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الدليل المبسط 

للمـعالجة الـزكــوية

ألبرز البنود محل االعتراض 



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 

النسخة  نشر  تاريخ  بعد  تتم  التي  المعامالت  على  يكون  المحدثة  التوضيحية  المعالجة  تطبيق  فإن  معدل- 

الموقع اإللكتروني للهيئة. الدليل على  المحدثة من 
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الربط التقديري لعدم تقديم اإلقرار خالل الموعد النظامي.

االستثمارات.

األصول الثابتة غير المستخدمة في النشاط.

األرباح تحت التوزيع.

العقارات تحت التطوير.

فرق اإليرادات بين القوائم المالية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة والتصرفات العقارية.

القروض المدينة أو التمويل المساند أو اإلضافي وما في حكمها الممنوحة للمنشأة 
المستثمر فيها.

خضوع شركات األوقاف الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح.

يشتمل هذا الدليل على أبرز البنود الزكوية محل النزاع واالعتراض بين المكلفين وهيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك، حيث قامت الهيئة بدراسة وتحليل أبرز هذه البنود، ونشرها في »دليل أبرز البنود الزكوية محل 

لنشر  الهيئة  من  سعًيا   ،)zakat.pdf zatca.gov.sa الرابط:  هذا  على  عليه  االطالع  )يمكن  االعتراض«، 

الوعي في محاسبة الزكاة.

التعريف بدليل أبرز البنود الزكوية محل االعتراض:

البنود الزكوية التي سيتم استعراضها في هذا الدليل:

01
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وصف البند:

إجراء الربط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند عدم تقديم المكلف لإلقرار في الموعد النظامي، حيث 

ويجوز  المكلف،  تخص  معلومات  مصادر  من  لديها  بما  باالستعانة  تقريبي،  زكوي  التزام  بتأسيس  الهيئة  تقوم 

الهيئة من وجهة نظره. ربط  التي تمت بموجب  البنود  االلتزام، وتصحيح  للمكلف االعتراض على هذا 

اإلجراء النظامي:

االلتزام بتقديم اإلقرار بموعده النظامي، خالل مئة وعشرين )120( يوًما من انتهاء العام الزكوي للمكلف، وعدم 

إن  التقديري، حيث  الربط  بإجراء  الهيئة  التأخر في ذلك، والذي يعتبر في حال االلتزام به ضمانة تمنع من قيام 

الربط التقديري ُيعد وسيلة تلجأ لها الهيئة اضطراًرا؛ ألغراض بناء وعاء زكوي للمكلف الذي لم يقدم للهيئة إقراًرا 

ُيعبر عن موجوداته والتزاماته، وما يتضمنه من مقدار الوعاء الزكوي، والواجب الزكوي عليه.

دور الهيئة:

عند عدم تقديم المكلف الذي يمسك دفاتر تجارية إلقراره الزكوي خالل المدة النظامية المحددة، تقوم الهيئة 

في هذه الحالة بالربط على المكلف ومحاسبته باألسلوب التقديري، ألن المكلف تجاوز المدة النظامية المحددة 

بالالئحة )120( يوًما الخاصة بتقديم اإلقرار.

البند األول: الربط التقديري لعدم تقديم اإلقرار خالل الموعد النظامي

مثال

شركة الغروب تمسك دفاتر تجارية ويتم محاسبتها وفق آلية محاسبة المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، 

ولم تقدم الشركة اإلقرار في الموعد النظامي، وفق ما نصت عليه الالئحة )120( يوًما، فقامت الهيئة بالربط عليها، 

االلتزام  لعدم  المكلف،  عن  الهيئة  لدى  المتوفرة  والبيانات  للمعلومات  وفًقا  التقديري،  باألسلوب  ومحاسبتها 

بتقديم اإلقرار والقوائم المالية في الموعد النظامي.
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وصف البند:

غير  أو  المتداولة  األصول  ضمن  المالي  المركز  قائمة  في  تظهر  التي  المنشأة  أصول  أحد  هي  االستثمارات 

المتداولة، وهي تعبر عن القيمة المستثمر فيها سواء كانت هذه االستثمارات في صناديق استثمارية أو في 

االستثمارات. أنواع  من  غيرها  أو  كاألسهم،  مالية  أوراق  في  أو  عقارات  في  أو  تابعة  شركات 

اإلجراء النظامي:

تقوم الهيئة بقبول حسم االستثمارات في الحاالت اآلتية:

االستثمارات في منشآت داخل المملكة إذا كانت تلك االستثمارات تخضع لجباية الزكاة.	 

مع 	  المتاجرة  لغرض  االستثمارات  هذه  تكون  أاّل  بشرط  المملكة  خارج  منشآت  في  االستثمارات 

احتساب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة عن هذه االستثمارات وفًقا ألحكام الالئحة 

إرفاق شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، على أن  ويوردها للهيئة، مع 

المحاسبي  الربح  صافي  من  المكلف  نصيب  هو  االستثمارات  هذه  زكاة  لوعاء  األدنى  الحد  يكون 

أم لم يوّزع. الربح  المالية لهذه االستثمارات سواًء وّزع  القوائم  الوارد في 

وتقوم الهيئة بعدم قبول حسم االستثمارات في الحاالت اآلتية:	 

الرجوع للدليل  الزكوية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية؛ نأمل  ولالطالع - بشكل أوسع - على المعالجة 

 pdf. الزكوية  )المعالجة  الرابط:  هذا  على  الملكية،  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات  الزكوية  للمعالجة  اإلرشادي 

.)zatca.gov.sa

البند الثاني: االستثمارات )عدم حسم االستثمارات في الصكوك 
والصناديق االستثمارية، عدم حسم االستثمارات في شركات تابعة(

االستثمار في منشآت داخل 

المملكة إذا كانت تلك 

االستثمارات في منشأة غير 

مسجلة لدى الهيئة ألغراض 

جباية الزكاة.

االستثمار في منشآت خارج 

المملكة إذا لم تنطبق عليه 

شروط الحسم.

القروض المدينة أو التمويل المساند أو اإلضافي وما في 

حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمر فيها حتى وإن تم 

تصنيفه ضمن االستثمارات.

االستثمار في سندات أو 

صكوك أو عمالت أو ودائع أو 

معامالت آجلة.

االستثمارات المعّدة للمتاجرة، حتى 

لو تم تصنيفها ضمن األصول طويلة 

األجل، إذا تم التحقق من وجود 

عمليات بيع وشراء على االستثمار 

خالل السنة.
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وصف البند:

يقوم المكلف بتسجيل قيمة األصول الثابتة والتي لم يثبت استخدامها بالنشاط، ضمن األصول الثابتة للمنشأة 

التي تظهر في قائمة المركز المالي.

اإلجراء النظامي:

من  )أ(  البند  في  1440هـ  رجب   7 وتاريخ   2216 رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  الزكاة  لجباية  التنفيذية  الالئحة  بينت 

يلي: ما  الخامسة  المادة  من   )1( رقم  الفقرة 

»يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية:

صافي األصول الثابتة وما في حكمها، ومنها - على سبيل المثال ال الحصر - ما يأتي:. 1

األصول الثابتة المقتناة لغرض اســــتخدامها في نشــــاط المكلف، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في 	 

المالية«. القوائم 

تطبيق الهيئة:

لعدم  بالنشاط،  الثابت  األصل  هذا  استخدام  تثبت  مستندات  وجود  لعدم  البند؛  هذا  حسم  برفض  الهيئة  تقوم 

الزكاة. لجباية  الالئحة  في  المقرر  الشرط  تحقق 

البند الثالث: األصول الثابتة غير المستخدمة في النشاط

مثال

شركة )أ( قامت بتقديم إقرارها الزكوي وقد سجلت قيمة أصول ثابتة  غير مستخدمة في النشاط  بقيمة 

2,000,000 ريال، ضمن األصول الثابتة لها، وبعد مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبين لها أن هذه 

األصول غير مستخدمة في النشاط، وبالتالي ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باإلجراء اآلتي:

عدم قبول حسم قيمة األصول الثابتة غير المستخدمة في النشاط بقيمة 2,000,000 ريال.
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وصف البند:

يعبر عن األرباح المرّحلة من سنوات سابقة ولم يتم توزيعها على المساهمين، وتحتفظ بها المنشأة لغرض تمويل 

أنها في حكم  الزكوي، على  للوعاء  الزكوي بعدم إضافتها  المكلفين عند تقديم اإلقرار  عملياتها، ويقوم بعض 

األرباح التي تم توزيعها فعلًيا.

اإلجراء النظامي:

نصت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440هـ في الفقرة رقم )8( 

من المادة الرابعة المتعلقة بمكونات الوعاء، على اآلتي:

»األرباح تحت التوزيع، ما عدا األرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها؛ بشرط أن تكون مودعة في 

حساب خاص ال يسمح للمكلف بالتصرف فيه«.

تطبيق الهيئة:

يضاف رصيد األرباح تحت التوزيع للوعاء الزكوي مهما كان تصنيفها في قائمة المركز المالي، سواء كانت توزيعات 

أصحابها  يتقدم  ولم  توزيعها  عن  المعلن  األرباح  باستثناء  توزيعها،  اعتماد  تم  أو  اإلدارة  مجلس  من  مقترحة 

بالتصرف فيه. الستالمها؛ بشرط أن تكون في حساب خاص ال يسمح للمكلف 

البند الرابع: األرباح تحت التوزيع

مثال

شركة )التميز( تنوي تقديم إقرارها الزكوي للسنة المنتهية في )2021( والتي تحتوى 

على األرباح على النحو اآلتي:

تضاف قيمة هذه األرباح للوعاء 

الزكوي

المبلغ
رصيد األرباح المرحلة من سنوات سابقة

3,000,000

تضاف قيمة هذه األرباح للوعاء 

الزكوي

المبلغ
األرباح تحت التوزيع )لم يعلن عن توزيعها(

200,000

تضاف قيمة هذه األرباح للوعاء 

الزكوي

المبلغ األرباح تحت التوزيع )تم اإلعالن عنها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها 

400,000ولكنها لم تودع في حساب خاص ال يسمح للمنشأة بالتصرف فيه(

ال تضاف قيمة هذه األرباح 

للوعاء الزكوي

المبلغ
األرباح تحت التوزيع )تم اإلعالن عنها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها 

900,000وهي مودعة في حساب خاص ال يسمح للمنشأة بالتصرف فيه(
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وصف البند:

بند العقارات تحت التطوير هو أحد عناصر قائمة المركز المالي التي يتم تصنيفها أصواًل غير متداولة.

اإلجراء النظامي:

نصت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة في القرار الوزاري رقم )2216( بتاريخ 7 رجب 1440هـ، في الفقرة رقم 

)9( من المادة الخامسة على أنه يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود اآلتية:

»قيمة العقارات تحت التطوير المعّدة للبيع، التي يتم تصنيفها أصواًل غير متداولة في القوائم المالية، والمزمع 

المبيعات والدفعات  يتجاوز مجموع  أو  للبيع على حالتها  لم تكن معروضة  االنتهاء من تطويرها، ما  بعد  بيعها 

في  الظاهرة  قيمتها  من   )%25( المئة  في  وعشرين  خمسة  نسبته  ما  منها  العمالء  من  المستلمة  المقدمة 

اإلقرار«. محل  الزكوي  للعام  المالية  القوائم 

تطبيق الهيئة:

العقارات  تكون  أاّل  وهي:  بالالئحة  الواردة  الشروط  بتحقق  إال  التطوير  تحت  العقارات  بند  حسم  الهيئة  تقبل  ال 

المقدمة المستلمة من العمالء ما نسبته  المبيعات والدفعات  للبيع على حالتها، وأاّل يتجاوز مجموع  معروضة 

خمسة وعشرين في المئة )25%( على أساس كل مشروع بموجب قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام 

اإلقرار. محل  الزكوي 

بلغ رصيد عقارات التطوير لشركة )أ( الظاهر ضمن الموجودات غير المتداولة في القوائم المالية كما في 31 

ديسمبر 2020م 30,000,000 ريال سعودي، وبلغت نسبة المبيعات منها 20%، فما هو رصيد بند عقارات 

التطوير الذي يجوز حسمه من الوعاء الزكوي؟

يحسم رصيد عقارات التطوير الظاهر في القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 30,000,000 ريال 

بالكامل من وعاء الزكاة حيث تعتبر عقارات التطوير موجودات غير زكوية ولم تبلغ نسبة المبيعات منها %25.

البند الخامس: العقارات تحت التطوير

مثال
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وصف البند:

ألغراض الفحص والمراجعة يقوم الفاحص بالتحقق والمقارنة بين اإليرادات وفق قائمة الدخل واإليرادات المفصح 

اإليضاحات  بطلب  الهيئة  تقوم  تطابقها  عدم  وعند  الفترة،  نفس  عن  المضافة  القيمة  ضريبة  إقرارات  في  عنها 

والمستندات الالزمة من المكلف للتحقق من طبيعة هذه الفروق، وفي حال لم تكن المستندات أو اإليضاحات 

المتاحة. بناء على المعلومات والقرائن  بالربط  الهيئة  تقوم 

اإلجراء النظامي:

نصت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440هـ، في المادة الثامنة 

عشرة على ما يلي:

المكلف، وفي حال عدم تمكنه من  بيانات أخرى على  بنود وأي  إثبات صحة ما ورد في اإلقرار من  )ويقع عبء 

المكلف صحته(. ُيثبت  الذي ال  البند  إجازة  للهيئة عدم  إقراره، جاز  إثبات صحة ما ورد في 

مثال

قدمت شركة )الجودة( إقرارها الزكوي عن عام 2020م، وقد بلغت اإليرادات المفصح عنها في قائمة الدخل 

1,600,000 ريال، وعند قيام الهيئة بإجراء الربط الالزم على الشركة تبين أن اإليرادات المفصح عنها في نظام 

ضريبة القيمة المضافة 2,000,000 ريال، وقد قامت الهيئة بالطلب من المكلف -شركة الجودة- بتقديم 

المستندات الالزمة التي تؤيد وتبرر هذه الفروقات، إال أن الشركة لم تتجاوب مع طلب الهيئة ولم يتم تقديم 

المستندات المطلوبة.

وعليه قامت الهيئة بإضافة الفرق البالغ 400,000 ريال إلى صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة للمكلف شركة 

الجودة. 

وإقرارات  المالية  القوائم  بين  اإليرادات  فرق  السادس:  البند 
العقارية  والتصرفات  المضافة  القيمة  ضريبة 
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وصف البند:

يقصد بها: الديون الممولة من أحد المكلفين، لصالح مكلف آخر يملك فيه المكلف الممول نسبة من ملكيته.

تظهر قيمة هذه التمويالت في جانب األصول غير المتداولة، وتظهر ضمن قائمة االلتزامات أو حقوق الملكية 

المدين. المكلف  لدى 

اإلجراء النظامي:

)وكذلك ال ُتعد القروض المدينة أو التمويل  جاء في الفقرة رقم )4( من المادة الخامسة من الالئحة ما يلي: 

الزكاة(. المستثمر فيها استثماًرا يحسم من وعاء  للمنشأة  الممنوحة  أو اإلضافي وما في حكمها  المساند 

تطبيق الهيئة:

عدم قبول حسم الدين المملوك للدائن، الذي مّول منشأة مستثمر فيها، وذلك لإلقرارات الزكوية المقدمة عن 

السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م.

مثال

قدمت شركة )الجودة( إقرارها الزكوي عن عام 2020م، وقد تضمنت قائمة المركز المالي لشركة الجودة - 

ضمن بنود األصول غير المتداولة - بند )قرض ممنوح لشركة السالم( بقيمة 1,000,000 ريال، وتعتبر شركة 

السالم إحدى الشركات التابعة لشركة الجودة حيث تمتلك شركة الجودة نسبة 30% من شركة السالم.

وعليه ال يسمح بحسم قيمة القرض البالغ 1,000,000 ريال من الوعاء الزكوي لشركة الجودة.

البند السابع: القروض المدينة أو التمويل المساند أو اإلضافي وما في 
حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمر فيها
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وصف البند:

عند صدور قرار من الهيئة بعدم خضوع شركات األوقاف الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح لجباية الزكاة؛ يتوجب 

عليهم االلتزام بتقديم إقرار المعلومات في الموعد النظامي.

اإلجراء النظامي:

نصت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440هـ، في المادة السادسة 

عشرة، والمتضمنة اآلتي: 

المالية األولى، بما في  الهيئة قبل نهاية سنته  الالئحة - التسجيل لدى  )على كل مكلف - تسري عليه أحكام 

الخاضع(. غير  المكلف  ذلك 

تطبيق الهيئة:

على جميع المكلفين االلتزام بتقديم كافة المتطلبات والواجبات الزكوية بما في ذلك التسجيل وتقديم اإلقرار.

البند الثامن: خضوع شركات األوقاف الخيرية والجمعيات غير الهادفة 
للربح 
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