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 الصيديلكيف حيسب 
 ؟زكاة ماله

 دكتور / حسني حسني شحاتة

    األستاذ جبامعة األزهر

 - تقديم: 

 
من أنكر فرضيتها فقد أنكر تعترب الزكاة فريضة إسالمية وعبادة مالية وركن من أركان اإلسالم ,

سرعة والتوبة و  االستغفارعليه معلومة من الدين بالضرورة ومن منعها مع اإلقرار بفرضيتها جيب 
 .أدائها

أو قابالً للنماء وفائضاً عن وتفرض الزكاة على املال اململوك ملكية تامة وأن يكون نامياً 
 احلول . وخالياً من الَدين  مىت وصل النصاب وحال عليه احلاجات األصلية

مىت وصلت  %5.2سبة وختضع األموال املستثمرة ىف نشاط الصيدليات لزكاة املال كل سنة وبن
وهذا ما سوف نتناوله  ,من الذهب اخلالص اً جرام 52صاىف هذه األموال النصاب وهو ما يعادل 

 ىف هذه الدراسة املوجزة .
 -  الصيدليةخطوات حساب الزكاة على نشاط : 

 
فقهها وحتسب على النحو  ة, ويطبق عليهىف نطاق زكاة عروض التجار  الصيدليةيدخل نشاط 

 :التاىل
حتديد ميعاد أداء الزكاة السنوى فرضاً أول رمضان أو أول حمرم أو أول أى شهر خيتاره   :أولًا

 فه اخلاصة .و الصيدىل حسب ظر 
وما ىف حكم ذلك يتم جرد حمتويات الصيدلية من األدوية وغريها من املستلزمات الطبية   :ًثانياًا

 ة السوقية وقت حلول الزكاة على أساس سعر اجلملة .من البضاعة املعدة للبيع وتقوميها حسب القيم
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وكذلك الشيكات يدة املرجو حتصيلها لعمالء وغريهم اجليتم حصر األموال لدى ا :ثالثاًا
 وبة على العمالء مىت كانت جيدة .حسوالكمبياالت امل

 اخلزينة . وىفيتم حصر النقدية لدي البنوك  :رابعاًا
ثل املال اخلاضع للزكاة , حيث مت( 4( , )3( , )5ال الزكوية الواردة ىف بند )يتم مجع األمو  :خامساًا

)األموال الزكوية( ويالحظ أن األصول الثابتة ىف الصيدلية ال ختضع للزكاة مثل األرفف والثالجات واملعامل 
 .وما ىف حكم ذلك

سنة املقبلة وطرحها من حتديد الديون املستحقة على الصيدلية والواجب أداؤها خالل ال :سادساًا
وعاء األموال اخلاضعة للزكاة للوصول إىل صاىف األموال الزكوية اخلاضعة للزكاة وهذا ما يطلق عليه 

 .الزكاة
ً ة للزكاة احملددة ىف بند خامساً خمصوماً منها يتمثل وعاء الزكاة ىف األموال اخلاضع :سابعاًا

 سادساً . االلتزامات والديون املستحقة واحملددة ىف بند
ً أو  54جراماً من الذهب اخلالص عيار  52حتديد نصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة  :ثامناًا

 حسب نظام كل بلد ويقوم حسب السعر السائد ىف السوق يوم حلول الزكاة . 51
سب الزكاة  :تاسعاًا إذا وصل الوعاء احملسوب ىف بند سابعاً للنصاب احملسوب ىف بند ثامناً حتح

 وفقاً للتقومي امليالدي . %5.2.2وفقاً للتقومي اهلجرى أو  %5.2ساس نسبة على أ
 

  -  جيب جتنبها: زكاة الصيدليةيف حساب مفاهيم خاطئه 
 

 من هذه املفاهيم على سبيل املثال ما يلي :
فالزكاة على األموال املرصدة وهذا الفهم خاطئ  ,قد يفهم البعض أن الزكاة على ربح الصيدلية

 .خالل احلول بعد طرح االلتزامات منها وهذه األموال تتضمن فيما تتضمن الربح احملقق  للتجارة
جزءاً  وهذا غري صحيح ألن رأس املال املستثمر ىف الصيدلية كل  قد يفهم البعض أن الزكاة على

 من هذا املال املستثمر ىف أصول ثابتة وهى ال ختضع للزكاة .



 حسني شحاتهد. حسني   حيسب الصيديل زكاة ماله؟كيف 

 www.naseemalsham.com : ماشلا ميسن عقو م                                                                  3

على زكاة قياساً  %5.2هو  والصحيح %11أو  %2 قد يفهم البعض أن الزكاة على أساس
الفقهاء وأهل االختصاص ىف فقه وحساب الزكاة وأيدهم ىف ذلك اهليئة عروض التجارة وهذا ما قرره 

 الشرعية العاملية للزكاة .
قد يفهم البعض أن الصيدلية إذا كانت خاسرة فليس عليها زكاة , وهذا الفهم خاطئ ألن األساس 

 األموال الزكوية النصاب بصرف النظر عن الربح أو اخلسارة . هو وصول صاىف
 
 - : العالقة بني الزكاة والضرائب على الصيدلية 

 
يقوم الصيدىل بدفع ضرائب خمتلفة طوال السنة وهذه الضرائب قد أدت إىل نقص النقدية سواء 

 كاة تلقائياً .أو ىف اخلزينة وهذا يعىن أهنا أدت إىل ختفيض املال اخلاضع للز  لدى البنك
احملسوبة , وهذا ما أكده الفقهاء وال جيوز أن ختصم الضرائب املدفوعة من مقدار الزكاة 

فالضريبة  هلااملعاصرون , وجيب على الصيدىل أن يوقن بأن الضريبة ال تغىن عن الزكاة وليست بديالً 
الىت حددها اهلل عز وجل ىف   حق للوطن وهلا مصارفها, أما الزكاة فهى حق اهلل وهلا مصارفها الشرعية

 كتابه الكرمي .
 
 - متى يدفع الصيدىل زكاة ماله ؟ 

 
يؤكد فقهاء األمة على تعجيل أداء الزكاة فور حساهبا وأن خترج من ذمة املزكي إىل مستحقيها وال 

 جيوز تأخريها إال لضرورة معتربه شرعاً .
ضرورة مثل نقلها إىل اجملاهدين أو إىل ويرى بعض الفقهاء أنه جيوز التأخري ىف حدود شهر عند ال

 ىف مكان بعيد . األقارب
جيوز أن تدفع الزكاة مقدماً على فرتات خالل احلول وىف هنايته يقارن ما دحفع مبا جيب أن يدفع 

أو يعترب العام التاىل, وتسوى الفروق فإن كان هناك مستحق فيسدد وإن كان دفع بالزيادة فريحل إىل 
 .صدقة تطوعية
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 - ماله ؟ ملن يعطي الصيدىل زكاة 

 
َا الصمَدقَاتح لِْلفحَقَراءِ حدد اهلل سبحانه وتعاىل مستحقى الزكاة ىف قوله تعاىل :   َواْلَمَساِكنيِ  ِإَّنم

َها مْ  َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ َؤلمَفِة ق حلحوب حهح َن اللمهِ َواْبِن  َوِف َسِبيِل اللمهِ  َواْلَغارِِمنيَ  َوِف الرِّقَابِ  َواْلمح ِبيِل َفرِيَضًة مِّ  السم
 .(01التوبة :) َواللمهح َعِليٌم َحِكيمٌ 

 وىف ضوء هذه اآلية جيوز للصيدىل أن يعطي زكاة ماله على سبيل املثال لآلتى :
أوىل ألنه بذلك ينال ثواب الزكاة وثواب صلة وجب وَ وهذا أَ  ,الفقراء واملساكني من األقارب

 .األرحام
 وهذا أوجب وأوىل ألنه بذلك ينال ثواب الزكاة وثواب صلة اجلار.ساكني من اجلريان, الفقراء وامل

 واملرضى واملعوزين . والشيوخ واليتامىلألرامل 
 لطالب العلم الفقراء غري الفاسقني .

 ملساعدة الشباب املقدم على الزواج ىف جمال الضروريات .
 تشرتى له آله إنتاج أو آلة احلرف . ة أهلكت مصدر رزقه بأنه مصيبة أو جائحملن أصابت

ملساعدة اجملاهدين ىف سبيل اهلل ولقد أجاز الفقهاء نقلها إىل اجملاهدين ىف فلسطني والشيشان 
 وأفغانستان والعراق.

 للمراكز اإلسالمية واجلمعيات الشرعية الىت توجه خدماهتا للفقراء واملساكني .
 املستحق علية .دواء للفقراء خصماً من   صورةالصيدىل زكاة ماله ىف يؤديوجيوز أن 

 
 - : حكم ضم أموال الصيدىل الزكوية بعضها إىل بعض 

 أجاز الفقهاء ضم األموال اخلاضعة للزكاة الىت تتفق معاً ىف احلو
ل والنصاب والسعر مثل أموال التجارة واألموال من كسب العمل واألموال النقدية وما ىف حكم 

ىل حيث يضم الوعاء واحداً وحتسب علية الزكاة ويطبق ذلك على الصيد ذلك, واجلميع ميثل وعاءاً 
املكتسبة من مرتبه إن وجدت باإلضافة إىل اخلاضعة للزكاة إىل صاىف أموال الصيدلية احملسوب أمواله 

 . %5.2بنسبة الزكاة اجلميع على ألموال النقدية وحيسب 



 حسني شحاتهد. حسني   حيسب الصيديل زكاة ماله؟كيف 

 www.naseemalsham.com : ماشلا ميسن عقو م                                                                  5

 - : منوذج حساب زكاة الصيدلية 

 
 عبارة عن َّنوذج مبسط يستعني به الصيدىل حلساب زكاة ماله  القائمة التالية

 منوذج حساب زكاة نشاط الصيدلية
 

 مالحظات كلى جزئى ان        البي
أوالً : األموال اخلاضعة للزكاة )األموال 

 كوية( .ز ال
   

 القيمة السوقية  21111 األدوية -
   51111 املستلزمات الطبية . -
   2111 كمها .العطور وما ىف ح -
   2111 لوازم األطفال والزينة . -
   11111 أى شيئ معد للبيع . -
العمالء بدون شيكات أو األموال لدي  -

 . كمبياالت
 اجليدة  1111

املسحوبة  الشيكات والكمبياالت  -
 . على العمالء

 اجليدة  4111

   5111 النقدية لدى البنوك . -
   3111 النقدية باخلزينة . -

  111111  جمموع األموال اخلاضعة للزكاة .

 
    احلالّه  –الواجبة اخلصم  االلتزاماتثانياً : 

   31111 ملوردي األدوية وغريها . املستحق -
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وبة على حسالشيكات والكمبياالت امل -
 الصيدلية للغري .

51111   

   11111 أى ديون أخرى مستحقة للغري . -
  (01111)  لتزامات الواجبة اخلصم .جمموع اال

 
صاىف األموال الزكوية )وعاء الزكاة( ثالثاً : 

. 
 41111  

مضروباً ىف جراماً  52رابعاً: النصاب : 
جنيه  111الذهب فرضاً  سعر حراماً من

  للجرام
 جنيه 5211وبذلك يكون النصاب فرضاً 

   

إذا وصل حساب مقدار الزكاة خامساً : 
 . على النحو التاىل اء النصاب حتسب الزكاةالوع

 x 5.2%الوعاء  -مقدار الزكاة : 
(41111x 5.2%. ) 

  
1111 

 

 


