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النسخة األولى  نوفمبر 2021م

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

GL/VAT/2007019.v.2(2021)

الدليل اإلرشادي الخاص بالتحول إلى المعايير المحاسبية 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9( »األدوات الماليــة«، المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )7( 

األدوات الماليــة: اإلفصاحــات، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )32( األدوات  الماليــة

وأثرهـــا علـــى حســـاب الـــزكاة للمكلفيـــن الملزميـــن بمســـك حســـابات 

نظاميـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
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هـــذا الدليل إرشـــادي، ويتضمـــن ملخًصا ألهـــم االعتبارات فيمـــا يتعلق بتطبيـــق المعايير 
الدوليـــة للتقريـــر المالي المعتمـــدة في المملكـــة العربية الســـعودية، وال ُيعد مســـتنًدا 
نظامًيـــا، وتعـــد نصوصـــه مـــواًدا إرشـــادية، وال ُيغنـــي عن الرجـــوع إلـــى المعاييـــر الدولية 
للتقريـــر المالـــي المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمعاييـــر واإلصدارات 
األخـــرى المعتمدة من الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين. إن جميع المخططات 
والرســـومات فـــي الدليل تـــم إعدادها ألغـــراض التوضيح وقد ال تشـــمل جميـــع متطلبات 
واســـتثناءات المعايير. هذا وتخلي الهيئة صراحًة مســـؤوليتها عن أيـــة واجبات أو التزامات 
تجاه أي شـــخص أو كيان قد تنتج عن اســـتخدامه لهذا الدليل المرفـــق .كما يرجى التنويه 
أن هذا الدليل ال يعبر عن اي اســـتنتاج حول المعالجة المحاســـبية المناســـبة اســـتناًدا إلى 
حقائق محددة وال يوصي بسياســـات او معالجات محاســـبية يتعين على المســـتخدم لهذا 

أو تطبيقها. الدليل اختيارهـــا 

هـــذا الدليل إرشـــادي، ويمثـــل مفهوم الهيئة وتفســـيرها فيمـــا يتعلق بتطبيـــق الائحة 
التنفيذيـــة لجبايـــة الزكاة الصادرة بموجـــب القرار الـــوزاري رقم 2216 تاريـــخ 7 رجب 1440هـ 
وال ُيعـــد مســـتنًدا نظامًيا وُتعد نصوصه مواًدا إرشـــادية - غير ملزمة للهيئـــة - وال ُيغني عن 

الرجـــوع إلى الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة والقواعد والقـــرارات ذات الصلة.
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المقّدمة:

ماذا يقدم الدليل اإلرشادي؟ 

يهـــدف هذا الدليـــل إلى تقديم ملخـــص بأهم اآلثار التـــي نجمت عن التحـــول إلى المعاييـــر الدوليـــة للتقرير المالي 
على حســـاب الـــزكاة، وتجدر اإلشـــارة إلى أنـــه تم تبنـــي المعايير المذكـــورة من قبـــل الهيئة الســـعودية للمراجعين 
والمحاســـبين لتصبـــح واجبة التطبيق من قبل الشـــركات المدرجة في الســـوق المالي الســـعودي ابتداًء من الســـنة 

الماليـــة 1 يناير 2017م. 

 كمـــا يهدف هذا الدليل إلى اإلســـهام في رفع مســـتوى الوعي حيال التغيـــرات في المعالجات المحاســـبية الواردة 
فـــي المعاييـــر الدوليـــة، والتي قـــد تكون تغيـــرت على إثرهـــا المعالجـــة الزكويـــة لبعض البنـــود. وتأمـــل الهيئة أن 
ُيســـهم الدليـــل أيًضا في تضييق الفجـــوة بين فهم المكلفيـــن وتوقعات الهيئة حيـــال آليات تقدير واحتســـاب الزكاة 

في ظل التحـــول إلى هـــذه المعايير.

يتطرق هذا الدليل إلى المعايير الدولية اآلتية:  

المعيار الدولي للتقرير المالي (9) "األدوات المالية". 	

المعيار الدولي للتقرير المالي (7) "األدوات المالية: اإلفصاحات". 	

معيار المحاسبة الدولي (32) "األدوات المالية: العرض". 	

تـــم تحضير الدليل اإلرشـــادي بناًء على المعاييـــر الدولية للتقرير المالـــي المعتمدة في المملكة العربية الســـعودية 
2020م). عام  (إصدار 
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نبذة عن التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة للتقرير المالي في المملكة 
العربية السعودية: 

تـــم تبنـــي المعاييـــر الدوليـــة للتقرير المالـــي من قبـــل الهيئـــة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين لتصبـــح واجبة 
التطبيـــق مـــن قبـــل الشـــركات المدرجة في الســـوق المالـــي الســـعودي ابتداء مـــن الســـنة المالية 1 ينايـــر 2017م.

وحرًصـــا مـــن هيئة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك علـــى مواكبة هذا التحـــول الجوهـــري، قامت الهيئة بحصـــر وصياغة 
أبـــرز اآلثـــار المترتبة عـــن التحول على حســـاب الزكاة لشـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخاص فـــي المملكـــة العربية 

السعودية. 
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نظرة عامة: 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(

هدف المعيار:

الهـــــدف مـــــن هـــــذا المعيار هــو وضــع مبـــــادئ للتقريـــــر المالـــــي عـــــن األصول المالية وااللتزامات المالية، الــذي 
ســـــيعرض معلومـــــات مائمة ومفيـــــدة لمستخدمي القوائـــــم المالية في تقييمهــم لمبالغ التدفقـــــات النقديــة 

المستقبلية للمنشـــــأة، وتوقيتهـــــا وعــدم تأكدهــا.

ملخص النطاق:

اسم المعيار المعيار الذي ينطبق
أهم االستثناءات من المعيار الدولي

للتقرير المالي )9(

المعيار الدولـــي للتقرير المالـــي (10) "القوائم المالية 

الموحدة"

الماليـــة  "القوائـــم   (27) الدولـــي  المحاســـبة  معيـــار 

المنفصلـــة".

معيار المحاسبة الدولي (27)  / 

المعيار الدولي للتقرير المالي (10)
الحصص في المنشآت التابعة.

معيـــار المحاســـبة الدولـــي (28) "االســـتثمارات في 

المنشـــآت الزميلـــة والمشـــروعات المشـــتركة".
معيار المحاسبة الدولي (28) الحصص في المنشآت الزميلة.

"الترتيبـــات   (11) المالـــي  للتقريـــر  الدولـــي  المعيـــار 

. " كة لمشـــتر ا
المعيار الدولي للتقرير المالي (11)  الحصص في المشروعات المشتركة .

المعيار الدولي للتقرير المالي (16) "عقود اإليجار".
المعيار الدولي للتقرير المالي 

(16)

الحقوق وااللتزامات بموجـــب عقود التأجير 

الدولـــي  المعيـــار  عليهـــا  ينطبـــق  التـــي 

المالي. للتقريـــر 

معيار المحاسبة الدولي (19) "منافع الموظف". معيار المحاسبة الدولي (19)

حقوق والتزامـــات أصحـــاب العمل بموجب 

خطـــط منفعـــة الموظـــف، التـــي ينطبـــق 

عليهـــا معيـــار المحاســـبة الدولي.

الماليـــة:  "األدوات   (32) الدولـــي  المحاســـبة  معيـــار 

العـــرض".
معيار المحاسبة الدولي (32)

قبـــل  مـــن  "المصـــدرة"  الماليـــة  األدوات 

المنشـــأة والتـــي تســـتوفي تعريـــف أداة 

الملكيـــة.  حقـــوق 

المعيار الدولي للتقرير المالي (17) "عقود التأمين". المعيار الدولي للتقرير المالي (17)
بموجـــب  الناشـــئة  وااللتزامـــات  الحقـــوق   

عقـــود التأميـــن.
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المعيار الدولي للتقرير المالي (3) "تجميع األعمال". المعيار الدولي للتقرير المالي (3)

عقـــد آجل بين منشـــأة مســـتحوذة وحامل 

أســـهم بائع لشـــراء أو بيع أعمال مستحوذ 

عليها، ينتج عنـــه تجميع أعمـــال في تاريخ 

اســـتحواذ مستقبلي.

المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي (2) "الدفـــع علـــى 

أســـاس الســـهم".
 المعيار الدولي للتقرير المالي (2)

وااللتزامـــات  والعقـــود  الماليـــة  األدوات 

بموجـــب معامـــات الدفـــع علـــى أســـاس 

األســـهم.

"المخصصـــات   (37) الدولـــي  المحاســـبة  معيـــار 

المحتملـــة". واألصـــول  المحتملـــة  وااللتزامـــات 
معيار المحاسبة الدولي (37)

المنشـــأة  الحقوق فـــي دفعـــات لتعويض 

مقابـــل نفقات مطلوب القيام بها لتســـوية 

االلتـــزام الـــذي تثبته على أنـــه مخصص. 

المعيار المحاسبي الدولي 39
األدوات المالية: اإلثبات والقياس

المعيار الدولي الذي حل محله تاريخ السريان

1 يناير 2018

المعيار السعودي الذي حل محله

معيار المحاسبة عن االستثمار 
في األوراق المالية (9)
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7(

هدف المعيار:

يهدف هذا المعيار إلى مطالبة المنشآت بتقديم إفصاحات في قوائمها المالية تمكن المستخدمين من تقويم:

)أ( أهمية األدوات المالية للمركز المالي للمنشأة وألدائها المالي. 

)ب( طبيعـــة ومـــدى المخاطر الناشـــئة عـــن األدوات المالية، التـــي تتعرض لها المنشـــأة خال الفتـــرة وفي نهاية 

فتـــرة التقريـــر، والطريقة التي تدير بها المنشـــأة تلـــك المخاطر.

تكّمـــل المبادئ الواردة فـــي هذا المعيار مبـــادئ إثبات وقياس وعرض األصـــول المالية، وااللتزامـــات المالية الواردة 
فـــي المعيـــار الدولـــي للمحاســـبة (32) "األدوات الماليـــة: العـــرض" والمعيـــار الدولي للتقريـــر المالـــي (9) "األدوات 

المالية".

ملخص النطاق:

اسم المعيار المعيار الذي ينطبق
أهم االستثناءات من المعيار الدولي

للتقرير المالي )٧(

المعيار الدولـــي للتقرير المالـــي (10) "القوائم المالية 

الموحدة"

الماليـــة  "القوائـــم   (27) الدولـــي  المحاســـبة  معيـــار 

 " لمنفصلـــة ا

معيـــار المحاســـبة الدولـــي (28) "االســـتثمارات في 

المشـــتركة". والمشـــروعات  الزميلة  المنشـــآت 

معيار المحاسبة الدولي (27)  / 

المعيار الدولي للتقرير المالي (10) 

/ معيار المحاسبة الدولي (28)

التابعـــة،  المنشـــآت  فـــي  الحصـــص  تلـــك 

المشـــروعات  أو  الزميلـــة،  المنشـــآت  أو 

المشـــتركة، التي تقع ضمـــن نطاق معايير 

. ى خر أ

المعيار الدولي للتقرير المالي (4)  "عقود التأمين". المعيار الدولي للتقرير المالي (4)

عقـــود التأميـــن كمـــا تـــم تعريفهـــا فـــي 

المعيـــار الدولي للتقريـــر المالي (4)  "عقود 

. " مين لتأ ا

المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي (2) "الدفـــع علـــى 

أســـاس الســـهم".
المعيار الدولي للتقرير المالي (2)

أدوات ماليـــة، وعقـــود والتزامـــات بموجـــب 

معامات دفع على أســـاس الســـهم، ينطبق 

عليهـــا المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالي (2) 

"الدفع على أســـاس الســـهم"، باســـتثناء أن 

هـــذا المعيار الدولي للتقريـــر المالي ينطبق 

علـــى العقود التـــي تقع في نطـــاق المعيار 

.(9) المالي  للتقريـــر  الدولي 

معيار المحاسبة الدولي (19) "منافع الموظف". معيار المحاسبة الدولي (19)
الناشـــئة عن  الموظفين  حقوق والتزامـــات 

الموظف. منفعـــة  خطط 
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تاريخ السريان

1 يناير 2007، الفترات الاحقة لجميع 
التعديات على المعايير األخرى (المعيار 

الدولي للتقارير المالية 9, 16، ... إلخ

المعيار الدولي الذي حل محله

معيار المحاسبة الدولي 30 
اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك 

والمؤسسات المالية المماثلة.
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معيار المحاسبة الدولي رقم )32(

هدف المعيار: 

الهـــدف من هـــذا المعيار هـــو وضع مبـــادئ لعـــرض األدوات المالية على أنهـــا التزامـــات أو حقوق ملكيـــة، ومبادئ 
للمقاصـــة بين األصـــول المالية وااللتزامـــات المالية. وهـــو ينطبق على تصنيـــف األدوات المالية، مـــن منظور المصدر 
إلـــى أصـــول ماليـــة والتزامـــات ماليـــة وأدوات حقوق ملكيـــة وعلى تصنيـــف الفائـــدة وتوزيعـــات األرباح والخســـائر 
والمكاســـب المتعلقـــــة بهـــــا وعلى الحاالت التـــي ينبغي فيهـــا المقاصة بين األصـــول المالية وااللتزامـــات المالية.

تكمـــل المبـــادئ الـــواردة في هذا المعيـــار مبادئ إثبـــات وقياس األصـــول الماليـــة وااللتزامات المالية الـــواردة في 
المعيـــار الدولـــي للتقرير المالـــي (9) "األدوات المالية"، ومبادئ اإلفصاح عن المعلومات المتعلقـــــة بهـــــا، الـــــواردة 

فـــي المعيار الدولـــي للتقرير المالـــي (7) "األدوات الماليـــة: اإلفصاحات". 

ملخص النطاق:

يجب أن يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع األدوات المالية باستثناء:

اسم المعيار المعيار الذي ينطبق
أهم االستثناءات من المعيار الدولي

للتقرير المالي )٣٢(

المعيـــار الدولـــي للتقرير المالـــي (10) "القوائم 

الماليـــة الموحدة"

معيار المحاســـبة الدولي (27) "القوائم المالية 

المنفصلة" 

معيـــار المحاســـبة الدولي (28) "االســـتثمارات 

والمشـــروعات  الزميلـــة  المنشـــآت  فـــي 

. " كة لمشـــتر ا

معيار المحاسبة الدولي 

(27)  / المعيار الدولي 

للتقرير المالي (10) / معيار 

المحاسبة الدولي (28)

المنشـــآت  أو  التابعـــة،  المنشـــآت  فـــي  الحصـــص  تلـــك 

الزميلة، أو المشروعات المشتركة. ومـــــع ذلـــــك، ففــي 

بعض الحاالت، يتطلـــــب المعيار الدولــي للتقريــر المالي 

10 أو المعيار الدولـــــي للمحاســـــبة 27 أو المعيار الدولــي 

للمحاســبة 28 مـــــن المنشأة، أو يســمح لهــا، أن تحاسب 

عـــــن الحصة في منشـــــأة تابعـــــة أو منشـــــأة زميلـــــة أو 

مشــروع مشـــــترك باســـــتخدام المعيار الدولــي للتقريــر 

المالي 9؛ وفي تلـــــك الحاالت، يجـــــب علـــــى المنشـــآت 

تطبيــق متطلبـــــات هــذا المعيار. ويجــب علــى المنشآت 

أيًضـــا تطبيـــق هـــذا المعيار علـــــى جميـــــع المشـــتقات 

المرتبطة بالحصص في المنشـــآت التابعـــــة أو المنشـــآت 

الزميلـــــة أو المشـــروعات المشتركة.

"منافـــع   (19) الدولـــي  المحاســـبة  معيـــار 

. " ظفيـــن لمو ا

معيار المحاسبة الدولي 

(19)

حقوق والتزامات أصحـــــاب العمل بموجـــب خطط منافع 

الموظفين.



11

المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي (17) "عقود 

. " مين لتأ ا

المعيار الدولي للتقرير 

المالي (17)

العقـــود الواقعـــة ضمـــن نطاق المعيـــار الدولـــي للتقرير 

المالـــي (17) "عقـــود التأميـــن". ومـــع ذلـــك، ينطبق هذا 

المعيـــار على مـــا يلي:

المشـــتقات التي تكـــون مدرجة فـــي العقود الواقعـــــة 

ضمــن نطــاق المعيار الدولــي للتقريــر المالي 17، إذا كان 

المعيار الدولي للتقريـــــر المالــي 9 يتطلــب مــن المنشأة 

منفصــل بشــكل  عنهــا  المحاسبة 

مكونــات االستثمار التــي تكــون مفصولــة عــن العقــود 

الواقعــة ضمــن نطـــــاق المعيار الدولــي للتقريــر المالي 

17، إذا كان المعيار الدولـــــي للتقريـــــر المالي 17يتطلــب 

الفصــل. هــذا 

وعاوًة علـــــى ذلــك، يجــب علـــــى المصدر تطبيــق هــذا 

المعيار علـــــى عقـــــود الضمـــــان المالـــي إذا كان المصدر 

يطبـــــق المعيار الدولـــــي للتقريـــــر المالي 9 عنــد إثبــات 

وقيـــــاس العقــود، ولكــن يجــب عليهــا أن تطبــق المعيار 

الدولـــــي للتقريـــــر المالـــي 17 إذا كان المصدر قـــد اختار، 

طبًقا للفقرة 7 (هـ) مـــــن المعيار الدولــي للتقريــر المالي 

17، تطبيـــــق المعيار الدولـــــي للتقريـــــر المالي 17 عنـــــد 

وقياســها. إثباتهــا 

المعيـــار الدولـــي للتقريـــر المالـــي (2) "الدفـــع 

الســـهم". أســـاس  على 

المعيار الدولي للتقرير 

المالي (2)

األدوات الماليـــة والعقود وااللتزامـــات بموجب معامات 

الدفع على أساس السهم باســـــتثناء:

العقـــود التـــي تقع ضمن نطـــاق الفقـــرات 8-10 من هذا 

المعيـــار، والتـــي ينطبق عليها هـــذا المعيار

الفقرتـــــان 33  و34 مـــــن هـــــذا المعيار، اللتـــــان يجـــــب 

تطبيقهمـــــا علـــــى أســـــهم الخزينة المشتراة أو المباعة 

خيـــــارات  بخطـــــط  المرتبطـــة  الملغـــاة  أو  المصـــدرة  أو 

أســـــهم الموظفين وخطـــــط الموظفين لشــراء األسهم 

وجميــع الترتيبــات األخرى الخاصة بالدفــع علــى أســاس 

. سهم أل ا

 

تاريخ السريان

1 يناير 2005

المعيار الدولي الذي حل محله

   معيار المحاسبة الدولية 32, اإلفصاح
 والعرض المعدل في عام 2000
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متطلبات االعتراف والقياس

متطلبات تصنيف األصول المالية وقياسها )أدوات حقوق الملكية(:

يوضـــح المخطـــط التالي التصنيفـــات الممكنـــة لألصول الماليـــة التي يتـــم تحديد طبيعتهـــا على أنهـــا أداة حقوق 
ملكية وفًقـــا لمتطلبـــات المعيار الدولـــي رقم 32.

 ال يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة

 ال يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة

إخفاق

نعم

نعم

ال

ال

أدوات حقوق الملكية
Equity

اختبار »خصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية« (على مستوى األداة)

خيار القيمة العادلة من خال الدخل 
الشامل اآلخر (إعادة التدوير غير ممكنة)

القيمة العادلة من خال الربح 
أو الخسارة

أدوات حقوق ملكية للمتاجرة

اختبار خيار القيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل اآلخر
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متطلبات تصنيف األصول المالية وقياسها (أدوات الدين(1)  -بما في ذلك العقود الهجينة-):

 

ال

 ال يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة

 يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة
 يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة

أي نموذج 
آخر بخاف
(1) أو (2)

نموذج أعمال يتحقق 
هدفه من تحصيل 

التدفقات النقدية والبيع

محتفظ بها لتحصيل 
التدفقات النقدية 

التعاقدية

اجتياز إخفاق

نعم

الال

أدوات الديون )بما في ذلك العقود الهجينة(
Debt )including hybrid contracts(

اختبار »خصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية« (على مستوى األداة)

القيمة العادلة من خال 
الربح أو الخسارة

2 -القيمة العادلة من خال 
الدخل الشامل اآلخر 

مع إعادة التدوير - إلزامي
1 - التكلفة المستنفدة

اختبار خيار القيمة العادلة المشروط

»نموذج األعمال« (على مستوى المحفظة أو مستوى أعلى)

321

متطلبات تصنيف األصول المالية وقياسها )المشتقات(:

 

 ال يتم أخذ الخسائر

االئتمانية المتوقعة

إخفاق

اختبار »خصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية« (على مستوى األداة)

القيمة العادلة من خال 
الربح أو الخسارة

المشتقات
Derivatives

)))    تشمل على سبيل المثال: الذمم و األرصدة المدينة، الودائع، القروض، الصكوك والسندات، ومعظم الوحدات االستثمارية في الصناديق.
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االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

تمثـــل االســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكيـــة حصة في المنشـــآت المســـتثمر بهـــا، وقد تكون على شـــكل األســـهم 
العاديـــة أو الممتازة أو األســـهم الرأســـمالية األخـــرى. كما تتضمن حقـــوق الملكيـــة الحصول على حقـــوق الملكية 
أو التخلـــص منها فـــي اتفاق أو ســـعر القابل للتحديد مثـــل: الضمانات والحقـــوق. وتقاس تكلفة اســـتثمارات حقوق 
الملكية بســـعر الشـــراء، وتســـجل عموالت الوســـيط والرســـوم األخرى المتعلقة بالشـــراء كمصروف. الحـــاالت التي 
تســـتحوذ فيها شـــركة (مستثمر) على أســـهم شـــركة أخرى (الشـــركة المســـتثمر فيها) تحدد المعالجة المحاسبية 
لاســـتثمار بعـــد االســـتحواذ. ويعتمـــد تصنيف هـــذه االســـتثمارات على درجـــة التأثيـــر على القـــرارات التشـــغيلية 

والتمويلية للشـــركة المســـتثمر فيها:

1. االســـتثمارات التـــي تكون درجـــة التأثير فيها على قرارات الشـــركة المســـتثمر فيها قليلـــة أو معدومة:  تقاس  

بالقيمـــة العادلة وفًقـــا لمتطلبات المعيار الدولـــي رقم 9)(2).

2. االســـتثمارات التـــي تكـــون درجـــة التأثير فيهـــا على قرارات الشـــركة المســـتثمر فيهـــا جوهرية: يتـــم تطبيق 

طريقة حقـــوق الملكيـــة و فًقا للمعيـــار الدولي رقـــم 28 (3).

3. االســـتثمارات التي يكون للمســـتثمر حصة مســـيطرة على الشـــركة المســـتثمر فيها :  (يتم إعداد قوائم مالية 

موحدة وفًقا للمعيار الدولـــي رقم 10)(4).

الجدول التالي يوضح مستويات الملكية التي تم ذكرها سابًقا:

٪ 100                        ٪ 50  ٪ 50                        ٪ 20  ٪ 20                        ٪ 0 نسبة الملكية

سيطرة كبير قليل أو ال شيء درجة التأثير

توحيد القوائم المالية طريقة حقوق الملكية القيمة العادلة طريقة التقييم

التي  المئوية لألسهم  النسبة  التشغيلية والتمويلية للشركة المستثمر فيها غير معتبرة عندما تكون  القرارات  التأثير على  )))    تعتبر عادة درجة 
يحق لها التصويت الممتلكة في الشركة المستثمر فيها أقل من 0) ٪ و لكن يجب أن يؤخذ في الحسبان اعتبارات أخرى فعلى سبيل المثال قد 

تمتلك الشركة نسبة ٪8) من األسهم التي يحق لها التصويت و تكون درجة التأثير جوهرية.
)))   تعتبر عادة درجة التأثير على القرارات التشغيلية والتمويلية للشركة المستثمر فيها جوهرية إذا كانت نسبة المساهمة بين ٪0) و ٪50 و لكن 

يجب أن يؤخذ في الحسبان اعتبارات أخرى فعلى سبيل المثال قد تمتلك الشركة نسبة مساهمة 45 ٪ و قد يكون هناك سيطرة.
)4)    تعتبر عادة الحصة مسيطرة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن ٪50 ولكن يجب أن يؤخذ في الحسبان اعتبارات أخرى فعلى سبيل المثال قد 

تمتلك الشركة نسبة تزيد أو تقل عن ٪50 من األسهم التي يحق لها التصويت و قد يكون أو ال يكون هناك سيطرة.

المعيار الدولي

للتقرير المالي )9)

معيار المحاسبة

الدولي )8))

المعيار الدولي للتقرير 

المالي )0))
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الجدول التالي يوضح مستويات التأثير التي تحدد طرق المحاسبة عن االستثمارات:

إن المحاســـبة وإعـــداد التقاريـــر المالية عن االســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكية تعتمد علـــى مســـتوى التأثير ونوع 
االســـتثمار، كمـــا هو موضـــح في الجـــدول أدناه:

تأثيرات الدخل األخرى مكاسب أو خسائر غير محققة التقييم الفئة

االستثمارات بنسب ملكية أقل من 20٪

المعلنـــة،  األربـــاح  توزيعـــات 

المكاســـب والخســـائر مـــن البيع.
يعترف بها في صافي الدخل. القيمة العادلة. 1. للمتاجرة

المعلنـــة،  األربـــاح  توزيعـــات 

المكاســـب والخســـائر مـــن البيع.
يعترف بها في صافي الدخل. القيمة العادلة.

2 . لغير المتاجرة

(تصنيف تلقائي)

المعلنـــة،  األربـــاح  توزيعـــات 

المكاســـب والخســـائر مـــن البيع.

الدخل  بهـــا في قائمـــة  يعترف 

الشـــامل اآلخر، وكبنـــد منفصل 

الملكية حقـــوق  في 

القيمة العادلة.

3 . لغير المتاجرة

اإلثبـــات  عنـــد  متوفـــر  (خيـــار 

األولـــي، وال يمكن الرجـــوع عنه)

الحصـــة التناســـبية مـــن صافي 

فيها،  المســـتثمر  الشركة  دخل 

المكاســـب والخســـائر من البيع.

ال يعترف بها. طريقة حقوق الملكية.
ملكيـــة  بنســـب  االســـتثمارات 

و50٪  20٪ بيـــن 

ال ينطبق. ال يعترف بها. توحيد القوائم. االستثمارات التي تزيد عن 50 ٪

 ECLنموذج هبوط القيمة الجديد: الخسائر االئتمانية المتوقعة

يوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي االختاف فـــي عملية هبـــوط القيمـــة بموجب نمـــوذج معيار المحاســـبة الســـابق 
والمعيـــار الدولـــي (9). كما يبين الرســـم البياني أن الخســـائر االئتمانية المتوقعـــة يتم االعتراف بهـــا على مدى عمر 
األداة الماليـــة، وليـــس بالضـــرورة حتى حدوث خســـارة فعليـــة. وعليه يتـــم االعتراف بهـــا للوقت المتبقـــي بالكامل 
حتـــى االســـتحقاق الفعلي منـــذ النقطة التـــي يحدث فيهـــا تدهور جوهـــري في التصنيـــف االئتماني، وذلـــك بناًء 

على نموذج مســـتقبلي للخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة.
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 نموذج هبوط القيمة الجديد: الخسائر االئتمانية المتوقعة ECL )تتمة(:

تدهور التصنيف االئتمان منذ االعتراف األولي

سائر
خ

ص ال
ص

خ
م

مة الدفترية)
ي القي

مال
ج

ى إ
٪ إل

 )

خسائر متكبدة
ولكن لم بيلغ عنها

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى فترة 12 شهرًا

الخسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى عمر األداة

خسائر هبوط القيمة

المعيار الدولي 9معيار المحاسبة السابق

دليل موضوعي على هبوط القيمة

تدهور جوهري

متأخر جدًا

يطرح المعيار الدولي (9) منهجية جديدة لمتطلبات احتساب المخصصات، كما هو مبين بالتفصيل أدناه:

المنهجية العامة للمعيار الدولي للتقارير المالية 9

تعتمـــد المنهجيـــة العامـــة للمعيار الدولـــي للتقارير الماليـــة في االعتراف بهبـــوط القيمة على عمليـــة من ثاث مرحل تهـــدف إلى عكس 

التدهور فـــي التصنيف االئتماني لـــألداة المالية.

• المرحلة 1: تغطي األدوات التي لم تتعرض لتدهور كبير في التصنيف االئتماني منذ اإلثبات األولي. 	

    بالنسبة لمثل هذه األدوات، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى فترة 12 شهرًا

• المرحلـــة 2: تغطـــي األدوات الماليـــة التي تعرضـــت لتدهور كبير فـــي التصنيـــف االئتماني منذ اإلثبـــات األولي ولكن ال يوجـــد لها دليل 

موضوعـــي على وقـــوع حدث خســـارة االئتمان.

• المرحلة: تغطي األصول المالية التي يوجد لها دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة االئتمان.

يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة في المرحلتين 2 و 3.

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى فترة 12 شهرًا

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى عمر األداة

زيارة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلثبات األولي 
(على أساس فردي أو جماعي)

مخصص خسائر يتم تحديثه
في تاريخ كل تقارير مالية

معايير الخســــائر االئتمانيــة
المتوقعة على مدى عمر األداة

إيرادات الفوائد المحتسبة
على إساس:

معدل الفائدة الفعلية على 
إجمالي القيمة الدفترية

معدل الفائدة الفعلية على 
التكلفة المستنفدة

معدل الفائدة الفعلية على 
إجمالي القيمة الدفترية

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى عمر األداة

ائتمان ذو مستوى ائتماني هابط

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

اإلثبات األولي

التدهورالتغيير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئيالتحسن
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مقارنة بين التصنيفات وفًقا للمعيار القديم والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )9(

ملخص التصنيفات النظرية التي قد تحدث بناًء على تقييم نموذج األعمال، وخصائص 
التدفقات النقدية التعاقدية:

أدوات الدين

األثر المالي
انطباق التصنيف وفًقا للمعيار 

الدولي رقم )9(

التصنيفات المحتملة 

وفًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )9(

أمثلة على األصول 

المالية المصنفة ضمن 

الفئة وفًقا للمعيار 

السابق

المعيار السابق - فئة 

التصنيف

المتوقعـــة 	  االئتمانيـــة  الخســـائر 

بـــداًل مـــن الخســـائر المتكبـــدة.

تـــم اجتيـــاز اختبـــار التدفقـــات  	

التعاقديـــة. النقديـــة 

محتفظ بها لغاية التحصيل 	

التكلفة المستنفدة.

الذمم المدينة. 	

الودائع. 	

السندات والصكـــوك  	

المدرجة. غير 

محافظ القروض. 	

القروض والذمم 

المدينة (التكلفة 

المستنفدة).

 القيمـــة العادلـــة (قائمـــة المركز 	 

. ( لي لما ا

تغيـــر 	  مـــن  الخســـائر  أو  األربـــاح   

الشـــامل  (الدخل  العادلة  القيمـــة 

اآلخـــر، مـــع إعـــادة التدويـــر إلـــى 

الخســـائر). أو  األربـــاح  قائمـــة 

المتوقعـــة 	  االئتمانيـــة  الخســـائر   

بـــداًل مـــن الخســـائر المتكبـــدة.

نموذج األعمال: 	

محتفظ بها لغاية التحصيل والبيع 

(نشاط البيع أكثر من غير هام).

التدفقات  	 اختبـــار  اجتياز  تم 

التعاقدية. النقدية 

القيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل 

اآلخر.

المركز 	  (قائمـــة  العادلـــة  القيمـــة 

المالـــي).

تغيـــر 	  مـــن  الخســـائر  أو  األربـــاح 

القيمـــة العادلة (قائمـــة األرباح أو 

الخســـائر). 

نموذج األعمال: 	

غير المحتفظ بها لغاية التحصيل، 

وغير المحتفظ بها لغاية التحصيل 

والبيع.

عدم اجتياز اختبار التدفقات 

النقدية التعاقدية.

 القيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.
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أدوات الدين

األثر المالي
انطباق التصنيف وفًقا للمعيار 

الدولي رقم )9(

التصنيفات المحتملة 

وفًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )9(

أمثلة على األصول 

المالية المصنفة ضمن 

الفئة وفًقا للمعيار 

السابق

المعيار السابق - فئة 

التصنيف

المتوقعـــة 	  االئتمانيـــة  الخســـائر 

بـــداًل مـــن الخســـائر المتكبـــدة.

التدفقات  	 اختبـــار  اجتياز  تم 

التعاقدية. النقدية 

محتفظ بها لغاية التحصيل.  	

(No tainting rule) تم إلغاء  	

التصنيف. فساد  قاعدة 

التكلفة المستنفدة.

السندات والصكوك 

المدرجة.

محتفظ بها لغاية 

تاريخ االستحقاق 

(التكلفة 

المستنفدة).

المركز 	  (قائمـــة  العادلـــة  القيمـــة 

المالـــي).

تغيـــر 	  مـــن  والخســـائر  األربـــاح   

الشـــامل  (الدخل  العادلة  القيمـــة 

اآلخـــر، مـــع إعـــادة التدويـــر إلـــى 

الخســـائر). أو  األربـــاح  قائمـــة 

المتوقعـــة 	  االئتمانيـــة  الخســـائر   

بـــداًل مـــن الخســـائر المتكبـــدة.

إعادة تصنيف غير محتملة. 	

القيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل 

اآلخر.

المركز 	  (قائمـــة  العادلـــة  القيمـــة 

المالـــي).

تغيـــر 	  مـــن  والخســـائر  األربـــاح 

القيمـــة العادلة تـــدرج في قائمة 

الخســـائر. أو  األربـــاح 

عـــدم اجتيـــاز اختبـــار التدفقات  	

التعاقدية. النقديـــة 

 القيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.

التكلفة المستنفدة (قائمة المركز 

 المالي).

الخسائر االئتمانية المتوقعة بداًل من 

 الخسائر المتكبدة.

ال أرباح وخسائر من تغير القيمة 

العادلة.

نمـــوذج األعمـــال: محتفظ بها  	

البيع  (نشـــاط  التحصيل  لغايـــة 

ا وغيـــر متكرر). ليـــس مهمًّ

تـــم اجتيـــاز اختبـــار التدفقـــات  	

التعاقديـــة. النقديـــة 

التكلفة المستنفدة.

أداة  	 خيار متـــاح ألي 

محتفـــظ  غيـــر  ديـــن 

بهـــا لغـــرض المتاجـــرة.

متاحة للبيع (القيمة 

العادلة من خال 

احتياطي إعادة 

تقييم استثمارات 

متاحة للبيع).

المتوقعـــة 	  االئتمانيـــة  الخســـائر 

بـــداًل مـــن الخســـائر المتكبـــدة.

نمـــوذج األعمـــال: محتفظ بها  	

التحصيل والبيع (نشـــاط  لغاية 

البيع أكثـــر من ليســـت كبيرة) 

مـــع إعـــادة التدوير إلـــى قائمة 

الربح أو الخســـارة.  

تـــم اجتيـــاز اختبـــار التدفقـــات  	

التعاقديـــة. النقديـــة 

القيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل 

اآلخر. 

 -األربـــاح أو الخســـائر مـــن تغيـــر 	 

القيمـــة العادلة (قائمـــة األرباح أو 

 . ( ئر لخسا ا

(غير  	 األعمـــال:  غيرهـــا  نموذج 

المحتفـــظ بها لغايـــة التحصيل 

وال لغايـــة التحصيـــل والبيع).

عـــدم اجتيـــاز اختبـــار التدفقات  	

التعاقدية. النقديـــة 

 القيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.
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أدوات الدين

األثر المالي
انطباق التصنيف وفًقا للمعيار 

الدولي رقم )9(

التصنيفات المحتملة 

وفًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )9(

أمثلة على األصول 

المالية المصنفة ضمن 

الفئة وفًقا للمعيار 

السابق

المعيار السابق - فئة 

التصنيف

ال تغيير. -ال تغيير.
 القيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.

محافظ قروض محتفظ 

بها لغرض البيع.

المشتقات المالية.

محتفظ بها لغرض 

المتاجرة (القيمة 

العادلة من خال الربح 

أو الخسارة).

 -ال تغيير.
فقط عند حالة عدم تطابق 

المحاسبي. 

 القيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.

 عدم تطابق محاسبي

تدار على أساس القيمة 

العادلة.

خيار القيمة العادلة 

(القيمة العادلة 

من خال الربح أو 

الخسارة).

قائمـــة 	  فـــي  العادلـــة  القيمـــة 

مـــن  (بـــدل  المالـــي  المركـــز 

التكلفـــة) وتغييـــر القيمة العادلة 

الخســـارة. أو  الربـــح  قائمـــة  فـــي 

للقيمة (نســـبة خسائر 	  انخفاض  ال 

المتوقعة). االئتمان 

 تلقائي.

ال يوجـــد اســـتثناء للتكلفـــة بعد 

اآلن.

العادلـــة  القيمـــة   

أو  الربـــح  خـــال  مـــن 

. ة ر لخســـا ا

األســـهم الخاصة غير  	

ية. التجار

اديق  	 صن وحـــدات 

ـــر  ي غ مار  ث ـــت االس

مدرجـــة. ال

متاحة للبيع (تكلفة).

قائمـــة 	  فـــي  العادلـــة  القيمـــة 

مـــن  (بـــدل  المالـــي  المركـــز 

التكلفـــة) وتغييـــر القيمة العادلة 

الخســـارة. أو  الربـــح  قائمـــة  فـــي 

للقيمة (نســـبة خسائر 	  انخفاض  ال 

المتوقعة). االئتمان 

 تلقائي.

ال يوجـــد اســـتثناء للتكلفـــة بعد 

اآلن.

العادلـــة  القيمـــة   

أو  الربـــح  خـــال  مـــن 

. ة ر لخســـا ا

قائمـــة 	  فـــي  العادلـــة  القيمـــة   

مـــن  (بـــدل  المالـــي  المركـــز 

التكلفـــة) وتغييرات فـــي القيمة 

الدخـــل  قائمـــة  فـــي  العادلـــة 

الشـــامل اآلخر دون إعـــادة التدوير 

الخســـائر.  أو  األربـــاح  قائمـــة  إلـــى 

للقيمة (نســـبة خسائر 	  انخفاض  ال 

المتوقعة). االئتمان 

 خيار غير قابل للرجوع عنه. 	

متوفر فقط عند االستحواذ. 	

متاح على أساس كل أداة. 	

ال يوجد اســـتثناء للتكلفة بعد  	

اآلن.

القيمـــة العادلـــة مـــن 

خـــال الدخل الشـــامل 

اآلخـــر (مـــن دون إعادة 

. ( ير و تد
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قائمـــة 	  فـــي  العادلـــة  القيمـــة   

العادلة  والقيمـــة  المالـــي  المركز 

أو  األربـــاح  قائمـــة  فـــي  تتغيـــر 

الخســـائر (بـــدل من قائمـــة الدخل 

اآلخـــر). الشـــامل 

للقيمة (نســـبة خسائر 	  انخفاض  ال 

المتوقعة). االئتمان 

تلقائي.

العادلـــة  القيمـــة   

أو  الربـــح  خـــال  مـــن 

. ة ر لخســـا ا
غيـــر  	 األســـهم   

المدرجـــة  التجاريـــة 

. صـــة لخا ا و

صناديـــق  	 وحـــدات 

. ر ســـتثما ال ا

للبيـــع (القيمة  متاحة 

خـــال  مـــن  العادلـــة 

إعـــادة  احتياطـــي 

اســـتثمارات  تقييـــم 

للبيـــع). متاحـــة 

العادلـــة 	  القيمـــة  فـــي  تغيـــرات 

في قائمـــة الدخل الشـــامل اآلخر 

بـــدون إعـــادة التدوير إلـــى قائمة 

األربـــاح أو الخســـائر. 

للقيمة (نســـبة خسائر 	  انخفاض  ال 

المتوقعة). االئتمان 

 خيار غير قابل للرجوع عنه. 	

متوفر فقط عند االستحواذ. 	

متاح على أساس كل أداة. 	

القيمـــة العادلـــة مـــن 

خـــال الدخل الشـــامل 

اآلخـــر (مـــن دون إعادة 

. ( ير و تد

ال تغيير. -ال تغيير.

العادلـــة  القيمـــة 

أو  الربـــح  خـــال  مـــن 

. ة ر لخســـا ا

لغـــرض  بهـــا  محتفـــظ 

(األســـهم  المتاجـــرة 

والخاصـــة). المدرجـــة 

لغرض  بهـــا  محتفـــظ 

(القيمـــة  المتاجـــرة 

خـــال  مـــن  العادلـــة 

الخســـارة). أو  الربـــح 

تصنيف االلتزامات المالية)5(:

يتبع تصنيف االلتزامات المالية -عموًما- نفس التصنيف بموجب المعيار السابق

محتفظ بها للمتاجرة

خيار القيمة العادلة المشروط؟

قياس التكلفة المستنفدة

قياس القيمة العادلة
من خال األرباح أو الخسائر

االلتزامات المالية

نعم

نعم

ال

ال

)5)    يوضح المخطط التصنيفات وأساس القياس لاللتزامات المالية البسيطة والتي ال تحتوي على مشتقات ضمنية. في حال وجود مشتقات 
الضمنية و معالجتها بشكل منفصل. المشتقات  ضمنية، فقد يتوجب فصل 
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أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7( و)9(، ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم )32( على الوعاء الزكوي

مقدمة:

بالنظـــر إلـــى الجوانب التي قامـــت المعاييـــر الدولية للتقرير المالـــي بتغطيتها فـــإن معظم جوانبها ترتكـــز على آلية 
االعتـــراف وقيـــاس األدوات المالية، والتي يمكن ربطها بشـــكل مباشـــر ببند االســـتثمارات الذي تطرقـــت إليه المادة 

الخامســـة من الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة (الائحة).

نصت الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الخامسة من الائحة على ما يأتي:

حسم قيمة االستثمارات من الوعاء الزكوي:

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

الفقرة الرابعة: االســـتثمارات في منشـــأة داخل المملكة لغير المتاجرة، إذا كانت تلك المنشـــأة مســـجلة لدى الهيئة، 
ـــا في الدفاتر للمؤجر اســـتثماًرا يحســـم  وتخضـــع لجباية الـــزكاة بموجـــب الائحة. وال تعـــد األصول المؤجـــرة تمويليًّ
مـــن وعاء الـــزكاة مهمـــا كان تبويبها في القوائـــم المالية، وكذلـــك ال تعد القـــروض المدينة أو التمويل المســـاند أو 

اإلضافـــي وما في حكمها، الممنوحة للمنشـــأة المســـتثمر فيها اســـتثماًرا يحســـم من وعـــاء الزكاة.

الفقرة الخامســـة: االســـتثمارات في منشـــأة خـــارج المملكـــة لغير المتاجرة، بشـــرط أن يســـدد المكلـــف زكاة هذه 
االســـتثمارات للهيئـــة، بموجب شـــهادة معـــدة، وفًقا ألحـــكام الائحـــة ومعتمدة من محاســـب قانونـــي مرخص له 
فـــي المملكـــة، علـــى أن يكـــون الحد األدنـــى لوعاء زكاة هـــذه االســـتثمارات هو نصيـــب المكلف من صافـــي الربح 
المحاســـبي الـــوارد فـــي القوائـــم المالية لهذه االســـتثمارات، ســـواء وزع الربـــح أم لم يـــوزع، وإذا لم يلتـــزم المكلف 

باحتســـاب وأداء الـــزكاة وفًقا لذلك فا تحســـم هـــذه االســـتثمارات من وعـــاء الزكاة".

معالجة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

بخصوص معالجة التغيرات في القيمة العادلة، فإن الائحة نصت على اآلتي:

"لألغراض الزكوية يؤخذ في الحسبان نتائج إعادة التقييم طبًقا للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية".
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بالرجـــوع إلى تصنيف األدوات الماليـــة، وفًقا لمتطلبات المعيار الدولـــي للتقرير المالي رقم (9)، فـــإن األدوات المالية 
التـــي تندرج تحـــت البنود المؤهلـــة لتكون جائزة الحســـم هي كاآلتـــي -مع األخـــذ باالعتبار ضوابط الحســـم الواردة 

في الفقرتين الرابعة والخامســـة من المادة الخامســـة فـــي الائحة-:

ضوابط الحسمتنطبق فقط على:التصنيف

أدوات حقـــوق الملكيـــة بالقيمـــة العادلـــة من خال 

اآلخر. الشـــامل  أســـهم شـــركات مدرجة وغيـــر مدرجة الدخل 

(أدوات حقـــوق ملكية) واســـتثمارات 

في وحـــدات صناديق اســـتثمارية.

للضوابـــط  تخضـــع هـــذه االســـتثمارات 

الرابعـــة  الفقـــرات  فـــي  المذكـــورة 

والخامســـة من المـــادة الخامســـة في 

الـــزكاة. لجبايـــة  التنفيذيـــة  الائحـــة 
أدوات حقـــوق الملكيـــة بالقيمـــة العادلـــة من خال 

الخســـارة. أو  الربح 

بخصـــوص باقـــي األدوات المالية، التي تندرج ضمن متطلبـــات االعتراف والقياس الواردة في المعيـــار الدولي للتقرير 
المالـــي رقـــم (9)، فإنهـــا فـــي جميعها غيـــر جائزة الحســـم؛ لعدم وجـــود  نص صريـــح عليها فـــي الائحـــة التنفيذية 
لجبايـــة الـــزكاة. ويذكر منها على ســـبيل المثـــال ال الحصر: الذمـــم المدينة والنقد ومـــا يعادله، وأدوات الدين ســـواء 
مـــن صكوك وســـندات ومشـــتقات مالية وغيرهـــا، والتي تعتبر غيـــر جائزة الحســـم بطبيعتها، وذلك بغـــض النظر عن 
تصنيفهـــا فـــي القوائم الماليـــة (متداولة أو غير متداولـــة) أيًضا بغض النظر عـــن تصنيفها (بالقيمـــة العادلة من خال 

األربـــاح أو الخســـائر أو بالقيمة العادلـــة من خال الدخل الشـــامل اآلخر، أو بالتكلفـــة المطفأة). 

ماحظـــة: يســـتثنى مما ورد أعـــاه، المكلفيـــن الخاضعيـــن لقواعد أنشـــطة التمويل وفًقـــا  ألحكام القـــرار الوزاري 
رقـــم (2215) الصـــادر بتاريخ 7 رجـــب 1440هـ، حيث  يتم تقديـــر الزكاة لهذه الفئـــة من المكلفين على أســـاس طريقة 

التنســـيب، مع األخـــذ باالعتبار الضوابـــط المذكورة في القـــرار الوزاري المشـــار إليه. 

األثر المالي للتحول على الوعاء الزكوي

بالرجـــوع إلى االختافات بيـــن المعيار القديـــم قبل التحول، والمعيـــار الدولي للتقريـــر المالي لـــألدوات المالية، فإن 
أبرز االختافـــات التي تؤثر علـــى المعالجة الزكويـــة يمكن تلخيصهـــا فيما يأتي:

عنـــد التخلص مـــن (بيع) االســـتثمارات فـــي أدوات حقوق ملكيـــة بالقيمة العادلـــة من خال الدخل الشـــامل . 1
اآلخـــر، فـــإن الربح أو الخســـارة المحققـــة والناجمة عن عمليـــة التخلص لن يعـــاد تدويرها إلى قائمـــة األرباح أو 
الخســـائر، (وإنمـــا) تبقـــى ضمن قائمـــة الدخل الشـــامل اآلخر. عليـــه؛ وفًقا للمعالجـــات الحالية لحســـاب الوعاء 
الزكـــوي فـــإن نتيجة هذه العملية (ربح/ خســـارة) لـــن تنعكس ضمن نتيجة النشـــاط للمكلفيـــن قائمة الدخل 

ا). ســـابًقا (قائمة األرباح أو الخســـائر حاليًّ

ياحـــظ بـــأن خيـــار التكلفة ليـــس متاًحا فـــي المعيار الدولـــي للتقريـــر المالي. مثـــًا قبل التحـــول وفي حالة . 2
االســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع (بالتكلفـــة) فـــإن إعـــادة التصنيف لهـــذه االســـتثمارات وفًقـــا للمعيـــار الجديد 
ا، بغـــض النظر عن التصنيـــف (بالقيمة العادلة مـــن خال الربح أو الخســـارة، أو  ســـتكون بالقيمـــة العادلـــة إلزاميًّ
بالقيمـــة العادلـــة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخر). بعد التحـــول، وفي حال قـــام المكلف بحســـم قيمة هذه 
االســـتثمارات بعـــد التحقق من ضوابط الحســـم الواردة في الائحة، ســـيؤثر ذلك على الوعـــاء الزكوي بالزيادة 

أو النقصـــان ممـــا يتطلب األخـــذ باالعتبـــار التغيرات في القيمـــة العادلـــة لمعالجة األثر.
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معالجات لألثر المالي على الوعاء الزكوي

بخصـــوص األربـــاح أو الخســـائر المتحققـــة مـــن التخلص من اســـتثمارات فـــي أدوات حقـــوق ملكيـــة بالقيمة . 1
العادلـــة مـــن خال الدخـــل الشـــامل اآلخر: كما تم اإلشـــارة ســـابًقا، تبقـــى هذه األربـــاح ضمن قائمـــة الدخل 
الشـــامل اآلخـــر، حيـــث ال يتم إعـــادة تدويرهـــا إلى قائمـــة الربح أو الخســـارة. فـــي المعيار الســـابق كانت هذه 
األرباح أو الخســـائر يعتـــرف بها ضمن القائمـــة المذكورة (يتم إعـــادة تدويرها) وعليه تخضع للـــزكاة. عليه، في 
ســـياق إعـــداد وتقديـــم اإلقرار الزكـــوي، على المكلـــف التحقق مـــن تعديل صافـــي الربح أو الخســـارة ألغراض 

الـــزكاة (تعديـــل نتيجة النشـــاط) بمبلغ األربـــاح أو الخســـائر الناجمة عـــن التخلص من هذه االســـتثمارات.

خيـــار  اســـتمرار القيـــاس بالتكلفة غير متـــاح كما هو الحـــال في المعيـــار القديم قبـــل التحول، عليـــه؛ ووفًقا . 2
لمتطلبـــات االعتراف والقياس في المعيار الدولـــي للتقرير المالي رقم (9)، يتوجب علـــى المكلف التحقق من 
معالجـــة التغيرات فـــي القيمة العادلـــة وفًقا لما تنـــص عليه الائحة؛ وذلك لتجنب حســـم مبلغ االســـتثمارات 

بقيمـــة أكثر أو أقـــل، وذلك بعد التحقق من شـــروط وضوابط الحســـم المذكورة فـــي الائحة. 

بخصـــوص االســـتثمارات التي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلة من خـــال الربح والخســـارة، فـــإن التغيرات في . 3
القيمـــة العادلـــة تبقى ضمن حـــدود قائمة الربح أو الخســـارة (الربـــح أو الخســـارة قبل مخصص الـــزكاة). عليه؛ 
يتوجـــب علـــى المكلف إبقـــاء هـــذه التغيـــرات دون تعديل علـــى نتيجة النشـــاط تماشـــًيا مع أحـــكام الفقرة 
السادســـة مـــن المادة السادســـة فـــي الائحة. ترجـــع هذه المعالجـــة إلى حقيقـــة أنه في حالـــة التخلص من 
هـــذه االســـتثمارات، ســـيبقى االعتـــراف بالربـــح أو الخســـارة المحققة ضمـــن قائمة الربـــح أو الخســـارة، الذي 
ســـيتمثل بالفـــرق بين العوائد المســـتلمة من عمليـــة التخلص من هذه االســـتثمارات والقيمـــة الدفترية لها، 

كما في نهاية الســـنة الســـابقة لعمليـــة البيع. 

تطبيقات نظرية تبّين أثر التحول على الوعاء الزكوي

قامـــت الشـــركة (A) بتاريخ 1 ينايـــر 2018م بتطبيق المعيار الدولـــي للتقرير المالي (9) ألول مرة. وكان لدى الشـــركة 
التالية: المالية  األدوات   (A)

ســـندات غير مدرجـــة - الســـندات تعتبـــر أدوات دين تدفـــع المبلغ األصلـــي، وفائدة بنســـبة تحدد على أســـاس٪2  + 

SIBOR

علـــى المبلغ األصلي القائم. تتوقع الشـــركة إنفاق رأســـمالي في غضون ســـنوات قليلة. وتســـتثمر الشـــركة . 1
مـــا لديها مـــن نقد زائـــد في أصـــول مالية قصيـــرة وطويلـــة األجل، بحيـــث تســـتطيع تمويل اإلنفـــاق عندما 
تنشـــأ الحاجة. العديـــد من األصـــول المالية يكون لها أعمـــار تعاقدية تتجـــاوز الفترة االســـتثمارية المتوقعة. 
ســـتحتفظ الشـــركة باألصول المالية لتحصيـــل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما تســـمح فرصة، ســـتقوم 
ببيـــع األصول المالية إلعادة اســـتثمار النقد في أصول ماليـــة بعائد أعلى. يتم تعويض المديرين المســـؤولين 

عـــن المحفظة باالســـتناد إلى العائـــد اإلجمالي الذي تحققـــه المحفظة.
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أســـهم ليســـت للمتاجرة - مدرجة (القيمة العادلـــة من خال الدخل الشـــامل اآلخر (من دون إعـــادة تدوير)) - . 2
. ٪ Z تدفع األســـهم توزيعات بنســـبة محددة

أسهم ليست للمتاجرة - مدرجة (القيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر).. 3

أســـهم ليســـت للمتاجـــرة - غيـــر مدرجـــة (القيمـــة العادلة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخـــر) مـــن دون إعادة . 	
تدويرها)). 

أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(:

آ. سندات غير مدرجة )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.

األثر على األصول: 

القيمة حسب المعيار رقم )9(إعادة القياسإعادة التصنيفالقيمة حسب المعيار السابقاألصول المالية

القروض والذمم المدينة

 )التكلفة المستنفدة(
10,000(10,000)--

القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
-10,0001,00011,000

ياحـــظ من الجـــدول أعاه بأنه عنـــد التحول قامت الشـــركة بإعـــادة تصنيف الســـندات، التي كانت مصنفـــة ضمن بند 
القـــروض والذمـــم المدينـــة (بالتكلفة المســـتنفدة) إلى ســـندات بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخر، 
وذلـــك بعد تحديـــد خصائص التدفقـــات النقديـــة التعاقدية لهـــذه األداة. ياحظ من الجـــدول أعاه بأنه عنـــد التحول 
قامـــت الجهة بإعادة قياس الســـندات غير المدرجة (حســـب نمـــوذج تقييم القيمـــة العادلة وبما يتوافـــق مع المعيار 

الدولـــي رقم (13)).

األثر على حقوق الملكية:

المجموع األرباح المبقاة احتياطي القيمة العادلة لالستثماراتاألصول المالية 

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

1,000- 1,000المالي )9( - كما في 1 يناير.

1,000-1,000المجموع 

ياحـــظ من الجدول أعـــاه بأنه عند التحول قامـــت الجهة بإعادة قياس الســـندات غير المدرجة (حســـب نموذج تقييم 
القيمة العادلـــة، وبما يتوافق مع المعيـــار الدولي رقم (13))
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فـــي 31 ديســـمبر 2018م تم إعادة تقييم هذه الســـندات بقيمـــة عادلـــة 13,000، ونجم عن ذلك أربـــاح إعادة تقييم 
2,000 ريال ســـعودي. ومـــا يلي يلخص أثر إعـــادة التقييم:

أرباح إعادة التقييمسندات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتفاصيل

قائمة المركز المالي

 متداول/غير متداول )حسب انطباق التعريف في 

المعيار الدولي )1((

13,000-

2,000-قائمة الدخل الشامل اآلخر )يمكن إعادة تدويرها(

على ضوء ما ســـبق، ســـيتم تعديل قيمة الســـندات لتصبح 13,000 بعد األخـــذ بعين االعتبار إعادة التقييم (حســـب 
نمـــوذج التقييم، وبمـــا يتوافق مع المعيار الدولـــي رقم (13)) كما في نهايـــة عام 2018م.

المعالجة الزكوية:

1. صافي الربح ألغراض الزكاة:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديدالمبلغ )ريال سعودي(البند

2,000أرباح إعادة التقييم

نتيجـــة إعـــادة تصنيـــف الســـندات مـــن تكلفـــة مســـتنفدة إلـــى القيمـــة العادلة من 

خـــال الدخل الشـــامل اآلخر يتطلب ذلـــك االعتراف بنتائـــج إعادة التقييـــم في قائمة 

الدخـــل الشـــامل اآلخر فـــي حقـــوق الملكية. عليـــه؛ ال يتطلـــب ذلك تعديـــل صافي 

الربـــح ألغراض الزكاة. عنـــد التخلص من هذه االســـتثمارات، فإن أرباح أو خســـائر البيع 

ســـيتم إعادة تدويرهـــا إلى قائمـــة الربح أو الخســـارة لتصبح جزًءا من نتيجة النشـــاط 

تعديل.   دون  للـــزكاة  الخاضع 

2. باقي عناصر الوعاء الزكوي )اإلضافات والحسميات(:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديدالمبلغ )ريال سعودي(البند

سندات غير مدرجة 

)القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

اآلخر(

13,000

ياحـــظ بأن إعادة قياس هذا االســـتثمار تغيـــرت، وعليه تغيرت المعالجة المحاســـبية 

والقيمـــة الدفترية كما في نهاية الســـنة.

ومـــع ذلـــك تبقـــى المعالجـــة الزكويـــة دون تغييـــر حيث أن هـــذه االســـتثمارات غير 

جائـــزة الحســـم وفًقا للمادة الخامســـة من الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة، التي لم 

تتطـــرق إلـــى مثل هذا النـــوع من االســـتثمارات.

ماحظـــة: يطبق االســـتثناء بخصـــوص المعالجـــة الزكوية ألنشـــطة التمويـــل وفًقا 

للقـــرار الـــوزاري رقـــم (2215) بتاريخ 7 رجـــب 1440ه.
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ب. أسهم ليست للمتاجرة )مدرجة(

األثر على األصول: 

القيمة حسب المعيار رقم )9(إعادة القياسإعادة التصنيفالقيمة حسب المعيار السابقاألصول المالية 

متاحة للبيع )من خالل احتياطي إعادة 

تقييم استثمارات متاحة للبيع(
100,000(100,000)--

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر )من دون إعادة تدوير(
-100,000-100,000

ياحـــظ من الجـــدول أعاه بأنه عنـــد التحول قامت الشـــركة بإعادة تصنيف اســـتثمارات في األســـهم مصنفة ســـابًقا 
كمتاحـــة للبيـــع إلى التصنيـــف الجديد كاســـتثمارات بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخـــر. إن التغيرات 
فـــي القيمـــة العادلة تبقى ضمـــن قائمة الدخل الشـــامل اآلخر بدون إعـــادة تدوير  إلـــى قائمة األرباح أو الخســـائر. ال 

انخفـــاض للقيمة ( خســـائراالئتمان المتوقعة).

فـــي 31 ديســـمبر 2018م تم إعـــادة تقييم هذه األســـهم، ونجم عن ذلك أربـــاح إعادة تقييم 40,000 ريال ســـعودي. 
وما يلـــي يلخص أثر إعـــادة التقييم:

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتفاصيل
أرباح إعادة التقييم )في قائمة الدخل 

الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير(

قائمة المركز المالي 

 متداول/غير متداول )حسب انطباق 

التعريف في المعيار الدولي )1((

140,000-

قائمة الدخل الشامل اآلخر )ال يمكن إعادة 

تدوير(
-40,000

على ضوء ما ســـبق، ســـيتم تحديث قيمة االســـتثمار باألســـهم كمـــا في نهاية عـــام 2018م لتصبـــح 140,000 ريال 
ســـعودي، بعد أخذ أثر إعـــادة التقييم.

المعالجة الزكوية:

1-صافي الربح ألغراض الزكاة:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديدالمبلغ )ريال سعودي(البند

أرباح إعادة التقييم )في قائمة الدخل 

الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير(
40,000

لـــم تتغيـــر المعالجـــة المحاســـبية قبل التحـــول أو بعـــده ألرباح أو 

خســـائر إعادة التقييم لاســـتثمارات في حقـــوق الملكية بالقيمة 

العادلـــة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخـــر. يعترف بهـــذا البند في 

الدخل الشـــامل اآلخر ضمـــن حقوق الملكية. عليـــه؛ ال يتطلب ذلك 

النشـــاط. نتيجة  تعديل 
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2- باقي عناصر الوعاء الزكوي (اإلضافات والحسميات):

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديدالمبلغ )ريال سعودي(البند

أسهم ليست 

للمتاجرة )مدرجة( 
140,000

تتمثـــل هـــذه االســـتثمارات بطبيعتهـــا باالســـتثمارات فـــي أدوات حقـــوق ملكية في 

شـــركات داخـــل أو خـــارج المملكـــة ممـــا يؤهلهـــا لتكون جائـــزة الحســـم وفًقـــا للمادة 

الخامســـة مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لجبايـــة الزكاة. 

لـــم يؤثر إعـــادة التصنيـــف نتيجة التحـــول إلى المعيـــار الجديد علـــى المعالجـــة الزكوية. 

فـــي كلتا الحالتيـــن يعتبر هـــذا البند جائز الحســـم من الوعـــاء الزكوي بعـــد التحقق من 

الضوابـــط الواردة فـــي الائحة.

ماحظـــة: يراعـــى األخذ باالعتبـــار نتائج إعـــادة التقييـــم الظاهرة فـــي القوائـــم المالية 

ألغـــراض الـــزكاة عند حســـم االســـتثمار بالقيمـــة العادلـــة، وفًقا لمـــا نصت عليـــه الائحة 

التنفيذيـــة لجبايـــة الزكاة.

ت. أسهم ليست للمتاجرة )مدرجة(

األثر على األصول: 

إعادة القياس إعادة التصنيف القيمة حسب المعيار السابقاألصول المالية 
القيمة حسب 

المعيار رقم )9(

متاحة للبيع  )من خالل احتياطي إعادة تقييم 

استثمارات متاحة للبيع(
100,000(100,000)--

100,000-100,000-القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ياحـــظ مـــن الجدول أعـــاه بأنه عنـــد التحول قامت الشـــركة بإعـــادة تصنيف اســـتثمارات في األســـهم، والتي كانت 
مصنفـــة كاســـتثمارات متاحـــة للبيـــع إلى اســـتثمارات في القيمـــة العادلة، مـــن خال األربـــاح والخســـائر. ولم يكن 

هنالـــك أرباح وخســـائر نتيجـــة إعادة القياس؛ ألن األدوات مقاســـة أساًســـا بالقيمـــة العادلة.

األثر على حقوق الملكية:

المجموع األرباح المبقاة احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة األصول المالية 

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالي )9( - كما في 1 يناير 
(30,000)30,000-

-30,000(30,000)المجموع 

ياحـــظ من الجدول أعـــاه بأنه عنـــد التطبيق المعيار ألول مـــرة ،تم عكس قيمـــة االحتياطي لصالح األربـــاح المبقاة 
كنتيجـــة إلعـــادة تصنيـــف االســـتثمارات من اســـتثمارات في أســـهم متاحـــة للبيع إلى اســـتثمارات في أســـهم من 

خال الربح أو الخســـارة.
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فـــي 31 ديســـمبر 2018م تـــم إعـــادة تقييم هـــذه االســـتثمارات، ونجـــم عن ذلك أربـــاح إعـــادة تقييـــم 25,000 ريال 
ســـعودي. ما يلـــي يلخص أثـــر إعـــادة التقييم:

أرباح إعادة التقييماستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتفاصيل

قائمة المركز المالي  متداول/غير متداول )حسب 

انطباق التعريف في المعيار الدولي )١((
125,000-

25,000-الربح من إعادة التقييم )قائمة الدخل(

علـــى ضوء ما ســـبق، ســـيتم تحديث قيمة االســـتثمار في األســـهم كما فـــي نهاية عـــام 2018م لتصبـــح 125,000 
ريال ســـعودي، بعد أخـــذ أثر إعـــادة التقييم.

المعالجة الزكوية:

صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديدالمبلغ )ريال سعودي(البند

25,000أرباح إعادة التقييم

تخضـــع أرباح إعادة التقييـــم للزكاة باعتبارها جـــزًءا من صافي الربح أو الخســـارة، وذلك 

تماشـــًيا مع أحكام الفقرة السادســـة من المادة السادســـة من الائحة.

قبـــل التحول يتم االعتـــراف بأرباح إعـــادة التقييم، وكذلك الخســـائر فـــي قائمة الدخل 

الشـــامل اآلخر ضمـــن احتياطي القيمـــة العادلـــة لاســـتثمارات بالقيمـــة العادلة في 

حقـــوق الملكيـــة. عليـــه؛ ال يتطلـــب تعديـــل صافـــي الربح ألغـــراض الـــزكاة. في هذه 

الحالـــة وعند البيـــع الاحق ســـتخضع األربـــاح المحققة للزكاة؛ كما تم اإلشـــارة ســـابًقا 

بتعديـــل صافي الربـــح المعدل ألغـــراض الزكاة.

باقي عناصر الوعاء الزكوي )اإلضافات والحسميات(:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديد المبلغ )ريال سعودي(البند

أسهم ليست للمتاجرة 

)مدرجة(
125,000

ياحظ بـــأن المنشـــأة قامت بإعـــادة التصنيف وفًقـــا للخيـــار التلقائي (من اســـتثمارات 

متاحـــة للبيـــع إلـــى القيمـــة العادلـــة من خـــال الربـــح أو الخســـارة). عليـــه؛ يعتبر هذا 

البند جائز الحســـم مـــن الوعاء الزكـــوي بعد التحقق مـــن الضوابط الـــواردة في الائحة 

التنفيذيـــة لجبايـــة الـــزكاة، وبعد التحقق من تســـجيل المنشـــأة لدى الهيئة، أو ســـداد 

الـــزكاة عن هذه االســـتثمارات (فـــي حالة االســـتثمارات في منشـــأة خـــارج المملكة).
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ث. أسهم ليست للمتاجرة )غير مدرجة( )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(

األثر على األصول: 

القيمة حسب المعيار رقم )9(إعادة القياس إعادة التصنيف القيمة حسب المعيار السابقاألصول المالية 

متاحة للبيع )تكلفة(
100,000(100,000)--

القيمة العادلة من خالل الدخل 

100,00020,000120,000-الشامل اآلخر )من دون إعادة تدوير(

ياحـــظ من الجدول أعـــاه بأنه عند التحول قامت الشـــركة بإعادة تصنيف اســـتثمارات في األســـهم متاحة للبيع إلى 
اســـتثمارات فـــي القيمة العادلة من خال الدخل الشـــامل اآلخر. بما أنه ال يوجد اســـتثناء للتكلفـــة بعد اآلن، يتطلب 
مـــن الشـــركة بتطويـــر نمـــوذج تقييم، والـــذي ســـوف يتوجب علـــى اإلدارة التأكـــد من دقـــة النمـــوذج والمدخات 

واالفتراضـــات - بناًء على هـــذا التقييم، تم تقييم األســـهم.

األثر على حقوق الملكية: 

المجموع احتياطي القيمة العادلة لألسهماألصول المالية 

20,00020,000تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – كما في 1 يناير 

20,00020,000المجموع 

ياحـــظ مـــن الجدول أعـــاه بأنه عند التحـــول قامت الجهـــة بإعادة قياس األســـهم المدرجة بالتكلفة ســـابًقا، حســـب 
نمـــوذج تقييـــم القيمة العادلـــة، وبما يتوافق مـــع المعيار الدولـــي رقم (13). 

فـــي 31 ديســـمبر 2018م تم إعادة تقييم هذه األســـهم بقيمـــة عادلة 160,000، ونجـــم عن ذلك أربـــاح إعادة تقييم 
40,000 ريال ســـعودي. ما يلـــي يلخص أثر إعـــادة التقييم:

أرباح إعادة التقييماستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتفاصيل

قائمة المركز المالي متداول/غير متداول )حسب 

انطباق التعريف في المعيار الدولي )1((
160,000-

40,000-قائمة الدخل الشامل اآلخر )ال يمكن إعادة تدويرها(

على ضوء ما ســـبق، ســـيتم تحديث قيمة االســـتثمار باألســـهم كمـــا في نهاية عـــام 2018م لتصبـــح 160,000 ريال 
ســـعودي، بعد األخـــذ بعين االعتبار إعـــادة التقييم (حســـب نمـــوذج التقييم وبما يتوافـــق مع المعيـــار الدولي رقم 

(13)) كمـــا في نهايـــة عام 2018م.
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المعالجة الزكوية: صافي الربح ألغراض الزكاة:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديد المبلغ )ريال سعودي(البند

40,000أرباح إعادة التقييم

يعتـــرف بهـــذا البند في الدخل الشـــامل اآلخـــر ضمن حقـــوق الملكية. عليـــه، ال يتطلب 

ذلـــك تعديل صافـــي الربح ألغـــراض الزكاة.

قبـــل التحـــول، ال يتـــم االعتـــراف بهـــذا البنـــد بســـبب اختيـــار الشـــركة االعتـــراف بهذه 

بالتكلفـــة. االســـتثمارات 

باقي عناصر الوعاء الزكوي )اإلضافات والحسميات(:

إيضاحات حول المعالجة الزكوية بعد التحول إلى المعيار الجديد المبلغ )ريال سعودي(البند

أسهم ليست للمتاجرة 

)غير مدرجة(
(160,000)

ياحـــظ بأن المنشـــأة قامـــت بإعادة التصنيـــف من اســـتثمارات متاحة للبيـــع (بالتكلفة) 

إلـــى القيمـــة العادلـــة من خال الدخـــل الشـــامل اآلخر. عليه، فـــي حـــال إدراج المكلف 

بنـــد االســـتثمارات ضمـــن الحســـميات مـــن الوعاء الزكـــوي -بعـــد التحقق مـــن ضوابط 

الحســـم الـــواردة- يتطلب إجـــراء تعديـــل بإضافة مبلـــغ إعـــادة التقييـــم، أو التغير في 

القيمـــة العادلة كما فـــي نهاية الســـنة بمبلـــغ 60,000 ريال (20,000 ريال ســـعودي 

عنـــد القيـــاس األولـــي و40,000 ريال ســـعودي عند القيـــاس الاحق)، ليكـــون صافي 

االســـتثمار المحســـوم هو 100,000 ريال ســـعودي. 



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.


