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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات 

بمثابة  الدليل  هذا  محتوى  يعد  وال  إصداره،  تاريخ  في  السارية  النظامية  األحكام  بتطبيق  الصلة 

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

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك 

هذا  في  وارد  محتوى  أو  إيضاح  أي  تعديل  حال  وفي  الصلة،  ذات  النظامية  النصوص  ضوء  في 

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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قطاع الزراعة 

التسجيل ألغراض الزكاة

هو القطاع الذي ُيعنى باستغالل الموارد الطبيعية النباتية والحيوانية. 

ويتألف من أنشطة زراعة المحاصيل وإنتاجها، وتربية الحيوانات وإنتاجها.

يتعين على كل مكلف تسري عليه أحكام الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة - سواء كان خاضًعا للزكاة أم 

غير خاضع - التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية السنة المالية األولى له، وتحديث بياناته عند تغير ملكية 

النظامي. المنشأة وشكلها 

ويجوز للشركات المملوكة للشركاء أنفسهم أو الشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل 

داخل أو خارج المملكة، سواء بملكية مباشرة أو غير مباشرة، تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد، 

وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجها بوعاء زكوي واحد، بشرط أخذ موافقة الهيئة توحيد اإلقرار.

أنشطة زراعة 

المحاصيل

من أنشطة هذا 

القطاع

أنشطة اإلنتاج 

الحيواني

على المكلف أن يقدم اإلقرار ومرفقاته وفق نماذج الهيئة، وأداء الزكاة؛ خالل مدة ال 

تتجاوز 120 يوًما من نهاية العام الزكوي للمكلف.

مدة تقديم اإلقرار الزكوي وسداد المستحقات النهائية:
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طريقة الهيئة في حساب وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك 
الدفاتر التجارية

تستخدم الهيئة الطريقة غير المباشرة )طريقة مصادر األموال) للوصول إلى الوعاء الزكوي، وُتبنى هذه 

الطريقة على اآلتي: 

)اإلضافات(: 

إضافة مصادر أموال المكلف الداخلية وما استغرق من مصادر أمواله الخارجية في تمويل محسوم. 

)الحسميات(:

تحسم الموجودات غير الزكوية، والموجودات المزكاة.

أسباب اإلضافة إلى الوعاء الزكوي	 

مقابلة الموجودات المحسومة بما استغرق فيها من التزامات.

الوصول إلى الموجودات الزكوية الممولة من مصادر األموال الداخلية.

بناء وعاء الزكاة	 

عنــد بنــاء الوعــاء يجــب إضافــة االلتزامات التــي علــى المكلــف )مصــادر التمويــل الخارجيــة( ابتــداء؛ 

وذلــك  الداخليــة،  التمويــل  مصــادر  قبــل  المحســومة  البنــود  تمويــل  فــي  أولويتهــا  بافتــراض  وذلــك 

التالــي:  للترتيــب  وفقـًـا 

مصادر أموال خارجية )بحد أقصى قيمة الموجودات المحسومة(.. 1

مصادر أموال داخلية.. 2

 =       اإلضافات           -     المحسوماتالوعاء الزكوي
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رأس المال  01

05

0910

060708

020304

المخصصات أول العامصافي الربح المعدلاألرباح تحت التوزيع 

التغير في القيمة 

العادلة

أي بند استغرق في محسوم

اإليرادات والدفعات 
المقدمة

االلتزامات طويلة األجل 
)بحد أقصى مجموع ما 

يحسم من الوعاء( 

االحتياطيات أول العام

األرباح المبقاة

اإلضافات:	 

صافي الموجودات 

الثابتة

المحسومات:	 

01

05060708

020304

صافي خسارة العام 
المعدلة

الخسارة المدورة 
المعدلة أو طبًقا 

للقوائم أيهما أقل

العقارات تحت 
التطوير بشروط

اإلنشاءات الرأسمالية 
تحت التنفيذ

الموجودات غير 
الملموسة

االستثمارات المزكاة

مصاريف التأسيس

مثال لحساب زكاة شركة:

البيانات التالية ألحد الشركات كما في نهاية السنة المالية:

قائمة المركز المالي

المطلوبات وحقوق الملكية الموجودات

6000 مطلوبات متداولة 9000 موجودات متداولة

7000 مطلوبات غير متداولة 8000
موجودات غير متداولة 

)عقارات استثمارية »قنية«(

4000 حقوق الملكية

17000 ر.س اإلجمالي 17000 ر.س اإلجمالي
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رس البند

7000 الموجودات طويلة األجل

4000 حقوق الملكية

8000 ناقًصا: الموجودات غير الزكوية

3000 الوعاء الزكوي

القيمة  يتجاوز  ال  بما  وذلك  بالمحسومات،  لمقابلتها  أواًل  للوعاء  الخارجية  التمويل  مصادر  إضافة  يتم 

اإلجمالية للمحسومات، ومن ثم أضيفت مصادر التمويل الداخلية، وبالتالي -في المثال أعاله- تم إضافة 

المطلوبات طويلة األجل للوعاء بالكامل ألنها أقل من المحسومات، ومن ثم إضافة حقوق الملكية، كما 

في الجدول التالي:

قواعد في الوعاء الزكوي:

إصدار السجل 
التجاري

ما لم يحدد المكلف تاريًخا آخر لبداية نشاطه بموجب إثباتات مستندية

تاريخ إيداع
 رأس المال

الحصول على 
التراخيص الالزمة

الحد األدنى

يجب أال يقل الوعاء الزكوي، عن صافي الربح المعدل ألغراض جباية الزكاة.

بداية السنة المالية للمكلف

يبدأ العام الزكوي باألسبق من التالي:
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نسبة الزكاة	 

1- تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة 2.5% من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية.

2- في حال كانت السنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية؛ فيكون حساب الزكاة بناء على عدد       

      األيام الفعلية للمكلف، ويمكن استخراج نسبة الزكاة على النحو التالي:

صافي الربح المعدل ُيطبق عليه نسبة )2.5%( عن أي فترة مالية.	 

من 	  أقل  الفترة  أيام  عدد  كان  إذا  للزكاة،  الشركة  نشاط  نهاية  في  القصيرة  المالية  الفترة  تخضع  ال 

يوًما.  )354( وخمسين  وأربعة  ثالثمئة 

نسبة الزكاة بناًء على عدد األيام 

%2.5

354 يوم 

عدد األيام الفعلية = ***% x

يتم التعديل على نتيجة النشاط )الربح الدفتري أو الخسارة الدفترية( للوصول إلى صافي الربح المعدل 

ألغراض الزكاة، وذلك بحسم المصروفات التي يجوز حسمها، للوصول إلى الوعاء الزكوي.

المصروفات التي يجوز حسمها

التعديل على نتيجة النشاط

المصروفات العادية 

والضرورية الالزمة 

للنشاط.

01

04050607

0203

قسط االستهالك 
السنوي للموجودات 

الثابتة.

التبرعات المدفوعة 
للجهات المصرح لها.

المصروفات المدرسية 
المدفوعة ألبناء 

المكلف.

رواتب وبدالت المالك 
أو الشريك.

المكافآت المدفوعة إلى رئيس 
مجلس اإلدارة ونائبه وأعضاء 

المجلس من المالك أو الشركاء.

الديون المعدومة.
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المصروفات التي ال يجوز حسمها

المصروفات والتكاليف غير المرتبطة 

بنشاط المكلف، وتشمل ما يلي:

الرواتب واألجور وما في حكمها، المدفوعة للمالك أو الشريك أو 
أي من أفراد عائلته غير ما هو مسجل لدى التأمينات االجتماعية.

المصروفات غير المؤيدة بمستندات 

أو قرائن أخرى مقبولة للهيئة.

الزكاة أو الضريبة المستحقة ما عدا ضريبة 

القيمة المضافة المتكبدة من قبل المكلف.

حصة العاملين في صناديق التقاعد وصناديق 

االدخار.

المخصصات واالحتياطات المكونة خالل العام.

فروق االستيراد.

المصروفات ذات الطبيعة 
الرأسمالية.

المصروفات الشخصية 
المتعلقة بالشركاء.
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المعالجة الزكوية البند

تحسم من الوعاء ألنها موجودات غير 

زكوية، على أساس أنها موجودات 

ثابتة، ولكونها غير معدة للبيع وإنما 

لالستخدام في النشاط.

المدخالت الزراعية: هي مستلزمات اإلنتاج الزراعي من 

المواد األولية، كالبذور واألسمدة والمبيدات، المخزنة 

والمشتراة لغرض االستعمال في اإلنتاج للمكلف الذي 

يمارس النشاط الزراعي.

األصول الحيوية الزراعية: هي التي ال تحصد وال تباع كما 

هي، وإنما يستفاد من الموجودات اإلضافية المنفصلة 

عنها مع بقائها، مثل أشجار الفواكه، وجميع األشجار التي 

يقطع منها خشب التدفئة مع بقاء الشجرة، فالموجودات 

البيولوجية الحاملة ليست محاصيل زراعية وإنما هي 

موجودات تنمو ذاتًيا.

األصول الحيوية الحيوانية: هي التي ال تباع كما هي، 

وإنما يستفاد من الموجودات اإلضافية المنفصلة عنها مع 

بقائها، مثل الحيوانات الحية التي تنتج الحليب، والدجاج 

البّياض. فالموجودات الحاملة هي موجودات تنمو ذاتًيا، 

وليست محالة للبيع أو الستهالك أعيانها.

موجودات غير محسومة، ألنه يمثل 

مخروًنا أو بضاعة معدة للبيع، فهي 

موجودات زكوية.

مخزون منتجات األسماك والروبيان ومواد غذائية منتجة 

)خضروات وفواكه وأشجار(.

مخزون أصول حيوية مقتناة بغرض البيع.

بنود خاصة بالقطاع
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مسار إجراء تقديم اإلقرار:

إجراءات االعتراض واالستئناف

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
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