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 (13۹۹بهمن  6: رشیپذ خی؛ تار13۹۹ شهریور 2: افتیدر خی)تار

ی اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی هانظاماسالم دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با 

کن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشهین آنترمهماسالمی است که ازجمله  هایمالیاتاسالم دارای 

 کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسالمی دارد. در بسیاری

آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات جمع ای برایمالحظههای قابلاسالمی تالش کشورهای از

ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از  گرفته است.انجام شرایط اقتصادیاسب با تغییرات متن

تنها شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نهمالکان آن در اسالم به رسمیت شناخته

کات گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زاشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی

واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای 

یکی از منابع عنوان زکات واحد تجاری بهبه ســمت نظران کشور صاحبافکار دانشــگاهیان و سوق دادن 

 .نمایدنوین تأمین مالی اسالمی فراهم می

.واحد تجاری، حسابداری زکات، استانداردهای زکات زکات، زکات کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 اقتصادی توسعه در مهمی نقش که آیدمی شمار به اسالمی کشورهای مهم اقتصادی منابع از یکی زکات

 زکات که است این مؤید زکات پیرامون قبلی مطالعات نتایج ترینمهم .کندمی ایفا کشورها این اجتماعی و

 فراهم جامعه در را ثروت و درآمد عادالنه توزیع امکان و ببرد بین از اسالمی کشورهای در را فقر تواندمی

 اسالمی کشورهای اقتصادی اجتماعی ساختار فردمنحصربه هایویژگی از یکی زکات پرداخت .]23[کند

 را معنوی تطهیر و مذهبی تعهد ایفای زمینه بلکه کند،می برآورده را اقتصادی نیازهای تنهانه که است

 تُقَدِّمُوا وَمَا الزَّکَاۀَ وَآتُوا الصَّلَاۀَ وَأَقِیمُوا"فرماید:می بقره سوره 110 آیه در متعال خداوند کند.می فراهم

 هر و یدبده را زکات و دارید پا به را نماز و بَصِیرٌ: تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَیْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِکُمْ

 کنیدمى آنچه به خدا آرى یافت خواهید باز خدا نزد را آن فرستید پیش از خویش براى که نیکى گونه

 اوایل از گذارانقانون دارد. اسالمی کشورهای مذهبی و اقتصادی ساختار در مهمی جایگاه زکات ."بیناست

 قرار موردبررسی را زکات اقتصادی و اجتماعی مختلف هایجنبه محققان نیز و اسالمی حکومت تشکیل

 طوربه اسالمی کشورهای هایدانشگاه در زکات حسابداری ویژهبه و زکات موضوع پیرامون بحث اند.داده

 هایگفتمان و مطالعات حوزه به محدود صرفا   زکات مسئله که پذیرفت باید است. افزایش حال در پیوسته

 است. یافتهگسترش هم اجتماعی و اقتصادی موضوعات به آن دامنه امروزه بلکه نیست شریعت یا مذهبی

 هدف بر عالوه است. اسالمی جامعه در درآمد عادالنه توزیع زکات اصلی هدف بازار، اقتصاد دیدگاه از

 هایفعالیت بر زکات که است داده نشان بازار اقتصاد سیستم در مالی سیاست وتحلیلتجزیه توزیع،

 برای ابزاری عنوانبه زکات توزیع و آوریجمع امروزه است. مؤثر نیز اقتصادی منابع تثبیت و تخصیص

 توسط زکات تئوری و است مطرح اسالمی اقتصاد ادبیات در برجسته موضوعات از یکیعنوانبه فقر، کاهش

 موردبررسی گسترده طوربه هستند، مرتبط دولت مالی امور توسعه با که مسلمان روشنفکران و متخصصین

 این تحقق که باشد شریعت اصول با مطابق و دقیق محاسبات اساس بر باید زکات مدیریت گیرد.می قرار

 در آن انعکاس جهت زکات محاسبه در حسابداری استانداردهای و اصول از استفاده مستلزم مهم

 سودان، عربستان، ازجمله اسالمی کشورهای از بسیاری در اخیر هایسال در .]16[است مالی هایصورت

 کشورها این از برخی در است. گرفته صورت زکات آوریجمع برای ایمالحظهقابل هایتالش ... و مالزی

 زمینه اسالمی .مفاهیم]10[است یافته تسری نیز تجاری واحدهای به مسلمانان برعالوه زکات شمول دامنه

 انقالب پیروزی از بعد .]6 [گرددمی استخراج آن از احساسات و تفکرات تمام که است ایهوشمندانه

 انتظار این سیاسی و حکومتی امور اصالح به نگاه تغییر با همراه اسالمی، نظام حاکمیت تحقق و اسالمی

 اقتصادی سازینظام در خصوصبه هازمینه تمام در باید اسالمی مبانی و اهداف که آمد وجود به حقبه

 در لکن، و است بوده راستا این در اسالمی بانکداری اجرای و ربا حذف اقتصاد، حوزه در .]14[یابند تحقق

 نگرفته صورت اقدامی دالیلی به اسالم مالیاتی هایسیاست و نظام تحقق و کردن کاربردی طراحی، جهت

 اسالمی حکومت مالیات انواع و بودجه مقدس شارع اسالمی جمهوری گذاربنیان تفکر در کهدرحالی است.

 بسیار کشور در شدهآوریجمع زکات که است این مؤید قبلی هایپژوهش نتایج .]8[است کرده تعیین را

 مالی تأمین منبع این مقاومتی اقتصاد شرایط در که است حالی در این است. آن بالقوه ظرفیت از کمتر
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 نفتی درآمدهای به دولت اتکای از و کند جبران را دولت داخلی منابع کمبود از بخشی تواندمی اسالمی

 اسالمی مالی تأمین نوین منابع از یکیعنوانبه تجاری واحد زکات واکاوی حاضر پژوهش هدف بکاهد.

 تجاری واحد زکات مفهوم با مخاطبان آشنایی برای را مناسبی بستر تواندمی پژوهش این هاییافته است.

 کشورهای از برخی در تجاری واحد زکات با ارتباط در شدهانجام اقدامات جریان در را هاآن و نموده فراهم

 زکات سازیپیاده جهت دینی علمای کنار در حسابداران نقش که است ذکر به الزم .دهد قرار اسالمی

  است. بوده حیاتی و مهم بسیار کشورها این در تجاری واحد

 تجاری واحد زکات

 .]24[تقواست و صداقت ستایش، فزونی، برکت، رشد، پاکی، آن لغوی معنای که است عربی ایواژه "زکات"

 اسالمی حاکم توسط آن توزیع و مردم از زکات گرفتن مسئله مدینه، در اسالمی حکومت تشکیل از پس

 بِهَا وَتُزَکِّیهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَة  أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ "فرماید:می توبه سوره 103 آیه در متعال خداوند شد. مطرح

 و پاك آن وسیله به تا بگیر اى صدق آنان اموال از : عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَکَنٌ صَلَاتَکَ إِنَّ عَلَیْهِمْ وَصَلِّ

 این  ."داناست شنواى خدا و است آرامشى آنان براى تو دعاى زیرا کن دعا برایشان و سازى شانپاکیزه

 زکات خداوند که دهند ندا تا داد دستور پیامبر و شد نازل مدینه در هجری دوم سال رمضان ماه در آیه

 درواقع بپردازند. را زکاتشان مسلمانان که داد فرمان نیز سال یک از پس ساخت. واجب نماز همچون نیز را

 و هانصاب و گرفت قرار مشخصی برنامه تحت زکات المال،بیت تأسیس و اسالمی حکومت تشکیل از پس

  .]5[شد داده قرار آن برای مشخصی مقدارهای

 و دامداری کشاورزی، هایفعالیت یعنی مردم درآمد و ثروت اصلی منابع از زکات پیامبر)ص( زمان در

 اسالمی جوامع است گرفته صورت دنیا اقتصادی شرایط در شگرفی تغییرات امروزه شد.می دریافت تجارت

 دستخوش تجارت و صنعت پیشرفت درنتیجه مردم درآمد منابع و نبوده مستثنی تغییرات این از نیز

 به مندعالقه که افرادی تعداد بر روزروزبه تجاری واحدهای توسعه با است. شده توجهیقابل تغییرات

 سودآور هایفعالیت انجام جهت مردم ثروت از بخشی و شد افزوده بودند، واحدها این در گذاریسرمایه

 زکات تعلق موارد کنونی اقتصادی شرایط در یافت. انتقال تجاری واحدهای به هاآن از نیابت به اقتصادی

 آیا اینکه کند. تغییر  وکارکسب الگوهای در تغییر با متناسب اسالمی حاکم صالحدید طبق بر تواندمی

 که کنفرانسی اولین در 1۹84 آوریل 30 در طورجدیبه خیر یا شوندمی زکات مشمول تجاری واحدهای

 تجاری واحدهای که رسیدند توافق به علما کنفرانس این در گرفت. قرار موردبحث شد، برگزار کویت در

 مسئولیت، عمر، هویت، که است فرضی شخصیت دارای تجاری واحد هستند. زکات پرداخت مشمول

 انعقاد امکان قبیل از حقوقی دارای همچنین تجاری واحد دارد. را خود مختص هایبدهی و تعهدات

 خود نام به بالعکس( دیگران)یا علیه دعوی ادعای ها،نمایندگی به اختیار اعطای ها،دارایی مالکیت قرارداد،

 پرداخت مشمول نیز سهامداران مجوز بدون حتی تجاری واحد مذکور اختیارات گرفتن نظر در با است.

 تجاری( واحد )زکات 1وکارکسب زکات شودمی پرداخت هاشرکت توسط که زکاتی گیرد.می قرار زکات

                                                           
1 business zakat 
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 القولمتفق شرایط واجد مسلمانان توسط زکات پرداخت بودن واجب بر شریعت علمای .]11[دارد نام

 درواقع هاآن اند.داده تسری نیز تجاری واحدهای به را زکات تعهدات دامنه علما این از بسیاری هستند.

 سهامداران اگر بینند.می را مسلمان سهامداران نقاب این پس در و زنندمی کنار را تجاری واحد نقاب

 سهامداران از ترکیبی شرکت کهدرصورتی و شودمی زکات مشمول شرکت سود کل باشند، مسلمان

 مشمول است، مسلمان سهامداران به متعلق که خالص سود از بخش آن تنها باشد، غیرمسلمان و مسلمان

 مَا طَیِّبَاتِ مِنْ  أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا" فرماید:می بقره سوره 267 آیه در متعال خداوند شود.می زکات

 فِیهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِیهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِیثَ تَیَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ  مِنَ لَکُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا کَسَبْتُمْ

 دست به مشروع[ دادوستدِ راه ]از که پسندیده و خوب اموال از مؤمنان! :ای حَمِیدٌ غَنِیٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا

 نباشید قصد این به و کنید، انفاق آوریممی بیرون زمین از شما برای معادن[ و گیاهان ]از آنچه و اید،آورده

 خود به شما حق عنوان]به را آن ]اگر[ کهدرحالی بدهید، تهیدستان[ ]به ارزشبی و دارعیب اموالِ از که

 ."است ستوده و نیازبی خداوند که بدانید و گرفتید،نمی میلی بی و پوشی چشم با جز دادند[می شما

 قالب در که مجاز هایتالش تمام معنای به را" ایدآورده دستبه " کلمه زیاد احتمالبه شریعت علمای

 هاتالش این اینکه از نظرصرف اند.کرده تفسیر  شود،می انجام انسان توسط ... و کشاورزی صنعت، تجارت،

 علمای از بسیاری مذکور آیه تفسیر به توجه با شود. انجام تجاری واحد قالب در یا و جداگانه صورتبه

 .]24[هستند زکات پرداخت مشمول تجاری واحدهای که معتقدند شریعت

 اسالمی کشورهای در تجاری واحد زکات اجرای وضعیت

 زکات قانون وضع طریق از سودان و پاکستان سعودی، عربستان ازجمله مسلمان کشورهای از برخی

 هایبانک فقط کشورها از تعدادی در اند.کرده زکات پرداخت به ملزم را تجاری واحدهای وکار،کسب

 و عربی متحده امارات بحرین، ازجمله کشورها از دیگر برخی در شوند.می زکات پرداخت مشمول اسالمی

 .]11[شودمی اجرا داوطلبانه طوربه وکارکسب زکات نیز مالزی

 عربستان

 زکات کل اداره در نامثبت به موظف زکات پرداخت به الزام جهت را تجاری واحدهای تمام سعودی، قانون

 درصد 5/2 اساس بر تجاری واحد زکات سعودی عربستان در است. کرده 1(DZIT) درآمد بر مالیات و

 ثابت( هایدارایی احتساب دونب خالص سود و خاص ذخایر انباشته، سود )سرمایه، زکات پایه خالص ارزش

 گردش در سرمایه با معادل زکات پایه بنابراین شود.می محاسبه ماه یک از بیش مستمر مالکیت احراز با

AS-) 13شماره حسابداری استاندارد نیز SOCPA(2(سعودی عربستان رسمی حسابداران سازمان است.

 .]21[است کرده منتشر تجاری واحد زکات با رابطه در را 3( 013
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 پاکستان

 کلیه مورد در قانون این شد. الزامی زکات پرداخت ،1۹80 زکات و عشر قانون تصویب با پاکستان در

 زکات است. اعمالقابل هاانجمن و تجاری واحدهای ها،آن به متعلق سهام و پاکستان مسلمان شهروندان

 شورای فدرال، دولت شود.می محاسبه زکات مشمول هایدارایی درصد 5/2 اساس بر نیز پرداخت قابل

 و عشر به مربوط امور کنترل و نظارت جهت الزم هایرویه و هادستورالعمل ایجاد برای را زکات مرکزی

 هر در زکات استانی شورای کرد. تأسیس آن هایحساب نگهداری و زکات صندوق بر نظارت ویژهبه زکات

 هایدستورالعمل اجرای بر نظارت جهت نیز کراچی و آباداسالم در زکات و عشر ایمنطقه کمیته و استان

 .]22[است شده تشکیل زکات مرکزی شورای

 سودان

 هایدارایی که زمانی (.1-16 است)ماده الزامی زکات پرداخت 2001 سال زکات قانون طبق سودان، در

 پرداخت درصد 5/2 نرخ با آن زکات باید برسد، زکات نصاب به تجاری واحدهای هایدارایی مانند مشترك،

 از کسر جهت مالیاتی کسورات از بخشی عنوانبه را زکات پرداخت قانون این 48 ماده (.2-17 )ماده شود

 .]21[کندمی پذیرامکان مالیات مشمول سود

 کویت

 10 از آن اجرای که شد تصویب زکات موضوع با ارتباط در 2006 سال در 46 شماره قانون کویت، در

 از درصد یک باید خاص و عام سهامی هایشرکت کلیه قانون این طبق بر گردید. الزامی 2007 دسامبر

 خارجی هایشرکت و دولتی هایشرکت کنند. پرداخت دولت به زکات عنوانبه را خود ساالنه خالص سود

 .]21[هستند مستثنی قانون این از

 اندونزی

 زکات سازیپیاده برای چشمگیری اقدامات اندونزی کشور در مسلمانان عظیم جمعیت به توجه با

 است. کرده ایفا زمینه این در مهمی نقش 1(MUIاندونزی) علمای انجمن است. گرفته صورت وکارکسب

 جهت وکارکسب زکات پرداخت شدن الزامی با شد برگزار پانجنگ پادانگ در که MUI کنگره سومین

 مهمی نقش وکارسب زکات اجرای در اندونزی در که قانونی نهادهای کرد. موافقت دینی فرایض اجرای

 حسابداری انجمن (2 وکار،کسب زکات قانون ایجاد طریق از اندونزی دولت (1 از: اندعبارت کنندمی ایفا

 اندونزی سرمایه بازار (3 و وکارکسب زکات با رابطه در حسابداری استاندارد ایجاد طریق از 2(IAIاندونزی)

 گذاری مقررات طریق از IDX(4(اندونزی بورس و 3)BAPEPAM(سرمایه بازار بر نظارت نهاد طریق از

 در زکات گذاری مقررات برای را مختلف الگوی چهار (2012) بیک .]11[سهام بازار در وکارکسب زکات

                                                           
1 Indonesia Ulame Council(MUI) 
2 Indonesian Accounting Institute)IAI( 
3 Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) 
4 Indonesia Stock Exchange (IDX) 
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 (4 سکوالر مدل (3 ناقص مدل (2 جامع مدل (1 از: اندعبارت که است کرده مطرح اسالمی کشورهای

 غیرممکن. مدل
 زکات گذاری مقررات هایمدل : 1جدول

 اختیاری زکات سیستم اجباری زکات سیستم مدل

 ناقص مدل (2 جامع مدل (1 مقررات دارای

 سکوالر مدل (3 غیرممکن مدل (4 مقررات فاقد

 استاندارد زکات گزارشگری و توزیع آوری،جمع برای دارد، وجود زکات قانون  ،جامع مدل یا یک مدل در

 حالت این در گردد.می الزامی دولتی نهاد یک توسط زکات پرداخت و شودمی تدوین شریعت با منطبق

 واجب عنوانبه را زکات یک مدل دیگرعبارتبه شد. خواهد قانونی مجازات به منجر زکات تعهد اجرای عدم

 نهضت مرکزی هیئت توسط زکات برای اصطالح دو این گیرد.می نظر در سیاسی واجب و شرعی

 مدل یا دو نوع مدل در است. ایجادشده است، اندونزی در اسالمی سازمان ترینبزرگ که 1(NUعلما)

 پرداخت برای نیز قانونی الزام شود،نمی تلقی سیاسی واجب زکات ولی دارد وجود زکات قانون اگرچه ناقص،

 شود.می اجرا ناقص مدل اندونزی در شود.می وضع قوانینی زکات مدیریت برای فقط و ندارد وجود زکات

 مداخالت و شودمی واگذار جامعه به صرفا  زکات، توزیع و آوریجمع است سکوالر مدل که سه نوع مدل در

 شود.نمی ارائه مدل این در استانداردی و نظارت هیچ عالوه،به ندارد. وجود فرایند این در دولتی

 مقررات و قوانین وجود بدون را زکات تحقق که است غیرممکن مدل همان یا چهار مدل مدل،آخرین

 ملی هیئت عهده بر (دولتی سطح )در زکات هایبرنامه مدیریت اندونزی در .]13[کندمی تلقی غیرممکن

 BAZNAS هایفعالیت است. 3(LAZخصوصی) بخش زکات هیئت و 2(BAZNASزکات)

 ملی سطح در زکات مدیرت درزمینه را اعتماد قابلیت و شفافیت ارتقای ازجمله ارزشمندی دستاوردهای

 هایبرنامه بهترهرچه پیشبرد جهت نیز (LAZخصوصی) بخش زکات هیئت .]12[است داشته همراهبه

 اندونزی در زکات مؤثر توزیع و آوریجمع در مهمی نقش نهاد دو این است. شدهتأسیس اندونزی در زکات

 انجمن توسط منتشرشده استانداردهای از استفاده با LAZ شدهآوریجمع زکات گزارشگری .]13[دارند

 ارائه (PSAK 101)101 شماره مالی حسابداری استاندارد هدف شود.می انجام اندونزی حسابداری

 اتخاذ جهت نفعانذی برای اسالمی تجاری واحدهای نقدی هایجریان و مالی عملکرد درباره اطالعات

 منطبق باید مالی هایصورت که کندمی تأکید PSAK 101همچنین است. منطقی اقتصادی تصمیمات

 تجاری واحدهای سایر مالی هایصورت نیز و قبل هایدوره مالی هایصورت با و باشد شریعت اصول با

 با ارتباط در (PSAK 109)10۹ شماره مالی حسابداری استاندارد اندونزی در باشد. مقایسهقابل

                                                           
1 Central Board of Nahdatul Ulama (NU) 
2
 National Board of Zakat)BAZNAS(  

3 Lembaga Amil Zakat)LAZ( 
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 بخش چهار شامل  PSAK 109 محتوای است. LAZ توسط شدهتوزیع و آوریجمع زکات حسابداری

 است:

 دریافت آن به مربوط نقدی غیر هایدارایی یا و نقد وجه که شودمی شناسایی زمانی زکات شناسایی: .1

  شود.

 اگر و شودمی ثبت شده دریافت مبلغ به باشد، نقد وجه صورتبه اگر شده دریافت زکات گیری:اندازه .2

 شود.می ثبت منصفانه ارزش به باشد، نقدی غیر

 کند. ارائه ترازنامه در باید را انفاق و زکات مبلغ LAZ ارائه: .3

 از دریافتی زکات منصفانه ارزش تعیین روش زکات، توزیع هایرویه ازجمله مواردی باید LAZ افشا: .4

 .]1۹[کند افشا را ... و نقدی غیر هایدارایی

 به قبال  دولتی)که نهادهای که است اییکپارچه مقررات مستلزم اندونزی در وکارکسب زکات سازیپیاده

 شماره زکات قانون در صراحتا  وکارکسب زکات اندونزی، در کند. درگیر زکات اجرای در را شد( اشاره هاآن

 دولت شود.می پرداخت تجاری واحدهای توسط داوطلبانه طوربه تاکنون و است نشدهبیان 2011 سال 23

 را تجاری واحدهای 2011 سال 23 شماره زکات قانون به جدید ماده یک الحاق با است ممکن اندونزی

 علما فتوای طریق از است ممکن اندونزی در وکارکسب زکات اجرای عالوهبه کند. زکات پرداخت به ملزم

 مجازات هاست،آن ذمه بر وکارکسب زکات  با ارتباط در تعهدی که کسانی برای حالت این در شود.الزامی

 .]11[شودنمی گرفته نظر در قانونی

  مالزی

 اصل درواقع است. 1(SIRCsایالت) اسالمی مذهبی شوراهای عهده بر هاایالت در زکات مدیریت مالزی در

 فدرال( به نه ایالت) هر به را مذهبی امور مورد در گیریتصمیم صالحیت مالزی فدرال اساسی قانون نهم

 فدرال استثنایشود)بهمی انجام مستقل طوربه ایالت هر در زکات مدیریت بنابراین، است. کرده واگذار

 فدرال دولت نقش شود(.می انجام فدرال دولت توسط آن زکات به مربوط مقررات و مدیریت که تریتوری

 ویژهبه و دینی مسائل در تواندنمی وجههیچبه و است هاایالت بین زکات مسائل هماهنگی به محدود عمدتا 

 را خود جداگانه زکات مراکز ایالت هر و است متفاوت ایالت هر در زکات روش کند. مداخله هاایالت زکات

 و هماهنگی ایجاد برای را 2(JAKIMمالزی) اسالمی امور توسعه اداره تریتوری فدرال هرچند دارد.

 اداره است. مشورتی صرفا  آن کارکرد اما است، کرده تأسیس مالزی در اسالمی امور اداره در یکپارچگی

 ایالت هر مالزی در.]۹[کرد منتشر مالزی در را زکات رهنمود 2001 سال  در مالزی اسالمی امور توسعه

 اشاره مالزی در فتوا هایکمیته تصمیمات به ادامه در که دارد را فتوا صدور صالحیت خود قضایی حوزه در

  شود.می
 

 

                                                           
1 State Islamic Religious Councils )SIRCs( 
2 Department of Islamic Development Malaysia(JAKIM) 
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 فتوا هایکمیته تصمیمات

 .]26[ کردند: اعالم زیر شرح به تجاری واحد زکات پرداخت مورد در را خود موضع مالزی علمای

 گفتگو و بحث جهت 1۹۹2 دسامبر ۹ در که مالزی فتوای کمیته ملی شورای کنفرانس امین 31 در .1

 شرایط احراز صورت در تجاری واحدهای که شد مقرر شد، برگزار مالزی در تجاری واحد زکات درباره

 در اختیار حق دارای مسلمانان باشد، مسلمانان به متعلق تجاری واحد کنند: پرداخت را زکات زیر

 ثروت برسد. زکات)نصاب( شمول حد به ثروت مقدار باشد، کامل هاآن مالکیت باشند، تجاری واحد

 واحد مورد در باشد.می درصد 5/2 تجاری واحد زکات نرخ باشد. آمدهدستبه قمری سال یک طول در

 مسلمانان، به متعلق سهم تنها است، غیرمسلمانان و مسلمانان به متعلق مشارکتی طوربه که تجاری

 علما ترتیباینبه گردد.می محاسبه آمدهدستبه خالص سود اساس بر زکات و شودمی زکات مشمول

 هستند. زکات پرداخت به ملزم تجاری واحدهای که شدند القولمتفق همگی

 واحدهای زکات مورد در گیریتصمیم جهت فتوا کمیته ملی شورای کنفرانس 2001 مه 10 در .2

 سهام بر فقط زکات که شد مقرر و شد برگزار غیرمسلمان و مسلمان سهامداران به متعلق تجاری

  شود. اعمال مسلمان سهامداران به متعلق

 با تجاری واحدهای زکات با ارتباط در نیز سالنگور فتوای کمیته کنفرانس 2004 جوالی 24 در .3

 تصمیم با کمیته این تصمیم شد. تشکیل غیرمسلمان و مسلمان سهامداران از مختلفی هایترکیب

 بود. منطبق شود، اعمال مسلمان سهامداران به متعلق سهام بر فقط زکات که فتوا کمیته ملی شورای

 و تجاری واحد زکات مورد در گیریتصمیم جهت سالنگور فتوای کمیته کنفرانس 2003 اوت 28 در .4

 هایشرکت و تجاری واحدهای که بود این نشست این نتیجه شد. تشکیل ایمشاوره هایشرکت

   هستند. زکات پرداخت به موظف زکات، شرایط احراز صورت در ایمشاوره

 زکات مورد در (2007سالنگور) فتوای کمیته و (2005فتوا) کمیته ملی شورای 2003 ژوئن 7 در .5

 و اصلی تجاری واحدهای که گرفتند تصمیم فرعی تجاری واحدهای و اصلی تجاری واحدهای

 .]26[هستند آن شرایط احراز صورت در زکات جداگانه پرداخت به ملزم هاآن فرعی تجاری واحدهای

 وجود،بااین است قرآن آیات پایه بر سالنگور فتوای کمیته و فتوا کمیته ملی شورای تصمیمات

 اقدامات دیگر از .]18[فتواست ملی کمیته تصمیمات از ترواضح سالنگور فتوای کمیته تصمیمات

 زکات با مرتبط حسابداری استانداردهای انتشار مالزی در تجاری واحد زکات با ارتباط در شدهانجام

 حسابداری روش یک به حصول جهت 1(MASBمالزی) حسابداری استانداردهای هیئت توسط

 مقاله ادامه در که است مالزی در زکات محاسبه تسهیل و تجاری واحد زکات پرداخت برای مناسب

 شود.می واقع موردبحث
 

 

 

                                                           
1 Malaysian Accounting Standards Board (MASB) 
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 بحرین

 سازمان بحرین در است. کرده حمایت وکارکسب زکات اجرای از همواره که است کشوری بحرین

 مالی مؤسسات حسابرسی و حسابداری سازمان 1(IFIsاسالمی) مالی مؤسسات استانداردهای کنندهتدوین

 اندونزی، حسابداری انجمن مانند AAOIFI بحرین در متأسفانه، کرد. تأسیس را AAOIFI(2(اسالمی

 مشمول تجاری واحدهای که است حالی در این کندمی مطرح را اسالمی مالی مؤسسات زکات موضوع تنها

 نیست. اسالمی مالی مؤسسات به محدود فقط زکات

 عربی متحده امارات

 اسالمی تجاری واحدهای و اسالمی هایبانک که نمود اذعان عربی متحده امارات زکات صندوق رئیس

 در کنند. پرداخت زکات صندوق به را خود عملیاتی خالص سرمایه از درصد 5/2 ،201۹ سال آغاز از باید

 به را خود زکات اسالمی بیمه و مالی شرکت 13 و اسالمی بانک  8 عربی متحده امارات در حاضر حال

 کنند.می پرداخت زکات صندوق

 سنگاپور

 از مسلمان سهامداران سهم در درصد( 5/2زکات) نرخ ضربحاصل از تجاری واحد زکات سنگاپور در

 فقط که است ذکر به الزم شود.می محاسبه تجاری واحد دوره پایان شدهتعدیل گردش در سرمایه

 موضوع نباشند حالل که هاییفعالیت و هادارایی و شوندمی زکات مشمول تجاری واحد حالل هایدارایی

 .]25[گیرندنمی قرار زکات محاسبه

 ایران در زکات

 و است کردهمی دریافت را خود سوی از برقرارشده هایمالیات تنها دولت گذشته هایسده در ایران در

 داده دینی علمای به یا و است شدهمی هزینه آن بایسته موارد در کنندگانپرداخت سوی از یا زکات

 اجازه گرفتن با  خمینی)ره( امام امداد کمیته 1368 سال از شود. هزینه بایسته جایگاه در تا است شدهمی

 سال در .]4[کرد آغاز را زکات کردن هزینه و آوریجمع کار مرجع، چند از فتوا گرفتن از پس و رهبری از

 یادآور را جدی صورتبه زکات پیگیری لزوم و اهمیت نماز اجالس به پیامی در رهبری معظم مقام 1374

 صادق تالشگرانی و ناپذیرخستگی مجاهدتی به نماز همانند نیز زکات عظیم فریضه» کردند: بیان و شده

 کسانیهمه و نهید گام نیز جدید میدان این در عزیزان شما که است آن امید و انتظار است. نیازمند دلسوز و

 کمر به همت دامن درنگبی کنند، ارائه خدمتی زکات مهم مسئله تحقیق و تبیین ترویج، در توانندمی که

 1375 سال در زکات احیای ستاد پیام این اجرای دنبال به «.نهند جای بر ایجاریه صدقه خود از و زنند

 امام امداد کمیته به زکات احیای ستاد کارهای 1383 سال در .]1[گرفت شکل وبودجهبرنامه سازمان در

 گرفته بهتری سامان نهاد این در زکات کرد هزینه و دریافت دهدمی نشان آمار شد. واگذار )ره( خمینی

 تشکیالت به که شد تهیه هااین مانند و تشویق هزینه، پرداخت، دریافت، برای اینامهآیین ازآنپس است.

                                                           
1  Islamic Financial Institution 
2 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) 
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 آن پایه بر که کرد تصویب را زکات قانون اسالمی شورای مجلس 13۹0 سال در .داد بیشتری رسمیت آن

 زیر مشابه استانی شوراهای و شد تشکیل امداد کمیته در فقیهولی نماینده ریاست به مرکزی شورای یک

 :از است عبارت زکات مرکزی شورای وظایف شدند. هااستان کارهای پیگیر مرکزی شورای نظر

 معیارهای و ضوابط تنظیم و زکات مصرف و آوریجمع خصوص در اساسی هایمشیخط تعیین الف(

 مربوطه؛

 شوراهای بخشداران، فرمانداران، استانداران، مؤثر مشارکت و نظارت هماهنگی، ایجاد جهت ریزیبرنامه ب(

 مزبور قانون مزایای .]4[قانون این اجرای در کشور سراسر جماعات و جمعه ائمه و روستا و شهر اسالمی

 مالیات عنوانبه زکات امر ساماندهی به نسبت امید ارتقای مغفول، واجب یک به اهتمام از: اندعبارت

 تشکیل زکات، امور دهیسامان برای متولی عنوانبه فقیهولی نظر زیر زکات مرکزی شورای ایجاد اسالمی،

 پرداخت انگیزه ارتقای برای مادی هایمشوق وجود اسالمی، مالیه الگوی ارائه زکات، ملی اطالعات بانک

 که دهدمی نشان کشور در زکات آوریجمع عملکرد .]2[زکات مردمی جایگاه تقویت و حفظ و زکات

 مراجع بیشتر دیدگاه پایه بر ایران در .است کشور در زکات ظرفیت از کمتر بسیار شده،آوریجمع زکات

 پایه همین بر نیز زکات کنندگانآوریجمع و مردم است. واجب یادشده گانه نه کاالهای بر زکات دینی

 مراجع نظر اساس بر مردم اما است، کرده موکول فقیهولی نظر به را کار زمینه این در قانون کنند.می عمل

 آبادانی و عمران و نیازمندان برای باید تنها درآمد، قانون پایه بر نیز شدهآوریجمع زکات .کنندمی خودکار

 کمک محل از هاآن دستمزد یا کنندمی کار داوطلبانه یا نیز کارگزاران و شودمی هزینه نیازمند مناطق

  .]4[شودمی پرداخت دولت

 زکات حسابداری

 اسالمی هایارزش با مطابق مالی رویدادهای ثبت فرآیند "محاسبه" یا حسابداری اسالمی، اقتصاد در

 سازی،شفاف شناسایی، هایفعالیت شامل نیز اسالمی حسابداری یا شرعی حسابداری است. شدهتعریف

 اساس بر اقتصادی هایگیریتصمیم جهت مالی رویدادهای به مربوط اطالعات گزارش و هاداده آوریجمع

 .باشدمی آور(زیان و ممنوعه کاالهای خریدوفروش غرار، قمار، ربا، ظلم، شریعت)ممنوعیت قراردادی اصول

 زکات عادالنه و مناسب ارزیابی در ایکنندهتعیین نقش زکات محاسبه برای ابزاری عنوانبه حسابداری

 از که است دائمی استانداردهای و حقوقی مبانی از ایمجموعه اسالمی حسابداری دارد. پرداخت قابل

 و ارائه گیری،اندازه وتحلیل،تجزیه در حسابداران کار روش  عنوانبه و گیردمی نشأت اسالمی قانون منابع

 شرایط واجد که مسلمانی هر برای زکات اسالمی شریعت در گیرد.می قرار مورداستفاده رویدادها تشریح

 آن  به نسبت گوییپاسخ و زکات هایدارایی توزیع تا ثبت فرایند بنابراین، است. واجب باشد، آن پرداخت

 زکات حسابداری که است علمی نیازمند زکات مدیریت مورد، این در است. اسالمی قوانین اجرای نیازمند

 گوپاسخ و شدهثبت زکات به مربوط گزارش ارائه زکات مدیریت سیستم اهمیت بیشترین بنابراین دارد. نام

 تنظیم، زکات حسابداری هدف دیگر،عبارتبه است. حسابداری سیستم طریق از جامعه برابر در شدن

 برای راهنمایی عنوانبه تواندمی حسابداری است. زکات معامالت افشای و ارائه گیری،اندازه شناسایی،
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 محاسبه آن طریق از که کندمی فراهم اطالعاتی زکات حسابداری باشد. آن مقررات و زکات مدیریت اجرای

  .]16[شودمی عملی ثروت سازیپاك نظیر اهدافی تحقق جهت زکات

 زکات با مرتبط حسابداری استانداردهای

 خاص مسائل با رویارویی برای یافته توسعه حسابداری هایدستورالعمل به حسابداری استاندارد اصطالح

 زکات، حسابداری هایروش برای استاندارد تدوین اصلی هدف کند.می اشاره مالی گزارشگری و حسابداری

 قانونی نهادهای از دسته آن نیز و زکات کنندهپرداخت تجاری واحدهای بین تفاوت موارد کردن محدود

 تصویب دارند.عهده بر را مالی هایصورت در زکات مالی اطالعات افشای و ارائه محاسبه، مسئولیت که است

 منتشرشده مالی گزارش در موجود اطالعات  کیفیت افزایش باعث زمینه این در استاندارد روش یک

-FAS 9، FRS i-1،TR iاست) منتشرشده استاندارد چهار زکات با ارتباط در تاکنون .]۹[شودمی

1،AS-013) شود.می اشاره هاآن به ادامه در که 
FAS 9 

 مالی حسابداری استاندارد المللی،بین سطح در زکات برای مالی حسابداری استاندارد اولین 

 کند.می تعیین اسالمی مالی مؤسسات و هابانک در را زکات حسابداری روش که است 1(FAS 9)۹شماره

 شد منتشر اسالمی مالی مؤسسات حسابرسی و حسابداری سازمان توسط 1۹۹8 سال در استاندارد این

 توانمی را آن محتوای که است جامعی نسبتا  استاندارد FAS 9 .]10[اجراستقابل 1۹۹۹ ژانویه 1 از که

 زیان یا سود و هاهزینه درآمدها، که اصولی مورد در بحث شناسایی: (1 کرد: تقسیم بخش سه به

 حقوق و هابدهی ها،دارایی مبلغ که اصولی مورد در بحث گیری:اندازه (2 کند.می مشخص را غیرعملیاتی

 در کنندگاناستفاده همه برای باید که اطالعاتی تمام ارائه افشا: (3 کند.می تعیین را سرمایه صاحبان

 باشد. دسترس

 اولین دارد: وجود زکات پرداخت برای سناریو دو FAS 9 11 و 10 ،۹ پاراگراف در :زکات شناسایی

 که کندمی بیان نیز سناریو دومین هستند. زکات پرداخت به ملزم اسالمی هایبانک که است این سناریو

 نیستند. زکات پرداخت به ملزم اسالمی هایبانک

 زیان و سود صورت در و شودمی محسوب غیرعملیاتی هزینه زکات زیر، موارد از یک هر در :اول سناریو

 زکات پرداخت به ملزم را اسالمی بانک قانون کهوقتی الف( شود:می کسر خالص سود از اسالمی بانک

 ج( و شودمی زکات پرداخت به ملزم قانون یا اساسنامه اساس بر اسالمی بانک کهوقتی ب( کند،می

 زکات شود.می زکات پرداخت به ملزم اسالمی بانک سهام صاحبان عمومی مجمع مصوبه طبق کهوقتی

 شود.می منعکس اسالمی بانک ترازنامه در بدهی عنوانبه نیز نشدهپرداخت

 بانک که کنند درخواست اسالمی بانک از سهامداران همه یا برخی کهدرصورتی الف( :دوم سناریوی

 اسالمی بانک در گذاریسرمایه با ارتباط در را هاآن زکات تعهدات سهامداران نماینده عنوانبه اسالمی

 ب( و شود کسر سهامداران تقسیمقابل سود سهم از باید زکات کند، اعمال تقسیمقابل سود به نسبت

                                                           
1 Financial Accounting Standard (FAS 9) 
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 نماینده عنوانبه اسالمی بانک که کنند درخواست اسالمی بانک از سهامداران همه یا برخی کهدرصورتی

 تقسیمقابل سود به نسبت اسالمی بانک در گذاریسرمایه با ارتباط در را هاآن زکات تعهدات سهامداران

 باشد، نداشته کافی توزیعقابل سود اگر حتی کند، موافقت موضوع این با اسالمی بانک اگر  کند، اعمال

 شود.می ثبت سهامداران از دریافتنی حساب عنوانبه شودمی پرداخت اسالمی بانک توسط که مبلغی

 شمسی سال یک برای و درصد 5/2 قمری سال یک برای زکات پایه ،FAS 9 طبق بر زکات: گیریاندازه

 دو استاندارد  این در ترتیباینبه شود.می تعیین گذاریسرمایه خالص یا هادارایی خالص درصد 5775/2

 زیر رابطه طریق از که هاستدارایی خالص روش اول: روش شود.می مطرح زکات گیریاندازه برای روش

 شود:می محاسبه
 + است مالی سال پایان تا هاآن رسید سر که هاییبدهی)– زکات موضوع هایدارایی زکات= پایه

 به مربوط وجوه + دولت به متعلق حقوق + اقلیت حقوق + نشده محدود گذاریسرمایه هایحساب

 مواردی جزبه غیرانتفاعی مؤسسات به متعلق حقوق + خیریه مؤسسات به مربوط حقوق اعطایی+ هایکمک

 است(. افراد تملک تحت که

 شود:می محاسبه زیر رابطه طریق از که است گذاریسرمایه خالص روش دوم: روش

 پایان تا که هاییبدهی خالص+ سود انباشته+ سود ذخایر+ + هااندوخته + شدهپرداخت سرمایه زکات= پایه

 غیرمنقولی اموال غیرتجاری+ هایگذاریسرمایه ثابت+ هایدارایی )خالص -شوندنمی سررسید مالی سال

 .]23[انباشته( هایزیان + اندشدهداده اجاره که

 ناظر هیئت قواعد و زکات پایه تعیین روش افشای برای الزاماتی FAS 9  طبق زکات: افشای

 (1 از: اندعبارت که شود افشا مالی هایصورت همراه هاییادداشت در باید که دارد وجود 1)SSB(شرعی

 ارتباط در اسالمی بانکداری بر ناظر هیئت تصمیمات (2 زکات، گیریاندازه برای مورداستفاده هایروش

 عنوانبه اسالمی بانک آیا اینکه (3 است، نشده لحاظ استاندارد این در که زکات با مرتبط موضوعات با

 زکات مبلغ (4 کند،می پرداخت خود فرعی هایشرکت زکات تعهدات از را خود سهم هلدینگ شرکت

 هایحساب با مرتبط زکات مبلغ (5 کند،نمی پرداخت را زکات  که اسالمی بانک مورد در هرسهم با مرتبط

 داده انجام گذارانسرمایه طرف از را زکات پرداخت و وصول اسالمی بانک آیا اینکه (6 گذاران،سرمایه

 رعایت (8 و زکات پایه تعیین در اسالمی بانک بر ناظر هیئت توسط شدهاعمال هایمحدودیت (7 است،

 اسالمی. مؤسسات و اسالمی هایبانک مالی هایصورت در افشا و ارائه عنوان: با FAS 1 افشای الزامات
 در فقط و بوده محدود نسبتا   دلیل دو به آن کاربرد که داشت توجه باید FAS 9 بودن جامع باوجود

 در فقط که است این استاندارد( نام به توجه استاندارد)با این محدودیت اولین است. اجراقابل مالزی کشور

 مسئولیت با هایشرکت ازجمله تجاری واحدهای سایر در و است کاربرد قابل اسالمی مالی مؤسسات

 اسالمی مالی مؤسسات در FAS 9 اینکه برای عالوهبه نیست. اعمالقابل تضامنی هایشرکت و محدود

 این محدودیت دومین است. محلی هایبانک شرایط با انطباق جهت اصالحاتی انجام نیازمند شود، اعمال

                                                           
1 Shariah Supervisory Board(SSB) 
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 که است معنی بدان این ندارد. انطباق مالزی قانونی ساختار و اجتماعی شرایط با که است این استاندارد

FAS 9 سایر همچنین و مقررات مالزی، کشور در مرکزی بانک دستورالعمل با انطباق عدم علت به 

 مالی مؤسسات در استاندارد این اجرای بنابراین نیست. اجراقابل کامل طوربه نیز مالزی در قانونی الزامات

 .]۹[نیست الزامی اسالمی کشورهای از بسیاری در همچنین و مالزی اسالمی
 MASB FRS i-1 

MASB   اسالمی مالی مؤسسات مالی هایصورت ارائه"مالی گزارشگری استاندارد ملی سطح در (FRS 

1-i)1 " کرد. منتشر و تدوین را MASB استانداردهای انتشار مسئولیت که است مستقلی قانونی نهاد 

 دارد. عهده بر مالزی در را مالی گزارشگری و حسابداری با مرتبط

 FRS i-1 اسالمی مالی عملیات نیازهای به گوییپاسخ جهت که است اسالمی حسابداری استاندارد اولین 

 آن نام از که طورهمان حال،بااین شد. منتشرMASB توسط مالزی اقتصادی و قانونی ساختارهای و

 مالزی در اسالمی مالی مؤسسات مالی هایصورت ارائه با ارتباط در صرفا  استاندارد این کاربرد آید،برمی

 است: ذاتی محدودیت دو دارای حداقل FRS i-1 استاندارد تجاری، واحدهای با ارتباط در بنابراین، است.

 مالی مؤسسات مالی هایصورت افشای و ارائه جهت MASB توسط FRS i-1  تدوین کهازآنجایی اوالً

 در را ارزیابی با مرتبط  موارد در ویژهبه دیگر مسائل است، اسالمی بانکداری هایفعالیت در متمرکز

 FRS i-1 بخش سه در فقط زکات موضوع که دهدمی نشان استاندارد این دقیق بررسی گیرد.برنمی

 که است کرده معرفی اجباری کمک عنوانبه را زکات که 6 پاراگراف ،12 صفحه در (1است: شدهمطرح

 هایگروه بین و دریافت هستند، آن پرداخت شرایط واجد که مسلمانی تملک تحت هایدارایی از باید

 ترازنامه در باید اطالعات این که است شده تأکید نیز 4۹ پاراگراف ،22 صفحه در (2گردد. توزیع مشخصی

 و شود درج هابدهی بخش در باید ذکات ذخیره همچنین شود افشا مالی هایصورت هاییادداشت در یا

 افشا را خود زکات تعهدات باید اسالمی مالی مؤسسات اینکه درباره نیز 72 پاراگراف ،27 صفحه در (3

 توضیحات است، سهامداران عهده بر که زکاتی پرداخت به نسبت هاآن مسئولیت درباره نیز و کنند

 است. شدهارائه مختصری

 افشای و ارائه با ارتباط در درنتیجه، دارد. کاربرد اسالمی مالی مؤسسات برای فقط استاندارد این دوماً

 استاندارد این 4 دربند و 10 صفحه در که هرچند نیست اجراقابل تجاری  واحدهای زکات اطالعات

 .]۹[اندشده تشویق استاندارد این کارگیریبه نسبت اسالمی( مالی مؤسسات جزتجاری)به واحدهای
TR i-1 

 با را  2(1i-TRفنی) بیانیه MASB مالی، هایصورت مسلمان کنندگاناستفاده نیازهای به پاسخ در

 الزم باشد.می اجراقابل 2006 جوالی 1 از که کرد منتشر "تجاری واحد زکات برای حسابداری " عنوان

 زمان تا .]15[ندارد قانونی الزام "استاندارد"همانند که است "فنی بیانیه" یک TR-i1 که است ذکر به

                                                           
1 Financial Reporting Standard: Presentation of Financial Statements of Islamic 

Financial Institutions) FRS i-1 ( 
2 Technical Release )TR-i1( 
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 منتشرنشده 1(IASBحسابداری) المللیبین استانداردهای هیئت توسط ایبیانیه گونههیچ 1i-TR انتشار

 منتشرشده (AAOIFI) اسالمی مالی مؤسسات حسابرسی و حسابداری سازمان توسط FAS 9 البته بود.

 حسابداری شدهپذیرفته اصول کاربرد جهت را الزم رهنمودهای TR-i1 بود. زکات با ارتباط در که بود

 با ارتباط در فنی بیانیه این دهد.می ارائه تجاری واحد زکات افشای و گیریاندازه شناسایی، هنگام

 توسط شدهپرداخت زکات دارد. کاربرد تجاری واحدهای کلیه مالی هایصورت در زکات ارائه و حسابداری

 نرخ ضربحاصل اساس بر زکات شود.می شناسایی زیان و سود صورت در هزینه عنوانبه تجاری واحد

 شدهتعدیل هایبدهی و هادارایی اساس بر نیز زکات پایه شود.می محاسبه زکات پایه در درصد( 5/2زکات)

 اسالمی توسعه اداره توسط روش دو تجاری واحد زکات تعیین برای شود.می محاسبه تجاری واحد

 شده. تعدیل رشد روش (2 و شده؛تعدیل گردش در سرمایه روش (1 است: شدهتعیین (JAKIM)مالزی

 بابت از تعدیل از پس جاری هایدارایی خالص برحسب را زکات پایه شده،تعدیل گردش در سرمایه روش

 رشد روش که،درحالی شوند.نمی زکات مشمول که کندمی محاسبه هابدهی و هادارایی از مواردی

 تجهیزات دارایی، کسر از پس بلندمدت هایبدهی و سهام صاحبان حقوق برحسب را زکات پایه شدهتعدیل

 مشمول که کندمی محاسبه هابدهی و هادارایی از مواردی بابت از تعدیل از پس و غیرجاری هایدارایی و

 مالی هایدوره طی آن از استفاده در باید روش دو این از یکی ازانتخابپس تجاری واحد شوند.نمی زکات

 گردش در سرمایه روش از دهندمی ترجیح مالزی زکات کارشناسان .]17[باشد داشته رویه ثبات

 همراه هاییادداشت در باید که مواردیTR-i1  16 پاراگراف در .]20[کنند استفاده شدهتعدیل

  ب( زکات پایه تعیین در مورداستفاده روش الف( از: اندعبارت شود افشا تجاری واحد مالی هایصورت

 اصلی اجزای ج( و تجاری واحد زکات پرداخت به نسبت مسئولیت و تجاری( واحدهای )در زکات افشای

 زکات، پرداخت زکات، کنونی هزینه از: اندعبارت زکات اصلی اجزای بیانیه این 17 پاراگراف در زکات.

 .]17[است گرفتهانجام قبلی هایدوره در زکات بابت از که تعدیلی هرگونه و زکات بدهی
AS-013 
 عربستان رسمی حسابداران سازمان توسط (AS-013) 13 شماره حسابداری استاندارد

 توسط زکات افشای و ارائه و گیریاندازه شناسایی، برای رهنمودهایی ارائه جهت (SOCPAسعودی)

 و ارائه گیری،اندازه الزاماتAS-013 است. منتشرشده کنند،می پرداخت زکات که تجاری واحدهای

 روش استاندارد، این وجودبااین کند.می مشخص انتفاعی هایشرکت مالی هایصورت در را زکات افشای

 ارائه شود،می انجام حاکم ومقررات قواعد ،قوانین  حسب بر که زکات تعیین و محاسبه برای معتبری

 طوربه دوره هر برای یکنواختی رعایت با باید زکات مقررات که شودمی تأکید استاندارد این در کند.نمی

 .]21[باشد داشته انطباق عربستان کشور در زکات قواعد و مقررات با و کند محاسبه را زکات جداگانه
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 گیرینتیجه

 معامالت از بخشی افراد، گذاریسرمایه واسطهبه بزرگ تجاری واحدهای ظهور و صنعتی ازانقالبپس

 بقره)یَا سوره 267 آیه به عنایت با شد. انجام تجاری واحدهای توسط گذارانسرمایه از نیابت به تجاری

 تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِیثَ تَیَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنَ لَکُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا کَسَبْتُمْ مَا طَیِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا

 الزَّکَاۀَ  وَآتُوا الصَّلَاۀَ نور)وَأَقِیمُوا سوره 56 آیه و ( حَمِیدٌ غَنِیٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِیهِ ُتغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِیهِ وَلَسْتُمْ

 برخی در تجاری، واحد برای مستقل اقتصادی شخصیت گرفتن نظر در و تُرْحَمُونَ( لَعَلَّکُمْ الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا

 هستند مسلمان سهامداران تملک در که تجاری واحدهای توسط زکات پرداخت علما اسالمی کشورهای از

 در و مقاومتی اقتصاد راستای در است. نشدهانجام رابطه این در اقدامی تاکنون ایران در .اندکرده الزامی را

 تأثیر زکات ازجمله اسالمی هایمالیات از ناشی درآمدهای افزایش ایران علیه هاتحریم تشدید شرایط

 داشت. خواهد پی در نفتی درآمدهای به دولت وابستگی کاهش و داخلی منابع تقویت در توجهیقابل

 بررسـی برای زکات هایشاخص و هاظرفیت شناسایی جهت الزم تمهیدات و تدابیر بایستی بنابراین

 نیازمند که است موضوعی تجاری واحد زکات موضوع شود. اندیشیده آن هایقابلیت از استفاده امکـان

 زکات حسابداری درس واردکردن است. کشور در آن سازیپیاده سنجیامکان جهت درخور تحقیقات انجام

 کمیته و فقهی هایکارگروه تشکیل حوزه، این در متخصص افراد تربیت منظوربه دانشگاهی آموزش در

 نهادسازی، ها،آن تجارب از گیریبهره و تجاری واحد زکات درزمینه پیشرو کشورهای با همکاری فتوا،

 تنظیم رابطه، این در کشور مذهبی فرهنگی شرایط با متناسب الزم استانداردهای و مقررات وضع

 برای مالیاتی هایمعافیت گرفتن نظر در کشور، مالیاتی امور سازمان توسط اجرایی الزم هایدستورالعمل

 زکات موضوع به هانامهپایان و تحقیقات از بخشی دادن سوق و زکات کنندهپرداخت تجاری واحدهای

 تالش شکبی باشد. داشته ایران در تجاری واحد زکات سازیپیاده در بسزایی تأثیر تواندمی تجاری واحد

 شامل را الهی رحمت جامعه در ثروت تعدیل و فقر کردن کنریشه با تواندمی زکات فریضه احیاء جهت در
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Islam is a comprehensive religion that its economic system is different from the 

economic systems in other religions. The Islamic economic system has Islamic taxes 

which zakat is one of the most important ones. Zakat plays an important role in 

eradicating poverty, achieving sustainable economic growth and promoting social 

welfare in Islamic countries. In many Islamic countries, considerable efforts have 

been made to collect, distribute and expand the scope of zakat's inclusion in line with 

changing economic conditions. Since the assumption of distinct entity from its owners 

is recognized in Islam, in some of these countries, the scope of inclusion of zakat 

includes not only people but also corporates. The aim of this study is a theoretical 

analysis of corporate zakat and related issues. The achievement of this research is to 

provide a suitable platform for motivation the thoughts of academics and experts of 

the country business zakat as one of the new sources of Islamic financing.     
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