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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.



3

المحتويات

1. المقدمة

1.1 . عن الزكاة

2.1 . جباية الزكاة

3.1 . تطبيق جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

4.1 . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

5.1 . مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

6.1 . عن الدليل اإلرشادي الخاص بمعالجة االستثمارات

2. االستثمارات في حقوق الملكية والمعالجة الزكوية لها

1.2 . مقدمة

2.2 . األنواع الرئيسية لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية الشركات والمعالجة الزكوية لها:

3.2 . قضايا أخرى تخص زكاة االستثمارات

3. استثمارات تأخذ أشكاال أخرى

1.3 . المشتقات المالية

2.3 . صناديق االستثمار

3.3 . العمالت الرقمية

4.3 . استثمارات في ترتيبات خاصة أخرى مشتركة

06

06

06

07

07

08

09

10

10

11

33

39

39

41

41

42



4

4. ضوابط حسم االستثمارات الخارجية

1.4. مقدمة

2.4. االحتفاظ باالستثمارات لغير المتاجرة

3.4. احتساب وسداد زكاة االستثمار الخارجي بموجب شهادة محاسب قانوني مرخص في

          المملكة العربية السعودية

4.4. اعتبارات أخرى بخصوص احتساب زكاة االستثمار الخارجي

5. التغير في تصنيف االستثمارات جائزة الحسم وأثرها على المعالجة الزكوية

6. مثال توضيحي لمعالجة االستثمارات واحتساب الوعاء الزكوي

7. إدراج بنود االستثمارات في نموذج اإلقرار الزكوي

ملحق 1: المعالجة الزكوية ألهم بنود قائمة المركز المالي المتعلقة باالستثمارات

ملحق 2: المعالجة الزكوية ألرباح استثمارات حقوق الملكية

ملحق 3: األسئلة الشائعة

التواصل معنا

45

45

46

47

56

57

58

66

74

76

71

72



5

تنويه:

هذا الدليل إرشادي يمثل مفهوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفسيرها فيما يتعلق بتطبيق الالئحة 

ا،  التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2216( بتاريخ 1440/7/7هـ، وال يعد مستنًدا نظاميًّ

والقواعد  الزكاة  لجباية  التنفيذية  الالئحة  محل  يحل  وال  للهيئة-،  ملزمة  -غير  إرشادية  موادَّ  نصوصه  وتعد 

والقرارات ذات الصلة.
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1 . المقدمة 

1.1. عن الزكاة 

الكريم،  القرآن  المالية على اإلطالق، ولذلك تكرر ورودها في  العبادات  أركان اإلسالم، وأهم  الزكاة ثالث 
وقرنها هللا بالصالة في أكثر من ثمانين موضًعا، وهي من أهم الركائز التي تميز المجتمع المسلم عن غيره، 
وُتعد مظهًرا من مظاهر سمو التشريع اإلسالمي؛ بما تمثله من وسيلة ناجعة لمحاربة الفقر، والتخفيف 

من معاناة المحتاجين، ويؤدي ذلك إلى تحقيق التكافل االجتماعي.

2.1. جباية الزكاة

مما يدل على ِعظم مكانة الزكاة في اإلسالم إناطة إدارتها واإلشراف عليها بالدولة، حيث إن الدولة هي 
المخولة بجباية زكاة األموال الظاهرة وصرفها على المستحقين، وذلك عن طريق تكليف بعض العاملين 
)الموظفين الخاصين بالزكاة( بالمرور على أصحاب األموال، في سائر أنحاء الدولة اإلسالمية، وحساب مقدار 

زكاتهم، ثم تحصيلها منهم، واإلشراف على صرفها وتوزيعها على المستحقين.

تتصل  التي  اإلجراءات  جميع  تتولى  حيث  الزكاة،  جباية  بمهمة  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  وتقوم 
بحساب زكاة المكلف، ابتداًء بتسجيل المكلف، ومروًرا بعملية حساب مقدار الزكاة للمكلف، والتي تحوي 
اإلشراف على تقديم المكلف لإلقرارات الزكوية، وإجراءات السداد، وفحص هذه البيانات المقدمة، والتحقق 
منها من خالل الكفاءات البشرية التي لدى الهيئة، وانتهاًء بإصدار شهادة الزكاة النهائية، وما قد ينتج بعد 

ذلك من القيام بعبء دراسة اعتراضات المكلف على ربوط الهيئة الزكوية.
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3.1. تطبيق جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية

النظام  عليها  نص  التي  للدولة،  األساسية  المهام  من  المستحقين  على  وصرفها  الزكاة  جباية  تعد 
مصارفها  في  وتنفق  الزكاة  )ُتجبى  فيها:  جاء  حيث  والعشرين؛  الحادية  المادة  في  للحكم  األساسي 
على  بها  وااللتزام  الشريعة  بواجبات  الدولة  عناية  على  يدل  ما  السابعة  المادة  تضمنت  كما  الشرعية(. 
الحكم  )يستمد  فيها:  جاء  حيث  المستحقين،  على  وصرفها  الزكاة  جباية  تشمل  والتي  العموم،  وجه 
الحاكمان على هذا  السعودية سلطته من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله، وهما  العربية  المملكة  في 

الدولة(. أنظمة  وجميع  النظام، 

الملكي  المرسوم  تعالى-  هللا  -رحمه  العزيز  عبد  الملك  المؤسس  عهد  في  صدر  فقد  لذلك؛  وتأكيًدا 
رقم )17/2/28/8634( بتاريخ 1370/6/29هـ الموافق )6 أبريل 1951م( المتضمن األمر بجباية الزكاة، وتال 
ذلك المرسوم الملكي كثير من المراسيم الملكية المؤكدة له، والقرارات الوزارية المنفذة له، واللوائح 
1405/7/2هـ،  بتاريخ  )م/40(  رقم  الملكي  المرسوم  ذلك:  ومن  له،  والموضحة  المفسرة  والتعاميم 
 28( الموافق  1438/6/1هـ  وتاريخ   )2082( رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  الزكاة  لجباية  التنفيذية  والالئحة 
فبراير 2017م(، والالئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2216( وتاريخ 1440/7/7هــ 
2019م  يناير   1 من  تبدأ  التي  الزكوية  األعوام  على  تطبيقها  يسري  التي  2019م(،  مارس   14( الموافق 
تطبيق  فيسري  الالئحة؛  من  الرابع  للفصل  طبًقا  التقديري  باألسلوب  ُيحاسب  من  عدا  المكلفين،  لجميع 
الزكاة  لجباية  التنفيذية  الالئحة  فإن  ولذلك  2019م.  ديسمبر   31 بعد  تقدم  التي  إقراراتهم  على  الالئحة 
تلك  تعامل  وإنما  التاريخ،  هذا  قبل  التي  المالية  السنوات  على  تسري  ال  1440/7/7هـ  بتاريخ  الصادرة 

التاريخ.  هذا  عن  السابقة  والتعليمات  للوائح  وفًقا  السنوات 

التجارية  األنشطة  في  الجباية  أحكام  ببيان  خاص  بوجه  الزكاة  لجباية  التنفيذية  الالئحة  اعتنت  وقد 
والمهنية وما في حكمها دون غيرها من األموال الزكوية، ومتطلبات تقديم اإلقرار الزكوي، وإجراءات 

بها. الخاصة  الزمنية  والمدد  والسداد،  والفحص  الربط 

الضمان  حساب  في  وتودع  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  تجبيها  التي  الزكوية  الحصيلة  وتورد 
االجتماعي، الذي يتولى الصرف على الفقراء والمساكين، وذلك طبًقا للمرسوم الملكي رقم )1/5/16( 
بتاريخ 1383/1/5هــ الموافق )28 مايو1963م( وجاء في الفقرة )1( منه: »ُتجبى الزكاة كاملة من جميع 
المبالغ  الشركات المساهمة وغيرها واألفراد ممن يخضعون للزكاة«، وفي الفقرة )2( منه: »ورد جميع 

االجتماعي«. الضمان  صندوق  إلى  المستحصلة 

الزكاة والضريبة والجمارك 4.1. هيئة 

تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر 
مع  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  دمج  قرار  بعد  وذلك  2021م(،  مايو   4( الموافق  1442هـ  رمضان   23 في 

الهيئة العامة للجمارك -سابًقا- تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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5.1. مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حدد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهام الهيئة في المادة )الثالثة( منه، وتشمل ما يلي:

واللوائح . 1 لألنظمة  وفًقا  المكلفين،  من  الجمركية  والرسوم  الضرائب  وتحصيل  الزكاة  جباية 
العالقة. ذات  والتعليمات 

بواجباتهم.. 2 الوفاء  على  لمساعدتهم  للمكلفين؛  الجودة  عالية  خدمات  توفير 

متابعة المكلفين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.. 3

بما . 4 التزامهم  والتأكد من  الطوعي،  التزامهم  المكلفين وتقوية درجة  لدى  الوعي  العمل على نشر 
اختصاصها. مجال  في  وضوابط  تعليمات  من  الهيئة  من  يصدر 

األمني . 5 الدور  تعزيز  وفي  وتسهيلها،  ومراقبتها  الهيئة  أعمال  تنفيذ  في  الحديثة  التقنية  توظيف 
الجمركي. التهريب  مكافحة  في 

التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض األعمال المساندة، وإدارتها.. 6

الجهات . 7 مع  بالتنسيق  واستثمارها،  وإدارتها  الجمركية  المنافذ  مرافق  لتنظيم  الالزمة  الخطط  وضع 
العالقة. ذات 

وخدماتها، . 8 أدائها  تطوير  تكفل  التي  وخططها،  الهيئة  أعمال  أداء  مؤشرات  لمتابعة  معايير  وضع 
باختصاصاتها. الصلة  ذات  الجهات  من  تراه  من  مع  الشأن  هذا  في  التنسيق  وللهيئة 

المتخصصة . 9 الخبرة  وبيوت  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات  الهيئات  مع  الخبرات  وتبادل  التعاون 
الهيئة. اختصاصات  حدود  في  وذلك  وخارجها،  المملكة  داخل 

الصلة . 10 ذات  والدولية  اإلقليمية  والمؤتمرات  والمحافل  والهيئات  المنظمات  في  المملكة  تمثيل 
الهيئة. باختصاصات 
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6.1. عن الدليل اإلرشادي الخاص بمعالجة االستثمارات 

في  االستثمارات  لبند  الزكوية  المعالجة  بشأن  أساسية  ومعلومات  توجيهية  إرشادات  الدليـل  هذا  يقـدم 
حقوق ملكية الشركات للمكلفين الخاضعين للزكاة )المكلفين( العاملين في مختلف القطاعات. ويسـاعد 
العمليـة  بالتطبيقـات  يتعلـق  فيمـا  توجيهيـة  إرشـادات  وتقديـم  واضحـة،  رؤيـة  تكويـن  فـي  الدليـل  هـذا 

االستثمارات.  عن  الزكوية  للمحاسبة 

وال يتطرق الدليل إلى األنواع األخرى لالستثمارات؛ مثل: أدوات الدين كالصكوك والسندات والتي تقاس 
بشكل أساسي بالتكلفة المطفأة وطرق القياس األخرى، حيث سيتم تغطية المعالجة الزكوية لهذه البنود 

في دليل إرشادي آخر؛ )الدليل اإلرشادي الخاص بالمعالجة الزكوية للديون وما في حكمها(.

ويمثل هذا الدليل مفهوم الهيئة وتفسيرها فيما يتعلق بتطبيق الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة 
نصـوصه  وتعد  ا،  نظاميًّ مسـتنًدا  يعد  ال  اإلرشادي  الدليـل  هـذا  أن  بالذكـر  الجـدير  ومن  1440/7/7هـ.  بتاريخ 
مـوادَّ إرشادية فقط، وال تهـدف إلى إدراج جميـع األحكام ذات الصلــة مــن الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، 
وبالرغــم مــن أن تلــك اإلرشادات التوجيهيــة غيــر ملزمــة للهيئــة أو المكلف فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة 
يتــم تنفيذهــا؛ فإنهــا تقــدم إرشــادات توجيهيــة عامة حــول كيفيــة معاملــة الهيئــة لإلجراءات المتعلقــة 

بالزكاة علــى المســتوى العملــي.

ومن أجل الحصول على إرشادات حول أي معاملة خاصة يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة 
التي ُوضعت خصيًصا لمساعدة  )zatca.gov.sa( والذي يحوي مجموعة واسعة من األدوات والمعلومات 
األسئلة  على  الردود  وكذلك  الصلة،  ذات  البيانات  وجميع  المرئية،  اإلرشادية  المواد  ذلك  في  بما  المكلف، 

شيوًعا. األكثر 
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2. االستثمارات في حقوق الملكية والمعالجة الزكوية لها

1.2. مقدمة

تناولت الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة في فقرتيها الرابعة والخامسة من المادة الخامسة المعالجة الزكوية 
لالستثمارات كاآلتي:

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

الهيئة،  لدى  مسجلة  المنشأة  تلك  كانت  إذا  المتاجرة،  لغير  المملكة  داخل  منشأة  في  االستثمارات   -4
ا في الدفاتر للمؤجر استثماًرا يحسم  وتخضع لجباية الزكاة بموجب الالئحة. وال تعد األصول المؤجرة تمويليًّ
من وعاء الزكاة مهما كان تبويبها في القوائم المالية، وكذلك ال تعد القروض المدينة أو التمويل المساند 

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

5-  االستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه االستثمارات 
للهيئة بموجب شهادة معدة وفًقا ألحكام الالئحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، 
المحاسبي  الربح  الحد األدنى لوعاء زكاة هذه االستثمارات هو نصيب المكلف من صافي  على أن يكون 
الوارد في القوائم المالية لهذه االستثمارات، سواء وزع الربح أم لم يوزع، وإذا لم يلتزم المكلف باحتساب 

وأداء الزكاة وفًقا لذلك فال تحسم هذه االستثمارات من وعاء الزكاة".

الالئحة أعاله هي بطبيعتها استثمارات  إليها أحكام  التي تشير  أنواع االستثمارات  بأن  مما سبق، يالحظ 
في حصص أو أدوات حقوق ملكية في منشآت، والتي سيتم التطرق إليها بشكل رئيسي في هذا الدليل، 
للشركات،  الملكية  حقوق  في  لالستثمارات  الزكوية  المعالجة  إلى  التطرق  سيتم  الخصوص،  وجه  وعلى 

والتي تأتي على شكل:

شركات تابعة. 	

شركات زميلة )حليفة( ومشاريع مشتركة. 	

أدوات حقوق ملكية أو حصص، والتي تعالج بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( )األدوات  	
المالية(. 

كما سيتم الحديث عن المعالجة الزكوية لبعض األشكال األخرى من االستثمارات التي تأتي على شكل 
خاصة. ترتيبات 
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والمعالجة                        الشركات  ملكية  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات  الرئيسية  األنواع   .2.2
ا         الزكوية لها:

1.2.2. االستثمارات في شركات على شكل أدوات حقوق ملكية أو حصص

كافة  اقتطاع  بعد  معينة  شركة  أصول  في  المتبقية  الحصة  يبين  عقد  بأنه  الملكية  حقوق  أداة  تعرف 
التزاماتها )أي أن حقوق الملكية = إجمالي األصول - إجمالي االلتزامات(. ومن األمثلة الشائعة على أدوات 
الملكية في الشركات األخرى غير المصدرة  العادية واألسهم الممتازة، وحصص  الملكية: األسهم  حقوق 

لألسهم.

ذات  المحاسبية  المعايير  في  المذكورة  واإلرشادات  الضوابط  على  وباالعتماد  المحاسبي  المنظور  ومن 
التالية: األشكال  إحدى  الشركات  في  الملكية  حقوق  أدوات  أو  حصص  في  االستثمارات  تأخذ  العالقة، 

االستثمارات في الشركات التابعة.. 1

االستثمارات في الشركات الزميلة )الحليفة( والمشاريع المشتركة.. 2

االستثمارات في حصص أو أدوات حقوق ملكية، والتي تعالج وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم . 3

)9( )األدوات المالية(.

الشركات التابعة

هي تلك الشركات التي )تسيطر( عليها شركات أخرى.

ا في المملكة  إن المعيار األساسي وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات العالقة والمعمول بها حاليًّ
العربية السعودية هو تحقق )السيطرة( على شركة أخرى لتصنيف االستثمار في تلك الشركة على أنها 

شركة تابعة في دفاتر الشركة المستثمرة أو الشركة األم )القابضة(. 

تتحقق السيطرة من المنظور المحاسبي:

القدرة على  	 المستثمر بها بحيث يعطيها  الشركة  أو نفوذ عال على  المستثمرة قوة  إذا كان للشركة 
بها. المستثمر  الشركة  أنشطة  توجيه 
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وجود حق أو نفوذ لدى الشركة المستثمرة يمكنها من تغيير أو توجيه عوائد الشركة المستثمر بها؛  	
الثابتة،  األصول  وبيع  وشراء  المالية،  الموجودات  وإدارة  والخدمات  للسلع  والشراء  البيع  قرارات  مثل 

بها. المستثمر  الشركة  تمويل  هيكل  وتحديد 

إذا كان لدى الشركة المستثمرة قوة أو نفوذ عال على الشركة المستثمر بها يعطيها القدرة في التأثير  	
على العوائد المتحققة لها من استثمارها في الشركة المستثمر بها.

ق بين ما ُيعرف بالسيطرة والتي لو تحققت لشركة على شركة أخرى فإنها تصنف على أنها تابعة )من  وُيفرَّ
جهة(، وبين مصطلح التأثير الهام )من جهة أخرى( والذي لو مارسته شركة على شركة أخرى أو مشروع 
مشترك فإن الشركة المستثمر بها ُتصنف على أنها شركة حليفة أو مشروع مشترك كما سيأتي توضيحه 

الحًقا في هذا القسم.

المنفصلة  المالية  القوائم  في  الملكية  حقوق  بطريقة  التابعة  الشركة  في  االستثمار  عن  المحاسبة 
المستثمرة( )الشركة  األم  للشركة 

حساب  تعديل  ثم  ومن  بالتكلفة،  أولي-  -بشكل  االستثمار  بموجبها  يثبت  أن  الطريقة  هذه  تستوجب 
باآلتي: للتملك  الالحقة  الفترات  خالل  االستثمار 

إضافة )حسم( حصة الشركة المستثمرة في ربح أو )خسارة( الشركة المستثمر بها، بما في ذلك حصتها  	
في الدخل الشامل اآلخر.

حسم حصة الشركة المستثمرة في توزيعات األرباح المدفوعة من قبل الشركة المستثمر بها. 	

مثال )1(: بتاريخ 2020/1/1م كان لدى الشركة )س( رصيد استثمار في شركة تابعة )ص( بمبلغ 500,000 
أرباح  العام صافي دخل 100،000 ريال سعودي، ودفعت توزيعات  ريال سعودي، وحققت الشركة خالل 
في  استثماراتها  عن  للمحاسبة  الملكية  حقوق  طريقة  الشركة  تستخدم  سعودي.  ريال   50،000 قدرها 

الشركة التابعة، ونسبة ملكية الشركة )س( في الشركة التابعة هي %70.
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بتاريخ 2020/12/31م سيتم تعديل حساب االستثمار في الشركة التابعة بموجب طريقة حقوق الملكية 

كاآلتي:

المنفصلة للشركة  المالية  القوائم  التابعة بطريقة التكلفة في  المحاسبة عن االستثمار في الشركة 
)القابضة( األم 

تتطلب هذه الطريقة االعتراف باالستثمار بالتكلفة دون تعديله بحصة أرباح أو خسائر الشركة التابعة حتى 
أرباح  توزيعات  المستثمرة في  الشركة  الملكية، فإن حصة  أيًضا على عكس طريقة حقوق  التخلص منه. 
الشركة التابعة يعترف بها ضمن بيان الدخل )قائمة الربح أو الخسارة(. أي أن هذه الطريقة تتطلب االعتراف 
القابضة  الشركة  بحصة  يتعلق  عام  كل  نهاية  في  واحد  محاسبي  قيد  إلى  باإلضافة  بالتكلفة  باالستثمار 

بتوزيعات الشركة التابعة )إن وجدت( وتعتبر هذه التوزيعات إيراًدا في قائمة األرباح أو الخسائر.

المبلغ )ريال سعودي(تفاصيلالتصنيف

500,000رصيد 2020/1/1م رصيد االستثمار في بداية السنة

يضاف )يحسم(: حصة شركة )س( في 
صافي دخل )خسارة( الشركة التابعة 

)ص(
%70X 100,00070,000

)يحسم(: حصة شركة )س( من توزيعات 
أرباح شركة )ص(

%70X 50,000)35,000(

535,000رصيد حساب االستثمار في الشركة التابعة في نهاية العام
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التابعة  بتاريخ 2020/12/31م سيتم تعديل حساب االستثمار في الشركة  السابق،  المثال  مثال )2(: في 
كاآلتي: التكلفة  طريقة  بموجب 

من المثال أعاله، يالحظ عدم االعتراف بحصة الشركة )س( في أرباح الشركة التابعة )ص( الستخدم طريقة 
التكلفة في المحاسبة عن استثماراتها. بخصوص حصة الشركة القابضة في توزيعات أرباح الشركة التابعة، 
وليس  الدخل(  بيان  أو  الخسائر  أو  األرباح  )قائمة  في  التابعة  الشركة  من  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  يتم 
كتعديل على رصيد حساب االستثمار كما في طريقة حقوق الملكية. عليه؛ يالحظ بقاء رصيد االستثمار 

بالتكلفة.

المعالجة الزكوية لالستثمارات في الشركات التابعة

يشترط لحسم االستثمارات في الشركات التابعة أن تستوفي الضوابط التالية:

أن تكون هذه االستثمارات على شكل حصص أو أدوات حقوق ملكية في منشآت سواء داخل أو خارج . 1
المملكة.

أن تكون هذه االستثمارات مقتناة لغير المتاجرة، وتصنف في القوائم المالية على أنها موجودات غير . 2
متداولة.

لدى . 3 ومسجلة  المملكة  في  الزكاة  جباية  ألحكام  خاضعة  فيها  المستثمر  التابعة  الشركة  تكون  أن 
الهيئة، أو أن يتم سداد زكاة هذه االستثمارات إذا كانت الشركة المستثمر فيها منشأة خارج المملكة 

الالئحة. المذكورة في  للضوابط  )استثمارات خارجية( وفًقا 

المبلغ )ريال سعودي(تفاصيلالتصنيف

500,000رصيد 2020/1/1م االستثمار بالتكلفة 

حصة شركة )س( في صافي دخل 
)خسارة( الشركة التابعة )ص(

ال ينطبقال ينطبق

يحسم: حصة شركة )س( من 
توزيعات أرباح شركة )ص(

ال ينطبقال ينطبق

500,000رصيد حساب االستثمار في الشركة التابعة في نهاية العام
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حسم مبلغ االستثمار من الوعاء الزكوي

في حال جواز حسم االستثمار في الشركة التابعة من الوعاء الزكوي فإن آلية حسم االستثمار في الشركات 
التابعة من مكونات الوعاء الزكوي تتلخص باآلتي:

القيمة الدفترية لالستثمار على المكلف )الشركة األم( حسم القيمة الدفترية لالستثمار الظاهر في        أ. 
القوائم المالية المدققة دون تعديل. 

نتيجة النشاط ب. 

               عدم التعديل على نتيجة النشاط بأية بنود معترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر. 

مثال )3(: في 1 يناير 2020م كان لدى الشركة )س( رصيد استثمار في شركة تابعة )ص( بمبلغ 260,000 
سعودي،  ريال  مبلغ60,000  العام  نهاية  في  )ص(  التابعة  للشركة  المحاسبي  الربح  بلغ  سعودي.  ريال 
ووزعت أرباًحا قدرها 25,000 ريال سعودي. تستخدم الشركة )س( طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن 
هذه االستثمارات في الشركة )ص( علًما بأن نسبة ملكية الشركة )س( في) ص( هي 80%. بافتراض أن 
الشركة )ص( هي شركة مقيمة داخل المملكة ومسجلة لدى الهيئة، وقامت بتقديم اإلقرار الزكوي للعام 
الزكوي،  الوعاء  من  المحسومة  القيمة  احتساب  هو  المطلوب  بشأنه.  المستحقة  الزكاة  وسداد  2020م 

وطريقة معالجة الحسابات المرتبطة في العملية أعاله للعام 2020م في اإلقرار الزكوي للشركة )س(.
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ا( في الشركة  حل المثال: بتحليل المعطيات أعاله، ستقوم الشركة )س( باحتساب رصيد االستثمار )دفتريًّ
)ص( كما يلي:

على ضوء ما سبق:

سيتم إدراج قيمة االستثمار ضمن الحسميات من الوعاء الزكوي بواقع 288,000 ريال سعودي دون  	
تعديل على رصيد حساب االستثمار.

عدم التعديل على نتيجة النشاط بأية بنود معترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر، والمتمثلة بحصة  	
الشركة )س( في أرباح الشركة )ص( خالل العام 2020م.

الحد األدنى  	 أو  الزكوي  الوعاء  الزكاة على مكونات  الزكوية سواء تم احتساب  تنطبق هذه المعالجة 
الزكاة(. ألغراض  المعدل  الربح  )صافي 

مثال )4(: خالل عام 2020م اشترت الشركة )س( 60% من أسهم من الشركة )ص( بسعر 200,000 ريال 
سعودي، وقد نتج عن ذلك عالقة شركة قابضة وتابعة بين الشركتين. خالل نفس العام بلغ الربح المحاسبي 
)س(  الشركة  اختارت  سعودي.  ريال   25,000 قدرها  أرباًحا  ووزعت  سعودي،  ريال   60,000 )ص(  للشركة 
تطبيق طريقة التكلفة للمحاسبة عن االستثمار في الشركة )ص(. بافتراض أن الشركة )ص( هي منشأة 
داخل المملكة ومسجلة لدى الهيئة؛ المطلوب هو احتساب مبلغ االستثمار المحسوم من مكونات الوعاء 

الزكوي وطريقة معالجة الحسابات المرتبطة به للعام 2020م.

المبلغ )ريال سعودي(تفاصيلالتصنيف
التصنيف في 
القوائم المالية

260,000رصيد بداية العامرصيد االستثمار 
قائمة المركز المالي 

ضمن الموجودات غير 
المتداولة

 يضاف )يحسم(: حصة شركة )س( 
في صافي دخل )خسارة( )ص(

%80X 60,00048,000
قائمة األرباح أو 

الخسائر

يحسم: حصة شركة )س( من 
توزيعات أرباح شركة )ص(

%80X 25,000)20,000(
قائمة المركز المالي 

)يحسم من قيمة 
االستثمار(

288,000رصيد حساب االستثمار في الشركة التابعة )ص(
قائمة المركز المالي 

ضمن الموجودات غير 
المتداولة
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حل المثال: بتحليل المعطيات أعاله، ستقوم الشركة )س( باحتساب رصيد االستثمار في الشركة )ص( 
كما يلي:

المبلغ )ريال سعودي(تفاصيلالتصنيف
االعتراف في 
القوائم المالية

200,000الشراء األولياالستثمار بالتكلفة 
قائمة المركز المالي 

ضمن الموجودات غير 
المتداولة

 ال يؤخذ في االعتبار إضافة )حسم( 
حصة شركة )س( في صافي دخل 

)خسارة( الشركة التابعة )ص( = 
60,000 ريال سعودي

ال ينطبقال ينطبق

ال تؤثر على رصيد 
االستثمار وإنما 

يعترف بها في قائمة 
األرباح أو الخسائر

حصة شركة )س( من توزيعات 
أرباح شركة )ص( 

ال ينطبقال ينطبق

ال تؤثر على رصيد 
االستثمار وإنما 

يعترف بها في قائمة 
األرباح أو الخسائر

200,000رصيد حساب االستثمار في الشركة التابعة )ص(

قائمة المركز المالي 
)بالتكلفة( ضمن 
الموجودات غير 

المتداولة

على ضوء ما سبق:

ريال  	  200,000 بواقع  )بالتكلفة(  الزكوي  الوعاء  من  الحسميات  ضمن  االستثمار  قيمة  إدراج  سيتم 
سعودي.

عدم التعديل على نتيجة النشاط بحصة الشركة )س( في توزيعات الشركة )ص( بواقع 15,000 ريال  	
سعودي )25,000 ريال سعودي 60x%( والمعترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر.

الحد األدنى  	 أو  الزكوي  الوعاء  الزكاة على مكونات  الزكوية سواء تم احتساب  تنطبق هذه المعالجة 
الزكاة(. ألغراض  المعدل  الربح  )صافي 
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2.الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

الشركات الزميلة

ا( على  )تأثيًرا هامًّ المستثمرة  للشركة  التي يكون  الشركات  إلى  الحليفة وتنسب  بالشركات  أيًضا  وتعرف 
للشركة  والتشغيلية  المالية  السياسة  قرارات  في  المشاركة  على  القدرة  أي  بها،  المستثمر  الشركة 
إليها في حالة  المشار  السياسات  تلك  أو )سيطرة مشتركة( على  المستثمر فيها، ولكنه ليس )سيطرة( 

التابعة.  الشركات 

أو غير مباشرة من خالل الشركات على 20% إلى  الهام عن حيازة المستثمر بطريقة مباشرة  التأثير  ينشأ 
50% من حقوق التصويت. في حال كانت أقل من 20% يفترض أال يكون للمستثمر تأثير هام إال إذا كان 

من الممكن إظهار هذا التأثير، ويمكن إثبات وجود تأثير هام بإحدى الطرق التالية:

التمثيل في مجلس اإلدارة. 	

المشاركة في عملية وضع السياسات. 	

وجود معامالت مهمة بين المستثمر والمنشأة المستثمر بها.  	

تبادل الموظفين اإلداريين بينهما. 	

تقديم معلومات فنية ضرورية بين الشركتين. 	

مثال )5(: تمتلك الشركة )س( 16% من أسهم الشركة )ص( وتعتمد الشركة )ص( -وهي شركة اتصاالت- 
الشركة  مديري  من  اثنان  يوجد  كما  الفنيين،  بالخبراء  لتزويدها  )س(  الشركة  موظفي  على  كبير  بشكل 

)س( في مجلس إدارة الشركة )ص( علًما بأن عدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة )ص( 8 أعضاء.

بالرغم من أن نسبة التملك لم تصل إلى 20% في حصص الشركة )ص( إال أن االستثمار يجب أن يصنف على 
أنه في شركة زميلة لسببين؛ أولهما: الشركة )ص( تعتمد بشكل كبير على الشركة )س( في األمور الفنية 

والتقنية. والسبب الثاني: وجود تمثيل نسبي هام للشركة )س( في مجلس إدارة الشركة )ص(.

المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية

تجدر اإلشارة إلى أنه يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية. 
عند اإلثبات األولي ُيثبت االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة، وتتم زيادة أو تخفيض المبلغ الدفتري 

إلثبات نصيب الشركة المستثمرة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة بعد تاريخ االستحواذ.
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مثال )6(: خالل عام 2020م استثمرت الشركة )س( في 30% من حصص الشركة )ص( مقابل 500,000 
ريال سعودي. في نهاية العام أعلنت الشركة )ص( عن صافي دخل قدره 100،000 ريال سعودي، ودفعت 
توزيعات أرباح قدرها 50،000 ريال سعودي لمساهميها. تستخدم الشركة )س( طريقة حقوق الملكية 

لالعتراف باالستثمارات في الشركات الزميلة.

عند الشراء األولي لالستثمار ستقوم شركة )س( بتسجيل العملية بالتكلفة. عند نهاية السنة يتم االعتراف 
بحصة شركة )س( في صافي دخل وتوزيعات أرباح الشركة )ص( على النحو التالي:

المبلغ )ريال سعودي(تفاصيلالتصنيف
االعتراف في القوائم 

المالية

500,000الشراء األولياالستثمار بالتكلفة 
قائمة المركز المالي 

ضمن الموجودات غير 
المتداولة

يضاف )يحسم(: حصة شركة )س( 
في صافي دخل )خسارة( )ص(

%30X 100,00030,000قائمة األرباح أو الخسائر

يحسم: حصة شركة )س( من 
توزيعات أرباح شركة )ص(

%30X 50,000)15000(
قائمة المركز المالي 

)يحسم من قيمة 
االستثمار( 

515,000رصيد حساب االستثمار في الشركة الزميلة
قائمة المركز المالي 

ضمن الموجودات غير 
المتداولة

المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزميلة بطريقة التكلفة

في الحاالت التي تسمح بها المعايير المحاسبية للشركة المستثمرة المحاسبة عن االستثمار في الشركة 
الزميلة بموجب طريقة التكلفة، وبالرجوع إلى ما تم ذكره سابًقا وما تتطلبه هذه الطريقة، سيتم االعتراف 
برصيد االستثمار بالتكلفة في قائمة المركز المالي بمبلغ 500,000 ريال سعودي، بينما سيتم االعتراف 
بتوزيعات األرباح في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن اإليرادات في قائمة األرباح أو الخسائر. مع التأكيد على 
المعالجة المحاسبية والتي تفيد بعدم االعتراف بحصة الشركة المستثمرة في صافي دخل الشركة )ص( 

على عكس طريقة حقوق الملكية.
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المشاريع المشتركة

ويعني ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي 
أصول الترتيب. المشارك في المشروع المشترك هو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على 
ذلك المشروع. تسمى هذه األطراف بالمشروع المشترك أي أن هنالك )شخصية اعتبارية( لمشروع مسيطر 
عليه من أكثر من طرف. تجدر اإلشارة إلى أن المشروع المشترك في هذه الحالة يستوجب نقل بعض أصول 
يكسب  مما  معين؛  مجال  في  للعمل  المشتركة  السيطرة  تحت  منشأة  إلى  مشارك  طرف  كل  والتزامات 

المشروع المشترك الصفة االعتبارية )الشخصية االعتبارية أو القانونية(.

كما  السابقة.  األقسام  في  إليها  والمشار  الملكية،  حقوق  بطريقة  االستثمارات  هذه  عن  المحاسبة  تتم 
يوجد بعض االستثناءات أو/و خيار المعالجات البديلة وفًقا للمعايير المحاسبية بموجب طريقة التكلفة )أو( 

المعيار الدولي رقم )9( )انظر القسم التالي(.

خاضعة  كشركة  )ع(  الشركة  تأسيس  على  و)ص(  )س(  الشركات  اتفقت  2021م،  عام  خالل   :)7( مثال 
حصة  تبلغ  بينما   %60 )س(  الشركة  حصة  تبلغ  سعودي.  ريال   100,000 مال  برأس  المشتركة  للسيطرة 
الشركة )ص(  40% على أن يكون هنالك تمثيل متساٍو في مجلس إدارة الشركة )ع(. تستخدم كلٌّ من 

المشترك.  المشروع  في  االستثمار  لمعالجة  الملكية  حقوق  طريقة  و)ص(  )س(  الشركة 

من خالل المعطيات أعاله، تقوم كلٌّ من الشركة )س( و)ص( بتسجيل كلفة االستثمار بمبلغ 60,000 ريال 
سعودي و40,000 ريال سعودي على التوالي. 
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ريال سعودي. ستقوم كلٌّ  العام 2021م بمبلغ 30,000  أرباًحا خالل  المشترك  المشروع  بافتراض تحقيق 
من الشركتين )س( و)ص( بتسجيل حصتيهما في المشروع المشترك بزيادة رصيد االستثمار ليصبح على 

التالي: النحو 

الشركة صالشركة سالتصنيف
تصنيف الحساب في 

القوائم المالية

60,00040,000تكلفة االستثمار 
قائمة المركز المالي ضمن 

الموجودات غير المتداولة

يضاف: حصة الشركة المستثمرة 
في أرباح المشروع المشترك

18,00012,000

يضاف إلى رصيد حساب 
االستثمار في قائمة المركز 

المالي مقابل االعتراف بالحصة 
في بيان الدخل )قائمة األرباح 

أو الخسائر(

رصيد حساب االستثمار في 
المشروع المشترك )ع( لكل 

مشارك
78,00052,000

قائمة المركز المالي ضمن 
الموجودات غير المتداولة
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المعالجة الزكوية لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

الزميلة الضوابط التي تؤهلها لتكون جائزة الحسم من  بشكل عام، تستوفي االستثمارات في الشركات 
التالية: الزكوي لألسباب  الوعاء  مكونات 

تكون هذه االستثمارات على شكل حصص أو أدوات حقوق ملكية في منشآت سواء داخل أو خارج . 1
المملكة. 

إن طبيعة هذه االستثمارات عموًما تكون لغير المتاجرة، وتصنف في القوائم المالية على أنها موجودات . 2
غير متداولة.

ألحكام  خاضعة  بها  المستثمر  الشركة  تكون  أن  الحسم  ضوابط  من  التحقق  عملية  يتخلل  أن  واألهم: 
الزكاة  سداد  يتم  )أو(  الزكوية  اإلقرارات  بتقديم  وتقوم  الهيئة،  لدى  ومسجلة  المملكة  في  الزكاة  جباية 

الخارجية. االستثمارات  حالة  في  بشأنها  المستحقة 

حسم مبلغ االستثمار من الوعاء الزكوي

في حال جواز حسم االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك من الوعاء الزكوي فإن آلية حسم 

االستثمار تتلخص باآلتي:

أ( قيمة االستثمار 

على المكلف )الشركة المستثمرة( حسم القيمة الدفترية لالستثمار، الظاهرة في القوائم المالية   

تعديل. دون  المدققة 

ب( نتيجة النشاط

عدم التعديل على نتيجة النشاط بأية بنود معترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر.  

مثال )8(: بالرجوع إلى المثال رقم )6 ( الذي يوضح طريقة معالجة االستثمارات في الشركات الحليفة، 
الزكوي للشركة )س( على سبيل المثال كاآلتي: الوعاء  سيتم حسم االستثمار عند احتساب 

حسم رصيد نهاية العام البالغ 515,000 ريال سعودي.  

عدم التعديل على نتيجة النشاط بالبنود المعترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر.  

المشروع  في  حصتها  بحسم  و)ص(  )س(  الشركتين  من  كلٌّ  ستقوم   )7( رقم  المثال  إلى  بالرجوع  أيًضا 
المشترك بواقع 78,000 و52,000 ريال سعودي )على التوالي(، والذي يمثل الرصيد كما في نهاية العام. 

أيًضا ال يتم التعديل على نتيجة النشاط بأية بنود معترف بها قائمة األرباح أو الخسائر.
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اعتبارات أخرى

في بعض الحاالت، قد ينتج أن تتجاوز فيها حصة الشركة المستثمرة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع 
عن  للمحاسبة  الملكية  حقوق  طريقة  المستثمرة  الشركة  تستخدم  والتي  االستثمار،  مبلغ  المشترك 

المستثمرة: الشركة  الحالة على  استثماراتها، في هذه 

إلغاء رصيد االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.. 1

التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية وعدم االعتراف بأية خسائر إضافية. . 2

االعتراف بمخصص التزامات في حال كان هنالك التزامات قانونية تتطلب االعتراف بمثل هذا المخصص، . 3
أو كان هنالك مدفوعات تمت بالنيابة عن الشركة المستثمر بها.

حصة  وكانت  سعودي،  ريال   60,000 مبلغ  زميلة  شركة  في  االستثمار  حساب  رصيد  بلغ  حال  في  مثاًل 
تعترف  ال  سعودي،  ريال   70,000 مبلغ  السنة  نفس  عن  الزميلة  الشركة  خسائر  في  المستثمرة  الشركة 
الشركة بالخسائر )70,000 ريال سعودي( إال بحدود رصيد االستثمار فقط والبالغ 60,000 ريال سعودي. 
وبافتراض وجود قرض على الشركة الزميلة بمبلغ 40,000 توقعت الشركة المستثمرة أن ما يتم استالمه 
من القرض هو 25,000. عليه تعترف الشركة المستثمر بالمبلغ المتبقي كالتزام )15,000( في قوائمها 

متوقعة.  كخسائر  المالية 

الدفتري  المبلغ  الزميلة  الشركة  خسائر  في  المستثمرة  الشركة  حصة  تجاوز  يالحظ  الحاالت،  هذه  في 
دفاترها: في  التالي  بعمل  المستثمرة  الشركة  تقوم  عليه  لالستثمار، 

رصيد . 1 الخسائر  لتجاوز  نظًرا  )صفر(  إلى  لالستثمار  الدفتري  الرصيد  بإلغاء  المستثمرة  الشركة  تقوم 
االستثمار.

التحقق من وجود أي التزامات على الشركة المستثمر بها أو مدفوعات تمت بالنيابة عنها. من المثال . 2
السابق، يالحظ أن هنالك التزام على الشركة المستثمر بها )قرض( مما سيجعل الشركة المستثمرة 
المخصصات  على  ينطبق  ما  المخصص  هذا  على  سينطبق  دفاترها.  في  بالمخصص  باالعتراف  تقوم 

كاآلتي: الزكوية  المعالجة  جانب  من  الالئحة  في  المذكورة 

التعديل على نتيجة النشاط بالجزء المكون من المخصص في األرباح أو الخسائر.   

إضافة رصيد االلتزام أو/و المخصص إلى الوعاء الزكوي، وفًقا ألحكام المادة الرابعة في الالئحة،   

العام. خالل  مستخدم  جزء  أي  حسم  االعتبار  في  األخذ  مع 
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3. استثمارات في أدوات حقوق ملكية أو حصص في شركات والتي تعالج وفًقا       
      للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(

تأتي هذه االستثمارات على شكل أداة حقوق ملكية أو حصص في منشأة )مثل استثمارات في أسهم 
يستوجب  والتي  أسهمها(  متداولة  غير  شركات  مال  رأس  في  حصص  أو  عام  سوق  في  متداولة  شركات 
وقياسها  بها  االعتراف  حيث  من  االستثمارات  هذه  عن  المحاسبة   )9( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار 

التالية: )الحصرية(  للتصنيفات  وفًقا  العادلة  بالقيمة 

1. استثمارات )في أدوات حقوق ملكية( بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

2. استثمارات )في أدوات حقوق ملكية( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يمكن تلخيص االختالفات بين التصنيفات المذكورة من الناحية المحاسبية كاآلتي:

التصنيف
الغرض من 
االحتفاظ 

بها

التصنيف 
وفًقا 

للقوائم 
المالية

التقييم
مكاسب أو 
خسائر غير 

محققة

مكاسب 
أو خسائر 

محققة

توزيعات 
األرباح

استثمارات في 
أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
الخسائر 

للمتاجرة
موجودات 

متداولة
القيمة 
العادلة

يعترف بها 
في صافي 

الدخل

يعترف بها في 
صافي الدخل

يعترف بها في 
بيان الدخل 

)قائمة األرباح أو 
الخسائر( لغير المتاجرة

موجودات 
غير متداولة

 استثمارات 
بأدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

لغير المتاجرة
موجودات 

غير متداولة
القيمة 
العادلة

يعترف بها 
في الدخل 

الشامل 
)اآلخر( 

أو حقوق 
الملكية

يعترف بها في 
الدخل الشامل 
اآلخر أو حقوق 

الملكية

يعترف بها في 
بيان الدخل 

)قائمة األرباح أو 
الخسائر(
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المعالجة الزكوية لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية أو حصص والتي يتم معالجتها 
وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(

بالرجوع إلى التصنيفات الواردة في المعيار المحاسبي المذكور، وبناء على أحكام الالئحة التنفيذية لجباية 

الزكاة فإن التحقق من جواز الحسم من عدمه من الوعاء الزكوي يبنى على ما يلي:

أن تكون هذه االستثمارات محتفًظا بها لغير المتاجرة. . 1

أن تكون هذه . 2 أو  المملكة،  الزكاة في  المملكة وخاضعة ألحكام جباية  أن تكون في منشآت داخل 
السعودية.  العربية  المملكة  في  الهيئة  لدى  بشأنها  الزكاة  سداد  وتم  المملكة  خارج  االستثمارات 

بناء على ما سبق، تتلخص المعالجة الزكوية لمثل هذه االستثمارات على النحو التالي:

الفئة
مكان 

االستثمار 
المعالجة الزكوية

منهجية الحسم من 
الوعاء الزكوي

ضابط الحسم 
وفًقا لالئحة

1. للمتاجرة: 

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة.

استثمار داخل 
غير جائزة الحسم من المملكة

الوعاء الزكوي في 
جميع األحوال.

ال ينطبق. مع األخذ في 
االعتبار عدم التعديل على 

نتيجة النشاط بالتغيرات 
في القيمة العادلة سواء 

التغيرات الموجبة أو السالبة.

ال ينطبق
استثمار خارج 

المملكة

2.  لغير المتاجرة: 

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة.

استثمار داخل 
المملكة

جائز الحسم من الوعاء 
الزكوي شريطة 

تلبية ضوابط الحسم 
المذكورة في الالئحة.

 القيمة الدفترية كما  	
هي ظاهرة في القوائم 

المالية.
عدم التعديل على  	

نتيجة النشاط بأية 
تغيرات موجبة أو سالبة 

في القيمة العادلة.

الفقرة الرابعة 
من المادة 

الخامسة

استثمار خارج 
المملكة

جائز الحسم من الوعاء 
الزكوي شريطة تلبية

الفقرة الخامسة 
من المادة 

الخامسة

ضوابط الحسم 
المذكورة في الالئحة

3. لغير المتاجرة

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر. 

استثمار داخل 
المملكة

جائز الحسم من الوعاء 
الزكوي شريطة 

تلبية ضوابط الحسم 
المذكورة في الالئحة.

القيمة الدفترية كما  	
هي ظاهرة في القوائم 

المالية.
 إضافة )حسم( التغيرات  	

في القيمة العادلة 
والمعترف بها في 

الدخل الشامل اآلخر.

الفقرة الرابعة 
من المادة 

الخامسة

جائز الحسم من الوعاء 
الزكوي شريطة 

تلبية ضوابط الحسم 
المذكورة في الالئحة

الفقرة الخامسة 
من المادة
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حسم مبلغ االستثمار من الوعاء الزكوي

بعد التحقق من جواز حسم االستثمار من الوعاء الزكوي فإن آلية حسم هذا االستثمار من الوعاء الزكوي 
تتلخص باآلتي:

أ( قيمة االستثمار

حسم القيمة الدفترية لالستثمار الظاهر في القوائم المالية المدققة للمكلف.. 1

بالتغيرات . 2 االعتراف  العادلة. مثاًل في حالة  القيمة  الموجبة والسالبة في  التغيرات  االعتبار  األخذ في 
التغيرات  هذه  فإن  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في 
يعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية. عليه؛ تؤخذ هذه التغيرات في القيمة العادلة 
ضمن اإلضافات )في حال التغيرات الموجبة( أو الحسميات )في حالة التغيرات السالبة( عند احتساب 

الزكوي. الوعاء 

ب( نتيجة النشاط

عدم التعديل على نتيجة النشاط )صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة( بالجزء المعترف به في قائمة . 1
األرباح أو الخسائر، والتي قد تتمثل بالبنود التالية على سبيل المثال:

األرباح أو الخسائر غير المحققة من تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

األرباح أو الخسائر المحققة من التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسائر.   

التعديل على نتيجة النشاط باألرباح أو الخسائر المحققة من التخلص من استثمارات بالقيمة العادلة . 2
من خالل الدخل الشامل اآلخر والمعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر، أي التي ال يعاد تدويرها 

إلى قائمة األرباح أو الخسائر.

المتداولة في  الشركة )ص(  الشركة )س( في 10% من أسهم  مثال )9(: خالل عام 2020م، استثمرت 
السوق المالي السعودي )تداول(. تبلغ تكلفة االستثمار ما قيمته 100,000 ريال سعودي. بناء على نموذج 
للمتاجرة. تم االعتراف  أنها ليست  إدارة االستثمار، تم تصنيف هذه االستثمارات على  الشركة في  أعمال 
العادلة من  بالقيمة  أنها استثمارات  المالية على  وتصنيف هذه االستثمارات في دفاتر الشركة وقوائمها 
خالل الدخل الشامل اآلخر. بلغت القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 140,000 ريال سعودي. 
عليه تم قيد مبلغ الزيادة في القيمة العادلة بواقع 40,000 ريال سعودي في قائمة الدخل الشامل اآلخر 
)حقوق الملكية(. علًما بأن الشركة )ص( هي شركة مسجلة بموجب نظام الشركات السعودي والهيئة، 

ا بما في ذلك العام 2020م. وتقوم بتقديم إقراراتها إلى الهيئة وسداد الزكاة المستحقة سنويًّ
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من خالل الرجوع إلى المعطيات السابقة، على المكلف التحقق من ضوابط الحسم وفًقا لالئحة جباية الزكاة 
كاآلتي:

       تحقق من ضابط الحسمضابط الحسم

تتمثل هذه االستثمارات في منشآت داخل أو خارج 
المملكة

األسهم محتفظ بها لغير المتاجرة

الشركة )ص( هي شركة مسجلة لدى الهيئة، وتقوم 
بتقديم اإلقرار الزكوي وفًقا ألحكام جباية الالئحة

بعد التحقق مما ورد أعاله، وبافتراض تلبية شروط الحسم، تقوم الشركة )س( بحسم قيمة االستثمار في 
الشركة )ص( على النحو التالي:

المبلغ )ريال سعودي(البند في اإلقرار الزكويالتصنيف

القيمة الدفترية لمبلغ االستثمار في 
الشركة )ص( كما في نهاية السنة

الحسميات: استثمارات في 

شركات داخل المملكة
)140,000(

التغير في القيمة العادلة 
اإلضافات: التغيرات في القيمة 

العادلة
40,000

ال ينطبقال ينطبقنتيجة النشاط
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مثال )10(: بالرجوع إلى المثال السابق، وبافتراض أن أسهم الشركة )ص( متداولة في سوق خارج المملكة 
العربية السعودية أو شركة غير متداولة كائنة خارج المملكة، فإن ضوابط الحسم يجب أن تمتد للتحقق من 
احتساب الزكاة على االستثمار الخارجي بموجب شهادة محاسب قانوني معتمد في المملكة، واحتساب 

وعاء الزكاة سداد الزكاة المستحقة عن هذه االستثمارات من خالل اإلقرار الزكوي للعام 2020م.

في  المتداولة  )ص(  الشركة  أسهم  من   %8 في  )س(  الشركة  استثمرت  2020م،  عام  خالل   :)11( مثال 
نموذج  على  بناء  سعودي.  ريال  االستثمار100,000  تكلفة  بلغت  )تداول(.  السعودي  المالي  السوق 
أعمال الشركة في إدارة االستثمارات، تم تصنيف هذه االستثمارات على أنها ليست للمتاجرة. تم االعتراف 
العادلة من  بالقيمة  أنها استثمارات  المالية على  وتصنيف هذه االستثمارات في دفاتر الشركة وقوائمها 
خالل األرباح أو الخسائر. بلغت القيمة العادلة )القيمة الدفترية( كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 80,000 
ريال سعودي. عليه تم قيد مبلغ النقصان في القيمة العادلة بواقع 20,000 ريال سعودي في قائمة األرباح 
أو الخسائر )قائمة الدخل(. علًما بأن الشركة )ص( هي شركة  مسجلة بموجب نظام الشركات السعودي 

والهيئة، وتقوم بتقديم إقراراتها الزكوية وسداد الزكاة المستحقة سنوًيا بما في ذلك العام 2020م.

من خالل الرجوع إلى المعطيات السابقة، على المكلف التحقق من ضوابط الحسم وفًقا لالئحة جباية الزكاة 
كاآلتي:

       تحقق من ضابط الحسمضابط الحسم

تتمثل هذه االستثمارات في منشآت داخل أو خارج 
المملكة 

األسهم محتفظ بها لغير المتاجرة

الشركة )ص( هي شركة مسجلة لدى الهيئة، وتقوم 
بتقديم اإلقرار الزكوي وفًقا ألحكام جباية الالئحة
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على  )ص(  الشركة  في  االستثمار  قيمة  بحسم  )س(  الشركة  تقوم  أعاله،  الحسم  شروط  تلبية  بافتراض 
التالي: النحو 

المبلغ )ريال سعودي(البند في اإلقرار الزكويالتصنيف

القيمة الدفترية لمبلغ االستثمار في 
الشركة )ص( كما في نهاية السنة

الحسميات: استثمارات في 
شركات داخل المملكة

)80,000(

نتيجة النشاط
المصاريف جائزة الحسم )خسائر 

التغيرات في القيمة العادلة( التي 
ال تتطلب تعديال لنتيجة النشاط

)20.000(
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مثال )12(: بالرجوع إلى المثال رقم )11( وبافتراض تصنيف هذه االستثمارات على أنها للمتاجرة، حيث تهدف 
الشركة من خالل االحتفاظ بها المضاربة، وتحقيق أرباح على المدى القصير. 

في مثل هذه الحاالت، ال يجوز حسم هذه االستثمارات من الوعاء الزكوي. وبشكل عام تتلخص المعالجة 
الزكوية باآلتي:

من المثال السابق يالحظ أن مبلغ االستثمار لم يتم حسمه؛ لعدم تحقيقه شروط الحسم الواردة في الفقرة 
الرابعة من المادة الخامسة في الالئحة. أيًضا لم يتم التعديل على نتيجة النشاط بنتائج التغير في القيمة 
العادلة والمعترف بها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر. تنطبق هذه المعالجة في حالة األرباح غير المحققة 

)التغيرات الموجبة في القيمة العادلة( والمعترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر.

المبلغ )ريال سعودي(البند في اإلقرار الزكويالتصنيف

القيمة الدفترية لمبلغ االستثمار في 
الشركة )ص(

ال ينطبقال ينطبق

نتيجة النشاط

المصاريف جائزة الحسم )خسائر 
التغيرات في القيمة العادلة( 

التي ال تتطلب تعديال على نتيجة 
النشاط

)20.000(

من  السعودي  السوق  في  متداول  سهم   1000 )س(  الشركة  اشترت  2020م،  العام  خالل   :)13( مثال 
طويل  االستراتيجي  االستثمار  لغرض  وذلك  الواحد،  للسهم  ا  سعوديًّ رياال   80 بقيمة  )ص(  الشركة  أسهم 
هذه  تصنيف  تم  الصفقة.  إلتمام  سعودي  ريال   500 شراء  عمولة  دفع  تم  كما  للمتاجرة(.  )ليست  األجل 
االستثمارات على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. في نهاية العام 2020م، 
ا. الشركة )ص( هي شركة مساهمة ومقيمة  بلغ سعر السهم السوقي )القيمة العادلة( 50 رياال سعوديًّ

السعودية. العربية  المملكة  الزكاة في  المملكة وتخضع ألحكام جباية  في 
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المبلغ )ريال سعودي(التصنيف

80,500تكلفة االستثمار

50,000القيمة العادلة في نهاية العام

خسائر االنخفاض في القيمة العادلة )يعترف بها في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر(

30,500

بتحليل المعطيات:

ستقوم الشركة )س( باالعتراف باستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 80 ريااًل  	
ا    1000 سهم باإلضافة إلى 500 ريال عمولة شراء عليه، ستسجل الشركة )س( االستثمارات  سعوديًّ

بتكلفة تبلغ 80,500 ريال سعودي.

باالعتراف  	 )س(  الشركة  ستقوم  رياال،   50 إلى  السهم  سعر  النخفاض  نظًرا  2020م،  العام  نهاية  في 
العادلة: القيمة  انخفاض  نتيجة  بخسائر 

x
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)س(  الشركة  ستقوم  الالئحة،  في  الواردة  الحسم  لضوابط  االستثمارات  هذه  تلبية  وبافتراض  عليه؛ 
كاآلتي: الزكوية  الناحية  من  االستثمارات  بمعالجة 

المبلغ )ريال سعودي(البند في اإلقرار الزكويالتصنيف

القيمة الدفترية لمبلغ االستثمار في 
الشركة )ص(

حسميات: استثمارات في منشآت 
داخل المملكة 

)50.000(

)30.500(إضافة سالبةخسائر التغير في القيمة العادلة 
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3.2. قضايا أخرى تخص زكاة االستثمارات 

1.3.2. ضابط المتاجرة في االستثمارات

ا في طريقة معالجة  أثًرا جوهريًّ لها  التي تتطلب عناية وفهًما؛ ألن  القضايا  أبرز  المتاجرة من  يعد مفهوم 
االستثمارات من الناحية الزكوية. حيث يعد هذا المفهوم من المفاهيم األساسية في معاملة االستثمارات، 

وفًقا لألحكام التي نصت عليها الالئحة. 

عند شراء شركة الستثمارات مالية كأدوات حقوق الملكية وغيرها على أنها محتفظ بها للمتاجرة فإن ذلك 
يشير إلى أحداث أو قرارات محددة اتخذتها الشركة في إدارة أصولها المالية؛ أهمها:

تقوم الشركة بشراء هذه األصول واالحتفاظ بها فترة زمنية قصيرة، وعادة ما تكون أقل من عام.  	

ضمن هذا اإلطار الزمني، يكون توقع الشركة المستثمرة أن ترى ارتفاًعا في قيمة االستثمارات وبيعها  	
لتحقيق ربح.

يتزامن مفهوم المتاجرة مع مصطلحات مالية أو أعمال أخرى مثل المضاربة، والتي تعني بيع وشراء  	
األوراق المالية أو االستثمارات لهدف تحقيق ربح خالل فترة قصيرة.

عادة ما تخضع مثل هذه المحافظ أو االستثمارات إلى تقلبات متكررة خالل السنة، والتي تستدعي  	
عمليات شراء إضافية أو بيع.

تصنف مثل هذه األنواع من االستثمارات على أنها موجودات متداولة في القوائم المالية تبًعا لطريقة  	
من  اإلدارة  نية  يوّثق  الذي  الشركة  أعمال  بنموذج  يسمى  ما  أو  المالية،  موجوداتها  إلدارة  الشركة 

باالستثمارات. االحتفاظ 

مما ذكر؛ يمكن تلخيص مفهوم المتاجرة باالستثمارات أو األوراق المالية بعملية شراء أو بيع لألوراق المالية 
بغرض تحقيق أرباح سريعة اعتماًدا على صحة توقعات الشركة المستثمرة لحركة األسعار في المستقبل. 
وال بد من مالحظة أن مثل هذه المحافظ االستثمارية تخضع إلى تقلبات وحركات متكررة من بيع وشراء 

خالل فترة قصيرة.

البنود جائزة  إدراجها ضمن  للمتاجرة تستوجب )عدم(  أنها  بأن تصنيف االستثمارات على  بالذكر  الجدير  من 
في  أنه  كما  ال.  أم  تحققت  سواء  أخرى  ضوابط  أي  عن  النظر  بغض  الزكوي،  الوعاء  مكونات  من  الحسم 
الحاالت التي تستثمر بها الشركة في أوراق مالية مصنفة على أنها للمتاجرة وتم االحتفاظ بها ألكثر من 
عام، فإن المعالجة الزكوية تبقى دون تغيير، أي أن هذه االستثمارات ال تحسم من مكونات الوعاء الزكوي 

)تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة بغض النظر عن مدة االحتفاظ بها(.
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تصنيف االستثمارات للمتاجرة أو لغير المتاجرة
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الخطأ في تصنيف االستثمار المحسوم من مكونات الوعاء الزكوي  .2.3.2

القوائم  أن  إال  الزكوي،  الوعاء  المكلف بحسم استثمار من مكونات  للهيئة قيام  يتبين  التي  الحاالت  في 
المالية للمكلف أظهرت خطأ بأن تصنيف هذه االستثمارات أو طبيعة اإلفصاحات المرفقة في القوائم المالية 
فإن  متداولة(،  أنها  على  خطأ  صنفت  )مثاًل  الحسم  جائزة  لتكون  التصنيف  أو  الشكل  حيث  من  يؤهلها  ال 
هذا االستثمار ال يقبل حسمه من الوعاء الزكوي حتى يقوم المكلف بتعديل هذا الخطأ. أي أن االستثمار 

يعالج على أنه غير جائز الحسم من مكونات الوعاء الزكوي حتى تعديل الخطأ. 

االستثمارات العقارية   .3.3.2

بأنها أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كالهما محتفظ بها من قبل المالك  تعرف االستثمارات العقارية 
وليس  كالهما،  أو  الرأسمالية  قيمتها  ارتفاع  من  أو  اإليجار  الكتساب  استخدام  حق  كأصل  المستأجر  أو 
الستخدامها في تصنيع أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية، أو للبيع في سياق األعمال العادية.

وبشكل محدد؛ يعتبر اآلتي أمثلة تقع ضمن تصنيف االستثمارات العقارية:

أرض محتفظ بها إلنماء رأس المال على المدى الطويل، وليس للبيع على المدى القصير في السياق  	
العادي لألعمال. 

ا )وإذا لم تحدد المنشأة أنها ستستخدم األرض  	 أرض محتفظ بها الستخدام مستقبلي غير محدد حاليًّ
على أنها عقار يشغله المالك أو البيع على المدى القصير في السياق العادي لألعمال، فإن األرض تعد 

محتفظ بها إلنماء رأس المال(.

مبنــى تمتلكه المنشأة )أو أصــل حــق اســتخدام يتعلــق بمبنى تحتفظ بــه المنشأة المستأجرة( وتم  	
تأجيــره بموجب عقــد أو أكثــر مــن عقــود التأجير التشــغيلي. 

مبنى شاغر، ولكن محتفظ به ليتم تأجيره بموجب عقد أو أكثر من عقود اإليجار تشغيلي. 	

عقار قيد اإلنشاء أو التطوير الستخدامه مستقباًل على أنه عقار استثماري. 	

وال يعد العقار المحتفظ به بقصد البيع في السياق العادي لألعمال أو في مرحلة التشييد أو التطوير لمثل 
تمويلي  إيجار  عقد  بموجب  للغير  المؤجر  العقار  أو  إدارية  ألغراض  المالك  يشغله  الذي  العقار  أو  البيع  هذا 

استثمارية. عقارات 

عند احتفاظ المكلف واعترافه بالعقارات االستثمارية في الدفاتر المحاسبية والقوائم المالية؛ فإن مثل هذه 
البنود تعتبر من ضمن البنود جائزة الحسم من مكونات الوعاء الزكوي شريطة تلبيتها الضوابط المذكورة 

في المادة الخامسة في الالئحة. 

لمزيد من التفصيل حول العقارات االستثمارية والمعالجة الزكوية لها، يمكن الرجوع إلى الدليل اإلرشادي 
الخاص باألنشطة العقارية.
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حاالت مصادقة المحاسب القانوني على االستثمارات الخارجية   .4.3.2

بناء على ما قررته الفقرة رقم )5( من المادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، والتي تضمنت 
تسمية االستثمارات في منشآت خارج المملكة العربية السعودية لغير المتاجرة أنها ضمن المحسومات، 
بشرط أن يقوم المكلف بسداد زكاة هذه االستثمارات للهيئة بموجب شهادة معدة وفًقا ألحكام الالئحة 

ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

وحيث اشترطت الالئحة أن حسم االستثمارات الخارجية يتطلب سداد زكاتها بناء على شهادة معتمدة من 
محاسب قانوني، فإنه يتوجب عليه عند إعداد الشهادة التحقق من أن حساب الزكاة في هذه االستثمارات 

قد تم وفًقا لما يلي: 

إذا كان المكلف المستثمر في منشآت خارج المملكة العربية السعودية يستطيع االطالع على البيانات . 1
في الشركة المستثمر فيها، كأن يكون مستثمًرا في 5% من رأس مال المنشأة المستثمر فيها مما 
لجباية  التنفيذية  الالئحة  ألحكام  وفًقا  يعامل  استثماره  فإن  البيانات؛  هذه  على  االطالع  على  يؤهله 
الزكاة، وإذا لم تتوفر بعض المتطلبات المتعلقة بحساب الزكاة فإنه يجب عليه التحقق من تطبيق ما يلي:

إذا كانت البيانات التي لم تتوفر متعلقة بأحد بنود اإلضافة؛ فإنها تكون ضمن عناصر اإلضافة ما لم ب. 
يثبت أنها ال تقبل اإلضافة.

إذا كانت البيانات التي لم تتوفر متعلقة بأحد بنود الحسم؛ فإنها ال تكون ضمن عناصر الحسم ما لم ج. 
يثبت أنها تقبل الحسم.

إذا كانت البيانات التي لم تتوفر متعلقة بأحد بنود المصروفات، فإنها تكون ضمن المصروفات غير د. 
جائزة الحسم، ما لم يثبت أنها تقبل الحسم.

إذا كان المكلف المستثمر في منشآت خارج المملكة العربية السعودية يستطيع االطالع فقط على . 2
القدرة على االطالع عليها بشكل مفصل؛  لديه  المالية، وليس  التقارير  المنشورة في  المالية  البيانات 
مالية  قوائم  لديها  المنشأة  وهذه  المنشأة،  مال  رأس  من   %5 من  أقل  في  مستثمًرا  يكون  أن  مثل 
معدة وفًقا للمعايير المعتمدة، فإنه نظًرا ألن معلومات هذا االستثمار المتوفرة محدودة؛ فإنه يتوجب 
على المحاسب القانوني عند اعتماد شهادة حساب زكاة هذه االستثمارات التحقق من أنه تم تطبيق 

اآلتية: المعادلة 

الزكاة = رأس المال العامل للشركة المستثمر فيها × نسبة الزكاة % × نسبة استثمار الشركة المستثمرة

أو: الحد األدنى من صافي الربح.
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ال . 3 المنشآت  هذه  وكانت  السعودية  العربية  المملكة  خارج  منشآت  في  المكلف  استثمارات  كانت  إذا 
تمسك حسابات، أو أن البيانات المالية المتوفرة ال تفي بمتطلبات الهيئة؛ فإنه يتوجب على المحاسب 
بحسم  المنشأة  قيام  عدم  من  التحقق  االستثمارات  هذه  زكاة  حساب  شهادة  اعتماد  عند  القانوني 

المنشآت. من  النوع  هذا  في  االستثمار 

وفي جميع الحاالت فإنه يتعين على المكلف االحتفاظ بكافة البيانات والمستندات المتعلقة باالستثمار، 
وذلك ألغراض الفحص وإجراءات الربط.

 :)xx( مثال

السعودية وخاضعة ألحكام  العربية  المملكة  العربية )وهي شركة مقيمة في  الشركة  يوجد في دفاتر 
جباية الزكاة( استثمارات خارجية في اإلمارات العربية المتحدة، وذلك عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 
2020م. بلغ الرصيد الدفتري لالستثمار في دفاتر الشركة العربية 20,000 ريال سعودي، والتي تمثل ما 
نسبته 4% من حقوق الشركة اإلماراتية. أدرجت هذه االستثمارات ضمن األصول غير المتداولة في دفاتر 

العربية.  الشركة 

في سياق إعداد وتقديم اإلقرار الزكوي عن العام 2020م للشركة العربية؛ اختارت الشركة العربية تزكية 
الشركة  عن  التالية  المعلومات  توفرت  الزكوي.  الوعاء  من  الحسميات  ضمن  وإدراجها  االستثمارات  هذه 
اإلماراتية من خالل الحسابات النظامية، وذلك بعد تحويل العملة األجنبية )الدرهم اإلماراتي( إلى الريال 

السعودي:

مجموع الموجودات = 700,000 )منها 200,000 موجودات متداولة، والباقي موجودات غير متداولة(.

مجموع المطلوبات = 200,000 )منها 100,000 مطلوبات متداولة، والباقي مطلوبات غير متداولة(.

مجموع حقوق الملكية = 500,000 ريال سعودي.

صافي الربح = 50,000 ريال سعودي.

نظًرا لمحدودية المعلومات المتوافرة لدى الشركة الخارجية، فإن الزكاة ستحسب على االستثمار الخارجي 
بموجب شهادة المحاسب القانوني كاآلتي:

رأس المال العامل المنسوب للشركة العربية )x)100,000-200,000ى4%=4000 ريال سعودي.

أو صافي الربح المنسوب للشركة العربية ريال سعودي.  

أيهما أكبر = 4,000 ريال سعودي.

ا. عليه ستبلغ الزكاة المستحقة عن االستثمار الخارجي =x103.39=366/354x%2.5x4000 رياال سعوديًّ
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 :)xx( مثال

في المثال السابق وبافتراض أن الشركة اإلماراتية لم تقم بتوفير المعلومات المطلوبة للتحقق من احتساب 
الزكاة لتأييد حسم هذا االستثمار في اإلقرار الزكوي للشركة العربية. 

الوعاء  من  الحسميات  ضمن  االستثمار  هذا  إدراج  عدم  العربية  الشركة  على  يتوجب  الحالة؛  هذه  في 
الزكوي؛ نظًرا لمحدودية أو عدم توافر المعلومات المطلوبة، مما يتعذر احتساب زكاة االستثمار الخارجي 

القانوني. المحاسب  شهادة  بموجب  مستقل  بشكل 

   حسم  االستثمارات 

1
2

3
4

يجوز حسمه من 
الوعاء الزكوي

هل االستثمار مسجل لدى الهيئة و 

خاضع لجباية الزكاة بموجب االئحة؟
yes

NO

yes

yes

بموجب   زكاته  المكلف  سدد  هل 
قانوني  محاسب  من  معتمدة  شهادة 

مرخص له في المملكة ؟

NO

ال يجوز حسمه 
من الوعاء الزكوي

NO

هل االستثمار خارجي ؟
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3. استثمارات تأخذ أشكاال أخرى 

1.3. المشتقات المالية

تعرف المشتقات المالية بأنها أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل حقيقي )كالسلع مثل الذهب( أو أصل 
مالي )كاألسهم أو السندات( أو أحد المؤشرات السوقية. تستخدم مثل هذه األدوات في إدارة المخاطر 

المالية والتحوطات وألغراض المضاربة البحتة وغيرها.

بشكل عام تتصف المشتقات المالية بما يلي:

أسعار  	 الفائدة،  سعر  مثل:  العقد؛  في  عليه  المتفق  البند  أي  الضمني،  األصل  تغير  عند  قيمتها  تتغير 

الذهب. أو  النفط  مثل  معينة  سلعة  وسعر  الصرف، 

إبرام  	 عند  كعالوة  بسيطة  مبالغ  دفع  يتم  قد  أو  العقد،  إبرام  عند  أولي  استثمار  صافي  إلى  تحتاج  ال 

العقد.

سيتم تسويتها في المستقبل. 	

من أشهر األمثلة على المشتقات المالية:

)Future Contracts(  العقود اآلجلة  

)Forward Contracts(  العقود المستقبلية خارج البورصة  

)CFD(  عقود الفروقات  

 )Option Contracts ( عقود الخيارات  

)Swap Contracts( عقود المقايضة  

يمكن تلخيص الجانب المحاسبي للمشتقات باآلتي:

االعتراف  يتم  المالية.  القوائم  صلب  في  المالية  المشتقات  في  بالتغيرات  االعتراف  الشركات  على  يجب 
بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية إما في قائمة األرباح أو الخسائر أو ضمن حقوق الملكية 

الغرض منها؛ كما يلي: اعتماًدا على 

المشتقات المالية ألغراض المتاجرة: يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لمثل هذه المشتقات . 1
في قائمة األرباح أو الخسائر.
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المشتقات المالية ألغراض التحوط أو تغطية المخاطر: ألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى . 2
فئتين:

تحوطات القيمة العادلة، والتي تغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات أ. 
المثبتة. 

تحوط التدفقات النقدية، والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء بمخاطرة ب. 
معينة متعلقة بموجود، أو بمطلوب مثبت، أو بمعاملة متنبأ بها.

تندرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة حيث إن المشتقات التي تحمل قيًما سوقية موجبة يتم إدراجها 
ضمن )الموجودات( بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيمة سوقية سالبة ضمن )المطلوبات األخرى( في 

قائمة المركز المالي.

المعالجة الزكوية للمكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية بخالف أنشطة التمويل

مكونات  من  حسمها  الجائز  العناصر  من  المالية  القوائم  صلب  في  بها  المعترف  المالية  المشتقات  تعد  ال 
بالبنود الجائز حسمها  الوعاء الزكوي حيث لم تتطرق الالئحة إلى المشتقات المالية في األحكام الخاصة 
في المادة الخامسة في الالئحة. عليه؛ في حالة التغيرات الموجبة للمشتق المالي والذي يتم االعتراف به 

كموجودات في القوائم المالية ال تعتبر من ضمن الحسومات من مكونات الوعاء الزكوي. 

أحكام  مع  تماشًيا  به  النشاط  نتيجة  تعديل  يتم  ال  الخسائر،  أو  األرباح  ضمن  به  المعترف  الجانب  بخصوص 
الزكوي. الوعاء  احتساب  عند  العادلة  القيمة  في  التغيرات  باالعتبار  األخذ  تستوجب  والتي  الالئحة 

 2215 رقم  الوزاري  القرار  بموجب  الزكوي  الوعاء  الحتساب  الخاضعين  للمكلفين  الزكوية  المعالجة 
التمويل(. أنشطة  )مكلفي 

التمويل  ألنشطة  الممارسين  المكلفين  1440/7/7ھ  بتاريخ   2215 رقم  الوزاري  القرار  أوجب  المقابل،  في 
التالي: النحو  على  للمشتقات  السالبة  أو  الموجبة  القيمة  معالجة 

              يتم معالجة القيمة الموجبة للمشتقات المالية والمعترف بها ضمن الموجودات على أنها موجودات 
غير زكوية للجزء المستحق بعد سنة أو أكثر )ال تنطبق هذه المعالجة على باقي المكلفين حيث ال يعتبر 

هذا البند ضمن الحسميات من الوعاء الزكوي(.

              إضافة القيمة السالبة للمشتقات المالية والمعترف بها ضمن المطلوبات )االلتزامات( على أنها مصادر 
أموال خاضعة للزكاة للجزء المستحق بعد سنة أو أكثر.
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2.3 صناديق االستثمار

يعرف صندوق االستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة 
البرنامج، ويديره مدير استثمار مقابل رسوم محددة. كما أن الصناديق االستثمارية تدار  أرباح  ا في  جماعيًّ

وفًقا الستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية.

بخصوص المعالجة الزكوية لالستثمارات في الصناديق االستثمارية، فإن ضوابط الحسم ال تختلف عن باقي 
االستثمارات المذكورة في هذا الدليل، أي أن شرط حسم هذه االستثمارات يبنى على:

أن تكون هذه االستثمارات محتفظ بها لغير المتاجرة. . 1

أن يكون الصندوق خاضع ألحكام جباية الزكاة في المملكة.. 2

عند  االستثمارية  الصناديق  في  االستثمارات  حسم  يجوز  ال  أعاله،  الواردة  الشروط  تحقق  عدم  حال  وفي 
للمكلف. الزكوي  الوعاء  احتساب 

3.3 العمالت الرقمية 

الشكل  تأخذ  التي  المتاحة  العمالت  نوع من  اإللكترونية، وهي  العمالت  أو  الرقمية  بالنقود  أيًضا  وتعرف 
الرقمي وليس لها وجود مادي كالعمالت المعدنية أو الورقية؛ ولكن لها خصائص مماثلة لها. قد تستخدم 
هذه العمالت لشراء السلع أو الخدمات في مجتمعات معينة كالمنصات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت 

أو شبكات التواصل االجتماعي.

ا في بعض الدول هو: حرية تداولها وتحويلها مقابل شراء سلع وخدمات؛ في  مما يميز هذه العملة حاليًّ
حين أن هنالك بعض القيود على تداولها في دول أخرى ألسباب مالية؛ منها: الحد من آثار ومكافحة غسيل 

األموال.

في مارس 2019م، أصدرت لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قراًرا مؤّقًتا بجدول األعمال 
اللجنة في العمالت المشفرة مع كل الخصائص  المناقشة نظرت  الرقمية. ألغراض  العملة  بشأن مقتنيات 

التالية:

باستخدام أ.  تأمينها  وتم  الموزع،  األستاذ  دفتر  على  مسجلة  افتراضية  أو  رقمية  عملة  مشفرة،  عملة 
المشفرة. العملة  تقنيات 

عملة مشفرة ال تصدر عن القضاء أو األطراف األخرى.ب. 

ال يؤدي االحتفاظ بعملة مشفرة إلى إنشاء عقد بين المالك والطرف اآلخر.ج. 
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المعالجة الزكوية 

بالرجوع إلى طبيعة العمالت الرقمية وما يحيطها من آراء مختلفة حول ما إذا كانت تمثل هذه العمالت 
بطبيعتها أصوال مالية أو نقًدا أو حتى مخزوًنا أو أصوال أخرى؛ فإن المعالجة الزكوية لمثل هذا البند تقضي 
بعدم جواز حسمها من مكونات الوعاء الزكوي )أي أنها موجودات زكوية(. يرجع سبب عدم جواز حسم هذا 
للتداول، ويمكن االحتفاظ بها وبيعها في  الجوهر أقرب ما يمثل قيمة أو سلعة قابلة  أنه في  البند إلى 
السوق المالئم على المدى القريب، مما يجعلها من البنود غير جائزة الحسم كغيرها من البنود؛ كالنقد أو 

المخزون أو السلع األخرى كالذهب والفضة. 

4.3 استثمارات في ترتيبات خاصة أخرى مشتركة 

شركات المحاصة 

عرف نظام الشركات السعودي شركات المحاصة بأنها شركة تستتر عن الغير، وال تتمتع بشخصية اعتبارية، 
ة بجميع طرق اإلثبات. وال تخضع إلجراءات الشهر، وال تقيد في السجل التجاري، ويجوز إثبات شركة المحاصَّ

وتعد شركة المحاصة من شركات األشخاص، التي تبنى على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتبدو 
ألن  األشخاص؛  شركات  من  غيرها  من  أكثر  الشركة  هذه  في  وملحوظة  واضحة  الشخصي  االعتبار  ميزة 
الشركاء في شركات المحاصة ال يظهرون في مواجهة الغير، بل يقدمون حصصهم غالًبا على سبيل التملك 

للشريك المدير المحاصي، ويتعامل باسمه الخاص.

ومن أثر االعتبار الشخصي لتكوين شركة المحاصة ما يلي:

إجراءات . 1 بشأنه  يتخذ  وال  العقد،  هذا  يشهر  ال  أنه  كما  للشركة،  التأسيسي  العقد  كتابة  يشترط  ال 
التجاري. بالسجل  القيد  أو  التصديق 

إن شركة المحاصة شركة كغيرها من الشركات تجمع شخصين أو أكثر للقيام بأعمال بهدف جني األرباح، . 2
على أن يتعاطى فيها كل من الشركاء مع الغير باسمه الشخصي، إال أن شركة المحاصة تختلف من 
ا، فهي ال تعد كياًنا قائًما بذاته، وليس هناك شخصية  غيرها من الشركات بعدم تشكيلها شخًصا معنويًّ

مستقلة عن شخصية الشركاء.

يكتسب جميع الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر.. 3

تخضع شركة المحاصة ألحكام شركة التضامن.. 4
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المعالجة الزكوية 

بالنسبة للشريك في شركة المحاصة، فإن استثماره في مثل هذه الترتيبات ال يظهرها للعلن، كما أن هذه 
النظامية في  الجهات  التجاري لدى  التي يلزم قيدها في السجل  المعنوية  بالشخصية  الشركة ال تتمتع 
المملكة. عليه؛ ما لم توفِّ هذه االستثمارات معايير جواز الحسم الواردة في الفقرتين الرابعة أو الخامسة 
الزكوية لها كاستثمار، وال  المعالجة  الالئحة من حيث  الترتيبات قد تقع ضمن خارج نطاق  فإن مثل هذه 

يجوز حسمها من الوعاء الزكوي.

ترتيبات مشتركة تأتي على شكل حصص في أصول أو ما شابه )ترتيبات تشغيلية مشتركة(

قد تأتي هذه االستثمارات على شكل ترتيبات تعاقدية خاصة بين أشخاص؛ إما إلنتاج سلعة وبيعها في 
الترتيبات  أو حتى استثمار في حصص أصول كالعقارات. تسمى هذه  لبيعها،  أو تطوير منتجات  السوق، 
بالترتيبات التشغيلية المشتركة. تعرف هذه الترتيبات بأنها ترتيبات يكون ألطرافها سيطرة مشتركة في 

أصولها وما عليها من التزامات.

أن  تأتي على شكل مشاريع مشتركة هو  والتي  األخرى  التعاقدية  الترتيبات  الترتيبات عن  ما يميز هذه 
األخيرة )لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم قيدها في السجالت التجارية والمستندات الرسمية األخرى( 
والتي يتم المحاسبة عنها ومعالجتها في دفاتر المشارك في المشروع المشترك بطريقة حقوق الملكية. 
بينما في الترتيب التشغيلي المشترك يعترف الطرف المشارك فقط بما له من أصول وما عليه من التزامات، 

وال يكون للترتيب هنا أي صفة اعتبارية.

نوع  لتصنيع  مشترك  تشغيلي  ترتيب  في  الدخول  على  مثال  شركتين  تتفق  قد  الترتيبين،  بين  للتمييز 
بينما تقوم  اآللة،  الشركة األولى بتصنيع محرك  السعودي. فتقوم  السوق  معين من اآلالت وبيعها في 
الشركة األخرى بعملية تطوير هيكل اآللة. يتم تحديد سعر اآللة بنسبة 30% على التكلفة. بلغت تكلفة 
تصنيع محرك اآللة 10,000 ريال سعودي للشركة األولى، بينما بلغت تكلفة تصنيع الهيكل 20,000 ريال 
سعودي للشركة الثانية. في مثل هذه الحاالت يعد هذا الترتيب على أنه ترتيب تشغيلي مشترك، بحيث 
تقوم الشركة األولى باالعتراف بمحرك اآللة فور االنتهاء من تصنيعه ضمن الموجودات المتداولة )بضاعة(، 
بالتكلفة  بنسبة  الترتيب  ألطراف  اإليراد  سيتحقق  اآللة  بيع  عند  الهيكل.  بخصوص  الثانية  الشركة  وكذلك 

مضاًفا إليها 30% هامش ربح. 

في مثال آخر، قد تتفق شركتي )س( و)ص( على شراء معدات قيمتها 100,000 ريال سعودي بموجب 
المعدات  هذه  تستهلك  التوالي.  على  و%30   %70 وبنسبة  بينهما،  مشتركة  الملكية  تكون  اتفاقية 
وما  اآللة،  في  بحصتها  الشركتين  من  كل  تعترف  الحاالت  هذه  مثل  في  الثابت.  القسط  طريقة  بموجب 

التالي: النحو  على  مثال(  المورد  )حساب  المعدات  لشراء  التزامات  من  عليها 

دائن مدين الحساب

XX
المعدات الخاضعة للسيطرة 

المشتركة 

XX الدائنين )الموردين(
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المعالجة الزكوية 

يالحظ بأن مثل هذه الترتيبات تستوجب على أطراف الترتيب االعتراف بحصتها في أصول العملية المسيطر 
عليها وما عليها من التزامات. عليه؛ فإن المعالجة الزكوية لمثل هذه الترتيبات تتلخص باآلتي:

             معالجة األصول المعترف بها من قبل الشركة كطرف في الترتيب المشترك وفًقا لطبيعة األصل 
نفسه -مثاًل في حال االعتراف في معدات كأصول ثابتة في الترتيب المشترك- فيتم معالجة هذا البند 

الالئحة. الخامسة في  المادة  الفقرة األولى من  الحسميات وفًقا ألحكام  ضمن 

                معالجة االلتزامات الناتجة عن مثل هذه الترتيبات ضمن أحكام المادة الرابعة من الالئحة.

االستثمار في شركات قيد التأسيس

بشكل عام تمر الشركات بإجراءات قد تكون طويلة عند تأسيسها. خالل فترة التأسيس لن تكتسب هذه 
الشركات الشخصية المعنوية، بالرغم من أنها قد تمارس نشاًطا مع الغير قبل قيدها في السجل التجاري 

الالزمة. المختصة واستكمال اإلجراءات  الجهات  لدى 

تتمثل الشركات قيد التأسيس بتلك الشركات لتي لم تستكمل بعد إجراءات تأسيسها، أو التي لم تسجل 
بعد في السجل التجاري ولم تكتسب شخصية معنوية. في مثل هذه الحالة يعتبر تاريخ البداية هو الفاصل 
التأسيس  عقد  عليه  ينص  والذي  التجاري  السجل  في  القيد  نقطة  وهو  المعنوية،  الشخصية  الكتساب 

كبداية لقيام الشركة )أي تاريخ القيد في السجل التجاري(.

من ناحية عملية على سبيل المثال، قد تقوم شركة أو مكلف بتأسيس شركة، وتتطلب إجراءات التأسيس 
فترة طويلة لقيامها والبدء في نشاطها. قد تعترف الشركة المؤسسة في مثل هذه الحاالت باستثمارات 
في دفاترها المحاسبية بالرغم من أن الشركة في مرحلة التأسيس، وتلبية بعض اإلجراءات مثل إيداع رأس 

المال والحصول على التراخيص الالزمة. 

من الناحية الزكوية، ال بد من الرجوع إلى ضوابط الحسم الواردة في الالئحة والمشار إليها في هذا الدليل. 
أي أنه في حال كانت هذه الشركات مسجلة لدى الهيئة، وتقوم بتقديم إقراراتها الزكوية فإن االستثمار 
التجاري  السجل  أن  واقع  من  المعالجة  هذه  تنبع  الوعاء.  من  حسمها  يجوز  المؤسسة  الشركة  دفاتر  في 
ليس المقياس الوحيد لتمكين الشركة المستثمر بها )تحت التأسيس( للتسجيل لدى الهيئة، وإنما يوجد 

معايير أخرى نصت عليها الالئحة لتسجيل الشركات الملزمة كما يلي في المادة الثالثة عشرة:

الحصول على أول ترخيص من  تاريخ  أو من  التجاري،  تاريخ صدور السجل  الزكوي للمكلف من  العام  "يبدأ 
التراخيص الالزمة، أو من تاريخ إيداع رأس المال؛ أيهما أسبق، ما لم يحدد المكلف تاريًخا آخر لبداية نشاطه 

الهيئة". تقبلها  مستندية  بإثباتات 

في  الواردة  الحسم  ضوابط  تبقى  التأسيس،  تحت  الشركات  في  االستثمارات  حسم  جواز  لتأييد  عليه؛ 
ذلك. لتحديد  الفاصل  هي  الالئحة  في  الخامسة  المادة  من  والخامسة  الرابعة  الفقرتين 
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4. ضوابط حسم االستثمارات الخارجية

1.4 مقدمة

الخارجية  االستثمارات  حسم  ضوابط  إلى  الالئحة  في  الرابعة  المادة  من  الخامسة  الفقرة  أحكام  تطرقت 
كاآلتي:

أن تكون هذه االستثمارات في حصص في منشآت خارج المملكة.  

أن يكون الغرض من االحتفاظ بهذه االستثمارات غير المتاجرة.  

أن يتم احتساب الزكاة بموجب شهادة محاسب قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية   

                 واإلفصاح عنها في اإلقرار الزكوي وسدادها للهيئة.

ومن الضوابط اإلجرائية التي وضعتها الالئحة:

أن يكون الحد األدنى لهذه االستثمارات نصيب المكلف من الربح المحاسبي وفًقا للقوائم المالية   
                 المدققة لالستثمار الخارجي.

أمثلة  إلى  باإلضافة  المذكورة  الحسم  ضوابط  من  ضابط  كل  عن  القسم  هذا  في  تفصياًل  الحديث  سيتم 
الخارجي. االستثمار  حسم  آلية  تغطي  شاملة 

1.1.4 االستثمارات في حصص في منشآت خارج المملكة 

كما تم اإلشارة في القسم السابق؛ قد تأخذ هذه االستثمارات أحد األشكال التالية بشكل حصري:

استثمارات في شركات تابعة. 	

استثمارات في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة. 	

استثمارات في أدوات حقوق ملكية تعالج وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. 	

من الناحية الفنية، فإن االستثمارات التي تأخذ هذه األشكال ال بد من أن تفي بالضوابط األخرى المذكورة 
في الالئحة لتحقق شرط الحسم.
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2.4 االحتفاظ باالستثمارات لغير المتاجرة

إليها في القسم رقم )1.4( أعاله. يجب على المكلف التحقق  بعد التحقق من شكل االستثمارات المشار 
من ضابط إضافي وهو االحتفاظ بهذا االستثمار ألغراض غير المتاجرة، والذي تم الحديث عنه في القسم 

السابق.

مثال )14(: كان لدى الشركة )س( االستثمارات التالية خالل العام 2020م:

)س( . 1 الشركة  تصنف  )ص(.  الشركة  في  الملكية  حقوق  من   %75 نسبته  ما  )س(  الشركة  تستثمر 
)ص(.  الشركة  على  سيطرتها  نتيجة  تابعة  كشركة  )ص(  في  استثماراها 

قراراتها . 2 على  مهًما  تأثيًرا  عليها  تمارس  والتي  )ع(  الشركة  أسهم  من   %25 نسبته  ما  الشركة  لدى 
زميلة. شركة  في  استثمارات  أنه  على  االستثمار  هذا  )س(  الشركة  تصنف  التشغيلية.  وسياساتها 

متنوعة، . 3 استثمارية  محافظ  في  ضئيلة  نسبية  أهمية  ذات  استثمارات  )س(  الشركة  لدى  يوجد  كما 
والتي تحتفظ بها الشركة بهدف تحقيق مكاسب على المدى القصير. تصنف الشركة هذه االستثمارات 

ضمن الموجودات المتداولة.

جائز الحسم من 
مكونات الوعاء 

الزكوي

محتفظ به لغرض 
متاجرة

نوع االستثمار
طبيعة استثمار 

الشركة )س(

نعم، شريطة تحقق 
الضوابط األخرى 

للحسم
ال شركة تابعة

استثمار ما نسبته  
75%من حقوق ملكية 

الشركة )ص(

نعم، شريطة تحقق 
الضوابط األخرى 

للحسم
ال شركة حليفة

استثمار ما نسبته  
25%من حقوق ملكية 

الشركة )ع(

ال نعم
استثمارات في أدوات 
مالية )حقوق ملكية(

أدوات حقوق ملكية 
في شركات متداول 

أسهمها في سوق عام
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3.4. احتساب وسداد زكاة االستثمار الخارجي بموجب شهادة محاسب قانوني   
           مرخص في المملكة العربية السعودية

بعد احتساب زكاة حصة المكلف في االستثمار الخارجي بموجب أحكام الالئحة، فإن مهمة المصادقة على 
هذا االحتساب توكل إلى محاسب قانوني مرخص في المملكة إلصدار الشهادة، وفًقا لمتطلبات لمعايير 

المراجعة والتدقيق المعمول بها في المملكة، والتي تندرج تحت خدمات التوكيد. 

أدناه نموذج مقترح لشهادة محاسب قانوني مرخص بخصوص االستثمار الخارجي:

     ]النموذج التوضيحي المقترح لتقرير تأكيد محدود للتصديق على احتساب الزكاة[

تقرير تأكيد محدود حول احتساب الزكاة للشركات المستثمر فيها التي تأسست خارج المملكة العربية 
السعودية إلى السادة الشركاء في )اسم الشركة(

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله 
وفقا  الجوهرية،  النواحي  كافة  من  سليم،  بشكل  إعداده  يتم  لم  )»الموضوع«(  أدناه  الموضوع  فقرة  في 

للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

احتساب  بشأن  الشركة(  )اسم  إدارة  قبل  من  المعد   )1( بالملحق  المحدود  التأكيد  ارتباط  موضوع  يتعلق 
العربية السعودية  التجارية في المنشآت التي تأسست خارج المملكة  الزكاة المتعلقة باالستثمارات غير 
)»الشركات المستثمر فيها«( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر XX20 )»الجدول«(، الذي تم إعداده بموجب 
 2216 رقم  الوزاري  القرار  بموجب  الصادرة  الزكاة  لجباية  التنفيذية  الالئحة  مع  يتوافق  الجدول  بأن  التأكيد 
في  الواردة  االفتراضات  تحت  اإلدارة  تفسيرات  ترد  اإلدارة.  لتفسير  وفًقا  )الالئحة(،  1440هـ  رجب   7 بتاريخ 

الجدول.

الضوابط ذات الصلة:

المواد: 4 )وعاء الزكاة(، 5 )الخصومات المسموح بها(، 6 )وعاء الزكاة - االعتبارات األخرى(، 8 )المصروفات . 1
المسموح بها(، 9 )المصاريف غير القابلة للخصم( و14 )معدالت الزكاة( من الالئحة، كما تفسرها اإلدارة. 

ترد تفسيرات اإلدارة تحت االفتراضات الواردة في الجدول.

والدخل . 2 المالي  المركز  قائمتي  من  تتكون  والتي  فيها،  المستثمر  للشركات  األولية  المالية  القوائم 
الشامل.



48

مسؤولية اإلدارة:

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعاله وفقا للضوابط ذات 
الضوابط. كما أن اإلدارة هي المسؤولة عن تطبيق  الصلة، ومسؤولة أيضا عن اختيار أساليب تطبيق تلك 
أعاله،  الموضوع  فقرة  في  الواردة  المعلومات  وعرض  إلعداد  ضرورية  تراها  التي  الداخلية  الرقابة  أنظمة 
وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة 

الصلة. للظروف واألحداث ذات  تبًعا  واالحتفاظ بسجالت كافية، وعمل تقديرات معقولة 

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعاله بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به 
وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد )3000( »ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص 
المتعلقة  واألحكام  والشروط  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمد  التاريخية«،  المالية  المعلومات 

بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع إدارة الشركة.

استنتاجنا،  إلبداء  أساس  لتوفير  كاٍف  التأكيد  من  محدود  مستوى  على  للحصول  إجراءاتنا  ُصممت  لقد 
وعليه؛ لم نقم بالحصول على جميع األدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات 
المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة 
عن غش أو خطأ. كما أخذنا باالعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم 

يكن ارتباطنا مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك األنظمة.

االستقاللية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية 
والعناية  المهنية  والكفاءة  والموضوعية  للنزاهة  األساسية  المبادئ  على  تأسست  والتي  السعودية، 

المهني.  والسلوك  والسرية  الواجبة 

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة )1(، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة، بما 
في ذلك السياسات واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات 

النظامية والتنظيمية المعمول بها.
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ملخص اإلجراءات المنفذة:

المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن  التأكيد  ارتباط  المطبقة في  إن اإلجراءات 
تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في 
ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها -لكنها لم تقتصر- على ما يلي:

قمنا بمقارنة البنود بشكل فردي في الجدول مع القوائم المالية األولية للشركات المستثمر فيها. 	

ترد تفسيرات  	 اإلدارة.  الالئحة كما فسرتها  إلى  استناًدا  الجدول  البنود بشكل فردي في  قمنا بفحص 

الجدول. في  الواردة  االفتراضات  تحت  اإلدارة 

لقد تحققنا من الدقة الحسابية للجدول. 	

نتيجة التأكيد المحدود:

أمر  انتباهنا  يلفت  لم  عليها،  الحصول  تم  التي  واألدلة  بها  قمنا  التي  المحدود  التأكيد  إجراءات  على  بناًء 
يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعاله لم يتم إعداده بشكل سليم من كافة النواحي 

الصلة.  ذات  للضوابط  وفقا  الجوهرية، 

األمور األخرى:

تم ختم الملحق )X( المرفق من قبلنا ألغراض التعريف فقط.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                            اسم المحاسب القانوني

                                                                                                                                                              رقم الترخيص

]التاريخ[
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* ُيلحق بالشهادة كافة المتطلبات الالزمة لحساب الوعاء الزكوي للشركة الخارجية المستثمر فيها.

مثال )15(: تمتلك شركة الشركة العربية وهي شركة مقيمة 90% من حصص ملكية الشركة الخليجية 
في الكويت. تقوم الشركة العربية بالمحاسبة عن استثمارها في الشركة الكويتية بصفتها شركة تابعة 
بموجب طريقة حقوق الملكية. بلغ رصيد االستثمار في حسابات الشركة العربية في نهاية السنة 46 مليون 

ريال سعودي، وقامت الشركة العربية بحسم قيمة االستثمار المذكور من الوعاء في العام 2020م. 

أظهرت القوائم المالية للشركة الكويتية البيانات المالية التالية:

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م

2018م 2019م
تفاصيل

           دينار كويتي           دينار كويتي 

الموجودات

موجودات متداولة

233,000 419,000 النقد والنقد المعادل

251,000 150,000 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

12,000 18,000 مخزون

      - 258,000 مستحق من أطراف ذات صلة

496,000 845,000 إجمالي الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

554,000 542,000 صافي ممتلكات ومعدات

554,000 542,000 إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,050,000 1,387,000 إجمالي الموجودات
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 مطلوبات وحقوق الملكية

 مطلوبات متداولة

55,000 516,000  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

132,000 - مستحق إلى أطراف ذات صلة

187,000 516,000 إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير المتداولة

66,000 47,000 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

66,000 47,000 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق الملكية

50,000 50,000 رأس المال

25,000 25,000 احتياطي إجباري

25,000 25,000 احتياطي اختياري

21,000 691,000 أرباح / خسائر مرحلة

676,000 33,000 حساب جاري الشركاء

797,000 824,000 إجمالي حقوق الملكية

1,050,000 1,387,000 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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قائمة الدخل الشامل للسنة المالية كما في 31 ديسمبر 2019م

2019م
تفاصيل

دينار كويتي

1,886,000 إيرادات النشاط

)826,000( يخصم: تكلفة النشاط

1,060,000 مجمل الربح

يضاف

18,000 إيرادات أخرى

1,078,000 مجمل الربح واإليرادات األخرى

يخصم: المصاريف العمومية واألعباء األخرى

)338,000( مصاريف إدارية وعمومية 

)52,000( استهالك ممتلكات ومعدات

)18,000( مخصص نهاية خدمة

)408,000( مجموع المصاريف واألعباء األخرى

670,000 صافي ربح السنة
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معطيات أخرى:

بلغت حركة مخصص نهاية الخدمة كاآلتي:. 1

بلغ سعر الصرف من الدينار الكويتي إلى الريال 12.25.. 2

لم تحدث أي تغيرات على قائمة التغيرات في حقوق الملكية عدا نتائج أعمال السنة.. 3

ضمن المصاريف العمومية يوجد مصاريف ضيافة بواقع 10,000 دينار كويتي.. 4

لم تمول األرصدة الدائنة محسومًا.. 5

المطلوب: تلبية لمتطلبات الشركة العربية ألحكام الالئحة تود الشركة تزكية استثمارها في الكويت، 
عليه؛ بيان المعالجة الزكوية.

حل المثال: ألغراض حسم االستثمار الخارجي في دولة الكويت من الوعاء الزكوي للشركة العربية، 
يتطلب من الشركة العربية التحقق من اآلتي:

يمثل هذا البند استثماًرا في شركة تابعة، عليه؛ يعتبر هذا االستثمار محتفًظا به ألغراض غير  	
المتاجرة.

نظًرا الختيار الشركة حسم هذا االستثمار من الوعاء الزكوي، يتطلب من الشركة العربية عمل اآلتي: 	

1- الحد األدنى الحتساب زكاة االستثمار الخارجي

تجدر اإلشارة إلى أن احتساب الزكاة يجب أال يقل عن الحد األدنى، وهو صافي الربح المحاسبي وفًقا للقوائم 
الشركة  حصة   X السعودي  الريال  إلى  الصرف  سعر   X كويتي  دينار   670,000( الكويتية  للشركة  المالية 

العربية في رأس مال االستثمار الخارجي  X %90 نسبة الزكاة %2.5(

رصيد نهاية العام
 مدفوع خالل

العام
مكون خالل العام أول المدة تفاصيل

47,000 37,000 18,000 66,000
 مخصص نهاية

الخدمة
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على ضوء ما سبق، سيكون الحد األدنى للزكاة هو:

2-احتساب الوعاء الزكوي وفًقا لالئحة:

1.2. التعديل على نتيجة النشاط

يتم التعديل على نتيجة النشاط وفًقا ألحكام المادتين الثامنة والتاسعة في الالئحة كاآلتي:

المبلغ تفاصيل

670,000 صافي الربح المحاسبي وفًقا للقوائم المالية )دينار كويتي(

603,000 670,000 X %90
 حصة الشركة العربية في صافي ربح

الشركة )دينار كويتي

7,386,750 12.25 X 603,000
 حصة صافي الربح بالريال السعودي

)ريال سعودي

184,668.75 %2.5 X 7,386,750 الحد األدنى للزكاة )ريال سعودي

670,000 الربح المحاسبي

يضاف )المصاريف غير جائزة الحسم(:

18,000 المكون من المخصصات خالل العام

10,000 مصاريف ضيافة خالل العام

698,000 صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة
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اإلضافات إلى الوعاء الزكوي

698,000 صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة

50,000 رأس المال أول العام

50,000 االحتياطيات أول العام

21,000 األرباح المدورة أول العام

33,000 جاري الشريك

29,000 المخصصات )أول العام ناقًصا المدفوع خالل العام(

881,000 إجمالي اإلضافات )1(

الحسميات من الوعاء الزكوي

542,000 الممتلكات والمعدات

542,000 إجمالي الحسميات )2(

339,000 المجموع )1 - 2(

698,000
الوعاء الزكوي )صافي الربح المعدل أو الوعاء أيهما 

أعلى(

628,200 حصة الشركة في الوعاء الزكوي %90

15,705 )الزكاة تقريبي(

192,386 تحويل العملة إلى الريال السعودي

2.2. الوعاء الزكوي
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بمقارنة الزكاة المحتسبة مع الحد األدنى فإن الزكاة المستحقة عن االستثمار الخارجي هو 192,386 رياال 

ا. سعوديًّ

4.4. اعتبارات أخرى بخصوص احتساب زكاة االستثمار الخارجي

)الشركة  الخارجي  أن يكون هذا االستثمار  المرجح  الخارجي، فمن  لزكاة االستثمار  المكلف  احتساب  عند 
الخارجية  االستثمارات  هذه  سلسلة  تكون  وقد  المملكة.  خارج  أخرى  استثمارات  عدة  يمتلك  األجنبية( 
ممتدة ألبعد من دولة الشركة في البلد األجنبي، عليه يتعين على الشركة المقيمة النظر في زكاة هذه 

الزكاة.  لجباية  التنفيذية  الالئحة  ألحكام  وفًقا  االستثمارات 
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5. التغير في تصنيف االستثمارات جائزة الحسم وأثرها على المعالجة 
ا      الزكوية

من الوارد في الواقع العملي أن يتعين على المكلفين من الشركات المستثمرة في شركات أخرى تعديل 
تصنيف  في  تغير  التعديل  هذا  عن  ينجم  قد  النقصان.  أو  بالزيادة  سواء  السنة،  خالل  استثماراتها  حصص 
طبيعة هذا االستثمار من الناحية المحاسبية. مثاًل؛ في الحاالت التي تقوم بها الشركة المستثمرة بامتالك 
حصص ضئيلة غير مسيطرة في أسهم شركة بزيادة قيمة استثمارها ليصبح هذا االستثمار بمثابة ممارسة 
التغيير سينجم عنه تعديل في طبيعة  المستثمر فيها. إن طبيعة هذا  الشركة  تأثير هام على سياسات 

تصنيف هذا االستثمار من الناحية المحاسبية مما يتطلب إعادة دراسة آثار العملية من الناحية الزكوية.

قد يأخذ إعادة تصنيف االستثمار أحد األشكال غير الحصرية التالية:

اآلخر  	 الشامل  الدخل  أو  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ملكية  حقوق  في  استثمارات 
الهام أو السيطرة على أشكال االستثمارات  التأثير  إلى شركة زميلة أو شركة تابعة عند ثبوت تحقق 

التوالي(. )على  المذكورة 

استثمارات في شركات زميلة أو تابعة إلى استثمارات تعالج وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  	
)9( )استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر(.

الدولي  	 المعيار  البيع وفق  أو حليفة إلى موجودات محتفظ بها لغرض  تابعة  استثمارات في شركات 
.)5( المالي رقم  للتقرير 

بالنظر إلى التغير في تصنيف االستثمار تبًعا لوقوع ظرف ما، مما يؤثر على طبيعة ملكية الشركة المستثمرة 
في الشركة المستثمر بها؛ فإن الفاصل في المعالجة الزكوية هو تحديد الغاية من تملك هذا االستثمار 
بهذا  االعتراف  إعادة  إلى  زميلة  الهام في شركة  التأثير  التصنيف. فمثاًل قد يؤدي فقدان  التغير في  بعد 
االستثمار تحت نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( )األدوات المالية(، عليه؛ تقوم الشركة بتصنيفه 
على أنها استثمارات بالقيمة العادلة. وهذا التغير ال يكون له أثر في جواز حسم هذا االستثمار طالما أن 
نموذج أعمال المنشأة في إدارة االستثمارات يفضي باالحتفاظ بهذه األسهم أو االستثمارات على المدى 
الطويل، دون وجود نظرة على المدى القصير لبيع هذه االستثمارات أو االحتفاظ بها لزيادة عوائد أو تحقيق 
الربح على المدى القصير)لغرض المتاجرة(. وبالتالي تبقى هذه االستثمارات مؤهلة لتكون جائزة الحسم 

من الوعاء الزكوي بعد التحقق من الضوابط األخرى المذكورة في الالئحة.

وفًقا  للبيع  متاحة  أنها  على  تصنيفها  أو  للبيع  االستثمارات  هذه  عرض  الشركة  تقرر  قد  أخرى  ناحية  من 
بشكل  معروضة  االستثمارات  هذه  تبقى  األحوال  هذه  في  بها.  المعمول  المحاسبية  للمتطلبات 
من  المثال  سبيل  على  القادمة  شهًرا   12 ال  خالل  منها  التخلص  حين  إلى  المالية  القوائم  في  منفصل 
التصنيف  تاريخ  ابتداء من  الحالة-  الشركة -في هذه  نية  إن  للبيع.  بها  أنها محتفظ  التصنيف على  تاريخ 
الوعاء  من  الحسم  جائزة  غير  االستثمارات  هذه  يجعل  مما  القصير،  المدى  على  للبيع  بها  االحتفاظ  هو 

التصنيف. تاريخ  من  الزكوي 
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6. مثال توضيحي لمعالجة االستثمارات واحتساب الوعاء الزكوي

مثال )16(: أظهرت القوائم المالية للشركة السعودية، وهي شركة مقيمة في المملكة ومسجلة لدى 
الهيئة، البيانات المالية التالية للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020م:

قائمة المركز المالي للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م

جميع المبالغ بالريال السعودي

م2019م م2020م تفاصيل

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

24,000 32,000 الممتلكات والمعدات

8,000 9,000 استثمارات عقارية

2,400 6,000 أصول غير ملموسة

2,700 3,000 استثمارات في شركات تابعة

2,500 3,000 استثمارات في شركات حليفة ومشاريع مشتركة

3,200 4,100 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

42,800 57,100 إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

24,000 26,000 بضاعة

900 1,100 أصول حق اإلرجاع

22,000 25,600 ذمم مدينة تجارية

5,000 4,500 أصول العقد

15,300 22,741 نقد وما في حكمه

67,200 79,941 إجمالي الموجودات المتداولة

- 13,500 أصول غير متداولة محتفظ بها لغير غرض البيع



59

67,200 93,441

110,000 150,541 إجمالي الموجودات

االلتزامات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

26,800 26,800 رأس المال

900 900 احتياطيات

26,000 36,891 أرباح مبقاة

53,700 64,591 إجمالي حقوق الملكية

التزامات غير متداولة

23,000 22,000 قروض طويلة األجل

1,400 4,100 منح حكومية

3,500 5,400 مخصص منافع الموظفين

27,900 31,500 إجمالي التزامات غير متداولة

االلتزامات المتداولة 

13,000 20,800 ذمم دائنة تجارية

2,400 2,900 التزامات العقد

5,800 7,100 إيرادات مقبوضة مقدًما

3,100 2,800 قروض قصيرة األجل

400 3,050 التزامات مالية أخرى متداولة

3,700 4,800 مخصص الزكاة

28,400 41,450 إجمالي االلتزامات المتداولة

      - 13,000 التزامات مرتبطة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع

   56,300 85,950 إجمالي االلتزامات

110,000 150,541 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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    جميع المبالغ بالريال السعودي                     

م2020م تفاصيل

   179,000 اإليراد من عقود العمالء

    1,400 دخل إيجارات

   180,400 إجمالي اإليرادات

  )136,000( تكلفة اإليرادات

    44,400 مجمل الدخل

    2,400 إيرادات أخرى

   )14,000( مصاريف بيع وتوزيع

   )18,000( مصاريف إدارية

    )2,550( مصاريف تشغيلية أخرى

    12,250 الربح التشغيلي

    )1,300( مصاريف فوائد

     200 دخل تمويلي

     100 أخرى

     300 حصة في دخل الشركات التابعة

     500 حصة في دخل الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

    12,050 الدخل من العمليات التشغيلية قبل مخصص الزكاة

)1159( مصروف الزكاة

10,891 الدخل من العمليات التشغيلية بعد مخصص الزكاة

قائمة المركز المالي للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م
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مالحظات إضافية 

تقوم الشركة العربية السعودية بتقديم إقرار زكوي مستقل للهيئة، وذلك من خالل القوائم المالية . 1
المنفصلة التي تصدرها كما هي موضحة أعاله.

تتمثل االستثمارات في الشركة التابعة باستثمارات في حصص شركات عاملة خارج المملكة العربية . 2
تم  عليه؛  الزكوي،  الوعاء  من  االستثمارات  حسم  الشركة  اختارت  بالكامل.  مملوكة  غير  السعودية 
بموجب  بشأنها  المستحقة  الزكاة  باحتساب  وقامت  الخارجية،  االستثمارات  حسم  بضوابط  االمتثال 

سعودي. ريال   75 المستحقة  الزكاة  بلغت  قانوني.  محاسب  شهادة 

داخل . 3 عاملة  مشتركة  ومشاريع  حليفة  شركات  في  استثمارات  السعودية  العربية  الشركة  تمتلك 
المملكة العربية السعودية ومسجلة لدى الهيئة. قامت الشركة الحليفة بتقديم اإلقرار الزكوي للعام 

بشأنه. المستحقة  الزكاة  وسداد  2020م 

تحتفظ الشركة باستثمارات أخرى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي تتمثل . 4
باستثمارات في أسهم بعض الشركات المتداول أسهمها في السوق السعودي. بلغ الرصيد المتراكم 

للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات 900 ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2020م.

للموظفين . 5 ترفيهية  بمصاريف  تتمثل  سعودي  ريال   100 بواقع  بالنشاط  مرتبطة  غير  مصاريف  يوجد 
بالنشاط. مرتبطة  غير  وأخرى 

كانت حركة مخصص منافع الموظفين خالل العام 2020م كاآلتي:. 6

رصيد نهاية السنة
 المسدد خالل

العام
 المكون خالل

العام
أول العام البند

5400 1000 2900 3500
 مخصص منافع

الموظفين

خالل العام 2020م قررت الشركة التخلص من خط إنتاجي، وقررت تصنيف هذا الخط على أنه أصول غير . 7
متداولة محتفظ به لغرض البيع، وذلك بعد استيفاء شروط التصنيف من الناحية المحاسبية. إن الخط 

اإلنتاجي جاهز للبيع الفوري ويتوقع بيع الخط اإلنتاجي خالل ال 12 شهًرا القادمة.
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رصيد نهاية السنة
 المسدد خالل

العام
 المكون خالل

العام
أول العام البند

4800 59 1159 3700 مخصص الزكاة

رصيد نهاية السنة سدادات العام
 مسحوبات خالل

العام
أول العام البند

24800 10000 8700 26100
 قروض قصيرة
وطويلة األجل

4100 - 2700 1400 منح حكومية

يوجد لدى الشركة قروض طويلة وقصيرة األجل باإلضافة إلى تمويل حكومي على شكل منح. كانت . 8
حركة القروض والمنح الحكومية خالل العام 2020م كاآلتي:

بنود محسومة من  أو  لتمويل شراء موجودات  العام  لم يتم استخدام أي مسحوبات خالل  أنه  العلم  مع 
الوعاء الزكوي. كما تتوقع الشركة سداد مسحوبات العام من القروض والمنح خالل ال 12 شهًرا القادمة.

بخصوص باقي االلتزامات باستثناء مخصص الزكاة، وبعد تحقق الشركة من ضوابط اإلضافات المنصوص . 9
عليها في الالئحة، بلغ الرصيد الذي »تنطبق عليه اإلضافة« 400 ريال سعودي.

كانت حركة مخصص الزكاة ما يلي:. 10
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على ضوء المعطيات أعاله، ستقوم الشركة السعودية باحتساب الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة على 
النحو التالي:

المبلغ )ريال سعودي( مرجع تفاصيل

 الخطوة األولى: احتساب صافي الربح المعدل
ألغراض الزكاة

12050 صافي الربح المحاسبي

يضاف: مصاريف غير جائزة الحسم

100 مصاريف ترفيهية وأخرى غير مرتبطة بالنشاط

2900 المكون من مخصص منافع الموظفين

15050 أ صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة

الخطوة الثانية: احتساب اإلضافات للوعاء الزكوي

اإلضافات:

26800 رأس المال أول العام

900 االحتياطيات أول العام

26000 األرباح المبقاة أول العام

2500
ناقًصا العام  )أول  الموظفين  منافع   مخصص 

العام خالل  )المدفوع 

16100
قروض طويلة األجل )أول العام ناقًصا المدفوع خالل 

العام(

1400 منح حكومية )أول العام(

400 التزامات ينطبق عليها شروط اإلضافة

5800
مقبوضات مستلمة مقدًما )رصيد بداية العام أو نهاية 

العام؛ أيهما أقل(

900
احتياطي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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3641 مخصص الزكاة

84441 ب إجمالي اإلضافات

الخطوة الثالثة: احتساب الحسميات من الوعاء الزكوي

ما يحسم من الوعاء الزكوي

32000 الممتلكات والمعدات

9000 استثمارات عقارية

6000 أصول غير ملموسة

3000 استثمارات في شركات تابعة

3000 استثمارات في شركات حليفة ومشاريع مشتركة

4100 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

57100 ج مجموع الحسميات

الزكوي الوعاء  احتساب  الرابعة:  الخطوة 

42391 د=أ+ب-ج
إجمالي مكونات الوعاء الزكوي )صافي الربح المعدل 

واإلضافات ناقًصا الحسميات(

42391
الوعاء الزكوي )الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل 

أيهما أكبر(

376 أ × %2.5 الزكاة )على صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة(

707
X366/354)ب-ج( في 

 %2.5
الزكاة على باقي مكونات الوعاء

75 هـ
يضاف زكاة االستثمارات الخارجية بموجب شهادة 

محاسب قانوني

1158 إجمالي الزكاة المستحقة
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يالحظ من المثال السابق ما يلي بخصوص معالجة االستثمارات:

دون . 1 المشتركة  والمشاريع  والحليفة  التابعة  الشركات  في  لالستثمارات  الدفترية  القيمة  حسم  تم 
تعديل.

لم يتم التعديل على نتيجة النشاط بخصوص الحسابات المرتبطة بتلك االستثمارات والمعترف بها في . 2

بيان الدخل، والمتمثلة بحصة الشركة في نتائج أعمال الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة.

الدخل . 3 العادلة من خالل  بالقيمة  العادلة عند حسم االستثمارات  القيمة  التغير في  باالعتبار  تم األخذ 
الشامل اآلخر تجنًبا لحسم قيمة أكبر من الالزم أو أقل من الالزم، أي للوصول إلى تكلفة االستثمار.

مثل . 4 وغيرها،  المتداولة  كالموجودات  الزكوي  الوعاء  من  حسمها  يتم  لم  الموجودات  بعض  هنالك 
البيع. بغرض  بها  محتفظ  متداولة  غير  الموجودات 
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7. إدراج بنود االستثمارات في نموذج اإلقرار الزكوي

 
1.7. القسم الخاص باحتساب الوعاء الزكوي للمكلفين الذين يمسكون حسابات    

نظامية

اإلضافات للوعاء الزكوي

الحسميات من الوعاء الزكوي
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2.7. االستثمارات الخارجية

يتم إدراج البند القيمة الدفترية لالستثمارات الخارجية ضمن الحسميات من الوعاء الزكوي بعد احتساب 
الزكاة بشأنها بموجب شهادة محاسب قانوني:
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3.7. استثمارات داخل المملكة 

السعودية  العربية  المملكة  داخل  مقيمة  شركات  في  المحلية  لالستثمارات  الدفترية  القيمة  إدراج  يتم 
ضمن الجدول المرفق في اإلقرار، مع األخذ باالعتبار تعريف الشركة المستثمر بها من خالل الرقم المميز أو 

رقم التعريف الوارد في الجدول كالسجل التجاري أو رقم الشركة:
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4.7. التغيرات في القيمة العادلة

في حال إدراج استثمارات بالقيمة العادلة ضمن البنود المحسومة من الوعاء الزكوي، تدرج التغيرات في 
القيمة العادلة والمعترف بها خارج قائمة الدخل ضمن الحقل الموضح أدناه. وفي حالة التغيرات السالبة 

في القيمة العادلة، من الممكن إدراج هذه التغيرات ضمن الحسميات األخرى:
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5.7. شهادة المحاسب القانوني الصادرة بشأن احتساب زكاة االستثمارات الخارجية

يتم إرفاق شهادة المحاسب القانوني تأييًدا لمبلغ الزكاة المحتسب على االستثمارات الخارجية:
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المتعلقة  المالي  المركز  قائمة  بنود  ألهم  الزكوية  المعالجة   :1 ملحق 
باالستثمارات

الحكم وفًقا لالئحة المعالجة الزكوية البند

مؤهلة لتكون جائزة الحسم من 
الوعاء الزكوي في حال تلبيتها 

ضوابط الحسم الواردة في الفقرتين 
الرابعة والخامسة من المادة 

الخامسة في الالئحة.

موجودات غير زكوية.
استثمارات )أدوات حقوق ملكية( 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر.

مؤهلة لتكون جائزة الحسم من 
الوعاء الزكوي في حال تلبيتها 

ضوابط الحسم الواردة في الفقرتين 
الرابعة والخامسة من المادة 

الخامسة في الالئحة.

موجودات غير زكوية.
استثمارات )أدوات حقوق ملكية( 

بالقيمة العادلة من الربح أو الخسارة 
- غير محتفظ بها للمتاجرة.

ال تحسم من الوعاء الزكوي. موجودات زكوية.
استثمارات )أدوات حقوق ملكية( 

بالقيمة العادلة من الربح أو الخسارة 
- محتفظ بها للمتاجرة.

ال تحسم من الوعاء الزكوي 
مع تطبيق االستثناءات الواردة 
في القرارات الوزارية رقم )2215( 

و)2218(.

موجودات زكوية.
استثمارات )أخرى( بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ مثل: 
أدوات الدين.

ال تحسم من الوعاء الزكوي 
مع تطبيق االستثناءات الواردة 
في القرارات الوزارية رقم )2215( 

و)2218(.

موجودات زكوية.
استثمارات )أخرى( بالقيمة العادلة 
من الربح أو الخسارة؛ مثل: أدوات 

الدين والمشتقات المالية.

ال تحسم من الوعاء الزكوي 
مع تطبيق االستثناءات الواردة 
في القرارات الوزارية رقم )2215( 

و)2218(.

موجودات زكوية.
استثمارات بالتكلفة المطفأة؛ مثل: 

أدوات الدين.

مؤهلة لتكون جائزة الحسم من 
الوعاء الزكوي في حال تلبيتها 

ضوابط الحسم الواردة في الفقرتين 
الرابعة والخامسة من المادة 

الخامسة في الالئحة.

موجودات غير زكوية. استثمارات في شركات تابعة.

مؤهلة لتكون جائزة الحسم من 
الوعاء الزكوي في حال تلبيتها 

ضوابط الحسم الواردة في الفقرتين 
الرابعة والخامسة من المادة 

الخامسة في الالئحة.

موجودات غير زكوية.
استثمارات في شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة.
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ملحق 2: المعالجة الزكوية ألرباح استثمارات حقوق الملكية

تقييم االستثمار بالقيمة العادلة
تقييم االستثمار بطريقة 

حقوق الملكية

تقييم 
االستثمار 

بطريقة التكلفة

نوع األرباح/طريقة 
معالجة االستثمار

ستكون من خالل قائمة الدخل، 
وتنعكس في ربح العام الزكوي، 

وتقفل في حقوق الملكية، وتضاف 
ضمن مكونات الوعاء

الربح المحقق )نتائج أعمال الشركة 
الزميلة خالل السنة( يتم اعتباره 

ضمن اإليرادات في قائمة الدخل، 
ويصبح جزء من األرباح المعدلة 

)زكويًا( والتي ستكون أحد عناصر 
الوعاء، كما أنه سيكون لألرباح أثر 

في قيمة االستثمار في نهاية 
الفترة

ال يوجد أثر على 
قيمة األصل 
)االستثمار(

أرباح محققة

من خالل قائمة الدخل ستكون من 
خالل قائمة الدخل، وتنعكس في 

ربح العام الزكوي، وتقفل في حقوق 
الملكية، وتضاف ضمن مكونات 

الوعاء من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ستضاف من خالل معالجة الالئحة 

للتغير في القيمة العادلة

- - أرباح غير محققة

ستكون من خالل قائمة الدخل، 
وتنعكس في ربح العام الزكوي، 

وتقفل في حقوق الملكية، وتضاف 
ضمن مكونات الوعاء

تخفض قيمة األصل 

)االستثمار(

توزيعات األرباح 
يتم اعتبارها 

ضمن اإليرادات 
في قائمة الدخل، 

ويصبح جزء من 
األرباح المعدلة 
)زكويًا( والتي 
ستكون أحد 
عناصر الوعاء

توزيعات األرباح

تعتبر أحد عناصر الدخل الشامل اآلخر، 
والتي ستؤثر على قيمة حقوق 

الملكية المضافة لمكونات الوعاء، 
كما أنه سيكون للبند أثر في قيمة 

االستثمار في نهاية الفترة

تعتبر أحد عناصر الدخل الشامل 
اآلخر، والتي ستؤثر على قيمة 

حقوق الملكية المضافة لمكونات 
الوعاء، كما أنه سيكون للبند أثر في 

قيمة االستثمار في نهاية الفترة

-

بنود الدخل الشامل 
اآلخر المتعلقة 

باالستثمارات

)ترجمة العمالت(
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فيما يتعلق ببيع االستثمارات )لغير غرض المتاجرة(: 

بيع  فإن  الزكوي(  الوعاء  )مكونات  الحسم  وعناصر  اإلضافة  عناصر  على  بناء  الزكاة  احتساب  حال  في  أ- 
عليها. يؤثر  ال  المتاحة  االستثمارات 

ب - في حال إصابة صافي الدخل كحد أدنى للوعاء، فيتم التعديل على نتيجة النشاط من خالل استدعاء 
من  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  على  الفقرة  هذه  )تنطبق  اآلخر،  الشامل  الدخل  قائمة  من  البند  هذا 

الدخل الشامل اآلخر(.. خالل قائمة 

قاعدة عامة: تعتمد القيم الظاهرة في نهاية الفترة المالية لالستثمار. 	

تكون معالجة الخسائر بعكس معالجة األرباح. 	
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1. ما أنواع االستثمارات المؤهلة لتكون جائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلفين 
الذين يمسكون حسابات نظامية؟

وفًقا ألحكام الالئحة فإن االستثمارات المؤهلة هي تلك المتمثلة في امتالك حصص في شركات 
الرابعة، وقد  المادة  الرابعة والخامسة من  الفقرتين  المذكورة في  الضوابط  أو خارجية وفق  محلية 

تأخذ هذه االستثمارات أحد األشكال التالية:

استثمارات في شركات تابعة. 	

استثمارات في شركات زميلة. 	

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل  	

اآلخر. 

عدا ذلك، قد تأخذ بعض البنود األخرى شكل االستثمارات، مثل االستثمارات في حصص عقارية أو 
وفق  ومعالجتها  إليها  النظر  المكلف  على  يتعين  والتي  أخرى  أطراف  مع  مشتركة  أخرى  ترتيبات 

وغيرها. العقارية  االستثمارات  المثال  سبيل  على  منها  ويذكر  الصلة،  ذات  األخرى  الالئحة  أحكام 

2.  في حال تملك استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، هل يتطلب 
تعديل نتيجة النشاط بالتغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها من خالل الربح أو 

الخسارة؟

النشاط باألرباح أو الخسائر غير  التغيرات موجبة أو سالبة ال يتطلب تعديل نتيجة  سواء كانت هذه 
المحققة.

3. هل التغير في تصنيف االستثمار له تبعات أو أثر على مدى جواز حسم االستثمار 
من الوعاء الزكوي؟

الفاصل في تقييم مدى جواز الحسم هو أن تكون في أدوات حقوق ملكية أو حصص في شركات، 
باإلضافة إلى أن تكون محتفًظا بهذه االستثمارات لغرض غير المتاجرة. وعليه؛ فالتغير في التصنيف 
بحد ذاته قد ال يؤثر على الغاية من االحتفاظ بهذه االستثمارات. مثاًل قد تمتلك شركة نسبة 25% من 
شركة أخرى مصنفة كشركة زميلة نتيجة ممارسة التأثير الهام عليه. مثل هذه االستثمارات تعتبر في 
الجوهر على أنها لغير المتاجرة. ومع ذلك قد تفقد الشركة المستثمرة هذا التأثير الهام مما قد يتطلب 
االعتراف بها كاستثمارات بالقيمة العادلة، مع إبقاء نية االحتفاظ لغير المتاجرة كما هي. وعليه فال 

يؤثر التغير في التصنيف المحاسبي على المعالجة الزكوية بافتراض ثبات العوامل األخرى.

ملحق 3: األسئلة الشائعة 
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الشركة  تطبق  المملكة.  خارج  أخرى  شركات  في  المقيمة  الشركات  إحدى  تستثمر   .4
الخارجية نظام جباية الزكاة، هل يجوز اعتبار هذا االستثمار مزكى عنه ألغراض الالئحة 

الزكوي؟ الوعاء  والحسم من 

في  الهيئة  لدى  وسدادها  الزكاة  احتساب  المقيمة  الشركة  على  يتعين  الالئحة،  لنصوص  وفًقا 
هذه  تزكية  تم  إذا  عما  النظر  بغض  المملكة،  في  قانوني  محاسب  شهادة  بموجب  المملكة 

األم. البلد  في  االستثمارات 

في  استثماراتها  عن  للمحاسبة  التكلفة  طريقة  المقيمة  الشركات  إحدى  تتبع   .5
التابعة والزميلة التي تسيطر عليها، كيف يتم حسم هذه االستثمارات من  الشركات 

الزكوي؟ الوعاء 

االستثمار  قيمة  بحسم  يقوم  المكلف  فإن  الالئحة  في  الواردة  الحسم  ضوابط  من  التحقق  بعد 
والمعترف  وجدت(  )إن  بالتوزيعات  النشاط  نتيجة  على  التعديل  عدم  مع  بالتكلفة  به  المعترف 

الخسائر. أو  األرباح  قائمة  في  بها 

6. كيف يتم معالجة المخصص المكون نتيجة إلغاء االعتراف في االستثمارات والناجمة 
عن الخسائر المتكررة التي تتجاوز رصيد هذه االستثمارات؟

االستثمار،  رصيد  تجاوزت  التي  الخسائر  هذه  نتيجة  المخصصات  برصيد  االعتراف  إلغاء  عند 
هذه  في  الشركة،  على  مترتبة  قانونية  بالتزامات  تتمثل  بمخصصات  المقابل  في  واالعتراف 
الحالة قد تعالج مثل هذه االلتزامات كمخصصات؛ وفًقا ألحكام الالئحة بإضافة رصيد المخصص 
كانت  إذا  وجد(.  )إن  السنة  خالل  المكون  بالجزء  النشاط  نتيجة  تعديل  مع  الزكوي،  الوعاء  إلى 
المادة  ألحكام  وفًقا  يعالج  فإنه  المخصصات  شروط  عليه  تنطبق  ال  التزام  هو  البند  هذا  طبيعة 

اإلضافات. حدود  تطبيق  مع  األخرى  الرابعة 
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التواصل معنا

اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  للزكاة  خاضعة  معاملة  أي  بشأن  المعلومات  من  المزيد  على  للحصول 

www.zatca.gov.sa

التالي الرقم  على  معنا  التواصل  أو   
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