
 الفصل الثالث والرابع (وعاء الزكاة في المملكة + اإلدارة الزكویة في المملكة )
 

ھـ وبمقتضى ھذا النظام استثني المواطنین السعودیین من 29/6/1370صدر أول نظام جبایة للزكاة في المملكة بتاریخ 
 نظام ضریبة الدخل .

 
 نطاق نظام جبایة الزكـــــاة :

 
 الحولتستوفى الزكاة كاملة في نھایة كل عام وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ، مع التركیز على شرط مضي الحول حیث أن 

 
 األموال یبدأاألول للنشاط التجاري ألغراض الزكاة یبدأ من تاریخ السجل التجاري أو تاریخ الترخیص .. وفي شركات 

 
  ..الحول من تاریخ إیداع رأس المال

 
أ- المكلفون بالزكاة : 

 األفراد الذین یتمتعون بالرعویة السعودیة أو برعویة أیة دولة من دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة األخرى - 1

على السواء ذكوراً أو إناثاً بالغین أو قاصرین أو محجوراً علیھم الذین یمارسون أنشطتھم داخل المملكة العربیة السعودیة . 
 
 ویكون الشركات سواء شركات األشخاص أو شركات األموال المسجلة في المملكة أو في أیة دولة من دول مجلس التعاون - 2

  داخل المملكةكافة الشركاء فیھا من السعودیین أو من غیر السعودیین الذین یعاملون معاملة السعودیین والتي تمارس أنشطتھا

 یخضع مجموع نصیب وكذلك الشركات المختلطة المسجلة في الدول الخلیج أو المملكة وتمارس أنشطتھا داخل المملكة حیث 

الشركاء السعودیین أو غیر السعودیین الذین یعاملون معاملة السعودیین للزكاة  . 

 ب – األموال الخاضعة لجبایة الزكاة :

تفرض الزكاة على رؤوس األموال وغالتھا وكل الواردات واألرباح والمكاسب التي تدخل على األفراد والشركات من مزاولة  

تجارة أو صناعة أو أعمال شخصیة أو ممتلكات أو مقتنیات نقدیة مھما كان نوعھا وكانت صفتھا بما في ذلك الصفقات المالیة  

والتجاریة وبیع األسھم وبصورة إجمالیة كل دخل نصت الشریعة اإلسالمیة بوجوب الزكاة علیھ ..  

 -رؤوس األموال المنقولة التي تستغل في األعمال التجاریة :1

من المعروف أن الدخل الناتج عن استثمار رؤوس األموال یطلق علیة ربحاً وھو نماء یضم إلى أصلھ ألنھ تابع لھ ومن جنسة 
 % 2.5وعلى ذلك یكون وعاء الزكاة ھو (راس المال + أرباحھ ) * 

 وھي األموال التي یقتنیھا األفراد بغرض استغاللھا ولیس بغرض غلة رؤوس األموال الثابتة : ویقصد بھا المستغالت-2
 إعادة بیعھا ، فھذة األموال  معدة للنماء ولكنھا لیست للتجارة وإنما لالستغالل فوعاء الزكاة ینصب فقط على الغلة 

  %)..2.5وھو (الربح * 

 

 



 -صافي دخل المھن الحلره والحرف :3

 إن الدخل الناتج من مزاولة المھنة لیس ربحاً وإنما تعویض عن أتعاب یؤدیھا للغیر فوعاء الزكاة یكون :

  % ).2.5(صافي الدخل * 
 

ج- اإلعفاء من نظام جبایة الزكاة : 
 

 ال زكاة في المال الذي لیس لھ مالك معین كاألموال العامة لكونھا تصرف في مصالح المسلمین ..
 

أعفى نظام جبایة الزكاة في المملكة  أموال بعض المؤسسات والھیئات من الزكاة الشرعیة رغم مزاولتھا ألنشطتھا في المملكة  
 

ومنھا :   
 

 المؤسسات العامة باعتبارھا من األموال العامة التي تستھدف تحقیق الرفاھیة لجمیع المواطنین  •
 

الشركات الوطنیة للتأمین التعاوني (صندوق االستثمارات العامة ، مصلحة معاشات التقاعد ، المؤسسة العامة للتأمینات  •
 االجتماعیة)

 
 (تدخل في حكم الوقف) المعدة لالنفاق في وجوه البر المؤسسات الخیریة  •

 
 (البنك اإلسالمي للتنمیة ، بنك الخلیج)التي تساھم فیھا الحكومة مع حكومات أخرى  مثل المؤسسات الدولیة  •

 
الشركات األجنبیة المسجلة في خارج دول مجلس التعاون والمملوكة للسعودیین أو من رعایا دول مجلس التعاون حیث  •

 یخضعون لنظام ضریبة الدخل (األجانب)
 

االستثمار في السندات الحكومیة المحلیة العتبارھا مقتناه لغرض االحتفاظ بھا واالستفادة من ریعھا ویخضع ھذا الریع  •
 للزكاة فقط 

 
 

 العربیة السعودیة :  اإلدارة الزكویة في المملكة
 

نظراً ألھمیة أعمال تحقیق وتحصیل الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل وضرورة إیجاد مصلحة خاصة تقوم بأعباء تلكاألعمال  
 

تم استحداث مصلحة الزكاة والدخل تابعة لوزارة المالیة واالقتصاد الوطني لتقوم بإدارة أعمال تحقیقوتحصیل الزكاة  
 

  من خالل : الشرعیة وضریبة الدخل
 

أوالً : القواعد واإلجراءات العامة  
 

 والمستندات واالستمارات الواجب استخدامھا بصدد تحدید وربط قیمة الزكاة وجبایتھا  إتباعھاو تعني الخطوات العملیة الواجب 
 

وھي في الوقت نفسھ تنظم العالقة بین المكلفین ومصلحة الزكاةوالدخل وتشمل :  
 

   استعمال التاریخ الھجري في كافة اإلجراءات الرسمیة
   تسجیل النشاط الجدید
   مسك الحسابات النظامیة باللغة العربیة
  اعتماد الحسابات من محاسب قانوني محلي معترف بھ 



 
ثانیاً : إجراءات تقدیم اإلقرارات الزكویة 

 
اإلقرار الزكوي ھو عبارة عن بیان موقع علیھ من المكلف أو من یفوضھ یتم من خاللھ تحدید وعاء الزكاة ومقدارھا المستحق  

 
 .والدخل  مستخدمة ومقبولة لدى مصلحة الزكاةوفق متطلبات نظام جبایة الزكاة  ویقدم عادة على استمارات خاصة

  : تقسیط الزكاةثالثا
 

رغبة في التیسیر على المكلفین في تسدید الزكاة ، أجاز النظام  تقسیط الزكاة مع إلغاء التقسیط إذا تبین أن حقوق الخزینة  
 

  .. عالعامة معرضة للضیا
 

  : ضمانات التحصیل والجبایةرابعا

إن التأخیر في تقدیم إقرار الزكاة بقصد التھرب من دفعھا یجب أن یقابل بعقوبات رادعة .ومن یتأخر في تسدید قیمةالزكاة  

كما لجأ النظام إلى األخذ ببعض الضمانات التي تكفل قیام  یجب أن تفرض علیھ غرامات تتضاعف كلما زادت فترة التأخیر

 المكلفین بتسدید ما علیھم .
 

 ھناك طریقتین یتم استخدامھم :كیفیة تحدید وقیاس الوعاء الزكوي : 
 
 
 -طریقة رأس المال العامل :1

 وھي الفرق بین األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة 
 

 عناصره : 
 ویتم قیاسھا بالتكلفة والت}خذ القیمة السوقیة إال إذا كانت أقل من التكلفة ، ومع ذلك التقییم ینبغي أن یتم على -المخزون :1

 أساس سعر البیع الحاضر .
 وعلى التاجر حصر وتقویم المخزون المتبقي لدیة (بسعر الشراء الحالي ) ویضم ھذه القیمة إلى العناصر األخرى 

 -النقود والمدینون : 2
البیع قد یكون نقداً أو باألجل والبیع باألجل یؤدي إلى ظھور دیون تجاریة تخضع للزكاة ، أما الدیون المعدومھ فال تزكى إال 

 عند قبضھا وعن سنة واحدة .
أما المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسلیم مقدماً تجب فیھا الزكاة بعد مضي سنة من تحصیلھا إذا كانت البضائع قد تم 

 إنتاجھا أو شراؤھا ولم تسلم ألسباب تعود للمشتري .
 -االلتزامات المرتبطھ بعروض التجارة : 3

الدائنون وأوراق الدفع والقروض قصیرة األجل یجب حسمھا من الوعاء .. والدیون التي تحسم ھي الدیون التي ترتبط بشراء 
 عروض التجارة .

 أما الدیون التي على المكلف نتیجة التوسعات الرأسمالیة فال تؤخذ في االعتبار .
 وكذلك الدیون الناشئة من شراء مواد ومھمات لم تصل المستودعات ال تعتبر من الدیون الواجب حسمھا من الوعاء 

 
 على ذلك یتم استخدام المعادلة التالیة :

  القروض طویلة األجل –صافي رأس المال العامل آخر العام + القروض قصیرة األجل المستخدمة لتمویل أصول ثابتھ 
 = وعاء الزكاة (رأس المال النامي )

 
 



 



 
 

 



 
 
 
 
 
 



 -طریقة مصادر األموال :
 

إمساك دفاتر تسجل فیھا حسابات منتظمة یوضح فیھا رأس المالوكل ما   كل من  یزاول أعماالً تجاریة أو صناعیة إلزامتم 

الوقوف على   یتم یدخل أو یخرج نتیجة األعمال ، ویشترط أن تكون ھذه الدفاتر مصدقة من الغرفة التجاریة الصناعیة ، حتى

المركز المالي الحقیقي للمكلف ، مما یمكن من تحدید نصیب الزكاة . أما إذا لم یقدم حسابات صحیحةأو لم یتمكن من عمل  

حسابات من األصل فإنھ  یتعرض للتقدیر الجزافي في تحدید نصیب الزكاة . 

 أوالً مكلفون لدیھم حسابات منتظمة :

 یجب أن یشتمل الوعاء على التالي :

 العناصر الموجبة (العناصر التي تضاف للوعاء )

 : ال تؤخذ الزیادة التي تطرأ على رأس المال خالل العام لعدم حوالن الحول ومن ثم فإن -رأس المال المدفوع أول العام1
 أرباح ھذه الزیادة تخضع للزكاة أما الزیادة الناشئة في رأس المال ال تخضع للزكاة 

 
 - صافي الربح السنوي في نھایة العام :2

یتمثل في األرباح الصافیة قبل التوزیع ولكي یتم معرفة مقدار النماء تقوم المصلحة بتعدیل صافي الربح أو الخسارة وذلك 
 بإضافة بعض البنود التي تن استبعادھا والتي ادرجت في قائمة الدخل مثل المخصصات وفروق االستھالك .

 أما مخصص الدیون یمثل دیون غیر جیدة الزكاة فیھا حتى تقبض ، وإذا قبضت تزكى عن سنة واحدة .
 والمصلحة التفرق بین الربط الضریبي والربط الزكوي في تعدیل صافي الربح بالرغم من اختالف القواعد .

 
  . ألنھا بمثابة رأس مال إضافي للمنشأة سنوات سابقة مناألرباح المرحلة-3

والزیادة فیھ اذا كان مصدر ھذه الزیادة احد عناصر حقوق مالك أو الشریك الذي حال علیھ الحول الحساب الجاري الدائن لل
 ..الملكیة أو كانت تمویال لما یعد للقنیة

 
  التي حال علیھا الحول، ألنھا تعتبر بمثابة )المخصص بعد حسم المستخدم منھا (كافة االحتیاطیات والمخصصات-4
 

 ..رأس مال إضافي للمنشأة ومستثنى من ذلك مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بالنسبة للبنوك فقط
 
  ولو لم یحل علیھا الحول..المقبوضةوالغیر حكومیة اإلعانات الحكومیة -- 5
 
  أي األرباح التي قررت شركات المساھمة توزیعھا على المساھمین ولم یتم صرفھا لھم :األرباح تحت التوزیع-6
 
  باستثناء أن تكون األرباح تحت التوزیع مودعھ بحساب خاص الیسمح)التزال في حوزة المنشأة ویمكن التصرف بھا(
 

 ...للشركة بالتصرف فیھ
 
: یجب أن یخضع للزكاة أما اذا تم سحبة أو جزء -رصید الحساب الجاري الدائن للمكلف في المؤسسات الفردیة أول العام 7

 منھ فال یضاف للوعاء اال الجزء الذي مضى علیة الحول .
 
  .-راتب الشریك یعد ربحاً یخضع للزكاة8
 
 - رصید الدیون التي على المكلف نتیجة التوسعات الرأسمالیةوإنشاءات تحت التنفیذ :9

الدیون التي تخصم ھي الدیون المرتبطة بشراء عروض التجارة أما الدیون األخرى تضاف للوعاء إذا لم یتم تسدیدھا ، أما إذا 
 تم سداد بعضھا فال یضاف للوعاء اال الذي بقي منھا بدون تسدید ..

 
 
 



 - القروض الحكومیة والتجاریة وما في حكمھا التي حال علیھا الحول على النحو التالي : 10
 

 ما بقي منھا نقدا وحال علیھ الحول •
 

 ما استخدم منھا لتمویل ما یعد للقنیة •
 

 ما استخدم منھا في عروض التجارة وحال علیھا الحول •
 

 - قروض المالك أو الشركاء والتي حال علیھا الحول .11
 

 -الدیون التجاریة التي للمكلف على الغیر :12
 تجب فیھا الزكاة إذا كان سبب عدم التحصیل یعود الى تقصیر المكلف ، إما اذا قدم مایثبت عدم تمكنھ فال تضاف للوعاء ..

 
  التسلیم ).المبالغ المحصلة عن بضائع تحت ( المقدمة التي حال علیھا الحولت- اإلیرادا13

 
 

  : )العناصرالسالبة(العناصرالتي تحسم من وعاءالزكاة 
 

- صافي قیمة األصول الثابتة التشغیلیة والدارة للدخل المملوكة للمكلف وأي دفعات أخرى لشراء أصول ثابتة وقیمة قطعا 1
 لغیار الالزمة لألصول الثابتة غیر المعدة للبیع واألصول غیرالملموسة 

 
 - إنشاءات المكلف الرأسمالیة تحت التنفیذ والتي تنشأ بھدف استخدامھا في النشاط ولیس بغرض بیعھا 2
 
 - االستثمارات : 3

حتى تحسم یجب  الھدف منھا استثمارات طویلة األجل و )مشاركة مع أخرین (استثمارات في منشآت داخل المملكة •
 أن تكون خاضعھ لنظام جبایة الزكاة إذا لم تكن خاضعة فإنھا ال تحسم 

 
 حتى تحسم یشترط احضار شھادة من محاسب قانوني  )مشاركة مع أخرین (االستثمارات في منشآت خارج المملكة •

 المملكة یصادق علیھا من قبل الجھات الرسمیة بقیمة ھذه االستثمارات ونصیبھ من األرباح وإخضاعھا للزكاة في
 وطالما أن المصلحة أخدت حقھا من ھذه االستثمارات وعائدھا إذن تخصم من وعاء المنشأة

 أما إذا لم یقدم شھادة ال تحسم
 

استثمارات داخلیة أو خارجیة في أوراق مالیة أو عمالت أو ودائع أو معامالت آجلة ( سندات ) ال تحسم من الوعاء  •
 سواء كانت قصیرة أو طویلة األجل

 االستثمارات التي یكون ھدفھا المضاربة تعد أصل متداول الیجب حسمھ ویضاف إذا ثبت قبضة . •
 االستثمارات في السندات الحكومیة التخضع للزكاة  •
 الودائع لدى البنوك التعتبر من الواجبة الحسم وتخضع للزكاة على مالكھا . •

 
 - الحساب الجاري المدین للمالك أو الشریك بما ال یتجاوز نصیبھما في األرباح المرحلة4
 
  الرأسمالیة مثل الحمالت اإلعالنیة .- صافي مصاریف التأسیس وما قبل التشغیل وما في حكمھا من المصروفات5
 
 - الدیون الناشئة عن شراء مواد ومھمات لم تصل المستودع :6

 .إذا أدرجت ضمن بضاعة المكلف كبضائع بالطریق فإن الدیون المرتبطة بھا تحسم 
 



 - المبالغ المدفوعة مقدماً : 7
یتم حسمھا اذا كانت تحت حساب إقامة المباني أو شراء أصول ثابتة ، أما إذا كانت ممولھ عن طریق القروض فیجب إضافتھا 

 للوعاء .
 
 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة . 8

 
 .المواد والمھمات لشركات الكھرباء وشركات نقل الحجاج % من 80- 9
 

 -التبرعات واألعمال الخیریة ..10
 

  العناصر السالبة   .–ویتم حساب وعاء الزكاة من خالل :         العناصر الموجبة 
 

ثانیا : المكلفین الذین لیس لدیھم حسابات منظمة  

 أو دالئلیتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفین اللذین لیس لدیھم حسابات نظامیة بموجب إقرار المكلف .وفي حال وجود معلومات 

لدى المصلحة تزید عما ورد في إقرار المكلف ، تقوم المصلحة بربط الزكاة تقدیریا كما یلي :  

 
 
 

 وفقا للجدول التالي : إجمالیاإلیراداتویتم تقدیر األرباح  بنسبة من 
 

نسبة األرباح النشـــــاط 

% 10المقاولون في مجال األعمال اإلنشائیة والصیانة 

% 10محطات المحروقات ( البنزین ) 

% 10محالت بیع الفواكھ والخضروات واللحوم والمواشي واألسماك 

% 15التجارة  و الصناعة 

% 20أصحاب المھن الحرة ( األطباء ، المھندسین ، المحامین ) 

% 20الخدمات االستشاریة والعامة 

 

 مالحظة :  
 

  ( الجزافي ) أیھما أكبرتعتمد مصلحة الزكاة والدخل على إقرار المكلف أو الربط التقدیري 
 
 بأي من الطرق الممكنة سواء من السجل التجاري أوأي مستندات تؤید ذلك یتم تحدید رأس المال أول العام .. 

  المتحققة خالل العاماألرباح الصافیة+ رأس المال أول العام 
 


