
 تابع الفصل الرابع
 مدخل رأس المال العامل 

  خصوم متداولة  = الوعاء الزكوي–أصول متداولة 

 أیھما أكبرویتم حساب الزكاة بالربح المعدل أو الوعاء 

  ال زكاة خساره وصافي الربح سالباً اذا كان الوعاء 

 طریقة صافي الموجودات المتداولة 

 القروض طویلة األجل = –صافي رأس المال العامل نھایة الحول + القروض قصیرة األجل 
 رأس المال النامي

 تمرین : 

 لایر في حین تبلغ القروض قصیرة 600000إذا علمتي أن رأس المال العامل في نھایة الحول 
 لایر ، وأن القروض طویلة االجل 100000األجل المستخدمة  لتمویل األصول الثابتة 

  لایر 200000المستخدمة في تمویل النشاط الجاري بلغت 

  لایر .500000 = 200000 – 100000 + 600000احسبي مقدار الوعاء الزكوي = 

 زكاة األسھم 

 منھا فإن الزكاة تؤخذ من القیمة السوقیة باإلضافة الى الربح ( الربح ال یزكى اذا  للتجارةماكان
 كانت الشركة تزكي )

 تؤخذ الزكاة من األرباح فقط ( واذا كانت الشركة تزكي فلیس على المكلف لالستثمارماكان 
 صاحب االسھم زكاة )

 طریقة حقوق الملكیة (مصادر األموال ) 

 للمكلفین الذین لدیھم حسابات منتظمة 

 الزكاة التفرض اال على المال الذي حال علیة الحول 

 

 

 

 

 



 أموال تحسم من الوعاء (العناصر السالبة ) أموال تخضع للزكاة (العناصر الموجبة )
 -رأس المال أول العام 1
 -الحساب الجاري الدائن أول العام 2
 -القروض والتي حال علیھا الحول 3
 -إیرادات المقدمة 4
 -القروض الحكومیة والتجاریة 5
 -االعانات الحكومیة والغیر حكومیة 6
 -الھبات واالرث 7
 -احتیاطي اول العام 8
 -أرباح مرحلھ اول العام 9

-مخصصات اول العام بعد طرح المستخدم 10
 والمعكوس 

-صافي ربح العام المعدل (الذي تم تعدیلھ 11
 ضریبیاً )

-أرباح تحت التوزیع اذا بقیت تحت 12
 تصرف المنشاة

 -أصول ثابتھ (مافیھا نماء )1
-إنشاءات المكلف الرأسمالیة تحت التنفیذ 2

 بغرض استخدامھا 
 -االستثمارات 3

شرط خضوعھا ان تكون داخلیھ او خارجیة 
 بشرط مشاركتھا مع اخرین .

 -الحساب الجاري المدین 4
 -مصاریف التأسیس وماقبل التشغیل 5
 -صافي خساره معدل 6
 -خسائر مرحلة 7

 

 :1مثال  
 لایر وقد تم 4000000شركة تضامن یملكھا كالً من أ سعودي وب أجنبي بلغت أرباحھا 

  :الحسابات التالیةتضمین كالً من 

  لایر مرتب الشریك أ400000

  لایر مرتب الشریك ب 300000

  فائدة رأس المال للشریك أ200000

  فائدة رأس المال للشریك ب 100000

  تبرعات مدفوعة لجھات اجنبیة 300000

  فما ھو التعدیل الواجب على صافي 2:3واذا كان توزیع الربح بین الشركاء یتم على اساس 
 الربح المحاسبي ؟

  لایر 4300000  تبرعات  = 300000صافي الربح المحاسبي  + 4000000

 

 

 

 



 اإلجمالي ب أ البیان
 * 4300000 الربح

)3÷5( 
  لایر2580000

4300000 * 
)2÷5( 

  لایر 1720000

4300000 

    یضاف الیھ
 700000 300000 400000 مرتبات 

 300000 100000 200000 فوائد راس المال 
صافي الربح الزكوي 

 /الضریبي المعدل 
3180000 2120000 5300000 

 

 2مثال 
% من 50شركة مختلطة مسجلة في المملكة تعمل في قطاع المقاوالت یمتلك الجانب السعودي 

  ھـ كالتالي :1438رأس المال وكذلك األجنبي وكانت حركة المخصصات خالل عام 

الرصید اول  المخصص
 العام 

المستخدم او  االضافات 
المعكوس او 

 المعدوم

الرصید نھایة 
 العام 

مكافأة ترك 
 الخدمة 

920000 120000 20000 1020000 

ھبوط اسعار 
 عمالت 

40000 ----- ------ 40000 

ھبوط اسعار 
 عقار 

----- 50000 --------- 50000 

دیون مشكوك 
 فیھا 

1500000 320000 310000 1510000 

 

 المطلوب / كیف سیتم تعدیل الربح المحاسبي ، وماذا سیضاف لوعاء الزكاة ؟

  *******   صافي الربح المحاسبي 

 یضاف الیھ :

  )20000 – 120000  مخصص مكافأة ترك الخدمة (100000

       مخصص ھبوط اسعار العقار 50000

  )310000 – 320000       مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (10000

 ********* صافي الربح الزكوي المعدل 

 



 أما مایضاف للوعاء من ضمن العناصر الموجبة :

 مخصصات أول العام ألنھا حال علیھا الحول 

 مثال شامل :
 % من رأس المال ..50% واالجنبي 50شركة مختلطة یملك الجانب السعودي فیھا 

 ھـ 30/12/1438وفیما یلي البیانات المستخرجة من حسابات الشركة عن السنة المنتھیة في 

  ملیون 150رأس المال أول العام     -۱
  ملیون 262 ملیون والمصاریف 270االیرادات  -۲
  لایر 200000 ھـ 1438مصروفات سنوات سابقة محملھ على عام  -۳
 لایر ، بینما كانت 8500000االستھالكات لألصول الثابتة بلغت طبقاً لنسب المصلحة  -٤

  لایر 8600000في دفاتر الشركة 
  لایر 100000بلغت التبرعات المدفوعة في الخارج  -٥
 ملیون ، كما كانت في االسھم 80بلغت االستثمارات في سندات حكومیة طویلة االجل  -٦

  لایر 200000بمبلغ 
  ملیون 20 ملیون والعقارات 30بلغت االصول الثابتة  -۷
 كانت حركة المخصصات كالتالي : -۸

الرصید اول  المخصص
 العام 

المستخدم او  االضافات 
المعكوس او 

 المعدوم

الرصید نھایة 
 العام 

مكافأة ترك 
 الخدمة 

920000 120000 20000 1020000 

ھبوط اسعار 
 عمالت 

40000 ----- ------ 40000 

ھبوط اسعار 
 عقار 

----- 50000 --------- 50000 

دیون مشكوك 
 فیھا 

1500000 320000 310000 1510000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ظھرت قائمة التغیرات في حقوق الملكیة :9

االحتیاطي  رأس المال البیان
 النظامي 

 االرباح المدوره االحتیاطي العام 

الرصید في اول 
 العام 

150000000 13000000 750000 100000 

صافي ارباح 
 العام 

   8000000 

المحول الى 
 احتیاكي نظامي 

 700000  )700000( 

المحول الى 
 احتیاطي عام 

  50000 )50000( 

ارباح مقترح 
 توزیعھا 

   )6350000( 

الرصید في نھایة 
 الفترة

150000 13700000 800000 1000000 

 

 فإذا علمتي أن اإلقرار الزكوي والضریبي قد قدم في الموعد النظامي ، فالمطلوب :

 -اعداد قائمة تعدیل االرباح 1

 -حساب مقدار الضریبة على االجنبي 2

 -حساب مقدار الزكاة على الشریك السعودي وفقاً لطریقة مصادر االموال .3

 

 الحل :
  صافي الدخل المحاسبي 8000000

 یضاف إلیھ :

  مصروفات تخص سنوات سابقة 200000

  فروق استھالكات زائدة 100000

  تبرعات في الخارج 100000

  مخصص مكافأة ترك الخدمة بعد تخفیضھ بالمستخدم 100000

  مخصص ھبوط اسعار عقارات 50000

  مخصص دیون مشكوك فیھا بعد تخفیضھا بالمستخدم 10000



  صافي الربح المعدل الزكوي / الضریبي 8560000

  لایر 4280000% = 50 * 8560000 = مقدار الضریبة

  لایر %856000= 20 * 4280000

 مقدار الزكاة :

 العناصر الموجبة :

 15000000رأس المال أول العام                   

 8560000صافي الربح المعدل                     

 920000مخصص مكافأة ترك الخدمة أول العام           

  40000مخصص ھبوط اسعار اول العام        

 1500000مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا اول العام       

 13000000احتیاطي نظامي اول العام                                                 

 750000احتیاطي عام اول العام                                                       

 100000ارباح مدوره اول العام                                                      

 174870000         اجمالي عناصر موجبة                                                

 یحسم منھ (العناصر السالبة )

 30100000صافي االصول الثابتھ                                         

  200000االستثمارات في اسھم                                            

 20000000صافي العقارات                                                

 50300000          اجمالي عناصر سالبة                                                    

  لایر124570000الوعااااااااااااااء

 62285000% = 50 * 124570000نصیب الجانب السعودي 

  لایر 1557125 % = 2.5 * 62285000= الزكاة المستحقة 

 

 للمكلفین الذین لیس لدیھم حسابات نظامیة :



 یتم تقدیر االرباح لكل نشاط على حدة 

 النشاط التجاري 

 %) الى رأس المال في اول العام 15یتم تحدید الوعاء بإضافة صافي الربح التقدیري (وقیمتھ 

مثال : مكلف سعودي  ال یمسك دفاتر نظامیة یمتلك منشأة فردیة تجاریة قدم إقراره في الموعد 
 النظامي متضمناً البیانات التالیة : 

  لایر 4000000رأس المال = 

  لایر 8000000اجمالي االیرادات = 

 المطلوب تحدید وعاء الزكاة على المكلف ؟؟؟

 4000000رأس المال أول العام                                           

 یضاف الیھ :

 1200000 %)                 15 * 8000000صافي ربح تقدیري (

  5200000الوعاء                                                                        

  لایر130000 % =   2.5 * 5200000 = إذن الزكاة المستحقة

 

 


