
الدليل اإلرشادي المبسط
لـزكاة مكلفي التقديري 

الـــزكــاة
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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات 
الصلة بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة 

تعديل على أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك 
في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل 

-لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي 
تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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مقدمة

هذا الدليل إرشـــادي ويمثـــل مفهوم هيئة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك وتفســـيرها فيما يتعلق 

بتطبيـــق قواعد حســـاب زكاة مكلفي التقديـــري الصادرة بقرار وزيـــر المالية رقـــم )2502( وبتاريخ 

3 رجـــب 1442هـ وبتطبيق الالئحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة الصادرة بقرار وزيـــر المالية رقم )2216( 

بتاريـــخ 7 رجب 1440هـ، وال يعد مســـتنًدا نظامًيا، وتعد نصوصه مواًدا إرشـــادية -غير ملزمة للهيئة- 

وال يغنـــي عن الرجوع إلى الالئحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة والقواعد والقـــرارات ذات الصلة.
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الخاضعون لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري:

الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري:

أي مكلـــف زكـــوي ليس لديـــه قوائـــم مالية وحســـابات نظامية، تعكـــس حقيقة نشـــاطه، وغير 
ملـــزم بإصدار قوائم مالية وإمســـاك حســـابات نظامية وفًقـــا لألنظمة واللوائح والقواعد الســـارية 

الصلة. ذات 

يقـــدر وعاء الـــزكاة لمكلفـــي التقديري بناء علـــى تحديد رأس مـــال وربح يتناســـب مع حجم . 1
المكلف. نشاط 

يتم تحديد الوعاء الزكوي وفًقا للمعادلة اآلتية:. 2

	 )%15  x وعاء الزكاة =                                        + )المبيعات
المبيعات )االيرادات(

8

المبيعات x 15%أواًل
المبيعات

1,000,000

8

8
 x 15%1,000,000ثانًيا

150,000رأس المال المقدر للنشاط =

275,000

+

+

+

وعاء الزكاة

125,000

مثا ل )1(

بلغت إجمالي المبيعات التي تم اإلفصاح عنها ألحد المكلفين الخاضعين لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري 
الذين ال يمسكون حسابات نظامية ضمن ضريبة القيمة المضافة لسنة 1443هـ 1,000,000 ريال سعودي.

 
كيف يتم احتساب وعاء الزكاة المقدر للنشاط؟

يتم االعتماد على بيانات إقرار ضريبة القيمة المضافة لتحديد المبيعات التي تمت خالل العام:
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كيف يتم التوّصل إلى مبيعات مكلفي التقديري؟
يتـــم تحديد المبيعات بناء علـــى المبيعات المفصـــح عنها في إقرار ضريبـــة القيمة المضافة، وتشـــمل المبيعات 

الخاضعـــة للضريبة، والضريبة لنســـبة الصفر، والمعفاة.  

هل هناك بيانات إضافية غير بيانات مبيعات القيمة المضافة؟
يضاف أيًضا البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية لألنشطة االقتصادية. 

هل جميع البيانات تعتبر في احتساب رأس المال التقديري؟
تعتبـــر المبيعـــات المفصح عنها في إقـــرار ضريبة القيمة المضافـــة وبيانات ضريبة التصرفـــات العقارية بمجموعها 

مبيعات للمكلف يحاســـب عنها زكوًيـــا للعام الزكوي. 

في حال لم يكن للمكلف بيانات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، 
فما هي البيانات التي تستند عليها الهيئة؟

  متوسط عدد الموظفين )العمال( × 6000

االستيرادات  × %115

يتـــم إثبات عـــدد الموظفيـــن من خـــالل بيانات المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعية ويشـــمل ذلك 
الســـعوديين وغيـــر الســـعوديين حيـــث يتم احتســـاب عـــدد الموظفيـــن بناء علـــى معدل متوســـط عدد 

الموظفيـــن خالل الســـنة .

يتم إثبات بيانات االستيرادات بناء على البيانات الجمركية.

إن لم يكـــن للمكلف مبيعات )إيرادات( مســـجلة في القيمـــة المضافة فتقدر مبيعـــات المكلف بالمعايير 

اآلتيـــة أيها أكبر:

.1

.2
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العام المالي لمكلفي التقديري:

الحد األدنى لزكاة مكلفي التقديري:

السنة المالية لمكلفي التقديري هي سنة قمرية )354( يوًما أو أكثر. 	

تبـــدأ الســـنة الماليـــة  لمكلفـــي التقديـــري من تاريـــخ إصدار الســـجل التجـــاري أو مـــن تاريخ  	
الحصـــول علـــى أول ترخيـــص مـــن التراخيص الالزمـــة، أو مـــن تاريخ إيـــداع رأس المـــال، أيهم 

أســـبق، ما لـــم يحدد المكلـــف تاريًخـــا لبدايـــة النشـــاط بإثباتات مســـتندية تقبلهـــا الهيئة.

ال تخضـــع للـــزكاة الفترة الماليـــة القصيرة -أول النشـــاط أو آخره- ما لم تكن أكثـــر من ثالثمئة  	
وأربعة وخمســـين )354( يوًما.

هل هناك حد أدنى ال تقل عنه زكاة مكلفي التقديري؟

يجب أال تقل الزكاة للمكلف الخاضع لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري عن 500 ريال.

مثال )2(

مكلف لديه رخصة بلدية ولم يزاول أي نشاط خالل العام، واليوجد لديه أي عمالة مسجلة لدى المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

كيف يتم احتساب الزكاة بناء على الحساب التقديري؟

يتم احتساب الحد األدنى للزكاة وهو 500 ريال. 

المشتريات  × %115

إجمالـــي المبيعـــات التـــي تتم من خـــال نقـــاط البيع، ومنصـــة اعتمـــاد، وبيانـــات التصدير، 

وبيانـــات العقـــود األهلية.

يتم إثبات بيانات المشتريات من خالل إقرار ضريبة القيمة المضافة. 

حيـــث يتـــم إثبـــات بيانـــات المبيعـــات مـــن خـــالل البنـــك المركـــزي الســـعودي، ووزارة الماليـــة والمنصة 
اإللكترونيـــة للخدمـــات الماليـــة الحكوميـــة التابعـــة لـــوزارة الماليـــة. 

.3

.4

أي معايير أخرى تراها الهيئة تعكس حقيقة مبيعات المكلف. 	
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التحول من المحاسبة التقديرية إلى المحاسبة على أساس الدفاتر التجارية 

)الحسابات(:

يحـــق للمكلـــف الـــذي تتم محاســـبته وفًقـــا ألســـلوب زكاة مكلفـــي التقديري التحـــول إلى . 1
المحاســـبة علـــى أســـاس الدفاتـــر التجارية ) الحســـابات( قبـــل انتهاء العـــام الزكوي. 

ال يســـمح للمكلـــف بعدهـــا باالنتقـــال إلـــى المحاســـبة وفًقـــا لـــزكاة مكلفـــي التقديري إال . 2
بموافقـــة محافـــظ هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك.

هل يمكن التحول من المحاسبة وفًقا ألسلوب زكاة مكلفي التقديري إلى المحاسبة 
على أساس الدفاتر التجارية )الحسابات(؟

مسار إجراءات تقديم اإلقرار:

قبول

العتراض أمام وكالة 
الشؤون القانونية في 

الهيئة

للمكلف تقديم 
االعتراض لدى اللجان 

الضريبية
ربط

إجراء االعتراضإجراء الهيئةإجراء المكلف

رفض

تقديمتسجيل

للمكلف اللجوء للجنة التسوية الداخلية في أي مرحلة من مراحل التقاضي

سداد



 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث
لـهــذا المستنـد وكــــافة المستنـدات المـنـشـورة


