
:  طرق تحدید الدخل الضریبي

یتم تعدیل صافي الدخل المحاسبي لألغراض الضریبیة و الزكویة  
في نھایة السنة ویقوم كل مكلف بإعداد حساباتھا الختامیة التي 

 .توضح نتیجة نشاطھم ربح أو خسارة

/ ھل صافي الدخل المحاسبي،وصافي الدخل الضریبي: السؤال
 الزكوي مفھومان متشابھان أم مختلفان؟

یتحدد في ضوء المبادئ المحاسبیة المتعارف : الدخل المحاسبي
 .علیھا ویھدف إلى تحدید صافي الدخل الفعلي( الحقیقي ) 

یتحدد في ضوء القواعد الضریبیة ( النظام : الدخل الضریبي
 .والئحتھ ) ولھ أھداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة

وبما أن الھدف مختلف إذن فالدخل المحاسبي یختلف عن الدخل 
 .الضریبي

 الزكوي؟/ كیف یتم التوصل إلى صافي الدخل الضریبي

 :توجد طریقتان

تعدیل صافي الدخل المحاسبي ( باإلضافة والحسم ) للوصول  . 1
 .لصافي الدخل الضریبي

إعداد حساب أرباح وخسائر ضریبي یتضمن اإلیرادات  . 2
 .الخاضعة فقط والمصروفات الواجبة الحسم فقط

 

 األنظمة الضریبیة تصنف اإلیرادات إلى :

 الزكاة/ ایرادات تخضع للضریبة •



 الزكاة/ ایرادات التخضع للضریبة •

 وتصنف المصاریف إلى :

 الزكوي/ مصاریف جائزة الحسم وفقاً للنظام الضریبي•

 الزكوي/ مصاریف غیر جائزة الحسم وفقاً للنظام الضریبي•

 

 بالنسبة لإلیرادات

 داخل قائمة الدخل ( داخاللحساب )

ایرادات صرح بھا المكلف محاسبیا وھي أیضا تخضع زكویاً  – 1
 وضریبیاً  (ال تعدیل)

 مجمل الربح: مثل

ایرادات صرح بھا المكلف محاسبیاً ولكنھا معفاه زكویاً  – 2
 وضریبیاً وال یعتد بھا      ( تحسم)

األرباح الرأسمالیة الناتجة عن التخلص من أصول ثابتة : مثل
 .تخضع لنظام استھالك المجموعات كبیع اآلالت

 خارج قائمةالدخل ( خارج الحساب )

ایرادات لم یصرح بھا محاسبیاً سواء سھواً أوعمداً ولكنھا  – 3
 تخضع زكویاً وضریبیاً     (تضاف)

األرباح الرأسمالیة الناتجة عن التخلص من أصول ثابتة ال : مثل
. تخضع لنظام استھالك المجموعات كاألراضي

 



 بالنسبة للمصروفات

 داخل قائمة الدخل ( داخل الحساب )

مصروفات حسمت محاسبیا وھي زكویاً وضریبیاً واجبة  – 1
 الحسم     ( ال تعدیل)

 الرواتب واألجور: مثل

مصروفات حسمت محاسبیاً وھي زكویاً وضریبیاً غیر واجبة  – 2
 الحسم      (تضاف)

 اإلستھالكات الزائدة: مثل

 خارج قائمة الدخل ( خارج الحساب )

مصروفات واجبة الحسم زكویاً وضریبیاً ولم تحسم محاسبیاً      – 3
 (تحسم)

 .المساھمات في صنادیق التقاعد: مثل

 

 :من الممكن صیاغتھا بشكل آخر

 ××               صافي الدخل المحاسبي( الدفتري )                                                                                               

 :یضاف إلیھ

××  ایرادات لم یصرح بھا المكلف محاسبیاً (غیر موجودة في 
 قائمة الدخل) ولكنھا تخضع زكویاً وضریبیاً    

××  مصروفات حسمت محاسبیاً ولكنھا زكویاً وضریبیاً غیر 
 واجبة الحسم



 :یحسم منھ

×× ایرادات صرح بھا المكلف محاسبیاً ولكنھا ال تخضع زكویاً 
 وضریبیاً                                        

 ××   مصروفات واجبة الحسم زكویاً وضریبیاً ولم تحسم محاسبیاً 

 الضریبي/ ××      صافي الدخل الزكوي 

 

ظھر حساب األرباح والخسائر التالي بدفاتر إحدى : مثال
  ھـ 30/12/1431 المؤسسات الفردیة عن العام المنتھي

 
 رواتب وأجور 50,000
 ایجار 30,000
 خصم مسموح بھ 10,000
 استھالكات 10.000
 صافي الدخل 50,000

 

 
 مجمل الربح 100,000

 خصم مكتسب 40,000
 أرباح بیع اآلالت 10,000

 

150,000 
 

150,000 
 

 

وعندما قامت مصلحة الزكاة والدخل بفحص دفاتر المؤسسة 
 :اتضح لھا ما یلي

أن ھناك أرباح رأسمالیة تخص قطعة أرض مملوكة  .۱
  لایر لم یصرح بھا62000للمؤسسة بمبلغ 

لایر استھالكات زائدة  3000 یتضمن بند اإلستھالكات مبلغ .۲
 عن المعدالت المسموح بھا ضریبیاً 



لایر  40,000 خ مبلغ / لم یتضمن الجانب المدین من ح أ .۳
تمثل مساھمات صاحب المؤسسة عن العاملین لدیھ في 
صندوق تقاعد نظامي (والمبلغ في حدود المسموح بھا 

 نظاماُ ) 
تحدید الوعاء الضریبي للمؤسسة عن العام المنتھي : المطلوب

 ھـ 30/12/1431في

 

تعدیل صافي الربح المحاسبي لتحدید الدخل : الطریقة األولى 
 : الزكوي/الضریبي 

 صافي الدخل المحاسبي( الدفتري ) 50,000

 :یضاف إلیھ

استھالكات زائدة( مصروفات حسمت محاسبیاً ولكنھا  30,000
 زكویاً وضریبیاً غیر واجبة الحسم )

ارباح رأسمالیة عن بیع األرض( ایرادات لم یصرح بھا  62,000
 المكلف محاسبیاً ولكنھا تخضع  زكویاً و ضریبیاً )

 :یحسم منھ

أرباح بیع اآلالت ( ایرادات صرح بھا المكلف محاسبیاً  10,000
ولكنھا ال تخضع زكویاً وضریبیاً ألنھا خاضعة لنظام استھالك 

 المجموعات )

مساھمات في صندوق تقاعد نظامي( مصروفات واجبة  40,000
 الحسم زكویاً وضریبیاً ولم تحسم محاسبیاً )

 الضریبي/ صافي الدخل الزكوي 65,000



: زكوي / الطریقة الثانیة : اعداد حساب أرباح وخسائر ضریبي

 
 المصروفات الواجبة الحسم فقط

 
 اإلیرادات الخاضعة فقط

 
 

 رواتب وأجور 50,000
 ایجار 30,000
 خصم مسموح بھ 10,000

 استھالكات 7000
مساھمات في صندوق  40,000

 تقاعد نظامي
 صافي الدخل 65,000

 

 
 مجمل الربح 100,000
 خصم مكتسب 40,000
 أرباح بیع األراضي 62,000

 

 
202,000 

 
202,000 

 
 

 جانب اإلیرادات :: أوالً 

 الدخل الخاضع للضریبة

 الدخل الخاضع للضریبة  ”تنص المادة الثامنة من النظام على أن
ھو اجمالي الدخل شامالً كافة اإلیرادات واألرباح والمكاسب مھما 
، كان نوعھا ومھما  كانت صورة دفعھا الناتجة عن مزاولة النشاط

مستقطع منھا ،بما في ذلك األرباح الرأسمالیة وأي ایرادات عرضیة
. “الدخل المعفى

 



ایراد حقیقي ناتج عن مزاولة المنشأة لنشاطھا العادي :الربح)۱
 .ویخضع للضریبة

 
 

 حـ / متاجرة أرباح و خسائر
 

 ×× بضاعة أول المدة
 ×× المشتریات

 ×× مردودات المبیعات
 ×× اجمالي الربح

 
__________ 

 
××× 

 
 

 
 ×× بضاعة آخر المدة

 ×× المبیعات
 ×× مردودات المشتریات

 
 

__________ 
 

××× 
 

 
 

فإذا ، ھناك ارتباط عكسي بین المخزون وتكلفة البضاعة المباعة
، زادت تكلفة المخزون قلت تكلفة البضاعة المباعة والعكس صحیح

وھكذا یعكس بوضوح أھمیة طرق التقییم المستخدمة في التأثیرعلى 
 .الربح الخاضع للضریبة

 
) من النظام  27 نذكر فیما یلي الضوابط التي حددتھا المادة(

 :لطرق تقییم المخزون
على المكلف الذي یحتفظ بمخزون فتح سجالت جرد لھ - أ

 .واالحتفاظ بتلك السجالت



 .تحسم تكلفة البضاعة المبیعة خالل السنة الضریبیة- ب

تتحدد تكلفة البضاعة المبیعة خالل السنة الضریبیة بإضافة - ج
، تكلفة البضاعة المشتراة خالل السنة إلى بضاعة أول المدة

 .مطروحاً منھا قیمة البضاعة نھایة المدة

قیمة بضاعة نھایة المدة ھي التكلفة الدفتریة أو القیمة السوقیة  – د
وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفتریة ، أیھما أقل في ذلك التاریخ

 إال أنھ یجوز لھ بعد الحصول ،للبضاعة بطریقة المتوسط المرجح
 وال یجوز ،على اذن خطي من المصلحة استخدام طریقة أخرى
. تغییر الطریقة التي یختارھا إال بعد موافقة المصلحة

من البضائع التي یشملھا المخزون البضائع بالطریق وبضائع  •
 .األمانة

 :یمكن تحدید تكلفة المخزون بإحدى الطرق التالیة •
 .طریقة التمییزالمحدد- أ

 .طریقة المتوسط المرجح- ب

  .طریقة الوارد أخیراً صادر أوال- ج

  .طریقة الوارد أوالً صادر أوال- د

محاسبیاً للمدراء كافة الحریة في االختیار بین السیاسات المحاسبیة  •
لكن ضریبیاً على المكلف احتساب القیمة الدفتریة ، المقبولة قبوالً عاماً 

ویجوزلھ بعد الحصول على اذن ، للمخزون بطریقة المتوسط المرجح
 .خطي من المصلحة استخدام طریقة أخرى

 



لایر في  500,000 ظھرت بضاعة آخرالمدة بمبلغ : 1 مثال
 900,000 حین تبلغ تكلفتھا حسب طریقة المتوسط المرجح

 .لایر 1,300,000 وسعر سوقھا، لایر

 كیف سیتم تعدیل صافي الدخل المحاسبي: المطلوب

 ×××                   صافي الدخل المحاسبي

 :                         یضاف إلیھ

             فرق تقییم بضاعة آخر المدة 400,000

                        ( حیث یسمح للمكلفین بتقییم البضاعة بالتكلفة 
 أوالسوق ایھما أقل ولكن ال یجوز تخفیض األقل)

بفحص دفاتر وحسابات أحد المكلفین الخاضعین لضریبة  : 2 مثال
اتضح أنھ قد اتبع  31/12/2011 الدخل عن العام المنتھي في

، طریقة الوارد أخیرا صادر أوالً عند تقییم بضاعة نھایة المدة
 :وكانت البیانات كاآلتي

 .لایر 5 تكلفة الوحدة، وحدة 500 مخزون أول المدة – 1

 .لایر 7 تكلفة الوحدة، وحدة 1300 مشتریات خالل العام – 2

 .لایر 10 سعر بیع الوحدة، وحدة 1000 مبیعات العام – 3

ما ھو التعدیل الواجب إجراؤه على صافي الدخل : المطلوب
 المحاسبي للمكلف لألغراض الضریبیة عن العام المنتھي في

اذا علمت أن النظام ینص على الزام المكلفین ، م31/12/2011
. بإتباع طریقة المتوسط المرجح عند تقییم بضاعة نھایة المدة

 



 

 
 :طریقة الوارد أخیرا صادر أوال

 وحدة × 1000 ایراد المبیعات
10= 10,000 
 : ) تكلفة البضاعة المباعة-( 

 = 5 × 500 1/1 مخزون
2500 

 1300 مشتریات خالل العام+ 
 ×7 = 9100 
 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع            = 

11,600 
  :31/12 تكلفة مخزون- 

300 × 7 = 2100 
500 × 5 = 2500 

                                           
 )4600(  

 7000 (تكلفة البضاعة المباعة
( 

 مجمل الربح                                           
3000 

 

 
 :طریقة المتوسط المرجح

 وحدة × 1000 ایراد المبیعات
10= 10,000 
 : ) تكلفة البضاعة المباعة-( 

 5 × 500 1/1 مخزون
=2500 
 1300 مشتریات خالل العام+ 
 ×7 = 9100 
 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع           = 

11,600 
 800 31/12 تكلفة مخزون- 
 ×6.4=  ) 5120(  

 6480 (تكلفة البضاعة المباعة
( 

 مجمل الربح                                           
3520 

 
 

 500 ( /) 7 × 1300 + 5 × 500 =( متوسط تكلفة الوحدة* 
 +1300 (= 6,4 

 :ومن ثم یكون التعدیل الواجب اجراؤه ھو

 ××            صافي الدخل المحاسبي( الدفتري )                       

 :                یضاف الیھ



          الزیادة في تكلفة البضاعة المباعة 520

 )7000 - 6480(  

                أو النقص في مجمل الربح

 )3520 – 3000(  

 

بافتراض نفس بیانات المثال السابق فیما عدا أن  : 3 مثال
  .المنشأة كانت تتبع طریقة الوارد أوالً صادر أوال

ما ھو التعدیل الواجب اجراؤه على صافي الدخل : المطلوب
 المحاسبي لتحدید صافي الدخل الضریبي

 
 طریقة الوارد أوالً صادر أوالً :

 
 وحدة × 1000 ایراد المبیعات

10=10,000 
 : ) تكلفة البضاعة المباعة- ( 

 = 5 × 500 1/1 مخزون
2500 

 1300 مشتریات خالل العام+ 
 ×7 = 9100 
 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع           = 

11,600 
 × 800 31/12 تكلفة مخزون- 
7 =5600 

  )6000 (تكلفة البضاعة المباعة
 

 
 طریقة المتوسط المرجح :

 
ایراد المبیعات                                         

10000 
 : ) تكلفة البضاعة المباعة-( 

 = 5 × 500 1/1 مخزون
2500 

 1300 مشتریات خالل العام+ 
 ×7 = 9100 
 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع           = 

11,600 
 800 31/12 تكلفة مخزون- 
 ×6.4 *  =5120 

 6480 (تكلفة البضاعة المباعة
( 



مجمل الربح                                           
4000                           

 
 

مجمل الربح                                            
3520                          

 
 

 500 ) / ( 7 × 1300 + 5 × 500 = ( متوسط تكلفة الوحدة*
 +1300 = ( 6.4 

 

 :ومن ثم یكون التعدیل الواجب اجراؤه ھو

 ××                صافي الدخل المحاسبي ( الدفتري )                    

 :یخصم منھ

              فروق تقییم بضاعة آخر المدة 480

 )6480 - 6000(  

                   أو مقدار الزیادة في مجمل الربح

 )4000 – 3520(  

 

 إیراد حقیقي ناتج عن سداد المنشأة لدیونھا :الخصم المكتسب)۲
فإذا صرح بھا . قبل تاریخ استحقاقھا ویخضع للضریبة

 المكلف ضمن إیرادتھ فال تعدیل وان لم یصرح بھا یضاف
أي الفرق بین ثمن البیع (التعویض  :األرباح الرأسمالیة)۳

 المستلم )عن األصل وتكلفتھ
 

 
 



 
 ال تخضع

 

  
 تخضع

 
فإذا صرح بھ االمكلف - 

 .تحسم
وھي األرباح الرأسمالیة 
الناتجة من األصول التي 

تخضع لالستھالك بموجب 
 فقرة أ) ، 9 ( المادة.النظام

ألننا نستخدم نظام 
استھالك المجموعات یتم 
معالجة الربح  أوالخسارة 

 ضمن طریقة االستھالك
 

 
فإذا صرح بھا المكلف -

التعدیل وإذا لم یصرح بھا 
 .تضاف

وھي األرباح الرأسمالیة 
الناتجة عن التخلص من 

أصول ال تخضع لالستھالك 
 .بموجب النظام

ربح بیع األراضي ( : مثال
  )16 مادة

 

 
  :أرباح األوراق المالیة(األسھم والسندات))٤

 
 

 معفاه و ال تخضع
 

  
 تخضع

 
إذاكانت عملیة البیع - 

تمت وفقا لنظام السوق 
 .المالي في المملكة

فإذا صرح بھا المكلف - 
 .تخصم

 

 
إذا كانت عملیة بیع السھم - 

أو السندات من خارج سوق 
األوراق المالیة( األسواق 

 الموازیة)
فإذا صرح بھا المكلف ال - 

تعدیل وإذا لم یصرح بھا 
. تضاف



  :التعویضات المستلمة)5
تأخد مبالغ التعویض المستلمة صفة " من الالئحة  13       مادة

  "المعوض عنھ من ناحیة خضوعھا للضریبة من عدمھ

 
  ال یخضع

 

 
 یخضع

 
 یخضع

 
فإذا صرح بھا 
 المكلف تحسم

 
فإذا لم یصرح بھا 

 المكلف تضاف
 

 
فإذا لم یصرح بھا 

 المكلف تضاف
 

 
التعویض عن تلف 
أصل من األصول 
الثابتة التي تخضع 

لالستھالك 
 بموجب النظام

 

 
التعویض عن تلف 
أصل من األصول 

الثابتة التي ال 
تخضع لالستھالك 

 بموجب النظام
 

 
التعویض عن فقد 

أصل متداول( 
 بضاعة مثالً )

 
 

 

فإذا صرح بھ االمكلف . إیراد ویخضع للضریبة :) إیجارعقار6
 ضمن إیرادتھ فال تعدیل وان لم یصرح بھا یضاف .

 
  :) أرباح تقییم وتحویل العمالت7

 من الالئحة ) 12 والمادة ، من النظام 30 ( مادة
 

 
 تخضع

 

  
 ال تخضع



 
الناتجة عن تحویل العملة 

وبسعر الصرف ، األجنبیة
المعلن من مؤسسة النقد 
في تاریخ العملیة( حیث 

 تعد أرباح حقیقة )
 

 
الناتجة عن إعادة تقیمیھا 

فقط ( حیث تعد أرباح غیر 
ورقیة ) / صوریة/ محققة

 فإذا ظھرت تحسم
 

 

 المصاریف المحسومة المستردة:)۸

 من النظام) 33 ( المادة
 

 
 تخضع

 

  
 ال تخضع

 
المصروفات أوالخسائر أو 
الدیون المعدومة التي سبق 

السماح بھا كمصروفات 
واجبة الحسم في سنة 

حدوثھا تخضع للضریبة 
 في سنة استردادھا

 

 
أما إذا لم یكن قد سبق 

السماح بھا كمصروف وتم 
استردادھا فال تخضع 

للضریبة في سنة استردادھا 
ویتم حسمھا حتى ال تخضع 

 مرتین

 

 :اإلعانات)9
إذا حصلت الشركة على إعانھ أو منحھ من جھھ حكومیة أو أي 

جھھ أخرى فإنھا تعد من اإلیرادات الخاضعة للضریبة فإذا صرح 
وتقوم على أساس . بھا المكلف ال تعدیل وإذا لم یصرح بھا تضاف



القیمة السوقیة لھا في تاریخ التسجیل في الدفاتر لإلغراض 
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 :) التعویضات10

 الخ ...... تعویض عن فسخ العقد : مثال
 

 
 تخضع

 

  
 ال تخضع

 
إذا تم استالمھا ( تحصیلھا 

( 
 

 
إذا لم یتم استالمھا( أي 

 مازالت مستحقة )
 

 
 : ) عمولة بیع محصلة11

فإذا صرح بھا المكلف ال . تعتبر إیراد حقیقي ویخضع للضریبة
. وإذا لم یصرح بھا تضاف. تعدیل

 

 : مدفوعات أو مزایا غیرمباشرة)۱۲

فإذا  . أي دفعھ یستفید منھا المكلف مباشرة أو غیر مباشره تخضع
  .صرح بھا ال تعدیل وإذا لم یصرح بھا تضاف

 
 

 
 



 
 باختصار

 
 إیرادات تخضع

 
 إیرادات ال تخضع

 
تم التصریح عنھا( ظھرت 

 بقائمة الدخل )
                                  

 ال تعدیل
 إجمالي الربح – 1
 خصم مكتسب – 2
ارباح رأسمالیة ناتجة  – 3

عن بیع أصول غیر 
 خاضعة لنظام االستھالك

أرباح رأسمالیة ناتجة  – 4
عن بیع أوراق مالیة في 

 سوق موازیة
 تعویضات مستلمة – 5
 أرباح تحویل عمالت – 6
مصروفات محسومة  – 7

 مستردة سبق اعتمادھا
 ایجار عقارات – 8
 اعانات - 9

 تعویضات - 10
 عمولة بیع محصلة – 11
المدفوعات أوالمزایا  – 12

 الغیر مباشرة
 

 
لم یصرح 

 عنھا
واكتشفت 

 عند
 الفحص
       
 تضاف

 
 ظھرت بقائمة الدخل

                                
 تحسم

ارباح رأسمالیة  – 1
ناتجة عن التخلص من 

أصول ثابتة خاضعة 
 لنظام االستھالك

أرباح رأسمالیة  – 2
ناتجة عن بیع أوراق 

مالیة في سوق االسھم 
 السعودي

 تعویضات مستحقة – 3
 ارباح تقییم عمالت – 4
مصروفات مستردة  – 5

لم یسبق الموافقة على 
 حسمھا

تعویضات مستلمة  – 6
 عن تلف أصل من

االصول الثابتة التي 
 تخضع لالستھالك

 

 


