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الزكاة على األسهم: دراسة حتليلية يف شركة  
 احملدودة من منظور يوسف القرضاوي

1ستياوان بن الهورِي,2حمرك فيرتاكارا فحريزا

binlahuri@unida.gontor.ac.id, 
muharrikfitragara15@gmail.com

امللخص
احلاجة  متس  اليت  الصور  بعض  واقعاملعاصر  من  قد جدت 
إىل بيان كيفية إخراج الزكاة ومن بينها الزكاة على األسهم. يوسف 
القرضاوي أحد من العلماء الذين يتطلب الزكاة على األسهم مجيع 
الشركات، إما شركة صناعية أم شركة جتارية. لشركة صناعية، كانت 
مقدارها ٠1% من صايف الربح وليس من مجيع أسهمه، وشركة جتارية، 
كانت مقدارها بعد الوصول إىل 5٨ غراما من الذهب أو ما يعادل 
5.2% والوصول إىل احلصة ملدة عام واحد. شركة   
لألوراق املالية هي أول شركة يف إندونيسيا إلصدار منتج الزكاة على 
الزكاة  اهليئة  األسهم يسمى »سزدة« يف عام 71٠2 بلتعاون مع 
الوطنية وبورصات األوراق املالية. مع هذا املنتج، أصبحت إندونيسيا 
دراسة  البحث  هذا  األسهم.  على  الزكاة  تطبق  اليت  األوىل  الدولة 
الزكاة  تنفيذ  العامة حول  البياانت عن صور  ميدانية. جلمع  كيفية 
على األسهم يف شركة  لألوراق املالية. وطرق مجع 
البياانت مع املقابلة، امللحظة والواثئق. ويكون حتليل البياانت بنهج 
القرضاوي. يوسف  رأي  إطار  يف  التحليل  وهو  الوصفي  التحليل 

والنتائج اليت حصل الباحث هي: 1. إجراء الزكاة على األسهم يف 
شركة  لألوراق املالية مع آليات التالية: ميأل منوذج 
املالية  لألوراق  قامت شركة  األسهم،  الزكاة على 

1معلم كلية الشريعة، جامعة دار السلم 

2طلب كلية الشريعة، جامعة دار السلم
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الزكاة  هيئة  تدير  مث  الوطنية.  الزكاة  اهليئة  حمفظة  إىل  األسهم  بنقل 
الوطنية األموال اليت سيتم توجيهها إىل برانمج تنمية جمتمع الزكاة. 
لألوراق  شركة   يف  األسهم  على  الزكاة  ومقدار 
من  يعادل 5،2%. ألنه  ما  أو  الذهب  من  غراما  املالية وهو 5٨ 
التجارية. 2.رأى يوسف القرضاوي أن نصاب الزكاة على  الشركة 
األسهم هو 5٨ غراما من الذهب أو ما يعادل 5،2%. وهذا مطابق 
مع تنفيذ الزكاة على األسهم يف شركة  لألوراق 
ميكن  اليت  واألسهم  التجارية.  الشركة  من  ألن   %5،2 وهو  املالية 
ومن  اإلسلمي.  جاكرات  مؤشر  يف  املسجلت  األسهم  هي  زكاهتا 
هذه البياانت، إن تنفيذ الزكاة يف شركة  لألوراق 

املالية مطابق مع منظور يوسف القرضاوي ولكن أقل مثالية.

املالية،  ألوراق  شركة   الرئيسية:  الكلمات 
سزدة،  يوسف القرصاوي، تنمية جمتمع الزكاة

مقدمة
هناك  تزال  ال  الزكاة  تنفيذ  خلل  من  اإلسلمية  لألمة  االقتصادي  التمكي 
الزكاة يف األمة  بتنفيذ  الوعي  عقبات كثرية مصدرها خاصة من املسلمي.ومل يعقب 
اإلسلمية حىت اآلن مستوى كاف من الفهم، خاصة إذا ما قورن بلعبادة األخرى مثل 

الصلة. وبعبارة أخرى، فإن الصلة هي إلزامية مثل الزكاة.
بيان كيفية  إىل  احلاجة  اليت متس  الصور  بعض  املعاصر  واقع  وقد جدت يف 
موجودا يف  يكن  مل  ما  ومنها  النبوة،  زمن  موجودا يف  يكن  مل  مما  فيها  الزكاة  إخراج 
عصور اإلسلم السالفة،ومن هذه الصور يعين زكاة األسهم.3 وجتب زكاة األسهم على 

3عبد هللا املصلح وصلح الصاوي، ما ال سيع التاجر جهله، )د.م: مكتبة نور، 2٠11(، 

ص: 359
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أصحاهبا، وتتوىل إدارة الشركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي على 
ذلك أو فوضها صاحب السهم يف إخراجها.4

بينهم  علماء، ومن  قبل  قليل من  األسهم  الزكاة على  النقاش حول  يزال  وال 
يوسف القرضاوي. ويرى يوسف القرضاوي يف الزكاة على األسهم أن تعامل الشركات 
-أاي كان نوعها- معاملة األفراد، إذا ملكوا ما متلكه الشركات من مصانع أو متاجر، 
فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، هذه الشركات ال تؤخذ الزكاة من أسهمها بل 
اليت  التجارية وهي  الشركات  أما  العشر )٠1%(.  الصايف بقدار  إيرادها ورحبها  من 
جل رأس ماهلا يف منقوالت تتاجر فيها وال تبقي عينها، فهذه تؤخذ الزكاة بقدار ربع 

العشر )%5،2(.5
عروض  بي  للجمع  وسيلة  أو  نظاما  ويوفر  ينظم  الذي  الطرف  على  يُطلق 
الألوراق  بورصات  متنح  املالية.6مث  الألوراق  بورصات  الألوراقاملاليةيسمى  وشراء  بيع 
املالية اإلذن لوسيط الألوراق املالية، الذي يسمى مسجلت البورصات، الستخدام 
نظامالتسهيلت والبورصات، با يف ذلك إجراء معاملت الصرف.7 أحد مسجلت 

البورصات هي شركة  لألوراق املالية.
يفرتض وجود بعض املشكلت يف تنفيذ الزكاةعلى األسهم، واليت هي يف شركة 
 لألوراق املالية. أوال،كثري من املستثمرين ال يعرفون كيفية حساب 
منهم  وقليل  الصدقات  يدفعون  منهمفقط  اثنيا، كثري  األسهم.  على  الزكاة  ونصاب 
يرجون الزكاة. واثلثا، قلة املعرفة للنظاماملايل خصوصا يف سوق رأس املال. رابعا، كثري 

من الشركات ال يرجون زكاة أسهمهم.
إذا رأى إىل املسح الوطين الذي أجرته هيئة اخلدمات املالية يف عام 91٠2، أن 
مؤشر املعرفة بلنظام املايل يف سوق رأس املال التزال منخفضة للغاية، وهي يف اإلطار 
9،4% يف عام 91٠2.وقد زاد هذا الرقم عن ٨،3% يف عام 31٠2. وإذا رأينا إىل 

4نفس املرجع، ص: 366
5يوسف القرضاوي، فقه الزكاة...، ص:536

6Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Syariah, (Bandung: Pustaka 
Setia,  2013),p. 38.

7Undang-Undang Republik Indonesia No 80 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3608.
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مؤشر املعرفة بلنظام املاليفي سوق رأس املال الشريعة جند يف اإلطار 2٠،٠% يف عام 
91٠2. وهذا اليزال صغري جدا بملقارنة مع مؤشر حمو األمية املالية يف رأس املال.٨

النظرة العامة عن الزكاة غلى األسهم
مفهوم الزكاة  .1

وتعريف الزكاة لغة: البكة والنماء والطهارة والصلح وصفوة الشيء.9ويف عبارة 
أخرى الطهارة، والنماء، والبكة، واملدح، وكل ذلك قد استعمل يف القرآن واحلديث.1٠ 
تعرف الزكاة أيضا أصل كلمة من الزكاء، وهو النماء والزايدة، يقال: زكا الزرع واألرض، 
النماء  عن  عبارة  اللغة  يف  زكاة.11الزكاة  املال  من  املخرج  القدر  ومسي  زُُكًوا.  تزكو، 

والزايدة، ومنه يقال زكى الزرع إذا منا.12 وتطلق أيضا على املدح.13
أما الزكاة ف الشرع فهي مال خمصوص يرج من مال أو بدن خمصوص، على 
وجه خمصوص. أو هي إخراج جزء خمصوص من مال خمصوص بلغ نصاب ملستحقه 
إن مت امللكوحال احلول، يف غري معدن وحرث.14الزكاة هي خاصية جيب أن يصصها 
املسلم أوهيئة مملوكة ملسلم وفق أحكام دينيةإلعطاء ألولئك الذين يستحقون ذلك.15

8Disampaikan oleh Fadilah Kartikasari selaku Direktur Pasar Modal Syariah 
Otoritas Jasa Keuangan pada acara Seminar Sharia Investment Week di Bursa Efek 
Indonesia padatanggal 20 November 2019.

9جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، )مصر: مكتبة الشرق الدولية، 2٠11(، ص: 396

1٠سعيد بن علي بن وهف القحطاين،الزكاة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة، )اململكة 

العربية السعودية: مكتب الدعوة بلقصب، 2٠1٠(، ص: 5
11يوسف بن أمحد بن عبد الرمحن القاسم،زكاة األسهم املتعثرة،)مكتبة نور: د.ت، 2٠٠5(، 

ص: 2
12أمحد إمساعيل حيىي،الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصادية،)القاهرة :دار املعارف، د.ت(، 

ص: 71
13وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، اجمللد الثاين، )القاهرة: دار الفكر، 144٠(، ص: 

73٠
14حسن عبد هللا األمي،زكاة األسهم يف الشركات: مناقشة بعض اآلراء احلديثة، )جدة: 

البنك اإلسلمي للتنمية، 1993(، ص: 11
15Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia No 164.
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مفهوم األسهم  .2
فإن األسهم لغة مجع سهم، أي تغري لونه عن حاله لعارض من هم أو هزال.16 
أي قدح امليسر يقارع به. وهو النصيب، احلظ، يقال: أصابه يف القسمة سهمان، 
وهي  امليسر،  يف  هبا  يضرب  اليت  السهام  واحد  األصل  يف  والسهم  نصيبان.17  أي 
القداح. مث كثر حىت مسي كل نصيب سهما.1٨أبن السهم هو النصيب الذي يشرتك به 
املساهم ف الشركة. ويتمثل يف صك يعطى للمساهم، يكون وسيلة يف إثبات حقوقه 
يف الشركة. وعرف أبنه اجلزء الذي ينقسم على قيمة جمموع رأس مال الشركة املثبت 
يف صك له قيمة امسية، ومتثل األسهم يف جمموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية 

القيمة.19

رأي يوسف القرضاوي يف الزكاة على األسهم  .3
هناك اجتاهي ملن كتب من العلماء املعاصرين عن الزكاة على األسهم والسندات 

وقليل من كتب فيها.
أهي  أصدرهتا،  اليت  الشركة  لنوع  تبعا  األسهم  هذه  إىل  ينظر  األول:  االجتاه   )1
الشركة  معرفة  بعد  إال  السهم  يعطي  فل  منهما.  مزيج  أم  جتارية  أم  صناعية 
اليت ميثل جزءا من رأس ماهلا، وبناء عليه حيكم بتزكيته أو بعدمها، ميثل هذا 
اإلجتاه الشيخ عبد الرمحن عيسى حيث يقول: فإن كانت الشركة املسامهة شركة 
صناعية حمضة أي حبيث ال متارس عمل جتارايفل جتب الزكاة يف أسهمها، ألن 
األعمال  يلزم  وما  واملباين  واإلدارات  اآلالت  األسهم موضوعة يف  قيمة هذه 
اليت متارسها، ولكن ما ينتج رحبا هلذه األسهم يضم إىل أموال املسامهي ويزكى 
معها زكاة املال. وإن كانت الشركة املسامهة شركة جتارية حمضة تشرتي البضائع 
وتبيعها بدون إجراء عمليات حتويلية على هذه البضائع، فتجب الزكاة يف أسهم 

16جممع اللغة العربية،املعجم الوسيط...،ص: 459

17لويس معلوف، املنجد يف اللعة واألعالم، )بريوت: دار املشرق، 19٠7(،ص: 36٠

دار  الثاين عشر، )بريوت:  العرب،اجمللد  بن مكرم،لسان  الدين حممد  الفضل مجال  1٨أىب 

صادر، 2٠1٠(، ص: 3٠٨
19صاحل بن حممد بن سليمان السلطان، األسهم حكمها وآاثرها، )اململكة العربية السعودية: 

دار ابن اجلوزي، 2٠٠6(، ص: 1٠
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هذه الشركات. فمدار وجوب الزكاة يف أسهم الشركات. أما لشركات التجارية 
هي اليت جل رأس ماهلا يف منقوالت تتاجر فيها وال يبقى عينها، فهذه تؤخذ 
الثابتة من  قيمة األصول  بعد طرح  املائة(  العشر )5،2 يف  الزكاة بقدار ربع 

األسهم.2٠
الثاين: اعتب األسهم عروض جتارة. وإىل جانب االجتاه الذى ذكرانه  االجتاه   )2
جند اجتاها آخر يالف االجتاه األول إنه ال ينظر إىل األسهم تبعا لنوع شركاهتا، 
فيفرق بي أسهم يف شركة وأسهم يف أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة، 
ويعطيها حكما واحدا بغض النظر عن الشركة اليت أصدرهتا. فريى األساتذة: 
أبو زهرة وعبد الرمحن حسن وخلف: أن األسهم والسندات أموال قد اختذت 
للجتار، فإن صاحبها يتجر فيها بت البيع والشراء، ويكسب منها كما يكسب 
كل اتجر من سلعته، وقيمتها احلقيقة اليت تقدر يف األسواق ختتلف يف البيع 
والشراء عن قيمتها االمسية، فهي هبذا االعتبار من عروض التجارة، فكان من 
احلق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ويلحظ فيها ما يلحظ يف 

عروض التجارة.21
تعامل  أن  الثاين،  االجتاه  إىل  القرصاوي  يوسف  رأي  اجتاهي،  هذين  ومن 
الشركات -أاي كان نوعها- معاملة األفراد، إذا ملكوا ما متلكه الشركات من مصانع 
أو متاجر، فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، هذه الشركات ال تؤخذ الزكاة من 
أسهمها بل من إيرادها ورحبها الصايف بقدار العشر )٠1%(. أما الشركات التجارية 
وهي اليت جل رأس ماهلا يف منقوالت تتاجر فيها وال تبقي عينها، فهذه تؤخذ الزكاة 
بقدار ربع العشر )5،2%(.22 بشرط أن يبلغ األصل والربح نصاب، أو يكمل -مع 
مال عنده- نصاب كما أنه جيب أن يعفى مقدار احلاجات األصلية، وبتعبري آخر: 
احلد األدىن للمعيشة، بلنظر لصاحب األسهم الذي ليس له مورد رزق غريها كأرملة 
أو يتيم ال معاش هلما، ويزكى الباقي الربح مع رأس املال، فكل مساهم يعرف مقدار 

2٠يوسف القرضاوي،فقه الزكاة...،ص: 635-335

21يوسف القرضاوي،فقه الزكاة...، ص: 53٨

22نفس املرجع، ص:536
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أسهمه، ويعرف كل عام أربحها، فيستطيع أن يزكيها بسهولة.23

منهج البحث
هذا  ويستخدم  املالية.  لألوراق  فيشركة   ميداين  هذا حبث 
خلل  من  عليها  احلصول  يتم  مل  اليت  البحث  من  نوع  وهو  هنجاً كيفياً،  البحث 
اإلجراءات اإلحصائية أو غريها من أشكال احلساب.24وقصد الباحث يستخدم هذه 
الطريقة إلكتشاف ومعرفة كيفية األحوال واحلقائق فيشركة  لألوراق 

املالية.
يف هذا البحث، يتم استخدام طريقة مجع البياانت من خلالملقابلة وامللحظة 
واالستنتاج حيث  االستنباط  االستداللية، وهي طريقة  ولتحليلها بلطريقة  والواثئق. 
تبدئ الباحث جبمع احلقائق اخلاصة عن الزكاة على األسهم يف شركة  
لألوراق املالية.25والتحليل الوصفي املضمون، منهج التحليل العملي عن متون النصوص 

الواثقة املذكورة. فاستخدم الباحث التحليل يف إطار رأي يوسف القرضاوي.26

النظرة العامة يف شركة  لألوراق املالية
اتريخ شركة  لألوراق املالية  .1

شركة Henan Putihraiلألوراق املاليةهو نشاط جتاري يعمل فيوسطاء الألوراق 
املالية وغريها من الشركات اليت ال حتيد عن األنشطة  املالية واالكتتاب يف الألوراق 

التجارية يف سوق رأس املال.
الثلثة وهم هندريك وأندرايس وعمر  الرائعة لإلخوة  بدأ كل شيء بألفكار 
، مع  بوتيهراي يف عام ٠991. واتفقوا مًعا على أتسيس شركة 
الرتكيز على األعمال كشركةمتكاملة للخدمات املالية.27مث يف عام 61٠2 مت إطلق 

23نفس املرجع، ص: 539
24Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004),p. 4.
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), p. 247.

26نفس املرجع، ص: 247
27HP Sekuritas, Company Profile, p. 3
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 بنتج«بركة« ويف عام 71٠2 أصدر منتج »سزدة« واليت أصبحت 
أوملنتجات الزكاة على األسهم يف إندونيسيا.2٨

منتجات شركة  لألوراق املالية  .2
مت إطلق منتج«بركة« يف سبتمبري 61٠2 بلتعاون مع شركة  
لألوراق املالية مع الوكالةاهليئة الوطنية للزكاة اليت هتدف إىل تسهيل العملء يف تقدمي 
التبعات من خلل زايدة أنشطة معاملت األسهم.29حيث من رسوم املعاملة، مع 
أساس فرض تبع بنسبة ٠2% من صايف رسوم الشركة وهو رسم من كل معاملةللعملء 
إىل الوكالة اهليئة الوطنية للزكاة لتمويل عدد من البامج املتعلقة بتمكي اجملتمع من 
وسيحصل  إندونيسيا.  يف  أماكن  عدة  يف  املتناثرة  واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب 
قبلشركة   من  اإللكرتوين،  البيد  عب  األموال  توزيع  حول  تقرير  على  الحقا  العملء 

 لألوراق املالية كل ستة أشهر.3٠
مث يف سنة 71٠2مت إطلق منتج »سزدة« بلتعاون مع  الوكالةاهليئة الوطنية 
وهوأحدثتطويرألسهمشركة    املالية.  األوراق  وبورصات  للزكاة 
لألوراق املاليةمنالبانجمالرائدالسابق. يهدفمنتج«سزدة«إلىزايدةمحاساجملتمعللستثماروال

مشاركة،واليقتصرعلىاملستثمرينالشرعيينفقط،بليفتحالفرصةأماجمميعاملستثمرين.31

الزكاة على األسهم يف شركة  لألوراق املالية
تظهر  اليت  للتسويق  القابلة  املالية  األوراق  هي  األسهم  معروف،  هو  كما 
ملكية الشركة. وبناء على ذلك، إذا اشرتى الشخص حصة بقدر ما يشرتي ملكية 
الشركة  أربح عندما تسجل  الشركة يف شكل  أربح  له احلصول على  الشركة وحيق 
التحليل إىل آليات ومقدار الزكاة على األسهم يف شركة أربحها.32 وقد حتدد هذا 

 لألوراق املالية.

2٨نفس املرجع، ص:3

29نفس املرجع، ص:1٠
30HPX Syariah, Buku Panduan Sazadah,2017, p. 23-24 

31نفس املرجع، ص:21

32نفس املرجع، ص:11
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مت إطلق منتج »سزدة« يف سنة 71٠2 بلتعاون مع شركة 
عدد  املالية.وأما  األوراق  وبورصات  الوطنية  الوكالةاهليئةالزكاة  مع  املالية  لألوراق 
لألوراق املالية نفسها ما ال يقل عن  املستثمرين املسلمي يف شركة 

٨٠11 املسثثمرين الذين يفتحون حسابت للستثمار.33
املالية،  لألوراق  لشركة   منتج«سزدة«  يف  آليات  وهناك 

وهي:34

نصاب.  إىل  االستثماري  الربح  وصل  إذا  األسهم  على  الزكاة  عرض  ميكن 
وتتساوى نصاب الزكاة على األسهم يف القيمة مع نصابلزكاة املال اليت تبلغ قيمتها 
5٨ غراماً من الذهب أو مايعدل 5.2 يف املائة ألن من الشركة التجارية وبلغت سنة 

واحدة )احلول(.
املالية هي  اليت ميكن زكاهتا يف شركة  لألوراق  وأمااألسهم 
الشرعية  اإلسلمي.35 وهو ٠3 سهًمااملعايري  املسجلت يف مؤشر جاكرات  األسهم 

املنصوص عليها اهليئة اخلدمات املالية.

33نتيجة مقابلة مع فحر ريذالدي، موظف قسم تسويق سوق رأس املال الشرعية يف شركة 

Henan Putihrai لألوراق املالية يف 11 ديسمبري 2٠19.
34HPX Syariah, Buku Panduan Sazadah,2017, p. 24
35Jakarta Islamic Index (JII), adalah indeks saham syariah yang pertama kali 

diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. 
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منظور  من  املالية  لألوراق  شركة   يف  األسهم  على  الزكاة 
يوسف القرضاوي

املأخوذة  الزكاة  هي  البحث  هذا  يف  مناقشتها  متت  اليت  األسهم  على  الزكاة 
شركة  يف  ذلك  بعد  إبداعها  يتم  مث  شركة  أي  ومؤسسات  الفردي  الدخل  من 
على  وتوزع  الوطنية  الزكاة  هيئة  قبل  من  تدار  مث  املالية  لألوراق   

احملتاجي من خلل برانمج تنمية جمتمع الزكاة.
تصل  عندما  زكاهتا  ميكن  اليت  الثروة  ختزين  أشكال  من  شكل  هي  األسهم 
التجارية،  الشركة  املاليةمن  لألوراق  شركة   وبسبب  نصاهبا.  إىل 
فمقدارالزكاة على األسهم هو 5.2% فوق أقل مبلغ من مجيع األسهم اململوكة ملدة سنة 
واحدة بعد خصم أو إصدار قرض لشراء األسهم إن وجدت. إذن الزكاة هي %5.2 

من القيمة احلقيقية الرتاكمية غري املكتوبة يف األسهم، ويتم دفع الزكاة سنواي. 
وأما يف شركة  لألوراق املالية، إخراج الزكاة بقدار ربع العشر 
)5،2%( من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة،ألهنا من الشركة التجارية. بشرط 
األسهم  هي  املالية  لألوراق  شركة   يف  زكاهتا  ميكن  اليت  األسهم 
املنصوص  الشرعية  اإلسلمي. وهو ٠3 سهًمااملعايري  مؤشر جاكرات  املسجلت يف 

عليها اهليئة اخلدمات املالية.
كما قام يوسف القرضاوي بتقسيم األسهم من الناحية الشرعية إىل ثلثة أنواع 
أحدها أسهم شركات أصل نشاطها حلل، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة 
العامة والزراعات والصناعات وغريها من األنشطة املباحة، ولكنها قد يدخل عليها 

احلرام عن طريق التعامل بلفوائد أخذا وعطاء.36
وكان األسهم اليت ميكن زكاهتا يف شركة  لألوراق املالية هي 
القرضاوي،  يوسف  منظور  ومن  اإلسلمي،  جاكرات  مؤشر  يف  املسجلت  األسهم 
كان األسهم املسجلت فيمؤشر جاكرات اإلسلمي من أسهم شركات أصل نشاطها 
حلل. وأما عند يوسف القرضاوي، إذا كانت الشركة ستخرج زكاهتا فإهنا تعتب بثابة 

 https://www.al-qaradawi.net/node/3660 القرضاوي،  يوسف  الشيخ  سياحة  36موقع 

diakses pada 15 April 2020 pukul 08.50 WIB.
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الشخص الطبيعي وخترج زكاهتا بقاديرها الشرعية حبسب طبيعة أمواهلا ونوعيتها، أما 
إذ مل خترج الشركة الزكاة فعلى مالك األسهم أن يزكي أسهمه تبعا إىل احلالة اآلتية: أن 
يكون قد اختذ أسهمه للمتاجر هبا بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر 
)5،2%( من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.37فكل 
مساهم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أربحها، فيستطيع أن يزكيها بسهولة.3٨

له -يف شركة صناعية مثل- أسهم  إذا كان شخص  الرأي:  وبناء على هذا 
قيمتها ٠٠٠1 دينار، درت له يف آخر احلول رحبا صافيا يقدر ٠٠2 دينار، فإن عليه 
أن يرج عن جمموع ٠٠21 ربع العشر )5،2%( وهو ٠3 دينارا. فإذا أخذت الزكاة 
من صايف أربح الشركة بقدار العشر )٠1%(، تكون هذه ٠٠1 دينار وأربحها قد 

زكيت مرتي، وهذا هو االزدواج أو الثين املمنوع شرعا.39

اخلامتة
بعد إجراء البحث، توصل الباحث إىل بعض النتائج أمهها:

املاليةيف سنة  لألوراق  األسهم يف شركة   على  الزكاة  تنفيذ   .1
71٠2 منذ إطلق منتج »سزدة« بلتعاومنع الوكالةاهليئةالزكاة الوطنية وبورصات 
األوراق املالية.وهناك آليات يف منتج »سزدة« لشركة  لألوراق 
املالية، وهي: جيب تسجيل املزكي كمستثمر أسهم يف البورصات األوراق املالية.

اليت  األسهم  وعدد  األسهم  ويتار  األسهم،  على  الزكاة  منوذج  املستثمر  ميأل 
يريد أن يتم زكاهتا.قامت شركة  لألوراق املالية بنقل األسهم 
من حمفظة املستثمرين إىل حساب هيئة الزكاة الوطنية.تدير هيئة الزكاة الوطنية 
األموال اليت سيتم توجيهها إىل برانمج تنمية جمتمع الزكاة.وأما مقدار الزكاة يف 
القيمة  العشر )5،2%( من  ربع  املالية هو  لألوراق  شركة  
السوقية بسعر يوم، وجوب الزكاة على األسهم بشرط أن األسهم اليت ميكن 
زكاهتا يف شركة  لألوراق املالية هي األسهم املسجلت يف 

37يوسف القرضاوي،فقه الزكاة...،ص: 54٨

3٨نفس املرجع، ص: 539

39نفس املرجع، ص 54٠
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مؤشر جاكرات اإلسلمي.
املأخوذة  الزكاة  هي  البحث  هذا  يف  مناقشتها  متت  اليت  األسهم  على  الزكاة   .2
من الدخل الفردي ومؤسسات أي شركة مث يتم إيداعها بعد ذلك يف شركة 
الوطنية وتوزع  الزكاة  قبل هيئة  تدار من  املالية مث   لألوراق 
على احملتاجي من خلل برانمج تنمية جمتمع الزكاة. وأما مقدار الزكاة يف شركة 
 لألوراق املالية هو ربع العشر )5،2%( من القيمة السوقية 
بسعر يوم، وجوب الزكاة ألهنا من الشركات التجارية، بشرط أن األسهم اليت 
ميكن زكاهتا يف شركة  لألوراق املالية هي األسهم املسجلت 
يف مؤشر جاكرات اإلسلمي، وهو من أسهم شركات أصل نشاطها حلل. 

شركة  يف  األسهم  على  الزكاة  تنفيذ  البياانت،  هذه  ومن 
يف  الزكاة  إخراج  ألن  القرضاوي.  يوسف  منظور  مع  مطابق  املالية  لألوراق 
شركة  لألوراق املالية بقدار ربع العشر )5،2%( من القيمة 

السوقية واألسهم ميكن زكاهتا من أسهم الشركات أصل نشاطها حلل.
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