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ي وقت مخصوص، : تعريف الزكاة اصطالحا
 
ي مال مخصوص لطائفة مخصوصة ف

 
ي الزك( تجب)حق واجب ف

 
اة ف

.سائمة بهيمة ألنعام، والخارج من األرض واألثمان وعروض التجارة

ك صكو : تعريف األسهم اصطالحا 
ل متساوية القيمة، وقابلة للتداو 

ي يتمث
ل فيها بالطرق التجارية، والت 

كة، السيم ي الشر
 
ا حق المساهم ف

ي الحصول عىل األرباح
 
.حقه ف

:أنواع األسهم

:  األسهم العادية 
 انتشارا بي   كافة أنواع األسهم ، فعن

دما يتم هي األكثر
عد الحديث عن األسهم يشار إىل هذا النوع منها ، كما ت
كات أسهما عادية ، غالبية األسهم الصادرة عن الشر
من وتقدم عوائد مالية مرتفعة مقارنة باألنواع األخرى

.األوراق المالية 

:  األسهم الممتازة 
عتمد هي أسهم تمثل جزءا معينا من ملكية المنشأة ، وت

ذا عىل تقديم مبلغ محدد وثابت من األرباح ، ويعد ه
ها عن األسهم العادي ي تمث  

ات الت  ء من الممث   ي
.ةالشر

كة؟تعتث  ما حكم األسهم هل  ي الشر
 
يك ف عروض تجارة ؟ أوهل تكون نصيب الشر

ي التكييف الفقهي للسهم عىل قولي   االختالف وقع 
 
:بي   العلماء المعارصين ف

: القول األول
ي وال أن األسهم عروض تجارة، 

 
 أموال ينظر إىل ما تمثله هذه األسهم من حصص ف
كة، وذهب إليه الشيخ جاد الحق وجمع من العلماء المعارصين والباحث .ي   الشر

ي 
:القول الثاب 

كة، وإليه ذهب أكثر ال ي موجودات الشر
 
يك ف علماء أن السهم يمثل نصيب الشر

.المعارصين

:حكم زكاة األسهم

اذا كانت الزكاة عن األسهم 
ي 
 
باعتبارها عروض تجارة ، وف

:ذلك قوالن للمعارصين

ا أنها تزىك باعتبار قيمته
.الحقيقية

.وقية أنه يعتث  فيها القيمة الس

ي اتخذت من ريعها
.اذا كانت الزكاة عن األسهم الت 

ي اتخذت لالستف
ي كيفية زكاة األسهم الت 

 
ادة من القول الراجح ف

ي 
 
كة ، وأصحاب هذا القول اختلفوا ف ريعها أنها حسب مال الشر

:اعتبار القيمة عىل قولي   

.ةإن االعتبار بالقيمة السوقي

ها بالقيمة الحق يقة ، أننا نعتث 
لزكاة ننظر اىل ما فيه اأن بمعت  

ه ونقومه اذا كان سلعا بقيمت
.الحقيقية

:الراجح وهللا أعلم
:الذي رجحه الدكتور أحمد الخليل 

وهللا –والذي يظهر رجحانه : قال
اة اذا كانت الزك)هو القول األول -أعلم

؛ ( ةعن األسهم باعتبارها عروض تجار 
لقوة أدلته ؛ ولمناقشة أدلة القول

ي ضعفها
ي بما يقتض 

.الثاب 

:الذي رجحه الدكتور أحمد الخليل : الراجح 
، إال أن الذي يبدو ىلي أن دليل القول األول أرجح، أال : قال  وجهة نظر قوية ومأخذ معتث 

 أن اعتبار لكل من القولي  
اء بهذه األسه م بل اتخذوها القيمة السوقية إنما يكون لن أراد التجارة أما هؤالء فليس من مقصدهم البيع والشر
الربــح وتعامل لالستفادة من ريعها فناسب اعتبار القيمة الحقيقية ألسهمهم ، وعىل القول بأن الزكاة تؤخذ من

لته بعد دوران فهنا ال نحتاج إىل تحديد قيم السهم؛ ألنه ال زكاة عىل أصل السهم، بل عىل غ: معاملة المستغالت
.الحول

ي الدورة ( 28)مجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي قرار رقم 
 
:بشأن زكاة األسهم، قرر ما يىلي 4ف

ك ة تجب زكاة األسهم عىل أصحابها، وتخرجها إدارة الشر
ي نظامها األساسي عىل ذلك، أو ص

 
در به نيابة عنهم إذا نص ف

قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم 
كات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب  الشر

كة زكاة أسهمه .األسهم إلخراج إدارة الشر

كة زكاة األسهم كما يخرج الشخص  تخرج إدارة الشر
ال الطبيعي زكاة أمواله، بمعت  أن تعتث  جميع أمو 

ا المساهمي   بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليه
يه الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي تجب ف

الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي 
ي زكاة الشخص الطبي

 
، يؤخذ، وغث  ذلك مما يراىع ف عي

ي 
 
 بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء ف

ً
وذلك أخذا

.جميع األموال
ي ال

منها تجب فيها الزكاة، و ويطرح نصيب األسهم الت 
ي، وأسهم  أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخث 

ية، وكذلك أسهم غث  المسلمي    . الجهات الخث 

كة أموالها ألي سبب من األسـباب، فال واجب إذا لم تزك الشر
أن عىل المساهمي   زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم

كة ما يخص أسهمه من الزكاة، ل و يعرف من حسابات الشر
كة أموالها عىل النحو المشار إليه، زىك أس همه عىل زكت الشر

ي كيفية زكاة األسهم
 
.هذا االعتبار، ألنه األصل ف

ي أثناء الحول ضم ثمنها إىل
 
ماله إذا باع المساهم أسهمه ف

ء حول زكاته ي ي فث   . وزكاه معه عندما يج 
ىكي أما المشث 
اها عىل النحو السابق ي اشث 

.األسهم الت 

ي فقه :المراجع
 
كتاب األسهم والسندات وأحكامها ف

اإلسالمي 
ي الفق

 
ه كتاب المعامالت المالية المعارصة ف

للشبث  اإلسالمي 
ثالن د سعد بن ترىكي الخ.فقه المعامالت المالية أكتاب الزكاة–كتاب الروض المربــع  كتاب زكاة األسهم و السندات و الورق النقدي

:تصوير النازلة

:سؤال النازلة

:تكييف النازلة

:تطبيق الحكم عىل النازلة


