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ـــزكاة للمكلفيـــن الملزميـــن بمســـك حســـابات نظاميـــة  وأثرهـــا علـــى حســـاب ال

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية

الدليـــل اإلرشـــادي الخـــاص بالتحـــول إلـــى المعاييـــر المحاســـبية 

الدوليـــة للتقريـــر المالـــي

ــث  ــى آخــر تحديـ ــود لاّطــاع عـلـ ــذا الـكــ ــح هــ امـسـ
لـهــــذا المستنـــد وكـــافة المستنـــدات المـنـشـــورة

zatca.gov.sa ــي  ــع اإللكترون ــارة الموق يـ ــفضل بز أو تـ

معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 28 " االســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة" والمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 10 "القوائــم الماليــة الموحــدة"

اإلصدار الثاني -  نوفمبر 2021م
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يمثل هـــذا الدليل مفهوم الهيئة وتفســـيرها فيما يتعلق بتطبيـــق الائحة التنفيذية 
لجبايـــة الـــزكاة الصادرة بموجب القرار الـــوزاري رقم 2216 تاريخ 7 رجـــب 1440هـ وال ُيعد 
مســـتنًدا نظامًيـــا وُتعد نصوصه مـــواًدا إرشـــادية - غير ملزمـــة للهيئـــة - وال ُيغني عن 

الرجـــوع إلى الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة والقواعد والقـــرارات ذات الصلة.

ويتضمـــن هذا الدليـــل ملخًصا ألهم االعتبـــارات فيما يتعلق بتطبيـــق المعايير الدولية 
للتقريـــر المالي المعتمدة في المملكة العربية الســـعودية، وال ُيعد مســـتنًدا نظامًيا، 
وتعـــد نصوصه مـــواًدا إرشـــادية، وال ُيغني عـــن الرجوع إلـــى المعايير الدوليـــة للتقرير 
المالـــي المعتمدة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية والمعايير واإلصـــدارات األخرى 
المعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين. إن جميـــع المخططات 
والرســـومات في الدليل تـــم إعدادها ألغراض التوضيح وقد ال تشـــمل جميع متطلبات 
واســـتثناءات المعاييـــر. هـــذا وتخلي الهيئـــة صراحًة مســـؤوليتها عن أيـــة واجبات أو 
التزامـــات تجاه أي شـــخص أو كيان قد تنتج عن اســـتخدامه لهذا الدليـــل المرفق .كما 
يرجـــى التنويـــه أن هـــذا الدليـــل ال يعبر عن أي اســـتنتاج حـــول المعالجة المحاســـبية 
المناســـبة اســـتناًدا إلى حقائق محـــددة وال يوصي بسياســـات أو معالجات محاســـبية 

يتعين على المســـتخدم لهـــذا الدليل اختيارهـــا أو تطبيقها.
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المقّدمة:

ماذا يقدم الدليل اإلرشادي؟ 

يهـــدف هـــذا الدليـــل إلى تقديـــم ملخص بأهـــم اآلثار التـــي نجمت عـــن التحول إلـــى المعاييـــر الدوليـــة للتقرير 
المالـــي على حســـاب الـــزكاة، وتجدر اإلشـــارة إلى أنه تـــم تبني المعاييـــر المذكورة مـــن قبل الهيئة الســـعودية 
للمراجعيـــن والمحاســـبين لتصبـــح واجبة التطبيـــق من قبل الشـــركات المدرجة في الســـوق المالي الســـعودي 

ابتـــداًء من الســـنة الماليـــة 1 يناير 2017م. 

 كمـــا يهـــدف هذا الدليـــل إلى اإلســـهام في رفع مســـتوى الوعي حيـــال التغيرات فـــي المعالجات المحاســـبية 
الـــواردة فـــي المعاييـــر الدوليـــة، والتي قد تكـــون تغيرت علـــى إثرهـــا المعالجة الزكويـــة لبعض البنـــود. وتأمل 
الهيئـــة أن يســـهم الدليل أيًضـــا في تضييـــق الفجوة بيـــن فهم المكلفيـــن وتوقعـــات الهيئة حيال آليـــات تقدير 

واحتســـاب الزكاة فـــي ظل التحـــول إلى هـــذه المعايير.

يتطرق هذا الدليل إلى المعايير الدولية اآلتية:

معيار المحاسبة الدولي )28( "االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة". 	

المعيار الدولي للتقرير المالي )10( "القوائم المالية الموحدة". 	

تـــم تحضيـــر الدليل اإلرشـــادي بنـــاًء علـــى المعايير الدوليـــة للتقريـــر المالـــي المعتمدة فـــي المملكـــة العربية 
2020م(. عـــام  )إصدار  الســـعودية 
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نبذة عن التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة للتقرير المالي في 

المملكة العربية السعودية: 

تـــم تبنـــي المعايير الدوليـــة للتقرير المالي مـــن قبل الهيئة الســـعودية للمراجعيـــن والمحاســـبين لتصبح واجبة 
التطبيـــق مـــن قبل الشـــركات المدرجة في الســـوق المالي الســـعودي ابتداًء من الســـنة الماليـــة 1 يناير 2017م.

وحرًصـــا من هيئـــة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك علـــى مواكبة هذا التحـــول الجوهـــري، قامت الهيئـــة في حصر 
وصياغـــة أبـــرز اآلثار المترتبة عن التحول على حســـاب الزكاة لشـــركات ومؤسســـات القطاع الخـــاص في المملكة 

العربية الســـعودية.
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1. نظرة عامة على معيار المحاسبة الدولي رقم 28 والمعيار الدولي 

للتقرير المالي 10

1.1. معيار المحاسبة الدولي 28 

1.1.1. هدف المعيار: 

هـــدف هـــذا المعيار هو وصـــف المحاســـبة عن االســـتثمارات في المنشـــآت الزميلـــة وتحديد متطلبـــات تطبيق 
طريقـــة حقـــوق الملكية عند المحاســـبة عن االســـتثمارات في المنشـــآت الزميلة والمشـــروعات المشـــتركة. 

1.1.2. ملخص النطاق:

يجـــب أن ُيطبـــق هذا المعيار من قبل جميع المنشـــآت التي ُتعد منشـــآت مســـتثمرة لها ســـيطرة مشـــتركة، أو 
تأثير مهم، على منشـــأة ُمســـتثمر فيها.

تاريخ السريان

1 يناير 2013م

المعيار السعودي الذي حل محله

معيار المحاسبة عن االستثمار وفق 
طريقة حقوق المكلية

1.2. المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10

1.2.1. هدف المعيار: 

يهـــدف هـــذا المعيار إلـــى وضع مبـــادئ لعرض وإعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحدة عندما تســـيطر منشـــأة على 
واحـــدة أو أكثر مـــن المنشـــآت األخرى.
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1.2.1. ملخص النطاق:

اسم المعيار  المعيار الذي ينطبق أهم االستثناءات من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 

معيار المحاسبة الدولي 19 "منافع 

الموظفين"

معيار المحاسبة 

الدولي 19

ال ينطبـــق هـــذا المعيار على خطـــط منافع ما بعـــد انتهاء 

الخدمـــة أو خطـــط منافع الموظفيـــن طويلة األجل.

2011م  مايـــو  فـــي   10 المعيـــار  صـــدر 
للقوائم  المعيـــار  وينطبق ســـريان هـــذا 
الماليـــة التي تغطي الفتـــرات التي تبدأ 

فـــي 1 ينايـــر 2013م أو بعـــده.

SIC 12
التفسير رقم 12 التوحيد - المنشآت ذات 

األغراض الخاصة

المعيار السعودي الذي حل محلهتاريخ السريان التفسير الذي حل محله

معيار توحيد القوائم المالية
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2. متطلبات معيار المحاسبة الدولي 28 

2.1. التأثير المهم

أكثر من 20 % من حق التصويت على المنشأة المستثمر فيها تأثير المهم

ُيقام الدليل - عادًة - على وجود تأثير مهم، من قبل منشأة، بواحد أو أكثر من الطرق التالية:

التمثيل في مجلس اإلدارة، أو في أي جهة حاكمة ُمعادلة، في المنشأة المستثمر فيها، أو. 1

المشاركة في عمليات وضع السياسات، بما في ذلك المشاركة في القرارات بشأن توزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى، أو. 2

المعامات ذات األهمية النسبية بين المنشأة والمنشأة المستثمر فيها، أو. 3

تبادل الموظفين اإلداريين، أو. 4

تقديم معلومات فنية أساسية.. 5

2.2. طريقة حقوق الملكية في المحاسبة

بموجـــب طريقـــة حقـــوق الملكية، عند اإلثبات األولي، ُيثبت االســـتثمار في منشـــأة زميلة أو مشـــروع مشـــترك 
بالتكلفة، وتتم زيادة أو تخفيض المبلغ الدفتري إلثبات نصيب المنشـــأة المســـتثمرة من ربح أو خســـارة المنشـــأة 

تاريخ االستحواذ. المســـتثمر فيها بعد 

استثمار في منشأة زميلة أو  مشروع مشترك:
ــأة  	 ــي منش ــتثمار ف ــت االس ــي، يثب ــات األول عنــد اإلثب

زميلــة أو مشــروع مشــترك بالتكلفــة، وتتــم زيــادة 
أو تخفيــض المبلــغ الدفتــري إلثبــات نصيــب المنشــأة 
ــح أو خســارة المنشــأة المســتثمر  المســتثمرة مــن رب

ــتحواذ. ــخ االس ــد تاري ــا بع فيه
تخفــض توزيعــات األربــاح المســتلمة مــن المنشــأة  	

المســتثمر فيهــا المبلــغ الدفتــري لالســتثمار.

حصة الربح أو الخسارة:
ربــح أو  	 ُيثبــت نصيــب المنشــأة المســتثمرة مــن 

خســارة المنشــأة المســتثمر فيهــا ضمــن الربــح أو 
الخســارة للمنشــأة المســتثمرة.

قائمة الربح أو الخسارةقائمة المركز المالي

وقـــد تكـــون التعديـــات علـــى المبلـــغ الدفتـــري ضروريـــة - أيًضـــا - للتغيرات فـــي الحصة التناســـبية للمنشـــأة 
المســـتثمرة في المنشـــأة المســـتثمر فيها والناشـــئة عن التغيرات في الدخل اآلخر الشـــامل للمنشأة المستثمر 
فيهـــا. وتتضمن هـــذه التغيرات تلك الناشـــئة عن إعـــادة تقويم العقـــارات واآلالت والمعدات، وعـــن فروق ترجمة 
أســـعار تبـــادل العمـــات األجنبية. وُيثبت نصيب المنشـــأة المســـتثمرة من هـــذه التغيرات ضمن الدخل الشـــامل 

المستثمرة. للمنشـــأة  اآلخر 
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2.3. إجراءات طريقة حقوق الملكية

المعامات مع المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة.

ُتثبـــت في القوائم المالية للمنشـــأة المكاســـب والخســـائر الناتجة عـــن المعامات "الصاعـــدة" و"النازلة" 
بين منشـــأة )بما فـــي ذلك منشـــآتها التابعـــة الموحدة( ومنشـــآتها الزميلة أو مشـــروعها المشـــترك - 

فقـــط - بقدر حصص المســـتثمرين غيـــر ذوي العاقة في المنشـــأة الزميلة أو المشـــروع المشـــترك.

"المعامات الصاعدة" هي، على ســـبيل المثال، مبيعات أصول من منشـــأة زميلة أو مشـــروع مشـــترك 
إلـــى المنشـــأة المســـتثمرة، "المعامـــات النازلة" هـــي، على ســـبيل المثـــال، مبيعات أو مســـاهمات 

بأصول من المنشـــأة المســـتثمرة إلى منشـــأتها الزميلة أو مشـــروعها المشـــترك.

يســـتبعد نصيب المنشـــأة المســـتثمرة من مكاســـب أو خسائر المنشـــأة الزميلة أو المشـــروع المشترك 
الناتجـــة عن تلـــك  المعامات.

2.3. وقف طريقة حقوق الملكية

يجـــب على المنشـــأة أن تتوقف عن اســـتخدام طريقة حقوق الملكية مـــن التاريخ الذي يتوقف فيه اســـتثمارها 
عن كونه منشـــأة زميلة أو مشـــروًعا مشـــترًكا، وذلك كما يلي:

ــا للمعيــار  	 إذا أصبــح االســتثمار منشــأة تابعــة، فإنــه يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن اســتثمارها وفًق

ــر المالــي 10. ــار الدولــي للتقري ــر المالــي 3 "تجميــع األعمــال" والمعي الدولــي للتقري

عندمــا تكــون الحصــة المبقــاة فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الســابق أصــًا مالًيــا، فإنــه يجــب  	

علــى المنشــأة أن تقيــس الحصــة المبقــاة بالقيمــة العادلــة، ويجــب اعتبــار القيمــة العادلــة للحصــة المبقــاة 

وهــي قيمتهــا العادلــة عنــد اإلثبــات األولــي علــى أنهــا أصــل مالــي وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

9. ويجــب علــى المنشــأة أن ُتثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة أي فــرق بيــن:

القيمـــة العادلة ألي حصة مبقاة وأي متحصات من اســـتبعاد حصة جزئية في المنشـــأة الزميلة 	 
أو  المشروع المشترك؛ و

المبلغ الدفتري لاستثمار في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية.	 

ــب  	 ــأة أن تحاس ــى المنش ــب عل ــه يج ــة، فإن ــوق الملكي ــة حق ــتخدام طريق ــن اس ــأة ع ــف المنش ــا تتوق عندم

ــى  ــتثمار عل ــك االس ــق بذل ــا يتعل ــر فيم ــامل اآلخ ــل الش ــن الدخ ــابًقا  - ضم ــة - س ــغ الُمثبت ــع المبال ــن جمي ع

األســاس  نفســه الــذي كان ســُيتطلب إذا اســتبعدت المنشــأة المســتثمر فيهــا - بشــكل مباشــر - األصــول 

ــه. ــة ب ــات المتعلق وااللتزام
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3. متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 10

3.1. السيطرة

ــا،  	 ــتثمرة فيه ــأة المس ــال المنش ــى أعم ــيطر عل ــتثمرة تس ــأة المس ــت المنش إذا كان
ــة. ــم المالي ــد القوائ ــتثمرة توحي ــأة المس ــى المنش ــب عل يج

إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة ال تســيطر علــى أعمــال المنشــأة المســتثمرة فيهــا، ال  	
يمكــن للمنشــأة المســتثمرة توحيــد القوائــم المالية.

تسيطر المنشأة المستثمرة على األعمال الُمستثمر فيها عندما: 	

تعرض لـ أو لديها حقوق في عوائد متقلبة من ارتباطها باألعمال الُمستثمر فيها.	 

القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها علــى األعمــال الُمســتثمر فيهــا للتأثيــر علــى مبلــغ 	 
عوائد المنشــأة المســتثمرة.

السلطة على األعمال الُمستثمر فيها.	 

 أساس التوحيد:

السيطرة

 ما هي

السيطرة ؟

3.2. تقويم السيطرة: نظرة عامة

تحديد أنشطة األعمال 

المستثمر فيها والتي تعتبر 

"أنشطة ذات صلة"؛ أي تلك 

التي تؤثر على عوائد المنشأة 

المستثمرة.

تحديد أي طرف لديه سلطة؛ 
عندما يكون لدى المنشأة 

المستثمرة سلطة على أعمال 
المستثمر فيها حقوق قائمة 

تمنحها  القدرة الحالية على 
توجيه األنشطة ذات الصلة.

تقويم ما إذا كانت المنشأة 

الُمستثمرة ُمعرضة لـ، أو 

يكون لديها حقوق في عوائد 

متقلبة من ارتباطها باألعمال 

الُمستثمر فيها.

األنشطة
تحديد األنشطة

السلطة
تقويم السلطة

التقويم المستمر

العوائد
تقويم العوائد

الغرض والتصميم
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3.3. إجراءات توحيد القوائم المالية

تجميع البنود المتماثلة 

لألصول وااللتزامات، وحقوق 

الملكية، والدخل، والمصروف 

والتدفقات النقدية للمنشأة 

األم مع منشأتها التابعة.

إلغاء )استبعاد( الستثمار 

المنشأة األم في كل منشأة 

تابعة بالقيمة الدفترية، وحصة 

المنشأة األم في حقوق 

ملكية كل منشأة تابعة.

يتم االستبعاد بالكامل 

لألصول وااللتزامات، وحقوق 

الملكية، والدخل، والمصروف 

والتدفقات النقدية المتعلقة 

بمعامات بين منشآت 

المجموعة.

الخطوة 1
تجميع

الخطوة 2
استبعاد

الخطوة 3
المعامالت داخل المجموعة

المنشأة األم
قوائم مالية منفصلة

مجموعة
القوائم مالية الموحدة

المنشأة التابعة
قوائم مالية منفصلة

القوائم المالية 
الموحدة لمجموعة 

تعرض على أنهم 
منشأة اقتصاية واحدة
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4. أثر التحول إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 28 على الوعاء الزكوي

1.4. مقدمة 

بالنظـــر إلـــى الجوانب التي تـــم التطـــرق إليها في هذه الدراســـة ضمـــن معيار المحاســـبة الدولي، فـــإن معظم 
جوانبهـــا يمكـــن ربطها ببند االســـتثمارات والتـــي غطتها المادة الخامســـة مـــن الائحة التنفيذيـــة للزكاة.

فقد نصت الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الخامسة من الائحة على اآلتي:

"يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود اآلتية:	 

االســـتثمارات فـــي منشـــأة داخل المملكـــة لغير المتاجـــرة، إذا كانت تلك المنشـــأة مســـجلة لـــدى الهيئة، 1 1	
وتخضـــع لجبايـــة الزكاة بموجـــب الائحة. وال تعـــد األصول المؤجـــرة تمويلًيا فـــي الدفاتر للمؤجر اســـتثماًرا 
يحســـم من وعـــاء الـــزكاة مهمـــا كان تبويبها فـــي القوائـــم الماليـــة، وكذلك ال ُتعـــد القـــروض المدينة أو 
التمويل المســـاند أو اإلضافي وما في حكمها الممنوحة للمنشـــأة المســـتثمر فيها اســـتثماًرا يحســـم من 

وعـــاء الزكاة".

االســـتثمارات في منشـــأة خارج المملكة لغير المتاجرة، بشـــرط أن يســـدد المكلف زكاة هذه االستثمارات 1 2	
للهيئـــة بموجـــب شـــهادة معدة وفًقـــا ألحـــكام الائحة ومعتمـــدة من محاســـب قانوني مرخـــص له في 
المملكـــة، علـــى أن يكـــون الحد األدنـــى لوعـــاء زكاة هذه االســـتثمارات هـــو نصيب المكلـــف من صافي 
الربـــح المحاســـبي الوارد فـــي القوائـــم المالية لهذه االســـتثمارات ســـواًء ُوّزع الربـــح أم لم يـــوزع، وإذا لم 

يلتـــزم المكلـــف باحتســـاب وأداء الـــزكاة وفًقا لذلك فا تحســـم هذه االســـتثمارات من وعـــاء الزكاة".
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5. أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم10 على الوعاء الزكوي

5.1. مقدمة 

مـــن الناحيـــة الفنية، يوجد تشـــابه إلى حد كبير في طريقـــة توحيد القوائم المالية للشـــركة القابضة والشـــركات 
التابعـــة من الناحية المحاســـبية بيـــن المعيار قبل التحـــول والمعيار المذكور الـــذي حل محله.

ومـــع ذلك إن أســـاس التوحيـــد المحاســـبي وفًقا للمعيـــار الجديد يكمـــن بمفهوم الســـيطرة والذي تـــم إدخاله 
. يًثا حد
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6. األثر المالي للتحول إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 28 على الوعاء الزكوي

من حيث مبدأ الحســـم من عدمه، لم يكن للمعيار الجديد تأثيًرا على أهلية جواز حســـم االســـتثمار في الشـــركات 
الزميلـــة أو المشـــاريع المشـــتركة من الوعـــاء الزكوي، حيـــث أنه في كلتـــا الحالتيـــن )المعيار القديـــم والجديد 
الـــذي حـــل محله(، ســـتخضع هذه البنـــود إلى أحـــكام وضوابط الفقـــرة الرابعة والخامســـة من المادة الخامســـة 
مـــن الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة، في جميع األحـــوال يمكن تلخيـــص المعالجة الزكوية لاســـتثمارات في 

الشـــركات الزميلة والمشـــاريع المشـــتركة على النحو اآلتي:

الحســـميات: بعد التحقق من شـــروط الحســـم الـــواردة في الائحة، يحســـم من الوعاء الزكـــوي رصيد آخر  	

المدة من االســـتثمار.

صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة: ال يتم تعديل نتيجة النشاط ألغراض الزكاة. 	
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7. األثر المالي للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 على 

الوعاء الزكوي

مـــن الناحية الزكوية، يبقى شـــرط التوحيـــد لتقديم إقرار زكوي موحـــد مربوًطا في ملكية الشـــركة القابضة في 
الشـــركات التابعة )بشـــكل كامل( لتقييم مـــدى جواز تقديم إقرار زكـــوي موحد وفًقا ألحـــكام الائحة التنفيذية 

لجباية الـــزكاة وفق اآلتي:

يجـــوز للشـــركات المملوكـــة للشـــركاء أنفســـهم أو الشـــركة القابضـــة والشـــركات التابعة لهـــا المملوكة  	
بالكامـــل داخل وخـــارج المملكة ســـواًء بملكية مباشـــرة أو غير مباشـــرة تقديم حســـابات موحـــدة وإقرار 

زكـــوي موحد وتحاســـب على أســـاس مـــا تظهـــره نتائجهـــا بوعاء زكـــوي واحد.

وتعنـــي الملكية المباشـــرة أن الشـــركة القابضة تمتلك الشـــركة التابعة بنســـبة مئة في المئـــة 100 ٪ أما  	
الملكية غير المباشـــرة فهي أن تكون الشـــركة التابعة مملوكة للشـــركة القابضة بنســـبة معينة والنســـب 

المتبقيـــة مملوكة من الشـــركات األخرى التابعـــة المملوكة بالكامل للشـــركة القابضة.

وهـــذا الشـــرط يمكن البحث عنـــه والتحقق منه بنفـــس الكيفية في المعيـــار القديم والجديـــد، وبالتالي ال يوجد 
أثر مالي مباشـــر نتيجـــة التحول إلـــى المعيار الجديد على وعـــاء الزكاة.
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8. تطبيقات نظرية تبّين أثر التحول على الوعاء الزكوي

8.1. معيار المحاسبة الدولي رقم 28 

مثال 1	 

باعـــت المنشـــأة "أ" مخـــزون إلى المنشـــأة "ب "المملوكـــة بنســـبة 30 % من قبل المنشـــأة "أ". تكلفـــة المخزون 
200,000 ريـــال وتـــم بيعـــه بمبلـــغ 300,000 ريـــال. قامت المنشـــأة "ب "أيًضـــا ببيع المخـــزون إلى المنشـــأة "أ" 

وكانـــت تكلفـــة هـــذا المخزون هـــي 100,000 ريـــال، وتم بيعـــه بمبلـــغ 120,000 ريال.

المطلوب	 

كيف ســـيتم التعامل مـــع الربح بين المنشـــآت الزميلة على هذه المعامـــات في القوائم الماليـــة إذا لم يتم بيع 
أي من المخزون فـــي نهاية العام؟

الحل:

المنشأة أ إلى المنشأة ب 

آالف الرياالت ربح المجموعة هو )300 - 200( ريال    

الربح المبلغ عنه سيكون                100

سيتم تأجيل الربح المتبقي حتى بيع المخزون.

المنشأة "ب" إلى المنشأة "أ"

20 الربح الذي حققته المنشأة "ب" سيكون )100-120( = 

ســيتم حــذف مبلــغ                                مــن القيمــة الدفتريــة لاســتثمار، أي 6 آالف ريــال، البديــل هــو اســتبعاد 

كامــل الربــح مــن ربــح المنشــأة "ب" للفتــرة ثــم حســاب الربــح المنســوب إلــى المنشــأة الزميلــة.

8.1.1. المعالجة الزكوية:

مـــن الناحيـــة الزكوية، فـــإن مبلغ الربح المفصح عنه في الشـــركة المســـتثمرة والمســـتثمر بها نتيجـــة العمليات 
الصاعـــدة والنازلة ســـيخضع للـــزكاة كجزء مـــن صافي الربـــح المعدل ألغـــراض الـــزكاة وال يتوجب تعديـــل نتيجة 

النشـــاط بـــه. وينطبق ذلـــك على الخســـارة أيًضا إن نجمـــت نتيجة هـــذه العمليات.

 70=70÷100x100

  30÷100x20
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مثال 2	 

اســـتحوذت المنشـــأة "أ" فـــي اليوم األول مـــن ســـنتها المالية علـــى 35 % من حقـــوق الملكية للمنشـــأة "ب "، 
والتـــي يمكنها ممارســـة تأثير مهم عليها. دفعت المنشـــأة "أ" 475,000 ريااًل ســـعودًيا مقابـــل حصتها في "ب ". 
كانـــت القيمة الدفتريـــة لصافي األصول المحددة للمنشـــأة "ب "فـــي تاريخ االســـتحواذ 900،000 ريال والقيمة 
العادلـــة 1،100،000 ريـــال. يتعلق الفـــرق البالغ 200,000 ريااًل ببند مـــن العقارات واآلالت والمعـــدات وكان العمر 
اإلنتاجي المتبقي 10 ســـنوات. خـــال العام، حققت المنشـــأة "ب "ربًحا قدره 80.000 ريااًل ودفعـــت أرباًحا قدرها 
120.000 ريـــااًل. كما تمتلك المنشـــأة "ب "اســـتثماًرا فـــي أوراق مالية مصنفـــة بالقيمة العادلة مـــن خال الدخل 
الشـــامل اآلخـــر الـــذي زاد قيمتـــه بمقـــدار 20,000 ريااًل خـــال العام. ألغـــراض هذا المثـــال، تم تجاهـــل أي آثار 
ضريبيـــة مؤجلة. على المنشـــأة "أ" أن تحســـب اســـتثمارها في المنشـــأة "ب "بموجـــب طريقة حقـــوق الملكية 

على النحـــو التالي:

ريال سعودي تاريخ االستحواذ على االستثمار في المنشأة "ب "

315,000 القيمة الدفترية لنصيب المنشأة "أ" لصافي األصول المحددة في المنشأة "ب ": 35 % من 900,000

70,000
القيمة العادلة لنصيب المنشـــأة "أ" لصافي األصـــول المحددة في المنشـــأة "ب ": 35 % من )1،100،000 

* )900،000 -

90,000 شهرة االستثمار في المنشأة "ب ": 475.000 - 315.000 - 70.000 ريااًل *

475,000 تكلفة االستثمار

ريال سعودي الربح خالل العام

28,000 النصيب في الربح الذي أفصحت عنه المنشأة "ب ": 35 % من 80.000

)7,000( التعديل الذي يعكس تأثير التقييم العادل 35 % من )1،100،000 - 900،000( ÷ 10 سنوات(

21,000 حصة الربح في "ب " المثبت بها في قائمة الدخل للمنشأة "أ"

إعادة تقييم األصول بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

7,000 حصة إعادة التقييم المثبتة في الدخل الشامل اآلخر بنسبة المنشاة "أ": 35 % من 20،000

)42,000( توزيعات أرباح حصلت عليها المنشأة "أ" خال العام 35 % من 120،000

نهاية السنة المالية

308,000
الحصـــة في القيمـــة الدفترية لصافـــي أصـــول المنشـــأة "ب ": 315.000 + 35 % )80.000 - 120.000 + 

)20.000

63,000 نصيب المنشأة في التقييم العادل لصافي األصول المحددة في المنشأة "ب ": 70.000 - 7.000

90,000 شهرة االستثمار في المنشأة "ب "

461,000 الرصيد النهائي لاستثمار في المنشأة" ب "
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المعالجة الزكوية:

مـــن الناحية الزكويـــة، وبافتراض أن هذه االســـتثمارات مؤهلة ألن تكون جائز الحســـم بموجب المادة الخامســـة 
من الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة فإنه:

يتم حسم الرصيد النهائي لاستثمار نهاية العام 461,000 ريااًل. 	
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مستند خارجي

قابـل  ومحتـواه  فحسـب،  والتثقيـف  التوعيـة  ألغـراض  اإلرشـادي  الدليـل  هـذا  إعـداد  تـم 

للتعديـل فـي أي وقـت، وهـو ال يعتبـر بـأي حال مـن األحـوال ملزًما لهيئـة الـزكاة والضريبة 

والجمـارك وال يعتبـر بـأي شـكل مـن األشـكال استشـارة قانونيـة. وال يمكن االعتمـاد عليه 

كمرجـع قانونـي بحـد ذاتـه، وال بـد دائًمـا مـن الرجـوع إلـى نصـوص القوانيـن الـواردة فـي 

الالئحـة المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن. ويتوجـب علـى كل شـخص خاضـع لقوانيـن الـزكاة 

والضرائـب والجمـارك أن يتحقـق مـن واجباتـه والتزاماتـه القانونيـة، وهـو وحـده مسـؤول 

الـزكاة والضريبـة  القوانيـن والتعليمـات. ولـن تكـون هيئـة  بهـذه  االنضبـاط وااللتـزام  عـن 

والجمـارك مسـؤولة بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي ضـرر أو خسـارة يتعـرض لهـا المكلـف 

وتكـون ناجمـة عـن عـدم التزامـه بالتعليمـات والقوانيـن السـارية.


