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الدليـــل اإلرشـــادي الخـــاص بالتحـــول إلـــى المعاييـــر الدوليـــة 

للتقريـــر المالـــي 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار«

وأثرهـــا علـــى حســـاب الـــزكاة للمكلفيـــن الملزميـــن بمســـك حســـابات نظاميـــة 

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية

اإلصدار األول  نوفمبر  2021م

ــث  ــى آخــر تحديـ ــود لاّطــاع عـلـ ــذا الـكــ ــح هــ امـسـ
لـهــــذا المستنـــد وكـــافة المستنـــدات المـنـشـــورة

zatca.gov.sa ــي  ــع اإللكترون ــارة الموق يـ ــفضل بز أو تـ
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يمثـــل هذا الدليـــل مفهوم الهيئة وتفســـيرها فيمـــا يتعلـــق بتطبيق الائحـــة التنفيذية 
لجبايـــة الـــزكاة الصـــادرة بموجب القـــرار الوزاري رقـــم 2216 تاريـــخ 7 رجب 1440هــــ وال ُيعد 
مســـتنًدا نظامًيا وُتعد نصوصه مواًدا إرشـــادية - غيـــر ملزمة للهيئـــة - وال ُيغني عن الرجوع 

إلـــى الائحة التنفيذيـــة لجباية الـــزكاة والقواعد والقـــرارات ذات الصلة.

ويتضمـــن هـــذا الدليـــل ملخًصا ألهـــم االعتبارات فيمـــا يتعلق بتطبيـــق المعاييـــر الدولية 
للتقريـــر المالـــي المعتمدة فـــي المملكة العربيـــة الســـعودية، وال ُيعد مســـتنًدا نظامًيا، 
وتعـــد نصوصه مواًدا إرشـــادية، وال ُيغني عن الرجـــوع إلى المعايير الدوليـــة للتقرير المالي 
المعتمـــدة في المملكة العربية الســـعودية والمعايير واإلصـــدارات األخرى المعتمدة من 
الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين. إن جميع المخططات والرسومات في الدليل 
تم إعدادها ألغـــراض التوضيح وقد ال تشـــمل جميع متطلبات واســـتثناءات المعايير. هذا 
وتخلـــي الهيئـــة صراحًة مســـؤوليتها عن أية واجبـــات أو التزامات تجاه أي شـــخص أو كيان 
قـــد تنتج عن اســـتخدامه لهـــذا الدليل المرفـــق. كما يرجـــى التنويه أن هـــذا الدليل ال يعبر 
عن أي اســـتنتاج حـــول المعالجة المحاســـبية المناســـبة اســـتناًدا إلى حقائـــق محددة وال 
يوصـــي بسياســـات أو معالجات محاســـبية يتعين على المســـتخدم لهذا الدليـــل اختيارها 

تطبيقها. أو 
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المقّدمة:

ماذا يقدم الدليل اإلرشادي؟ 

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

الماليـــة 1 يناير 2017م. 

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

في ظل التحـــول إلى هـــذه المعايير.

يتطرق هذا الدليل إلى المعيار الدولي اآلتي:

المعيار الدولي للتقرير المالي )16( ”عقود اإليجار“.

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

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

وحرًصـــا من هيئة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك على مواكبة هذا التحـــول الجوهري، قامت الهيئة فـــي حصر وصياغة 
أبـــرز اآلثـــار المترتبة عـــن التحول على حســـاب الزكاة لشـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخاص فـــي المملكـــة العربية 

السعودية.
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نظرة عامة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(

1. هدف المعيار: 

يحـــدد هـــذا المعيار المبـــادئ المتعلقة باإلثبات والقيـــاس والعرض واإلفصاح عـــن عقود اإليجـــار، والهدف هو ضمان 
أن يقـــدم المســـتأجرون والمؤجـــرون معلومات مائمـــة تعبر بصدق عـــن تلك المعلومـــات، وتوفر هـــذه المعلومات 
أساًســـا لمســـتخدمي القوائـــم المالية لتقييـــم أثر عقود اإليجـــار على المركـــز المالـــي، واألداء المالـــي، والتدفقات 

النقدية للمنشـــأة.

يجب أن تأخذ المنشـــأة في الحســـبان أحكام وشـــروط العقود، وجميع الحقائـــق والظروف المتعلقـــة بها عند تطبيق 
هـــذا المعيار، ويجـــب على المنشـــأة تطبيق هـــذا المعيار بصورة متســـقة على العقـــود ذات الخصائص المتشـــابهة، 

المتشـــابهة. الظروف  ظل  وفي 

2. ملخص النطاق:

اسم المعيار  المعيار الذي ينطبق أهم االستثناءات من المعيار الدولي للتقرير المالي )16( 

المالـــي  للتقريـــر  الدولـــي  المعيـــار 

المعدنيـــة  المـــوارد  "استكشـــاف   )6(

. " يمهـــا تقو و

المعيار الدولي للتقرير المالي )6(

عقـــود اإليجـــار الستكشـــاف أو اســـتخدام المعادن 

والنفط والغـــاز الطبيعي ومـــا يماثلها مـــن الموارد 

المتجددة. غيـــر 

معيار المحاسبة الدولي )41( "الزراعة". معيار المحاسبة الدولي )41(
عقود إيجار األصول الحيوية المحتفظ بها بواسطة 

المستأجر.

لجنـــة تفســـيرات المعايير الدوليـــة للتقرير 

الخدمـــة  امتيـــاز  "ترتيبـــات   )12( المالـــي 

. " مة لعا ا

لجنـــة تفســـيرات المعاييـــر الدوليـــة 

المالـــي )12( للتقريـــر 
ترتيبات امتياز الخدمة العامة.

 )15( المالـــي  للتقريـــر  الدولـــي  المعيـــار 

العمـــاء". مـــع  العقـــود  مـــن  "اإليـــراد 
المعيار الدولي للتقرير المالي )15(

تراخيـــص الملكيـــة الفكريـــة الممنوحـــة بواســـطة 

. جر لمؤ ا

معيـــار المحاســـبة الدولـــي )38( "األصول 

الملموســـة". غير 
معيار المحاسبة الدولي )38(

الحقوق المحتفظ بها بواســـطة المســـتأجر بموجب 

اتفاقيات ترخيـــص لبنود مثل: األفام الســـينمائية، 

وتسجيات الفيديو، والمســـرحيات، والمخطوطات، 

والبراءات، وحقوق النشـــر.
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نظرة عامة عن المعيار الدولي للتقرير المالي )16(

- معيار المحاسبة الدولي 17  عقود اإليجار. 
.IFRIC 4 تفسير- 

- تفسير SIC 15 اإليجارات التشغيلية - الحوافز. 
- تفســـير SIC 27  تقييم جوهر المعامات في الشـــكل 

القانونـــي لعقد اإليجار .

المعيار الدولي الذي حل محله تاريخ السريان

1 يناير 2019م

المعيار السعودي الذي حل محله

معيار المحاسبة عن عقود 
اإليجار 14

• معيار المحاسبة 16 يتعامل مع المستأجرين حيث يتطلب رسملة جميع اإليجارات )مع بعض اإلستثناءات(.
• لم يقم معيار 16 بتغيير المحاسبة للمؤجرين.

• محاسبة المؤجرين ما زالت مبنية على أساس تصنيف اإليجار إما رأسمالي أو تشغيلي.  

وبالتالي كانت اإليجارات 
التشغيلية مصدر تمويل 
خارج الميزانية العمومية

لم يتم بالسابق رسملة اإليجارات التشغيلية 
ولكنه يعطي حقوق والتزامات اإليجار 

والتي لم يكن يعترف بها

القواعد السابقة لمعيار المحاسبة 
الدولي 17  قامت بتعريف 

اإليجارات التشغيلية والرأسمالية
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تقييم ما إذا كان العقد ُيعد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار

إن عقد اإليجار هو عقد، أو جزء من عقد، يحول الحق 
في استخدام أصل )األصل محل العقد( لفترة من 

الزمن في مقابل عوض /بدل

هل للعميل الحق في الحصول على ما يقارب جميع المنافع 
االقتصادية من استخدام األصل طوال فترة االستخدام؟

هل للعميل أو المورد، أو ليس ألي طرف، الحق في توجيه 
كيفية وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام؟

هل للعميل الحق في تشغيل األصل طول فترة االستخدام، 
بدون أن يكون للمورد الحق في تغيير تعليمات التشغيل تلك؟

هل صمم العميل األصل بطريقة تحدد مسبًقا كيفية وغرض 
استخدام األصل طوال فترة االستخدام؟

ينطوي العقد على عقد إيجار ال ينطوي العقد على عقد إيجار

هل يوجد أصل محدد

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

العميلالمورد

ال يمتلك أي طرف ذلك الحق.
كيفية وغرض استخدام األصل محددان مسبًقا

المعيار الدولي للتقرير المالي 16، الباب الثاني، ب 31: مخطط قد يساعد المنشآت في تقييم ما إذا كان العقد ُيعد عقد 

إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.

أبرز المتطلبات حسب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(

3. المستأجر

المتطلب حسب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( الموضوع

يتم إثبات معظم عقود اإليجار في المركز المالي. اإلثبات في المركز المالي 

أصول حق االستخدام.  	

التزامات اإليجار. 	
األصول وااللتزامات

أصل حق االستخدام = التزام اإليجار.  	

التزام اإليجار = القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية. 	
القياس األولي 

أصل حق االستخدام = يتم إهاكه على مدى عمر العقد، أو العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام، أيهما 

أقصر.

االلتزام: يتم زيادته بالفوائد، وإطفاؤه من خال دفعات السداد.

القياس الاحق 

مصاريف اإلهاك. 	

مصاريف تمويل. 	
قائمة األرباح أو الخسائر  

العقود قصيرة األجل )أقل من 12 شهر(.

العقود ذات القيمة المنخفضة.
استثناءات اإلثبات 
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4. المؤجر

المتطلب حسب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( الموضوع

اإليجار التشغيلي اإليجار التمويلي

ال يتـــم في أي حـــال من األحوال 

إثبـــات اإليجـــار التشـــغيلي فـــي 

المالي. المركـــز 

إذا ما انطبقت ضوابط اإليجار التمويلي. اإلثبات في المركز المالي 

ال ينطبق. صافي االستثمار. األصول وااللتزامات

ال ينطبق.

في تاريـــخ بداية عقد اإليجـــار، تتكون دفعات اإليجـــار المدرجة في  	

قياس صافي االســـتثمار فـــي عقد اإليجار من الدفعـــات التالية:

)أ( الدفعات الثابتة ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة الدفع.

)ب( دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل.

)ج( أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر.

)د( ســـعر ممارســـة خيار الشـــراء إذا كان المســـتأجر متأكًدا بصورة 

معقولة من ممارســـة هـــذا الخيار.

)هـ( دفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار

القياس األولي 

ال ينطبق.
يتـــم زيادة صافي االســـتثمار مـــن خال إيـــراد الفوائـــد، وإطفاؤه من 

الســـداد. تحصيات  خال 
القياس الاحق 

إيراد اإليجار. إيراد الفوائد. قائمة األرباح أو الخسائر  

5. يمثل الرسم البياني التالي حركة المصروفات )الفوائد واإلهالك( خالل فترة عقد اإليجار - للمستأجر

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

1 2 3 4 5 6 7 8

اإلهاك

الفوائد

الخط المستقيم يمثل مصروف اإليجار حسب المعيار السابق
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أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( على الوعاء الزكوي

6. مقدمة: 

بالنظـــر إلـــى الجوانب والمعالجة المحاســـبية التي تـــم التطرق إليها فـــي المعيار الدولـــي للتقرير المالـــي رقم )16(، 
وبالنظـــر إلـــى االختافات في المعالجة المحاســـبية لعقود التأجير التشـــغيلي، والمطلوب معالجتهـــا وفًقا للضوابط 
المذكـــورة فـــي المعيار بعد التحـــول؛ فإن عناصر هذه االختافات المحاســـبية يجـــب أن ينظر إليها جنًبـــا إلى جنب مع 

المواد التالية فـــي الائحة التنفيذيـــة لجباية الزكاة:

1. مصروف االستهالك ومصاريف الفائدة:  

نصـــت المادة الثامنة فـــي الفصل الثالـــث )التعديل على نتيجة النشـــاط( في الائحـــة التنفيذية لجبايـــة الزكاة على 
اآلتي:

"يجوز حسم المصروفات اآلتية لتحديد صافي نتيجة النشاط:

المصروفات العادية والضرورية الازمة للنشاط. بشرط توفر الضوابط اآلتية:

أن تكـــون النفقة فعليـــة ومؤيدة بمســـتندات وقرائن تقبل بهـــا الهيئة وقابلـــة للتأكد من صحتهـــا، ولو كانت أ( 
متعلقة بســـنوات سابقة.

أن تكون مرتبطة بنشاط المكلف، وال تتعلق بمصروفات شخصية، أو بأنشطة أخرى ال تخص المكلف.	( 

ج(  أال تكـــون ذات طبيعة رأســـمالية. وفي حال إدراج مصروف ذي طبيعة رأســـمالية ضمـــن المصروفات؛ فتعدل 

بـــه نتيجة النشـــاط، ويضم إلـــى الموجودات الثابتة، ويســـتهلك ضمن اســـتهاك األصل".

كما نصت المادة المذكورة في فقرتها الرابعة على التالي:

"قســـط االســـتهاك الســـنوي لألصول الثابتة المملوكـــة للمكلف والمعدة لاســـتخدام في النشـــاط، وفًقا للمثبت 
في دفاتـــره التجارية، ما لـــم يثبت للهيئـــة مبالغة المكلف في القســـط".

2. الحق في استخدام األصل:

نصت المادة الخامسة في الفقرة )د( من البند األول والبند السادس من المادة المذكورة على اآلتي:

"يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود التالية:
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صافي األصول الثابتة وما في حكمها، ومنها -على سبيل المثال ال الحصر- ما يأتي:

صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية".

3. التزامات عقود اإليجار:

نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على اآلتي:

" يتكـــون وعـــاء الـــزكاة للمكلف الذي يمســـك الدفاتـــر التجارية مـــن جميـــع أمواله الخاضعـــة لجباية الـــزكاة، ومنها 
: تي آل ا

الديـــون المســـتحقة علـــى المكلف، المصنفـــة طويلة األجـــل وما في حكمهـــا، من مكونـــات الوعاء األخـــرى؛ مثل: 
التمويـــل الحكومـــي، والتمويـــل التجـــاري، الدائنيـــن، وأوراق الدفـــع، وحســـاب الســـحب على المكشـــوف، وقروض 

المـــاك أو الشـــركاء  )بمـــا في ذلـــك الحســـابات الجارية لهـــم(، على أن يراعـــى اآلتي:

إذا كانـــت الديـــون التي علـــى المكلف أو مصـــادر التمويل األخـــرى مدتها ثاثمائـــة وأربعة وخمســـون )354( )أ. 
يوًمـــا أو أكثـــر، متداخلة خال العـــام الزكوي والعـــام التالي له، فتضاف إلـــى وعاء الزكاة بمـــا يخص كل عام، 

بنســـبة عدد أيام كل عـــام زكوي.

ال ينقطـــع العـــام الزكـــوي للديـــون بتجديدهـــا أو بإعـــادة جدولتها مـــع الدائن نفســـه، أو بإحال هـــذه الديون )	. 
بديـــون أو مصـــادر تمويـــل أخـــرى تقوم بتمويـــل ما كانـــت تموله هـــذه الديون.

أال يتجـــاوز مـــا يضاف مما ذكـــر في هذه الفقـــرة مجموع ما يحســـم من الوعـــاء؛ وفًقا للمادة )الخامســـة( من  )ج. 

الائحة".

4. إضافة رصيد التزام عقد اإليجار مقابل أصل حق االستخدام:

نصت الفقرة العاشرة من المادة الرابعة في الائحة على اآلتي:

"أي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية مّول بنًدا من البنود المحسومة من وعاء الزكاة".
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األثر المالي للتحول على الوعاء الزكوي

بالرجـــوع إلى آلية االعتـــراف والمعالجة المحاســـبية لعقود التأجير التشـــغيلي وفًقـــا للمعيار الدولـــي للتقرير المالي 
رقـــم )16(؛ ياحظ بـــأن أبرز االختافـــات التي ينجـــم عنها أثر مالـــي، وبالتالي أثر علـــى الوعاء الزكـــوي ما يأتي:

1. الحد األدنى للوعاء الزكوي )صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة أو نتيجة النشاط(:

بعـــد التحـــول ســـيتم االعتراف باســـتهاك حـــق اســـتخدام األصل ومصاريـــف التمويـــل في قائمـــة األرباح أو الخســـائر 
كمصاريـــف فتـــرة، والتي ســـتختلف من حيث القيمـــة إما بالزيـــادة )أو( بالنقصان لكل عـــام على حدة، مقارنـــة عما كان 

قبـــل التحول. 

بشـــكل عام، ســـتكون مصاريف الفترة أعلى في الســـنوات األولـــى من العقد؛ نظـــًرا الرتفاع مصاريـــف الفائدة بحيث 
ـــا على مدار باقي ســـنوات العقد.  تتناقص تدريجيًّ

تعـــزى هذه الفروقات في كل ســـنة إلى اســـتهاك حق اســـتخدام األصـــل المعترف بـــه عند بداية عقـــد اإليجار، بعد 
خصـــم التدفقـــات النقدية المســـتقبلية )دفعات اإليجـــار(، ومصاريـــف التمويل المحتســـبة بناًء علـــى التزامات عقود 
اإليجـــار عنـــد بداية كل ســـنة. ومـــع ذلك إن هـــذه الفروقات في كل ســـنة هـــي فروقـــات توقيت فقـــط، بمعنى أن 
مجمـــوع )مصروف االســـتهاك ومصاريـــف التمويل( على مدار ســـنوات العقد يجب أن تســـاوي مجمـــوع )مصاريف/ 

دفعـــات اإليجار الفعليـــة( على مدار ســـنوات العقد.

علـــى ضوء ما ذكر أعاه، ســـيظهر أثـــر على الحد األدنـــى للوعاء الزكـــوي بالنقصان )نتيجـــة ارتفاع مصاريـــف الفائدة 
فـــي الســـنوات األولى من العقـــد(، أو الزيادة )نتيجـــة انخفاض مصروف الفائدة بشـــكل تناقصي للســـنوات المتبقية 
إلـــى حين أن تصبح الفائـــدة )صفر( ويتبقى المصروف متمثًا فقط باســـتهاك حق اســـتخدام األصـــل(. إن هذا األثر 

التراكمي لهـــذه الفروقات هـــو )صفر( عند نهاية عقـــد اإليجار.

2. األثر على باقي عناصر الوعاء الزكوي )اإلضافات والحسميات(:

في حـــال إدراج حق اســـتخدام األصل، والتـــزام اإليجار ضمـــن بنود الحســـميات واإلضافات )علـــى التوالي( ضمن  	
الوعـــاء الزكوي؛ ســـتظهر الفروقات بين البندين أعاه بشـــكل رئيســـي؛ بســـبب اختاف العوامل التـــي تؤثر على 
مكونـــات عقود اإليجار المذكـــورة. مثًا يتأثر حق اســـتخدام األصل بمعـــدل الفائدة المســـتخدم لخصم التدفقات 
النقدية بشـــكل عكســـي، أي أنـــه ينقص بارتفـــاع معدل الفائـــدة والعكس صحيح. فـــي المقابل، تتأثـــر التزامات 
ـــا(. عليه؛ ســـينجم عن ذلـــك أثر على  عقـــود اإليجـــار بترتيبـــات الدفع )بشـــكل عكســـي( ومصروف الفائـــدة )طرديًّ
الوعـــاء عنـــد إدراج هذه البنـــود ضمن مكونـــات الوعاء الزكـــوي )بالزيادة في حـــال تجاوز رصيـــد االلتزامات األصل 
المحســـوم، وبالنقصـــان في حـــال تجاوز األصل المحســـوم رصيـــد االلتزامات( مـــع العلم بأن الفرق يعزى بشـــكل 
رئيســـي إلـــى مصاريف التمويل الذي يعتبر أساًســـا ومرجًعـــا لمعالجة الفرق بيـــن البندين، بحيث ال ينتـــج أثًرا على 
الوعـــاء الزكـــوي ككل )مـــا لم( يؤخذ فـــي الحســـبان األثر علـــى الرصيـــد االفتتاحي لألربـــاح المـــدورة عنصًرا من 

الزكوي. الوعـــاء  عناصر 
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وكذلـــك عند ســـداد المكلـــف زكاته وفق الوعـــاء الزكوي الذي يشـــمل )إضافة االلتـــزام بحدود الحســـميات وفًقا  	
لضوابـــط اإلضافات الـــواردة في المـــادة الرابعة في الائحة(، ســـينتج على ذلك أثـــر على الوعـــاء )بالنقص( نتيجة 
إضافـــة االلتزامات بحدود الحســـميات فقط. هذا األثـــر ناجم نتيجة التأثيـــر المتراكم على األربـــاح المدورة، والذي 
كان يعـــوض فـــي حالته المثلى بفرق التزام اإليجار عن الحســـميات. وســـيأتي بيان ما ذكر في قســـم التطبيقات 

ية. النظر

3. حاالت )أخرى( خاصة:

فـــي الحـــاالت التي تحســـب فيها الـــزكاة على الحـــد األدنى للوعـــاء )صافي الربح المعـــدل ألغراض الـــزكاة( على  	
مـــدى عمـــر عقد اإليجار، ســـينتج عن ذلك أثر على حســـاب الزكاة في الســـنوات األولـــى بالنقصان مـــن العقد نظًرا 
الرتفـــاع مصـــروف الفائدة، ولكنهـــا تقل في الســـنوات التاليـــة. في نهايـــة العقد، إن األثـــر على الوعـــاء الزكوي 

سيســـاوي )صفـــًرا(؛ نظـــًرا ألن األثر المالي علـــى األرباح أو الخســـائر هي فروقـــات توقيت فقط.

فـــي حاالت أخرى، قد يســـدد المكلـــف الزكاة في الســـنوات األولـــى للعقد على الحـــد األدنى، ويتحول للســـداد  	
علـــى الوعاء الزكوي فـــي الســـنوات األخيرة مثًا. وفًقـــا لما ذكر ســـابًقا، فإن الســـنوات األولى ستشـــهد ارتفاًعا 
لمصـــروف الفائدة ومصروف االســـتهاك عن مصـــروف اإليجـــار الفعلي، كما كان قبـــل التحول، مما ســـيؤثر على 
حســـاب الزكاة. في الســـنة األخيـــرة ال يتوجـــب أن يظهر فرق في الـــزكاة لنفس الســـنة نظًرا لألثـــر المتراكم في 

األربـــاح المدورة )الرصيـــد االفتتاحي(.
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7. تطبيقات نظرية تبّين أثر التحول على الوعاء الزكوي

قامـــت المنشـــأة "ح" )المســـتأجر( بتوقيع عقد إيجـــار لمدة ثاث ســـنوات إليجار معـــدات. وافقت المنشـــأة "ح" على 
ســـداد الدفعات الســـنوية التالية في نهايـــة كل عام:

قيمة الدفعة )ريال سعودي( السنة

12,000 السنة األولى 

12,000 السنة الثانية 

12,000 السنة الثالثة

للتبســـيط، ال توجد عناصر أخرى لمدفوعات اإليجار )على ســـبيل المثال: خيارات الشـــراء، أو حوافـــز اإليجار من المؤجر، 
األولية(. المباشرة  التكاليف  أو 

تســـتخدم المنشـــأة "ح" معدل االقتـــراض اإلضافي الخاص بهـــا بمعـــدل 4,235 %، حيث إن معـــدل الفائدة الضمني 
في عقد اإليجـــار ال يمكن تحديده بســـهولة. 

تستهلك المنشأة "ح" أصل حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدار فترة اإليجار.

الخطـــوة األولـــى: االعتـــراف المبدئي لحـــق اســـتخدام األصل والتـــزام اإليجار مـــن خال احتســـاب القيمـــة الحالية 

للتدفقـــات النقدية المســـتقبلية لعقـــد اإليجار:

الدفعة في نهاية تفاصيل

السنة األولى

الدفعة في نهاية 

السنة الثانية

الدفعة في نهاية 

السنة الثالثة

دفعات عقد اإليجار المتفق عليها/ مصروف 

12,00012,00012,000أاإليجار

3 ^ )1+4,235 %(2 ^ )1+4,235 %()1+4,235 %(بالقسمة

11,51211,04510,596د = أ ÷ بالقيمة الحالية

33,153مجموع القيمة الحالية لدفعات اإليجار

الخطـــوة األولـــى )تتمة(: االعتـــراف المبدئـــي ألصل حق االســـتخدام، والتـــزام اإليجار مـــن خال احتســـاب القيمة 

الحاليـــة للتدفقات النقدية المســـتقبلية لعقـــد اإليجار:

التزامات عقود اإليجارأصل حق االستخدامتفاصيل

)33,153(33,153ق١: االعتراف المبدئي ألصل حق االستخدام 
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ياحـــظ بأن القيد المحاســـبي أعاه يمثـــل االعتراف المبدئي ألصـــل حق االســـتخدام، والتزامات عقـــود اإليجار التي 
ا على مدار فتـــرة اإليجار على النحـــو التالي: ســـيتم معالجتها محاســـبيًّ

الخطوة الثانية: استهاك الحق في استخدام أصل حق االستخدام، واحتساب مصروف الفوائد للسنة األولى:

مصروف تفاصيل

االستهالك )قائمة 

الدخل(

مصروف الفوائد

)قائمة الدخل( )1(

التزامات عقود اإليجار 

)المركز المالي(

مجمع االستهالك

)حسا	 مقابل ألصل/ 

المركز المالي(

النقد

ق2: إثبات مصروف االستهالك 

والفائدة للسنة األولى
11,0511,404)1,404()11,051(

)12,000(-12,000--ق3: سداد الدفعة األولى

)1( معدل الفائدة 4,235 % * القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار 33,153.

سيتم إظهار األرصدة في قائمة المركز المالي للسنة األولى كما يلي: 

قائمة المركز الماليتفاصيلقائمة المركز الماليتفاصيل

)33,153(التزامات عقود اإليجار33,153أصل حق االستخدام

)1,404(مصروف الفائدة)11,051(مجمع االستهالك

12,000سداد22,102صافي )األصول غير المتداولة(

)22,557(التزامات عقود اإليجار كما في نهاية السنة

الخطوة الثالثة: استهاك الحق في استخدام أصل حق االستخدام، واحتساب مصروف الفوائد للسنة الثانية:

مصروف تفاصيل

االستهالك )قائمة 

الدخل(

مصروف الفوائد

)قائمة الدخل( )1(

التزامات عقود اإليجار 

)المركز المالي(

مجمع االستهالك

)حسا	 مقابل ألصل/ 

المركز المالي(

النقد

ق4: إثبات مصروف االستهالك 

والفائدة للسنة الثانية
11,051955)955()11,051(

)12,000(-12,000--ق5: سداد الدفعة الثانية

)1( معدل الفائدة 4,235 % * القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار 22,557.
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سيتم إظهار األرصدة في قائمة المركز المالي للسنة الثانية كما يلي: 

قائمة المركز الماليتفاصيلقائمة المركز الماليتفاصيل

)22,557(التزامات عقود اإليجار22,102أصل حق االستخدام

)955(مصروف الفائدة)11,051(مجمع االستهالك

12,000سداد11,051صافي )األصول غير المتداولة(

)11,512(التزامات عقود اإليجار كما في نهاية السنة

الخطـــوة الرابعة: اســـتهاك الحق في اســـتخدام أصل حق االســـتخدام، واحتســـاب مصـــروف الفوائد للســـنة الثالثة 

واألخيرة:

مصروف االستهالك تفاصيل

)قائمة الدخل(

مصروف الفوائد

)قائمة الدخل( )1(

التزامات عقود 

اإليجار )المركز 

المالي(

مجمع االستهالك

)حسا	 مقابل ألصل/ 

المركز المالي(

النقد

االستهاك  مصروف  إثبات  ق6: 

الثالثة للسنة  والفائدة 
11,051488)488()11,051(

)12,000(-12,000--ق7: سداد الدفعة الثالثة

)1( معدل الفائدة %4,235 * القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار 11,512.

سيتم إظهار األرصدة في قائمة المركز المالي للسنة الثالثة واألخيرة كما يلي: 

قائمة المركز الماليتفاصيلقائمة المركز الماليتفاصيل

)11,512(التزامات عقود اإليجار11,051أصل حق االستخدام

)488(مصروف الفائدة)11,051(مجمع االستهالك

12,000سداد0,000صافي )األصول غير المتداولة(

0,000التزامات عقود اإليجار كما في نهاية السنة
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ملخص تسجيل العمليات المحاسبية لعقود اإليجار:

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىبداية العقدمرجعالبند

12,00012,00012,000أدفعات اإليجار

مصروف اإليجار المعترف به كاآلتي:

1,404955488ب= 4,235 % * ومصروف الفائدة

11,05111,05111,051ج=أ÷ 3 سنواتمصروف االستهاك

12,45512,00611,539د=ب+جمجموع مصاريف الفترة

قائمة المركز المالي:

-33,15322,10211,051هـأصل حق االستخدام 

-)11,512()22,557()33,153(و=هـ )أول المدة( - أ+ بالتزام عقد اإليجار

ياحظ من ملخص تسجيل العمليات المحاسبية لعقود اإليجار ما يلي: 

يتم استهاك أصل حق االستخدام على مدار فترة العقد )3 سنوات(.. 1

يتـــم احتســـاب مصروف الفائدة من خال ضـــرب معدل االقتراض فـــي القيمة الدفترية اللتزامـــات عقد اإليجار، . 2
كما في نهاية الســـنة السابقة.

ســـيتم ماحظـــة أن مجمـــوع مصـــروف الفائدة ومصـــروف االســـتهاك للثاث ســـنوات يســـاوي قيمـــة العقد . 3
)36000 ريـــال(.

يتأثـــر حســـاب التزامات عقود اإليجـــار بمصـــروف الفائدة بالزيـــادة، بينما يتأثـــر بالنقصان عند ســـداد دفعات عقد . 4
اإليجار.

ياحـــظ بـــأن مصـــروف الفائدة يتناقـــص بشـــكل تدريجي على مـــدار ســـنوات العقـــد بالتزامن مع التـــزام عقد . 5
اإليجـــار، الـــذي يتناقـــص أيًضا عند ســـداد دفعـــات اإليجار علـــى مدار ســـنوات العقد.
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الخيارات المحتملة للمعالجة الزكوية ألثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(:

فـــي هذه الفقـــرة وألغـــراض التوضيح فقط، فقـــد تم افتـــراض مجموعة مـــن الخيـــارات المقترحة عنـــد تطبيق هذا 
المعيـــار، وتوضيـــح أثرها علـــى الوعاء الزكـــوي فيما لو تـــم تطبيقها:

الخيار )األول(: 

 اعتبار األصل كأصل قابل لاستهاك، وإضافة التزام عقد اإليجار بالرصيد الختامي:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالمعالجة الزكويةتفاصيل

مجمـــوع مصاريف الفترة )االســـتهاك 

ومصاريـــف التمويل(
)11,539()12,006()12,455(مصروف جائز الحسم

-)11,051()22,102(حسومات من الوعاء الزكويأصل حق االستخدام

-22,55711,512إضافات إلى الوعاء الزكويالتزام عقد اإليجار

)35,084()11,539()11,545()12,000(صافي األثر على الوعاء الزكوي

الخيار )األول( )تتمة(: 

 اعتبار األصل كأصل قابل لاستهاك، وإضافة التزام عقد اإليجار بالرصيد الختامي:

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )الحد األدنى للوعاء(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

)36,000()11,539()12,006()12,455(مجموع مصاريف الفترة )االستهاك ومصاريف التمويل(

)36,000()12,000()12,000()12,000(مصروف اإليجار قبل التحول

4610)6()455(الفرق

اعتبار األصل كأصل قابل 
لاستهاك

الدوليـــة  المعاييـــر  تأثيـــر  إلغـــاء 
والمطالبة  الماليـــة  التقارير  إلعداد 
المصروف  أســـاس  علـــى  بالتأجيـــر 
الفعلـــي لإليجـــار كمـــا كان قبـــل 

التحـــول.

عدم األخذ باالعتبار أي من 
الخيارات السابقة: إلغاء تأثير 

المعايير مع إبقاء مصروف اإليجار 
والفائدة دون تعديل.
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ياحـــظ مما ورد أعاه بـــأن الحد األدنى للوعـــاء الزكوي يتأثر بالنقصان في الســـنوات األولى من العقـــد؛ نظًرا الرتفاع 
معـــدل الفائـــدة، وينقص تدريجًيا إلى أن يقترب إلى قســـط االســـتهاك الســـنوي )ليصبح أقل من مصـــروف الفائدة 
الفعلـــي، عليه يتأثـــر بالزيادة في الســـنوات األخيـــرة(. ومع ذلـــك، تعتبر هذه الفروقـــات فروقات توقيـــت فقط في 
كل ســـنة علـــى حـــدة؛ إال أن هذا األثـــر في مجموعه )علـــى مدار ســـنوات العقد( يســـاوي )صفًرا(؛ نظـــًرا ألن مجموع 

مصاريف الفترة لجميع الســـنوات ستســـاوي مصـــروف اإليجار كمـــا كان قبل التحول.

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )عناصر الوعاء الزكوي "اإلضافات والحسميات"(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبققبل التحول )إضافات وحسميات(

بعد التحول:

الفـــرق بيـــن اإلضافـــات والحســـميات )التزامـــات عقـــود اإليجـــار، وحـــق 

األصـــل( اســـتخدام 
4554610916

4610)6()455(األثر على األرباح أو الخسائر

)916()461()455(0األثر على األرباح المدورة

0000المجموع

ياحـــظ ممـــا ورد أعاه بأن الفروقـــات بين اإلضافات والحســـميات للوعاء الزكـــوي هي فروقات توقيـــت في حال تم 
األخـــذ باالعتبـــار األثر على األرباح المدورة، والتي تعزى بشـــكل رئيســـي إلى مصـــروف الفائدة.

الخيار )الثاني(: 

إلغـــاء تأثير المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية، والمطالبة بالتأجير على أســـاس المصـــروف الفعلي لإليجار كما 
التحول: قبل  كان 

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )الحد األدنى للوعاء(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

36,000)11,539()12,006()12,455(مجموع مصاريف الفترة )االستهاك ومصاريف التمويل(

)36,000()12,000()12,000()12,000(مصروف اإليجار قبل التحول

4610)6()455(الفرق
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ياحـــظ بأن إلغـــاء تأثير المعايير علـــى صافي الربح أو الحـــد األدنى للوعاء الزكوي يعنى بشـــكل رئيســـي بالمطالبة 
على أســـاس المصروف الفعلي لإليجار على أســـاس االستحقاق المحاســـبي بطريقة القســـط الثابت، وبالتالي إلغاء 

فروقات التوقيت ســـواًء من الناحية المحاســـبية أو الزكوية.

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )عناصر الوعاء الزكوي "اإلضافات والحسميات"(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبققبل التحول )إضافات وحسميات(

بعد التحول:

)التزامـــات عقـــود اإليجـــار، وحـــق  بيـــن اإلضافـــات والحســـميات  الفـــرق 

األصـــل( اســـتخدام 
0000

0)461(4556األثر على األرباح أو الخسائر

)916()461()455(0األثر على األرباح المدورة

)916()922()449(455المجموع

ياحـــظ ممـــا ورد أعاه بـــأن إلغاء تأثيـــر المعايير ســـيخلف أثًرا كما هـــو موضح أعـــاه مقارنـــًة بالخيار األول؛ نظـــًرا لعدم 
إدراج األصـــل أو التـــزام عقـــد اإليجار ضمـــن بنود الوعـــاء الزكوي التي تعالـــج الفروقـــات بينهما الفرق الظاهـــر أعاه في 

األربـــاح المدورة.

الخيار )الثالث(: 

عـــدم األخذ باالعتبـــار أي من الخيارات الســـابقة: إبقاء مصاريف الفتـــرة دون تعديل، وعدم األخـــذ باالعتبار أي إضافات 
حسميات.  أو 

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )الحد األدنى للوعاء(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

)36,000()11,539()12,006()12,455(مجموع مصاريف الفترة )االستهاك ومصاريف التمويل(

)36,000()12,000()12,000()12,000(مصروف اإليجار قبل التحول

0)461()6()455(الفرق

كمـــا ســـبق ذكره فـــي الخيـــار األول، ياحـــظ ممـــا ورد أعاه بـــأن الحد األدنـــى للوعـــاء الزكـــوي يتأثـــر بالنقصان في 
ا إلى أن يقترب إلى قســـط االســـتهاك  الســـنوات األولـــى من العقـــد؛ نظًرا الرتفـــاع معدل الفائـــدة، وينقـــص تدريجيًّ
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الســـنوي )ليصبح أقـــل من مصـــروف الفائدة الفعلـــي، عليه يتأثـــر بالزيادة فـــي الســـنوات األخيرة(. ومع ذلـــك، تعتبر 
هـــذه الفروقـــات فروقـــات توقيت فقط في كل ســـنة علـــى حدة، إال أن هـــذا األثر فـــي مجموعة )على مدار ســـنوات 
العقد( يســـاوي )صفـــًرا(؛ نظًرا ألن مجموع مصاريف الفترة لجميع الســـنوات ستســـاوي مصروف اإليجـــار كما كان قبل 

التحول.

مقارنة األثر قبل التحول وبعده )عناصر الوعاء الزكوي "اإلضافات والحسميات"(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

0000قبل التحول )إضافات وحسميات(

بعد التحول:

الفرق بين اإلضافات والحســـميات )التزامات عقود اإليجار وحق اســـتخدام 

األصل(
0000

4610)6()455(األثر على األرباح أو الخسائر

)916()461()455(0األثر على األرباح المدورة

)916(0)461()455(المجموع

ياحـــظ ممـــا ورد أعاه أن إلغـــاء تأثير المعايير ســـيخلف أثًرا كما هـــو موضح أعاه مقارنـــة بالخيـــار األول؛ نظًرا لعدم 
إدراج األصـــل أو التـــزام عقد اإليجار ضمن بنـــود الوعاء الزكوي التي تعالـــج الفروقات بينهما الفـــرق الظاهر أعاه في 

المدورة. األرباح 

مالحظة: تم مراعاة ما يلي عند تفصيل المعالجات المحتملة لهذا المثال:

يوجـــد )إضافات( و )حســـومات( أخـــرى إلى/ من الوعـــاء الزكـــوي )على التوالـــي( ليتطابق مع واقع الســـوق . 1
الشائعة. الخاص، والممارســـات  القطاع  لشـــركات 

فـــي الخيار األول، تم إخضـــاع التزام عقد اإليجار بالرصيد الختامي؛ نظًرا لتمويله ألصل محســـوم )حق اســـتخدام . 2
األصل(.

مراعـــاة أال يتجـــاوز ما يضـــاف إلى الوعـــاء مجموع ما يحســـم، وفًقا للمـــادة الخامســـة في الائحـــة التنفيذية . 3
لجباية الـــزكاة )انظر البنـــد 4 أدناه(.

فـــي هذا التطبيق، تم مراعاة أن )الخســـائر المدورة( و )خســـارة العـــام( ألغراض الزكاة تعتبر من المحســـومات . 4
مـــن الوعـــاء الزكوي وفًقا للمادة الخامســـة من الائحـــة التنفيذية لجباية الـــزكاة، وعند أخذ هـــذا باالعتبار فإن 
العناصـــر )المحســـومة( تتجاوز فـــي مجموعها اإلضافـــات، وبالتالي يضاف رصيـــد التزام اإليجـــار بالكامل، على 

ضـــوء ذلك ال يتجلى أثـــر على الوعاء الزكوي عند االحتســـاب علـــى الوعـــاء ككل أو الحد األعلى.
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ملخص لألثر الزكوي للخيارات المحتملة لهذا المثال:

الوعاء الزكوي )إضافات وحسميات(المعالجة المحتملةاألثر على الحد األدنى للوعاء

ال أثرنقصان أو زيادة على مدار سنوات العقدالخيار األول

نقصانال أثر نظًرا لتعديل الربح ليعكس مصروف اإليجار الفعليالخيار الثاني

نقصاننقصان أو زيادة على مدار سنوات العقدالخيار الثالث

افترض في المثال السابق ما يلي:

تحقيق الشركة أرباًحا لألعوام الثاثة المشار إليها في المثال السابق. . 1

عليه، يوجد أرباح مدورة تضاف إلى الوعاء الزكوي بالرصيد االفتتاحي.. 2

يســـدد المكلف الـــزكاة على الوعاء الزكـــوي )صافي دخل العام، مضاًفـــا اإلضافات إلى الوعـــاء الزكوي، ناقًصا . 3
الحسميات(.

أصل حق االستخدام هو األصل الوحيد المعترف به في القوائم المالية.. 4

تعتبـــر هـــذه من الحـــاالت الخاصة، ومع ذلـــك -على ضوء مـــا ذكر مـــن افتراضات- تتلخـــص المعالجـــة الزكوية لهذه 
باآلتي:  الزكـــوي  واألثر  الحالة 

في هذه الحالة يتم اعتبار األصل كأصل قابل لاستهاك، وإضافة التزام عقد اإليجار )بحدود الحسومات فقط(:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالمعالجة الزكويةتفاصيل

مجمـــوع مصاريف الفترة )االســـتهاك 

التمويل( مصروف جائز الحسمومصاريـــف 
)12,455()12,006()11,539(

-)11,051()22,102(حسومات من الوعاء الزكويأصل حق االستخدام

-22,10211,051إضافات إلى الوعاء الزكويالتزام عقد اإليجار )بحدود الحسومات(

الزكـــوي  الوعـــاء  صافـــي األثـــر علـــى 

التحـــول لبنـــود 
)12,455()12,006()11,539()36,000(
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ملخص األثر لعناصر عقد اإليجار في ظل االفتراضات المذكورة في هذا المثال:

إجماليالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىتفاصيل

0000قبل التحول )إضافات وحسميات(

بعد التحول:

)التزامـــات عقـــود اإليجـــار، وحـــق  بيـــن اإلضافـــات والحســـميات  الفـــرق 

األصـــل( اســـتخدام 
0000

4610)6()455(األثر على األرباح أو الخسائر

)916()461()455(0األثر على األرباح المدورة

)916(0)461()455(المجموع

ياحـــظ ممـــا ورد أعاه بـــأن األثر علـــى األرباح والخســـائر هي فروقـــات توقيت فقط. ومـــع ذلك ووفًقـــا لافتراضات 
ا فـــي األرباح المـــدورة نتيجـــة إلضافة االلتـــزام بحدود الحســـميات.  المذكـــورة فـــي هذا المثـــال، يظهر الفـــرق جليًّ

بعبـــارة أخـــرى: إن أثر النقـــص في الوعـــاء الزكوي ســـيعوض لو أضيـــف مبلغ االلتـــزام بالكامل. 

مما ورد، يالحظ اآلتي:

تـــم إضافة التـــزام اإليجار بحـــدود الحســـميات، نتيجة لذلك يظهـــر األثر متراكًما فـــي األرباح المـــدورة، والذي . 1
ا. ســـيؤثر على الوعـــاء الزكوي )بالنقصـــان( بواقع )916( ريااًل ســـعوديًّ

 بالرغـــم مـــن وجود نقـــص في الوعاء الزكـــوي في مثل هـــذه الحاالت إال أن نصـــوص الائحـــة الحالية ال تخدم . 2
معالجـــة الفرق المذكور مـــن الناحية الفنية، حيـــث -وباألخذ باعتبـــار االفتراضات و)إن ندر حدوثهـــا(- تم مراعاة 

إضافـــة االلتزام بحدود الحســـميات؛ وفًقا للفقـــرة الثالثة من المـــادة الرابعة.



مستند خارجي

قابـل  ومحتـواه  فحسـب،  والتثقيـف  التوعيـة  ألغـراض  اإلرشـادي  الدليـل  هـذا  إعـداد  تـم 

للتعديـل فـي أي وقـت، وهـو ال يعتبـر بـأي حال مـن األحـوال ملزًما لهيئـة الـزكاة والضريبة 

والجمـارك وال يعتبـر بـأي شـكل مـن األشـكال استشـارة قانونيـة. وال يمكن االعتمـاد عليه 

كمرجـع قانونـي بحـد ذاتـه، وال بـد دائًمـا مـن الرجـوع إلـى نصـوص القوانيـن الـواردة فـي 

الالئحـة المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن. ويتوجـب علـى كل شـخص خاضـع لقوانيـن الـزكاة 

والضرائـب والجمـارك أن يتحقـق مـن واجباتـه والتزاماتـه القانونيـة، وهـو وحـده مسـؤول 

الـزكاة والضريبـة  القوانيـن والتعليمـات. ولـن تكـون هيئـة  بهـذه  االنضبـاط وااللتـزام  عـن 

والجمـارك مسـؤولة بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي ضـرر أو خسـارة يتعـرض لهـا المكلـف 

وتكـون ناجمـة عـن عـدم التزامـه بالتعليمـات والقوانيـن السـارية.


