥١

الباب الثا ي

اﳌضافة للمؤسسات ا اصة ،إذ تقدر القيمة اﳌضافة ع أساس عدد اﻷ

اص

ل مجموعة متجا سة من اﻷ شطة مع معدل ما يكسبه ل واحد م م.
وتقدر القيمة اﳌضافة ﳌؤسسات ال فيه النوادي باﻷجور والرواتب اﳌدفوعة
باﻹضافة لﻺيجارات واﻷر اح حالة و ا مؤسسات خاصة.
أما ا دمات اﳌ لية فيتم التوصل للقيمة اﳌضافة اﳌتولدة م ا بتقدير عدد
ا دم ومعدل أجور م حسب اﳌناطق ال عملون ا أو نوع اﻷعمال.
أما ا دمات اﻷخرى ال ي وا ﻼقة وم

اﻷحذية فتقدر القيمة اﳌضافة ال

تتولد م ا ،بتحديد عدد ا ﻼت ومجمل إيرادا ا ثم تطبق سبة معينة عل ا ل صول
ع القيمة اﳌضافة.
وأخ ا ،فإن التعر ف الذي وضعناه لوعاء الز اة

قطاع خدمات العمال

والتأم ن والعقار ،عت مناسبا لقطاع ا دمات اﻻجتماعية وال

صية ،و و إما أنه

ﻻ ز اة ع دخل ذا القطاع أو أن تز ى القيمة اﳌضافة بدون عو ضات العامل ن
بمعدل ،ثم تز ى عو ضات العامل ن بمعدل آخر إذ أخذنا برأي من يقول بوجوب
الز اة ف ا ،مع اس بعاد من م دون النصاب.

)(٣٥٢

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

حسابات الناتج ا

اﻹجما وفقا للقطاعات اﻻقتصادية ﻻ تﻈ ر أنواع أخرى

من ال وات ال تخضع للز اة ،وال يمكن أن عكس ا بيانات قومية أخرى ،ومن أ م
أنواع ذه ال وات :الرصيد النقدي ،واﻷصول اﳌالية ،ومدخرات العامل ن با ارج -
بال سبة للدول ال ل ا أعداد كب ة من العمالة ال عمل خارج الوطن كما حالة مصر
والسودان ،-والودا ع النقدية ال يحتفظ ا البعض
اﳌواطن ن السعودي ن اﳌصارف العاﳌية ،باﻹضافة ل

دول خارج أوطا م ودا ع
وا و رات.

وفيما عدا الرصيد النقدي واﻷصول اﳌالية ،فإن مدخرات العامل ن با ارج
ﻻ يتوافر ع ا -عادة -بيانات افية بحيث تجعل من تحصيل الز اة من ذه ال وات
أمرا ملزما .أما ا و رات من اللؤلؤ واﳌرجان واﳌاس ونحو ا فﻼ ز اة ف ا ،ﻷ ا مال
غ نام .ومع أن رصيد ح الذ ب والفضة واﻷوا ي والتحف الذ بية والفضية
يخضع للز اة ،إﻻ أن تقدير حصيلة الز اة ستد توافر بيانات معينة و تطلب ج دا
يفوق ا

د الفردي ومن ثم فإن سأف ض أنه خارج نطاق ذه الدراسة.

أما الز اة ع مدخرات العامل ن با ارج ،فإن عض اﻻقتصادي ن اﳌعاصر ن
يرون أ مية تقدير

)(١

م ذه اﳌدخرات وحصيلة الز اة اﳌتوقعة عل ا ،مثل ا ذلك

مثل اﻷرصدة النقدية لدى العامل ن بالداخل .فإذا أمكن تقدير ذه اﳌدخرات فإن
الوعاء اﳌق ح سي ون :ن ٣ﳌدخرات العامل ن با ارج وال يقدر أ ا تفوق النصاب).(٢
) (١عوض ،محمد اشم" .الز اة وموارد السودان اﻻقتصادية" .بحث غ م شور ،سبق ذكره ،ص.١٥ :
) (٢يقسم اﻻقتصاديون الرصيد )الكتلة( النقدية إ ثﻼثة أقسام:
)=(
التعرف اﻷول :ن = ١النقد اﳌتداول  +الودا ع تحت الطلب.
)(٣٥٣

الباب الثا ي

ونﻈرا ﻷن دراس نا التطبيقية

عن اﻻقتصاد السعودي ،فإن اﻷموال ا اصة

بمدخرات العامل ن با ارج ل س ذات صلة وست ون خارج نطاق الدراسة .إﻻ أنه
اﳌقابل ناك أرصدة للسعودي ن با ارج و

تخضع للز اة شرعا ،فإن أمكن

حصر ا وتقدير حصيلة ز ا ا فإن ا صيلة تضم صيلة الز اة

ذا القطاع.

أما فيما يتعلق بالرصيد النقدي ) ،(Monetary Stockفع الرغم من أن ذا
الرصيد ﻻ عد جزءا من ال وة القومية ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ،إﻻ أن النقود
بﻼ شك أحد م ونات ثروة اﻷفراد واﳌؤسسات ع اﳌستوى ا ز ي .وحيث إن
الز اة أساسا

فر ضة ع

اﳌ لف ن من اﻷ

اص أو اﳌالك ن )الطبيعي ن

واﳌعنو ن( ع مستوى اﳌ لف ن فإن الرصيد النقدي للمجتمع و أحد أوعية الز اة.


إن أفضل عر ف لوعاء ز اة الكتلة )الرصيد( النقدي ﻷي مجتمع و التعر ف
الثالث للنقود )ن (١)(٣الذي شمل:
ن = ٣النقد اﳌتداول  +الودا ع ا ار ة  +الودا ع الزمنية اﻻدخار ة  +الودا ع
شبه النقدية.
وعليه فإن الوعاء و:
ن ،٣مع اس بعاد ما و دون النصاب من اﻷرصدة النقدية.
) = ( التعرف الثا ي :ن = ٢ن + ١الودا ع الزمنية واﻻدخار ة.
التعرف الثالث :ن = ٣ن + ٢الودا ع اﻷخرى شبه النقدية
)الودا ع التأمي ية واعتمادات مس ندية ،وضمانات وودا ع اﳌقيم ن بالعمﻼت اﻷجن ية( ،انﻈر:

IMF. International Financial Statistics, (Washington - DC, IMF, 1986), Vol. XXXIX, No.4, P.4.

 تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٤٨ :) (١انﻈر ا اشية السابقة.
)(٣٥٤

أموال الز اة نﻈام ا سابات القومية وطرق تقدير ا

وأما اﻷصول اﳌالية ،فإن تقدير حصيلة ز ا ا عتمد ع توافر بيانات عن
أعداد ا وقيم ا وكيفية توزع ملكي ا .فاﻷس م والسندات وش ادات اﻻس ثمار،
وش ادات )بوليصات( التأم ن وغ ا من اﻷصول اﳌالية تخضع للز اة وفقا للضوابط
ال ذكرنا ا القسم الفق .
وفيما يتعلق بكيفية تزكية ذه اﻷصول

اﳌملكة العر ية السعودية ،فإن

اﻷس م تز ى من قبل الشر ات ذا ا قبل توز ع أر اح ا .وأما السندات ا

ومية

السعودية فقد اعت ا وزارة اﳌالية من عروض القنية لدى حامل ا من اﳌصارف
التجار ة السعودية و ذا التخر ج أعفيت من الز اة) .(١واﻷصل أن السندات عامل
معاملة الديون

حكم الز اة .وأما غ ذلك من اﻷصول اﳌالية فإن حامل ا ملزم

بز ا ا إذا لم تزك ا ا

ة اﳌصدرة ل ا .وتقدير ز اة ذه اﻷصول ع اﳌستوى الك

لﻼقتصاد يتطلب توافر بيانات محددة ع ا.
وع ذلك فوعاء اﻷصول اﳌالية و:
ل اﻷصول اﳌالية ال يملك ا اﻷفراد الطبيعي ن واﳌعنو ن من اﻷس م والسندات
وش ادات اﻻس ثمار والتأم ن.

) (١قرار وزاري لوز ر اﳌالية واﻻقتصاد الوط السعودي رقم  ٩٢٥/٣٢وتار خ ١٤٠٩/٥/٢٥ه.
)(٣٥٥

(٣٥٧)

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

ذا الباب ع ا مع ب ن اﻷح ام الفق ية واﻷسس والقواعد ا اس ية

سأعمل

واﻻقتصادية ال سبق عرض ا

اﻷبواب السابقة ،متخذا من ا سابات القومية

للمملكة العرية السعودية مجاﻻ للتطبيق العم ل ذه الدراسة لتقدير حصيلة الز اة
اﳌتوقعة اﳌملكة.
وقد رأيت أن أب التقدير ع بيانات ا سابات القومية السعودية لعام
١٤٠٦ه )۱۹۸٦م( ،و البيانات ال

انت متاحة عند بداية عم

ذه الدراسة عام

١٤٠٩ه .ومع ذلك فﻼ بد من التأكيد ع أن أوليت جل ا تمامي
ل دف ا اﻷسا

ذه الدراسة

و و إرساء من ية للعمل وأسلوب لتحليل البيانات اﻻقتصادية

لتقدير حصيلة الز اة أك من اﻻ تمام بمدى حداثة البيانات أو دق ا .وركزت ع
أساليب تقدير حصيلة الز اة من خﻼل اﻻعتماد ع البيانات اﻹجمالية الواردة نﻈام
ا سابات القومية ،وكذلك ع

بيان طرق تحديد أوعية الز اة ع

اﳌستوى

اﻻقتصادي الك  ،ثم اق اح ا لول الفنية لبعض اﳌصاعب ال ت ز من اختﻼف
طبيعة نﻈام الز اة عن طبيعة نﻈام ا سابات القومية.
فالز اة اﻷساس
الفرد سواء ان

نﻈام ما وضعت أح امه بحيث ت ون موج ة نحو اﳌ لف

صا طبيعيا أو معنو ا ،ب نما البيانات

ا سابات القومية تأخذ

طا ع التجميع ﻷعداد كب ة من فعاليات ال شاط اﻻقتصادي ا تمع ،و ذه اﻷعداد
تضم الذين يخضعون للز اة لبلوغ أموال م حد النصاب والذين ﻻ يخضعون لعدم بلوغ
ما يقتنونه من أموال الز اة حد النصاب .لذلك ان ﻻ بد من وضع حلول إحصائية عملية
للتمي ب ن ا موعت ن .ومن ج ة أخرى ،نفتقد تماما
بيانات عض بنود أوعية الز اة وخاصة

ا سابات القومية الشا عة

جانب رؤوس اﻷموال أو اﻷصول ا اضعة

للز اة ،ف ان ﻻ بد من محاولة است تاج ا باستخدام معدﻻت معينة ،أو باستعارة بيانات
)(٣٥٩

الباب الثالث

متوافرة لدول أخرى .وﻻ ت يب اﻻستعارة ما دام أن غرضنا الرئ

و بيان من

التقدير أك من اﻻ تمام بدقة التقدير .فإذا انت طر قة التقدير ستد توافر
معلومة معينة لم تكن متاحة بيانات بلد التطبيق ،فﻼ ن دد استعارة معلومة بلد
يح أن ذا قد ي ون ع حساب دقة التقدير ،ولكنه يصبح أمرا ضرور ا

آخر.
يكمل من

التقدير ،وذلك كما حدث عندما وجدنا إننا بحاجة ﳌعامل "رأس اﳌال

للناتج" لبعض القطاعات اﻻقتصادية السعودية ،وات

عدم توافر ا فاستعرت

معامﻼت "رأس اﳌال للناتج " ال قدرت لبلد إسﻼمي آخر و و الباكستان.
وسأقسم قطاعات اﻻقتصاد السعودي إ مجموعت ن ،مجموعة تضم
القطاعات اﻹنتاجية و شمل قطاعات الزراعة ،والتعدين واﳌناجم ،والصناعة
التحو لية ،واﳌرافق :الك ر اء والغاز واﳌاء ،والبناء وال ش يد .وا موعة اﻷخرى تضم
القطاعات ا دمية و شمل قطاعات التجارة والفنادق واﳌطاعم ،والنقل واﳌواصﻼت
والتخز ن ،وخدمات اﳌال والتأم ن والعقار ،وا دمات اﻻجتماعية وال

صية،

وسأعقد ل ل مجموعة فصﻼ خاصا ،يندرج تحته عدة مباحث يختص ل مبحث
بقطاع اقتصادي واحد ثم أخصص فصﻼ ثالثا لتقدير حصيلة ز اة النقود ،وأختمه
عرض النتائج العامة لعملية التقدير .وأخ ا أجعل فصﻼ را عا لدراسة عﻼقة
حصيلة الز اة بالنمو اﻻقتصادي .بذلك ي تﻈم

ذا الباب الفصول التالية:

الفصل اﻷول :تقدير حصيلة ز اة القطاعات اﻹنتاجية.
الفصل الثا ي :تقدير حصيلة ز اة القطاعات ا دمية.
الفصل الثالث :تقدير حصيلة ز اة النقود ،وعرض ن يجة التقدير العامة.
الفصل الرا ع :حصيلة الز اة والنمو اﻻقتصادي.

)(٣٦٠
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)(٣٦١
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يضم ذا الفصل قطاعات الزراعة ،واﳌعادن والصناعة التحو لية ،واﳌرافق
من الك ر اء والغاز واﳌاء ،وأخ ا البناء وال ش يد .والقاسم اﳌش ك الذي يجمع ذه
القطاعات و أ ا جميع ا قطاعات إنتاجية ،تمي ا ل ا عن القطاعات ا دمية ال
يقوم شاط ا ع تقديم خدمات تجار ة ومالية وعقار ة واجتماعية و
وسأعقد ل ل قطاع مبحثا خاصا به ع الوجه التا :
اﳌبحث اﻷول :تقدير حصيلة ز اة القطاع الزرا .
اﳌبحث الثا ي :تقدير حصيلة ز اة قطاع اﳌناجم والتعدين.
اﳌبحث الثالث :تقدير حصيلة ز اة قطاع الصناعة التحو لية.
اﳌبحث الرا ع :تقدير حصيلة ز اة قطاع اﳌرافق.
اﳌبحث ا امس :تقدير حصيلة ز اة قطاع البناء وال ش يد.

)(٣٦٣

صية.
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يضم ذا القطاع اﻹنتاج النبا ي ا بوب وا ضروات والفواكه ،واﻹنتاج
ا يوا ي ال ي ال وم ا مراء والبيضاء واﻷلبان والبيض والصوف والعسل وغ ا،
واﻹنتاج ا يوا ي اﳌا ي كمصائد اﻷسماك .كما يضم رصيد ا تمع من ال وة ا يوانية
اﻷغنام واﻷبقار واﻹبل .و ضم أخ ا موارد اﳌرا والغابات ،كقطع اﻷخشاب

تلف

اﻷغراض كخشب ،الوقود )ا طب( أو خشب البناء.
و قسم اﻹنتاج الزرا

اﳌملكة العرية السعودية إ قطاع ن رئ سي ن ما:

الزراعة اﳌستقرة ،وزراعة البادية ال

عتمد ع مياه اﻷمطار .والزراعة اﳌستقرة
اﳌناطق الشمالية

مصدر إنتاج ا اصيل النباتية واﻹنتاج ا يوا ي .و تن شر

والشرقية والوسطى وا نو ية الغرية حيث تكفي مياه اﻷمطار لزراعة اﻷرا

ا افة

اﳌتناثرة .أما قطاع البادية ف و موزع ب ن مساحات كب ة من اﳌرا ا ضراء ال تكفي
احتياجات الر التقليدي لقطعان البادية من اﻷغنام واﳌاعز واﻹبل).(١
إن أ مية الزراعة

اﳌملكة ﻻ تتمثل

مسا م ا

الناتج ا

اﻹجما

فحسب ،بل تمتد إ أ عد من ذلك .ففي اﳌناطق الرفية ال يقط ا حوا نصف س ان
اﳌملكة ،نجد أن سبة كب ة م م شتغل بالزراعة .وتقدر عض الدراسات أن حوا
) (٪٢٠من القوى العاملة بالبﻼد ،عمل القطاع الزرا ) .(٢و

ذا تؤدي أدوارا امة

) (١وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الثالثة )١٤٠٥-١٤٠٠ه() .الر اض :وزارة التخطيط،
د.ت ،(.ص.۲۰۷ :
) (٢وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الرا عة١٤١١-١٤٠٥) .ه() .الر اض :وزارة التخطيط،
)=(
د.ت ( ص.۲۰۷ :
)(٣٦٤
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من حيث توف فرص العمل نطاق القطاع ذاته ،وأيضا مجال الصناعات الزراعية
اﳌرتبطة به ،ومن ثم سا م تنو ع القاعدة اﻻقتصادية و قﻼل
وتقدر مساحة اﻷرا

القابلة للزراعة

م الواردات.

اﳌملكة بحوا  ٥٢٧مليون دونم،

واﳌستغل م ا ﻻ يتجاوز ما س ته ) (٪٥٫٤م ا عام ١٤٠٦ه) .(١و أ ي إنتاج ا اصيل
النباتية )ا بوب ،الدونات ،ا ضروات ،الفواكه(
ال س ية اﻹنتاج الزرا

اﳌرتبة اﻷو من حيث اﻷ مية

اﳌملكة .إذ بلغ اﻹنتاج النبا ي حوا  ٤٫٦مليون طن ،حيث

ش ل إنتاج ا بوب سبة كب ة من اﻹنتاج النبا ي للمملكة الذي بلغ نحو ) (٪٦٣منه).(٢
أما اﻹنتاج ا يوا ي ،فإنه عتمد اعتمادا كب ا ع اﳌرا

والر

ب ئة

طبيعية جافة .وقد بلغ اﻹنتاج ا يوا ي عام ١٤٠٦ه حوا  ١٢٢٫٢ألف طن من
ال وم ا مراء ،وحوا  ٢٤٥٬٨ألف طن من ال وم البيضاء م ا  ١٩٦٬٨ألف طن
وم بيضاء )دواجن( ،والبا وقدره  ٤٩ألف طن أسماك .و لغ إنتاج البيض حوا
 ٢٫٥مليون بيضة .ب نما بلغ إنتاج اﻷلبان حوا  ١٢٤٫٧ألف طن).(٣

)=( وأنﻈر كذلك:
 اﳌنيف ،ماجد" .تقييم دور اﻹعانات الزراعية اﳌملكة العرية السعودية" .مجلة دراسات ا ليجوا زرة العرية) .ال و ت :العدد  ، ٥٢السنة  ،(۱۳ص.١٤٣،١٣١ :
) (١تفرض ا الة ا غرافية واﳌناخية السائدة اﳌملكة ظروفا قاسية ع اﻹنتاج الزرا  :كندرة
اﳌياه وملوح ا وان شار ال بة ال راو ة وا فاف وا رارة والراح الشديدة ،كذلك تؤثر عض
العوامل اﻻقتصادية ع قدرة البﻼد ع اﻹنتاج الزرا كندرة اﻷيدي العاملة وان شار النﻈام
الرعوي البدوي اﻹنتاج ا يوا ي .انﻈر:
دول مجلس التعاون ا لي  ..الواقع
 اﳌعقل ،د .يوسف يح "البحث العل الزراوالتطلعات" .مجلة دراسات ا ليج وا زرة العرية) .ال و ت :مجلس ال شر العل  ،جامعة
ال و ت ،عدد  ،٦١سنة  ،١٦جمادى اﻵخرة١٤١٠ ،ه( ،ص.١٨٤:
) (٢اﻷمانة العامة لس التعاون لدول ا ليج العري :ال شرة اﻻقتصادية) .الراض :اﻷمانة العامة،
الشؤون اﻻقتصادية١٩٨٦ ،م( ،ا لد اﻷول ،العدد اﻷول ،ص.٣٩-۳۸ :
) (٣مؤسسة النقد العري السعودي .اﳌؤشر اﻹحصا ي.
)(٣٦٥
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وقد قدرت ال وة ا يوانية عام ١٤٠٦ه بحوا  ٣٣٣٫٨ألف رأس من اﳌاعز،
 ٧٤٠٫٥ألف رأس من الضأن وحوا  ٢١٥٫٧ألف رأس من اﳌاشية وحوا  ٤٠٤٫٥ألف
رأس من اﻹبل).(١
بحوا  ۲۱۰مليون كتار ،م ا ) (٪٥أرا

وقدرت اﳌساحة ال لية للمرا
ممتازة و) (٪٣١أرا

جيدة ،إﻻ أن مناطق الر ا يدة تدنت س ب عدم انتﻈام

اﻷمطار ،والر ا ائر وقطع ال
الغذائية

ات ،باﻹضافة للمناخ القا  ،ونقص العناصر

ال بة الزراعية ،وما ي تب عليه من نقص اﻷعﻼف ،ومشا ل اﻷمراض

والطفيليات ،مما يؤدي

مجموع ا إ نقص إنتاجية ال وة ا يوانية

اﳌرا

اﳌفتوحة .ومع ذلك فإن اﻹنتاج ا يوا ي ي ايد ،و استخدام الري يمكن مضاعفة
إنتاج اﻷعﻼف كما وكيفا .أما فيما يتعلق ب بية الدواجن فإنه
التجار ة الكب ة يجري تر ية الدواجن

معﻈم العمليات

ظروف مناخية محكمة و اﻻستعانة بطرق

غذية مدروسة ومواد غذائية مج زة من عناصر محلية ومستوردة ،ون يجة لوجود
سوق كب ة سر عة النمو ،وتوافر اﻷعﻼف ،فقد زاد إنتاج الدواجن ز ادة كب ة بل
و توقع استمرار ذا النمو).(٢
وتبلغ مساحة الغابات الطبيعية اﳌملكة نحو  ١٦٠ألف كتار يوجد معﻈم ا
جبال السروات .وع الرغم من اﻷ مية البي ية البالغة ل ذه اﳌناطق ،فقد عانت
معﻈم ا من عمليات قطع مستمرة لﻸ
انخفاض كب

ار دون ضوابط ،مما أدى إ حدوث

موارد الغابات).(٣

) (١وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط السعودية .اﳌؤشر اﻹحصا ي) .الر اض :وزارة اﳌالية ،ومص ة
اﻹحصاءات العامة١٤٠٨ ،ه( .العدد الثالث عشر ،ص.٥٠ :
) (٢خطة التنمية الثالثة ،ص.١٢٨ :
) (٣ون يجة لذلك أصدر مجلس الوزراء عام ۱۳۹۸ه مجموعة من النﻈم واللوائح ال تنﻈم
حماية الغابات وا يوانات ال ية اﳌملكة .انﻈر :اﳌرجع السابق .ص.۱۳۳ :
)(٣٦٦
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وع وجه العموم ،فقد بلغت اﻷ مية ال س ية للقطاع الزرا
اﻹجما لﻼقتصاد السعودي نحو )(٪٤٫٥

الناتج ا

عام ١٤٠٦ه .و ذا است ن نا القطاع

النفطي ،فإن ال سبة تصل إ نحو ).(١)(٪١٠٫٧
وقد لوحظ أن معﻈم اﻹنتاج الزرا
يله بال امل

ﻻ يتم
اﻹنتاج ا

اﻹنتاج ا

اﳌا

س لك مواقع إنتاجه ولذلك

اﻹجما للمملكة ولذلك ظلت مسا مته

اﻹجما متدنية س يا ،ولم ع بصورة دقيقة عن حقيقة أ ميته

اﻻقتصادية .ول ذا فإن أ مية دور الزراعة

اﻻقتصاد يمكن توضيح ا من ناحية

معدل النمو قيمته اﳌضافة ول س عن طر ق معدل مسا مته ال س ية اﻹنتاج
ا

اﻹجما  .فخﻼل خطة التنمية الثالثة حقق قطاع الزراعة نموا سنو ا مقداره

) (٪٨٫٧تقر با باﳌقارنة مع نموه اﳌس دف ب سبة ) (٪٥٫٤ب نما نما القطاع غ الب و
ب سبة ) .(٪٥٫١و اﳌقارنة مع القطاع الصنا
إ النمو ال س

اﻹنتاجية ول س للنمو

ولتقدير حصيلة الز اة

عزى نمو القطاع الزرا بصورة كب ة
م العمالة).(٢

القطاع الزرا  ،سأقسم القطاع إ ثﻼثة مطالب

ع النحو التا :
اﳌطلب اﻷول :تقدير حصيلة ز اة ال وة ا يوانية.
اﳌطلب الثا ي :تقدير حصيلة ز اة اﻹنتاج النبا ي.
اﳌطلب الثالث :تقدير حصيلة ز اة ال وة السمكية واﳌنتجات ا يوانية والغابات.
) (١مؤسسة النقد العر ي السعودي .التقرر السنوي١٤٠٧ :ه .ص.٨١ :
) (٢الف ة ب ن ١٤٠٣-١٤٠٠ه .تحققت ز ادة امة اﻹنتاج الزرا فزاد إنتاج القمح ب سعة
أضعاف ،وزاد إنتاج الدجاج الﻼحم بأك من ثﻼثة أضعاف ،والبيض واﻷلبان إ الضعف،
وا ضروات الطازجة ب سبة ) ،(٪٢٥والتمور ب سبة ) ،(۲۸٪والفواكه الطازجة ب سبة ).(٪٣٦
انﻈر - :خطة التنمية الرا عة .ص.٢١١-٢٠٨ :
 وزارة التخطيط السعودية .منجزات خطط التنمية .حقائق وأرقام )١٤٠٥-١٣٩٠ه()۰الراض:وزارة التخطيط ،د.ت ،(.ص.١٧٥ :
)(٣٦٧
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أجمع الفق اء ع أن السائمة من اﻹبل والبقر والغنم تخضع للز اة ،و دخل
ذلك ما شابه ذه اﻷنواع الثﻼثة ا وام س واﳌاعز أما ما ان م ا رث ،أو سقي
زرع أو حمل أثقال -أي انت عاملة -فﻼ ز اة ف ا).(١
وع ذلك فإن رصيد ا تمع من ذه ا يوانات يخضع للز اة م بلغ
ما يملكه اﳌ لف نصابا .إن الصعو ة الرئ سية عند تقدير حصيلة ز اة ال وة
ا يوانية تتمثل

نوع البيانات اﳌتاحة عن ذه ال وة .ف ذه البيانات ﻻ تو

اﳌلكية الفردية للم لف ن ،ولذلك فﻼ مفر من البحث عن اﳌعلومات والبيانات ال
تقود إ تحديد ش ل توز ع اﳌلكية -كبيانات ا يازات ومتوسطات أعداد اﳌاشية
ل حيازة -ح يمكن إتمام عملية التقدير.
ولتحديد سبة السائمة العدد اﻹجما اعتمدت ع بيانات أعداد اﳌوا
ال تر خارج اﳌزرعة ،و يانات اﳌوا

ال ﻻ ع ش وﻻ تب ت

اﳌزرعة )و س

حيوانات شبة البادية( ،و يانات أعداد حيوانات البادية ال يف ض أ ا سائمة.
واس بعدت ا يوانات ال

ع ش ش ل دائم اﳌزرعة من وعاء الز اة ع اف اض

أ ا معلوفة فﻼ تز ى ع رأي جم ور الفق اء.
)(١

و تم تقدير أعداد ا يوانات اﳌملكة العرية السعودية ا يازات التقليدية
بطرقة اﻹحصاء بالعينة ل سنة ،ما عدا أعوام التعداد الزرا
) (١أنﻈر القسم الفق  .ص ٥١ :وما عد ا.
)(٣٦٨

الشامل )،١٩٧٤

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

١٩٨٢م( حيث ي ون حصر اﻷعداد شامﻼ .أما بال سبة ل يازات اﳌتخصصة فإن بيانات
أعداد ا يوانات ستمد مباشرة وسنو ا من اﳌشار ع ذا ا.
وقد حددت إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء اﳌصادر التقليدية لﻺنتاج
ا يوا ي اﳌملكة بثﻼثة مصادر :
أ -ا يازات التقليدية اﳌستقرة.
ب -ا يازات التقليدية غ اﳌستقرة )شبه البادية(.
ج -البادية.
ّ
وعرفت ا يازات التقليدية اﳌستقرة بال سبة ﻷ شطة اﻹنتاج ا يوا ي بأ ا
ا يازات ال

ع ش وتب ت ف ا ا يوانات ش ل دائم ،أو ا يازات ال

عشف ا

ا يوانات ولكن ﻻ تب ت ف ا ،وكﻼ ذان النوعان سيف ض أ ما من ا يوانات اﳌعلوفة
ال ﻻ تخضع للز اة .كما تضم ا يازات التقليدية اﳌستقرة ا يوانات ال تر خارج
ا يازة ولكن ترجع للمب ت اﳌزرعة ،و ذه يف ض أ ا من السائمة ال تخضع للز اة.
أما ا يازات التقليدية غ اﳌستقرة ،ف
)ضأن ،ماعز ،بقر ،إبل(
وﻻ تب ت

اﳌرا

ال يمتلك أ

ا ا ثروة حيوانية

ش ل دائم أي أ ا ا يوانات ال ﻻ ع ش

اﳌزرعة ،و ذه سائمة تخضع للز اة .وتقدر ذه اﻷعداد بطر قة العينة

فيما عدا عام التعداد الزرا الشامل )۱۹۸۲م( ف و عداد شامل .أما ما قبل عام
) (١تقسم وزارة الزراعة ا يازات إ  :تقليدية ومتخصصة .فالتقليدي و و السائد اﳌملكة
حيازات ذات صبغة غ تجارة وتدار بالطرق التقليدية .أما اﳌتخصصة ف ا يازات )اﳌشارع(
ذات الصبغة التجارة ال تتم بإنتاج نوع مع ن من اﻹنتاج الزرا سواء ان نباتيا أو حيوانيا
وت بع طرق اﻹدارة ا ديثة و ستخدم أساليب التقنية اﳌتطورة .انﻈر:
 وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .الكتاب اﻹحصا ي الزرا السنوي للمزارع التقليدية واﳌتخصصةلﻺنتاج النبا ي وا يوا ي لعام ۱۹۸۷/١٩٨٦م) .الراض :إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء،
د.ت ،(.العدد ا امس ،ص.E :
)(٣٦٩
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۱۹۸۲م فقد قدرت ع أساس سب ا إ أعداد ا يوانات
لتعداد عام ۱۹۸۲م ،وذلك كما يت

ا يازات اﳌستقرة

من ا دول التا ):(١
)(١/٣

نوع اﳌاشية

أعداد ا يوانات ا يازات التقليدية غ اﳌستقرة إ
أعداد ا يوانات ا يازات التقليدية اﳌستقرة

ضأن

٪٤٤

ماعز

٪٧٨

إبل

٪٩٠

بقــر

٪١٩

أما حيوانات البادية ف شمل الضأن واﳌاعز واﻹبل فقط ،و ال يمتلك ا البدو
و نقلون مع ا من م ان ﻵخر حسب توفر اﳌرا و ذه ﻻ توجد إحصاءات رسمية
ع ا ،إﻻ أنه نﻈرا لوجود عﻼقة وثيقة ب ن أعداد حيوانات شبه البادية والبادية )حيث
ع ش أماكن واحدة تقر با ،لتوفر الكﻸ واﳌاء ،وكذلك ر ما ت ون تحت نفس إدارة
الرعاة ا لي ن أو البدو( فإن سبة أعداد ذه ا يوانات )البادية إ شبه البادية(
قدرت كما ي :
ل من الضأن واﻹبل ،(٪٥٠) :واﳌاعز ) ،(٪٢٥و البقر :ﻻ
البقر البادية وذلك اس نادا إ ا

ء إذ ﻻ ع ش

ء من

ة اﳌيدانية ﳌوظفي إدارة الدراسات اﻻقتصادية

واﻹحصاء اﳌناطق).(٢
) (١وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .اﳌوازنات الغذائية للمملكة العر ية السعودية) .الر اض :إدارة
الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء ،د.ت ،(.العدد الثا ي ،ص .٤٩ :
) (٢اﳌرجع السابق .ص.٥٠ :
)(٣٧٠
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)(٢/٣

حيوانات حيوانات مجموع سبة

نوع

العدد

حيوانات تر

اﳌاشية

اﻹجما

خارج اﳌزرعة ٪شبه البادية

اﻹبل

عدد

البادية

السائمة

السائمة

٤٠٤ ٥٣٦

٪ ١٨

٪ ٤٨

٪ ٢٤

٪ ٩٠

٣٦٤ ٠٨٢

الضأن ٦٠١٣ ٧٣٥

٪ ٢٠

٪ ٢٦

٪ ١٣

٪ ٥٩

٣ ٥٤٨ ١٠٣

اﳌاعز

٣٣٣٨٦٨٦

٪ ١٧

٪ ٤٤

٪ ١١

٪ ٧٢

٢ ٤٠٣ ٨٥٤

البقر

١٦٢ ٢١١

٪٤

٪ ١٤

_

٪ ١٨

٢٩ ١٩٦

اﳌصدر :العمود اﻷول:
وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات
الرئ سية لعام ١٤٠٢/١٤٠١ه) .الراض :إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء ،د.ت(.
العدد اﻷول .ص ٦٨ :وما عد ا.
العمود الثا ي وما عده :
من إعداد الباحث باﻻعتماد ع البيانات التفصيلية الواردة باﳌصدر أعﻼه.

)(٣٧١
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)(٣/٣
)(١

نوع السائمة
إبل تر خارج ا يازة
إبل شبه البادية
إبل البادية

عدد ا
٧٢٨١٧
١٩٤١٧٧
٧٧٠٨٩

عدد ا يازات
٢٢٨٥
٦٧٠٢
)(٢
٦٧٠٢

متوسط العدد ا يازة
٣١٬٨٧
٢٨٬٩٦
١٤٬٥٠

ضأن تر خارج ا يازة
ضأن شبه البادية
ضأن البادية

١٢٠٢٧٤٧
١٥٦٣٥٧١
٧٨١٧٨٦

١٨٨٩٤
٢٦٢٢٩
٢٦٢٢٩

٦٣٬٦٥
٥٩٬٦
٢٩٬٨٠

ماعزتر خارج ا يازة
ماعز شبه البادية
ماعز البادية

٥٦٧٥٧٧
١٤٦٩٠٢٢
٧٣٤٥١١

١٠٣٤٢
٢١١١٩
٢١١١٩

٥٤٬٨٨
٦٩٬٥٦
٣٤٬٧٨

بقرتر خارج ا يازة
بقرشبه البادية
بقرالبادية

٦٤٨٨
٢٢٧١٠
ﻻ يوجد

٢٣٥٤
٦٨٠٢
_

٢٬٧٦
٣٬٣٤
_

اﳌصدر :العمود الثا ي والثالث .وزارة الزراعة واﳌياه السعودية  .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل.
اﳌرجع السابق ص ٦٨ :وما عد ا.
) (١ا يازة وحدة العد التعداد الزرا الشامل ،و اﳌساحة من اﻷرض ال ستخدم ليا أو
جزئيا ﻷغراض اﻹنتاج الزرا النبا ي أو ا يوا ي ،وتدار بوصف ا وحدة زراعية مت املة بواسطة
ص عادي أو يئة ح ومية أو شركة أو تنﻈيم عاو ي ...إ  .وﻻ يدخل ف ا اﳌن ات وا دائق
العامة واﳌ لية.
ودلت النتائج ع أن ) (٪٩٩٫٨من ا موع الك ل يازات بحوزة أفراد والبا بحوزة يئات
ح ومية أو شر ات أو غ ا .اﳌرجع السابق .ص.۳۱ :
) (٢ل ست ناك بيانات عن عدد ا يازات البادية ونﻈرا لﻼرتباط ب ن بيانات شبه البادية ،فقد
اف ضت أن حيازات البادية مساو ة لعدد حيازات شبه البادية.
)(٣٧٢
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حيث إن وزارة الزراعة السعودية تقسم ال وة ا يوانية بحسب نوع ا يازات:
تقليدية مستقرة ،وتقليدية غ مستقرة ،و ادية ،وحيث أن طر قة ال بية )من حيث
السوم أو عدمه( ،تؤثر

إيجاب الز اة ،فقد ان يت  -كما أسلفت

الصفحات

السابقة -إ أن ما يدخل أعداد السائمة ا اضعة للز اة شمل ما ي  :حيوانات
حيازات تقليدية مستقرة تر خارج اﳌزرعة ،وحيوانات

حيازات تقليدية غ

مستقرة )شبه بادية( ﻻ ع ش وﻻ تب ت اﳌزرعة أي تر خارج اﳌزرعة ،وحيوانات
البادية و

عتمد أساسا ع السوم )الر ( الطبي  .وع ذلك فسوف أقدر

حصيلة الز اة اﳌتوقع جمع ا

ل نوع من أنواع ذه ا يازات.

ونﻈرا لعدم وجود معلومات تفصيلية عن توز ع ملكيات أعداد ذه ا يوانات،
أو توز ع تكراري ل ا) ،(١فإن معرفتنا بمتوسط عدد الرؤوس )عدد ا يوانات(
ا يازة يمكننا من استخدام الطر قة الوحيدة اﳌتاحة أمامنا و تحديد ا د اﻷد ى
وا د اﻷع ل يوانات ال تجب ف ا الز اة .ومن ذلك نحدد مقدار الز اة الواجبة.
و ﻼحظ أن تقديرنا للز اة الواجبة ال وة ا يوانية سي ون ش ل نقدي ﻻ عي
نﻈرا ﻷن ذه الدراسة دف للوصول إ رقم نقدي صيلة الز اة اﳌتوقع جمع ا من
مجمل فعاليات ال شاط اﻻقتصادي للمجتمع.
) (١إذا علمنا معالم التوزع أي مجموعة ،ف ناك طرق إحصائية استقرائية تمكننا من تحديد
اﳌلكيات )ا يازات( ال تقل ف ا أعداد ا يوانات عن النصاب فﻼ تز ى ،واﻷعداد ال بلغت
النصاب ف ى ،و ذه الطرقة عرف إحصائيا بالطرقة اﳌعلمية Parametric Method
أما حالة عدم توافر أي معلومة عن التوزع الذي ي ت إليه ا تمع اﻹحصا ي الذي ندرسه
)أعداد ا يوانات ا يازات( ،ففي ذه ا الة سن بع مجموعة من ا طوات ال ﻻ عتمد ع
ب منه العينات ،و س ذه الطرقة
وجود معلومات مسبقة عن ا تمع اﻹحصا ي ال
بالطرقة الﻼمعلمية . Non-Parametric Method
انﻈر :الشاف  ،عبداﳌنعم وآخرون .قاموس اﳌصط ات اﻹحصائية والديموجرافية) .القا رة:
ا معية اﻹحصائية للبﻼد العرية ،ودار الشعب ،د.ت ،(.ص ،٥٥ :وكذلك:

Pindycle & Rubinfeld. Econometric Models & Economic Forecasts. (New York: McGrawHill, 1976). pp. 46-53.

)(٣٧٣
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تب ن من ا دول رقم ) ،(٣/٣أن عدد ذه ا موعة بلغ ) (۷۲۸۱۷ر ً
أسا ،توجد
) (۲۲۸٥حيازة ،بحيث بلغ متوسط ا يازة ) (٣١٬٨٦٧٣ر ً
أسا تقر با ،و و ما يفوق
النصاب )النصاب =  ٥من اﻹبل(.
ولتقدير الز اة ع

ذه ا يازات ن بع ا طوات التالية:

نف ض أن ل ا يازات -ما عدا حيازة واحدة -لد ا أر عة من اﻹبل ،أي أقل من
النصاب ،في ون عدد اﻹبل ال ﻻ ز اة عل ا =  ٩١٣٦ = (١-٢٢٨٥) × ٤رأسا ،ومنه
فإن ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = العدد الك لﻺبل  -أق

عدد ممكن

لﻺبل ال ﻻ ز اة عل ا ،أي أن:
ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة =  ٦٣٦٨١=٩١٣٦-٧٢٨١٧رأسا فإذا
اف ضنا سعرا للرأس عادل ) (١٧٥٠ر اﻻ

اﳌتوسط) .(١فت ون قيمة ا د اﻷد ى

لﻺبل ال تجب ف ا الز اة =  ١١١٬٤٧٥ = ١٧٥٠ × ٦٣٦٨١مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة =  ٢٫٧٨٧ = ٠٬٠٢٥ × ١١١٤٧٥مليون ر ال.
أما ا د اﻷع لﻺبل ال تجب ف ا الز اة ،فنحصل عليه باف اض أن
حيازة من ا يازات ناك عدد من اﻹبل ساوي متوسط عدد اﻹبل

ل

ا يازة ،أي

نحو  ٣١٫٨٦٧٣رأسا ومنه فإن ا د اﻷع لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = × ٢٢٨٥
 ٧٢٨١٧ = ٣١٬٨٦٧٣رأسا بمع إننا اف ضنا أن ل اﻷعداد توجد حيازات يفوق
ما ا النصاب فتخضع جميع ا للز اة ،وع ذلك فقيمة ا د اﻷع لﻺبل ال تجب
ف ا الز اة =  ١٢٧٬٤٣٠=١٧٥٠ × ٧٢٨١٧مليون ر ال.
) (١متوسط أسعار اﳌاشية حصل عل ا الباحث من خﻼل مقابلة صية مع مدير إدارة اﻷبحاث.
اﻷستاذ جابر الش ري .بفرع وزارة الزراعة بمدينة جدة ،ريع اﻷول ۱٤۱۰ه .حيث أن سعر اﻹبل
اﳌتوسط =  ١٧٥٠ر ال ،وللضأن =  ۳۰۰ر ال ،وللبقر =  ٢٢٥٠ر ال.
)(٣٧٤
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)(١

ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٣٫١٨٥ =٠٬٠٢٥ ×١٢٧٬٤٠٠مليون ر ال ومتوسط

مقدار الز اة الواجبة ا د اﻷد ى واﻷع = )٢٬٩٨٦ = ٢ ÷ (٣١٨٥ + ٢٧٨٦
مليون ر ال.
بلغ عدد ذه ا موعة ) (١٩٤١٧٧ر ً
أسا ،توجد ) (٦٧٠٢حيازة ،بمتوسط )(۲۹
رً
أسا ً
تقربا ا يازة الواحدة و تطبيق طرقتنا السابقة -طرقة ا د اﻷد ى واﻷع
لﻺبل ال تجب ف ا الز اة -نحصل ع ما ي :
نف ض أن ل ا يازات  -ما عدا حيازة واحدة -لد ا أر ع من اﻹبل ،أي أقل من
النصاب ،في ون عدد اﻹبل ال ﻻ ز اة عل ا = ٢٦٨٠٤ = (١ - ٦٧٠٢) × ٤
 ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = ١٦٧٣٧٣ = ٢٦٨٠٤ – ١٩٤ ١٧٧
وقيمة ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = ٢٩٢٫٧٧٥ = ١٧٥٠× ١٦٧٣٧٣
مليون ر ال.
 مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٧٬٣١٩ = ٠٬٠٢٥ × ٢٩٢٧٧٥مليون ر ال.
وا د اﻷع لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = ١٩٤١٧٧
وقيمته نقدا =  ٣٣٩٫٨٥٠= ١٧٥٠ × ١٩٤١٧٧مليون ر ال.
 مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٨٬٤٩٦ = ٠٬٠٢٥ × ٣٣٩٨٥٠مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )٢ ÷ (٧٣١٩ + ٨٤٩٦
=  ٧٬٩١٧مليون ر ال.

) (١نقصد باﳌتوسط حيثما ورد

ذه الرسالة :الوسط ا سا ي ،ما لم يصرح بخﻼف ذلك.
)(٣٧٥
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و ذه بلغ عدد ا ) ،(۹۷۰۸۹من )( ٦۷۰۲حيازة ،بمتوسط بلغ ) (١٤٬٥٠ر ً
أسا ل يازة.
و تطبيق اﳌن السابق ،نجد أن:
عدد اﻹبل ال ﻻ ز اة ف ا =  ۲٦۸۰٤ = ( ۱ - ٦۷۰۲) × ٤ر ً
أسا.
ا د اﻷد ى لﻺبل ال تجب ف ا الز اة =  ٧۰۲۸٥ = ٢٦٨٠٤ - ۹۷۰۸۹ر ً
أسا.
قيمة ذا ا د اﻷد ى =  ١٢٣٬٠٢٥ = ١٧٥٠ × ٧۰۲۸٥مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٣٬٠٧٥ = ٠٬٠٢٥ × ١٢٣٠٢٥مليون ر ال.
وا د اﻷع لﻺبل ال تجب ف ا الز اة = ٩٧٠٨٩
وقيمته نقدا =  ١٦٩٫٩٢٥ = ١٧٥٠ × ٩٧٠٨٩مليون ر ال.
ومقدار ز اته نقدا =  ٤٬٢٤٨ = ٠٬٠٢٥ × ١٦٩٩٢٥مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )= ٢ ÷ (٤٢٤٨ + ٣٠٧٥
 ٣٬٦٦١مليون ر ال.
 مقدار الز اة الواجبة ميع اﻹبل = ١٤٬٥٥٤ = ٣٬٦٦١ + ٧٬٩٠٧ + ٢٬٩٨٦
مليون ر ال.


تب ن من ا داول السابقة أن عدد ذه ا موعة بلغ ) (١٢٠٢٧٤٧رأسا موزعة
) (١٨٨٩٤حيازة ،بمتوسط بلغ ) (٦٣٬٥٦رأسا ل يازة.
و استخدام اﳌن السابق:
نف ض أن ل ا يازات ماعدا حيازة واحدة ،لد ا  ۳۹شاة أي أقل من
النصاب ،في ون:
)(٣٧٦
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عدد الضأن ال ﻻ ز اة عل ا =  ٧٣٦ ٨٢٧ = (١ – ١٨٨٩٤) × ٣٩ر ً
أسا.
ا د اﻷد ى للضأن ال تجب ف ا الز اة =  ٤٦٥٩٢٠ = ٧٣٦٨٢٧ – ١٢٠٢٧٤٧ر ً
أسا.
قيمته نقدا =  ١٣٩٫٧٧٦ = ٣٠٠ × ٤٦٥٩٢٠مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٣٬٤٩٤ = ٠٬٠٢٥ × ١٣٩٧٧٦مليون ر ال.
أما ا د اﻷع للضأن ال تجب ف ا الز اة = ١٫٢٠٢٫٧٤٧
وقيمته نقدا =  ٣٦٠٫٨٢٤ = ٣٠٠ × ١٢٠٢٧٤٧مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٩٬٠٢٠ = ٠٬٠٢٥ × ٣٦٠٨٢٤مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )= ٢ ÷ (٩٠٢٠ + ٣٤٩٤
 ٦٬٢٥٧مليون ر ال.
بلغ عدد ذه ا موعة ) (١٫٥٦٣٫٥٧١ر ً
أسا ،توجد
متوسط عدد رؤوس ا يازة ) (٥٩٬٦ر ً
أسا.

) (٢٦٢٢٩حيازة ،بلغ

و استخدام من نا السابق نحصل ع ما ي :
عدد الضأن ال ﻻ ز اة عل ا =  ١٫٠٢٢٫٨٩٢ = (١ – ٢٦٢٢٩) × ۳۹ر ً
أسا.
ا د اﻷد ى للضأن ال تجب ف ا الز اة =  ٥٤٠٫٦٧٩ =١٠٢٢٨٩٢–١٥٦٣٥٧١ر ً
أسا.
قيمته نقدا =  ١٦٢٫٢٠٣ = ٣٠٠ × ٥٤٠٦٧٩مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٤٬٠٥٥ = ٠٬٠٢٥ × ١٦٢٢٠٣مليون ر ال.
وا د اﻷع للضأن ال تجب ف ا الز اة =  ١٥٦٣٥٧١ر ً
أسا.
وقيمته نقدا =  ٤٦٩٫٠٧١ = ٣٠٠ × ١٥٦٣٥٧١مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ١١٬٧٢٧ = ٠٬٠٢٥ × ٤٦٩٠٧١مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )= ٢ ÷ (٤٬٠٥٥ + ١١٬٧٢٧
 ٧٬٨٩١مليون ر ال.
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ا موعة ن ظ أن متوسط عدد الضأن ا يازة بلغ ) (٢٩٫٨٠ر ً
أسا و و أقل
من النصاب الشر  .فمقدار الز اة الواجبة

ذه ا الة -كحد أد ى -س ساوي صفرا.

ﻷننا لو اف ضنا أن جميع اﳌﻼك لد م حيازات م ساو ة عدد الرؤوس ،فمع ذلك أن
حيازة ل مالك س ساوي متوسط ا يازة ) أي  ،(٢٩٫٨٠و أقل من النصاب ،ولن تجب
الز اة أي حيازة.
و ذلك فإن ا د اﻷد ى ﳌقدار الز اة = صفر.
أما ا د اﻷع فإنه ستلزم اﻻف اض أن ل حيازة ف ا رأس واحد من الغنم)،(١
إﻻ حيازة واحدة تجمع ما بقي من الرؤوس ،وعليه فإن:
عدد الضأن ال ﻻ ز اة ف ا = عدد ا يازات ×  ٢٦٢٢٩ = ١ × ٢٦٢٢٩ = ١ر ً
أسا.
ا د اﻷع للضأن ال ف ا ز اة =  ٧٥٥٥٥٧ = ٢٦٢٢٩ – ٧٨١٧٨٦ر ً
أسا.
وقيمة ا د اﻷع =  ٢٢٦٫٦٦٧ = ٣٠٠ × ٧٥٥٥٥٧مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٥٬٦٦٧ = ٠٬٠٢٥ × ٢٢٦٦٦٧مليون ر ال.
ومتوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = ) + ٥٬٦٦٧صفر( ÷ = ٢
 ٢٬٨٣٣مليون ر ال.
 مقدار الز اة الواجبة

ميع الضأن = = ٢٬٨٣٣ + ٧٬٨٩١ + ٦٬٢٥٧

 ١٦٬٩٨١مليون ر ال.

) (١وضعنا ذا اﻻف اض ح ينطبق عل ا وصف حيازة.
)(٣٧٨
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بلغ عدد ذه ا موعة ) (٥٦٧٥٧٧ر ً
أسا ،توجد ) (١٠٣٤٢حيازة ،بلغ متوسط
عدد رؤوس ا يازة ) (٥٤٬٨٨ر ً
أسا.
و استخدام اﳌن السابق تحصل ع ما ي :
عدد اﳌاعز ال ﻻ ز اة عل ا =  ٤٠٣٢٩٩ = (١ – ١٠٣٤٢) × ٣٩ر ً
أسا.
ا د اﻷد ى للماعز ال تجب ف ا الز اة =  ١٦٤٢٧٨ = ٤٠٣٢٩٩ – ٥٦٧٥٧٧ر ً
أسا.
وقيمته نقدا =  ٤٩٫٢٨٣ = ٣٠٠ × ١٦٤٢٧٨مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ١٬٢٣٢ = ٠٬٠٢٥ × ٤٩٢٨٣مليون ر ال.
أما ا د اﻷع للماعز ال تجب ف ا الز اة =  ٥٦٧٥٧٧رأسا.
وقيمته نقدا =  ١٧٠٫٢٧٣ = ٣٠٠ × ٥٦٧٥٧٧مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٤٬٢٥٧ = ٠٬٠٢٥ × ١٧٠٢٧٣مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )= ٢ ÷ (٤٬٢٥٧ + ١٬٢٣٢
 ٢٬٧٤٤مليون ر ال.
بلغ عدد ذه ا موعة ) (١٤٦٩٠٢٢ر ً
أسا ،توجد
متوسط عدد رؤوس ا يازة ) (٥٩٬٥٦ر ً
أسا.

) (۲۱۱۱۹حيازة و لغ

و استخدام من نا السابق نحصل ع ما ي :
عدد اﳌاعز ال ﻻ ز اة عل ا =  ٨٢٣٦٠٢ = (١ – ٢١١١٩) × ٣٩ر ً
أسا.
ا د اﻷد ى للماعز ال تجب ف ا الز اة =  ٦٤٥٤٢٠ = ٨٢٣٦٠٢ -١٤٦٩٠٢٢ر ً
أسا.
وقيمته نقدا =  ١٩٣٫٦٢٦ = ٣٠٠ × ٦٤٥٤٢٠مليون ر ال.
مقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٤٬٨٤٠ = ٠٬٠٢٥ × ١٩٣٦٢٦مليون ر ال.
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وا د اﻷع للماعز ال تجب ف ا الز اة = ١٤٦٩٠٢٢
وقيمته ً
نقدا =  ٤٤٠٫٧٠٦ = ٣٠٠ × ١٤٦٩٠٢٢مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة ً
نقدا =  ١١٬٠١٨ = ٠٬٠٢٥ × ٤٤٠٧٠٦مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = )٢ ÷ (١١٬٠١٨ + ٤٬٨٤٠
=  ٧٬٩٢٩مليون ر ال.

نﻼحظ

ذه ا موعة أن متوسط عدد اﳌاعز ا يازة بلغ ) (٣٤٫٧٨رأسا

و و أقل من النصاب الشر  .وعليه فإن مقدار الز اة الواجبة
أد ى -س ساوي صفرا .و ذه ا الة مشا ة ل الة )ج(

ذه ا الة -كحد

ز اة الضأن السابقة .أما

ا د اﻷع فإنه ستلزم اف اض أن ل حيازة ف ا رأس واحد من اﳌاعز ،إﻻ حيازة
واحدة تجمع ما بقي من الرؤوس ،وعليه فإن:
عدد اﳌاعز ال ﻻ ز اة ف ا = عدد ا يازات ×  ٢١١١٩ = ١ × ٢١١١٩ = ١ر ً
أسا
وا د اﻷع لعدد اﳌاعز ال ف ا ز اة =  ٧١٣٣٩٢ = ٢١١١٩ – ٧٣٤٥١١ر ً
أسا
وقيمة ا د اﻷع =  ٢١٤٬٠١٧ = ٣٠٠ × ٧١٣٣٩٢مليون ر ال
ومقدار الز اة الواجبة نقدا=  ٥٬٣٥٠ = ٠٬٠٢٥ × ٢١٤٬٠١٧مليون ر ال
ومتوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = ) + ٥٬٣٥٠صفر( =
 ٢٬٦٧٥مليون ر ال
 مقدار الز اة الواجبة

ميع اﳌاعز= = ٢٬٦٧٥ + ٧٬٩٢٩ + ٢٬٧٤٤

 ١٣٬٣٤٨مليون ر ال.

)(٣٨٠
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نﻼحظ

ذه ا موعة أن متوسط عدد اﻷبقار بلغ ٢٫٧٦رأسا ل يازة الواحدة،

و و أقل من النصاب الشر الذي يبلغ ثﻼث ن رأسا ومقدار الز اة الواجبة

ذه ا الة

كحد أد ى س ساوي صفرا .ﻷننا لو اف ضنا أن جميع اﳌﻼك لد م حيازات م ساو ة
عدد الرؤوس ،فمع ذلك أن حيازة ل مالك سوف تحوي متوسط عدد اﻷبقار
ا يازة الواحدة و و  ۲٫۷٦رأسا ،و ذا العدد لم يبلغ النصاب ،فﻼ ز اة ع أي ملكية،
وعليه فإن ا د اﻷد ى ﳌقدار الز اة = صفر .
أما ا د اﻷع فإنه ستلزم أن نف ض أن ل حيازة ف ا رأس واحد من البقر ،إﻻ
حيازة واحدة تجمع ما بقي من الرؤوس ،و ناء ع ذلك ،فإن:
عدد اﻷبقار ال ﻻ ز اة عل ا = عدد ا يازات ×  ٢٣٥٤ = ١ × ٢٣٥٤ = ١رأسا.
وا د اﻷع لعدد اﻷبقار ال ف ا ز اة =  ٤١٣٤ = ٢٣٥٤ – ٦٤٨٨رأسا.
وقيمة ا د اﻷع ل ذه اﻷعداد =  ٩٬٣٠١ = ٢٢٥٠ × ٤١٣٤مليون ر ال.
ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٠٬٢٣٢ = ٠٬٠٢٥ × ٩٬٣٠١مليون ر ال.
 متوسط مقدار الز اة الواجبة ل ذه ا موعة = ) + ٠٬٢٣٢صفر( ÷ = ٢
 ٠٬١١٦مليون ر ال.

و

ذه ا موعة أيضا ،نجد أن متوسط العدد ا يازة أقل من النصاب =

) (٣٬٣٤رأسا.
 فا د اﻷد ى للز اة الواجبة = صفر.
أما ا د اﻷع =  ١٥٩٠٨ = ٦٨٠٢ – ٢٢٧١٠رأسا
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وقيمته =  ٣٥٬٧٩٣ = ٢٢٥٠ × ١٥٩٠٨مليون ر ال
ومقدار الز اة الواجبة نقدا =  ٠٬٨٩٤ = ٠٬٠٢٥ × ٣٥٬٧٩٣مليون ر ال
 متوسط الز اة الواجبة ل ذه ا موعة= ) +٠٬٨٩٤صفر(÷  ٠٬٤٤٧ =٢مليون ر ال

ﻻ توجد أبقار البادية ،وعليه فل ست ناك حصيلة ز اة من ذه ا موعة.
 مجموع مقدار ز اة اﻷبقار =  + ٠٬٤٤٧ + ٠٬١١٦صفر =  ٠٬٥٦٣مليون ر ال
ومن خﻼل التقديرات السابقة يمكن القول أن حصيلة ز اة ال وة ا يوانية
اﳌملكة العر ية السعودية اﳌمكن جمع ا طبقا لبيانات عام ١٤٠٦ه  -و الف ة محل
الدراسة البحث ،بلغت كما ي :

حصيلة الز اة باﳌليون ر ال
١٤٬٥٥٤
١٦٬٩٨١
١٣٬٣٤٨
٠٠٬٥٦٣
٤٥٬٤٤٥

نوع ا يوان
اﻹبل
الضأن
اﳌاعز
البقر
ا موع
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ات

من نتائج التعداد الزرا

الشامل لعام ١٤۰۲ه ،أن إجما اﳌساحة

ا صولية بلغ نحو  ٦مليون دونم شمل  ٣٬١مليون دونم تقربا مزروعة با اصيل
اﳌؤقتة الشتو ة ،وحوا ١٬٧مليون دونم للمحاصيل اﳌؤقتة الصيفية ،ونحو  ٠٬٨مليون
دونم مزروعة بمحاصيل دائمة ،وحوا  ٠٬٤مليون دونم مزروعة بال سيم الدائم).(١
و شمل اﻹنتاج النبا ي اﳌملكة منتجات ا بوب وا ضروات والفاك ة ،وقد بلغ
مجمل اﻹنتاج النبا ي اﳌملكة لعام ١٤٠٦ه حوا  ٤٫٦مليون طن .تمثل ا بوب سبة
) (٪٦٣من ذا اﻹنتاج ،تل ا ا ضروات إذ ش ل سبة ) (٪۲۳من جملة اﻹنتاج ،ثم
الفواكه ب سبة ) (٪١٤تقربا).(٢
ذا و مثل إنتاج القمح ) (٪٩٥من جملة إنتاج ا بوب اﳌملكة ،ونحو )(٪٥٦٬٥٤
من مجمل اﻹنتاج النبا ي باﳌملكة) .(٣وقد قامت الشر ات الزراعية بدور بارز ز ادة إنتاج
القمح اﳌملكة خﻼل الف ة ب ن ١٤٠٥-١٤٠٢ه .و انت سبة الزادة إنتاج القمح أع
بكث من سبة الزادة

مساحته اﳌ رعة ،و عزى ذلك إ ارتفاع إنتاجية وحدة

) (١وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات
الرئ سية لعام ١٤٠٢/١٤٠١ه) .الر اض :إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء ،د.ت (.ا لد
اﻷول ،ص.٣١ :
) (٢اﻷمانة العامة لس التعاون لدول ا ليج العري :ال شرة اﻻقتصادية) .الراض :اﻷمانة العامة،
الشؤون اﻻقتصادية۱۹۸۹ ،م( ا لد  ،IVالعدد الرا ع ،ص.٤١-۳۸ :
) (٣وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .مؤشرات بيانية لتطور القطاع الزرا ) .الراض :إدارة الدراسات
اﻻقتصادية واﻹحصاء لوزارة الزراعة السعودية ۱٤۰۸ ،ه( العدد  ،٣ص.۱۰ :
)(٣٨٣
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اﳌساحة) .(١فبعد أن انت إنتاجية ال كتار الواحد حوا

 ١٫٣طن عام

۱۳۹٦/١۳۹٥ه ،أصبحت إنتاجية ال كتار اﳌساحة اﳌزروعة بالقمح حوا  ٣٬٦طن
عام ١٤٠٥/١٤٠٤ه) .(٢وقد قدرت دراسة للبنك الزرا السعودي دخل ال كتار من
القمح

اﳌزارع الصغ ة بنحو ) (۸٦۷۷ر ال و ال سبة للمزارع الكب ة ) ۲۰۰كتار

فأك ( بنحو ) (١٥٢٣٣ر ال).(٣
ولتقدير حصيلة الز اة اﳌتوقعة من اﻹنتاج النبا ي ،ستد اﻷمر الرجوع للبيانات
التفصيلية ل ذا اﻹنتاج من حيث الكمية والقيمة ومتوسط اﻹنتاجية وعدد ا يازات.
تحوي البيانات اﻹحصائية الزراعية السنو ة ال ترد

اﳌؤشر اﻹحصا ي

الصادر عن مص ة اﻹحصاءات العامة بوزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط السعودي،
تقديرات للمساحة واﻹنتاج ل ل من ا اصيل اﳌؤقتة الشتو ة والصيفية وكذلك
ا اصيل الدائمة .أما بيانات ا يازات الزراعية ف

مأخوذة من النتائج العامة

للتعداد الزرا الشامل لعام ١٤٠٢-١٤٠١ه .و و عداد يجرى ل عشر سنوات.
و تم جمع بيانات اﻹنتاج النبا ي سنو ا من قبل إدارة الدراسات اﻻقتصادية
واﻹحصاء بوزارة الزراعة واﳌياه بطر قت ن :اﻷو باستخدام أسلوب العينة ،والثانية
باستخدام أسلوب ا صر الشامل و ستخدم اﻷسلوب اﻷول
اﻹحصائية عن ا يازات التقليدية وال

مع البيانات

عرف :بأ ا تلك اﳌساحة من اﻷرض ال

ستغل زراعيا ليا أو جزئيا لﻺنتاج النبا ي أو ا يوا ي أو ل ل ما بطرق الزراعة
القديمة .و ستخدم اﻷسلوب الثا ي

مع البيانات اﻹحصائية عن ا يازات

) (١اﳌرجع السابق ،ص.١٤ :
) (٢اﳌنيف ،ماجد .تقييم دور اﻹعانات الزراعية ،...مرجع سابق ص.١٤٧ :
) (٣البنك الزرا العري السعودي " .دراسة تحليلية عن النوا الفنية واﻻقتصادية والتمو لية
للمزارع اﳌمولة من قبل البنك الزرا " .التقر ر اﻷول١٤٠٢ ،ه ،ص.٤٢:
)(٣٨٤
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اﳌتخصصة و مشار ع اﻷفراد أو الشر ات الزراعية ال أعدت ل ا دراسات جدوى
اقتصادية وفنية ومعﻈم ا مرخص من قبل وزارة الزراعة واﳌياه وجرى إ شاؤ ا لغرض
تجاري وغالبا ما يتم تمو ل ا من البنك الزرا العر ي السعودي).(١
وتقدر بيانات اﳌساحة واﻹنتاج للمحاصيل ا قلية وا ضار والفاك ة ،بحيث
تقسم البيانات إ ):(٢
 محاصيل شتو ة مؤقتة :و محاصيل ا قل وا ضر واﻷعﻼف ،ال تزرععادة ش ر نوفم إ

اية د سم وتحصد ش ر مارس من السنة الزراعية.

 محاصيل صيفية موقتة :و محاصيل ا قل وا ضر واﻷعﻼف ،وال تزرععادة ش ري مارس  -مايو وتحصد ش ري أغسطس  -س تم من السنة الزراعية.
 محاصيل مؤقتة )تحت دائم( :وأعﻼه واﳌزروعة تحت أ

ا اصيل الشتو ة أو الصيفية اﳌذ ورة

ار دائمة النخيل والتفاح وال تقال والرمان.

ذا و ﻼحظ أن معﻈم اﳌساحات الزراعية

اﳌملكة يتم ر ع ا من اﳌياه

ا وفية -أي أ ا مرو ة ب لفة -و موارد جوفية غ متجددة.
وكذلك فإن ا اصيل الدائمة ف مرو ة جميع ا ب لفة ،أي ب سبة )(٪۱۰۰
وكذلك ا اصيل الشتو ة ا قلية اﳌزروعة تحت محاصيل دائمة )تحت أ

ار(،

) (١وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط السعودي .الكتاب اﻹحصا ي السنوي) .الر اض :مص ة
اﻹحصاءات العامة١٤٠٦ ،ه( العدد  ،۲۲ص .٦٦٣ :ذا وقد تم تقدير البيانات اﻹحصائية
لعام ١٤٠٦ه بطرقة اﻻنحدار ا طي ضوء اﻹحصاءات اﳌ شورة لﻸعوام السابقة وذلك
للمزارع التقليدية .أما اﳌزارع اﳌتخصصة باﻹنتاج النبا ي وا يوا ي فقد جمعت ميدانيا ل ذا
العام عن طر ق ا صر الشامل.
انﻈر :وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .الكتاب اﻹحصا ي الزرا السنوي ،مرجع سابق ،ص  - ٥ :أ.
) (٢وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل .مرجع سابق .ص.١١:
)(٣٨٥
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وا اصيل الشتو ة من ا ضروات اﳌزروعة تحت محاصيل دائمة ،ومحاصيل
ال سيم والعلف ،ف ل ا مروي ب لفة ب سبة ).(١)(٪١٠٠
ار(

أما ا اصيل الصيفية ا قلية اﳌزروعة تحت محاصيل دائمة )تحت أ
َ
فنحو ) (٪٨٣م ا مروي ب لفة والبا َمطري .أما ا اصيل الصيفية اﻷخرى اﳌزروعة
تحت محاصيل دائمة و ا ضروات وال سيم والعلف ف

مرو ة ب لفة ب سبة

) .(٢)(٪١٠٠وذلك كما تب ن من ا داول التالية:

) (١وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات
الرئ سية لعام ١٤٠٢/١٤٠١ه .مرجع سابق .ص ،٣٤-٣١:ص.١٧٥:
) (٢نفس اﳌرجع السابق.
)(٣٨٦
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نوع ا صول
ً
أوﻻ :ا بوب
 -١القمح:
محسن
مح
 -٢الدخن
 -٣الذرة الرفيعة
 -٤الذرة الشامية
 -٥الشع
 -٦السمسم
= جميع ا بوب

٪ ٩٩٬٧٥
٪ ٩٥٬٤٣
٪ ٦٢٬٦٦
٪ ٩٥٬٤٨
٪ ٩٩٬٧
٪ ٨٧٬٠٩
٪ ٩٩٬٧
٪ ٩٦٬٦٤

ً
ثانيا :ا ضروات
 -١الطماطم
 -٢الباذنجان
 -٣الباميا
 -٤ال وسا
 -٥ا يار
 -٦البطيخ
 -٧الشمام
 -٨ا س
 -٩ا زر
 -١٠البصل ا اف
 -١١خضروات أخرى
 -١٢علف )شتوي(
 -١٣محاصيل شتو ة أخرى
= جميع ا ضروات

٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ٩٤٬٤
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ٨٠٬٨٢
٪ ٩٩٬٨
٪ ٩٨٬١٨

سبة اﳌروي ب لفة

ومن ا دول رقم ) (٥/٣ست تج أن سبة ما و مروي بت لفة ميع ا اصيل
َ
اﳌؤقتة الشتو ة نحو ) (٪٩٧٬٤١والبا َمطري .
)(٣٨٧
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نوع ا صول
ً
أوﻻ :ا بوب
 -١الدخن
 -٢الذرة الرفيعة
 -٣الذرة الشامية
 -٤الفول السودا ي
 -٥السمسم
= ل ا بوب
ً
ثانيا :ا ضروات
 -١الطماطم
 -٢الباذنجان
 -٣القرع العس
 -٤ال وسـ ـ ـ ــا
 -٥البطيخ
 -٦الشمام
 -٧البطاطس
 -٨الباميا
 -٩ا يار
 -١٠الفلفل
 -١١خضروات أخرى صيفي
 -١٢ال سيم اﳌوس
 -١٣أعﻼف أخرى
 -١٤محاصيل أخرى
= جميع ا ضروات

سبة اﳌروي ب لفة
٪ ٣٥٬٤٨
٪ ٩٠٬٦٢
٪ ٩٩٬٩
٪ ٧١٬٧٦
٪ ٩٩٬٩
٪ ٧٩٬٥٣
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ٩٩٬٩
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ١٠٠
٪ ٩٩٬١٥
٪ ٩٨٬٦٣
٪ ١٠٠
٪ ٩٩٬٨٥

 اﳌصدر :ا دوﻻن السابقان رق ) (٦/٣ ،٥/٣من إعداد الباحث باستخدام البياناتالتفصيلية الواردة من النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات
الرئ سية لعام ١٤٠٢/١٤٠١ه .مرجع سابق .ص ،١١٨ -٩٤:ص.١٤١-١١٩ :

ومن ا دول رقم ) (٦/٣ست تج أن سبة ما و مروي ب لفة ميع ا اصيل
َ
اﳌؤقتة الصيفية نحو ) ،(٪٨٩٬٦٩والبا َمطري .
)(٣٨٨
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:
عند تقدير حصيلة ز اة الزروع والثمار اﳌملكة العرية السعودية سوف أقدر

ا صيلة وفقا ﳌذ ب ن :مذ ب اﻹمام أبو حنيفة ،ومذ ب اﻹمام أحمد بن حنبل .واﻷول
يمثل الرأي اﻷك ا ساعا والذي يرى وجوب الز اة

ل ما أخرجت اﻷرض قليله وكث ه

 فيما عدا العشب والقصب وا طب .والثا ي حصر اا بوب و ل ثمر ي ال و دخر ،فﻼ ز اة عند م

ل مقتات مكيل مدخر من

ا ضروات وﻻ الفاك ة فيما عدا

التمور والعنب).(١
والتطبيق العم لز اة الزروع والثمار اﳌملكة العرية السعودية عكس وضعا
أقرب ﳌا ذ ب إليه اﻹمام أبو حنيفة  -ومذ به و اﳌذ ب اﻷر

ب ن الفق اء اليوم-

حيث تجب الز اة اﳌملكة العرية السعودية من ا بوب وا ضر والفاك ة جميع ا
ول س فقط من ل مقتات مكيل مدخر) .(٢إﻻ أن جباة الز اة

اﳌملكة عت ون

النصاب عند التقدير )ا رص(.
وسأبدأ أوﻻ بتقدير ا صيلة وفقا ﳌذ ب اﻹمام أبو حنيفة ثم أتبع ذلك بتقدير
ا صيلة وفق مذ ب اﻹمام أحمد ،و ذلك نصل إ تقديرن

صيلة ز اة الزروع

والثمار ،وفق اج ادين فق ي ن مش ورن أحد ما موسع واﻵخر مضيق ﳌا تجب الز اة فيه
من ذه ا اصيل.

) (١أنﻈر القسم الفق  ،ص ٦٠ :وما عد ا.
) (٢و و ما أكده عض اﳌسؤول ن بوزارة الزراعة وم م اﻷستاذ محمد عبدالرحمن العودان:
مدير إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء بوزارة الزراعة واﳌياه بالر اض ،خﻼل مقابلة
صية معه بمكتبه بوزارة الزراعة بالر اض١٤٠٩/٦/١٤ ،ه.
)(٣٨٩
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إن البيانات السنو ة اﳌتاحة عن اﻹنتاج النبا ي

اﳌملكة تو

اﳌساحة

بالدونم واﻹنتاج بالطن ل ل محصول .ولتحديد ما يقع فوق النصاب و التا خضوعه
للز اة ،اعتمدنا ع بيانات عدد ا يازات ل ل محصول من واقع النتائج العامة للتعداد
الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات الرئ سية باﳌملكة ،الذي قامت به وزارة الزراعة
عام ١٤٠٢-١٤٠١ه.
و ا دول رقم ) (٧/٣حددنا متوسط إنتاجية ا يازة .فإذا علمنا أن نصاب
النبات اﳌعادل مسة أوسق بمقاي س اليوم و  ٦٥٣كيلوجراما) ،(١فإن عمود إنتاجية
ا يازة يو

بجﻼء أن إنتاجية جميع ا اصيل الشتو ة تفوق النصاب اﳌتوسط

ل حيازة.
كذلك تو

بيانات النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل أن حوا ) (٪٩٥من

ا اصيل اﳌؤقتة الشتو ة مروي ب لفة ،وأن حوا ) (٪۹۰من ا اصيل اﳌؤقتة
الصيفية مروي ب لفة ،كما أن جميع ا اصيل الدائمة مرو ة ب لفة أي ب سبة
) .(٢)(٪١٠٠وعليه فإنه للت سيط يمكن اﻻف اض بأن معدل الز اة الذي سيطبق لقياس
مقدار ز اة اﻹنتاج النبا ي اﳌملكة سي ون مساو ا ل ـ ـ ).(٣)(٠٬٠٥) = (٪٥
) (١انﻈر القسم الفق  ،ص.٦٤ :
) (٢أنﻈر جدول رقم ) (٥/٣ورقم ) (٦/٣وكذلك:
وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوي اﻹمارات
الرئ سية .مرجع سابق .ص.٣٣-٣١ :
) (٣و و ما تأخذ به إدارة ز اة الزروع والثمار واﻷ عام بوزارة اﳌالية السعودية وكذلك اﳌؤسسة العامة
لصوامع الغﻼل ومطاحن الدقيق ال ت ز الز اة اﳌستحقة ع اﳌ لف عند سليمه قيمة ما
باعه إل ا من قمح ،ثم تقوم اﳌؤسسة بتورد حصيلة الز اة لوزارة اﳌالية لضم ا ل ساب ا اص
بموارد الز اة ومصارف ا.
انﻈر :ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العر ية السعودية .مرجع سابق.
ص.۲۸ -۲۲ :
)(٣٩٠
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وسأعمد إ تطبيق الطرقة الﻼمعلمية ) (Non-Parametric Methodوال سبق
تطبيق ا عند تقدير ز اة اﻷ عام .بتحديد كمية ا صول ال ﻻ ز اة عل ا ،ثم متوسط
ا دين اﻷد ى واﻷع ﳌقدار الز اة الواجبة لكمية ا صول الواجب ز ا ا ،كما ي :

ا صول
ﻗمﺢ
دخﻦ
ذرة رفيعة
ذرة شامية
شع
سمسﻢ
ﻃماﻃﻢ
بﻄاﻃا
ﻛوسا
باذنجان
باميا
جزر
خيار
بصل جاف

إجما
اﻹنتاج
بالﻄﻦ
٢٦٥٢٩٢١
٣٣٠٦
٣٣٢١٨
٥٦٤
٢٢٠٣٩
١٢٩١
١٨٥٨٧٠
١٦٠٤٥
١٠٠٢٢
٢١٤٣٢
١٠٠٩٧
٢٤٣٧٧
٢٤٩٩٧
١٤٣٥٣

سعرالﻄﻦ
باﻷلفرال

ﻗيمة اﻹنتاج
باﻷلف رال

٢
٣
٢
٢
١
٧
٢
٢
٤
٤
١٥
٣
٤
٢

٥٣٠٥٨٤٢
٩٩١٨
٦٦٤٣٦
١١٢٨
٢٢٠٣٩
٩٠٣٧
٣٧١٧٤٠
٣٢٠٩٠
٤٠٠٨٨
٨٥٧٢٨
١٥١٤٥٥
٧٣١٣١
٩٩٩٨٨
٢٨٧٠٦

الوسط ا سا ي
عدد
ا يازات لﻜمية إنتاج ا يازة
بالﻄﻦ
٧٥٬٧٥
٣٥٠٢٠
٠٬٦٦٢
٤٩٩١
١٬٦٥
١٠١٦٦
١٬٢٣
٤٥٨
٣٬٨٣
٥٧٥١
١٬٠٦
١٢٢٠
٢٦٬٠٥
٧١٣٥
٢٬٢٥
٧١٣٥
٦٬٨٦
١٤٦٠
١٠٬٥٦
٢٠٢٩
٤٬٩٨
٢٠٢٦
٣٠٬٢١
٨٠٧
١٩٬١٢
١٣٠٧
٨
١٧٩٤

اﳌصدر :بيانات اﻹنتاج مستمدة من اﳌؤشر اﻹحصا ي ﳌص ة اﻹحصاءات العامة بوزارة اﳌالية
واﻻقتصاد الوط السعودي ،العدد ١٤٠٨ ،١٣ه ،ص.٤٧ :
 بيانات عدد ا يازات مستمدة من النتائج العامة للتعداد الزرا الشامل ع مستوى اﻹمارات
الرئ سية ،وزارة الزراعة و اﳌياه السعودية ،ا لد اﻷول ١٤٠٢/١٤٠/١ه ،ص ٩٤:وما عد ا
 بيانات اﻹنتاجية )الوسط ا سا ي( من إعداد الباحث.
 اﻷسعار /للطن مستمدة من مقابلة صية قام ا الباحث لفرع وزارة الزراعة بجدة
ريع اﻷول ١٤١٠ه.
)(٣٩١

الباب الثالث

كمية القمح ال ﻻ ز اة عل ا =  ٢٢٨٣٢ = (١ – ٣٥٢٠) × ٠٬٦٥٢طن).(١
ا د اﻷد ى للقمح ال تجب فيه الز اة = اﻹنتاج الك للقمح  -أق

كمية

ممكنة من القمح ال ﻻ ز اة عل ا:
= ٢٢٨٣٢ – ٢ ٦٥٢ ٩٢١
=  ٢ ٦٣٠ ٠٨٨طن
 قيمة ا د اﻷد ى للقمح

= ٢٠٠٠ × ٢٦٣٠
=  ٥٢٦٠مليون ر ال

مقدار الز اة الواجبة

= ٠٬٠٥ × ٥٢٦٠
=  ٢٦٣٠مليون ر ال

أما ا د اﻷع للقمح ال تجب فيه الز اة ،في ون باف اض أن ل حيازة ت تج
كمية قمح ساوي متوسط اﻹنتاج ا يازة الواحدة.
 ا د اﻷع للقمح الواجب فيه الز اة

= ٧٥٬٧٥ × ٣٥٠٢٠
=  ٢ ٦٥٢ ٩٢١طن
= ٢٠٠٠ × ٢ ٦٥٢

وقيمته

=  ٥ ٣٠٤مليون ر ال
وز اته

= ٠٬٠٥ × ٥ ٣٠٤

متوسط ا دين اﻷد ى واﻷع ﳌقدار الز اة الواجبة = )٢ ÷ (٢ ٦٣٠ + ٢ ٦٥٢
=  ٢ ٦٤١مليون ر ال
) (١حيث أن النصاب عادل  ٦٥٣كيلو جرام ،فإن كمية ا صول ال ﻻ ز اة عل ا حاصل ضرب
عدد ا يازات إﻻ واحدة كمية أقل من النصاب أي  .٦٥٢و نفس الطرقة الﻼمعلمية ال
اتبعنا ا سابقا عند تقدير ز اة ال وة ا يوانية.
)(٣٩٢
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ما ﻻ ز اة فيه

=  ٣٢٥٣٬٥٨ = (١ – ٤٩٩١) × ٠٬٦٥٢طن

ا د اﻷد ى ﳌا يجب فيه

= ٠٥٢٬٥٢ = ٣٢٥٣٬٥ – ٣٣٠٦طن

قيمته

=  ٠٬١٥٨ = ٣٠٠٠ × ٥٢٬٥٢مليون ر ال

مقدار ز اته

=  ٠٬٠٠٧٩ = ٠٬٠٥ × ٠٬١٥٨مليون ر ال

قيمة ا د اﻷع

=  ٩٬٩٢ = ٣٠٠٠ × ٣٣٠٦مليون ر ال

ز اته

=  ٠٬٤٩٦ = ٠٬٠٥ × ٩٬٩٢مليون ر ال

متوسط ا دين اﻷد ى واﻷع ﳌقدار الز اة الواجبة )= (٠٬٤٩٦٠ + ٠٬٠٠٧٩
 ٠٬٢٥٢مليون ر ال
ما ﻻ ز اة فيه

=  ١٣١٤٧٬٥ = ( ١ –٢٠١٦٦) ٠٬٦٥٢طن

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ٢٠٠٧٠٬٥ = ١٣١٤٧٬٥ – ٣٣٢١٨طن

قيمته

=  ٤٠٬١ = ٢٠٠٠ × ٢٠٠٧٠٬٥مليون ر ال

ز اته

=  ٢٬٠٠٧ = ٠٬٠٥ × ٤٠١٤١مليون ر ال

قيمة ا د اﻷع

=  ٦٦٬٤٣٦ = ٢٠٠٠ × ٣٣٢١٨مليون ر ال

ز اته

=  ٣٬٣٢ = ٠٬٠٥ × ٦٦٬٤٣٦مليون ر ال

متوسط ا دين

= ) ٢٬٦٦ = ٢ ÷ (٣٬٣٢ + ٢٬٠٠٧مليون ر ال

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٢٩٧٬٩٦ = (١ – ٤٥٨) ٠٬٦٥٢طن

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ٢٢٦٬٠٤ = ٢٩٧٬٩٦ – ٥٦٤طن

قيمته

=  ٠٬٥٣٢ = ٢٠٠٠ × ٢٦٦٬٠٤مليون ر ال

ز اته

=  ٠٬٠٢٦٦ = ٠٬٠٥ × ٠٬٥٣٢مليون ر ال
)(٣٩٣
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قيمة ا د اﻷع

=  ١٬١٢٨ = ٢٠٠٠ × ٠ ٥٦٤مليون ر ال

ز اته

=  ٠٬٠٥٦٤ = ٠٬٠٥ × ١١٢٨مليون ر ال

متوسط ا دين

= )٠٬٠٤١٥ =٢ ÷ (٠٬٠٥٦٤+٠٬٠٢٦٦مليون ر ال

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٣٧٤٩ = (١ – ٥٧٥١) ٠٬٦٥٢طن

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ١٨٢٩٠ = ٣٧٤٩ – ٢٢٠٣٩طن

قيمته

=  ١٨٬٢٩٠ = ١٠٠٠ × ١٨٢٩٠مليون ر ال

ز اته

=  ٠٬٩١٥ = ٠٬٠٥ × ١٨٬٢٩٠مليون ر ال

قيمة ا د اﻷع

=  ٢٢٬٠٣٩ = ١٠٠٠ × ٢٢٠٣٩مليون ر ال

ز اته

=  ١٬١٠٢ = ٠٬٠٥ × ٢٢٬٠٣٩مليون ر ال

متوسط ا دين

= ) ١٬٠٠٨٥ = ٢ ÷ (٩١٤٬٥ + ١١٠٢مليون ر ال

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٧٩٤٬٨ = (١ – ١٢٢٠) × ٠٬٦٥٢طن

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ٤٩٦٬٢ = ٧٩٤٬٨ – ١٢٩١طن

قيمته

=  ٣٬٧٣٤ = ٧٠٠٠ × ٤٩٦٬٢مليون ر ال

ز اته

=  ٠٬٠١٧٤ = ٠٬٠٥ × ٣٬٧٣٤مليون ر ال

قيمة ا د اﻷع ﳌا تجب فيه الز اة =  ٩٫٠٣٧ = ٧٠٠٠ × ١٢٩١مليون ر ال
ز اته

=  ٠٬٤٥٢ = ٠٬٠٥ × ٩٫٠٣٧مليون ر ال

متوسط ا دين اﻷع واﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة = )= ٢ ÷ (٠٬٤٥٢ + ٠٬١٧٤
 ٠٬٣١٣مليون ر ال
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-٧
وحيث أن ما ل س بمكيل فإن نصابه يقدر بقيمة النصاب من القمح والذي ساوي
=  ٦٥٣كجم ×  ۲۰۰۰ر ال =  ۱۳۰٦ر ال) .(١فإن ز اة ا اصيل اﳌوزونة ست ون كما ي :
ما ﻻ ز اة فيه

= ) ٩٣١٠ = (١ - ٧١٣٥) × (١ - ١٣٠٦مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة = قيمة اﻹنتاج الك – قيمة أق

كمية ممكنة

ﻻ ز اة ف ا

=  ٣٦٢٫٤٣ = ٩٫٣١٠ – ٣٧١٫٧٤٠مليون ر ال.

وز اته

=  ١٨٫١٢٢ = ٠٬٠٥ × ٣٦٢٤٣مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

= ١٨٫٥٩٠ = ٠٬٠٥ × ٣٧١٫٧٤٠مليون ر ال.

ومتوسط ا دين

= ) ١٨٫٣٦ = ٢ ÷ (١٨٫٥٩٠ + ١٨٫١٢٢مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

= ) ٩٫٣١٠ = (١ - ٧١٣٥) × (١ - ١٣٠٦مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٣١١٫٥٩ = ٩٫٣١٠ – ٣٢٠٫٩٠مليون ر ال.
وز اته

=  ١٥٫٦ = ٠٬٠٥ × ٣١١٫٥٩مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ١٦٫٠٥ = ٠٬٠٥ × ٣٢٠٫٩٠مليون ر ال.

ومتوسط ا دين

= ) ١٥٫٨٢ = ٢ ÷ (١٦٫٠٥ + ١٥٫٦مليون ر ال.

-٩
ما ﻻ ز اة فيه

=  ١٫٩٠٤ = (١ – ١٤٦٠) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٣٨٫١٨٤ = ١٫٩٠٤ – ٤٠٫٠٨٨مليون ر ال.
ز اته

=  ١٫٩٠٩ = ٠٬٠٥ × ٣٨٫١٨٤مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٢٫٠٠٤ = ٠٬٠٥ × ٤٠٫٠٨٨مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ١٫٩٥٧ = ٢ ÷ (٢٫٠٠٤ + ١٫٩٠٩مليون ر ال.

) (١راجع القسم الفق  .ص.٦٦-٦٤ :
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- ١٠
ما ﻻ ز اة فيه

=  ٢٫٦٤٧ = (١ – ٢٠٢٩) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٨٣٫٠٨٠ = ٢٫٦٤٧ – ٨٥٫٧٢٨مليون ر ال.
وز اته

=  ٤٫١٥٤ = ٠٬٠٥ × ٨٣٫٠٨٠مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٤٫٢٨٦ = ٠٬٠٥ × ٨٥٫٧٢٨مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٤٫٢٢٠ = ٢ ÷ (٤٫٢٨٦ + ٤٫١٥٤مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٢٫٦٤٤ = (١ – ٢٠٢٦) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ١٤٨٫٨١١ =٢٫٦٤٤–١٥١٫٤٥٥مليون ر ال.
ز اته

=  ٧٫٤٤١ = ٠٬٠٥ × ١٤٨٫٨١١مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٧٫٥٧٣ = ٠٬٠٥ × ١٥١٫٤٥٥مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٧٬٥٠٧ = ٢ ÷ (٧٬٥٧٣ + ٧٬٤٤١مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

=  ١٬٠٥٢ = (١ – ٨٠٧) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٧٢٬٠٧٩ = ١٬٠٥٢ – ٧٣٬١٣١مليون ر ال.
ز اته

=  ٣٬٦٠٤ = ٠٬٠٥ × ٧٢٬٠٧٩مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٣٬٦٥٦ = ٠٬٠٥ × ٧٣٬١٣١مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٣٬٦٣٠ = ٢ ÷ (٣٬٦٥٦ + ٣٬٦٠٤مليون ر ال.
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ما ﻻ ز اة فيه

=  ٢٬٣٤٠ = (١ – ١٧٩٤) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٢٦٬٣٦٦ = ٢٬٣٤٠ – ٢٨٬٧٠٦مليون ر ال.
ز اته

=  ١٬٣١٨ = ٠٬٠٥ × ٢٦٬٣٦٦مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ١٬٤٣٥ = ٠٬٠٥ × ٢٨٬٧٠٦مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ١٬٣٧٧ = ٢ ÷ (١٬٤٣٥ + ١٬٣١٨مليون ر ال.

١
ما ﻻ ز اة فيه

=  ١٫٧٠٤ = (١ – ١٣٠٧) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٩٨٫٢٨٤ = ١٫٧٠٤ – ٩٩٫٩٨٨مليون ر ال.
ز اته

=  ٤٫٩١٤ = ٠٬٠٥ × ٩٨٫٢٨٤مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٤٫٩٩٩ = ٠٬٠٥ × ٩٩٫٩٨٨مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٤٫٩٥٧ = ٢ ÷ (٤٫٩٩٩ + ٤٫٩١٤مليون ر ال.

 مجموع متوسط ا دين اﻷد ى واﻷع لز اة افة ا اصيل اﳌؤقتة الشتو ة =
+٢٬١٧٤ + ٢٧٬٦٤٧ + ٠٬٣١٣ + ١٬٠٠٩ + ٠٬٠٤٢ + ٢٬٦٦٠ + ٠٬٢٥٢ + ٢٦٤٬١
 ٣٢١٬٨٤٥ = ٤٬٩٥٧ + ١٬٣٧٧ + ٣٬٦٣٠ + ٧٬٥٠٧ + ٤٬٢٢٠ + ١٬٩٥٧مليون ر ال.
=  ٣٢١٬٩مليون ر ال.
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يت

من ا دول ا اص ب يانات اﻹنتاج وعدد ا يازات ومتوسط إنتاجية

ا يازة للف ة محل البحث ،إن متوسط إنتاجية ا يازة

ميع ا اصيل تفوق

النصاب والذي يقدر ب ـ  ٦٥٣كيلوجراما  -ما عدا محصو الدخن والذرة الرفيعة.
و نفس الطر قة اﳌستخدمة

تقدير ز اة ا اصيل اﳌؤقتة الشتو ة ،سوف نأخذ

بطر قة ا د اﻷد ى واﻷع لتقدير متوسط الز اة الواجب تحصيل ا من ل محصول.
وسنطبق معدل )سعر( ز اة = ) (٠٫٠٥) (٪٥ع جميع اﻹنتاج ،علما بأن البيانات
أو

ت أن ) (٪٩٠من ا اصيل الصيفية )اﳌؤقتة( سقى ب لفة .وسنف ض

للت سيط أن ل ا اصيل سقى ب لفة.
عند تقدير ز اة ا اصيل ال

عكس متوسط إنتاجية ل يازة يقل عن

النصاب ،فإن مقدار الز اة الواجبة

ذه ا الة كحد أد ى س ساوي صفرا .ﻷننا

لو اف ضنا أن جميع اﳌﻼك لد م حيازات م ساو ة

كمية اﻹنتاج ،فمع ذلك

أن حيازة ل مالك س ساوي متوسط إنتاجية ا يازة ،و أقل من النصاب ،فﻼ
ت ون ناك ز اة ع جميع منت

ذه ا اصيل .أي أن ا د اﻷد ى ﳌقدار الز اة

ذه ا الة = صفرا.
أما ا د اﻷع فإنه ستلزم أن نف ض أن ل حيازة ت تج مثﻼ  ١٠٠كجم،
إﻻ حيازة واحدة ت تج بقية ا صول .وسنطبق ذه الطر قة ع محصو الدخن
والذرة الرفيعة ﻷن متوسط إنتاجية ا يازة الواحدة

ل م ما عكس رقما يقل عن

النصاب.
أما بقية ا اصيل فن بع

تقدير ز ا ا من نا اﳌعتاد

ا دين اﻷع واﻷد ى.
)(٣٩٨
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ا صول
دخﻦ
ذرة رفيعة
ذرة شامية
سمسﻢ
ﻃماﻃﻢ
شمام
بﻄيﺦ
باذنجان
ﻛوسا
خيار
برسيﻢ

الوسط ا سا ي
إجما اﻹنتاج سعرالﻄﻦ ﻗيمة اﻹنتاج
عدد
لﻜمية إنتاج ا يازة
بالﻄﻦ
باﻷلف رال باﻷلف ر ال ا يازات
بالﻄﻦ
٠٫٥٣٢
٣١٩٠
٣٣٩٦
٢
١٦٩٨
٠٫٣٥٢
٤٣٢٩٧
٣٠٥٥٢
٢
١٥٢٧٦
٠٫٧٤١
١١٤١
١٦٩٠
٢
٨٤٥
٠٫٩٢٣
١١٩٩
٧٨٢٦
٧
١١١٨
٦٫٤٨٤
٢٥٨٩٨
٥٠٣٧٦٩
٣
١٦٧٩٢٣
٢٤٫٤٦٠
٦٦٤٨
٤٨٧٨٣٩
٣
١٦٢٦١٣
٢٦٫٢٦٤
١٤٢٤٩
٧٤٨٤٩٢
٢
٣٧٤٢٤٦
٣٫٢٤٩
٦٤٩٦
٨٤٤٢٤
٤
٢١١٠٦
٤٫٥٣٢
٧٨٦١
١٤٢٥٢٨
٤
٣٥٦٣٢
٥٫٦٠٩
٦٧٧١
١٥١٩٤٠
٤
٣٧٩٨٥
غ م شور
١٨١١٤
-

اﳌصدر  :نفس مصادر جدول بيانات ا اصيل الشتو ة اﳌؤقتة لعام ١٤٠٦ه.

حيث أن متوسط إنتاجية ا يازة يقل عن النصاب ،فإن مقدار الز اة كحد
أد ى = صفرا .ﻷننا اف ضنا أن جميع اﳌﻼك لد م حيازات م ساو ة كمية اﻹنتاج،
فإن إنتاج ل حيازة عادل متوسط اﻹنتاجية و و ما يقل عن النصاب ،فﻼ ز اة ع
جميع اﳌنتج ن ل افة ا يازات .وع ذلك فإن:
ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة = صفر.
وحيث أن عدد ا يازات =  ،۳۱۹۰فسنف ض أن جميع ا ما عدا واحدة ت تج
 ۱۰۰كجم ل يازة.
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 ا د اﻷع ﳌا تجب فيه الز اة = اﻹنتاج اﻹجما – إنتاج ل ا يازات ما
عدا واحدة )باف اض أن إنتاج ا يازة =  ۱۰۰كجم( =
= ١٣٧٩٬١ = ١٠٠ × (١ – ٣١٩٠) = ١٦٩٨طنا
وقيمته = ٢٬٧٥٨ = ٢٠٠٠ × ١٣٧٩٬١مليون ر ال.
وز اته =  ٠٬١٣٨ = ٠٬٠٥ × ٢٬٧٥٨مليون ر ال.
 متوسط ا دين اﻷد ى واﻷع ﳌا تجب فيه الز اة
= ) + ٠٬١٣٨صفر( ÷  ٠٬٠٦٩ = ٢مليون ر ال.

حيث أن متوسط إنتاجية ا يازة يقل عن النصاب ،فت بع ا طوات السابقة
كما الدخن.
ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

= صفر.

ا د اﻷع ﳌا تجب فيه الز اة

=  ١٠٩٤٦٬٤ = ٤٣٢٩٬٦ – ١٥٢٧٦طنا

وقيمته

=  ٢١٬٨٩٣ = ٢٠٠٠×١٠٩٤٦٬٤مليون ر ال.

وز اته

=  ١٬٠٩٥ = ٠٬٠٥ × ٢١٬٨٩٣مليون ر ال.

ومتوسط ا دين اﻷع واﻷد ى = )صفر  ٠٬٥٤٧ =٢÷(١٬٠٩٥ +مليون ر ال.
-٣
ما ﻻ ز اة فيه

= ) ٧٤٣ = (١ – ١١٤١) (١ – ٠٬٦٥٣طنا

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ١٠٢ = ٧٤٣ – ٨٤٥طنا

قيمته

=  ٠٬٢٠٤ = ٢٠٠٠ × ١٠٢مليون ر ال.

ز اته

=  ٠٬١٠ = ٠٬٠٥ × ٠٬٢٠٤مليون ر ال.

ا د اﻷع الواجب فيه الز اة

=  ٨٤٥طنا

وقيمته

=  ١٬٦٩٠ = ٢٠٠٠ × ٨٤٥مليون ر ال.
)(٤٠٠
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وز اته

=  ٠٬٠٨٥ = ٠٬٠٥ × ١٬٦٩٠مليون ر ال.

متوسط ا دين اﻷع واﻷد ى

=)٠٬٠٤٧=٢÷(٠٬٠١٠ + ٠٬٠٨٥مليون ر ال.

ما ﻻ تجب فيه

=  ٧٨١ = (١ – ١١٩٩) × ٠٬٦٥٢طنا

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة

=  ٣٣٧ = ٧٨١ – ١١١٨طنا

قيمته

=  ٢٬٣٥٩ = ٧٠٠٠ × ٣٣٧مليون ر ال.

ز اته

=  ٠٫١١٨ = ٠٬٠٥ × ٢٬٣٥٩مليون ر ال.

قيمة ا د اﻷع

=  ٧٬٨٢٦ = ٧٠٠٠ × ١١٨مليون ر ال.

ز اته

=  ٠٫٣٩١ = ٠٬٠٥ × ٧٬٨٢٦مليون ر ال.

متوسط ا دين

= )٠٫٢٥٥= ٢÷(٠٫١١٨+٠٫٣٩١مليون ر ال.

وحيث أن ما ل س بمكيل فإن نصابه يقدر بقيمة النصاب من القمح)= (١
 ١٣٠٦=٢×٦٥٣ر ال فإن ز اة ا اصيل غ اﳌكيلة ،ست ون كما ي :

ما ﻻ ز اة فيه

= ) ٣٣٫٧٩٦ = (١ – ٢٥٨٩٨) × (١ – ١٣٠٦مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٤٦٩٫٩٧٣ = ٣٣٫٧٩٦–٥٠٣٫٧٦٩مليون ر ال.
ز اته

=  ٢٣٫٤٩٩ = ٠٬٠٥ × ٤٦٩٫٩٧٣مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٢٥٫١٨٩ = ٠٬٠٥ × ٥٠٣٫٧٦٩مليون ر ال.

متوسط ا دين = ) ٢٤٫٣٤٤ = ٢ ÷ (٢٥٫١٨٩ + ٢٣٫٤٩٩مليون ر ال.

) (١انﻈر ،ص .٣٩٥ :
)(٤٠١
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ما ﻻ ز اة فيه

=  ٨٬٦٧٤ = (١ - ٦٦٤٨) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٤٧٩٬١٦٥ = ٨٬٦٧٤ - ٤٨٧٬٨٣٩مليون ر ال.
ز اته

=  ٢٣٬٩٥٨ = ٠٬٠٥ × ٤٧٩٬١٦٥مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٢٤٬٣٩٢ = ٠٬٠٥ × ٤٨٧٬٨٣٩مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٢٤٬١٧٥=٢÷(٢٤٬٣٩٢+٢٣٬٩٥٨مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

=  ١٨٬٥٩٤ = (١ - ١٤٢٤٩) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٧٢٩٬٨٩٨ = ١٨٬٥٩٤ - ٧٤٨٬٤٩٢مليون ر ال.
وز اته

=  ٣٦٬٤٩٤ = ٠٬٠٥ × ٧٢٩٬٨٩٨مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٣٧٬٤٢٥ = ٠٬٠٥ × ٧٤٨٬٤٩٢مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٣٦٬٩٥٩=٢÷(٣٧٬٤٢٥+٣٦٬٤٩٤مليون ر ال.

ماﻻ ز اة فيه

=  ٨٬٤٧٦ = (١ - ٦٤٩٦) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٧٥٬٩٤٨ = ٨٬٤٧٦ – ٨٤٬٤٢٤مليون ر ال.
ز اته

=  ٣٧٬٩٧ = ٠٬٠٥ × ٧٥٬٩٤٨مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٤٢٬٢١ = ٠٬٠٥ × ٨٤٬٤٢٤مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٤٠٬٠٩ = ٢ ÷ (٤٢٬٢١ + ٣٧٬٩٧مليون ر ال.

)(٤٠٢
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٩
ماﻻ ز اة فيه

=  ١٠٬٢٥٧ = (١ - ٧٨٦١) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ١٣٢٬٢٧١ = ١٠٬٢٥٧ – ١٤٢٬٥٢٨مليون ر ال.
ز اته

=  ٦٦٬١٤ = ٠٬٠٥ × ١٣٢٬٢٧١مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٧١٬٢٦ = ٠٬٠٥ × ١٤٢٬٦٢٨مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٦٨٬٧٠ = ٢ ÷ (٧١٬٢٦ + ٦٦٬١٤مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٨٬٨٣٤ = (١ - ٦٧٧١) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ١٤٣٬١٠٥ = ٨٬٨٣٤ – ١٥١٬٩٤٠مليون ر ال.
وز اته

=  ٧١٬٥٥ = ٠٬٠٥ × ١٤٣٬١٠٥مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٧٥٬٩٧ = ٠٬٠٥ × ١٥١٬٩٤٠مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٧٣٬٧٦ = ٢ ÷ (٧٥٬٩٧ + ٧١٬٥٥مليون ر ال.

- ١١
 مجموع متوسط ا دين اﻷع واﻷد ى لز اة افة ا اصيل اﳌؤقتة الصيفية =
+ ٤٠٬٠٩ + ٣٦٬٩٥٩ + ٢٤٬١٧٥ + ٢٤٬٣٤٤ + ٠٬٢٢٥ + ٠٬٠٤٧ + ٠٬٥٤٧ + ٠٬٠٦٩
 ٢٦٨٬٩١٦ = ٧٣٬٧٦ + ٦٨٬٧٠مليون ر ال.

يت

من ا دول ا اص ب يانات ا اصيل الدائمة )جدول رقم  (٩/٣أن

متوسط إنتاجية ا يازة ميع ا اصيل الدائمة تفوق النصاب الذي يقدر ب ـ ـ ٦٥٣
كيلوجراما .ولتقدير حصيلة ز اة ذه ا اصيل ،سن بع طر قة ا د اﻷد ى واﻷع ،
كما فعلنا عند تقدير ز اة ا اصيل الشتو ة والصيفية.
)(٤٠٣
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ونﻈرا ﻷن ا اصيل الدائمة سقى ب لفة ،فإن معدل الز اة اﳌطبق و )(٪٥
) (٠٬٠٥ع جميع اﻹنتاج.

ا صول

إجما اﻹنتاج سعرالﻄﻦ ﻗيمة اﻹنتاج عدد
بالﻄﻦ
باﻷلف رال باﻷلف رال ا يازات

ب )تمور(
عﻨﺐ
موا

٧٧٤٦٧
٢٢٠٩٨
١٥٩٠٤

٤٥٧٤٤٣
٨٢٧٩٧
١١١٤١

ما ﻻ ز اة فيه

١٠
٧
٨

٤٥٧٤٤٣٠
٥٧٩٥٧٩
٨٩١٢٨

الوسط ا سا ي
لﻜمية إنتاج
ا يازة بالﻄﻦ
٥٬٩٠٥
٣٬٧٤٦
٠٬٧٠١

=  ١٠١٬٠٩٣ = (١ - ٧٧٤٦٧) × ١٣٠٥مليون ر ال

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٤٤٧٣٬٣٣٧ = ١٠١٬٠٩٣ – ٤٥٧٤٬٤٣٠مليون ر ال
ز اته

=  ٢٢٣٬٦٦٧ = ٠٬٠٥ × ٤٤٧٣٬٣٣٧مليون ر ال

ز اة ا د اﻷع

=  ٢٢٨٬٧٢١ = ٠٬٠٥ × ٤٥٧٤٬٤٣٠مليون ر ال

متوسط ا دين

=)٢٢٦٬١٩٤ =٢÷(٢٢٨٬٧٢١+٢٢٣٬٦٦٧مليون ر ال.

ما ﻻ ز اة فيه

=  ٥٨٬٨٣٧ = (١ - ٢٢٠٩) × ١٣٠٥مليون ر ال.

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٥٥٠٬٧٤٢ = ٢٨٬٨٣٧ – ٥٧٩٬٥٧٩مليون ر ال
وز اته

=  ٢٧٬٥٣٧ = ٠٬٠٥ × ٥٥٠٬٧٤٢مليون ر ال

ز اة ا د اﻷع

=  ٢٨٬٩٧٩ = ٠٬٠٥ × ٥٧٩٬٥٧٩مليون ر ال

متوسط ا دين

= ) ٢٨٬٢٥٨ =٢÷(٢٨٬٩٧٩+٢٧٬٥٣٧مليون ر ال.
)(٤٠٤
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=  ٢٠٬٧٥٣ = (١ - ١٥٩٠٤) × ١٣٠٥مليون ر ال

ما ﻻ ز اة فيه

ا د اﻷد ى ﳌا تجب فيه الز اة =  ٦٨٬٣٧٥ = ٢٠٬٧٥٣ – ٨٩٬١٢٨مليون ر ال
ز اته

=  ٣٬٤١٩ = ٠٬٠٥ × ٦٨٬٣٧٥مليون ر ال.

ز اة ا د اﻷع

=  ٤٬٤٥٦ = ٠٬٠٥ × ٨٩٬١٢٨مليون ر ال.

متوسط ا دين

= ) ٣٬٩٣٨ = ٢ ÷ (٤٬٤٥٦ + ٣٬٤١٩مليون ر ال

 مجموع ز اة ا اصيل الدائمة:
=  ٣٬٩٣٨ + ٢٨٬٢٥٨ + ٢٢٦٬١٩٤مليون ر ال
=  ٢٥٨٬٤ = ٢٥٨٬٣٩٠مليون ر ال.

مجموع ز اة الزروع والثمار وفقا للرأي ا نفي:
=  ٨٤٩٬٢ = ٢٥٨٬٤ + ٢٦٨٬٩ + ٣٢١٬٩مليون ر ال.
و ذا الرقم يمثل ا صيلة اﳌقدرة من ز اة اﻹنتاج النبا ي اﳌملكة لعام ١٩٨٦م
)١٤٠٦ه( وفقا للمذ ب ا نفي الذي يوجب الز اة ع
ا نابلة يوجبون الز اة

ل ما أخرجت اﻷرض.

ل ما ي ال و ي س و دخر ،ولذلك يخرج من حساب

التقدير ا ضار والفاك ة ،ع أن س بقى من الفاك ة التمر والعنب.
و مكن تقدير حصيلة اﻹنتاج النبا ي من الزروع والثمار وفقا للمذ ب ا نب ما ي :
 -١ز اة ا اصيل اﳌؤقتة الشتو ة = ز اة القمح  +الدخن  +الذرة الرفيعة  +الذرة الشامية
 +الشع  +السمسم = = ٠٬١٣١ + ١٬٠٠٩ + ٠٬٠٤٢ + ٢٬٦٦٠ + ٠٬٢٥٢ + ٢٦٤٬١٠٠
=  ٢٦٨٬٤ = ٢٦٨٬٣٧٩مليون ر ال.
)(٤٠٥
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 -٢ز اة ا اصيل اﳌؤقتة الصيفية = ز اة الدخن  +الذرة الرفيعة  +الذرة الشامية +
السمسم =  ٠٬٩١٨ = ٠٬٢٥٥ + ٠٬٠٤٧ + ٠٬٥٤٧ + ٠٫٠٦٩مليون ر ال.
 - ٣ز اة ا اصيل الدائمة = ز اة التمور  +ز اة العنب = ٢٨٬٢٥٨ + ٢٢٦٬١٩٤
= ٢٥٤٬٤٥٢
ومجموع الز اة اﳌقدرة وفقا للمذ ب ا نب = = ٢٥٤٬٤٥٢ + ٠٬٩١٨ + ٢٦٨٬٣٧٩
=  ٥٢٣٬٨ = ٥٢٣٬٧٤٩مليون ر ال.
والفرق ب ن حصيلة الز اة بحسب اﳌذ ب ن

=  ٣٢٥٬٤ = ٥٢٣٬٨ – ٨٤٩٬٢مليون ر ال.

والفرق بي ما كب كما نرى حيث تز د ا صيلة وفق اﳌذ ب ا نفي بنحو ) (٪٦٢من
الواجب وفقا للمذ ب ا نب .

)(٤٠٦
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شمل ذه اﳌنتجات ال وم البيضاء )اﻷسماك ،والدواجن( وال وم ا مراء
)ضأن ،وماعز ،و قر ،و بل( ،واﻷلبان ،والبيض ،والعسل.
وﻻ توجد إحصائيات عن أنواع وكميات ما يتم صيده سنو ا من البحار ا يطة
باﳌملكة العر ية السعودية ،لذلك سأعتمد تقدير كمية اﻹنتاج السم ي ع تقدير
وزارة التخطيط ﻹنتاج اﳌملكة واﳌ شور خطة التنمية الرا عة ،وع بيانات ال شرة
اﻻقتصادية ال ت شر ا الشؤون اﻻقتصادية باﻷمانة العامة

لس التعاون لدول

ا ليج العر ية.
فقد قدرت خطة التنمية الرا عة إجما اﻹنتاج السنوي من اﻷسماك باﳌملكة
بحوا  ١٦ألف طن ،و كمية ض يلة بالنﻈر لطول سواحل البحار ا يطة باﳌملكة).(١
وقدرت ال شرة اﻻقتصادية إجما اﻹنتاج لعام ١٤٠٦ه بنحو  ٤٦ألف طن).(٢
وسآخذ ذا التقدير ﻷنه أحدث ما اطلعت عليه.
أما بال سبة لﻺنتاج من الدواجن والبيض وال وم واﻷلبان والعسل ،فإن
بيانا ا السنو ة ت شر إما

تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي أو

الكتاب

اﻹحصا ي السنوي الصادر من مص ة اﻹحصاءات العامة.
) (١يمتد ساحل اﳌملكة قرابة  ١٧٦٠كيلوم ا ع طول البحر اﻷحمر ،وحوا  ٥٦۰كيلوم ا ع
ا ليج العري .وقد قدرت منﻈمة اﻷغذية والزراعة الدولية إم انات الصيد من ذه البحار بنحو
 ٥٠٠-٣٠٠ألف طن سنو ا) .وزارة التخطيط ،خطة التنمية الرا عة( ،ص.١٣٢ :
) (٢اﻷمانة العامة لس التعاون لدول ا ليج العرية .ال شرة اﻻقتصادية) .الراض :اﻷمانة العامة،
الشؤون اﻻقتصادية١٩٨٦ ،م( ،ا لد اﻷول ،العدد اﻷول ،ص.٤٠ :
)(٤٠٧
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إذ تقوم إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء بجمع إحصائيات شاملة عن
إنتاج وم الدواجن اﳌنتجة

اﳌزارع اﳌتخصصة .أما بال سبة ل يازات التقليدية

فتقوم اﻹدارة بتقدير اﻷعداد فقط بطر قة العينة سنو ا).(١
وكذلك تقوم اﻹدارة بجمع إحصاءات عن عدد الدجاج البياض و نتاجية
الدجاج واﻹنتاج الك من البيض من اﳌشار ع اﳌتخصصة وأعداد ا سنو ا ،أما إنتاج
البيض ا يازات التقليدية ف و يمثل جزءا س ا من مجمل اﻹنتاج و ستعمل
تقديره معاي منﻈمة اﻷغذية والزراعة الدولية).(٢
كما يتم تقدير ا ليب )اﻷلبان( اﳌنتج باﳌملكة بجمع اﻹحصاءات الشاملة من
إنتاج اﳌزارع اﳌتخصصة ،أما إنتاج اﳌزارع التقليدية فقد استخدمت له معاي خاصة
لتقدير اﻹنتاج شب ة بمعاي تقدير إنتاج البيض من اﳌزارع التقليدية).(٣
أما إنتاج اﳌملكة من ال وم فإنه يقدر من ثﻼثة مصادر :اﳌشار ع اﳌتخصصة
وا يازات التقليدية والبادية .وتقوم إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء بوزارة
الزراعة واﳌياه بجمع إحصائيات مباشرة عن إنتاج اﳌشار ع اﳌتخصصة من ال وم
) (١وزارة الزراعة واﳌياه السعودية .اﳌوازنات الغذائية للمملكة العر ية السعودية .مرجع سابق.
ص.٥١ :
) (٢تف ض اﳌنﻈمة أن اﻹناث اﳌنتجة للبيض تمثل ) (٪٥٠من العدد الك للدجاج و ن إنتاجية
الدجاجة نحو  ٦٤بيضة السنة ،وأن ) (۱۰٪من اﻹنتاج الك ستعمل كبيض تفر خ ،وأن
الفاقد عادل ) (٪١٠من اﻹنتاج الك  .انﻈر :اﳌرجع السابق ،ص.٥٢ :
) (٣حيث تف ض سب معينة لﻺناث من العدد الك ل ل من الضأن واﳌاعز والبقر واﻹبل وتقدر
إنتاجية ا يوان بالكيلوجرام السنة وتو سب من اﻹنتاج تذ ب كحليب رضاعة )حوا
 ٪٥٠منه( و سبة سيطة )حوا  (٪ ٥كفاقد والبا و و حدود ) (٪ ٤٥ي ون اﻹنتاج اﳌتاح
لﻼس ﻼك من ا ليب.
وقد اف ض أن ) (٪۹۰من إنتاج اﳌزارع اﳌتخصصة س لك ش ل حليب أو ل ن طازج والبا
يصنع ش ل جبنة ولبنة وقشدة .اﳌرجع السابق ،ص.٥٢ :
)(٤٠٨
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ا مراء .أما إنتاج ا يازات التقليدية والبادية من اﳌوا
عدد اﳌواليد ال تتما

و سبة اﻹناث ا لوب

ا ا زة للذبح فيعتمد ع

ذه ا يازات كما ترد اﻹحصائيات

الزراعية ا ار ة بالعينة .و عتمد كذلك ع عدد ا يوانات أول اﳌدة و آخر اﳌدة،
بحيث ي ون عدد ا يوانات اﳌ

و ة للذبح مساو ا لعدد ا يوانات أول اﳌدة مضافا

إل ا عدد اﳌواليد مطروحا م ا عدد ا يوانات آخر اﳌدة).(١
و تم تقدير إنتاج العسل با مع اﳌباشر من اﻹنتاج السنوي بالكيلو جرام من
اﳌناحل اﳌتخصصة ،أما اﳌناحل التقليدية فيتم تقدير إنتاج ا بطر قة العينة .وت شر
مص ة اﻹحصاءات العامة بيانات سنو ة عن إنتاج اﳌناحل اﳌتخصصة

الكتاب

اﻹحصا ي السنوي).(٢
وقد قدر إنتاج ذه اﳌنتجات ا يوانية

عام ١٤٠٦ه باﳌملكة العر ية

السعودية) (٣كما ي :

) (١اﳌرجع السابق ،ص.٥٠ :
) (٢الكتاب اﻹحصا ي السنوي .مرجع سابق .ص.٦٩٢ :
) - (٣أرقام اﻹنتاج السم ي مستقاة من ال شرة اﻻقتصادية لﻸمانة العامة ا لس التعاون لدول
ا ليج العر ية .مرجع سابق .ص.٤٠ :
 أرقام ال وم ا مراء والدجاج والبيض وا ليب مستقاة من تقر ر مؤسسة النقد العر يالسعودي لعام ١٤٠٨ه ،ص.١٠٧-١٠٦ :
 أرقام إنتاج العسل مستقاة من الكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤٠٨ه الصادر من مص ةاﻻحصاءات العامة بوزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  .عدد  ،۲٤ص.٦١٦ :
)(٤٠٩
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اﻹنتاج بالﻄﻦ
٤٩٠٠٠
٢٧٥٠٠٠
)(١
١٣٨٠٠٠
)(٢
٣٦٦١٣٣
١٤٦٠٠٠
٤١٧٠

اﳌﻨتج
اﻷسماك
الدجاج الﻼحم
البيض
ا ليب
ال وم ا مراء
العسل

وتقدر قيمة ذا اﻹنتاج كما ي )اﻹنتاج باﻷلف طن واﻷسعار باﻷلف ر ال().(٣
الدجاج الﻼحم

=  ١٩٢٥ = ٧ × ٢٧٥مليون ر ال.

البيض

=  ٧٤٥٬٢ = ٥٬٤ × ١٣٨مليون ر ال.

ا ليب

=  ٢٦٣٬٦ = ٠٬٧٢ × ٣٦٦مليون ر ال.

ال وم ا مراء

=  ٢٩٢٠ = ٢٠ × ١٤٦مليون ر ال.

العسل

=  ٠٬٨٤٠ = ٠٬٢ × ٤٬٢مليون ر ال.

أما قيمة اﻹنتاج السم ي ،فإنه تطلب من الباحث ج دا خاصا ،نﻈرا لعدم وجود
بيانات م شورة حوله .وقد تم تجميع البيانات التالية من خﻼل مقابﻼت

صية للباحث

مع عض اﻷخصائي ن بفرع وزارة الزراعة واﳌياه بجدة ،وشركة اﻷسماك السعودية بتار خ
١٤١٠/٦/١٢ه.
) (١بيانات البيض م شورة بالعدد و لغ اﻹنتاج لعام  ١٤٠٦ه نحو  ٢٤٩٧بليون بيضة ،فإذا ان وزن
البيضة عادل نحو  ۳۰جراما ،فإن الطن عادل  ١٨ألف بيضة.
) (٢و يانات ا ليب بالل و لغت نحو  ١٦٥٬٧مليون لي عام ١٤٠٦ه فإذا علما أن الطن =  ١٨٠لي
فإن  ١٦٥٬٧مليون ل عادل ً ٣٣٦١٢٣
طنا.
) (٣اﻷسعار مستقاة من الكتاب اﻹحصا ي السنوي .اﳌرجع السابق ،ص ) ٣١١ :جدول .(٢-٥
)(٤١٠
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فقد قدر اﻷخصائيون شركة اﻷسماك السعودية أن ) (٪٧٥من اﻹنتاج اﻹجما
للمملكة يتم من خﻼل الشر ات اﳌتخصصة والبا و س ته ) (٪٢٥يتم صيده من قبل
اﻷفراد .وع ذلك فإن :
إنتاج الشر ات =  ٤٩ألف طن × ) (٣٧) = (٪٧٥ألف طن ونحو ) (٪٨٠من ذا
اﻹنتاج من غ ذوات القشور أي ) (٢٩٬٦ألف طن والبا وقدره ) (٧٬٤ألف طن من ذوات
القشور ،وذلك طبقا لتقدير اﻷخصائي ن شركة اﻷسماك السعودية .و التا فإن اﻹنتاج
الفردي =  ٤٩ألف طن × ) (١٢) = (٪٢٥ألف طن ونحو ) (٪٨٠منه من غ ذوات القشور
أي ) (٩٬٦ألف طن والبا من ذوات القشور و و نحو ) (٢٬٤ألف طن.
و ذا علمنا أن متوسط سعر الطن من ذوات القشور = ) (٣٠ألف ر ال ومتوسط
سعر الطن من غ ذوات القشور = ) (٦آﻻف ر ال  -طبقا لتقديرات اﻷخصائي ن شركة
اﻷسماك السعودية ،فإن:
متوسط قيمة إنتاج الشر ات اﳌتخصصة من غ ذوات القشور = = ٦ × ٢٩٬٦
 ١٧٧٬٦مليون ر ال.
متوسط قيمة إنتاج الشر ات اﳌتخصصة من ذوات القشور = = ٣٠ × ٧٬٤
 ٢٢٢مليون ر ال.
متوسط قيمة إنتاج اﻷفراد من غ ذوات القشور =  ٥٧٬٦ = ٦ × ٩٬٦مليون ر ال.
متوسط قيمة إنتاج اﻷفراد من ذوات القشور =  ٧٢ = ٣٠ × ٢٬٤مليون ر ال
ومجموع متوسط قيمة الشر ات اﳌتخصصة =  ٣٩٩٬٦ = ٢٢٢ + ١٧٧٬٦مليون ر ال.
ومجموع متوسط قيمة إنتاج اﻷفراد =  ١٢٩٬٦ = ٧٢ + ٥٧٬٦مليون ر ال
وا موع الك ﳌتوسط قيمة اﻹنتاج السم ي باﳌملكة = = ١٢٩٬٦ + ٣٩٩٬٦
 ٥٢٩٬٢مليون ر ال.
)(٤١١
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ومجموع قيمة اﳌنتجات ا يوانية = اﻷسماك  +الدجاج الﻼحم  +البيض +
ا ليب  +ال وم ا مراء والعسل = + ٢٩٢٠ + ٢٦٣٬٦ + ٧٤٥٬٢ + ١٩٢٥ + ٥٢٩٬٢
 ٦٣٨٤ = ٦٣٨٣٬٨٤ = ٠٬٨٤٠مليون ر ال.
وع ذلك فإن إجما قيمة اﻹنتاج ل ذه اﳌنتجات = ٦٣٨٤مليون ر ال.
ولتقدير الناتج ا

اﻹجما ل ذه اﳌنتجات ،يتطلب اﻷمر النﻈر من سياسات

اﻻس ﻼك الوسيط القطاع الزرا  .ونﻈرا لعدم توافر بيانات حديثة ،فسأعود إ أرقام
عام ١٤٠٠/١٣٩٩ه ،ﻻست تاج العﻼقة ب ن اﻻس ﻼك الوسيط واﻹنتاج اﻹجما للقطاع
الزرا  .فقد قدر اﻹنتاج اﻹجما

)(١

عام ١٤٠٠/١٣٩٩ه بنحو =  ٤٦٤٨مليون ر ال

وقدر اﻻس ﻼك الوسيط لنفس الف ة بنحو =  ٣٤١مليون ر ال

)(٢

وعليه فإن ال سبة بي ما = ٠٬٠٧٣٤ = ٤٦٤٨ ÷ ٣٤١
واف اض أن ذه ال سبة ثابتة ،فان :
اﻻس ﻼك الوسيط لﻺنتاج اﻹجما للمنتجات ا يوانية سنة ١٤٠٦ه
=  ٤٦٨٬٦ = ٠٬٠٧٣٤ × ٦٣٨٤مليون ر ال
 الناتج ا

اﻹجما للمنتجات ا يوانية لسنة ١٤٠٦ه

=  ٥٨٧٩٬٤ = ٤٦٨٬٦ – ٦٣٨٤مليون ر ال

) (١التقرر السنوي ﳌؤسسة النقد العري السعودي لعام ١٤٠٣ه .ص.١٩٥ :
) (٢وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  .ا سابات القومية للمملكة العرية السعودية١٤٠٠ -۱۳۹۹ :ه.
)الراض :مص ة اﻹحصاءات العامة١٤٠١ ،ه( ص.٢٤ :
)(٤١٢
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خلصنا القسم الفق إ أن جم ور الفق اء ﻻ يوجبون ش ئا اﳌستخرج من
البحر ،إﻻ إذا أعد للتجارة فيأخذ حكم عروض التجارة .والذي يجري به العمل اﳌملكة
العرية السعودية أن صيد السمك عامل

الز اة العروض ،إذا قامت به الشر ات

التجار ة.
كذلك عرفنا أن اﻹمام ن أبا حنيفة وأحمد يوجبان الز اة

العسل و ران أن

الواجب فيه و العشر ،قياسا ع الزروع والثمار ،وأن عض الفق اء اﳌعاصرن
القرضاوي يرون وجوب العشر ع صا اﻹيراد )أو اﻹنتاج( ول س مجمله .وعرفنا أن ما
يجري به العمل

اﳌملكة العرية السعودية و معاملة اﳌناحل اﳌتخصصة معامل

عروض التجارة الز اة.
أما اﳌنتجات ا يوانية اﻷخرى ) ال وم واﻷلبان والبيض وغ ا( فقد قاس ا
القرضاوي ع العسل ،فيؤخذ العشر من صا إيراد ا .واﳌعمول به اﳌملكة العرية
السعودية أن ذه اﳌنتجات ال تتخذ للتجارة ،عامل معاملة عروض التجارة الز اة.
ﻷن حكم ز اة التجارة ثابت ،أما تزكية العسل فمختلف فيه.
و كذا فإن جميع ذه اﳌنتجات عامل اليوم من حيث ز ا ا من خﻼل اﳌؤسسات
ال تقوم بإنتاج ا )أو بتقلي ا بيعا وشراء( و مؤسسات عمل ع أساس تجاري ،ف ى
جميع ا ز اة عروض التجارة.
والوعاء  -كما سبق تحديده الباب الثا ي -

ذه ا الة و صا رأس اﳌال

اﳌتداول .و تمثل ذلك ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ،با زء من فائض ال شغيل الذي
ع عن اﻷر اح باﻹضافة إ رأس اﳌال العامل أول العام .أو و رصيد رأس اﳌال العامل
آخر العام).(١
) (١راجع ص.۳١٨ :
)(٤١٣
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انا ير ان الز اة العسل .والوعاء و مجمل اﻹنتاج قياسا ع الزروع والثمار،
والواجب فيه العشر.
وعليه فإن الوعاء و قيمة اﻻست تاج =  ٠٬٨٤٠م  .ر
وا صيلة

=  ٠٬٠٨٤ = ٠٬١ × ٠٬٨٤٠م  .ر

ووفقا لنﻈام الز اة السعودي فاﳌؤسسات ال

تنمية و يع اﳌنتجات

عمل

ا يوانية ،فإ ا عامل معاملة ز اة عروض التجارة .والوعاء حي ئذ و صا رأس اﳌال
آخر العام ،أو و رأس اﳌال اﳌس ثمر أول العام باﻹضافة للنماء اﳌتحقق آخر العام.
ولتقدير ا صيلة ن بع ا طوات التالية:
سبة عو ضات العامل ن للناتج الزرا )(٪٥٥) = (١
ومنه فإن نص ب عو ضات العامل ن من الناتج ا

للمنتجات ا يوانية =

=  ٣٢٣٣٬٧ = ٠٬٥٥ × ٥٨٧٩٬٤م  .ر
فإذا اس بعدنا نص ب عو ضات العامل ن من الناتج ا
نحصل ع بقية الناتج ا

ل ذه اﳌنتجات

بدون عو ضات العامل ن أو بقية القيمة اﳌضافة ال

عرف بفائض ال شغيل:
 فائض ال شغيل =  ٢٦٤٥٬٧ = ٣٢٣٧٬٧ – ٥٨٧٩٬٤م  .ر

) (١أنﻈر جدول رقم ).(١٤/٣
)(٤١٤
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وﻻ تتوافر بيانات محددة عن مقدار الرح

ذا ال شاط ،ومن ثم فإنه ﻻ مفر من

اف اض سبة معينة من فائض ال شغيل لتمثل اﻷر اح .وسأف ض أن ) (٪٥۰من فائض
ال شغيل  -الذي شمل عوائد حقوق اﳌلكية من أر اح و يجارات وفوائد -تمثل اﻷر اح،
 اﻷر اح اﳌنتجات ا يوانية =  ١٣٢٢٬٩ = ٠٬٥ × ٢٦٤٥٬٧م  .ر
واﻷر اح ا اضعة للز اة عد اس بعاد ) (٪ ۳۰م ا مقابل ا اجات اﻷصلية =
=  ٩٢٦ = ٠٬٧ × ١٣٢٣م  .ر
وحيث أنه يف ض أن اﻷر اح تمثل ) (٪١٥ع اﻷقل من إجما رأس اﳌال
اﳌس ثمر -كما تأخذ بذلك مص ة الز اة والدخل -فإن رأس اﳌال اﳌس ثمر عادل
) (٦٬٦٦ضعف اﻷر اح ع اﻷقل).(١
 رأس اﳌال اﳌس ثمر =  ٨٨١٠٬٥ = ٦٬٦٦ × ١٣٢٢٬٩م  .ر
وتف ض مص ة الز اة والدخل أن رأس اﳌال العامل يمثل ) (٪۲٥من إجما
رأس اﳌال ،والبا ) (٪٧٥يمثل رأس اﳌال الثابت.
 رأس اﳌال العامل =  ٢٢٠٢٬٦ = ٠٬٢٥ × ٨٨١٠٬٥م  .ر
) (١و مكن است تاج رأس اﳌال اﳌس ثمر أي قطاع بطرقة أخرى ،وذلك باستخدام معامل رأس اﳌال
)أو سبة رأس اﳌال للناتج( ل ذا القطاع مع دخل أو ناتج ذا القطاع والرقم الذي تحصل عليه
يمكن اعتباره ممثﻼ لرأس اﳌال العامل أول العام لس ب ن ع اﻷقل:
) (١إن معامل رأس اﳌال يميل عادة لﻼستقرار و ذا و بالضبط اﳌ ر اﻷسا ﻻستخدامه
دراسات التخطيط اﻻقتصادي وسياسات التنمية.
) (۲إن معامﻼت رأس اﳌال ال ت شر ا اﳌراجع الدولية مستمدة إحصائيا من معادﻻت انحدار
مب ية ع مشا دات عدة سنوات للدخل ورأس اﳌال.
لذلك يمكن القول إن أي معامل "لرأس اﳌال إ الناتج" عت نﻈرا مع ا عن نقطة زمنية خﻼل
الف ة اﳌدروسة ،حيث إن ذا اﳌعامل بطبيعته يقابل ﻈة زمنية معينة ﻷنه رصيد ول س تيارا.
)(٤١٥
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و و ما يمثل رأس اﳌال العامل أول العام والذي إذا أضيف للنماء الذي تحقق
آخر العام ،فإ ما ي ونان الوعاء الواجب فيه الز اة =
=  ٣١٢٨٬٦ = ٩٢٦ + ٢٢٠٢٬٦م  .ر
وا صيلة =  ٧٨ = ٠٬٠٢٥ × ٣١٢٩م  .ر

أما وفقا ﳌن يرى أن وعاء ز اة اﳌنتجات ا يوانية و صا اﻹيراد بمعدل )(٪١٠
الدكتور القرضاوي ،فإن ما يمثل ذا الوعاء ا سابات القومية سي ون صا فائض
ال شغيل.
واﳌعلوم لدينا و فائض ال شغيل ،أما الصا فيتطلب اس بعاد قيمة ا تﻼك
رأس اﳌال الثابت.
بما أن رأس اﳌال اﻹجما =  ٨٨١٠٬٥م  .ر
فإن رأس اﳌال الثابت =  ٦٦٠٨ = ٠٬٧٥ × ٨٨١٠٬٥م .ر
وسأف ض سبة ا تﻼك لرأس اﳌال اﻹجما عادل )(٪۱۰
 قيمة اﻻ تﻼك =  ٦٦١ = ٠٬١ × ٦٦٠٨م  .ر
ومنه فإن صا فائض ال شغيل =  ١٩٨٤٬٧ = ٦٦١ – ٢٦٤٥٬٧م  .ر
ووعاء الز اة عد اس بعاد ) (٪۳۰ل اجات اﻷصلية =  ١٣٨٩٬٣ =٠٬٧ ×١٩٨٤٬٧م  .ر
وا صيلة = الوعاء ×  ١٣٩ = ٠٬١ × ١٣٨٩٬٣ =٠٬١م  .ر

)(٤١٦
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اﻹجما لقطاع الزراعة اﻻقتصاد السعودي

ونﻈرا ﻷن بيانات الناتج ا

تفاصيل الناتج ع فروع ال شاطات ،و التا يصعب ا صول ع مقدار

ﻻ تو

مسا مة شاط اﳌرا

والغابات

ناتج القطاع الزرا  ،فإنه سي ون خارج نطاق

التقدير .و ذلك تصبح ا صيلة اﳌتوقع جمع ا من مجمل أ شطة القطاع الزرا
السعودي كما ي :

مليون ر ال
اﻵراء الفق ية
ال شاط الزرا
 -١ال وة ا يوانية )اﻷ عام(
 -٢اﻹنتاج النبا ي
 -٣اﳌنتجات ا يوانية
مجموع حصيلة ز اة القطاع الزرا

) (٢) ،(١ر

ا ﻨفي
٤٥٬٤٤٥
٨٤٩٬٢٠٠
٠٠٠٬٠٨٤
٨٩٤٬٧٢٩

ا ﻨب
٤٥٬٤٤٥
٥٢٣٬٨٠٠
٠٠٠٬٠٨٤
٥٦٩٬٣٢٩

)(١

القرضاوي
٤٥٬٤٤٥
٨٤٩٬٢
١٣٩٬٠٠
١٠٣٣٬٧

د .القرضاوي مذ ب اﻹمام أبو حنيفة ز اة الزروع والثمار.
)(٤١٧

مص ة
)( ٢
الز اة
٤٥٬٤٤٥
٨٤٩٬٢
٧٨٬٠٠
٩٧٢٬٧
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عت قطاع النفط

اﳌملكة العر ية السعودية القطاع الرائد للقطاعات

اﻻقتصادية اﻷخرى ،ف و ممول برنامج التنمية اﻻقتصادية ،و و ا رك الرئ
لغ ه من ال شاطات اﻻقتصادية من خﻼل برامج اﻹنفاق ا

ومي السنوي.

ومنذ السبعي يات ال ر ة أصبح قطاع النفط و اﳌصدر اﻷك لﻺنتاج ا
اﻹجما للمملكة .و و الذي يمد الدولة با انب اﻷك من الدخل ،ففي خﻼل
الثماني يات ال ر ة ان ر ع الز ت وضر بة الدخل ،يمثﻼن ) (٪٨٠من دخل الدولة،
أما خﻼل ال سعي يات ال ر ة فقد تجاوزت ال سبة ال ـ ) .(٪٩٠أما صادرات اﳌملكة من
الز ت ا ام واﳌنتجات اﳌكررة والغاز فقد انت تمثل منذ الثماني يات ال ر ة حوا
) (٪٩٠من إيرادات اﳌملكة من العمﻼت اﻷجن ية).(١
و وجد بالبﻼد ثروة معدنية -صغ ة س يا مقارنة بال وة النفطية -و شرف ع
تنمي ا وتوجيه اﻷعمال ا اصة باستغﻼل ا و الة وزارة الب ول لشؤون ال وة
اﳌعدنية ،وتم تحديد أك من  ۷۰۰مكمن معد ي حزام اﳌعادن التعدي ية الرئ
الذي شمل آﻻف الكيلوم ات اﳌر عة .و عت منطقة الدرع العر ي من أك اﻷماكن
الواعدة بوجود معادن النحاس والرصاص والزنك وا ديد وغ ا ،ذا فضﻼ عن
عض مناجم الذ ب والفضة اﳌن شرة أنحاء الدرع العر ي ،وم ا منجم م د الذ ب.
) (١وزارة التخطيط السعودية :خطة التنمية الثالثة )١٤٠٥ - ١٤٠٠ه( )الر اض :وزارة التخطيط،
د.ت ،(.ص .١٤٦ :وانﻈر كذلك:

Presley, J.R. A Guide to the Saudi Arabian Economy. (London: Macmillan, 1984), pp. 13-29.

)(٤١٨
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كذلك توجد عض محاجر اﻷ
البناء ا

ار الصناعية أ

ار الز نة ،ومحاجر عض مواد

والطفل وا س.

كما توجد عض اﳌعادن غ الفلزة الفوسفات واﳌغن سيوم والبوتاس ،والرمل
الزجا وغ ا).(١

ل الصناعات اﻻستخراجية

اﳌملكة العرية السعودية مملوكة للدولة واﳌلكية

العامة للموارد اﻻس اتيجية ال امة من ال وات الطبيعية

الصفة الغالبة اليوم أك

دول العالم .إن اﳌش ور عند اﳌالكية و أن ما يخرج من باطن اﻷرض ي ون مل ا لب ت مال
اﳌسلم ن ،و ذا ع أحقية الدولة ملكية اﳌعادن ،و و اﳌذ ب الذي يميل إليه أغلب
الفق اء اليوم.
واﳌلكية العامة للمال تخرجه من ا ضوع للز اة عند جم ور الفق اء وع ذلك
فإن اﻹنتاج اﻹجما ل ذا القطاع ﻻ يخضع للز اة) (٢أما إن وجد فرع من فروع الصناعة
اﻻستخراجية ما و مملوك ملكية خاصة ،فإن الوعاء حي ئذ ي ون اﻹنتاج اﻹجما  ،دون
خصم أية ت اليف وفقا لرأي جم ور الفق اء) .(٣أما إذا قامت صناعة تحو لية ﳌعدن ما،
فإ ا تخضع لز اة التجارة والصناعة كما س ى اﳌبحث القادم.
وحيث أن اﻹنتاج

ذا القطاع ﻻ يخضع للز اة نﻈرا للملكية العامة ،فإنه ﻻ ز اة

ذا القطاع ،فيما عدا ز اة عو ضات العامل ن ،وفقا ﳌن يرى وجوب تزكية كسب
العمل يوم استفادته ،وذلك بمعدل ر ع العشر).(٤
) (١وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الرا عة )١٤١٠-١٤٠٥ه() .الر اض :وزارة التخطيط،
د.ت (.ص.۱۹۳ :
) (٢أنﻈر القسم الفق  .ص ١٣٩ :وما عد ا.
) (٣أنﻈر القسم الفق  .ص.١١٦ :
) (٤القرضاوي ،فقه الز اة .مرجع سابق.٥١٩/١ :
)(٤١٩
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ومع ذلك فإن ناك فرقا من اﻻقتصادي ن اﻹسﻼمي ن اﳌعاصرن يرون إخراج
الز اة عن اﳌعادن ح و ن خضعت للملكية العامة ،ﻷن الز اة حق ﻷصناف مخصوصة
يجب أن تجنب وتصرف مصارف ا ا اصة ا).(١
وع ذلك ،ف ناك رأيان:
أحد ما للغالبية من الفق اء و رى عدم خضوع اﳌعدن اﳌملوك ملكية عامة للز اة.
والثا ي للقلة و رون وجوب إخراج ز اة اﳌعدن ح و ن خضع للملكية العامة.

) (۱وفقا لرأي جم ور الفق اء :فﻼ ز اة ع اﳌعادن اﳌملوكة ملكية عامة.
) (٢وفقا لرأي عض اﳌعاصر ن :فإن الوعاء و اﻹنتاج اﻹجما دون خصم
الت اليف ،واﳌعدل و ر ع العشر أو ا مس ع خﻼف بي م.
وحيث أن أغلب إنتاج ذا القطاع و إنتاج النفط ،فإن سأركز عليه :عائد
النفط عام ١٩٨٦م )۱٤۰٦ه( =  ۱۳مليار دوﻻر).(٢
 العائد بالر ال السعودي =  ٤٨٬٧٥ = ٣٬٧٥ × ١٣مليار ر ال
حصيلة الز اة بمعدل ) ١٢٢٠ = ٠٬٠٢٥ × ٤٨٬٧٥ = (٪٢٬٥مليون ر ال
وحصيلة الز اة بمقدار ) ٩٧٥٠ = ٠٬٢ × ٤٨٬٧٥ = (۲۰٪مليون ر ال
اته
) (١وم م اﻷساتذة الدكتور محمد أ س الزرقا ،والدكتور رفيق اﳌصري والدكتور شو
والدكتور شو الفنجري والدكتور ا سي اشم .ول س من أغراض ذا البحث تقو م ذه
اﻵراء ،و نما فقط تقدير الز اة ا تملة وفقا لبعض اﻵراء ،وآراؤ م وردت اﳌراجع التالية :
 ب ت الز اة بال و ت .أبحاث وأعمال مؤتمر الز اة اﻷول :شعبان ١٤٠٤ه ،مرجع سابق ،ص: ،۳۳٧-۳۳٦ص.۳٦۳-۳٥۷ :
وانﻈر كذلك:
 أبو شرعة ،جمال .ز اة الب ول وال وة اﳌعدنية .مرجع سابق ،ص.۱۳٦ :) (٢تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤۰۷ه .ص.٤٠ :
)(٤٢٠
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و عد أن ان ينا من تقدير حصيلة ز اة قطا الزراعة واﳌناجم والتعدين حيث
عتمد ذلك ع بيانات اﻹنتاج اﻹجما ل ما ول س الناتج ا

 ،سأنتقل اﻵن إ بقية

القطاعات اﻻقتصادية ال نب تقديرات حصيلة ز ا ا ع ناتج ا ا

 .وتم يدا لذلك

أعرض ا داول التالية حول قطاعات اﻻقتصاد السعودي وال سنحتاج إل ا
حساباتنا الﻼحقة.

ال شاط اﻻﻗتصادي
-١
-٢

-٣

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

-٩

الزراعة والغابات واﻷسماك
اﳌناجم والتعدين:
أ( الب ول ا ام والغاز الطبي
ب( اﳌناجم والتعدين غ الب ول
الصناعة:
أ( تكر ر الب ول
ب( صناعات أخرى
الك ر اء والغاز واﳌاء
البناء
تجارة ا ملة والتجزئة والفنادق واﳌطاعم
النقل والتخز ن واﳌواصﻼت
ا دمات اﳌالية والتأم ن وا دمات
العقار ة والتجار ة:
أ( ملكية اﳌساكن
ب( خدمات أخرى
ا دمات اﻻجتماعية والفردية

اﻹنتاج ا
اﻹجما
)مﻼي ن الر اﻻت(
١٢٥٨٩

سبة مسا مة
القﻄاع إجما
٪
الﻨاتج ا
٤٬٥

٨٠٥١٢
١٧٤٥

٢٨٬٩
٠٬٦

٩٠٨١
١٠٧٨٦
 ٧٦٩٣٤٦١٢
٢٤١٦٥
٢٠٥١٦

٣٬٢
٣٬٩
 ٠٬٣١٢٬٤
٨٬٧
٧٬٤

٩٧٦٦
١٣٥٤٢
٨٦٦٢

٣٬٥
٤٬٩
٣٬١

اﳌصدر :تقرر مؤسسة النقد العري السعودي لعام ١٤٠٧ه .ص.٢٢٥-٢٢٤ :
)(٤٢١
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-١
-٢

-٣

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

)(٢
)(١
إجما
عو ضات
ال شاط اﻻﻗتصادي
عامل الدخل اﳌوظف ن
٢٩٩٦٫٦
٥٦٧٨٫٣
الزراعة
اﳌناجم والتعدين:
٢٧٧٢٫٩ ٢٤١٧٠٨٫١
أ( الز ت والغاز
ب( أخرى
١٠٧٢٫٩
١٣٤١٫١
التص يع:
٨٨٩٫٦
١٠٢٧٦٫٢
أ( تكر ر الزت
٢٨٤٩٫٨
ب( صناعات أخرى ٦٤٦٦٫١
٤٨٦٫٣
الك ر اء والغاز واﳌاء ١٠٢٦٫٩
٢١٣٧٩ ٤٢٧٩١٫٢
اﻹ شاءات
٣٨٢٩٫٣ ١٨٩٩١٫٢
التجارة والفنادق
واﳌطاعم
١٠٢٧٢٫٨ ١٥٢٩١٫٥
النقل والتخز ن
واﳌواصﻼت
١٨٦٠٫٤ ١٨٧٣٤٫٢
اﳌالية والتأم ن
وخدمات اﻷعمال
٣٥١٠
٥٢٦٠٫٤
خدمات جماعية
واجتماعية و صية

)(٤
)(٣
سبة  ٪فائضال شغيل
٢-١
١:٢
٢٦٨١٫٧
٥٢٫٨

)(٥
سبة ٪
١:٤
٤٧٫٢

٢٣٨٩٣٥٫٢
٢٦٨٫٢

٩٨٫٨٦
٢٠

١٫١٤
٨٠
٨٫٦٦
٤٤٫١
٤٧٫٤
٤٩٫٩٦
٢٠٫١٦

٩٣٨٦٫٦
٣٦١٦٫٣
٥٤٠٫٦
٢١٤١٢٫٢
١٥١٦١٫٩

٩١٫٣٤
٥٥٫٩
٥٢٫٦
٥٠٫٠٤
٧٩٫٨٤

٦٧٫١٨

٥٠١٨٫٧

٣٢٫٨٢

٩٫٩٣

١٦٨٧٣٫٨

٩٠٫٠٦

٦٦٫٧٣

١٧٥٠٫٤

٣٣٫٢٧

اﳌصدر  :وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط )مص ة اﻹحصاءات العامة( :ا سابات القومية اﳌملكة
العرية السعودية )١٣٩٢-٩١ه ١٤٠٠-٩٩ -ه() .الراض :وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط
١٤٠١ه( ،ص ،۱۲ -۱۱ :والعمودان  ٥ ،۳من إعداد الباحث.

)(٤٢٢
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القﻄاع
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

الزراعة
اﳌناجم والتعدين
الصناعة
الك ر اء والغاز واﳌاء
البناء
التجارة
النقل والتخزن
اﳌال والتأم ن
ا دمات اﻻجتماعية

اﻹنتاج ا

اﻹجما

)(١
٢٢٥٥
١٢١٨١
٩٩٧٤
٢٠٤
٣١٩٥٩
١١٠٤٩
٩٩٦٠
١٢٧٠٤
٣٢٩٣

عو ضات العامل ن
)(٢
١٢٤٧
٢٥٢٦
٢٠٩٩
٣١٥
١٥٨٣٠
٢٤١١
٧٠٨٧
١٠٦٧
٢٠٤٦

اﳌصدر :قام الباحث بإعداد ذا ا دول باستخدام بيانات اﻹنتاج ا

سبة ١ : ٢
٪
٥٥
٢
٢١
١٥٤٫٤
٤٩٫٥
٢١
٧١
٨٫٤
٦٢٫١٣

اﻹجما و عو ضات

العامل ن لعام ۱۳۹۷ه )۱۹۷۷م( الواردة :
UN., Year book of National Accounts Statistics. (New York: UN., 1982) Volume 1,
Part 2 Individual Country Data; Saudi Arabia. pp. 1235-1239.

)(٤٢٣
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يت ون ي ل قطاع الصناعة التحو لية

اﻻقتصاد السعودي من صناعات

عتمد ع النفط والغاز )أي اﳌوارد ال يدروكر ونية( وصناعات أخرى غ نفطية).(١
وداخل النوع اﻷول من الصناعات  -الصناعات اﳌس ندة إ النفط والغاز -يمكن تمي
مجموعت ن صناعيت ن بارزت ن ما :مجموعة صناعة تكر ر الب ول وصناعة تجميع
وفصل ونقل الغاز من ناحية ،ومجموعة صناعة الب وكيماو ات وصناعة اﳌعادن
اﻷساسية واﳌكملة واﳌساندة من ناحية أخرى.
و عود ملكية ل الصناعات ال

عتمد ع النفط والغاز ل

ومة ،فملكي ا

عامة) .(٢و نا يمكن ظ ور اختﻼف كب ب ن ال كية وعدم ا .أما الصناعات اﻷخرى
) (١دراسة ﳌركز التنمية الصناعية للدول العرية ،قسمت الصناعات التحو لية إ ثﻼثة أنواع
باعتبار اﻻستخدام ال ا ي انت س ا الصناعة التحو لية اﻻقتصاد السعودي كما ي :
صناعات اس ﻼكية ) ،(٪٥٬٤صناعات وسيطة ) ،(٪٨٩وصناعات رأسمالية ) (٪٥٦وا موع
) .(٪١٠٠انﻈر:
 د .عتيقة ،ع و د .سادة ،رأفت .النفط والتنمية الصناعية الوطن العر ي) .ب وت:اﳌؤسسة ا امعية للدراسات ال شر والتوز ع١٩٨٦ ،م( ،ص.۷۲-٧١ :
) (٢عت مؤسسة ب وم ن  -سمارك ،فيما عد -ضمن الصناعات اﳌعتمدة ع اﳌوارد ال يدروكرونية
)النفط والغاز( ،مسؤولة عن عمليات تكرر الب ول وصناعة تجميع ونقل الغاز ،ب نما شرف
سابك ع إقامة و شغيل الصناعات الب وكيماو ة واﳌعدنية اﻷساسية والصناعات اﳌكملة
واﳌساندة ل ا .أما الصناعة التحو لية ا اصة ف ع قسم ن :مصا ع رخصت ل ا وزارة الصناعة
والك راء وحصل معﻈم ا ع قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ،وتوجه ذه
الصناعات معﻈم إنتاج ا للسوق ا  ،ومصا ع صغ ة )ورش( تقدم أساسا خدمات اﻹصﻼح
و نتاج السلع ع نطاق صغ  ،و تم ال خيص ل ا من قبل البلديات ا لية ،وتحصل ع ) = (
)(٤٢٤
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فملكي ا خاصة و تضم ل ما عدا ذلك من الصناعات وأ م ا صناعة اﻹسمنت
ومواد البناء اﻷخرى ،و تأ ي
اﳌس ثمر وك

مقدمة الصناعات ا اصة من حيث رأس اﳌال

م اﻹنتاج واﳌبيعات والعمليات السنو ة .ي

ذا الفرع الصنا

اﻷ مية صناعة منتجات اﳌعادن حيث يضم ذا الفرع عددا ﻻ س ان به من الورش
الصناعية اﳌتطورة وورش إنتاج اﻷبواب والشبابيك اﳌعدنية .ثم ي

ذلك فرعا

الصناعات الغذائية والكيماو ة.
و ذا تفحصنا ي ل القطاع حسبما يﻈ ره ا دول رقم ) (١٥/٣نرى أن سبة
عدد مصا ع منتجات اﳌعادن بلغت ) (٪۲٦من عدد اﳌصا ع اﻹجمالية

الصناعات

التحو لية اﻷخرى طبقا ﻹحصاء عام ١٤٠٧ه ،ب نما بلغت ال سبة للصناعات الغذائية
) (٪١٧وللصناعات الكيماو ة نحو ) (٪١٤ح ن بلغت سبة العامل ن فرع صناعة
اﳌنتجات اﳌعدنية نحو ) (٪۲٥من مجموع العامل ن

الصناعات التحو لية غ

النفطية ب نما انت نحو ) (٪۱٥للصناعات الغذائية ،ونحو ) (٪۱۳للصناعات الكيماو ة
وفقا ل دول التا :

) = ( ل تجاري من وزارة التجارة أو فروع ا .وغالبا ما يتم تمو ل ذه الصناعات من قبل أ
أو بنك ال سليف السعودي .انﻈر:
 التقرر السنوي ﳌؤسسة النقد العري السعودي لعام ١٤۰۷ه ،ص.١٢١-١١٩ ، ٤٩ : اﳌملكة العرية السعودية .وزارة التخطيط .خطة التنمية الرا عة )١٤١٠-١٤٠٥ه( ،ص.٢٢٣ :)(٤٢٥

ا ا
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)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

الفرع الصﻨا
الصناعات الغذائية
صناعة ال سيج وا لود
صناعة منتجات اﻷخشاب
صناعة الورق والطباعة
الصناعات الكيماو ة
الصناعات التعدي ية غ اﳌعدنية
صناعة اﳌعادن اﻷساسية
صناعة منتجات اﳌعادن
صناعات أخرى
ا موع

٪
عدد العمال
٪
عدد اﳌصا ع
١٥
١٨٧٣٩
١٧
٣٢٥
٣
٣٦٠٢
٢
٥٠
٣
٤١٨٥
٤
٦٨
٦
٧٢٤٤
٦
١٢١
١٣
١٦١٩٠
١٤
٢٨٠
٣٢
٤٠٠٥٤
٢٧
٥٢٨
٣
٣٢٦٩
١
٨
٢٥
٣١٢٥٣
٢٦
٥١٧
٢
٢٠٧٢
٣
٦٤
٪١٠٠ ١٢٦٦٠٨ ٪١٠٠
١٩٦١

اﳌصدر  :د .ا طراوي ،محمد فرج" .مسا مة الصناعة الوطنية اﻻقتصاد الوط " .مجلة التعاون.
)الراض :اﻷمانة العامة لس التعاون لدول ا ليج العرية( .السنة الثالثة ،العدد الثا ي
عشر ،ريع اﻵخر ١٤٠٩ه ،د سم ۱۹۸۸م( ،ص.٦٢ :

و عام ١٤٠٦ه ،أصبح عدد اﳌصا ع ا اصة اﳌنتجة

اﳌملكة نحو ۱۹٦۱

مصنعا برأسمال قدره ) (٨٦٬٣مليار ر ال .واستحوذت صناعات اﳌنتجات الكيماو ة
واﳌطاطية والبﻼس يكية ع

سبة ) (٪٥٣٫١من إجما تلك اﻻس ثمارات ،ب نما

استحوذت صناعات مواد البناء واﳌنتجات اﳌعدنية ع
اﻵليات واﳌعدات ع

سبة ) (٪٢٣٫١وصناعات

سبة ) .(٪١٢٫٤أما صناعات اﳌواد الغذائية واﳌشرو ات ف ان

نصي ا من مجمل اﻻس ثمارات نحو ) ،(٪٦٫٩ب نما استحوذت با الصناعات ع
ال سبة اﳌتبقية و ) (٪٤٫٥كما يت

من ا دول التا :

)(٤٢٦
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فروع الصﻨاعة التحو لية ا اصة
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

اﳌنتجات الكيماو ة واﳌطاطية والبﻼس يكية
مواد البناء واﳌنتجات اﳌعدنية
اﻵليات واﳌعدات
اﳌواد الغذائية اﳌشرو ات
با الصناعات اﻷخرى:
) الورق والطباعة وال سيج وا لود واﻷخشاب(
اﻹجما

سبة مسا م ا إجما
اﻻس ثمارات ا اصة
القﻄاع ح عام ١٤٠٦ه
٥٣٬١
٢٣٬١
١٢٬٤
٦٬٩
٤٬٥
٪١٠٠

اﳌصدر  :مؤسسة النقد العر ي السعودي .التقر ر السنوي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٢٤ :

و عت الصناعات اﳌس ندة للنفط والغاز أ م فروع الصناعة التحو لية ،حيث
يتولد ف ا ثل الناتج ا

الصنا ) .(١وقد قامت الدولة بالدور اﻷك

و شغيل ذه الصناعات ،نﻈرا ل و ا صناعات تحتاج لرؤوس أموال

إ شاء
مة ،كما

تتطلب سنوات عديدة ح تؤ ي ثمار ا .ب نما يقوم القطاع ا اص بإ شاء وتملك
و شغيل ل ما عدا ذلك من الصناعات غ ال يدروكر ونية ،و صناعات متوسطة
وصغ ة كصناعة مواد البناء )اﻹسمنت وا س( واﳌنتجات اﳌعدنية والغذائية
والكيماو ة وغ ا).(٢

) (١يتولد ) (٪٥٥من دخل الصناعة التحو لية من تكرر الب ول والبا من الصناعات الب وكيماو ة
الصناعات اﻷخرى .انﻈر :خطة التنمية الثالثة ،ص ۱۹۰ :وكذلك:
 ا طراوي ،محمد فرج .اﳌرجع السابق ،ص.۷۲ :) (٢انﻈر( = ) :
)(٤٢٧
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وقد بلغت سبة مسا مة ناتج الصناعة التحو لية
نحو ) (٪٩عام ١٤٠٦ه) ،(١ولك ا بلغت ) (٪١٢من الناتج ا

الناتج ا

اﻹجما

اﻹجما غ النفطي -

أي بدون قطاع الصناعة اﻻستخراجية.-
ففي عام ١٤٠٦ه بلغ الناتج ا

اﻹجما لقطاع الصناعة التحو لية

ما مجموعه  ١٩٨٦٦مليون ر ال .ان نص ب صناعة تكر ر النفط نحو  ۹۰۸۱مليون
ر ال ،أي ب سبة ) (٪٤٦تقر با من مجمل ناتج ذا القطاع .ب نما بلغ ناتج بقية القطاع
و و الناتج الصنا غ النفطي )اﳌباشر( و ضم الصناعات الب وكيماو ة واﳌعادناﻷساسية باﻹضافة للصناعات اﻷخرى ال يدير ا القطاع ا اص -نحو ۱۰۷۸٦
مليون ر ال ،أي ب سبة ) (٪٥٤تقر با من مجمل ناتج قطاع الصناعة التحو لية).(٢
 ع  ،سید .التنمية اﻻقتصادية باﳌملكة العرية السعودية) .الر اض :الناشر اﳌؤلف،١٤٠٤ه( ،ص.۲٤۱ – ۲٤۰ :
 د .صادق ،محمد توفيق .التنمية دول مجلس التعاون :دروس السبعينات وآفاق اﳌستقبل.سلسلة عالم اﳌعرفة) .ال و ت :ا لس الوط للثقافة واﻵداب ،العدد  ،۱۰۳شوال
١٤٠٦ه ،ص.٨٦ :
 الشرع ،حس ن ع  .التطور اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية ومستقبل التنمية.)الر اض :دار العلوم للطباعة وال شر١٤٠٣ ،ه( ،ص.١٦٢-٩١ ،٥٩ :
 خواجكية ،محمد شام" .تجرة التنمية اﻻقتصادية اﳌملكة العر ية السعودية" .مجلةاﳌستقبل العر ي) .ب وت :مركز دراسات الوحدة العر ية ،السنة التاسعة ،العدد  ،۹۲أكتو ر
۱۹۸٦م( ،ص.۱۳۱-۱۲۹ :
 خواجكية ،محمد اشم .الت امل اﻻقتصادي ا ليج العر ي) .ال و ت :م شورات مجلةدراسات ا ليج العري وا زرة العرية ،د.ت ،(.ص.٤٧ - ٤۲ :
البلدان
) (١و سبة قر بة من سبة القيمة اﳌضافة للصناعة إ الناتج القومي اﻹجما
اﳌصدرة للمواد اﻷولية إذ تبلغ اﻷخ ة نحو ) .(١٠٫٩انﻈر:
 لوب ،جاك .ترجمة أحمد فؤاد بلبع .العالم الثالث وتحديات البقاء) .ال و ت :اﳌركز الوطللثقافة والفنون واﻵداب ،ذو القعدة ١٤٠٦ه( ،سلسلة عالم اﳌعرفة ،العدد  ،١٠٤ص.٣٦٥ :
) (٢تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٢٢٤ :
)(٤٢٨
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فإذا ان ثلثا ناتج الصناعة التحو لية يتولدان من الصناعات اﳌعتمدة ع النفط
والغاز )الصناعات ال يدروكرونية( ،و ان الناتج ا

اﻹجما ل ل الصناعة التحو لية

عام ١٤٠٦ه نحو  ۱۹۸٦۷مليون ر ال ،فإن ما يخص الصناعة ال يدروكرونية اﳌملوكة
ل

ومة من الناتج سي ون = )  ( ١٣٢٤٤ = (٣/٢) × ١٩٨٦٧م  .ر.
و صبح ناتج الصناعات اﻷخرى اﳌملوكة للقطاع ا اص = )= (١٣٢٤٤-١٩٨٤٧
=  ٦٦٢٣م  .ر) .و و عادل ثلث ناتج الصناعة التحو لية(
وحيث إن الز اة تجب اﻷموال ا اصة دون العامة ،فإن ما يخص وعاء الز اة

من الناتج ا

اﻹجما لقطاع الصناعة التحو لية و ناتج الصناعة ا اصة

والذي قدرناه بنحو  ٦٦۲۲م  .ر ،.فيصبح لدينا ما ي :
فرع
الصﻨاعة التحو لية
) (١الصناعة ال يدروكرونية العامة
) (٢الصناعات اﻷخرى ا اصة
ا موع

)(١

الﻨاتج ا
)مليون ر ال(

عو ضات
العامل ن

١٣٢٤٤
٦٦٢٣
١٩٨٦٧

١١٤٦٬٩٣
٢٩٢٠٬٧٤
٤٠٦٧٬٦٧

و جانب تحديد ما يخص وعاء الز اة ل ذا القطاع من الناتج ا

با ناتج القﻄاع
)با القيمة
اﳌضافة(
١٢٠٩٧٬٠٧
٣٧٠٢٬٢٦
١٥٧٩٩٬٣٣

فإننا بحاجة

أوﻻ ﳌعرفة رأس اﳌال اﳌس ثمر قطاع الصناعة التحو لية )ا اصة( ،ثم تحديد ما
يدخل وعاء الز اة من قيمة اﻷصول )رأس اﳌال اﳌس ثمر( الصناعات التحو لية
ا اصة.

) (١و ب سبة ) (٨٬٦٦لصناعة تكرر الزت وسبة ) (٤٤٬١للصناعات اﻷخرى راجع جدول رقم ).(١٣/٣
)(٤٢٩
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وﻻ تتوافر بيانات حديثة رسمية عن معامل رأس اﳌال

ذا القطاع )أي سبة رأس

اﳌال للناتج( ،ولك ا تديت لتقدير قديم ل ذا اﳌعامل بلغ نحو ) .(١٬٩و و رقم قرب من
معامل رأس مال الصناعة التحو لية اﻻقتصاد الباكستا ي )الذي عادل نحو .(٢٫١
وحيث أن ذه اﳌعامﻼت تميل لﻼستقرار لف ة طو لة ،فمن اﳌمكن الر ون
إل ا ،إ أن تتوافر تقديرات أحدث.

الصﻨاعات
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﻹسمنت
الغاز الطبي
اﳌرطبات
تص يع التمور
اﳌطا ع
صناع البﻼط

رأس اﳌال اﳌس ثمر
)(١
٥٧٣٠٣
٤٣٧٢
٣٩٢٨٠
١٠١٤
١٠٨١٣
٥١٠٢

الﻨاتج
)(٢
١٧٦٠١
١٥٠٦
١٩٧٥٠
٦٥٠
١٤٨٦٧
٧٥٨٢

سبة ٢ : ١
)(٣
٣٬٢٥
٢٬٩٠
١٫٩٩
١٬٤٩
٠٬٧٣
١٬٧٠

اﳌصدر :ا اسم ،محمد ع  .مقدمة اقتصادات اﳌملكة العر ية السعودية) .القا رة :جامعة
الدول العرية١٩٦٥ ،م( ،ص.٣٦ :

و أخذ متوسط العمود الثالث من ا دول السابق ،نحصل ع سبة رأس اﳌال
الناتج للصناعة التحو لية بما عادل ) .(١٬٩ولكن نﻈرا ﻷن قيمة ذا اﳌعامل محسو ة
عام ۱۳۸٣ه ،وحيث أن الف ة التالية ل ذا التار خ ش دت اس ثمارات

مة -

خاصة خﻼل الف ة من ۱۳۹٥ه ح ١٤٠٣ه ،فإن قيمة ذه اﳌعامل يمكن أن ت ون
قد وصلت إ ما و أع من ) (١٫٩وسنف ض أ ا ت اوح ب ن ) (٢٫٣إ )،(٢٬٥
ومتوسط ا = ) (٢٬٤إذا قيمة رأس اﳌال اﳌس ثمر
سيعادل =  ١٥٨٩٥٬٢ = ٢٬٤ × ٦٦٢٣م .ر.
)(٤٣٠

الصناعة التحو لية ا اصة

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

وحيث أن ذا اﳌقدار شمل رأس اﳌال الثابت واﳌتداول ،فإننا سنف ض أن
) (٪۲٥من إجما رأس اﳌال يمثل رأس اﳌال اﳌتداول ا اضع للز اة) .(١أي ×١٢٨٩٥٬٢
 ٣٩٧٣٬٨ = ٠٬٢٥م .ر.
و ضوء البيانات والفرضيات السابقة ،فإن تقدير حصيلة الز اة من دخل
)ناتج( وقيمة أصول ذا القطاع سي ون كما ي  ،وفقا للرأي الفق اﳌطبق:

يجري العمل بمص ة الز اة والدخل باﳌملكة العر ية السعودية ع معاملة
الصناعة التجارة الز اة.
و ذلك فإن وعاء الز اة و مجموع رأس اﳌال العامل )اﳌتداول(

أول العام

باﻹضافة لﻸر اح اﳌتحققة ،و و ساوي كما أسلفنا رصيد رأس اﳌال العامل آخر
العام ،وسأقدر ا صيلة ع

ذا اﻷساس.

كما سأقدر ا وفقا ﳌن يرى من الفق اء أن ز اة الصناعة تقاس ع ز اة الزروع
والثمار ،ووعاؤ ا و صا الغلة الصناعية ومعدل ز ا ا ) ،(٪١٠و و رأي الشيخ
أبو ز رة) ،(٢والدكتور القرضاوي).(٣

) (١ل ست ناك بيانات محددة حول سبة رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( إ جملة رأس اﳌال اﳌس ثمر
)اﳌتداول  +الثابت( .ولكن مص ة الز اة والدخل باﳌملكة العرية السعودية ت أ إ تقدير رأس
اﳌال العامل بواقع ) (٪٢٥من رأس اﳌال اﳌدفوع ﳌن ل س لد م حسابات منﻈمة إﻻ إذا أقر اﳌصنع
بأك من ذلك فيؤخذ بإقراره ذه ا الة ،وﻻ شك أنه أخذ بالعمل ذه ال سبة )كحد أد ى( من
واقع دراسة مختلف م انيات الصناعات التحو لية .انﻈر :القسم الفق  ،ص.١٠٧ :
) (٢أبو ز رة ،محمد" .الز اة" بحث من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اﻹسﻼمية جمع ا محمد بيصار
اﻹسﻼم) .ب وت :اﳌكتبة العصرة ،د.ت.١٤٧/٢ ،(.
و شر ا تحت عنوان :التوجيه ال شر
) (٣القرضاوي .فقه الز اة .مرجع سابق.٤٨٤-٤٧٦/١ :
)(٤٣١
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ووفقا لنﻈام الز اة السعودي فإن وعاء الصناعة و رأس اﳌال العامل اﳌتداول
أول العام باﻹضافة لصا اﻷر اح اﳌتحققة

اية العام.

ُ
حيث أن رأس اﳌال اﻹجما اﳌس ثمر قدر بنحو ١٥٨٩٥٬٢م .ر ،.وحيث أن
مص ة الز اة تقدر رأس اﳌال العامل بما عادل ) (٪۲٥من رأس اﳌال اﳌس ثمر ،فإن
رأس اﳌال العامل =  ٣٩٧٣٬٨ = ٠٬٢٥ × ١٥٨٩٥م  .ر .وحيث أن اﳌص ة تف ض أن
اﻷر اح عادل ) (٪۱٥من رأس اﳌال ،فإن رأس اﳌال يمثل ) (٦٬٦٦ضعف اﻷر اح).(١
أي أن اﻷر اح = ١٨٨٩٬٥ = ٦٬٦٦ ÷ ١٥٨٩٥٬٢م  .ر.
واﻷراح ا اضعة عد خصم ) (٪٣٠م ا ل اجات اﻷصلية =  ١٣٢٣ =٠٬٧×١٨٨٩٬٥م  .ر.
 الوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول  +اﻷر اح =  ٥٢٩٧ = ١٣٢٣ + ٣٩٧٣٬٨م  .ر.
وا صيلة =  ١٣٢٬٤ = ٠٬٠٢٥ × ٥٢٩٧م  .ر.
:
قاس الدكتور القرضاوي ز اة الصناعة ع ز اة الزروع والثمار ،ووعا ا صا
غلة الصناعة ومعدل ز ا ا ).(٢)(٪١٠
وصا غلة الصناعة يتمثل صا فائض ال شغيل لقطاع الصناعة ا اصة،
و و دخل )أو ناتج( القطاع أو قيمته اﳌضافة عد اس بعاد عو ضات العامل ن،
وا تﻼك رأس اﳌال الثابت.
) (١ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا باﳌملكة العر ية السعودية ،مرجع سابق.٤٨٤-٤٧٦/١ :
) (٢انﻈر القسم الفق  ،ص.١٠٥ :
)(٤٣٢
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وحيث أن ناتج الصناعة ا اصة عادل =  ٦٦۲۳مليون ر ال
و عو ضات العامل ن ب سبة ) ٢٩٢٠٬٧٤ = (٪٤٤٫١مليون ر ال
فإن با القيمة اﳌضافة )فائض ال شغيل( =  ٣٧٠٢٬٢٦مليون ر ال.
ونﻈرا ﻷن أرقام فائض ال شغيل اﳌملكة شمل عادة قيمة ا تﻼك رأس اﳌال
الثابت ،فإن اﻷمر ستد اس بعاد قيمة اﻻ تﻼك من فائض ال شغيل ،ﻷنه ﻻ عد
من الوعاء.
ولتقدير ا تﻼك رأس اﳌال ،عود لقيمة اﻷصول
قدرنا رأس اﳌال اﳌس ثمر

ذا القطاع .فقد سبق أن

الصناعة ا اصة بنحو  ١٥٨٩٥٫٢مليون ر ال .وحيث

أننا قدرنا رأس اﳌال اﳌتداول بنحو ) (٪۲٥من إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر )أي ما عادل
 (٣٩٧٣٫٨فإن رأس اﳌال الثابت = ١١٩٢١٬٤ = ٣٩٧٣٬٨ – ١٥٨٩٥٬٢مليون ر ال.
فإذا اف ضنا سبة ا تﻼك عادل ) (٪۱۰فإن مقدار اﻻ تﻼك =
= ١١٩٢٬١٤ = ٠٬١ × ١١٩٢١٬٤
 صا فائض ال شغيل = صا ال شغيل اﻹجما – ا تﻼك رأس اﳌال الثابت =
=  ٢٥١٠٬١٢ = ١١٩٢٬١٤ – ٣٧٠٢٬٢٦مليون ر ال.
والوعاء عد خصم ) (۳۰٪ل اجات اﻷصلية =  ١٧٥٧ = ٠٬٧ × ۲٥۱۰م  .ر.
وحيث أن وعاء الز اة وفق رأي القرضاوي و صا الغلة ،ومعدل الز اة )(٪١٠
 حصيلة الز اة =  ١٧٥٬٧ = ٠٬١ × ١٧٥٧مليون ر ال.

)(٤٣٣
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و رى عض اﻻقتصادي ن اﳌعاصرن) (١أن ا

ومة أصبحت اليوم تزاول أعماﻻ

تأخذ الطا ع التجاري الصرف وتحقق عوائد يجب أن ي ون للفقراء واﳌساك ن وغ م من
أ ل مصارف الز اة حظ ف ا ،بحيث ﻻ ي ساوى مع اﻷغنياء نصي م من اﻷموال العامة.
وعليه فإن ؤﻻء يرون أن الوعاء و صا الغلة بمعدل ) .(٪١٠وصا الغلة
و صا فائض ال شغيل ،الذي نتوصل إليه با طوات التالية:
رأس اﳌال الثابت الصناعة ا

ومية و ) (٪٧٥من مجمل رأس اﳌال اﳌس ثمر

و عادل =  ٢٣٨٣٩٬٢ = ٠٫٧٥ × ٣١٧٨٥٬٦م  .ر.
قيمة اﻻ تﻼك )باف اض سبة  ٢٣٨٣٬٩٢ = ٠٬١ × ٢٣٨٣٩٬٢ = (٪١٠م  .ر.
 صا فائض ال شغيل = فائض ال شغيل – قيمة اﻻ تﻼك.
وحيث أنه ﻻ يخصم ما يقابل ا اجات اﻷصلية فيما يخص وعاء ال شاط
اﻻقتصادي العام ،فإن:
الوعاء =  ٩٧١٣ = ٢٣٨٤ – ١٢٠٩٧م  .ر.
وا صيلة = ٩٧١٬٣ = ٠٬١ × ٩٧١٣
وت ون حصيلة ز اة قطاع الصناعة التحو لية = ز اة ال شاط ا اص  +ز اة ال شاط
العام =  ١١٤٧ = ٩٧١٬٣ + ١٧٥٬٧م  .ر.

) (١اﻷساتذة :الدكتور محمد أ س الزرقا ،والدكتور منذر قحف ،والدكتور ا سي اشم والدكتور
اته وغ م .انﻈر :ب ت الز اة ال و  :أبحاث وأعمال مؤتمر الز اة اﻷول .مرجع سابق.
شو
ص ص.٣٦٧-٣٥٥ :
)(٤٣٤
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تتو وزارة الصناعة والك راء مسئولية اﻹشراف ع قطاع الك راء وتقوم
اﳌؤسسة العامة للك راء بإدارة و شغيل عض مرافق الك راء خاصة اﻷر اف ال تقع
خارج مناطق ا دمات الك رائية لشر ات الك راء .و ناك عشر شر ات مستقلة تتو
أعمال التوليد و سا م ف ا القطاع ا اص .وقد تم توحيد مرافق الك راء أر ع مناطق
اﳌنطقة الوسطى ،الشرقية ،والغرية ،وا نو ية

شر ات موحدة ،ب نما عمل

الشر ات الست اﻷخرى اﳌنطقة الشمالية .وتقوم اﳌؤسسة العامة للك راء ب شغيل
أنﻈمة الك راء

اﳌنطقة الشمالية خارج نطاق عمل الشر ات اﳌستقلة ،كما تقوم

ب نفيذ مشار ع الك راء

عض اﳌناطق اﻷخرى ،باﻹضافة لقيام ا بتمثيل ا

ومة

شر ات الك راء اﳌستقلة ،وتمو ل مشار ع ا الرأسمالية.
أما اﳌؤسسة العامة لتحلية اﳌياه فدور ا مكمل لدور الشر ات

إنتاج الطاقة

الك رائية من محطات التحلية).(١
أما بال سبة للمياه ف ناك أر ع ج ات ح ومية رئ سية معنية بالتخطيط للمياه
و دار ا وتنمي ا و نتاج ا وتوزع ا و  :وزارة الزراعة واﳌياه ،واﳌؤسسة العامة لتحلية
اﳌياه اﳌا ة ،ووزارة الشئون البلدية والقرو ة و يئة مشروع الري والصرف باﻷحساء).(٢
)(١

وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الرا عة .ص ٢٤٠ :وانﻈر:

)(٢

خطة التنمية الرا عة ،ص.١٦١ :

Moliver, D.M. & Abbondante, P. J. The Economy of Saudi Arabia. (New York: Praeger,
1980), pp. 36-52.

)(٤٣٥
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أما بال سبة للغاز ،فغالبية كميات الغاز الطبي الذي ت تجه البﻼد و غاز مرافق
ﻹنتاج الزت ،أي أن معدل إنتاجه عتمد ع إنتاج الزت ،وقبل عام ۱۳۹۷ه ان معﻈم
الغاز اﳌرافق لﻺنتاج يحرق ،فيما عدا كميات قليلة من الغاز غ اﳌعا الذي ان عاد
حقنه م امن الزت للمحافﻈة ع الضغط ،أو ستعمل وقودا الصناعات ا لية.
و عام ۱۳۹٥ه تولت أرام و نيابة عن ا

ومة تنفيذ و دارة برنامج رئ

لتجميع

الغاز ،وتم شغيل أر عة مراكز رئ سية لتجميع ومعا ة الغاز  :شدقم ،والعثمانية،
وا عيمة ،و بع) .(١أما توزع الغاز تجار ا فيتم عن طرق شركة الغاز والتص يع اﻷ لية.

يت

من السمات اﻷساسية ل ذا القطاع أنه ع الرغم من إشراف ا

ذه ا دمات العامة بل ومباشرة إنتاج ا و دار ا كما

ومة ع

حالة اﳌياه ،فإن خدمات

الك راء والغاز ال تقدم ل م ور تتم من قبل شر ات خاصة و ن انت ا

ومة أحد

مسا م ا ،والقاعدة العامة اﳌتبعة بمص ة الز اة والدخل اﳌملكة العرية السعودية
إن مسا مة ا

ومة أي شركة خاصة ﻻ عفي نص ب ا

و الفعل فإن شر ات الك راء

ومة من ا ضوع للز اة).(٢

اﳌملكة وكذلك شركة الغاز والتص يع اﻷ لية

تخضع للز اة أي شركة تجار ة أخرى ع الرغم من مشاركة ا

ومة للقطاع ا اص

ملكية ذه الشر ات) .(٣وشر ات الك راء تدفع الز اة ع الرغم من وجود خسارة
نتائج أعمال ا السنو ة ،ﻷن الوعاء يﻈل موجبا .ومن ج ة أخرى فإن شر ات الك راء
) (١اﳌرجع السابق ،ص.١٧٩ :
) (٢كما أفاد ي اﻷستاذ عبود باعشن نائب مدير مص ة الز اة والدخل بجدة مقابلة معه بتارخ
١٤١٠/١١/١٥ه.
) (٣عت مص ة الز اة والدخل أن ) (٪٢٠فقط من قيمة ال ابﻼت وقطع الغيار واﳌ مات وما يماثل ا
يدخل وعاء الز اة ،أما با قيم ا ) ٪٨٠م ا( فﻼ تخضع للز اة و عد من اﻷصول الثابتة .انﻈر:
 ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العرية السعودية .مرجع سابق ،ص.٤٦ :)(٤٣٦
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مة نﻈرا ل ذه ا سائر .وقد اعت ت يئة القضاء

تحصل ع معونات ح ومية

العليا باﳌملكة العرية السعودية أن اﻹعانات ا

ومية شأ ا شأن غلة الشركة )أي

أر اح ا( فتخضع للز اة ،ﻷن تلك اﻹعانة جعل ا مقابﻼ ﳌا تحققه الشركة من قيم منتجا ا
وذلك من أجل مص ة اﳌس لك .إﻻ أن اﻹعانة ا

ومية تز ى فقط عند قبض ا ولو لم

يحل عل ا ا ول).(١
و ذلك يت

أن ناك جزء من الدخل الذي يتولد

القطاع ا اص ش ل شر ات مسا مة .والوعاء

ذا القطاع يتم من خﻼل

ذه ا الة و وعاء التجارة ،أي

رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام .أو و رأس اﳌال العامل أول العام باﻹضافة لﻸر اح،
أو بمع آخر قيمة ا زون من السلع اﳌعدة للبيع والنقدية والديون ال ع العمﻼء
أول العام باﻹضافة لﻸر اح اﳌتحققة خﻼل العام مطروحا م ا افة اﻻل امات اﳌرتبطة
شراء البضاعة و يع ا .ف ذه تمثل وعاء ز اة الشر ات التجار ة.
ونﻈرا لعدم توافر بيانات تو
ا

ال سبة ال سا م ا القطاع ا اص الناتج

لقطاع الك راء والغاز واﳌاء ،فإن سأف ض بناء ع ا قائق العامة ال يمكن

است تاج ا من السمات الرئ سية ل ذا القطاع ،أن مسا مة القطاع ا اص
ا

الناتج

حدود ) (٪٧٠منه.



بالنﻈر الناتج ا

لقطاع الك راء والغاز واﳌاء للسنة اﳌالية محل الدراسة

)١٤٠٦ه( نجد أن قيمته سالبة ،فقد بلغت نحو ) (٧٦٩ -مليون ر ال .و ذا و
القطاع الوحيد

اﻻقتصاد السعودي الذي يحقق قيمة سالبة

) (١ا مجوم ،مرجع سابق ،ص. ٤٥ :
)(٤٣٧

ناتجه ا
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اﻹجما  ،و عود ذلك إ ال ام ذا القطاع ب يع منتجاته للمس لك سعر حددته
الدولة  -رعاية م ا للمس لك  -بأقل من الت لفة .وتقوم ا
قدر

م من اﻹعانات ا

ومة مقابل ذلك بتقديم

ومية.

ولو ترك إنتاج ذه ا دمات دون اﻹعانات ا

ومية ودون تحديد ﻷسعار ا ،فإن

اﻷسعار س تفع لتحقق دخﻼ يوازي ع اﻷقل القيمة السالبة ال يحقق ا ذا القطاع.
و ناء ع ذلك ،فإن سأتجا ل القيمة السالبة للناتج ا
القطاع وأعت ا أ ا قيمة موجبة ،خاصة و ن اﻹعانات ا

اﻹجما ل ذا

ومية اﳌقدمة لشر ات

الك ر اء تدخل وعاء ز ا ا .ولتقدير ا صيلة ن بع ا طوات التالية:
الناتج ا

اﻹجما للقطاع =  ٧٦٩م .ر ، .يخص القطاع ا اص )= (٪٧٠

 ٥٣٨٬٣م  .ر.
)(١

وقد بلغت عو ضات العامل ن )اﻷجور(

=  ٢١١م .ر ، .يخص القطاع ا اص ) ١٤٧٬٧ = (٪۷۰م  .ر.
ومن ثم فإن فائض ال شغيل =  ٥٧٨م .ر ، .يخص القطاع ا اص )= (٪٧٠
 ٤٠٤٬٦م .ر.
و ذا اف ضنا أن اﻷر اح تمثل ) (٪٥٠من فائض ال شغيل ،فإن اﻷر اح =
=  ٢٠٢٬٣ = ٠٬٥ × ٤٠٤٬٦م .ر.
وحيث إن ا

ومة تضمن ع اﻷقل ) (٪٧من رأس اﳌال أر اح ،فإن إجما

رأس اﳌال اﳌس ثمر عادل ) ١٤٬٣ = (٧ ÷ ١٠٠ضعف اﻷر اح ،ومنه فإن:
إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر الشر ات ا اصة =  ٢٨٩٣ = ١٤٬٣ × ٢٠٢٬٣م .ر.
) (١وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط  .الكتاب اﻹحصا ي السنوي) .الراض :مص ة اﻹحصاءات العامة،
١٤٠٧ه( ،العدد  ،٢٧ص.٦٢٢ :
)(٤٣٨
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وحيث إن أغلب رأس اﳌال

ذا القطاع س ثمر اﻷصول الثابتة ،كما أن

مص ة الز اة والدخل عت أن ) (٪٨٠من قيمة ال ابﻼت وقطع الغيار واﳌ مات من
قبيل اﻷصول الثابتة ،فإن سأف ض أن سبة رأس اﳌال اﳌتداول ا اضع للز اة
عادل فقط ) (٪٢٠من إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر القطاع.
 رأس اﳌال اﳌتداول =  ٥٧٨٬٦ = ٠٬٢ × ٢٨٩٣م  .ر.
والوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول  +اﻷر اح =  ٧٨٠٬٩ = ٢٠٢٬٣ + ٥٧٨٬٦م .ر.
ا صيلة = الوعاء ×  ١٩٬٥ = ٠٬٠٢٥ × ٧٨٠٬٩ = ٠٬٠٢٥م .ر.

ولتقدير رأس اﳌال اﳌس ثمر

ذا ال شاط س شد ب سبة رأس اﳌال للناتج

لقطاع الك ر اء واﳌاء والغاز اﻻقتصاد الباكستا ي و ال سبة ال أمكن اﻻطﻼع
عل ا كما ذكرت الباب الثا ي ،إذ بلغت لقطاع الك ر اء والغاز واﳌاء .٩٬٢
 إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر القطاع ا اص =  ٤٩٥٢٬٤ = ٩٬٢ × ٥٣٨٬٣م .ر.
وحيث أن مص ة الز اة تف ض أن ) (٪٢٠من رأس اﳌال اﳌس ثمر

ذا القطاع

و مال متداول ،فإن رأس اﳌال اﳌتداول =  ٩٩٠٬٥ = ٠٬٢ × ٤٩٥٢٬٤م .ر.
والوعاء = رأس اﳌال اﳌتداول أول العام  +اﻷر اح
والوعاء = ، ٢٠٢٬٣ + ٩٩٠٬٥
وا صيلة =  ٢٩٬٨٢ = ٠٬٠٢٥ × ١١٩٢٬٨م .ر.
فإذا أخذنا متوسط حصيلة الطر قت ن = ) ٢٤٬٦٦ = ٢ ÷ (٢٩٬٨٢ + ١٩٬٥م .ر.
=  ٢٤٬٦٦ = ٢ ÷ ٤٩٬٣٢م  .ر.
)(٤٣٩
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الوعاء = صا الغلة = صا فائض ال شغيل.
عرفنا أن رأس اﳌال اﳌس ثمر ا اص =  ،۲۸۹۳واﳌتداول منه =  ٥٧٨٬٦مليون
ر ال في ون رأس اﳌال الثابت =  ٢٣١٤٬٤وقيمة اﻻ تﻼك باف اض أ ا )= (٪١٠
.٢٣١٬٤ = ٠٫١ × ٢٣١٤٬٤
 الوعاء = صا فائض ال شغيل = فائض ال شغيل  -اﻻ تﻼك
= ١٧٣٬٢ = ٢٣١٬٤ – ٤٠٤٬٦
 ا صيلة =  ١٧٬٣٢ = ٠٬١ × ١٧٣٬٢م .ر.

ولتقدير حصيلة ز اة قطاع الك راء بجان يه العام وا اص ن بع ا طوات التالية:
الناتج ا

=  ٧٦٩م .ر.

و عو ضات العامل ن =  ٢١١م .ر.
و ا القيمة اﳌضافة =  ٥٧٨م .ر.

اف ض أن اﻷر اح عادل ) (٪٥٠من فائض ال شغيل
 اﻷر اح = ٢٨٩ = ٢ ÷ ٥٧٨
ورأس اﳌال اﳌس ثمر =  ٤١٣٢٫٧ = ١٤٬٣ × ٢٨٩م .ر.
ورأس اﳌال العامل )ب سبة  ٨٢٦٬٥٤ = ٠٬٢ × ٤١٣٢٬٧ = (٪٢٠م .ر.
 الوعاء = رأس اﳌال  +اﻷر اح =  ١١١٥٬٥٤ = ٢٨٩ + ٨٢٦٬٥٤م .ر.
وا صيلة =  ٢٧٬٨٩ = ٠٬٠٢٥ × ١١١٥٬٥٤م .ر.
)(٤٤٠
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ورأس اﳌال اﳌس ثمر باعتبار سبة رأس اﳌال للناتج =  ٩٬٢يصبح رأس اﳌال
اﳌس ثمر =  ۷۰۷٤ = ٩٬٢ × ٧٦٩م .ر.
واف اض أن رأس اﳌال العامل عادل ) (٪٢٠من رأس اﳌال اﳌس ثمر.
 رأس اﳌال العامل =  ١٤١٥ = ٠٬٢ × ٧٠٧٤م .ر.
والوعاء = رأس اﳌال العامل  +اﻷر اح = ١٧٠٤ = ٢٨٩ + ١٤١٥
وا صيلة = ٤٢٬٦ = ٠٬٠٢٥ × ١٧٠٤
و أخذ متوسط حصيلة الطرف ن = ) ٣٥٬٢٥ = ٢ ÷ (٤٢٬٦ + ٢٧٬٨٩م .ر.

)(٤٤١
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عد قطاع البناء وال ش يد  -تار خيا  -القطاع ا رك لﻼقتصاد غ الب و
اﳌملكة العرية السعودية ،ﳌا له من أثر ت شيط قطا الصناعة والتعدين وذلك
من خﻼل اعتماده ع إنتاج ما .وتتو مؤسسات القطاع ا اص  -ال تت ون من
وحدات متنوعة  -معﻈم أعمال صناعة البناء وال ش يد ،حيث ي اوح

م ذه

اﳌؤسسات من شر ات مقاوﻻت ك ى إ مقاول ن صغار).(١
وأعمال البناء وال ش يد تتم إما لصا القطاع العام أو ا اص .و شمل القطاع
العام الوزارات واﳌصا ا

ومية اﳌركزة والبلديات واﻹدارات ا

ومية اﻷخرى ذات

اﳌ انية اﳌستقلة )عدا اﳌؤسسات العامة لسكة ا ديد وا طوط ا و ة السعودية
و وم ن ال تضاف عادة ﻷعمال القطاع ا اص( .أما أعمال البناء وال ش يد ال تتم
لصا

القطاع ا اص ف شمل :إ شاء اﳌبا ي السكنية ،واﳌبا ي غ السكنية،

و شاءات أخرى

ا يازات الزراعية وشر ات الك راء وشر ات الزت ومؤسسات

النقل ،و وم ن).(٢

) (١وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الرا عة ،مرجع سابق ،ص.۲٤۷ :
) (٢اﳌملكة العرية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  .مص ة اﻹحصاءات العامة ،حسابات
الدخل القومي للمملكة العرية السعودية١٣٩٢-٩١ – ٨٧ :٨٦) :ه() .الراض :وزارة اﳌالية ،جمادى
الثانية١٣٩٣ ،ه( ،ص.٢٥-٢٢ :
)(٤٤٢
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تخضع أعمال اﳌقاوﻻت

اﳌملكة العرية السعودية للز اة .و جري العمل

بمص ة الز اة الدخل السعودية ع تحديد وعاء ز اة اﳌقاول ن )كمقاو الطرق واﳌبا ي
واﻵبار وغ م( ع أساس:
الوعاء = رأس اﳌال اﻻبتدا ي  +ر ح تقديري بواقع ) (٪۱٥من قيمة عقود
العمليات اﳌنفذة خﻼل العام ،مع حسم سبة ) (٪٣٠من اﻷر اح اﳌقدرة ،مقابل
اﳌصروفات) ،(١ذا رأي.
والرأي الثا ي و اعتبار أعمال اﳌقاوﻻت شب ه بال شاط الصنا من حيث أن
أعمال البناء

تحو ل ﳌواد أولية إ سلع ائية باستخدام رؤوس أموال ثابتة

ومتداولة ،وأخذنا برأي من يقول ب كية صا غل ا الزائدة عن ا اجات اﻷصلية ﳌالك ا
عد طرح الت اليف ،ف ى فور قبض ا بمعدل ) (٪١٠قياسا ع عائد اﻷرض الزراعية
وعليه فإن الوعاء و صا فائض ال شغيل.

سنف ض أن ذا القطاع عت مملو ا ملكية خاصة ،فيخضع جميعه للز اة،
وقد بلغ الناتج ا

اﻹجما لقطاع البناء وال ش يد اﳌملكة العر ية السعودية

السنة محل الدراسة )عام ١٤٠٦ه( نحو =  ٣٤٦١٢مليون ر ال.
وحيث أن سبة عو ضات العامل ن للناتج ا

اﻹجما

قطاع البناء

وال ش يد تبلغ نحو )) (٪٤٩٫٥أنﻈر جدول رقم  (١٤/٣فإن عو ضات العامل ن =
 ١٧١٣٣ = ٤٩٫٥ × ٣٤٦١٢م .ر.
) (١وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ) (٢٦٢٢/٢٧وتار خ ١٣٩٥/٥/١١ه ،انﻈر:
 ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العرية السعودية ،مرجع سابق ،ص.٥٨ :)(٤٤٣
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وفائض ال شغيل = الناتج ا

اﻹجما  -عو ضات العامل ن

=  ١٧٤٧٩ = ١٧١٣٧ – ٣٤٦١٢م  .ر.
واﻵن نقدر ا صيلة وفق طر قت ن :

الوعاء و رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام ،أو و رأس اﳌال اﻻبتدا ي باﻹضافة
لﻸر اح اﳌتحققة.
ومن الكتاب اﻹحصا ي السنوي ﳌص ة الز اة والدخل لعام ١٤٠٧ه ،وجدنا أن
سبة اﻷر اح لتعو ضات العامل ن لعام ١٤٠٦ه انت نحوه . (١)٠٬٥٦٥
 اﻷر اح =  ٩٦٨٠ = ٠٬٥٦٥ × ١٧١٧٣م .ر.
وحيث أن مص ة الز اة والدخل تخصم ) (٪٣٠من اﻷر اح مقابل اﳌصروفات
ال

صية للم لف ن فإن:
اﻷر اح اﳌس لكة غ ا اضعة للز اة =  ٢٩٠٤ = ٠٬٣ × ٩٦٨٠م .ر.
واﻷر اح ا اضعة للز اة =  ٦٧٧٦ = ٢٩٠٤ – ٩٦٨٠م .ر.
ولتقدير رصيد رأس اﳌال العامل ،تحدد أوﻻ رأس اﳌال اﻹجما اﳌس ثمر

القطاع .وحيث أن مص ة الز اة والدخل تف ض أن اﻷر اح عادل ع اﻷقل )(٪۱٥
من رأس اﳌال ،فإن رأس اﳌال عادل ) (٦٫٦٦ضعف اﻷر اح.
 إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر =  ٦٤٤٦٨٬٨ = ٦٬٦٦ × ٩٦٨٠م .ر.
وحيث أن مص ة الز اة والدخل تف ض أن رأس اﳌال العامل يمثل سبة
) (٪٢٥من إجما رأس اﳌال.
 رأس اﳌال العامل =  ١٦١١٧ = ٠٬٢٥ × ٦٤٤٦٨٬٨م .ر.
) (١الكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٦٢٢ :
)(٤٤٤
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والوعاء و رصيد رأس اﳌال العامل باﻹضافة لﻸر اح ا اضعة للز اة.
 الوعاء =  ٢٢٨٩٣ = ٦٧٧٦ + ١٦١١٧م .ر.
وا صيلة =  ٥٧٢٬٣٣ = ٠٬٠٢٥ × ٢٢٨٩٣م .ر.

أما وفقا للرأي الثا ي فإن الوعاء و صا غلة الصناعة ،أو صا فائض
ال شغيل ،أي القيمة اﳌضافة عد اس بعاد عو ضات العامل ن وا تﻼك رأس اﳌال.
لكن فائض ال شغيل ا سابات القومية السعودية شمل ا تﻼك رأس اﳌال
الثابت وﻻس بعاده عود لقيمة رأس اﳌال اﳌس ثمر

ذا القطاع و عادل  ٦٤٤٦٨٬٨م .ر.

فإن رأس اﳌال الثابت = ٤٨٣٥١٬٦ = ٠٬٧٥ × ٦٤٤٦٨٬٨
فإذا اف ضنا سبة ا تﻼك عادل ) ،(٪١٠فإن
مقدار اﻻ تﻼك = ٤٨٣٥٬١٦ = ٠٬١ × ٤٨٣٥١٬٦
 صا فائض ال شغيل = ١٢٦٤٣٬٨٤ = ٤٨٣٥٬١٦ – ١٧٤٧٩
و ذا اس بعدنا ) (٪٣٠من صا فائض ال شغيل مقابل ا اجات اﻷصلية
للمقاول ن ،فإن البا يمثل وعاء الز اة.
 الوعاء =  ٨٨٥٠٬٧ = ٠٬٧ × ١٢٦٤٣٬٨٤م .ر.
وا صيلة =  ٨٨٥ = ٠٬١ × ٨٨٥٠٬٧م .ر.

)(٤٤٥
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)(٤٤٧
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و شمل ذا الفصل قطاع التجارة الذي يتضمن تجارة ا ملة والتجزئة
والفنادق واﳌطاعم ،وقطاع اﳌواصﻼت والنقل والتخز ن ،وقطاع ا دمات اﳌالية،
والتأم ن وا دمات العقار ة والتجار ة ،وقطاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية.
وع ذلك ف ذا الفصل سوف شمل اﳌباحث التالية:
اﳌبحث اﻷول :تقدير حصيلة ز اة قطاع التجارة.
اﳌبحث الثا ي :تقدير حصيلة ز اة قطاع اﳌواصﻼت والنقل والتخز ن.
اﳌبحث الثالث :تقدير حصيلة ز اة قطاع ا دمات اﳌالية والتأم ن وا دمات
العقار ة والتجار ة.
اﳌبحث الرا ع :تقدير حصيلة ز اة قطاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية.

)(٤٤٩
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عت ال شاط التجاري من أقدم اﻷ شطة اﻻقتصادية ا تمع السعودي .وقد
سا مت القيمة اﳌضافة لتجارة ا ملة والتجزئة بنحو ) (٪٦٫١من اﻹنتاج ا
عام ۱۳۹٥/۹٤ه ،ثم ارتفعت إ )(٪١٠٬٥

اﻹجما

عام ١٤٠٠ه ،فأصبحت

) (٪٨٬٧عام ١٤٠٦/١٤٠٥ه .إﻻ أن ذا القطاع سا م بحوا ) (٪١٨٫٥من مجمل
الناتج ا

غ النفطي).(١

و سم قطاع تجارة ا ملة والتجزئة بوجود عدد كب من اﳌؤسسات الصغ ة
جدا ال

ستخدم أقل من خمسة أفراد) .(٢إذ أن ) (٪٦٥من موظفي ذا القطاع

عملون

مؤسسات ستخدم أقل من خمسة أفراد و ذه اﳌؤسسات الصغ ة

سا م بنحو ) (٪٤٥من دخل قطاع التجارة).(٣
أما بال سبة للفنادق فن يجة لزادة عدد ا من ) (۱۸إ ) (۲۳۹فندقا خﻼل
خطة التنمية الثالثة ،فقد تبع ذلك وجود فائض من الطاقة رافقه انخفاض معدﻻت
إشغال الغرف و غﻼق عدد من الفنادق ،لذا فقد تناقص اﻻس ثمار الفنادق ش ل
كب ).(٤

) (١تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٢٢٥-٢٢٤ :
) (٢تبلغ سبة اﳌؤسسات الفردية الصغ ة نحو ) (٪ ۹۳من عدد الشر ات و اﳌؤسسات اﳌ
) (٣خطة التنمية الثالثة ،مرجع سابق .ص.٢٢٧-٢٢٥ :
خطة التنمية الرا عة ،مرجع سابق .ص.٢٦٠ :
) (٤اﳌرجع السابق ،ص.٢٦٠ :
)(٤٥٠

لة تجارا.
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بل إنه ح

تجارة ا ملة والتجزئة ،فقد ظ رت السنوات اﻷخ ة مش لة

الفائض ا زون ال

شأت س ب اﻹفراط اﻻست اد مع شبع اﻷسواق واتجاه

الطلب نحو اﻻستقرار عند مستو ات أد ى س ب استقرار مستوى الدخل .كما أن كث ا
من اﳌؤسسات الفردية قليلة ا
فاضطرت لﻼ

ة لم ستطع الصمود أمام اﳌنافسة التقليدية

اب مما ا عكس ش ل مباشر ع

واﻹيداعات .كذلك فقد تراجع شاط بيع اﻷرا

م القروض التجار ة

خاصة خارج نطاق اﳌدن س ب

انخفاض مستوى اﻻدخار.

تجارة ا ملة
تجارة التجزئة
اﻹجما

عدد
اﳌؤسسات
٤٤٦٠
٨٠٢٦٦
٨٤٧٢٦

سبة عدد اﳌوظف ن ٪
١٩-٥
٪٢٢
٥
٦

٤-١
٪٧٣
٩٤
٩٣

+٢٠
٪٥
١
١

٪
ا موع
١٠٠
١٠٠
١٠٠

اﳌصدر  :وزارة التخطيط السعودية ،خطة التنمية الرا عة١٤١٠-١٤٠٥) .ه( ،ص.٢٦٠ :


ل ست ناك اختﻼف كب

اﻻج ادات الفق ية حول تحديد وعاء ز اة عروض

التجارة .فالتاجر اﳌسلم عليه  -إذا حل موعد الز اة  -أن يضم ماله عضه إ عض:
رأس اﳌال واﻷر اح واﳌدخرات ،والديون اﳌرجوة و خرج ما يقابل حاجاته اﻷصلية
ثم يخرج من ذلك ر ع العشر) .(١ف أن الوعاء شمل ا زون السل

واﻷرصدة

النقدية وحسابات العمﻼء واﻷوراق التجار ة وأي عناصر أخرى مرتبطة عملية
التداول أول العام باﻹضافة إ اﻷر اح ا ققة خﻼل العام وفرق تقو م مخزون آخر
) (١القرضاوي .فقه الز اة .مرجع سابق.٣٣٣/١:
)(٤٥١
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العام مطروحا من ل ذلك الديون ال ع التاجر وال تتمثل أرصدة حسابات
اﳌوردين وأوراق الدفع أول العام).(١
و ذا يتفق مع اﳌف وم الفق الذي رواه أبو عبيد عن ميمون بن م ران إذ قال "إذا
حلت عليك الز اة فانﻈر ما ان عندك من نقد أو عروض مقومة قيمة النقد ،وما ان من
دين من مﻸة ،فاحسبه ثم اطرح منه ما ان عليك من الدين ،ثم ز ِّك ما بقي").(٢
و مكن تحديد وعاء عروض التجارة محاس يا بإحدى طر قت ن):(٣
الﻄر قة اﻷو  :طر قة استخدامات اﻷموال )أو طر قة أوجه اﻻس ثمار( فتحدد
قيمة عروض التجارة لدى التاجر

أول العام )لضمان شرط حوﻻن ا ول( وطرح

م ا اﻻل امات اﳌباشرة واﳌرتبطة ا أول العام )لضمان اﳌلك التام وا لو من
ﱠ
الدين( ،ثم نضيف اﻷر اح ا ققة خﻼل العام وكذلك فرق تقو م ا زون السل
آخر العام )لضمان شرط النماء والقابلية للسماء( .ف ذه الطر قة عتمد ع ت بع
عناصر وعاء ز اة عروض التجارة بطر قة مباشرة من خﻼل تحليل حسابات ل من
اﻷصول وا صوم اﳌتداولة .ف أن ذه الطر قة عتمد ع تحديد صا رأس اﳌال
العامل أول العام ثم يضاف إليه اﻷر اح ال تحققت خﻼل العام ،أو يمكن تحديد
الوعاء بصورة أخرى عتمد ع معرفة رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام).(٤

) (١السلطان .الز اة" .تطبيق محاس معاصر" .مرجع سابق ،ص.۸۰ :
) (٢أبو عبيد :اﻷموال ،مرجع سابق ،ص.٥۲۷ :
) (٣السلطان .اﳌرجع السابق ،ص .۸۳-۸۱ :و اته .التطبيق اﳌعاصر للز اة .مرجع سابق .ص:
.١٥٠-١٤٦
) (٤رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام يتضمن رصيد رأس اﳌال أول العام باﻹضافة للنماء الذي
تحقق خﻼل العام.
)(٤٥٢
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وقد اعت

عض ا اسب ن أن وعاء عروض التجارة باﳌف وم الفق

اﳌف وم ا اس لصا رأس اﳌال العامل .إﻻ أن البعض م م يرى أن

يماثل

ة ذا الرأي

تتوقف ع ضمان أن ﻻ تتأثر ل من عناصر اﻷصول وا صوم اﳌتداولة بأي عمليات
أخرى بخﻼف عروض التجارة ،و و أمر يصعب تحققه عمليا ،فصا رأس اﳌال العامل
قد يتأثر عمليات عديدة ﻻ تتصل عروض التجارة .ومثال ذلك إذا حصلت الشركة أو
اﳌ شأة ع قرض نقدي طو ل اﻷجل مخصص لشراء أصول ثابتة ولم ستخدم ح
اية العام ،فسوف ي تب ع ذلك ز ادة حساب النقدية باﻷصول اﳌتداولة ،دون ز ادة
ا صوم اﳌتداولة باﻻل ام).(١
الﻄر قة الثانية :طر قة مصادر اﻷموال ،و عتمد ع حصر حقوق اﳌلكية من
جانب ا صوم

اﳌ انية العمومية ،ثم عديل ذه ا قوق بما يحقق الشروط

الفق ية ،اس بعاد اﻷصول الثابتة )ﻷ ا عروض قنية( ،واس بعاد الزادة ال تطرأ ع
حقوق اﳌلكية خﻼل العام) ،ﻷ ا تتعارض مع شرط حوﻻن ا ول( .وتطبق ذه
الطرقة نﻈام الز اة السعودي).(٢
و شمل جملة حقوق اﳌلكية ما ي :
رأس اﳌال اﳌدفوع أول العام ،وصا الر ح السنوي
اﻹعانة ا

اية العام بحيث تضم

ومية إذا قبضت ،اﻷر اح اﳌرحلة من سنوات سابقة ،و افة اﻻحتياطيات

ا صصات ،ورصيد ا ساب الدائن لصاحب اﳌ شأة أول العام ،باﻹضافة لﻸر اح
تحت التوز ع .ثم يخصم من جملة ا قوق العناصر التالية للوصول إ صا الوعاء:

) (١السلطان  -مرجع سابق ،ص.۸۱ :
) (٢ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا العملية
ص.٤٦-٤٤:
)(٤٥٣

اﳌملكة العر ية السعودية .مرجع سابق.
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صا قيمة اﻷصول الثابتة عد خصم اﻻ تﻼك ،وا سائر ا قيقية،
واﻻس ثمارات م شآت أخرى.
و مكن التعب ج يا عن وعاء ز اة الشر ات وفقا لنﻈام الز اة السعودي طبقا
للمعادلة التالية):(١
و=ح)+ر–أ(+ن+ط+م–)ص––(١س–خ
حيث إن:
و = وعاء الز اة.
ح = رصيد حقوق اﳌالك ن أول العام.
ر = صا اﻷر اح قبل الضرائب واﻻ تﻼك للسنة ا الية.
أ = ا تﻼك السنة ا الية.
ن = رصيد اﻷر اح اﳌوزعة وال لم يطالب ا ،إﻻ إذا وضعت حساب منفصل
خاص فﻼ تدخل وعاء الز اة.
ط = أرصدة القروض طو لة اﻷجل اﳌستحقة ع الشركة.
م = قروض طو لة اﻷجل أول العام من اﳌﻼك.
ص= رصيد اﻷصول الثابتة قبل خصم ا تﻼك السنة ا الية.
س = اﻻس ثمارات م شآت أخرى )أس م وسندات( للسنة ا الية.
خ = رصيد ا سائر ا قيقية سواء انت خسارة نفس السنة أو سنوات سابقة مرحلة.

م
) (١جفري ،ياس ن وآخرون" .أثر نﻈام الز اة والضر بة اﳌملكة العرية السعودية ع
التدفق النقدي :دراسة مقارنة") .جدة :مجلة جامعة اﳌلك عبدالعز ز :اﻻقتصاد اﻹسﻼمي،
١٤۱۰ه( ،ص .۹:وانﻈر كذلك:
 جفري ،ياس ن وآخرون" .أسالب تحديد وعاء الز اة اﳌملكة العر ية السعودية وتقييم ا"،بحث تحت ال شر) .جدة :جامعة اﳌلك عبدالعز ز ١٤۱۰ ،ه( ص.۱۲ :
)(٤٥٤
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و كذا فإن وعاء التجارة ع اﳌستوى ا زي )مستوى اﳌ لف الفرد من التجار
أو اﳌ شآت التجار ة( و صا حقوق اﳌلكية عد اس بعاد قيمة اﻷصول الثابتة إذا
نﻈرنا للوعاء من ج ة مصادر اﻷموال ،أو و صا رأس اﳌال العامل أول العام مع نمائه
إذا نﻈرنا إ الوعاء من ج ة استخدامات اﻷموال .و قابل ذلك ع اﳌستوى اﻻقتصادي
الك ا زء من ال امش اﻹجما )القيمة اﳌضافة( اﳌتحقق من اﳌوجودات باﻹضافة
لرأس اﳌال اﳌس ثمر أول الف ة ،أو و رصيد رأس اﳌال العامل آخر العام.

و تطبيق ذلك ع بيانات عام ١٤٠٦ه لﻼقتصاد السعودي نحصل ع ما ي :
الناتج ا

اﻹجما لقطاع التجارة =  ٣٤١٦٥م .ر.

نص ب عو ضات العامل ن من الناتج )ب سبة  ٧١٧٤٫٦٥ = (٪٢١م .ر.
بقية الناتج )بقية القيمة اﳌضافة( =  ٢٦٩٩٠٫٣٥م .ر.
و العودة للكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤٠٧ه ،نجد أن سبة اﻷر اح لتعو ضات
العامل ن بأجر بلغت  ١٫٨عام ١٤٠٦ه ).(١
وع ذلك فإن اﻷر اح =  ١٢٩١٤٫٣٧ = ١٫٨ × ٧١٧٤٫٦٥م .ر.
وحيث إن مص ة الز اة الدخل تحسم ) (٪۳۰من اﻷر اح مقابل مصار ف اﳌ لف ن
من التجار ،فإن:
ا زء من اﻷر اح اﳌس لك من قبل اﳌ لف ن =  ٣٨٧٤ = ٠٫٣ × ١٢٩١٤٫٣٧م .ر.
وحيث أن اﳌص ة تقدر اﻷر اح بنحو ) (٪١٥ع اﻷقل من رأس اﳌال اﳌس ثمر فإن:
إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر القطاع =  ٨٦٠٠٧ = ٦٫٦٦ × ١٢٩١٤م .ر.
) (١الكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤٠٧ه .ص.٦٢٢ :
)(٤٥٥
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إن مص ة الز اة والدخل تقدر رأس اﳌال العامل )اﳌتداول( حالة اﳌصا ع
بنحو ) (٪٢٥من إجما رأس اﳌال إﻻ إذا أقر أ

اب اﳌصنع بما و أك من ذلك،

أما حالة التجارة فإن اف اض سبة ) (٪٧٥من إجما رأس اﳌال كرأس مال عامل
ي ون منطقيا.
رأس اﳌال العامل =  ٦٤٥٠٥ = ٠٫٧٥ × ٨٦٠٠٧م .ر.
والوعاء و رأس اﳌال العامل باﻹضافة لﻸر اح ا اضعة للز اة
 الوعاء =  ٧٣٥٤٥ = ٩٠٤٠ + ٦٤٥٠٥م .ر.
حصيلة ز اة قطاع التجارة لعام ١٤٠٦ه =  ١٨٣٨٫٦ = ٠٫٠٢٥ × ٧٣٥٤٥م .ر.
و أيضا حصيلة الز اة عند القرضاوي واﻵخر ن.

)(٤٥٦
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ان قطاع النقل لعدة سنوات عد واحدا من أك قطاعات اﻻقتصاد غ
النفطي ،إﻻ أن الزادات الكب ة نفقات الدولة خطط التنمية السنوات اﻷخ ة
خاصة ع قطاع البناء وال ش يد ان ل ا أثر م وظ
النقل اﻹنتاج ا

غ مرتبة مسا مة قطاع

اﻹجما ).(١

و شمل ذا القطاع ع

شاط النقل ا وي )ا طوط ا و ة العرية

السعودية( ،والنقل ال ي )مؤسسة سكة ا ديد ،وشركة النقل ا ما

ووسائل

النقل ال ي اﻷخرى من العرات والشاحنات( ،وخدمات ال يد وال اتف ،والنقل
البحري ،والتخزن ،وأناب ب نقل النفط والغاز.
إن ي ل قطاع النقل

اﳌملكة العرية السعودية ﻻ يختلف عن نﻈائره

الدول اﻷخرى .من حيث قيام الدولة بمسؤولية توف التج ات اﻷساسية للقطاع
الصنا و شاء اﳌرافق الﻼزمة و تاحة استخدام ا من قبل ا ميع .و عض اﻷحيان
تفرض رسوم ﻻستخدام اﳌرافق العامة ،ولكن ذه الرسوم عادة ﻻ عوض ت اليف
الصيانة أو الت اليف الرأسمالية.

) (١بلغت سبة مسا مة قطاع النقل واﳌواصﻼت والتخز ن اﻹنتاج ا
ا ار ة عام ١٤٠٦ - ١٤٠٥ه نحو  ،٧٫٤أما سبة مسا مة القطاع
النفطي فبلغت نحو ) (٪١٥٫٦عام ١٤٠٦-١٤٠٥ه باﻷسعار ا ار ة .انﻈر:
 تقر ر مؤسسة النقد العري السعودي لعام ١٤٠٧ه ،ص.۲۲٤ : خطة التنمية الثالثة ،مرجع سابق ،ص.٣١٩ :)(٤٥٧

اﻹجما باﻷسعار
غ
اﻹنتاج ا
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إن عمليات النقل ا وي ،و يئة سكة ا ديد ،وخدمات ال اتف وال يد ،ونقل
الزت والغاز ،ل ا شاطات ترجع ملكي ا للدولة ،ف

عمليات وأ شطة تقوم ا

مؤسسات أو يئات مملوكة ملكية عامة ،و ن ان عض ا عمل كشركة تجار ة لتحقيق
اﻷر اح كمؤسسة ا طوط ا و ة العر ية السعودية).(١
ب نما با النقل ال ي وال

ن البحري و عض عمليات التخزن عود ملكيته

للقطاع ا اص .و غياب معلومات محددة عن سبة ما عود للقطاع ا اص من
الناتج ا

اﻹجما لقطاع النقل واﳌواصﻼت والتخزن ،فإنه ﻻ مفر من اف اض

سبة لذلك ،تقوم ع ا قائق العامة ال سبق عرض ا آنفا .وسوف أف ض أن سبة
مسا مة القطاع ا اص من ناتج ذا القطاع

حدود ).(٢)(٪٢٠

) (١وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الثالثة .ص.۳۳۹ :
) (٢تتوفر سنو ا اﻷرقام عن اﻹنتاج اﻹجما واﻻستهﻼك الوسيط وعوائد العامل ن بأجر بال سبة
ل طوط ا و ة السعودية ،ومؤسسة سكة ا ديد ،وال تب ن من كشوفا ا السنو ة ال
ترد إ مص ة اﻹحصاءات العامة .أما النقل البحري والتخز ن فإن أرقام ا تحسب ع
أساس أرقام عام ۱۳۹۰ه اﳌستمدة من حصر اﳌؤسسات لعام ۱۳۹۱ه ،بضرب أرقام عام
۱۳۹۰ه رقم قيا لقيمة اﻻست اد مع استعمال اﻻف اض بأن التغ ات قيمة ذه
ا دمات تتعلق بالتغ قيمة اﻻست اد.
أما بال سبة دمات ال يد وال ق وال اتف فإن إيرادا ا تمثل اﻹنتاج اﻹجما  ،وتتوفر اﻷرقام
اﻹجما فيحسب من تفاصيل مجلدات م انية ا ومة.
ع ا من وزارة اﳌالية ،أما الناتج ا
اﻹجما يحسب ع أساس تقدير العدد
أما بال سبة لوسائط النقل ال ي ،فإن الناتج ا
التقر ل ذه الوسائط من ل نوع تحت اﻻستعمال وضر ه مقدار القيمة اﳌضافة ل ذه
الوسائط ،وقد قدر عدد وسائط النقل العاملة بال سبة ﻷي سنة ع اعتبار أنه عدد وسائط
النقل اﳌستوردة تلك السنة و السنوات ا مس اﳌاضية ع اف اض أن متوسط عمر
واسطة النقل  ٦سنوات وقد قدرت العائدات عن ل واسطة نقل السنة ب ـ  ۹٥۰۰ر ال
سعودي للتاك  ۲۲۸۰۰ ،ر ال سعودي لﻸوتو سات )ا افﻼت( ۲٤۷۰۰ ،ر ال سعودي
سبة
اﻹجما
لعر ات نقل البضا ع .أما اﻹنتاج اﻹجما فيحسب بضرب أرقام الناتج ا
)(٤٥٨
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كما سأف ض أنه ﻻ توجد سلع أو شبه سلع معدة للبيع

ذا القطاع

 ،No Inventory of goods for saleأي أن مبيعاته ل ا تنصب ع ا دمات.

مثل ذه اﻷ شطة اﻻقتصادية النقل واﳌواصﻼت والتخز ن يجري ف ا ا ﻼف
الفق الذي ب ناه القسم الفق  ،من حيث أن أغلب الفق اء ﻻ يخضعون دخل ا
للز اة مباشرة ،بل عاملون الدخل أو العائد معاملة ز اة النقدين .فيضم صاحب ذا
ال شاط ما يحققه من عوائد مع ما لديه من مال آخر و زكيه

اية ا ول إن بقي منه

ء و لغ نصابا.
ب نما يرى عدد من الفق اء اﳌعاصر ن الدكتور القرضاوي أن وسائل النقل
من قبيل اﳌستغﻼت ووعاء ز ا ا و صا غل ا وسعر ز ا ا).(١)(٪١٠
و اﳌملكة العرية السعودية ،درجت مص ة الز اة والدخل ع تقدير دخل سنوي
صاف ل ل نوع من وسائط النقل اﳌملوكة لﻸفراد وفرض الز اة عليه بمعدل )،(٪٢٫٥
و ذا ي

م مع رأي القرضاوي تزكية صا الدخل ولكن يختلف اﳌعدل اﳌطبق.
أما إذا انت أ شطة النقل والتخز ن ا اصة تمارس من قبل مؤسسات تجار ة

فإ ا عامل ع أساس تجاري من واقع م انيا ا.
اﻹجما اﳌستحصل عليه من نتائج حصر اﳌؤسسات لعام
اﻹنتاج اﻹجما للناتج ا
اﻹجما  ،وأيضا ذه ال سبة
۱۳۹۱ه وقد قدرت عوائد العامل ن بـ ـ ) (٪٤٣من الناتج ا
بن ت ع نتائج حصر اﳌؤسسات لعام ۱۳۹۱ه) .ولكننا س ستخدم سبة أخرى ل و ا أحدث
اﻹجما كما وردت جدول رقم ).(١٤/٣
من ذه و ما عادل نحو ) (٪ ٧١من الناتج ا
انﻈر - :وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط السعودي ومص ة اﻹحصاءات العامة ،حسابات الدخل
القومي للمملكة العر ية السعودية١٣٩٢/٩١-٨٧/٨٦) .ه() .الر اض :مص ة اﻹحصاءات
العامة السعودية ،جمادى الثانية۱۳۹۳ ،ه( ،ص.۲۷-۲٦ :
) (١القرضاوي .فقه الز اة .مرجع سابق .ص.٤٨٢-٤٧٩:
)(٤٥٩
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:
:
بلغ الناتج ا

اﻹجما لقطاع النقل واﳌواصﻼت والتخز ن

اﻻقتصاد

السعودي لعام ١٤٠٦ه نحو  ٢٠٤١٦م .ر.
فاذا اف ضنا أن نص ب القطاع ا اص من ذا النوع و )(٪٢٠
فإن الناتج ا

ا اص =  ٤١٠٣٫٢ = ٠٫٢ × ٢٠٥١٦م .ر.

منه نحو  ٢٩١٣٫٣م .ر .تمثل عو ضات العامل ن اﳌؤسسات ا اصة من ذا
القطاع ع أساس أن ال سبة ب ن ذه التعو ضات والناتج عادل ).(١)(٪۷۱
و قية القيمة اﳌضافة )لقيمة الناتج( عادل =  ١١٨٩٫٩ = ٢٩١٣٫٣ - ٤١٠٣٫٢م .ر.
=  ١١٩٠م .ر.
ولكن بقية القيمة اﳌضافة  -أو فائض ال شغيل ذا  -تضم ا تﻼك رأس اﳌال،
وللوصول لصا فائض ال شغيل س بعد من إجما فائض ال شغيل قيمة ذا اﻻ تﻼك.
واﻷمر ستد أوﻻ تقدير رأس اﳌال اﻹجما اﳌس ثمر

ذا القطاع ولتقدير

رأس اﳌال اﻹجما عود ل سبة اﻷر اح لﻸجور قطاع النقل فنجد أ ا عادل = .(٢)٠٫٦٣
ومنه فإن أر اح القطاع ا اص لعام ١٤٠٦ه = عو ضات العامل ن × سبة
اﻷر اح لﻸجور =  ١٨٣٥٫٢ = ٠٫٦٣ × ٢٩١٣م .ر.
وحيث أن مص ة الز اة والدخل تف ض أن اﻷر اح تمثل ع اﻷقل ) (٪١٥من
رأس اﳌال ،فإن رأس اﳌال سيعادل ) (٦٫٦٦ضعف اﻷر اح ا ققة.
 رأس اﳌال اﻹجما للقطاع ا اص=  ١٢٢٢٢ = ٦٫٦٦× ١٨٣٥٫٢م .ر.
) (١انﻈر جدول رقم )(١٤/٣
) (٢الكتاب اﻹحصا ي السنوي ،عدد  .۲۳مرجع سابق .ص.٦۲۲ :
)(٤٦٠
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وحيث أن مص ة الز اة والدخل تقدر رأس اﳌال العامل بنحو ) (٪۲٥من رأس
اﳌال اﻹجما  ،فإن رأس اﳌال الثابت عادل )(٪٧٥من رأس اﳌال اﻹجما .
 رأس اﳌال العامل =  ٣٠٥٥٫٥ = ٠٫٢٥ × ١٢٢٢٢م  .ر.
 رأس اﳌال الثابت =  ٩١٦٦٫٥ = ٠٫٧٥ × ١٢٢٢٢م  .ر.
وقيمة اﻻ تﻼك باف اض أ ا عادل ) ٩١٦٫٦٥= ٠٫١ × ٩١٦٦٫٥ = (٪١٠م .ر.
 صا فائض ال شغيل =  ٢٧٣٫٣٥ = ٩١٦٫٦٥ – ١١٩٠م  .ر ٢٧٣ = .م .ر.
و ذا اف ضنا اﻵن أن ) (٪۳۰من شاط القطاع ا اص مملوك لﻸفراد والبا
يخص شاط اﳌؤسسات ال عمل ع أساس تجاري،
وعاء ز اة شاط اﻷفراد = صا فائض ال شغيل × )(٪٢٫٥
وعاء ز اة شاط اﻷفراد =  ٨٢ = ٠٫٣ × ٢٧٣م .ر.
الوعاء عد خصم ) (٪٣٠ل اجات اﻷصلية =  ٥٧٫٤ = ٠٫٧ × ٨٢م  .ر.
وحصيلة ز اة شاط اﻷفراد =  ١٫٤٤ = ٠٬٠٢٥ × ٥٧٬٤م .ر.
أما وعاء ز اة شاط اﳌؤسسات التجار ة ف و رصيد رأس اﳌال باﻹضافة للنماء )اﻷر اح(
رأس اﳌال العامل للمؤسسات التجار ة ) ٪٧٠من رأس اﳌال العامل ا اص(
=  ٢١٣٩ = ٠٬٧ × ٣٠٥٥٫٥م .ر.
أر اح اﳌؤسسات التجار ة ) ٪ ۷۰من أر اح ال شاط ا اص(
=  ١٢٨٥ = ٠٫٧ × ١٨٣٥٫٢م .ر.
واﻷر اح ا اضعة للزاة عد خصم ) (٪٣٠ل اجات اﻷصلية =  ٩٠٠=٠٫٧×١٢٨٥م .ر.
والوعاء = رأس اﳌال العامل  +اﻷر اح =  ٣٠٣٩ = ٩٠٠ + ٢١٣٩م .ر.
 ا صيلة =  ٧٦ = ٠٫٠٢٥ × ٣٠٣٩م .ر.
ومجموع حصيلة اﻷفراد واﳌؤسسات =  ٧٧٫٤٤ = ٧٦ + ١٫٤٤م .ر.
)(٤٦١
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ولتقدير حصيلة ذا القطاع وفقا لرأي د .القرضاوي ،فإن ما يقابل صا الغلة
ع اﳌستوى اﻻقتصادي الك

و صا فائض ال شغيل سعر ز اة مقداره ).(٪۱۰

الوعاء = صا فائض ال شغيل عد خصم مقدار اﻻ تﻼك =  ٢٧٣م .ر.
وصا الوعاء عد خصم ) (٪٣٠ل اجات اﻷصلية =  ١٩١ = ٠٫٧ × ٢٧٣م .ر.
=  ١٩ =٠٫١ × ١٩١م .ر.
ولتقدير حصيلة ز اة مجموع قطاع اﳌواصﻼت والنقل والتخزن )العام وا اص(
ن بع ا طوات التالية:
عرفنا أن الناتج ا

اﻹجما =  ٢٠٥١٦م .ر.

وأن عو ضات العامل ن =  ١٤٥٦٦٫٤ = ٠٫٧١ × ٢٠٥١٦م .ر.
ومن ثم فإن با القيمة اﳌضافة =  ٥٩٤٩٫٦٤ = ١٤٥٦٦٫٤ - ٢٠٥١٦م .ر.
وأر اح القطاع باعتبار أن سبة اﻷر اح لﻸجور

=٠٫٦٣

=  ٩١٧٦٫٨ = ٠٫٦٣ × ١٤٥٦٦٫٤م .ر.
و ذا انت اﻷر اح عادل ) (٪١٥من رأس اﳌال
فإن رأس اﳌال اﻹجما =  ٦١١١٧٫٧ = ٦٫٦٦ × ٩١٧٦٫٨م .ر.
ورأس اﳌال الثابت ) ٪٧٥من اﻹجما ( =  ٤٥٨٣٨٫٣ = ٠٫٧٥ × ٦١١١٧٫٧م .ر.
وقيمة اﻻ تﻼك ) ٪۱۰من رأس اﳌال الثابت( =  ٤٥٨٣٫٨٣ = ٠٫١ × ٤٥٨٣٨٫٣م .ر.
الوعاء = صا فائض ال شغيل =  ١٣٦٥٫٨١ = ٤٥٨٣ – ٥٩٤٩٫٦٤م .ر.
صا فائض ال شغيل للقطاع العام =  ١٠٩٢٫٦ = ٠٫٨ × ١٣٦٥٫٨م .ر.
وحصيلة ز اة ال شاط العام =  ١٠٩٫٣ = ٠٫١ × ١٠٩٢٫٦م .ر.
حصيلة ز اة ال شاط ن العام وا اص =  ١٢٨٫٤ = ١٩٫١ + ١٠٩٫٣م .ر.
)(٤٦٢
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غطي ذا القطاع شاط البنوك التجار ة ،واﳌؤسسات اﳌالية اﻷخرى والعقار
وملكية اﳌساكن وخدمات اﻷعمال ،و ضم القطاع اﳌا ا

 ۱۲مصرفا تجار ا خاصا،

وستة صناديق سليف ح ومية ومؤسسة لﻼس ثمار اﳌش ك ،وأر عة مؤسسات رئ سية
خاصة ﻷعمال الصرافة) .(١وحوا ) (١٢٥شركة تأم ن وم اتب لوسطاء التأم ن تتداول
سنو ا أقساطا تأمي ية قيم ا حوا ) (٤بﻼي ن ر ال .وتتم

ذه الصناعة بوجود عدد

من اﳌؤسسات الصغ ة تتألف معﻈم ا من وكﻼء لشر ات تأم ن

ا ارج .و ش ل

القوى ال شرة اﻷجن ية سبة كب ة من العامل ن قطاع التأم ن حيث تبلغ ) (٪٩٢من
إجما ا از العامل اﻹدارة والتأم ن واﳌبيعات .و ش ل التأم ن ع السيارات سبة
) (٪٥٦من إجما أقساط التأم ن ،كما ش ل ل من التأم ن ضد ا رائق والتأم ن ع
اﻷعمال ال ندسية سبة ) (٪١٣والبا ل وادث اﳌتنوعة).(٢
و ظل غياب سوق متطورة لرؤوس اﻷموال تﻈل البنوك تقوم بأداء الدور
الرئ

حشد اﳌوارد ا لية وتخصيص ا.

) (١وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الثالثة .ص.٢٢٩ :
) (٢وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الرا عة .ص.٢٦٢-٢٦١ :
وانﻈر كذلك:

Elmallakh, R. Saudi Arabia Rush to Development. (London: Groom Helm, 198i), pp. 287-290.

)(٤٦٣
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و نما تركز البنوك التجار ة ع تقديم القروض قص ة اﻷجل لتمو ل تجارة
القطاع ا اص) ،(١تقوم صناديق التنمية ا

ومية بتقديم قروض التنمية اﳌتوسطة

والطو لة اﻷجل .أما مؤسسات الصرافة ف

مجال

عمل ش ل متواز مع البنوك

التحو ﻼت ا ارجية ،ومع أن عدد اﳌؤسسات الرئ سية ﻻ يز د عن أر عة ،إﻻ أن عدد
فروع ا يزد عن  ٢٥٠فرعا م ا  ١٥٠فرعا منطقة مكة وجدة واﳌدينة اﳌنورة.
و تم تقدير اﻹنتاج اﻹجما واﻻس ﻼك الوسيط وعوائد ) عو ضات( العامل ن
بأجر ل شاط البنوك التجار ة ﻷي عام بضرب أرقام عام ۱۳۹۱ه ال جمعت من م
عمليات ذه البنوك ال أجرته مؤسسة النقد العري السعودي،

الرقم القيا

لنمو وتزايد ا دمات البنكية.
كذلك أعطى حصر اﳌؤسسات لعام ۱۳۹۱ه جداول عن اﻹنتاج اﻹجما
واﻻس ﻼك الوسيط وعوائد العامل ن بأجر بال سبة ل دمات اﻷخرى والعقار وخدمات
اﻷعمال لعام ۱۳۹۰ه ،و تم الوصول ﻷرقام اﻷعوام اﻷخرى بضرب ذه اﻷرقام اﻷرقام
القياسية لنمو ذه اﻷعمال.
وفيما يختص بإيجارات اﳌساكن فقد شملت دراسة حصر اﳌؤسسات لعام
۱۳۹۱ه ،سلسلة من تقديرات القيمة اﳌضافة ح عام ١٣٨٩/٨٨ه ،حيث جمعت من
ا داول ا اصة بالعدد التقديري للمساكن ،وشملت ذه السلسلة اﳌساكن ال يقيم
ف ا مال و ا واﳌساكن اﳌؤجرة ع السواء .
وقدر اﻹنتاج اﻹجما ﳌلكية اﳌساكن بأنه الناتج ا

اﻹجما مضافا إليه الصيانة).(٢

) (١انت سبة قروض البنوك التجارة إ قطاع التجارة والبناء أك من ) ،(٪٦٠وأقل من )(٪١٤
إ القطاعات اﻹنتاجية ،وأقل من ) (٪١لقطاع الزراعة الف ة ب ن عام ١٣٩٨/٩٤ه.
انﻈر :خطة التنمية الثالثة .ص.٢٣٤-٢٣٣ :
) (٢وزارة اﳌالية السعودية ،حسابات الدخل القومي ،مرجع سابق  .ص.٢٨-٢٧ :
)(٤٦٤
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عامل ال شاط اﳌا وغ ه من أ شطة ذا القطاع من قبل مص ة الز اة
والدخل باﳌملكة العرية السعودية ،بنفس معاملة ال شاط التجاري من حيث ر ط
الز اة عليه .في ون وعاؤه وعاء ز اة التجارة ،و و صا رأس اﳌال العامل أول العام مع
نمائه ،والنماء ع اﳌستوى اﻻقتصادي الك

و ا زء من فائض ال شغيل الذي ع

عن اﻷر اح ،أما رأس اﳌال العامل فيتم تقديره إذا علمنا مقدار رأس اﳌال اﻹجما
اﳌس ثمر القطاع.

إن معﻈم ملكية ذا القطاع

ملكية خاصة اﻻقتصاد السعودي .فالبنوك

التجار ة والصيارفة ومؤسسات التأم ن ومؤسسات ا دمات العقار ة والتجار ة ل ا
مؤسسات مملوكة ملكية خاصة .و ناك صناديق التنمية ال عود ملكي ا للدولة .و
غياب بيانات عن سب مسا مة اﳌلكية العامة وا اصة الناتج اﻹجما  ،سأف ض
أن ) (٪٩٠من الناتج ا

اﻹجما لهذا القطاع يتحقق من قبل مؤسسات مملوكة

ملكية خاصة.
وقد قدرت سبة عو ضات )عوائد( العامل ن بأجر إ الناتج ا

بنحو =

)(١

)(٪٨٬٤

و ناء ع ذلك فإن طر قة التقدير ست ون كما ي :

 -الناتج ا

اﻹجما لقطاع ا دمات اﳌالية والتجار ة والتأم ن العام ١٤٠٦ه بلغ

نحو =  ۲۳۳۰۸مليون ر ال.
) (١أنﻈر جدول رقم ).(١٤/٣
)(٤٦٥
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 -الناتج ا

اﻹجما ا اص )ب سبة  ٪٩٠من ناتج القطاع( =  ٢٠٩٧٧مليون ر ال.

 عو ضات العامل ن )ب سبة  ٪٨٬٤من ناتج القطاع( =  ١٩٥٨مليون ر ال. بقية القيمة اﳌضافة ا اصة =  ١٩٢١٥مليون ر ال.و مراجعة الكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤۰۷ه ،نجد أن سبة اﻷر اح
لتعو ضات العامل ن بأجر

ذا القطاع بلغت  ١٫٥طبقا لبيانات السنة محل الدراسة

)سنة ١٤٠٦ه().(١
اﻷر اح =  ٢٩٣٧ = ١٫٥ × ١٩٥٨م .ر.
ما يخص القطاع ا اص م ا = ٢٦٤٣ = ٠٫٩ × ٢٩٣٧
واﻷر اح ا اضعة للز اة عد خصم ) (٪١٥مقابل ا اجات اﻷصلية)= (٢
 ٢٢٤٧ = ٠٫٨٥ × ٢٦٤٣م .ر.
وحيث أن مص ة الز اة والدخل تقدر اﻷر اح بنحو ) (٪١٥من رأس اﳌال
اﳌس ثمر) (٣فإن إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر و  ٦٫٦٦ضعف اﻷر اح ،ومنه فإن رأس
اﳌال اﳌس ثمر=  ١٩٥٦٠ = ٦٬٦٦ × ٢٩٣٧م .ر.
ما يخص القطاع ا اص منه =  ١٧٦٠٤ = ٠٬٩ × ١٩٥٦٠م .ر.

) (١الكتاب اﻹحصا ي السنوي لعام ١٤٠٧ه .مرجع سابق ،ص.٦٢٢:
) (٢قدرنا ا اجات اﻷصلية ب سبة ) (٪١٥فقط من اﻷر اح شاط ذا القطاع ،ﻷن عدد اﳌالك ن
أقل منه القطاعات اﻷخرى التجارة والصناعة.
) (٣ﻻ تدخل نا اﳌوارد اﳌالية ال ت ون تحت تصرف مثل ذه اﳌؤسسات اﳌالية وأك ا الودا ع
تحت الطلب وﻷجل ،بل اﳌقصود و رأس اﳌال اﻻبتدا ي الذي بدأت به اﳌؤسسة اﳌالية
أعمال ا مع ما أضيف إليه من احتياطيات ،أي حقوق اﳌلكية للمؤسسات اﳌصرفية ،أما
الودا ع فإن تقدير ز ا ا يتم الفصل القادم.
)(٤٦٦
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و مثل ذا ال شاط فإن أغلب رأس اﳌال الك ي ون

ش ل مال عامل

)متداول( ،وسأف ض أن رأس اﳌال العامل ا اضع للز اة و

حدود ) (٪٧٥من

إجما رأس اﳌال اﳌس ثمر ،ومن ثم فإن الوعاء و رأس اﳌال العامل مع نمائه.
رصيد رأس اﳌال العامل =  ١٣٢٠٣ = ٠٫٧٥ × ١٧٦٠٤م .ر.
والوعاء = رأس اﳌال العامل  +اﻷر اح =  ١٥٤٥٠ = ٢٢٤٧ + ١٣٢٠٣م .ر.
وا صيلة =  ٣٨٦٫٢٥ = ٠٫٠٢٥ + ١٥٤٥٠م .ر.

وﻷن ذا ال شاط مشابه ل شاط اﳌؤسسات التجار ة ،فإن طر قة تقدير
ا صيلة وفقا لرأي د .القرضاوي

ذا ا ال قدرنا ا وفقا لرأي مص ة الز اة

والدخل باﳌملكة العر ية السعودية ،وعليه فإن
الوعاء = رأس اﳌال العامل  +اﻷر اح =  ١٥٤٥٠ = ٢٢٤٧ + ١٣٢٠٣م .ر.
وا صيلة =  ٣٨٦ = ٠٫٠٢٥ + ١٥٤٥٠م .ر.

الوعاء و وعاء التجارة رأس اﳌال العامل باﻹضافة لﻸر اح
 الناتج ا

اﻹجما لقطاع اﳌال والتأم ن شقيه العام وا اص=  ٢٣٣٠٨م .ر.

عو ضات العامل ن ب سبة ) (٪٨٫٤من الناتج =  ١٩٥٨م .ر.
بقية القيمة اﳌضافة )بقية الناتج ا

( =  ٢١٣٥٠م .ر.

اﻷر اح =  ٢٩٣٧ = ١٫٥ × ١٩٥٨م .ر.
ما يخص القطاع العام م ا =  ٢٩٤ = ٠٫١ × ٢٩٣٧م .ر.
رأس اﳌال اﳌس ثمر=  ١٩٥٦٠ = ٦٫٦٦ × ٢٩٣٧م .ر.
ما يخص القطاع العام منه =  ١٩٥٦ = ٠٫١ × ١٩٥٦٠م .ر.
رأس اﳌال العامل القطاع العام =  ١٤٦٧ = ٠٫٧٥ × ١٩٥٦م .ر.
)(٤٦٧
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وعاء القطاع العام = رأس اﳌال العامل  +اﻷر اح =  ١٧٦١ = ٢٩٤ + ١٤٦٧م .ر.
ا صيلة =  ٤٤ = ٠٫٠٢٥ × ١٧٦١م .ر.
مجموع حصيلة ز اة القطاع شقيه العام وا اص =  ٤٣٠ = ٣٨٦ + ٤٤م .ر.

)(٤٦٨

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية


بلغت سبة مسا مة قطاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية
ا

مجمل الناتج

اﻹجما لعام ١٤٠٦ه نحو ) (٪٣٫١باﻷسعار ا ار ة ،ونفس ال سبة )(٪٣٬١

باﻷسعار الثابتة لعام ۱۳۹۰/۱۳۸۹ه) .(١أما مسا مة القطاع الناتج ا
غ النفطي فقد بلغت نحو ) .(٪٦٫٥٩و و من أصغر القطاعات
مسا مته الناتج ا

اﻹجما
ما من حيث

.

و ذه ا دمات شمل تلك ال يقدم ا العاملون حقل الرفا ية اﻻجتماعية،
وجميع اﻷفراد العامل ن بالطب الص

)ماعدا اﻹدار ن وا دم ا صوصي ن(،

والعامل ن باﻹعﻼم والر اضة واﳌتاحف ومراكز اﻷبحاث واﳌكتبات وأماكن الت ه
العامة ،كما شمل العامل ن با دمات التعليمية ا اصة والذين يقومون بمشروعات
صية صغ ة ا ﻼق ن ،والنجار ن ،والسباك ن ،والذين يقومون بإصﻼح اﻷج زة
وأمثال م) .(٢وت اليف إنتاج أغل ا ذه ا دمات ا لية تت ون من عوائد أو عو ضات
العامل ن ،و عض ا تتضمن رؤوس أموال ض يلة).(٣

) (١تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام  ١٤٠٧ه .مرجع سابق .ص.٢٢٥ :
) (٢السلوم ،يوسف إبرا يم  -دراسة نﻈام التخطيط اﳌملكة العر ية السعودية .ط) ،۲جدة:
امة١٤٠٤ ،ه( ،ص ،۱۹۸ :وكذلك ،وزارة التخطيط السعودية .خطة التنمية الثالثة والرا عة.
ص ،٣١٢-٢٨٣:ص.٣٨٠-٣٥٧:
) (٣وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط السعودي .مص ة العامة ،حسابات الدخل القومي .مرجع
سابق .ص.٢٩:
)(٤٦٩
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و اﳌملكة العر ية السعودية يتم تقدير اﻹنتاج اﻹجما واﻻس ﻼك الوسيط
وعوائد العامل ن بأجر ل ذا القطاع من نتائج حصر اﳌؤسسات لعام ۱۳۹۱ه ،الذي
قدم معلومات عن عام ۱۳۹۰ه .و استخدام أرقام قياسية لنمو ذه ا دمات
وضر ا أرقام ا صر لعام ۱۳۹۰ه يتم تقدير أرقام اﻷعوام اﻷخرى.
أما بال سبة دمات الشر ات ف متوافرة من كشوفا ا السنو ة ال تقدم ا
ﳌص ة اﻹحصاءات العامة بوزارة اﳌالية السعودية ،واعت ت عوائد العامل ن بأجر
ذه ا الة مساو ة للناتج ا

اﻹجما ).(١


يجري العمل مص ة الز اة والدخل باﳌملكة العر ية السعودية ع اعتبار
أن صا اﻹيراد يمثل وعاء الز اة بال سبة ل دمات ا ﻼق ن ومصل

اﻷج زة

ونحو م ومؤسسات اﻹنتاج السم و اﳌر ي وغ ا ،وذلك إذا لم تكن اﳌؤسسة قد
صرحت برأسمال ا).(٢
و ناء ع ذلك ،فسأعت أن صا الغلة أو اﻹيراد و وعاء ال شاط ا دمي
) شاط ا دمات( .ومعدل الز اة و ).(٪٢٬٥
أما وفقا لرأي القرضاوي فالوعاء و صا الغلة و معدل ) (٪٢٫٥أيضا ﻷن
صا اﻹيراد ﳌثل ذه ا دمات تمثل دخول مشا ة لدخل التاجر.

) (١وزارة اﳌالية اﻻقتصاد الوط السعودي .مص ة العامة ،حسابات الدخل القومي .مرجع
سابق .ص.٢٩:
) (٢ا مجوم .فرضة الز اة وتطبيقا ا باﳌملكة العر ية السعودية .مرجع سابق ،ص.۷۰ :
)(٤٧٠
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مليون ر ال
 -الناتج ا

اﻹجما لقطاع ا دمات بأجر )ب سبة ٨٦٦٢ = (٪٦٢٬١٣

)(١

 مقدار عو ضات )عوائد( العامل ن بأجر )ب سبة ٥٣٨٢ = (٪٦٢٬١٣ بقية القيمة اﳌضافةوللوصول إ صا

= ٣٢٨٠

ذه القيمة ﻻ بد من اس بعاد قيمة ا تﻼك رأس اﳌال الثابت

من بقية القيمة اﳌضافة أو عن إجما فائض ال شغيل ،و ذا ستد تقدير رأس اﳌال
اﻹجما للقطاع ثم رأس اﳌال الثابت.
سبة اﻷر اح لﻸجور القطاع عادل نحو .(٢)٠٫٢٩
 أر اح القطاع لعام ١٤٠٦ه =  ١٥٥٥ = ٠٫٢٩ × ٥٣٨٢م .ر.
وﻷنه يف ض أن اﻷر اح عادل ) (٪١٥ع اﻷقل من رأس اﳌال ،فإن
رأس اﳌال اﻹجما =  ١٠٣٥٣ = ٦٫٦٦ × ١٥٥٥م .ر.
وأنه من اﳌنطقي أن نف ض أن أغلب رأس اﳌال و رأس مال ثابت.
وعليه سأف ض أن سبة ) (٪۹۰من رأس اﳌال اﻹجما

و رأس مال ثابت يخرج

من وعاء الز اة .
 رأس اﳌال الثابت =  ٩٣٧٨ = ٠٫٩٠ × ١٠٣٥٣م .ر.
و اف اض سبة ا تﻼك عادل )(٪۱۰
مقدار اﻻ تﻼك =  ٩٣٨ = ٠٫١ × ٩٣٧٨م .ر.
صا فائض ال شغيل =  ٢٣٤٢ = ٩٣٨ - ٣٢٨٠م .ر.
) (١تقر ر مؤسسة النقد العر ي السعودي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٢٢٥-٢٢٤ :
) (٢الكتاب اﻹحصا ي السنوي ،العدد  ،۲۳ص.٦٢٢ :
)(٤٧١
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وﻷن سبة كب ة من صا فائض ال شغيل تمثل ا اجات اﻷصلية ﻷ

ا ا

من ذا القطاع ،فإن سأف ض أن ا اجات اﻷصلية عادل ) (٪٧٠من صا فائض
ال شغيل وعليه:
فإن صا فائض ال شغيل عد خصم ) (٪٧٠كحاجات أصلية = ٠٫٣ × ٢٣٤٢
=  ٧٠٣م .ر.
الوعاء = صا فائض ال شغيل
ا صيلة = صا فائض ال شغيل × ٠٫٠٢٥
=  ١٧٫٦ = ٠٫٠٢٥ × ٧٠٣م .ر.

الوعاء = صا فائض ال شغيل
ا صيلة = صا فائض ال شغيل × ٠٫٠٢٥
=  ١٧٫٦ = ٠٫٠٢٥ × ٧٠٣م .ر.
و أيضا ا صيلة وفقا لرأي اﳌوسع ن.

)(٤٧٢
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)(٤٧٣
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إن النقود

من أ م اﻷموال الز و ة اﳌعت ة شرعا .وع الرغم من أن النقود

ل ست جزءا من ال وة اﻻقتصادية من وج ة نﻈر ا تمع ك ل ،إﻻ أ ا عت أصﻼ
ثروة من وج ة نﻈر اﳌ لف الفرد .ومن ثم فإنه ي بقى لدينا أن نقدر حصيلة الز اة
اﳌتوقع جمع ا من ذه ال وة ،ح إذا ما ان ينا من ذلك ،أمكن لنا تجميع حصيلة
الز اة تلف القطاعات اﻻقتصادية وعرض نتائج ا العامة.
وع ذلك فإن ذا الفصل شمل مبحث ن:
اﳌبحث اﻷول :تقدير حصيلة ز اة القطاع النقدي.
اﳌبحث الثا ي :عرض ن يجة التقدير العامة لﻼقتصاد له.

)(٤٧٥
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ﻻ شك أن كمية النقود ال

حوزة مجتمع ما ،ﻻ عت جزءا من ثروة ذا

ا تمع ع اﳌستوى الك ) ، (Macro-levelولك ا من وج ة نﻈر الز اة عت وعاء
ل ا .ذلك أن الز اة أصﻼ عت فر ضة واجبة ع اﳌ لف الفرد )طبيعيا أو اعتبار ا(.
وحيث أن النقود عت من م ونات ال وة ع اﳌستوى الفردي فإ ا تخضع للز اة.
ولعل أفضل مصدر ﳌعرفة ال وة النقدية ا اضعة للز اة و البيانات
اﻹجمالية عن الرصيد النقدي ال تصدر ا السلطات النقدية و مثل ا مؤسسة النقد
العر ي السعودي حالة اﻻقتصاد السعودي .و قدر الرصيد النقدي اﻹحصاءات
اﻻقتصادية اﳌعاصرة بثﻼثة مقادير).(١
اﻷول :و س

)ن (١شمل النقد اﳌتداول خارج ا

از اﳌصر باﻹضافة للودا ع

ا ار ة )تحت الطلب( لدى اﳌصارف التجار ة.
والثا ي :و س )ن (٢شمل باﻹضافة ﳌا سبق الودا ع الزمنية واﻻدخار ة لدى ذه
اﳌصارف.
والثالث :و س )ن (۳شمل باﻹضافة ﳌا ذكر

)ن (١و )ن (۲الودا ع بالعمﻼت

اﻷجن ية والودا ع مقابل الضمان واﻻعتماد).(٢

) (١والتمي ب ن ذه اﳌقادير الثﻼثة مب ع درجة السيولة .فاﳌقدار اﻷول يمثل أعﻼ ا يليه
)ن ،(۲ثم )ن .(۳ولكن جميع م ونا ا ع عن أصول نقدية خاضعة للز اة.
) (٢تقر ر مؤسسة النقد العري السعودي السنوي لعام ١٤٠٧ه ،ص.٤٦:
)(٤٧٦
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و بدو أن اﳌقدار اﻷخ )ن (٣يحصر لنا افة اﻷصول النقدية ا اضعة للز اة
سواء انت ش ل نقد متداول أو

يئة ودا ع لدى اﳌصارف بمختلف مسميا ا.

إﻻ أن تقدير وعاء ز اة النقود ع نحو ي

م مع اﳌن الذي اتبعناه

ذه الرسالة

)البحث( يث عددا من اﳌصاعب يتطلب تذليل ا معلومات ل ست متوافرة ،كما
سيﻈ ر عد قليل.
و بدو ﻷول و لة أن وعاء ز اة النقود و أس ل تقديرا من وعاء أية ز اة أخرى،
كما أنه ﻻ خﻼف فق ا فيه ،لكن ذه ال ساطة

التقدير

قاصرة ع اﳌستوى

الفردي )أي عندما نر د تقدير الز اة الواجبة ع فرد مع ن( .أما ع اﳌستوى الك
ف ناك عدد من العقبات يتطلب تذليل ا معلومات غ متوافرة .وﻻبد لنا من اﻻنطﻼق
من عض اﻻف اضات للتعو ض عن نقص معلوماتنا اﻹحصائية حول ا.
خذ مثﻼ الودا ع تحت الطلب .إن ود عة من ذا النوع يملك ا فرد مع ن
وعاء للز اة إذا بلغت النصاب و لكن ع مستوى اﻻقتصاد له ،نحتاج فوق معرفة
مجموع الودا ع تحت الطلب إ معرفة توز ع ا التكراري بحسب

م ا ،ح س بعد

من ا موع تلك الودا ع ال ﻻ تبلغ النصاب .و ظل نقص معلوماتنا عن ذلك ﻻ بد
أن نف ض سبة الودا ع ال

تحت النصاب.

وثمة عقبة أخرى أ م ،فالودا ع ا ار ة )تحت الطلب( عض ا مملوك:
)أ( ﻷفراد بصف م ال

صية،

)ب( أو اﳌؤسسات وشر ات خاصة،
)ج( أو ﳌؤسسات وشر ات ت بع القطاع العام اﻻقتصادي،
)د( أو أحيانا للدولة.
فما بلغ النصاب من النوع )أ( ﻻ ر ب وجوب اح سابه الز اة ع اﳌستوى الك .
)(٤٧٧
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أما )ب( فإننا لو أدخلنا ا حساب الز اة ال لية ن ون قد اح س نا ا مرت ن.
ذلك أن تقديراتنا السابقة للز اة ع القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة قد اشتملت
ضمنا ع ذلك .فرأس اﳌال العامل الذي قدرناه ل ل قطاع شمل فيما شمل
اﳌوجودات النقدية وم ا الودا ع ا ار ة ،فﻼ بد اﻵن من اس بعاد الودا ع )ب( من
محل وعاء ز اة النقود حيث اح س ت من قبل ضمن رأس اﳌال العامل .وكذا الودا ع
ا ار ة )ج( فمع أنه يجري ف ا ا ﻼف الفق حول تزكية القطاع العام اﻻقتصادي،
لكن ي ب اس بعاد ا من الوعاء اﻵن ﻷنه سبق اح سا ا ضمن رأس اﳌال العامل.
وأخ ا فإن الودا ع ا ار ة

الفئة )د(

من أموال ب ت اﳌال العام ف

ل ست محﻼ للز اة عند أحد.
و كذا نجد أننا بحاجة ﳌعرفة توز ع ملكية الودا ع ا ار ة ب ن الفئة )أ( من
ج ة والفئات اﻷخرى عند تحديد وعاء ز اة النقود ع اﳌستوى الك  ،حيث أن الفئة
)أ(

وحد ا ال تدخل وعاء ز اة النقود ،ومثل ذا له يقال النقد اﳌتداول،
صية و لغ مع أموال م النقدية اﻷخرى

فما ان منه

حوزة اﻷفراد بصف م ال

النصاب دخل

وعاء الز اة ،وما ان مملو ا للفئات اﻷخرى )ب( إ )د( ،لم يدخل

ﻷنه سبق اح سابه

رأس اﳌال العامل .وكذلك اﻷمر بال سبة للودا ع الزمنية

واﻻدخار ة والودا ع بالعمﻼت اﻷجن ية والودا ع اﻷخرى .فما ان م ا مملو ا لﻸفراد
بصف م ال

صية يدخل وعاء الز اة ،أما الودا ع ال

)ب( إ )د( فإنه يجب اس بعاد ا منعا للتكرار
لﻸسف من الوصول إ

عود ملكي ا للفئات اﻷخرى

تقدير حصيلة ز ا ا .ولم أتمكن

سبة ما يملكه اﻷفراد )أو اﳌؤسسات(

الودا ع .ومن ثم فﻼ مفر من وضع عض اﻻق احات كما ي :

)(٤٧٨

مختلف ذه
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سأف ض أن سبة ) (٪٥٠من النقد اﳌتداول الذي بحوزة اﻷفراد واﳌؤسسات
)النقود خارج ا
بأيدي أ

از اﳌصر ( ﻻ تخضع للز اة ،إما ﻷ ا

ا زائن العامة أو أ ا

اص يمل ون م ا ما و أقل من النصاب.

أما بال سبة لتوز ع ملكية الودا ع ب ن اﻷفراد واﳌؤسسات ا اصة فﻼ توجد
معلومات حول ذلك ،ولكن سؤال عض العامل ن

اﳌصارف أمكن أن أضع

اﻻف اضات التالية:
فبال سبة للودا ع ا ار ة سأف ض أن ) (٪٢٥م ا يملكه اﻷفراد و البا )(٪٧٥
تملكه اﳌؤسسات ا اصة ،وسأف ض أن اﻷفراد يمل ون ) (٪٧٥من الودا ع
اﻻدخار ة ،ب نما تملك اﳌؤسسات ا اصة البا .
أما الودا ع اﻷخرى فسأف ض أن ) (٪٤٠م ا يمثل الودا ع بالعملة اﻷجن ية وأن
نصف ا فقط يخص اﻷفراد ب نما با الودا ع اﻷخرى ) (٪٦٠يمثل الودا ع مقابل الضمان
ومقابل اﻻعتماد وجميع ا يخص اﳌؤسسات ا اصة .و ل ما يخص اﳌؤسسات ا اصة
ذه الودا ع س بعد من الوعاء النقدي ﻷنه سبق اح سابه

رأس اﳌال العامل

للقطاعات اﻻقتصادية ا تلفة وال سبق أن قدرنا الز اة الواجبة عل ا.
ومن ناحية أخرى فإن ال وات النقدية ا اضعة للز اة ﻻ تقتصر فقط ع
الرصيد النقدي بنوعيه )النقد اﳌتداول والودا ع بمختلف أنواع ا اﳌوجودة داخل
البﻼد( بل يجب أن شمل أيضا ودا ع اﳌواطن ن با ارج وﻻ تتوافر بيانات عن ذه
الودا ع ولك سأف ض أ ا تمثل ما س ته ) (٪۲۰من مجموع الودا ع ا ار ة
واﻻدخار ة ال يملك ا اﻷفراد داخل البﻼد ،و و اف اض مقبول و ن ان متحفﻈا،
ولكنه اف اض ﻻ س بعد لية ذا ا زء من ال وة.
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وأخ ا ناك ثروات تجب عل ا الز اة اﻻس ثمارات فيما عرف بصناديق
اﻻس ثمار

اﳌصارف ،وأيضا رصيد اﻷفراد من ح الذ ب والفضة .فأما ذان

الصنفان من ال وة فإنه ﻻ س يل ﳌعرفة مقادر ما وسي ونان خارج نطاق الدراسة،
د فر ق عمل وﻻ يمكن أن يتم بج د فردي

ذلك أن تقدير حصيلة ز ا ما يحتاج

ظل غياب البيانات الﻼزمة لعملية التقدير .فاذا أخذنا ذا اﻻعتبار ،فﻼبد أن ت ون
حصيلة الز اة ال س توصل إل ا أقل مما يمكن جمعه فعﻼ روج ذه ال وات من
نطاق الدراسة.
و ناء ع ما تقدم فإن تقدير حصيلة ز اة القطاع النقدي ست ون كما ي :

الﻨقد اﳌتداول

الرصيد
)مﻼي ن
الر اﻻت(
٣٦٨٦٨

الودا ع ا ار ة

٤٦١٧١

الودا ع اﻻدخار ة

٣٩٦٨٢

ودا ع بالعملة اﻷجﻨ ية
)= ٪٤٠مﻦ الودا ع اﻷخرى(
ودا ع اﳌواﻃﻨ ن با ارج

١١٠٠٨
٥٩٩٩٥

سبة ما يملﻜه اﻷفراد
و دخل الوعاء

٪٥٠
٪٢٥
٪٧٥
٪٥٠

٥٥٠٤

٪١٠٠

٥٩٩٥

مجموع وعاء ال وة الﻨقدية =

مقدار ا صيلة =  ١٧٨١ = ٠٬٠٢٥ × ٧١٢٣٧مليون ر ال.
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١٨٤٣٤
١١٥٤٣
٢٩٧٦١
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توصلت

اﳌباحث السابقة إ تقدير ﳌا يمكن أن تبلغه حصيلة الز اة

مختلف قطاعات اﻻقتصاد اﳌولدة للناتج ا

اﻹجما بقسم ما ،اﻹنتا

وا دمي باﻹضافة للقطاع النقدي و و قطاع غ مولد للناتج أو الدخل القومي
ولكنه يضم ثروة من ال وات الز و ة اﳌعت ة شرعا ع الرغم من أن النقود ﻻ عت
ثروة من وج ة نﻈر اﻻقتصاد الك .
وع الرغم من أن ذه الدراسة تتخذ من بيانات الناتج ا

اﻹجما

القطاعات اﻻقتصادية منطلقا لعملية التقدير ،فإن بيانات الناتج ا
بذا ا ﻻ عكس افة اﻷموال الز و ة اﳌعت ة شرعا .لذلك فإن اﻷمر يقت

تلف
اﻹجما
أن

ستمد ا من بيانات أخرى ا سابات القومية .ومن اﻷموال الز و ة ال ﻻ تضم ا
بيانات الناتج ا

اﻹجما بيانات ال وة النقدية لذا فقد أفردت لعملية تقدير ا

مبحثا خاصا ا .و ي ت أنه و ن لم يكن القطاع النقدي اﻻقتصاد من القطاعات
اﳌولدة للدخل القومي بل وﻻ ح من ال وات اﳌعت ة من وج ة نﻈر اﻻقتصاد الك ،
إﻻ أ ا ثروة )من وج ة نﻈر اﳌ لف الفرد( تجب ف ا الز اة كغ ا من اﻷموال الز و ة.
وسيختص ذا اﳌبحث بتجميع حصيلة الز اة ل افة ذه القطاعات ،وجدول ا
وفقا لﻶراء الفق ية ال طبقنا ا

ذه الدراسة ،ومن ثم استخﻼص النتائج العامة

لعملية تقدير حصيلة الز اة اﳌتوقع جمع ا من مجمل ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة
العر ية السعودية.
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القﻄاع
ً
أوﻻ :ﻗﻄاعات الدخل اﻹنتاجية
 -١قطاع الزراعة
 -٢ال وة اﳌعدنية
 -٣الصناعة التحو لية
 -٤الك ر اء والغاز واﳌاء
 -٥البناء وال ش يد
ا موع
سبة ا صيلة إ الناتج:

القﻄاع
ً
ثانيا :ﻗﻄاعات الدخل ا دمية
 -٦خدمات التجارة
 -٧النقل واﳌواصﻼت
 -٨اﳌال والتأم ن
 -٩ا دمات اﻻجتماعية والفردية
ا موع:
سبة ا صيلة إ الناتج:
مجموع القطاعات اﻹنتاجية وا دمية

الﻨاتج
١٢٥٨٩
٨٢٢٥٧
١٩٨٦٧
٧٦٩
٣٤٦١٢
١٥٠٠٩٤

الﻨاتج
٣٤١٦٥
٢٠٥١٦
٢٣٣٠٨
٨٦٦٢
٨٦٦٥١
٢٣٦٧٤٥

سبة ا صيلة إ الناتج:

)(٤٨٢

مص ة
آخرون
القرضاوي
الز اة
)اﳌوسعون(
٩٧٢
١٣٣
٢٥
٥٧٢
١٧٠٢

١٠٣٤
١٧٦
١٧
٨٨٥
٢١١٢

١٠٣٤
١٢٢٠
١١٤٧
٣٥
٨٨٥
٤٣٢١

٪١٫١

٪١٫٤

٪٢٫٩

مص ة
آخرون
القرضاوي
الز اة
)اﳌوسعون(
١٨٣٩
٧٧
٣٨٦
١٨
٢٣٢٠

١٨٣٩
١٩
٣٨٦
١٨
٢٢٦٢

١٨٣٩
١٢٨
٤٣٠
١٨
٢٤١٥

٪٢٫٧

٪٢٫٦

٪٢٫٨

٤٠٢٢

٤٣٧٤

٦٧٣٦

٪١٫٧

٪١٫٨

٪٢٫٨
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الرصيد الﻨقدي مص ة
ا اضع للز اة الز اة القرضاوي
١٧٨١
١٧٨١
٧١٢٣٧

آخرون )اﳌوسعون(
١٧٨١

القﻄاع
ً
ثالثا :ﻗﻄاع الﻨقود ﻛ وة:
سبة ا صيلة إ الناتج:

٪٠٬٨

٪٠٬٨

٪٠٬٨

مجموع حصيلة افة القﻄاعات

٥٨٠٣

٦١٥٥

٨٥١٧

سبة ا صيلة إ الناتج:

٪٢٫٥

٪٢٫٦

٪٣٫٦

إيضاحات ع ا دول السابق :
 -١يو

ا دول الناتج ا

اﻹجما الذي حققه اﻻقتصاد السعودي عام

١٤٠٦ه  -و سنة الدراسة  -وفقا للتص يف الدو للقطاعات اﻻقتصادية .كما يب ن
ثالثا

م الرصيد النقدي ا اضع للز اة عد اس بعاد ما ﻻ يخضع منه للز اة.
- ۲مقابل ناتج ل قطاع ،رصدت حصيلة الز اة ال تم تقدير ا وفقا ل ل رأي

فق استخدم عملية التقدير .والفراغ أي عمود من أعمدة ا صيلة ،ع أن
أ

اب ذا الرأي ﻻ يرون تزكية ذا ال شاط ) ذا اﳌال( ،ذا بال سبة للقطاعات

اﻹنتاجية وا دمية أما فيما يتعلق بالقطاع النقدي فقد وضع

قطاع منفصل،

باعتبار النقود ثروة ول ست جزءا من الدخل.
 -۳ناك ثﻼثة آراء فق ية قدرت حصيلة الز اة ع أساس ا .فالعمود اﻷول
ش ل صيلة وفقا ﳌا و معمول به بمص ة الز اة والدخل التا عة لوزارة اﳌالية
واﻻقتصاد الوط باﳌملكة العر ية السعودية .و ش العمود الثا ي ل صيلة وفقا
لرأي الدكتور يوسف القرضاوي كما عرضه مؤلفه الفذ "فقه الز اة" ،مع مﻼحﻈة
أن د .القرضاوي يرى وجوب ز اة كسب العمل حال قبض ا عند بلوغ ا النصاب و عد
اس بعاد الدين وا اجات اﻷصلية ﻷ

ا ا ،و قابل كسب العمل حسابات الدخل

القومي ما عرف ب " عو ضات العامل ن" .وقد سبق أن أشرت إ أن ذه اﳌسألة
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خارج نطاق البحث لس ب ن ،اﻷول :عود ﻷن رأي د .القرضاوي ل س بالرأي الذي تقول
به أك ية الفق اء اﳌتقدم ن م م واﳌتأخر ن .والثا ي :أن تقدير ما يخص وعاء الز اة
من مجموع عو ضات العامل ن )كسب العمل( اﳌتحقق

اﻻقتصاد ع اﳌستوى

اﻹجما  ،يحتاج لكث من البيانات التفصيلية غ اﳌتاحة حاليا ،التوز عات
التكرار ة لفئات الدخول و سب ما س بعد من ل فئة كحاجات أصلية .وقد جعلت
ذه اﳌسألة من اﳌسائل ال يو

الباحث بإجراء أبحاث تالية عل ا ،كما س د

توصيات البحث ا اتمة .و ناء ع ذلك ،فإذا تم تقدير حصيلة ز اة كسب العمل
فإن مجموع حصيلة الز اة وفقا لرأي د .القرضاوي ست ون أك مما وصلنا إليه.
أما العمود الثالث ،فإنه ش إ رأي عض اﳌعاصرن الذين يرون ضرورة تزكية
ال شاط اﻻقتصادي العام الذي يأخذ الطا ع التجاري باﻹضافة لل شاط ا اص.
 -٤يﻼحظ بأن ا صيلة العمود الثا ي والثالث )رأي د .القرضاوي واﳌوسع ن(
ت ون متماثلة إذا ان القطاع له مملو ا ملكية خاصة  -ل س فيه شاط عام  -وذلك
ﻷن الوعاء واﳌعدل واحد كما قطاع البناء وال ش يد .و ساوت ا صيلة عند اﻵراء
الثﻼثة

قطاع التجارة وقطاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية والقطاع النقدي

التماثل الوعاء ومعدل الواجب.
 -٥ناك تفاصيل حول حصيلة ز اة عض القطاعات )كقطاع الزراعة ،وقطاع
ال وة اﳌعدنية أو ما س أحيانا بقطاع الصناعة اﻻستخراجية( لم ترد ا دول،
ح ﻻ يضطرب اﳌن

اﳌستخدم

ترت ب أعمدة حصيلة الز اة .و مكن العودة

ﳌوضع ا البحث عند ا اجة ،ومن ذلك تقديرنا صيلة ز اة قطاع الزراعة وفقا
لرأي ن فق ي ن ش ين ،و ما رأي ا نفية اﳌوسع ،ورأي ا نابلة اﻷقل توسعا من
ا نفية .كذلك عند تقديرنا لز اة قطاع ال وة اﳌعدنية وجدنا أن رأي اﳌص ة ،ورأي
القرضاوي و عدم خضوع اﳌال العام للز اة ،و و الرأي الذي عليه أغلب الفق اء.
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وقد أو

ملكية اﳌعادن و أ ا تملك مل ا عاما و و

نا أن رأي اﳌالكية

الرأي الرا  .ومع ذلك ف ناك من اﳌعاصر ن من يرى وجوب أخذ الز اة من ال وة
اﳌعدنية و ن انت مملوكة مل ا عاما .و رروا ذلك

أن الز اة حق لفئة مخصوصة

ا تمع ﻻ شارك ا فيه بقية فئات ا تمع ،ومن ثم ففرض الز اة ع

ذه اﳌلكية

العامة ل س فيه مع قيام الدولة بأخذ اﳌال بإحدى أيد ا ووضعه باليد اﻷخرى ،ﻷن
صندوق الز اة ومصارف ا مستقل عن بقية صناديق الدولة ومصارف ا .وأ

اب ذا

الرأي انقسموا حول معدل الز اة فم م من قال و ر ع العشر وم م من قال أن
الواجب و ا مس .وقد اكتفيت ا دول بذكر ا صيلة ع أساس ر ع العشر،
وتركت حصيلة ا مس موضع ا البحث.
 -٦سبق أن ذكرت الباب الثا ي ،أن محل الز اة أو وعاء ا قد ي ون و دخل
القطاع اﻻقتصادي أو رصيده الرأسما )ال وة( أو مجموع ما .فالوعاء و الدخل
كما الزروع والثمار ،أو اﻷصل الرأسما )ال وة( كما اﻷ عام )ال وة ا يوانية(
والرصيد النقدي وقد ي ون الوعاء شامﻼ ل ل من الدخل وال وة كما وعاء ال شاط
التجاري.
و ب ن ذا ا دول سب ا صيلة للناتج ا
تيار من الدخول اﳌتحققة

اﻹجما الذي و عبارة عن

اﻻقتصاد خﻼل عام امل .وﻻ ت يب

ذلك ،فمن

أ داف ذا البحث أن نصل إ حصيلة الز اة أيا ان وعاء ا )دخل أو ثروة أو
كﻼ ما( ثم ن س ا إ القيمة اﳌضافة ال حقق ا ل قطاع اقتصادي ع حدة،
وكذلك سبة حصيلة الز اة

موع الدخل القومي أو سب ا للناتج ا

اﻹجما

الذي حققه مجمل ال شاط اﻻقتصادي.
و مع آخر ،فإنه ﻻ ش ط التﻼزم ب ن ا صيلة والناتج ا

اﻹجما ل ي نجري

ال سبة بي ما .فكث ا ما يتم اﻹحصاءات ال لية سبة أحد ما لﻸخرى دون تﻼزم حت
بي ما .فقد ت سب ديون دولة ما إ ناتج ا القومي مع ال سليم بأنه ﻻ تﻼزم مباشر ب ن
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الدين والناتج ،فقد ي ون لدولت ن نفس ﱠ
الدين مع اختﻼف الناتج القومي بي ما .فإذا سب
ﱠ
الدين إ ناتج ل دولة ثم قارنا ب ن ال س ت ن ات لنا أ ما يتحمل عبئا أك .
و اﳌثل فإن سبة حصيلة الز اة إ الناتج القومي تفيدنا عقد مقارنات ب ن
الدول اﻹسﻼمية ﳌعرفة مدى تقارب ذه ال سبة بي ا .واﳌتوقع أن ت ون ذه ال سب
متقار ة ،أو تقع ب ن مدى محدود ،تماما مثل فكرة سبة رأس اﳌال للناتج .فع الرغم
من أن ذه ال سبة تختلف من بلد ﻵخر و ن قطاع وآخر لنفس البلد ،إﻻ أن ذا
اﻻختﻼف نتوقع أن يقع ضمن مدى متقارب.

) (١يت

من ا دول رقم ) (١٩/٣أن سبة ا صيلة للناتج ا

اﻹجما

القطاعات اﻹنتاجية ،تراوحت ب ن ) (٪١٫١و) ،(٪٢٫٩بمتوسط )مر ( بلغ ).(٪١٫٨
ب نما تراوحت سبة ا صيلة للناتج ا

اﻹجما

القطاعات ا دمية ب ن

) (٪٢٫٧و) ،(٪٢٫٨بمتوسط)مر ( بلغ ).(٪٢٬٧
أما سبة ا صيلة اﻹجمالية إ الناتج اﻹجما ل افة القطاعات اﻻقتصادية
)اﻹنتاجية  +ا دمية( فقد تراوحت ب ن ) (٪١٫٧و) ،(٪٢٬٨بمتوسط )مر ( بلغ ).(٪٢٫١
) (٢ع الرغم من أن سبة مسا مة القطاعات اﻹنتاجية
ا

السعودي ) (٪٦٣٬٤أك من سبة مسا مة القطاعات ا دمية

مجمل الناتج
ذا الناتج

) ،(٪٣٦٬٦إﻻ أن حصيلة ز اة القطاعات اﻹنتاجية انت أقل من حصيلة ز اة
القطاعات ا دمية بال سبة للرأي ن اﻷول والثا ي ،ولكن إذا است ن نا قطاع ال وة
اﳌعدنية )قطاع الصناعة اﻻستخراجية( فإن سبة مسا مة القطاعات ا دمية
الناتج ا

اﻹجما ) (٪٣٦٫٦تفوق سبة مسا مة القطاعات اﻹنتاجية )بدون

قطاع ال وة اﳌعدنية(

الناتج ا

اﻹجما ) (٪٢٩و الطبع ستﻈل حصيلة ز اة

القطاعات ا دمية أك من حصيلة ز اة القطاعات اﻹنتاجية أي من ا الت ن.
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) (٣ضمن القطاعات اﻹنتاجية ،انت حصيلة ز اة قطاع الزراعة

اﻷوفر

)اﻷك ( تل ا حصيلة ز اة قطاع البناء وال ش يد ،فحصيلة قطاع الصناعة التحو لية،
وأخ ا حصيلة ز اة قطاع اﳌرافق العامة  -وذلك وفقا للرأي ن اﻷولي ن )رأي اﳌص ة،
والقرضاوي(.
أما وفقا لرأي اﳌوسع ن فقد جاءت حصيلة ز اة الصناعات اﻻستخراجية
)اﳌعادن( اﳌقدمة تل ا حصيلة ز اة قطاع الصناعة التحو لية ،فالزراعة ،ثم البناء
وال ش يد ،وأخ ا حصيلة ز اة قطاع اﳌرافق العامة.
) (٤أما ضمن القطاعات ا دمية ،فقد جاءت حصيلة ز اة قطاع التجارة
اﳌقدمة ،ثم يل ا حصيلة ز اة قطاع اﳌال والتأم ن ،فقطاع النقل واﳌواصﻼت ،وأخ ا
قطاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية.
) (٥جاء ترت ب حصيلة الز اة تنازليا ل افة قطاعات اﻻقتصاد باست ناء القطاع
النقدي كما ي :

القﻄاع
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

التجارة
الزراعة
البناء وال ش يد
اﳌال والتأم ن
الصناعة التحو لية
النقل واﳌواصﻼت
اﳌرافق العامة
ا دمات اﻻجتماعية والفردية
ال وة اﳌعدنية

ا صيلة
١٨٣٩
٩٧٣
٥٧٢
٣٨٦
١٣٣
٧٧٬٤
٢٥
١٧٬٦
صفر
)(٤٨٧

سب ا إ مجمل الﻨاتج القﻄاع
)(٪
٥٬٤
٧٬٧٢
١٫٧
١٫٧
٠٫٧
٠٫٤
٣٫٣
٠٫٢
صفر
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القﻄاع
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

التجارة
الزراعة
البناء وال ش يد
اﳌال والتأم ن
الصناعة التحو لية
النقل واﳌواصﻼت
ا دمات اﻻجتماعية والفردية
اﳌرافق العامة
ال وة اﳌعدنية

القﻄاع
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

التجارة
ال وة اﳌعدنية
الصناعة التحو لية
الزراعة
البناء وال ش يد
اﳌال والتأم ن
النقل واﳌواصﻼت
اﳌرافق العامة
ا دمات اﻻجتماعية والفردية

ا صيلة
١٨٣٩
١٠٣٤
٨٨٥
٣٨٦
١٧٦
١٩
١٧٬٦
١٧
صفر

ا صيلة
١٨٣٩
١٢٢٠
١١٤٧
١٠٣٤
٨٨٥
٤٣٠
١٢٨
٣٥
١٧٬٦

)(٤٨٨

سب ا إ مجمل الﻨاتج القﻄاع
)(٪
٥٬٤
٨٫٢
٢٫٦
١٫٧
٠٫٨
٠٫١
٠٫٢
٢٫٢
-

سب ا إ مجمل الﻨاتج القﻄاع
)(٪
٥٬٤
١٫٥
٥٫٨
٨٬٢
٢٬٦
١٬٨
٠٫٦
٤٬٦
٠٬٢

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

و ﻼحظ من ال ت ب تماثله بال سبة للرأي ن اﻷولي ن ،أما بال سبة لل ت ب وفقا
لرأي اﳌوسع ن ،فقد جاءت حصيلة ز اة قطاع ال وة اﳌعدنية عد حصيلة ز اة
التجارة ومتقدمة ع حصيلة جميع القطاعات اﻷخرى نﻈرا لعﻈم سبة مسا مة
دخل ذا القطاع

مجمل الدخل القومي السعودي .كذلك تقدمت حصيلة ز اة

قطاع الصناعة التحو لية ع حصيلة ز اة قطاعات الزراعة والبناء وال ش يد عند
اﳌوسع ن مقارنة بالرأي ن اﻷولي ن ،وذلك أيضا

م القطاع العام الكب

قطاع

الصناعة التحو لية.
) (٦قدرت حصيلة ز اة القطاع النقدي وحده بنحو ) (۱۷۸۱مليون ر ال.
وش لت نحو ) (٪٠٫٨من الناتج ا

اﻹجما  .وتقدمت حصيلة ز اة القطاع النقدي

 و و قطاع ع عن ثروة ول س دخﻼ  -تقدمت ع حصيلة ز اة قطاعات اﻻقتصاداﳌولدة للدخل القومي فيما عدا قطاع التجارة الذي تقدمت حصيلة ز اته ع جميع
قطاعات اﻻقتصاد.
) (٧ش لت حصيلة ز اة القطاع النقدي إ مجمل حصيلة ز اة افة قطاعات
اﻻقتصاد  -بما ف ا القطاع النقدي  -نحو ) (٪۳۱وفقا للرأي اﻷول )رأي اﳌص ة(
ونحو ) (٪۲۹وفقا للرأي الثا ي )رأي د .القرضاوي( ،ونحو ) (٪٢١وفقا للرأي الثالث
)رأي اﳌوسع ن(.
) (٨بلغت حصيلة الز اة اﳌقدر جمع ا اﻻقتصاد السعودي من افة دخوله
وأصوله ال تمكنا من إدخال ا عملية التقدير نحو ) (٥٨٠٣مليون ر ال وفقا لرأي
اﳌص ة ،ونحو ) (٦١٥٥مليون ر ال وفقا لرأي د .القرضاوي ،ونحو ) (٨٥١٧مليون
ر ال وفقا لرأي اﳌوسع ن ،وذلك بناء ع بيانات عام ١٤٠٦ه.
) (٩بلغت سبة مجموع حصيلة الز اة اﻹجمالية إ الناتج اﻹجما السعودي
لعام١٤٠٦ه:
)(٤٨٩
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 نحو ) (٪٢٫٥وفقا لرأي اﳌص ة، نحو ) (٪٢٫٦وفقا لرأي د .القرضاوي، نحو ) (٪٣٫٦وفقا لرأي اﳌوسع ن.) (١٠سا مت قطاعات اﻻقتصاد الثﻼثة الرئ سة مجمل حصيلة الز اة وفقا
لل سب اﻵتية:

القﻄاعات
اﻻﻗتصادية
 -١القطاعات اﻹنتاجية
 -٢القطاعات ا دمية
 -٣القطاع النقدي
ا موع

وت

ً
سبة حصيلة ز اة القﻄاع إ مجمل ا صيلة وفقا لﻶراء
رأي د .القرضاوي رأي اﳌوسع ن
رأي اﳌص ة
٪٥١
٪٣٤
٪٢٩
٪٢٨
٪٣٧
٪٤٠
٪٢١
٪٢٩
٪٣١
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠

من ا دول السابق أنه وفقا للرأي اﻷول )رأي مص ة الز اة والدخل

السعودية( فقد سا مت القطاعات ا دمية بأك نص ب حصيلة الز اة اﻹجمالية،
تﻼ ا القطاع النقدي ثم القطاعات اﻹنتاجية .أما بال سبة للرأي الثا ي )رأي د .القرضاوي(
فقد تقدمت أيضا حصيلة ز اة القطاعات ا دمية لكن تﻼ ا حصيلة ز اة القطاعات
اﻹنتاجية ثم القطاع النقدي أما بال سبة للرأي الثالث )رأي اﳌوسع ن( فقد سا مت
القطاعات اﻹنتاجية بأك نص ب

حصيلة الز اة اﻹجمالية ،ثم تﻼ ا القطاعات

ا دمية فالقطاع النقدي و عود س ب تقدم سبة مسا مة القطاعات اﻹنتاجية عند
اﳌوسع ن ،ﻷ م يرون تزكية قطاع ال وة اﳌعدنية ،و و قطاع عام و سا م ب سبة كب ة
الناتج ا

اﻹجما لﻼقتصاد السعودي.
)(٤٩٠

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

) (١١بلغت حصيلة الز اة  -كما ان ت إليه ذه الدراسة ب ن ) (٪٢٬٥و) (٪٣٫٦من
الناتج ا

اﻹجما  .و ذا أخذنا اﻻعتبار أن ناك أمواﻻ ز و ة لم شمل ا دراس نا

لصعو ات إحصائية ،فإنه يمكن أن نقول باطمئنان أن متوسط ا صيلة س بلغ )(٪٣
من الدخل القومي

ل عام ،و ذا انت عض اﻹحصاءات العاﳌية ش إ أن أفقر

) (٪۱۰من الس ان يحصلون تقربا ع ) (٪۲من الدخل القومي

كث من دول

العالم) ،(١فإنه يمكن أن نصل إ ن يجة مؤدا ا :أنه إذا اف ضنا أن ثل حصيلة الز اة
يذ ب للفقراء )أي  ۲من الدخل القومي( ،فإن نص ب الفقراء وا تاج ن من حصيلة
الز اة اﳌمكنة ل عام سمح تقربا بمضاعفة الدخل الذي يذ ب إ أفقر ) (٪۱۰من
الس ان ،و ذا فإن ذه الدراسة تدلل باﻷرقام ع الدور العﻈيم الذي ستطيع الز اة أن
تؤديه م افحة الفقر ا تمعات اﻹسﻼمية.

) (١د .الزرقا ،محمد أ س :دور الز اة اﻻقتصاد العام والسياسة اﳌالية ،بحث ضمن أبحاث وأعمال
مؤتمر الز اة اﻷول )ال و ت :ب ت الز اة١٤٠٤ ،ه( ص .۲۸٤و و ستمد بياناته اﻹحصائية من
اﳌرجع التا  ،الذي سبق اﻹشارة إليه موضع آخر من البحث:

)Jail, S, Size Distribution of Income: A Compilation of Data. (New York, IBRD, 1975

)(٤٩١

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

)(٤٩٣

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

و

ذا الفصل اﻷخ سأدرس عﻼقة حصيلة الز اة بما يمكن أن يطرأ ع

الناتج اﻹجما من غ ات ع الزمن مبحث ن :أتناول اﳌبحث اﻷول اﻹطار النﻈري
لطبيعة النمو اﻻقتصادي واﳌؤشرات اﳌستخدمة لقياسه ثم أتناول اﳌبحث الثا ي
دراسة العﻼقة ب ن حصيلة الز اة والتغ ات الناتج ا
و ناء ع ذلك ،فإن ذا الفصل ينقسم إ مبحث ن:
اﳌبحث اﻷول :طبيعة ومع النمو اﻻقتصادي.
اﳌبحث الثا ي :حصيلة الز اة ونمو الناتج اﻹجما .

)(٤٩٥

اﻹجما .

الباب الثالث

يختلف مستوى اﻷداء اﻻقتصادي ﻷي مجتمع من سنة ﻷخرى .ومن اﳌقاي س
ال امة ال تق س مستوى ذا اﻷداء ،ما عرف ا سابات القومية بالناتج ا
اﻹجما  ،واختﻼف مستوى اﻷداء اﻻقتصادي من سنة ﻷخرى فإن الناتج ا
اﻹجما يتغ بدوره من ف ة ﻷخرى .و س ا تمعات عادة إ محاولة تحقيق ز ادة
معدﻻت نمو ناتج ا اﻹجما  ،نﻈرا ﻹشارة اﻹيجابية ع رفع اﳌستو ات اﳌع شية
للس ان .بل إن الزادة

معدل نمو الناتج اﻹجما ا قيقي ﻷي مجتمع تمكنه من

تحقيق أ داف اقتصادية أخرى غ النمو .ف ت سر إنجاز دف إعادة التوزع ،فمع
النمو اﻻقتصادي يمكن تقليل التفاوت
ال بوط بدخل أي فرد

دخول أفراد ا تمع دون اﻻضطرار إ

ذا ا تمع).(١

) (١د .عمر حس ن .التطور اﻻقتصادي) .القا رة :دار الفل ي العر ي۱۹۸۸ ،م ( ،ص.۱۹۲ :
ومع ذلك ،فإن عض الدراسات اﻻقتصادية حول النمو وتوزع الدخل تورد عض التحفﻈات.
إذ ش عضها إ أن توزع الدخل قد سوء مع عملية النمو مراحلها اﻷو  ،فإذا ان النمو
س ب التقدم التق  ،فإن ذا النمو قد يرافقه تفاوت م ايد السوء توزع الدخل ،وتفس
ذلك عود إما أن البعض يفقد عمله مع التقدم التق أو ل ول فئات ا تمع إ مهن أد ى
دخﻼ أو لعدم تمكنهم من اﳌشاركة الوظائف ال عطي اﻷجور اﳌ ايدة ونحو ذلك من
اﻷسباب ،ذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن دخول فئات ا ددين واﳌس ثمر ن النا ن
وكذلك اﳌ ني ن والعمال اﳌ رة تأخذ اﻻرتفاع بأسرع من دخول الفئات اﻷخرى .أما إذا ان
النمو س ب التوسع الطلب اﻹجما  ،فإن معدل النمو قد يرافقه توزع أقل سوءا للدخل.
انﻈر:
اجن ،اف يت واقتصاديات التنمية .ترجمة جورج خوري) .عمان :مركز الكتب اﻷرد ي١٩٨٨ ،م(
ص.٤٧٤ - ٤٦٩ :
)(٤٩٦

تقدير حصيلة ز اة ال شاط اﻻقتصادي اﳌملكة العر ية السعودية

و ا ملة فإن ا تمع الذي يحقق معدل نمو اقتصادي أع من غ ه

)(١

ي ون أقدر ع تحقيق أ دافه ال لية اقتصادية انت أم غ اقتصادية أن يتمكن
مثﻼ من ز ادة اس ثماره لتحقيق ال شغيل ال امل للقوى العاملة.
إن نمو الناتج اﻹجما

ع

أ سط معانيه ز ادة ما يتم إنتاجه من سلع

وخدمات ع الزمن .و ذه الزادة يمكن تحقيق ا إما بز ادة توظيف اﳌوارد العاطلة
حقول اﻹنتاج ا تلفة سواء انت موارد مادية أو شر ة ،أو بزادة ساعات العمل ،أو
ح بتحس ن أساليب اﻷداء من خﻼل نﻈام مﻼئم ل وافز و افة ذه الطرق تتعلق
بدرجة استخدام الطاقة اﻹنتاجية ،و عملية ترتبط عادة باﳌدى أو اﻷجل القص .
أما

اﳌدى الطو ل فإن اﳌصدر اﻷسا

لز ادة الناتج و ز ادة الطاقة اﻹنتاجية

لﻼقتصاد ك ل ،ول س فقط ز ادة درجة استخدام الطاقة القائمة فعﻼ.
ول ذا فإن اﻻقتصادي ن يم ون ب ن نوع ن من التغ ات

الناتج )الدخل(

القومي :غ ات اﳌدى القص وأخرى اﳌدى الطو ل .أما غ ات الناتج اﳌدى
القص فإ ا ترتبط غالبا بالتقلبات

مستوى الطلب الك ع السلع وا دمات

و اف اض أن الطاقة اﻹنتاجية القائمة فعﻼ ثابتة دون ز ادة أو نقصان .وأما غ ات
الناتج اﳌدى الطو ل فإ ا تتعلق بالتغ ات مستوى العرض الك  ،أو بمع آخر
بالتغ ات

م الطاقة اﻹنتاجية لﻼقتصاد.

) (١ومع ذلك فإن اﻻقتصادي ن بدأوا يدر ون أن للنمو اﻻقتصادي ت اليف اقتصادية ،ومن ثم
فإن القضية لم عد تدور حول كيف يمكن لﻼقتصاد أن ينمو بأسرع معدل ممكن ،و نما
أ ت ما مزايا النمو وما ت اليفه فالت لفة اﻷولية للنمو تتمثل الفرصة الضا عة
الناتجة من عملية تحول اﳌوارد من اﻻس ﻼك ا اري إ ت و ن رأس اﳌال و ذا ما حدث فعﻼ
أﳌانيا تحت حكم تلر و روسيا تحت حكم ستال ن .وقد ت ون ذه الت اليف بال سبة
لبعض أفراد ا تمع متمثلة فقدان فرص العمل أمام موجة اﻻبت ار والتجديد أساليب
عالم ي سم بالتغ اﳌستمر .انﻈر:
الفن اﻹنتا

)Lipsey, R. An Introduction to Positive Economics. (London: Weidfelf & Nicolson, 1966
pp. 807-810.

)(٤٩٧
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ونﻈرا ﻷن الطاقة اﻹنتاجية أية دولة تنمو ببطء ،فإن التغ ات الناتج أو
الدخل القومي ال تحدث ع مدار سنوات قﻼئل ،ﻻ عزي العادة إ غ ات
م ونوعية الطاقة اﻹنتاجية ،و نما إ غ ات درجة استخدام الطاقة اﻹنتاجية
القائمة فعﻼ .و لما طال البعد الزم زادت أ مية التغ ات
كس ب رئ

للتغ

م الطاقة اﻹنتاجية

الناتج القومي).(١

إن ذا التمي ب ن غ ات الدخل أو الناتج القومي اﳌدى القص و اﳌدى
الطو ل و الذي يفسر إخفاق عض الدول ا افﻈة ع معدل النمو الناتج،
إذ تبدأ ذه الدول

تنمية اقتصاديا ا بتوظيف

سابقا ،فتحقق معدﻻت نمو سر عة جدا

م كب من اﳌوارد اﳌعطلة

ز اء خمسة أو عشرة أعوام ،ثم ي باطأ

ذا اﳌعدل بمعدﻻت سر عة أيضا نﻈرا ﻷن ذا النمو عود أساسا إ الز ادة معدل
استخدام الطاقة اﻹنتاجية اﳌتاحة ،أك مما عود إ نمو

م الطاقة ذاته).(٢

ومع ذلك ،فمقاي س النمو اﻹحصائية ﻻ تﻈ ر مباشرة أسبابه بل

ل

ن يجته فقط ،ول ذا الس ب يجب تو ا ذر من أن ت ون معدﻻت النمو مق سة
خﻼل ف ة قص ة جدا من الزمن ،عندما نر د إجراء إسقاط ﳌعدﻻت النمو من اﳌا
إ اﳌستقبل .ومع ذلك فإن اﻷمر ل س ع إطﻼقه ،فاختيار ف ة زمنية طو لة ﻻ ي ون
مناسبا إذا انت غطي ف ة غ طبيعية مسار اﻻقتصاد.
وخﻼصة القول ،أن النمو اﻻقتصادي بحسب مف ومه التقليدي الشا ع ،يﻈ ر
بصورة ز ادات مضطردة طو لة اﻷجل

الدخل )أو الناتج( ا قيقي اﻹجما  ،و

) (١د .عمر ،حس ن .التطور اﻻقتصادي ،مرجع سابق ،ص.٢٠٤:
) (٢و ذا ما حدث عض دول البلقان اليونان وما ان عرف بيوغسﻼفيا أوائل الست نات .اﳌرجع
السابق ،ص.٢٠٤– ۲۰۳ :
)(٤٩٨
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الدخل ا قيقي الفردي) .(١فإذا حقق مجتمع ما نموا اقتصاديا واسعا

ناتجه

اﻹجما ا قيقي قيل بأنه حقق نموا اقتصاديا شامﻼ .أما إذا صاحب ذا النمو ز ادة
نص ب الفرد من اﻹنتاج ا قيقي )أو من الدخل ا قيقي( فإن ا الة س
حي ئذ بالنمو اﻻقتصادي الكثيف) .(٢ف ناك إذن مقياسان عامان للنمو اﻻقتصادي.
اﻷول و معدل نمو الناتج اﻹجما ا قيقي ،الذي ع عن السرعة ال تزداد ا
قيمة اﻹنتاج ا قيقي اﻹجما من السلع وا دمات اﻻقتصاد .واﳌقياس الثا ي و
معدل الناتج اﻹجما ا قيقي بال سبة للفرد) (٣و متاز اﳌقياس الثا ي عن اﻷول أنه
عكس التحسن ا تمل

مع شة اﻷفراد ،و ذا يتحقق إذا ان إنتاج السلع

وا دمات ينمو بمعدل أسرع من معدل نمو الس ان ،ومع ذلك فإن ذا اﳌؤشر ﻻ
يق س تحسن اﳌستوى اﳌع

ش ل دقيق ،لكنه ستعمل معﻈم اﻷحيان كتقدير

أو  .وع الرغم من ذا التمي ب ن مقيا

النمو اﻻقتصادي من حيث الدﻻلة،

فإن اﳌقياس اﻷول مناسب ﳌا نحن بصدده

ذه الدراسة من حيث إبراز العﻼقة ب ن

حصيلة الز اة والنمو الناتج ا

اﻹجما و ذا و موضوع اﳌبحث التا .

) (١يفرق اﻻقتصاديون دراسات اﻷدب اﻻقتصادي ب ن مف وم النمو اﻻقتصادي والتنمية
اﻻقتصادية ،فب نما ش النمو اﻻقتصادي إ ز ادة اﻹنتاج السنوي ،فإن التنمية
اﻻقتصادية تنطوي ع زادة اﻹنتاج فضﻼ عن التغي ات ال ي لية واﳌؤسسية تركيب
اﻹنتاج و توز ع عوامل اﻹنتاج ب ن القطاعات ا تلفة اﻻقتصاد .انﻈر:
 النجفي ،سالم والقر  ،محمد صا  .مقدمة اقتصاد التنمية) .اﳌوصل :مدير ة دارالكتب للطباعة وال شر١٤٠٨ ،ه( ص.١٨٠-١٧ :
 ابرجمان ،مای ل .اﻻقتصاد الك  :النﻈر ة والسياسة .ترجمة محمد إبرا يم منصور.)الر اض :دار اﳌر خ١٤٠٨ ،ه( ص.٤٥٧-٤٥٥ :
) (٢جوارت  ،جیمس واس وب ،رجارد .اﻻقتصاد الك  :اﻻختيار العام و ا اص .ترجمة :عبدالفتاح
عبدالرحمن وعبدالعﻈيم محمد) .الراض :دار اﳌرخ١٤٠٨ ،ه( ص ص.٥٨٣ - ٥٨١ :
) (٣ما سفيلد ،أدو ن و راف ش ،نار مان .علم اﻻقتصاد .وم جم) .عمان :مركز الكتب اﻷرد ي،
۱۹۸۸م( ص ص.٦٨٦-٦٨٥ :
)(٤٩٩
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غرضنا
ا

ذا اﳌبحث و دراسة العﻼقة ب ن حصيلة الز اة والتغ

الناتج

اﻹجما ع الزمن وعند دراسة أثر النمو اﻻقتصادي ع حصيلة الز اة يمكن

أن نتصور ثﻼث حاﻻت:
ا الة اﻷو :

ال ت ون ف ا سبة مجموع حصيلة الز اة إ مجمل الناتج ا
مستقرة دون غ يذكر ،ومثل ذه ا الة قد تتحقق

اﻷجل

القص )ب ن سنة وثﻼث سنوات مثﻼ(.
ا الة الثانية :و تصور حدو ا اﻷجل اﳌتوسط )ب ن مثﻼ  ٧-٤سنوات( و توقع خﻼل ا أن
ت ون سبة "حصيلة ز اة ل قطاع إ الناتج اﻹجما
ا الة الثالثة :و ما يتوقع حدو ا

القطاع" مستقرة.

اﻷجل الطو ل )من  ۲۰-۱۰سنة( حيث ﻻ

نف ض خﻼل ا ثبات سبة حصيلة الز اة للناتج ،ﻻ ع اﳌستوى
اﻹجما وﻻ القطا  ،و نما تجرى دراسة جديدة تقدم سب جديدة
عقد مقارنة بي ا و ن نتائج سنة اﻷساس.
والدراسة

ذا اﳌبحث تتعلق با الة الثانية ،حيث نف ض ثبات سبة

حصيلة الز اة القطاعية إ ناتج القطاع .ونجري إسقاطا ﳌا نتوقع أن ي ون عليه
الناتج اﻹجما بحسب القطاعات اﻻقتصادية ا تلفة

سنة قادمة ولتكن سنة

١٤١٥ه .ثم بضرب ) سبة ز اة ل قطاع إ ناتجه اﻹجما

سنة اﻷساس( قيمة

الناتج اﻹجما اﳌتوقع سنة مقبلة نتوصل صيلة ز اة القطاع اﳌقدرة

السنة

اﳌقبلة ،ثم تجمع حصيلة القطاعات ا تلفة لنصل إ إجما حصيلة الز اة
لﻼقتصاد له سنة مقبلة ونقار ا سنة اﻷساس .و ذلك نرى أثر النمو اﳌف ض ب ن
الس ت ن ع حصيلة الز اة.
)(٥٠٠
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الطر قة اﳌق حة تتطلب تقدير )إسقاط( الناتج اﳌتوقع

فا طوة اﻷو

القطاعات ا تلفة لسنة مقبلة.
وتتعدد طرق التقدير اﳌستقب )اﻹسقاط( وقد فضلت استخدام معادلة
اﻻتجاه العام ا سوب من ف ة ماضية ﻹسقاط قيمة الناتج القطا لسنة مقبلة.
و ذه الطر قة شا عة الدراسات التطبيقية و سيطة و مﻼئمة لغرضنا ا اضر
و و إيضاح من

تقدير الز اة لسنة مقبلة ،ول س الغوص

أفضل أساليب

اﻹسقاط اﳌستقب للدخل القومي وال تفرد عادة برسائل مستقلة ستخدم ف ا
نماذج ر اضية تفصيلية.
وطبقت الطر قة ا تارة )معادلة اﻻتجاه العام( وفق ال سلسل اﻵ ي:
 -١استعرضت بيانيا تطور ل قطاع اقتصادي منذ عام  ۱۳۹۰ح ١٤٠٩ه
و آخر سنة تتوافر ع ا بيانات م شورة وقت إعداد ذا البحث ،واخ ت أقرب ف ة
جزئية إ عام ١٤٠٩ه يﻈ ر ف ا اتجاه عام معقول بحسب معلوما ي العامة عن
اﻻقتصاد السعودي .و غالب ا اﻻت وجدت أن ف ة السنوات ا مس إ العشر
اﳌن ية بـ ـ ١٤٠٩ه مﻼئمة

أك القطاعات فاعتمدت ع بيانا ا لتقدير معادلة

اﻻتجاه العام بطر قة اﳌر عات الصغرى اﳌعروفة إحصائيا.
 -٢وفضلت استخدام معادلة اتجاه عام ذات صيغة أسية عطي معدل نمو
متوسط سنوي ثابت:
ج ز = ج صفر
حيث  :ترمز ج = الناتج ا

× ) + ١ع (ز

اﻹجما .

ع = معدل النمو.
ز = الزمن.
)(٥٠١
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وتم توفيق اﳌعادلة عمليا )أي تقدر ثواب ا من اﻹحصاءات الفعلية( بصيغ ا
اللوغار تمية و :
لو )ج( ز = لو )ج( صفر  +لو )+۱ع( × ز
 -٣عد تقدير اﳌعادلة ل ل قطاع عوض ف ا مؤشر الزمن )ز( بما يقابل السنة
ال نر د اﻹسقاط إل ا و
اﳌتوقع

حالتنا سنة ١٤١٥ه فنحصل ع قيمة ع عن الناتج

ذلك القطاع العام ١٤١٥ه و ضرب تلك القيمة ب سبة الز اة إ الناتج

لذلك القطاع )كما حسب ا لسنة اﻷساس ١٤٠٦ه( أحصل ع حصيلة الز اة
القطاعية اﳌتوقعة لعام ١٤١٥ه.
 -٤واج ت مش لة

أن ناتج قطاعات ا دمات ان سالبا عض السنوات

)ﻷسباب عرض ا من قبل( مما ﻻ سمح باستخدام اللوغار تمات) ،(١فقمت بال سبة
لذلك القطاع وحده باستخدام معادلة خط مستقيم صيغ ا:
)ج(ز = )ج(صفر  +ب ز ،
حيث )ب(

متوسط الز ادة السنو ة اﳌطلقة الناتج القطا .

 -٥يﻼحظ أن أ قام الناتج القطا ال ّ
قدرت ع أساس ا معادﻻت اﻻتجاه
ر
العام

باﻷسعار ا ار ة ،لذلك فإن معدﻻت النمو ال

إسقاطات عام ١٤١٥ه

أيضا باﻷسعار ا ار ة وﻻ ض

أول ما أن مدفوعات الز اة

وصلت إل ا وكذلك

ذلك لس ب ن :

بطبيعة ا ال باﻷسعار ا ار ة ،وثان ما أننا

سنقارن حصيلة الز اة ال لية بالناتج الك وكﻼ ما سي ونان باﻷسعار ا ار ة
نفس ا ،فﻼ تتأثر سبة أحد ما لﻶخر ولو اختلفت أسعار الس ت ن ا تلفة.
(1) - Chou, Yu-lun, Applied Business and Economic Statistics. (New York: Holt Rinehart
Winstow, 1963) pp. 503-513.
)- Pappas, J and Brigham, E. Maragerial Economics. -(Hinsdale, Illinois: The Dryden, 1978
pp. 603-609.

)(٥٠٢
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وأسرد فيما ي معادﻻت اﻻتجاه العام ال وصلت إل ا وفق الطرقة السابقة ،ثم
أتبع ا بجدول ﻹسقاطات القطاعات ا تلفة لعام ١٤١٥ه اﳌب ية ع تلك اﳌعادﻻت .مع
مﻼحﻈة أن مؤشر الزمن سائر اﳌعادﻻت و  = ۱۳۹۰صفر ،كما أن القيمة بمﻼي ن
الراﻻت و اﻷسعار ا ار ة.
 -۱ﻗﻄاع الزراعة:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩ – ۱٤۰۰ه( ،و انت :
)ج( = (١٬١٧٤) ۱۲٤۹ز
ز
 -۲ﻗﻄاع ال وة اﳌعدنية:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٥ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠٠٩) ٨٤٩٦٦ز
ز
 -۳ﻗﻄاع الصﻨاعة التحو لية:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٥ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠٢٧) ١٤٧٦٥ز
ز
 -٤ﻗﻄاع اﳌرافق )الﻜهر اء والغازواﳌاء(:
وقد حس ت معادلته ا طية من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٥ه( ،و انت :
)ج( = (١٠٩٬٧) + ١٢٦٩٬٥ -ز
ز
 -٥ﻗﻄاع البﻨاء وال ش يد معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٣٩٥ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠٢) ٢٨٨٥٤ز
ز
 -٦ﻗﻄاع التجارة والفﻨادق واﳌﻄاعﻢ:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٠ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠١٢) ٢٢٩٢٥ز
ز
)(٥٠٣
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 -۷ﻗﻄاع الﻨقل واﳌواصﻼت:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٠ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠٢) ١٦١٥٥ز
ز
 -۸ﻗﻄاع اﳌال و التأم ن والعقار:
وقد حس ت معادلته من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٦ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠١٢) ١٨٠٣٤ز
ز
 -۹ﻗﻄاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية:
وقد حس ت معادله من بيانات اﻷعوام )١٤٠٩-١٤٠٠ه( ،و انت :
)ج( = (١٬٠٧٤) ٣٣٢٨ز
ز
 -۱۰ﻗﻄاع الرصيد الﻨقدي:
وقد وضعت معادلة ل ل م ون من م ونات الرصيد النقدي الذي يدخل
وعاء الز اة .حيث جعلت للنقد اﳌتداول الرمز = )ن م( وللودا ع ا ار ة = )و ج(،
وللودا ع اﻻدخار ة = )و د( وللودا ع بالعملة اﻷجن ية = ) و خ(.
كما أن اﳌعادﻻت حس ت من بيانات اﻷعوام )١٤١٠-١٤٠١ه( ،و انت :
أ( معادلة الﻨقد اﳌتداول:
)ن م( = (١٬٠٣٤) ٢١٥٩٠ز
ز
ب( معادلة الودا ع ا ار ة :
)و ج( = (١٬٠٢٢) ٣٧٠٤٩ز
ز
ج( معادلة الودا ع اﻻدخار ة :
)و د( = (١٬٠٤٩) ١٧٥٠١ز
ز
)(٥٠٤
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د( معادلة الودا ع اﻷجﻨ ية:
)و خ( = (١٬١٢٧) ٤٨٦٦ز
ز
وقد أعطت جميع اﳌعادﻻت السابقة القيم اﳌو

القﻄاع
-١
-٢

الزراعة
ال وة اﳌعدنية

-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

الصناعة التحو لية
الك ر اء والغاز واﳌاء
البناء وال ش يد
التجارة
النقل واﳌواصﻼت
اﳌال و التأم ن
ا دمات اﻻجتماعية والفردية
ا موع

-١٠

القطاع النقدي

ة ا دول )(٢١/٣التا :

الﻨاتج اﳌتوﻗع عام ١٤١٥ه )مليون ر ال (
٦٣١٧٣


٨٥٦٩٥
٢٩٢١٣
١٤٧٣
٤٨٢٥٩
٣١٠٠٥
٢٧٢٧٠
٢٤٥١٢
١٩٣١٧
٣٢٩٩١٧
وعاء الكتلة النقدية اﳌتوقع عام ١٤١٥ه
٩٧٧٢٢

و العودة لنتائج الدراسة التطبيقية ع بيانات عام ١٤٠٦ه ،فإن سبة
حصيلة ز اة ل قطاع إ القيمة اﳌضافة ال حقق ا ذلك القطاع تﻈ ر كما
ا دول التا :
) (نﻈرا لتعرض قطاع ال وة اﳌعدنية لتغ ات شديدة ،فإن تطبيق معادلة النمو يﻈ ر نتائج غ
منطقية ،لذلك اف ضنا أنه يحافظ ع ناتج السنة اﻷخ ة ف ة القراءات و سنة ١٤٠٩ه
دون غ  ،أي أننا أسقطنا الناتج اﳌتحقق عام ١٤٠٩ه ع عام ١٤١٥ه دون غ .
)(٥٠٥
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القﻄاع

الزراعة
ال وة اﳌعدنية
الصناعة التحو لية
اﳌرافق العامة
البناء وال ش يد
التجارة
النقل واﳌواصﻼت
اﳌال و التأم ن
ا دمات اﻻجتماعية والفردية

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
)(
 -١٠ال وة النقدية

سبة حصيلة ز اة القﻄاع للﻨاتج اﻹجما للقﻄاع
عام ١٤٠٦ه ،وفقا لﻶراء الثﻼثة
اﳌوسعون
مص ة الز اة د .القرضاوي
)(٣
)(٢
)(١
٠٬٠٨٢
٠٬٠٨٢
٠٬٠٧٧
٠٬٠١٥
٠٬٠٥٧
٠٬٠٠٨
٠٬٠٠٧
٠٬٠٤٦
٠٬٠٢٢
٠٬٠٣٣
٠٬٠٢٦
٠٬٠٢٦
٠٬٠١٧
٠٬٠٥٤
٠٬٠٥٤
٠٬٠٥٤
٠٬٠٠٦
٠٬٠٠١
٠٬٠٠٤
٠٬٠١٨
٠٬٠١٧
٠٬٠١٧
٠٬٠٠٢
٠٬٠٠٢
٠٬٠٠٢
٠٬٠٢٥
٠٬٠٢٥
٠٬٠٢٥

ومن ا دول رقم ) (٢٢/٣نﻼحظ تفاوت سبة حصيلة الز اة إ الناتج ب ن قطاع
وآخر تفاوتا كب ا ولو نﻈرنا مثﻼ إ العمود اﻷول الذي يمثل اج اد مص ة الز اة ،لرأينا
أن أع

سبة

قطاع الزراعة حيث يقابل ل مائة ر ال من القيمة اﳌضافة ف ا

) (٧٬٧ر اﻻ من الز اة ،وأقل سبة قطاعية

قطاع ا دمات اﻻجتماعية حيث ل

مائة ر ال من الناتج يقابل ا ) (٠٬٢ر اﻻ فقط من الز اة )عشرون للة(.
ولعل أبرز تفس ل ذا التفاوت أنه لما زادت أ مية العمل )وأجور العامل ن(
ناتج قطاع ،تضاءلت الز اة ال تقابله ﻷن عو ضات العامل ن ﻻ تخضع ل ا.
) (حالة القطاع النقدي س نا حصيلة ز اة القطاع النقدي إ الكتلة النقدية ا اضعة للز اة.
)(٥٠٦
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ولو قارنا مدى تأث اختﻼف اﻵراء الفق ية ع
لرأينا أن اﻵراء متقار ة ثﻼث قطاعات رئ سة،
ولك ا تتفاوت أك تفاوت
اﻵراء ،ب نما

سبة ا صيلة

الزراعة والتجارة وال وة النقدية.

نطاق الصناعة التحو لية حيث يوجد

السعودي مؤسسات عامة اقتصادية ك ى

ل قطاع
اﻻقتصاد

ذا القطاع ﻻ تخضع للز اة وفق عض

خاضعة للز اة بحسب رأي اﳌوسع ن مما جعل سبة ا صيلة نا

تتضاعف سبع مرات ب ن اﳌوسع ن وسوا م.
و ضرب القيم اﳌتوقعة ال
١٤١٥ه والواردة
الواردة

قدرنا ا

جدول رقم )،(٢١/٣

تلف قطاعات اﻻقتصاد

عام

سبة حصيلة ز اة ل قطاع إ قيمته

جدول رقم ) ،(٢٢/٣نحصل ع حصيلة الز اة اﳌتوقعة

عام ١٤١٥ه

وفقا لﻶراء الثﻼثة كما ي :
القﻄاع

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠

الزراعة
ال وة اﳌعدنية
الصناعة التحو لية
الك ر اء والغاز واﳌاء
البناء وال ش يد
التجارة
النقل واﳌواصﻼت
اﳌال والتأم ن
ا دمات اﻻجتماعية والفردية
ا موع
القطاع النقدي
ا موع

حصيلة الز اة اﳌتوﻗعة عام ١٤١٥ه ،باﻷسعار
ا ارة وحسﺐ اﻵراء الثﻼثة
اﳌوسعون
د .القرضاوي
مص ة الز اة
)(٣
)(٢
)(١
٥١٨٠
٥١٨٠
٤٨٦٤
١٢٨٥
١٦٦٥
٢٣٤
٢٠٥
٦٨
٣٢
٤٩
١٢٥٥
١٢٥٥
٨٢٠
١٦٧٤
١٦٧٤
١٦٧٤
١٦٤
٢٧
١٠٩
٤٤١
٤١٧
٤١٧
٣٩
٣٩
٣٩
١١٧٧١
٨٨٥٨
٨١٧٧
٢٤٤٣
٢٤٤٣
٢٤٤٣
١٤٢١٤
١١٣٠١
١٠٦٣٠
)(٥٠٧
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-١
-٢
-٣
-٤

الرصيد
القﻄاع
)مﻼي ن الراﻻت(
النقد اﳌتداول
٤٨٨٥١
الودا ع ا ارة
٦٣١٦٩
الوداع اﻻدخارة
٥٧٩٨٥
٣٦٩٨١
الودا ع بالعملة اﻷجن ية
مجموع وعاء ال وة النقدية =

ما يملﻜه اﻷفراد و دخل الوعاء:
مقداره
س ته
٢٤٤٢٦
٪٥٠
١١٥٤٣
٪٢٥
٤٣٢٦٢
٪٧٥
١٨٤٩١
٪٥٠
٩٧٧٢٢

 مقدار حصيلة ز اة الرصيد النقدي اﳌتوقعة عام١٤١٥ه=
=  ٢٤٤٣ = ٠٬٠٢٥ × ۹۷۷۲۲مليون ر ال .
وﻹجراء مقارنة ب ن نتائج الدراسة الفعلية ال أجر ا ع الناتج ا

اﻹجما

السعودي لعام ١٤٠٦ه ،والناتج اﻹجما اﳌقدر عام ١٤١٥ه ،سأقتصر ع الرأي
الفق

اﻷول الذي يجري به العمل

مص ة الز اة والدخل

اﳌملكة العر ية

السعودية ح س ل عملية اﳌقارنة.
وا دول التا ي ص ن يجة حصيلة الز اة ب ن سن ١٤٠٦ه١٤١٥،ه.

)(٥٠٨
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-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠

حصيلة الزاة بالقيﻢ
سبةزاةالقﻄاع
سبة ناتج القﻄاع
إ مجمل الﻨاتج إ مجملحصيلةالزاة اﳌﻄلقة /مليون رال
١٤٠٦ه ١٤١٥ه ١٤٠٦ه ١٤١٥ه ١٤٠٦ه ١٤١٥ه
٪
٪
٪
٪
٪
٪
)(٦
)(٥
)(٤
)(٣
)(٢
)(١
٤٨٦٤
٩٧٢
٤٥٬٨
١٦٬٧
١٩
٥٬٣
الزراعة
٢٦
٣٤٬٧
اﳌعادن
٢٠٥
١٣٣
١٬٩
٢٬٣
٩
٨٫٤
الصناعة
٤٩
٢٥
٠٬٥
٠٬٤
٠٫٥
٠٫٣
اﳌرافق
٨٢٠
٥٧٢
٧٬٧
٩٬٩
١٥
١٤٫٦
البناء وال ش يد
١٦٧٤ ١٨٣٩ ١٥٫٨
٣٢
٩٬٤
١٤٬٤
التجارة
١٠٩
٧٧
١
١٬٣
٨٫٣
٨٬٧
النقل واﳌواصﻼت
٤١٧
٣٨٦
٣٬٩
٦٬٧
٧٬٤
٩٬٨
اﳌال والتأم ن
٣٩
١٨
٠٬٤
٠٫٣
٦
ا دمات اﻻجتماعية ٣٬٧
٢٤٤٣ ١٧٨١
٢٣
٣١
النقود
١٠٦٢٠ ٥٨٠٣ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠
ا موع

ومن ا دول السابق رقم ) (٢٤/٣ن ظ ما ي :
 -١بلغت حصيلة الز اة ال لية عام ١٤٠٦ه وفقا لرأي مص ة الز اة والدخل
السعودية نحو ) (٥٨٠٣مليون ر ال و تمثل ما س ته ) (٪٢٬٥من الناتج ا
اﻹجما لتلك السنة .ب نما بلغت حصيلة الز اة ال لية اﳌتوقعة عام ١٤١٥ه نحو
) (۱۰۱۲۰مليون ر ال و تمثل ما س ته ) (٪٣٬٢من الناتج ا
سنة ١٤١٥ه.

)(٥٠٩

اﻹجما اﳌتوقع
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 -٢و عود ذه الز ادة لﻼرتفاع الكب

اﻷ مية ال س ية لقطاع الزراعة )حيث

ن قطاع الزراعة بمعدل يتجاوز عدة أضعاف نمو القطاعات اﻷخرى( .وقد ﻻحﻈنا
أن سبة الز اة

قطاع الزراعة مرتفعة جدا باﳌقارنة مع القطاعات اﻷخرى ،ونﻈرا

لزادة أ مية الزراعة الناتج اﻹجما فقد ارتفعت سبة الز اة الناتج له.
 -٣إذا ان قطاع الزراعة و أك قطاع زادت مسا مته ال س ية

مجمل

حصيلة الز اة عام ١٤١٥ه نﻈرا للنمو الكب الذي حققه ذا القطاع ،فإن قطاع
التجارة ان أك قطاع تراجعت أ ميته ال س ية مجمل حصيلة الز اة .إذ تراجعت
ذه ال سبة للقطاع التجاري من ) (٪٣٢من مجمل حصيلة الز اة

عام ١٤٠٦ه

فوصلت إ نصف ذا الرقم تقر با عام ١٤١٥ه .و عود الس ب ذلك إ تواضع
سبة النمو قطاع التجارة مقارنة غ ه.
 -٤حققت قطاعات اﻻقتصاد السعودي ال ت ب التناز التا من حيث مسا م ا
حصيلة الز اة عام ١٤٠٦ه:
) (١التجارة ) (۲النقود ) (٣الزراعة ) (٤البناء وال ش يد ) (٥اﳌال والتأم ن )(٦
الصناعة ) (۷النقل واﳌواصﻼت) (٨اﳌرافق ) (٩ا دمات اﻻجتماعية والفردية.
 -٥أما

عام ١٤١٥ه فإن التغ

ال ت ب اقتصر ع قطا

التجارة

والزراعة ،وظلت بقية القطاعات من الرا ع ح التاسع تراوح م ا ا .فتقدم قطاع
الزراعة من اﳌركز الثالث إ اﻷول ،ل سا م بأك نص ب حصيلة الز اة اﻹجمالية.
وانتقل قطاع التجارة من اﳌركز اﻷول إ اﳌركز الثالث ،ب نما ظلت حصيلة ز اة
النقود ال ت ب الثا ي.
 -٦و مكن القول عموما ،أن القطاعات ال زادت أ مي ا ال س ية
زادت مسا م ا ال س ية حصيلة الز اة والعكس
)(٥١٠

يح.

الناتج،
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اﻹجما لقﻄاعات اﻻﻗتصاد السعودي باﻷسعارا ار ة

الﻨاتج ا

)١٤٠٩-١٣٩٠ه(
اﳌعادن

الصﻨاعة

اﳌر افق

البﻨاء

الﻨقل

اﳌال والتأم ن الزراعة

التجارة

)(٥١١

اﻻتجاه

ا دمات

السﻨوات

السﻨوات
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 -١القﻄاع الزرا :

 -٢ﻗﻄاع ال وة اﳌعدنية:

 -٣ﻗﻄاع الصﻨاعة:

)(٥١٢
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 -٤ﻗﻄاع اﳌر افق العامة )الﻜ ر اء والغازواﳌاء(:

 -٥ﻗﻄاع البﻨاء وال ش يد:

 -٦ﻗﻄاع التجارة والفﻨادق واﳌﻄاعﻢ:

)(٥١٣
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 -٧ﻗﻄاع الﻨقل واﳌواصﻼت:

 -٨ﻗﻄاع اﳌال والتأم ن والعقار:

 -٩ﻗﻄاع ا دمات اﻻجتماعية والفردية:

)(٥١٤
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وسائل الدفع :بيانات اﻷرصدة الﻨقدية لﻼﻗتصاد السعودي )١٤١٠-١٤٠٠ه(
الودا ع اﻷخرى

الودا ع اﻻدخار ة

الودا ع ا ار ة

الﻨقد اﳌتداول

معادﻻت اﻻتجاه العام
 -١الﻨقد اﳌتداول:

 -٢الودا ع ا ار ة:

)(٥١٥

اﻻتجاه

السﻨوات
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 -٣الودا ع اﻻدخار ة:

 -٤الودا ع اﻷخرى:

)(٥١٦

(٥١٧)

خاتمة البحث

يمكن إيجاز اﻷف ار الرئ سة ال تضم ا البحث ،ونتائجه النقاط التالية:
 -١الز اة أحد أر ان اﻹسﻼم ا مس .و عبادة مالية واجبة ،فرضي ا معلومة
من الدين بالضرورة .و فرضة دائمة ومورد مستمر للفقراء واﳌساك ن ولﻺنفاق
س يل ﷲ ولبقية مصارف ا الثمانية ال عي ا اﳌو ﱠ
عز وجل كتابه .و واجبة اﻷداء
باسم ا ورسم ا و مقادير ا وشروط ا لتحقيق العدل والضمان اﻻجتما
اﻹسﻼمية .و تجب

تمع اﻷمة

اﳌال النامي أو القابل للنماء ،البالغ النصاب ،الفائض عن

ا اجات اﻷصلية لصاحبه ،والذي ﻻ شغل ذمته دين ستغرق ماله ،و عد حوﻻن
ا ول ع اﳌال و و ملك صاحبه بال سبة لﻸموال ال ش ط ف ا ا ول.
 -٢النصوص الواردة الز اة من حيث أموال ا معللة ول ست أمورا عبدية ،إذ لم
يقم دليل ع أ ا توقيفية ،والعلة فرضية الز اة اﻷموال الز و ة

نماؤ ا بالفعل

أو بالقوة .لذا فإن ل مال نام -أو قابل للنماء -يص ﻷن ي ون وعاء للز اة و ذا ما يدل
عليه عموم النصوص من القرآن والسنة وما يتوافق مع اﳌقصد العام للشرعة.
 -٣ي ب ع ح ومات الدول اﻹسﻼمية أن تتو جمع وتحصيل وتفر ق الز اة
وعدم ترك ا ل

ود الفردية تطبيقا لقوله عا :

ﱡٱﲉﲊﲋﲌ...ﱠ سورة التو ة ،اﻵية.١٠٣ :
 -٤الز اة تجب اﳌال ا اص دون العام ،ولكن عض العلماء اﳌعاصر ن يرون
أن القطاع العام اﻻقتصادي الذي يأخذ ش ل اﳌؤسسات التجار ة تجب فيه الز اة،
ﻷ ا حق للفقراء واﳌساك ن ﻻ ي ب أن شارك م فيه اﳌ سور ن من أبناء اﻷمة.
و اﳌملكة العر ية السعودية تؤخذ الز اة من نص ب ا
فيه

ومة الذي سا م

اﳌؤسسات التجار ة ،كنصي ا من شركة "سابك" ولكن ﻻ تفرض الز اة ع
)(٥١٩
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اﳌؤسسات اﻻقتصادية ا

ومية العامة ،أي ال تملك ا ا

ومة ب سبة )،(٪١٠٠

كشركة "ب وم ن" باعتبار ا مل ا عاما.
 -٥نﻈام ا سابات القومية و إطار م
اﻻقتصادي

صمم لقياس مجمل نتائج ال شاط

تمع ما خﻼل ف ة زمنية معينة – سنة غالبا  -و و نﻈام اق حته

الدائرة اﻹحصائية ل يئة اﻷمم اﳌتحدة لتطبقه مختلف دول العالم ل ساعد ا
تقديم صورة شاملة لﻼقتصاد القومي

يئة بيانات رقمية مت املة لﻺنتاج اﳌادي

وا دمي والتدفقات اﳌالية والعﻼقة ب ن مختلف القطاعات اﻻقتصادية .و و بذلك
عت مصدرا اما للتخطيط اﻻقتصادي ورسم السياسات اﻻقتصادية ،كما يمكن
اﻻستفادة من بياناته للت بؤ اﻹحصا ي بمستقبل اتجا ات ال شاط اﻻقتصادي.
 -٦يمكن تطو ع نﻈام ا سابات القومية  -أداة فنية  -واﻻستفادة منه
تقدير حصيلة الز اة اﳌتوقعة اقتصاد أي دولة إسﻼمية .و ذا من شأنه أن ساعد
الدول اﻹسﻼمية ع تخطيط ورسم سياسا ا اﳌالية ا الية ،ومعرفة النص ب
ال س الذي سا م به ل قطاع اقتصادي حصيلة الز اة ،وأيضا معرفة التغ
اﳌسا مة ال س ية ل ذه ا صيلة مع غ ال شاط اﻻقتصادي ع الزمن.
 -٧اتخذت ذه الدراسة من بيانات ا سابات القومية للمملكة العر ية
السعودية مجاﻻ تطبيقيا لتقدير حصيلة الز اة اﳌتوقع جمع ا

اﻻقتصاد

السعودي ،باستخدام القواعد والطرق اﻹحصائية ال قدم ا ذه الدراسة.
 -۸أرقام الناتج ا

اﻹجما ل ل قطاع اقتصادي غ مناسبة لﻼستخدام

اﳌباشر لتحديد بنود وعاء ال شاط اﻻقتصادي الذي تجب فيه الز اة .واﻷمر يقت
عديﻼت و ضافات ل ذه البيانات .فالز اة تجب ع ال وات والدخول ،والناتج ع
عن تيار الدخل اﳌتحقق فقط ،ولكن يمكن من خﻼله الوصول إ أصول القطاع
اﻻقتصادي ا اضعة للز اة.
)(٥٢٠
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واﻷصول ا اضعة للز اة

اﻷصول اﳌتداولة دون الثابتة ﻷن اﻷخ ة من قبيل

أصول القنية اﳌعفاة من الز اة .و عرض البحث لطر قت ن للوصول إ قيمة اﻷصول
اﳌتداولة أي قطاع اقتصادي.
الطرقة اﻷو  :مباشرة و عتمد ع وجود بيانات حول " سبة رأس اﳌال اﳌس ثمر إ
الدخل" ،وكذلك سبة "رأس اﳌال اﳌتداول إ مجمل رأس اﳌال
اﳌس ثمر".
الطرقة الثانية :غ مباشرة و عتمد ع وجود بيانات حول سبة اﻷر اح لتعو ضات
العامل ن .و معرفة مقدار اﻷر اح كجزء من فائض ال شغيل ،و اف اض
سبة اﻷر اح ملة رأس اﳌال اﳌس ثمر نتوصل إ رأس اﳌال اﳌس ثمر
القطاع .ثم باستخدام " سبة رأس اﳌال اﳌتداول إ جملة رأس اﳌال"
نحدد رأس اﳌال اﳌتداول ا اضع للز اة القطاع اﻻقتصادي.
 -۹ناك ثروات تجب فيها الز اة ) ال وة ا يوانية وال وة النقدية( ولكن أرقام ا
اﻹجمالية غ مناسبة لﻼستخدام اﳌباشر لتحديد الوعاء وتقدير حصيلة الز اة .و
ا الة ت ون بحاجة لبيانات توزع ملكية ذه ال وات

ذه

ش ل توزعات تكرار ة .فإذا

علمنا التوزعات التكرار ة ﳌلكية ذه ال وات ،يمكن تطبيق عض الطرق الفنية
اﻹحصائية لتحديد مجموعة اﳌﻼك الذين بلغت ملكي م النصاب فتجب ع أموال م
الز اة ،وكذا ا موعة ال لم تبلغ ملكيا م النصاب فتعفى من الز اة.
 -۱۰التص يف الصنا القيا

الدو لﻸ شطة اﻻقتصادية قد يجمع ب ن

أموال ل ا أح ام فق ية مختلفة .كما ظ ر معنا قطاع الزراعة الذي ي سع مف ومه
ل شمل اﻹنتاج النبا ي وا يوا ي واﳌا ي وا شري ومنتجات الغابات واﳌرا والصيد،
و ذا ان التص يف الدو يصنف ذه اﻷ شطة

قطاع واحد ﳌا يجمع بي ما من

خصائص مش كة مناسبة لغرضه ،فإن اﻷمر يقت

منا عند تقدير حصيلة الز اة

)(٥٢١
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إعادة ترت ب ذه اﻷ شطة بما يجعل ا صا ة لتطبيق أح ام الز اة عل ا نﻈرا
ﻻختﻼف ذه اﻷح ام ب ن مال وآخر.
 -١١تم تقدير حصيلة الز اة وفقا لثﻼثة آراء:
اﻷول :و مجموعة اﻻج ادات الفق ية ال تطبق ا مص ة الز اة والدخل اﳌملكة
العر ية السعودية.
والثا ي :و اج ادات الدكتور يوسف القرضاوي كما عرض ا مؤلفه الفذ "فقه الز اة".
والثالث :و رأي عض اﳌعاصر ن الذين يرون تزكية القطاع العام اﻻقتصادي الذي
يأخذ الصفة التجار ة باﻹضافة إ تزكية شاط القطاع ا اص.
 -۱۲ان الوعاء اﳌستخدم بال سبة للرأي اﻷول )رأي اﳌص ة( و صا رأس
اﳌال العامل )اﳌتداول( آخر العام ،و عادل رأس اﳌال العامل أول العام باﻹضافة
لنمائه و معدل ر ع العشر ،وذلك بال سبة ل ل شاط اقتصادي يتم من خﻼل
مؤسسات تقوم بتقليب اﳌنتجات بيعا وشراء ع أساس تجاري .و قابل ذا الوعاء
ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ذلك ا زء من صا ال شغيل الذي ع عن النماء أو
اﻷر اح عد اس بعاد ا تﻼك رأس اﳌال وما يقابل ا اجات اﻷصلية من ذا )النماء(
ثم يضاف إليه رصيد القطاع ا اضع للز اة و و رأس اﳌال العامل أو اﳌتداول.
أما بال سبة للرأي الثا ي )رأي د .القرضاوي( فإن الوعاء و صا الغلة أو
اﻹيراد و معدل ) (٪۱۰و قابله ع اﳌستوى الك لﻼقتصاد ،صا فائض ال شغيل
عد اس بعاد قيمة ا تﻼك رأس اﳌال الثابت وما يقابل ا اجات اﻷصلية.
وأخ ا فإن معدل الواجب والوعاء الذي يراه أ

اب الرأي الثالث مماثل

ﳌعدل الواجب وللوعاء عند القرضاوي ،غ أن الوعاء نا شمل -كما ذكرنا -دخل
القطاع العام اﻻقتصادي باﻹضافة لدخل القطاع ا اص .مع مﻼحﻈة أن تقديراتنا
)(٥٢٢
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وفقا للرأي ن الثا ي والثالث لم شمل ،تقدير حصيلة ز اة كسب العمل )و و اﳌال
الذي يرى د .القرضاوي واﳌوسعون وجوب تزكيته( .ﻷن تقدير ذلك يحتاج لبيانات
تفصيلية لم تكن متاحة للباحث.
 -۱۳ونﻈرا ﻷن أ

اب الرأي الثالث يرون وجوب خضوع القطاع العام

اﻻقتصادي للز اة ،فإ م أوجبوا الز اة ع قطاع ال وة اﳌعدنية ا
اختلفوا

ومي ولك م

معدل الواجب فم م من رأى أنه ر ع العشر وآخرون رأوه ا مس ،وقد

طبقنا دراس نا معدل ر ع العشر.
 -١٤أما بال سبة لل وة النقدية فقد ان الوعاء متماثﻼ عند ا ميع .وتمثل ع
مستوى اﻻقتصاد ك ل بما يخص اﻷفراد من التعر ف الثالث للنقود الذي يضم
النقود اﳌوجودة

التداول ،والودا ع ا ار ة ،واﻻدخار ة ،باﻹضافة للودا ع شبه

النقدية .أما ما يخص اﳌؤسسات ا اصة من ذه الودا ع فقد اس بعد ﻷنه سبق
اح سا ا ضمن رأس اﳌال العامل للقطاعات اﻻقتصادية ا تلفة وال سبق أن
ّ
قدرنا الز اة الواجبة عل ا.
 -١٥بلغت حصيلة الز اة اﳌمكن جمع ا من اﻻقتصاد السعودي وفقا لبيانات
عام ١٤٠٦ه ما مجموعه ) (٥۸۰۳مليون ر ال وفقا لرأي مص ة الز اة والدخل
السعودية ونحو ) (٦١٥٥مليون ر ال وفقا لرأي د .القرضاوي .ونحو ) (٨٥١٧مليون
ر ال وفقا لرأي اﳌوسع ن .وش لت ذه ا صيلة ك سبة الناتج اﻹجما السعودي
ال سب التالية وفقا لﻶراء الثﻼثة السابقة وع ال ت ب:
٪٢٬٦ ، ٪٢٬٦ ، ٪٢٬٥
 -١٦وفقا لرأي مص ة الز اة والدخل السعودية ،ورأي د .القرضاوي ،فقد
سا م القطاعات ا دمية )التجارة ،والنقل ،واﳌال ،وا دمات( بأك

سبة

حصيلة الز اة اﻹجمالية ،تﻼ ا القطاعات اﻹنتاجية .ب نما سا مت القطاعات
)(٥٢٣
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اﻹنتاجية بأك نص ب

حصيلة الز اة اﻹجمالية وفقا لرأي اﳌوسع ن ،تﻼ ا

القطاعات ا دمية .ووا

أن س ب تقدم حصيلة ز اة القطاعات اﻹنتاجية عند

اﳌوسع ن عود ﻷ م يز ون قطاع ال وة اﳌعدنية و و قطاع سا م ب سبة كب ة
الناتج ا

اﻹجما السعودي.

 -۱۷لم شمل ذه الدراسة عض اﻷموال من الدخول وال وات ال تجب ف ا
الز اة لعدم توافر بيانات عن توز ع ملكيا ا ،وذلك مثل كسب العمل عند من يرى
تزكيته ،ومثل ثروات اﻷفراد من أرصدة وح الذ ب والفضة ،واس ثمارا م
صناديق اﻻس ثمار باﳌصارف التجار ة وما يملكه اﳌواطنون من ودا ع خارج البﻼد.
والن يجة العملية ل ذا

أن تقديراتنا ي ب أن ينﻈر إل ا ع أ ا ا د اﻷد ى

صيلة الز اة اﳌن شرة اﻻقتصاد السعودي.
 -۱۸عند دراسة أثر النمو اﻻقتصادي ع حصيلة الز اة ،اف ضنا أن سبة
"حصيلة ز اة القطاع إ ناتجه اﻹجما " مستقرة .وقدرنا الناتج اﻹجما للقطاعات
اﻻقتصادية سنة قادمة )١٤١٥ه( ،ثم بضرب تلك ال سبة الناتج اﳌقدر توصلنا
إ حصيلة الز اة اﳌتوقعة عام ١٤١٥ه.
-۱۹

ح ن ش لت جملة حصيلة الز اة نحو ) (٪٢٬٥من الناتج اﻹجما

السعودي عام ١٤٠٦ه وفقا لرأي مص ة الز اة والدخل السعودية ،بلغت ذه
ال سبة نحو ) (٪٣٬٢عام ١٤١٥ه.
 -۲۰عزى ذه الز ادة " سبة حصيلة الز اة إ الناتج" إ نمو قطاع الزراعة
اﳌتوقع وتزايد مسا مته ال س ية مقارنة غ ه من القطاعات ،و مكن القول عموما،
أن القطاعات ال زادت أ مي ا ال س ية

الناتج اﳌتوقع لعام ١٤١٥ه زادت

مسا م ا ال س ية حصيلة الز اة ال لية و العكس
)(٥٢٤
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وكما أسلفنا

اﳌقدمة فإنه ي ب

النﻈر إ نتائج ذه الدراسة

ضوء

اﳌقدمات والفرضيات ال انطلقت م ا .و فرضيات ﻻ تخرج عن ما و شا ع
الدراسات اﻹحصائية واﻻقتصادية ا اصة بحسابات الدخل القومي.
وأخ ا ،فإن أدعو اﳌو ﱠ
عز وجل أن ي ون ج دي ذا قد حقق ال دف اﳌرجو
منه ،وأن ينفع به تقدم دراسات اﻻقتصاد اﻹسﻼمي .وآخر دعوانا أن ا مد
العاﳌ ن وص ﷲ عا وسلم ع نب نا محمد وع آله و

)(٥٢٥

به أجمع ن.

رب

(٥٢٧)
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 القرآن الكر م. ابن العر ي ،محمد بن عبدﷲ .أح ام القرآن .تحقيق :ع محمد البجاوي) .ب وت:دار الفكر ،د.ت.(.
 ابن كث  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر .تفس القرآن العﻈيم) .ب وت :دار اﳌعرفة،١٤٠٢ه(.
 اﻵ ي ،صا عبدالسميع .جوا ر اﻹ ليل) .ب وت :دار اﳌعرفة( .۱۳۸/١ اﻷصف ا ي ،ا س ن بن محمد الراغب .اﳌفردات غر ب القرآن) .القا رة :اﻷنجلواﳌصر ة ،د.ت.(.
ا صاص ،أحمد بن ع  .أح ام القرآن) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(. الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن ا سن .التفس الكب  ،ط) .٢ط ران :دارالكتب العلمية ،د.ت.(.
 -رضا ،محمد رشيد .تفس القرآن الكر م ،الش

بتفس اﳌنار ،ط) .٢ب وت :دار

اﳌصر ة ،د.ت.(.
 الط ي ،محمد بن جر ر .جامع البيان عن تأو ل آي القرآن ،ط) .٢مصر :شركةمكتبة ومطبعة مصطفى الباب ا ل ۱۳۷۳ ،ه(.
 القرط  ،أبو عبدﷲ محمد بن أحمد اﻷنصاري .ا امع ﻷح ام القرآن) .ب وت :دارإحياء ال اث العر ي١٤٠٥ ،ه(.
)(٥٢٩
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 قطب ،سيد .ظﻼل القرآن) .القا رة :دار الشروق۱۳۹۳ ،ه(. اﳌيدا ي ،عبدالرحمن حبنكة .قواعد التدبر اﻷمثل لكتاب ﷲ عز وجل ،ط.۲)دمشق :دار القلم١٤٠٩ ،ه(.
 -ابن اﻷث  ،أبو السعادات اﳌبارك بن محمد .ال ايات

غر ب ا ديث .تحقيق

محمود الطنا ) .ب وت :اﳌكتبة اﻹسﻼمية ،د.ت.(.

 ابن حنبل ،اﻹمام أحمد .مسند اﻹمام أحمد) .القا رة :دار اﳌعارف١٣٩٢ ،ه(. -ابن العر ي ،أبو بكر محمد بن عبدﷲ .عارضة اﻷحوذي شرح

يح ال مذي.

)ب وت :دار الكتب العلمية ،د.ت.(.
 -ابن القيم ،محمد بن أ ي بكر .زاد اﳌعاد

دي خ العباد .تحقيق :شعيب وعبد

القادر اﻷرناؤوط ،ط ) .١٤ب وت :مؤسسة الرسالة١٤٠٧ ،ه(.
 ابن ماجة ،محمد بن يز د .س ن ابن ماجة .تحقيق :محمد فؤاد عبدالبا ) .مصر:ع

البا ي ا ل  ،د.ت.(.

 ابن ال مام ،عبدالرزاق .اﳌصنف) .جو ا س غ :ا لس العل  ،ب وت :توز ع اﳌكتباﻹسﻼمي١٤٠٣ ،ه(.
 البا  ،سليمان بن خلف .اﳌنتقى شرح موطأ اﻹمام مالك) .ب وت :دار الكتابالعر ي ،د.ت.(.
 -البخاري ،محمد بن إسماعيل.

يح البخاري) .ب وت :دار الفكر١٤٠١ ،ه(.

 الب قي ،أحمد بن حس ن .الس ن الك ى) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(.)(٥٣٠
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 -ال مذي ،محمد بن مو  ،ا امع ل

يح س ن ال مذي .تحقيق :محمد فؤاد

عبدالبا  ،ط) .٣القا رة :مطبعة مصطفى البا ي ا ل ۱۳۹۱ ،ه۱۹۷۹/م(.
 الدارقط  ،ع بن عمر .س ن الدارقط  .تحقيق :عبدﷲ يما ي) .اﳌدينة اﳌنورة،شر عبدﷲ يما ي ،طبع دار ا اسن بالقا رة۱۳۸۹ :ه(.
 الزرقا ي ،سيدي محمد .شرح الزرقا ي ع موطأ اﻹمام مالك) .د.م ،دار الفكر،١٣٥٥ه(.
 الز ل  ،عبدﷲ بن يوسف .نصب الراية ﻷحاديث ال داية ،ط) .۲ب وت :اﳌكتباﻹسﻼمي١٣٩٣ ،ه(.
 -ال

ستا ي ،أبو داود سليمان بن اﻷشعث .س ن أ ي داود .تحقيق :محمد مح

الدين عبدا ميد) .ب وت :دار إحياء السنة ،د.ت.(.
 السيوطي ،عبدالرحمن .تنو ر ا والك ع موطأ اﻹمام مالك) .ب وت :دار الندوةا ديدة ،د.ت.(.
 الشو ا ي ،محمد بن ع  .نيل اﻷوطار شرح منتقى اﻷخبار من أحاديث سيد اﻷخبار.)مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البا ي ا ل  ،د.ت.(.
الصنعا ي ،محمد بن إسماعيل ،سبل السﻼم شرح بلوغ اﳌرام .تحقيق :إبرا يمعصر) .القا رة :دار ا ديث ،د.ت.(.
 عبدالبا  ،محمد فؤاد .اللؤلؤ واﳌرجان فيما اتفق عليه الشيخان) .ب وت :اﳌكتبةالعلمية ،د.ت(.
 الغماري ،أحمد بن محمد الصديق .ال داية تخر ج أحاديث البداية .تحقيق :عنايف بقا  ،ط) .۱ب وت :عالم الكتب١٤٠٧ ،ه(.
)(٥٣١

مراجع البحث

 مالك بن أ س .اﳌوطأ .تحقيق :محمد فؤاد عبدالبا ) .القا رة :دار إحياء الكتبالعر ية ،د.ت.(.
 ال سا ي ،أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب .س ن ال سا ي شرح السيوطي ،تحقيق:عبدالفتاح أبو غدة) .حلب :مكتبة اﳌطبوعات اﻹسﻼمية١٤٠٦ ،ه(.
 -النووي ،يح بن شرف.

يح مسلم شرح النووي .تحقيق :عبدﷲ أبو ز نة.

)القا رة :دار الشعب ،د.ت.(.

 ابن عابدين ،محمد أم ن .حاشية رد ا تار .ط ) .۲ب وت :دار الفكر۱۳۸٦ ،ه(. ابن ال مام ،كمال الدين محمد .شرح فتح القدير .ط) .۱مصر :مكتبة مصطفىالبا ي ا ل ۱۳۸۹ ،ه(.
 الز ل  ،أبو محمد عبدﷲ بن يوسف ا نفي .ت ي ن ا قائق شرح ك الوثائق.)ب وت :دار اﳌعرفة ،د.ت.(.
 السرخ  ،محمد بن أ ي س ل .كتاب اﳌ سوط .ط) .٢ب وت :دار اﳌعرفة١٣٩٨ ،ه(. الغني  ،عبدالغ  .اللباب شرح الكتاب .تحقيق :محمد مح الدين عبدا ميد،ط) .٤ب وت :دار الكتاب العر ي۱۳۹٩ ،ه(.
 ال اسا ي ،عﻼء الدين أبو بكر بن مسعود .بدا ع الصنا ع ترت ب الشرا ع ،ط.۲)ب وت :دار الكتب العلمية١٤٠٦ ،ه(.

)(٥٣٢
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 ابن جزي ،محمد بن أحمد .القوان ن الفق ية) .تو س :الدار العر ية للكتاب،۱۹۸۲م(.
 -ابن رشد ،محمد بن أحمد .بداية ا

د و اية اﳌقتصد) .القا رة :اﳌكتبة التجار ة

الك ى ،د.ت.(.
 ابن رشد ،محمد بن أحمد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل مسائلاﳌستخرجة) .ب وت :دار الغرب اﻹسﻼمي١٤٠٤ ،ه(.
 ابن رشد ،محمد بن أحمد ،مقدمات ابن رشد مع اﳌدونة الك ى) .ب وت :دار الفكر،۱۳۹۸ه( .۲۳٥/١
 ابن رشد ،محمد بن أحمد .اﳌقدمات اﳌم دات لبيان ما اقتضته رسوم اﳌدونةالك ى من اﻷح ام الشرعيات ،والتحصيﻼت ا كمات أم ات مسائل ا اﳌشكﻼت.
تحقيق :محمد ح  .ط) .١ب وت :دار الغرب اﻹسﻼمي١٤٠٨ ،ه(.
 ا ص  ،أبو بكر .كفاية اﻷخيار حل غاية اﻻختصار) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(. ا طاب ،محمد بن محمد بن عبدالرحمن .كتاب موا ب ا ليل لشرح مختصرخليل .ط) .۲ب وت :دار الفكر١٣٩٨ ،ه(.
 -ا ر  ،محمد بن عبدﷲ .ا ر

ع مختصر سيدي خليل) .ب وت :دار صادر،

د.ت.(.
 الدرديري ،أبو ال ات سيدي أحمد .الشرح الكب ) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(. العدوي ،ع الصعيدي .حاشية ع كفاية الطلب الر ا ي) .،...مصر :شركة مطبعةمصطفى البا ي ا ل ۱۳٥۷ ،ه(.
)(٥٣٣
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 -القرط  ،ابن عبدال النمري .كتاب ال ا

فقه أ ل اﳌدينة اﳌال ي .تحقيق :محمد

بن محمد أحيد ولد باديك اﳌور تا ي) .د.م :.الناشر ا قق١٣٩٩ ،ه(.
 الق وا ي ،ابن أ ي ز د .م ن الرسالة) .ب وت :مكتبة الثقافة ،د.ت.٧٧ -٧٦ (. مالك بن أ س .اﳌدونة الك ى) .ب وت :دار الفكر۱۳۹۸ ،ه(. -اﳌواق ،محمد بن يوسف .التاج واﻹ ليل

تصر خليل .امش شرح ا طاب .ط.١

)مصر :مطبعة السعادة١٣٢٨ ،ه(.

 البيجوري ،إبرا يم  .حاشية البيجوري ) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(. ا مل ،سليمان .حاشية ا مل ع شرح اﳌن ) .ب وت :دار إحياء ال اث العر ي،د.ت.(.
 الرم  ،ش اب الدين .اية ا تاج إ شرح اﳌ اج .الطبعة اﻷخ ة )مصر :شركةمكتبة ومطبعة مصطفى البا ي ا ل ١٣٨٦ ،ه(.
 السيوطي ،جﻼل الدين عبدالرحمن بن أ ي بكر محمد .اﻷشباه والنﻈائر قواعدوفروع فقه الشافعية) .ب وت :دار الكتب العلمية١٤۰۳ ،ه(.
 الشاف  ،محمد بن إدر س .اﻷم .ط) .۲ب وت :دار الفكر١٤٠٣ ،ه(. الشر ي  ،محمد ا طيب .مغ ا تاج إ معرفة معا ي ألفاظ اﳌ اج) .القا رة:اﳌكتبة التجار ة١٣٤٧ ،ه(.
 الش ازي ،إبرا يم الف وز آبادي .اﳌ ذبمطبعة مصطفى البا ي١٣٩٦ ،ه(.
)(٥٣٤

فقه اﻹمام الشاف  .ط) .٣القا رة:

مراجع البحث

 الغزا  ،اﻹمام أبو حامد محمد بن محمد .إحياء علوم الدين ،ط) .٢د.م ،.دارالفكر١٤٠٠ ،ه(.
 اﳌليباري ،ز ن الدين .فتح اﳌع ن شرح قرة الع ن بم مات الدين) .مصر :مصطفىالبا ي ا ل  ،د.ت.(.
 -النووي ،يح بن شرف .ا موع شرح اﳌ ذب) .اﳌدينة اﳌنورة :اﳌكتبة السلفية ،د.ت.(.

 ابن قدامة ،موفق الدين عبدﷲ .ال اتحقيق :ز

فقه اﻹمام اﳌبجل أحمد بن حنبل.

الشاو ش .ط) .٤ب وت :اﳌكتب اﻹسﻼمي١٤٠٥ ،ه(.

 ابن قدامة ،عبد الرحمن بن أحمد .اﳌغ ) .ب وت :دار الكتاب العر ي۱۳۹۲ ،ه(. ابن القيم ،محمد بن أ ي بكر .إعﻼم اﳌوقع ن عن رب العاﳌ ن .تحقيق :محمد محالدين عبدا ميد ،ط) .۲القا رة :اﳌكتبة التجار ة الك ى۱۳۷۱ ،ه١٩٥٥/م(.
 ابن النجار ،محمد بن أحمد .منت اﻹرادات .تحقيق :عبدالغ عبدا الق) .ب وت:عالم الكتب ،د.ت.(.
 ال و ي ،منصور بن يو س .شرح منت اﻹرادات) .ب وت :دار الفكر ،د.ت.(. ال و ي ،منصور بن يو س .كشاف القناع من م ن اﻹقناع .مراجعة  :ﻼل مصيل .)الر اض :مكتبة النضر ا ديثة ،د.ت.(.
 السيوطي ،مصطفى .مطالب أو الن شرح غاية اﳌنت ) .دمشق :اﳌكتب اﻹسﻼمي،۱۳۸۰ه(.

 -ابن حزم ،ع بن أحمد .ا

) .ب وت :دار اﻵفاق ا ديدة ،د.ت.(.
)(٥٣٥
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 ابن قدامة ،عبدﷲ بن أحمد ،روضة الناظر وجنة اﳌناظر ومع ا شرح نز ة ا اطرالعاطر للشيخ عبدالقادر بدران الدومي ،ط) .۲الر اض :مكتبة اﳌعارف١٤٠٤ ،ه(.
 أبو ز رة ،محمد .أصول الفقه) .القا رة :دار الفكر العر ي ،د.ت.(. -اﻷسنوي ،جمال الدين .اية السول

شرح م اج اﻷصول) .ب وت :عالم الكتب،

د.ت.(.
 بدران ،أبو العين ن .أصول الفقه اﻹسﻼمي) .اﻹسكندر ة :مؤسسة شباب ا امعة،١٩٨٤م(.
 البغدادي ،أحمد بن ع  .الوصول إ اﻷصول .تحقيق :عبدا ميد أبو ز نة.)الر اض :مكتبة اﳌعارف١٤٠٣،ه(.
 بك ،محمد ا ضري .أصول الفقه .ط) .٦مصر :اﳌكتبة التجار ة الك ى١٣٨٩ ،ه(. حسب ﷲ ،ع  .أصول ال شر ع اﻹسﻼمي .ط) .٥القا رة :دار اﳌعارف۱٣۹٦ ،ه(. الزرك  ،محمد بن ادر .اﳌ شور القواعد .تحقيق :ت س فائق أحمد محمود.)ال و ت :وزارة اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية١٤٠٥ ،ه(.
 -زروق ،أحمد ال

 .شرح الرسالة) .مصر :اﳌطبعة ا مالية۱۳۳۲ ،ه١٩١٤/م(.

 السرخ  ،محمد بن أحمد .أصول السرخ ) .ب وت :دار اﳌعرفة۱۹۹۳ ،ه(. -الشاط  ،أبو إ

اق إبرا يم بن مو  .اﳌوافقات أصول اﻷح ام) .ب وت :دار

الفكر ،د.ت.(.
 الشاف  ،محمد بن إدر س .الرسالة .تحقيق :أحمد محمد شاكر) .ب وت :اﳌكتبةالعلمية ،د.ت.(.
)(٥٣٦
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 الغزا  ،أبو حامد محمد بن محمد ،اﳌستصفى من علم اﻷصول .ط) .١ب وت :دارصادر١٣٢٢ ،ه(.
 غنايم ،محمد ن يل .تقر ب ال اث :الرسالة لﻺمام الشاف ) .القا رة :مركز اﻷ راملل جمة وال شر١٤٠٨ ،ه(.
 -القرا  ،ش اب الدين أحمد بن إدر س .الفروق) .ب وت :دار اﳌعرفة ،د.ت.(.

 ابن تيمية ،أحمد بن عبدا ليم .مجموع فتاوى ابن تيمية ،جمع وترت ب عبدالرحمنبن قاسم) .الر اض :مكتبة اﳌعارف ،د.ت.(.
 -الشاط  ،أبو إ

اق إبرا يم بن مو  ،فتاوى اﻹمام الشاط  .تحقيق :محمد

أبو اﻷجفان .ط) .۲تو س :محمد أبو اﻷجفان١٤٠٦ ،ه(.
 شلتوت ،محمود .الفتاوى) .القا رة :دار الشروق١٤٠٠ ،ه(. كتاب اﻷ رام اﻻقتصادي :الفتاوى اﻹسﻼمية القضايا اﻻقتصادية :أح ام الز اة.)القا رة :مؤسسة اﻷ رام۱۹۸۹ ،م( العدد.١٥ ،
 مؤتمر الز اة اﻷول .توصيات وفتاوى) .ال و ت :ب ت الز اة١٤٠٤ ،ه(. اﳌودودي ،أبو اﻷع  .فتاوى الز اة ) .جدة :مركز أبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي ،جامعةاﳌلك عبدالعز ز١٩٨٥ ،م(.

 ابن تيمية ،أحمد بن عبدا ليم .السياسة الشرعية) .دمشق :مكتبة دار البيان،١٤١٥ه(.
)(٥٣٧
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 ابن خلدون ،عبدالرحمن .مقدمة ابن خلدون .ط) .٤ب وت :دار القلم۱۹۸۱ ،م(. ابن سﻼم ،أبو عبيد .اﻷموال .تحقيق :محمد خليل راس) .ب وت :دار الفكر،۱۳۹٥ه(.
 ابن القيم ،محمد بن أ ي بكر .بدا ع الفوائد ) .ب وت :دار الكتاب العر ي ،د.ت.(. ابن منﻈور ،محمد بن مكرم .لسان العرب ) .ب وت :دار صادر ،د.ت.(. ابن منيع ،عبدﷲ .الورق النقدي :حقيقته ،تار خه ،قيمته ،حكمه .ط) .٢الر اض:مطا ع الفرزدق١٤٠٤ ،ه(.
 أبو ز رة ،محمد وآخرون .مشروع قانون الز اة) .القا رة :دار ال دى ،د.ت.(. -أبو ز رة ،محمد .الت افل اﻻجتما

اﻹسﻼم) .القا رة :دار الفكر العر ي ،د.ت.(.

 أبو ز رة ،محمد .اﳌلكية ونﻈر ة العقد الشر عة اﻹسﻼمية) .القا رة :دار الفكرالعر ي ،د.ت.(.
 أبو السعود ،محمود .فقه الز اة اﳌعاصر) .اﳌملكة اﳌتحدة :أكسفورد لل شر،۱۹۸۹م .
 أبو السعود ،محمد .خطوط رئ سية اﻻقتصاد اﻹسﻼمي) .ب وت :مطبعة معتوقإخوان۱۳۸٥ ،ه(.
 أبو سليمان ،عبدالو اب إبرا يم .ز اة الديون اﻻس ثمار ة اﳌؤجلة واﻹس انيةا

ومية .بحث مقدم للندوة اﻷو لقضايا الز اة اﳌعاصرة ،اﳌنعقد القا رة

 ١٦-١٤ر يع اﻷول ۱٤۰۹ه.
 أبو يوسف ،عقوب بن إبرا يم .كتاب ا راج .تحقيق :إحسان عباس) .ب وت :دارالشروق١٤٠٥ ،ه(.
)(٥٣٨
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 أبو ع  ،محمد بن ا س ن الفراء .اﻷح ام السلطانية) .ب وت :دار الكتب العلمية،١٤٠٣ه(.
 إسماعيل ،حامد محمود .إلزامية الز اة وتطبيق ا من و اﻷمر .بحث مقدم للندوةاﻷو لقضايا الز اة اﳌعاصرة .القا رة  ١٦-١٤ر يع اﻷول۱٤۰۹ ،ه.
 أن س ،إبرا يم وآخرون .اﳌ م الوسيط) .ب وت :دار الفكر(. البنا ،محمود عاطف .نﻈام الز اة والضرائب اﳌملكة العر ية السعودية) .الر اض:دار العلوم١٤٠٣ ،ه(.
 البﻼذري ،أحمد بن يح بن جابر .فتوح البلدان) .مصر :شركة طبع الكتب العر ية،۱۹۰۱م(.
 ب ت الز اة .ز اة ال وة التجار ة والصناعية) .ال و ت :ب ت الز اة ،د.ت.(. -بيصار ،محمد عبدالرحمن .التوجيه ال شر

اﻹسﻼم) .ب وت :م شورات اﳌكتبة

العصر ة١٣٩٢ ،ه(.
 جمجوم ،عبدالعز ز .فر ضة الز اة وتطبيقا ا العملية اﳌملكة العر ية السعودية."ندوة الز اة الثانية  -الر اض١٤٠٦ :ه".
 -ا نيدل ،حمد العبدالرحمن .نﻈر ة التملك

اﻹسﻼم .ط) .۲ب وت :مؤسسة

الرسالة١٤٠٣ ،ه(.
 -حماد ،نز ه كمال .بحث

مص

"ضمار") .مكة اﳌكرمة :جامعة أم القرى،

۱٤۱۰ه(.
 حماد ،نز ه كمال .دراسات أصول اﳌداينات الفقه اﻹسﻼمي .ط) .١الطائف :دارالفاروق١٤١١ ،ه(.
)(٥٣٩
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 ا طيب ،عبدالكر م .السياسة اﳌالية اﻹسﻼم .ط ) .۲القا رة :دار الفكر العر ي،۱۹۷۹م(.
 ا فيف ،ع  .أح ام اﳌعامﻼت الشرعية ) .البحر ن :بنك ال كة لﻼس ثمار ،د.ت.(. خﻼف ،عبدالو اب .السياسة الشرعية) .القا رة :دار اﻷنصار۱۳۹۷ ،ه(. ا وارزمي ،أحمد محمد يوسف .مفاتيح العلوم .ط) .۲دون م ان ال شر :مكتبةال ليات اﻷز ر ة۱۹۸۱ ،م(.
 -ا ياط ،عبدالعز ز .ال ات

ال شر عات اﻹسﻼمية والقانون الوض  .ط.٢

)ب وت :مؤسسة الرسالة١٤٠٣ ،ه(.
 -الدبو ،إبرا يم فاضل .اﳌعادن والر از :بحث مقارن

اﻻقتصاد اﻹسﻼمي .ط.١

) غداد :طبع بمساعدة ال نة الوطنية لﻼحتفال بمطلع القرن ا امس عشر
ال ري ،د.ت.(.
 -الدر  ،فت  .خصائص ال شر ع اﻹسﻼمي

السياسة وا كم) .ب وت :مؤسسة

الرسالة١٤٠٢ ،ه(.
 -الدر  ،فت

وآخرون .حق اﻻبت ار

الفقه اﻹسﻼمي اﳌقارن )ب وت :مؤسسة

الرسالة١٤٠٤ ،ه(.
 الدمشقي ،أبو جعفر .اﻹشارة إ محاسن التجارة) .القا رة :مكتبة ال ليات اﻷز ر ة،۱۹۷۷م(.
 الد لوي ،شاه و ﷲ أحمد بن عبدالرحيم الفارو .اﳌعرفة .د.ت.(.

)(٥٤٠

ة ﷲ البالغة) .ب وت :دار
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 الر س ،محمد ضياء الدين .ا راج والنﻈم اﳌالية للدولة اﻹسﻼمية .ط) .٥القا رة:مكتبة ال اث۱۹۸٥ ،م(.
 الزحي  ،و بة .الفقه اﻹسﻼمي وأدلته .ط) .۲دمشق :دار الفكر١٤٠٥ ،ه(. الزرقا ،مصطفى أحمد .اﳌدخل لنﻈر ة اﻻل ام الفقه اﻹسﻼمي) .د.م :.دار الفكرد.ت.(.
 الز را ي ،ضيف ﷲ يح  .موارد ب ت اﳌال الدولة العباسية) .مكة اﳌكرمة :اﳌكتبةالفيصلية١٤٠٥ ،ه(.
 سابق ،السيد .فقه السنة .ط) .٨ب وت :دار الكتاب العر ي۱۳۹۱ ،ه(. السمرا ي ،حسام الدين .اﳌؤسسات اﻹدار ة الدولة العباسية) .ب وت :دار الفكرالعر ي١٤٠٣ ،ه(.
 السبا  ،مصطفى .اش اكية اﻹسﻼم .ط) .۲القا رة :الدار القومية للطباعةوال شر۱۹٦۰ ،م(.
اته ،شو إسماعيل .التطبيق اﳌعاصر للز اة) .جدة :دار الشروق١٣٩٧ ،ه(.

-

 الط ي ،أبو جعفر محمد بن جر ر .تار خ اﻷمم واﳌلوك) .القا رة :اﳌطبعة ا س يةاﳌصر ة ،د.ت.(.
 -العبادي ،عبدالسﻼم .اﳌلكية

الشر عة اﻹسﻼمية) .عمان :مكتبة اﻷق

،

۱۳۹٤ه۱۹۷٤/م(.
 العمر ،فؤاد عبدﷲ .نحو تطبيق معاصر لفر ضة الز اة) .ال و ت :ذات السﻼسل،١٤٠٤ه(.
-ع

 ،عبدالرحمن .اﳌعامﻼت ا ديثة وأح ام ا.
)(٥٤١
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 -فرج ،محفوظ إبرا يم .فقه الز اة ع

ضوء القرآن والسنة) .القا رة :دار

اﻻعتصام ،د.ت.(.
 فر ود ،محمد سعيد .إبرا يم ،كمال حس ن .نﻈام الز اة وضر بة الدخل) .الر اض:مع د اﻹدارة العامة١٤۰۷ ،ه(.
 الف وز آبادي ،محمد بن عقوب .القاموس ا يط) .ب وت :دار ا يل ،د.ت.(. قاسم ،يوسف .خﻼصة أح ام ز اة التجارة والصناعة الفقه اﻹسﻼمي) .القا رة:دار ال ضة العر ية۱٤۰۹ ،ه(.
 -القر  ،يح بن آدم .كتاب ا راج ،ت

يح وشرح أحمد شاكر) .ب وت :دار

اﳌعرفة ،د.ت.(.
 القرضاوي ،يوسف .فقه الز اة) .ب وت :مؤسسة الرسالة١٤٠٥ ،ه(. قطب ،سيد .العدالة اﻻجتماعية اﻹسﻼم) .القا رة :دار الشروق١٤۰۰ ،ه(. -الكتا ي ،عبدال  .نﻈام ا

ومة النبو ة ،اﳌس

بال ات ب اﻹدار ة) .ب وت :دار

الكتاب العر ي ،د.ت.(.
 -اﳌاوردي ،أبو ا سن ع

بن محمد بن حب ب .أح ام السلطانية والوﻻيات

السلطانية .ط) .١القا رة :دار الفكر١٤٠٤ ،ه(.
 -اﳌﻈفر ،محمود .إحياء اﻷرا

اﳌوات) .القا رة :اﳌطبعة العاﳌية۱۳۹۲ ،ه(.

 اﳌﻈفر .محمود .ال وة اﳌعدنية وحقوق الدولة واﻷفراد ف ا) .اﻹسكندر ة :م شأةاﳌعارف١٤١٠ ،ه(.
 اﳌقر زي ،تقي الدين أحمد بن ع  .ا طط اﳌقر ز ة) .دون م ان ال شر :مكتبةاﳌلي ١٣٢٤ ،ه(.
)(٥٤٢
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 اﳌودودي ،أبو اﻷع  .نﻈر ة اﻹسﻼم و ديه السياسة والقانون والدستور )ب وت:دار الفكر١۹٦۷ ،م(.
 مو  ،محمد يوسف .نﻈام ا كم اﻹسﻼم) .القا رة :دار الفكر العر ي ،د.ت.(. الندوة اﻷو لقضايا الز اة اﳌعاصرة .القا رة ١٦-١٤ :ر يع اﻷول ١٤٠٩ه اﳌوافق -۲٥ ۲۷أكتو ر ۱۹۸۸م ،فتاوى وتوصيات) .ال و ت :ب ت الز اة(.
 الندوي ،أبو ا سن ع ا س  .اﻷر ان اﻷر عة .ط) .٤ال و ت :دار القلم،١٣٩٨ه(.
 -النواوي ،عبدا الق .النﻈام اﳌا

اﻹسﻼم .ط) .۲ب وت :اﳌكتبة العصر ة،

۱۹۸۱م(.
نوفل ،عبدالرزاق .فر ضة الز اة) .القا رة :دار الشروق ،د.ت.(. النو ري ،ش اب الدين أحمد بن عبدالو اب .اية اﻷرب فنون اﻷدب) .دون م انال شر :دار الكتب اﳌصر ة ،د.ت.(.
 ندي ،السيد عبدالعز ز .إلزامية الز اة وتطبيق ا من و اﻷمر ،بحث مقدم للندوةاﻷو لقضايا الز اة اﳌعاصرة) .القا رة ١٦-١٤ :ر يع اﻷول۱٤۰۹ ،ه(.
 ياقوت ا موي ،ابن عبدﷲ .م م البلدان) .مصر :مطبعة السعادة۱۹۰٦ ،م(. يح  ،أحمد إسماعيل .الز اة عبادة مالية و دارة اقتصادية) .القا رة :دار اﳌعارف،د.ت.(.

)(٥٤٣

مراجع البحث

 أبو اﻷجفان ،محمد .الوقف وأثره التنمية و التوز ع :بحث دراسات اﻻقتصاداﻹسﻼمي) .جدة :مركز أبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي١٤٠٣ ،ه(.
 -أبو السعود ،محمود" .أثر تطبيق النﻈام اﻻقتصادي اﻹسﻼمي

ا تمع" بحث

ضمن مجموعة بحوث مؤتمر الفقه اﻹسﻼمي۱۳۹٦،ه) .الر اض :جامعة اﻹمام
محمد بن سعود اﻹسﻼمية١٤٠٤ ،ه(
 ال كمان ،عدنان خالد .اﳌذ ب اﻻقتصادي اﻹسﻼمي .ط) .۱جدة :مكتبة السوادي،١٤١١ه(.
 ا مال ،محمد غر ب .موسوعة اﻻقتصاد اﻹسﻼمي .ط) .۱القا رة :دار الكتاباﳌصري١٤٠٠ ،ه(.
 -ا صري ،أحمد .السياسة اﻻقتصادية والنﻈم اﳌالية

الفقه اﻹسﻼمي .ط.۱

)ب وت :دار الكتاب العر ي١٤٠٧ ،ه(.
 حمود ،سامي حسن .تطو ر اﻷعمال اﳌصرفية بما يتفق والشر عة اﻹسﻼمية .ط.۲)عمان :اﳌؤلف نفسه١٤٠٢ ،ه(.
 خليل ،محسن .الفكر اﻻقتصادي العر ي اﻹسﻼمي ) .غداد :دار الرشيد لل شر،۱۹۸۲م(.
 ا و  ،الب  .ال وة اﻹسﻼم .ط) .۲القا رة :الناشرون العرب۱۳۹۱ ،ه(. الزرقا ،محمد أ س .دور الز اة اﻻقتصاد العام والسياسة اﳌالية .بحث "أعمالوأبحاث مؤتمر الز اة اﻷول ۱٤٠٤ه") .ال و ت :ب ت الز اة١٤٠٤ ،ه(
)(٥٤٤

مراجع البحث

 -الزرقا ،محمد أ س مصطفى .السياسة اﻻقتصادية والتخطيط

اقتصاد إسﻼمي،

بحث غ م شور) .جدة :مركز أبحاث اﻻقتصاد اﻹسﻼمي ،د.ت.(.
 شابرا ،محمد عمر .نحو نﻈام نقدي عادل :دراسة للنقود واﳌصارف والسياسةالنقدية ضوء اﻹسﻼم .ترجمة :سيد محمد سكر ،مراجعة :د .رفيق اﳌصري ،ط.١
) رندن :اﳌع د العال للفكر اﻹسﻼمي١٤٠٨ ،ه(.
 عطوي ،فوزي .اﻻقتصاد واﳌال ال شر ع اﻹسﻼمي والنﻈم الوضعية) .ب وت :دارالفكر العر ي١٤٠٨ ،ه(.
 عفر ،محمد عبداﳌنعم .النﻈام اﻻقتصادي اﻹسﻼمي وسياساته) ،جدة :دار حافظلل شر والتوز ع١٤٠٩ ،ه(.
 -ع  ،إبرا يم فؤاد أحمد .اﳌوارد اﳌالية

اﻹسﻼم .ط) .٢القا رة :دون الناشر،

۱۹۷۲م(.
صدر اﻹسﻼم وتطبيقا ا

 القحف ،منذر .اﻹيرادات العامة للدولة اﻹسﻼميةُ
اﳌعاصرة .بحث قدم ندوة مالية الدولة اﻹسﻼمية صدر اﻹسﻼم ،شر ن الثا ي،
۱۹۸٦م) .اﻹر د ،اﻷردن :جامعة ال موك۱۹۸٦ ،م(.
 القحف ،منذر .القطاع العام اﻻقتصادي ودوره توليد اﻹيرادات العامة النﻈاماﻻقتصادي اﻹسﻼمي) .جدة :اﳌع د اﻹسﻼمي للبحوث والتنمية ،البنك اﻹسﻼمي
للتنمية١٤٠٩ ،ه(.
 -الكفراوي ،أحمد عوف .سياسة اﻹنفاق العام

اﻹسﻼم) .اﻹسكندر ة :مؤسسة

الشباب ،د.ت.(.
 -مزان ،عبدا يد .النﻈر ات اﻻقتصادية عند ابن خلدون وأسس ا

الفكر

اﻹسﻼمي والواقع ا تم ) .ا زائر :الشركة الوطنية لل شر والتوزع١٩٨١ ،م(.
)(٥٤٥

مراجع البحث

ال شر ع اﻻقتصادي اﻹسﻼمي) .ب وت:

 الن ان ،محمد فاروق .اﻻتجاه ا مامؤسسة الرسالة١٤٠٥ ،ه(.

 يو س ،عبدﷲ مختار .اﳌلكية الشر عة اﻹسﻼمية ودور ا اﻻقتصاد اﻹسﻼمي.)اﻹسكندر ة :مؤسسة شباب ا امعة۱٤٠٧ ،ه(.

 أبو ع  ،محمد سلطان .التخطيط اﻻقتصادي وأساليبه) .القا رة :مكتبة ضةالشرق۱۹۸٥ ،م(.
 باب  ،محمود .الشر ات التجار ة .ط) .١دون بيان ال شر(. -ا اسم ،محمد ع  .مقدمة

اقتصاديات اﳌملكة العر ية السعودية) .القا رة:

جامعة الدول العر ية١٩٦٥ ،م(.
 حس ب ،خ الدين .تقدير الدخل القومي العراق۱۹٦۱-۱۹٥۳ ،م) .ب وت :دارالطليعة۱۹٦۳ ،م(.
 حمزة .سعد ما ر .علم اﻻقتصاد) .القا رة :دار اﳌعارف۱۹٦۷ ،م(. خواجكية ،محمد اشم .الت امل اﻻقتصادي ا ليج العر ي) .ال و ت :م شوراتمجلة دراسات ا ليج وا زرة العر ية ،د.ت.(.
 رضوان ،عبدالقادر محمود .مبادئ ا سابات اﻻقتصادية القومية) .ب وت:م شورات عو دات۱۹۹۰ ،م(.
سافس ،ي.س .التخاصية اﳌفتاح

ومة أفضل .ترجمة :سارة أبو الرب) .عمان:

مركز الكتب اﻷرد ي۱۹۸۹ ،م(.

)(٥٤٦
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 السلوم ،يوسف إبرا يم .دراسات نﻈام التخطيط اﳌملكة العر ية السعودية.ط) .١جدة :امة١٤٠٤ ،ه( .
 -شاف  ،محمد ز ي ومقدمة

النقود والبنوك) .القا رة :دار ال ضة العر ية،

۱۹۸٥م(.
 -شر  ،عبدالرزاق .اﻻقتصاد القيا

التطبيقي) .ب وت :دون الناشر۱۹۸٥ ،م(.

 -الشرع ،حس ن ع  .التطور اﻻقتصادي

اﳌملكة العر ية السعودية ومستقبل

التنمية) .الر اض :دار العلوم للطباعة وال شر١٤٠٣ ،ه(.
 الشيحة ،مصطفى رشدي ،اﻻقتصاد النقدي واﳌصر ) .ب وت :الدار ا امعية،۱۹۸۱م(.
 الشيخ ،ر اض .دراسات نﻈم ا اسبة اﻻقتصادية القومية) .ب وت :دار ال ضةالعر ية۱۹۸۷ ،م(.
 -صادق محمد توفيق .التنمية

دول مجلس التعاون ودروس السبعينات وآفاق

اﳌستقبل) .ال و ت :ا لس الوط للثقافة والفنون واﻵداب١٤٠٦ ،ه(.
 العقاد ،مدحت محمد .مقدمة التنمية والتخطيط) .ب وت :دار ال ضة العر ية،١٩٨٠م(.
 -عتيقة ،ع  .سادة ،رأفت .النفط والتنمية الصناعية

الوطن العر ي) .ب وت:

اﳌؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوز ع۱۹۸٦ ،م(.
 عمر ،حس ن .موسوعة اﳌصط ات اﻻقتصادية) .جدة :دار الشروق،۱۳۹٩ه۱۹۷۹/م(.

)(٥٤٧

مراجع البحث

 -الع سوي ،إبرا يم .القياس والت بؤ

اﻻقتصاد) .القا رة :دار ال ضة العر ية،

۱۹۷۸م(.
-ع

 ،سيد .التنمية اﻻقتصادية

اﳌملكة العر ية السعودية) .الر اض :اﳌؤلف،

١٤٠٤ه(.
 ما سيفلد ،م ران ش .علم اﻻقتصاد) .عمان :مركز الكتب اﻷرد ي۱۹۸۸ ،م(. -منفي  ،محمد فرز .ا سابات القومية واستخدام ا

التخطيط لﻼقتصاديات

العر ية) .دون م ان ال شر :دار الكتاب العر ي١٤٠٤ ،ه(
 الكرم  ،اناستاس .النقود العرية واﻹسﻼمية وعلم النميات) .القا رة :مكتبةالثقافة الدي ية۱۹۸۷ ،م(.
 لوب ،جاك .العالم الثالث وتحديات البقاء .ترجمة :أحمد فؤاد بلبع) .ال و ت :اﳌركزالوط للثقافة والفنون واﻵداب١٤٠٦ ،ه(.
 -اشم ،إسماعيل محمد .مذكرات

النقود والبنوك) .إسكندر ة :دار ا امعات

اﳌصر ة۱۹۷٥ ،م(.

 إبرا يم ،بدوي خليل مصطفى .اﻹحصاءات التطبيقية اﳌملكة العر ية السعودية.)الر اض ومع د اﻹدارة العامة۱۳۹٦ ،ه(.
 اﻷمم اﳌتحدة .الكتاب السنوي ﻹحصائيات الدخل القومي لدول العالم الثالث)نيو ورك :اﻷمم اﳌتحدة۱۹۸۲ ،م(.
 -شادي ،محمد شو  .ا اسبة ا

ومية والقومية) .ب وت :الدار ا امعية،

١۹۸۲م(.
)(٥٤٨
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 جامعة الدول العر ية .النﻈام العر ي اﳌوحد ل سابات القومية. س يجل ،موراي .اﻹحصاء .سلسلة م صات شوم .ترجمة :شعبان شعبان)الر اض:دار اﳌر خ۱۹۷۸ ،م(.
-

التطبيق اﳌعاصر) .القا رة :الز راء

اته ،شو  .تنﻈيم ومحاسبة الز اة
لﻺعﻼم العر ي١٤٠٨ ،ه(.

-

اته ،حس ن .محاسبة الز اة :مف وم ا ونﻈام ا وتطبيق ا) .القا رة :دار التوزع
وال شر ،د.ت.(.

 عبدالفضيل ،محمود ،مقدمة ا اسبة القومية) .القا رة :دار ال ضة العر ية،١٩٨٢م(.
 عوض ،أحمد صفي الدين .اﻹحصاء العام) .الر اض :دار العلوم١٤٠٤ ،ه(. عوض ،رفعت ناصف .أصول ا اسبة الضر ية لز اة عروض التجارة وضر بةاﻷر اح :التجار ة والصناعية ،رسالة ماجست غ م شورة) .القا رة :لية التجارة،
جامعة اﻷز ر١٣٩٦ ،ه(.
 -كنجو ،أن س .اﻹحصاء وطرق تطبيقه

ميادين البحث العل ) .ب وت :مؤسسة

الرسالة١٤٠٢ ،ه(.
 متو  ،حسام الدين محمد .محاسبة الز اة أصول ا العلمية والعملية) .القا رة :دارال ضة العر ية١۹۸٥ ،م(.
 مر  ،عبدال  .ا اسبة القومية ونﻈام حسابات اشباب ا امعة ،د.ت.(.

)(٥٤٩

ومية) .اﻹسكندر ة :مؤسسة

مراجع البحث

 و ل ،بول .اﳌبادئ اﻷولية اﻹحصاء ترجمة :بدر ة عبدالو اب .ط) .٤نيو ورك :دارجون واي وأبنائه۱۹۸٤ ،م(.

 أبو سليمان ،عبدالو اب بن إبرا يم" .إدارة الز اة وحسا ا اﻻقتصادي وتطبيقا ااﳌملكة العر ية السعودية"

مجلة البحوث الفق ية اﳌعاصرة ،العدد الرا ع

السنة اﻷو ١٤١٠ ،ه) ،الر اض(.
 ال سام ،عبدﷲ" .ز اة اﻷس م الشر ات" .مجلة مجمع الفقه اﻹسﻼمي ،العدد ،٤ا زء ) .١جدة :منﻈمة اﳌؤتمر اﻹسﻼمي١٤٠٨ ،ه(
-إ

اق ،خالد" .الرؤ ة اﻹسﻼمية لل شاط اﻻقتصادي والتنمية"

مجلة اﳌسلم

اﳌعاصر ،العدد ١٤٠٠ ،٢٣ه) ،ال و ت(.
 -ا با ي ،أحمد " .ل تجب الز اة

ا ضر والفواكه"

جر دة الشرق اﻷوسط،

العدد  ،۳۷۸۱اﻷر عاء ۱۹۸۹/٤/٥م ،ص ) .١٤لندن :الشركة السعودية لﻸبحاث
وال سو ق الدولية(.
 -خواجكية ،محمد شام .تجر ة التنمية اﻻقتصادية

اﳌملكة العر ية السعودية.

مجلة اﳌستقبل العر ي ،العدد  ،۹۲السنة  ،٩أكتو ر ۱۹۸٦م) .ب وت :مركز
دراسات الوحدة العر ية۱۹۸٦ ،م(.
 الزحي  ،و بة" .ز اة اﻷس م الشر ات" مجلة مجمع الفقه اﻹسﻼمي ،العدد ،٤ا زء اﻷول١٤٠٨ ،ه) .جدة :منﻈمة اﳌؤتمر اﻹسﻼمي(.

)(٥٥٠

مراجع البحث

 جامعة الدول العر ية .حلقة الدراسات اﻻجتماعية ،ا لقة الثالثة) .القا رة :جامعةالدول العر ية۱۹٥۲ ،م(.
 -خورشيد ،مع " .ا سابات ومصفوفات التوازن اﻻجتما "

مجلة اﳌال

والصناعة ،العدد السا ع۱۹۸۹ ،م) .ال و ت :بنك ال و ت الصنا (.
 -الراشد ،م دي" .أسس وأ داف ا اسبة

النﻈام اﻻش ا ي"

مجلة اﳌالية.

)العراق :وزارة اﳌالية العراقية١٩٧٨ ،م(.
 الراشد ،م دي" .اﳌعا ات ا اس ية اﳌستخدمة مجال حساب إيرادات اﻹنتاجالسل ومدى مﻼءم ا ﻷغراض حسابات اﻹنتاج القومي والدخل القومي" مجلة
اﳌالية ،العدد ۱۹۷۹ ،٣/۲م) .العراق :وزارة اﳌالية(.
 ز  ،عبدا س ن" .دراسة إحصاء الدخل القومي الدول اﻻش اكية" مجلةاﳌالية) .العراق :وزارة اﳌالية العراقية۱۹۸٧ ،م(.
 ز  ،عبدا س ن" .نﻈرة سر عة تطور التص يفات اﻹحصائية الدولية" مجلةاﳌالية ،العدد اﻷول۱۹۷۹ ،م) .العراق :وزارة اﳌالية(.
 -شب  ،محمد عثمان" .مدى تأث الديون اﻻس ثمار ة واﻹس انية اﳌؤجلة

تحديد

وعاء الز اة" .مجلة الشر عة والدراسات اﻹسﻼمية ،العدد ) .۱٦ال و ت :جامعة
ال و ت١٤١٠ ،ه(.
 عمر ،محمد بن عبدا ليم" .اﳌوازنة الفكر اﻹسﻼمي" مجلة الدراسات التجار ةاﻹسﻼمية) .القا رة :جامعة اﻷز ر(.
 -عمر ،محمد بن عبدا ليم" .اﳌوازنة العامة

اﻻقتصاد اﻹسﻼمي"

الدراسات التجار ة اﻹسﻼمية) .القا رة :جامعة اﻷز ر(.
)(٥٥١

مجلة
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 عوض ،محمد اشم" .الز اة وموارد السودان اﻻقتصادية" مجلة الفكر اﻹسﻼمي. النيفر ،محمد الشاذ " .حول جمع وتقسيم الز اة" مجلة ا مع الفق  ،العددالثالث ،السنة الثانية۱٤۰۹ ،ه) .مكة اﳌكرمة :رابطة العالم اﻹسﻼمي۱٤۰۹ ،ه(.

 شركة حائل للتنمية الزراعية .التقر ر ا امس١٩٨٩ ،م. مجلس التعاون لدول ا ليج العر ية .اﻷمانة العامة ،ال شرة اﻻقتصادية ،مج،١العدد ۱۹۸٦ ،۱م) .الر اض :اﻷمانة العامة ،الشؤون اﻻقتصادية(.
 مجلس التعاون لدول ا ليج العر ية .ال شرة اﻻقتصادية .مج ،٤العدد ١۹۸۹ ،٤م.)الر اض :مجلس التعاون(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .نﻈام الز اة السعودي .مادة ) (۷من الﻼئحة التنفيذية،الصادر بالقرار الوزاري رقم ) (٣٩٣وتار خ ١٣٧٠/٨/٦ه.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  ،مجموعة أنﻈمة ضر بةالدخل ،ضر بة الطرق وضر بة الز اة) .الر اض :وزارة اﳌالية(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة التخطيط ،خطة التنمية الثالثة )الر اض :وزارةالتخطيط۱٤۰۰ ،ه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة الزراعة واﳌياه .اﳌوازنة الغذائية للمملكة العر يةالسعودية للف ات  ۱۹۷٦-۱۹۷٤إ ۱۹۸٦-۱۹۸۲م،

مجلة إدارة الدراسات

اﻻقتصادية واﻹحصاء ،العدد الثا ي )الر اض :وزارة الزراعة واﳌياه(.
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 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة الزراعة واﳌياه .مؤشرات بيانية لتطور القطاعالزرا ،

مجلة إدارة الدراسات اﻻقتصادية واﻹحصاء ،العدد ١٤۰۸ ،۳ه.

)الر اض :وزارة الزراعة واﳌياه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  ،الكتاب اﻹحصا يالسنوي ،العدد ) . ٤الراض :مص ة اﻹحصاءات العامة(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  ،اﳌؤشر اﻹحصا ي ﳌص ةاﻹحصاءات العامة ،العدد ١٤٠٨ ،١٣ه) .الر اض :مص ة اﻹحصاءات العامة،
١٤٠٨ه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط  ،مص ة اﻹحصاءاتالعامة .الكتاب اﻹحصا ي السنوي .العدد ۱٤۰٧ ،۲۳ه) .الر اض :مص ة
اﻹحصاءات العامة١٤٠٧ ،ه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة اﳌالية واﻻقتصاد الوط مص ة اﻹحصاءاتالعامة .حسابات الدخل القومي للمملكة العر ية السعودية١٣٩٢/٩١ - ۸٧/۸٦ ،ه.
)الراض :وزارة اﳌالية۱۳۹۳ ،ه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .وزارة التخطيط .خطة التنمية الرا عة) .الر اض :وزارةالتخطيط١٤٠٥ ،ه(.
 اﳌملكة العر ية السعودية .مؤسسة النقد العر ي السعودي ،التقر ر السنوي لعام١٤٠٧ه و١٤٠٨ه.
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