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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ئات أعمالنا، من يهده احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسي   إن  

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن   اهلل فال مضل  
ى ، صل  ظهره على الدين كله، وكفى باهلل شهيدا  حلق لي  عبده ورسوله، أرسله اهلل باهلدى ودين ا حممدا  

 .م تسليما  اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسل  
 أم ا بعد؛

على اختالف جتاراهتم -فإن  من العقود اليت راجت وانتشرت وكثرت يف معامالت الناس 
 ت  ة اليت جل  راسات الفقهي  لد  وقد تناوهلا الباحثون بكثري من ا ،بالت مليكاملنتهية  اإلجارة   -ومعامالهتم

 :ا  بيان باليت يكثر عنها السؤال وتتطل   همسائلبني ومن  ،جوانبهخمتلف وتناولت  ،مسائل هذا العقد
فإهنا  ؛تهاي  ين مل أقف على من تناول هذه املسألة على أه  فإن   ؛بالت مليكاملنتهية  املؤج رةزكاة األصول 

 مساهة   ،سةم، وهو الزكاة، ويف هذه الورقة سأتناول هذه القضية بالدراتتعلق بركن من أركان اإلسال
 يف إلقاء بعض الضوء عليها من خالل املباحث التالية:

 .بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاملبحث األول: مفهوم األصول 
 .املطلب األول: تعريف الزكاة

 .املؤج رةاملطلب الثاين: حقيقة األصول 
 .أنواع عقود اإلجارة الواردة على األصول املطلب الثالث:

 .بالت مليكاملطلب الرابع: تعريف اإلجارة املنتهية 
 .بالت مليكاملطلب اخلامس: التكييف الفقهي لعقد إلجارة املنتهية 

 .وأثرها على الزكاة املؤج رةألصول لكييفات الفقهية املبحث الثاين: الت  
 .طة  بأهنا أعيان بيعت مقس   بالت مليكاملنتهية  رةاملؤج  املطلب األول: تكييف األصول 
 ت.بأهنا مستغال   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاملطلب الثاين: تكييف األصول 

 .جتارة بأهنا عروض بالت مليكاملنتهية  املؤج رة: تكييف األصول لثاملطلب الثا
 .بالت مليكاملنتهية  ؤج رةامليف األصول  يةصناديق االستثمار الاملبحث الثالث: زكاة 

 .املطلب األول: حقيقة صناديق االستثمار
 .بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاالستثمار يف األصول  صندوقاملطلب الثاين: زكاة 
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 .بالت مليكباإلجارة املنتهية  املصريف الت مويلاملبحث الرابع: زكاة 
 .بالت مليكجارة املنتهية يف زكاة اإل الت مويلاملطلب األول: أثر مصادر 

 .على الزكاة بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاملطلب الثاين: أثر كون كل استثمارات املصرف يف األصول 
وقد كان الباعث على كتابة هذه الورقة رغبة اإلخوة يف بيت الزكااة، مامن فعالياات النادوة الثانياة 

األماناااة العامااااة لنااادوات قضااااايا الزكااااة املعاصاااارة  والعشااارون لقضااااايا الزكااااة املعاصاااارة، الااايت تنظمهااااا
بالكويات، وقااد بااذلت املساتطاع يف جتليااة نقاااث هاذا البحااث أسااأل اهلل أن يسادد هااذا العماال وأن 

 يتقبله، وأن حيقق ما أم له اإلخوة يف األمانة.
 كتبه.

 خالد بن عبد اهلل المصلح. أ.د.
 أستاذ الفقه يف كلية الشريعة جامعة القصيم
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 بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةبحث األول: مفهوم األصول الم
 

 المطلب األول: تعريف الزكاة
 زكا الشيء منا وكثر.فإذا يادة. والز   : النمو  الزكاة لغة  

لشاااا   خمصااااو  ماااان مااااال  ،خمصااااو  واجااااب حااااق  د هلل تعاااااخ بااااإخرا  عب ااااالت  فالزكاااااة  شاااارعا  أمااااا 
 .(1)لوجه اهلل تعاخ ،نه الشارعخمصو ، عي  

  المؤجَّرة: حقيقة األصول الثانيالمطلب 
 الفرع األول: تعريف األصول 
 :ويف معنااه قاول مان قاال، غاري ه ناهع ماا يتفار عأو  غاريه، وهاو لغاة ماا ي باي علياه صول: عماع أصال،األ

 .منشأ الشيء، أو أصل الشيء ما ِمنه  الشيء
التالياااة:  إخ واحاااد مااان االساااتعماالتترجاااع  ،اساااتعماالت عديااادة ولاااه يف اصاااطالم العلمااااء عموماااا  

ستصحب وأ ،اجحالر  األصل مبعي 
 
 ل.ليالد   وأ ،القاعدة الكلي ة وأ ،امل

ااا (2)ةوقاااد أ لاااق عماعاااة مااان فقهااااء املالكي ااا  علاااى األشااا ار  "أصاااول"كلماااة   (4)واحلنابلاااة (3)ةافعي  والش 
، فمااانهم مااان (5)سااااعا  وات   مااايقا  علاااى اخاااتالف بيااانهم فيماااا يااادخل يف مسااامى األصاااول  ،ورواألراماااي والاااد  
 ور وحنو ذلك.  دخل فيه األرامي والد  ومنهم من ي   ، ريقصره على الش  

 صاطلحات ام   أما األصال يف
 كال    :وأعماع ماا قيال فيهاا أهناا ة اساتعماالت،فلاه عاد   ؛ة املعاصارةبي  اِساامل

قااادرا  علااى ، بااأن يكااون ةمبنااافع مسااتقبلي   نااهوميكنهااا أن تسااتفيد م ،سااة أو الشااركةمااا لااه قيمااة هااا سلكااه املؤس  
 ،ألكثار مان فا ة ،ة للمنشاأةة مساتقبلي  قات نقدي اتوليد أو أداء أو تقدمي خدمات أو مناافع اقتصاادية أو تادف  

                                                 
 .(2/272)المغني ،(1/434)الكبير الشرح ،(2/2) المختار الدرينظر: ( 1)

 .(6/121الذخيرة )، (12/272لكبير )حاشية الدسوقي على الشرح اينظر:  (2)

 .(11/242المجموع شرح المهذب )ينظر: ( 3)

 .(242المطلع على أبوات المقنع )ص: ينظر:  (4)

بعد منه وأ ،يشمل البناء والشجر األصلاسم  إنوأبعد من قال  ،وكل ما يثمر مرة بعد أخرى األشجارالمراد بها » :(11/24المجموع شرح المهذب )قال النووي في ( 2)

 .«والشجر معا والثمار األرضقول من قال أن المراد به 



 2 

بدرجاااة  قااادي  وأن يكاااون قاااابال  للقيااااس الن   ،باالشااا اع ماااع غاااريه مااان العناصااارنفراد أو ساااواء أفااااد ذلاااك بااااال
 .(1)ةق  مقبولة من الد  

 
 : تعريف اإلجارةانيلثالفرع ا 
، وهو ما أعطيت  م اإلجارة لغة    فاإلجارة بيع  اصطالح ا. أما (2)لمن أجر يف عم ن أ ج ر يأِجر 
، جيمع شتاهتا ما ذكره (3)عبارات الفقهاءقد اختلفت و  ،هذا ما اجتمعت عليه تعريفات الفقهاء .املنفعة
من عني  ،مدة معلومة ،تؤخذ شيئ ا فشيئ ا ،على منفعة مباحة معلومة عقدوهو أن اإلجارة  ،احلنابلة فقهاء  

 .(4)بعوض معلوم ،معلومة أو موصوفة يف الذمة
على عقد هي األعيان اليت ميكن أن ي   :املؤج رةميكن القول بأن األصول  ،ومن خالل ما تقدم 
 كالعقارات ووسائل الن    ،ةقات نقدي  لتحقيق تدف   ،منافعها

 
 وحنوها. ،ات واملنشآتد  ع  قل وامل

 : أنواع عقود اإلجارة الواردة على األصولالمطلب الثالث
 :(5)يرد على األصول نوعان من اإلجارة

 غالبا   ،لوممعلومة إخ أجل مع أعيان وهى عقود تأجري منافع ،ةشغيلي  عقود اإلجارة الت  : األولوع الن  
رة  للعنيع دة تقل كثريا  عن العمر اإلنتاجي املتوق  م يغطتاألجل  ة  قصري ما تكون مدة العقود فيها  ، املؤج 

 .وحنوها اراتقيلة واحلف  ات الث  واملعد  مثل عقود تأجري العقارات والسيارات 
 ،األجل  ويلة   ة  مد  معلومة  أعيان   عقود تأجري منافع هيو   ،يةالت مويل: عقود اإلجارة اينالث  وع الن  

رةللعني العمار اإلنتااجي  منغري قليل  تستغرق قدرا   العقد  ينتهي، قد دةحماد    قيماة إجيارياه ، مقابال  املؤج 
تطبيقات  ىحد، فهي إبالت مليكباإلجارة املنتهية  عرفبتملك املستأجر للعني يف هناية املدة. وهذا ما ي  

 ية. الت مويلاإلجارة 
 :أهها، ةي  الت مويلات اإلجيارية صنيف العملي  لت جمموعة معايري   الدول    اماسب  وقد حدد املعيار 

ت أِجر، ونقل ملكي    س 
ر إخ امل ت أج   س 

ته إليه يف هناية مدة عقد انتقال عميع منافع وخما ر ملكية األصل امل

                                                 
(، موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية 32(، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ص)13ينظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية ص)( 1)

 (.34ص)

 (.1/62ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس )( 2)

 .(17/222نهاية المحتاج )، (24/22شرح خليل للخرشي )، (24/217البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ينظر:  (3)

 .(11/422كشاف القناع )ينظر:  (4)

  (.344ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ص) (2)
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اإلجيار، وكذا اشتمال العقد على خيار الشراء بسعر من فض، باإلمافة إخ سريان مدة اإلجيار على اجلزء 
عقد اإلجيار  ويف حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه املعايري، فإن    لألصل. قتصادي  ن العمر االاألكرب م

 .(1)اال سويلي   اي  تشغيل ي عد  
فله صور عديدة ترجع إخ صورتني يف  ،امددة اإلجارة مدة هناية يف للمستأجر العني سليك أما

 :(2)اجلملة
 تكاون أنة، و اإلجياري ا عمياع األقسااث وفااء عناد ،العاني هباة بوعادِ  مقا ن   إجيار   عقد :األوخ ورةالص  

 منفصل. بعقد اهلبة
 ،حقيقي   أو مبلغ   رمزي   مبلغ   مقابل  ا إم   ،رةاملستأج   العني بيع بوعد مق نِ  إجيار عقد :انيةالث   ورةالص  

 .(3)عليها فقاملت   ةاإلجياري   األقساث عميع سداد بعد
اات أِجر باااالع اف باألصاالذات امل كمااا ناا     س 

ميزانيتااه   وماان إ إاهاااره يف ،عيااار علااى ماارورة قيااام امل
 اؤ ج    عادم إاهااره يفوىف املقابل عدم االعا اف باه ومان إ ،كأصول ثابتة عند بداية عقد اإلجيار

ر  ميزانياة امل
 .(4)ثابتة كممتلكات أو أصول  

 كبالتَّملي: تعريف اإلجارة المنتهية المطلب الرابع
، نيمث عنه أحد من الفقهااء املتقاد  ة، لذلك مل يتحد  من العقود املست د   بالت مليكاإلجارة املنتهية 

 ،نااةأجاارة معي   نااة مقاباال  ساالعة معي   ر فيااه أحاادها  خاار  ؤج  عقااد بااني  اارفني ي اا»بأنااه  الباااحثنيفااه بعااض وقااد عر  
بعاادها ملكيااة الساالعة للمسااتأجر عنااد ساااداده  دة ، تنتقاالة حمااد  خااالل مااد   ،ياادفعها املسااتأجر علااى أقساااث

يف  ،إخ املساتأجر املاؤج رةهاي إجاارة يقا ن ااا الوعاد بتملياك العاني » وقيال: .(5)« خر قسط بعقد جديد

                                                 
اإلسالمية، لجنة معايير المحاسبة الدولية  التَّمويلية اإلجارة مسائل لبعض شرعي (، تحليل41ص) ،1 ع 22 م إلسالمي،ا االقتصاد :عبدالعزيز الملك جامعة ( ينظر: مجلة1)

IASC معايير المحاسبة الدولية ،IAS،  1" اإليجارات"  17المعيار المحاسبى الدولى رقمAS 17. 

 (.122ينظر: العقود المالية المركبة للدكتور العمراني ص )( 2)

 .24للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية ، ص  - 26 المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتملك في المصارف اإلسالمية ، المعهد اإلسالمي( 3)
 . 1AS 17" اإليجارات"  17رقم  يالدول، المعيار المحاسبي IAS، معايير المحاسبة الدولية IASC( لجنة معايير المحاسبة الدولية 4)

االثنني ، املنعقدة يف وأثرها على وعاء الزكاة األصول العينية ورشة، ممن النصر عصام أبو دكتورلل، األصول الثابتة زكاةورقة حبث  وينظر: 
 .لعلوم الزكاة املعهد العال، يف ها1431/شعبان/11
 (. 64اإلجارة المنتهية بالتَّمليك في ضوء الفقه اإلسالمي لخالد الحافي ص )  (.26)ص رواس، قلعة جي، والشريعة ةفي ضوء الفق المعاصرة المعامالت الماليةينظر:  (2)
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ة ة اإلساالمي  ساات املالي اهيئاة اماسابة واملراجعاة للمؤس   تعريفمنه  ، وأخصر(1)«هناية مدة اإلجارة أو أثنائها
 .(2)«املؤج رةودات جك املستأجر املو إجارة تنتهي بتمل  » يار اإلجارة:حيث جاء يف مع

 بالتَّمليكإلجارة المنتهية العقد  كييف الفقهي  المطلب الخامس: التَّ 
 ،علاااى اخاااتالف صاااورها وتطبيقاهتاااا وذلاااك بنااااء   ،ةتكييفاااات فقهي ااا ة  عاااد   بالت ملياااكلإلجاااارة املنتهياااة 

 :عماال  فات إيكيوسأذكر أبرز تلك الت  
ااد بياع ب أناه األول: كييافالت   ومسااتندهم  .(4)ق يف ساماه علااى ساداد آخاار قساط، معل ا(3)الت قساايطع ق 

لذلك، والعاربة يف العقاود باملقاصاد كماا هاو  ين هو سليك العني، وإمنا جعل اإلجارة ساترا  مقصود العاقد   أن  
طلااه؛ فاعتبااار القصااود يف العقااود أوخ ماان اعتبااار حه ومبالقصااد روم العقااد ومصااح  » م:ر، قااال اباان القااي  مقاار  

ربت األلفااظ فإذا ألغيت واعت ا ،راد ألجلهاومقاصد العقود هي اليت ت   ،األلفاظ مقصودة لغريها فإن   ،األلفاظ
 لااذلك أن   وهااا ياادل   .(5)«واعتبااارا  ملااا يسااوؤ إلغااا ه ،هكااان هااذا إلغاااء  ملااا جيااب اعتبااار    ؛راد لنفسااهاالاايت ال ت اا

علاى  قيماة املبياع ماؤج ال  موز عاة   املعتارب فيهاا، بل عادة أجرة املِث ل املستأجر ليست بقدر قساث ال يت دفا ع هااأل
طااااو ر ا للبا ي ااااع إذ ا فاحلقيقااااة أن  هااااذا العقااااد لاااايس إال  تطبيق ااااا م  » يقااااول الاااادكتور إبااااراهيم أبااااو اللياااال: .أقساااااث

اااااط ا إخ فر م اااااه العمااااال الت  ااااااري ، خاص ااااا ،الت قسااااايطب ة وأن ساااااداد املشااااا ي للاااااث من املتا ف اااااق علياااااه ياااااتم  م ق س 
 .(6)«دفعات

 ينقاالبأنااه عقااد  الاادول   املعيااار اماسااب  فهااا لااذلك عر   .(7)للعقااد القااانوين   الت كييااف  القااول هااو وهااذا
، وقاد ياتم أو ال ياتم املساتأجرر إخ مان املاؤج   ،ة األصالقاة مبلكي اة امل اا ر واملناافع املتعل  كاف ا  جوهري   بشكل  

 .(8)ة يف هناية األمرحتويل حق امللكي  

                                                 
 (.164المعايير الشرعية ص ) (1)

 (.344معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ص)( 2)

 .اء الثمن كله أو بعضه إلى آجال معلومة متفق عليهامبادلة يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وف :حقيقتهالبيع بالتَّقسيط  (3)

 .(311)ص للزحيلي المعامالت المالية المعاصرة ينظر:  

(، اإلجارة 317-312) البيع بالتَّقسيط والبيوع االئتمانيَّة األخرى؛ إلبراهيم دسوقي أبو الليل ص، و(4/2222مجلة َمْجَمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس ) :ينظر( 4)

 .(122)ص  للتركي البيع بالتَّقسيط، و(141) خالد الحافي صللمنتهية بالتَّمليك ا

 (.3/24إعالم الموقعين ) (2)

 (317 - 312) البيع بالتَّقسيط والبيوع االئتمانيَّة األخرى؛ إلبراهيم دسوقي أبو الليل ص (6)

 .(4/174،172ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني )( 7)

 .(272) عقود اإليجار، ص 17، المعيار رقم 2444الجزء األول، جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، دمشق،  ،يير المحاسبة الدوليةمعاينظر: ( 2)
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وقريب من  .(1)بيع يف هنايتهإ عقد ، أوالإجارة  عقدِ ب من عقدين: مرك   عقد أنه :ثاينال الت كييف 
 صيغ من صيغة أو أداة   ليصبح املفهوم نفس بتطوير تقوم وآلية هب إخ أنه عقد اإلجارةهذا ما ذ

  .(2)يلالت مو 
 بعد ،إخ املستأجر املؤج رةلعني ابة ينتهي اعقد إجارة  :عقد مركب من عقدين أنه :ثالثال الت كييف 

 .(3)انتهاء مدة عقد اإلجارة
ب هو تكييفه على أنه عقد مرك   ،بالت مليكات لواقع أكثر عقود اإلجارة املنتهية الت كييفوأقرب هذه 

 .(4)مدة اإلجارة انتهاءسليك للعني بعد  إ عقد ،عقد إجارة ابتداء  من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تور علي محي الدين (، وينظر بحث األستاذ الدك4/2634ينظر: اإليجار المنتهي بالتَّمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي بجدة ، العدد الخامس ) (1)

 (.1/422) ةالقره داغي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشر

كمالي، ص  هاشم اإلسالمية، محمد التَّمويلية اإلجارة مسائل لبعض شرعي ، تحليل41 :ص ص ،1 ع 22 م اإلسالمي، االقتصاد :عبدالعزيز الملك جامعة ينظر: مجلة (2)

(42.) 

( ، ينظر موقع ملتقى المذاهب الفقهية 1/474) ةاإلسالمي، الدورة الثانية عشر ألستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه( ينظر: بحث ا3)

 والدراسات.

 (.127المعايير الشرعية ص ) (4)
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 كاةوأثرها على الزَّ  المؤجَّرةألصول لة ات الفقهيَّ التَّكييف: لمبحث الثانيا
 

املطلبااني  يفني سااأبينهما فقهي ااني حتتماال تكييفاا ،بالت مليااكيف عقااود اإلجااارة املنتهيااة  املااؤج رةاألصااول حقيقااة 
 :التاليني

 طة  أعيان بيعت مقسَّ بأنها  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةل األصو تكييف  األول: المطلب
 ا  ال ختااار  عااان كوهناااا أعيانااا ،بالت ملياااكاملنتهياااة  املاااؤج رةحقيقاااة األصاااول  وهاااو أن   ،األول الت كيياااف هاااذا هاااو 
اااباعهااا م لااك نقاال فيهااا مي   الاايت ا جلااة البيااوع، نااوع ماان الت قساايطوقااد تقاادم أن بيااع  .طة  لكهااا باألجاال مقس 
ه أو بعضاه إخ آجاال معلوماة ل فيها الثمن. فيتم تسليم املبيع يف احلال، ويؤجل وفااء الاثمن كل اويؤج   ،العني
 .(1)فق عليهامت  

 طة  أعيان بيعت باألجل مقسَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاألصول  الفرع األول:
 وإمنااا جعاال اإلجااارة ساااترا   ،مللااك فيهااا بااالبيعراد نقاال اي اا بالت مليااكاملنتهيااة  املااؤج رةملااا كاناات األصااول 

او ف   :واحلامال هلماا علاى ذلاك والعاربة يف العقاود مبقاصادها ومعانيهاا كماا تقادم. ،لذلك املالاك مان عادم  خ 
شرائها بالن قد، فصااغوا العقاد ااذه على املش ي قدرة  وعدم  ؤج ل، املث من السلعة ن املش ي من الوفاء بسك  

االعة، يف مايااة حااق  املالااك الص ااورة؛ حل اان الس   .، وهااذا هااو حقيقااة البيااعوسكااني املشاا ي ماان العااني ومنفعتهاااَث 
  للعقاد القاانوين   الت كيياف  هاو وهاذا ،أعيانا  بيعت باألجل مقس اطة   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةفتكون األصول 

 .(2)كما تقدم
و ل العقد احلال بيعا ، بل  ،امللك بالبيع يف املستقبل ل  فإن كون املقصود نق ،سليمونوقش هذا بعدم الت   ال حي 

 هو عقد إجارة جتري عليه أحكام عقد اإلجارة.
ة ر إخ ميزاني  أهنا تنتقل من ميزانية املؤج   ،طةمقس   أعيان   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةوها يؤيد أن األصول  :قالوا

الدول   ب  اماسِ  املستأجر، مبوجب ما ورد يف املعيار
(3). 

                                                 
 .  (311)ص للزحيلي المعامالت المالية المعاصرة ينظر:  (1)

 .(4/174،172الوسيط في شرح القانون المدني )، (122)ص  للتركي البيع بالتَّقسيط، و(141) خالد الحافي صلالتَّمليك اإلجارة المنتهية بينظر: ( 2)

 وفق مليكبالتَّ  المنتهية واإلجارة اإلجارة(، 24في المصارف اإلسالمية من منظور إسالمي للدكتور علي شتا ص ) المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتَّمليكينظر: ( 3)

 (.22(، لمكرم مبيض ص )17)رقم الدولي المحاسبي المعيار مع بالمقارنة( 2)رقم اإلسالمي المحاسبي المعيار
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يف ميزانية املستأجر إحلاق لعقد اإلجارة املنتهية  بالت مليكاملنتهية  املؤج رةونوقش هذا بأن تس يل األصول 
، وإن اتفقا حكما   بالت مليكمغايران لعقد اإلجارة املنتهية ، وها الت قسيطوبيع (1)اريجيبالبيع اإل بالت مليك

هو أنه جيب على  ،اإلسالمية املالية ساتلمؤس  ل املعتمد لدى هيئة اماسبة واملراجعة ن  . وهلذا فإ(2)مآال  
 املؤج رةاألصول  ذا فإن  وا. (3)بالت مليكموجودات اإلجارة املنتهية  ته عن إعمال  ر أن يفصح يف ميزاني  املؤج  

 لت يف ملكه مدة عقد اإلجارة.ر؛ ألهنا ما زاستظهر ممن ميزانية املؤج   بالت مليكاملنتهية 

 لةالمؤجَّ  ةجاريَّ الت  الديون زكاة  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةزكاة األصول اني: الفرع الثَّ 
عت فيها وتنو   ا راءبت فيها وتشع   ،يون من املسائل اليت كثر تناوهلا يف القدمي واحلديثزكاة الد  

 .(4)راسةا بالبحث والد  ة دراسات عديدة تناولتهاالجتهادات، وَث  
 ودين    ارةدين الت   :قسيماتومن تلك الت   ،خمتلفة إخ عدة تقسيمات باعتباراتِ  ين  وقد قسم العلماء الد  

 .(5) ارةغري الت  
، وأما دين غري الت ارة فما كان واملعاومات اتاملتاجر تشغيل املال يف  عن ناتجالدين الهو فدين الت ارة 

 ،عروض الت ارة زكاة دين الت ارة زكاة   فقهاء املالكية على أن   وقد ن    .(6)كدين القرض  ،جتاري   سببه غري  
قومه املدير ويزكيه غري ي   ، ارةحكمه حكم عروض الت   أما دين الت ارة فال اختالف يف أن  » اب:قال احلط  

 ،املنعقد يف مكة ي  اإلسالم لفقهي  وقد صدر قرار جملس اجملمع ا .(7)«واحدة ملا مضى املدير إذا قبضه زكاة  
ين الد   أصل   ىك  يز  » :، وها جاء فيهلاملؤج   ين االستثماري  زكاة الدائن للد  يف دورته احلادية والعشرين حول 

 :وجاء فيه أيضا   .«دون أربام األعوام الالحقة ،ر  فيه الزكاةط مع ربح العام الذي خت  املقس   االستثماري  

                                                 
 إلى حين سداد كامل الثمن. بالملكيةالبائع بيع بالتَّقسيط مع احتفاظ البيع اإليجاري:  (1)

 . (122)رفيق المصري ص  كتوردللتحليل فقهي اقتصادي بيع التَّقسيط (، 171) عبد السيد، ص ييسل ،القاموس التجاريينظر:  

 (.174-173، ص)وزو تيزي امعةجم ،نوارة ليلجم األستاذةيجاري، إلا البيع دـعق(، 2/2447عدد ) ،الباحث لةجم (2)

 (. 226ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ص )( 3)

معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيق، إعداد الدكتور عصام العنزي،  تكميلي، ماجستير بحث -العايضي هللا عبد الديون، للشيخ لزكاة ةالمعاصر ينظر: التطبيقات (4)

  فيها، للدكتور عبد الرحمن األطرم، زكاة الديون االستثمارية المؤجلة، للدكتور النشمي. الراجح والرأي الديون زكاة في الفقهية االتجاهات

 .(226) كتاب األموال ألبي عبيد صينظر: ( 2)

  .(1/342المقدمات الممهدات )، (2/14(، حاشية الدسوقي )6/124بدائع الصنائع )، (22/22المبسوط للسرخسي )ينظر:  (6)

 .(3/122مواهب الجليل ) (7)
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ى زك  ستوىف كامال ، في وز تأخري زكاته إخ حني قبضه، وي  ال  لسنوات، وي  مؤج   االستثماري   يند  ذا كان الإ»
 .(1)«لألعوام املامية

 :عروض الت ارة ة زكاة  ى أقسا ها اإلجياري  ك  تز   ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  فإن   ؛مما تقد  بناء على 
مع  ،طى أصل املال املقس  زك   ما قبض شيئا  كل    ،ا حول رأس املالوحوهل   ،ةسن جيب فيها ربع العشر يف كل  
 .ة األعوامبقي  ربح ربح ذلك العام فقط دون 

 بأنها مستغالت بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاني: تكييف األصول المطلب الثَّ 
 ت.ال ختر  عن كوهنا مستغال   بالت مليك املنتهية املؤج رةحقيقة األصول  أن   وهو ،اينالث   الت كييف هذا هو 

 .ت: تعريف المستغالَّ الفرع األول
كذا أي   استغل   :قال، والسني والتاء للطلب، ي  "غلل"حيح الص   الثي  الفعل الث  مأخوذ من  ت لغة  واملستغال  
ِتغ  ته،  لب غل   ت غال  واس   س 

ذ  غ ل تها تِ الل  امل أو  خل الذي حيصل من ريع األرضلد  ة على اطلق الغل  ت  . و (2)أخ 
  .(3)وحنو ذلك ،تا ار والن  أجرهتا أو أجرة الد  

ا من  ريق ما ينتج منها؛ إم  ب كس  ت  للبل  ،أعياهنا بيعار بلالجت   د  ع  أموال مل تا  هي ف ت اصطالحا  املستغال  أما 
أو   وَثرهتا، ببيع ما حيصل منها من نتا    ، وأخذ منافعهاهنا كالعقارات، أو بيع إنتاجها كاملصانعاعيأبتأجري 
 .(5)ابتةة الث  شغيلي  األصول الت  ة املعاصرة تندر  ممن وهي يف املصطلحات املالي  . (4)كرائها

 ت  مستغالَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرة: األصول انيالفرع الثَّ 
 راد بيع أعياهناال ي  و  ،تها بواسطة تأجريهاب من غل  كس  ت  لايراد  ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول ملا كانت 

بعد  بالت مليكاملنتهية  املؤج رةإرادة بيع األصول ا أم  و . (6)تف ممن املستغال  صن  فإهنا ت   ،عقد اإلجارة ة  مد  
 .عقد اإلجارة مدة   تيف كوهنا من املستغال  اال ينف ؛عقد اإلجارة انتهاء

                                                 
 -2هـ التي يوافقها 1434محرم  22 -24عشرين( المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته : )الحادية والقرار ( 1)

 .م2412ديسمبر  12

  .(1/1344القاموس المحيط )، (6/63) الصحاح (1/42لسان العرب )ينظر: ( 2)

 ،(1/242التعريفات )، (34/112تاج العروس )، (2/422المصباح المنير )، (4/242كتاب العين )( 3)

(، زكاة األصول االستثمارية الثابتة 2، زكاة المستغالت لعبد هللا آل سيف ص )(3/242) الفقه اإلسالمي وأدلته، (1/326يوسف القرضاوي )للدكتور فقه الزكاة ينظر: ( 4)

 (.432للدكتور محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص )

 (.324ستثمارية للدكتور منذر قحف، أبحاث وأعمال بي  الزكاة، الندوة الخامسة، ص )ينظر: زكاة األصول اال (2)

 (.316ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 6)
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مينع تصنيفها  ،وبني املستغالت بالت مليكاملنتهية  املؤج رةألصول بني ا ،رئيسا   ا  ة فرقَث   ض على هذا بأن  واع  ِ 
األصول باقية على ملك ف ها،قصد بيع  وال ي    ارة بأعياهنا،ت ذ للت  مل ت   تاملستغال  فت؛ ستغال  املممن 
 .عقد اإلجارة ةمد   املؤجر

بعد انتهاء عقد اإلجارة، وإمنا نقل امللك فيها  يناملتعاقد   قصودمف ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةأما األصول 
 للمقصود الرئيس من العقد، وهو نقل امللك بالبيع. ا  جعلت اإلجارة ستار 

 م يف تكييف العقد.كما تقد    ،بيعا   بالت مليكعتربون عقد اإلجارة املنتهية  ي  نيالقانوني   د هذا أن  يا يؤ وه   :قالوا
بل  ،ل العقد احلال بيعا  و  ال حي   ،فكون املقصود نقل امللك بالبيع يف املستقبل ،ممسل   ه غري  بأن   ونوقش هذا

 عليه أحكام عقد اإلجارة. يإجارة جتر عقد هو 
 تنتقل   املؤج رةاألصول  أن   :بأهنا مستغالت   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةا يؤيد عدم تصنيف األصول وه   :قالوا

ول  الد   ة املستأجر، مبوجب ما ورد يف املعيار اماسب  ر إخ ميزاني  زانية املؤج  من مي
ت، ، خبالف املستغال  (1)

 .ةتشغيلي   إجارة   املؤج رةفة ممن األصول صن  فهي م   ،ة املؤج ريف ميزاني   قية  با افإهن  
إحلاق لعقد  ،يف ميزانية املستأجر ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةتس يل األصول  أن  ا تقدم من ونوقش هذا مب
هيئة اماسبة لدى املعتمد  وها مغايران له؛ لذلك كان ،الت قسيطو  اري  جيبالبيع اإل بالت مليكاإلجارة املنتهية 

دات موجو  عن إعمال   ميزانيتهفصح يف جيب على املؤجر أن ي  ه أن   ،ةاإلسالمي   ةاملالي   ساتلمؤس  ل واملراجعة
 عقد.ال ة  زالت يف ملكه مد   الا ألهن   ؛(2)بالت مليكاإلجارة املنتهية 

 تمستغالَّ زكاة ال بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاألصول  الثالث: زكاةالفرع 
العلماء يف  ت، فسي ري فيه خالف  من املستغال   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  بناء على القول بأن  

 .(4)يف اجلملة تللعلماء قولني يف وجوب الزكاة يف املستغال   حيث إن   ؛(3)تكاة يف املستغال  ز  وجوب ال
 قوالن: بالت مليكاملنتهية  املؤج رةفيكون يف زكاة األصول 

                                                 
 وفق بالتَّمليك المنتهية رةواإلجا اإلجارة(، 24في المصارف اإلسالمية من منظور إسالمي للدكتور علي شتا ص ) المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتَّمليكينظر: ( 1)

 (.22(، لمكرم مبيض ص )17) رقم الدولي المحاسبي المعيار مع بالمقارنة(، 2)رقم اإلسالمي المحاسبي المعيار

 (. 226ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ص )( 2)

لمجلد ( االنسانيةا ملعلو)ا ثلألبحا حلنجاا جامعة مجلة، لعبدهللا أبو وهدان، إلسالميا لفقها في تلمستغالا ةكاز(، 134-127ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 3)

 (.224-212، ص )2413 (،2) 27

ي الندوة الخامسة  ص (، زكاة األصول االستثمارية للدكتور منذر قحف، ضمن أبحاث وأعمال بي  الزكاة ف112ينظر: بحوث الزكاة للدكتور رفيق المصري  ص ) (4)

 (.144(، دراسات في المحاسبة الزكوية لحسن األمين )326)
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بنااء علاى  ،أجرهتا يف الزكاةبل  زكاة، بالت مليكاملنتهية  املؤج رةب يف األصول جتأنه ال  القول األول:
 .(1)املذاهب األربعةقول كما هو  ،ب يف املستغالت زكاةجت أنه ال

رةأنه جيب يف األصول   القول الثاين: لك بأن . ويكون ذتاملستغال   زكاة بالت مليكاملنتهية  املؤج 
بناء على   هذاو   . عام  وذلك كل   ،وخير  ربع العشر ،ةضاف إليها األقساث اإلجياري  وي   ،قو م تلك األصولت  

الزكاة يف   وجوب   احلنابلةابن عقيل من ختريج قد بنوه على و  ،( 2) إليه عماعة من العلماء املعاصرين ما ذهب
 اه املرداوي  ، وقد قو  (3)لي  للكراء من احل   عد  كاة فيما أ  على رواية وجوب الز   ،لإلجارة ر أو ت عد  سلعة تؤج   كل  

للكراء من  عد  وعمد األدلة أنه ال زكاة فيما أ   ،رداتهوقد اختار ابن عقيل يف مف» يف تصحيح الفروع فقال:
 .(4)« ارةه شبيه بالت  ، ألن  والوجه الثاين فيه الزكاة، وهو قوي   .لي  احل  

رةاألصول   بأن    على القول اجح أنهوالر   ت، فإنه ال جتب فيها ملستغال  من ا  بالت مليكاملنتهية  املؤج 
إال  الذمةاألصل براءة كما هو مذهب اجلمهور، ف  ،تكاة يف املستغال  الز   ليل على وجوبلعدم الد    زكاة؛
 صريح  عن اهلل ورسوله. بن   

 تجارة. عروضها بأنَّ  بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرة: تكييف األصول لثاالمطلب الثَّ 
 التجارةعروض الفرع األول: تعريف 

متاع ومن معانيها بالفتح "عر ض" و ،املتاع هومن معاني ،بالسكون " ع ر ض"   مفرده: غة عمعالع ر وض يف الل  
من صنوف  قدينِ اسم لكل ما قابل الن  الفقهاء عامة د روض عنالع  أما يف االصطالم ف الدنيا وح طامها.

                                                 
 (.2/427فقه الزكاة للقرضاوي ) ،(2/214الفروع ) ،(2/223) القناع وكشاف، (1/141) والمهذب، (22) ص الفقهية والقوانين، (1/427) القدير فتح( ينظر: 1)

، وأثرها على وعاء الزكاة األصول العينية ورشة، ضمن النصر عصام أبو دكتور، للاألصول الثابتة زكاةورقة بحث  (،316نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )ينظر:  ( 2)

 .لعلوم الزكاة يالمعهد العال، في هـ1434/شعبان/12االثنين المنعقدة في 

يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد  :قال ابن عقيل» :(3/662بدائع الفوائد )(. قال ابن القيم في 2/214الفروع )ينظر:  ( 3)

، فإذا ثبت أن عد للكراء وجب أفإذا  ،أن الحلي ال يجب فيه الزكاة أصلناألنه قد ثب  من  ؛وإنما خرج  ذلك عن الحلي :قال .للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد لإلجارة
يوضحه أن الذهاب . جميع العروض التي ال تجب فيها الزكاة ينشيء إيجاب الزكاةيف شيء ال جيب فيه الزكاة كان يف اإلعداد للكراء ينشئ إجياب الزكاة 

ثم جاء اإلعداد للكراء فغلب على  ،ثم إن الصياغة واإلعداد للباس والزينة واالنتفاع غلب  على إسقاط الزكاة في عينه ،والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما

فيها  ئفأولى أن يوجب الزكاة في العقار واألواني والحيوان التي ال زكاة في جنسها أن ينش ،على إسقاط الزكاة يفصار أقوى مما قو ،ستعمال وإنشاء إيجاب الزكاةاال

 .«اإلعداد للكراء زكاة

(4) (2/471.) 
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ما عدا العني والطعام   هي كل  : فقالوا ،قدينة الطعام على الن  وزاد املالكي  . (1)اقصد املتاجرة ا ي  األموال اليت
 .(2)هامن األشياء كل  

ة مثل أوراق القبض ة، فاالمسي  ة وامسي  عيني   :إخ قسمنيباعتبار العني  ،م بعض املعاصرين عروض الت ارةوقس  
 .(3)ار ذات األعيان   عروض الت   ة كل  مم واملدينني، والعيني  والذ  

 عروض جتارة بالت مليكاملنتهية  املؤج رةالفرع الثاين: األصول 
رةملا كانت األصول  ب بنقل امللك فايها بالبيع بعد انتهاء عاقد كس  رااد منها الت  ي   بالت مليكاملنتهية  املاؤج 

عروض جتارة. وكون هذه  بالت مليكاملنتهية  املؤج رة هذه األصول صري  ي   ،وجود هذه اإلرادة اإلجارة، فإن  
ال يعطل نية  ،صد به الت ارة من األموالتأجري ما ق    إن  فرة ال يلغي كوهنا عروض جتارة، األصول مؤج  

ريد به ي   ،فيمن آجر داره بعبد»   : . وقد ن   على ذلك فقهاء احلنفية قال الزيلعي  الت ارة بل تبقى عروما  
 .(4)«املنفعة كبيع العني ا بيع  ه يف اجلامع ؛ ألهن  ومثل   ، ارةفهو للت   الت ارة  

 
 جارةزكاة عروض الت   بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةالفرع الثالث: زكاة األصول 

أخذ أحكام عروض ا عروض جتارة، فإهنا ستأهن  على  بالت مليكاملنتهية  املؤج رةعلى تكييف األصول  بناء  
 .الت ارة يف وجوب الزكاة

ة لكن َث   .(6)كي اإلعماع على ذلك، وح  (5)وقد ذهب عمهور العلماء إخ وجوب الزكاة يف عروض الت ارة
 :األول اجتمع فيها أمران:وهو أنه  ،زها عن العروض اخلالصةي  ما مي   ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةيف األصول 

 :  فيها األقوال التاليةت ر  في .ة وأجرةغل  هلا  رةأهنا أعيان مؤج   اين:الث  ، و عروض جتارةأهنا 
 كاتان على مالكيها.ز  بالت مليكملنتهية ا املؤج رةاألصول  ه جيتمع يفأن األول:القول 
ا  للت ارة؛ عروض جتارةزكاة  األوخ:  ،مؤجرة بالت مليكاملنتهية  املؤج رةكون هذه األصول و  ،لكوهنا ماال  معد 

  فتشملها أدلة وجوب الزكاة يف عروض الت ارة. ،للت ارة عروما  إجارهتا ال خترجها عن كوهنا ف

                                                 
 .(2/623المغني )(، 1/122في حل ألفاظ أبى شجاع ) اإلقناع، (1/114لنووي )لتحرير ألفاظ التنبيه ، (2/212اية )دشرح العناية على الهينظر: ( 1)

 . (2/34البهجة في شرح التحفة )(  2) 

( ضمن  أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 34( ينظر: األصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة ، د.حسين شحاتة ص ) 3) 

 (.323هـ، عروض القنية هل تعني األصول الثابتة؟ للدكتور رفيق المصري، ضمن بحوث في الزكاة ص )1417الكوي  عام 

  (.3/262تبيين الحقائق ) (4)

  (.4/242المغني )، (3/644الحاوي الكبير للماوردي )(، 2/124المنتقى )(، 2/24ينظر: بدائع الصنائع ) (2)

 (.17/132(، التمهيد )1/432اختالف العلماء )مختصر (، 112اإلجماع مسألة )ينظر:  (6)
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فقهاء ااهر ما ذكره بعض على  جريا   ،هلذه األصول ةاإلجياري  األقساث لة عن ملتحص  الثانية: زكاة األجرة ا
وإليك  .للت ارة د  عِ ما أ   ر  ج  فيما إذا أ  ة غل  المن وجوب زكاة  (4)واحلنابلة ،(3)ةافعي  ،الش  (2)ةواملالكي   (1)ةاحلنفي  

 بعض ما ذكره فقهاء املذاهب يف ذلك.
ما كل    : ارة ارة مبنزلة َثن متاع الت   ارة أو عبد الت  أجرة دار الت   أن   واألصح  » :سي  خ  ر  لس  ة قال افمن احلنفي  

 .(5)«لبدل املنفعة ببدل العني اعتبارا   ؛قبض منها أربعني تلزمه الزكاة
كما إذا   ،ة معا  وكذلك جتب الزكاة يف هذا العرض إذا نوى به الت ارة والغل  » :خلرشي  قال اة ومن املالكي  

 .(6)«باع نوى عند شرائه أن يكريه ، وإن وجد رحبا  
 .(7)« ارة عميعا  الت   وزكاة   ،جرةللت ارة جيب عليه األ لو اك ى حانوتا  » :افعي  ة قال الر  افعي  ومن الش  

 قيمة إخ واألجرة الثمرة قيمة مم   أجرة، وعبيدها الت ارة لعقار كان أو» :مفلحابن  ومن احلنابلة قال
 .(8)«ونتا  كربح احلول، يف األصل

 على رأيني:  ،احتساب احلولكيفية وقد اختلفوا يف  
حساب احلول، وهذا  إخ األصل يف ضم  ت   ،ارية املستفادة من تأجري مال الت ارةجياألقساث اإل أن  : األول

  ة واحلنابلة.احلنفي   إليهما ذهب 
إخ عروض يف حساب احلول  ضم  ال ت   ، ارةدة من تأجري مال الت  ارية املستفاجياألقساث اإل أن  : الثاين
 .(1)«به تكون له ال مال جتارة ر  ج  أجرة ما أ   وأن  » ولذلك قالوا: ،ةمستقل   يبل ه ،الت ارة

                                                 
 . (224/ 2البحر الرائق )ينظر:  (1)

فيمن آجر داره بعبد يريد به التجارة فهو للتجارة ومثله في » :(3/262) تبيين الحقائقوقال في «. ألن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية»وفيه قال: 

 .«ة كبيع العينالجامع ؛ ألنها بيع المنفع

 .(4/324حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )ينظر:  (2)

ألن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى  ،أو مع نية غلة( أي أو كان  نية التجارة مصاحبة لنية الغلة وإنما وجب  الزكاة حينئذ)قوله » وفيه قال: 

أي بأن ينوي  ،ألن انضمامهما لنية التجر() :قوله .فإذا لم تؤثر مصاحبة األقوى فأولى مصاحبة األضعف ؛القنية أقوى من نية الغلة ألن نية ؛ةمصاحبة نية الغلة لنية التجار

 «.وإن وجد ربحا باع ،عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه

  (.32/ 2، حاشية قليوبي )(462/ 7حاشية الجمل )ينظر:  (3)

 (.3/112، اإلنصاف )(234/ 2كشاف القناع )ينظر:  (4)

 (.3/342المبسوط ) (2)

 .(4/326حاشية الدسوقي )، ينظر: (6/232شرح خليل للخرشي ) (6)

 .(2/266الشرح الكبير للرافعي ) (7)

 .(4/172الفروع ) (2)

  (.2/32، حاشية قليوبي )(7/462حاشية الجمل )ينظر:  (2)
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كما تقدم يف القول   ،زكاتان على مالكيها بالت مليكاملنتهية  املؤج رةأنه جيتمع يف األصول  اين:القول الث  
 كاتان ها:والز   ،لكن مع بعض االختالف ،سابقال

قول  جريا  على ،عقد اإلجارة ة  مد   أجرهتا زكاةجتب  ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  أن   :األوخ
 ابق.م يف القول الس  ، وهذا ال خيتلف عما تقد  فيما إذا أ ج ر  ما أ ِعد  للت ارة (1)اجلمهور

زكاة على ما ذكره فقهاء املالكية يف  جريا   ،ض الت ارة مرة واحدة عند بيع تلك األصولزكاة عرو  انية:الث  
ة إذا مرة واحد زكاة   :ظر البيعتالواجب يف عروض الت ارة إذا كان مالكها ين ، فإن  (2) مل ب  متكر االتاجر ا

إ  فإذا أقامت أحواال   ،روضعني ال بالع  ماء أو بالقة بالن  الزكاة متعل   ألن  » ؛ولو بقيت يف يده أعواما   ،باع
 .(3)«واحدة فال جتب الزكاة إال مرة   ،واحدة ماء إال مرة  مل حيصل فيها الن   ؛بيعت
على ما  وهذا جار   .األجرة فقط زكاة   ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةيف األصول  الواجب أن  : الثول الث  الق

، أ ج   ارة إذا مال الت  ذكره الفقهاء يف  وبه قال ، مكما تقد    ألصح عندهما  لالفخ (4)عند احلنفية قول   وهور 
 .(6)عند احلنابلة ، وهو قول  (5)ةاملالكي   قاسم منالابن 

املوجب للزكاة، وهو عروض  فيزول بذلك الوصف   ،نيةه بالكراء فهو كالق  ت  صدت غل  ما ق   هؤالء بأن   واحتج  
 .(7)عروضالزكاة  حينئذ ، فال جتب فيه ارةالت  
 .(8)املوجب للزكاة فيبقى الوصف   ؛لغيهاوال ت    ارةة الت  ني   نايفال ت   ،أجريوالت  ة بالكراء ة الغل  قش بأن ني  ونو 
 

                                                 
 (.3/112اإلنصاف )(، 2/32حاشية قليوبي )، (4/324حاشية الدسوقي )، (2/224لرائق )البحر اينظر:  (1)

 . (4/323حاشية الدسوقي )ينظر: ( 2)

 «.واعلم أن التجارة على قسمين: إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد األسواق، وإما إدارة يبيع ولو بالرخص» :(2/722الفواكه الدواني )وقال  

 (.4/323ة الدسوقي )حاشي (3)

 (.3/422( فتح القدير )4)

قال ابن القاسم: إذا اشترى الرجل الدار للتجارة أو النخل، ثم استغل الدار وأثمرت النخل عنده، ثم باعهما جميعاً بعد أن مضى » :(2/324البيان والتحصيل )قال في  (2)

 «.وينظر إلى ثمن الدار فيزكيه مكانه الحول؛ قال: ينظر إلى الغلة فيستقبل بها حوالً من يوم أخذها،

 (.3/112ينظر: اإلنصاف ) (6)

   .«ال يضم :وقيل .ضم قيمة الثمرة واألجرة إلى قيمة األصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح ،كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة» وفيه قال:

 (.23/ 3( ينظر: التاج واإلكليل )7)

س: وهذا لة ثم باعه بعد حول، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزكي ثمنه، ثم رجع. فقال: ال يزكي، وهو كالفائدة، وبهذا أخذ ابن القاسم. ابن يونما اشترى للغ» وفيه قال:

، وإما ليغتله، فشراؤه للغلة شراء للقنية، قنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشتري بخدمة أو سكنى ونحوهلأصوب؛ ألن االشتراء للغلة هو معنى من القنية. ألن االشتراء ل

ا الزكاة، وعلى مذهب من يوجبها وبه أقول، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. )أو هما( ابن بشير: إن نوى القنية والغلة فعلى مذهب من أسقط الزكاة من المغتل تسقط عنه

 .«وكان كأصله أو عينا(يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف قوله إال أن يراعي الخالف )

 (.6/232( ينظر: شرح خليل للخرشي )2)
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 .بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةاجح في زكاة األصول ابع: الرَّ المطلب الرَّ 
 حتتمل ثالثة أوجه يف تكييفها، وهي كما يلي: ،مليكبالت  املنتهية  املؤج رةاألصول  م أن   ها تقد  تبني  
 طة.أعيان بيعت مقس   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  : أن  أوال  
 ت.مستغال   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  : أن  ثانيا  
 جتارة. عروض بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  : أن  ثالثا  

 وأرجحها هو تكييف اتالت كييف أقرب هذهكل واحد من هذه ا راء وما ي تب عليه. و   م وجهوقد تقد  
هذه من راد فإن الذي ي   ،جتارة. جتري فيها أحكام العروض عروض بأهنا بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول 
نايف تهاء عقد اإلجارة، وال ي  التكسب بنقل امللك فيها بالبيع بعد انهو  ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول 

 ذلك تأجريها.
ما ذهب  هاه جيري فيأن   :بالت مليكاملنتهية  املؤج رةأقرب األقوال يف زكاة األصول  فإن   ،موبناء على ما تقد  

 ليكبالت ماملنتهية  املؤج رة. في ب يف األصول املؤج رةإليه فقهاء املالكية يف زكاة عروض الت ارة غري املدارة 
 األصول َثن تلك زكاة  وجيب أيضا العقد،  ة  مد   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةألصول ة لاري  جياألقساث اإلزكاة 

 .واحدة؛ ألهنا عروض جتارة عند بيعها مرة  
نيا يف من الث  عنه  هي  فضي إخ ما جاء الن  ي   ،األجرة وغري ،إجياب زكاة يف األصل نوقش هذا بأن  و 

 . (2)تنيمر   دقة يف مال  إجياب الص   دقة هينيا يف الص  والث   ،(1)دقةالص  
 :بأمرين اب على ذلكوجي  
 .معيف يانالث  حديث النهي عن  أن  ال : و أ

احلول  وأاختالف املالك مع ا أم   ،ال اختالف فيه ما إذا كان املال واحدا  على  فمحمول   ه لو صح  أن   :ثانيا  
 األخذ حال   إال أن   ،تنيدقة مر  ال تؤخذ الص  » :نيا، قال الكاساين  ليس من الث  ف ؛ومعي املال صورة   وأ

 .(3)«صار خمصوصا   ؛ومعي صورة   ،اختالف املالك واحلول واملال
 وكذلك ،فيها زكاة العروضبأنه جتب  ،رتمن العلماء املعاصرين يف عروض الت ارة إذا أج   أفىت عماعة   وقد

ة للت ارة ا األرامي األخرى املعد  وأم  » حيث قال: ،شي نا عبد العزيز بن باز منهم. االزكاة يف أجرهتجتب 
                                                 

بن عيينة عن  (. من حديث سفيان1437(،  وأخرجه ابن زنجويه في األموال ص )3/212(، وابن أبي شيبة في المصنف )222أخرجه أبو عبيد في كتاب األموال ص )( 1)

 .فهو مرسل فإن فاطمة بن  الحسن لم تسمع من النبي «. ال ثِنَى في الصدقة» قال: ول هللا الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بن  حسين أن رس

 «.فقد قال الشافعي: إن صح إسناده وثب  نقله عمل عليه وصير إليه؛ ألن رواية بهز بن حكيم ضعيفة» :(3/222الحاوي الكبير للماوردي )قال  

 .«ال تؤخذ في السنة مرتين». قال: (3/222الحاوي الكبير للماوردي ) (2)

  .(4/272)بدائع الصنائع  (3)
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قومي، وهكذا أجرهتا عر وقت الت  ر  زكاة القيمة على حسب الس  م وخت  قو  سنة، ت   ر، ففيها الزكاة كل  وقد تؤج  
ا إذا كانت الدار قد أم  » . وكذلك شي نا حممد العثيمني حيث قال:(1)«جتب فيها الزكاة تبعا  ألصلها

رها فإنه يف هذه احلال جتب عليه ع فإين أ ج  لكنه قال ما دامت مل تا ب   ،بحوينتظر اا الر   ،ها للت ارةأعد  
وإمنا جتب عليه الزكاة يف قيمة الدار  ،معليها احلول، كما تقد   الزكاة يف قيمة الدار، وكذلك يف أجرهتا إذا ت  

يخ حممد بن فهم هذا من فتوى الش  وقد ي   .(2)«للت ارة، ما أرادها للبقاء واالستغالل هاحينئذ ألنه أعد  
جتب  ، فهلهاويكتسب من كد   ،ق اهلل عليها من بلد إخ بلدرجل عنده سيارة ي ز  »: سئلث إبراهيم حي

 ؟فيها الزكاة، أو يف دخلها
ل من ريعها إذا بلغ ا يتحص  إمنا الزكاة فيممل ينوها من عروض الت ارة، و ال زكاة فيها إذا كان  :فأجاب
 .(3)«، وحال عليه احلولنصابا  

، عند البيع واحدة   مرة   جتب فيها زكاة عروض الت ارة ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةوعلى هذا فإن األصول 
 ببني يف زكاة املال، واهلل أعلم.ب الزكاة يف أجرهتا، وذلك الجتماع هذين الس  جتوكذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.14/161مقاالت متنوعة )مجموع فتاوى و  (1)

  (.12/137( مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين )2)

 (.142/ 4( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )3)
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 بالتَّمليكالمنتهية  المؤجَّرةفي األصول  ةيَّ ناديق االستثمار صَّ الزكاة : الثالث المبحث
 

 ةيَّ ناديق االستثمار صَّ الحقيقة األول:  المطلب
 ةيَّ ناديق االستثمار صَّ الاألول: تعريف  الفرع
قساام هااذه األمااوال إخ ت   ،املسااتثمرينأمااوال عاادد ماان  فيهااا جتتمااعوأوعيااة هااي حماااف  ة ناديق االسااتثماري  الص اا

 ؛عااةيف جماااالت جتاريااة متنو   يلهاغتشااهااا ماان خااالل يااتم تنميت   ،ةاسااتثماري   ساامى وحاادة  ة ت  كاال حص اا  ،حصاا 
وفكااارة هاااذه الصاااناديق قائماااة علاااى تشااا يع  .(1)صاااةمت ص   ةمالي ااا مؤسساااات  يتاااوخ إدارهتاااا  ،بحلتحقياااق الااار  

 .(2)نفرادنون منها على االال يتمك   ستثمارات  كة يف اللمشار  ،أصحاب ر وس األموال القليلة
 ةيَّ ناديق االستثمار صَّ الاني: أنواع الثَّ  الفرع

دة باعتبااارات خمتلفااة، وماان ذلااك تصاانيفها حسااب جمااال ميكاان تصاانيف صااناديق االسااتثمار إخ أنااواع متعااد  
، واالساااتثمار يف العماااالت، االساااتثمار يف األساااهم :ومااان أبااارز تلاااك اجملااااالت ،نشاااا ها واساااتثمار أمواهلاااا

ق اااذه . وهااذا األخااري هااو املتعل اابالت مليااكاملنتهيااة  املااؤج رةندات، واالسااتثمار يف األصااول واالسااتثمار يف الس اا
 .(3)ةة اإلسالمي  ائعة يف املصرفي  ناديق الش  ، وهو من الص  الورقة
 بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاالستثمار يف األصول  صندوقاين: زكاة الث   املطلب
 : زكاة صناديق االستثماراألول الفرع

 ها قوالن ألهل العلم: ،ةناديق االستثماري  َثة رأيان شهريان يف زكاة الص  
 ؛ماان عااروض الت ااارة ،ة علااى اخااتالف أنواعهااا ونشااا هاناديق االسااتثماري  الص اا ناااتمكو   أن   األول:القااول 

 ة كااام تبلاااغ قيمتهااااناديق االساااتثماري  . فينظااار مالاااك وحااادات الص اااطلقاااا   اااارة مفت اااب فيهاااا زكااااة عاااروض الت  
 .(4)من قيمتها وخير  ربع العشر ،ةوقي  الس  

ندوق وجماااال نشاااا ه و بيعاااة ناااات الص ااة حساااب مكو  ناديق االساااتثماري  فصااايل يف زكااااة الص ااالت   الثااااين:القااول 
فيمااا جيااب ماان زكاااة هااذه  ة مالااك الوحاادات أثاارا  وني االنااوع نشاااث الصااندوق . ف علااوا ة مالكااهاسااتثماراته وني اا

ة إذا  ناديق االسااتثماري  وحاادات الص ااة لوقي  الس ااقيمااة ال ااارة يف عااروض الت   فت ااب زكاااة   ة.ناديق االسااتثماري  الص اا
                                                 

(، صناديق 344(، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ص)472لمؤسسات المالية اإلسالمية ص)ينظر: معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط ل( 1)

 (.331(. أسس العمل المصرفي للشعار ص )2للدكتور الصالحين ص ) االستثمار اإلسالمية

 (.221للدكتور أبوغدة ص ) ميةصناديق االستثمار اإلسال(، 42ينظر: صناديق االستثمار للبنوك والمستثمرين للهنيدي ص ) ( 2)

 (.74صناديق االستثمار المشتركة لحمامي ص )ينظر: ( 3)

 (. 24-22د.السحيباني ود.الغفيلي ص ) زكاة صناديق المؤشراتينظر: ( 4)
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مااان  هاااذه الوحااادات واالساااتفادة   وشاااراء، أماااا إذا كانااات نيتاااه إمسااااع   ااااا بيعاااا   داول  ة مالكهاااا الت اااكانااات ني ااا
 ناهتاا وجماال نشاا ها. وحقيقاة  فهنا تكون زكاة هذه الصناديق حسب  بيعة مكو   ؛ةوري  وائدها وأرباحها الد  ع

واجلااري فيهمااا علااى نسااق  ،األسااهمبااني ة و ناديق االسااتثماري  كاااة بااني وحاادات الص اايف الز   هااذا القااول التسااوية  
 .(1)واحد
ة الت اارة بني ني   فصيل مثال  ة؛ فالت  ناديق االستثماري  يعة الص  فصيل ال يتناسب مع  بهذا الت   بأن   ناقش هذاوي  

فالاااادخول فيهااااا مستصااااحب نيااااة  ،ألهنااااا صااااناديق اسااااتثمار ومتاااااجرة ؛ى يف هااااذه الصااااناديقوغريهااااا ال يتااااأت  
باال  ،االسااتثمار ساة الاايت تاادير صاناديقملااالع الوحاادات وال للمؤس   لاايس مقصاودا  الت اارة. أمااا ناوع الت ااارة ف

  ارات.قليب يف أنواع الت  رده بالت  ود هو تنميته وتكثري موااملقص
مااان  يف ماااال   أن وحااادات الصاااناديق االساااتثمارية سثااال حصاااة  هاااو و  ،وأقاارب هاااذين القاااولني هاااو القاااول األول

 ؛ ااارةللت   ةد  ع اام  فهااي حصااة يف أمااوال ناهتااا اختلفاات مكو  فمهمااا  ،أنشااطتهاعاان  بغااض النظاار ،عااروض جتااارة
 .اة عروض الت ارةزك هافت ب في
 بالتَّمليكالمنتهية االستثمار في اإلجارة  ومحافظ زكاة صناديقاألقوال في : انيالفرع الثَّ 

ناديق ة الص اااال ختتلاااف عااان بقي ااا ،بالت ملياااكاملنتهياااة  املاااؤج رةساااتثمر يف األصاااول ة الااايت ت  ناديق االساااتثماري  الص ااا
 زكاهتا قوالن: زكاهتا، فيكون يف من حيث جريان اخلالف يف ،ة األخرىاالستثماري  

  .عروض الت ارة ى زكاة  زك  ت   ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةصناديق االستثمار يف األصول  أن   القول األول:
  سيت ر  ه فإن ؛تستثمر يف عروض جتارة ،بالت مليكاملنتهية  املؤج رةملا كانت صناديق االستثمار يف األصول و 

اجر املدير ة يف زكاة الت  بناء على اختالف اجلمهور مع املالكي   ،رأيانب زكاة هذه الصناديق احتسايف  ريقة 
  :وهذان الطريقان هاشبه حال التاجر امتكر، ت   بالت مليكاملنتهية  املؤج رةالت ارة يف األصول  فإن   ،وامتكر

املنتهية  املؤج رةت صناديق االستثمار يف األصول عن قيمة وحداالزكاة  الواجب إخرا    أن   ل:األو   ريقالط  
فإهنا سثل جمموع  ؛، وكذلك جتب زكاة عوائد هذه الصناديقاملؤج رة؛ ألهنا سثل قيمة األصول بالت مليك

ا ميلكه من مل السوقية قيمةالظر يف على مالك الوحدات الن  ي ب ف أقساث من َثن تلك األصول املباعة.
 وخير  منها ربع العشر. ،ويضيف إليها عوائد الصندوق ذلك العام ،هالوحدات يوم زكات

                                                 
 (.412-374لصناديق االستثمارية ص )(، زكاة الصناديق االستثمارية د.حسن آل دائلة، أبحاث زكاة األسهم وا222ينظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي ص )( 1)
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 بالت مليكاملنتهية  املؤج رةعوائد صناديق االستثمار يف األصول  عن زكاةالالواجب إخرا   أن   اين:الث   ريقالط  
وَثن ما  ،ت مليكبالاملنتهية  املؤج رةووجه ذلك أن العوائد هي جمموع ما ت حتصيله من أجرة األصول  فقط.

 ت بيعه منها.
يف زكاهتاا جياري  ،بالت ملياكاملنتهياة  املؤج رةستثمر يف األصول صناديق االستثمار اليت ت  أن زكاة  القول الثاين:
وجماال نشاا ه  ،زكاة صناديق االستثمار ختتلف حسب مكوناات الصاندوق على القول بأن   بناء   ،ثالثة آراء

املنتهياااة  املاااؤج رةفاااإن يف زكااااة صاااناديق االساااتثمار يف األصاااول علياااه  وبنااااء   ة مالكهاااا.و بيعاااة اساااتثماراته وني ااا
 :بالت مليكاملنتهية  املؤج رةات الفقهية لألصول الت كييفختالف لنظر إخ ابا ،هاتتوج   ثالثة   بالت مليك

 .على القاول بأهناا عاروض جتاارة الت مليكباملنتهية  املؤج رةزكاة صناديق االستثمار يف األصول  ل:ه األو  وج  الت  
 عروض جتارة. بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  على أن   فإنه مبين   ،وهذا التوجه موافق للقول األول

اااالت    علاااى القاااول بأهناااا  ،بالت ملياااكاملنتهياااة  املاااؤج رةزكااااة صاااناديق االساااتثمار يف األصاااول  اين:ه الث اااوج 
   ت.مستغال  

 رأيان: ناديقزكاة هذه الص   ه سيكون يفعلى هذا فإن   بناء
ألقسااااث مااان ا لةاملتحص ااا ،ةالصاااناديق االساااتثماري  عوائاااد هاااذه عااان زكااااة الالواجاااب إخااارا   أن   :الااارأي األول

 ؛، وكذلك ال زكاة يف وحدات هاذه الصاناديقاملؤج رةلة من بيع األصول املتحص   العوائددون  ،فقط اإلجيارية
 .زكاةفيها  يسول املؤج رةثل قيمة هذه األصول س األهن
املنتهياة  املاؤج رةاألصاول سثل قيماة  األهن ؛ناديقهذه الص  عن وحدات الواجب إخرا  الزكاة  أن   الثاين: الرأي

ومااا ت بيعااه ماان  األقساااث اإلجياريااةفإهنااا سثاال جممااوع  ،هااذه الصااناديق دئااجتااب زكاااة فواوكااذلك  ،بالت مليااك
رباع العشار مان وخير   ،ويضيفها إخ قيمة الوحداتلة املتحص   فينظر مالك الوحدات العوائد   صول.تلك األ

 ذلك كله.
ااالت   علااى القااول بااأن األصااول  ،بالت مليااكاملنتهيااة  املااؤج رةزكاااة صااناديق االسااتثمار يف األصااول  الااث:ه الث  وج 

 .الت قسيطبيعت ب أعيان   بالت مليكاملنتهية  املؤج رة
األصول ألهنا سثل قيمة  ؛عن قيمة وحدات الصناديق االستثماريةالواجب إخرا  الزكاة  فإن   ؛بناء على هذا

ن تلاااك َثااامااان لة املتحص اااقسااااث األفإهناااا سثااال جمماااوع  ،وائاااد هاااذه الصاااناديق، وكاااذلك جتاااب زكااااة عاملاااؤج رة
 ه السابق.وج  اين يف الت  مع الرأي الث   النتي ة يففق وهذا يت   األصول املباعة.

 ال:حو الت  وميكن أن جنمل األقوال يف زكاة هذه الصناديق على الن  
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 فقط. بالت مليكاملنتهية  املؤج رةعوائد صناديق االستثمار يف األصول  عن زكاةال الواجب إخرا    أن   ل:األو  
 ،بالت ملياااكاملنتهياااة  املاااؤج رةصاااول عوائاااد صاااناديق االساااتثمار يف األكااااة عااان الز   الواجاااب إخااارا    أن   اين:الث ااا
 وجتب فيه زكاة األجرة. ،ة فقطمن األقساث اإلجياري   ةلاملتحص  و 
املنتهيااااة  املااااؤج رةعاااان قيمااااة وحاااادات صااااناديق االسااااتثمار يف األصااااول الواجااااب إخاااارا  الزكاااااة  أن   الااااث:الث  

 ن تلك األصول املباعة.َثمن  أقساث  فإهنا سثل جمموع  ،، وكذلك جتب زكاة عوائد هذه الصناديقبالت مليك
إمناا جتااب يف  ،بالت مليااكاملنتهياة  املاؤج رةصاناديق االساتثمار يف األصااول الزكاااة يف  أن   -واهلل أعلام-واألقارب 

 لة له هذا العام.شر من العوائد املتحص  ع، في ب على مالك الوحدات إخرا  ربع العوائدها فقط
 عةات متنوَّ في عمليَّ  ةيَّ يق االستثمار نادصَّ الالث: زكاة الفرع الثَّ 
  يف اجلملة:نييف زكاة الصناديق االستثمارية قول تقدم أن  
 زكاهتا زكاة عروض الت ارة. : أن  األول
 زكاهتا ختتلف باختالف حمتواها. : أن  الثاين
لكااون الوحاادات  ،ةفيمااا جيااب ماان الزكااا ع حمتااوى الصااندوق أثاار  فإنااه لاان يكااون لتنااو   ،ا علااى القااول األولفأم اا

فإناه  ى زكاة عروض الت ارة بغض النظر عن حمتواها. أما على القول الثاينك  ف    ،يف عروض جتارة سثل نصيبا  
تستثمر فالصناديق اليت  .ف حمتواهابناء على اختال ع حمتوى الصندوق أثر فيما جيب من الزكاةسيكون لتنو  

دون  تأجريهاامان  العوائادجاين مان أجال أصول باقتناء  أيضا ، وتستثمربالت مليكاملنتهية  املؤج رةاألصول  يف
ماان  سااتكون زكاهتااا مزجيااا   احتياجااات الساايولة النقديااة. ساابة أصااول سااائلة ملواجهااةحتااتف  بن وكااذلكبيعهااا. 

على حنو ماا تقادم، وكاذلك زكااة املساتغالت بنااء علاى اخلاالف فيماا  بالت مليكاملنتهية  املؤج رةزكاة األصول 
اه، وإال سك ن مالك الوحادات مان معرفاة نسابة كال حمتاوى زك ا فإن   ؛قديةنجيب فيها، وكذلك زكاة السيولة ال

 .ى قيمة الوحدات وعوائدها بإخرا  ربع العشر عن اجلميعزك  
 بالت مليكاملنتهية  املؤج رةيف األصول  الفرع الرابع: زكاة اماف  االستثمارية

أبرزهاا  ،بينهماا رئيساة   ا  َثة فروقاإال أن  ،ةة واماف  االستثماري  الصناديق االستثماري  خيلط بعض الباحثني بني 
ة علاااى مااابااال هاااي قائ ،أماااا الصاااناديق فاااال تكاااون هلوكاااة لفااارد ،ها فااارد أو مؤسساااةئنشاااكااان أن ي  مياف  ام اا أن

اف  فأسااااااهم ، والااااااذي ميلكااااااه يف الصااااااناديق وحاااااادات وأمااااااا الااااااذي ميلكااااااه يف اماااااااملشاااااااركة يف االسااااااتثمار
  .. ولذلك دعت احلاجة أن خت  حبديث وسييز عن الصناديق(1)وسندات

                                                 

 (.1/86اخلدمات الستثمارية يف املصارف   )( 1)
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 ة: حقيقة اماف  االستثماري  األوخ املسألة
يف األساس من  ، وتتكو نملوكة ألفراد أو مؤسساتامل ستثمارأدوات االهي إحدى ستثمارية اال اماف 

تنمية القيمة  ، مهمتهسمى مدير امفظةها ينش   مسؤول ع قبل يتم إدارهتا من ،أسهم وسندات
 .(1)وايف األمثل ملا سثله هذه األصول من أموالة هلا، وحتقيق الت  وقي  الس  

 بالت مليكاملنتهية  املؤج رةاف  األصول انية: زكاة حم  املسألة الث  
ا(2)يف زكااة األساهماملعاصارون جيرى يف زكاة اماف  االستثمارية ما ذكاره الفقهااء   أن   ، وذلاك(3)ندات، والس 

مقاادار مااا يف  صاايوسااندات. وعلااى هااذا حيتااا  مالااك امفظااة أن حي   امفظااة عبااارة عاان وعاااء جيمااع أسااهما  
ومقااادار ماااا يف حمفظتاااه مااان الساااندات. واملعتااارب يف قيماااة حمتوياااات الوعااااء مااان أساااهم  ،حمفظتاااه مااان األساااهم

  .(4)ةوقي  الس  ة قيموهو ما يعرف بال ،هو السعر اجلاري يف السوقوسندات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (، 37اجلزائر،   ) جامعة - كمال موسى (، امفظة االستثمارية تكوينها وخما رها، بن3/2114( ينظر: جملة الباحث العدد )1)
http://master.first-forum.com/t322-topic 

 (.187-177ر الغفيلي  )نوازل الزكاة للدكتو ( 2)

 (.187-177نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي  )( 3)

 (.34ينظر: موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية  ) (4)
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 بالتَّمليكالمنتهية باإلجارة المصرفي  التَّمويلزكاة : رابعالمبحث ال
 

عبارة عن عالقة بني » وهو عة؛ية املتنو  االقتصاد املشاريع  مات التنمية ودعممقو   أهم   املصريف   الت مويل يعد  
األفراد، لتوفري املال ملن ينتفع به سواء للحاجات ة مبفهومها الشامل واملؤسسات أو سات املالي  املؤس  
ة متوافقة مع الشريعة، مثل عقود املراحبة أو ستثمار، عن  ريق توفري أدوات مالي  ة أو بغرض اال صي  الش  

ائعة يف كثري من الش   الت مويلومن صيغ . (1)«م أو القرضل  املشاركة أو اإلجارة أو االستصناع أو الس  
رغم حداثته  ،بالت مليكاملنتهية من  ريق عقد اإلجارة  الت مويل -ةما يف املصارف اإلسالمي  سي  ال-املصارف 

 :عةاالحتياجات املتنو  توفري ل ت إحدى الوسائل املهمةدغ بالت مليكاملنتهية  املؤج رةفاألصول  .ا  نسبي  
، وذلك للقيام بذلك الكافية سيولة النقديةالملن ال ميلك  ،صناعية وعقارية وجتارية استهالكية أو استثمارية

بزكاة املصارف اليت  ةعلقاملتسائل بعض املويف هذا املبحث سأتناول  .(2)ملا تتميز به من قلة امل ا ر
 ة، وذلك من خالل املطالب التالية.صيغة سويلي   بالت مليكستعمل اإلجارة املنتهية ت  

 بالتَّمليكالمنتهية اإلجارة كاة ز  في التَّمويلالمطلب األول: أثر مصادر 
الوايفاة  ومان املعلاوم أن  ة الايت تساتعملها املصاارف، ي االت مويليغ ت عتارب مان أبارز الص ا بالت مليك املنتهية اإلجارة
املصاارف  إن  حياث  ؛خرين واملساتثمرينهي الوسا ة باني املاد   الت مويلات يف غالب عملي   لمصارفالرئيسة ل
لتاوفري السايولة لادى املصاارف،  رئيساا   ميثال مصادرا  وهاذا  ،خرات بأنواعها من الناسالودائع واملد   لبتقب  تقوم 

يعااارف حبقاااوق  اوهاااو مااا ،ل يف رأس ماااال املسااااهنييتمث ااا . إماااافة إخ مصااادر داخلاااي  وهاااو مصااادر خاااارجي  
 الت مويااال هلاااا صااايغة  ياااتم شاااراء األصاااول الااايت جياااري مااان خالومااان خاااالل هاااذين املصااادرين الرئيساااني ة. امللكي ااا

  .(3)بالت مليكباإلجارة املنتهية 
املنتهياة  املاؤج رةاألصاول  الواجباة يف زكااةقادر التاأثري يف  الت مويالختالف مصادر الذي يظهر أنه سيكون الو 

موجودات البنك الايت ليسات يف قائماة املطلوباات  األصول من تلك سويل ه إذا كان نإمن حيث  ،بالت مليك
 املااؤج رةاألصااول فلاايس هلااذا أثاار فيمااا جيااب ماان الزكاااة يف  ،وهااي حصاا  املااالع مااثال ، ملساااهنيحقااوق اك

 .بالت مليكاملنتهية 
                                                 

 (.13صناعة الت مويل اإلسالمي ودورها يف التنمية، للدكتور صالم الشلهوب   )( 1)
محمد ، أساليب التَّمويل اإلسالمية المعاصرة(، 27ص )عثمان  شيخ ، لعمراإلسالمية صارفجموا ةالتقليدي صارفجما لدى والمطلوبات ة الموجوداتإدارينظر: ( 2)

 http://www.maghress.com/attajdid/56559  ، موقع مغرسالوردي

لية بغداد للعلوم االقتصادية، التَّمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية، د.أحمد ياسين (، مجلة ك13ينظر: المصارف اإلسالمية للدكتور رفيق المصري ص)( 3)

 (. 462ود.عزيز إسماعيل، ص)

http://www.maghress.com/attajdid/56559
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مان ودائاع ذلاك سواء كان  ،الديون اليت على املصرفوهي  ،أما إذا كان سويل تلك األصول من املطلوبات
 ى الباقي بعد ذلاك.ويزك   ،صول وعوائدها صم قدر الدين من قيمة تلك األفإنه سي   ؛غريها من العمالء أو

إن أمكاان التقاادير فاا ؛متميااز غااري   بالت مليااكاملنتهيااة  املااؤج رةأمااا يف حااال كااون سوياال املصااارف لتلااك األصااول 
ين الااد   ألن   باااألحوث؛ والعماال   ألهاال الزكاااة فااإن مل ميكاان فالواجااب تغليااب األحاا    ،والتمييااز فهااو الواجااب

اا ،لماااءقابلااه ماان املااال علااى قااول عمهااور العيمااا يمسااقط لوجااوب الزكاااة ف األصاال ا مل  يتبااني قاادره يبقااى فلم 
ين قااه ماان قاادر الااد  عمااا يشااك فيااه، أمااا مااا حتق   في اار  الزكاااة   ق املسااقط،لعاادم حتق اا ؛وجااوب الزكاااة يف املااال
 هال أكثار   :اشايةوهاذا نظاري ماا ذكاره الفقهااء فيماا إذا اشاتبه علاى صااحب امل .كاوي  في صمه مان الوعااء الز  
بكلفاة في اب نصاف  قي  هال كاان الس ا :رعجهال صااحب الاز   ماا إذا ثلاه؟ وموم أو العلاف ماشايته مان الس ا

 ،بناا إجيااب العشار احتيا اا  هال املقادار غل  ن ج  إو » ؟ قاال ابان قداماة:بغري كلفة في ب العشركان العشر أو  
فماا مل يتحقاق  ،وإمناا يساقط بوجاود الكلفاة ،لعشاراألصال وجاوب ا ألن   ؛علياه أمحاد يف رواياة عباد اهلل ن   

 .(1)«فال يثبت وجودها مع الشك فيه ؛وألن األصل عدم الكلفة يف األكثر ،املسقط يبقى على األصل
 

علببى  بالتَّمليببكالمنتهيببة  المببؤجَّرةفببي األصببول اسببتثمارات المصببر   كببل  المطلببب الثبباني: أثببر كببون  
 الزكاة

ت نوازل كثارية ؛ وعاء  ونصابا  وقدرا  ومصرفا . وقد جد  كتاب اهلل وسنة رسوله الزكاة فريضة جاء بياهنا يف  
 ،أم يف قدر الواجب ،صابأم يف الن   ،كوي  سواء أكان ذلك يف الوعاء الز   ،يف الزكاة اجتهد العلماء يف حبثها

 أم يف املصارف.
 كاوي  هل يشملها الوعااء الز   :بالت مليكنتهية امل املؤج رةة يف ذلك موموع زكاة األصول د  ومن املسائل املست   

ات ز وما الذي جيب فيها؟ وكياف  أو ال؟ : . ومان تلاك املساائلمان هاذه املساائل ا  ى؟ وقاد تناولات الورقاة كثاري ك 
ذلاااك علاااى  فماااا أثااار   ،بالت ملياااكاملنتهياااة  املاااؤج رة إذا كاااان عمياااع اساااتثمارات املصااارف يف األصاااول ماااا مساااألة
 زكاته؟ 
 تناول هذه املسألة من جهتني:وميكن 

 
 

                                                 
 .(2/226المغني ) (1)
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 أثر ذلك على وعاء الزكاة. األولى:الجهة 
ت املصرف منها ال يؤثر، جيب إخرا  الزكااة عنهاا، وال افكون أكثر استثمار  كوي  ا من الوعاء الز  إذا ثبت أهن

 ها.؛ لكون املصرف قد خيسر بإجياب الزكاة فيكوي  إلخراجها من الوعاء الز   يظهر ل أن َثة وجها  
 .القدر الواجبأثر ذلك على  انية:الجهة الثَّ 

املنتهية  املؤج رةفيما إذا كانت أكثر استثمارات املصرف يف األصول  :هو ،الذي ميكن أن يكون له أثر
 ،على املصرف خسارة   "ما جيب فيها من الزكاة"يف مسألة  ،اتالت كييفب على تكييف من وترت   ،بالت مليك

حات فيكون من مرج   ،ة املمكنةي  هات الفقالت كييفظر يف صفة ما جيب بناء على الن  فإنه حينئذ ميكن 
الذي أوجبه الشرع من  ، فإن  ف الصدقة بأرباب األموالحِ بأن ال جت  اختيار أحدها هو أنه حيقق العدل 

أمر  وألن  » ،ام (1)«ررالض   ال يكون أدا ه ملحقا   على وجه   ،قليل من كثري»الزكاة على أرباب األموال 
 .(2)«املال واملساكني على املواساة والرفق برب   الزكاة مبين  

                                                 
 .(3/242المبسوط ) (1)

 .(3/167الحاوي الكبير للماوردي ) (2)
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 فهرس المصادر والمراجع.

1 
الدر امل تار. مطبوع مع حاشية رد امتار على الدر امل تار البن عابدين، دار الفكر، الطبعة 

 ها(.1386الثانية )

2 
بوع مع حاشية الدسوقي، للشيخ حممد عرفة الشرم الكبري. أليب الربكات أمحد الدردير، مط 

 الدسوقي، دار الفكر.
  م.2111، الطبعة الثانية يف موء الفقه اإلسالمي خلالد احلايف املنتهية بالتمليكاإلجارة   3

4 
الذخرية. ألمحد بن إدريس القرايف، حتقي األستاذ: حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي،  

 م(.1114لبنان، الطبعة األوخ )
5 

 
الشرم الكبري. البن أيب عمر ابن قدامة املقدسي، حتقيق الدكتور: عبداهلل بن عبد امسن  

 ها(.1415ال كي، ه ر للطباعة والنشر، الطبعة األوخ )
6 

 
االجتاهات الفقهية يف زكاة الديون والرأي الراجح فيها، للدكتور عبد الرمحن األ رم، زكاة 

 ؤجلة، للدكتور النشميالديون االستثمارية امل

7 
( باملقارنة مع املعيار 8اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وفق املعيار اماسب اإلسالمي رقم)

 (، ملكرم مبيض 17اماسب الدول رقم)

8 
يب بكر حممد بن املنذر، حتقيق صغري حنيف، دار  يبة، الرياض، الطبعة األوخ، اإلعماع. أل

 ها(.1412عام )
 ث/ مصطفى البايب. ، ممد اخلطيب،اإلقناع يف حل ألفاظ أىب ش اع  1

11 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املب ل أمحد بن حنبل. تأليف: 
عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي، حتقيق الشيخ: حممد حامد الفقي، مكتبة 

 ها(1375 )السنة اممدية، الطبعة األوخ

11 
اإلجيار املنتهي بالتمليك للشاذل ممن حبوث جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي جبدة ، العدد 

 اخلامس 

12 
األصول اماسبية املعاصرة لتقومي عروض الت ارة ، د.حسني شحاتة ، ممن  أحباث وأعمال 

 ها، 1417الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف الكويت عام 
 البحر الرائق شرم كنز الدقائق. لزين الدين إبراهيم بن حممد بن جنيم، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية 13
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14 
البيان والتحصيل. أليب الوليد ابن رشد القر ب، حتقيق األستاذ: سعيد أعراب، دار الغرب 

 ها(.1418اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية )
 ، ث/جامعة الكويتاالئتماني ة األخرى؛ إلبراهيم دسوقي أبو الليل  بالتقسيط والبيوع البيع 15

16 
التا  واإلكليل مل تصر خليل. أليب عبداهلل حممد بن يوسف املواق، دار الفكر، الطبعة الثالثة 

 ها(.1412) 
 تكميلي حبث ماجستري -التطبيقات املعاصرة لزكاة الديون، للشيخ عبد اهلل العايضي 17

18 
التمهيد ملا يف املو أ من املعاين واألسانيد. تأليف اإلمام: أيب عمر يوسف بن عبدالرب، حتقيق: 

 حممد الفالم.
11 
 

احلاوي الكبري. لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، حتقيق الشيخ: على حممد معوض، 
 ها(.1414، الطبعة األوخ )وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

21 
وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، د. يوسف الشبيلي، ث/ دار  ستثمارية يف املصارفاخلدمات اال
  ابن اجلوزي.

 ، ث: كنوز إشبيليا .د. عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل العمراين العقود املالية املركبة  21
 بة ابن تيمية، القاهرةالفروع. أليب عبداهلل حممد بن مفلح، مكت 22
 الفقه اإلسالمي وأدلته. تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر 23

24 
الفواكه الدواين. للشيخ: أمحد بن غنيم النفراوي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب 

 ها(.1374وأوالده مبصر، الطبعة الثالثة )
 ر نشر الثقافة اإلسالمية.ث/ دا عبد السيد الت اري، ليسيالقاموس  25
 القوانني الفقهية. البن ج ز ي ، دار الكتب العلمية، لبنان 26
 اجملموع شرم املهذب. ميي الدين بن شرف النووي، دار الفكر 27

28 
 - 26اماسبة عن عقود اإلجارة املنتهية بالتملك يف املصارف اإلسالمية ، املعهد اإلسالمي 

 نك اإلسالمي للتنمية للبحوث والتدريب، الب

21 
اماسبة عن عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك يف املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي للدكتور 

 علي شتا
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31 
املصبام املنري. أمحد بن حممد على الفيومي املقريء، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوخ 

 ها(.1417)

31 
، ت/ حبيب الرمحن عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، املصنف أليب بكر بن أيب شيبة

 األعظمي، ث/ املكتبة اإلمدادية، الطبعة األوخ.

32 
املطلع على أبواب املقنع. ممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

 ها(.1411دمشق، )
 املعامالت املالية املعاصرة للزحيلي  33

34 
املمهدات. البن رشد اجلد، حتقيق: حممد ح ي، دار الغرب، بريوت، الطبعة املقدمات 

 م(.1188األوخ، عام )

35 
املنتقى شرم املو أ. أليب الوليد سليمان الباجي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوخ، 

 ها(.1332عام )

36 
شيخ ، لعمر سالميةلدى املصارف التقليدية واملصارف اإلة املوجودات واملطلوبات إدار

 عثمان 

37 
إعالم املوقعني عن رب  العاملني. تأليف: حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، حتقيق: 

 حممد حميي الدين عبد احلميد
 أساليب التمويل اإلسالمية املعاصرة، حممد الوردي، موقع مغرس 38
 ار اجلندي للنشر .، ث/ دلشعاراملصريف ، تأليف حممد نضال ا أسس العمل 31

41 
بدائع الفوائد. ممد ابن قيم اجلوزية، حتقيق جمموعة منهم معروف زريق، دار اخلري، بريوت، 

 ها(.1413الطبعة األوخ، عام )
 كتور رفيق املصري د بيع التقسيط حتليل فقهي اقتصادي لل 41

42 
قلم، حققه: عبد الغي الدقر، حترير ألفاظ التنبيه. تأليف: حيي بن شرف الدين النووي، دار ال

 ها(.1418دمشق،  الطبعة األوخ، عام )

43 
 ،IASCحتليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية، جلنة معايري اماسبة الدولية 

 .1AS 17" اإلجيارات"  17املعيار اماسىب الدوخ رقم  ،IASمعايري اماسبة الدولية 
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 م املنهج. للشيخ زكرياء األنصاري، دار الفكر. حاشية اجلمل على شر  44

45 
زكاة األصول االستثمارية الثابتة للدكتور حممد عثمان شبري، ممن أحباث الندوة اخلامسة 

 لقضايا الزكاة املعاصرة 
 زكاة األصول االستثمارية للدكتور منذر قحف، أحباث وأعمال بيت الزكاة، الندوة اخلامسة 46
 يق االستثمارية د.حسن آل دائلة، أحباث زكاة األسهم والصناديق االستثمارية زكاة الصناد 47

48 
ث لألبحام لن اام لة جامعة ، لعبداهلل أبو وهدان، إلسالميالفقه افي ت لمستغالزكاة ا
 النسانية( م العلو)ا

 زكاة صناديق املؤشرات د.السحيباين ود.الغفيلي  41

51 
لبابريت، مطبوع مع شرم فتح القدير البن اهلمام احلنفي، دار شرم العناية على اهلداية. ممد ا

 الفكر، الطبعة الثانية

51 
، كلية الشريعة والقانون، مؤسر أسواق صناديق االستثمار اإلسالمية للدكتور الصالحني 

 األوراق املالية والبورصات.

52 
رابع عشر، املؤسسات املالية ، املؤسر العلمي الصناديق االستثمار اإلسالمية للدكتور أبوغدة 

 اإلسالمية.
  ، ث/ فصلت للدراسة وال عمة والنشر.حلمامي االستثمار املش كةصناديق  53
 صناعة التمويل اإلسالمي ودورها يف التنمية، للدكتور صالم الشلهوب  54
 فتح القدير. تأليف حممد بن علي بن حممد الشوكاين، دار الفكر، لبنان 55

56 
لزكاة. للدكتور يوسف القرماوي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة العشرون، عام فقه ا
 ها(.1412)

57 
قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته : )احلادية والعشرين( املنعقدة 

 م.2112ديسمرب  12 -8ها اليت يوافقها 1434حمرم  28 -24مبكة املكرمة ، يف املدة من 
 ها(.1416كتاب األموال. تأليف محيد بن زجنويه، حتقيق: شاكر فياض، الطبعة األوخ، عام ) 58

51 
كتاب األموال. لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق حممد خليل هراس، دار الكتب 

 ها(.  1416العلمية، الطبعة األوخ، عام )
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 ن إدريس البهويت، عامل الكتب، بريوتكشاف القناع عن منت اإلقناع. ملنصور بن يونس ب 61

61 
 - كمال موسى (، امفظة االستثمارية تكوينها وخما رها، بن3/2114جملة الباحث العدد )

 اجلزائر،  جامعة

62 
جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، التمويل االستثماري يف املصارف اإلسالمية، د.أمحد ياسني 

 ود.عزيز إمساعيل، 
 الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي.جم  م ع الفقه اإلسالمي، جملة  63

64 
خمتصر اختالف العلماء. أليب جعفر اجلصا ، حتقيق الدكتور عبد اهلل نذير، دار البشائر 

 ها(.1416اإلسالمية، الطبعة األوخ، عام )
 معاجلة زكاة الديون بني النظرية والتطبيق، إعداد الدكتور عصام العنزي 65

66 
، 2114معايري اماسبة الدولية، اجلزء األول، عمعية اماسبني القانونيني يف سورية، دمشق، 

 عقود اإلجيار 17املعيار رقم 
 معايري اماسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية  67

68 
عمرو، دار مع م املقاييس يف اللغة. ألمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: شهاب الدين أبو 

 ها(.1415الفكر، بريوت، الطبعة األوخ )

61 
مع م مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال. إعداد امامي نبيه غطاس، مكتبة لبنان، 

 م(.1181الطبعة األوخ، عام )
 ها(1411منح اجلليل شرم خمتصر خليل. للشيخ: حممد عليش، دار الفكر، لبنان ) 71

71 
ات االقتصادية واإلحصائية. للدكتور عبد العزيز هيكل، دار النهضة العربية، موسوعة املصطلح

 ها(.1416لبنان، الطبعة الثانية، عام )

72 
جبامعة تيزي ، األستاذة محليل نوارةجياري، إلاد البيع اعق(، 5/2117عدد )، جملة الباحث

 وزو

73 
رشة األصول العينية وأثرها ورقة حبث زكاة األصول الثابتة، للدكتور عصام أبو النصر، ممن و 

 ها، يف املعهد العال لعلوم الزكاة1431/شعبان/11على وعاء الزكاة، املنعقدة يف االثنني 



 32 

 فهرس الموضوعات.
 4 ............................. بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول مفهوم: األول املبحث
 4 ..................................................... الزكاة تعريف: األول املطلب
 4 ............................................ املؤج رة األصول حقيقة: الثاين املطلب
 4 .................................................... األصول تعريف: األول الفرع
 5 ..................................................... اإلجارة تعريف: الثاين الفرع

 5 ............................ األصول على الواردة اإلجارة عقود أنواع: الثالث املطلب
 6 .................................... بالت مليك املنتهية اإلجارة تعريف: الرابع املطلب
 7 .................... بالت مليك املنتهية اإلجارة لعقد الفقهي   الت كييف: اخلامس املطلب
 1 .................. الز كاة على وأثرها املؤج رة لألصول الفقهي ة الت كييفات: الثاين املبحث

 1 . ة  مقس ط بيعت أعيان بأهنا بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول تكييف: األول املطلب
 1 ........... مقس طة   باألجل بيعت أعيان بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول: األول الفرع
 11 ...... املؤج لة الت  اري ة الديون زكاة بالت مليك يةاملنته املؤج رة األصول زكاة: الث اين الفرع

 11 ............ مستغالت بأهنا بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول تكييف: الث اين املطلب
ت تعريف: األول الفرع  11 ............................................... .املستغال 
ت   بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول: الث اين الفرع  11 .......................... مستغال 
ت زكاة بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول زكاة: الثالث الفرع  12 ................ املستغال 

ا بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول تكييف: الث الث املطلب  13 ........ .جتارة عروض بأهن 
 13 ............................................ الت ارة عروض تعريف: األول الفرع
 14 ........................ جتارة عروض بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول: الثاين الفرع
 14 ............ الت  ارة عروض زكاة بالت مليك املنتهية املؤج رة صولاأل زكاة: الثالث الفرع

 17 ................... .بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول زكاة يف الر اجح: الر ابع املطلب
 11 ...... بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول يف االستثماري ة الص ناديق زكاة: الثالث املبحث
 11 ..................................... االستثماري ة الص ناديق حقيقة: األول املطلب
 11 .......................................االستثماري ة الص ناديق تعريف: األول الفرع



 33 

 11 ......................................... االستثماري ة الص ناديق أنواع: الث اين الفرع
 11 ......... بالت مليك املنتهية املؤج رة األصول يف االستثمار صندوق اةزك: الث اين املطلب
 11 ........................................... االستثمار صناديق زكاة: األول الفرع
 21 .. بالت مليك املنتهية اإلجارة يف االستثمار وحماف  صناديق كاةز  يف األقوال: الث اين الفرع

 24 ............... بالت مليك املنتهية اإلجارة زكاة يف الت مويل مصادر أثر: األول املطلب
 27 ...................................................... .واملراجع املصادر فهرس
 32 ...................................................... ......املوموعات فهرس

 
 

 


