
زكاة الصناديق االستثمارية 
وأهم أحكامها



يســر اإلدارة الشــرعية أن تطــل عليكــم بمــادة توعويــة، تحتــوي علــى مجموعــة مــن أهــم أحــكام الــزكاة فــي الصناديــق االســتثمارية، والتــي 
يحســن بالمســتثمر العلــم بهــا، ليســتفيد منهــا فــي معامالتــه، ويفيــد اآلخريــن بهــا، راجيــن مــن اهللا العلــي القديــر التوفيــق والســداد 

للجميع.
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(١) كما أن من الشروط التي يذكرها الفقهاء مما لم يعد له وجود في عصرنا الحاضر شرط "الحرية"، فال تجب الزكاة على المملوك في السابق؛ ألن ماله لسيده.

للزكاة أربعة شروط إذا توافرت وجبت الزكاة وهي كاآلتي:

١) اإلسالم: فال تجب الزكاة على غير المسلم.

٢) ملــك النصــاب: فــال تجــب الــزكاة إال إذا بلــغ المــال قــدر النصــاب، ففــي الصناديــق االســتثمارية يجــب التأكــد مــن أن ســعر مجمــوع 

 لهــا مجمــوع مــا يملكــه العميــل مــن أمــوال أخــرى تدخــل فــي زكاة النقديــن 
ً
الوحــدات المملوكــة للعميــل فــي الصنــدوق (مضافــا

أو زكاة عروض التجارة) قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة.

ــادة بنفســه أو بالعمــل علــى تنميتــه، كالنقــود التــي يمكــن تنميتهــا   للنمــاء والزي
ً
ــال ــال: بحيــث يكــون المــال قاب ــاء الم ٣) نم

بالعمــل فيهــا، وبهيمــة األنعــام التــي تنمــو بتوالدهــا، والــزروع بأنواعهــا التــي تنمــو وتكثــر بســقيها ورعايتهــا، وال تجــب الــزكاة 

في المال غير النامي، كالسيارات والمنازل واألثاث التي يتملكها مشتريها لالستفادة الشخصية ال بغرض المتاجرة.

 النصــاب وهــو فــي ملكــه فقــد 
ً
٤) حــوالن الحــول: ويقصــد بالحــول الســنة، فــإذا مضــت ســنة علــى مــال المســلم ومــا زال بالغــا

وجبت فيه الزكاة.(١)

شروط الزكاة 
العامة

٤



أ) زكاة عــروض التجــارة: وهــي الــزكاة المتعلقــة بــكل شــيء ملكــه اإلنســان بغــرض المتاجــرة، أو ملكــه ونــوى بعــد ذلــك بيعــه 
لغــرض المتاجــرة والتكســب، ويدخــل فــي ذلــك مــا إذا كانــت إدارة الصنــدوق مبنيــة علــى المتاجــرة بالموجــودات، كشــراء 

 للمتاجرة واالستفادة من فروق األسعار.
ً
األسهم وبيعها، وشراء العقارات وبيعها، طلبا

وتحســب زكاة عــروض التجــارة بتقييــم جميــع الموجــودات التــي يتاجــر بهــا مالكهــا بعــد حــوالن الحــول بقيمتهــا الســوقية، فــإن 
ــى منهــا ربــع  كانــت بلغــت النصــاب (مــع إضافــة مــا يملكــه مــن أمــوال أخــرى تجــب فيهــا زكاة عــروض التجــارة أو زكاة النقديــن) زكَّ

العشر، وهو %2.5.

ب) زكاة النقديــن: والمقصــود بالنقديــن همــا الذهــب والفضــة، فيزكــى منهــا ربــع العشــر إذا بلغــا النصــاب وحــال عليهمــا 
الحــول، ويلحــق بهمــا العمــالت النقديــة فــي عصرنــا الحاضــر، فــإذا بلغــت النصــاب (مــع إضافــة مــا يملكــه مــن أمــوال تجــب فيهــا 

زكاة عروض التجارة أو زكاة النقدين) وحال عليها الحول زكى مالكها منها ربع العشر، وهو %2.5.

أنواع الزكاة 
المتعلقة 

بالصناديق
االستثمارية

٥



ــارب): وهــو الــذي يشــتري الوحــدات االســتثمارية بقصــد إعــادة بيعهــا واالســتفادة مــن فــروق  ــدات (المض ــر بالوح : المتاج
ً
أوال

 ألحكام زكاة عروض التجارة، وهي 2.5% من القيمة الســوقية للوحدات 
ً
األســعار، وعليه في هذه الحالة اســتخراج زكاة ماله وفقا

االســتثمارية التــي يملكهــا فــي اليــوم الــذي تجــب فيــه الــزكاة (بعــد حــوالن الحــول)، بغــض النظــر عــن طبيعــة الصنــدوق وطريقــة 
إدارته، ويجوز للمتاجر أن يخصم من زكاة وحداته قدر الزكاة التي دفعتها الشركات للجهات المختصة.

: المســتثمر فــي الوحــدات: هــو الــذي يشــتري الوحــدات االســتثمارية بقصد االحتفــاظ بهــا لفترات طويلــة واالســتفادة من 
ً
ثانيــا

عوائدها، ال بقصد المتاجرة بها، وهناك حالتان تتعلق بزكاة الوحدات للمستثمر:
١) إذا كانت الشركات تؤدي زكاة هذه الوحدات، فيزكي المستثمر العوائد على وحداته فقط، وهي 2.5% من العوائد إذا بلغت 

النصاب وحال عليها الحول.

٢) إذا كانــت الشــركات ال تــؤدي زكاة هــذه الوحــدات: فيحســب المســتثمر قــدر الــزكاة فــي الموجــودات الزكويــة للوحــدات بحســب 
نوعهــا ونســبة ملكيتــه فيهــا ثــم يخــرج الــزكاة، كمــا أنــه يزكــي العوائــد علــى أوراقــه، وســيأتي تفصيــل أحــكام الــزكاة فــي كل 

نوع من أنواع الصناديق.

أنواع المتعاملين 
في الصناديق 

االستثمارية 
وأحكام زكاتهم

٦



٧

: صناديــق األســهم ذات اإلدارة النشــطة: هــي أوعيــة تســتثمر موجوداتهــا وفــق اســتراتيجية المتاجــرة بأســهم الشــركات 
ً
أوال

 وشــراء (ولــو لفتــرات متباعــدة) بحســب خبــرة مديــر الصنــدوق وأبحاثــه لتحقيــق النمــو فــي موجــودات الصنــدوق؛ ولكــون 
ً
بيعــا

، فيأخــذ هــذا النــوع أحــكام زكاة   وشــراءً
ً
سياســة االســتثمار فــي الصنــدوق تقــوم علــى أســاس المتاجــرة بالموجــودات بيعــا

عروض التجارة، وهي ٢٫٥% من قيمة الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر في اليوم الذي تجب فيه الزكاة.

: صناديــق األســهم ذات اإلدارة غير النشــطة: هي أوعية تســتثمر موجوداتها وفق اســتراتيجية االحتفــاظ، وعدم بيع أو 
ً
ثانيــا

شــراء األســهم إال فــي حــاالت خاصــة ومحــددة ليــس الهــدف منهــا المتاجــرة، وذلــك كمــا فــي بعــض صناديــق المؤشــرات، إذ 
 للمؤشــر الــذي يتبعــه الصنــدوق، أو فــي الحــاالت 

ً
يقتصــر بيــع األســهم وشــراؤها علــى مــا يحقــق موازنــة نســب الشــركات تبعــا

االســتثنائية لالشــتراك أو االســترداد غيــر المعتــاد. وكذلــك الحــال فــي بعــض صناديــق الدخــل، التــي تهــدف إلــى االســتفادة مــن 
العوائــد الموزعــة علــى األســهم، وال يتــم فيهــا بيــع وشــراء األســهم إال فــي حــال عــدم جــدوى االســتثمار فــي شــركة معينــة 
النــوع مــن  بســبب توقــف توزيعاتهــا أو إفالســها أو وقــوع حــدث يؤثــر علــى جــدوى اســتمرارية االســتثمار فيهــا. وألن هــذا 
ــا  ــدف منه ــس اله ــة لي ــاالت خاص ــي ح ــا إال ف ــراء موجوداته ــع أو ش ــم بي ــاظ، وال يت ــتراتيجية االحتف ــق اس ــتثمر وف ــق يس الصنادي
المتاجــرة واالســتفادة مــن فــروق األســعار؛ فــإن المســتثمر الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ بوحــدات هــذا النــوع مــن الصناديــق 
واالســتفادة مــن عوائدهــا يأخــذ أحــكام زكاة المســتثمر فــي الشــركات المســاهمة، فــإن كانــت هــذه األســهم تزكــى مــن 
شــركاتها فــال زكاة فيهــا -كمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية-، وإن كانــت ال تزكــى فينظــر المســتثمر فــي 

الموجودات الزكوية لكل سهم بحسب نسبته في سعر الوحدة، ثم يخرج الزكاة بحسب نوعها بناءً على ذلك. 

ــة: يقصــد بهــا هنــا األوعيــة التــي تســتثمر موجوداتهــا وفــق اســتراتيجيتي  ــهم ذات اإلدارة المتنوع ــق األس : صنادي
ً
ــا ثالث

النشــطة  اإلدارة  ذات  الصناديــق  بيــن   
ً
خليطــا فيهــا  الصنــدوق  موجــودات  اســتثمار  يكــون  وبهــذا  والمتاجــرة،  االحتفــاظ 

والصناديــق ذات اإلدارة غيــر النشــطة، وعلــى هــذا فتخضــع وحــدات هــذه الصناديــق ألحــكام الــزكاة التــي ســبق بيانهــا فــي 
النوعين السابقين، وذلك بحسب نسبة كل منهما في الوحدة االستثمارية. 

صناديق األسهم 



٨

هــي أوعيــة تســتثمر موجوداتهــا بشــكل رئيــس فــي شــراء الســلع بثمــن حــال، وإعــادة بيعهــا بثمــن مؤجــل، إلــى مــدة ال تتجــاوز 
ســنة واحــدة، كمــا أنهــا تســتثمر فــي بعــض األنشــطة األخــرى منخفضــة المخاطــر، كالصكــوك وصناديــق المرابحــة األخــرى، ويأخــذ 
هــذا النــوع مــن الصناديــق أحــكام زكاة عــروض التجــارة، وهــي 2.5% مــن قيمــة الوحــدات االســتثمارية التــي يملكهــا المســتثمر 
فــي اليــوم الــذي تجــب فيــه الــزكاة، ويخصــم مــن ذلــك مــا تمثلــه الوحــدة االســتثمارية مــن موجــودات غيــر زكويــة، كنســبة 

استثمارها في صكوك اإلجارة.

صناديق المرابحة 
(المضاربة بالبضائع)



٩

عليــه  بنيــت  التــي  والعقــود  إدارتهــا  طبيعــة  باختــالف  زكاتهــا  وتختلــف  الصكــوك،  فــي  موجوداتهــا  تســتثمر  أوعيــة  هــي 
موجوداتها، وذلك كما يأتي:

 وشــراءً أخــذت أحــكام زكاة الصناديــق ذات اإلدارة النشــطة، فيأخــذ 
ً
أ) إن كانــت تــدار وفــق اســتراتيجية المتاجــرة بالصكــوك بيعــا

هذا النوع من صناديق الصكوك أحكام زكاة عروض التجارة، وهي 2.5% من قيمة الوحدات االستثمارية التي يملكها المستثمر 
في اليوم الذي تجب فيه الزكاة.

 
ب) إن كانــت تــدار وفــق اســتراتيجية االحتفــاظ بالصكــوك، أخــذت أحــكام زكاة الصناديــق ذات اإلدارة غيــر النشــطة، فــإن المســتثمر 
فــي هــذا النــوع مــن صناديــق الصكــوك الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ بالوحــدات واالســتفادة مــن عوائدهــا يأخــذ أحــكام زكاة 
المســتثمر فــي الشــركات المســاهمة، فــإن كانــت هــذه الصكــوك تزكــى مــن مصدريهــا أو مــن مديــر الصنــدوق أو غيرهــم فــال 
زكاة فيهــا. وإن كانــت ال تزكــى فينظــر المســتثمر فــي الموجــودات الزكويــة لــكل صــك بحســب نســبته فــي ســعر الوحــدة، ثــم 

يخرج الزكاة بحسب نوعها بناءً على ذلك. 

ت) إن كانــت إدارة الصكــوك متنوعــة بيــن المتاجــرة واالحتفــاظ أخــذت أحــكام الصناديــق ذات اإلدارة المتنوعــة، فتخضــع وحــدات 
هــذا النــوع مــن صناديــق الصكــوك ألحــكام الــزكاة التــي ســبق بيانهــا فــي النوعيــن الســابقين، وذلــك بحســب نســبة كل منهمــا 

في الوحدة االستثمارية.

صناديق الصكوك



١٠

هــي أوعيــة تســتثمر موجوداتهــا فــي العقــارات بأنواعهــا، بغــرض االســتفادة مــن العوائــد الناتجــة عــن بيــع العقــارات بعــد 
، أو 

ً
االحتفــاظ بهــا مــدة لالســتفادة مــن فــروق األســعار، أو تأجيرهــا واالســتفادة مــن األجــرة، وقــد يكــون البيــع أو التأجيــر مباشــرا

يســبق ذلــك تطويــر أولــيٌّ أو إنشــائيٌّ للعقــار بعــد تملكــه، وقــد تكــون وحداتهــا مطروحــة للتــداول فــي الســوق الماليــة، 
ويختلف حكمها بحسب نية مالكها:

: المستثمر بغرض اقتنائها واالستفادة من ريعها، وتختلف زكاته على حالين:
ً
أوال

١- إذا كان مديــر الصنــدوق يــؤدي زكاة الوحــدات (كأن يدفعهــا إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة 
السعودية): فيزكي المستثمر العوائد على وحداته ، وهي ٢٫٥% منها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

٢- إذا كان مدير الصندوق ال يؤدي زكاة الوحدات: فتختلف زكاة هذا النوع من الصناديق باختالف نشاطها، وذلك كما يأتي:

أ ) إن كان نشــاط الصنــدوق فــي شــراء العقــارات وتأجيرهــا فتأخــذ أحــكام زكاة المســتغالت، فالمســتثمر فــي هــذا النــوع مــن 
الصناديــق الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ بالوحــدات واالســتفادة مــن عوائدهــا يزكــي مــن قيمــة الوحــدة مــا حــال عليــه الحــول مــن 

النقد واالستثمارات التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، مثل: الصناديق العقارية المتداولة (ريت).

ب) إن كان نشــاط الصنــدوق فــي شــراء العقــارات وبيعهــا، فتزكــى زكاة عــروض التجــارة، وهــي ٢٫٥% مــن قيمتهــا فــي الوحــدات 
االســتثمارية التــي يملكهــا المســتثمر فــي اليــوم الــذي تجــب فيــه الــزكاة، مــع خصــم قيمــة الوحــدات المســتثمرة فــي الموجــودات 

غير الزكوية إن وجدت، مثل: صناديق التطوير العقاري.

ــا: المضــارب بوحــدات هــذا الصنــدوق وهــو الــذي يشــتري الوحــدات االســتثمارية بقصــد إعــادة بيعهــا واالســتفادة مــن فــروق  ثانيً
 ألحكام زكاة عروض التجارة، وهي ٢٫٥% من القيمة الســوقية للوحدات 

ً
األســعار، فعليه في هذه الحالة اســتخراج زكاة ماله وفقا

االســتثمارية التــي يملكهــا فــي اليــوم الــذي تجــب فيــه الــزكاة (بعــد حــوالن الحــول)، بغــض النظــر عــن طبيعــة موجــودات 
الصندوق وطريقة إدارته، ويجوز للمتاجر أن يخصم من زكاة وحداته قدر الزكاة التي دفعتها الشركات للجهات المختصة.

العقارية الصناديق 



ــق االســتثمارية األخــرى ذات األنشــطة المختلفــة، وتختلــف زكاة هــذا  هــي أوعيــة تســتثمر موجوداتهــا ، فــي عــدد مــن الصنادي
الصنــدوق باختــالف الصناديــق التــي يســتثمر فيهــا، فإمــا أن تســتثمر الموجــودات فــي صناديــق ذات موجــودات غيــر زكويــة، فــال 
ــق العقــارات القائمــة علــى التأجيــر، وإمــا أن تســتثمر الموجــودات فــي صناديــق ذات  يكــون فيهــا زكاة، كاالســتثمار فــي صنادي
موجــودات زكويــة، فتزكــى بحســب نوعهــا، كصناديــق األســهم ذات اإلدارة النشــطة، أو صناديــق العقــارات القائمــة علــى الشــراء 
والبيــع. وإمــا أن تســتثمر فــي صناديــق ذات أنشــطة متنوعــة بيــن الموجــودات الزكويــة وغيــر الزكويــة، فيزكــى مــن الوحــدات 

االستثمارية بالقدر الذي يجب فيه الزكاة، وما بقي ال زكاة فيه.

الصناديق القابضة
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