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

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

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

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

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

الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت 

التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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األنشطة العقارية

تشمل نشاط التطوير العقاري ونشاط مؤجري العقار ووكالء العقارات وسماسرة العقارات في نشاط 
بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، وتقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو 

القيام بدور وكالء عقد التنفيذ في شراء العقار وغير ذلك.

يشمل هذا القطاع األنشطة التالية:

بيع وشراء العقارات 

بالعقارات  تتصل  أخرى  خدمات  تقديم 

مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور 

العقار التنفيذ في شراء  وكالء عقد 

تأجير العقارات 

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

اآلتي:  على  الطريقة  هذه 

)اإلضافات(: 
إضافة مصادر أموال المكلف الداخلية وما استغرق من مصادر أمواله الخارجية في تمويل محسوم. 

)الحسميات(:
المزكاة. الزكوية، والموجودات  الموجودات غير  تحسم 

طريقة الهيئة في حساب وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك 

الدفاتر التجارية

 =       اإلضافات           -     المحسوماتالوعاء الزكوي
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اإلضافات:

رأس المال  01

05

0910

060708

020304

المخصصات أول العامصافي الربح المعدلاألرباح تحت التوزيع 

التغير في 

القيمة العادلة

أي بند استغرق في محسوم

اإليرادات والدفعات 
المقدمة

االلتزامات طويلة األجل 
)بحد أقصى مجموع ما 

يحسم من الوعاء( 

االحتياطيات أول العام

األرباح المبقاة

المحسومات:

مثال لحساب زكاة شركة:

البيانات التالية ألحد الشركات كما في نهاية السنة المالية:

صافي الموجودات 

الثابتة

01

05060708

020304

صافي خسارة العام 
المعدلة

الخسارة المدورة 
المعدلة أو طبًقا 

للقوائم أيهما أقل

العقارات تحت 
التطوير بشروط

اإلنشاءات الرأسمالية 
تحت التنفيذ

الموجودات غير 
الملموسة

االستثمارات المزكاة

مصاريف التأسيس

قائمة المركز المالي

المطلوبات وحقوق الملكية الموجودات

6000 مطلوبات متداولة 9000 موجودات متداولة

7000 مطلوبات غير متداولة 8000
موجودات غير متداولة 

)مشاريع تحت اإلنشاء(

4000 حقوق الملكية

17000 ر.س اإلجمالي 17000 ر.س اإلجمالي
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القيمة  يتجاوز  ال  بما  وذلك  بالمحسومات،  لمقابلتها  أواًل  للوعاء  الخارجية  التمويل  مصادر  إضافة  يتم 
المثال أعاله - تم  الداخلية، وبالتالي - في  التمويل  اإلجمالية للمحسومات، ومن ثم أضيفت مصادر 
حقوق  إضافة  ثم  ومن  المحسومات،  من  أقل  ألنها  بالكامل  للوعاء  األجل  طويلة  المطلوبات  إضافة 

التالي: الجدول  في  كما  الملكية، 

رس البند

7000 المطلوبات طويلة األجل

4000 حقوق الملكية

8000 ناقًصا: الموجودات غير الزكوية

3000 الوعاء الزكوي

قواعد في الوعاء الزكوي

إصدار السجل 
التجاري

ما لم يحدد المكلف تاريًخا آخر لبداية نشاطه بموجب إثباتات مستندية

تاريخ إيداع
 رأس المال

الحصول على 
التراخيص الالزمة

الحد األدنى

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

بداية السنة المالية للمكلف

يبدأ العام الزكوي باألسبق من التالي:
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أن تكون مصنفة 

موجودات غير متداولة 

في القوائم المالية

أن تكون معدة للبيع 

بعد االنتهاء من 

تطويرها

العقارات تحت التطوير بغرض البيع 

هي العقارات التي يتم إنشاؤها وتطويرها من قبل المكلف بغرض البيع.

تحسم العقارات تحت التطوير التي يتم إنشاؤها وتطويرها بغرض البيع من الوعاء على أن تتوفر 

اآلتية: الضوابط 

أال تكون معروضة 

للبيع على حالتها

أال يتجاوز مجموع المبيعات والدفعات المقدمة المستلمة من العمالء منها نسبة خمس وعشرين 
بالمئة )25%( من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية ويتوصل إلى هذه النسبة وفق اآلتي:

حساب نسبة خمسة وعشرين في المئة )25%( من القيم الظاهرة في القوائم المالية.

يكون الحساب للعام الزكوي محل اإلقرار لكل مشروع على حدة.

يتوصل إلى المبيعات والدفعات المقدمة عن طريق قيمة االستبعادات بالتكلفة 
)المبيعات( من حساب المشروع الظاهرة في القوائم المالية.

يتوصل إلى إجمالي قيمة مشروع العقارات تحت التطوير المعدة للبيع عن طريق 
مجموع رصيد بداية العام الزكوي وقيمة اإلضافات خالل العام الزكوي محل اإلقرار.

وعليه تحسب نسبة المبيعات والدفعات المقدمة وفًقا للمعادلة اآلتية:

ال تحسم من الوعاء العقارات التي تصبح جاهزة للبيع بعد اكتمال إنشائها وتطويرها

نسبة المبيعات والدفعات المقدمة =
قيمة االستبعادات )المبيعات( بالتكلفة

)رصيد أول المدة + اإلضافات خالل العام(

01

02

03

04

05

06
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مثال:

شركة تعمل في مجال االستثمار العقاري، وأظهرت البيانات المالية ما يلي:	 

بلغ رصيد العقارات تحت التطوير بغرض البيع المصنفة ضمن الموجودات غير المتداولة ألحد المشاريع 	 
1,000,000 ريال.

بلغ إجمالي المبيعات الظاهرة بقائمة الدخل 260,000 ريال، كما بلغت قيمة المبيعات المستبعدة 	 
بالتكلفة من رصيد العقارات تحت التطوير 200,000 ريال. 

بلغت قيمة الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء 20,000 ريال لحساب المشروع الظاهرة في 	 
القوائم المالية.

المعاملة الزكوية:
الدفعات  قيمة  مجموع  ألن  الزكاة؛  وعاء  من  ريال   1,000,000 وقدره  الرصيد  إجمالي  حسم  يتم 
العقارات  رصيد  من   )%25( من  أقل  ريال   220,000 تبلغ  بالتكلفة  المستبعدة  والمبيعات  المقدمة 

المالي. المركز  قائمة  تاريخ  في  كما  التطوير  تحت 

العقارات تحت التطوير التي تنطبق عليها ضوابط الحسم إال أنها صنفت ضمن األصول المتداولة بعد 

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية:

يتم معالجة هذا البند بقبول حسم هذه العقارات المصنفة ضمن األصول المتداولة وانطبقت 

عليها ضوابط الحسم األخرى وفًقا للشروط اآلتية:

أن تضاف االلتزامات المتداولة )إن وجدت إلى الوعاء، وبحد أقصى قيمة العقارات تحت 
التطوير(. 

يجب أال يزيد ما يضاف إلى الوعاء من الديون المتداولة وغير المتداولة عن مجموع 
البنود المحسومة من الوعاء بما فيها العقارات تحت التطوير.

أال يتجاوز مجموع المبيعات والدفعات المقدمة المستلمة من العمالء منها خمس 

وعشرين بالمئة )25%( من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل اإلقرار.

أن تضاف قيمة العقارات تحت التطوير المحسومة من الوعاء إلى الحد األعلى المشار 
إليه في الفقرة )3/ج( من المادة الرابعة.

01

04

02

03
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العقارات تحت التطوير بغرض القنية:

البيع على الخارطة: 

هي العقارات التي تم إنشاؤها وتطويرها بغرض القنية واالستخدام في النشاط.

إلى  العقاري  المطور  فيها  يهدف  اكتمالها.  أو  إنشاؤها  يتم  لم  الخارطة  على  عقارية  وحدات  بيع  هو 
الوحدة  ببناء  يلتزم  أن  على  للمشروع  الممول  أو  المشتري  المستفيد  من  مقدمة  دفعات  استالم 

العقد. لتفاصيل  وفًقا  العقارية 

تعتبر تحت التطوير بغرض القنية موجودات غير زكوية تحسم من الوعاء لكونه يتم إنشاؤها 
وتطويرها بغرض القنية واالستخدام. 

المقدمة والمستلمة من العمالء في جانب  الدفعات  العقاري  تظهر لدى المطور 
المتداولة.  المطلوبات 

تظهر منتجات البيع على الخارطة في جانب الموجودات المتداولة.

ال تضاف المطلوبات المتداولة وال تحسم الموجودات المتداولة.
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التأجير التمويلي: 
عقد يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره، مع احتفاظ 
التأجير  المستأجر لخيار شراء األصل عند نهاية مدة  العقد وامتالك  المؤجر بملكية األصل حتى نهاية 

أو إعادة األصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد العقد مرة أخرى.

بالنسبة للمستأجر: 
يعد األصل المؤجر أصل حق االستخدام موجودات غير زكوية يحسم من الوعاء على 

االلتزامات بشقيها  التنفيذية، وبالمقابل تضاف  ثابتة وفًقا لالئحة  أنه موجودات  أساس 
المتداولة. وغير  المتداولة 

بالنسبة للمؤجر: 
ال تعد األصول المؤجرة تمويلًيا استثماًرا يحسم من وعاء الزكاة مهما كان تبويبها 

المالية. القوائم  في 

مثال:

شركة قامت بشراء مبنى من خالل عقد إيجار تمويلي مع احتفاظ المؤجر بملكية المبنى حتى 	 
10,000,000 ريال. نهاية العقد وسداد جميع األقساط المستحقة بمبلغ 

بالنسبة للمستأجر. 	  الزكاة  يحسم مبلغ 10,000,000 ريال سعودي من وعاء 

منتهي 	  تمويلي  إيجار  عقد  عن  عبارة  العقد  ألن  للمستأجر،  بالنسبة  الزكاة  وعاء  من  المبلغ  يحسم 

في  بالمبنى  والتصرف  زكوية  لفترة  األصل  استخدام  في  الحق  المستأجر  أعطى  وقد  بالتملك 

العقد. نهاية 
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