
 
 
 

 مقارنة بین ضر��ة الدخل والز�اة في تحصیل اإلیرادات العامة

 " دراسة تحلیل�ة مقارنة " 

“A Comparison of Income Tax and Zakat on 
Collecting Public Revenues” 

 

 حسام أ�من طه ملك: إعداد

 دعاسال أحمد عبد هللا : د.إشراف

 استكماًال لمتطل�ات الحصول على درجة الماجستیر في المحاس�ة  الرسالة هقدم هذ

 قسم المحاس�ة 

 األعمال كل�ة

 جامعة الشرق األوسط

2020حز�ران، 



 ب   
 

 التفو�ض

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج  
 

 قرار لجنة المناقشة 

 

 

 

 

 

 

 



 د  
 

 الرحمن الرح�م�سم هللا 



 ) قالوا س�حانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العل�م الحك�م(
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 تقدیرالشكر و ال

ن، وعلى جم�ع نعمه التي ال  أشكر هللا العلي القدیر الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدیفي البدا�ة 

 ُتعد وال ُتحصى. 

وفاءً  ، وذلك الدعاس أحمد عبد هللالد�تور  واالمتنان والتقدیر والمح�ة أسمى آ�ات الشكر�وأخص 

العون ومد جم�ع الطل�ة قدم ل، الذي الرسالة �تمام هذاإشرافه و  ىعل عترافاً  مني �الجمیلا وتقدیراً  و 

هو ، التي تقف في طر�قنا ةالظلم يء�ض لنا نوراً فكان ، الالزمة لنا ید المساعدة وزودنا �المعلومات 

 ن له منا �ل الشكر واالمتنا ، فكارمن زرع التفاؤل في قلو�نا وقدم لنا المساعدات والتسهیالت واأل

 

الذین مهدوا   أصحاب الفضل إلى ة،الشكر إلى الذین حملوا أقدس رسالة في الح�او  �التقدیرقدم وُأت

وأخص �الشكر والتقدیر   األفاضل د�اترة جامعة الشرق األوسط إلى جم�ع، والمعرفة لنا طر�ق العلم

 .لى من رحل الى جوار ر�ه ومن �ان لنا نورًا وهدا�ة الى هذا الطر�قإ

 -رحمه هللا–الد�تور خالد جمال الجعارات 

 

هذه الدراسة   وساهموا في إتمامأتقدم �جز�ل شكري إلي �ل من مدوا لي ید العون والمساعدة  ،وأخیراً 

.أكمل وجه ىعل
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 االهداء

إلى الذین عّلموني ��ف أرتب الحروف، واالرقام، وفتحوا أمامي طر�ق العلم والثقافة...الذین  

تقدیري، وأهدیهم هذه علموني حرًفا أو مرحلة دراس�ة �املة إلیهم جم�ّعا، أسجل لهم 

 الرسالة... 
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، علمتني معنى الحب علمتني معني العطف، لي �الكثیر وعانت من أجلي الكثیرضحت من أج

، وال أستط�ع أن أوفي ولو  قو�ًا بها أص�حت إنسانًا �سببها توجهني في ح�اتي أص�حت  كانت دائماً 

  لم �حالفني الحظ لترى ثماًرا قد حان قطافها �عد طول انتظار ،�ال�س�ط من تضح�اتها

 -رحمك هللا یا امي- 
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وسر  إلى مالكي في الح�اة.. إلى معنى الحب و�لى معنى الحنان والتفاني...إلى �سمة الح�اة

 الوجود

∂g@ÔÇcNNN@

 دوما... رفیق در�ي.. الى من ساندتني .الى من شار�تني فرحي وحزني
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كنت وال زلت �النخلة الشامخة تعطي بال حدود، فجزاك عنا أفضل ماجزى العاملین المخلصین  

 و�ارك هللا لك وأسعدك أینما حطت �ك الرحال
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عن التعبیر  إن قلت شكرًا فشكري لن یوف�كم، حقًا سعیتم فكان السعي مشكورًا، إن جف حبري  

  .�كت�كم قلب �ه صفاء الحب تعبیراً 
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 مقارنة بین ضر��ة الدخل والز�اة في تحصیل اإلیرادات العامة
 إعداد  

 حسام أ�من طه ملك 
 إشراف

 الدعاسالد�تور عبد هللا أحمد 
 الملخص

  الدخل  ضر��ة من متحصالت االیرادات العامة االردن�ة  بین اجراء مقارنةهذه الدراسة إلى  ت هدف

ومقارنتها مع متحصالت الز�اة في الشر�ات االردن�ة ضمن القطاعات المختلفة، ومن أجل تحقیق  

القطاع المصرفي، والقطاع الصناعي  في جم�ع الشر�ات  تكونت عینة الدراسة منأهداف الدراسة 

ینه شر�ة وقسمت الع 166لـ السنو�ة  التقار�ر عتماد علىاالوالقطاع التجاري والقطاع الخدمي، وتم 

  بنك  15(وفي القطاع الخدمي)  ةشر� 98( وشر�ات صناع�ة)  43(و )تجار�ةشر�ات  10الى (

 Independent(واعتمدت الدراسة على اخت�ار . 2018-2016) لالعوام في القطاع المصرفي

Samples -t- Test ( وخلصت الدراسة الى مجموعة   .ألخت�ار فرض�ات الدراسة وتحقیق أهدافها

0.05)برزها عدم وجود فرق ذو داللة احصائ�ة عند مستوى معنو�ة أمن النتائج �ان  ≥ 𝛼𝛼)   بین

حیث بلغ ق�مة   متحصالت االیرادات العامة للدولة من ضر��ة الدخل ومتحصالتها من الز�اة،

في جم�ع  ) على التوالي9,438,757، 8,211,012ضر��ة الدخل والز�اة (لالحسابي  وسطمتلا

برز توص�ات هذه الدراسة  أومن . 2018-2016القطاعات الخاضعة للدراسة خالل االعوام 

 ادارات الشر�ات في مختلف القطاعات  لتحفیز المال�ة  الوزارة  قبل من  توعو�ة  نشرات  عمل ضرورة

الفقراء والمحتاجین وتخف�ض خط الفقر في  في مساعدة  الهام لدورها  وذلك  اموالهم ز�اة دفع على

 االردن.

 ردن.الكلمات المفتاح�ة: الز�اة، ضر��ة الدخل، اإلیرادات العامة، األ
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Abstract 

This study aimed to make a comparison between the revenues of the 

Jordanian public revenues in relying on the income tax and comparing 

them with the Zakat receipts in Jordanian companies within the different 

sectors. Approval was made for the annual financial reports of 166 

companies, and the sample was divided into (10 commercial companies), 

(43 industrial companies) and (98 companies in the service sector) and (15 

banks in the banking sector) for the years 2016-2018. The study relied on 

(Independent Samples -t- Test) to test the study's hypotheses and achieve 

its goals. The study concluded a set of results, the most prominent of which 

was the absence of a statistically significant difference at the level of 

significance (α < 0.05) between the proceeds of the state's general revenue 

from income tax and its Zakat receipts, as the value of the mean of the 

income and zakat tax (8,211,012, 9,438,757), respectively, in all study 

sectors during the years 2016-2018. One of the most prominent 

recommendations of this study is the necessity of making educational 

brochures by the Finance Ministry to motivate corporate departments in 

various sectors to pay zakat on their money, due to its important role in 

helping the poor and needy and reducing the poverty line in Jordan. 

Key words: Zaka, Income Tax & General Revenues. 
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 الفصل األول 

 خلف�ة الدراسة وأهمیتها

 

 ةالمقدم 1-1

الشيء  ،تتسم ح�اة اإلنسان �طب�عتها �التغییر والتطو�ر المستمر على مرِّ األزمنة والعصور 

الذي یولد حاجات ومشكالت جدیدة تتطلب من بني اإلنسان أن �جد حلوًال لها وأن �ضع القواعد 

؛ حیث �ان یؤدي �ه ذلك لب�ة الحاجات المتولدة في �ل زمنواألسس لمعالجة تلك المشكالت وت

لك ومن ثم تعددت وتطورت ت ،إلى استن�اط قوانین وتشر�عات تتوافق وطب�عة العصر الذي �ع�شه

 القوانین والتشر�عات الوضع�ة خالل العصور المتعاق�ة حتى وصلت إلى ما هي عل�ه الیوم. 

  تجارب القرون «نظام الضرائب»  ومن تلك القوانین والتشر�عات التي اوجدها اإلنسان وصقلتها

ورافدًا أساس�ًا من  ،حیث أص�حت تشكل الضرائب في الوقت الحاضر أداة توازٍن اقتصادٍي مهمة

 Al( والدول النام�ة على وجه الخصوص  ،فد خز�نة الدولة لدى معظم دول العالم �شكل عامروا

Hadidi, 2017(. 

لق األكوان صالحة  الذي هو شر�عة �املة متكاملة من عند خا إال ان الدین االسالمي الحن�ف

ًا اقتصاد�ًا  نتواز ، شاملًة شؤون الدین والدن�ا تضمنت أداًة إقتصاد�ة عادلة تحقق لكل زمان ومكان

ِ ِصْ�َغًة َوَنْحُن َلُه   :، قال تعالى؛ أال وهي الز�اة واجتماع�اً  ِ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن �َّ ﴿ِصْ�َغَة �َّ

عز  الخالق  أقرهمن منطلق اإلقتناع التام �أن القانون الذي و  ،)138(سورة ال�قرة،  َعاِبُدوَن﴾
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�ما   األعلمهو  عز وجل  �ون الخالق ،ضعه المخلوق لنفسهو أكثر مالئمة من القانون الذي  وجل،

 .خلق

الوضع�ة التي �ص�غها و�بلورها اإلنسان ما تلبث أن تطبق حتى یبدأ شیئًا فشیئًا   القوانینإن 

فلقد شهدت العقود السا�قة عددًا من األزمات اإلقتصاد�ة   ،�ظهر ضعفها وقصورها خالل تطب�قها

بین النظام   امتد  وذلك �عد صراع  ،2008والتي �ان آخرها األزمة اإلقتصاد�ة العالم�ة عام  العالم�ة

أطاح خالله النظام الرأسمالي �اإلشتراكي و�ات نظامًا عالم�ًا تبنت   ،شتراكي والنظام الرأسمالي اإل

�شفت عن العدید من   2008إّال أن األزمة اإلقتصاد�ة العالم�ة عام  ،تطب�قه معظم دول العالم

إلى توج�ه   مما أدى �العدید من اإلقتصادیین الغر�یین ،أوجه القصور التي �عاني منها هذا النظام

األنظار إلى النظام اإلقتصادي اإلسالمي واإلشادة �ه �عد التمح�ص والمقارنة مع األنظمة  

)  Bovis Fansonومن هؤالء اإلقتصادیین البروف�سور ( ،)2010(المومني،  الوضع�ة المط�قة 

قال: أظن أننا  ) �عنوان (ال�ا�ا أم القرآن) Challengesحیث انه في مقال له في افتتاح�ة مجلة (

من االنجیل لفهم ما �حدث بنا و�مصارفنا ألنه لو   �حاجة أكثر في هذه األزمة الى قراءة القرآن بدالً 

حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعال�م وأحكام وط�قوها ما حل بنا ما حل  

 .لد النقود و ن النقود ال تمن �وارث وأزمات وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري أل

قامت هذه الدراسة على عمل مقارنة بن النظام المالي الذي وضعه الخالق عز وجل في لذلك 

تحصیل اإلیرادات لخز�نة الدول و�ین النظام الضر�بي الذي وضعه المشرع األردني، والذي ما یلبث 

ن او  لى اما تغیر القانو ان �طبق حتى تظهر جوانب نقصه وقصوره مما یدفع �المشرع األردني ا

تالفي جوانب القصور التي ظهرت، وما ان یتم تطبیق هذه  اجراء �عض التعدیالت عل�ه ل

الضعف والقصور في التعدیالت الجدیدة، وهكذا دوال�ك، ومما یؤ�د  التعدیالت، حتى تظهر أ�ضا
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ولغا�ة   1933لعام هذا القول نجد ان قانون ضر��ة الدخل قد تم إصداره وتعدیله او الغائه منذ ا

  ثالث عشرة مره ما بین إصدار قانون جدید او تعدیل على قانون قائم (أبو نصار،  2020العام 

2019(. 

اضافة لكونها   لخز�نة الدولة نظام الز�اة �مورد تمو�ليبتسل�ط الضوء على  ةهذه الدراس قامت لذلك 

  ِتْلكَ  طس: {تعالى هللا قول من  انطالقاً . اهم الع�ادات ذات الطا�ع المالي ع�ادة فهي تعتبر من 

َالةَ  ُ�ِق�ُمونَ  الَِّذینَ . ِلْلُمْؤِمِنینَ  َوُ�ْشَرى  ُهًدى. مُِّبینٍ  َوِ�َتابٍ  اْلُقْرآنِ  آَ�اتُ    ِ�اْآلِخَرةِ  َوُهم الزََّكاةَ  َوُ�ْؤُتونَ  الصَّ

َالةَ  ُ�ِق�ُمونَ  الَِّذینَ . ِلْلُمْحِسِنینَ  َوَرْحَمةً  ُهًدى: {تعالى قولهو ]. 3- 1: النمل} [ُیوِقُنونَ  ُهمْ    َوُ�ْؤُتونَ  الصَّ

َكاةَ  )  2( َخاِشُعونَ  َصَالِتِهمْ  ِفي ُهمْ  الَِّذینَ ) 1( اْلُمْؤِمُنونَ  َأْفَلحَ  َقدْ : {تعالى قولهو  ].4-3: لقمان} [الزَّ

َكاةِ  ُهمْ  َوالَِّذینَ ) 3( ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ  َعنِ  ُهمْ  َوالَِّذینَ    سورة  وفى]. 11-1: المؤمنون } [)4(  َفاِعُلونَ  ِللزَّ

َكاةَ  ُیْؤُتونَ  ال  الَِّذینَ  .ِلْلُمْشِرِ�ینَ  َوَوْ�لٌ : {تعالى قوله فصلت   – 6: فصلت } [َ�اِفُرونَ  ُهمْ  ِ�اآلِخَرةِ  َوُهمْ  الزَّ

  الوجوب  على الدال) األمر( �صفة  توردها لم أنها الز�اة عن المك�ة  السور حدیث  في والمالحظ ].7

  والمحسنین  والمتقین للمؤمنین أساسً�ا وضًعا �اعت�ارها خبر�ة صورة في أوردتها ولكنها م�اشرة داللة

َكاَة. ُیْؤُتونَ  ال  الَِّذینَ  :المشر�ین خصائص  من اتر�ه  أن أخبر كما  الزَّ

تصاد االسالمي  �ق�مها االقوتعتبر الز�اة ذات دور ثنائي او مزدوج حیث انها ع�ادة واداة تمو�ل�ة 

بتوز�ع الثروات بین   تقومحیث �الف الط�قات تمثل اخ المجتمعات،تعاني منها  لعالج االزمة التي

 الناس للمساواة بینهم. 

منها   تعانيالمشاكل االجتماع�ة واالقتصاد�ة التي  �عض تكمن فاعل�ة نظام الز�اة في حل وهنا 

 ).صولها)أ �الطرق الصح�حه وحسب  تم استخدامها إذا((ف�ما  المجتمعات في العصر الحالي
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االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اسة من  في التنم�ة الدخل تناولت هذه الدراسة دور الضر��ة �ضاً أو 

 .یرادات الدولةإتحسین خالل 

التكافل   األوجه التي �جب أن تصرف فیها الز�اة وهيبنص القرآن الكر�م وقد حدد هللا عز وجل 

َدَقاتُ  ِإنََّما﴿ اإلسالم�ة من خالل قوله تعالى االجتماعي والدعوة    َواْلَعاِمِلینَ  َواْلَمَساِكینِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصَّ

ِبیلِ  َواْبنِ  �َِّ  َسِبیلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمینَ  الرَِّقابِ  َوِفي ُقُلوُ�ُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَلْیَها   َعِل�مٌ  َ��َُّ  �َِّ  ِمنَ  َفِر�َضةً  السَّ

 .60  التو�ة﴾ َحِك�مٌ 

بینما الضرائب تذهب الى ادارة شؤون الدولة ومرافقها العامة مثل (انشاء المستشف�ات والمدارس 

لن تتصف الضرائب �الع�ادة بل هي التزام دنیوي مالي على جم�ع   دون تحدید و�التالي الخ...) 

الز�اة  أفضلایهما  ،وضحه في هذا ال�حث من حیث أوهذا ما س  الخاضعین للضر��ة، افراد المجتمع

قتصاد�ة واختالف دور �ل منهم عن االخر  واإل اإلجتماع�ة في تحسین جم�ع الجوانب  ةام الضر��

 و��ان ��ف�ة احتسابهما. 

 سئلتهاأمشكلة الدراسة و 2-1 

لقد شهدت المجتمعات في عصرنا الحدیث تغیرات اقتصاد�ة �بیرة حیث نتج عنها توسعات وآثار 

وتعتبر س�طرة   المشكالت،ص�ح هنالك حافز ورغ�ة لحل هذه أف ،اقتصاد�ة واجتماع�ة وس�اس�ة

ول العالم هذه الدول دحد هذه المشكالت ومن ضمن أكثر من دولة أالنظام الضر�بي على اقتصاد 

)  4,535,580,153( بواقع 2018 حیث تبلغ اإلیرادات الضر��ة للعام ،سالمي مثل االردناال

 .)2018 (الموازنة العامة، جمالي اإلیرادات العامة للدولةإ% من   57.8  دینار، أي ما نسیته
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الى تطبیق   ت نظام الز�اة االسالمي ولجأ  فرض وقد تر�ت معظم الدول االسالم�ة مثل االردن 

 ،والشر�ات فراد ومن هنا تنبثق المشكالت من النظام الضر�بي على األ  ،النظام الضر�بي الوضعي

  اإلفصاحعدم ادى �ال�عض الى عبء على اكتافهم من دفع تلك الضرائب مما  اص�حت  احیث انه

العوامل التي قد تدفع الفرد الى اللجوء الى  وهنالك عامل �عتبر اهم  ،ودخلهم الحق�قي عن ثرواتهم

هو عدم رؤ�ة المنافع والخدمات الناتجه عن   التهرب الضر�بي ((والذي �عتبر جر�مة �حد ذاتها))

  غیر  و�ناء المستشف�ات) و�ثیر من العوامل التي تجعله ،مثل (تحسین الطرق  اقتطاعها من دخلة

 . )2018دائرة ضر��ة الدخل والمب�عات، ( راضي عن دفعه للضرائب 

من تطبیق الز�اة، او   لذلك تكمن مشكلة الدراسة في معرفة الفائدة التي ستعود على ایرادات الدولة

إیرادات أكثر للخز�نة العام للدولة نظام تطبیق الز�اة المقترح، ام النظام الحالي لضر��ة  یهما �حقق أ

 :سئلة �التاليأعلى شكل مشكلة الدراسة  سیتم عرض و  الدخل

 ؟ الدولة من الز�اة و�یراداتها من الضر��ة  متحصالت بین داللة معنو�ة  فرق ذویوجد هل  .1

 في ضر��ة الدخل ومن الز�اة متحصالت الدولة منبین  داللة معنو�ة فرق ذو یوجد  هل .2

 القطاع المصرفي االردني؟ 

في  ضر��ة الدخل ومن الز�اة متحصالت الدولة منبین داللة معنو�ة  فرق ذو هل یوجد  .3

 ؟الشر�ات الصناع�ة االردن�ة 

في  ضر��ة الدخل ومن الز�اة متحصالت الدولة منبین داللة معنو�ة  فرق ذوهل یوجد  .4

 ؟ الشر�ات التجار�ة االردن�ة 

في  ضر��ة الدخل ومن الز�اة متحصالت الدولة منبین داللة معنو�ة  فرق ذوهل یوجد  .5

 ؟ االردن�ةالشر�ات الخدم�ة 
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 هداف الدراسةأ 3-1

 ستسعى هذه الدراسة الى تحقیق األهداف التال�ة: 

الشر�ات التي  من الدخل والز�اةمن ضر��ة  االیرادات العامة للدولة متحصالت  بینب�ان الفرق  •

 القطاعات المختلفة (المصرفي والصناعي والتجاري والخدمي). تعمل في

 . االردن�ة البنوك التجار�ة  في الز�اة ومن الدخل ضر��ة منالدولة  متحصالت ب�ان الفرق بین  •

  الصناع�ة  الشر�ات في الز�اة ومن الدخل ضر��ة منب�ان الفرق بین متحصالت الدولة  •

 . ردن�ةاأل

 .االردن�ة التجار�ة الشر�ات  في الز�اة ومن الدخل ضر��ة منب�ان الفرق بین متحصالت الدولة  •

 .االردن�ة الخدم�ة الشر�ات  في الز�اة ومن الدخل ضر��ة منب�ان الفرق بین متحصالت الدولة  •

 هم�ة الدراسة أ 4-1

حیث ان فكرة تطبیق الز�اة في االردن  ،التي تتناولههم�ة الموضوع أ من هم�ة هذه الدراسة أ  تكمن

 و�التالي محاولة ال�حث في ،تم اخذ موضوع تطب�قها �جد�ة إذامن نوعها ف�ما  ةفكرة جدید  قد تكون 

تطبیق نظام الز�اة  في حال ما تمایراداتها  سع�ا لتحسینالدولة  تحققها التي المتحصالت 

 . االسالمي

 فرض�ات الدراسة 5-1

 ضوء اسئلة الدراسة تنبثق مجموعة من الفرض�ات التي سیتم اخت�ارها ضمن هذه الدراسة  في

 : همهاأ  
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 الدولةمتحصالت بین ) α≥0.05(داللة إحصائ�ة  فرق ذوال یوجد : األولىالفرض�ة الرئ�س�ة 

 الز�اة. ضر��ة الدخل ومن من

 التال�ة:و�نبثق من هذه الفرض�ة الرئ�سة الفرض�ات الفرع�ة 

1H0:  0.05)حصائ�ة إداللة  فرق ذویوجد  الالفرع�ة األولى: الفرض�ة ≥ α)  بین متحصالت

 . ردن�ةالدولة من ضر��ة الدخل ومن الز�اة في المصارف األ

2H0:  0.05(حصائ�ة إداللة  فرق ذوالفرض�ة الفرع�ة الثان�ة: الیوجد≤α(  بین متحصالت الدولة

 .ردن�ةالز�اة في الشر�ات الصناع�ة األ من ضر��ة الدخل ومن 

3H0:  0.05(إحصائ�ة داللة  فرق ذوالفرض�ة الفرع�ة الثالثة: الیوجد≤α(  الدولة متحصالت  بین 

 . ردن�ةاأل التجار�ة الشر�ات  في الز�اة ومن الدخل ضر��ة من

4H0:  0.05(حصائ�ة إداللة  فرق ذوالفرض�ة الفرع�ة الرا�عة: الیوجد≤α( الدولة متحصالت  بین 

 . ردن�ةاأل الخدم�ة الشر�ات  في الز�اة ومن الدخل ضر��ة من
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 الدراسة أنموذج6-1 

تطبیق نظام  نموذج الدراسة من المتغیر المستقل (أعلى الفرض�ات التي تم ذ�رها سا�قًا یتكون  بناءً 

 .)ضر��ة الدخل (نظام) والذي یؤثر على المتغیر التا�ع الز�اة

 ) أنموذج الدراسة 1الشكل (

 

 

 

 

 

 

 جرائ�ةالمصطلحات اإل7-1 

 :وقد استعملت هذه المعاني جم�عها في القران   ،هي البر�ة والنماء والطهارة والصالح الز�اة

الشخص الذي یز�ي  أفلحي أ ،من ز�اها) أفلحمثل قولة تعالى (قد  ،حادیث الشر�فةالكر�م واأل

 .ه)1425السدالن، (الذنوب نفسه لطاعة هللا عز وجل حیث انه قام بتطهیرها من 

 :من التعر�فات األخرى للضر��ة أّنها م�الغ مال�ة تفرضها الحكومات من أجل  الضر��ة

االلتزامات على  الحصول على دعم مالّي للخدمات التي ُتقّدمها، وُتعَتبر الضر��ة نوعًا من أنواع 

 بو نصار،أ( األشخاص واألعمال، وعادًة ما ُتشّكل نس�ًة مئوّ�ًة من المال، و�تم تحدیدها ُمس�قاً 

2019(. 

المصارف  منمتحصالت ضر��ة الدخل 

 االردن�ة 

الشر�ات   منمتحصالت ضر��ة الدخل 

 االردن�ة  التجار�ة

 

 

 

 
 

 مقارنة

 بین

  المصارف من الز�اةمتحصالت 

 االردن�ة 

 

 

الشر�ات  من الز�اةمتحصالت 

 االردن�ة  الصناع�ة

 

 

 الشر�ات التجار�ة من الز�اةمتحصالت 

 االردن�ة 

 الشر�ات الخدم�ة من الز�اةمتحصالت  

 االردن�ة 

 

الشر�ات   منمتحصالت ضر��ة الدخل 

 االردن�ة  الخدم�ة

 

 

الشر�ات   منمتحصالت ضر��ة الدخل 

 االردن�ة  الصناع�ة
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 حدود الدراسة 8-1

التجار�ة الشر�ات و  والشر�ات الصناع�ة القطاع المصرفيتشمل هذه الدراسة  :الحدود المكان�ة

 . عمانبورصة  المدرجة في  والشر�ات الخدم�ة

لقطاع   2016-2018 لثالث سنوات من العامالمال�ة  التقار�راقتصر على  الحدود الزمان�ة:

 .والشر�ات الخدم�ةالتجار�ة الشر�ات و  والشر�ات الصناع�ة (البنوك) المصارف

  الدراسة اتحددم 9:1

والصناع�ة والتجار�ة  �قتصر تعم�م تطبیق نتائج هذه الدراسة على الشر�ات في القطاعات المال�ة  -

 في المملكة األردن�ة الهاشمة.  2018–2016والخدم�ة، خالل الفترة لالعوام 

الصناع�ة والتجار�ة  فقط، والشر�ات  (البنوك) اقتصرت هذه الدراسة على القطاع المصرفي -

 والخدم�ة فقط، ولم تتم على �اقي قطاعات الشر�ات األخرى. 
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السا�قة األدب

  تمهید 1-2

  مفهوم الز�اة و�عض االحكام المتعلقة بها 2-2

  المفهوم العام للز�اة 1-2-2      

  أهداف الز�اة 2-2-2      

  أوجه الش�ه واالختالف بین الز�اة والضر��ة 3-2

  أوجه الش�ه بین الز�اة والضر��ة  1-3-2      

  أوجه االختالف بین الز�اة والضر��ة  2-3-2      

  ��ف�ة وطرق احتساب الز�اة 4-2

  مصارف الز�اة 5-2

  األصناف التي تجوز فیها الز�اة  1-5-2    

  الضر��ة في االسالم  6-2

  أساس وضع الضر��ة في اإلسالم  1-6-2      

 خطوات تحدید وعاء ز�اة عروض التجارة وحساب مقدارها 7-2

  االطار العام للنظام الضر�بي 8-2

 الدراسات السا�قة 9-2

 الدراسات �اللغة العر��ة 1-9-2      

 الدراسات �اللغة األجنب�ة 2-9-2      

  ما �میز هذه الدراسة عن الدراسات 9:2
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السا�قة األدب

 تمهید 1-2

حكام الز�اة ولفهم أالنظري �عض المفاه�م واالحكام المتعلقه �الز�اة لمعرفة  األدب هذا  تناول

 �عض المفاه�م العامة للضر��ة.  �ضاً أو  ،طب�عتها وتاثیرها على اقتصاد الدولة

 مفهوم الز�اة و�عض االحكام المتعلقة بها 2-2

 المفهوم العام للز�اة 1-2-2

 الز�اة شرعاً  -

االسالم تعر�فات متعددة ولكنها تهدف الى معنى واحد ومفهوم واحد وهو تمل�ك وقد عرفها فقهاء 

 جزء من المال الى �ل من �ستحق هذا المال �ما امر �ه الشرع.

: اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصا�ا  نهاأحیث عرفها المذهب المالكي �

 تم الملك. إذالمستحق�ه 

اسم الخذ شيء مخصوص لمال مخصوص على اوصاف مخصوصة  :وقال المذهب الشافعي

 لطائفة مخصوصة. 

 حق واجب من مال خاص لطائفة خاصة في وقت مخصوص. :فقد عرفوها �انها  ما الحنابلةأ
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 ،بین الطائفة المخصوصة التي قد بینها هللا في �تا�ه العز�ز والتي تستحق هذه الصدقات أن أر�د أو 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُ�ُهْم َوِفي الرَِّقابِ  :وقولة تعالى   ((ِإنََّما الصَّ

ُ َعِل�ٌم َحِك�ٌم)) َّ��َ ۗ ِ ِبیِل ۖ َفِر�َضًة مَِّن �َّ ِ َواْبِن السَّ  . ]60  [التو�ة، َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل �َّ

 �اة في اللغةالز  -

  )ه970، ابن نج�م( بور�ت : أي ال�قعة وز�ت  نما،: أي الزرع ز�ا: �قال والز�ادة، والنَّماءُ  الَبَركة

:  منظور ابن  قال. حن�فة أبو  حكاه سمینة،  طی�ة: ز��ة وأرض  الثمر، من هللا أخرجه ما: والز�اء

 الز�اء له فاستعار اإلنفاق، على یز�و والعلم النفقة تنقصه المال: وجهه هللا �رم علي، حدیث  وفي«

 .وأنشد  �ه یلیق ال أي ز�اء �فالن  یز�و ال األمر هذا: وتقول. أز�اه هللا ز�اه وقد  جرم، ذا �ك لم و�ن

:  و�معنى. ) 32 (سورة النجم: ﴾أنفسكم تز�وا فال: ﴿تعالى هللا قال المدح،: �معنى والز�اة

  ، ﴾َزكَّاَها َمنْ  َأْفَلحَ  َقدْ ﴿: تعالى قوله في �ما معنو�ة، طهارة أو حس�ة، طهارة �انت  سواء الطهارة،

: وقال فغیره برة  اسمها  �ان : ز�نب  حدیث  وفي مدحها،: تز��ة نفسه وز�ى. األدناس من طهرها: أي

  القاضي وز�ى ،)2003(ابن منظور،  علیها وأثنى  وصفها إذا نفسه  الرجل وز�ى نفسها، تز�ي

  أتق�اء  قوم من زاك: أي ز�ي تقي ورجل الصالح،: و�معنى الخیر، في  ز�ادتهم بین إذا الشهود 

.  صالحا ز�اة: الفراء وقال صالحا، عمال منه  خیرا: أي﴾ ز�اة  منه خیرا: ﴿ تعالى وقوله« أز��اء،

  منكم  ز�ا ما ورحمته عل�كم هللا فضل ولوال: ﴿ تعالى وقال ،﴾وز�اة لدنا من وحنانا: ﴿تعالى هللا قال

 ز�اته،  عنه أدى ز�اة المال وز�ى. )2003(ابن منظور، ﴾ �شاء من یز�ي هللا ولكن أبدا أحد  من

: أي ز�ي وغالم. نما أي والمد  �الفتح ز�اء یز�و الزرع وز�ا. تصدق: وتز�ى ز�اته، أخذ  وز�اه

 . )1995(الرازي،  وز�اء سما �اب  من ز�ا وقد  زاك،
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((َأنَّ َرُجًال َقاَل ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْ�ِه َوَسلََّم   :الشر�فوقوله صل هللا عل�ه وسلم في حدیثه 

ٌب َما َلُه َتْعُبُد  َأْخِبْرِني ِ�َعَمٍل ُیْدِخُلِني اْلَجنََّة َقاَل َما َلُه َما َلُه َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهم َعَلْ�ِه َوَسلََّم َأرَ 

ِحَم))�ََّ َوَال ُتْشِرُك ِ�ِه َشْیئً  َالَة َوُتْؤِتي الزََّكاَة َوَتِصُل الرَّ  .ا َوُتِق�ُم الصَّ

 هداف الز�اةأ 2-2-2

 الهدف االجتماعي  -

هو تحقیق التكافل االجتماعي الفراد المجتمع االسالمي النها تعدل بین الغني والفقیر وتر�ط بینهم  

حَّ ۚ َوِ�ن ُتْحِسُنوا  ((وتز�ي القلب من الشح وال�حل وذلك تصد�قا لقوله تعالى  َوُأْحِضَرِت اْألَنُفُس الشُّ

 . )128آ�ة  ،(سورة النساءا)) َوَتتَُّقوا َفِإنَّ �ََّ َ�اَن ِ�َما َتْعَمُلوَن َخِبیرً 

فلهذا السبب یتعاون الكل من اجل تحقیق وسد حاجات الفقراء والمساكین لذلك اقتضت حكمة هللا 

اذ ان اداء هذه  ،جزء منه طواع�ة واخت�ارا لالخر�ن تعالى في تكل�ف مالك هذا المال �اخراج

وتخل�صها من الرذائل وحب المال �ما في   الفر�ضة معناه تخل�ص النفس من الكبر والشح وال�خل 

الذي یؤدي ب�عض الناس الى   ،)20آ�ة  ،(سورة الفجر ((َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُح��ا َجم�ا)) :قولة تعالى

 . )2006العلي، ( الهالك والغفلة عن طاعة هللا عز وجل

 �ماني اإل الهدف -

اهتم االسالم بتحقیق العدل والتوازن بین الجوانب الروح�ة والماد�ة و�ع�ارة اخرى اهتم االسالم  

ن العبد الصالح المؤمن یهتم �امل االهتمام  أحیث  ،�جم�ع جوانب الدین والدن�ا �النس�ة لل�شر�ة

 . مور التي ترضي هللا و�بتعد عن االمور التي تغض�ه�األ
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لز�اة في موعدها المفروض وهو راض بنفسه ومن حر ماله مع ح�ة الشدید لها فإخراج المسلم ل

دون اي انتقاص لها لمن �ستحقها و�نفس راض�ه تمثل هذه اسمى صور اال�مان الصادق مع هللا  

و�ما قال هللا   ،تعالى وتعبر عن حب المؤمن الشدید واعتقادة �ان هللا سیرد له هذا المال مضاعفا 

ِبیِل (( :تا�ةتعالى في محكم � َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُح�ِِّه َذِوي اْلُقْرَ�ٰى َواْلَیَتاَمٰى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ

ا َالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِ�َعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا ۖ َوالصَّ اِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ ِبِر�َن ِفي  َوالسَّ

ِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ  ِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا ۖ َوُأولَٰ رَّاِء َوِحیَن اْلَ�ْأِس ۗ ُأولَٰ آ�ة   ،(سورة ال�قرة))  اْلَ�ْأَساِء َوالضَّ

177( . 

ِ َصلَّى اللَّهم  :صل هللا عل�ه وسلم عن مؤدي الز�اة وقول رسول هللا ((عن َأِبي ُهَرْ�َرَة َعْن َرُسوِل �َّ

ُ َعْبًدا ِ�َعْفٍو ِإالَّ ِعز�ا َوَما َتَواَضَع َأَحٌد �َِِّ َعَلْ�ِه وَ   ِإالَّ َسلََّم َقاَل: َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد �َّ

 ((ُ  . )1993 ،ابن الجوزي (َرَفَعُه �َّ

ع�ادة هللا محبته بل افراده في محبته فال �حب   أصل :رحمه هللا تعالىالجوز�ة و�ما قال ابن الق�م 

 . )ه751  ،الجوز�ة( معه سواه وانما �حب الجله وف�ه

وال تجعلها  ،اللهم اجعلها مغنماً  :الز�اة �قول دعاء عند تادیتها ولذلك اوصى نبي هللا الكر�م لمخرج

 . )2010 ،ابن ماجه( مغرماً 

تعالى �متحن العبد �اداء فر�ضة الز�اة �حیث �متحن �ه  وقول االمام الغزالي رحمه هللا �ان هللا 

النها االداة التي تمتعه �الدن�ا   ،فاالموال تكون محبوة عند الخالئق ،درجة المحب لمفارقة المحبوب 

 والتي تعد السبب الدنیوي لسعادة العبد.
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وهذا هو الهدف الذي یتطلع ال�ه الدین   ،لذلك امتحنهم هللا لیرى صدق محبتهم وصدق ا�مانهم �ه

االسالمي الحن�ف من اخراج الز�اة وهو تخل�ص المسلم وتطهیرة من الهوى وح�ة الشدید للمال 

واد�ا من مال لتمنى وادیین   آدم لو أن البن " :- هللا عل�ه وسلم صلى-وقال رسول هللا  ،والدن�ا

 . )ه1403 ،بن حنبل( "إال التراب آدم وال �مأل جوف ابن ،ولو أن له وادیین لتمنى ثالثا

 الهدف المعنوي  -

علینا لتقلیل  تهدف الز�اة الى حما�ة المجتمع من التفكك واالنحالل حیث قام هللا تعالى �فرضها 

فتعمل   ،وتقلیل الفجوة التي تكون بین االغن�اء والفقراء حیث حرم اكتناز المال في المجتمع التفكك

الز�اة على تحقیق التوازن بین الغني والفقیر وتعمل على الر�ط على قلو�هم �الرحمة والحب المودة 

 .)2006العلي، ( ولكي تخفف من معاناة الفقیر وآهاته

 االقتصاديالهدف  -

فالز�اة تهدف الى الوصول �المجتمع المسلم   ، تعتبر الز�اة من اهم العناصر االقتصاد�ة في االسالم

و�تم ذلك عن طر�ق رفع مستوى   ،الى حد الكفا�ة وتحقیق الح�اة الكر�مه والرفاه الفراد هذا المجتمع

 . جمعأمع�شة المجتمع 

�ة س�سعى ا�ضا الى اش�اع حاجاته الروح�ة وهذا حاجاته الدنیو  أش�ع ن طب�عة االنسان الذي قد أ

فاالنظمه الضر�ب�ة الوضع�ة �كون آخر اهدافها تحقیق   ،هو الشيء الذي �میز الز�اة عن الضر��ة

 .الرفاه�ة للمجتمع

فالنظام االسالمي الذي رزقنا هللا ا�اه �سعى الى مرحلة ما �عد الغنى من تطهیر للنفس والروح  

 .)2006العلي، ( الع�شو�سعى الى رغد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=18026&idto=18035&bk_no=87&ID=3483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=18026&idto=18035&bk_no=87&ID=3483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=18026&idto=18035&bk_no=87&ID=3483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=18026&idto=18035&bk_no=87&ID=3483#docu
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 وجه الش�ه واالختالف بین الز�اة والضر��ةأ 3-2

 وجه الش�ه بین الز�اة والضر��ة أ 1-3-2

 في حالة الدفع  -1

 .دافع الز�اة والضر��ة ال �حصالن على عائد او منافع م�اشرة لقاء دفعهم لألموال -

بناء   ،بناء الجسور ،العامةففي الضر��ة یتلقى دافعها جزاء دنیوي مثل (توفیر الخدمات  -

 المستشف�ات).

بل یتلقى االجر والثواب  في الدن�ااما مؤدي الز�اة ال یتلقى اطالقا مقابال ماد�ا عند دفعة للز�اة  -

 .)2016،  عاشورفي اآلخرة (  عند هللا س�حانه وتعالى

 من حیث التكل�ف واالج�ار  -2

حیث  الذین یبلغون نصاب الز�اةتكون الز�اة مفروضة من هللا س�حانه وتعالى على االفراد المعنیین 

ْن   :قال هللا س�حانه وتعالى في �تا�ة العز�ز ُموا ِألَنُفِسُكم مِّ َالَة َوآُتوا الزََّكاَة ۚ َوَما ُتَقدِّ َوَأِق�ُموا الصَّ

ِ ۗ ِإنَّ   .)110آ�ة   ،سورة ال�قرة( �ََّ ِ�َما َتْعَمُلوَن َ�ِصیرٌ َخْیٍر َتِجُدوُه ِعنَد �َّ

َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  وسلم، صلى هللا عل�ه –رضي هللا عنه لما توفي رسول هللا  -عن أبي هر�رةو 

أمرت أن " ��ف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم َألِبي َ�ْكٍر رضي هللا عنهما

فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إال �حقه وحسا�ه على  ،أقاتل الناس حتى �قولوا ال إله إال هللا

�هللا لو منعوني عناقًا   ،فقال: �هللا ألقاتلن من فرق بین الصالة والز�اة فإن الز�اة حق المال ،هللا"

رضي هللا   –قال عمر  ،لقاتلتهم على منعها –صلى هللا عل�ه وسلم  –وا یؤدونها إلى رسول هللا كان
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فعرفت أنه الحق  –رضي هللا عنه  –ف�هللا ما هو إال أن رأیت هللا شرح صدر أبي �كر  –عنه 

 .)ه256 ،(ال�خاري 

  للوصول الى حل للمشكالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة   تهدف الز�اة والضر��ةي ال�احث ان رأفي

ولكن الز�اة تتفوق على الضر��ة حیث   ،�الرغم من وجود اخالفات بینهم في اسالیب حل المشكالت 

 .جذورا مما لها من آثار �بیرة على ح�اة الفرد والجماعة وأعمقافقا   انها تعتبر ا�عد مدى واوسع

 الز�اة والضر��ةوجه االختالف بین أ 2-3-2

 برزها: أاوجه اختالف عدیدة ما بین الز�اة والضر��ة من  هناك

 من حیث المفهوم  -

تقر�ا ال�ه  �قصد �الز�اة �انها: حق هللا تعالى فرضه على المسلمین لتز��ة اموالهم شكرا لنعمة و 

  )2013 ،(ولد عبد القادر وتز��ة للنفس والمال

 :المفكر�ن المالیین �انهاما الضر��ة فقد عرفها �عض أ

�غض النظر عن   ،تعتمد على قدرته على الدفع فر�ضة الزام�ة نقد�ة من المكلف الى الدولة التي

لتغط�ة نفقات الدولة من ناح�ة وتحقیق �عض اهداف  وتستخدم حصیلتها ،المنافع العائدة عل�ه

 . )2019 ،بو نصارأ( س�اس�ةالدولة من ناح�ة اخرى سواء �انت اقتصاد�ة ام اجتماع�ة ام 

 من حیث االقتطاع -

 . الز�اة تؤخذ من المسلمین فقط وتكون خاصة فیهم -

 .تؤخذ من عامة المواطنین القائمین على الدولة رغم اختالف معتقداتهم اما الضر��ة -
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 من حیث التشر�ع  -

اما الضر��ة تعتبر فر�صة   ،الز�اة تعتبر فر�ضة ر�ان�ة �قترن بها روح اال�مان واالخالص � تعالى

 .مال�ة وضع�ة قد وضعتها الدولة الهداف خاصة للدولة وهي �عیدة عن معاني اال�مان واالخالص 

 من حیث مصدر المال  -

اما الضر��ة  ،الز�اة ال تجب ان تؤخذ اال من االموال الطی�ة النام�ة وال �كون ف�ه اي جزء خبیث 

 یب والخبیث. تجب على �ل االموال دون التفر�ق بین الط 

 من حیث الث�ات واالستمرار�ة  -

اما الضر��ة   ،ثابتة ال �مكن تغییرها تكون الز�اة في هذه الحالة ثابتة المقدار ف�كون لها نس�ة معینة

 .هنا فتكون متغیرة المقدار �حیث تتغیر مع تغیر النفقات العامة للدولة

 من حیث المصارف  -

(ِإنََّما  موال الز�اة على ثمان�ة مصارف قد وضعها هللا س�حانه وتعالى في القرآن الكر�م أتصرف 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُ�ُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغارِ  ِمیَن َوِفي َسِبیِل  الصَّ

ِبیِل ۖ ِ َواْبِن السَّ ُ َعِل�ٌم َحِك�ٌم)�َّ َّ��َ ۗ ِ  . )60أ�ة   ،سورة التو�ة(  َفِر�َضًة مَِّن �َّ

 .تشیید)، انشاء ،تعمیر ،ما مصارف الضر��ة فتكون على النفقات العامة للدولة من (بناءأ
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 ��ف�ة وطرق احتساب الز�اة 4-2

فرضها هللا س�حانه وتعالى على  قد  تعتبر الز�اة فر�ضة على �ل مسلم ملك نصا�ا من مالة �شروط

َالَة َوآُتوا الزََّكاَة) :�ما قال في �تا�ة العز�ز المؤمنین ع�ادة  . )43آ�ة  ال�قرة، (سورة  (َوَأِق�ُموا الصَّ

 : انواع االموال التي تجب فیها الز�اة والتي قد بلغت نصابها �التالي الىهنا سوف یتم التطرق 

 . )2003 (العزازي، ز�اة الذهب والفضة •

 .مثل االوراق النقد�ة في عصرنا هذا تضم ز�اة الذهب والفضه االموال الحدیثة �التي

حلي مستعملة او  فالز�اة على الذهب والفضة واجب ا�ا �ان شكلهم سواء �انوا دراهم او تبرا او 

 . غیر مستعمله

 ،بلغت نصابها إذامن الذهب والفضة ف�ما  %)2.5ر�ع العشر (حیث تبلغ ز�اة الثروة النقد�ة ب 

  525(اي ما �عادل  مثقال) 140(و�بلغ نصاب الفضة  ،غرام) 85( و�بلغ نصاب الذهب حال�ا 

 .من الفضة غرام)

ف�جب حینها اخراج   النقود في بلوغ تلك النقود للنصاب وما �طبق على الذهب والفضه �طبق على 

 . الز�اة عنها حتى ولو �انت مدخرات لشراء بیت او غرض معین

 :حیث قال هللا تعالى في وصف من �كنز المال ،وهنالك عقاب للذي �كنز ماله وال یز�ي ف�ه

َة َوَال  ْرُهم ِ�َعَذاٍب َأِل�مٍ َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ِ َفَ�شِّ َیْوَم ُ�ْحَمٰى َعَلْیَها  * ُینِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل �َّ

َذا َما  ۖ◌ ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوٰى ِبَها ِجَ�اُهُهْم َوُجُنوُ�ُهْم َوُظُهوُرُهْم  ا ُ�نُتْم  َ�َنْزُتْم ِألَنُفِسُكْم َفُذوُقوا مَ هَٰ

 .)2003 (العزازي، )34،35 آ�ة ،سورة التو�ة( َتْكِنُزونَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
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 ز�اة ال�ضاعة في الثروة التجار�ة •

ن تخرج ز�اة العروض نقدا و�حسب ق�مة العروض التجار�ة وقت وجوب الز�اة و�جب توافر أ�جب 

 .(الب�ع والشراء) العمل - :عنصري 

 .الن�ة (الر�ح) -

 .على راس المال العامل  %)2.5( العشرر�ع وتكون نس�ة الز�اة في العروض التجار�ة ب 

قال  ،مالي جعاب ادم :قال مالك،اد ز�اة  :وفي روا�ة عن عمر رضي هللا عنه انه قال لحماس

 .)2006(القرضاوي، و ه)1403 ،حنبل (بنقومها ثم اد ز�اتها 

 سهم والسنداتز�اة األ •

سهم والسندات من االموال المستحدثة في عصرنا هذا والتي فرزتها التطورات الصناعي  تعد األ

 .والتجار�ة

هي حّصة ضمن حصص الشر�ة تت�ع ملكّ�ًة فردّ�ًة أو جماعّ�ًة، وُتشّكل األسهم نس�ًة   :سهماأل -

ُتعرف األسهم أ�ضًا �أّنها نوع من األوراق المالّ�ة الصادرة عن  الشر�ة،مئوّ�ًة من رأس مال 

 . الحكومات أو الشر�ات، تعتمد على ُمعّدل فائدة ثابت 

هي تعهد مكتوب من البنك او الشر�ة لحامل هذا السند لسداد مبلغ مقدر من قرض في  :السندات -

 .تار�خ معین

في االسالم الن عائدها یتحدد بنس�ه شائعة من   حیث تعد االسهم من صور االستثمار المشروعة

 . و خسارةأالر�ح في اداة قد ینتج عنها ر�ح 
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ما السندات فهي صور من صور االقتراض الر�وي اي �فائدة دون النظر الى الكسب او الخسارة  أ

َ�ا َال َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما  فقد حرمها هللا في �تا�ة حیث  قال هللا س�حانه وتعالى: (الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرِّ

َ�ا ۗ وَ  ِلَك ِ�َأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْ�ُع ِمْثُل الرِّ ْ�َطاُن ِمَن اْلَمِسّ ۚ ذَٰ ُ اْلَبْ�َع  َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُه الشَّ َأَحلَّ �َّ

َ�ا ۚ َم الرِّ ِئَك  َوَحرَّ ِ ۖ َوَمْن َعاَد َفُأولَٰ �ِِّه َفانَتَهٰى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى �َّ  َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّ

ُ َال ُ�ِحبُّ ُ�لَّ  َدَقاِت ۗ َ��َّ َ�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ ُ الرِّ ارٍ َأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن * َ�ْمَحُق �َّ  َأِث�ٍم)  َ�فَّ

 .)275-276سورة ال�قرة، آ�ة  (

 : سهموهنالك حالتین لب�ان وجوب الز�اة في األ -

یتجر فیها �الب�ع والشراء و�كسب منها �ما �كسب �ل  ن صاحبهاأي أ سهم اتخذت لالتجار ن األأ -1

 .تاجر في سلعته

 . )2013، قنطقجيو جلعوط، ( غراض االستثمار واالستفادة من عادها السنوي ن تتخذ ألأ -2

 مصارف الز�اة 5-2

جب فیهم الز�اة فال �صح  ذ�ر هللا س�حانه وتعالى في �تا�ه العز�ز اشخاص ومسم�ات التي ت

هدف وحكمة وضعه الشارع من اجل   من مصارف الز�اه له غییرها فلكل مصرف�الحد ان 

 .الوصول الى المجتمع االسالمي الموحد الذي ینعم �العدالة واالمان واالستقرار

الجهات الثمان�ة التي ذ�رها هللا في �تا�ه   :والمقصود �المصرف هنا في هذه اال�ة اصطالحا

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء  :م�ما جاء في �تا�ه �عد �سم هللا الرحمن الرح� ،الكر�م لصرف الز�اة الیها ِإنََّما الصَّ

ِبیلِ  َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُ�ُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل �َِّ   َواْبِن السَّ

ُ َعِل�ٌم َحِك�مٌ  َفِر�َضًة مَِّن �َِّ   . )60أ�ة   ،سورة التو�ة( َ��َّ
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بناء مسجد، أو إصالح طر�ق، أو �فن میت،  مثل فال �جوز صرف الز�اة المفروضة إلى غیرهم: 

: تعالى ألن هللا تعالى خص هذه األصناف الثمان�ة بها في قوله البر،أو غیر ذلك من أعمال 

 . {إنََّما} وهي للحصر، تثبت المذ�ور، وتنفي ما عداه 

 الز�اةا صناف التي تجوز فیهاأل 1-5-2

 الفقراء -

الفقراء �عرفوا �انهم هم اهل الحاجة الذین ال �جدون ما �كفي لسد حاجاتهم االساس�ة وهم من ال  

و�عتبروا اسواء حال من المساكین مع ذلك  ،�ملكون ماال وال �س�ا حالال عند جمهور اهل الفقه

فهم وصفا یلیق بهم فقال  �كون الفقیر متعفف عن السؤال و�ما ذ�رهم هللا في �تا�ه الكر�م حیث وص 

ِ َال َ�ْسَتِط�ُعوَن َضْرً�ا ِفي اْألَْرِض َ�ْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغنِ  :فیهم َ�اَء ِلْلُفَقَراِء الَِّذیَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبیِل �َّ

ِف َتْعِرُفُهم ِ�ِس�َماُهْم َال َ�ْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفاۗ  َوَما ُتنِفُقو  سورة  (ا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ �ََّ ِ�ِه َعِل�ٌم ِمَن التََّعفُّ

 .)273آ�ة  ،ال�قرة

 المساكین -

وهم اسواء حاال من   ،و�قصد بهم اهل الحاجة الذین ال �جدون ما �كفي لسد حاجاتهم االساس�ة

وقاف  سالم�ة واألوزارة الشؤون اإل(  الشافع�ة والحنابلة د عن ذلك قراء عند الحنف�ة والمالك�ة وعكسالف

 . )2017والدعوى واالرشاد، 

  واعتبر   ،رى ابدا اهم�ة هذه القض�ة �معرفة من هو اشد حاجة من اآلخریال  من وجهة نظر ال�احث

المصارف  أحد من مستحقي الز�اة ومن  ألنهم ،خالف الفقهاء في هذه المسالة ل�س له اي ضرورة
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وسواء �ان الفقیر اشد حاجة من المسكین او العكس فهذا الیؤثر على   ،التي ذ�رها هللا في �تا�ة

 .مكسبهم وحقهم من مال الز�اة

اعطائهم ما �كفیهم لسد جم�ع هو تمل�كهم ما �كفي لسد رمقهم و  فالعامل االساسي المهم هنا

�ه و�عوله  فقد اجمع اهل الفقه واهل العلم على ان �عطى للفقیر والمسكین ما �كف ،حوائجهم االساس�ة

 مدة عام �امل. 

 العاملین علیها -

موال  أوالذین قد تم وضعهم من قبل الدولة لتولي مهمة جمع  ،داري والمالي للز�اةهم الجهاز اإل

غن�اء وذلك جزاء لعملهم ول�س لحاجتهم  أ موال الز�اة ولو �انوا أ و�عطون من ،غن�اءالز�اة من األ 

 . غن�اءأ ولو �انوا 

 :وهنالك �عض الشروط التي �جب توافرها للعامل على الز�اة منها

  ، النها تعتبر خاصة �المسلمین ،االسالم لهذه المهمة �عتبر شرطا اساس�ا :ن �كون مسلماً أ -1

"ال تاتمنوهم وقد خونهم هللا  وال �جوز ان یتوالها الكافر �ما قال عمر رضي هللا عنه 

 ذ االولى لهذه الوظ�فة هم المسلمون فقط.إتعالى" 

النه �كون مؤتمن على اموال المسلمین فال �جوز ان �كون   :ن �كون متصف �االمانةأ -2

 .خائناً 

بل �جب ان �كون   ،فال �جوز ان �كون مختال او غیر �الغ :عاقالً  ن �كون مكلفاً أ�جب  -3

 . واع�ا و�الغا عاقالً 

النه �جب عل�ه ان �عرف ما �جب اخذه وما ال �جب   :ان �كون على علم �احكام الز�اة -4

 .اخذه



25 
 

 

النبي صلى هللا عل�ه وسلم قال: "إنا أهل بیت ال تحل لنا   اال �كون من بني هاشم:  -5

هم"، وقال: "إنما هي أوساخ الناس"، وقال: "لوال أن تكون من  الصدقة، و�ن مولى القوم من 

الصدقة ألكلتها"، وعندما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فامتضغها، جعل 

�قول: "كخ �خ" و�مسك �ف�ه حتى أخرجها، و�ل ذلك أحادیث صح�حة عن النبي صلى هللا 

،  قنطقجيو جلعوط، (هاشم ي عل�ه وسلم، و�لها تدل على تحر�م الصدقات على بن 

2013(. 

 المؤلفة قلو�هم -

اما لضعف  ،االسالم ر�د بهم الخیر وتال�ف لقلو�هم وتثبیتهم على دینهمأوهم الجماعة الذین 

 : وقد قسمهم اهل الفقه الى قسمین، اسالمهم او لكف شرهم عن الدین

 مسلمین : الوالً أ -

 كفار ثان�ًا: ال -

 : صنافأثالثة  ما القسم المسلم فلهمأ

 . وتقو�م ا�مانهم  �عطون من الز�اة ابتغاء لتثبیتهم ،زعماء ضعفاء ا�مان�اً  )1

اشخاص من سادات المسلمین لهم نظراء من المشر�ین ف�عطون من ز�اة المال ابتغاء السالم   )2

 . نظرائهم

�عطون من الز�اة لكي یدافعوا  ،وقوم من المسلمین على حدود المسلمین مع بالد الكفر واالعداء )3

 هوجموا من العدو. إذاعما وراء المسلمین 
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 :صنافأما القسم الكافر فهم ثالثة أو  -

 . مثل صفوان ابن ام�ة ،اسالمه او اسالم قومة شخص یرجى �عطیته -

 . وشر من معه �كف شره شخص ار�د �عطیته -

 .)2013، قنطقجيو جلعوط، ( وداخل االسالم حدیثا لكي یثبت على ا�مانه وان �ان غن�اً  -

 في الرقاب  -1

و�رى ال�عض انه ما   ،و�نقل سهمهم الى �ق�ة المصارف العت�ارهم غیر موجودین حسب راي الفقهاء

وقاف والدعوى واالرشاد، سالم�ة واألوزارة الشؤون اإل( جنود المسلمین ى أسر زال قائما على 

2017(. 

 الغارمین -2

سالم�ة  وزارة الشؤون اإل( دیونهم ولكن ضمن شروط معینةالعاجزون عن سد  وهم المدینون 

 :)2017وقاف والدعوى واالرشاد، واأل

 ان �كون دینه لطاعة ول�س لمعص�ة.  -أ

 . ان �كون الدین حاالً   -ب 

 ان �كون الدین الدمي ول�س � تعالى.   -ت 

 ان �كون غیر قادر على سد دینه.  -ث 

 في سبیل هللا  -3

 : هللا) (سبیلهنالك ثالثة اقوال نتجت عن اختالف العلماء في تفسیر  

 .الغزاة في سبیل هللا هللا)  (سبیلان المقصود في  :القول االول
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 .الغزاة والحجاج والعمار هللا)  (سبیلان المقصود في  :القول الثاني

الخیر وجم�ع جوانب البر  جمعت بین جم�ع اعمال  هللا) (سبیل ان المقصود في  :القول الثالث

وقاف  سالم�ة واألوزارة الشؤون اإل(  و�قاس علیها بناء الجسور وتكفین الموتى و�ناء المستشف�ات 

 . )2017والدعوى واالرشاد، 

  ابن السبیل -4

ن �عطى من مال الز�اة ما �سد أوهو المتغرب الذي ال �ملك ما یبلغة وطنه واتفق العلماء على 

 : على مقصدة ولكن ضمن شروط معینهحاجاته و�ستعین بها  

 . �كون اعانة على معص�ة حتى ال ،المر غیر مشروع  ه�كون سفر  أال -أ

وزارة ( �ملك من المال في الحال ما �مكنه من الوصول الى بلدة وان �ان غن�ا في بلده الأ  -ب 

 . )2017 وقاف والدعوى واالرشاد،سالم�ة واألالشؤون اإل

 الضر��ة في االسالم  6-2

إن مما عنیت �ه الشر�عة اإلسالم�ة عنا�ة �بیرة الشئون المال�ة؛ حیث وضعت لها س�اسة  

رشیدة عادلة راعت فیها تحقیق العدالة في �ل من جمع المال من أر�ا�ه، وصرفه في 

ا  مصارفه، و�ن ال�احث ل�جد في �تاب هللا تعالى وفي سنة رسوله صلى هللا عل�ه وسلم وف�م 

 خلفه لنا األئمة المجتهدون الثروة الفقه�ة الغن�ة أصدق شاهد على عدالة تلك الس�اسة المال�ة.
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 ز�اة الثروه النقد�ة وتشمل على: -

 :خصائصها

 .هي الز�اة على االموال المنقولة -

 . هي الز�اة حول�ه -

 .%٢.٥مقدارها   -

، یؤخذ سعر الذه�ًا في السوق یومًا حلول الز�اة غراًما ذه�اً  ٨٥ن تبلغ النصاب وهو أ -

غراًما   ر�ال ولكن �جب معرفة سعر ٦٠الذه�ًا  سوف یتم تثبیت سعر غراماً  ةالغرض الدراس

 .الذه�ًا في السوق عند حلول الحول

 .للشخص  ةصل�األ ةن �كون المال خال�ًا من الدین وفائضًا عن الحاجأ -

 .�عضها لغرض حساب النصاب ن تضم عناصرالثروه النقد�ه الى أ -

 .ن تقوم بنود الثروه النقد�ه على اساس الق�مه السوق�ه وقت حلول الز�اةأ -

 . �شترط �مال النصاب في نها�ه الحول ول�س خالله -

 ومافي حكمها ةوالمعدن�  ةز�اة النقود الورق�  -

في عمل�ه ت�ادل السلع والخدمات  ومافي حكمها مایتم استخدامه ةوالمعدن� ة�قصد �النقود الورق�

 :ةفیها الشروط التال� حیث تجب فیها ز�اة متى توافر

 .حؤول الحول -1

 ًا.غرامًا ذه�  ٨٥بلوغ النصاب   -2

 . السالمه من الدین -3
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 صل�ة.األ  الحاجةالفضل عن  -4

 :ةوالفض الذه�اً  ز�اة -

 اقدمت  ونفاستهما ولندرتهما األخرى، المعادن عن �منافع هللا میزهما نفس�ان معدنان ةوالفض الذه�اً 

  محلهما حل الحاضر وقتنا  في ولكن  ،لالش�اء واثماناً  نقوداً  اتخذمها  على ة السا�ق االمم من  كثیر

 . التجارة و أ االستثمار اما غرضها  ص�حأو  ةوالمعدن� ةالورق� النقود 

 .ةالنقد� ةالثرو  لز�اة تخضع  فإنها االستثمار ح�ازتها من الغرض  �ان فإذا -

 )شرحه سیرد  كما( التجارة عروض  الز�اة تخضع  المتاجرة، فأنها ح�ازتها من الغرض �ان و�ذا -

 . )2008اإلدارة العامة لتصم�م وتطو�ر المناهج، (

 ز�اة األوراق المال�ة: -

الحصول على  �قصد �األوراق المال�ة ما تصدره الشر�ات المساهمة من سندات وأسهم �غرض 

 األموال الكاف�ة لمزاولة نشاطها االقتصادي وهي: 

للسندات فائدة ر�و�ة لكن هذا ال �عفیها من الز�اة حتى ال �عطى مالكها میزة عن   :السندات  -1

 غیره.

إذا �ان الغرض من ح�ازتها هو االستثمار (الحصول على نس�ة فائدة سنو�ة) فتقع في نطاق   -

 وتخضع ق�متها السوق�ة للز�اة، اما فوائدها فال یز�ى علیها. ز�اة الثروة النقد�ة 

إذا �ان الغرض من ح�ازتها هو التجارة (ب�ع وشراء لغرض الكسب) وجبت علیها ز�اة عروض  -

 التجارة. 
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 :األسهم -2

إذا �ان الغرض من ح�ازتها هو االستثمار (الحصول على جزء من أر�اح الشر�ة) فتقع في  -

 .�ةنطاق ز�اة الثروة النقد 

إذا �ان الغرض من ح�ازتها هو التجارة (ب�ع وشراء لغرض الكسب) وجبت علیها ز�اة عروض  -

 التجارة. 

أوجب النظام في المملكة العر��ة السعود�ة على الشر�ات المساهمة دفع الز�اة ن�ا�ة عن   -

 المساهمین وهذا سوف نتطرق له الحقًا. 

 ز�اة الدیون: -

 على الغیر �سبب غیر تجاري وهي إما: �قصد بها الدیون التي للمكلف 

 ي مرجوة السداد �جب تز�یتها في �ل عام مع ماله الحاضر. أدیون جیدة  -

 ) 2014 ،دار االفتاءدیون غیر جیدة (مشكوك فیها) �جب تز�یتها مرة واحدة �عد ق�ضها ( -

 ز�اة عروض التجارة -

التجارة لغرض الكسب وتختلف عروض �قصد �عروض التجارة األش�اء المتخذة للب�ع أو الشراء بن�ة 

التجارة عن عروض القن�ة التي تعد لإلقتناء واالستعمال الشخصي ال للب�ع والتجارة، وهذه ال ز�اة 

 فیها، و�التالي ال تدخل من ضمن وعاء الز�اة. 

 :خصائصها

الكسب، هي ز�اة تفرض على راس المال العامل (المتداول) عن طر�ق الب�ع والشراء لغرض  -1

 وال یدخل في نطاقها عروض القن�ة (األصول الثابتة) التي �ستعین بها التاجر في أداء نشاطه.
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 % 2.5مقدارها   -2

 غرامًا ذه�ًا) في نها�ة الحول. 85تؤدي إذا بلغت النصاب ( -3

الشر�ات المساهمة تقوم �حساب و�خراج الز�اة ن�ا�ة عن المساهین لذلك ینظر إلى نصابها   -4

 ساهم على حدة.ككل ول�س لكل م

�النس�ة لششر�ات االشخاص، ینظر لكل شخص على حدة عند مراعاة النصاب وحساب  -5

 الز�اة.

 . المشروعات الصناع�ة تعامل معاملة المشروعات التجار�ة -6

 أساس وضع الضر��ة في اإلسالم:  1-6-2

وهي: ما �قرره السید على عبده في �ل یوم أن �عط�ه، وقد ترجم   مفعولهالضر��ة فعیلة �معنى 

لذلك اإلمام ال�خاري في صح�حه �قوله: ضر��ة العبد وتعاهد ضرائب اإلماء ثم ذ�ر حدیث أنس 

رضي هللا عنه قال: «حجم أبو طی�ة النبي صلى هللا عل�ه وسلم فأمر له �صاع أو صاعین فكلم  

 ». موال�ه فخفف عن غلته أو ضر�بته

واآل�ة الكر�مة التي حددت مصارف الز�اة بدأت بذ�ر الفقراء والمساكین، وتقد�مهما في الذ�ر یدل 

على عنا�ة اإلسالم بهما، ألّن هذا الصنف من الناس قلما �خلو منه مجتمع من المجتمعات وهو  

ة تسد حاجة هذا كثیًرا ما یهدد �حاجته المجتمع في أمنه واستقراره، فإن ثورة الفقر عارمة، ف�الز�ا

الصنف، و�طهر قل�ه من الحقد والحسد ف�ع�ش متعاونا مع إخوانه األغن�اء الذین شعر منهم  

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة قُ  ُلوُ�ُهْم �العطف والرحمة، قال تعالى: {ِإنََّما الصَّ

َقاِب َواْلغَ  ِ َ��َُّ َعِل�ٌم َحِك�ٌم} [التو�ة: َوِفي الرِّ ِبیِل َفِر�َضًة ِمَن �َّ ِ َواْبِن السَّ  ]. 60اِرِمیَن َوِفي َسِبیِل �َّ
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ومن مصارف الز�اة العاملون علیها وهم: السعاة الذین ی�عثهم اإلمام ألخذها من أر�ابها وجمعها  

حملها، و�دخل فیهم الكاتب والحارس وحفظها ونقلها ومن �عینهم في ذلك ممن �سوقها و�رعاها و�

 والقاسم.

وقد حرص اإلسالم على أن �قوم العامل �عمله مقابل أجر یتناسب والعمل الذي قام �ه، و�هذا  

یتحقق الحافز المادي الذي �جعل العامل �خلص في عمله، و�جتهد ف�ه و�ؤد�ه علي أكمل الوجوه 

ة �ان لها فضل السبق في تقر�ر هذا المبدأ  وأحسنها، ومن هنا �ظهر لنا أن الشر�عة اإلسالم�

 العظ�م. 

وفي صرف الز�اة إلى المؤلفة قلو�هم رجاء تأییدهم واتقاء �یدهم، و�لى الغزاة في سبیل هللا المقاتلین  

لألعداء الذائدین عن الدین والوطن، ما یوحي �أن من أغراض الز�اة تمكین والة األمر من الق�ام  

عن العقیدة، والدعوة إلیها �الترغیب في اإلسالم من طر�ق نشر محاسنه،   �ما عهد إلیهم من الدفاع

 ودحض المفتر�ات والش�ه التي یثیرها أعداء اإلسالم. 

ومما ین�غي الوقوف عنده واإلشادة �ه؛ اهتمام اإلسالم �محار�ة تلك المشكلة التي �انت ظاهرة  

لعرب أال وهي مشكلة الرق، وقد بدأ متفش�ة في المجمعات السا�قة لإلسالم ال س�ما في جز�رة ا

اإلسالم �معالجة هذه المشكلة بوسائل شتى منها: أنه خصص من میزان�ة الز�اة لتحر�ر الرقاب، 

وذلك �أن �شترى من السهم المخصص لفك الرقاب عبیًدا و�عتقون، و�عان منه المكاتبون، و�ذلك 

 ها خصصت جزًءا من الز�اة لفك الرقاب.تكون الدولة اإلسالم�ة أول دولة حار�ت الرق، وحسبها أن

وفي قضاء دین المدین العاجز عن الوفاء من الز�اة إ�قاء للثقة بین الناس، وتنم�ة لروح التعاون  

 والتضامن بین األفراد. 
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أما الجز�ة فقد وجبت على غیر المسلمین، �ما وجبت على المسلمین الز�اة في مقابل تمتعهم  

ینتفعون �مرافق الدولة  -الیهود والنصارى -هم وأموالهم، ألن أهل الكتاب �حقوقهم، وأمانهم على أنفس 

العامة �ما ینتفع المسلمون، ثم هم ال تجب علیهم الز�اة الواج�ة على المسلمین، ألنها وجبت على  

وجه الع�ادة، وهم ل�سوا أهال لها لعدم اإلسالم، فأوجب هللا علیهم الجز�ة بدال من الز�اة، قال تعالى: 

ُموَن َما َحرََّم �َُّ َوَرُسوُلُه وَ { ِ َوَال ِ�اْلَیْوِم اْآلِخِر َوَال ُ�َحرِّ َال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ  َقاِتُلوا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِ�ا�َّ

 ].29ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُ�ْعُطوا اْلِجْزَ�َة َعْن َیٍد َوُهْم َصاِغُروَن} [التو�ة: 

فهي �سائر الضرائب اإلسالم�ة واجب في نظیر حق، وأما ضر��ة الخراج، فقد وضعت على 

األرض التي أقر علیها أهلها من غیر المسلمین، وتر�ت بیدهم �ستغلونها و�نتفعون بها، وأول من  

فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في خالفته عندما استولى المسلمون على سواد العراق 

ة، و�تب قائد ج�ش المسلمین في موقعة القادس�ة سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه إلى أمیر  عنو 

المؤمنین عمر بن الخطاب بذلك مستشیًرا إ�اه في أمر سواد العراق، و�انت تعتبر في ذلك الوقت 

من أخصب بالد الدن�ا، و�ان سعد �عد أن أتم هللا النصر للمسلمین قام �قسمة الغنائم بین  

اهدین ما عدا األرض فإنه توقف في قسمتها، و�تب بذلك إلى أمیر المؤمنین عمر بن  المج

الخطاب طالً�ا رأ�ه في ذلك،ن و�عد أن وصل الكتاب إلى عمر رضي هللا عنه استشار في ذلك 

ك�ار الصحا�ة من المهاجر�ن واألنصار، و�عد حوار طو�ل استقر رأي عمر ووافقه مجلس شوراه  

لى ترك األراضي بید أهلها، وفرض علیهم فیها الخراج، ووضع على رقابهم الذي �ونه لذلك ع

 الجز�ة.
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ولم تكن ضر��ة الخراج معروفة في عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم وال في عهد خل�فته األول أبي  

�كر الصدیق رضي هللا عنه، فعمر رضي هللا عنه هو أول من اجتهد في فرضه، قال اإلمام أحمد 

 و�نما �ان الخراج في عهد عمر رضي هللا عنه". "ي هللا عنه: بن حنبل رض

وروى أبو یوسف عن عامر الشعبي رضي هللا عنه أن عمر رضي هللا عنه مسح السواد فبلغ ستة 

وثالثین ألف ألف جر�ب، وأنه وضع على جر�ب الزرع درهًما وقفیًزا، وعلى الكرم عشرة دراهم،  

عشر درهما، وأر�عة وعشر�ن   اثني-رقبته �عني في -الرجل وعلى الرط�ة خمسة دراهم، ووضع على 

 .درهما وثمان�ة وأر�عین درهماً 

وقد راعى عمر رضي هللا عنه في وضع الجز�ة درجة �سار �ل شخص، فجعلها على ثالث 

 درجات:

 غني موسر عل�ه ثمان�ة وأر�عین درهًما في العام. -

 متوسط في حالته عل�ه أر�عة وعشرون. -

 عل�ه اثنا عشر درهًما. فقیر �عمل   -

 كما أنه راعى في وضع الخراج على األرض ما تحتمله و�ط�قه أهلها.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فعل �أرض الشام حین فتحت مثل ما فعل �أرض 

 العراق و�ذلك فعل �مصر.
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راق على : "واعتمد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ف�ما صنع �سواد الع�قول العالمة السرخسي

السنة، وذلك أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم قال: «منعت العراق درهًما وقفیزها، ومنعت الشام ُمدیها 

 ودینارها، ومنعت مصر إردبَّها ودینارها، وعدتم من حیث بدأتم، قالها ثالًثا». 

ن". قال: قال أبو عبید: "معنى هذا الحدیث �هللا أعلم أن هذا �ائن وأنه س�منع �عد في آخر الزما

"وفي هذا الحدیث تقو�ة وحجة لعمر ف�ما فرضه على أهل العراق من الدرهم والقفیز" قال: "فاسمع 

 قول الرسول صلى هللا عل�ه وسلم في الدرهم والقفیز �ما فعل عمر �السواد وهذا هو التثبت". 

و�وضع علیها  وقال اإلمام الخطابي: "معنى هذا أن ذلك �ائن، وأن هذه البالد تفتح للمسلمین، 

الخراج شیئا مقدرا �المكاییل واألوزان، وأنه س�منع في آخر الزمان، وخرج األمر في ذلك على ما 

قاله النبي صلى هللا عل�ه وسلم، و��ان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه �أرض 

 السواد، فوضع على �ل جر�ب عامر أو غامر درهما وقفیزا". 

النبوة، إلخ�اره صلى هللا عل�ه وسلم �ما س�كون من ملك المسلمین لهذه وهذا الحدیث من أعالم 

 األقال�م، ووضعهم الجز�ة والخراج علیها، �ما �قول اإلمام الشو�اني. 

و�ما أن المسلم �جب عل�ه العشر أو نصفه في الخارج من أرضه، فالكتابي �جب عل�ه الخراج ف�ما  

ا وجب �صفة المؤنة لألرض؛ ألن �قاء األرض �أیدي  تنتجه أرضه، و�ال من الز�اة والخراج إنم 

مالكها �ستغلونها و�نتفعون بها موقوف على جهود �بیرة تبذل شق األنهار، وتعبید الطرق، و�ناء  

الجسور، ثم إن أر�ابها ال ینتفعون �ما تخرجه إذا لم تعین الدولة من �أخذ على أیدي المعتدین، 

هذه األعمال التي تقوم بها الدولة لمنفعة أر�اب األمالك،  و�حفظ األمن و�صون النظام، و�ما أن

 وجب أن تكون نفقة من �قومون بها في غالت األرض وخراجها. 
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وأما العشور التي تؤخذ في البالد اإلسالم�ة على عروض التجارة الواردة إلیها، والصادرة منها،  

 من البلدان. فأساسها ت�ادل المعاملة �المثل بین البالد اإلسالم�ة وغیرها

وسمى الفقهاء العامل الذي �قوم �أخذ العشور: العاشر، ألن ما �أخذه یدور على العشر، فإنه من  

 المسلم ر�ع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحر�ي العشر إن لم �علم ما �أخذون منا. 

لیؤمنوا التجار  ومما ین�غي في العمال الذین ینصبون لج�ا�ة العشور أن �كونوا أولي �أس ومنعة، 

من اللصوص وقطاع الطرق و�حمونهم منهم، وفي مقابل تلك الحما�ة ساغ لهم ج�ا�ة رسوم على  

ما �مر �ه التجار من أموال ظاهرة أو �اطنة تختلف في صفتها، وقدرها ت�عا الختالف الشخص  

 المار بها، فهي من المسلم ز�اة، ومن الذمي جز�ة، ومن الحر�ي جزاء الحما�ة.

ا ما یؤخذ غن�مة �القتال فقد فرض خمسة لمصالح عامة بینتها آ�ة األنفال، قال تعالى: {َواْعَلُموا وأم

ِ ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَ�ى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َوابْ  ِبیِل} َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِ�َّ ِن السَّ

ص هذا الخمس لمن سمى هللا تعالى رعا�ة للمصلحة العامة، وتز��ة  ]، وفي تخص� 41[األنفال: 

 لنصیب الغانمین حتى ال �حقد علیهم الضعفاء والمحتاجون.

أما الخمس الذي یؤخذ من المعادن والر�از فإنه �صرف في مصارف الز�اة التي مرجعها إلى  

 المصلحة العامة.

و تكو�ن مال للدولة تستعین �ه على الق�ام  وهكذا نرى أن األساس في هذه الضرائب اإلسالم�ة ه

 . )2008(الغفیلي،   بواج�اتها، والوفاء �التزاماتها
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 خطوات تحدید وعاء ز�اة عروض التجارة وحساب مقدارها: 7-2

 �مكن تحدید الوعاء �ات�اع طر�قة استخدامات األموال �التالي:

المتداولة) مثل: ال�ضاعة والذمم وأوراق  یتم تحدید وتقو�م عناصر الموجودات الز�و�ة (األصول  -

الق�ض واالسثمارات في األوراق المال�ة لقصد التجارة، والنقد لدى البنوك والنقد�ة في الخز�نة  

 وغیر ذلك من األموال المرصودة للتجارة. 

 �طرح منها:

والقروض قصیرة  عناصر المطلو�ات الز�و�ة (الخصوم المتادولة) مثل: الدائنین، وأوراق الدفع  -

األجل التي تنشأ على المنشأة نت�جة شراء ال�ضائع وغیر ذلك من االلتزامات المستخدمة في  

 . التجارة

غراما من   85هو وعاء الز�اة مع إضافة المال المستفاد إن وجد، و�تم مقارنته �النصاب  المت�قي:

اإلدارة العامة  ( مقدار الز�اة % للوصول إلى 2.5 الذهب، فإذا وصل الوعاء النصاب یتم ضر�ه بـ

 . )2008لتصم�م وتطو�ر المناهج، 

 العام للنظام الضر�بي االطار 8-2

 المفهوم العام للضر��ة  1-8-2

تّم تعر�ف الّضر��ة من قبل العدید من ال�احثین، وقد أجمعت معظم الّتعر�فات على أّن الّضر��ة  

الهیئات المحلّ�ة فیها جبًرا و�تّم تحصیلها من  هي ع�ارة عن: مبلغ نقدي تفرضه الّدولة أو إحدى 

و�كون الهدف من فرض الّضر��ة   المكّلف �شكل نهائّي ودون مقابل وفق قانون أو تشر�ع محّدد 
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المساهمة في تغط�ة نفقات الّدولة المختلفة وتحقیق �عض األهداف االقتصادّ�ة واالجتماعّ�ة التي  

 .)2020، وحمیدات ، ارنص  (أبوا لى الوصول إلیهإتسعى الّدولة 

 ممیزات النظام الضر�بي    2-8-2

 أّن الضر��ة تفرض وتحصل �شكل نقدي.  •

ولكّنها ال تفرض إال   ،أّن الجهة المخّولة �فرض الّضر��ة هي الّدولة أو أحد هیئاتها الّرسم�ة •

 �موجب قانون أو تشر�ع. 

 .أّن الّضر��ة تفرض �شكل جبري  •

 المكّلف �شكل نهائّي. أّن الّضر��ة یتّم تحصیلها من  •

 . أن المكّلف ال �حصل على مقابل عند ق�امه بدفع الّضر��ة •

، وحمیدات ، نصار (أبو أن هناك عدة أهداف تسعى الّدولة لتحق�قها من وراء فرض الّضر��ة •

2020(. 

 صدر اول قانون ضر��ة دخل    1933ففي عام   •

 26صدر قانون ضر��ة الدخل رقم  1946وفي عام   •

 25صدر قانون ضر��ة الدخل رقم  1964وفي عام   •

 34صدر قانون ضر��ة الدخل رقم  1982وفي عام   •

 1985صدر قانون ضر��ة الدخل رقم  1985وفي عام   •

 4صدر قانون ضر��ة الدخل رقم  1989وفي عام   •

 4صدر القانون المعدل لقانون ضر��ة الدخل رقم  1992وفي عام   •

 4ضر��ة الدخل رقم  صدر القانون المعدل لقانون  1995وفي عام   •
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 صدر قانون ضر��ة الدخل  2001وفي عام   •

 39صدر القانون المؤقت رقم  2003وفي عام   •

 28صدر القانون المؤقت رقم  2009وفي العام  •

 34صدر القانون رقم   2014وفي العام  •

 )2019بو نصار،  أ( 38صدر القانون األخیر لضر��ة الدخل رقم  2018وفي العام  •

 : )2018 ،والمب�عات  ضر��ة الدخل(دائرة   الدخول الخاضعة لضر��ة الدخلنواع أ 2-8-3

 . الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط االعمال -1

(النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي �مارسه شخص 

 �قصد تحقیق ر�ح او مكسب)

 الدخل من الستثمار  -2
 مصادر اخرى خلف الدخل من الوظ�فة أو نشاط العمال).(أي دخل متحقق من 

 الدخل الجمالي -3
 (دخل المكلف القائم من جم�ع مصادر الدخل الخاضعة للضر��ة).

 الدخل من الوظ�فة  -4
و عین�ة اخرى تتأتى للموظف  أنقد�ة  الرواتب والجور والعلوات والمكافآت والبدلت واي امت�ازات (

 و الخاص).أ من الوظ�فة سواء �انت في القطاع العام 

 خرى أالدخل من النقل بین المملكة وأي دولة  -5

 شر�ات النقل ال�حري "المالحه"). ،شر�ات النقل البري  ،(مثل شر�ات الطیران
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 الدخل الناجم عن اعادة التصدیر  -6

 استیرادها واعید تصدیرها مره اخرى).(وهي ال�ضاعة التي قد تم 

 الدخل من الجوائز واالر�اح  -7

 .عین�ة)دینار سواء �انت نقد�ة او  1000و�شترط ان تز�د ق�متها عن   ،(مثل جوائز ال�انصیب 

  هداف فرض الضرائبأ 4-8-2 

  أشخاصاً  اعت�ار�ین أم أشخاًصا كانوا سواء مواطنیها على الّضرائب  �فرض  تقوم عندما إنّ الّدولة

وضع أهداف   �عد  الّضرائب  تلك �فرض  و�ّنما تقوم ،عبًثا الضرائب  تلك �فرض  تقم  لم طب�عیین، فإّنها

وتم   ،األهداف تلك لتحقیق أساسّ�ة أداة  وتكون الّضر��ة ،تحق�قها إلى تصبو عینیها نصب  معّینة

 :) 2020، وحمیدات  ،بو نصارأ( لىإتقس�م تلك االهداف 

 هداف المال�ة األ -

 رفد  أجل من ،الّالزمة واإلیرادات  على األموال الحصول أجل من  الّضرائب  تلك �فرض  تقوم  فإنها

 �الّنفقات  �الق�ام وااللتزام �الّتعهد  الّدولة تقوم فعندما ،العام �اإلنفاق للق�ام وذلك للّدولة العامة الخزانة

 من مال�ة مصادر أخرى  ناح�ة من یلزمها ذلكفإّن  ناح�ة، من خدمة مواطنیها أجل من الّالزمة

 .المصادر تلك أهمّ  بل الّضرائب، هو األساسّ�ة المالّ�ة المصادر تلك وأحد  ،بتعهداتها الوفاء أجل

 هداف االقتصاد�ة األ -

 : هم االهداف االقتصاد�ة التي اهتم بها النظام الضر�بي والذي قام بتحق�قها هيأ ن من أ

 . الصناعات المحل�ة وحمایتها من المنافسات الخارج�ةالعمل على تشج�ع  -
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 .نوج�ه االستثمارات المحل�ة الى �عض القطاعات المرغوب بها -

 �عض  أو تلك الّضرائب  بتخف�ض  �الق�ام ف�كون  اقتصاديّ  ر�ود  وضع لمعالجة الّضرائب  استخدام -

 الّشرائ�ة القّوة ز�ادة خاللمن  وذلك العام االقتصاديّ  الوضع تحر�ك أجل من وذلك الّضرائب  أنواع

 منها.  الجزء األّول في الّضرائب  معدالت  وتخف�ض  �فرض  المتدّن�ة الّدخول لذوي 

 هداف االجتماع�ة  األ -

  أهداف  هناك و�ّنما ،العاّمة الخزانة لرفد  تسعى فقط ال فإّنها الّضرائب  �فرض  تقوم عندما الّدولة فإنّ 

 أوضاع لتصح�ح وذلك ،االجتماعّ�ة األهداف :األهدافهذه  ومن ،إلیها الّدولة تسعى أخرى 

 : قائمة، ومن هذه األهداف ما �أتي اجتماعّ�ة

فرض  خالل من  الّسكان�ة الّس�اسة تحّقق أن الّدولة تستط�ع �حیث  :الّنسل �عملّ�ة الّتحكم -

 قلیالً  الّسكانعدد  بها �كون  التي الّدول �عض  نجد  حین ففي نسبً�ا، إجراء ذلك و�عدَ  ،الّضرائب 

 معدالت  إجراًء بتخف�ض  الّدولة تتخذ  فقد  الموالید، نس�ة وز�ادة ،السكان عدد  ز�ادة إلى وتسعى

 للّدول �النس�ة أّما ،دخول األفراد  على الّضرائب  أوتخف�ض  ،األسرة أفراد  عدد ازداد  كلما الّضر��ة

 ازداد  كلما الّضر��ة معدالت  ز�ادة إلىجأ  قد تلالّسكان ف عدد  وتخف�ض  النسل  تحدید  نحو  تتوّجه التي

 هذا �الحس�ان �أخذون  مواطنیها �جعل مّما ،الّدخول على الّضرائب  ز�ادة أو ،األسرة أفراد  عدد 

 ). 2006 ،(ملحم الصین ذلك على ومثال ،المع�ار

�الق�ام   ذلك و�كون  :قلیلة �أیدي فئة  الّثروات لتلك الّتكتل ومنع  والّثروات الّدخول توز�ع إعادة -

 أو ،اإلسكندفان�ة والدول ألمان�ا في �حدث  كما الّثروات  تلك على الّضرائب  لفرض  آلّ�ة �إ�جاد 

 علیها األغن�اء.  �قبل التي الّسلع على الّضرائب  معدل ز�ادة أو الّتصاعد �الّضرائب  تطبیق �اإلمكان
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 أما منها، العبء األكبر یتحّملون  وهم األغن�اء نصیب  من الّضرائب  تلك تكون  الّطر�قة و�هذه

 دخولهم لز�ادة �عطي اإلمكان�ة وهذا الّضرائب  بتلك كثیرا تتأثر ال فإّنها الفقیرة للّط�قات  �الّنس�ة

 .األغن�اء عكس على لإلنفاق المعدة

�فرض  الّدولة تقوم  فقد  الّسلع، ل�عض  �النس�ة وخاّصة :المشینة االجتماّع�ة الّظواهر من الحد -

 على ذلك أمثلة وخیر وشرائها، الّتعامل منع أجل من السلع من األنواع تلك على عال�ة ضرائب 

 الكحول والّدخان.

 بها المجتمع �مرّ  اجتماعّ�ة لمشكالت  حدّ  وضع أجل من الّضرائب  تستخدم الّدولة أنّ  نرى  هنا ومن

 . )2015 ،تخف�ضها (الحاج  أو الّضرائب ومعدالتها نسب  بز�ادة إّما

 الضرائب أنواع 5-8-2

 وذلك الضر�ب�ة، االهداف �إختالف االنواع تختلف حیث  الدول، تفرضها التي الضرائب  انواع تتعدد 

 إلى  الضرائب  تقس�م �مكن انه إال واإلجتماع�ة، االقتصاد�ة وآثارها أهمیتها حیث  من تتفاوت  النها

  الفرع�ة األنواع من نوع �ل و�تضمن الم�اشرة، غیر والضرائب  الم�اشرة الضرائب  هما نوعین،

 : )2019نصار،  أبو ( �أتي �ما وهي األخرى،

 الضر��ة الم�اشرة -1

الضر��ة التي �كون راس المال وعاًء لها، �شمل جم�ع   هي  المال:  رأس على الضرائب  -

 والسندات  االسهم أو الثابتة االصول مثل محددة زمن�ة لحظة في ق�مة تحقق التيالممتلكات 

 . نقد   �صورة إدارتها یتم التي
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  وتمتاز عناصرها،  �عض  أو الثروة على  المفروضة الضر��ة  وهي : الثروة على الضرائب  -

 . ق�متها �إنخفاض 

  بنس�ة المال  رأس على المفروضة الضرائب  وهي: المال رأس على االستثنائ�ة الضرائب  -

  لتغط�ة  حاجتها مثل الدولة بها تمر التي  المال�ة المشاكل ل�عض  الحلول إ�جاد  بهدف أعلى،

 . الدیون  لتسدید  حاجتها أو  الطارئة االلتزامات  �عض 

  أو  المعنوي  الشخص  �حققه الدخل الذي من المقتطعة الضر��ة وهي: الدخل على الضر��ة -

 الطب�عي. 

 وقد  صاحبها، وفاة عند  الممتلكات  على تفرض  التي الضرائب  المیراث: وهي على الضرائب  -

 .وارث  �ل نصیب   على أو الممتلكات  مجموع على الضرائب  من النوع هذا �فرض 

 الضر��ة الغیر م�اشرة  -2

 �سهولة  الضرائب  هذه وتتصف الثروة، او الدخل على ول�س الفرد  یتحملها التي الضرائب  وهي

 :)2016 مل�كة،( الم�اشرة غیر  الضرائب  وتضم لآلخر�ن، عبئها   نقل و�مكان�ة تحصیلها

 للحصول الدخل إنفاق مقدار على المفروضة  الضر��ة  وهي :واإلنفاق التداول على الضر��ة -

  مختلف  أي السلع، �افة على فرضها یتم التي الضر��ة وهي والخدمات، السلع على

 الدخل على  المفروضة الضرائب  وهي االستهالك، على  الضرائب  وتتضمناإلنفاق  مجاالت 

 اإلنفاق.  على  العامة الضر��ة و�ذلك مختلفة، أطراف بین وتداولها اإلنفاق حال في

 أم استیراداً  �ان سواء ال�ضائع على فرضها یتم التي الضرائب  وهي: الجمر��ة الضرائب  -

 .البالد  حدود  عبر  تمر  التيو  تصدیراً 
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 تداولها، عند  العین�ة المتلكات  على فرضها یتم التي الضرائب  وهي: التداول على الضرائب  -

 .المؤسسات  أو األفراد  بین  ملكیتها انتقال عند  العقارات  مثل

"الطب�عیین" و"االعت�ار�ین "الخاضعین لضر��ة الدخل معدالت ضر��ة الدخل لالشخاص 6-8-2

 ) 2020حمیدات، و  ،نصار بوأ(

لغرض احتساب  االشخاص الطب�عیینلقد قام المشرع االردني �فرض ضر��ة متصاعدة على 

 ضر��ة الدخل �التالي:

 ألول عشرة آالف دینار.  %7 -

 عن �ل دینار من العشرة آالف التال�ة.   %14 -

 عن �ل دینار زاد عن العشرة آالف االولى والثان�ة.   %20 -

 : المشرع االردني �فرض الضر��ة الثابته علیهم �التاليما لالشخاص االعت�ار�ین فقد قام أ -

 لقطاع الصناعة. 14% -

 . التجارةلقطاع  14% -

لقطاعات االتصاالت وتوز�ع وتولید الكهر�اء وشر�ات التعدین األساس�ة وشر�ات  24% -

التامین و�عادة التامین والوساطة المال�ة والشر�ات المال�ة واألشخاص االعت�ار�ین الذین  

 .�مارسون أنشطة التأجیر التمو�لي

 البنوك. لقطاع 35% -
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  تطب�قها تم الدرسة �ون  2014 لسنة 34 رقم والمب�عات  الدخل ضر��ة قانون  حسب  النسب  هذه

 الدخل ضر��ة قانون  ل�ص�ح تغیر انه حیث  المفعول، ساري  القانون  هذا فیها �ان التي الفترة خالل

 . 1/2019/ 1 من اعت�ارا المفعول ساري  أص�ح والذي 2018 لسنة 38 مرق

تبني العدید من االسترات�ج�ات والطرق ملت دائرة ضر��ة الدخل والمب�عات في االردن على كما ع

لز�ادة إلتزام المكلفین والحد من التهرب الضر�بي، وذلك من خالل الق�ام �العدید من االنشطة  

 : )2018 واالجراءات والتي تتضمن ما یلي (دائرة ضر��ة الدخل والمب�عات،

دمة، �ما تعمل إدارة دائرة رفع مستوى الشفاف�ة ونشر الثقافة الضر�ب�ة، وتحسین جودة الخدمات المق

ضر��ة الدخل والمب�عات �إت�اع االسالیب اإلحصائ�ة من خالل نظام العینات لتحدید حجم العینات  

�االضافة الى إعداد تقار�ر نسب االلتزام الضر�بي لجم�ع المكلفین في األردن، ا تدق�قه  التي یتم

ة العینات، واخت�ارها �ما یتالئم مع  دوري، وذلك من خالل دراسة مستوى خطور  ولكل مدیر�ة �شكل 

 طاقة المقدر�ن والمدققین االنتاج�ة.

وتقوم دائرة ضر��ة الدخل والمب�عات �إعداد خطة سنو�ة لكافة المدیر�ات التنفیذ�ة، أخذة �عین  

االعت�ار الطاقة االنتاج�ة لمدققي هذه المدیر�ات، ونوع�ة الملفات والمكلفین التا�عین لها، �االضافة  

ى دراسة نسب إلتزام المكلفین في هذه المدیر�ات، �ما و�تم متا�عة التقدیر األولي والتقدیر اإل  ال

داري لملفات المكلفین غیر الملتزمین، ومتا�عة ملفات المستوردین �إسم الغیر، �االضافة الى وضع 

 خطط خاصة �مراق�ة شر�ات التخل�ص وعمل�ات االستیراد.

لمب�عات �إعادة توز�ع الملفات الضر�ب�ة واعادة النظر بت�عیتها  وتقوم دائرة ضر��ة الدخل وا

للمدیر�ات، وذلك إعتمادًا على حجم المكلف وموقع عمله والمخاطر المرت�طة �عمل�ة تدقیق  
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سجالته، �االضافة الى العمل على تطو�ر إسترات�ج�ات التحصیل، وتخف�ض حجم التأخرات  

�ما  العلنيالتبل�غ والتنفیذ الجبري، والحجز والب�ع �المزاد  الضر�ب�ة، وذلك من خالل تفعیل إجراءات 

یتم تحلیل الدیون حسب حجم الدین وعمره وقطعیته، �االضافة الى العمل على متا�عة المكلفین  

 ذوي االرصدة التي تبلغ ملیون دینار واكثر و�عطائها االولو�ة �سبب أهمیتها النسب�ة. 

 م�ادئ الضرائب   7-8-2

تطبیق الضرائب على مجموعة من الم�ادئ والقواعد األساس�ة التي ین�غي أن تستخدمها �عتمد 

الدولة ممثلًة �الحكومة وتضعها �عین االعت�ار وتلتزم فیها عند وضع و�قرار نظام للضرائب �كون  

: و�عزز التوافق بین مصالح �افة أر�ان الضر��ة، وف�ما �أتي أهم هذه الم�ادئ وفَعاالً  ناجحاً 

(Bragg, 2020) 

و�عني انتشار نظام الضرائب عبر أوسع عدد من أفراد المجتمع   مبدأ العموم�ة "العدالة": -1

و�صورة تتناسب مع   یتم فرض أع�اء ضر�ب�ة على شخص دون سواه، أال�صورة عادلة، أي 

 المقدرة المال�ة للفرد المكلَّف.

د وجود استخدام محدد لها و�عني استهداف الضرائب عن :مبدأ االستخدام الواسع للضرائب -2

فقط، أي عندما �كون هناك سبب واضح بین الضر��ة واالستخدام، و�شكل عام یتم جمع  

 الضرائب لالستخدام العام.

: و�عني أّن ما یدفعه المكلَّف من الضرائب �جب أن یتناسب طرد��ا مع المنفعة  مبدأ المنفعة -3

المكّلفون المستفیدون �شكل �بیر من الخدمات التي تقدمها  المستلمة والمتحققة له، فاألفراد 

 الدولة علیهم دفع ضر��ة عال�ة والعكس صح�ح. 
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: �جب أن یتطابق مستوى الضر��ة المدفوعة من قبل المكّلفین تقر�ً�ا مع  مبدأ مطا�قة النفقات -4

كال�ف،  حجم النفقات المتوقعة، �حیث تكون السلطة التي تفرض الضر��ة حذرة في تغط�ة الت

 وال تفرض ضر��ة زائدة عن الضرورة.

: و�عني فرض الضرائب فقط عندما �كون هناك استخدام محدد لها، أي أن مبدأ الشمول�ة -5

�كون سبب واضح بین الضر��ة واالستخدام، في جم�ع الحاالت األخرى یتم جمع الضر��ة  

 لالستخدام العام. 

كون إدارة الضر��ة �س�طة قدر اإلمكان،  : و�عني �جب أن تسهولة االمتثال وااللتزام مبدأ -6

�حیث ال یواجه من یدفعها صعو�ة �بیرة في االلتزام �متطل�ات تأدیتها، ومن الناح�ة المثال�ة  

 تعتبر الضرائب غیر مرئ�ة لدافعي الضرائب.

و�عني �جب أن تكون أي إعفاءات ضر�ب�ة ضمن فترة زمن�ة   مبدأ محدود�ة اإلعفاءات:  -7

، و�تم �عده التخلص من اإلعفاءات، حیث �كون الهدف من اإلعفاءات محدودة ولسبب محدد 

 فقط تشج�ع أنواع معینة من السلو��ات والتصرفات، والتي عادًة ما تتعلق �التنم�ة االقتصاد�ة. 

و�عني �جب أن �كون طر�قة حساب ودفع الضر��ة فهمه سهًال على   مبدأ القابل�ة للفهم: -8

 المكّلف، و�التالي تجنب وتالفي أي أخطاء في تحو�ل أو احتساب الضر��ة. 

 مشاكل الضرائب   8-8-2

�ما أن الضر��ة تنطوي على اقتطاع جزء من دخل األفراد والمنظمات المختلفة، فمن المتوقع وجود  

جوء ال�عض إلى محاولة التخلص من دفع المستحقات الضر�ب�ة المترت�ة  مشاكل ومعّوقات جّراء ل
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وتتخلص أهم أسالیب التخلص  ،علیهم �شتى الطرق واألسالیب، سواء مشروعة أو غیر مشروعة

 :),Kagan  2018( من دفع الضر��ة �اآلتي 

ق�ام المكلَّف ب�عض األعمال المشروعة أو غیر المشروعة : و�قصد �ه التهرب الضر�بي -

بهدف تخف�ض مقدار الضر��ة المستحقة عل�ه وقد �قوم بذلك لعدة أس�اب منها االستفادة 

من الغموض ووجود �عض الثغرات في قانون الضر��ة، و�قوم �عمل�ة التهرب من خالل تلك 

المتهر�ین من الضر��ة سبً�ا للتهرب الثغرات، �عد ضعف الجزاء القانوني والعقو�ات على 

من دفع المستحقات الضر�ب�ة، �حیث یوازن المتهرب بین المنفعة الذي �حققها من التهرب 

و�ین العقو�ات التي �مكن أن تلحق �ه في حالة اكتشاف أمر تهر�ه، فإذا �انت العقو�ات  

 فإن ذلك س�شجعه على التهرب. فضةفقط مال�ة وذات ق�مة منخ

و�قصد �ه أن یتمكن المكّلف من تجنب دفع الضر��ة �استغالل وجود  لضر�بي:التجنب ا -

ثغرات في القانون دون أن �ظهر في موضع المخالف للقانون؛ أي أّنه یتم تجنب الضر��ة  

عن طر�ق االستعانة �القانون نفسه، فنت�جة لقدم دقة نصوص القانون أو عدم إحكام  

ماالت قد یتمكن الشخص من تحر�ف النصوص أو ص�اغتها أو عدم تغطیتها لكافة االحت

 تالي هو غیر مخالف أمام القانون. تفسیرها لصالحه دون أن �خالفها، و�ال

: و�قصد �ه فرض ضر�بتین أو أكثر على المكّلف أو المادة الضر�ب�ة  االزدواج الضر�بي -

نفسه   نفسها أو فرض الضر��ة نفسها أو ضر��ة من النوع نفسه أكثر من مرة على الشخص 

وللمال نفسه في مدة واحدة، وأكثره شیوًعا ما �حدث في التجارة الدول�ة عند فرض ضر��ة  

 على نفس المادة في بلدین مختلفین 

http://www.investopedia.com/
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 الدراسات السا�قة9-2 

 الدراسات �اللغة العر��ة  1-9-2

 . "ثر �ل من الز�اة والضر��ة على التنم�ة االقتصاد�ةأ" :) �عنوان2010( حسونة دراسة -

هدفت هذه الدراسة إلى ب�ان ماه�ة �ل من الز�اة والضر��ة واختالف دور �ل منهما عن اآلخر، 

�ل من الضر��ة والز�اة في المساهمة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة في المجتمعات   و��ان أثر

اإلسالم�ة، و��ف�ة استخدامهما وتوض�ح آل�ة االستخدام، مع إظهار ��ف�ة مساهمة الز�اة في  

 داث التنم�ة وحل المشكالت االقتصاد�ة في حال تم تطب�قها حسب قواعد الشر�عة اإلسالم�ة. إح

وأهم�ة هذا المورد المالي المهمل، مع محاولة اإلجا�ة عن �عض التساؤالت التي وردت في  

 .المقدمة

القد�م ات�عت الدراسة المنهج االستقرائي في جمع المادة العلم�ة لهذه الدراسة �شكل �جمع بین 

والحدیث، من خالل عرض مجهودات علمائنا القدامى و�تا�ات علمائنا المحدثین، والر�ط بین الفقه  

 .اإلسالمي والمشكالت االقتصاد�ة المعاصرة

الز�اة تعتبر نظامًا شامًال للجوانب  وختمت الرسالة �خاتمة بینت فیها أهم النتائج والتوص�ات إن

تسهم الز�اة في  ، و ن�ة واالجتماع�ة واألخالق�ة والمال�ة والس�اس�ةالمختلفة من ح�اة المسلمین الدی

تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة في المجتمع اإلسالمي �ما تحققه من آثار على اإلنفاق واالستثمار  

الز�اة أسلو�ًا من أسالیب توز�ع الثروة والدخل  تعد ، والتوز�ع، واالستقرار االقتصادي في المجتمع

 . و�راعى في توز�عها معاییر مختلفة من شأنها تحقیق العدل والمساواة بین الناسمعًا، 

تناولت هذه الدراسة نظام الز�اة �مورد تمو�لي �اإلضافة لكونها ع�ادة، فهي من أهم الع�ادات ذات 

الطا�ع المالي الخالص، ومن هنا �أتي دورها المزدوج �ع�ادة وأداة تنمو�ة �قدمها االقتصاد  
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و��ان مد ى  ، مي عالجًا لما تعان�ه المجتمعات اإلنسان�ة من اختالل في توز�ع الثروة والدخلاإلسال

تغیب هذه األداة التمو�ل�ة المنتظمة وافرة الحصیلة التي ال یوجد لها مثیل في أي من االقتصاد�ات  

قتصاد�ة  الوضع�ة عن واقع المسلمین، و فعال�ة مساهمتها في حل جم�ع المشاكل االجتماع�ة واال

التي نعاني منها، إذا استخدمنا هذا النظام �طر�قة صح�حة موافقة للشر�عة اإلسالم�ة، وتناولت  

 . أ�ضًا هذه الدراسة دور الضر��ة في إحداث التنم�ة

 . "دور الز�اة في التنم�ة االقتصاد�ة" :) �عنوان2010(  عماوي  دراسة -

العلم الشرعي �عامة، والتعمق في موضوع الز�اة إلى الرغ�ة في االستزادة من هدفت هذه الدراسة 

�خاصة، ونظرًا لألهم�ة القصوى لهذا الموضوع، لتعلقه �ح�اة األفراد الیوم�ة، ولكثرة المحتاجین إلى 

أموال الز�اة، ولرد على �عض من �حاول التقلیل من أهم�ة الز�اة، ومن جدوى االقتصاد اإلسالمي  

 .�شكل عام

فقد  ةصوًال لإلجا�ة على أسئلة الدارسراسة المنهج االستقرائي والتحلیلي و حیث ات�عت في هذه الد 

قمت بتت�ع آراء الفقهاء وأدلتهم من �تبهم المعتمدة والموازنة بین هذه اآلراء ومناقشتها والترج�ح بینها  

مت �ما ق الخصوص واإلفادة من الدراسات الحدیثة بهذا  ،كلما لزم ذلك بناء على ثبوت الدلیل وقوته

بتخر�ج األحادیث النبو�ة الواردة في الدراسة من �تب الحدیث المعتمدة مع ب�ان درجة الحدیث من  

 و�ذلك العلماء في ثنا�ا الدراسةحیث الصحة والضعف، وعملت على ترجمة األعالم الوارد ذ�رهم 

 ).المعاصرون فقد ترجمت لهم جم�عا أنى ورد ذ�رهم، واعتمدت في ذلك على ش�كة (اإلنترنت 

وقد أظهرت الدراسة أوجه الش�ه وأوجه الفرق بین الز�اة والضر��ة، وتمیز الز�اة عن الضر��ة في  

�ما أظهرت الدراسة أهم�ة العمل الشعبي المؤسسي الذي تقوم �ه لجان الز�اة  ، كثیر من المجاالت 

 . والجمع�ات الخیر�ة في دفع عجلة التنم�ة
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"النظام الضر�بي بین الفكر المالي المعاصر والفكر المالي  ) �عنوان2014( نابتيدراسة  -

 . اإلسالمي"

توض�ح أشكال الضرائب المعاصرة و�ذا تر�یب النظام الضر�بي  الى الدراسة  هذه هدفت 

ثم تقوم �مقارنة �ل منهما من حیث التعر�ف والخصائص، األساس النظري، القواعد،   ،اإلسالمي

 �مكن أن یواجهها �ل من النظام الضر�بي المعاصر واإلسالمي الوعاء الضر�بي، والمشاكل التي

تعتبر هذه الدراسة مقارنة لتشكیلة النظام الضر�بي المعاصر والنظام الضر�بي اإلسالمي وذلك 

بتوض�ح أوجه التوافق واالختالف بین �ل منهما من خالل دراسة حالة للنظام الضر�بي في �ل من  

 .جزائرالمملكة العر��ة السعود�ة وال

تخلص هذه الدراسة إلى أنه �الرغم من التشا�ه الموجود بین الضر��ة المعاصرة والضر��ة 

األهداف واألنواع إال أن الفرق واضح و�تجسد في المصدر  ،اإلسالم�ة من ناح�ة التعر�ف

�ما تبین أن القواعد واألسس التي بنى علیها المفكرون االقتصادیون الكالس�كیون   ،التشر�عي

�ما وضح الجانب  ،الضر��ة المعاصرة، �ان اإلسالم سا�قًا في استخدامها منذ عدة قرون مضت 

التطب�قي للدراسة أن التطب�قات الحال�ة للضر��ة اإلسالم�ة تتجسد في الز�اة والتي تعتبر إیرادا  

في المملكة العر��ة السعود�ة، بینما في الجزائر یتم إخراجها من طرف األشخاص طوعا   حكوم�ا

 .لصالح الفقراء أو بدفعها لصندوق الز�اة التا�ع لوزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف

 . "دور أموال الز�اة في التنم�ة االقتصاد�ة" ) �عنوان2015( الش�خ خلیل دراسة -

قتصاد�ة في قطاع  االهدفت هذه الدراسة �شكل رئ�سي للتعرف على دور أموال الز�اة في التنم�ة 

ز�ع الدخل والثروة، تو  واعادة من الفقر، تخف�ض ال�طالة،  الحد ت التال�ة: الغزة، المتمثلة في المجا 
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طاعات  ت التي تواجه أعمال الز�اة في قطاع غزة في دعم قالالتعرف على المشك ىضافة إلإل �ا

قتصاد�ة، وسبل تنم�ة أموال الز�اة واستثمارها وتطو�رها في قطاع غزة من وجهة نظر  االالتنم�ة 

 . القائمین علیها

ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام �ل من المنهج الوصفي التحلیلي، ومنهج تحلیل المضمون في 

وتم إعداد است�انة لهذا  ،و�ةول�ة والثاناألل جمع الب�انات من مصادرها الإجراء الدراسة من خ

ت السا�قة، تم تطب�قها على جم�ع العاملین في  االفقرة موزعة على المج 43الغرض مكونة من 

وقاف والشئون الدین�ة ولجان الز�اة المنبثقة عنها، وعلى  ألالعامة للز�اة التا�عة لوزارة ااإلدارة 

است�انة على   105فردًا، وقد تم توز�ع  105 الفلسطین�ة، وال�الغ عددهم العاملین في هیئة الز�اة

 ة. من حجم المجتمع العین% 95.2مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد 

هذا وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج التي تشیر إلى أن الز�اة في قطاع غزة تواجه  

مشكلة في عدم تعاون الجهات الرسم�ة والحكوم�ة من أجل المساهمة في استثمار أموال الز�اة 

وتعاني �ذلك من قلة الموارد التا�عة لهیئات ولجان الز�اة، والتي من شأنها المساهمة في عمل�ة  

قتصاد�ة، �ما أن الجمهور في قطاع غزة �عاني من مشكلة في حصر مفهوم الز�اة االالتنم�ة 

قتصاد�ة، في حین أن  اال�المسألة التعبد�ة المحضة، دون النظر إلى أنها أداة للمساهمة في التنم�ة 

  م في نشر الوعي حول الز�اة، و��ان مدى أهمیتها في ال عاإل قطاع غزة �عاني من قلة مساهمة 

 .قتصاد�ةاالالتنم�ة 

وقد أوصت الدراسة �العمل على تشج�ع المستثمر�ن في استثمار أموال وموارد هیئات ولجان الز�اة 

في قطاع غزة و�ذلك العمل على  اإلعالمفي قطاع غزة والعمل على تفعیل سبل تنم�ة الز�اة في 

من أجل تمو�ل مشار�ع   واالعمال االموالقات محل�ة وعر��ة ودول�ة من أصحاب النسج ش�كة ع
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قتصاد�ة و العمل على تنو�ع ص�غ استثمار  االتساهم في تمكین الز�اة من المساهمة في التنم�ة 

  ال وتمو�ل الز�اة في قطاع غزة والعمل على توع�ة المستثمر�ن حول ترشید شروطهم �حیث 

هم�ة الز�اة في  ت وأ الستثمار والتنم�ة، والعمل على حث وتوع�ة الجمهور في مجا االتتعارض مع 

 .تدع�م أر�ان التنم�ة، وعدم حصرها في الجانب التعبدي المحض 

 لشر�ات  المب�عات ضر��ة احتساب طرق  أثر": �عنوان )2017( والقضاة ،الع�ادي دراسة -

 ."العامة اإلیرادات على األردن�ة االتصاالت

مب�عات خدمات شر�ات هذه الدراسة إلى معرفة طرق احتساب الضر��ة العامة على هدفت 

وأثرها على االیرادات العامة، ومقارنة هذه الطرق مع مثیالتها في �عض  ،االتصاالت األردن�ة

الدول العر��ة، والتأكد من أن جم�ع الخدمات التي تقدمها هذه الشر�ات خاضعة للضر��ة العامة وال  

 یوجد تهرب من الضر��ة العامة على خدمات االتصاالت في األردن.

ستخدم هذه الدراسة المنهج االستقصائي من خالل المقابالت الشخص�ة مع الموظفین المعنیین في  ت

الدوائر الضر�ب�ة الذین یرفضون توثیق اسمائهم في �ال البلدین االردن والسودان، و�ذلك استخدام 

سیتم  المنهج التحلیلي لمعرفة حجم التهرب الضر�بي إن وجد لدى شر�ات االتصاالت االردن�ة، و 

استقصاء طرق احتساب الضر��ة على شر�ات االتصاالت في �عض الدول المجاورة ذات 

 االقتصاد�ات المشابهة القتصاد االردن والسودان نموذجًا.

وقامت الدراسة �اإلجا�ة على مجموعة من األسئلة، وتوصلت الى أن هناك قصورًا في احتساب 

الضر��ة العامة على خدمات االتصاالت في األردن ناجم عن الطر�قة التي یتم فیها احتساب 

الضر��ة العامة، وهو األمر الذي أدى بدوره إلى وجود تهرب من دفع الضر��ة على الخدمات 
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  2013-2010لتي تقدمها هذه الشر�ات، على الرغم من أن خدماتها نمت خالل االعوام  المجان�ة ا

وأوصت الدراسة  ، %7%، بینما انخفضت إیرادات الضر��ة العامة عن نفس الفترة بنس�ة 78بنس�ة 

�ضرورة تعدیل التشر�عات الضر�ب�ة في األردن �ما یتواءم مع الطر�قة الم�اشرة في احتساب 

 .ة على مب�عات الخدمات التي تقدمها شر�ات االتصاالت الضر��ة العام
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 جنب�ة األ�اللغة الدراسات  2-9-2

 Revenue Impact of a Sales Tax on”�عنوان:) Propheter, 2010( ةدراس )3

Services”   

األمثل  الدراسة الى معرفة أثر ز�ادة ضر��ة المب�عات على الخدمات ومعرفة الحل  هذه هدفت 

لمشكلة العجز المالي، من حیث توس�ع قاعدة ضر��ة المب�عات أو ز�ادة نس�ة ضر��ة المب�عات،  

و�ان من بین  ، 2011-2010مل�ار دوالر للسنة المال�ة  20حیث یبلغ عجز وال�ة �الیورن�ا نحو 

ات المقترحات توس�ع قاعدة ضر��ة المب�عات لتشمل الخدمات، حیث تم جمع مجموعة من الب�ان 

عام من أجل معرفة تقل�ات   15دولة على مدى  43عن المب�عات واستخدام االیرادات الضر�ب�ة لـ 

االیرادات عبر دورات االعمال المتعددة لتحقیق في العالقة بین قاعدة ضر��ة المب�عات واالیرادات، 

اخل وعبر �ل و�انت هناك ثالث نتائج رئ�سة هي: أن االیرادات المحتملة تختلف اختالفا �بیرا د 

فئة و�ل خدمة، وفي المدى القصیر فإن ز�ادة معدل الضر��ة یؤدي إلى المز�د من االیرادات 

 مقارنة مع توسعة القاعدة الضر�ب�ة.

 Factors Affecting”:�عنوان ) ,Siswantoro & Nurhayati 2012( ةدراس )4

Concern about Zakat as a Tax Deduction in Indonesia” 

  من  مخصومه �اعت�ارها  الز�اة تفضیل على تؤثر التي العوامل �عض  تحلیل إلى الدراسة هذه هدف

  من  الز�اة �إعفاء المتعلق القانون  فعال�ه مدي ةدراس لىإ �ضاً أ هدفت  اندون�س�ا؛ �ما  في الضرائب 

   الضرائب 
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  عبر  واستب�انات  مستندات  تحلیل  مثل متعدده �حث�ه  مناهج استخدام في  الدراسة أهداف ولتحقیق 

  من  عینات  أحد  تم الضرائب، وقد  مكتب  في  العمالء خدمه مع هاتف�ه مقابالت  واجراء اإلنترنت 

 2012  یونیو وحتى ابر�ل من المستندات 

  المعف�ه  الز�اه تفضیل  على ثرأ فقط واثقه عاملي  أن اهمها النتائج من عدد لىإ ةالدراس توصلت و 

 على  القدرة مدي في ا�جاب�ا دوًرا تلعب  الدخل ومستوي  والتعل�م العمر عوامل ان الضرائب، �م من

  �اعت�ارها  �الز�اة الشعبي  االهتمام  من بیئه على  الضرائب  موظ�في معظم �كن لم أنه، و الز�اة دفع

   الضرائب  من تخصم

  من  وخصمها الز�اة فرض  االندون�س�ة الحكومه على أهمها �ان  توص�ات  عدة ةالدراس عنونتج 

  هنالك  �كون  ان  �جب ، و للمستفیدین وصرفها جمعها مسؤول�ة بتولي الحكومه تقوم ان على الضرائب 

 هذه مع تتعامل التي الحكوم�ة والمؤسسات  الدینه الشؤون  وزارة  المال�ه وزاره بین  جید  تنسیق

 .المسألة

 Impact of Zakat on Economy“ �عنوان: ) ,2012Riaz & Tararدراسة ( )5

Structure and Implementation in Pakistan” 

  وهو  الز�اه ضر��ه طب�عه في ال�حث  و�ذلك �اكستان، في الز�اة بن�ه تحدید  الى الدراسة هذه هدفت 

 ةالدراس هذه غطت  حیث ، نسبً�ا االنخفاض  في �أخذ  الذي المال من الحد�ه المنفعه في الداللة دو

  الملتزمین  اغلب  ان  معتبرا، واقعي �معني  ال�احثین قبل من  اهماله  یتم الذي الز�اة موضوع تجر�بً�ا

 . المطاف نها�ه في المجمتع على تصفیها التي  �الفوائد  معرفه لدیهم ل�س لكن یدفعها �قومون  �الز�اة
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  ال  الذین الولئك العمل امكان�ه الز�اده المالي المساعد  تعد  الز�اة ان الى الدراسة وتوصلت 

  ألولئك  االقتصادي التأهیل اعاده في فاعال دوًرا یلعب  وا�ضا، المع�شه أع�اء تحمل �ستطعیون 

  على  القضاء  في ا�جاب�ة اثارا له ان  حیث  ،أنفسهم العاله  العمل على القدره في  �عانون  الذین

، العامه االجتماع�ة الرعا�ه نظام انه على ال�ه  ینظر وا�ضا المجتمع في الثروة توز�ع واعاده التسول

  الفقراء  مساعده على القادر الدخل وقدمت  المالي،  االستقالل تحقیق على الناس �عض  ساعدت  فقد 

 . التوسع في االجتماع�ة الرعا�ه مؤسسات  وتمكین

 Potential of Zakat in Eliminating Riba“ :�عنوان ) Mohsin, 2013( دراسة )6

and Eradicating Poverty in Muslim Countries (Case Study): Salary 

Deduction Scheme of Malaysia” 

  النظام  ضل في الز�اة مؤسسه واعادة أح�اء في مالز�ا نجحت  ��ف اظهار الى الدراسة هذه تهدف

  النظر  في المتمثلة الثانو�ة األهداف الى �اإلضافة الراتب، من الخصم نظام  خالل من مثًال  الحالي،

  یتعلق  ف�ما احصائ�ة ب�انات  وتقد�م الفقر على  والقضاء الر�اء على القضاء في الز�اة قدره الى

 المؤسسة هذه من  المختلفة االسالم�ة البلدان في جمعها  �مكن التي االموال  من الهائله �الكم�ه

 .الدول تلك مشاكل على للتغلب 

  من  الثالث  الر�ن هي  الز�اة أن من الرغم على  انه أهمها النتائج  من عدد  الى الدراسة توصلت  وقد 

 الى  االسالم�ه الدول اجبر بدوره هذا طو�له، لفتره الموسسة هذه اهمال تم انه اال االسالم، أر�ان

 أدله ةالدراس قدمت  اخرى  جهه ومن، الدول تلك في نشر في سب�اً  �ان الذي االمر ا� �الر  االقتراض 

ة الممارس الدول تلك ات�عت  إذا �ز�اه جمعها �مكن التى  االموال من الهائله �الكم�ه تتعلق  احصائ�ه

 . مالیز�ا في المت�ع الراتب  من الخصم لنظام الحال�ه
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  المتعلقة  اال�حاث  من المز�د  اجراء ضروره همها أ  �ان التوص�ات  من عده الدراسة عن نتج كما

  التي  االموال من الفعلي المبلغ إظهار على تساعد  التى �حاث األ ةخاص الز�اة ومؤسسة �الز�اة

 .الز�اة بدفع  المكلفین المسلمین جم�ع ومن �افة للز�اة الخاضعة الثروات  انواع من جمعها �مكن

 The Importance“: �عنوان )Johari, Ali, Ab Aziz, & Ahmad, 2014( دراسة )7

of Zakat Distribution and Urban-Rural Poverty Incidence among 

Muallaf (New Convert)” 

  وتأثیر ) والر�ف�ة الحضر�ه المناطق بین( االقل�م�ة األخالق�ات  اهم�ة توض�ح الى الدراسة هذه هدفت 

  المناطق  بین الشهري  الرسمي الز�اة توز�ع هو الدراسة هذه وراء الدافع �ان ،علیها الز�اة توز�ع

  المناطق في الفقر خطوط في  واالختالفات  المع�ش�ة لالختالفات  ت�ًعا  الحق�ق�ة  والر�ف�ة الحضر�ه

  والتي  المع�ش�ة الخالفات  من الفعل�ه والر�ف الحضر بین التكلفه تعكس ال التي والر�ف�ه  الحضر�ه

  القطاع  توس�ع على  عادة ینطوي  والذي للتنم�ة،  التوز�عي  ثراأل  عن مضلله صوره تقدم  قدم

  من  والتنم�ة الز�اة اموال من لالستفادة الطرق  من واحده هناك الثنائي اآلقتصاد  في ،الحضري 

  الى  �االظافة الحدیث، الحضري  الطا�ع عل�ه �غلب  حیث  القطاع في العمل فرص  توس�ع خالل

 معدالت  ان الى النتائج وتشیر التقلیدي الر�في الطا�ع عل�ه �غلب  الذي القطاع ف االنتاج�ة ز�ادة

  الناتجه  المال�ه المساعدات  ان وا�ضا ة،الر�ف� المناطق مع مقارنه الحضر في اعلى المسجله التنم�ه

  في  �ع�شون  معظمهم الن الح�اة قید  على لل�قاء لهم �النس�ة ومهم حاسم  امر الز�اة توز�ع من

  في  االختالفات  االعت�ار  في تأخذ  ان  ین�غي و�التالي  تكلفة اعلى  لدیها التى الحضر�ه المناطق

  نسب  االعت�ار �عین األخذ  لىإ ةالدراس هذه تقترح و�التالي ،المناطق هذه بین المع�شة تكال�ف

 .الز�اة توز�ع لتحدید  )والر�ف�ة الحض  المناطق في( االسعار من المناس�ة المحددات 
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 :الدراسة عن الدراسات السا�قةما �میز هذه  9:2

  تناولت  أنها السا�قة الدراسات  عن الدراسة هذه �میز ما أهم فإن السا�قة الدراسات  استعراض  �عد 

  القطاع المالي  وستضم الضر�ب�ة مقارنة بین ضر��ة الدخل والز�اة في تحصیل اإلیرادات العامة

  حین  في عمان، بورصة في المدرجة والقطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي (البنوك)

 . التنم�ة االقتصاد�ة على  الز�اة أثر على معظمها رّ�ز األخرى  الدراسات  أن

-ال�احث  علم- و�حسب  ،على الشر�ات  الدخل ضر��ةو الز�اة  مقارنة دراسة في ال�احث  وسیتوسع

مقارنة ضر��ة الدخل مع الز�اة في القطاعات المختلفة االردن�ة   إلى تطرقت  سا�قة دراسات  الیوجد 

  ، التنم�ة االقتصاد�ة على �عضها رّ�ز و�حیث  (المصرفي، والصناعي، والتجاري، والخدمي)

 . الضر��ة فقط على رّ�ز اآلخر وال�عض 

 العوامل من العدید  ان و�حیث  الدراسة هذه بها ستطبق التي الزمن�ة الفترة حداثة  الى �االضافة

 .ةجدید   نتائج  لىإ التوصل یؤمل و�حیث   المح�طه والخارج�ة الداخل�ة البئ�ة في التغییر مع تتغیر
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 الفصل الثالث

 الطر�قة واإلجراءات 

 تمهید 1-3

حیث تم   العامة اإلیرادات  تحصیل في والز�اة الدخل ضر��ة بین مقارنةهدفت الدراسة الى ب�ان 

الضر��ة والز�اة التي تستحق على �ل من الشر�ات المال�ة ممثلة في القطاع   المقارنة بین

  الفروقات ما بین و��ان  الخدم�ة الشر�ات و  المصرفي، والشر�ات الصناع�ة، والشر�ات التجار�ة

 .في تحصیالت االیرادات العامة للدولة الضر��ةو الز�اة 

 منهج�ة الدراسة  2-3

 في والز�اة الدخل ضر��ة بین واالسلوب الكمي للمقارنةال�احث المنهج الوصفي التحلیلي  أعتمد 

وتم دراسة البنوك في القطاع المالي في حین قام ال�احث في تجم�ع �ال   ،العامة اإلیرادات  تحصیل 

من الشر�ات الصناع�ة والخدم�ة التي تعمل في نفس المجال ووفق تقس�مات بورصة عمان،  

القطاع المصرفي (البنوك) والصناع�ة والتجار�ة والخدم�ة،   ،قطاعات المقارنة بین ال �غرض 

�االضافة الى احتساب الز�اة على هذه الشر�ات، لتحدید الفروقات في تحصیالت �ال من الز�اة  

 -Independent Samples -t) للعینات المستقلة ( tاستخدام اخت�ار (�ماتم  ،وضر��ة الدخل

Test( الخت�ار فرض�ات الدراسة. 

 

 



62 
 

 

 مجتمع الدراسة 3-3 

جم�ع الشر�ات في القطاع المالي ممثًال في البنوك والقطاع الصناعي   الدراسة من مجتمع تكون 

المدرجة  شر�ة 166لـ السنو�ة  التقار�ر والقطاع التجاري والقطاع الخدمي، وذلك من خالل اخت�ار

شر�ات  10( وقسمت العینه الى  2018-2016في بورصة عمان خالل االعوام الواقعة ما بین 

وتشمل هذه الشر�ات جم�ع  ك) بن 15(و  ) خدم�ة ة شر� 98 (واع�ة) شر�ات صن 43(و )تجار�ة

الشر�ات المدرجة في بورصة عمان في تلك الفترة الزمن�ة والتي تم تجم�ع تقار�رها المال�ة وفق  

 قس�مات البورصة في �ل قطاع. ت

 الدراسة اجراءات 4-3

 تمت الدراسة وفق االجراءات التال�ة: 

 تجم�ع الب�انات المال�ة المتعلقة �عینة الدراسة.  -1

 تحلیل الب�انات المال�ة من خالل استخراج الضر��ة المستحقة على أر�اح هذه الشر�ات. -2

احتساب الز�اة المستحقة على هذه الشر�ات، و�حیث تم اعتماد آل�ة احتساب الز�اة �ما  -3

وردت في �تاب محاس�ة الز�اة والدخل الصادر عن المؤسسة العامة للتدر�ب التقني والمهني، 

 ) اإلدارة العامة لتصم�م وتطو�ر المنهاج.2008

الدراسة والز�اة المترت�ة على نفس   المقارنة بین الضر��ة المستحقة على هذه الشر�ات عینة -4

 عینة الدراسة واحتساب الفرق بین الضر��ة والز�اة المترت�ة على عینة الدراسة. 

) للعینات المستقلة لمعرفة الفروق اإلحصائ�ة،  tتحلیل الب�انات واستخدامها من اجل اخت�ار ( -5

 واخت�ار فرض�ات الدراسة. 
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  والخروج �التوص�ات المناس�ة لذلك. مناقشة نتائج التي ستترتب علیها الدراسة -6

 األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة في تحلیل الب�انات 5-3

) و�رنامج  SPSS�ون الدراسة تعتمد على األسلوب التحلیلي الكمي، فانه یتم استخدام برنامج ( 

)EXCEL :االعتماد على أهم األسالیب التال�ة� ( 

 . والضر��ةوسط الحسابي لق�م الز�اة متاحتساب ال -

) حیث یتم  Independent Samples -t-Test) للعینات المستقلة ( tاستخدام اخت�ار ( -

المستخدمة في الدراسة  قاعدة القرارالخت�ار وجود فروقات معنو�ة، وتعتبر  tاحتساب ق�مة 

عندما تكون هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة بین المتوسطات الحساب�ة لعینات الدراسة وق�مة  

t یتم رفض الفرض�ة العدم�ة  عند ذلك ، 5%محسو�ة عند مستوى معنو�ة اقل أو تساوي ال

)H0والقبول �الفرض�ة البدیلة ( )H.( 
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 الفصل الرا�ع

 التحلیل اإلحصائي

 

 

 تمهید  1-4

 اخت�ار فرض�ات الدراسة  2-4
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 الفصل الرابع

 التحلیل اإلحصائي

 تمهید  1-4

اإلعتماد على التقار�ر   �حیث تم ،نتائج التحلیل االحصائي والماليب�ان  الفصل إلى یهدف هذا 

والقطاع  المصارفبورصة عمان للقطاع الصناعي والقطاع الخدمي وقطاع  المال�ة المنشورة في

 وذلك �غرض اخت�ار فرض�ات الدراسة وتحقیق اهدافها. ،التجاري 

 اخت�ار فرض�ات الدراسة  2-4

فقد تم احتساب ضر��ة الدخل والز�اة للشر�ات بورصة عمان المنشورة في الب�انات  �الرجوع الى

  الواقعة ما بین  للسنوات  والمصرفي، ،صناعيوال ،خدميالخاضعه للدراسة في �ال من القطاع ال

 : والتي �انت على النحو التالي 2018  -2016

 جم�ع القطاعات خالل إیرادات الدولة من الضر��ة والز�اة ل )4-1جدول (
   2018-2016السنوات 

 القطاع
 الزكاة ضریبة الدخل

 المجموع 2016 2017 2018 المجموع 2016 2017 2018
القطاع 

 1,023,383 349,269 343,760 330,354 904,543 308,919 296,011 299,612 (البنوك)المالي
القطاع 

 93,001 32,435 29,826 30,740 92,153 18,074 29,587 44,491 الصناعي 
القطاع 
 16,154 5,642 5,028 5,484 11,633 3,839 4,132 3,661 التجاري
القطاع 
 170,004 55,899 58,177 55,928 122,846 56,688 31,574 34,582 الخدمي 

 1,302,542 443,245 436,791 422,506 1,131,175 387,520 361,304 382,346 المجموع
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ق�م متحصالت ضر��ة الدخل والز�اة خالل سنوات الدراسة الواقعة ما بین   )4-1(جدول رقم  �ظهر

و�حیث یالحظ ال�احث ان ق�م الز�اة �انت اعلى من متحصالت ضر��ة الدخل   2018و  2016

 في جم�ع القطاعات وفي جم�ع سنوات الدراسة.

) للعینات  tاخت�ار (ذا �انت الفروقات ذات داللة احصائ�ة فإنه تم االعتماد على إوالخت�ار ف�ما 

 .5%) عند مستوى معنو�ة اقل أو تساوي Independent Samples -t-Testالمستقلة (

 داللة إحصائ�ة عند فرق ذوال یوجد " والتي تنص على أنه :األولىالفرض�ة الرئ�س�ة اخت�ار 

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎) معنو�ةمستوى  ≥ 𝜶𝜶)  الدخل عن من ضر��ة  العامة للدولة متحصالت االیراداتبین

 .متحصالتها من الز�اة

 (ملیون دینار)مجموع ایرادات الدولة من الضر��ة والز�اة لجم�ع قطاعات الدراسة  )4-2(جدول 

إیرادات  
 الدولة 

 الزكاة والضریبة  الفرق بین  الزكاة  ضریبة الدخل 
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

 
382,346  

 
361,304  

 
387,520  

 
422,506  

 
436,791  

 
443,245  

 
40,160- 

 
75,487- 

 
55,725- 

 171,372- 1,302,542 1,131,170 المجموع 

فإن ضر��ة الدخل لجم�ع القطاعات ولجم�ع السنوات الدراسة بلغ  )4-2(من الجدول 

الفرق بینهما  ) ملیون دینار و�ان 1.302.542) ملیون دینار بینما بلغت الز�اة (1.131.170(

ذا �ان هذا الفرق معنوي فانه تم االعتماد على  إملیون دینار لصالح الز�اة، والخت�ار  )171.372(

-3(الجدول رقم والذي سیتم توض�ح نتائجه في ) Independent Samples -t-Test(اخت�ار 

 وعلى النحو التالي:  )4
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 ) 4-3(جدول رقم 

الدولة من إجمالي ضر��ة الدخل   لمتحصالت )Independent Samples -t-Test(اخت�ار

 2018-2016والز�اة لجم�ع قطاعات الدراسة خالل سنوات 

 الفرضیة االولى

 الزكاة ضریبة الدخل
Independent 
Samples -t-

Test 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 .t sig المعیاري

داللة إحصائیة عند  فرق ذوال یوجد 
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)مستوى معنویة  ≥ 𝜶𝜶) 

بین متحصالت االیرادات العامة 
للدولة من ضریبة الدخل عن 

 متحصالتھا من الزكاة

 8,211,012   8,465,783   9,438,757   24,643,151  0.468 0.56 

 
بلغ   والز�اة ضر��ة الدخلكًال من لوسط الحسابي تمتبین أن ال ) 4-3(  جدول رقم�الرجوع إلى 

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎) وعند مستوى معنو�ةعلى التوالي  )9,438,757، 8,211,012( ≥ 𝜶𝜶) ،  و�معنى عدم

جود فرق ذو داللة معنو�ة، بین المتوسط الحسابي لمتحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة و 

 .2018-2016الواقعة ما بین في جم�ع القطاعات المدروسة خالل السنوات 

 )4-3(جدول رقم و�ما هو موضح في  )0.56بلغت (المستقل  (t)ق�مة المعنو�ة الخت�ار و�ما أن 

ووفق قاعدة القرار فإنه یتم قبول الفرض�ة العدم�ة  %، 5وهي أكبر من مستوى المعنو�ة ال�الغة 

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎) عند مستوى  داللة احصائ�ة ذوق یوجد فر ال": للدراسة والتي تنص على ≥ 𝛂𝛂)   بین

 ."االیرادات العامة للدولة من ضر��ة الدخل عن متحصالتها من الز�اة متحصالت
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1.H02  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)حصائ�ة إداللة  فرق ذویوجد  ال: الفرض�ة الفرع�ة األولىاخت�ار ≥ 𝛂𝛂)  بین

 االردن�ة. الدولة من ضر��ة الدخل ومن الز�اة في المصارف متحصالت 

   )4-4( رقم جدول

 تحلیل ضر��ة الدخل والز�اة في قطاعات المصارف االردن�ة 
شركات  
القطاع  
 المصارف 

نسبة   السنة 
نسبة   االصول المتداولة  ضریبة الدخل  الضریبة 

 الزكاة  الزكاة 
الفرق بین  

ایرادات الزكاة  
 والضریبة 

 البنك العربي 

2018 0.35 120,725,000 6,467,856,000 0.025 161,696,400 40,971,400- 
2017 0.35 109,351,000 6,333,832,000 0.025 158,345,800 48,994,800- 
2016 0.35 109,420,000 6,849,111,000 0.025 171,227,775 61,807,775- 
  491,269,975 0 19,650,799,000 339,496,000  المجموع 

االھلي  
 االردني 

2018 0.35 11,933,475 421,789,991 0.025 10,544,750 1,388,725 
2017 0.35 6,760,042 466,139,415 0.025 11,653,485 4,893,443- 
2016 0.35 1,906,015 387,777,694 0.025 9,694,442 7,788,427- 
  31,892,678 0 1,275,707,100 20,599,532  المجموع 

 بنك االردن 

2018 0.35 21,714,509 512,261,197 0.025 12,806,530 8,907,979 
2017 0.35 21,973,902 534,265,363 0.025 13,356,634 8,617,268 
2016 0.35 20,113,384 722,649,239 0.025 18,066,231 2,047,153 
  44,229,395 0 1,769,175,799 63,801,795  المجموع 

 بنك سوستیھ 

2018 0.35 12,277,739 287,577,387 0.025 7,189,435 5,088,304 
2017 0.35 11,927,424 168,596,439 0.025 4,214,911 7,712,513 
2016 0.35 15,189,678 239,749,886 0.025 5,993,747 9,195,931 
  17,398,093 0 695,923,712 39,394,841  المجموع 

بنك القاھرة  
 عمان 

2018 0.35 4,149,275 451,222,986 0.025 11,280,575 7,131,300- 
2017 0.35 4,223,808 672,611,821 0.025 16,815,296 12,591,488- 
2016 0.35 5,651,690 559,264,919 0.025 13,981,623 8,329,933- 
  42,077,493 0 1,683,099,726 14,024,773  المجموع 

بنك المال  
 االردني 

2018 0.35 7,050,717 319,425,647 0.025 7,985,641 934,924- 
2017 0.35 4,070,847 477,160,434 0.025 11,929,011 7,858,164- 
2016 0.35 10,954,422 427,429,716 0.025 10,685,743 268,679 
  30,600,395 0 1,224,015,797 22,075,986  المجموع 

 االستثماري 

2018 0.35 5,189,799 192,186,582 0.025 4,804,665 385,134 
2017 0.35 3,963,271 179,983,147 0.025 4,499,579 536,308- 
2016 0.35 6,770,967 165,152,515 0.025 4,128,813 2,642,154 
  13,433,056 0 537,322,244 15,924,037  المجموع 

المؤسسة  
العربیة  
 المصرفیة 

2018 0.35 4,495,127 134,049,925 0.025 3,351,248 1,143,879 
2017 0.35 6,467,808 143,503,347 0.025 3,587,584 2,880,224 
2016 0.35 7,365,788 182,905,184 0.025 4,572,630 2,793,158 
  11,511,461 0 460,458,456 18,328,723  المجموع 

 6,907,557 14,536,740 0.025 581,469,611 21,444,297 0.35 2018 بنك االتحاد 
2017 0.35 17,345,461 664,387,617 0.025 16,609,690 735,771 
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2016 0.35 12,492,363 540,734,320 0.025 13,518,358 1,025,995- 
  44,664,789 0 1,786,591,548 51,282,121  المجموع 

 بنك صفوة 

2018 0.35 4,719,991 132,032,281 0.025 3,300,807 1,419,184 
2017 0.35 3,043,382 126,504,844 0.025 3,162,621 119,239- 
2016 0.35 3,138,898 209,672,956 0.025 5,241,824 2,102,926- 
  11,705,252 0 468,210,081 10,902,271  المجموع 

بنك  
االستثمار  
العربي  
 االردني 

2018 0.35 7,580,095 429,060,090 0.025 10,726,502 3,146,407- 
2017 0.35 8,599,308 325,075,078 0.025 8,126,877 472,431 
2016 0.35 10,835,765 297,785,673 0.025 7,444,642 3,391,123 
  26,298,021 0 1,051,920,841 27,015,168  المجموع 

 بنك االسكان 

2018 0.35 37,473,860 1,734,854,098 0.025 43,371,352 5,897,492- 
2017 0.35 54,808,429 1,743,694,007 0.025 43,592,350 11,216,079 
2016 0.35 59,323,518 1,602,335,526 0.025 40,058,388 19,265,130 
  127,022,091 0 5,080,883,631 151,605,807  المجموع 

البنك  
 التجاري 

2018 0.35 1,294,678 153,867,731 0.025 3,846,693 2,552,015- 
2017 0.35 2,549,115 179,955,251 0.025 4,498,881 1,949,766- 
2016 0.35 2,652,873 161,714,573 0.025 4,042,864 1,389,991- 
  12,388,439 0 495,537,555 6,496,666  المجموع 

بنك االردني  
 الكویتي 

2018 0.35 13,967,820 426,531,584 0.025 10,663,290 3,304,530 
2017 0.35 14,128,272 541,916,065 0.025 13,547,902 580,370 
2016 0.35 13,375,283 492,014,662 0.025 12,300,367 1,074,916 
  36,511,558 0 1,460,462,311 41,471,375  المجموع 

البنك  
 االسالمي 

2018 0.35 25,596,078 970,001,808 0.025 24,250,045 1,346,033 
2017 0.35 26,799,702 1,192,791,583 0.025 29,819,790 3,020,088- 
2016 0.35 29,728,858 1,132,484,101 0.025 28,312,103 1,416,755 
  82,381,937  3,295,277,492 82,124,638  المجموع 

 
والذي �ظهر اختالف بین ق�م الز�اة والضر��ة المحسو�ة للقطاع   )4-4(  من الجدول رقم

%) في حین أن نس�ة الز�اة ثابتة  35المصارف، وخاصة أن البنوك تخضع لنس�ة ضر��ة تبلغ (

%) من صافي راس المال العامل للبنك، وقد لوحظ ان الفروقات بین الضر��ة والز�اة  2.5وتبلغ ( 

على النحو   )4-5(جدول رقم  والتي �مكن تلخ�صها في ةفي قطاع المصارف االردن�ة واضح

 التالي:
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   )4-5( جدول رقم

 (ملیون دینار)متحصالت ضر��ة الدخل والز�اة في المصارف االردن�ة 

 القطاع
 المالي

 الفرق بین الزكاة والضریبة الزكاة ضریبة الدخل
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

299,612  296,011   308,919   330,354  343,760  349,269  30,742- 47,748- 40,350- 
 118,840- 1,023,383 904,543  المجموع

 
-2016یالحظ ال�احث ان ضر��ة الدخل لقطاع المصارف لسنوات الدراسة  )4-5( من الجدول

) ملیون دینار و�ان  1,023,383) ملیون دینار بینما بلغت الز�اة (904,543بلغت ( 2018

ذا �انت هذه الفروقات ذات داللة إملیون دینار لصالح الز�اة، والخت�ار  )118,840الفرق بینهما (

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)معنو�ة عند مستوى  ≥ 𝜶𝜶)  فانه تم االعتماد على اخت�ارIndependent) Samples -

t-Test ( في الجدول رقموالتي ظهرت نتائجه )وعلى النحو التالي:  )4-6 

 ) 4-6(جدول رقم 

الدخل و الز�اة   ضر��ة الدولة من متحصالتل )Independent Samples -t-Test(اخت�ار

   2018-2016في قطاع المصار�ف االردن�ة خالل االعوام 

 لفرع�ة االولىالفرض�ة ا
 الز�اة ضر��ة الدخل

Independent 
Samples -t-Test 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف  
 المع�اري 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف  
 المع�اري 

t sig. 

داللة  فرق ذویوجد  ال
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)حصائ�ة إ ≥ 𝛂𝛂) 

الدولة من بین متحصالت 
ضر��ة الدخل ومن الز�اة في 

 المصارف االردن�ة. 

20,100,972 28,137,522 22,741,881  39,465,274   0.366  0.454 
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والز�اة خالل االعوام   لضر��ة الدخلوسط الحسابي متتبین أن ال )4-6( رقم �الرجوع إلى جدول

  أن ق�مة المعنو�ة و  )22,741,881،  20,100,972( ت بلغ 2018-2016الواقعة ما بین 

) وهي أكبر من مستوى المعنو�ة  0.454بلغت () (Independent) Samples -t-Test الخت�ار

المتوسط الحسابي لمتحصالت الدولة من ضر��ة  %، و�معنى عدم وجود فرق معنوي 5ال�الغة 

، و�التالي نقبل الفرض�ة العدم�ة للدراسة والتي تنص  االردن�ةالدخل والز�اة في قطاع المصارف 

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)داللة احصائ�ة  فرق ذوالیوجد "على:  ≥ 𝛂𝛂) الدخل  ضر��ةالدولة من  بین متحصالت

 . "قطاع المصارف االردن�ة في والز�اة

2H02.  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)داللة احصائ�ة  فرق ذوالیوجد  الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة:اخت�ار ≥ 𝜶𝜶)   بین

 . ة االردن�ةالشر�ات الصناع� الدولة من ضر��ة الدخل والز�اةمتحصالت 

   )4-7( جدول رقم

 تحلیل ضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة 
شركات القطاع  

نسبة   السنة  الصناعي 
نسبة   االصول المتداولة  ضریبة الدخل  الضریبة 

الفرق بین ایرادات   الزكاة  الزكاة 
 الزكاة والضریبة 

االدویة  
والصناعات  

 الطبیة 

2018 0.14 0 53,075,417 0.025 1,326,885 1,326,885- 
2017 0.14 925,973 59,892,172 0.025 1,497,304 571,331- 
2016 0.14 581,242 63,445,940 0.025 1,586,149 1,004,907- 
  4,410,338  176,413,529 1,507,215  المجموع 

الصناعات  
 الكیماویة 

2018 0.14 139,145 28,137,222 0.025 703,431 564,286- 
2017 0.14 286,221 22,881,687 0.025 572,042 285,821- 
2016 0.14 224,094 25,742,751 0.025 643,569 419,475- 
  1,919,042  76,761,660 649,460  المجموع 

صناعات الورق  
 والكرتون 

2018 0.14 - 316675 0.025 7,917 7,917- 
2017 0.14 - 0 0.025 - - 
2016 0.14 5,273 1996907 0.025 49,923 44,650- 
  57,840  2,313,582 5,273  المجموع 

شركات الطباعة  
 والتغلیف 

2018 0.14 24,000 4,744,808 0.025 118,620 94,620- 
2017 0.14 170,000 3,242,557 0.025 81,064 88,936 
2016 0.14 80,689 4,230,852 0.025 105,771 25,082- 
  305,455  12,218,217 274,689  المجموع 

شركات األغذیة  
 والمشروبات 

2018 0.14 737,646 86,770,831 0.025 2,169,271 1,431,625- 
2017 0.14 1,207,914 96,692,936 0.025 2,417,323 1,209,409- 
2016 0.14 1,389,708 90,245,735 0.025 2,256,143 866,435- 
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  6,842,738  273,709,502 3,335,268  المجموع 

 التبغ والسجائر 

2018 0.14 7,716,898 110858391 0.025 2,771,460 4,945,438 
2017 0.14 5,693,123 47262774 0.025 1,181,569 4,511,554 
2016 0.14 4,440,565 95545908 0.025 2,388,648 2,051,917 
  6,341,677  253,667,073 17,850,586  المجموع 

صناعات  
االستخراجیة  

 والتعدینیة 

2018 0.14 36,083,939 847,392,020 0.025 21,184,801 14,899,139 
2017 0.14 20,491,265 835,452,596 0.025 20,886,315 395,050- 
2016 0.14 10,625,388 893,920,888 0.025 22,348,022 11,722,634- 
  64,419,138  2,576,765,504 67,200,592  المجموع 

الصناعات  
الھندسیة  
 واالنشائیة 

2018 0.14 151,319 34,842,157 0.025 871,054 719,735- 
2017 0.14 326,332 43,836,840 0.025 1,095,921 769,589- 
2016 0.14 251,048 43,311,764 0.025 1,082,794 831,746- 
  3,049,769  121,990,761 728,699  المجموع 

الصناعات  
 الكھربائیة 

2018 0.14 - 39,214,242 0.025 980,356 980,356- 
2017 0.14 55,268 48,324,703 0.025 1,208,118 1,152,850- 
2016 0.14 12,790 44,944,849 0.025 1,123,621 1,110,831- 

  المجموع 
68,058 132,483,794  3,312,095 

 

صناعات  
 المالبس والنسیج 

2018 0.14 309,359 24,269,866 0.025 606,747 297,388- 
2017 0.14 431,861 35,483,204 0.025 887,080 455,219- 
2016 0.14 463,433 34,028,468 0.025 850,712 387,279- 
  2,344,538  93,781,538 1,204,653  المجموع 

 
نالحظ االختالف ما بین ق�م الز�اة والضر��ة، وخاصة ان الشر�ات  )4-7( من الجدول رقم

%) من صافي  2.5%) في حین ان نس�ة الز�اة ثابتة (14الصناع�ة تخضع لنس�ة ضر��ة تبلغ (

راس المال العامل للشر�ة، ولقد تم تلخ�ص الفروقات ما بین الضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات 

 وعلى النحو التالي:   )4-8( في الجدول رقمالصناع�ة خالل سنوات الدراسة 

   )4-8(جدول 

 (ملیون دینار)متحصالت ضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة 

القطاع  
 الصناعي 

 الفرق بین الزكاة والضریبة الزكاة ضریبة الدخل

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

44,491 29,587 18,074 30,740 29,826 32,435 13,750 -238 
-

14,361 
 849- 93,002 92,153 المجموع 
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یالحظ ال�احث ان ضر��ة الدخل للقطاع الصناعي لجم�ع السنوات بلغت   )4-8من الجدول رقم (

  ) 849) ملیون دینار و�ان الفرق بینهما (93,002) ملیون دینار بینما بلغت الز�اة (92,153(

ذا �انت هذه الفروقات ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى  إألف دینار لصالح الز�اة، والخت�ار 

(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝜶𝜶)،  فانه تم االعتماد على اخت�ار )Independent Samples -t-Test (  والتي

 على النحو التالي:   )4-9(الجدول رقم  ظهرت نتائجه في

 ) 4-9(جدول رقم 

لمتحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة ) Independent Samples -t-Test(اخت�ار

   2018-2016في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة خالل االعوام 

 الفرع�ة الثان�ةالفرض�ة 

 الز�اة ضر��ة الدخل
Independent 

Samples -t-Test 

وسط متال
  الحسابي

وسط متال االنحراف المع�اري 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

t sig. 

داللة احصائ�ة  فرق ذوالیوجد 
(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝜶𝜶)  بین متحصالت

 الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة
 .ة االردن�ةالشر�ات الصناع�

3,071,776  7,588,350  3,100,088  6,278,197  0.016  0.598  

 
بلغ   والز�اة ضر��ة الدخلكًال من لوسط الحسابي متتبین أن ال ) 4-9( جدول رقم �الرجوع إلى 

) أن ق�مة المعنو�ة الخت�ار  9وتبین من جدول رقم ( ،على التوالي )3,100,088، 3,071,776(

(Independent) Samples -t-Test) ) وهي أكبر من مستوى المعنو�ة ال�الغة  0.598بلغت (

الدخل والز�اة في المتوسط الحسابي لمتحصالت ضر��ة  بین %، و�معنى عدم وجود فرق معنوي 5

الیوجد  "، و�التالي نقبل الفرض�ة العدم�ة للدراسة والتي تنص على: الشر�ات الصناع�ة االردن�ة 
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𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)داللة احصائ�ة  فرق ذو ≥ 𝛂𝛂)  الدولة من ضر��ة الدخل ومن الز�اة في  بین متحصالت

 ."الصناع�ة االردن�ة الشر�ات 

H02.3 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)داللة احصائ�ة  فرق ذوالیوجد : الثالثةالفرض�ة الفرع�ة  اخت�ار ≥ 𝜶𝜶)   بین

 . االردن�ة الشر�ات التجار�ة الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة فيمتحصالت 

   )4-10رقم (جدول 

 جدول تحلیل ضر��ة الدخل والز�اة للشر�ات التجار�ة 

شركات القطاع  
نسبة   السنة  التجاري 

نسبة   المتداولة االصول  ضریبة الدخل  الضریبة 
الفرق بین ایرادات   الزكاة  الزكاة 

 الزكاة والضریبة 

االسواق الحرة  
 االردنیة 

2018 0.14 482,393 58,856,825 0.025 1,471,421 989,028- 

2017 0.14 391,837 50,740,963 0.025 1,268,524 876,687- 

2016 0.14 257,907 41,737,180 0.025 1,043,430 785,523- 

  3,783,374  151,334,968 1,132,137  المجموع 

المركز االردني  
 للتجارة الدولیة 

2018 0.14 125,366 6,881,026 0.025 172,026 46,660- 

2017 0.14 137,616 4,997,205 0.025 124,930 12,686 

2016 0.14 110,622 5,045,567 0.025 126,139 15,517- 

  423,095  16,923,798 373,604  المجموع 

التسھیالت التجاریة  
 االردنیة 

2018 0.14 766,285 759,128 0.025 18,978 747,307 

2017 0.14 950,408 851,366 0.025 21,284 929,124 

2016 0.14 926,502 590,825 0.025 14,771 911,731 

  55,033  2,201,319 2,643,195  المجموع 

المتخصصة  
للتجارة  

 واالستثمارات 

2018 0.14 10,462 930,378 0.025 23,259 12,797- 

2017 0.14 13,140 1,070,690 0.025 26,767 13,627- 

2016 0.14 43,933 1,675,751 0.025 41,894 2,039 

  91,920  3,676,819 67,535  المجموع 

بندار للتجارة  
 واإلستثمار 

2018 0.14 477,346 325,171 0.025 8,129 469,217 

2017 0.14 710,899 4,535,663 0.025 113,392 597,507 

2016 0.14 606,436 36,996,797 0.025 924,920 318,484- 

  1,046,441  41,857,631 1,794,681  المجموع 

https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JDFS
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JDFS
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JITC
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JITC
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JOTF
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/JOTF
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/SPTI
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/SPTI
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/SPTI
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/BIND
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/BIND
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مجموعة أوفتك  
 القابضة 

2018 0.14 209,178 12,870,602 0.025 321,765 112,587- 

2017 0.14 193,329 12,684,358 0.025 317,109 123,780- 

2016 0.14 383,890 17,911,117 0.025 447,778 63,888- 

  1,086,652  43,466,077 786,397  المجموع 

الجنوب  
 لإللكترونیات 

2018 0.14 - 2,193,581 0.025 54,840 54,840- 

2017 0.14 - 2,304,132 0.025 57,603 57,603- 

2016 0.14 - 2,238,968 0.025 55,974 55,974- 

  168,417  6,736,681 -  المجموع 

نوبار للتجارة  
 واالستثمار 

2018 0.14 - 952,850 0.025 23,821 23,821- 

2017 0.14 - 976,197 0.025 24,405 24,405- 

2016 0.14 - 992,382 0.025 24,810 24,810- 

  73,036  2,921,429 -  المجموع 

المتكاملة للتأجیر  
 التمویلي 

2018 0.14 1,146,403 37,731,357 0.025 943,284 203,119 

2017 0.14 805,548 32,879,365 0.025 821,984 16,436- 

2016 0.14 603,018 27,801,179 0.025 695,029 92,011- 

  2,460,298  98,411,901 2,554,969  المجموع 

انجاز للتنمیة  
 والمشاریع المتعددة 

2018 0.14 444,088 97,869,310 0.025 2,446,733 2,002,645- 

2017 0.14 929,849 90,105,697 0.025 2,252,642 1,322,793- 

2016 0.14 907,170 90,728,231 0.025 2,268,206 1,361,036- 

  6,967,581  278,703,238 2,281,107  المجموع 

 
یالحظ ال�احث االختالف ما بین ق�م الز�اة والضر��ة، وخاصة ان  )4-10( من الجدول رقم

%)  2.5%) في حین ان نس�ة الز�اة ثابتة وتبلغ (14الشر�ات التجار�ة تخضع لنس�ة ضر��ة تبلغ (

من صافي راس المال العامل لشر�ة، و�الحظ ان الفروقات بین الضر��ة والز�اة في قطاع الشر�ات 

 على النحو التالي:  )4-11(في جدول رقم �صها التجار�ة واضحة و�مكن تلخ

 

 

https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/OFTC
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/OFTC
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/SECO
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/SECO
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/NOTI
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/NOTI
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/LEAS
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/LEAS
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/ATCO
https://www.ase.com.jo/ar/company_historical/ATCO
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 ) 4-11(جدول رقم 

 (ملیون دینار)ضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات التجار�ة االردن�ة  

 القطاع
 التجاري

 والضریبة الزكاة بین الفرق الزكاة الدخل ضریبة

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

3,661 4,132 3,839 5,484 5,028 5,642 -1,822 -896 -1,803 

 4,522- 16,155 11,633 المجموع

یالحظ ال�احث ان ضر��ة الدخل للقطاع التجاري خالل سنوات الدراسة  )4-11(من الجدول رقم 

)  16.155) ملیون دینار، بینما بلغت الز�اة (11.633بلغت ( 2018-2016الواقعة ما بین 

ذا �ان هذا الفرق إملیون دینار لصالح الز�اة، والخت�ار  )4.522بینهما (ملیون دینار و�ان الفرق 

والذي ، )Independent Samples -t-Test(ذو داللة احصائ�ة فانه تم االعتماد على اخت�ار 

 ) وعلى النحو التالي:4-12في جدول رقم (ظهرت نتائجه 

 ) 4-12(جدول رقم 

الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة  متحصالتل )Independent Samples -t-Test(اخت�ار

 2018-2016االردن�ة خالل االعوام  الشر�ات التجار�ة في

  الفرع�ة الثالثةالفرض�ة 

 الز�اة   ضر��ة الدخل  

 Independent 
Samples -t-

Test 

وسط متال
 يالحساب

االنحراف 
 المع�اري 

وسط متال
 يالحساب

االنحراف 
 المع�اري 

t sig. 

داللة  فرق ذوالیوجد 
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)احصائ�ة  ≥ 𝜶𝜶)  بین

الدولة من ضر��ة  متحصالت 
الشر�ات  الدخل والز�اة في

 .االردن�ة التجار�ة

387,788 365,798 538,528 737,333 1.003 .003 
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بلغ  والز�اة ضر��ة الدخلكًال من لوسط الحسابي متتبین أن ال )4-12(جدول رقم �الرجوع إلى 

أن ق�مة المعنو�ة الخت�ار   )4-12(جدول رقم  منوتبین  ،على التوالي ) 538,528، 387,788(

)Independent Samples -t-Test( ) من مستوى المعنو�ة   أصغر) وهي 0.003بلغت

المتوسط الحسابي لضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات   بین%، و�معنى وجود فرق معنوي 5ال�الغة 

  فرق ذو یوجد "للدراسة والتي تنص على:  یتم قبول الفرض�ة البدیلة، و�التالي التجار�ة االردن�ة

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎) عند مستوى معنو�ة داللة احصائ�ة ≥ 𝛂𝛂)  الدولة من ضر��ة الدخل بین متحصالت

 . "التجار�ة االردن�ةالشر�ات  والز�اة في

4H02.:  𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)داللة احصائ�ة  فرق ذوالیوجد : الفرض�ة الفرع�ة الرا�عةاخت�ار ≥ 𝜶𝜶)  بین

 . االردن�ة الشر�ات الخدم�ة الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة فيمتحصالت 

  )4-13(جدول رقم 

 تحلیل ضر��ة الدخل والز�اة في شر�ات القطاع الخدمي 

شركات القطاع  
 الخدمي 

نسبة   السنة 
نسبة   االصول المتداولة  ضریبة الدخل  الضریبة 

 الزكاة  الزكاة 
الفرق بین  

ایرادات الزكاة  
 والضریبة 

 شركات التأمین 

2018 0.24 3,039,771 322,267,527 0.025 8,056,688 5,016,917- 
2017 0.24 0 319,418,273 0.025 7,985,457 7,985,457- 
2016 0.24 6,073,892 314,452,820 0.025 7,861,321 1,787,429- 
  23,903,466  956,138,620 9,113,603  المجموع 

شركات التأمین  
 االسالمي 

2018 0.24 362,959 60,872,675 0.025 1,521,817 1,158,858- 
2017 0.24 608,376 62,465,760 0.025 1,561,644 953,268- 
2016 0.24 565,535 61,801,828 0.025 1,545,046 979,511- 
  4,628,507  185,140,263 1,536,870  المجموع 

الشركات  
 المالیة 

2018 0.24 1,288,752 244,218,799 0.025 6,105,470 4,816,718- 
2017 0.24 2,707,936 312,275,503 0.025 7,806,888 5,098,952- 
2016 0.24 1,842,016 296,654,492 0.025 7,416,362 5,574,346- 
  21,328,720  853,148,794 5,838,704  المجموع 

 العقارات 

2018 0.24 2,049,059 243,363,235 0.025 6,084,081 4,035,022- 
2017 0.24 1,334,233 222,768,756 0.025 5,569,219 4,234,986- 
2016 0.24 3,490,767 232,444,856 0.025 5,811,121 2,320,354- 
  17,464,421  698,576,847 6,874,059  المجموع 

 -205,452 207,018 0.025 8,280,706 1,566 0.24 2018 الصحة 
2017 0.24 459,673 16,674,420 0.025 416,861 42,813 
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2016 0.24 1,509,321 7,611,767 0.025 190,294 1,319,027 
  814,172  32,566,893 1,970,560  المجموع 

شركات  
 التعلیمیة 

2018 0.24 6,361,493 31,794,911 0.025 794,873 5,566,620 
2017 0.24 6,646,761 41,296,028 0.025 1,032,401 5,614,360 
2016 0.24 7,784,948 50,712,369 0.025 1,267,809 6,517,139 
  3,095,083  123,803,308 20,793,202  المجموع 

الفنادق  
 والسیاحة 

2018 0.24 2,464,232 32,244,862 0.025 806,122 1,658,110 
2017 0.24 1,508,691 52,966,779 0.025 1,324,169 184,522 
2016 0.24 2,660,543 60,703,725 0.025 1,517,593 1,142,950 
  3,647,884  145,915,366 6,633,466  المجموع 

 شركات النقل 

2018 0.24 1,218,412 140,139,464 0.025 3,503,487 2,285,075- 
2017 0.24 1,535,528 134,358,986 0.025 3,358,975 1,823,447- 
2016 0.24 6,402,168 164,642,564 0.025 4,116,064 2,286,104 
  10,978,525  439,141,014 9,156,108  المجموع 

التكنولوجیا  
 واالتصاالت 

2018 0.24 7,805,106 154,347,447 0.025 3,858,686 3,946,420 
2017 0.24 7,283,850 175,854,874 0.025 4,396,372 2,887,478 
2016 0.24 6,941,735 175,122,738 0.025 4,378,068 2,563,667 
  12,633,126  505,325,059 22,030,691  المجموع 

 االعالم 

2018 0.24 - 4,467,984 0.025 111,700 111,700- 
2017 0.24 - 11,917,507 0.025 297,938 297,938- 
2016 0.24 3,534 12,096,335 0.025 302,408 298,874- 
  712,046  28,481,826 3,534  المجموع 

 الطاقھ والمنافع 

2018 0.24 9,991,494 995,135,658 0.025 24,878,391 14,886,897- 
2017 0.24 10,761,700 977,090,115 0.025 24,427,253 13,665,553- 
2016 0.24 19,413,734 859,747,412 0.025 21,493,685 2,079,951- 
  70,799,330  2,831,973,185 40,166,928  المجموع 

  
یالحظ ال�احث االختالف ما بین ق�م الز�اة والضر��ة، وخاصة ان  )4-13(من الجدول رقم 

%) من  2.5%) في حین ان نس�ة الز�اة ثابتة (24الشر�ات الخدم�ة تخضع لنس�ة ضر��ة تبلغ (

صافي راس المال العامل للشر�ة، ولوحظ ان الفروقات بین الضر��ة والز�اة واضحة والذي تم 

 وعلى النحو التالي:  )4-14(جدول رقم  فيتوض�حه 
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 ) 4-14(جدول رقم 

 (ملیون دینار)ضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات الخدم�ة االردن�ة  

القطاع  
 الخدمي 

 الفرق بین الزكاة والضریبة الزكاة ضریبة الدخل

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

34,582 31,574 56,688 55,928 58,177 55,899 -21,345 -26,602 788 
 47,159- 170,005 122,846 المجموع  
 

  2018-2016نستنتج ان ضر��ة الدخل للقطاع الخدمي خالل سنوات  )4-14( رقممن الجدول 

) ملیون دینار و�ان الفرق بینهما  170.005) ملیون دینار، بینما بلغت الز�اة (122.846بلغت (

داللة معنو�ة فانه تم االعتماد  فرق ذوذا �انت الإملیون دینار لصالح الز�اة، والخت�ار  )47.159(

-15(رقم والذي ظهرت نتائجه في الجدول  ،)Independent Samples -t-Test( على اخت�ار 

 وعلى النحو التالي:  )4

 ) 4-15(جدول رقم 

الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة  متحصالتل )Independent Samples -t-Test( اخت�ار

 2018-2016الخدم�ة االردن�ة خالل االعوام  الشر�ات في

 الرا�عة الفرع�ة الفرض�ة

 الز�اة ضر��ة الدخل
Independent 

Samples -t-Test 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

t sig. 

داللة احصائ�ة  فرق ذوجد الیو
(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝜶𝜶)  بین متحصالت

الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة 
 . االردن�ة الشر�ات الخدم�ة في

3,722,607 4,273,882 5,151,675 6,511,482 1.054 0.279 
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بلغ  والز�اة ضر��ة الدخلكًال من لوسط الحسابي منتبین أن ال )4-15(جدول رقم  �الرجوع إلى

) أن ق�مة المعنو�ة الخت�ار  15وتبین من جدول رقم (، على التوالي  )5,151,675، 3,722,607(

)Independent Samples -t-Test(، ) وهي أكبر من مستوى المعنو�ة ال�الغة  0.279بلغت (

ضر��ة الدخل والز�اة في الشر�ات الخدم�ة  بینمعنوي داللة  فرق ذو%، و�معنى عدم وجود 5

و�التالي نقبل الفرض�ة العدم�ة للدراسة والتي  ،2018-2016االعوام الواقعة ما بین االردن�ة خالل 

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎)عند مستوى معنو�ة داللة احصائ�ة  فرق ذویوجد  ال"تنص على:  ≥ 𝜶𝜶)  بین

 . "االردن�ة الشر�ات الخدم�ة الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة فيمتحصالت 
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 الفصل الخامس 

 الدراسة والتوص�ات نتائج 

 

 التمهید 5-1

 الدراسةنتائج  5-2

 الدراسة توص�ات 5-3
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 الفصل الخامس

 النتائج الدراسة والتوص�ات 

 تمهید1-5 

�عد اخت�ار فرض�ات الدراسة و�ستعراض اهم النتائج االحصائ�ة فانه تم مناقشة اهم نتائج  

 التالي: وتوص�ات الدراسة والتي �انت على النحو 

 الدراسة نتائج2-5 

 �مكن تلخ�ص أهم النتائج التي ظهرت �عد تحلیل ب�انات الدراسة على النحو اآلتي: 

داللة احصائ�ة بین متحصالت االیرادات العامة للدولة من ضر��ة الدخل  فرق ذوال یوجد   -1

ضر��ة الدخل والز�اة لالحسابي  حیث بلغت ق�مة المتوسط ،عن متحصالتها من الز�اة 

ومن التحلیل االحصائي لهذه الفروقات تبین   ) على التوالي، 8,211,012،9,438,757(

اكبر من مستوى المعنو�ة المقبول احصائ�ا وال�الغ  ان ق�مة المعنو�ة لهذه الفروقات �انت 

)5 .(% 

داللة احصائ�ة بین متحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة في قطاع   فرق ذوال یوجد  -2

ضر��ة الدخل والز�اة لالحسابي  حیث بلغت ق�مة المتوسط المصارف االردني،

ئي لهذه الفروقات ومن التحلیل االحصا ) على التوالي، 20,100,972،22,741,881(

اكبر من مستوى المعنو�ة المقبول احصائ�ا   تبین ان ق�مة المعنو�ة لهذه الفروقات �انت 

 %). 5وال�الغ (
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داللة احصائ�ة بین متحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة في   فرق ذوال یوجد  -3

ضر��ة الدخل والز�اة لالحسابي  حیث بلغت ق�مة المتوسط الشر�ات الصناع�ة االردني،

ومن التحلیل االحصائي لهذه الفروقات  ) على التوالي، 3,100,088، 3,071,776(

ن مستوى المعنو�ة المقبول احصائ�ا  اكبر م تبین ان ق�مة المعنو�ة لهذه الفروقات �انت 

 %). 5وال�الغ (

داللة احصائ�ة بین متحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة في  فرق ذویوجد   -4

الدراسة ضر��ة   للعینتینالحسابي  حیث بلغت ق�مة المتوسط الشر�ات التجار�ة االردني،

التحلیل االحصائي لهذه ومن  ) على التوالي، 387,788،538,528الدخل والز�اة (

%)، و�معنى ان هذه  5اقل من ( الفروقات تبین ان ق�مة المعنو�ة لهذه الفروقات �انت 

 الفروقات ذات داللة احصائ�ة.

داللة احصائ�ة بین متحصالت الدولة من ضر��ة الدخل والز�اة في  فرق ذوال یوجد   -5

ضر��ة الدخل والز�اة ل الحسابي حیث بلغت ق�مة المتوسط الشر�ات الخدم�ة االردني،

ومن التحلیل االحصائي لهذه الفروقات تبین   على التوالي، ) 3,722,607،5,151,675(

اكبر من مستوى المعنو�ة المقبول احصائ�ا وال�الغ  ان ق�مة المعنو�ة لهذه الفروقات �انت 

)5 .(% 

 الدراسة توص�ات 3-5

التوص�ات التي �أمل أن   الدراسة قام ال�احث بتقد�م �عض نتائج التي توصلت إلیها المن خالل 

 :، وتمثلت في اآلتيز�ادة اإلیرادات العامة للدولةتساهم في 
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لتحفیز القطاعات على دفع ز�اة  الوزارة المال�ةضرورة عمل نشرات توعو�ة من قبل   -1

 .الفقراء والمحتاجین وتخف�ض خط الفقر في االردناموالهم وذلك لدورها الهام في مساعدة 

ق�ام المشرع االردني بتعدیل قانون ضر��ة الدخل لتحفیز المكلفین لدفع الز�اة، من خالل    -2

 . تخف�ض ق�مة الز�اة المدفوعة من ق�مة الضر��ة م�اشرة بدال من الدخل الخاضع للضر��ة

فقاتهم النقد�ة السنو�ة �تبرعات  تشج�ع إدارات الشر�ات االردن�ة بتخص�ص جزء من تد   -3

 وصدقات لما في ذلك نماء الموالهم.

  ق�ام المشرع االردني بتعدیل قانون ضر��ة الدخل و�حیث تعامل التبرعات للجهات الخیر�ة  -4

ضر��ة الدخل بدال من تخف�ضها من الدخل الرسم�ة في شتى اشكالها �تخف�ض لو  الخاصة

 �ادة تبرعاتهم واسهاماتهم في االعمال الخیر�ة.الخاضع للضر��ة لتشج�ع الشر�ات على ز 

م یتم التطرق لها في التي لو  الز�اةق�ام ال�احثین والدارسین في دراسة المواض�ع المتعلقة في  -5

  االقتصاد والدخل القومي، واجراء دراسات تهدف الى مقارنة ودورها في تحسین  هذه الدراسة

 االسالم�ة �المحاس�ة (الوضع�ة) التقلید�ة. الثوابت والمتغیرات في المحاس�ة 
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 المراجع �اللغة العر��ة -

 . 128آ�ة  ،سورة النساء .1

 . 20سورة الفجر آ�ة   .2

 .177سورة ال�قرة آ�ة  .3

 . 110آ�ة  ،سورة ال�قرة .4

 . 60أ�ة   ،سورة التو�ة .5

 . 43آ�ة  ،سورة ال�قرة .6

 . 35-34آ�ة   ،سورة التو�ة .7

 . 10آ�ة  ،عرافسورة األ  .8

 .275-276ال�قرة، آ�ة سورة  .9

 . 53آ�ة   ،سورة الكهف .10

 . 273آ�ة  ،سورة ال�قرة .11

مؤسسة الكتب بیروت:  البر والصلة، .)1993ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ( .12

 ة. الثقاف�

المنطقة   سنن ابن ماجه، .)2010هللا محمد بن یز�د القزو�ني (  بو عبد أابن ماجه،  .13

 الشرق�ة: دار الصدیق.

 .دار صادر بیروت:لسان العرب،  .)2003جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور،  .14
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 (مخرجات التحلیل االحصائي) الملحقات

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 kind N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Public revenue 
Income tax 138 8211011.86 18465782.771 1571911.818 

Zakat 138 9438756.46 24643151.286 2097764.347 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. T Df 

Public revenue 
Equal variances assumed .340 .560 -.468- 274 

Equal variances not 
assumed   -.468- 253.971 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Public revenue 
Equal variances assumed .640 -1227744.609- 2621358.812 

Equal variances not assumed .640 -1227744.609- 2621358.812 
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Group Statistics 

 kindb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

bankts 
IT 45 20،100،971.84 28،137،521.778 4،194،494.094 

ZT 45 22،741،880.76 39،465،273.963 5،883،135.689 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. T Df 

bankts 
Equal variances assumed .566 .454 -.366- 88 

Equal variances not assumed   -.366- 79.547 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 
Difference 

bankts 
Equal variances assumed .716 -2،640،908.911 7،225،307.346 

Equal variances not assumed .716 -2،640،908.911 7،225،307.346 
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Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

bankts 
Equal variances assumed -16،999،688.970 11،717،871.147 

Equal variances not assumed -17،020،984.904 11،739،167.082 

Group Statistics 
 KindIn N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Industrail TAX 30 3071775.53 7588349.750 1385436.777 
ZAK 30 3100087.67 6278197.118 1146236.727 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df 

Industrail Equal variances assumed .282 .598 -.016- 58 
Equal variances not assumed   -.016- 56.034 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 
Difference 

Industrail Equal variances assumed .987 -28312.133- 1798136.174 
Equal variances not assumed .987 -28312.133- 1798136.174 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Industrail Equal variances assumed -3627672.751- 3571048.485 
Equal variances not assumed -3630362.981- 3573738.714 
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Group Statistics 
 kindcom N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

commercail INCT 30 387787.50 365797.773 66785.231 
ZAK 30 538528.23 737333.342 134618.035 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df 

commercail Equal variances assumed 9.719 .003 -1.003- 58 
Equal variances not assumed   -1.003- 42.460 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

commercail Equal variances assumed .320 -150740.733- 150274.024 
Equal variances not assumed .321 -150740.733- 150274.024 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

commercail Equal variances assumed -451546.874- 150065.408 
Equal variances not assumed -453908.717- 152427.250 
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