
 تمارین على الزكاة
 السؤال األول :

 
ھـ 1431أ- استخرجت المعلومات التالیة من دفاتر إحدى الشركات التجاریة العاملة في المملكة في نھایة عام 

: 

 
ھـ1431المطلوب : حساب مقدار الزكاة الشرعیة عن عام   

  الخصوم المتداولة –طریقة رأس المال العامل = األصول المتداولة 
 (دائنون + قروض قصیرة –= (بضاعة +مدینون وأوراق قبض + نقدیة بالبنك + نقدیة بالصندوق ) 

 األجل )
)=800000 +133000 +1600000+25000 (–) 650000+1300000(  
 =2558000 –  1960000  
  لایر (وعاء الزكاة ) 598000=

 یخضع للزكاة المال المستفاد ویخصم منھ النفقات االساسیة للمكلف 
  40000 – 140000 + 598000إذن 

) اذن بلغ نصاب تجب فیة 10200 = 85 × 120 لایر  نقارنھ بسعر الذھب (698000إذن الوعاء = 
 الزكاة 

  لایر 17450 % = 2.5 × 698000مقدار الزكاة = 
 

 

، قدم إقراره الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل بیع الخضروات والفواكھ ب- مكلف سعودي یعمل في مجال 
  ھـ1430عن عام 

 لایر  ، إجمالي اإلیرادات السنویة = 320,000متضمنا البیانات التالیة : رأس المال أول العام = 
  لایر ..250,000

فإذا علمت أن مصلحة الزكاة والدخل قامت بفحص إقراره ولم یتضح لھا أیة معلومات أو قرائن تزید عما 
 ورد في اإلقرار..

  لایر 120مع بأن سعر جرام الذھب  

  لایر800,000بضاعة =   لایر650,000دائنون = 
133,000مدینون وأوراق قبض=   لایر1,300,000قروض قصیرة األجل =   

  لایر1,600,000نقدیة بالبنك =   لایر25,000نقدیة بالصندوق = 
 معلومات  أخرى

نفقات الحاجات األصلیة للمزكي ومن یعول =   لایر8,000دیون شخصیة ( غیر تجاریة ) = 
  لایر40,000

  لایر140,000مال مستفاد  =   لایر120سعر جرام الذھب = 



  ھـ تبلغ :1430 عن العام عن عام مقدار الزكاة الشرعیة علیھ فإن 

 لم یقدم معلومات عن صافي دخلھ 

 سوف یتم التعامل معة بالطریقة التقدیریة 

 راس المال اول العام + األرباح التقدیریة 

% × االیرادات )10رأس المال + (  

 =320000) + 10 ×%250000(  

  لایر (الوعاء الزكوي )345000= 

% 2.5 ×345000مقدار الزكاة =   

  لایر 8625= 

ھـ كالتالي : 1434ج- یمارس طبیب سعودي مھنة الطب في المملكة العربیة السعودیة وبیاناتھ في نھایة عام   

  لایر 300,000إجمالي ما حصل علیھ خالل العام = 

 النفقات الفعلیة خالل العام : 

 لایر     دیون حالة األداء = 12,000 لایر      مصروفات متنوعة = 50,000نفقات المعیشة = 
  لایر 40,000

  ریاال80المطلوب حساب مقدار الزكاة الشرعیة  ، مع العلم بأن سعر جرام الذھب = 

 الحل : 

  المصروفات )–الوعاء الزكوي = صافي دخل المكلف = (االیرادات 

 =300000 – ) 50000+12000+40000(  

 =300000 – 102000  

 لایر )  اذن تجب فیة 6800 = 80 ×85 (الوعاء الزكوي ) یتم مقارنة بنصاب الذھب (198000=   
 الزكاة النھ بلغ نصاباً 

  لایر 4950 % = 2.5 × 198000مقدار الزكاة = 

 

 یعمل أحد مكلفي الزكاة موظفا بإحدى الجھات الحكومة ، ویقوم الموظف بادخار ما تبقى من راتبھ وتم –د 
 حصر اإلیرادات 

 والنفقات السنویة ألغراض حساب الزكاة وكانت على النحو التالي : 

  لایر 60,000 لایر                         مال مستفاد حال علیھ الحول = 15,000الراتب الشھري = 



  لایر 6,500تكلفة الحاجات األصلیة الشھریة للمزكي ومن یعول = 

  لایر100المطلوب : حساب مقدار الزكاة الشرعیة  ، مع العلم بأن سعر جرام الذھب = 

  لایر 180000= 12 ×15000الراتب السنوي = 

78000 = 12×6500الحاجات االصلیة السنویة =   

  المصاریف –االیرادات 

180000+ 60000 – 78000=  

  (وعاء الزكاة )162000 = 78000- 240000

  لایر )  اذن تجب فیة الزكاة النھ بلغ نصاباً 8500 = 100 ×85 یتم مقارنة بنصاب الذھب (

  لایر 4050% = 2.5 × 162000مقدار الزكاة = 

 

 

 

ھـ- یمتلك مكلف سعودي محال لبیع اللحوم واالسماك، قدم إقراره الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل عن عام 
ھـ متضمنا1431  

  البیانات التالیة : 

  لایر 110,000 لایر               إجمالي اإلیرادات السنویة = 160,000رأس المال أول العام = 

مع العلم أن مصلحة الزكاة والدخل قامت بفحص إقراره ولم یتضح لھا أیة معلومات أو قرائن تزید عما 
 ورد فیھ 

ھـ تبلغ : 1431 عن العام عن عام مقدار الزكاة الشرعیةعلیھ فإن   

 لم یقدم معلومات عن صافي دخلھ 

 سوف یتم التعامل معة بالطریقة التقدیریة 

 راس المال اول العام + األرباح التقدیریة 

% × االیرادات )10رأس المال + (  

 =160000) + 10 ×%110000(  

  لایر (الوعاء الزكوي ) 171000= 

% 2.5 ×171000مقدار الزكاة =   



  لایر4275= 

 السؤال الثاني 

 تم الحصول على البیانات والمعلومات التالیة من دفاتر وسجالت إحدىالبنوك االسالمیة : 
 

 2,000,000 رأس المال المدفوع أموال نقدیة  3,000,000
 1,000,000 االحتیاطیات استثمارات قصیرة األجل  12,000,000
استثمارات طویلة األجل  3,000,000

 مزكاة من المنبع 
 2,400,000 أرباح مرحلة 

 8,500,000 حسابات المودعین  موجودات ثابتة ملموسة  600,000
 2,500,000 مطلوبات أخرى موجودات ثابتة غیر ملموسة 200,000
 2,900,000 أرباح العام أرصدة مدینة  500,000
 19,300,000 االجمالي االجمالي 19,300,000

 

 المطلوب : حساب الزكاة الشرعیة على أموال المساھمین  بطریقة مصادر األموال ( حقوق الملكیة )
 العناصر الموجبة (رأس المال +االحتیاطیات +أرباح مرحلة +أرباح العام ) 

  لایر 8300000= 2000000+1000000+2400000+2900000
 العناصر السالبة (الموجودات الثابتة +استثمارات طویلة األجل )

  لایر 3800000 =600000+200000+3000000= 
  لایر 4500000 = 3800000 – 8300000وعاء الزكاة = 
  لایر 12500 % =2.5× 4500000مقدار الزكاة = 

 


