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هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى مــدى توافــق المبــادئ المحاســبية المقبولــة قبــوًال  :ملخــص
ئ الشـرعية فـي احتسـاب الـدخل الخاضـع لزكـاة المهـن عامًا في قيـاس الـدخل المحاسـبي مـع المبـاد

. الحــرة، ومــا إذا كــان الــدخل المحاســبي التقليــدي يتوافــق مــع الــدخل مــن منظــور زكــاة المهــن الحــرة
ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة التحليلية للمبـادئ المحاسـبية المقبولـة قبـوًال عامـًا وربطهـا مـع 

  .الحرة المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن
وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الــدخل المحاســبي المعــد وفــق المبــادئ المحاســبية التقليديــة 
المتعارف عليها ال يتوافق مع الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة، والمبادئ المحاسبية التقليدية فـي 

ذا يعــود قيــاس الــدخل المحاســبي تتوافــق جزئيــًا مــع المبــادئ الشــرعية لزكــاة دخــول المهــن الحــرة، وهــ
  .إلى حجم االرتباط والعالقة القوية للمبادئ المحاسبية فيما بينها

وجــوب التــزام أصــحاب المهــن  :وقــد توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصــيات أهمهــا
الحرة بالمبادئ الشرعية للزكاة عنـد احتسـاب الـدخل الخاضـع للزكـاة، تثقيـف أصـحاب المهـن الحـرة 

خــولهم مــن خــالل التعــاون المشــترك بــين النقابــات المهنيــة ولجــان حــول المبــادئ الشــرعية لزكــاة د
الزكــــاة، ضــــرورة االهتمــــام بمبــــادئ المحاســــبة اإلســــالمية، واجتنــــاب الوقــــوع فــــي المحرمــــات عنــــد 
تطبيقهــا، إعــداد دليــل استرشــادي لمحاســبة زكــاة دخــول المهــن الحــرة لالســتناد عليــه عنــد احتســاب 

فـــي فلســـطين علـــى أرض الواقـــع، وٕاعطائـــه قـــدر كبيـــر مـــن الزكـــاة، وضـــرورة تطبيـــق قـــانون الزكـــاة 
  .األهمية

Abstract  
Zakat on revenues from Freelance Professions Between The 

generally Accepted Accounting Principles(GAAP)& Zakat Shariah 
Principles  
This study aimed at identifying the level of congruity between GAAP in 
the measurement of accounting income & the Shariah principles for 
calculating receptacle of Zakat on revenue from freelance professions & 
whether the traditional accounting income agrees with the income from 
the perspective of Zakat freelance profession.To achieve this goal, an 
analytical study was conducted to examine such congruity. 

The study concluded that the accounting income disagreed with to 
zakatable income & there was partial congruity between GAAP & the 
Shariah principles, & this is due to the high degree of the link and the 
great relationship among accounting principles.  



 

The study suggested a set of recommendations, among them: 
Freelance professional should be obliged with the Shariah principles for 
calculating Zakat on revenue, as should be educated them through joint 
cooperation between professional unions and the Zakat committees, 
need to pay attention to the principles of Islamic accounting, and avoid 
falling into the Haram when applied them, preparation of a guide to 
Zakat Accounting on revenues from Freelance Professions to build on it 
when calculating the Zakat, and the need to apply the law of Zakat in 
Palestine in practice, and provide it a great degree of importance.  
 

  :المقدمة
بتـــة التـــي تصـــلح لكـــل زمـــان إن الزكـــاة فريضـــة إلهيـــة تســـتند علـــى المبـــادئ الشـــرعية الثا

ومكــان، وأن هــذه المبــادئ ال بــد مــن توفرهــا لكــل تصــنيفات الزكــاة وتختلــف حســب طبيعــة المــال 
المزكى والتي تتمثل فـي زكـاة النقـود، زكـاة عـروض التجـارة، زكـاة الـزروع، زكـاة المسـتغالت، زكـاة 

ختالفـات فـي األنصـبة كسب العمل بنوعيها دخول الموظفين ودخـول المهـن الحـرة، وتكمـن هـذه اال
والمقادير والحولية، واألموال الخاضعة لها وكـذلك المطلوبـات الواجـب حسـمها، وهـذا مـن شـانه أن 

  .يؤثر على الدخل الخاضع للزكاة
 

وتعتبــر زكــاة دخــول المهــن الحــرة مــن الزكــوات التــي اهــتم بهــا فقهــاء المســلمين حــديثًا مــن 
مها وكذلك المطلوبـات الواجـب حسـمها حيـث يمكـن حيث تحديد األموال الخاضعة لها، وأسس تقوي
  .قياس الوعاء وحساب مقدار الزكاة المستحقة

  
ويساهم قطاع المهـن الحـرة مسـاهمة كبيـرة فـي توزيـع هيكـل االقتصـاد الفلسـطيني وبالتـالي 

 3400مســاهمته فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، حيــث بلــغ عــدد أصــحاب المهــن الحــرة فــي فلســطين
، وهذا يعني أن الزكاة على دخول المهن الحرة مـن )1(م2010خالل شهر تموز عام  مزاوًال للمهنة

المفترض أن تشكل نسبة متناسقة مع حجم هذا القطاع مـع األخـذ بعـين االعتبـار العوامـل األخـرى 
  .المؤثرة في حصيلة الزكاة مثل الوازع والوعي الديني، كفاءة القائمين على جباية أموال الزكاة
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للمهـن الحـرة كالطبيـب والمحاسـب والمحـامي، فإنـه فـي العـادة يمسـك دفـاتر التزامـًا بالنسبة 
عليـه إرفـاق الحسـابات الختاميـة لهـا عـن سـنة كما يجـب  بتعليمات مصلحة الضرائب في فلسطين،

الضـــريبة، وأن تكـــون معـــدة وفقـــا للمبـــادئ المحاســـبية المعمـــول بهـــا فـــي فلســـطين لغايـــات ضـــريبة 
  )1(.الدخل

  
بـــادئ المحاســـبية المتعلقـــة بقيـــاس وعـــاء الضـــريبة بـــالتغيير والتعـــديل مـــن وقـــت تتصـــف الم

ألخــر لحاجــات المجتمــع والظــروف االقتصــادية الســائدة، ويتطلــب ذلــك ضــرورة تغييــر رأس القيــاس 
أمــا المبــادئ المحاســبية المتعلقــة . المحاســبي ومــا يتبــع ذلــك مــن مشــاكل عنــد التطبيــق العملــي لهــا

تميــز بالثبــات وعــدم التغيــر ألن أحكامهــا قاطعــة واضــحة تمامــا فــي الكتــاب بقيــاس وعــاء الزكــاة فت
والسنة من حيث المبلغ المطلوب و معيار السـداد حيـث تعتمـد الزكـاة علـى معـدالت ثابتـة ومحـددة 

لــــذا تبــــرز الحاجــــة إلــــى معرفــــة مــــا إذا كــــان الــــدخل المحاســــبي . تحديــــدا واضــــحا دقيقــــا وال تتغيــــر
المبــادئ الشــرعية لزكــاة المهــن الحــرة، أو كشــف مــا إذا كانــت المبــادئ المتعــارف عليــه تتــوفر فيــه 

  .المحاسبية الوضعية يمكن تطبيقها في احتساب الدخل الخاضع للزكاة
  

 :مشكلة الدراسة
فقــر قــانون الزكــاة الفلســطيني لبنــود الــدخل الخاضــع لزكــاة المهــن الحــرة، وطريقــة حســابه، 

، والتـزام أصـحاب المهـن الحـرة )2(متعارف عليهـا فـي تحديـدهوما إذا كان يتبع المبادئ المحاسبية ال
، )3(في فلسطين بالمبادئ المحاسبية المعمول بهـا عنـد إعـداد القـوائم الماليـة لغايـات ضـريبة الـدخل

 :تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي
ي يمكــن تطبيقهــا فــي حســاب هــل المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي قيــاس الــدخل المحاســب

  الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة؟
  :ويتفرع منه

 هل اإليرادات وفق المبادئ المحاسبية هي نفسها اإليرادات من منظور الزكاة؟  
 هل التكاليف وفق المبادئ المحاسبية هي نفسها التكاليف من منظور الزكاة؟  
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  :أهمية الدراسة
حيث إن زكـاة المهـن الحـرة مـن المـوارد الحديثـة فـي  تنبع أهمية الدراسة بشكل أساسي من

الزكــاة التــي يجــب االهتمــام بهــا أو التطــرق إليهــا إلــى جانــب تصــنيفات الزكــاة األخــرى، كمــا وتبــرز 
  :أهميتها في النقاط التالية

  الخــروج مــن اإلطــار النظــري إلــى التطبيقــي، بحيــث تســاعد أصــحاب المهــن الحــرة فــي كيفيــة
  .للزكاة احتساب الدخل الخاضع

  معرفة المبادئ الشرعية والمحاسبية من منظور الزكاة يساعد في تقليل التهـرب الزكـوي ويكـون
  .له األثر في زيادة إيرادات الدولة وتخفيف من أعبائها

  تساعد القائمين على جباية الزكـاة عنـد تطبيـق قـانون الزكـاة الفلسـطيني فـي تحصـيلهم لألمـوال
  .الزكوية

 
  :أهداف الدراسة

 ان التكييف الفقهي، والتعرف علي المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرةبي  
 إظهار المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبيان المعالجات المحاسبية في المهن الحرة 
  مقارنة المبادئ المحاسبية مع المبادئ الشرعية  
  الخاضـــع لزكـــاة دخـــول عـــرض حالـــة تطبيقيـــة للتفرقـــة بـــين الـــدخل المحاســـبي التقليـــدي والـــدخل

 .المهن الحرة
  

 :فرضيات الدراسة
 :تحتوي الدراسة على فرضيتن، وهي

  المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي قيــاس الــدخل المحاســبي يمكــن تطبيقهــا فــي حســاب
 الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة

 الدخل المحاسبي للمهن الحرة يتوافق مع الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة  
  

  :منهجية البحث
اعتمد الباحث األسلوب التحليلي في دراسة موضوع البحـث مسـتمدًا معلوماتـه مـن الخلفيـة 
النظريــة فــي هــذا الموضــوع، حيــث تعتبــر دراســة تحليليــة للمبــادئ المحاســبية المقبولــة قبــوًال عامــًا 

  .وربطها بالمبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرة
  
  



 

  :محددات الدراسة
دات الدراسة في عدم وجود دراسات تتعلق بموضوع البحث، ممـا جعـل البحـث تمثلت محد

يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدراسة التحليلية لبيان مدى توافق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوًال عامـًا 
  .مع المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرة

  
  :حدود الدراسة

بية لزكــاة المهــن الحــرة دون التوســع فــي الجوانــب تركــز هــذا البحــث علــى الجوانــب المحاســ
  .الفقهية إال في حدود متطلبات البحث

  
  :الدراسات السابقة

، )1(تناولت معظـم الدراسـات السـابقة زكـاة عـروض التجـارة مـن الناحيـة المحاسـبية والفقهيـة
لتجـارة لما لزكاة عروض التجارة من أهمية كبيرة في المجتمع المسـلم، حيـث تشـمل زكـاة عـروض ا

كـــل البنـــود بقصـــد أو نيـــة المتـــاجرة لـــذا يـــدخل فـــي زكـــاة عـــروض التجـــارة الكثيـــر مـــن المؤسســـات 
والمحـــالت التجاريـــة والشـــركات بأنواعهـــا والمصـــانع وصـــناديق االســـتثمار، وطبيعـــة هـــذه الشـــركات 
والمصــانع ترتكــز علــى المبــادئ واألســس المحاســبية الوضــعية التــي تتســم بالتعقيــد، وهــذا قــد يكــون 

ببًا فـــي التطـــرق إلــى محاســـبة زكـــاة عــروض التجـــارة ليـــتم تقــويم تلـــك المبـــادئ وفــق منظـــور فقـــه ســ
  .الزكاة

  
تناولـت زكـاة دخـول المـوظفين والمهـن الحـرة مـن الناحيـة الفقهيـة فقـط  )2(أما دراسة مساعد

للزكـاة ولم يتطرق فيها إلى المعالجات المحاسبية التي يتم إتباعهـا وتقويمهـا وفـق المبـادئ الشـرعية 
وخاصة لدى ذوي المهن الحرة ألنها أشمل من الموظفين، حيث قد يعملـون بشـكل مسـتقل بخـالف 
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صناديق االستثمار بين المحاسبة الضـريبية : ، جادو، محمد12، عدد 2000القاهرة، -لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر
قـــاهرة، ال-، مجلـــة مركـــز صـــالح لالقتصـــاد اإلســـالمي، جامعـــة األزهـــردراســـة أصـــولية محاســـبية مقارنـــة-ومحاســـبة الزكـــاة

 .7، عدد 1999
 .14، مجلد 2004، مجلة جامعة الملك سعود، جدة، زكاة الرواتب واألجور وٕايرادات المهن الحرة: مساعد، بلة 2-



 

الموظفين، لذا جاءت هذه الدراسة وبالتركيز على ذوي المهـن الحـرة مـن خـالل إيضـاح المعالجـات 
كــاة، المحاسـبية التــي ترتكــز علـى المبــادئ المحاســبية الوضـعية وتقويمهــا وفــق المبـادئ الشــرعية للز 

وذلك ألغـراض دقـة وضـبط أمـوال الزكـاة وتصـريفها فـي مصـارفها الشـرعية بـدون غـبن للمزكـي أو 
  .ضرر لمستحق الزكاة

  
  :خطة الدراسة

  :التالية مباحثدها، تتناول الدراسة الفي ضوء أهداف الدراسة، وحدو 
  المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرة: األول مبحثال
  ئ المحاسبية الحتساب دخل المهن الحرةالمباد: الثاني مبحثال
  مقارنة المبادئ المحاسبية بالمبادئ الشرعية للزكاة في احتساب الدخل: الثالث مبحثال
  حالة تطبيقية للتفرقة بين الدخل المحاسبي والدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة: الرابع مبحثال

  .تي اعتمدت عليها، والمراجع الالنتائج والتوصيات: باإلضافة إلى الخاتمة 
  



 

  المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرة: األول مبحثال
النشــاط المهنــي، وفيمــا يلــي نبــذه مختصــرة عــن طبيعتــه، : مــن أهــم مصــادر كســب المــال

  . ألهمية ذلك عند التكييف الفقهي لحساب الزكاة عليه
  

  :طبيعة النشاط المهني     
مــا بــأداء خدمــة للغيــر بمقابــل معتمــدًا علــى تأهيلــه  بأنــه قيــام فــرد: ويقصــد بالنشــاط المهنــي

العملــي والعلمــي والتــراخيص التــي يحصــل عليهــا مــن الجهــات المختصــة لمباشــرة المهنــة ، ويــرتبط 
مــع الغيــر بعقــد ارتبــاط يوضــح بــه طبيعــة الخدمــة وأجــل تقــديمها واألتعــاب، ومــن األمثلــة الشــائعة 

والمراجعة ، ومهنة المحاماة ، ومهنة الطـب ، ومهنـة مهنة المحاسبة : على ذلك في الحياة العملية
االستشــارات ، ومــا فــي حكــم ذلــك، ومــن المعــالم األساســية للنشــاط المهنــي أنــه يعتمــد علــى الملكــة 
الفكريـــة الذهنيـــة ولـــيس العضـــلية، ويســـتخدم المهنـــي أســـاليب وأدوات ومســـتلزمات بســـيطة لمباشـــرة 

لـــى العائـــد فـــي اإلنفـــاق علـــى مهنتـــه، وكـــذلك علـــى المهنـــة، ويعتمـــد مـــن يقـــوم بالنشـــاط  المهنـــي ع
  .)1(حاجاته المعيشية

  
  :التكييف الفقهي لزكاة كسب المهن الحرة

يخضع كسب العمل المتحصل من النشاط المهنـي للزكـاة، ولقـد اختلـف الفقهـاء حـول نـوع  
 : )2(الزكاة التي يخضع لها كسب العمل وذلك على النحو التالي

لقيــاس علــى زكــاة المــال المســتفاد، حيــث يضــم المــال المكتســب مــن العمــل يــرى فريــق مــن الفقهــاء ا
هــ، وال يشـترط % 2.5إلى بقية األموال النقدية ويزكى الجميـع فـي نهايـة الحـول، إذا بلـغ النصـاب 

كمال دوران الحول عند كل وحـدة نقديـة، حيـث إن المـال ينمـو كـل يـوم، والعبـرة بوصـوله النصـاب 
  . مح بخصم النفقات والديون المدفوعة خالل الحولفي نهاية الحول، وال يس

يــوم % 5يــرى فريــق مــن الفقهــاء القيــاس علــى زكــاة الــزروع والثمــار، وتحســب الزكــاة  علــى أســاس 
مــا يعــادل ( الحصــول عليــه، وال يشــترط حــوالن الحــول، ويقــاس النصــاب بمــا يعــادل خمســة أوســق 

  .ة ال تخصم أي نفقات أو ديون مدفوعةمن أغلب قوت الناس، وفى هذه الحال) كيلو جرام  625

                                           
-، دار المســتقبل للنشــر والتوزيع،عمــاننظــري مــع تطبيقــات عمليــة-المحاســبة فــي المنشــآت الخاصــة: الــراوي، حكمــت1-

  195، ص1996األردن،
 176-159، ص1994بدون ناشر، فقهًا وتطبيقًا، : محاسبة الزكاة: ضانسليمان، سامي رم 2-



 

مـن الصـافي % 2.5يرى فريق من الفقهاء القياس على زكاة النقدين، وتحسب الزكـاة علـى أسـاس 
بعــد خصــم نفقــات الحصــول علــى اإليــراد ونفقــات الحاجــات األصــلية، متــى وصــل المــال المكتســب 

  .بلالنصاب طرفي الحول ويضم إلى الصافي أي أموال نقدية لم تزك من ق
  

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه تزكي هذه األموال المستفادة عند قبض كـل منهـا بمقـدار ربـع العشـر 
فـإذا أخـرج . إذا بلغ المقبوض نصابًا وكان زائدًا عـن حاجاتـه األصـلية وسـالمًا مـن الـدين%) 2.5(

وز للمزكـي هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أموالـه األخـرى ويجـ
  . )1(هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية األخرى

  
ونميل إلى األخذ بالرأي الثالث وهو الذي أخذ به معظم الفقهاء المعاصرين وقررته الهيئـة 

  : )2(الشرعية العالمية للزكاة وذلك للمبررات اآلتية
ــــا) 1( ــــى الكســــب، وكــــذلك نفق ــــديون يجــــب خصــــم نفقــــات الحصــــول عل ت الحاجــــات األصــــلية وال

  . المدفوعة حسب مبدأ الزكاة على اإليراد الصافي
  .يصعب عمليا قياس الحولية لكل وحدة نقد والعبرة بالنصاب طرفي الحول) 2(
كلما كان المجهود في الكسب أكبر كلما قلت نسبة الزكـاة وهـذا يتـوافر فـي زكـاة كسـب العمـل ) 3(

  % .2.5حيث تكون نسبتها 
 

  :وحساب زكاة المهن الحرة أحكام
  :)3(تتلخص أحكام وحساب زكاة دخول المهن الحرة في اآلتي

العقـار : ال تجب الزكاة علـى األجهـزة والعـدد واألدوات التـي يسـتخدمها المهنـي فـي عملـه مثـل) 1(
واألثــاث و التركيبــات والســيارات وأجهــزة الفــاكس والكمبيــوتر الموجــودة فــي مكتبــه أو معملــه، ألنهــا 

  .عروض القنية من
التي حصـل عليهـا خـالل الحـول بعـد طـرح النفقـات ) اإليرادات(تجب الزكاة في قيمة األتعاب ) 2(

  .والديون المسددة والمشتريات 

                                           
  442-443، ص1984-ابريل3 ، الكويت، بتاريخ فتاوى: مؤتمر الزكاة األول 1-
مطبوعـات مجموعـة دلـة البركـة، جـدة،  فقـه ومحاسـبة الزكـاة لألفـراد والشـركات،: أبو غدة، عبـد السـتار وشـحاتة، حسـين 2-

 149، ص1995
 .1، ط2005، نقابة أطباء مصر، القاهرة،"دليل حساب زكاة المهن الطبية" :حسين شحاتة، 3-



 

أجــــور : يخصــــم مــــن األتعــــاب النفقــــات المرتبطــــة بمباشــــرة المهنــــة ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال) 3(
يــــة المختلفــــة، وكــــذلك الضــــرائب والرســــوم المعــــاونين والمســــاعدين، واإليجــــار، والمصــــاريف اإلدار 

  .الحكومية والنقابية المسددة وما في حكم ذلك
والـديون ) إذا لـم تسـدد مـن إيـرادات أخـرى(يخصم كذلك من اإليراد نفقـات الحاجـات المعيشـية ) 4(

  . المسددة خالل الحول، وثمن شراء أي أجهزة أو نحو ذلك أو األقساط المسددة 
اإليــــرادات الســــنوية مخصــــوما منهــــا التكــــاليف والمصــــروفات ونفقــــات :  يمثــــل وعــــاء الزكــــاة) 5(

ـــل صـــافى  ـــديون المســـددة وثمـــن األشـــياء المشـــتراه ، وهـــذا فـــي الغالـــب يمث الحاجـــات المعيشـــية وال
  . المدخر بدون إسراف أو تبذير أو ترف

اء ، فـإذا وصـل الوعـ24جرامـًا مـن الـذهب ، علـى أسـاس عيـار  85يقدر النصاب بما يعادل ) 6(
  .النصاب تحسب الزكاة 

علـــــى أســـــاس األشـــــهر %  2.575علـــــى أســـــاس األشـــــهر القمريـــــة و %  2.5نســـــبة الزكـــــاة ) 7(
  .الشمسية

  .ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة ) 6(
  

ويجوز أن يدفع المهني مبالغ تحت حساب الزكاة عندما يحصل على اإليـراد علـى أسـاس 
وى ما دفعه خالل الحول مع الواجب عليه في نهايته، فإذا كـان كـل مـا دفعـه ، على أن يس2.5%

  )1(بالزيادة فتعتبر صدقة أو ترحل للحول المقبل، وٕاذا كان ما دفعه بالنقص يسدد الفرق
  

  :المبادئ الشرعية الحتساب الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة
  
متجانسـة التـي تتحـد فـي الحـول والنصـاب لقد أجاز الفقهاء ضم األموال الزكويـة ال :مبدأ الضم )1

والسـعر، ويمثـل الجميــع الوعـاء، الـذي يقــارن بالنصـاب فــإن وصـله تحسـب الزكــاة علـى أســاس 
2.5 %)2(.  

ويقصد بالحولية هنا ليس اشتراط الحول على كـل مـال مـن نفـس الجـنس، ألن إفـراد حـول 
ء يسـير مـن المـال ومعرفـة للمال من جـنس مـا لـدى المزكـي يسـتلزم ضـبط مواقيـت التملـك لكـل جـز 

بمعنـى آخـر ال يجـوز ضـم الـزروع مـع الثـروة النقديـة أو . القدر الواجب فيه، وفي هذا مشقة وحـرج
                                           

 174، ص3، ط2011، دار النشر للجامعات، القاهرة، التطبيق المعاصر للزكاة: شحاتة، حسين 1-
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ضــم الــزروع مــع الماشــية أو ضــم الثــروة النقديــة مــع الماشــية ألنهــا ال تتحــد فــي الحوليــة والنصــاب 
هنــة فــي النصــاب والســعر أمــا إذا كــان لصــاحب المهنــة أمــوال أخــرى تتفــق مــع أمــوال الم. والســعر

النسبي والحول مثل الثروة النقدية، مستغالت، عروض تجـارة فيجـوز ضـم أوعيتهـا معـًا بعـد تحديـد 
  .وعاء كل منهم ثم تحسب الزكاة

  
  زكاة اإليرادات العرضية

يرزق المسلم خالل الحـول بـإيرادات عرضـية بجانـب نشـاطه الرئيسـي فعلـى سـبيل المثـال، 
كافــأة مــن النقابــة، أو يقــبض بــدل حضــور جلســات مــن عضــويته لمجلــس يــرد لصــاحب العيــادة م

إدارتهــا أو يــرث مــاال، أو يحصــل علــى جــائزة تقديريــة، أو يبيــع أمالكــا أو أصــوال ثابتــة أو يحصــل 
دينــا مــن الغيــر، مكافــأة نهايــة الخدمــة أو مرتــب دوري مــن جهــة مــا وتحــت إمرتهــا، وهكــذا ويطلــق 

بالمــال المســتفاد، ومــن الفقهــاء مــن يــرى االنتظــار حتــى يحــول علــى مثــل هــذه اإليــرادات العرضــية 
عليها الحول إذا كانت نصابا ومنهم مـن يـرى يزكـى وقـت الحصـول عليـه إذا كـان نصـابا ، ومـنهم 

ه، % 2.5مــن يــرى أن يضــم إلــى بقيــة األمــوال النقديــة ويزكــى الجميــع إذا وصــل النصــاب نســبة 
  . )1(والرأي األخير هو األرجح

  
عنـد حصـر وتحديـد األمـوال الخاضـعة لزكـاة المهـن الحـرة  يلـزم األخـذ فـي  :ة المـالمبدأ تبعيـ )2

عــين االعتبــار مــا يملكــه المكلــف ســواء أكانــت األمــوال فــي داخــل فلســطين أو خارجــه إذا لــم 
، وهــذا يتنــافى مــع القــانون الفلســطيني لضــريبة الــدخل علــى )2(تــؤدى الزكــاة عنهــا فــي الخــارج

 . )3(مبدأ اإلقليمية في الدخل الذي يشترط  المهن الحرة
 

تخـرج إدارة : لقـد صـدر قـرارًا مـن مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي نـص علـى أنـه : مبدأ الخلطة )3
الشركة زكاة األسهم كمـا يخـرج الشـخص الطبيعـي زكـاة أموالـه، بمعنـى أن تعتبـر جميـع أمـوال 

ار من حيث نوع المـال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتب
الذي تجـب فيـه الزكـاة، ومـن حيـث النصـاب، ومـن حيـث المقـدار الـذي يؤخـذ، وغيـر ذلـك ممـا 

                                           
 شحاتة، حسين، المرجع السابق 1-
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يراعى في زكـاة الشـخص الطبيعـي، وذلـك أخـذًا بمبـدأ الخلطـة عنـد مـن عممـه مـن الفقهـاء فـي 
 .)1(جميع األموال

  
كــاة الشــركات يتبــين مــن نــص قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي أنــه أخــذ بمبــدأ الخلطــة فــي ز 

المســاهمة ولكنــه لــم يتعــرض لزكــاة شــركات األشــخاص، بمعنــى أنــه إذا كانــت مكاتــب المهــن الحــرة 
تأخذ صفة شركة مساهمة أو شركة أمـوال، فـإن الزكـاة تجـب فـي مـال الشـركة مجتمعـًا ال فـي مـال 

  .كل شريك على حده
  

أن زكـــاة أمـــا إذا كانـــت مكاتـــب المهـــن تأخـــذ صـــفة شـــركة أشـــخاص، يـــرى بعـــض الكتـــاب 
على كل شريك منفـردًا علـى حـده ولـه ذمتـه الماليـة المسـتقلة ) كشركات التضامن(شركة األشخاص

  .)2(ويتمتع بالنصاب المعين دون النظر إلى باقي الشركاء
 

  : مبدأ شرعية المعامالت )4
ويقصد به أن يكون هدف النشاط والمعامالت المتعلقة به، والوسائل المستخدمة في إتمـام 

  .عامالت تتوافق مع الشريعة اإلسالميةتلك الم
  

  :زكاة المال الحرام
  :)3(ال تجب الزكاة على المال الحرام للمبررات التالية

المال الحرام لذاته ليس محًال للزكاة، ألنه ليس ماال متقومًا في نظر الشـارع، ويجـب الـتخّلص  -1
  .منه بالطريقة المقّررة شرعا

خلـل شـرعي فـي كسـبه، ال تجـب الزكـاة فيـه علـى حـائزه، النتفـاء  المال الحرام لغيـره الـذي وقـع -2
تمام الِمْلـك المشـترط لوجـوب الزكـاة، فـإذا عـاد لمالكـه وجـب عليـه أن يزكيـه لعـام واحـد ولـو مضـى 

  .عليه سنين
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 .الشرعية العالمية



 

ومن الفقهاء من يري أن إعفاء المال الحـرام مـن الزكـاة يكـون مشـجعا علـي الحـرام وال يكـون َقْطَعـًا 
، ويرون إخضـاعه للزكـاة ، كمـا يـرون أن صـرف الكسـب الخبيـث فـي وجـوه الخيـر أمـر أو منعًا له

  )1(غير ممنوع شرعا إذا لم  يعرف صاحبه الذي ُأخَذ منه بغير حق
  

والرأي الذي نميل إليه هو عدم جواز الزكاة في المال الحرام، ويتصـدق بـه كليـة فـي وجـوه 
ين الحالل والحرام أن يتحرى ويقدر المزكـي الحـرام الخير، إذا لم ُيعرف أصحابه، وٕاذا كان خليط ب

  .ويتصدق به في وجوه الخير
  

   : مبدأ المقدرة التكليفية )5
,  يهدف هذا المبدأ اإلسالمي العظـيم إلـى عـدم إرهـاق المسـلمين وحـثهم علـى زيـادة اإلنتـاج

زكـي وهـذا مـا حيث تقوم محاسبة زكاة دخول المهن الحرة على ضرورة مراعـاة المقـدرة التكليفيـة للم
، وهـو الحـد الـذي تجـب عنـده الزكـاة  مـا يسـمى بحـد  يطلق عليه في الفقه اإلسالمي نصـاب الزكـاة

، أي إذا كـان المـال المملـوك أقـل مـن النصـاب فـال  )3(ماذا ينفقون قل العفو   : ، لقوله تعالى)2(الغني
زكـاة، ويقـدر نصـاب زكـاة ومعيـار المقـدرة التكليفيـة يختلـف حسـب نـوع المـال الخاضـع لل.زكاة عليه

، والعبرة بلوغ النصاب طرفـي )24جرام ذهب، عيار  85بــــ(المهن الحرة قياسًا بزكاة الثروة النقدية 
  .)4(الحول

  
 : مبدأ الزكاة على اإليراد الصافي  )6

تقـــوم زكـــاة دخـــول المهـــن الحـــرة علـــى قاعـــدة حســـم الـــديون الحاليـــة إن وجـــدت، واألعبـــاء 
بالحد األدنـى للمعيشـة وتختلـف مـن شـخص آلخـر ومـن بلـد إلـى بلـد، علـى األصلية للحياة وقدرت 

كفــى بــالمرء إثمــًا أن يضــيع : "لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم )5(أن تكــون فــي حــدود القصــد واالعتــدال
، وغيرهـــا مـــن تكـــاليف مزاولـــة المهنـــة مـــن اإليـــرادات المحصـــلة واإليـــرادات المرجـــوة )6("مـــن يقـــوت

فـإذا بلـغ ,  ة ومباشـرة المهنـة وذلـك تخفيفـا علـى المكلفـين بـأداء الزكـاةالتحصيل إن وجدت من مزاول
اإليــراد الصــافي فــي نهايــة الحــول المقــدرة التكليفيــة أي النصــاب وجبــت الزكــاة وٕاال فــال مــع مراعــاة 

                                           
 .1989مطبوعات الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، الكويت، زكاة المال الحرام، : دتوني، عز الدين محم 1-
 828، ص1972، مطبعة اإلمام، القاهرة، الجزء الثاني-بدائع الصنائع : الكاساني،عالء الدين 2-
  .  219 : البقرة  3-
 .مساعد، بلة، مرجع سابق 4-
  .517، ص12، ط1985بيروت،-بنانمؤسسة الرسالة، لفقه الزكاة ، :القرضاوى، يوسف 5-
  .1692رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب فضل في صلة الرحم، رقم   6-



 

ال صدقة إال عـن ظهـر :"وأدلة هذا المبدأ  كثيرة منها، قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  .مبدأ الضم
  .)2("من كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله"قول عثمان رضي اهللا عنه، و )1("غنى

  
 :خصم استهالك األصول الثابتة عند حساب الزكاة

يرى المحاسبون أن استهالك األصول الثابتة من بنود التكاليف التي تدخل  ضمن نفقـات 
ادات عنـــد حســـاب الحصـــول علـــى اإليـــراد وتأخـــذ بـــذلك مصـــلحة الضـــرائب، وال يخصـــم مـــن اإليـــر 

ــــم ال يجــــوز خصــــم  ــــة، ومــــن ث ــــان قيمــــة األصــــول الثابت ــــى أعي الزكــــاة، حيــــث ال تجــــب الزكــــاة عل
  .)3(إهالكها

  
 :أثر تجديد األصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق اإليراد على الزكاة

يقــوم المهنــي أحيانــا بشــراء أصــل ثابــت مثــل معــدات جراحيــة، أجهــزة كمبيــوتر، ســيارات، 
، يســاهم فــي تحقيــق اإليــراد ســدد مــن اإليــرادات المحصــلة أحيانــا أو شــراء قطــع ونحــو ذلــك.أثــاث

غيار، ولقد أجاز الفقهاء بخصم المدفوع من اإليراد قبل حساب الزكاة ذلك تطبيقـا لقاعـدة األسـاس 
  .)4(النقدي

  
، أم اختلف العلماء في زكاة الـدين أهـي علـى الـدائن باعتبـاره المالـك الحقيقـي للمـال؟ :زكاة الديون

وقـد تقـرر أو توصـل بالنسـبة . )5(على المدين باعتباره المتصـرف فيـه والمنتفـع؟، أم يعفـى كالهمـا؟
  :)6(للدائن إلى ما يلي

 حـاًال كـان أم مـؤجًال عـن كـل ) الـدائن(تجب زكاة الدين نقودًا أو عرضًا تجاريًا علـى رب الـدين
 .سنة إذا كان المدين مليئًا باذالً 
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 الـدين بعـد دوران الحـول مـن يـوم القـبض إذا كـان المـدين معسـرًا أو  تجب زكاة الدين على رب
  .مماطالً 
 

إذا كان على المدين ديون بعضها حال وبعضها مؤجـل إلـى : وبالنسبة للمدين إلى ما يلي
ما بعد الحول فإن المدين يحسم مقدار دينه مـن أموالـه الزكويـة إذا كـان الـدين حـاًال أو يحـل وفائـه 

  .)1(حول الزكويعليه قبل تمام ال
  

فــإذا . ويـري الباحـث وجـوب التـوازن فــي المعاملـة الزكويـة بـين الــذمم المدينـة والـذمم الدائنـة
أضيفت الذمم المدينة كلها إلى الوعاء وجب إسقاط الذمم الدائنـة كلهـا، وٕاذا أضـيفت الـذمم المدينـة 

مم المدينـة فـي الوعـاء الزكـوي الحاّلة فقط وجب إسقاط الـذمم الدائنـة الحالّـة فقـط، وٕاذا لـم تـدخل الـذ
ويـرى أن إهمـال النظـر إلـى الـذمم المدينـة والدائنـة، مـا لـم . وجب عدم إسقاط الـذمم الدائنـة، وهكـذا

، والحـاّل )أي فـي حكـم النقـود(تكن حاّلة، ألن الحاّل بالنسبة للذمم المدينة هو فـي حكـم المقبـوض 
وهـذا يتناسـب مـع زكـاة النقـود ). ن وعاء الزكاةفيطرح م(بالنسبة للذمم الدائنة هو في حكم المدفوع 

التي تضم األموال النقدية السائلة والنقدية المعادلة والتي يمكن تحويلها إلى سيولة أو نقد بسـهولة، 
وبذلك تضاف الديون الحالة إذا كانت جيدة أو مرجوة التحصـيل إلـى الـدخل الخاضـع لزكـاة المهـن 

  .رجو سدادهاالحرة ويطرح منه الديون الحالة الم
 

    : مبدأ النماء حقيقة أو تقديرا )7
ال يشــترط أن يكــون  النمــاء الخاضــع لزكــاة المــال محققــا فــي صــورة نقديــة، بــل يكفــي أن 

، أي أن العبرة في التعرف على اإليراد، هـو وقـوع  )2(يكون قابًال للتحقيق، حتى يخضع لزكاة المال
أي حـدوث التقـديم الفـوري للخدمـة . ى اإليـرادالحدث المادي الـذي يـؤدي إلـى إمكانيـة الحصـول علـ
  .في المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات إلى األفراد

  
وتوفر شرط النماء أو القابلية للنماء في المال الخاضـع للزكـاة يهـدف إلـى المحافظـة علـى 

قابلـة رأس المال الذي يدر دخال للمجتمع ككل والعمل على صيانته وزيادته، ومـن أمثلـة األمـوال ال
أمــــا . للنمــــاء فــــي النشــــاط المهنــــي، اإليــــرادات المحصــــلة، والمســــتحقة إذا كانــــت مرجــــوة التحصــــيل

                                           
  .ابقالندوة الثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة، المرجع الس  1-
  93-124، ص22، عدد 1980الربح وقياسه في اإلسالم، مجلة المسلم المعاصر، بيروت ، : شحاتة، شوقي  2-



 

األمـــوال غيـــر الناميــــة فـــال زكـــاة عليهــــا مثـــل الممتلكـــات المقتنــــاة لالســـتخدام الشخصــــي أو أدوات 
  .)1(المهنة

  
  :  مبدأ الحولية )8

ي كـل مـال زكـوي اشـترط األصل في اعتبار حـوالن الحـول مراعـاة السـنة القمريـة، وذلـك فـ
له الحول، ويشترط الحولية في زكاة دخول المهن الحرة على القول الراجح قياسًا بزكاة النقود، فـإن 

أساســـا لمحاســـبة ) الميالديـــة(كانـــت هنـــاك مشـــقة يجـــوز تيســـيرا علـــى النـــاس اتخـــاذ الســـنة الشمســـية
ة القمريـة بـأن تحسـب النسـبة الميزانيات في الشركات، على أن تستدرك زيـادة أيامهـا عـن أيـام السـن

2.575%)2(.  
  

   : مبدأ استقالل السنوات المالية )9
زكــاة عليــه فيــه،  فمــا أنفــق الرجــل مــن مالــه قبــل الحــول بيســير أو كثيــر أو تلــف منــه فــال 

 قبـل حـال عليـه الحـول وفيـه مـا تجـب فيـه الزكـاة، وكـذلك إذا أخـرج زكـاة مالـه ويزكـي البـاقي إذا
أخرجهــا فنفــذها فــي الوقــت الــذي ال يجــوز لــه تنفيــذها فيــه يزكــي  فــت أوالحــول بيســير أو كثيــر فتل

  .)3(إذا حال عليه الحول كان فيما بقي منه ما تجب فيه الزكاة الباقي إن
  

  :مبدأ التقويم على أساس القيمة االستبدالية أو السوقية )10
لـــى المســـلم، بـــل تفـــرض ع) ثـــروة(إن الزكـــاة ال تفـــرض علـــى التكلفـــة التاريخيـــة لموجـــودات

، حيــث اتضــح للمســلمين بــأن التكلفــة التاريخيــة للموجــودات ال )4(القيمــة الجاريــة لهــذه الموجــودات
تعتبــر قيمــة مقبولــة لتحديــد ثــروة المســلم لكونهــا ال تعتبــر عــن واقــع الحــال، وهــذا يفســر لنــا الســبب 

س القيمـة الذي دفع المسـلمون لعـدم اسـتعمال التكلفـة التاريخيـة، وتبنـي أسـاس بـديل عنهـا مثـل أسـا
ويقصد بهـا صـافى القيمـة الممكـن تحقيقهـا أي ثمـن البيـع الفعلـي محسـومًا منـه مصـاريف "السوقية 

البيـــع المتوقعـــة، ومـــن ثـــم فـــان هـــذا الســـعر يتضـــمن صـــافى الـــربح أو الخســـارة المنتظـــرة مـــن بيـــع 

                                           
 174، ص2011شحاتة، حسين، مرجع سابق،  1-
  .، مرجع سابقمؤتمر الزكاة األول  2-
  .1907، مطبعة السعادة، القاهر،المقدمات في الفقه: بن رشد، محمد 3-
، 1992القــاهرة، -بنــات، جامعــة األزهــر-، المجلــة العلميــة لكليــة التجــارةصــاد اإلســالمي والتضــخماالقت: مشــهور، نعمــت 4-

  .9عدد 



 

ثـــل وُيقصـــد بهـــا الســـعر الـــذي يمكـــن بـــه شـــراء أصـــل جديـــد مما"أو االســـتبدالية الجاريـــة  )1"(األصـــل
  .)2("لألصل القديم، يوم وجوب الزكاة 

  
ويرى الباحث أن التقويم على أساس القيمة االستبدالية أو السوقية، ال يهمنـا فـي المنشـآت 
المهنية إال في تحديد النصاب نهاية الحول، وفرق العملـة إن وجـدت مـع مراعـاة عـدم وجـود أمـوال 

حلــي والــذهب يــتم تقويمهــا فــي نهايــة الحــول أخــرى، أمــا إذا لــدى صــاحب المهنــة ثــروة نقديــة مثــل ال
على أساس القيمة السـوقية، وللقيمـة االسـتبدالية أو السـوقية أهميـة كبـرى فـي المنشـآت التجاريـة أو 

  . الصناعية، بحيث يتم تقييم البضاعة أو األصول الثابتة المعدة للبيع
  

  :مبدأ الملكية التامة) 11
يتعلـق بـه حـق لغيـره مـن البشـر، وأن يتصـرف فيـه ويقصد به أن يكون المـال بيـد الفـرد ال 

باختيـاره، وأن تكــون فوائــده حاصــلة لــه، وهــذا مبــدأ ضــروري ألن الزكــاة هــي عبــارة عــن تمليــك قــدر 
معـــين مـــن مـــال معـــين متـــى وصـــل نصـــابًا معينـــًا إلـــى مـــن يســـتحقه، ولـــيس مـــن المنطـــق أن ينقـــل 

ذي لـيس لـه مالـك معـين ال زكـاة فيـه شخص ملكية مـال ال يملكـه هـو إلـى آخـر، وبالتـالي المـال الـ
  . )3(مثل أموال بيت المال واألموال الموقوفة على عمل الخير

                                           
،القـــاهرة برعايـــة الهيئـــة 1988/أكتـــوبر27-25فـــي الفتـــرة مـــن فتـــاوى وتوصـــيات،: النـــدوة األولـــى لقضـــايا الزكـــاة المعاصـــرة1-

  .الشرعية العالمية للزكاة
، الكويـت، برعايـة 1997/مـايو 1 –ابريـل  29فـي الفتـرة مـن فتـاوى وتوصـيات، : لمعاصـرةالندوة السابعة لقضايا الزكاة ا 2-

  .الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وبيت الزكاة الكويتي
  126، ص4، ط1980بيروت،-مؤسسة الرسالة، لبنانفقه الزكاة ، :القرضاوى، يوسف 3-



 

  المبادئ المحاسبية الحتساب دخل المهن الحرة: الثاني مبحثال
  

والمفـــاهيم  Assumptionsيقـــوم اإلطـــار الفكـــري للمحاســـبة علـــى مجموعـــة مـــن الفـــروض
Concepts والبـــديهياتAxioms  واألعـــرافConventions  والسياســـاتDoctrines  والمبـــادئ
Principles التـــــي تحكـــــم عمليـــــات القيـــــاس والتســـــجيل والتلخـــــيص والتوصـــــيل لنتـــــائج األحـــــداث ،

ويظهــر فــي أدبيــات . االقتصــادية المختلفــة، وأثــر هــذه األحــداث عــل اقتصــاديات الوحــدة المحاســبية
دة القيــــاس النقــــدي، ومبــــدأ المحاســــبة عــــدة مفــــاهيم مثــــل مفهــــوم الوحــــدة المحاســــبية، وفــــرض وحــــ

ونالحــظ اخــتالف المســميات وعــدم . االسـتمرارية، وسياســة الحيطــة والحــذر، ومبــدأ الدوريـة، وغيرهــا
فهنـاك خلـط . اإلجماع في أدبيات علم المحاسبة حول تميز مفاهيم وفروض المحاسبة عن مبادئها

  .)1(في األدبيات بين فروض المحاسبة ومبادئها
  

ســـة تقصـــي مـــدى توافـــق المبـــادئ المحاســـبية مـــع المبـــادئ الشـــرعية ولمـــا كـــان هـــدف الدرا
الحتساب الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة ولغايات هذه الدراسة فإنها اتخذت كلمة مبادئ لتعنـي 

  .فروض ومفاهيم وسياسات وقواعد ومبادئ في آن واحد
  

ت المهـن الحـرة ال يختلف تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف عليها في منشـآ
عن المنشآت التجارية والصناعية إال من حيـث وسـيلة التطبيـق وطبيعـة العمليـات التـي تسـجل فـي 
ــدفاتر فطبيعــة نشــاط المهــن الحــرة تســتلزم معالجــة محاســبية خاصــة لــبعض المشــكالت المتعلقــة  ال

  .بهذا النشاط
  

  :)GAAP(مبادئ المحاسبة المقبولة عموما : أوالً 
جتمعـــات األمريكيـــة عـــام التـــي بـــدأت علـــى يـــد الم المبـــادئ المحاســـبيةوهـــي مجموعـــة مـــن 

م، وقـــد قـــام بهـــذا الـــدور الجـــوهري فـــي تـــاريخ المحاســـبة مجموعـــة مـــن المحاســـبين  1933-1934
العمـــوميين الـــذين يعملـــون فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي الواليـــات المتحـــدة آنـــذاك وُأطلـــق علـــيهم اســـم 

American Institute of Certified Public Accountants. AICPA)(-  المجمــع

                                           
، أبـــو نصـــار، محمـــد 1، ط1990والتوزيـــع، الكويـــت،  ، السالســـل للطباعـــة والنشـــرنظريـــة المحاســـبة: شـــيرازي، عبـــاس 1-

، 1995، الجامعــــة األردنيــــة، عمــــان، الجــــزء األول -األصــــول العلميــــة والعمليــــة -مبــــادئ المحاســــبة: وخاليلــــة، محمــــود
  .A.R.Balkaoui: Accounting Theory, The Dryden Press, London, 1992,Third Edition،1ط



 

إلرضــاء متطلبــات المســتثمرين  المبــادئويعــود الســبب الرئيســي لنشــأة هــذه ي للمحاســبين، األمريكــ
  .)1(وأصحاب رؤوس األموال

  :)2(ومن أهم هذه المبادئ المحاسبية
يقــــوم هــــذا المبــــدأ علــــى أن المنشــــأة أو الوحــــدة االقتصــــادية لهــــا  :مبــــدأ الشخصــــية المعنويــــة )1

شخصــية معنويــة مســتقلة ومنفصــلة بشــكل كامــل عــن مالكيهــا أو الــذين يتولــون إدارتهــا وعــن 
ذي يعنــــي أن جميــــع غيرهــــا مــــن المنشــــآت أو الوحــــدات ماليــــًا وقانونيــــًا واجتماعيــــًا، األمــــر الــــ

األصــــول وااللتزامــــات والحقــــوق المتعلقــــة بصــــاحب المشــــروع وال تتعلــــق بالمشــــروع ذاتــــه يــــتم 
تجاهلهــا وعــدم ذكرهــا فــي دفــاتر المشــروع وســجالته ويوجــد ثالثــة أشــكال قانونيــة مــن الوحــدات 

المنشــات الفرديــة، شــركات األشــخاص وشــركات األمــوال، وبصــرف : المحاســبية األساســية هــي
عــن الشــكل التنظيمــي للمنشــأة فإنهــا تعــد وحــدة محاســبية ويــتم فصــل عملياتهــا وأموالهــا  النظــر

 .عن عمليات وأموال مالكيها
 :مبدأ العرض في القوائم المالية )2

صـــافي (تظهـــر القـــوائم الماليـــة نتيجـــة عمـــل المشـــروع التجـــاري أو الصـــناعي أو الخـــدمي 
كمـا هـو فـي نهايـة الفتـرة الماليـة، ويـتم عـرض  كما تظهر المركز المالي للمنشأة) الربح أو الخسارة

 :)3(وتبويب عناصر أو بنود القوائم المالية كالتالي
  تحتوي قائمة المركز المالي للمنشأة على جانبين جانب األصـول ويعـرض بنـود األصـول كافـة

بنوعيها المتداولة والثابتة واألرصدة المدينة األخـرى، وجانـب الخصـوم ويعـرض حقـوق الملكيـة 
 .االلتزامات بأنواعها واألرصدة الدائنة األخرىو 
  تحتـــوي قائمـــة الـــدخل علـــى بنـــود اإليـــرادات والمصـــروفات المتحققـــة خـــالل الفتـــرة التـــي تخـــص

 .المهنة
  :مبدأ الحيطة والحذر )3

يعتمد هذا المبدأ على أخذ الحيطة والحذر والذي يـتلخص بوجـوب أخـذ الخسـائر المتوقعـة 
األربــاح المتوقعــة إلــى حــين تحققهــا، حيــث يــتم تكــوين مخصصــات  بالحســبان قبــل وقوعهــا وتجاهــل

مخصـص ضـرائب : يتم اقتطاعها من اإليرادات لمواجهة  خسائر محتملـة هـذه المخصصـات منهـا
متنــازع عليهــا، مخصــص ديــون مشــكوك فيهــا، مخصــص ديــون معدومــة، مخصــص التعويضــات 

                                           
-1 Charles H. Gibson: Financial Reporting & Analysis, Without Date, 9th Edition 
"ar.wikipedia.org" 
-2 Charles H. Gibson, Ibid 

ــة: المجمــع العربــي للمحاســبين القــانونيين 3- ــايير المحاســبية الدولي ، منشــورات المجمــع العربــي للمحاســبين القــانونيين، المع
1999.  



 

مخصصـــات التـــأمين  القضـــائية، مخصـــص مكافئـــة تـــرك الخدمـــة، مخصصـــات الخصـــم النقـــدي،
  .والصيانة

   :مبدأ تحقق اإليراد )4
يعني هذا المبدأ بتوقيت وجود اإليراد أو االعتراف به، أو بعبارة أخرى تحديد النقطـة التـي 

  .يتحقق عندها اإليراد خالل عملية إتمام الخدمة
 

في المنشآت الخدمية وبشكل خاص المهن الحرة يعد أساس تقديم الخدمة متطلب أساسـي 
قـق اإليـراد وذلـك الرتباطـه بانتقـال الملكيـة للخدمــة مـع وجـود عقـود للخدمـة كـدليل علـى حــدوث لتح

الخدمـة، أي يتحقـق إيـراد المهـن الحــرة عنـد تأديـة الخدمـة ومطالبــة العميـل بقيمـة األتعـاب بإصــدار 
  .فاتورة  بذلك ويتم تحميلها على حساب العمالء لحين تحصيلها

  
فهــي خــدمات لــم تنتــه بعــد حتــى تــاريخ إعــداد : حــت التنفيــذوبالنســبة لعمليــات أو خــدمات ت

القوائم المالية، ويصعب تقدير أتعاب ما تم إنجـازه منهـا، ألن الخـدمات غيـر كميـة ترتكـز أو تبنـى 
بشــكل أساســي علــى الجهــد الــذهني أو العقلــي وهــو شــيء حســي، وبالتــالي يصــعب قيــاس التكــاليف 

  .ت نسبة اإلنجازالناجمة عنها، والتي من خاللها يتم إثبا
  

وقــد تــرى المنشــآت المهنيــة أنــه فــي حالــة تقــدير أتعــاب مــا تــم إنجــازه مــن الخــدمات، يــتم 
إثبات أو االعتراف بهـذه األتعـاب، وٕامعانـًا بتطبيـق مبـدأ الحيطـة والحـذر يـتم تكـوين مخصـص لهـا 

  .)1(بقيمتها بالكامل، وبذلك يتم إظهارها شكليًا في القوائم المالية
  

 :حقاق، النقدي، االستحقاق النقديمبدأ االست )5
من المتعارف عليه محاسبيا أنه يطبق مبدأ االستحقاق على العموم في المنشآت التجاريـة 
أو الصناعية عند تحديد نتيجة األعمال، ولكن قد يتم تطبيق أحد المبادئ المحاسبية في المنشـآت 

  :)2(الستحقاق، النقدي، المختلطالمهنية عند تحديد نتيجة أعمال صاحب المهنة، وتتضمن مبدأ ا
  

وفقًا لهذا المبدأ يتم تطبيـق مبـدأ اإليـراد المكتسـب، حيـث يؤخـذ فـي االعتبـار : مبدأ االستحقاق - أ
جميع اإليرادات المكتسبة خالل الفترة المالية وكافة المصروفات واألعباء المتعلقـة بهـا، فيـدرج 

                                           
  98، ص3، ط2009فلسطين، -، مكتبة آفاق، غزةالمحاسبة المالية المتخصصة: درغام، ماهر 1-
  197-200الراوي، حكمت، مرجع سابق، ص2-



 

والمكافـــــآت التـــــي صـــــدرت بهـــــا فـــــي قائمـــــة الـــــدخل عـــــن فتـــــرة ماليـــــة معينـــــة مبـــــالغ األتعـــــاب 
، بغض النظر عن تحصيل مبالغها من العمالء أو عـدم تحصـيلها فـي نهايـة )فواتير(مطالبات

فــي نهايــة هــذه ) تحــت التنفيــذ(كمــا تتضــمن اإليــرادات المتعلقــة بالخــدمات التــي لــم تــتم . المــدة
فعـت فعـًال أو تلـك الفترة ولم يصدر بها فواتير، ويؤخذ بعين االعتبار كافة المصروفات التـي د

علـى أن يراعـي اسـتبعاد . المستحقة الدفع في تاريخ انتهاء الفتـرة الماليـة طالمـا أنهـا تتعلـق بهـا
وكـذلك يراعـي األخـذ بمبـدأ .األعباء والمصروفات المدفوعة مقدمًا، حيث أنها تخص فتـرة تاليـة

  .الحيطة والحذر
  

عداد حساب اإليرادات والمصروفات جميـع يأخذ هذا المبدأ في الحسبان عند إ :المبدأ النقدي -ب
اإليــرادات التــي يقبضــها صــاحب المهنــة فعــًال خــالل تلــك الفتــرة ســواء أكانــت هــذه اإليــرادات تتعلــق 
بخدمات أديت فعًال خالل هذه الفترة أو خاصة بخـدمات سـبق تأديتهـا فـي فتـرات سـابقة أو تخـص 

ذ في الحسبان عند إعداد هـذا الحسـاب أيـة خدمات سيتم أدائها في فترات مالية الحقة، كما ال يأخ
إيـــرادات تكـــون مســـتحقة لصـــاحب المهنـــة عـــن خـــدمات أديـــت فعـــًال خـــالل هـــذه الفتـــرة ولـــم تقـــبض 

  .األتعاب الخاصة بها فعًال خالل هذه الفترة
كما يقضي هذا المبدأ بتحميل الفترة الماليـة بكـل المصـروفات التـي دفعهـا صـاحب المهنـة 

ء أكانت هذه المصروفات تتعلق بالخدمات التـي أديـت فعـًال خـالل هـذه الفتـرة خالل هذه الفترة سوا
أو تخص خـدمات أديـت خـالل فتـرات سـابقة أو خـدمات سـتؤدى خـالل فتـرات الحقـة، كمـا يسـتلزم 
األمــر عــدم أخــذ أيــة أعبــاء مســتحقة، أي لــم تــدفع قيمتهــا بعــد، وتخــص خــدمات أديــت فعــًال خــالل 

  .هذه الفترة
  

ويعتبــر هــذا المبــدأ خلــيط مــن المبــدأين الســابقين، حيــث  ):المخــتلط(حقاق النقــديمبــدأ االســت -ج
يأخذ في الحسبان عند تحديد نتيجـة أعمـال النشـاط المهنـي عـن فتـرة ماليـة معينـة جميـع اإليـرادات 

  .وفقًا للمبدأ النقدي، أما يتم إتباع مبدأ االستحقاق بالنسبة للمصروفات
  

ره للمنشآت المهنية، نأخذ بنـد اإليـرادات جـوهر المقارنـة، أي بالنسبة ألية مبدأ أنسب اختيا
أن عمليــة االختيــار قــد ترجــع إلــى عامــل التأكــد مــن عمليــة التحصــيل لإليــرادات، فــإذا كانــت تتــوفر 
درجة معقولة أو كبيرة مـن عـدم التأكـد فيفضـل إتبـاع المبـدأ النقـدي فـي إثبـات اإليـرادات، وٕاذا كـان 

أ االســـتحقاق إلثبـــات اإليـــرادات، أمـــا بالنســـبة للمصـــروفات يناســـب العكـــس فيستحســـن تطبيـــق مبـــد
صــــاحب المهنــــة مبــــدأ االســــتحقاق فــــي تحميلهــــا، ألن صــــاحب المهنــــة ال يســــتطيع أن يهمــــل أيــــة 

  .مصروفات مستحقة، ولكنه يهمل اإليراد



 

  :مبدأ الدورية )6
مشـــروع بمـــا أن اســـتمرارية المشـــروع هـــي أحـــد الفـــروع المحاســـبية التـــي تفتـــرض أن حيـــاة ال

مستمرة فـي تحقيـق أهـدافها التـي أنشـئت مـن أجلهـا، ومـن غيـر المنطقـي أن تنتظـر جهـات مختلفـة 
كالمــالكين والمقترضــين وجهــات حكوميــة عمــر المشــروع للتعــرف علــي صــافي دخــل المشــروع أو 
مركــزه المــالي لــذا تــم افتــراض تقســيم حيــاة المنشــأة لفتــرات محاســبية متســاوية واتفــق أو تــم التعــارف 

ى تحديـــدها بســـنة ميالديـــة يـــتم خاللهـــا إعـــداد التقـــارير وبيـــان نتـــائج األعمـــال، بهـــدف تحديـــد علـــ
الضــريبة المســتحقة علــى المشــروع، وقيــاس مــدى كفــاءة إدارة المشــروع ومــدى النجــاح والنمــو الــذي 
حققه المشروع، إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشـروع بهـدف تطـويره وتنميتـه وتعزيـز نقاطـه 

ية ومعالجة جوانبه السلبية، وقـد تكـون الفتـرة المحاسـبية أقـل مـن سـنة مثـل نصـف السـنة أو اإليجاب
  .ربع السنة
  

 :مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات )7
، خصـم المصـاريف )سـنة ماليـًا غالبـاً (يلزم لتحديد صافي دخل المشروع لفتـرة زمنيـة معينـة
وحتـــى تكـــون هـــذه المقابلـــة ســـليمة، فـــإن  التـــي تكبـــدها المشـــروع خـــالل تلـــك الفتـــرة مـــن اإليـــرادات،

النفقات يجب أن تشـتمل علـى جميـع النفقـات سـواء كانـت تـرتبط ارتباطـًا مباشـرًا بـاإليراد، أو كانـت 
ترتبط بالفترة الزمنية التي تحقق فيها اإليراد وتعذر ربطها مباشرة به، فاستهالك األصول ومكافـآت 

تـرة الحاليـة تمثـل عناصـر نفقـات ولكـن ال يمكـن ربـط ترك الخدمة والضرائب المتوقع دفعها عـن الف
. أي منهــا مــع إيــراد معــين بذاتــه وٕانمــا يمكــن ربطهــا بــالفترة الزمنيــة التــي تتولــد فيهــا اإليــرادات ككــل

  .ولذا يتم تحميلها على هذه اإليرادات
 

ـــة ـــرة للمهن ـــرادات الفت ـــل مكافـــآت : وتتضـــمن إي ـــة مث ـــل األتعـــاب، وثانوي ـــرادات رئيســـية مث إي
أمـــا مصـــروفات الفتـــرة تتضـــمن المصـــروفات اإليراديـــة . ابـــة، أربـــاح بيـــع أصـــول ثابتـــة وغيرهـــاالنق

االعتياديــة فقــط بينمــا المصــاريف الرأســمالية ال يــتم طرحهــا مــن صــافي الــدخل المحاســبي، وتظهــر 
  .)1(في الميزانية العمومية ضمن األصول الثابتة

  
  
  

                                           
األردن، -دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، عمـــان الجـــزء األول،-أصـــول المحاســـبة الماليـــة: الخـــداش وآخـــرون 1-

  .6، ط2010



 

 :مبدأ التكلفة التاريخية )8
ســـاس أن يـــتم تســـجيل الموجـــودات والمصـــروفات فـــي الســـجالت يقـــوم هـــذا المبـــدأ علـــى أ

المحاسبية بسعر التكلفة وقت حدوث العملية ويمتاز هذا األساس باستبعاد العنصر الشخصي مـن 
الثبــات، الموضــوعية، مبــدأ مقابلــة اإليــرادات : التقيــيم، ويــرتبط معــه العديــد مــن المبــادئ المحاســبية

أ تحقــق اإليــراد، مبــدأ الحيطــة والحــذر، مبــدأ القيــاس الفعلــي، بالمصــروفات، مبــدأ االســتمرارية، مبــد
  .مبدأ وحدة القياس النقدي

  
تبــــين مــــن التطبيــــق العملــــي عــــدم صــــالحية اســــتخدام التكلفــــة التاريخيــــة لألصــــول الثابتــــة 
كأســـاس الحتســــاب أقســــاط االســــتهالك فقـــد اعتمــــدت هــــذه الطريقــــة علـــى افتــــراض ثبــــات مســــتوى 

العلمي عدم صحته ولقد أدى عدم اخذ التقلبـات فـي مسـتويات األسـعار  األسعار الذي اثبت الواقع
في الحسـبان عنـد حسـاب أقسـاط االسـتهالك إلـى قصـور فـي قيـاس نتـائج األعمـال، ولمعالجـة هـذا 

تكلفـه شـراء األصـل فـي تـاريخ انتهـاء الحيـاة اإلنتاجيـة (القصور تتخذ القيمة االستبدالية المسـتقبلية 
أساســا لحســاب ) تكلفــة شــراء األصــل الجديــد فــي نهايــة الســنة الماليــة(اريــة أو الج) لألصــل القــديم

  .)1(أقساط االستهالك
  

 :مبدأ االستمرارية )9
يفيــد هــذا المبــدأ أن المشــروع مســتمر فــي عملياتــه إلــى أمــد غيــر محــدد مــا لــم تظهــر أدلــة 

بــآخر موضــوعية ودالئــل ثابتــة تثبــت عكــس ذلــك، كمــا هــو الحــال عنــد تصــفية المشــروع أو دمجــه 
حيث ينهي ذلك استمرارية المشروع، وهذا يفيد كثيرًا فـي الجوانـب العمليـة إذ ال نجـد محاسـبًا يـذكر 
في القوائم المالية ما يمكن الحصول عليه في حالة التصفية، وهذا يقـود المحاسـبين لألخـذ بالتكلفـة 

  .التاريخية
 

نميتـــه ولـــيس بقصـــد ولمـــا كانـــت أغلـــب المنشـــآت تـــزاول نشـــاطها بقصـــد االســـتمرار فيـــه وت
التوقف بانتهاء حياة أصولها اإلنتاجية لـذا كـان الزم عليهـا أن تحتـاط لألمـر وتحتجـز مـن أرباحهـا 
األقســاط الالزمــة الســتهالك تلــك األصــول حتــى يتجمــع لــديها المــال الــالزم إلحــالل أصــول جديــدة 

  . محلها لتستمر عجلة اإلنتاج وتواصل المنشأة نشاطها

                                           
، مجلـة المجمـع العربـي ساس التكلفـة التاريخيـة بـين التأييـد واالنتقـادات المواجهـة إليهـاأ :حلس، سالم وجربوع، يوسف 1-

  .1، عدد 2001للمحاسبين القانوني، نسخة الكترونية لألعضاء،
  



 

  :مبدأ اإلفصاح
لعــدم إمكانيــة تضــمين القــوائم الماليــة جميــع المعلومــات االقتصــادية والماليــة الالزمــة  نظــراً 

إلظهار الصـورة الحقيقيـة لهـذه القـوائم ولوضـعية المشـروع فإنـه يـتم تعزيـز هـذه القـوائم بمرفقـات يـتم 
ات خاللهــا إعطــاء معلومــات أكثــر إيضــاحًا وتفصــيًال لالســتفادة مــن القــوائم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار 

والدراســـات واألبحـــاث، ويتطلـــب هـــذا المبـــدأ مـــن المحاســـب أن يقـــوم باإلفصـــاح عـــن كـــل األحـــداث 
الماليـــة الفعليـــة الخاصـــة بالمشـــروع خـــالل الفتـــرة الماليـــة، باإلضـــافة إلـــى ضـــرورة االعتـــراف بمبلـــغ 
الخســـارة المحتملـــة كمصـــروف أو التـــزام إذا كـــان مـــن المحتمـــل أن تؤكـــد األحـــداث الالحقـــة فقـــدان 

مــن األصــول أو نشــأة التــزام فــي تــاريخ الميزانيــة، بحيــث ال يخفــي المحاســب أي معلومــات  أصــل
مالية يمكن أن تضـلل مسـتخدمي القـوائم الماليـة، وال بـد هنـا مـن التأكيـد علـى وجـوب الموازنـة بـين 

  .مبدأ األهمية النسبية مبدأ اإلفصاح
  

  :مبدأ األهمية النسبية )10
ة نســبية للمعلومــات الماليــة، ويعتبــر البنــد أكثــر أهميــة يــتم وفقــًا لهــذا المبــدأ إعطــاء أهميــ

نســبية كلمــا زاد تــأثيره علــى القــرارات اإلداريــة المتخــذة وتقــل أهميتــه النســبية كلمــا كــان تــأثيره قلــيًال 
على عمليـة اتخـاذ القـرارات اإلداريـة، ويشـوب عمليـة تحديـد األهميـة النسـبية بعـض الصـعوبة نظـرًا 

المحاسبية والخبرة الطويلة وعمومًا تعتبر األهمية النسبية أمر نسـبي فمـا العتمادها على الممارسة 
  .يعتبر مهمًا في مشروع قد ال يكون بنفس الدرجة من األهمية في مشروع آخر وهكذا

  
  :مبدأ الموضوعية )11

نتيجـــة لتطـــور المحاســـبة فقـــد أصـــبح الهـــدف األساســـي لهـــا هـــو تزويـــد الجهـــات المعنيـــة 
ماليـــة الصـــحيحة الموثوقـــة الســـتخدامها فـــي اتخـــاذ القـــرارات الرشـــيدة لـــذلك بالبيانـــات والمعلومـــات ال

يجـــب أن تكـــون هـــذه البيانـــات قائمـــة علـــى أســـس موضـــوعية وأدلـــة خاليـــة مـــن األحكـــام واألهـــواء 
الشخصــية، وبالتــالي يجــب أن تقــاس المعلومــات الماليــة بطريقــة تكفــل الوصــول إلــى نفــس النتــائج 

وهـــذا ال ينفـــي وجـــود حـــاالت أو أوضـــاع . عمليـــة القيـــاس لهـــافيمـــا لـــو قـــام محاســـب آخـــر بإعـــادة 
تستدعي من المحاسب استعمال أحكام وتقديرات شخصية في حالة عدم وجود أدلة ووسائل إثبـات 

  .موضوعية
  

  :مبدأ الثبات )12
نظرًا لتأثر نتيجة أعمال المشروع بتغير المبـادئ والمفـاهيم المحاسـبية المختلفـة فـإن إجـراء 

خــرى يجعــل المعلومــات الماليــة مضــللة األمــر الــذي يســتدعي اســتمرار المشــروع تغييــر مــن فتــرة أل



 

بتطبيــق المفــاهيم واإلجــراءات المحاســبية المتبعــة لعــدة فتــرات ماليــة متتاليــة، وهنــا نؤكــد أن الثبــات 
ثبات نسبيًا أي ليس قاطعًا ال يمكن تجاوزه، بل يصبح تجاوزه أمرًا ضروريًا إذا كان الثبـات يعطـي 

مضـللة وٕاذا كـان التغييـر يظهـر وضـع المشـروع المـالي بصـورة أكثـر عدالـة وقربـًا مـن الواقـع نتائج 
والهـدف مـن الثبـات هـو . بشرط اإلفصاح عن هذا التغييـر وتأثيراتهـا ضـمن مرفقـات القـوائم الماليـة

تسهيل عمليـة المقارنـة مـن فتـرة ألخـرى والوصـول إلـى نتـائج دقيقـة حـول التغيـرات فـي بنـود القـوائم 
  .المالية

  
 :مبدأ وحدة القياس النقدي )13

يقوم هذا المبدأ علـى اعتبـار وحـدة القيـاس النقديـة كالـدينار أو الـدوالر أو الشـيكل أو غيـره 
خير وسيلة لقياس النشـاط المـالي للمشـروع وبالتـالي إمكانيـة ترجمـة عمليـات المشـروع إلـى وحـدات 

لمحاسبية، إال أن ما يؤخذ على هـذا المبـدأ نقدية بما يسهل عملية تسجيلها في الدفاتر والسجالت ا
عــدم إمكانيــة تســجيل بعــض العمليــات التــي يصــعب ترجمتهــا إلــى وحــدات قيــاس نقديــة مثــل كفــاءة 
اإلدارة، مالءمة الظروف االقتصادية واالجتماعية وغيرها، كما يؤخذ عليه افتراض واسـتقرار وحـدة 

غيــر فــي القــوة الشــرائية لوحــدة النقــد كالتضــخم القيــاس النقــدي وتجاهلــه للعوامــل االقتصــادية التــي ت
  .مثًال وغيرها
  

  :المعالجة المحاسبية للمهن الحرة: ثانياً 
  : تستلزم طبيعة النشاط المهني بعض المشكالت المتعلقة بهذا النشاط، ومن أهمها

  المبالغ المودعة من العمالء كأمانة طرف صاحب المهنة -1
  نية نيابة عن العمالءالمدفوعات بواسطة المنشأة المه -2
  األتعاب -3
  عمليات أو خدمات تحت التنفيذ -4
  

  األمانات طرف صاحب المهنة: أوالً 
من مقتضيات النشاط المهني قيام بعض العمالء بإيداع مبالغ نقديـة لحسـابهم علـى سـبيل 

ات الوديعة وذلك لقيام رب المهنة نيابة عـن عميلـه بـدفع بعـض االلتزامـات وسـداد مصـروفات ونفقـ



 

لجهات حكومية أو عامة أو خاصة، وتظهر في جانب االلتزامات قصـيرة األجـل أو طويلـة األجـل 
  .)1(بند أمانات عمالء حسب مدة تنفيذ الخدمة أو العملية

  
  مبالغ يدفعها صاحب المهنة لحساب عمالئه: ثانيا

أي  هـــي مبـــالغ يـــدفعها أربـــاب المهـــن الحـــرة مـــن أمـــوال المهنـــة نيابـــة عـــن العمـــالء لســـداد
مصـــاريف ال يتحملهـــا صـــاحب المهنـــة وتكـــون وســـيلة ألداء الخدمـــة وتظهـــر فـــي جانـــب األصـــول 
المتداولة بند مـدفوعات عـن العمـالء، وتـنخفض فـي حـال سـداد العميـل لألمـوال المدفوعـة مـن قبـل 

  .)2(صاحب المهنة، سواء من األمانات إن وجدت أو غيرها
  

ب، أو مؤجلـة كمهنـة المحاسـبة والتـدقيق، وجـزء مقـدمًا وقد تكون مقدمـة كمهـن الطـ: األتعاب: ثالثاً 
  .واآلخر مؤجل كمهنة المحاماة والهندسة

  
  : أتعاب محصلة مقدماً  -1

وهي مبالغ من العمالء تحت الحساب بقيمة األتعاب عـن أعمـال وخـدمات مطلـوب القيـام 
ات المقبوضـة مقـدمًا بها وتظهر في قائمة المركز المالي في جانب االلتزامات وتندرج تحت اإليراد

ويــتم اســتنفاذها بقيمــة الخــدمات المنتهيــة بالكامــل وفــق مبــدأ االســتحقاق، أمــا تظهــر كــإيرادات فــي 
قائمــــة اإليــــرادات والمصــــروفات وفــــق المبــــدأ النقــــدي، وال يكــــون لاللتزامــــات أي أثــــر فــــي الميزانيــــة 

  .العمومية
  

  : أتعاب مستحقة -2
ل الفتــرة، ولــم يــتم تحصــيلها مــن العمــالء، وهــي أتعــاب عــن عمليــات أو خــدمات تمــت خــال

فـــذلك يـــؤثر علـــى حســـاب اإليـــرادات والمصـــروفات واألصـــول بالزيـــادة بنـــد عمـــالء أتعـــاب بالمبـــالغ 
  . المستحقة وفق مبدأ االستحقاق

وفي نهايـة الفتـرة الماليـة يجـب إجـراء فحـص للمبـالغ المكونـة لحسـاب مـدفوعات نيابـة عـن 
مـن األجـل التعـرف علـى المبـالغ التـي لـيس مـن الممكـن ) ء أتعـابعمـال(العمالء، وأتعاب مسـتحقة
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تحصــيلها ألي ســبب مــن األســباب وٕاثباتهــا ديــون معدومــة، والتــي يحتمــل عــدم تحصــيلها بتكــوين 
  .مخصص ديون مشكوك فيها

  
  عمليات أو خدمات تحت التنفيذ: رابعاً 

لقيــاس نتيجــة األعمــال  عــادة مــا تنتهــي الفتــرة المحاســبية للمنشــأة المهنيــة والمتخــذة أساســاً 
وتصوير المركز المالي وما زالت تباشر أعماًال أو خدمات لبعض العمالء لـم تنتـه بعـد حتـى ذلـك 
التاريخ، ولما كانت المنشأة ال تصدر فواتير بقيمة أتعاب إال عن الخدمات التـي تمـت فعـًال، لـذلك 

الخـدمات التـي مـا زالـت تحـت فال يمكـن جعـل حسـاب العميـل مـدينًا بقيمـة األتعـاب المسـتحقة عـن 
ولكــن يجــب أخــذ قيمــة هــذه الخــدمات فــي الحســبان عنــد قيــاس نتيجــة األعمــال نظــرًا ألن . التنفيــذ

العدالــة تقتضــي ضــرورة تحميــل كــل فتــرة محاســبية بمــا يخصــها مــن إيــرادات ومصــروفات تطبيقــا 
  .لمبدأ الدورية، واالستحقاق

  
غيـــر التامـــة أول الفتـــرة فـــي الجانـــب المـــدين ووفقـــًا لمبـــدأ االســـتحقاق يـــتم إثبـــات الخـــدمات 

لحســــاب اإليــــرادات والمصــــروفات، والخــــدمات غيــــر التامــــة آخــــر الفتــــرة فــــي الجانــــب الــــدائن لهــــذا 
الخـدمات غيـر التامـة آخـر الفتـرة بقائمـة المركـز المـالي ضـمن / الحساب، ويجب مراعاة إظهار حـ

أمـا فـي حالـة إتبـاع . بـنفس القيمـة األصول المتداولة مطروحًا من مخصـص الخـدمات غيـر التامـة
المبدأ النقدي ال يلتفت للخدمات غير التامة في نهاية الفترة وال يقدر لهـا قيمـة وال تثبـت مطلقـا فـي 

  .)1(الدفاتر
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  الشرعية للزكاة في احتساب الدخل مقارنة المبادئ المحاسبية بالمبادئ: الثالث مبحثال
  

 :ادئ الشرعيةمقارنة مبدأ الشخصية المعنوية مع المب
يتنــاقض مبــدأ الشخصــية المعنويــة مــع كــل مــن مبــدأ الضــم ومبــدأ تبعيــة المــال، حيــث إن زكــاة  

المهـــن الحـــرة ال تنفصـــل عـــن األمـــوال األخـــرى مـــن غيـــر المهنـــة وهـــي أمـــوال مكملـــة لبعضـــها 
أي أنـه باإلضـافة إلـى زكـاة دخـول . البعض إذا توافرت شرط النصاب والسعر النسـبي والحـول

حــرة يوجــب جمــع األمــوال الشخصــية األخــرى ســواء المحليــة والخارجيــة وزكاتهــا مـــرة المهــن ال
 . واحدة إذا بلغت النصاب في نهاية الحول

كما أن مبدأ الشخصية المعنوية يتفق مع مبدأ الخلطة في أن مال الشركاء ماًال واحدًا لغـرض  
ذا كانــت ناتجــة عــن تكملــة النصــاب، أي يجــوز دفــع الزكــاة عــن دخــول المهــن الحــرة مجتمعــة إ

 ).أموال(شركة مساهمة
المســحوبات الشخصــية وفقــًا لمبــدأ االســتقالل تعتبــر ذمــم شخصــية أو ذمــم أصــحاب المشــروع  

 .منفصلة عن الذمة المالية للمشروع وهذا يتعارض مع مبدأ صافي اإليراد
  

 :مقارنة مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات مع المبادئ الشرعية
دأ جزئيــا مــع محاســبة زكــاة المهــن الحــرة خاصــة مــع مبــدأ الزكــاة علــى اإليــراد يتنــاقض هــذا المبــ 

الصافي حيث توسعت النفقات اإليرادية لتشمل النفقات الشخصية باإلضافة إلى خصم الـديون 
 .المسددة أو المستحقة الحالـة نهاية الحول

المهــن الحــرة،  احتســاب اســتهالك علــى األصــول الثابتــة، ال يتوافــق مــع الــدخل الخاضــع لزكــاة 
اإلهالك لم يـنجم عنـه دفـع نقديـة أو يترتـب عليـه أي التـزام للغيـر ليـتم خصـمه مـن .حيث إن م

 .اإليرادات الزكوية وفقًا لمبدأ الملكية التامة ومبدأ صافي اإليراد
تنزيـــل الـــديون المعدومـــة، أو المشـــكوك فيهـــا مـــن اإليـــرادات، يتوافـــق مـــع مبـــدأ صـــافي اإليـــراد،  

في أن هـذه الـديون تعـد مـاًال غيـر نـام، ألن ملكيـة الـدائن لهـا ملكيـة ناقصـة لعـدم ومبدأ النماء 
ويتوافـق أيضـًا مـع أحكـام زكـاة الـدين فـي أنـه يكتفـي بخضـوع الـديون ، قدرته على االنتفـاع بهـا

 .)1(الجيدة المرجوة التحصيل أو المتوقع تحصيلها عند حلول الزكاة
ثر علـى الـدخل المحاسـبي التقليـدي، وهـذا يتعـارض دفع مصاريف رأسمالية خالل الحول ال يؤ  

 . مع مبدأ الملكية التامة وصافي اإليراد
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  :مقارنة مبدأ العرض في القوائم المالية مع المبادئ الشرعية
وفقًا لهذا المبدأ تظهر المسحوبات الشخصية مطروحة من حقوق الملكية، كما تعـرض الـديون  

قائمــة المركــز المــالي وهــذا يتعــارض أيضــًا مــع مبــدأ  الحالــة ضــمن التزامــات قصــيرة األجــل فــي
 .صافي إيرادات المهن الحرة

يتم إظهـار الخسـائر أو األربـاح الرأسـمالية فقـط ضـمن قائمـة الـدخل ألغـراض احتسـاب الـدخل  
المحاسبي، وهذا يخالف مبدأ الضم في أن قيمة األصل المباع سواء ديـن مرجـو التحصـيل أو 

 .الخاضع لزكاة المهن الحرة نهاية الحولنقدًا يتم إضافته للدخل 
يتم إظهار المشتريات الرأسمالية ضمن األصول الثابتة فـي الميزانيـة العموميـة، وهـذا يتعـارض  

مع المصروفات الزكوية التـي يجـب خصـمها إذا كانـت نقـدًا أو القسـط الحـال مـن وعـاء الزكـاة 
 .وفقًا لمبدأ الملكية التامة وصافي اإليراد

ع ضـمن األصـول .الصـندوق أو البنـك فـي م/ نقدية الخاصة بالمهنـة تظهـر فـي حــاألرصدة ال 
المتداولــة وهــذا يخــالف مبــدأ الضــم والنمــاء، حيــث ال بــد مــن ضــمها لإليــرادات الزكويــة نهايــة 

 .الحول
 

  :مقارنة مبدأ تحقق اإليراد مع المبادئ الشرعية
ات إتمــام الخــدمات المتعاقــد عليهــا مبــدأ تحقــق اإليــراد يتوافــق مــع مبــدأ النمــاء، حيــث إن إيــراد 

ســواء نقــدًا أو حالــة باألجــل هــي أمــوال قابلــة للنمــاء، ولصــاحب المهنــة القــدرة علــى التصــرف 
 .واالنتفاع بها

بالرغم من أن أتعاب تقـدير مـا تـم إنجـازه مـن الخـدمات قـد تكـون نمـاء تقـديريا، ال يـتم إدراجهـا  
أن أمــر عمليــات تحــت التنفيــذ فيــه غمــوض، ضــمن اإليــرادات الزكويــة، وقــد يرجــع الســبب إلــى 

 .أي غير واضح ومتنازع فيه وشرط الملكية ناقصة فيه وفقًا لمبدأ الملكية التامة
 

  :مقارنة مبدأ الحيطة والحذر مع المبادئ الشرعية
مبـدأ الحيطـة والحـذر يتعـارض مـع مبـدأ النمـاء فـي أنـه يأخـذ فقـط الخسـائر المحتملـة فـي عــين  

بـدأ النمـاء يأخـذ الخسـائر واألربـاح المحتملـة، إال أن األربـاح المحتملـة ال يـتم االعتبار، بينما م
األخذ أو النظر بها في المنشآت المهنية على العكـس فـي المنشـآت التجاريـة والصـناعية، ألن 
هــدف المنشــآت المهنيــة تقــديم خدمــة، أمــا المنشــآت التجاريــة تهــدف إلــى تقــديم ســلع أو بضــائع 

مـة السـوقية عنـد حلـول زكاتهـا أي يـتم أخـذ األربـاح المتوقعـة أو التقديريـة تقوم علـى أسـاس القي
 .عنها إن وجدت



 

منطقــي ومبــرر، ألنهــا % 100إن تكــوين مخصــص األعمــال والخــدمات تحــت التنفيــذ بنســبة  
يشــوبها عــدم التأكــد فــي تحصــيلها، ويعامــل معاملــة مخصــص الــديون المشــكوك فيهــا، أي يــتم 

 . كويةاقتطاعه من اإليرادات الز 
إذا كانت تحديد المخصصات لقضايا ال زالت متنازع عليها أو غير محـددة أو غيـر دقيقـة، ال  

يجـــوز اقتطاعهـــا مـــن اإليـــرادات الزكويـــة، أمـــا إذا كانـــت لمـــوا جهـــة االلتزامـــات المؤكـــدة يجـــوز 
، وأنـه إذا لـم )1(اقتطاعها من اإليـرادات الزكويـة شـرط أن تكـون حالـة أو مسـتحقة نهايـة الحـول

يتم تكوين مخصص لها يمكن خصمها ضمن الديون الحالة من وعاء زكاة المهـن الحـرة وهـذا 
 .يتوافق مع مبدأ صافي اإليراد والملكية التامة

بالنسبة لمخصصات الصيانة والتأمين على األصـول الثابتـة ال يمكـن اقتطاعهـا مـن اإليـرادات  
منشــأة وال عــن تصــرفها، بــل إنهــا الزكويــة، ألن مبالغهــا لــم تصــرف بعــد ولــم تخــرج عــن ملــك ال

 .تنتفع بها ويمكنها تنميتها واستثمارها، وتكوينها ال يتوافق مع مبدأ النماء والملكية التامة
 

  :مقارنة مبدأ الدورية مع المبادئ الشرعية
هذا المبدأ يتوافق مع كل من مبدأ النماء والحولية واستقالل السـنوات الماليـة، حيـث إنـه يظهـر  

ري الخـاص بفتــرة محاسـبية تعكــس نتـائج األحــداث االقتصـادية الحقيقيــة التـي نشــأت الـربح الــدو 
خالل الفترة، ويبرز أن األحداث االقتصادية مستقلة ومنفصلة خالل الفترات المحاسـبية، وكمـا 
ويتخــذ الســنة الميالديــة ألغــراض الضــريبة الوضــعية، وهــذا مــا أجــازه الفقهــاء مــع مراعــاة فــروق 

 .ن الشمسية األيام القمرية ع
يــرتبط مبــدأ الدوريــة بمبــدأ االســتحقاق وهــذا قــد يتوافــق أو ال يتوافــق مــع الــدخل الخاضــع لزكــاة  

 .المهن الحرة
  

 :مقارنة مبدأ اإلفصاح مع المبادئ الشرعية
ال يــتم التفرقــة عنــد اإلفصــاح بــين مقــدار المخصصــات التــي يــتم احتجازهــا لمواجهــة األحــداث  

، وذلــك علــى الــرغم )2(تم احتجازهــا لمواجهــة األحــداث المحتملــةالمؤكــدة، والمخصصــات التــي يــ
مـــن أهميـــة ذلـــك الخـــتالف المعالجـــة الزكويـــة للمبـــالغ التـــي يـــتم احتجازهـــا لمواجهـــة األحـــداث 

ـــة ـــالغ التـــي يـــتم احتجازهـــا لمواجهـــة األحـــداث المحتمل ، )3(المؤكـــدة عـــن المعالجـــة الزكويـــة للمب
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ات قـــد يكـــون مـــن المناســـب أن يـــتم اإلفصـــاح وضـــمانًا لصـــحة المعالجـــات الزكويـــة للمخصصـــ
وبشـــكل مســـتقل عـــن مـــا يـــتم احتجـــازه مـــن اإليـــرادات لمقابلـــة األحـــداث المؤكـــدة وبـــين مـــا يـــتم 

 .احتجازه لمقابلة األحداث المحتملة
ال يـتم التفرقـة بـين المعـامالت سـواء حـالل أو حـرام مثـل مخصصـات الخصـم النقـدي الربويـة،  

كوية يجب أن يـتم اإلفصـاح وبشـكل مسـتقل عـن األمـوال الحـرام وضمانًا لصحة المعالجات الز 
 .إذا كانت محددة أو تقديرها إذا كانت مختلطة

إن االلتزام بمبدأ اإلفصاح يعني تلقائيًا االلتزام بكافة مبادئ المحاسبة التقليدية، وهـذا قـد يكـون  
 .له األثر على الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة

 
  :بية مع المبادئ الشرعيةمقارنة األهمية النس

التـــي يجـــب ) خاصـــة قليلـــة القيمـــة(مبـــدأ األهميـــة النســـبية يعنـــي نقـــص فـــي المعلومـــات الماليـــة  
عرضها لمستخدمي القوائم، فإذا كان ذلك مقبوًال لهم، فهي مرفوضة تماما أو يعتبر غيـر ذلـك 

ة نســبيًا اهتمــام لمســتحقي الزكــاة، بمعنــى أنــه مــن ناحيــة محاســبية ال تنــال المبــالغ غيــر المهمــ
المـــالكين، المســـتثمرين، الجهـــات الحكوميـــة، المقرضـــين، وذلـــك قـــد يعـــود أنهـــم مـــن أصـــحاب 

أي .... األمـــــوال أو مصـــــادرها، بينمـــــا مصـــــارف الزكـــــاة الثمانيـــــة فمـــــنهم الفقـــــراء والغـــــارمين 
ــرًا مــن الســرقة أو  مســتخدمي المــال، وهــم بحاجــة كبيــرة للمــال، وأن مبلغــًا صــغيرًا قــد ينجــو فقي

 .التسول، وهذا يعتبر مهم نسبيا ويجب اإلفصاح عنه ألغراض زكاة دخول المهن الحرة 
 

  : مقارنة مبدأ االستمرارية مع المبادئ الشرعية
إن مبــدأ االســتمرارية مــرتبط بالتكلفــة التاريخيــة فــي أنــه يأخــذ بأســعار التكلفــة وهــذا يتنــاقض مــع  

اخــذ المشــروع بــالقيم الســوقية أو الجاريــة مبــدأ التقــويم علــى أســاس القيمــة الســوقية، بحيــث إن 
 .يعني تصفيته وعدم استمراريته

لمــا كانــت أغلــب المنشــآت تــزاول نشــاطها بقصــد االســتمرار فيــه وتنميتــه، وتكمــن أهــدافها فــي  
تحقيـق ســيولة عاليــة ونســب مديونيــة منخفضــة، فهــذا يكـون لــه أثــر فــي تحديــد الــدخل الخاضــع 

 .ماءللزكاة، وهذا يتوافق مع مبدأ الن
ال تخضع األصول الثابتة للزكاة، وفـي ذلـك محافظـة للطاقـة اإلنتاجيـة لـرأس المـال المسـتثمر،  

كما أن األصول الثابتة مال غير نام وحاجة المنشـأة مشـغولة بهـا، ممـا يـدل علـى التـرابط بـين 
 .مبدأ االستمرارية ومبدأ النماء

  
 



 

  :مقارنة مبدأ التكلفة التاريخية مع المبادئ الشرعية
مبدأ التكلفة التاريخية يعني عدم االهتمام بالنقص أو الزيـادة المقـدرة  باألسـعار وهـذا يتعـارض  

مع مبدأ التقويم الزكوي على أساس القيمة السوقية الذي يأخذ باالعتبار التقلبات في األسعار، 
ق مــع بينمــا االتجــاه الحــديث فــي المحاســبة أخــذ بــالتقييم علــى أســاس القــيم الســوقية وهــذا يتوافــ

 .الزكاة
 

  :مقارنة مبدأ وحدة القياس النقدي مع المبادئ الشرعية
تعد النقود وحـدة قيـاس للعمليـات الماليـة فـي المهـن الحـرة وهـذا يتوافـق شـرعًا مـع إخـراج الزكـاة  

 .نقدًا تيسيرًا للمكلفين
للزكــاة مبـدأ ثبــات قيمـة العملــة ال يأخــذ بعـين االعتبــار التضـخم، بينمــا تعــالج المبـادئ الشــرعية  

 :)1(خالل عنصر التضّخم، ويكون من
كـل َحـْول قَمـرّي يـوفر كميـات النقـد الالزمـة للتـداول  انتظام انسياب حصيلة الزكـاة مـع بدايـة -1

النقدّيـــة لعمليـــات اإلصـــدار النقـــدّي، وهـــذا يتوافـــق مـــع مبـــدأ  دون الحاجـــة إلـــى لجـــوء الســـلطات
  .الحولية

 .إلغاء سعر الفائدة الربوي ومن ثم تقليل األسعار إتباع مبدأ شرعية المعامالت يؤدي إلى -2
إن هدف توزيع الزكاة هـو تحقيـق اإلغنـاء لمصـارفها، وال يتحقـق ذلـك إال عـن طريـق تـوفير  -3

اإلنتاجيــة المالئمــة لهــم، وهــو مــا يــؤدي فــي المــدى الطويــل إلــى زيــادة  األدوات ورؤوس األمــوال
وهـذا يتوافـق  .لى زيادة الطلب آنذاك حدوث تضخمالطلب مهما زاد، فال يترتب ع اإلنتاج فيقابل
  مع مبدأ النماء

المـوارد الزكويـة، فانخفـاض أنصـبة  ال َيخَفـى مـا َيتَّسـم بـه تشـريع الزكـاة مـن مرونـة وكفايـة فـي-4
لفريضـة الزكـاة، كمـا تتسـع األمـوال المفروضـة  الزكـاة يـؤدي إلـى اتسـاع القاعـدة السـكانية المؤديـة

  .متوسط نسبة الموارد الزكوية إلى إجمالي الناتج القوميّ  على ذلك ارتفاع ويترتب. عليها الزكاة
  

  :مقارنة مبدأ االستحقاق، والنقدي، المختلط مع المبادئ الشرعية
  :مبدأ االستحقاق -1

 .يأخذ مبدأ االستحقاق بمبدأ الحولية في احتساب الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة 
اء دفعـت أم لـم تـدفع يـتم تنزيلهـا مـن الـدخل المحاسـبي، وهـذا المصروفات اإليراديـة الفعليـة سـو  

يتوافق مع مبدأ الملكية التامـة ومبـدأ صـافي اإليـراد، فـي أن المصـروفات المدفوعـة قـد خرجـت 
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ـــدفع باســـتثناء  ـــم ت ـــة التـــي ل ـــم تعـــد ملكـــًا لهـــا، والمصـــروفات اإليرادي فعـــًال مـــن ذمـــة المنشـــأة ول
قة حالــة فــي نهايــة الحــول تخضــع ألحكــام زكــاة المصــروفات الحكميــة تعتبــر مصــاريف مســتح

 .الدين
ال يأخذ مبدأ االستحقاق باألتعاب المحصلة مقدمًا أو أتعـاب محصـلة عـن خـدمات مـؤداة عـن  

فترات ماضية، والمصاريف المدفوعـة مقـدمًا عنـد احتسـاب اإليـرادات، وهـذا يتعـارض مـع مبـدأ 
 .الملكية التامة

عــاب المســتحقة عــن تأديــة خــدمات خــالل الفتــرة، فــإذا كانــت وفقــًا لهــذا المبــدأ يــتم تســجيل األت 
 .مرجوة التحصيل يتم إدراجها لوعاء الزكاة وفقًا ألحكام الزكاة والملكية التامة

 .يرتبط هذا المبدأ مع مبدأ الدورية والمقابلة، وهذا قد يتوافق جزئيًا مع المبادئ الشرعية للزكاة 
 

  :المبدأ النقدي -2
ـــــدي  ـــــدأ النق ـــــرادات المحصـــــلة  حســـــب المب ـــــة المدفوعـــــة واإلي ـــــات المصـــــروفات اإليرادي ـــــتم إثب ي
فـي قائمـة اإليـرادات والمصـروفات، وتعتبـر جـزء أساسـي ) أرباح بيع األصول الثابتة+األتعاب(

 .من مكونات الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة
 

  :المبدأ المختلط -3
ــــدأ ال  ــــرادات وفــــق المب ــــة بالنســــبة لإلي ــــة بالنســــبة يأخــــذ األحكــــام الزكوي نقــــدي، واألحكــــام الزكوي

 .للمصروفات وفق مبدأ االستحقاق
  

  :مقارنة بين الموضوعية والمبادئ الشرعية
موضـــــوعية المعلومـــــات الماليـــــة ال بـــــد أن تراعـــــي مبـــــادئ المقابلـــــة واالســـــتمرارية والشخصـــــية  

تحديـد الـدخل  وهذا يتوافق أو ال يتوافق مع المبـادئ الشـرعية فـي، والتكلفة التاريخية االعتبارية
 .الخاضع لزكاة المهن الحرة

الموضــوعية ال تعنــي فقــط موضــوعية البيانــات المحاســبية بــل موضــوعية المحاســب أيضــًا أي  
يجــب عليــه أن يتســم بالحياديــة وعــدم التحيــز ألهوائــه ورغباتــه الشخصــية واألمانــة والمصــداقية 

 .في تسجيل األحداث المالية، وهذه متطلب شرعي
أوضاع تستدعي من المحاسب اسـتعمال أحكـام وتقـديرات شخصـية فـي حالـة وجود حاالت أو  

أدلــة إثبــات ســابقة تــم  التقــديرات نتيجــة فــإذا كانــت، عــدم وجــود أدلــة ووســائل إثبــات موضــوعية
فقدانها، ناجمة عن دفـع نقديـة دون أي التـزام لهـا أو عليهـا، قـد ال تـؤثر علـى الـدخل الخاضـع 

لمهنـة قـد يسـتغني عـن ذلـك فـي نهايـة الحـول، وقـد ينظـر مـا لزكاة المهن الحرة، ألن صاحب ا



 

ناجمـــة عـــن ديـــن ســـواء  عنـــده مـــن نقـــد فـــي الصـــندوق ويزكيـــه إذا بلـــغ نصـــابًا، وأمـــا إذا كانـــت
للمنشأة المهنية أو عليها تكون محل اتفاق بين األطراف المعنيـة ولهـا تـأثير فـي تحديـد الـدخل 

األخـذ بمبـدأ التقـويم علـى أسـاس  وقـد يـتم. ة الـدينالخاضع لزكاة المهن الحرة وفقـًا ألحكـام زكـا
عنــــد وجــــود أدلــــة إثبــــات ) التحصــــيل أو الســــداد( القيمــــة القابلــــة للتحقــــق مــــن عنصــــر الــــديون

  .مثًال من خالل المصادقاتموضوعية، 
 

  :مقارنة بين مبدأ الثبات والمبادئ الشرعية
ل المعلومـات الماليـة وتلخيصـها مبدأ الثبات المحاسبي يعتمد علـى التكلفـة التاريخيـة فـي تسـجي 

وعرضها وهذا يتنـافى مـع مبـدأ التقـويم علـى أسـاس القيمـة السـوقية فـي تحديـد الـدخل الخاضـع 
 .لزكاة المهن الحرة

إتبـــاع نفـــس طـــرق القيـــاس المحاســـبي فـــي تحديـــد نتـــائج األعمـــال أو اختالفهـــا، بإتبـــاع المبـــدأ  
علـى مكونـات الـدخل الخاضـع لزكـاة المهـن النقدي بدًال من مبدأ االستحقاق، قد يكـون لـه أثـر 

 .الحرة
  

  :مقارنة بين المبادئ المحاسبية ومبدأ المقدرة التكليفية
ال تتـــأثر المبـــادئ المحاســـبية الوضـــعية بمبـــدأ المقـــدرة التكليفيـــة وال يوجـــد عالقـــة بينهمـــا علـــى  

ضـع للزكـاة اإلطالق، كما أن المقـدرة التكليفيـة ال تـؤثر بشـكل مباشـر فـي احتسـاب الـدخل الخا
 .ولكن تضبط ما إذا كان تجب عليه زكاة أو ال تجب أو هي حد فاصل لوجوب الزكاة

  



 

  حالة تطبيقية للتفرقة بين الدخل المحاسبي والدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة: الرابع مبحثال
فيمــا يلــي ميــزان المراجعــة المســتخرج مــن دفــاتر عيــادة الطبيبــين المتضــامنين علــي وســيد بكــر 

  ):بالدينار األردني(م 2010/12/31السنة المالية المنتهية في عن 
  اسم الحساب  أرصدة دائنة  أرصدة مدينة

  رأس المال بالتساوي 120000  
  حسابات تحت الدفع 15000  
مصرف سحب على  15000  

  المكشوف
  مجمع إهالكه /أثاث 3000  20000
مجمع  /آالت وعدد جراحية 7500  150000

  إهالكه
  مصرف جاري  66500
  مصرف عمالء   18000
  صندوق مصروفات نثرية    2000
  إجمالي أمانات عمالء 18000  

  إجمالي عمالء أتعاب   23500
  ضرائب مستحقة 8000 

  تأمين مقدم   15000
  أتعاب الفحص بالعيادة 80000  
  أتعاب عمليات جراحية 170000  
  أتعاب الفحص الخارجي 50000  

  ةإيجار العياد  11000
  إنارة ومياه   2000
  مرتبات مساعدين   33000
  ديون معدومة   3000
  قرطاسية   1500
  مصروفات نثرية   1000
  عقاقير ومواد طبية   46000
مدفوعات نيابة عن    15000



 

  العمالء
  مصروفات متنوعة   2500
 1/1خدمات غير تامة    20000

مخصص ديون مشكوك  13500 
  فيها

  مسحوبات علي   40000
  مسحوبات سيد   30000
  المجموع 500000 500000

  
  :البيانات التالية 2010/12/31وقد تبين من عملية الجرد السنوي في 

  .دينار 28000قدرت الخدمات غير التامة آخر المدة بمبلغ  -1
  .دينار 16000يقدر إيجار العيادة السنوي بمبلغ  -2
  .دينار 3000تدفع بعد وقيمتها  مرتبات األطباء المساعدين عن شهر ديسمبر لم -3
  .دينار 32000بمبلغ  12/31قدرت قيمة العقاقير والمواد الطبية الباقية في  -4
  .دينار 5000مصروفات التأمين عن السنة الحالية بمبلغ  -5
ـــغ ) أتعـــاب(أحـــد العمـــالء -6 ـــراد رفـــع  1500مـــدينًا بمبل ـــار وال أمـــل فـــي تحصـــيله، كمـــا ي دين

  .دينار 15000يها إلى مخصص الديون المشكوك ف
  .دينار 20000هناك أتعاب محصلة مقدمًا مبلغها  -7
سـنويًا علـى الترتيـب، وبنـد العـدد  12%، 5%يقدر معدل إهالك األثـاث والعـدد الجراحيـة  -8

  .2010/ 7/1تم شراؤها بتاريخ  52500الجراحية يتضمن عدد جراحية بقيمة 
  :معلومات أخرى

  .جاري أول المدةلم يكن أي رصيد في المصرف ال -
  .3000نثرية أول المدة .صندوق م -

م 2010/12/31إعداد حساب اإليـرادات والمصـروفات، الميزانيـة العموميـة فـي  -أ: المطلوب
  .وفق المبدأ النقدي ومبدأ االستحقاق والمبدأ المختلط

هـو  2010احتساب الدخل الخاضـع لزكـاة المهـن الحـرة إذا علمـت أن نهايـة عـام  - ب
ـــ  24ويقــدر جــرام الــذهب عيــار  نهايــة الحــول، دينــار، ولــيس لــدي صــاحب  25ب

  .المهنة أموال أخرى
  



 

  :الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإليرادات والمصروفات، الميزانية العمومية وفق المحاسبة التقليدية -أ

 قديالمبدأ الن: أوالً 
 م2010/12/31اإليرادات والمصروفات عن الفترة المالية المنتهية في -1

 بيان اإليرادات المبلغ بيان المصروفات المبلغ
 أتعاب الفحص بالعيادة 80000 اإليجار.م 11000
 أتعاب عمليات جراحية 170000 مرتبات المساعدين. م 33000
عقاقير ومواد طبية  46000

 مستهلكة
الفحص أتعاب  50000

 الخارجي
    تأمين.م 15000
   إنارة مياه  2000
   قرطاسية 1500
   نثرية.م 1000
   مصروفات متنوعة 2500

   )ع.م(الفائض 188000
   نصيب علي 94000 
   نصيب سيد 94000 

300000  300000  
  
 م2010/12/31في قائمة المركز المالي -2

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
األصول   

 الثابتة
حقوق   

 الملكية
رأس    األثاث 20000 

 المال
آالت وعدد  150000 

 جراحية
 علي 51250 

 سيد 51250    170000
   102500األصول   



 

 المتداولة
مصرف  66500 

 جاري
الحسابات   

 الشخصية
مصرف  18000 

 عمالء
 علي 54000 

صندوق  2000 
 نثرية.م

 سيد 64000 

عات مدفو   15000 
نيابة عن 
 العمالء

118000   

االلتزامات      83500
 المتداولة

أمانات   18000    
 عمالء

سحب  15000    
على 
 المكشوف

   33000   
      
      
      
      
      

253500   253500   
  

 :مالحظات
للشـركاء فـي  نصيب الشركاء من الفائض، والمسحوبات في الحسابات الشخصـيةتم إقفال  -1

  .الميزانية العمومية



 

دينـار  4500دينار، وبند ديون معدومـة بقيمـة  23500تم إقفال بند عمالء أتعاب بقيمة  -2
  .بالتساوي) تخفيض رأس المال بالمبلغ(في رأس المال

زيــادة رأس (فــي رأس المــال 10500تــم إقفــال مجمــع اإلهــالك فــي ميــزان المراجعــة بقيمــة  -3
اإلهالك ال يتولد عنه تدفق نقدي خارجي، وسـبق تسـجيله كمصـروف .ألن م، )المال بالتساوي

  .وتم خصمه من اإليرادات في الفترات السابقة
  

 مبدأ االستحقاق: ثانياً 
  م2010/12/31اإليرادات والمصروفات عن الفترة المالية المنتهية في -1

 بيان اإليرادات المبلغ بيان المصروفات المبلغ
 أتعاب الفحص بالعيادة 80000 اإليجار.م 16000
 أتعاب عمليات جراحية 150000 مرتبات المساعدين. م 36000
عقاقير ومواد طبية  14000

 مستهلكة
 أتعاب الفحص الخارجي 50000

خدمات غير تامة آخر  28000 تأمين.م 5000
 المدة

   إهالك أثاث.م 1000
    إهالك العدد الجراحية.م 14850
   ديون معدومة 4500
مخصص الديون المشكوك  1500

  فيها
  

    إنارة مياه  2000
    قرطاسية 1500
    نثرية.م 1000
    مصروفات متنوعة 2500
خدمات غير تامة أول  20000

 الفترة
  

مخصص خدمات غير  28000
  تامة

  

   )ع.م(الفائض 160150



 

    نصيب علي 80075 
    نصيب سيد 80075 

308000  308000  
 
 م2010/12/31في ائمة المركز الماليق -2

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
األصول   

 الثابتة
حقوق   

 الملكية
رأس    األثاث 20000 

 المال
مجمع  4000- 

 اإلهالك
 6000

0 
 علي

 15000
0 

آالت وعدد 
  جراحية

 6000
0 

  سيد

 22350
- 

مجمع 
 اإلهالك

12000
0 

  

14365
0 

الحسابا    
ت 
الشخص
 ية

األصول   
 المتداولة

 4007
5 

 علي

خدمات غير  28000 
تامة آخر 
 الفترة

 5007
5 

 سيد

 -
28000 

مخصص 
خدمات غير 

  تامة

   

   90150إجمالي  22000 



 

أتعاب(العمالء
( 

 -
15000 

مخصص 
ديون مشكوك 

  فيها

االلتزاما  
ت 

 المتداولة
1800  مصرف جاري 66500 

0 
أمانات 
 عمالء

مصرف  18000 
 عمالء

 1500
0 

حسابات 
تحت 
 الدفع

صندوق  2000 
 نثرية.م

 1500
0 

سحب 
على 
المكشو 
 ف

عقاقير ومواد  32000 
  طبية

ضرائب  8000 
 مستحقة

مدفوعات  15000 
نيابة عن 
 العمالء

مصروف  5000 
إيجار 
 مستحق

مصروف  3000  تأمين مقدم 10000 
مرتبات 
 مستحقة

15050
0 

   2000
0 

أتعاب 
محصلة 

 مقدماً 
   84000   

29415
0 

  29415
0 

  

  :مالحظات



 

نصيب الشركاء من الفائض، والمسحوبات في الحسابات الشخصـية للشـركاء فـي تم إقفال  -1
  .الميزانية العمومية

  
 المبدأ المختلط: ثالثاً 

 م2010/12/31اإليرادات والمصروفات عن الفترة المالية المنتهية في -1
 إليراداتبيان ا المبلغ بيان المصروفات المبلغ

 أتعاب الفحص بالعيادة 80000 اإليجار.م 16000
 أتعاب عمليات جراحية 170000 مرتبات المساعدين. م 36000
أتعاب الفحص  50000 عقاقير ومواد طبية مستهلكة 14000

 الخارجي
   تأمين.م 5000
   إهالك أثاث.م 1000
   إهالك العدد الجراحية.م 14850
   ديون معدومة 4500
مخصص الديون المشكوك  8500

 فيها
  

   إنارة مياه  2000
   قرطاسية 1500
   نثرية.م 1000
   مصروفات متنوعة 2500

   )ع.م(الفائض 193000
   نصيب علي 96500 
   نصيب سيد 96500 

328000  328000  
  
 م2010/12/31في قائمة المركز المالي -2

 البيان جزئي كلي البيان جزئي كلي
األصول   

 الثابتة
حقوق   

 الملكية



 

رأس    األثاث 20000 
 المال

مجمع  4000- 
 اإلهالك

 5000
0 

 علي

 15000
0 

آالت وعدد 
 جراحية

 5000
0 

 سيد

 22350
- 

مجمع 
 اإلهالك

10000
0 

  

14365
0 

الحسابا    
ت 
الشخص
 ية

األصول   
 المتداولة

 5657
5 

 علي

إجمالي  22000 
أتعاب(العمالء
( 

 6657
5  

 سيد

 -
22000 

مخصص 
ديون مشكوك 

 فيها

12315
0 

  

االلتزاما   مصرف جاري 66500 
ت 

 المتداولة
مصرف  18000 

 عمالء
 1800

0 
أمانات 
 عمالء

صندوق  2000 
 نثرية.م

 1500
0 

حسابات 
تحت 
 الدفع

سحب 1500 عقاقير ومواد  32000 



 

على  0 طبية
المكشو 
 ف

مدفوعات  15000 
نيابة عن 
 العمالء

ضرائب  8000 
 مستحقة

مصروف  5000  تأمين مقدم 10000 
إيجار 
 مستحق

14350
0 

مصروف  3000   
مرتبات 
 مستحقة

   64000   
      
      

28715
0 

  28715
0 

  

  
  :مالحظات

نصيب الشركاء من الفـائض، المسـحوبات فـي الحسـابات الشخصـية للشـركاء فـي تم إقفال  -1
  .الميزانية العمومية

 /فـي ح 7000الفـرق بـين إجمـالي عمـالء ومخصـص ديـون مشـكوك فيهـا بقيمـة  تم إقفال -2
دينــــار، وتكــــون القيمــــة الكليــــة للمخصــــص مســــاوية  8500اإليــــرادات والمصــــروفات ليصــــبح 

  .دينار في الميزانية العمومية 22000إلجمالي عمالء 
ادة رأس زيـ(ع.فـي رأس المـال فـي م 20000تم إقفال خدمات غير تامـة أول المـدة بقيمـة  -3

  ).المال بالمبلغ
  
  
  



 

  م2010/12/31الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة في -ب
  بيان اإليرادات  المبلغ  بيان المصروفات  المبلغ

رصيد المصرف الجاري في  0 اإليجار.م 11000
  بداية العام

نثرية في بداية .صندوق م 3000 مرتبات المساعدين. م 33000
  العام

ة عقاقير ومواد طبي 46000
 مستهلكة

  أتعاب محصلة 300000

  عمالء أتعاب 23500 تأمين.م 15000
  سحب على المكشوف 15000 إنارة مياه  2000
  مدفوعات نيابة عن العمالء  15000 قرطاسية 1500
     نثرية.م 1000
     مصروفات متنوعة 2500
مدفوعات نيابة عن  15000

  العمالء
    

      شراء معدات جراحية 52500
      ن معدومةديو  1500
مخصص ديون مشكوك  15000

  فيها
    

      سحب على المكشوف 15000
      حسابات تحت الدفع 15000
      ضرائب مستحقة 8000
      إيجار مستحقة.م 5000
      مرتبات مستحقة.م 3000

وعاء الزكاة ككل قبل  114500
  المسحوبات

    

356500   356500   
وعاء زكاة على قبل  57250

  مسحوباته 
وعاء الزكاة ككل قبل  114500

  المسحوبات



 

وعاء زكاة سيد قبل  57250
  مسحوباته 

    

114500   114500   
وعاء زكاة على قبل  57250  مسحوبات علي 40000

  مسحوباته 
وعاء زكاة سيد قبل  57250  مسحوبات سيد 30000

  مسحوباته 
وعاء زكاة على بعد  17250

  مسحوباته 
   

وعاء زكاة سيد بعد  27250
  سحوباته م

   

114000   114000   
  

  دينار  2125=25×جرام ذهب 85بما أن نصاب  زكاة المهن دخول المهن الحرة 
إذن الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة لعلي، سيد يكتمل نصابًا، لذا تجب تزكيته بنسبة 

  )سنة ميالدية% (2.575
  .دينار444.1875 %= 2.575× 17250= إذن الدخل الزكوي لعلي

  .دينار701.6875 %= 2.575× 27250= الدخل الزكوي لسيد إذن
  

  :مالحظات
يعتبر وجه من أوجه االقتراض من البنوك ال تتجاوز فتـرة سـداده عـن  :سحب على المكشوف -1

سنة مالية، وهو حساب يرخص للمسـتفيد منهـا أن يسـحب مـن البنـوك فـي حـدود السـقف االئتمـاني 
ى كلــه أو بعضــه قبــل إنفاقــه، فمــا حــال عليــه الحــول منــه المقــرر لــه، ويمكــن أن يحــول الحــول علــ

  .)1(وجبت فيه زكاة النقود، وبالتالي يدخل المبلغ المقترض في الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة
  

كمــا أنهــا أمــوال دخلــت إلــى صــندوق المهنــة، ولكــن لــم تخــرج مــن ذمــة العمــالء، ويقــع 
هــــا محاســــبيًا فــــي قائمــــة اإليــــرادات علــــى عــــاتق أصــــحاب المهنــــة ســــدادها، ولــــم يــــتم األخــــذ ب

والمصــروفات، ألنهــا تعتبــر ديــن علــى المهنــة تــدرج ضــمن االلتزامــات المتداولــة فــي الميزانيــة 
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العموميــة، وهــذا يتنــاقض مــع  الــدخل الخاضــع لزكــاة المهــن الحــرة، حيــث تعتبــر قيمــة الســحب 
حكـم (يـة الحـولديون حالـة مرجـوة السـداد، أي فـي حكـم المدفوعـة نها 15000على المكشوف 

  .يتم حسمها من الوعاء الزكوي وفقًا لمبدأ الملكية التامة وزكاة الدين) عدم التملك
  

هــي مبــالغ ال يمكــن التصــرف بهــا مــن قبــل صــاحب المهنــة إال للغــرض : أمانــات العمــالء -2
التي أعدت من أجلها، وال يمكن االنتفاع بهـا أو إنفاقهـا فـي أغـراض تخـص المهنـة مثـل شـراء 

ـــات ...... ، معـــدات، قرطاســـية، دفـــع أجـــورســـيارة ـــًا، وأمان أي هـــي أمـــوال غيـــر مملوكـــة مطلق
إمــا اســتردادها مــن قبــل العمــالء فــي حالــة : العمــالء فــي نهايــة الحــول نتوقــع لهــا ثــالث حــاالت

عــدم وجــود أي التزامــات علــيهم تجــاه المهنــة، أو االتفــاق بــين صــاحب المهنــة والعمــالء بــإجراء 
وتتمثل الحسابات التـي تعـود لصـاحب المهنـة علـى العمـالء فـي حسـاب مقاصة بين حساباتهم 

مــدفوعات نيابــة عــن العمــالء، عمــالء أتعــاب لــم يــتم تحصــيلها مــن قبــل العمــالء، وتــم إضــافتها 
إلــى الوعــاء الزكــوي، أو بقائهــا ألوجــه صــرف مســتقبلية لمصــلحة العمــالء، وفــي كــل الحــاالت 

  .زكاة المهن الحرةتحسم أمانات العمالء من الدخل الخاضع ل
  

ــدين، ألن الــدين يمكــن  وال تقــع أمانــات العمــالء فــي بــاب الــديون لكــي تخضــع ألحكــام زكــاة ال
التصــرف بــه، وبالتــالي تحســم أمانــات العمــالء مــن الــدخل الخاضــع لزكــاة المهــن الحــرة ســواء 

ل كانت أمانات قصيرة أو طويلة األجل، أي هي أمانات حالـة وجـب اقتطاعهـا فـي نهايـة الحـو 
  .عند احتساب الزكاة

  
هي أمـوال خرجـت مـن صـندوق المهنـة، ولكـن لـم تخـرج مـن  :مدفوعات نيابة عن العمالء-3

ذمة صاحب المهنة، ويقع على عاتق العمـالء سـدادها، ولـم يـتم األخـذ بهـا محاسـبيًا فـي قائمـة 
نيـــة اإليـــرادات والمصـــروفات، ألنهـــا تعتبـــر مـــدينون تـــدرج ضـــمن األصـــول المتداولـــة فـــي الميزا

العمومية، وهذا يتناقض مع  الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة، حيث تعتبـر قيمـة المـدفوعات 
يـتم ) حكـم التملـك التـام(ديون مرجوة التحصـيل، أي فـي حكـم المقبوضـة نهايـة الحـول 15000

 .إضافتها للوعاء الزكوي وفقًا لمبدأ الملكية التامة وزكاة الدين
  

خدمات مؤداه بالكامل تبقي في ذمة صاحب المهنـة، ويقـع  هي أموال عن :عمالء أتعاب -4
علــى عــاتق العمــالء ســدادها، ولــم يــتم األخــذ بهــا محاســبيًا فــي قائمــة اإليــرادات والمصــروفات، 

ألنها تعتبر مـدينون تـدرج ضـمن األصـول المتداولـة فـي الميزانيـة العموميـة، وهـذا يتنـاقض مـع  
ديـــون  7000تبـــر صـــافي قيمـــة عمـــالء أتعـــاب الـــدخل الخاضـــع لزكـــاة المهـــن الحـــرة، حيـــث تع



 

، أي فـي )ديـون مشـكوك فيهـا. م 15000ديون معدومـة،  1500بعد خصم (مرجوة التحصيل
يـتم إضـافتها للوعـاء الزكـوي وفقـًا لمبـدأ الملكيـة ) حكم التملك التـام(حكم المقبوضة نهاية الحول

  .التامة وزكاة الدين
  
   :ذإيرادات عمليات أو خدمات تحت التنفي -5

  :ال تخرج أتعاب عمليات أو خدمات تحت التنفيذ من ثالثة أمور* 
a.  إما أن تكون أتعـاب محصـلة مقـدمًا فـي حالـة عـدم تكـوين مخصـص، وقـد أدرجـت ضـمنيًا فـي

  .بند أتعاب محصلة مقدماً 
b.  إمــا أن تكــون أتعــاب غيــر محصــلة مقــدمًا، وال يمكــن اعتبارهــا أتعــاب مســتحقة، ألن األتعــاب

  .عن خدمات مؤداه بالكاملالمستحقة تنتج 
c.  وفقـــًا لمبـــدأ الحيطـــة والحـــذر، يـــتم تكـــوين مخصـــص عمليـــات أو خـــدمات تحـــت التنفيـــذ بنســـبة

 .من تحصيلها.، أي عدم التأكد التام100%
ــم يعتــد بأتعــاب عمليــات أو خــدمات تحــت التنفيــذ حســب البنــود الســابقة عنــد احتســاب الــدخل *  ل

  .الخاضع لزكاة المهن الحرة
  
  :المحصلة مقدماً  األتعاب -6

يدخل بند اإليرادات المقبوضة مقدمًا فـي بـاب الضـمان فـي الفقـه اإلسـالمي وهـو أعـم مـن 
شغل الذمة بما قد يطلب الوفاء به إن تحقـق شـرط طلبـه، وقـد ال : الدين ويعرف الضمان على أنه

ة الضـامن يتحقق هذا الشرط فال يطلب لذلك، وكان الضمان أعم مـن الـدين ألنـه ال يسـتتبع مطالبـ
بمــا يشــغل ذمتــه فــي جميــع األحــوال وٕانمــا فقــط عنــدما يتحقــق شــرط وجــوب األداء، فــالمرتهن يعــد 
ضــامنًا للعــين المرهونــة عنــد األحنــاف، ولكــن ال يطالــب بشــيء مــا دام الــرهن فــي يــده، والمســتعير 

ده لــم ضــامن للعــين المعــارة عنــد الشــافعية والحنابلــة ولكنــه ال يطالــب بشــيء مــا دامــت العــين فــي يــ
ولكن الدين يستتبع المطالبة بوفائه وال تنفك عنـه إال عنـد . تنته إعارتها، فإذا هلكت طولب بقيمتها

  .)1(تأجيله نتيجة لتنازل الدائن عنها مدة من الزمن
ــًا  ــًا مطلوب ممــا ســبق يتضــح أن مبــالغ اإليــرادات المقبوضــة مقــدمًا ال تعتبــر بحــد ذاتهــا دين

إن الخدمة المطلوب أدائها للعمالء مطالب صاحب المهنة باسـتيفائها وفائه أو سداده للعمالء، بل 
بالكامــل، وٕاال فهــو مطالــب بالضــمان، وهــذا يعنــي أن صــاحب المهنــة مطالــب فقــط بــأداء الخدمــة 
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بالكامل، فإذا أتمها فهو غير مطالب بأي عوض تجاه عميله، وٕاذا تخلى صاحب المهنة عن أداء 
  .الضمان لعميلهالخدمة فهو مطالب بالتعويض أو 

والمتعارف عليه في المحاسبة التقليديـة أن مبـالغ اإليـرادات المقبوضـة مقـدمًا ليسـت أمـوال 
مجمــدة، ولصــاحب المهنــة الحــق فــي التصــرف بهــا متــى شــاء وكأنــه يمتلكهــا، وقياســًا بزكــاة النقــود 

مهنـة عـن تدخل هذه المبالغ ضمن الدخل الخاضع لزكاة المهن الحـرة، ولكـن إذا تخلـف صـاحب ال
أداء أو إتمام الخدمة يترتب عليه التعويض أو قيمة الضمان، وهـذا التعـويض حينهـا يعـد التـزام أو 

  .دين على صاحب المهنة مطلوب سداده ويخضع ألحكام زكاة الديون
  

  :مدفوعة مقدماً .م -7
وعلى عكس األتعاب المحصلة مقدمًا، ال تعد مبالغ مصـروفات مدفوعـة مقـدمًا بحـد ذاتهـا 

نـــًا مطلوبـــًا تحصـــيله مـــن مقـــدمي الخدمـــة، بـــل إن صـــاحب المهنـــة حقـــه يقـــع فـــي تملـــك الخدمـــة دي
المطلوب أدائها، أي أن الخدمة يجب أن تكون مستوفاة بالكامل من خـالل مقـدمي الخـدمات، وٕاال 

  .فهم مطالبون بالضمان أو التعويض لصاحب المهنة
  

لمبــالغ المدفوعــة، وخرجــت ممــا ســبق يتضــح أن صــاحب المهنــة ســقطت ملكيتــه عــن هــذه ا
مــن ضــمن ثروتــه النقديــة، وقياســًا بزكــاة النقــود ال تــدخل هــذه المبــالغ ضــمن الــدخل الخاضــع لزكــاة 
المهــن الحــرة، ولكــن إذا تخلــف مقــدم الخدمــة عــن أداء أو إتمــام الخدمــة يترتــب عليــه التعــويض أو 

يله ويخضـع ألحكـام قيمة الضمان، وهذا التعويض حينها يعـد ديـن لصـاحب المهنـة مطلـوب تحصـ
  .زكاة الديون
  

ويـــرى الباحـــث وجـــوب التـــوازن بـــين األتعـــاب المحصـــلة مقـــدمًا، والمصـــروفات المدفوعــــة 
أي إذا تـم إضـافة األتعـاب المحصــلة مقـدمًا إن وجـدت إلـى وعــاء الزكـاة يـتم بالمقابـل حســم : مقـدماً 

صـلة مقـدمًا إن وجـدت المصروفات المدفوعـة مقـدمًا إن وجـدت منـه، وٕاذا لـم تضـاف األتعـاب المح
إلـى وعــاء الزكـاة ال يــتم بالمقابـل حســم المصــروفات المدفوعـة مقــدمًا إن وجـدت منــه، ألن األتعــاب 

  .المحصلة مقدمًا بالنسبة لصاحب المهنة، قد تكون مصروفات مدفوعة مقدمًا للعمالء والعكس
  
  
  
  
  



 

  النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

  النتائج: أوالً 
  :الل الدراسة النظرية أهم النتائج التاليةيمكن أن نستخلص من خ

الدخل المحاسبي المعد وفق المبادئ المحاسبية التقليدية المتعارف عليها ال يتوافـق مـع الـدخل  
 .الخاضع لزكاة المهن الحرة

تتوافــق المبــادئ المحاســبية التقليديــة فــي قيــاس الــدخل المحاســبي جزئيــًا مــع المبــادئ الشــرعية  
لحــرة، وهــذا يعــود إلــى حجــم االرتبــاط والعالقــة القويــة للمبــادئ المحاســبية لزكــاة دخــول المهــن ا
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