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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد

وير، بينت فيه حاالت العقارات حتت التطوير وحكم فهذا حبث خمتصر يف زكاة العقارات حتت التط
 منها.زكاة كل حالة 

 :مبحثنييف متهيد و  وقد انتظم البحث

 التمهيد: التعريف بالعقارات حتت التطوير وأنواعها

 زكاة العقارات حتت التطوير املعدة للبيع، وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول: 

 أو من خالل عقد استصناععة على املخطط املطلب األول: العقارات املبي 

 التطوير املعروضة للبيعحتت املطلب الثاين: العقارات  

 حتت التطوير املعدة للبيع بعد اكتماهلاالعقارات  املطلب الثالث: 

 اين: زكاة العقارات حتت التطوير املعدة لإلجيار، وفيه مطلبان:املبحث الث

 عدة لإلجيار التشغيليوير املالعقارات حتت التطاملطلب األول:  

 إلجيار التمويليل املعدةالعقارات حتت التطوير  املطلب الثاين: 

 

 أسأل اهلل أن جينبنا الزلل ويوفقنا ملا يرضيه من القول والعمل.
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 التمهيد

 التطوير وأنواعها التعريف بالعقارات تحت

 العقارات تحت التطوير:بتعريف الالمطلب األول: 

أو غري ذلك، مأخوذ من عقر  كل مال له أصل، من دار أو أرض أو خنل أو ضيعةالعقار يف اللغة:  
 .1الدار وهو أصلها

 .2األرض وما اتصل هبا من بناء وشجر العقار هوويف االصطالح الفقهي:

 ويشمل ذلك:واملراد بالعقارات حتت التطوير: العقارات غري مكتملة البناء، 

واإلنارة والسفلتة األراضي واملخططات العقارية اخلاضعة لتهيئة بنيتها التحتية، كأعمال الردم  -1
 والصرف الصحي، وحنو ذلك.

واملصانع والدكاكني واحملطات  واملنشآت العقارية قيد البناء، كالدور واألبراج السكنية والتجارية -2
 .، وحنوهاواالسرتاحات

 وخرج بذلك األراضي البيضاء واملباين املكتملة، فليست حمل الدراسة يف هذا البحث.

 العقارات تحت التطوير:أنواع المطلب الثاني: 

 تتنوع العقارات حتت التطوير بالنظر إىل نية املالك وأثر تلك النية يف الزكاة إىل أربعة أنواع:

 النوع األول: العقارات تحت التطوير لغرض االستعمال:

 :هي قسمانو  حماسبياً ب )األصول الثابتة(.فقهياً ب )عروض القنية( و وفة هي املعر و 

تكون  تبنيها املنشأة لالعقارات اليت يبنيها الشخص للسكىن، أو اليتك اإلنتاجية،العقارات غير  -1
؛ لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 3مقرًا إلدارهتا أو ملوظفيها؛ فهذه ال زكاة فيها باتفاق العلماء

 .4"ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة"
                                                           

 لسان العرب، مادة )عقر( 1
 3/293، كشاف القناع 11/917، حاشية اجلمل 3/142، الشرح الكبري للدردير 6/212ينظر: فتح القدير  2
  .247/ 4، املغين 234/ 1، مغين احملتاج 91، القوانني الفقهية ص11/  2بدائع الصنائع ينظر:  3
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أو خدمات مدرة للدخل،   وهي العقارات املستخدمة إلنتاج مواد ،العقارات اإلنتاجية -2
؛ ألهنا يف األراضي الزراعية وحنوها؛ فهذه ال زكاة فيها أيضاً يات و واملستشف كاملصانع واحملطات
وحنو ذلك.  نتجةاملثمار الأو  عدة للبيعامل واداملوإمنا جتب الزكاة يف النتاج من  ؛2حكم عروض القنية

يف  ؛ فإن الكسبوخيطئ من يلحق هذا القسم بالنوع الثالث اآليت )العقارات لغرض اإلجيار(
العقار املؤجر يتحقق من العقار ذاته، خبالف العقارات اإلنتاجية غري املؤجرة فإن الكسب يتحقق 

 بيع منتجات متولدة من استخدام العقار.من 

سواء أكانا حتت التطوير أم أصلهما،  يف ال زكاةنهما أجرة، و ال يتحقق مونظراً ألن هذين القسمني 
 بعده فلن نتعرض هلما يف هذا البحث.

 النوع الثاني: العقارات تحت التطوير لغرض البيع:
وهي العقارات اليت تطور بنية بيعها بعد اكتماهلا أو أثناء البناء أو يكون تطويرها تالياً إلبرام عقد البيع،  

 لى املخطط.كما يف البيع ع
 : العقارات تحت التطوير لغرض اإليجار التشغيلي:النوع الثالث

 منفعتها مع بقاء رقبتها يف ملكه. وهي اليت يبنيها املالك فرداً كان أم مؤسسة لتحقيق عائد إجياري ببيع
 :يليالنوع الرابع: العقارات تحت التطوير لغرض اإليجار التمو 

 وهي حتت التطوير مع وعد بالبيع أو باهلبة بعد انتهاء اإلجارة. وهي العقارات اليت يؤجرها املالك
على التفصيل اآليت يف املباحث إما يف أصلها أو يف أجرهتا الزكاة جتب األنواع الثالثة األخرية فهذه 
 اآلتية:

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

 .-رضي اهلل عنه–(.من حديث أيب هريرة 782( ومسلم )1463أخرجه البخاري ) 4
   .124/ 4، املغين 1/214، مغين احملتاج 212/  1، الفواكه الدواين 4/  2بدائع الصنائع  ينظر: 2
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 المبحث األول

 زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع

ثالث ، وهي ال ختلو من بيعها وعدم االحتفاظ مبلكيتهاواملقصود هبا العقارات اليت ينوي املطور 
 :حاالت

 صورتان: ايكون بيعها سابقاً لتطويرها، وهل : أنالحال األولى

 .يع على املخططالب . أ
 االستصناع العقاري. . ب

 أن تطور وتعرض للبيع وهي حتت التطوير. :حال الثانيةوال

 أال تعرض للبيع إال بعد اكتمال تطويرها. :حال الثالثةوال

 وفيما يلي بيان حكم كل منها:

 زكاة العقارات تحت التطوير المبيعة على المخطط أو من خالل عقد استصناعالمطلب األول: 
 :عقاري

 :)الخريطة( الفرع األول: زكاة العقارات تحت التطوير المبيعة على المخطط

هو أحد أشهر صور التطوير و  العقار قبل بنائه مبواصفات حمددة.بيع البيع على املخطط )اخلريطة( هو 
العقاري، ولتزايد انتشاره فقد وضعت له الكثري من الدول تنظيمات خاصة به، ويف اململكة العربية 
السعودية أصدرت وزارة التجارة والصناعة الئحة خاصة بالبيع على اخلارطة لضبط أعمال التطوير 

 .6شرتين من تالعب املطورين يف مثل هذه العقودالعقاري ومحاية امل

ومتتاز هذه العقود بتوفري السيولة للمطور لتنفيذ املشروع بدل متوله من أطراف خارجية، حيث إن 
 املشرتي عادة يدفع مثن شراء الوحدة على دفعات.

                                                           
 http://mci.gov.sa/LawsRegulationsتنظر الالئحة يف موقع الوزارة:  6

http://mci.gov.sa/LawsRegulations
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والتوصيف الشرعي للبيع على املخطط أنه عقد استصناع، إال أنه خيتلف عن عقد االستصناع العقاري 
بين على أرض مملوكة له، البائع يف البيع على املخطط ميلك األرض ابتداء، فهو ييف أن املعتاد )املقاولة( 

بيعة على املخطط تبقى يف الوحدات العقارية املوالتسليم يكون مرة واحدة يف هناية العقد، ولذا فإن 
؛ إىل حني تسليمها للمشرتي -أم من خالل مقاول سواء أكان هو من يباشر التطوير-ملك البائع 

لى ألن املعقود عليه موصوف يف الذمة وليس معيناً، وضمان هالك الوحدة العقارية قبل التسليم ع
وأي بناء حيدثه الصانع على تصنع تكون األرض ملك املس ستصناع العقاريالبائع، بينما يف عقد اال

 األرض فيدخل ملك املستصنع وضمانه، فالتسليم على دفعات وليس مرة واحدة.

وبناء على ذلك فالعقارات حتت التطوير املبيعة على املخطط هلا حكم عروض التجارة، فتجب الزكاة 
ليت تسلمها من املشرتي مع خصم الدفعات ا فيما أجنز منها بقسطه من الثمنمتام احلول كل سنة  عند

 اليت تقابل القدر املنجز من تلك العقارات.

 وجوب زكاة عروض التجارة هو ما عليه عامة أهل العلم خالفًا للظاهرية، وهو خالف شاذ؛ ولذاو  
. قال ابن املنذر: " وأمجعوا على وجوب الزكاة يف عروض التجارة اإلمجاع على أهل العلم حكى بعض

 . 9تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها احلول" أن يف العروض اليت

وقال البغوي: "ذهب عامة أهل العلم إىل أن التجارة جتب الزكاة يف قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود 
 .8ال جتب. وهو مسبوق باإلمجاع"

أن يكون  -فضاًل عن الشروط العامة يف زكاة املال–ويشرتط مجهور أهل العلم يف زكاة عروض التجارة 
االجتار هبا، على خالف بينهم يف تفاصيل  هلامعاوضة وأن ينوي عند متلكه هلا بعقد  املكلف متلك

 .7هذين الشرطني ليس هذا موضع بسطه

 املخطط جتب مراعاة أمرين:للمحاسبة الزكوية عن العقارات املبيعة على و 

                                                           
 .1/42اإلمجاع  9
 .6/23شرح السنة  8
 2/622، الفروع 6/48، اجملموع شرح املهذب 2/111، املنتقى شرح املوطا 2/19ينظر يف تفصيل ذلك: بدائع الصنائع  7
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 ،ن الوذي   التعاقود عليوهالوثمقسوط املنجوز مون الوحودة العقاريوة إىل هوو  املعترب يف حساب الزكاة األول:
، وال مقوودار الوودفعات الوويت قبضووها املطووور موون وحوودة يف متووام احلووولمنجووز موون الليمووة السوووقية  لولوويس الق
 املشرتي.

والتسليم بعد سنتني، ويف هنايوة  مئةمببلغ  وحدة عقارية على اخلريطةطوراً باع فعلى سبيل املثال: لو أن م
تسواوي سوتني، والودفعات الويت تسولمها  لمنجوز منهواالسووقية لقيموة الوحودة، و السنة األوىل أجنز نصف ال

ارتفوواع القيمووة السوووقية للوحوودة أو ألن ؛ سوونيمخب عروض تقوووم، فووال  املطووور موون املشوورتي تسوواوي أربعووني
الووثمن الووذي  هوو املعتورب يف تقووور عوروض التجووارة إذ؛ ال يووؤثر علوى الووثمن الوذي بوواع بوه املطوووراخنفاضوها 

يف عورض يوراد بوه التجوارة  -رضوي اهلل عنوه-فعون جوابر بون زيود  يبيع به التاجر وليس قيمتهوا يف السووق،
املشرتي للمطور  ؛ وألن ما يدفعه(11)، مث أخرج زكاته(( بنحو من مثنه يوم حلت فيه الزكاةقال: )) قومه 

 من دفعات مثناً لشراء العقار ليس بالضرورة أن يتناسب مع القدر املنجز منه.
تعد التدفقات النقدية املسوتلمة مون املشورتي قبول تسوليم العقوار قيود التطووير دينواً يف ذموة البوائع  والثاني:

ارة، ففي املثال السوابق )املطور(، وعلى هذا فيخصم مقدار املطور ما تسلمه منها من قيمة عروض التج
يقووويم العوووروض خبمسوووني وخيصوووم منهوووا أربعوووني، فالزكووواة جتوووب يف عشووورة، فوووإن كانوووت الووودفعات املسوووتلمة 
مساوية أو أكثر من قيمة املنجز من العقار فال زكاة فيه؛ ألن الدين مينع وجوب الزكاة، كما سيأيت بيانه 

 يف املطلب الثالث بإذن اهلل.
 :خالل عقد استصناع عقاري قارات تحت التطوير منالفرع الثاني: زكاة الع

 . 11: بيع موصوف يف الذمة شرط فيه عمل الصانعهو عقد االستصناع
واملقصود هنا االستصناع الذي ينفذه الصانع على أرض مملوكة للمستصنع، وبذا فارق البيع على 

يكون يف االستصناع العقاري ولذا فإن التسليم  الذي تكون فيه األرض ملك املطور قبل البيع؛ اخلريطة
على مراحل، وما يصنعه املطور العقاري )املقاول( على األرض فإنه يدخل فورًا يف ملك املستصنع 

ملستصنع؛ ألنه ى اوضمانه، فلو هلك البناء قبل اكتماله بدون تعد وال تفريط من الصانع فإنه يهلك عل
 .يف ملكه ومقبوض له

                                                           

 .   426( األموال أليب عبيد ص 11)
 . 11/112، اإلنصاف 6/21، التاج واإلكليل 9/494ينظر: رد احملتار  11



- 7  - 
 

الصانع )املطور( يف عقد االستصناع فإن العقد يرتب له دينًا يف ذمة املستصنع وهو مثن وبالنظر إىل 
ويف املقابل يكون على  إال بتنفيذ العني املصنوعة،له ًا تحقإال أن هذا الدين ال يكون مس االستصناع،

الصانع إال  وف يف الذمة وهو العني املستصنعة، وال يكون هذا الدين مستحقاً يف ذمةالصانع دين موص
ولذا فإن ال يقابلها جزء منفذ من العني املصنوعة، ن الدفعات اليت قبضها من الثمن و بالقدر الزائد م

 .عروض التجارةتأخذ حكم زكاة الديون وليس الزكاة يف هذه احلال 
 :والأقالدين املرجو الذي للمكلف مخسة وألهل العلم يف زكاة 

رضي اهلل  –مل يقبضه. وهو مروي عن عثمان وابن عمر وجابر  جتب زكاته كل سنة ولو القول األول:
 .13. وهذا مذهب الشافعية12-عنهم

رضي اهلل -جتب زكاته بعد قبضه ملا مضى من السنني. وهو مروي عن علي وعائشة  القول الثاني:
 .12. وهو مذهب احلنفية واحلنابلة14-عنهم

جتب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة سواء أكان دين جتارة أم غريه. وهو رواية عند  القول الثالث: 
 .  16احلنابلة

التفصيل: فإن كان دين جتارة مرجوًا فيزكى الدين احلال ولو مل يقبض، ويزكى الدين  القول الرابع: 
املؤجل بقيمته لو كان حااًل، وأما إن كان قرضًا نقديًا فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة. وهذا 

 . 19مذهب املالكية

مؤجالً، مرجواً أم مظنوناً. وهذا ال زكاة يف الدين مطلقاً ولو بعد قبضه، حااًل كان أم  القول الخامس: 
 .18مذهب الظاهرية

                                                           
 .1/226األموال أليب عبيد  12
 .1/322طالب ، أسىن امل3/332حتفة احملتاج  13
 .3/22املصنف البن أيب شيبة  14
 .2/191، كشاف القناع 1/371، ، شرح املنتهى 2/169، فتح القدير 2/11بدائع الصنائع  12
 .6/322، اإلنصاف 2/342املغين  16
 .3/168، التاج واإلكليل 2/321مواهب اجلليل  19
 .4/221احمللى  18
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 وأما الدين املظنون فاختلف فيه أهل العلم على ثالثة أقوال:

 .17بعد قبضه ملا مضى من السنني. وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة جتب زكاته القول األول:

 . 21بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب املالكية زكاتهجتب  والقول الثاني:

، ومذهب الظاهرية 21ال زكاة يف الدين املظنون وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والقول الثالث: 
 . 22بناء على أصل قوهلم يف زكاة الدين

 فقد سبقت مناقشة ذلك باستفاضة يف الندوة هنا لعرض أدلة األقوال ومناقشتها  يتسع املقاموال
احث حبثاً مفصاًل، والذي انتهت إليه الندوة املشار ، وكتب فيها البلقضايا الزكاة املعاصرة التاسعة عشرة

أرباح حااًل كان أم مؤجاًل إال أن املؤجل تستبعد منه إليها هو وجوب الزكاة يف الدين التجاري املرجو 
مع قول ، وهذا القول يتفق 23احلالة فقط التمويل اليت ختص الفرتة التالية للعام الزكوي، أي يؤخذ بقيمته

"وإال يرصد األسواق بأن كان مديرًا وهو الذي يبيع  املالكية يف ديون التجارة. قال يف الشرح الكبري:
النقد احلال املرجو  -أي عدده-بالسعر الواقع وخيلفه بغريه كأرباب احلوانيت زكى عينه ولو حلياً، ودينه 

ا حااًل بأن كان عرضًا أو مؤجاًل مرجوين .. قوَّمه مبا يباع به على املفلس املعد للنماء، وإال يكن نقد
وال شك أن الديون الناشئة من التطوير العقاري . 24العرض بنقد والنقد بعرض مث بنقد وزكى القيمة"

 هي ديون جتارية.

ن وال عند يف ذمة املدي وجوب الزكاة فيه ال يف حال كونه وأما الدين املظنون فالذي يرتجح عدم
القبض؛ ألن ملك الدائن له ملك ناقص، وهو ال يتمكن من االنتفاع أو التصرف به. ويف الشركات 

                                                           
، أسىن املطالب 3/332، حتفة احملتاج 3/131، هناية احملتاج 2/266احملتار ، رد 2/221، البحر الرائق 2/169فتح القدير  17
 .1/371، شرح املنتهى 6/322، الشرح الكبري 2/342، املغين 1/322
 .1/416، حاشية الدسوقي 3/168، التاج واإلكليل 2/171شرح اخلرشي  21
 .6/322، اإلنصاف مع الشرح الكبري 2/216جمموع الفتاوى  21
 .4/221احمللى  22
 ينظر: حبث زكاة الديون التجارية، د. يوسف الشبيلي، الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة. 23
 .1/641، وينظر: بلغة السالك 492/ 1الشرح الكبري للدردير  24
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واملؤسسات التجارية حيث يتعذر على التاجر أن حيدد أكثر من حول الحتساب الزكاة، فإن ما يقبضه 
 متام احلول لسنة إىل ما عنده من األموال ويزكيه معها يف يضم اليت كانت مظنونة من هذه الديون

 القبض، وال يؤخره إىل متام احلول التايل؛ ألنه يرتتب على ذلك تأخري الزكاة عن موعدها. 

وبناء على ما سبق فيمكن القول: إن العقارات اليت يتم تطويرها من خالل عقد استصناع ال زكاة فيها 
على زكاته، وإمنا جتب عليه  ء التطويرمتلكه هلا، وال أثر لتغري قيمتها أثنا على الصانع )املطور(؛ لعدم

نظر إىل األرصدة النقدية املوجودة له ويف الدين املستحق له يف ذمة املستصنع، في املقبوض الزكاة يف مثنها
عنده يف هناية احلول من الدفعات اليت قبضها ويضم إليها الديون املستحقة له يف ذمة املستصنع، مث 

 .لصاحل املستصنعدين املستحق عليه ال خيصم

وللوصول إىل قدر الدين املستحق له أو عليه ينظر إىل القدر املنجز من العقار حتت التطوير وتقابل به  
 . ينهما يكون إما ديناً له أو عليهالدفعات املقبوضة من الثمن، والفرق ب

صف البناء وقبض من لو كان مثن تطوير الوحدة مائة ويف متام احلول كان قد أجنز ن :ل املثالفعلى سبي
الثمن أربعني، فيضيف إىل أمواله الزكوية عشرة باعتبارها ديناً مستحقاً له، وإن كان قبض ستني فيخصم 
من أمواله الزكوية عشرة باعتبارها دينًا مستحقًا عليه، وأما الثمن املقبوض أي األربعون أو الستون 

فيزكيه زكاة النقود، وإن اشرتى به عروض جتارة  حبسب ما آل إليه عنده يف متام احلول، فلو بقي نقوداً 
 فيزكيه زكاة عروض التجارة، وإن حتول إىل عروض قنية فال زكاة فيه.

ا باعتبارين خمتلفني؛ أي أن املعادلة الزكوية واحدة يف االستصناع العقاري والبيع على اخلريطة؛ إال أهن
ره أنشأ دينًا للمطور )الصانع(، أما يف البيع على تقييم القدر املنجز من البناء يف االستصناع باعتباف

 واحدة، ولكن قداخلريطة فيقوم البناء باعتباره عروض جتارة مملوكة للمطور )البائع(، ونتيجة املعادلة 
  خيتلف الرأي الفقهي يف أحدمها فتختلف النتيجة.
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 العقارات المعروضة للبيع وهي تحت التطوير:زكاة المطلب الثاني: 

سيما للبيع وهي يف مرحلة التطوير، ال بعض شركات التطوير العقاري إىل عرض وحداهتا العقاريةتعمد 
يف املراحل األخرية أو ما يعرف مبرحلة التشطيب؛ لتفاوت رغبات الناس وأذواقهم يف اإلخراج النهائي 

 من أصباغ وديكورات وحنو ذلك.

الزكاة بقيمتها السوقية يف هناية احلول، وإن مل والعقارات يف هذه احلال تعد عروض جتارة، فتجب فيها 
 يكتمل بناؤها أو تبع.

ومن الناحية احملاسبية تصنف هذه العقارات ضمن األصول املتداولة وتظهر يف املركز املايل بالتكلفة 
(Coast Value إال أن املعترب شرعًا يف مثل هذه احلال هو القيمة السوقية ،) وهي ما يعرب عنه

 (.Fare Valueبالقيمة العادلة )حماسبياً 

ويف حووال تعووذر معرفووة القيمووة العادلووة لتلووك األصووول فللمنشووأة أن تلجووأ إىل اخلوورص والتقوودير، بنوواء علووى 
تكلفوووة التطووووير وحركوووة السووووق ودراسوووة اجلووودوى وغريهوووا مووون القووورائن. واألخوووذ بالتقووودير معتووورب شووورعاً يف 

: ))واخلوورص ال يعوورف مقوودار املكووال، إمنووا هووو ةيقووول شوويخ اإلسووالم ابوون تيميوو مسووائل كثوورية يف الشووريعة؛
حوورز وحووورس، وهووذا متفوووق عليووه بوووني األئمووة، مث إنوووه قووود ثبووت عنوووه أنووه أرخوووص يف العرايووا يبتاعهوووا أهلهوووا 
خبرصووها متووراً، فيجوووز ابتيوواع الربوووي هنووا خبرصووه، وأقووام اخلوورص عنوود احلاجووة مقووام الكيوول، وهووذا موون متووام 

 . (22)الشريعة، كما أنه يف العلم بالزكاة ويف املقامسة أقام اخلرص مقام الكيل (( حماسن 
 العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بعد اكتمالها:المطلب الثالث:

اختلووف العلموواء املعاصوورون يف حكووم زكوواة العقووارات حتووت التطوووير الوويت ينوووي املالووك بيعهووا بعوود اكتماهلووا 
 على قولني:

 القول األول:
اجمللووس الشوورعي هليئووة احملاسووبة واملراجعووة  قووول، ومموون أخووذ هبووذا الوجوووب زكاهتووا كوول سوونة بقيمتهووا السوووقية

للمؤسسووات املاليووة اإلسووالمية، حيووث نووص معيووار الزكوواة علووى أن " األعمووال اإلنشووائية قيوود التنفيووذ تزكووى 

                                                           

 . 21/321( جمموع الفتاوى 22)
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اإلرشوووادات حلسووواب زكووواة دليووول . وهبوووذا القوووول أخوووذ كوووذلك 26بقيمتهوووا يووووم الوجووووب وحبالتهوووا الراهنوووة"
 .29الشركات لبيت الزكاة الكوييت

 وميكن أن يستدل هلذا القول بعدة أدلة:
  الدليل األول:

قال: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا أن خنرج الزكاة مما نعده  -رضي اهلل عنه–حديث مسرة 
 .28للبيع

وإن مل يعرض  -أي ينوى به البيع–أن احلديث دل على وجوب الزكاة فيما يعد للبيع  :ووجه الداللة
 العقارات حتت التطوير معدة للبيع فتجب فيها الزكاة مبقتضى هذا احلديث.ومن املعلوم أن  ،فعالً  للبيع

 نوقش:

 إسناده ضعف كما هو مبني يف خترجيه، فال يصح االحتجاج به.بأن احلديث يف 

 الدليل الثاني: 

بعد  ألجل بيعها ها، فهو يبنيتلك العقارات من حني متلك لدى املالكأن نية التجارة موجودة 
؛ فإن عروض التجارة هي: كل ما أعد ، وما كان كذلك فيصدق عليه ضابط عروض التجارةاكتماهلا

 . 27للبيع والشراء بقصد الربح"

على أن املعترب هو نية االجتار وليس عرض السلعة ونصوص الفقهاء يف تعريف عروض التجارة تدل 
 للبيع.

                                                           
 املعايري الشرعية/ معيار الزكاة 26
 بيت الزكاة الكوييت،دليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات، ل 29
(، والدارقطين يف كتاب الزكاة،  باب زكاة مال 1332أخرجه أبو داود يف كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم ) 28

والضياء املقدسي األحاديث  3/191، وحسن إسناده ابن عبد الرب يف االستذكار 2/128التجارة وسقوطها عن اخليل والرقيق 
:"هذا إسناد مظلم، ال ينهض حبكم"، وقال النووي يف "اجملموع" 1/419زان االعتدال قال الذهيب يف مي، و 2/222املختارة 

وقال ابن : "ويف إسناده مجاعة ال أعرف حاهلم. ولكن مل يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما مل يضعفه فهو حسن عنده"، 6/48
 .3/311اء الغليل :: "يف إسناده جهالة"، وضعفه األلباين يف إرو 2/197حجر يف تلخيص احلبري 

 .4/248، املغين 6/6، اجملموع شرح املهذب 2/316، مواهب اجلليل 2/178ينظر: املبسوط  27
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 . 31قال القاضي عبد الوهاب: " وما اشرتي بنية التجارة ففيه الزكاة"

إذا كتساب امللك مبعاوضة حمضة...و قال النووي: "ومال التجارة: كل ما قصد االجتار فيه عند ا و 
جتارة، ويدخل يف احلول، سواء اشرتي بعرض، أو اقرتنت نية التجارة بالشراء، فإن املشرتى يصري مال 

 .31نقد، أو دين حال، أو مؤجل"

 .32وقال املرداوي: "معىن نية التجارة: أن يقصد التكسب به باالعتياض عنه ال بإتالفه أو مع استبقائه"

 .33ما يعد لبيع وشراء ألجل الربح" العرض: : "يف شرح املنتهىو 
 : الدليل الثالث

ومناؤها كامن يف قيمتها، والبيع فهي تنمو بتطويرها سنة بعد أخرى، أن هذه العقارات تعد أمواالً نامية، 
وال حيدثه، وبالتأمل فيما أوجب الشارع فيه الزكاة من األموال فإن الوصف اجلامع هلا  ذلك النماء يظهر

، خبالف ما للنماء بالتصرف كالنقدين، أو قابلة أهنا أموال نامية حقيقة كالسائمة واخلارج من األرض
:" األصل اجملمع عليه يف الزكاة إمنا هو يف األموال . قال الزرقاينزكاة فيه ال يعد للنماء من األموال فال

 .34النامية أو املطلوب فيها النماء بالتصرف"
 :ويناقش

من العلماء كاخلارج من بأن وصف النماء ليس علة مطردة، فثمة أموال نامية وال زكاة فيها عند كثري 
 وحنوها. األرض من الفواكه واخلضروات

  الدليل الرابع:
كان مااًل زكوياً بأصله  أن األموال نوعان: عروض قنية وعروض جتارة، فعروض القنية ال زكاة فيها إال ما  

منها إىل ة جتب فيها الزكاة، والعقارات حتت التطوير أقرب إىل عروض التجارة كالنقود، وعروض التجار 
 عروض القنية.

                                                           
 123التلقني ص 31
 2/129روضة الطالبني  31
 3/124اإلنصاف  32
 1/419شرح منتهى اإلرادات  33
 .2/141شرح الزرقاين على املوطأ  34
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 القول الثاني: 
ذا القوول د. عبود العزيوز القصوار ال جتب فيها الزكاة، ولكن إذا باعها فيزكيها لسنة واحودة، وممون أخوذ هبو

 .32و د. حممد الفزيع يف حبثيهما املقدمني للندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة
 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها:

 الدليل األول: 
"أن هوووذه العقوووارات مل تعووود يف وقوووت التطووووير للبيوووع، وإمنوووا توووأيت مرحلوووة البيوووع الحقوووة بفووورتة رمبوووا تتجووواوز 

التجوارة الويت عناهوا  السنتني والثالث، بل هي غري معروضة للبيع أصاًل، فال ينطبق عليها وصف عوروض
 .36أن العروض ما كانت معدة للبيع"من  الفقهاء
 ويناقش:

شرط وجوب الزكاة أن تكون معدة للبيع ال أن تكون معروضوة، وقود سوبق نقول نصووص الفقهواء يف بأن 
، وتسووميتها عروضوواً ال يلووزم منووه أن تكووون معروضووة فعووالً وإمنووا املووراد أن موون شووأهنا أن تعوورض للبيووع ذلووك

، يعورض مث ،  وهو كلُّ مال سوى النَّقودين، ومسيوي بوذلك؛ ألوالشراء؛ فالعروض يف اللغة: مجع َعرض نوه ال يسوتقرُّ
 .39يزول

 الدليل الثاني:
جبوووامع أن كووووالً منهموووا أموووووال سوووائلة يقلووووب أحووودمها إىل اآلخوووور، أن عوووروض التجووووارة يف حكوووم النقووووود، 

فووالعروض تبوواع فتتحووول نقوووداً مث يشووورتى هبووا عووروض وهكووذا، ولوووذا أحلقووت عووروض التجووارة بوووالنقود يف 
، نهموووا حوووول اآلخووور، وختووورج زكووواة العوووروض مووون النقوووود، تقووووم هبوووا، ويكمووول كووول مفهوووي أحكوووام الزكووواة، 

ونصوواب العووروض هووو نصوواب النقووود، ومقوودار زكاهتووا بقوودرها، فووإذا انتفووى عوون العووروض هووذا املعووىن تعووذر 
إحلاقهووا هبووا يف األحكووام. والعقووارات حتووت التطوووير خرجووت عوون هووذا املعووىن لكوهنووا غووري متداولووة أي غووري 

 ملزكي.كل وجه ال خيلو من اإلضرار حبق ا أحكام زكاة النقود عليها منقابلة للتسييل بسهولة؛ فإجراء 
 
 

                                                           
35
 بحث د. الفزيع.وقد تيسر لي االطالع على بحث د. القصار دون  
 14عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة. ص زكاة العقارات حتت التطوير، أ.د. عبد العزيز القصار، حبث مقدم للندوة التاسعة 36
 23/268املصباح املنري، مادة ع ر ض، املوسوعة الفقهية  39
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 ويناقش:
بأنووه إذا كووان هنوواك سوووق مناسووبة لبيووع العقووارات وهووي حتووت التطوووير إال أن املالووك أرجووأ البيووع إىل حووني 

 اكتمال البناء طلباً لزيادة الربح فقد حتقق فيها وصف السيولة.
   الدليل الثالث:
بقيمتها فما هوو التقوور املعتوربل هول القيموة الدفرتيوة لو رضل أم معهوا وقيموة اإلنشواءاتل  لو قيل بزكاهتا

أم القيمووة السوووقيةل وأي قيمووة سوووقية والبنوواء مل يكتموول بعوودل ورمبووا ال يوجوود مقووارب هلووا لتفوواوت تقيوويم 
 .38البناء ومواده مع اعتبار قيمة األرض وتغريها، ولذا فمن الصعوبة الوصول لتقور عادل

 ويناقش:
بأن املعتورب هوو القيموة السووقية لو رض موع قيموة اإلنشواءات، ويكفوي يف ذلوك التقودير؛ ملوا سوبق مون أن 

فيمووا يتعووذر  تأخووذ مببوودأ التقوودير أيضوواً  التقودير معتوورب يف الشوورع يف أبووواب كثوورية، كمووا أن املعووايري احملاسووبية
فيه الوصول إىل القيموة الفعليوة، فاملخصصوات جبميوع أنواعهوا حتسوب بالتقودير، بول حول األصوول الثابتوة 

ارهووا يف املركووز املووايل للمنشووأة تسوومح املعووايري احملاسووبية الدوليووة بإظه -حيووث ال يوجوود سوووق متداولووة هلووا–
 .ساط االستهالكلتكلفة مع حسم أقبقيمتها العادلة أو با

 يل الرابع:الدل
ختريج املسألة على زكاة التاجر املرتبص عند املالكية، فإن املطور يرتبص اكتمال البناء ليبيع فهو كالتاجر 

 سلعته أعواماً مرتبصاً هبا األسواق.الذي حيتكر 
 :يف زكاة التاجر املرتبص على قولني وقد اختلف أهل العلم

 القول األول: 

وهووو موون يبيووع بالسووعر الواقووع –فاملوودير وهووذا قووول املالكيووة؛  والتوواجر احملتكوور. التوواجر املوودير بوونيالتفرقووة 
وهوو مون يرصود السووق ولويس مون  – قيموة العوروض كول سونة، وأموا احملتكوريزكوي  -وخيلف ما باعه بغريه

                                                           
 16زكاة العقارات حتت التطوير، أ.د. عبد العزيز القصار، حبث مقدم للندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة. ص  38
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فإنووه يزكووي مثوون العووروض لسوونة واحوودة موورة واحوودة إذا بيعووت بعوود مضووي سوونة فووأكثر  -شووأنه تقليووب املووال
 .37ال الذي اشرتيت بهعلى أصل امل

األصوول يف العووروض عوودم وجوووب  قبوول بيعووه بووأن واسووتدل املالكيووة علووى عوودم وجوووب الزكوواة علووى احملتكوور
. وإمنووا 41: " لوويس علووى املسوولم يف عبووده وال فرسووه صوودقة"-صوولى اهلل عليووه وسوولم -الزكوواة؛ لقووول النوويب 

املال، وأما جمرد نية البيع فال أثر هلوا الذي أخرجها عن هذا األصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب 
النيووة مفووردة علووى موون كووان عنووده عوورض للقنيووة يف إجيوواب الزكوواة؛ إذ لووو أثوورت دون عموول لوجبووت الزكوواة ب

. وأمووا إجيوواب الزكوواة عليووه لسوونة واحوودة فوو ن املووال قوود نووض يف يووده يف 41بيعووه، وال أحوود يقووول بووهفنوووى 
منهووا حووول واحوود نووض يف طرفيووه املووال وال اعتبووار مبووا بووني  طووريف احلووول، ولووو كانووت أحوووااًل، فإنووه حصوول

 .42ذلك

  القول الثاني:

فمل ملك السلعة ومن نيتوه بيعهوا فعليوه زكاهتوا كول سونة بقيمتهوا عدم التفرقة بني التاجر املدير واحملتكر، 
 .43وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة  .وإن مل تبع

قوال:  -السوابق–حوديث مسورة األدلوة يف وجووب زكواة عوروض التجوارة، ومنهوا هوذا القوول: عمووم  وحجة
أن خنوورج الصوودقة ممووا نعووده للبيووع، ولوويس مثووة مووا خيوورج التوواجر  -صوولى اهلل عليووه وسوولم -أمرنووا رسووول اهلل 

 احملتكر عن هذا العموم.

المسلللة عللى تخلري  أصلل يناقش بصرف النظر عن الترجيح بين قول الجمهور وقول المالكية فو 
 التاجر المحتكر:

                                                           
 .1/639بلغة السالك  2/176شرح اخلرشي  1/494حاشية الدسوقي  37
 احلديث سبق خترجيه 41
 .2/123املنتقى للباجي  41
 .2/113 للباجي املنتقى 42
 . 2/338املغين  3/273حتفة احملتاج  299/ 2رد احملتار 2/222ة الكفاية على اهلداي 43
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بوووأن شوووركات التطووووير العقووواري ختتلوووف عووون التووواجر احملتكووور؛ فهوووي تقلوووب العقوووارات املطوووورة بيعووواً وشوووراًء، 
فكلموووا أكملوووت بنووواء وحووودات عقاريوووة عرضوووتها للبيوووع، فهوووي ال ترصووود األسوووواق، ولوووذا يكوووون عنووودها يف 

لتواجر املودير الوذي لديوه خموزون سولعي مون الغالب وحدات معروضة للبيع على مدار العام، فهوي أشوبه با
العووووروض وحيتوووواج إىل تصووووريفه لفوووورتة طويلووووة، ورمبووووا متتوووود لسوووونوات، فيعوووورض بعضووووه وحيووووتف  بووووالبعض يف 

تعد عروض جتوارة، وجتوب فيهوا  -املعروضة واملخزنة–مستودعاته حل حيني موعد بيعه، وكل هذه السلع 
ال يقلب شيئاً من بضاعته، وإمنا حيتكرها لريصد ارتفاع  الزكاة كل سنة، وهذا خبالف التاجر احملتكر فهو

قوووال  .راً مووديرين؛ ألن جتوووارهتم علووى مووودار العووامجتووااألسووعار؛ ولووذا عووود فقهوواء املالكيوووة أربوواب احلوانيوووت 
: التقلوووب فيهوووا، وارتصووواد األسوووواق بوووالعروض فوووال رة ضوووربان: أحووودمهاوحاصوووله أن إدارة التجووواالزرقووواين: "

أعوامووا حوول يبيووع فيزكووي لعووام واحوود. والثوواين: البيووع يف كوول وقووت بووال انتظووار سوووق كفعوول زكوواة، وإن أقووام 
 "44.كل عام أرباب احلوانيت فيزكي

 الموازنة بين القولين:
عود اكتماهلوا جنود ت قيود التطووير الويت ينووي بيعهوا ببالنظر يف أدلة القولني السابقني يف حكم زكواة العقوارا

طوورح عوودداً مون النقوواط يف التوفيوق بووني القوولني لتضووييق دائوورة النظوور، ولعلوي أأن كوال القووولني لوه حوو  مون 
 :اخلالف
متعوووذر يف شوووركات التطووووير  -كموووا هوووو القوووول الثووواين–ربوووط وجووووب الزكووواة ببيوووع العقوووار املطوووور  -أوالا 

 زم منوه أن يكووونالعقواري الويت يكوون مون طبيعوة نشواطها تطووير العقووارات وبيعهوا علوى مودار العوام؛ إذ يلو
للشركة أحوال كثرية يف العام الواحد، فلو باعت الشركة وحدة عقاريوة يف الشوهر األول، مث باعوت أخورى 

 يف الشهر الثاين، فال خيلو األمر:
ليزكوى مورة أخورى بعود سونة  مسوتقالً  حووالً ن كل وحدة فور بيعها وجتعول لكول مثون إما أن تزكي مث . أ

للشركة أحوال كثرية يف العام الواحد، فضوالً عون  يلزم منه أن يكون، وهذا األوىل من تاريخ زكاته
استحالة تتبع التدفقات النقدية الداخلة واخلارجوة علوى مودار العوام؛ ألن النقوود ال يتميوز بعضوها 
 .عن بعض فما دخل يف هذا الشهر قد يكون هو ما خرج يف الشهر الذي يليه وقد يكون غريه

                                                           
 2/161شرح الزرقاين  44
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تزكووي مجيووع األرصوودة النقديووة لووديها يف هنايووة احلووول، وإمووا أن تزكووي مثوون كوول وحوودة فووور بيعهووا مث  . ب
ؤدي إىل الثنيووا يف الزكوواة، فاملووال الواحوود رمبووا زكووي موورتني، بوول رمبووا ال يكووون بووني الزكوواتني وهووذا يوو

 سوى أيام معدودة.
الزكوواة عوون أمثووان الوحوودات الوويت تبوواع خووالل العووام  لتضوويفها إىل وعائهووا  وإمووا أن تووؤخر حسوواب . ت

بعض األرصدة واألموال يف  ؤدي إىل الثنيا أيضاً فلرمبا كان مصدرحلول، وهذا يالزكوي يف هناية ا
 تلك الوحدات. عاء الزكوي آخر احلول من بيعالو 
وإمووا أال حتسووب زكوواة الوحوودة عنوود بيعهووا وال تضوويف مثنهووا إىل الوعوواء الزكوووي للشووركة  يف هنايووة   . ث

ذا يؤدي إىل عدم إخراج الزكاة عنهوا أو عون العام اكتفاء بزكاة األرصدة النقدية يف هناية العام وه
 بعضها؛ ألن من احملتمل أن تكون تلك املبالغ صرفت قبل متام احلول.

فوال يوربط  -أنوه يف حوال األخوذ بوه–فوأرى لتجنب اإلشكال الشرعي واحملاسيب على القوول الثواين  -ثانياا 
الزكوواة علووى العقووارات املكتملووة أو الوويت حتووت  بوول يقووال بوجوووب، أو بووالعرض الفعلووي وجوووب الزكوواة بووالبيع

وهوي موا يعورب  احلوول أو الويت تنووي الشوركة بيعهوا خوالل العوام التوايل للحوول، ة للبيع هنايوةالتطوير املعروض
سوونة فأقوول موون توواريخ القابلووة للتسووييل خووالل السووائلة أو عنووه حماسووبياً باألصووول املتداولووة، وهووي األصووول 

  .ن من أن مجيع العقارات قد زكيت دون أن يكون هناك ثنيا يف الزكاة، وبذا نضماملركز املايل
املتداولوووة أي العقووارات يف أال يكوووون هنوواك خووالف بوووني القووولني علووى وجووووب الزكوواة  ينبغوويوعلووى هووذا ف

حتووت املتوقووع اكتمووال تطويرهووا أو عرضووها للبيووع خووالل سوونة فأقوول موون احلووول ولووو كانووت تلووك العقووارات 
 .الزكاةوقت وجوب التطوير 
يف العقوووارات حتوووت التطووووير غوووري املتداولوووة وهوووي املتوقوووع  ينحصووور اخلوووالف بوووني القوووولني فيموووا أرى -اا ثالثللل

، فهوذه العقوارات ينووي امللوك بيعهوا يف اكتماهلا أو عرضها للبيع بعد أكثر من سنة من تاريخ متوام احلوول
 هل املعترب املآل أم احلالل. زاع:املآل، ولكنها ليست معروضة للبيع يف احلال، ومن هنا نشأ الن

ألن ههوذ  ؛كور عنود املالكيوة حمول نظور يف نظور الباحوثوختريج شركات التطوير العقاري على التواجر احملت
ويف الوقوت الواحود قود يكوون  وهكوذا، بغريهوا، الشركات تعرض وحوداهتا العقاريوة بعود اكتماهلوا مث ختلفهوا
ت التطووووير، فهوووي تووودير كأربووواب احلوانيوووت، وال عنووودها عقوووارات مكتملوووة معروضوووة وعقوووارات أخووورى حتووو

العام مث ينشط للبيع وقت رواج السولعة، وإذا بواع سولعته  طيلةحتتكر، خبالف التاجر احملتكر فهو خامل 
عروضوواً موودارة وعروضوواً حمتكوورة، فووال خيلفهووا بغريهووا؛ ولووذا فعنوود املالكيووة توواجر موودير وتوواجر حمتكوور ولوويس 
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م مووديراً حمتكووراً يف بضوواعة موون جوونس واحوود يف آن واحوود؛ ألنووه إذا كووان فالتوواجر الواحوود ال يكووون عنووده
 يبيع بعض بضاعته وخيلفها بغريها وحيتف  بالبعض اآلخر فهو مدير ال حمتكر.

من عدموه،  زكاة العقارات حتت التطويرعدم إطالق القول بوجوب ي يظهر هو ذوبناء على ما سبق فال
 :ثالث حاالتفال ختلو هذه العقارات من 

 أال يكون هناك ما يمنع من بيع العقارات وهي تحت التطوير:الحال األولى: 
فإذا كان مبقدور املالك أن يبيع ولكنه أرجأ البيوع إىل حوني اكتموال البنواء رغبوة يف زيوادة الوربح، فواألقرب 

القيمووة، رج ربووع عشوور املالووك قيمتهووا السوووقية العادلووة وخيوو قوودرذه احلووال وجوووب الزكوواة، وذلووك بووأن ييف هوو
رص، وميكوون أن يبووىن التقوودير علووى التكلفووة وهووام  الووربح فووإذا تعووذر الوصووول لقيمووة عادلووة فيكفووي اخلوو

 املتوقع بنسبة املنجز من املشروع.
واملرجح هلذا القول أن العقارات يف هذه احلال تعد عروض جتارة، وشركات التطوير العقواري تقلوب املوال 

ا، فيووأيت احلووول ومنهووا مووا هووو مكتموول ومنهووا مووا هووو حتووت التطوووير، يف شووراء العقووارات وتطويرهووا مث بيعهوو
 فالدورة التجارية مستمرة، وهذه العقارات تنمو سنة بعد أخرى.

 الحال الثانية: أن يكون هناك ما يمنع من بيعها وهي تحت التطوير:
 واملوانع متعددة وقد تكون شرعية أو قانونية أو اقتصادية:

  فمن الموانع الشرعية: -1
لتعلوق حوق الغوري، أو يكوون هنواك منازعوة علوى حينئوذ  أن تكون العقوارات مرهونوة للغوري، فوال جيووز بيعهوا 

ئوووذ لعووودم القووودرة علوووى فوووال جيووووز بيعهوووا حينكاملسوووامهات العقاريوووة املتعثووورة، العقوووارات متنوووع إفراغهوووا للغوووري  
عووروض جتووارة ولووو كووان موون نيووة التسووليم، فمووع هووذه املوانووع الشوورعية ال يصوودق علووى تلووك العقووارات أهنووا 

 املالك بيعها بعد زوال املانع.
 ومن الموانع القانونية: -2

أن تكوووون رخصوووة تنفيوووذ املشوووروع ال جتيوووز للمالوووك أن يبيوووع الوحووودة العقاريوووة قبووول اكتماهلوووا، ومووون ذلوووك 
بعوووود صووووناديق التطوووووير العقوووواري املغلقووووة الوووويت ال يسوووومح فيهووووا بتووووداول الوحوووودات وال ببيووووع العقووووارات إال 

اكتماهلووا، فهووذا النوووع ميكوون أن خيوورج علووى قووول املالكيووة يف التوواجر احملتكوور؛ ألن موودير الصووندوق ال يبيووع 
الوحدات العقارية وخيلفها بغريها وإمنا هو مشروع واحد، يطوره مث يبيعه يف هناية عمر الصندوق، ولوباع 
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املمنوحووووة لووووه، فووووال يصوووودق علووووى  قبوووول اكتمووووال التطوووووير لعوووود خمالفوووواً لالئحووووة الصوووندوق والرخصووووةاملووودير 
 العقارات حينئذ أهنا عروض جتارة.

ولوووذا ينبغوووي التفرقوووة يف زكووواة العقوووارات حتوووت التطووووير بوووني زكووواة شوووركات التطووووير العقووواري الووويت تشووورتي 
العقووووارات وتطورهووووا مث تبيعهووووا وختلفهووووا بغريهووووا، فهووووذه جتووووب زكاهتووووا كوووول سوووونة، وبووووني الصووووناديق املغلقووووة 

بوالبيع إال مورة واحودة بعود اكتموال املشوروع فهوذه تزكوى ة احملوددة الويت ال يسومح فيهوا واملشروعات العقاريو
 مرة واحدة عند تصفية الصندوق أو املشروع كلياً أو جزئياً.

 ومن الموانع االقتصادية: -3
فوال جتوب الزكواة حينئوذ  بنواء علوى  أن يكون هناك كساد مينع من بيع العقارات حتت التطوير إال خبسوارة،

موون املالكيووة إىل أن  بوون نووافع وسووحنونا ذهووبفقوود  ول بعووض فقهوواء املالكيووة يف العووروض إذا كسوودت، قو
وخووص اللخمووي وابوون يووونس  ،وينتقوول لالحتكووارسوولعه موون  -أي كسوود– ال يقوووم مووا بووار التوواجر املوودير

علووى أن ومجهووور أهوول العلووم ، 42فووإن بووار النصووف أو األكثوور مل يقوووم اتفاقووا، اخلووالف مبووا إذا بووار األقوول
 الكساد ال مينع من وجوب زكاة عروض التجارة.

وما ذهب إليه املالكية هو األرجح، فإن من القواعد الشرعية املقررة أن الضرر يزال، وألن هذه العقارات 
 مع وجود الكساد ال تعد عروض جتارة لوجود ما مينع من بيعها.

 :ديونحت التطوير ممولة من الحال الثالثة: أن تكون العقارات ت

مشوروعاهتا العقاريوة مون الشوركة متوول  ، حبيوثشركات التطوير العقارييف عمل  وهذه احلال يكثر وقوعها
 ، ومن ذلك:وليس من مصادرها الذاتية مصادر متويل خارجية

وتسودد بعوض دفعواهتم مون مبيعاهتوا مون من خوالل مقواولني مون البواطن،  أن تنفذ مشروعاهتا -1
 .اريةالوحدات العق
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املواد مون املووردين مون خوالل عقوود توريود بودفعات مؤجلوة، حبيوث جتوري شوركة التطووير شراء  -2
العقاري موازنة بوني التودفقات النقديوة الداخلوة الناجتوة مون بيوع الوحودات العقاريوة والتودفقات 

 اخلارجة الناجتة من شراء تلك املواد.

تنفيوووذ مشوووروعاهتا مويووول لمووون البنووووك أو مووون غريهوووا مووون شوووركات الت احلصوووول علوووى التمويووول -3
 العقارية.

ففوووي مجيوووع هوووذه احلووواالت يظهووور املركوووز املوووايل لشوووركة التطووووير العقووواري موووديناً للمقووواولني أو للمووووردين أو 
سووواء قلنووا بوجوووب زكوواة تلووك العقووارات أو بعوودم وجوهبووا فالنتيجووة واحوودة؛ ألنووا إن اعتربنووا  للبنوووك، وهنووا

ن املمول هلا، وإن قلنا إهنا أموال غري زكوية فال خيصم ألنه تلك العقارات أموااًل زكوية فتخصم قيمة الدي
 .استخدم يف متويل أصل زكوي

هوو موا سواء أكان حاالً أم مؤجاًل، من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنوة خصم الدين الذي على املكلف و 
وهوو موا أخوذ ، 46والثموارعليه املذهب احلنبلي والقول القدر للشافعي ومذهب احلنفيوة فيموا عودا الوزروع 

 ويراعوووى يف خصوووم الووودين، 49بوووه اجمللوووس الشووورعي هليئوووة احملاسوووبة واملراجعوووة للمؤسسوووات املاليوووة اإلسوووالمية
يف مقابووول الووودين تسوووتبعد تكلفوووة التمويووول الووويت ختوووص الفوورتة التاليوووة للعوووام الزكووووي، وأال يكوووون أن  املؤجوول

دين إذا كووان قوود اسووتخدم الوودين يف متلوووك للموودين، مبعووىن أن املوو -أي عووروض قنيووة– أصووول غووري زكويووة
إذ إن عووروض قنيوووة فوووال خيصوووم مقووودار ذلوووك الووودين مووون أموالوووه الزكويوووة؛ لوووئال يوووؤدي إىل اخلصوووم املوووزدوج؛ 

يوووؤدي إىل  يوووه الزكووواة مووون أصوووول ثابتوووة وحنوهووواخصوووم هوووذه الوووديون موووع أهنوووا اسوووتخدمت فيموووا ال جتوووب ف
 خصمها مرتني.

وندوة الربكة احلادية والثالثون،  ايا الزكاة املعاصرةقضل التاسعة عشرة ندوةال وقد أخذ هبذا الضابط
 ".زكوية استخدمت يف متويل أصول غري ال حيسم من املوجودات الزكوية الديون اليتونصهما: "

                                                           
، شرح 224/ 1، تبيني احلقائق 2/161ينظر يف أقوال أهل العلم يف أثر الدين الذي على املكلف على زكاته:فتح القدير  46

 6/341الكبري على املقنع ، الشرح 3/317، احلاوي الكبري 2/212493اخلرشي 
 املعايري الشرعية: معيار الزكاة 49
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املمول  الدين  خيصم فال على القول بأن العقارات حتت التطوير ال جتب فيها الزكاة،وبناء على ذلك ف
، فخصمه واحلال  مل يزد بذلك الدين الزكوي رات من األموال الزكوية األخرى؛ ألن الوعاءلتلك العقا
وأما على القول بوجوب الزكاة يف العقارات حتت مرتني،  ي إىل تنقيص الوعاء الزكويكذلك يؤد

ا لتعلق حق الدائن بتلك املوجودات الزكوية، فامللك فيه التطوير فيخصم ما يقابل الدين املمول هلا
 ناقص.

وعدم خصم الديون اليت مولت أصواًل غري زكوية له أصل من كالم أهل العلم؛ فقد ذهب فقهاء 
إىل أن الدين الذي على املدين يقابل أواًل بعروض القنية اليت ميلكها  48املالكية وبعض احلنفية واحلنابلة

قال الزائدة عن حاجته، وهي اليت تباع لوفاء دينه عند إفالسه، وخيصم من الدين ما زاد عنها إن وجد. 
، درهم مائتا عليه كرجل، الزكاة فيه واآلخر، فيه زكاة ال املالني أحد كان " إن -رمحه اهلل–ابن قدامة 

 وهذا. العروض مقابلة يف الدين جيعل: القاضي فقال، مائتني تساوي للقنية وعروض، درهم مائتا وله
 عن زائدة ملائتني مالك ألنه؛ قوله مقتضى وهو: الشافعي أصحاب قال، عبيد وأيب، مالك مذهب
 اهلل رمحه-  أمحد كالم وظاهر. واحداً  جنساً  ماله مجيع كان لو كما، زكاهتا عليه فوجبت ،دينه مبلغ
: بألف عروض وله ألف وعليه ألف عنده رجل يف قال فإنه، منه يقضي ما مقابلة يف الدين جيعل أنه -
 حنيفة أيب مذهب وهذا. شيء عليه فليس التجارة لغري كانت وإن، زكاها للتجارة العروض كانت إن

، أوىل مقابلته يف الدين فجعل، التشاح عند جنسه من يقضى الدين ألن سعد؛ بن الليث عن وحيكى
 به تتعلق العرض كان إذا ما على هاهنا أمحد كالم حيمل أن وحيتمل. زكويني النصابان كان لو كما

 ولذلك، أهم احلاجة ألن؛ الدين وفاء يف صرفه يلزمه فال، حاجته عن فاضالً  يكن ومل، األصلية حاجته
 عن فاضال العرض كان من على حمموال القاضي قول ويكون، لالستعمال املعد احللي يف الزكاة جتب مل

، زكاته فلزمته، دينه وقضاء حاجته عن فاضل لنصاب مالك احلال هذه يف ألنه؛ أحسن وهذا، حاجته
 .47دين" عليه يكن مل لو كما

                                                           
. واملذهب عند احلنابلة أن الدين يقابل باألموال الزكوية مطلقاً، 2/243، املغين 2/178، املبسوط 2/116املنتقى شرح املوطأ  48

 .2/196فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع 
 .2/343 املغين 47
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 المبحث الثاني

 زكاة العقارات تحت التطوير المعدة لإليجار
 لإليجار التشغيلي:المطلب األول: زكاة العقارات المعدة 

 العقارات المكتملة: الفرع األول:
إذا كانت العقارات مكتملة البناء ومؤجرة إجارة تشغيلية فال زكاة يف أصل العقار؛ ألنه غري معد للبيع، 
وإمنا جتب يف األجرة، على خالف بني الفقهاء يف وقت وجوهبا، فقيل: عند القبض، وقيل: مبضي 

 . 21حول من قبض األجرةحول من العقد، وقيل مبضي 
 البالغة نصاباً املستحقة عن فرتة احلول فقط. ويشمل ذلك: األجرة واألرجح وجوب الزكاة يف صايف 

عن فرتة إجياريه للعام  خالل العامآخر احلول من األجرة املقبوضة  الرصيد النقدي املتبقي -1
 نفسه.

 .احلولحول ومل تقبض يف آخر جرة املستحقة عن فرتة سابقة للاأل -2

والتعبري ب )املستحقة عن فرتة احلول( الستبعاد األجرة املقبوضة مقدمًا عن فرتة تالية لوقت وجوب 
الزكاة؛ فال جتب فيها الزكاة؛ ألهنا غري مستقرة؛ الحتمال الفسخ قبل استيفاء املنفعة، فامللك فيها غري 

  يستوفها املستأجر بعد.تام؛ وألهنا يف مقابل دين مستحق على املؤجر هو املنفعة اليت مل
بعد خصم املصروفات وذلك  ، املستحق منها ولو مل يقبضكذا واملقصود بصايف األجرة أي املقبوض و 
 واملبالغ املستحقة عن الفرتة نفسها.

األجرة  ، ولو مل ميض حول علىتداء احلول يكون من تاريخ التشغيل الفعلي أي من بدء اإلجيارواب
األجرة يبدأ من بدء اإلجيار، فتكون األجرة دينًا يف ذمة املستأجر عن فرتة  املقبوضة؛ ألن استحقاق

االنتفاع، فسواء قبضها املؤجر أم مل يقبضها فتجب الزكاة فيها؛ ملا سبق من وجوب الزكاة يف الدين 
 . املرجو
 
 

                                                           
الشرح الكبري  3/71، هناية احملتاج 2/319، مواهب اجلليل 2/319ينظر يف أقوال أهل العلم يف مسألة زكاة األجرة يف:رد احملتار  21

، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعاصرة ص 2/1/179جملة جممع الفقه اإلسالمي  1/466فقه الزكاة  329/ 6على املقنع 
 .6/322اإلسالم ابن تيمية وجوب زكاة األجرة من حني قبضها، اإلنصاف ، واختار شيخ 86
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 التطوير: تحتالعقارات  الفرع الثاني:
وصوف يف الذمة؛ ذلك أن اإلجارة شرعًا تكون إجارة العقار حتت التطوير تكون من قبيل إجارة امل

قال ابن مفلح: " اإلجارة أقسام: إجارة عني معينة فهي كاملبيع، وتنفسخ  معينة أوموصوفة يف الذمة.
بتعطل نفعها ابتداًء، أو دوامًا فيما بقي، وإجارة عني موصوفة يف الذمة فيشرتط صفات السلم، ومل 

بدهلا، فإن تعذر فللمكرتي الفسخ، وتفسخ مبضي املدة إن كانت إىل غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه 
مدة، وعقد على منفعة يف الذمة، يف شيء معني أو موصوف، كخياطة، ويشرتط ضبطه مبا ال 

 .21خيتلف"
بناًء على ما ذهب إليه أهل العلم من فالعقارات حتت التطوير جتوز إجارهتا إجارة موصوف يف الذمة؛ 

 .22صوف قبل متلكه؛ قياساً على البيع املوصوفجواز إجارة املو 
خالفًا ملن نسب إىل احلنفية عدم جتويزهم  23جائزة عند عامة أهل العلم الذمة يف وإجارة املوصوف 

قال الكاساين: " وإن كانت اإلجارة على دواب بغري أعياهنا فسلم هلا، بل املنصوص عنهم جتويزها. 
اإلجارة وعلى املؤاجر أن يأتيه بغري ذلك؛ ألنه هلك ما مل يقع إليه دواب فقبضها فماتت ال تبطل 

 .24عليه العقد؛ ألن الدابة إذا مل تكن معينة فالعقد يقع على منافع يف الذمة"
إذا كانت على أرض معينة فتأخذ حكم إجارة  ؛ ألهناإجارة العقارات حتت التطوير حترر ويرى البعض

 .22ة والسالم يف السلم:" أما من متر حائط بين فالن فال"املعني ال املوصوف؛ لقوله عليه الصال
واألظهر جواز إجارة األعيان املوصوفة ولو كانت قيد اإلنشاء على أرض معينة؛ فتعني األرض ال يلزم 

ولو قيل بأهنا تأخذ  ،لعقد عليها بأوصافها ال بأعياهنامنه تعني ما عليها من املباين؛ ألن املباين وقع ا
حكم املعينات للزم مثل ذلك يف عقود املقاوالت، ومن املعلوم أن املعقود عليه يف عقد املقاولة 
موصوف يف الذمة مع أن حمل التنفيذ معني؛ ولذا يصح عقد املقاولة مع أن املواد غري مملوكة للمقاول 

 .وأما احلديث املروي فال يثبت، ألهنا يف حكم املوصوف ال املعني عند التعاقد، وما ذاك إال

                                                           
 4/441الفروع  21
 .2/128، هتذيب السنن 4/188، هناية احملتاج 7/226فتح العزيز  22
 .4/214، مغين احملتاج 2/312ينظر: املغين  23
 4/223بدائع الصنائع  24
 . وضعفه األلباين يف إرواء الغليل-رضي اهلل عنه– ( من حديث عبد اهلل بن سالم2281أخرجه ابن ماجه )برقم  22
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 دفعاتجيوز تعجيل األجرة قبل اكتمال التطوير وتأجيلها إىل حني اكتماله، ويف حال التعجيل تكون و  
فإذا انفسخ العقد قبل  أي أهنا دين يف ذمة املؤجر. اإلجارة قبل اكتمال املشروع حتت احلساب،
 .زم املؤجر رد األجرة اليت قبضها إىل املستأجريلف اكتمال املشروع ومتكن املستأجر من االنتفاع

فيكون ل جرة املقبوضة يف فرتة التطوير حكم الدين يف ذمة املكلف؛ فال زكاة فيها ولو  وبناء على ذلك
حال عليها احلول عنده؛ ألن يف ذمته منفعة للمستأجر تقابل تلك األجرة؛ وقد سبق معنا أن الدين 

 مينع الزكاة.
 زكاة العقارات تحت التطوير المؤجرة إجارة تمويلية: المطلب الثاني:

يقصد باإلجارة التمويلية أن يؤجر العقارات مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء اإلجارة، وإذا كانت 
  العقارات حتت التطوير فاإلجارة من قبيل إجارة املوصوف يف الذمة، كما سبق يف اإلجارة التشغيلية. 

 زكاة األصول املؤجرة إجارة متويلية:يف ومثة اجتاهات متعددة 
 ألول:االقول 
، فال زكاة يف أصل العقار وإمنا يف األجرة إجارة تشغيلية رةتزكى هذه األصول زكاة األعيان املؤجأن 
 .ألن اإلجارة قطعت نية البيع؛ فقط

عني األرض، زرعها فال زكاة يف للتجارة و الفقهاء فيمن اشرتى أرضاً  بعض ويتخرج هذا القول على قول
للتجارة وزرعه ال  التجارة أو عشرية وزرعها أو بذراً  خراجية ناوياً  لو شرى أرضاً   قال يف الدر املختار:"

   .26"يكون للتجارة لقيام املانع
وعلى هذا القول: ال زكاة يف العقارات حتت التطوير ولو قبضت األجرة وحال عليها احلول؛ ألن هذه 

تكون مستحقة إال بعد اكتمال التطوير ومتكن املستأجر من االنتفاع، ويف األجرة حتت احلساب وال 
ذمة املؤجر منفعة موصوفة للمستأجر تقابل تلك األجرة، وهذه املنفعة هلا حكم الدين فتمنع وجوب 

 الزكاة يف األجرة املقبوضة.
 القول الثاني:
قطع، فهي كما لو آجر الدار املشرتاة باعتبار مآهلا؛ ألن نية البيع مل تالتجارة عروض أن تزكى زكاة 

 . 29لغرض البيع؛ فإهنا تعد عروضاً 

                                                           
 .2/294الدر املختار مع رد احملتار  26
 . 14/122و  9/29، اإلنصاف 4/389انظر: الفروع  29
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أي ملك مع نية جتر جمردة ( بنية جتر)ملك مبعاوضة مالية  ..منا يزكى عرضوإ قال يف الشرح الكبري:"
باعه ) أو ( مع نية ) قنية ( بأن ينوي  )أو مع نية غلة( بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد رحباً 

   .28"نتفاع به من ركوب أو محل عليه وإن وجد رحبا باع اال
وعلى هذا القول تعامل األصول املؤجرة إجارة متويلية من حيث الزكاة معاملة األصول املعدة للبيع وفق 

 ما سبق تفصيله يف املطلب الثالث من املبحث األول.
 

 نبينا حممدواحلمد هلل أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى اهلل وسلم على 
  

                                                           
، ويسمي املالكية األجرة املستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: )الغلة( انظر: حاشية الدسوقي 1/493الشرح الكبري للدردير  28
 .141، مفاهيم ومبادئ إسالمية يف االقتصاد اإلسالمي ص 1/461
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 الخاتمة
 وتشتمل على أبرز النتائج، وأوجزها يف النقاط اآلتية:

متام احلول كل  عندالعقارات حتت التطوير املبيعة على اخلريطة يف )املطور( جتب الزكاة على البائع  -1
مع خصم الدفعات اليت تسلمها من املشرتي اليت تقابل ، الثمن ، وذلك بنسبة املنجز منها إىلسنة

 .القدر املنجز من تلك العقارات
العقارات حتت التطوير املنفذة من خالل عقد جتب الزكاة كل سنة على الصانع )املطور( يف  -2

 الثمن على أرض مملوكة للمستصنع، وذلك بنسبة املنجز من تلك العقارات إىل استصناع يتم تنفيذه
لتنفيذ الدفعات اليت تسلمها الصانع من املستصنع ما يقابل ديناً مستحقاً للصانع، مع خصم  اباعتباره

 .االستصتاع
حتت التطوير املعروضة للبيع، باعتبارها كل سنة على املالك )املطور( يف العقارات جتب الزكاة   -3

  .عروض جتارة
إذا كانت العقارات حتت التطوير ومل تعرض للبيع، ومن نية املالك بيعها بعد اكتمال التطوير،  -4

 فينظر:
اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خالل العام التايل للعام الزكوي فتزكى  فإن غلب على الظن . أ

 كاة عروض التجارة.ز 

وإن مل يكن يغلب على الظن اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خالل العام التايل للعام الزكوي  . ب
 فينظر:

 ارة.فإن مل يكن هناك ما مينع من بيعها فتزكى زكاة عروض التج 

  وإن كان هناك مانع شرعي أو قانوين أو اقتصادي من بيعها يف احلال أو خالل العام
 التايل للعام الزكوي، فال زكاة فيها، ومن املوانع املعتربة شرعاً:

i. .أن تكون مرهونة للغري، أو متعثرة، أو عليها منازعة 

ii. ها بالبيع أن تكون لصناديق مغلقة أو ملشاريع حمددة الرخصة حبيث ال يسمح في
 إال بعد اكتمال التطوير.

iii.  الكساد االقتصادي أو عدم وجود مشرتين راغبني بالعقارات قبل اكتماهلا، حبيث
 يرتتب على البيع خسارة.
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أو  ةعقود مقاولكالديون الناشئة من   ت حتت التطوير املمولة من ديون، اال جتب الزكاة يف العقار  -4
 بنكية وحنوها.فع، أو متويالت عقود توريد مؤجلة الد

يف مجيع احلاالت اليت جتب فيها زكاة العقارات حتت التطوير باعتبارها عروض جتارة فتحسب الزكاة  -2
بناء على التكلفة تلك القيمة بقيمتها السوقية عند متام احلول، فإن تعذر معرفة القيمة السوقية فتقدر 

 ريها من املؤشرات.ونسبة الربح املتوقع بالقدر املنجز منها وحركة السوق وغ
 حتت التطوير مؤجرة إجارة موصوف يف الذمة، فينظر: العقاراتإذا كانت  -6

فإن كانت إجارة تشغيلية فال زكاة يف تلك العقارات وال يف أجرهتا ولو كانت مقبوضة وحال  .أ 
 يتم استيفاؤها بعد.عليها احلول؛ ألهنا يف مقابل منفعة يف ذمة املؤجر مل 

يلية فقيل: تعامل كاإلجارة التشغيلية، وقيل: كاملعدة للبيع وفق التفصيل وإن كانت إجارة متو  .ب 
 السابق. واهلل أعلم

 

 

 

 

 


