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 ول الثابتةصادات إىل األيرافة اإلكث ريتأث: مثال أول













 

   









           


         
 

          


     





 

 تأثري الفروق يف االستهالك: مثال ثان 
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ABSTRACT. Contemporary application of Zakat, practiced in some Muslim countries and 
expected to be implemented in some others, raises the question of zakat on fixed 
investment. The question has generated divergent views by Muslim jurists. 

The present paper concludes that fixed investments should pay zakat on similar 
terms to zakat on traded assets; i.e. 2.5% of their marked value (at the end of zakat year) 
plus cash in hand. The view taken in the present paper is based on the economic 
characteristics of fixed investment as compared to other zakatable assets, on shari'ah 
rules and on considerations of equity. Other views are also examined. 




