
l 2016  ديسمبر  l 2 lالعدد  l 4 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال، المجلد   

 

 
130 

 ،يميل:إ، ليبياجامعة الجبل الغربي،  المحاسبة،كلية قسم المحاسبة @yahoo.comAbofaied 

 

 مكانية تطبيق فريضة الزكاة في المؤسسات الليبيةإمدى 

 محمد عطية عونو              دئفا عبد الرزاق المبروك أبو

 ملخص
الصةتايية الليبيةة مةال اةدل مةدك تةم ر الم ممةا  تهدف الدراسةة إلةم معر ةة مةدك إمكاتيةة تنبية  تزةام الخكةال دااةل ال ةركا  

الااصة بتبتي تزام الخكال دااةل ذة ا ال ةركا ، كمةا تكمةال  ذميةة ذة ا الدراسةة  ةي تعخيةخ مكاتةة الخكةال دااةل المجتمة  متتميةة 
ال الااصة الميي الخكمي لدك ال ركا  الصتايية محل الدراسة مال ادل تمضيح اإلجراءا  المحاسبية المتبعة  ي إاراج الخك

 به ا ال ركا .

مقةد اسةةتادم الباح ةةاال المةةتهر ايسةت رااي  ةةي دراسةةة الجماتةةج التزريةة متةةم جمةة  البياتةةا  المتعل ةة بالدراسةةة مةةال اةةدل اينةةد  
يلم الكتج ماألبحاث مالدراسةا  السةاب ة، كمةا تةم اسةتادام المةتهر التحليلةي المصةدي  ةي الدراسةة الميداتيةة، متةم جمة  البياتةا  

مليةةة مةةال اةةدل ايسةةتباتة التةةي صةةمم  لتاةةدم  ذةةداف الدراسةةة، متةةم تمخيةة  ايسةةتباتة يلةةم مجتمةة  الدراسةةة الةة ي يتكةةمال مةةال األ
ممةال  ذةم التتةاار الة ي مصةل  إليهةا الدراسةة  .ة  ي المتن ة الغربيةة مةال ليبيةاالمحاسبيال العامليال  ي ال ركا  الصتايية الماقع

الصةةةتايية يمكةةةتهم حسةةةاج الخكةةةال لل ةةةركا  العةةةامليال  يهةةةا إ ا تةةةم إقامةةةة الةةةدمرا  التدريبيةةةة ذةةةم إال المحاسةةةبيال دااةةةل ال ةةةركا  
مالتأذيليةةةة الااصةةةة بةةةاإلجراءا  المحاسةةةبية  ةةةي إاةةةراج خكةةةال ال ةةةركا . كمةةةا إال األتزمةةةة المحاسةةةبية مالماليةةةة دااةةةل ال ةةةركا  

 .اتا  الااصة بالخكال مق  إاراجهاالصتايية لها ال درل يلم تم ير البي

          ، مبةةةةد  الخكةةةةال يلةةةةم اإليةةةةراد الصةةةةا ي، مبةةةةد  تبعيةةةةة المةةةةال ،مبةةةةد  ضةةةةم األمةةةةمال الخكميةةةةة المتجاتسةةةةة ،الخكةةةةال الكلمااااات الدالااااة 
 .مبد  الحملية، مبد   ريية المعامد 

 قدمةم -1

 ركةةاال اإلسةدم الامسةة، م ةةعيرل لخكةال الةةركال ال الةث مةال تعتبةر ا
مةةال  ةةعاارا الكبةةرك، مرد  م رمتةةة بالصةةدل  ةةي   لةةج ا يةةا  
التةةةي جةةةاء   ةةةي ال ةةةرذال الكةةةريم، م لةةة، ألذميتهةةةا  ةةةي اإلسةةةدم، 
متعتبةةةر الخكةةةال ماجبةةةا إلخاميةةةا ي ايةةةار للمكلةةةف  يةةة  متةةةم تةةةم ر  
 رمنها ال ريية،  هةي يبةادل مقربةة ز يةخ مجةل مم مبةة يتةدا 

امة متخكية للتدس متنهير لها مال الج ة  مالنمة ، مذةي يمم ال ي
ةةةةِمالأهأمن ِصةةةةِدِقة   يضةةةا صةةةةلة للةةةةرحم، ي ةةةمل از تعةةةةالم ةةةالن ِ من ُاةةةة ن مأ

 .103التمبة:  ، ُتِنهُِّرُذمن ِمُتِخكِّيهأمن بأِها

مالخكال لها ناب  متميخ يتم ل  ي كمتهةا باإلضةا ة إلةم مةا سةب  
مزيدةةة ماليةةة، مل ةةد مرد  الخكةةال لةةدك  رضةةها ممضةةحة الجهةةا  

، م ةةي تدةةا باإلالتةةي يجةةج  ال تصةةرف إليهةةا،  ي ربنةة  اإليةةراد 
ذةة ا ضةةماال كبيةةةر لع دتيةةة تمجيةة  المةةةمارد مريايةةة داامةةة لداةةةا  

   كم الةة ي يحكةةم الدملةةة،اجتماييةةة معيتةةة،  يةةا كاتةة  نبيعةةة الحةةا
 . 

 

م يةا كاتة  الزةرمف الخمتيةةة مالمكاتيةة، مةا دام  ال ح هةا قةةدرا از 
 .(2003م )قدي، سبحات  متعال

مةةةال الةةةدمل السةةةباقة  ةةةي ت تةةةيال  حكةةةام الخكةةةال حيةةةث  تعتبةةةر ليبيةةةام 
،  ةةةم صةةةدر ب ةةةأال ا لخكةةةال 1971لسةةةتة  89ال رقةةةم صةةةدر ال ةةةاتم 
الخكةال ، كمةا صةدر قةرار م، ب ةاال  1997لسةتة  13ال اتمال رقم 

م، ب ةةةةةأال  1998لسةةةةةتة  5)سةةةةةاب ا( رقةةةةةم  مةةةةةاتمر ال ةةةةةعج العةةةةةام
، مقةةةةد 2006( لسةةةةتة 13رقةةةةم ) الداحةةةةة التتدي يةةةةة ل ةةةةاتمال الخكةةةةال

تضمال ال اتمال األايةر مياحتة  التتدي يةة كا ةة  حكةام الخكةال م  ةا 
، م سةتد إلسدمية مجرك ب  العمةل  ةي ليبيةالما مرد  ي ال ريعة ا

       ذ ا الت ريعا  للهياة العامة لألمقاف م امال الخكال. مر تتدي

 ( مةةال قةةةةرار مةةاتمر ال ةةعج العةةةام13مقةةد جةةاء  ةةي المةةةادل رقةةم )
ميدديةةةة ب ةةأال الداحةةة التتدي يةةةة  2007( لسةةتة 5)سةةاب ا( رقةةم )

 :جاء  ي ميددية  2006( لستة 13ل اتمال الخكال رقم )
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م التةةاجر بجةةرد تجةةج الخكةةال  ةةي مةةال التةةاجر متحسةةج بةةأال ي ةةم )
دارا  تجارت  مت ةميم بضةااع  ميضةم إليهةا مةا لدية  مةال ت ةمد ممة

، ينةةرم مةةال  لةة، مةةا يليةة  مةةال ماصصةةة للتجةةارل مديةةمال مرجةةمل
، ميخكةةي ديةة  مةةا يسةةد بة  ديتةة  مةةال  يةةر تجةةارلديةمال إ ا لةةم يكةةال ل

 .(يما ب ي

 تحديةةدلةةم تمضةةح ذةة ا المةةادل اإلجةةراءا  المحاسةةبية المتبعةةة  ةةي 
مةةا  تهةةا لةةم تبةةيال نري ةةة ت يةةيم األصةةمل مالبضةةاا  ميةةاء الخكةةال، ك

مةةةال  متزةةةمر إسةةةدمي ملةةةم تبةةةيال  ال ذتةةةا،  ةةةرم  بةةةيال حسةةةاج 
 .                     كالالضرااج محساج الخ 

يليةةةة   ةةةةلال ذةةةة ا الدراسةةةةة جةةةةاء  لتمضةةةةيح اإلجةةةةراءا  ماألسةةةةس 
مال مايةةةد المحاسةةةبية المتبعةةةة إلاةةةراج الخكةةةال، مبيةةةاال ت يةةةيم بتةةةمد 

عمممية مقاامة الةدال لغةرا الخكةال، متمضةيح البتةمد الميخاتية ال
مبيال البتمد التةي ي  (ال  ي حساج الخكال ) ممال خكميةالتي تد

تةةةةةدال ضةةةةةمال ذةةةةة ا الحسةةةةةاج، م يضةةةةةا تمضةةةةةيح نري ةةةةةة يةةةةةدج 
مصةةةةرمف الخكةةةةال دااةةةةةل ال ةةةةماام الماليةةةةةة الت ليديةةةةة للماسسةةةةةا ، 

 ية. متمضيح إمكاتية تنبي  تزام الخكال داال الماسسا  الليب

 مشكلة الدراسة   -2

 دك التنمر الكبير  ي الساحة ايقتصادية إلم زهمر ال ةركا  
بأتمايهةا الماتلدةة ممةةا تحتمية  مةال حسةةابا  مبتةمد ممصةةنلحا  
لةةم تكةةال معرم ةةة  ةةي السةةاب ، مبمةةا  ال ذةة ا ال ةةركا  تعتبةةر مةةال 
يرما التجارل  ةلال از  مجةج  يهةا الخكةال، يلية   ةلال  صةحاج 

ي ممةمال بةلاراج خكةال  مةمالهم مبالتةالي كةاال ذ ا ال ةركا  سةمف 
يلةةةةم المحاسةةةةبيال دااةةةةل ذةةةة ا ال ةةةةركا  معر ةةةةة نري ةةةةة حسةةةةاج 
الخكةةةةال مكيديةةةةة تحديةةةةد ميااهةةةةا مةةةةال تاحيةةةةة  ةةةةريية، م ةةةةي  يةةةةاج 
تدريس مادل محاسبة الخكال داال الجامعا  الليبيةة حةد    جةمل 

ال(  ةةي كيديةةة حسةةاج يلةةدك المحاسةةبيال )مةةال مجهةةة تزةةر البةةاح 
كيدية ت ييم البتمد الااصة بال ركا  مما جعل ك يرا مةال الخكال م 

ةُف  ةي نري ةة حسةابها،  ال ركا  ي ت مم بةلاراج  الخكةال  م ُتانأ
كما  ال الم ر  الليبةي لةم يبةيِّال اإلجةراءا  المحاسةبية  ةي إاةراج 

 . يتد إصدار ال اتمال الااص بالخكالالخكال 

ا دراسةةةة مقةةةد تتاملةةة  بعةةةا الدراسةةةا  ذةةة ا الم ةةةكلة ممةةةال بيتهةةة
( متاق   ذ ا الدراسة ميااي الخكال مالضريبة 1994 ،)الغامدي

مةةةال  د ةةةة  مجةةة : األملةةةم مةةةال المجهةةةة الت ةةةريعية، مال اتيةةةة مةةةال 

المجهة المحاسبية، مال ال ة مال حيث ما ذم معممل ب أتهما  ةي 
 مصلحة الخكال مالدال بالمملكة العربية السعمدية.

التةةةةةي ركةةةةةخ  يلةةةةةم ( م 1989 مجةةةةةاء   يضةةةةةا دراسةةةةةة )محةةةةةديال،
األسةةةةس مال مايةةةةد الد هيةةةةة مالمحاسةةةةبية المرتبنةةةةة بتحديةةةةد ميةةةةاء 
مقيمةةةة خكةةةال المت ةةةي  الصةةةتايية لغةةةرا التمصةةةل إلةةةم تمةةةم ج 
محاسةبي ل يةةاس خكاتهةا، مبهةة ا يتضةح  ال البحةةث يكتسةج  ذميةةة 
يرتبانةة  ب د ةةة محةةامر ذةةي الخكةةال مالصةةتاية مالمحاسةةبة، مقةةد 

لبياتةةةةا  مالمعلممةةةةا  المرتبنةةةةة قةةةةام الباح ةةةةاال بتحليةةةةل متبميةةةةج ا
بممضةةةةةةم  خكةةةةةةال المت ةةةةةةي  الصةةةةةةتايية مةةةةةةال التةةةةةةاحتيال الد هيةةةةةةة 
مالمحاسةةةةةبية، بغيةةةةةة اسةةةةةتتبان  سةةةةةس قيةةةةةاس ميةةةةةاء الخكةةةةةال لتلةةةةة، 

  المت ي  ماقترام التمم ج الدخم ل ل،.

مبتةةةاء يلةةةم مةةةا سةةةب  لةةةمحز ا ت ةةةار األدج المحاسةةةبي  ةةةي ليبيةةةا 
تزمر محاسبي(، يلية  للدراسا  المتعل ة بممضم  الخكال )مال م

 ةراء ذة ا الممضةم  مةال اةدل التعمة   ةي جاء  ذ ا الدراسة إل
 دبيات  مالارمج بتمصيا  لتدعيل تزةام الخكةال دااةل الماسسةا  
الصةةةةتايية الليبيةةةةة، مقةةةةد  تميةةةةخ  ذةةةة ا الدراسةةةةة يةةةةال الدراسةةةةا  

 الساب ة  ي يدل ت ان يمكال تلايصها  ي ايتي: 

لمحاسةةبية الليبيةةة )ال ةةركا   ال ذةة ا الدراسةةة ااصةةة بالبياةةة ا -
 الصتايية الليبية(.

 ال ذ ا الدراسة ستبيال الدرم  بيال المحاسبة اإلسدمية مبةيال  -
المحاسبة الت ليديةة مةال حيةث المبةادم المحاسةبية ماإلجةراءا  

 المحاسبية المتبعة  ي تحديد مياء الخكال.

مكاتية  تنبي  تزةام الخكةال  ةي إ ال ذ ا الدراسة ستبيال مدك  -
 البياة الليبية محل الدراسة.

 الدراسة  ي التساال التالي: م كلة ميلي  يمكال صيا ة  

ذةةةل يمكةةةال تنبيةةة   ريضةةةة الخكةةةال دااةةةل الماسسةةةا  الصةةةتايية 
  الليبية؟

 :أهداف الدراسة -3

تنبية  تزةام الخكةال تهدف ذ ا الدراسة إلم معر ة مةدك إمكاتيةة 
بياال ذد يال: األمل؛ مال ادل تح ي  داال ال ركا  الصتايية 

المبةةةةادم المحاسةةةةبية المتبعةةةةة  ةةةةي إاةةةةراج الخكةةةةال  ةةةةي ال ةةةةركا  
دراسةةةة مةةةدك تةةةةم ر  مةةةا الهةةةةدف ال ةةةاتي  يتم ةةةل  ةةةةي  الصةةةتايية.
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دااةةةةةةل الماسسةةةةةةا   الم ممةةةةةةا  الااصةةةةةةة بتبتةةةةةةي تزةةةةةةام الخكةةةةةةال
تمضةةةةةيح ال صةةةةةمر  ةةةةةي ال ةةةةةاتمال الليبةةةةةي  الصةةةةةتايية مةةةةةال اةةةةةدل

مةةةةةدك مدءمةةةةةة التزةةةةةام ، م لداحةةةةةة التتدي يةةةةةة الااصةةةةةة بالخكةةةةةالما
المحاسةةةبي مالمةةةالي دااةةةل ال ةةةركا  الصةةةتايية لتةةةم ير البياتةةةا  

مةةةدك تهياةةةة العتصةةةر الب ةةةري دااةةةل م  الااصةةةة بةةةلاراج الخكةةةال.
 ال ركا  الصتايية لتبتي  ريضة الخكال.

   فرضية الدراسة -4

 ة يلم الدرضية الرايسية التالية:ت مم الدراس

 .ا  الصةتايية الليبيةةيمكال تنبي   ريضة الخكال دااةل الماسسة
يتم ااتبةةار الدرضةةية الرايسةةية مةةال اةةدل ااتبةةار الدرضةةيا  مسةة

 الدريية التالية:

إال المحاسةةةبيال دااةةةل ال ةةةركا  الصةةةةتايية لةةةيس لهةةةم ال ةةةةدرل  -
 يلم حساج الخكال الااصة بال ركا  التي يعملمال  يها.

إال األتزمة المحاسةبية مالماليةة دااةل ال ةركا  الصةتايية ي  -
 ير البياتةةا  الااصةةة بةةلاراج الخكةةال يلةةم  كمةةل تسةةتني  تةةم 

 مج .

إال ال ةةةةةاتمال الليبةةةةةي الاةةةةةاص بالخكةةةةةال ي يمضةةةةةح اإلجةةةةةراءا   -
 المحاسبية المتبعة  ي إاراج مياء خكال الماسسا .

 أهمية الدراسة  -5

 الدراسة مال التماحي التالية:  ذمية إبراخيمكال 

تعخيةةخ مكاتةةة الخكةةال دااةةل المجتمةة  المحلةةي م تتميةةة الةةميي  -
الخكةةمي لةةدك الماسسةةا  الصةةتايية الليبيةةة  ةةي ضةةرمرل تبتةةي 

 ذ ا الدريضة.

خيادل الميي الخكمي بيال   راد المجتم  مال ادل سةرد  ذميةة  -
 م ذداف محكم الخكال  ي اإلسدم.

التنةةةةر  ل ةةةةاتمال الخكةةةةال المعمةةةةمل بةةةة   ةةةةي ليبيةةةةا مبيةةةةاال  مجةةةة   -
 ل صمر  ي .ا

إ ةةةةةةراء المكتبةةةةةةة المحاسةةةةةةبية دااةةةةةةل ليبيةةةةةةا مةةةةةةال اةةةةةةدل بيةةةةةةاال  -
 اإلجراءا  المحاسبية المتبعة  ي تحصيل الخكال.

التعريةةةف بةةةاإلجراءا  المحاسةةةبية المتبعةةةةة  ةةةي إاةةةراج الخكةةةةال  -
دااةةل الماسسةةا  الصةةتايية، لتمضةةيحها مبياتهةةا للمحاسةةبيال 

 ال يال يعملمال به ا الماسسا .

بالجماتةةةةةج المحاسةةةةةبية للدةةةةةرااا مالماجبةةةةةا  خيةةةةةادل ايذتمةةةةةام  -
 ال ريية التي لها يدقة بأممال المسلميال.

دراسة العدقة بيال الجاتةج الد هةي مالجاتةج المحاسةبي للخكةال  -
 )التمزيف المحاسبي للخكال(.

 منهجية الدراسة  -6

تةةم ، حيةةث قامةة  الدراسةةة يلةةم متهجيةةة يلميةةة  ةةي كةةل مراحلهةةا
ااي مةةةال اةةةدل جمةةة  المراجةةة  ايسةةةت ر  األسةةةلمجاييتمةةةاد يلةةةم 

الد هيةةةةةة مالمحاسةةةةةبية ماألبحةةةةةاث مالدراسةةةةةا  السةةةةةاب ة مالمجةةةةةد  
العلميةةةة مالةةةدمريا  مالمةةةاتمرا  مالتةةةدما  العلميةةةة المتعل ةةةة  ا  

نةةار تزةةري متكامةةل لممضةةم  الدراسةةة. إالعدقةةة مةةال  جةةل بتةةاء 
ايسةةتتباني مةةال اةةدل تصةةميم  كمةةا تةةم اييتمةةاد يلةةم األسةةلمج

ة تتضمال جمي  المحامر المتعل ة بساال م رضية صحيدة استبات
ذةةةداف الرايسةةةية للبحةةةث م لةةة، الدراسةةةة مبمةةةا يضةةةمال تح يةةة  األ

 يلم م ياس ليكر  الاماسي.

جمية  ال ةركا  الصةتايية العاملةة  ما تمل مجتم  الدراسة يلةم
تا  ي جمة  البياتةا   بعد تحديد المجتم  بد،  ي المتن ة الغربية

م بايتصةةةةةال  ل مخارل الصةةةةةتاية يةةةةةال تلةةةةة، ال ةةةةةركا  مةةةةةال اةةةةةد
المبا ةةةر، مقةةةد تبةةةيال كبةةةر يةةةدد ال ةةةركا  ماتت ةةةارذا يلةةةم رقعةةةة 

المسةةح ال ةةامل لكةةل ال ةةركا ،  ةةتم ال يةةام بر معةة   كبيةةرل ممةةا تعةة
 تم لةة   ةةيي ةةمااي  يةةر ااتيةةار مجمميةةة مةةال ال ةةركا  ب ةةكل 

ايتصةةةةال بهةةةةا بسةةةةبج الزةةةةرمف ايمتيةةةةة  مكةةةةال ال ةةةةركا  التةةةةي 
 ليها.إل، التي تع ر المصمل الراذتة ماستبعاد ت

داالهةةةا باسةةةتادام إتةةةم تبميةةةج متصةةةتيف البياتةةةا  ممةةةال تةةةم مل ةةةد 
جةراء ايم  SPSSحخمة البرامر ايحصةااية بمةا يعةرف   ا اتيةار ا 

 .لتحليل البيتا  المتحصل يليهاحصااية المتاسبة مالم اييس اإل

 الزكاة  -7

ل ةد  ةرا از يلةةم يبةادا خكةةال  مةمالهم؛ نهةةرل ألتدسةهم، متتميةةة 
ةةةةالن "ألمةةةةمالهم، مر عةةةةة لةةةةدرجاتهم،   ةةةةال سةةةةبحات  متعةةةةالم:  ُاةةةة ن مأ

ِمالأهأمن ِصِدِقة  ُتِنهُِّرُذمن ِمُتِخكِّيهأمن بأِها ِمِصلِّ ِيلِةينهأمن   ِصةِدِت،ِ  إأال   ۖ  ِ من
ي    ِمالل  ُ  ۖ   ِلُهمن  ِسِكال    (.103 :ا ية التمبة، )سمرل "ِيلأيم   ِسمأ

  تاا مجج يلم كل مسلم مس  از يلي  م له ا األذمية البالغة م 
مةةال الةة ي  ال يخكةةي ال ةةكر از يلةةم مةةا مذبةة  م مةةال  ضةةل   ال ي
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ضةةرمرية  يةة ، امت ةةاي تةةما ر  ال ةةرمن الذتةةاا إ ا بلةةن التصةةاج، م 
،  م تتحةةةمل إلةةةم ألمةةةر از   حمايةةةة لهةةة ا التعمةةةة مةةةال  ال تةةةخمل

 .(2010)الراضي،  ت مة

  تعريف الزكاة 

: تعتي الخكاء مذم التماء مالخيادل ي ال: خكةا الةخر  إ ا الزكاة لغة
تمةةا مخاد، قةةال الرا ةةج:  صةةل الخكةةال: التمةةم الحاصةةل يةةال بركةةة 

م صةةةةةل الخكةةةةةال  ةةةةةي اللغةةةةةة:  (،1961)ايصةةةةةدهاتي،  از تعةةةةةالم
ي النهةةارل، مالتمةةاء، مالبركةةة، مالمةةدم، مكةةل  لةة، قةةد اسةةتعمل  ةة

ةةةةةالن "تعةةةةةالم ل ملةةةةة  (، 1963)الجةةةةةرخي،  ال ةةةةةرذال مالحةةةةةديث ُاةةةةة ن مأ
ِمالأهأمن ِصِدِقة  ُتِنهُِّرُذمن ِمُتِخكِّيهأمن بأِها ِمِصلِّ ِيلِةينهأمن   ِصةِدِت،ِ  إأال   ۖ  ِ من

ي    ِمالل  ُ  ۖ   ِلُهمن  ِسِكال   مقةال  (103: ا يةة )سةمرل التمبةة "ِيلأيم   ِسمأ
 ي نهةةر  (9ذيةةة  :)سةةمرل ال ةةمس "ِخك اِذةةا ِمةةالن  ِ  نلِةةحِ  قِةةدن " تعةةالم

تدسةة  مةةال الةة تمج، مسةةمي  بةة ل، ألتهةةا تنهةةر  ايلهةةا مةةال اإل ةةم 
 متخيد  ي  جرا.

 مةال معةيال قةدر مذةي مالبركةة، مالتمةاء النهارل : ذيوالزكاة شرعا

  ةي ماجةج حة   هةي تعةالم، ز المسةلم يارجة  الحةملي التصةاج

 لتح ية  ماصةمص مقة   ي ماصمصة لناادة ماصمص مال

)الميليجةةي محسةةال،  مالمجتمة  مالمةةال الةةتدس متخكيةةة از رضةا
1997). 

 ت سم الخكال حسةج تميهةا إلةم  التي تجب فيها الزكاة  األموال
    ايتما  التالية:

  :األموالزكاة أواًل  

األممال المت ملة  ا  السمة الت دية التي " تعرف الت مد يلم  تها
 بايتبارذةةا  مةةماي تاميةةة، مت ةةمل الةة ذجتجةةج الخكةةال  يهةةا لةة اتها 

مالدضةةةة ممةةةا  ةةةي حكمهةةةا مالت ةةةمد المصةةةر ية بأتمايهةةةا الماتلدةةةة 
 ماألمرا  الماليةةةةةةة كمةةةةةةا ت ةةةةةةمل الةةةةةةديمال المسةةةةةةتح ة يلةةةةةةم الغيةةةةةةر

مجاء يال رسةمل از صةلم از يلية  مسةلم  .(1986)السلناال، 
 ت  قال" ما مال صاحج  ذج مي  ضة ي يادي متها ح ها، إي 

ِي يليهةا إ ا  مأ كاال يمم ال يامة ُصةدحح  لة  صةدااح مةال تةار،  ةُأحن
 )التيسةةةابمري،   ةةةي تةةةار جهةةةتم  ُيكةةةمك بهةةةا جتبةةة  مجبيتةةة  مزهةةةرا

 الخكةةال ماجبةةة  ةةي الةة ذج مالدضةةة م يضةةا  ةةي العمةةد  (، بةةدمال
الت ديةةة بةةدليل الكتةةاج مالسةةتة مجةةاء قةةرار مجمةة  الد ةة  اإلسةةدمي 

د  المرقيةة ت ةمد ايتباريةة  يهةا "العمة  متص   3 دمرل   9 بجدل رقم 

صةةةةدة ال متيةةةةة كاملةةةةة، ملهةةةةا األحكةةةةام ال ةةةةريية الم ةةةةررل للةةةة ذج 
 ". مالدضة مال حيث  حكام الربا مالخكال مالسلم مساار  حكامهما

    زكاة السنداتثانيًا  

يعةةةرف السةةةتد يلةةةم  تةةة  صةةة، يتضةةةمال تعهةةةدا مةةةال المصةةةرف  م 
 ةةةي تةةةاري  معةةةيال ال ةةركة  م تحمذمةةةا لحاملةةة  بسةةةداد مبلةةةن م ةةةدر 

تزيةةر  ااةةدل م ةةدرل  البةةا بسةةبج قةةرا ي دتةة   ةةركة مسةةاذمة  م 
ممةةةال  حكةةةام  (،1993)المتةةةر،،  ذياةةةة حكمميةةةة  م  حةةةد األ ةةةراد

 : (2009) حات ،  خكال الستدا  ما يلي

تحسج الخكال يلم ال يمة ايسمية للسةتدا   ةي تهايةة الحةمل  -
 . % متم كات  مرجمحل السداد2.5عدل بم

ء مةةال ال يمةةة ايسةةمية للسةةتد  يةةر مرجةةم السةةةداد إ ا كةةاال جةةخ  -
مقية )مةةة د (  قةةةل مةةةال ال يمةةةة م لةةة،  ةةةي حالةةةة  ال ال يمةةةة السةةة

لمرجةةم   ةةن  ي يلةةم ،  تحسةةج الخكةةال يلةةم الجةةخء اايسةةمية
 .ال يمة السمقية

،  ي حكمهةا مةال الربةا المحةرم  ةريا   تعتبر  مااد الستدا  مما -
الايةةةر مجةةةما ميةةرك جمهةةةمر الد هةةةاء الةةةتالص متهةةةا كليةةةة  ةةةي 

 . ، مليس بتية التصد العامة

بالتسةةبة للسةةتدا  الم ةةاركة  ةةي الةةربح مالاسةةارل تكةةمال خكاتهةةا  -
 م  ا  لع د المضاربة اإلسدمية. 

بالتسبة للستدا  المرصمدل لمجةما الايةر م ةل سةتدا  المقةف  -
 ي حكةم  لة، مما  ،الايري مستدا  الهياا  الايرية العالمية

 .ألال م اصدذا ذي م اصد الخكال د تجج يليها الخكال، 

    زكاة األسهمثالثًا  

يعةةرف السةةهم بأتةة  "صةة، يم ةةل حصةةة مةةال الحصةةص المتسةةامية 
الم سةةةةم لهةةةةا ر س المةةةةال المنلةةةةمج للمسةةةةاذمة، مذةةةة ا المسةةةةاذمة 
تامل لصةاحبها الحة   ةي الحصةمل يلةم مةا ياصة  مةال  ربةام 
 يتةةةةةد اقتسةةةةةام الممتلكةةةةةا   م تحمةةةةةل مةةةةةا ياصةةةةة  مةةةةةال الاسةةةةةةارل

مقةةةد قةةةرار المجمةةة  الد هةةةي التةةةاب  لمتزمةةةة  (.1998ال، )السةةةدي
م )قةةةةرار المةةةةاتمر اإلسةةةةدمي  يمةةةةا يتعلةةةة  بخكةةةةال األسةةةةهم مةةةةا يلةةةة

 (:1998المجم  الد هي اإلسدمي، الدمرل الرابعة، 

تجج خكةال األسةهم يلةم  صةحابها، متارجهةا إدارل ال ةركة تيابةة 
يةةتهم إ ا تةةص  ةةي تزامهةةا األساسةةةي يلةةم  لةة،،  م صةةدر بةةة  
قرار مال الجمعية العمممية،  م كاال قاتمال الدملةة يلةخم ال ةركا  
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بةةلاراج الخكةةال،  م حصةةل تدةةميا مةةال صةةاحج األسةةهم إلاةةراج 
 إدارل ال ركة خكال   سهم .

ركة خكال األسهم كما ياةرج ال ةاص النبيعةي تارج إدارل ال  -
خكةةةال  ممالةةة ، بمعتةةةم  ال تعتبةةةر جميةةة   مةةةمال المسةةةاذميال بم ابةةةة 
 مةةةمال  ةةةاص ماحةةةد متدةةةرا يليهةةةا الخكةةةال بهةةة ا اييتبةةةار مةةةال 
حيةةث تةةم  المةةال الةة ي تجةةج  يةة  الخكةةال، ممةةال حيةةث التصةةاج، 
ممال حيث الم دار ال ي يااة ، م يةر  لة، ممةا يرايةم  ةي خكةال 

النبيعي، م ل،  ا ا بمبد  الالنة يتد مال يممة  مةال  ال اص
 الد هاء  ي جمي  األممال.

إ ا لم تخ، ال ركة  ممالهةا ألي سةبج مةال األسةباج،  الماجةج  -
يلةةم المسةةاذم خكةةال  سةةهم  كمةةا لةةم خكةة  ال ةةركة  ممالهةةا يلةةم 

)النيار،  التحم الم ار إلي ، ألت  األصل  ي كيدية خكال األسهم
1995). 

  زكاة الديون  رابعًا 

مذي األممال التي يلم  الغير،  ميمكال تحصيلها مال  صحابها 
 م ب ةةةةةدرل المةةةةةديال يلةةةةةم  داء  ديتةةةةة ،  م ي يمكةةةةةال  إمةةةةةا بال ةةةةةاتمال

تحصةيلها،  م الةةديمال الم ةةكم،  ةةي تحصةيلها، مل ةةد قةةرر مجمةة  
الد   اإلسدمي المتب   يةال متزمةة المةاتمر اإلسةدمي  ةي ذة ا 

)قةةةةرار المجمةةةة  الد هةةةةي اإلسةةةةدمي، الةةةةدمرل  الاصةةةةمص مةةةةا يلةةةةي
 (:1985ال اتية، 

تجةةةةج خكةةةةال الةةةةديال يلةةةةم رج الةةةةديال يةةةةال كةةةةل سةةةةتة إ ا كةةةةاال  -
 المديال ملياا  با ي  )يستني  الم اء بديت (. 

تجةةةةج الخكةةةةال يلةةةةم رج الةةةةديال بعةةةةد دمراال الحةةةةمل مةةةةال يةةةةمم  -
 ال با إ ا كاال المديال معسرا   م مماند .

 ة زكاة عروض التجار خامسًا  

 ب صةد البية  لغةرا إيةدادا تةم مةا كةل التجةارل بعةرما ي صةد

 البضةاا    ةكال كةل ت ةمل مذةي الةربح،  ية  متح ية  التجةارل

 كات  سماء م راء، التجارل بيعا  يمال  ي تستادم التي ماألممال

  م حليةا   ممةأكمي   يابةا    م مذي    ممباال    راا    م مادما  سلع ا

 كةل ذةي التجةارل يرما بااتصار .مخرميا   حيماتا   م مجماذر

 . (2002) بم خيد،  الربح ب صد مال راء للبي  يعد ما

 

 زكااة األنعام  سادسًا  

ممةةةال ال ةةةرمن الماجبةةةة لخكةةةةال   مالغةةةتم األتعةةةام ذةةةي اإلبةةةل مالب ةةةر
األتعام  ال تبلن التصاج ذم الحد األدتةم الة ي تجةج  ية  الخكةال 
ميبد  تصاج اإلبل مةال الامسةة رامس، متصةاج الب ةر  د ةمال، 

، ميجةةةةج  ال يحةةةةمل يليهةةةةا الحةةةةمل ل  متصةةةةاج الغةةةةتم  ربعةةةةمال  ةةةةا
ن متضم األتعام الصغيرل إلم  مهاتها  ي بلمغ الحمل، كما ي ةتر 

 ي نيلة العام ي تريم  ي المرايعام  ال تكمال ساامة "لخكال األت
مي يسةةتادمها صةةاحبها  ةةي الحةةةرث  م السةة ي ل ملةة  صةةةلم از "

 .(1987)السجستاتي،  يلي  مسلم" ليس يلم العمامل  يء

    زكااة المعادنسابعا  

  ، مةةةةا يمجةةةةد  ةةةةي دااةةةةل األرا  م البحةةةةر ت ةةةةمل المعةةةةادال كةةةةل
مةةةةال المعةةةةادال الممجةةةةمدل  ةةةةي  كةةةةالتدن مالحديةةةةد مالتحةةةةاس م يرذةةةةا

مةةا يعةةادل تصةةاج   األرا مالبحةةر، متبلةةن قيمةةة تصةةاج المعةةادال 
 85الةةة ذج  ي إ ا بلغةةة  قيمةةةة الاةةةارج مةةةال األرا مةةةا يعةةةادل 

جرامةةا مةةال الةة ذج مجةةج  يةة  الخكةةال، مي ي ةةترن بلةةمغ الحةةمل  ةةي 
اج، متبلةةن قيمةةة خكةةال المعةةادال بةةل تاةةرج خكاتهةةا إ ا بلغةة  التصةة

 .%2.5الخكال  ي  

    زكااة الركازثامنًا  

الركةةةةةاخ ذةةةةةم مةةةةةا مجةةةةةد مةةةةةال د ةةةةةااال الجاذليةةةةةة  ذبةةةةةا  م  ضةةةةةة   م 
ال ملةم يتكلةف  ية   يرذما، مما يلي  يدمة الكدر ملم ينلج بم

، م مةا مةا نلةج بمةال منلةج كبيةر يمةل  لةيس تد ةة مكبيةر يمةل
، مي ي ةةةترن  يةةة  ميجةةةج  يةةة  الامةةةس  ةةةي قليلةةة  مك يةةةرا بركةةةاخ،

ل ملةة  صةةلم از يليةة  مسةةلم "م ةةي الركةةاخ الحةةمل، مي التصةةاج، 
 . (2003)ذل ال ي ،  الامس

اإلجراءات المحاسبية الواجب إتباعها في إخراج زكاة  -8
 المؤسسات الصناعية 

ال اإلجةةراءا  المحاسةةبية المتبعةةة  ةةي إاةةراج الخكةةال، ذةةي يبةةارل إ
يةةةةةةال ترجمةةةةةةة الجاتةةةةةةج الد هةةةةةةي للخكةةةةةةال، مةةةةةةال اةةةةةةدل التعريةةةةةةف 
مالاصةةةةااص مال ةةةةرمن الماجةةةةج تم رذةةةةا  ةةةةي الخكةةةةال، مةةةةال  جةةةةل 
المسةةايدل يلةةم تحديةةد الخكةةال ب ةةكل محاسةةبي دقيةة ، يلةةم ذياةةة 

هةةم ت ةةارير ماليةةة معةةدل بنري ةةة حدي ةةة مماضةةحة تسةةايد يلةةم الد
الجيد له ا ال ةماام، متسةايد ذة ا ال ةماام يلةم المصةمل لألذةداف 
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المت ةةةةمدل للخكةةةةال. ميمكةةةةال سةةةةرد اإلجةةةةراءا  المحاسةةةةبية المتبعةةةةة 
 لحساج الخكال  ي الانما  ا تية:

  مذةةةم التةةةاري  الةةة ي تحسةةةج يتةةةدا  تحدياااد تااااري  بلاااو  الحاااول
الخكةةال بعةةد مةةرمر ا تةةي ي ةةر  ةةهرا قمريةةا يلةةم بلةةمغ التصةةاج 

صةةاحج المةةال، ل ملةة  صةةلم از يليةة  مسةةلم )ي خكةةال  ةةي يتةةد 
 ما الخرم    (،1952)ابال ماجة،  مال حتم يحمل يلي  الحمل(

مال مار مالمعادال م الركاخ  تةادك خكاتهةا يتةد الحصةاد  م يتةد 
   . الحصمل يليها

 بمدهممة  المحاسةبي ال يةاس إال ( األموال الزكوية )تقييم  قياس 

 ال يةاس، محةدل مذةي  بةا   ساسةية  رضةية يلم يستتد الت ليدي،

  ال ذة ا تجةد لل ةر ، مبةالرجم  .الت ةدي ال يةاس يلةم التركيةخ م 

 الماليةة الماسسةا   ةي المحاسةبة  ذةداف يح ة  ي المدهةمم

 التضةام،  تةرا   ةي يتح ة  ي ال يةاس   بةا  محةدل. اإلسةدمية

  يةر ب ةيم الم ةرم  ح ةم  مالتخامةا  إزهةار إلةم يةادي ممةا

 التكلدة مليس ال يم الجارية، استادام ضرمرل يتنلج مما يادلة،

 اسةتادام ال ةيم  ةي الحجةة بةأال  يضةا يةرك مةال مذتةا، التاريايةة،

 ال ةيم الماليةة الت ةارير تعكةس ي  عتةدما الخكةال، ذةي الجاريةة

 سةيال  صةحاج مبالتةالي ح ي يةة، تكةمال لةال الخكةال  لال الجارية،

)سليماال، مبم مناري،  لإلسدم الامسة الدرما بأحد الم رم 
 مالمراجعةة المحاسةبة ذياةة  ال  مةا  ةي الةديمال  تجةد .(2008

 محجتهةا الت ةد،  با  محةدل تدترا اإلسدمية المالية للماسسا 

 إلم تغير يتزر مي العدد  ي بأم الها ت ضم الديمال بأال  ل،  ي

 مةال حة را ال ةرااية ال ةمل اتادةاا يتةد الةديال يةخاد  ةد ال يمةة،

 مةال  ك ةر اسةتيداء  سةاس يلةم ت ةمم التةي الربةا نر   ي الدامل

مقيةةاس  (.2008)سةةليماال، مبةةم منةةاري،  األجةةل بسةةبج الةةديال
األمةةةمال الخكميةةةة يةةةتم مةةةال  جةةةل معر ةةةة الحسةةةابا  التةةةي تةةةدال 

مال التةةي ي تةةدال ضةةمال األمةةمال الخكميةةة )ميةةاء الخكةةال( ماألمةة
 .ضمال ذ ا المياء

   الماجةةةج اصةةةمها،   مذةةةي األمةةةمالتحدياااد المطلوباااات الزكوياااة
مالتةةةةي تعتبةةةةر كةةةةديمال يلةةةةم المخكةةةةي ماجبةةةةة الةةةةد    ةةةةي السةةةةةتة 

 .ميجج اصمها مال األممال الخكمية  الحالية،

   مي صةد بة  التدرقةة بةيال األمةمال الخكميةة تحديد مقدار النصاب
التي تاتلف  ي التصاج كخكةال الت ةديال مخكةال يةرما التجةارل 

، مال ي تم إيضةاح   ةي الركاخخكال األتعام مالخرم  مالمعادال م م 
 الدصل األمل، م ل، لمعر ة مجمج الخكال  يها  م ي.

   ي صةةد بهةةا قيمةةة الخكةةال  ةةي األمةةمال التةةي تحديااد قيمااة الزكاااة
تاتلةةةف مةةةال مةةةال  اةةةر حسةةةج جةةةتس تجةةةج  يهةةةا الخكةةةال مذةةةي 

 .المال

  تاتلةةف نري ةةة تحميةةل الخكةةال بةةااتدف   تحمياال مقاادار الزكاااة
ي ) ةةةحات ، التنبيةةة  تارجهةةةا كمةةةا يلةةةنبيعةةةة الماسسةةةا  التةةةي 

 المعاصر(:

يتحمل مال، المت أل كل م دار الخكال   : حالة المت ي  الدردية -
  . الماجبة

يةةمخ  م ةةدار الخكةةال يلةةم ال ةةركاء   : حالةةة  ةةركا  األ ةةااص -
حسج حصة كل متهم  ي ر س المال لمعر ة مةا يتحملة  كةل 

  .  ري،

كةال يلةم يةدد األسةهم ي سةم م ةدار الخ   : حالة  ةركا  األمةمال -
لتحديةةةد تصةةةيج كةةةل سةةةهم مةةةال الخكةةةال،  ةةةم بعةةةد  لةةة، يحسةةةج 
تصيج كل مساذم مال الخكال ب در ما يمل، لمعر ة م دار مةا 

  . يتحمل 

    تةمخ  الخكةال حسةج مصةار ها الماتلدةة توزيع حصايلة الزكااة
  التاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال رذتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةِدِقا ُ  إأت ِمةةةةا" لأيالِ  ِمالنِمِسةةةةاكأيالأ  لألنُد ِةةةةِراءأ  الص   ِمالنُمِال دِةةةةةأ  ِيِلينهِةةةةا ِمالنِعةةةةامأ
قِةةةةةةةةةةةةةةةةةاجأ  ِم أةةةةةةةةةةةةةةةةةي ُقلُةةةةةةةةةةةةةةةةةمُبُهمن   ِسةةةةةةةةةةةةةةةةةبأيلأ  ِم أةةةةةةةةةةةةةةةةةي ِمالنِغةةةةةةةةةةةةةةةةةارأمأيالِ  الرِّ

ةالِ  ضةرأي ِ  ۖ   الس بأيلأ  ِمابنالأ  الل  أ  سةمرل ")ِحكأةيم   ِيلأةيم   ِمالل ة ُ  ۖ   الل ة أ  مأ
 .(60 ذية :التمبة

 يجةةةج اإل صةةةام يةةةال قيمةةةة  لعااارض واإلفصااااا عااان  الزكااااة ا
الخكال داال ال ماام الماليةة للماسسةة، مبيةاال تمخيعهةا لمصةار ها 
المحددل،  اإل صام الدقي  يسةتلخم ممضةميية تبتعةد يةال الغة  

 مالتدليس مالك ج، 
العاملين على جمع الزكاة  الشروط الواجب توفرها في -9

   وصرفها

ا دراسةةةةة حسةةةةيال  ةةةةحات  تةةةة كر متهةةةةمذتةةةةا،  ةةةةرمن   كةةةةر   ةةةةي 
 (:2010) حات ، 

 ال يكمال مامتةا  برسةالة الماسسةا  الماليةة اإلسةدمية، منبيعةة  -
 يملها مال حيث الحرام م الحدل. 
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 ال يكةةةةمال متحليةةةةا  بةةةةاألاد  اإلسةةةةدمية مملتخمةةةةا  بهةةةةا  ةةةةي كةةةةل  -
 سلمكيات .

 ال يكمال ُملأماح باألصمل ال ريية لمعامد  الماسسا  الماليةة  -
جعية لعمل  ممةال اإلسدمية، بايتبارذا المعايير مالضمابن مالمر 

 . رمن جمدل األداء

 ال يكةمال يليمةةا  بنبيعةةة  ت ةنة الماسسةةا  الماليةةة اإلسةةدمية   -
مالتمةةا ج مالمسةةتتدا    اذمةةا  بيليةةة تتديةة ذا م  ةةا  للع ةةمد مالم ةةاا 

 .الااصة بها

الماليةةةة ملية  ماتةةةة حمةةةل رسةةةالة الماسسةةةا  ا  ال يست ةةةعر مسةةة  -
مليال يتةةة  م مةةةام المجتمةةةة  ا اإلسةةةدمية  مةةةام تدسةةة  م مةةةةام المسةةة

 اإلسدمي م مام األمة اإلسدمية م مام از يمم المساءلة.
 ال يكمال يلم يلم بالدتامك للمعامد  المعاصرل الصادرل مةال  -

 مجام  ممراكخ مذياا  الدتمك.
 ال يكمال يلم يلم بأحدث السبل مالمساال ماألدما  المعاصرل  -

 .معامد  لتنمير  داا  إلم األ ضل ي تتدي  ال

( المحاسبية الشرعية لحساب الزكاة القواعد )المبادئ  -10
 داخل المؤسسات 

تعةةرف ال مايةةد المحاسةةبية للخكةةال بأتهةةا مجمميةةة المبةةادم ال ابتةةة 
) ةةةحات ،  المسةةةت رل المسةةةتتبنة مةةةال مصةةةادر ال ةةةريعة اإلسةةةدمية

 ا تي:ميمكال سرد ذ ا ال مايد  ي  (1990

   مبدأ ضم األموال الزكوية المتجانسة 

  ةي تتحةد التةي المتجاتسةة الخكميةة األمةمال ضةم الد هةاء  جةاخ ل ةد

 ي ةارال الة ي الميةاء، الجمية  ميم ةل مالتصةاج مالسةعر، الحةمل

) ةحات ،  %2.5 سةاس يلةم الخكةال تحسج مصل   لال بالتصاج،
 مةال كةل يلةم الحةمل ا تران ليس ذتا بالحملية . مي صد(1970

 المخكي لدك ما جتس مال حمل للمال إ راد ألال الجتس، تدس مال

ممعر ةة  المةال مةال يسةير جةخء لكةل التملة، مماقية  ضةبن يسةتلخم
 يجةمخ ي ذاةر بمعتةم محةرج، م ة ة ذة ا م ةي  ية ، الماجةج ال ةدر

 ضم  م الما ية، م  الخرم   م ضم الت دية ال رمل م  الخرم  ضم

مالتصةاج  الحمليةة  ةي تتحةد ي ألتهةا الما ةية مة  الت ديةة ال ةرمل
  ممال م  تتد   ارك  ممال المهتة لصاحج كاال إ ا مالسعر،  ما

 الت ديةة، ال ةرمل م ةل مالحةمل مالسةعر التسةبي التصةاج  ةي المهتةة

تحديةد  بعةد معةا    مييتهةا ضةم  يجةمخ تجةارل يةرما مسةتغد ،
 .(2008)بكر،  الخكال تحسج  م متهم كل مياء

   مبدأ تبعية المال 

يتةةد حصةةر متحديةةد األمةةمال الااضةةعة للخكةةال، يةةتم ضةةم األمةةمال 
المتجاتسةةة إلةةم بعضةةها الةةبعا سةةماء كةةاال المةةال  ةةي ممنتةة   م 
 ي بدد  ارك اارج الةمنال،  ت ةدر قيمةة األمةمال جميعةا ميضةم 
بعضةةةها لةةةبعا، مي ةةةدر التصةةةاج  ةةةي ذةةة ا األمةةةمال بعةةةد اصةةةم 

ال كةةاال المةةال اةةارج الةةديمال،  ي  ال المةةال يتبةة  صةةا حب  حتةةم ما 
 .ممنال المخكي

   مبدأ الشخصية االعتبارية للشركات المساهمة 

ت اةةرج إدارل ال ةةركة خكةةال األسةةهم كمةةا ياةةرج ال ةةاص النبيعةةي 
خكةةةال  ممالةةة ، بمعتةةةم  ال تعتبةةةر جميةةة   مةةةمال المسةةةاذميال بم ابةةةة 
 مةةةمال  ةةةاص ماحةةةد متدةةةرا يليهةةةا الخكةةةال بهةةة ا اييتبةةةار مةةةال 

المةةال الةة ي تجةةج  يةة  الخكةةال، ممةةال حيةةث التصةةاج، حيةةث تةةم  
ممال حيث الم دار ال ي يااة ، م يةر  لة، ممةا يرايةم  ةي خكةال 
ال اص النبيعي، م ل،  ا ا  بمبد  الالنة يتد مال يممة  مةال 

)قرار مجم  الد هي اإلسةدمي، الةدمرل  الد هاء  ي جمي  األممال
م ةرم  لة  . ميرك المحاسبمال المعاصرمال  ال ال(1998الرابعة، 

 اصية مسةت لة يةال  اصةية صةاحب   م  صةحاب ، مي بةد مةال 
مرايةةةال  لةةة، يتةةةد إجةةةراء ال يةةةمد المحاسةةةبية، مالد هةةةاء المسةةةلممال 
 قرما لل ركة ال مة المالية المست لة يال  مة  صحابها،  الةد اتر 
مالسةةةجد  تمسةةة، إل بةةةا  العمليةةةا   ا  األ ةةةر يلةةةم الم ةةةرم  

 ةةةةر يلةةةةم مالكةةةة ، بايتبةةةةار  ال ملةةةةيس إل بةةةةا  العمليةةةةا   ا  األ
 الم رم  ل   اصية مست لة يةال  اصةية صةاحب   م  صةحاب 

 .(1996)ينية، 

 مبدأ شرعية المعامالت   

ي ةةمم اإلسةةةدم يلةةةم قايةةةدل  ساسةةةية ذةةةي  ال المةةةال مةةةال از يةةةخ 
مل يلةةةم المةةةال ا مسةةة ممجةةةل م ال العبةةةد مسةةةتالف  يةةة ، لةةة ل،  هةةة

يليةة  يجةةج  ال  الةة ي بحمختةة  مةةال  يةةال حصةةل يليةة  م يمةةا  تد ةة ،
تكمال المعامد  التي ي مم بهةا المسةلم معةامد   ةريية مذةد ها 
 ةةريي يتما ةة  مةة  مبةةادم ال ةةريعة اإلسةةدمية. مالمةةال الحةةرام ي 

)التةةدمل الرابعةةة ل ضةةايا الخكةةال  تجةةج  يةة  الخكةةال لألسةةباج ا تيةةة
 :(1994المعاصرل، 
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مةةا   المةال الحةةرام ل اتة  لةةيس محةد  للخكةةال، ألتة  لةةيس مةاي - مت مِّ
رل  ريا.   ي تزر ال ار ، ميجج التالحص مت  بالنري ة الم رح

المال الحرام لغيرا ال ي مق  الل  ريي  ةي كسةب ، ي تجةج  -
لنةةة، الم ةةةترن لمجةةةمج  الخكةةةال  يةةة  يلةةةم حةةةااخا، يتتدةةةاء تمةةةام المأ
الخكةةةال،  ةةةل ا يةةةاد لمالكةةة  مجةةةج يليةةة   ال يخكيةةة  لعةةةام ماحةةةد ملةةةم 

 مضم يلي  يدل ستيال. 

 بدأ المقدرة التكليفية  م 

ي تجج الخكال  ي المال حتم يبلن التصاج،   د راي  ال ريعة 
اإلسةةدمية الم ةةدرل التكليديةةة للمسةةلم،  ةةد تأاةة  الخكةةال مةةال المةةال 
حتم يبلن التصاج، مذم الحد ال ي تجج يتدا الخكةال، متاتلةف 
الم ةدرل التكليديةة حسةج تةةم  المةال المملةم، كمةةا تةم التنةر  إليةة  

 ساب ا.

   مبدأ الزكاة على اإليراد الصافي 

ل د راي  ال ريعة اإلسدمية مسألة الديمال الحالية يلم المسلم، 
 أمجبةةةةة  اصةةةةةمها مةةةةةال األمةةةةةمال الخكميةةةةةة قبةةةةةل يرضةةةةةها يلةةةةةم 
التصةةةاج،  يجةةةج  ال تاصةةةم الةةةديمال الحاليةةةة مةةةال المخكةةةي، كمةةةا 
يجةةةج ضةةةم الةةةديمال التةةةي يلةةةم الغيةةةر  ةةةي حالةةةة رجةةةاء سةةةدادذا 

 يها، حيث تم تمضيح  ساب ا.مالحصمل يل

  ًمبدأ النماء حقيقة أو تقديرا   

ا ةةترن جميةة  الد هةةاء لمجةةمج الخكةةال  ةةي المةةال  ال يكةةمال المةةال 
تاميا ح ي ة  م ت ديرا بالدعل  م بال مل، مالمةال يكةمال تاميةا ح ي ةة 
بالتمالةةد مالتتاسةةل مالتجةةارل،  م ت ةةديرا بةةالتمكال مةةال التمةةاء كةةالت مد 

د تاابةة  ألال السةةبج ذةةم المةةال التةةامي  ةةد بةةد يكةةمال  ةةي يةةدا  م يةة
 .  (1988) حات ،  مت  ح ي ة  م ت ديرا  

 )مبدأ الحولية )السنوية   

ي ترن  ي المال الة ي بلةن التصةاج ممجبة   ية  الخكةال  ال يبلةن 
الحمل، مذم ا تا ي ر  هرا قمريا، م ل،  ي خكال الت ديال مخكال 

 ةةةةةد ي ةةةةةترن  يةةةةة   يةةةةةرما التجةةةةةارل مخكةةةةةال األتعةةةةةام  مةةةةةا البةةةةةاقي
 لال كات  ذتا، م ة ة يجةمخ تيسةيرا يلةم التةاس اتاةا   الحملية،

السةةةةةتة ال مسةةةةةية )الميدديةةةةةة(  ساسةةةةةا لمحاسةةةةةبة الميخاتيةةةةةا   ةةةةةي 
ال ركا ، يلم  ال تستدر، خيةادل  يامهةا يةال  يةام السةتة ال مريةة 

)تمصيا  المةاتمر العةالمي األمل  2.575بأال تحسج التسبة %
 .(1984للخكال، 

  استقالل السنوات المالية مبدأ 

ت مم  ريضة الخكال يلم مبد  است دل الستما  المالية، ميمضةح 
ذ ا المبةد  ابةال ر ةد ب ملة  ) مةا  تدة  الرجةل مةال مالة  قبةل حةمل 
بيسةةةير  م ك يةةةر  م تلةةةف متةةة   ةةةد خكةةةال  يةةة ، ميخكةةةي البةةةاقي إ ا 
حةةال يليةة  الحةةمل م يةة  مةةا تجةةج  يةة  الخكةةال، م مةةا مةةا  تدةة  مةةال 

الةة ي تجةةج  يةة  الخكةةال بعةةد الحةةمل بيسةةير  م ك يةةر  م تلةةف مالةة  
متة  بعةةد الحةةمل بك يةر  الخكةةال يليةة   ية  ماجبةةة مةة  مةا تب ةةم مةةال 

 .(1990) حات ،  مال 

 بدأ التقويم على أساس القيمة االستبدالية أو السوقية  م 

إال الخكةةةال ي تدةةةرا يلةةةم التكلدةةةة التاريايةةةة لممجةةةمدا  ) ةةةرمل( 
  سةةةةاس ال يمةةةةة الجاريةةةةة لهةةةة ا الممجةةةةمدا المسةةةةلم، بةةةةل تدةةةةرا 

،  التكلدةةة التاريايةةة ي تعبةةر يةةال ح ي ةةة ال ةةيم (1992)م ةةهمر، 
التةةي تأاةة ذا،  هةةي لةةم تأاةة  بعةةيال اييتبةةار ت لبةةا  السةةم  بةةيال 
العةرا مالنلةج، لة ل، تعتبةر التكلدةة التاريايةة  يةر م بملةة  ةةي 

سةةةمقية الت يةةةيم، بةةةل تتبتةةةم المحاسةةةبة اإلسةةةدمية  سةةةاس ال يمةةةة ال
"مي صةةةةد بهةةةةا صةةةةا م ال يمةةةةة الممكةةةةال تح ي هةةةةا،  ي  مةةةةال البيةةةة  
الدعلي محسمما  مت  مصاريف البي  المتمقعة، ممةال  ةم  ةلال ذة ا 
السةةةةعر يتضةةةةمال صةةةةا م الةةةةربح  م الاسةةةةارل المتتزةةةةرل مةةةةال بيةةةة  

"كمةةةةةةا صةةةةةةدر  ةةةةةةي تمصةةةةةةيا  التةةةةةةدمل األملةةةةةةم للخكةةةةةةال  األصةةةةةةل"،
الجاريةةةةة مُي صةةةةد بهةةةةا السةةةةعر الةةةة ي  المعاصةةةةرل"،  م ايسةةةةتبدالية

يمكةةال بةة   ةةراء   صةةل جديةةد م ةةاب  لألصةةل ال ةةديم، يةةمم تةةاري  
 . (2008)بكر،  الخكال

األدوات المحاسبية التي يحتاجها المحاسب في إخراج   -11
 الزكاة داخل المؤسسات الصناعية 

يحتاج المحاسج يتد حساج خكال المال إلم األدما  ماألساليج 
الخكةةال ب ةةكل صةةحيح دااةةل ال ةةركة  إاةةراج التةةي تسةةايدا يلةةم

التي يعمل بهةا، لتكةمال التتةاار صةحيحة م ا   ااةدل لمسةتادمي 
 :(2009يلي ) حات ، ال ماام المالية، ممال ذ ا األدما  ما 

   ألال ت يةةةيم الممجةةةمدا  ل يمةةةة الجاريةةةة للممجةةةمدا  الخكميةةةةا .
كمةةا ذةةم يةةتم باسةةتادام ال يمةةة الجاريةةة، ملةةيس بال يمةةة التاريايةةة 

 محدد داال ال ماام الت ليدية.
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   م لةةةة، ألال ت يةةةةيم الةةةةديمال الةةةةديمال المرجةةةةمل م يةةةةر المرجةةةةمل .
ياتلف  ي الةديمال التةي يمكةال تحصةيلها، مالةديمال الم ةكم،  ةي 

 .اب اتحصيلها،  م الديمال المعدممة، كما تم اإل ارل إلي  س

    مذةي تأاة  تدةس حكةم مرا  ال با المرجمل م يةر المرجةمل .
 الديمال مال حيث إمكاتية تحصيل  مرا  ال با مال يدم .

   بتةةةةة أل ةةةةراا ايقتتةةةةاء  م در الةةةةداليمااةةةةد األصةةةةمل ال ا .
م ل، مال  جل معالجة الدال المتحصل يلي  مال استغدل ذة ا 

 األصمل  ي حالة إيجار ذ ا األصمل.

   (. يجةةةةةج معر ةةةةةة ال الابي ةةةةةة )الكسةةةةةج  يةةةةر الم ةةةةةرم ألمةةةةم ا
 م  يةةةةةر  لةةةةة، مةةةةةال الكسةةةةةج  يةةةةةر  )الربميةةةةةة(،األمةةةةةمال الابي ةةةةةة 

 ي الاممر،  م  يرذا مال المحرمةا ، التةي  كاإلتجارالم رم ، 
تمارسةةةةها ال ةةةةركة،  لةةةة، ألال الخكةةةةال ي تجةةةةج  ةةةةي المةةةةال الةةةة ي 

 .مصدرا محرم،  از نيج ي ي بل إي نيبا  

   إال الةةةديمال لحاليةةةة مةةةال ال ةةةرما نميلةةةة األجةةةلاألقسةةةان ا .
األ ااص  م ال ةركا  تعتبةر التخامةا  يجةج الحالية التي يلم 

نرحها مال األممال الخكمية الااضعة للخكال للمصةمل إلةم ميةاء 
 الخكال الصحيح.

    قةةة  حلةةمل الخكةةال ألجةةةل حسةةاج التصةةةاج سةةعار الةة ذج م .
 لةةة، ألال تصةةةاج ال ةةةركا  يتبةةةة  خكةةةال يةةةرما التجةةةارل مالتةةةةي 

اما  مةال جر  85يجج  يها المصمل إلم التصاج مال ي يبلن  مال 
 ال ذج الصا ي يمم إاراج الخكال.

    ،األممال الماتلدة لدك المخكي إلمكاتية الضةم إ ا كةاال ذتةا
تجةةةةاتس بةةةةيال بعضةةةةها. ذتةةةةا، بعةةةةا األمةةةةمال المتجاتسةةةةة مالتةةةةي 
تضم إلم بعضها البعا مال  جل المصمل  للتصاج، كال ذج 

 مالدضة ميرما التجارل التي يمكال جمعها.

    المعاصةةرل الماتلدةةة للخكةةال. م لةة، لدنةةد  الدتةامك ال ةةريية
يلم مةا ذةم جديةد  ةي ممضةم  الخكةال منةر  حسةابها، ماألمةمال 
التةةةةةي تجةةةةةج  يهةةةةةا، للحيلملةةةةةة دمال المقةةةةةم   ةةةةةي األانةةةةةاء  يةةةةةر 

 الم صمدل يتد حساج الخكال.

 طرق حساب وعاء الزكاة داخل المؤسسات الصناعية  -12

ضةةةةمال تةةةةدال ال ةةةةركا  مالماسسةةةةا  يتةةةةد حسةةةةاج الخكةةةةال لهةةةةا 
يةةةرما التجةةةارل،  لةةة، لتح يةةة   ةةةرمن يةةةرما التجةةةارل  يهةةةا، 
ميعتمةةةد تحديةةةد قيمةةةة ر س المةةةال التةةةامي  م ال ابةةةل للتمةةةاء الةةة ي 
يضةةاف إلةةم ميةةاء خكةةال يةةرما التجةةارل يلةةم تزريةةة الميخاتيةةة 

التةةةي تتزةةةر إلةةةم الميخاتيةةةة العممميةةةة لل ةةةركة المعيتةةةة يلةةةم  تهةةةا 
لألرصدل المديتةة مالدااتةة، التةي يعبةر  ، ملكتها بياال  ا  ليس  حساب

بهةةا يةةال المركةةخ المةةالي لل ةةركة، محسةةاج ر س المةةال الةة ي لةة  
 ذميةةةةة لةةةةدك إدارل ال ةةةةركة، كمةةةةا  تةةةة   سةةةةاس قيةةةةاس ميةةةةاء خكةةةةال 
يةةرما التجةةارل، ميمكةةال تحديةةد ميةةاء الخكةةال لل ةةركا  محاسةةبيا 
باسةةةةةتادام نري ةةةةةة ر س المةةةةةال العامةةةةةل )اسةةةةةتاداما  األمةةةةةمال(، 

تم نةةةةرم الاصةةةةمم المتداملةةةةة مةةةةال األصةةةةمل المتداملةةةةة، م يهةةةةا يةةةة
مالنري ةةةة األاةةةرك تعتمةةةد يلةةةم قيةةةاس ر س المةةةال المسةةةت مر مةةةال 
ادل نرم صا ي األصمل ال ابتةة مةال الاصةمم ال ابتةة )ح ةم  
ملكيةةة ا ايلتخامةةا  نميلةةة األجةةل(، مذةةي مةةا يعةةرف بةةة ) سةةاس 

 .(2002) بم خيد،  مصادر األممال(

 لمال العاملأوال   طريقة رأس ا 

 ي ذ ا النري ة يتم تحديد المال الااض   ةي ذاةر العةالم لخكةال 
التجةةةارل مالصةةةتاية سةةةةماء لأل ةةةااص النبيعيةةةيال  م األ ةةةةااص 
اييتبةةارييال، يلةةم  سةةاس  ال "تتزةةر مةةا كةةاال يتةةد، مةةال ت ةةد  م 

)يمكةةةةال  يةةةةرا للبيةةةة ، ممةةةةا كةةةةاال مةةةةال ديةةةةال يلةةةةم الغيةةةةر مرجةةةةم
ديال  م تخكي ما ب ي  تحصيل (،  م ينرم مت  ما كاال يلي، مال

مةةةةةال المةةةةةال، إ ا تةةةةةم ر   ةةةةةرمن ،  ي يلةةةةةم  سةةةةةاس احتسةةةةةاج 
األصمل المتداملة "المال التامي" مال ماخمال ممديتيال محسابا  
مديتة ماتلدة، مت دية بالبتم، مالصتدم  منرمحا متها الاصمم 
المتداملةةةةةة،  ي ايلتخامةةةةةا  العاجلةةةةةة مةةةةةال بتةةةةةم، دااتةةةةةة مدااتةةةةةيال 

مماصصةةةةا  ياجلةةةةة للمصةةةةمل إلةةةةم محسةةةةابا  دااتةةةةة ماتلدةةةةة 
) ةةةحات ،  صةةا ي المةةةال العامةةل،  ي صةةةا ي األصةةمل المتداملةةةة

1998). 

 ثانيا  طريقة مصادر األموال

م ي ذ ا النري ة يتم حساج المياء الااض  للخكال يلم  ساس 
احتسةةةةةةةةةةةاج المةةةةةةةةةةةال المسةةةةةةةةةةةت مر مةةةةةةةةةةةال ر س المةةةةةةةةةةةال المملةةةةةةةةةةةم،، 

ة األجةةل، مايحتيانيةةا ، مالدةةااا قابةةل للتمخيةة ، مقةةرما نميلةة
مماصصةةةةا  ماجلةةةةة  يمةةةةا يةةةةدا ماصةةةةص اإلذةةةةد، لألصةةةةمل 
ال ابتةةةة، منرمحةةةا متةةة  األصةةةمل ال ابتةةةة بعةةةد اصةةةم ايسةةةتهد، 

) ةةةةحات ،  متهةةةا، مالم ةةةرميا  تحةةة  التتديةةةة  مالاسةةةارل الح ي يةةةة
1998). 

 



  l 2016 ديسمبر  l 2 lالعدد  l 4 lمجلة دراسا  ايقتصاد ماأليمال ، المجلد 
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المتداملة التي بعد معر ة ت ييم بتمد األصمل المتداملة مالاصمم 
تةةةةةم التنةةةةةر  إليهةةةةةا سةةةةةاب ا، ذتةةةةةا،  د ةةةةةة  تةةةةةما  لل ةةةةةركا  مذةةةةةي 
ال ركا  الدردية، م ةركا  األ ةااص، م ةركا  األمةمال، ميةتم 

 تحديد مياء الخكال لكل متها كما يلي:

  تحديد وعاء الزكاة في الشركات الفردية 

ي صةةةد بال ةةةةركا  الدرديةةةة ذةةةةي ال ةةةركا  التةةةةي يملكهةةةا  ةةةةاص 
كاتة  ال ةركة كبيةرل  م صةغيرل  م متمسةنة، مذتةا، ماحد، سماء  

 ةر  بةيال ال ةركا  التةي لةديها د ةاتر ااصةة بتسةجيل الحسةابا  
مدقي ةةةةة  ةةةةي حسةةةةاباتها مةةةةال اةةةةدل المحاسةةةةبيال الملمةةةةيال بمبةةةةادم 
المحاسةةةبة المتعةةةارف يليهةةةا، منةةةر  ال يةةةاس المحاسةةةبي، منةةةر  
تحديةةد المركةةخ المةةالي، متتيجةةة الت ةةان ب ةةكل دقيةة  جةةدا، م ةةي 
ذةةةةة ا الحالةةةةةة يسةةةةةهل حسةةةةةاج ميةةةةةاء الخكةةةةةال مةةةةةال اةةةةةدل الةةةةةد اتر 
الااصةةةةةة بال ةةةةةركة مةةةةةال اةةةةةدل نةةةةةرم الاصةةةةةمم المتداملةةةةةة مةةةةةال 

 :(1998) حات ،  األصمل المتداملة م  مدحزة ما يلي

تحسةةج خكةةال ذةة ا ال ةةركة مةة  مةةا يملكةة  ال ةةاص مةةال  مةةمال  -
 اةةرك اةةارج ال ةةركة،  ي  ال صةةاحج ال ةةركة ياضةة  للخكةةال 

 .يلم ال ركة  اتها صدة  اصية مليسب

مسةةةحمبا  صةةةاحج ال ةةةركة اةةةدل العةةةام تعتبةةةر مةةةال ضةةةمال  -
اية  م األصةةمل المتداملةةة لل ةةركة ألتهةةا  البةةا مةةا تكةةمال بضةة

 .ت دية

 ال ي يكةةةمال يلةةةم صةةةاحج ذةةة ا ال ةةةركة ديةةةمال حاليةةةة سةةةماء  -
 داال ال ركة  م اارجها.

 يد وعاء الزكاة في شركات األشخاصتحد   

 اصةةةاال  م  ك ةةةر يلةةةم تكةةةميال  ةةةي  ةةةركا  األ ةةةااص يتدةةة  
م ةةةةةةرم  بغةةةةةةرا تح يةةةةةة  األربةةةةةةام، مذتةةةةةةا، تميةةةةةةاال مةةةةةةال ذةةةةةة ا 
ال ةةركا ، مذةةي  ةةركا  التضةةامال م يهةةا يكةةمال جميةة  ال ةةةركاء 
 متضامتيال  ي المساملية تجاا الغير،  ما  ركا  التمصية  هي

تدةةةةةةس  ةةةةةةركا  التضةةةةةةامال إي  ال ذتةةةةةةا، ماحةةةةةةدا  م  ك ةةةةةةر مةةةةةةال  
ي حةدمد حصةت   ةي ال ةركة ال ركاء يكمال مسةامي تجةاا الغيةر  ة

  ن، ميرك الد هاء  ت  يجج تحديد مياء الخكال لكل  ري، يلم 
حدل سماء  ي  ركة التضةامال  م التمصةية البسةينة، بمعتةم  ال 

 .(1998) حات ، ال ركاء يعاملمال معاملة التاجر الدرد 

 يد وعاء الزكاة في شركات األموالتحد  

ة إلةةةةم حصةةةةص  ةةةةي  ةةةةركا  األمةةةةمال يت سةةةةم ر س مةةةةال ال ةةةةرك
متسامية تسمم األسهم، ميتحدد تصيج كل سهم مال األربةام  م 
الاسةةاار  ةةي تهايةةة العةةام المةةالي لل ةةركة، ميةةتم ربةةن الخكةةال يلةةم 
مال ال ركة المساذمة ملةيس يلةم األ ةراد،  ةد يعدةم مةال الخكةال 
المسةةةاذم الةةة ي يمتلةةة، يةةةددا مةةةال األسةةةهم قيمتهةةةا  قةةةل مةةةال قيمةةةة 

النةة الة ي سةب  التنةر  إلية  سةاب ا التصاج قياسا يلم مبد  ال
 ل ا كمل  األربعمال مال الغتم بةيال الينةيال  م  ك ةر  ديهمةا  ةال 
يليهم، متكمال ذة ا ال ةال بيةتهم ب ةدر حصصةهم مةال الغةتم،  ةل ا 
كةةاال لماحةةد  د ةةةمال  ةةال ما اةةةر ي ةةرل  تجةةج يليهمةةةا  ةةال،  ةةةم 
يتراجعةةاال مذةةم  ال يرجةة  صةةاحج الع ةةر يلةةم صةةاحج ال د ةةيال 

ة ال ةةال، حتةةم يكةةمال مةةا يلخمةة  الربةة  ممةةا يلةةخم ا اةةر بربةة  قيمةة
   (.1970) حات ،   د ة  ربا  الخكال يلم قدر  ممالهما

)ينيةة،  ميرايم يتد تنبي  الخكال  ةي  ةركا  األمةمال مةا يلةي
1996:)  

إ ا لةةةم ت ةةةم ال ةةةركة بةةةأداء الخكةةةال  يجةةةج يلةةةم المسةةةاذم  داء  -
العامةةل ب سةةمة الخكةةال بحسةةج تصةةيج السةةهم مةةال ر س المةةال 

 ر س المال العامل يلم يدد األسهم.

مذةةةي الربميةةةة مكةةة ل، المدااةةة  الربميةةةة )السةةةتدا   ا  الدمااةةةد  -
(  يجةةةةج  يهةةةةا تخكيةةةةة محرمةةةةة  ةةةةريا مي يجةةةةمخ التعامةةةةل بهةةةةا

%،  مةةةا الدمااةةد الربميةةةة 2.5األصةةل خكةةةال الت ةةمد ربةةة  الع ةةر 
تما  ذي المترتبة يلم األصل  الحكم ال ريي  تها ي تخكم ما 

مال ابيث تتد   ي مجةما الايةر يةدا بتةاء المسةاجد منبايةة 
 المصاحف.

يتد حساج خكال السهم يرايم يدد حاملي األسةهم المسةلميال  -
م ير المسلميال حيث إال الخكال  ريضة يلةم المسةلميال   ةن، 

 خكةةةةةال يلةةةةةم  يمةةةةةال م مةةةةةمال كمةةةةةا  ال الةةةةةر ي المةةةةةرجح  تةةةةة  ي
 .الحكممة

 :العملية منهجية الدراسة -14

بجاتةةةةةةج المةةةةةةتهر ايسةةةةةةت رااي الةةةةةة ي ايتمةةةةةةدتا يليةةةةةة   ةةةةةةي جمةةةةةة  
المعلممةةا  لتغنيةةة الجاتةةج التزةةري للدراسةةة،  ةةلال لهةة ا الدراسةةة 
م  ي  المتهر المصدي التحليلي، ال ي  بعدا  ميداتيا  تنبي يا  اسُتادأ
يتعلةةةةة  بةةةةةةالمقمف يلةةةةةةم إمكاتيةةةةةةة تنبيةةةةة  بتزةةةةةةام الخكةةةةةةال دااةةةةةةل 
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اةةةدل المقةةةمف يلةةةم  الماسسةةةا  الصةةةتايية الليبيةةةة، م لةةة، مةةةال
مةةةةةدك تةةةةةم ر الم ممةةةةةا  الااصةةةةةة بتنبيةةةةة  تزةةةةةام الخكةةةةةال دااةةةةةل 
الماسسةةةا  الصةةةتايية الليبيةةةة محةةةل الدراسةةةة، متحليةةةل البياتةةةا  
التي تمصل  إليها الدراسةة، مدراسةة العدقةة بةيال ذة ا الم ممةا  

 ج بتتاار جيدل تادم ممضم  البحث.مالارم 

البياتةةةا  المتعل ةةةة تةةةم اييتمةةةاد يلةةةم اسةةةتمارل ايسةةةتبياال لجمةةة  
تصةةةميم اسةةةتمارل اسةةةتبياال للحصةةةمل  تةةةمبممضةةةم  الدراسةةةة حيةةةث 

يلةم البياتةةا  التةةي تسةايد يلةةم ااتبةةار  رضةيا  الدراسةةة، قبةةل 
المبا ةةةرل  ةةةي تمخيةةة  اسةةةتمارا  ايسةةةتبياال يلةةةم الم ةةةاركيال  ةةةي 
الدراسة تم التح   مةال صةدق  م لة، بعرضة  يلةم مجمميةة مةال 

مقةةةةد تةةةةم إداةةةةال بعةةةةا  ؛اءالماتصةةةةيال  ةةةةي المحاسةةةةبة ماإلحصةةةة
التعةةةديد  يلةةةم بتةةةمد ايسةةةتبياال م لةةة، يلةةةم ضةةةمء مدحزةةةاتهم 

استمارل استبياال  118مخي  ت تمماقتراحاتهم. مبعد يملية التحكيم 
ي ةةةةماايا  يلةةةةم األ ةةةةااص الااضةةةةعيال للدراسةةةةة، مبعةةةةد  تةةةةرل تةةةةم 

متهةا  يةر  4متهةا، مبعةد الدحةص تبةيال  ال  105الحصمل يلم 
 101 كاتة  ايسةتباتا  التةي تةم تحليلهةا  صالحة  ةتم اسةتبعادذا

تكةةمال الةة ي مجتمةة  الدراسةةة متةةم تمخيةة  ايسةةتبياال يلةةم  اسةةتباتة،
مةةةال جميةةةة  ال ةةةركا  الصةةةةتايية الماقعةةةة  ةةةةي المتن ةةةة الغربيةةةةة، 
متزةةةةةةةرا  لصةةةةةةةعمبة ايتصةةةةةةةال  بكةةةةةةةل ال ةةةةةةةركا  محةةةةةةةل الدراسةةةةةةةة 
ييتبارا  يدل متها المق  مالجهد مالتكاليف مصعمبة ايتصةال  

ي ةمااية مةال ذة ا ال ةركا ، حيةث  ةم  يةر تةم ااتيةار ييتةة    د
تمخيةةةة  يلةةةةم مجمميةةةةة مةةةةال ال ةةةةركا  الصةةةةتايية العاملةةةةة  ةةةةي ال

المتن ة الغربية مال ليبيا مستهد ة ب ل، المحاسبيال العةامليال  ةي 
 .تل، ال ركا  يلم ماتلف المستميا 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

إحصةااية ذامةة تديةد  ةي اإلجابةة يلةم  تةم اسةتادام يةدل  سةاليج
تسااي  الدراسة مااتبار  رضياتها، ملكال قبةل  لة، تةم اسةتادام 

 دال البح . حصااي للتأكد مال صد  إتحليل 

  تحليل صدق االستبيان 

ي صةد بصةةد  ايسةةتبياال  ال ت ةةيس  سةالة ايسةةتباتة مةةا مضةةع   
ايسةةةةةتبياال بةةةةةالنري تيال  ل ياسةةةةة ، مقةةةةةد قمتةةةةةا بالتأكةةةةةد مةةةةةال صةةةةةد 

 :التاليتيال

يرضةة  ايسةةتباتة يلةةم مجمميةةة مةةال  صاادق المحكمااين   والً أ
المحكمةةةةةيال تألدةةةةة  مةةةةةال امسةةةةةة ابةةةةةراء ماتصةةةةةيال  ةةةةةي مجةةةةةالي 
المحاسةةةةةبة  ماإلحصةةةةةاء، مقةةةةةد اسةةةةةتجبتا  راء السةةةةةادل المحكمةةةةةيال 

بةةلجراء مةةا يلةةخم مةةال حةة ف متعةةديل  ةةي ضةةمء الم ترحةةا   متةةامق
 الم دمة، مب ل، ارج  ايستباتة  ي صمرتها التهااية.

تةةم قيةةاس صةةد  الم يةةاس باسةةتادام مةةا صاادق المقياااس    ثانياااً 
حيةث ي صةد بصةد  ايتسةا  الةداالي   يعرف بايتسا  الداالي

 مةةال العبةةارا  المتعل ةةة بممضةةم  يبةةارل )بيةةاال(مةةدك اتسةةا  كةةل 
 ايتسا  حساج تممقد  الدراسة م  الدرجة الكلية للمحمر ككل .

اةةدل حسةةاج معامةةل بيرسةةمال  مةةال م لةة، لدسةةتمارل الةةداالي
لدرتبةان بةةيال كةةل يبةارل م الدرجةةة الكليةةة للمحةمر  كاتةة  التتةةاار 

 كما يلي:
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 المكونة لالستبيانيبين صدق االتساق الداخلي للفقرات  (1جدول )

 أوال: العبارات المكونة للمحور األول لالستبيان:
معامل 

 االرتباط
 قيمة االحتمال
P-Value 

1 
اإلجررءاتاا احاسبيررالم احا ايررم اررز اةررءاؤ سارربي احاري رربا جررز لاررب ي لرري  ءجاررم اح ب رر  اح   ررز 

 حلزابي مي ةالل اح يءيف و احخصبئص واحشءوط و األجداف احخبصم ب ب.
.2390 0.016 

2 
    احزابي از احنشبط اح  رب   للرص صرباص  ال احاربل احيبمرذ واحرم  ي  راي مرب  س ر  مري  بر  

 ةالل اح نم.
0.432 0.000 

3 
طءي ررم  ال احارربل احيبمررذ حس ررب  احزارربي  رر   مرري ةررالل طررء  احخصررل  احا داوحررم مرري األصررلل 

 احا داوحم.
.3040 0.002 

4 
، ا رد  ورلا احشرءام ةبيرءي ابحلم اح  للديرم لنرد ا رب  احزاربياح لائ  احال لاءي ببحخ ب ي احظبجءي از 

 وحوي حدي ب لءوض   ب ي ةبضيم حلزابي.
.4390 0.000 

5 
مي شءوط األملال اح ز     ال ب احزاربي اا  ورلا ماللارم ملولرم  بمرم حلاولرف برزكات احزاربي وةبحلرم 

 مي احديلا.
.6650 0.000 

 0.000 4100. از احابل اا يولا  بملب ايللب او قببال حلنابت.مي احشءوط احلاج   لاءجب  6

7 
ج ءيرب اربمال، مبلردا ساربي  (حلنصرب  اا يارء للرص ملول رال ارلال  لبمربمي احلاج  ارز احاربل احاربح  

 احز وع واحثاب .
.7060 0.000 

8 
واحيرربمللي  رلسع احزاربي ا رر  مصرب ا ب احاسردكي اررز اح رءاا احوررءي  ا رر وجر  م اح  ررءات واحا ربالي 

 للل ب واحارح م قللب   واز احءقب  واحغب ملي واز يالذ هللا وابي اح الذ
.7230 0.000 

 0.000 6540. ي   اإلاصب  لي قلام احزابي كاةذ اح لائ  احابحلم وطءي م ميبح   ب وطءي م  لسيي ب . 9

10 
اح غللء ألا ااوبم رب قبطيرم مري   صف احاابكئ احاسبيالم احخبصم ببحزابي ببحثابا واالي  ءا  ولد  

 اح ءآا احوءي  واح نم احناليم.
.7850 0.000 

11 
ك ايم  مبكي مسبيام احزابي از اح بميبا احللالم ي بلد للص اح يءيف ببإلجءاتاا احاسبيرالم احا ايرم 

 از اةءاؤ احزابي .
.5920 0.000 

12 
احخبصرررم ببحزاررربي حليرربمللي ارررز احشرررءابا اقبمررم احررردو اا احيلالررم احا يل رررم بررربإلجءاتاا احاسبيررالم 

 احصنبللم مي شز ال اا يزيد مي اموب لم  انز جمه اح ءي م كاةذ احشءابا احصنبللم.
.6040 0.000 

13 
مي شز ال اا يزيد احرللز   مي  بالم مسبيالم(بسبث واحا بالا احخبصم ببحزابي  االطالع احا  اء حأل

 كاةذ احشءابا احصنبللم ألجالم احزابي واجالم  طال  ب. احزال 
.5450 0.000 

 لالستبيان: الثاني: العبارات المكونة للمحور ثانيا  

1 
   طلع احشءام   لل  احا بلم واإل  بؤ اح ب  احصنع واإل  بؤ  ست اح شغلذ واحالاك األوحلم 

 ببح لام اح لقلم وقت اةءاؤ احزابي.
0.699 0.000 

2 
   طلع احشءام اح اللز بلي احديلا جلدي اح سصلذ واحديلا غلء جلدي اح سصلذ واحديلا 

 احايدومم.
0.732 0.000 

3 
   طلع احشءام اح اللز بلي األملال احاسءمم شءلب  ان ام اح لائد احءبليم للص احلكائع 

 احاصءالم(.
.7770 0.000 

 0.000 7580. حل  ب ي وبلي األصلل احءايابحلم احايدي حإل  بؤ.   طلع احشءام اح اللز بلي األصلل احايدي  4

5 

   طلع احشءام اإلاصب  لي احاابح  اح ز ي   اا  بسجب مي اإليءاكاا حالاج م مخصصبا 

( با األاداث  احخ بئء واالح زامبااألاداث  احخ بئء واالح زامبا( احارادي، ومخصص

 احاس الم.

.7320 0.000 

6 
شءلز حلشءابا مي شز ال اا يزيد مي اطائنبا احا بجالي   به طءي م اةءاؤ وجلك مءاجع 

 احزابي.
.6760 0.000 
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 العبـارة الرقم
معامل 

 االرتباط
 قيمة االحتمال
P-Value 

7 
وجلك كحلذ مسبياز إلةءاؤ سابي احشءابا احصنبللم مي شز ال م بلدي احاسبيالي از اةءاؤ 

 احزابي.
.5240 0.000 

8 
مري با ةبصم ببحزابي ذاا ا بتي لبحلم وح ب  ظب  مسبياز وحلائ  اكا يم ومبحلم  نظ  وجلك 

 و  ار يلء احايبمالا مي شز ال اا يزيد از ث م اح يبمذ مي ب.
.5900 0.000 

9 
اإلاصب  احلاض  واحا  اء لي طءق جاع األملال وطءق  لسيي ب كاةذ مري با احزابي 

 احاري با. ي بلد للص اض بت احاصداقلم ح مه
.5460 0.000 

10 
وجلك مءاجع ةب جز ومءاجع شءلز حاري با احزابي مي شز ال اا ي ار اإلجءاتاا 

 واحايبمالا اح ز   ل  ب ب احاري م مسبيالب وشءللب.
.6210 0.000 

 لالستبيان: الثالث: العبارات المكونة للمحور ثالثا  

1 
اح ز  خص اح نلاا  لااحخبصم ب مه اح نم( واحدياحللاز بلي احديلا احسبحلم   لا ح  ي ءق اح ب

 احالا م.
0.778 0.000 

2 
ح  يلض  اح ب لا احللاز طءي م ميبملم احابل احسءا   ينداا ذاا ابئدي  بليم، او اي   

 مسءمم(
0.730 0.000 

3 
ايبل اح ول م اح ب يخلم او ح  يلض  اح ب لا احللاز طءي م اح  لل  احخبصم ببحا بلم  للص 

 للص ايبل اح ول م اح لقلم(.
.7730 0.002 

 0.000 7980. ح  يالي اح ب لا طءي م ميبح م احاصءوابا احشخصلم احخبصم ببحاولف 4

 0.000 7980. ح  يالي اح ب لا احللاز األيس احا ايم از   لل  احانلك احخبصم ببحزابي. 5

 0.000 8040. االة الف بلي احسلل اح  ء  واحسلل احالالك .ح  يلض  اح ب لا احللاز  6

 0.000 7140. ح  يلض  اح ب لا احطءق احا يب ف للل ب از اةءاؤ سابي احشءابا احصنبللم. 7

8 
ح  يلض  اح ب لا طءي م  سالذ احزابي از احشءابا اح ءكيم وشءابا األشخبص وشءابا 

 األملال.
.7880 0.000 

9 
اح ب لا اا مصءوف احزابي مي احاصب يف احا يب ف للل ب وي   ضا ب حلاصب يف ح  يالي 

 األةءى حلشءابا.
.7440 0.000 

 

    ( تدحةةةةةز  ال مسةةةةةتمك المعتميةةةةةة الم ةةةةةاذد1مةةةةةال الجةةةةةدمل رقةةةةةم )
(P-Value لدرجةةةة ارتبةةةان كةةةل يبةةةارل مةةةال العبةةةارا ) ايسةةةتبياال 

سةةةةةةةتميي المعتميةةةةةةةة المحةةةةةةةدديال  بالدرجةةةةةةةة الكليةةةةةةةة  صةةةةةةةغر مةةةةةةةال م
. ممةةةا يةةةدل يلةةةم  ال معةةةامد  ايرتبةةةان  ا  (0.05) ،(0.01)

ديلةةة إحصةةااية يتةةد مسةةتميي المعتميةةة المحةةدديال. مبةة ل، يعتبةةر 
 المحمر صادقا  لما مض  ل ياس .

  ثبات االستبانة 

جةة لةم ي صد ب با  ايستباتة  ال تعني ذ ا ايسةتباتة تدةس التتي
 لمتم إيادل تنبي ها بعد مدل متح  تدس الزرمف مال رمن ي

،  م بعبةةةةارل  اةةةةرك  ال  بةةةةةا  تدةةةةس   ةةةةراد العيتةةةةة ايسةةةةةتنديية 
ايسةةةةتباتة يعتةةةةي ايسةةةةت رار  ةةةةي تتةةةةاار ايسةةةةتباتة ميةةةةدم تغييرذةةةةا 
ب ةةكل كبيةةر  يمةةا لةةم تةةم إيةةادل تنبي هةةا يلةةم تدةةس   ةةراد العيتةةة 
يدل مةرا  اةدل  تةرا  خمتيةة معيتةة. ميمكةال التح ة  مةال  بةا  

م  التصةدية  التجخاةةبلجراء يدل نر  متها النري تةاال )ايستباتة 
مذتا قةد تح ة  الباح ةاال مةال  بةا  اسةتمارل  (.كرمتباخ  لدا لمعام

 Cronbach'sايستباتة مال ادل نري ة معامةل  لدةا كرمتبةاخ 

Alpha Coefficient  كاتة  التتةاار كمةا ذةي مبيتةة بالجةدمل 
 التالي:
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 يوضح نتائج اختبار كرونباخ ألفا (2جدول )

 قيمة معامل ألفاء معامل الثبات م

 0.800 اح ءضلم األوحصبلب با  1

 0.862 بلب با اح ءضلم احثب لم 2

 0.914 بلب با اح ءضلم احثبحثم 3

 0.895 الدرجة الكلية 

 

(  ال قيمةةة معامةةل 2) ماضةةح مةةال التتةةاار المبيتةةة  ةةي جةةدمل رقةةم
 لدةا كرمتبةةاخ لكةل  رضةةية مةةال الدرضةيا  ال د ةةة كةاال  كبةةر مةةال 

ممةةةا يجعلتةةةا  0.895، مكةةة ل، بالتسةةةبة للدرجةةةة الكليةةةة كةةةاال 0.6
تنماال مال صد  م با  ايستباتة مصدحيتها للتحليل ماإلجابة 
يلةةم  سةةالة الدراسةةة ممةةال تةةم المصةةمل للتتةةاار الدخمةةة ياتبةةار 

  رضيا  الدراسة التي مضع  مال  جلها ايستمارا .

  الشخصية البياناتتحليل 

تبةةيال التتةةاار الممضةةحة  ةةي  المسااتوى التعليمااي  ثماان حياا -
(  ال معزةةةةم ييتةةةةة الدراسةةةةة مةةةةال حملةةةةة  ةةةةهادل 3رقةةةةم )الجةةةةدمل 

% مةال   ةراد العيتةة، م ال 58.4البكالمريمس حيةث كاتة  تسةبتهم 
% مةةال   ةةراد العيتةةة يحملةةمال  ةةهادل الةةدبلمم المتمسةةن، م ال 16.8
% مةةةال   ةةةراد 8.9% يحملةةمال  ةةةهادل الةةةدبلمم العةةةالي، م ال 14.9

حملةة  % مةال1العيتة يحملمال  هادل الماجسةتير، م ال مةا تسةبت  
ممةةةةةةا يةةةةةةدل يلةةةةةةم  ال المحاسةةةةةةبيال بال ةةةةةةركة يتمتعةةةةةةمال  الةةةةةةدكتمراا

 .بماذد  يلمية جيدل تاذلهم بال يام بمزاادهم بصمرل جيدل
يبين التوزيع التكراري والنسبي للمستوى التعليمي لعينة  (3جدول )

 الدراسة

 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 1.0 1 كا ل اه

 8.9 9 مبج  لء

 58.4 59 بوبحل يلل

 14.9 15 كبلل  لبحز

 16.8 17 كبلل  م لير

 100.0 101 المجموع

 

 

(  ال مةةةا تسةةةةبت  4يبةةةةيال الجةةةدمل رقةةةم ) مااان حياااث الو يفاااة  -
% راسةةةاء 18.8% مةةةال   ةةةراد العيتةةةة ذةةةم محاسةةةبمال، م ال 51.5

% ذةةم مةةال 15.8 قسةام دااةةل ال ةةركا  التةةي يعملةمال  يهةةا، م ال 
% مةةةةةةةةال  صةةةةةةةةحاج 2مةةةةةةةةدراء إدارل، م ال % 5المةةةةةةةةراجعيال، م ال 

ما ةةرا  الذةة ا تعتبةةر م  .المزةةااف األاةةرك  يةةر المةة كمرل سةةاب ا
جيةةةةدل يلةةةةم  ال  البيةةةةة ييتةةةةة الدراسةةةةة مةةةةال  صةةةةحاج المزةةةةااف 

 المحاسبية داال ال ركا  التي يعملمال بها.
 

 التوزيع التكراري والنسبي حسب الو يفة (4جدول )

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

اكا ي مديء  5 5.0 

 18.8 19  ئلس ق  

 51.5 52 مسبي 

 6.9 7 ملظف

 15.8 16 مءاجع

 2.0 2 اةءى

 100.0 101 المجموع

 

( 5ل ةد  زهةر  البياتةا  الةماردل بالجةةدمل )  الخبارة مان حياث -
كاتةةة  ابةةرتهم  ةةةي  %61.4بة األكبةةةر مةةال   ةةةراد العيتةةة  ال التسةة

% مةةال   ةةراد 28.7يملهةةم الحةةالي  ك ةةر مةةال ي ةةر سةةتما ، م ال 
العيتةةة لةةديهم ابةةرل مةةال امةةس إلةةم ي ةةر سةةتما ، م ال مةةا تسةةبت  

مذ ا يدل يلةم  ال  ،% كات  ابرتهم  قل مال امس ستما 9.9
المحاسةةةبيال بال ةةةركة محةةةل البحةةةث يتمتعةةةمال بدرجةةةة متاسةةةبة مةةةال 

  سبية بصمرل جيدل،الابرل تاذلهم لل يام بأيمال المحا
 يبين التوزيع التكراري والنسبي لفترة الخبرة (5جدول )

 النسبة المئوية التكرار فترة الخبرة

ينلاا 5اقذ مي   10 9.9 

ينلاا 10احز  5مي   29 28.7 

ينلاا 10ااثء مي   62 61.4 

 100.0 101 المجموع
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    فرضيات الدراسةاختبار   

البياتةةا  الااصةةة بكةةل  رضةةية مةةال تةةم  ةةي ذةة ا الجاتةةج تحليةةل 
الدرضةةةةةةيا  الدرييةةةةةةة مةةةةةةال اةةةةةةدل الما ةةةةةةرا  اإلحصةةةةةةااية  ا  

 العدقة.

 :الفرضية الفرعية األولى  أوالً 

المحاسةةبيال دااةةل الدرضةةية الدرييةةة األملةةم يلةةم  ال )ل ةةد تصةة  
ال ركا  ليس لهم ال درل يلم حساج الخكال الااصةة بال ةركا  

 الصتايية التي يعملمال  يها(.

( حةمل المتمسةن T) اتبار ذ ا الدرضية تةم اسةتادام  ااتبةارمي
   (  كات  التتاار م   الجدمل التالي:3اي تراضي )

 

 

 ( للفرضية األولىTاختبار )( 6جدول )

 المتوسط السؤال
الوزن 
 النسبي

 الفرضية
  t     قيمة 
 المحسوبة

P-Value القرار 

جرررررذ احاسبيرررررالي احيررررربمللي كاةرررررذ احشرررررءابا 

احصنبللم احللالم مد الا حإلجءاتاا واحشرءوط 

 ؟احلاج   لاءجب از احابل احخبضع حلزابي 

3.932 78.640 
3:0 H

3:1 H  
23.665 0.000 

  اض

اءض 

 احيد 

 

( تدحةةةز  ال مسةةةتمك المعتميةةةة الم ةةةاذد 6مةةةال اةةةدل الجةةةدمل )
(P-Value = 0.000)  للمتمسن العام للمحمر كاال  صغر مةال

ممةةةةا يةةةةدل يلةةةةم ر ةةةةا  05.0مسةةةةتمك المعتميةةةةة المحةةةةدد 
 ةةةةةرا العةةةةةدم مقبةةةةةمل الدةةةةةرا البةةةةةديل ال ااةةةةةل بةةةةةأال المحاسةةةةةبيال 
العامليال داال ال ركا  يجيبمال بلجابة تاتلف يال الحياد يلم 
إدراكهم لإلجراءا  مال ةرمن الماجةج تم رذةا  ةي المةال الااضة  
للخكةةةال ، ملمعر ةةةة ذةةة ا اياةةةتدف مةةةا إ ا كةةةاال  قةةةل  م  كبةةةر تةةةم 

( مذةم محصةةمر 78.640لمحةةمر  كةاال )سةن المةمخمال لإيجةاد الم 
%( المعبةةةةةةةر يلةةةةةةةم  ال المحاسةةةةةةةبيال لةةةةةةةديهم 84 -% 68بةةةةةةةيال )

اإلدرا، بال ةةةةرمن العامةةةةة الااصةةةةة بةةةةاألممال الااضةةةةعة للخكةةةةال، 
ملكةةةةال لةةةةيس لةةةةديهم الدرايةةةةة الكا يةةةةة بنةةةةر  إاةةةةراج الخكةةةةال دااةةةةل 
الماسسةةا  الصةةتايية، كمةةا يةةدل يلةةم  لةة،  يضةةا ارتدةةا  الةةمخال 

ص بلقامةةةةة الةةةةدمرا  التدريبيةةةةة للمحاسةةةةبيال التسةةةةبي للسةةةةاال الاةةةةا
(، مذةةةة ا ياكةةةةد  ال المحاسةةةةبيال 86.93ب ةةةةكل كبيةةةةر حيةةةةث بلةةةةن )

تت صةةةةةةهم الدرايةةةةةةة بنةةةةةةر  إاةةةةةةراج الخكةةةةةةال لل ةةةةةةركا  الصةةةةةةتايية 
 العامليال  يها.

 الفرضية الفرعية الثانية  ثانياً 

األتزمةة المحاسةبية لدرضية الدريية ال اتية يلم  ال )ل د تص  ا
ال ةةةركا  الصةةةتايية ي تسةةةتني  تةةةم ير البياتةةةا  مالماليةةةة دااةةةل 

 .(ااصة بلاراج الخكال يلم  كمل مج ال

( حةةمل المتمسةةن tذةة ا الدرضةةية تةةم اسةةتادام  ااتبةةار)مياتبةةار 
 :م   الجدمل التالي (  كات  التتاار3اي تراضي )

 

 للفرضية الثانية   Tيبين اختبار( 7جدول )

 المتوسط السؤال
الوزن 
 النسبي

 الفرضية
  t     قيمة 
 المحسوبة

P-Value القرار 

 ب ررب احاياررلل واحابحلررم احاسبيررالم األ ظاررم  جررذ

  ررلالء اموب لررم  ح ررب احصررنبللم احشررءابا كاةررذ

 مللرررد لنرررد احزاررربي بررراةءاؤ احخبصرررم احالب ررربا

 اةءاج ب؟

3.788 75.760 
3:0 H

3:1 H  

13.341 0.000 
  اض

اءض 

 احيد 
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( تدحةةةز  ال مسةةةتمك المعتميةةةة الم ةةةاذد 7ممةةةال اةةةدل الجةةةدمل )
(P-Value = 0.000)  للمتمسن العام للمحمر كاال  صغر مةال

ممةةةةا يةةةةدل يلةةةةم ر ةةةةا  05.0مسةةةةتمك المعتميةةةةة المحةةةةدد 
 ةةةةةرا العةةةةةدم مقبةةةةةمل الدةةةةةرا البةةةةةديل ال ااةةةةةل بةةةةةأال المحاسةةةةةبيال 
العامليال داال ال ركا  يجيبمال بلجابة تاتلف يال الحياد يلم 
إمكاتية األتزمة المحاسبية مالمالية المعممل بها داال ال ةركا  
الصةةةتايية تةةةم ير البياتةةةا  الااصةةةة بةةةلاراج الخكةةةال يتةةةد مميةةةد 

ا اياةةتدف مةةا إ ا كةةاال  قةةل  م  كبةةر. تةةم ، ملمعر ةةة ذةة إاراجهةةا
( مذةم محصةةمر  75.760إيجةاد المسةن المةمخمال للمحةةمر  كةاال)

%( مالةة ي يةةدل يلةةم  ال األتزمةةة المحاسةةبية 84 -% 68بةةيال )

مالمالية المعممل بهةا دااةل ال ةركا  الصةتايية لهةا ال ةدرل يلةم 
 . تم ير البياتا  الااصة بلاراج الخكال يتد مميد إاراجها

 الفرضية الفرعية الثالثة   ثالثاً 

ال ةةةاتمال الليبةةةي الاةةةاص  ةةةد تصةةة  الدرضةةةية ال ال ةةةة يلةةةم  ال )ل
 ةي إاةراج ميةاء  بالخكال ي يمضح اإلجراءا  المحاسبية المتبعة

 (.خكال الماسسا 

( مل المتمسةةةةن tذةةةة ا الدرضةةةةية تةةةةم اسةةةةتادام  ااتبةةةةار)ياتبةةةةار 
 :التتاار م   الجدمل التالي كات  ( 3اي تراضي )

 

 للفرضية الثالثة  Tيبين اختبار (8جدول )

 المتوسط السؤال
الوزن 
 النسبي

 الفرضية
  t     قيمة 
 المحسوبة

P-Value القرار 

 احللاررز ببح ررب لا احخبصررم اح ن لميررم احالئسررم جررذ

 احخبصررررم اح لا رررر  اررررز اح صررررل  مرررري  يررررب ز

 ببحزابي؟

3.603 72.060 
3:0 H

3:1 H  
10.114 0.000 

  اض

اءض 

 احيد 

 

(  ال مسةةةتمك المعتميةةةة الم ةةةاذد 8تسةةةتتتر مةةةال بياتةةةا  الجةةةدمل )
(P-Value = 0.000)  للمتمسن العام للمحمر كاال  صغر مةال

ممةةةةا يةةةةدل يلةةةةم ر ةةةةا  05.0مسةةةةتمك المعتميةةةةة المحةةةةدد 
 ةةةةةرا العةةةةةدم مقبةةةةةمل الدةةةةةرا البةةةةةديل ال ااةةةةةل بةةةةةأال المحاسةةةةةبيال 
العامليال داال ال ركا  يجيبمال بلجابة تاتلف يال الحياد يلم 
 ال الداحة التتدي يةة لل ةاتمال الليبةي تعةاتي مةال ال صةمر الاةاص 

 م، ملمعر ةةةةة ذةةةة ا اياةةةةتدف مةةةةا إ ا كةةةةاال  قةةةةل  بجاتةةةةج الخكةةةةال 
( مذةم 72.060المسةن المةمخمال للمحةمر  كةاال )جةاد  كبةر. تةم إي

%( مالةةة ي يةةةدل يلةةةم  ال الداحةةةة 84 -% 68محصةةةمر بةةةيال )
التتدي يةةةة بال ةةةاتمال الليبةةةي الاةةةاص بالخكةةةال  تعةةةاتي مةةةال ال صةةةمر 
بالجاتةةج الاةةاص بالخكةةال. ممةةا يجعلهةةا  يةةر قةةادرل يلةةم تمضةةيح 
اإلجةراءا  المحاسةبية المتبعةة  ةةي إاةراج ميةاء خكةال الماسسةةا  

 تايية الليبية.الص

  نتائج الدراسة -15

يجاخذةةةا  ةةةي إتمصةةةل  الدراسةةةة إلةةةم مجمميةةةة مةةةال التتةةةاار يمكةةةال 
 الت ان التالية:

ذتةةةا، تبةةةايال بةةةيال اإلجةةةراءا  المحاسةةةبية المتبعةةةة  ةةةي إاةةةراج  -
ية المتبعةةةة  ةةي إاةةةراج ميةةاء الضةةريبة مبةةةيال اإلجةةراءا  المحاسةةب

 .مياء الخكال

الااصةةةةةة بحسةةةةةاج ي تتما ةةةةةم بعةةةةةا المبةةةةةادم المحاسةةةةةبية   -
لت ليديةةةةةةة دااةةةةةةل الماسسةةةةةةا  الخكةةةةةةال مةةةةةة  المبةةةةةةادم المحاسةةةةةةبية ا

 .الصتايية

إال المحاسةةةةبيال دااةةةةل ال ةةةةركا  الصةةةةتايية يمكةةةةتهم حسةةةةاج  -
الخكةةةال لل ةةةركا  العةةةامليال  يهةةةا إ ا تةةةم إقامةةةة الةةةدمرا  التدريبيةةةة 
مالتأذيليةةةةةة الااصةةةةةة بةةةةةاإلجراءا  المحاسةةةةةبية  ةةةةةي إاةةةةةراج خكةةةةةال 

 ال ركا  الصتايية.

إال األتزمة المحاسبية مالمالية داال ال ركا  الصةتايية لهةا  -
 .اتا  الااصة بالخكال مق  إاراجهاال درل يلم تم ير البي

إال الداحةةة التتدي يةةة المدسةةرل لل ةةاتمال الليبةةي الاةةاص بالخكةةال  -
يمجةةد بهةةا قصةةمر  ةةي اإلجةةراءا  المحاسةةبية المتبعةةة  ةةي إاةةراج 

 مياء خكال ال ركا  الصتايية.
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ال مجةةةمد ماسسةةةا  ااصةةةة بالخكةةةال  ا  كدةةةاءل ياليةةةة ملهةةةا إ -
تزةةةةةةام محاسةةةةةةبي ملةةةةةةمااح إداريةةةةةةة مماليةةةةةةة تةةةةةةتزم متضةةةةةةبن سةةةةةةير 

 المعامد  مال  أت   ال يخيد  ي   ة التعامل معها.

 ال مجةةةمد مراجةةة   ةةةريي لل ةةةركا  الصةةةتايية مةةةال  ةةةأت   ال  -
اإلجراءا  مالمعةامد  التةي ت ةمم بهةا الماسسةة محاسةبيا  يضبن

مةةا يخيةةد مةةال اينماتةةاال لةةدك المسةةاذميال تجةةاا نري ةةة م ةةرييا م
 إاراج الخكال.

 ال اإل صةةةةام الماضةةةةح مالمسةةةةتمر يةةةةال نةةةةر  جمةةةة  األمةةةةمال  -
منةةةةر  تمخيعهةةةةا دااةةةةل ماسسةةةةا  الخكةةةةال يسةةةةايد يلةةةةم إضةةةةداء 

 المصداقية له ا الماسسا .

 توصيات الدراسة   -16

مةةال اةةدل التتةةاار التةةي تةةم التمصةةل إليهةةا يمكةةال تنبيةة   ريضةةة 
الخكةةةةال دااةةةةل الماسسةةةةا  الصةةةةتايية الليبيةةةةة إ ا تةةةةم األاةةةة   ةةةةي 

 اييتبار التمصيا  التالية:

إجةةةراء التعةةةديد  المتاسةةةبة مالمدامةةةة يلةةةم الداحةةةة التتدي يةةةة  -
 الااصة ب اتمال الخكال ليدام  متنلبا  إاراج مياء الخكال.

إقامة الدمرا  التدريبية مالتأذيلية الااصةة بنةر  إاةراج خكةال  -
ال ةةةةةةركا  الصةةةةةةتايية للكةةةةةةمادر المحاسةةةةةةبية العاملةةةةةةة  ةةةةةةي ذةةةةةة ا 

 ال ركا .

خيةةادل الةةميي الخكةةمي يتةةد المحاسةةبيال مةةال اةةدل تةةدريس مةةادل  -
 محاسبة الخكال داال الجامعا  الليبية.

إضةةةةداء المصةةةةداقية لماسسةةةةا  الخكةةةةال مةةةةال اةةةةدل اإل صةةةةام  -
 مال دا ية لنر  جم  األممال منر  تمخيعها يلم مستح يها.

يةةةادل   ةةةة العةةةامليال  ةةةي الماسسةةةا  بصةةةحة اإلجةةةراءا  التةةةي خ  -
ي ةةةةمم بهةةةةا المحاسةةةةبمال  ةةةةي إاةةةةراج الخكةةةةال مةةةةال اةةةةدل المراجةةةة  

 ال ريي له ا الماسسا .

ت ليةةةةةةل الدجةةةةةةمل بةةةةةةيال المحاسةةةةةةبيال العةةةةةةامليال  ةةةةةةي الماسسةةةةةةا   -
الصةةةتايية مدمر المحاسةةةبة  ةةةي إاةةةراج الخكةةةال مةةةال اةةةدل بيةةةاال 

 اراج الخكال له ا الماسسا . اإلجراءا  المحاسبية المتعل ة بل

 

 

 مراجعقائمة ال

التهايةة  ةي (. 1963)المبةار، بةال محمةد الجةرخي  ،ابال األ ير .1
 ريةةةةج الحةةةةديث ماأل ةةةةر، دار إحيةةةةاء ال ةةةةرا  العربةةةةي، الجةةةةخء 

 .ال اتي

 (.1952) ابةةةال ماجةةةة  بةةةم يبةةةد از محمةةةد بةةةال يخيةةةد ال خميتةةةي .2
سةةتال ابةةال ماجةة ، تح يةة  محمةةد  ةةااد يبةةد البةةاقي، دار إحيةةاء 

 الكتج العربية، ال اذرل، الجخء األمل.

ةةةةةةتاتي .3 سن سةةةةةةتال  بةةةةةةي دامد،  (.1987)  بةةةةةةم دامد سةةةةةةليماال السِّجأ
تح يةةة  محمةةةد محيةةةي الةةةديال يبةةةد الحميةةةد، المكتبةةةة العصةةةرية، 

 .بيرم ، الجخء ال اتي

 حسةةيال، يلةةي حسةةيال  حمةةد (.2002) اليدةةة كمةةال ،خيةةد  بةةم .4
 .اإلسكتدرية الجديدل، الجامعة دار الخكال، محاسبة

الد   الميسر  ي ضةمء  (.2003)ذل ال ي  صالح يبد العخيخ .5
الكتاج مالستة، مجم  المل،  هد لنباية المصحف ال ةريف، 

 المديتة المتمرل.

المدردا   ةي  ريةج (. 1961) الحسيال بال محمد ايصدهاتي .6
 الحلبي م ميدا بمصر.ال رذال، منبعة مصندم البابي 

خكةةال رماتةةج المةةةمزديال  (.2010)اليخيةةد بةةال محمةةةد ، الراضةةي .7
مكسةةةةج  صةةةةحاج المهةةةةال الحةةةةرل، بحةةةةث مت ةةةةمر يلةةةةم  ةةةةبكة 

 .اإلتترت 

قضةةايا معاصةةرل  ةةي  (.2010)يمسةةف بةةال يبةةد از ، ال ةةبيلي .8
الخكةةةةال ، خكةةةةال الةةةةديمال التجاريةةةةة ماألسةةةةهم المملمكةةةةة لل ةةةةركا  

ل البركةةةةة الحاديةةةةة مال د ةةةةمال ال ابضةةةةة، بحةةةةث م ةةةةدم إلةةةةم "تةةةةدم 
  .م8/2010/ 19-18لدقتصاد اإلسدمي" 

مجمم   تامك اإلمام بال بةاخ، دار  (.1995)يبد از ، النيار .9
 .المنال، الرياا، النبعة األملم

رسةةةةةةةالة  (.1994)يتيةةةةةةة  بةةةةةةةال صةةةةةةةالح ذل سةةةةةةةعيد ، الغامةةةةةةةدي .10
ماجستير بعتماال: مياء خكال يةرما التجةارل مميةاء الضةريبة 

ال ةةةةةركا  التجاريةةةةةة، دراسةةةةةة تحليليةةةةةة تنبي يةةةةةة، يلةةةةةم  ربةةةةةام 
المملكةةةة العربيةةةة السةةةعمدية، جامعةةةة الملةةة، يبةةةد العخيةةةخ، كليةةةة 

 ايقتصاد ماإلدارل، قسم المحاسبة.



  l 2016 ديسمبر  l 2 lالعدد  l 4 lمجلة دراسا  ايقتصاد ماأليمال ، المجلد 
 

 
147 

الربةةةا مالمعةةةامد   (.1993)يمةةةر بةةةال يبةةةد العخيةةةخ ، المتةةةر، .11
المصةةر ية  ةةي تزةةر ال ةةريعة اإلسةةدمية، النبعةةة األملةةم، دار 

 .العاصمة، الرياا

 محاسةبة (.1997) يلةي حسةيال  حمةدم  ،السةيد المليجةي  ةااد .12

 مصر. ، اإل عا  مكتبة ، الخكال

 تةةةةةةامك، الكميةةةةةة ،  (1984) مةةةةةةاتمر العةةةةةةالمي األمل للخكةةةةةةالال .13
 .م30/4-2/5/1984

 التةةةةدمل الرابعةةةةة ل ضةةةةايا الخكةةةةال المعاصةةةةرل:  تةةةةامك متمصةةةةيا  .14
رل برياية الهياة ال ريية العالمية، البحريال،  ي الدتة (.1994)

 م.1994/ 3 31 -29مال

 الصةةةةةةحيح المسةةةةةةتد )بةةةةةةدمال(. حجةةةةةةاج بةةةةةةال التيسةةةةةةابمري مسةةةةةةلم .15
 التةةراث إحيةاء دار البةةاقي، يبةد  ةااد محمةةد تح ية  الماتصةر،

 www.mawsoah.net.  ال اتي، الجخء بيرم ، العربي،

 (.2008) منةاري بةم الةرحمال يبةد سةليماال،  ةرج  يث امراج  .16
 اإلسةدمية الماليةة الماسسا   ي المحاسبة م ذداف اصااص

 الةدملي للمةاتمر م دمةة ليبيةا، مرقةة  ةي األكاديمييال تزر مجهة

اإلسةدمية، ماليخيةا،  مالماليةة مايقتصةاد المعةامد    ة   ةي
20/21-10-2008. 

 المهةال داةمل خكةال (.2008) الاةال  يبةد الةديال بهةاء، بكةر .17

 مال ريية. المحاسبية المبادم بيال الحرل

  يةةةةتنب الخكةةةةال(. 1986) السةةةةلناال يلةةةةم محمةةةةد بةةةةال سةةةةلناال .18
 .اايالر  للت ر،  يالمر  دار معاصر، محاسبي

محاسةةةةةبة الخكةةةةةال مدهممةةةةةا  (.1990)حسةةةةةيال حسةةةةةيال ،  ةةةةةحاتة .19
متزامةةةةا متنبي ةةةةا، سلسةةةةلة الدكةةةةر المحاسةةةةبي اإلسةةةةدمي، دار 

 الم اء، المتصمرل.

 الخكةةال حةةمل تسةةااي  (.2007)حسةةيال حسةةيال ،  ةةحاتة .20

 دار الخكةال، ممقة   ممحاسةبة   ة  ممسةمية يليهةا، ماإلجابةة

 الم مرل.

األحكةةةةام الد هيةةةةة ماألسةةةةس ( 2009)حسةةةةيال حسةةةةيال ،  ةةةةحاتة .21
 المحاسبية لخكال األسهم مالستدا  م  متا  الاخاتة. 

الممجبةةا  ال ةةريية إلت ةةاء (. 2010)حسةةيال حسةةيال ،  ةةحاتة .22
 ماسسا  الخكال ، بحث مت مر يلم  بكة ايتترت .

محاسةةبة خكةةال المةةال يلمةةا  (.1970)  ةةمقي إسةةماييل  ةةحاتة .23
 ميمد، مكتبة األتجلم المصرية.

تتزةيم ممحاسةبة الخكةال  ةي  (.1988)  مقي إسماييل  ةحاتة .24
التنبيةة  المعاصةةر، منبعةةة الخذةةراء لإليةةدم العربةةي، النبعةةة 

 ال اتية، ال اذرل.

خكةةال األسةةهم مالسةةتدا ،  (.1998) صةةالح بةةال  ةةاتم السةةديال .25
 لرابعة. دار بلتسية، الرياا، النبعة ا

رسالة ماجسةتير بعتةماال:  (.1989) يبد الرحمال سعيد محديال .26
محاسبة خكال المت ي  الصةتايية، المملكةة العربيةة السةعمدية، 
جامعةةةةةة الملةةةةة، يبةةةةةد العخيةةةةةخ، كليةةةةةة ايقتصةةةةةاد ماإلدارل، قسةةةةةم 

 المحاسبة.

حةةاي  تنبي يةةة  ةةي محاسةةبة (. 1988)محمةةد كمةةال ، ينيةةة .27
 اإلسكتدرية.مت أل المعارف، الخكال، 

 صةمل المحاسةةبة الماليةةة   ةةي  (.1996)محمةةد كمةةال ، ينيةة .28
 .اإلسدم، مكتبة مذبة، النبعة األملم، ال اذرل

الخكةةةةال مةةةةال متزةةةةمر اقتصةةةةادي،  (.2003)يبدالمجيةةةةد ، قةةةةدي .29
 .رسالة المسجد، العدد ال اتي

الد هةةي التةةاب  لمتزمةةة المةةاتمر اإلسةةدمي ب ةةأال  المجمةة قةةرار  .30
الماتمر الرابة ، جةدل، المملكةة العربيةة  .(1998) مبد  الالنة

 .م2/1998/ 11-6السعمدية، الدترل مال 

قةةرار المجمةة  الد هةةي التةةاب  لمتزمةةة المةةاتمر اإلسةةدمي  يمةةا  .31
الةةدمرل الرابعةةة، جةةدل، المملكةةة  (.1998) يتعلةة  بخكةةال األسةةهم
 م .11/2/1998-6العربية السعمدية، 

مر اإلسةةدمي  يمةةا قةةرار المجمةة  الد هةةي التةةاب  لمتزمةةة المةةات .32
الةةةدمرل ال اتيةةةة، جةةةدل، المملكةةةة  (.1985) يتعلةةة  بخكةةةال الةةةديمال
 م. 28/12/1985-22العربية السعمدية، 

الداحةةةة  للمةةةاتمر ال ةةةعبي العةةةام )سةةةاب ا( ب ةةةأال 5قةةةةةةرار رقةةةم  .33
 .سر ، ليبيا (.2006)لستة  13التتدي ية ل اتمال الخكال رقم 

صةةاد اإلسةةدمي ايقت (.1992)تعمةة  يبةةد اللنيةةف ، م ةةهمر .34
مالتضةةةةام، المجلةةةةة العلميةةةةة لكليةةةةة التجةةةةارل، جامعةةةةة األخذةةةةر، 

 .9العدد

 
  


