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املوارد املالية يف اإلسالم

.ومعناهاأحكامهابتفصيليليفيماستأيت:الزكاة

.اإلسالميةالدوليفالذمةأهلمنتؤخذضريبةهي:اجلزية
:اإلسالميةالدايريفالساكننيالذمةأهلعلىفرضهاوسبب
.وأعراضهموألمواهلمهلماحلمايةوتوفري(عنهماألذىكفأي)األمانمقابلتؤخذ

.املسلمنيدايرعندفاعاً ابحلروبالدخولمنالذمةأهلإعفاءمقابلاجلزيةوتؤخذ
؟(اجلزيةأداءشروط–اجلزيةيتحملمنشروط)اجلزيةعليهجتبمن
.آدائهاعلىمقتدر-5عاقل،-4ابلغ،-3،ذكر-2،(املستضعفنيمنليس)للقتالأهالً يكونأن-1

؟الذمةأهلعناجلزيةتسقطمىت
.املسلمنيردايعنالدفاعيفمشاركتهمأومحايتهم،علىاملسلمنيقدرةعدمأوابإلسالم،دخوهلمحاليف

.الذمةأهلعناجلزيةسقطتأحدمهافقدفإذااألمورهذهمقابلمفروضةألهنا



املوارد املالية يف اإلسالم

اجلزية؟مقدار
.واحددينارمقدارهاكانوسلمعليههللاصلىالنيبعهديف

.املاليةالذمةأهلاستطاعةحبسبمقدارهاكانعمرعهدويف
علىالذمةأهلتطاعةاسحبسبقالوبعضهماثبت،مقدارهلاأهناقالمنفمنهم:تقديرهايفالفقهاءاختلفوقد

عهدويفنيبالعهديفحصلمابنيفجمعألكثرهاحدوليساألقلعلىمقدرةأهنايرىمنومنهمالدفع،
.الصحيحوهوللحاكمتقديريةسلطةأهناقالمنومنهمعمر،

والوالصغاراءالنسيطالبملأنهحيثاإلسالميالنظامعدالةلنايتضحللجزيةالسابقةاألحكامخاللومن•
الزمانسبحبتقديريةاجلزيةجعلوكذلكعنهم،وأسقطهاابجلزيةوالضعيفالكسبعنالعاجزالرجل

أدايهنماختالفمعالواحدالبلدلسكاناجتماعيتكافلذلكويفالذمة،أهلقدرةمعتتالئمحبيثواملكان
منالضعيفيعفونًووأمواهلم،حبمايتهميقوموناملسلمنيأنحيثابإلسالماملسلمنيلغريترغيبذلكويف

.واملسلمنياإلسالممتُّيزعاليةورمحةإنسانيةذلكويفمحايتهأتمنيمعدفعها

.{َصاِغُرونًََوُهمًَْيدً َعناجلِْْزيَةًَيُ ْعُطواًْحىت}الكرميالقرآن:اجلزيةمصدر



املوارد املالية يف اإلسالم

.(قوة)ِعنوةً أوصلحاً املسلمونفتحهااليتاألرضعلىيُفرضماهو:اخلراج

:واخلراجاجلزيةبنيالفرق
.تالالقمنوإعفائهامامتتلكهومحايةمحايتهامقابلالنفسعلىتؤخذاجلزية

.اإلسالمدايريفالذمةأهلميتلكهااليتالزراعيةاألراضيعلىيؤخذفهواخلراجأما

وضعه؟منأولومناخلراجمصدر
.عنههللارضياخلطاببنعمرهواخلراجوضعمنأول

.االجتهادهواخلراجمصدريكونذلكوعلى



املوارد املالية يف اإلسالم

:اخلراجنظامفوائدومن
.الدولةعلىالالزمةالنفقاتلتمويلاملاللبيتدائمموردأنه-1
وقدرةخربةأكثرًوالفاحتنيمنهباأعلماألرضأهلألنالفتححديثةالبالدألهلالثروةحفظ-2

منوغريهياهاملوجمرىهلااجلسورومدطرقاهتاعلىخرجهامنجزءصرفوليمكنزراعتهاعلى
.للمزارعنيالدولةتقدمهااليتالزارعيةاخلدمات

ملنشيءبقىتملاالفتححنيمنالزراعيةاألراضيقسموافلوالالحقني،املسلمنيحقحفظ-3
.منهيليهممناستفادةيضمنفإنهاخلراجأما،أجيالمنيليهم

.حاهلمسيضعفقتالوجودمعابلزارعةاملسلمنيفاشتغالقوته،املسلمنيجليشحيفظأنه-4



املوارد املالية يف اإلسالم

:اخلراجأنواع
.وظيفةخراج-1
.فيهامايُزرعونوع،مساحتهاإىلابلنظراألرضعلىيُفرضماهو

.بعدتُزرعملوإنحىتللزارعةالقابلةأواملزروعةاألرض:علىسنوايً يكونالنوعوهذا
فيهاآفةلوجودافيهالزراعةميكنملإنأما،خراجهاوجبفيهاالزراعةميكنطاملا،التّمكنعلىيعتمدفخو

.منهااالنتفاعمنالتمكنلعدمالجيبحينهاالزروعتتلفوسيولأمطارهطولأو
.مقامسةخراج-2
.األرضمناخلارجمنالنسبةهو
.ألرضاانتاجيةحبسباحلاكميقدرهابنسبةالزراعياحملصولاألرضصاحبمعالدولةتتقاسمأي

.حمصولكلمعالقسمةوتتكرر
.احملصولوجودلعدمعليهضريبةفالصاحبهايزرعهاملفإذا

.معاً منهماأواحملصول،ذاتمنعيناً أونقدا ،قيمةً :اخلراجويُدفع



املوارد املالية يف اإلسالم

أودخوالً اإلسالميةالبالدحدودلعبورهاللتجارةاملُعّدةاألموالعلىتفرضضريبةهي:العشور
.أقاليمهابنيإنتقاالً أوخروجاً 

.اجلمركيةالضرائب:ب اآلنيسمىوهو
ونصفالُعشر،قدارمبوغريهم،املسلمنيالتجارمنسنويبشكلجبايتهاتتمابلسابقكانتوقد

.(ُعشرمجع)ابلعشورتسميتهاجاءتهناومن،الُعشروربع،الُعشر
.عبوركليفتؤخذفهيحالياً أما

العشور؟نشأةكانتمىت
التجارحوأصبالتجارةوازدهرتاإلسالميةالفتوحاتكثرتحيثاخلطاببنعمرعهديف

.الربحمنريالكثويكسبونخارجهاومناإلسالميةوالدايراألقاليمداخلببضائعهميتحركون



املوارد املالية يف اإلسالم

اإلمجاعبذلكفتحققالصحابةمنأحداً عمررأييعارضوملاالجتهاد،:العشورمصدريكونذلكعلىوبناءً 
.العشورمشروعيةعلىالسكويت
:العشورفرضيفالدولةحقأساس
ذلكضريبةمنهمفتؤخذوأمواهلمالتجاراملسلمنيمحايةألجل

همجتاًرعلىالضرائبهذهيقتضيالذيوبينهماملسلمنيبنيالصلحوألجلالذمةأهلوكذلك
.ابملثلمعاملتهموألجلاملستأمننيوكذلك

.السابقةلألسبابوغريهماملسلمنيجتارمنتؤخذفالعشور
العشور؟جتبماذاعلى
عليهتؤخذفالهبااراإلجتقصدبغريكانإذاأماالتجارة،ألجلفيهاالعبورصاحبهايريداليتاألموالعلىتؤخذ

اإلسالمية،البالدخارجإىلفيهاالعبوراملسلمنيغريأرادإذاواخلموراخلنازيرحلومعلىكذلكوتؤخذالعشور،
.القيمةعلىالضريبةوأخذسعرهاتقوميطريقعن

.للمسلمنينفعذلكيفملاالضرائبمنللناسالضروريةالسلعإعفاءوجيوز
.الضرائبهلذهختضعفالواهلداايالشخصيةاألمتعةوأما



املوارد املالية يف اإلسالم

:العشورضريبةسعر
.للمسلمنيالعشرربع

.الذمةألهلالعشرنصف
.للمستأمننيالعشر
التشجيعمنوكنوع،نيللمسلمنفعذلكيفملاالبلدأهلحيتاجهااليتالسلعلبعضختفيضهاوجيوز

.اهلحاجتهموسدلديهمبكثرةتوفريهاأجلمنالبلدأهلحيتاجهااليتالسلعلدخول

:العشورنصاب
.ذلكمنأقلقيمتهماعلىجتبفالالذهب،منجرام595قيمةمايساويهو
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:والغنيمةالفيء
.(اآلخرالطرفالستستالم)قتالبالغريهممناملسلمونأيخذهما:الفيء

.القتالبعدغريهممناملسلمونأيخذهما:الغنيمة
:والغنيمةالفيءمناملالبيتحق

َواْبنًَِواْلَمَساِكنيًَِواْليَ َتاَمىاْلُقْرَبًَوِلِذيَوِللَرُسولًِهًِفَِللًَاْلُقَرىَأْهلًِِمنًَْرُسولِهًَِعَلىاّللًََُأفَاءًََما):تعاىللقولهاخلُمس
.(الَسِبيلًَِواْبنًِنيًَِواْلَمَساكًَِواْليَ َتاَمىاْلُقْرَبًَوِلِذيَوِللَرُسولًُُِخَُسهًُّلِلًَِفََأنًََشْيءً ِمنًَْغِنْمُتمًَْأََّنَاَواْعَلُموا)،(الَسِبيلًِ

:أخرىضرائب
ختدمجارالتعلىضرائبيضعأنللحاكمفيجوزوسكاهناالدولةحلاجاتالسابقةالدخلمصادرتكفًِملإذا

.أوالً اجملتمعمصلحةاعتبارمع،هلممضرًّغريكافياً يراهمبقدارهذاوكلاألجانب،إلقامةمبالغأوجمتمعهم،



:القسم األول

الزكاة

معناها، حكمها شرعا، مقدارها، نِصابها، أهميتها، على من جتب، مصارفها
القرارات الصادرة فيها ،اجلهة املعنية جببايتها



املراسيم والقرارات املتعلقة بالزكاة
:يفًاململكةًالعربيةًالسعودية

.هـ21/1/1370بتاريخدخلضريبةابحداثملكيمرسومصدر-
اقتصاريفيد،هـ29/6/1370بتاريخ،17/2/8634رقمامللكياملرسومعليهتعديالً صدرمث-

وفقاً (وشركاتأفراد)السعودينيعلىالشرعيةالزكاةاستيفاءلزومويقرالسعوديني،غريعلىالدخلضريبة
.ابلزكاةاملتعلقةاإلسالميةالشريعةألحكام

:مايليوجبايتهاالزكاةمادةيفوجاء
.السواءلىعالسعودينيرعاايانكافةمنالغراءاإلسالميةالشريعةالحكاموفقاً كاملةالزكاةتستويف

.نيالسعوديمنفيهاواملسامهنيالشركاءكافةيكوناليتالسعوديةالشركاتمنتستوىفكما
.ينيسعودوغريسعودينيمناملؤلفةالشركاتيفالسعودينيالشركاءمنأيضاً تستوىفكما

يةاملالوزيراقرتاحعلىبناءً الوزراءجملسويصدر(م8/8/1956)هـ1376احملرمغرةمنابتدءً بهويعمل
.لتنفيذهالالزمةالقرارات

.اليومحىتانفذاً هذاواليزال



املراسيم والقرارات املتعلقة بالزكاة
:يفًاململكةًالعربيةًالسعودية

وذلكمستحقيهعلىاملالأصحابيصرفهاآلخروالنصفالزكاةقيمةنصفيؤخذكانالنظامصدوربدايةيف
.فقراءوالالضعافمنقرابتهمذويعلىزكاهتمتوزيعتويليفاألموالأصحابلرغبةنظراً 
فقدلوزارةامواردأحدالزكاةاعتربتحيث،للزكاةاحلاجةزادتاإلجتماعيةالشؤونوزارةإنشاءومبناسبة

30/10بتاريخ76/مرقممبرسوموذلكالنصفوليسكاملةً الزكاةإبعطاءاملسامهةالشركاتألزمت
.حملأولشركةجتاريسجللديهمنكلعلىكاملةالزكاةفتؤخذهـ،1396/

.الضرائبدونالزكاةمنهمفتؤخذالسعوديني،مثلاخلليجينيمبعاملةقرارصدروقد

:والزكاةالضرائبعناملسؤولةاجلهة
كامأحبتنفيذاملختصاإلدارياجلهاز:ابجياد(393)رقمالوزاريالقرارجاءهـ7/8/1370بتاريخ

:لتصبحه 1437عاميفامسهاتعديلمتوقدوالدخل،الزكاةمصلحة:هوالدخلوضريبةالزكاة
.والدخلللزكاةالعامةاهليئة



تعريف الزكاة وبيان طبيعتها

:الزكاةتعريف
.واملدحوالربكةوالنماءالطهارة:لغةً 

.للمستحقنيهللافرضهااليتاملالمناملقدرةاحلصة:اصطالحاً 
.الصدقة:ب أيضاً وتسمى
:-واللغوياالصطالحياملعىنبنياالرتباطوجه–ابلزكاةتسميتهاسبب

حقخراجاباملالوتطهروالبخل،الشحدنسمنالنفسوتطهرأبدائها،والذمةالضمريتطهرألهنا
مدحهللاأنكما،(مالمنصدقةمانقصت)(أضعافاً لهفيضاعفه)وتنّميهاملالتزيدكمامنه،املستحقني

.(ينفقونرزقناهمومما)أمواهلممناملنفقني
:الزكاةفضل

.مابإلسالالتكافلياالجتماعياملايلالنظاممنوجزء،اإلسالمأركانمنالثالثالركنهي
.واجبة:حكمها



تعريف الزكاة وبيان طبيعتها

:وجوهباأدلة
.واإلمجاعوالسنةابلكتابوجوهباثبت

.(الزكاةوآتواالصالةوأقيموا):تعاىلقوله:الكتاب-
الأنشهادةإىلعهمادفقالاليمنإىلعنههللارضيمعاذابعثوسلمعليههللاصلىالنيبأن:السنة-

كليفصلواتسمخعليهمافرتضقدهللاأنفأعلمهملذلكأطاعواهمفإنهللارسولوأينهللاإالإله
وتردأغنيائهممنذتؤخأمواهلميفصدقةعليهمافرتضهللاأنفأعلمهملذلكأطاعواهمفإنوليلةيوم

.فقرائهمعلى
.وشروطهاونصاهبامقدارهابينتاليتالسنةمنالتفصيليةاألدلةمنذلكوغري

.وجوهباجحدمنوقاتلواوجوهباعلىالصحابةاتفق:اإلمجاع-

:الزكاةطبيعة
.فرائضهمنوفريضةاإلسالمأركانمنركنألهنا،لربهالعبدهبايتقربعبادة



تعريف الزكاة وبيان طبيعتها

.اآلدميني؟حقوقتدخلهاأموربه،العبدبنيحمضةعبادةأهناهذايعينهللكن
:أقوالثالثةاملسألةيف
.املسلمالعاقلالبالغعلىإالالتكونعليهوبناءً حمضة،عبادةأهنا:1ق
.وغريهواملسلموغريهالبالغعلىواجبةتكونعليهوبناءً فقط،مايلحقأهنا:2ق
معىنوفيهاوجل،زعهللاملسلمفيهايتقربعبادةهيأياملؤونة،معىنيدخلهاعبادةتُعدالزكاةأن:3ق

.الصحيحهووهذاالغين،ماليفللفقريمايلحقأياملاديالتكافل
:هيأمورعدةهذاعلىويرتتب

.املسلمعلىجتبأهنا
.(الصغري)البالغوغريالبالغعلىجتبأهنا
.(حكمهمايفومنواملعتوهاجملنون)العاقلوغريالعاقلعلىجتبأهنا
.(تركتهمنهااخراجورثتهعلىوجبمالهزكاةيدفعوملاملسلمتوىفلوأي)ابلوفاةالتسقطأهنا
.احلولدورانقبلودفعهاتعجيلهاجيوزأنه



من جتب عليهم الزكاة

:وهوواحدشرطالزكاةعليهجتبفيمنيشرتط
.(مسلمنييكونواأن)اإلسالم

.املسلمونهمفيهاامللزمنيأنيفيدفهذااإلسالمأركانمنركناً الزكاةكون
الالفرائضوبقيةلزكاةاباملطالبةألنذمته،يفديناً تكونوالإسالمه،قبلمبايطالبفالالكافرأسلموإن

.اإلسالمبعدإالتبدأ
:وغريهاملسلمبنيالتفرقةأساس

.للمسلمكانتولذلكعليهايثابوعبادةاإلسالمأركانمنركنالزكاةأن-
اليكونكي)اءللفقًراألغنياءمنتؤخذأنهللاأوجبمعا ،ومايلواجتماعيشرعيتكليفالزكاةأن-

.تعاىلهللاوحقاجملتمعيوالتكافلاألخوةحبقالفقراءعلىفرتد،(منكماألغنياءبنيدولة
مصارفهلاالشارعحددإمنااجملتمع،يفالفقراءملطلقاالغنياءمنتؤخذضريبةجمردليستالزكاةأن-

صبغةهلاأموالعدفاملسلمنيغريعلىالتوجبأنالشريعةعدلمنكانولذافيها،ُتصرفمعّينة
.الدينأركانمنوركناً املسلمنيشعائرمنشعريةوتعداإلسالميالدين



من جتب عليهم الزكاة

املسلمني؟غريحقيفالزكاةمايعادلفرضجيوزهل
.اإلسالمدايرعنالدفاعواجبإىلابإلضافةاملسلمنيعلىجتبالزكاة
.اجملتمعبنيدالةالعتتحققوبذلك،املسلمنيدايرعنالدفاعيلزمهموالاجلزيةعليهمجتباملسلمنيوغري
علىوبناءً فيهاواطننيملكوهنمالدايرعنابلدفاعاملسلمنيغرييقوماملعاصرالوقتيفاإلسالميةالدولبعضويف

املسلموغريزكاة،ويدفعالبلدعنيدافعاملسلميكونهذاوعلىمسبقا ،لنااتضحكمااجلزيةعنهمتسقطذلك
بنيللعدلحتقيقاً لموناملسيدفعهااليتالزكاةمايعادلاحلاكمعليهميفرضأنجيوزفهل،ضريبةواليدفعيدافع

.الزكاةتعادلضريبةمنهميؤخذأنجيوزنعمللمجتمع؟التكافلجتاهالواحدةالدولةمواطين
تغلببيننصارىبعنههللارضيعمرقضىكما،غريهمنأكثرللمجتمعاملسؤولياتمناملسلماليتحمللكي-

الصحابة،منمعهمنذلكعلىوأقرهالزكاةِضعفمايقابلعلىمعهمفتصاحلاجلزيةدفعمنأينفونكانوافقد
.جيوزتضعيفدونمنالزكاةمايقابلأخذفإذن

ألنمنهمريبةضأخذحيقولذلكمستحقيها،بعضيفالذمةأهلعلىتصرفأنجيوزالزكاةأنإىلابإلضافة-
جانبسيكونهممنيؤخذملوإذاداينته،عنالنظربغضللمواطنوتصرفاإلجتماعيابلضمانتشرتكاملصارف

.واملصارفاملوارديفالتوازنلعدميؤديمماغريهممنبكثريأكثراملسلمنيمنالدفع



من جتب عليهم الزكاة

واجملنون؟الصيبعلىالزكاةجتبهل
وجوبمسألةمنها،أمورعدةيرتتبقولكلعلىوبناءً وطبيعتها،الزكاةتكييفمسألةسالفاً بنامر

.واجملنونالصيبعلىالزكاة
يفللفقريلآلدميوحقهللحقهيأياملؤونةمعىنوفيهاعبادةالزكاةطبيعةأبنالقولترجيحعلىوبناءً 

لدخولاألهليةتتطلبالالزكاةأن:وهوهناراجحاً عليهامايرتتبيكون:الوقتبنفسالغينمال
عنهماالتكليفنتفاءألذاهتمايفليسواجملنونالصغريعلىجتبعليهوبناءً فيهاابملالاآلدميحق
.الوصيأوالويلعنهمايؤديهاماهلمايفوإمنا

عنهما،التكليففاءالنتواجملنونالصيبعلىجتبالالزكاةفإن:حمضةعبادةأهناقالمنقولعلىوبناءً 
علىهلماالقدرةالذيناملستضعفنيمنوالصيباجملنونوأن،هلمانيةالومهالنيةحتتاجالعباداتوالن
.عليهماجتباللذلكفيهالنماءحتققلعدموتستهلكهالزكاةفتأكلهأمواهلماواستثمارتنمية

املاليةحلقوقاودفعهلماأمواهلماتنميةعلىوقدرةأهليةلهوصيأوويلهلماحيثمرجوحالقولوهذا
.ملستحقيهعليهما



من جتب عليهم الزكاة

:والصيباجملنونماليفوجوهباعلىاألدلةومن
فقط،األغنياءبنيدولةاملالاليكونكيللفقريالغينمنالزكاةوجوبعلىدلتالقرآنيةاآلايتأن-

.ابلغينوصفهميصحوالصيبواجملنون
.(الصدقةأتكلهحىتيرتكهواللهفليتجرماللهيتيماً ويلمن)والسالمالصالةعليهالنيبقول-
(وتزكيهاتامىيوحننابلبحرأموالناتبضعكانتعنهاهللارضيعائشةأن):قالالقاسمبنحممدأن-

.أمواهلموتزكيالبحرطريقعنللتجارةوترسلهابضاعةأمواهلمجتعلأي

اجملنون؟أوالصيبمبصلحةيضرهذاهل
هذايكونذلكىعلوبناءً النصابوبلغاحلولعليهداروالذياحلاجةعنالفائضاملاليفجتبالزكاة

.تزكيتهيضرمهاولناجملنونأوللصيباألصليةاحلاجاتعنزائداً املال
.الشخصيستعملهفيماليسأيوالنماءللزايدةالقابلاملالعلىتكونالزكاةأنكما
.إانثً أواً ذكوًرالبالغنيوالعاقلنيعليهمواحملجورالقاصرينعلىالزكاةجتبذلكعلىوبناءً 



من جتب عليهم الزكاة

؟املعنويةاألشخاصعلىالزكاةجتبهل
الشخصيةقةالساباألزمانيفمتعارفيكنوملاحلقيقيةابألشخاصتكونالوجوبوأهليةالذمةعادة

.ذلكوحنوواملنشآتواملؤسساتابلشركاتاملتمثلةاإلعتبارية
شخصيةأنهكفعاملوهللمجتمعيؤديهاوواجباتحقوقاً املاللبيتجعلواالفقهاءأنإالذلكورغم

منالذمةوصفانتقالمينعماهناكليسذلكعلىوبناءً ،لديهماملصطلحهذاوجوددونإعتبارية
.(املعنويةاألشخاص)االعتبارينياالشخاصإىلاحلقيقينياالشخاص

ًً تشريعاً تنظيماً إالليستأحكاممنعليهافرعوماالذمةفنظرية األحكامضبطإالهمناليرادفقهيا 
اقتضتامإذاوعهاوتنواملعامالتالزمنملقتضياتتبعاً عباراتهوتزيديتطورأنيصحووضوحها
.النصوصتعارضوملوالعرفاملصلحة

هباخاصةيةمالوذمةاملعنويةابلشخصيةللشركاتاالعرتافإىلاحلايلالوقتيفاحلاجةدعتوقد
كبرياً عدداتضمةوضخموكبريهصغريةشركاتوظهوروالصناعاتواالقتصادالتجارةتطورمعالسيما

.بذواهتمابحلقوقاباللتزاموالسوايً الشركةإبدارةقيامهميتصورالالشركاءمن



من جتب عليهم الزكاة

بنيالجيمع)وسلمعليههللاصلىالنيبحديثاملشرتكةواألموالالشراكةيفالزكاةوجوبعلىيدلومما
بينهمااجعانيرًتفإهنماخليطنيمنكانوما)وقوله(الصدقةخشيةجمتمعبنييفرقوالمتفرق

ماهلمايعامللبانفرادعلىمنهماكليعاملالواملاشيةاألغناميفالشركاءأنذلكومعىن،(ابلسوية
عددمنحصتهبقدراملستحقةالزكاةقيمةمنواحدكلويلزمالزكاة،منهوتؤخذواحدأنهعلى

.اجملتمعاملالرأسمنأياملاشية
أيالواحدلرجلازكاةعنهويزكونواحدكرجلالشركاءنصابفيكونوالنقدينوالزروعللثمارذلكوميتد

.االشخاصمنلعددوليسواحدلشخصمملوكاملالهذاكأن
أنهعلىُكثراصأشخمناجملتمعالشركةمالرأسفيعاملاملعاصر،الشركاتواقععلىهذايُنّزلمثومن

اجلهودتقليلًواالجراءاتلتسهيلالضرائبيفوكذا،(للشركةاملعنويةالشخصية)واحدلشخصمال
مالأنهعلىركةالشأموالإىلالنظريقتضيوهواخللطةمبدأأساسعلىالشركاتفتعاملوالنفقات،

.الواجبوالقدرواحلولالنصابحسابيفواحد،
األحاديثوأنكشريوليسلوحده،اتجركأنهفقطورحبهمبالهشريككليعاملآخرفقهيرأيوعلى

.الفقهاءأكثرعليهماوهذاغريها،دوناملواشيشراكةعلىحممولة



من جتب عليهم الزكاة

.املعنويةالشخصيةذاتالشركاتأمواليفالزكاةجتباألحوالكلويف
كلعلىيسهللكيالزكاةمنمالككلحصةنصيبوحتديدالزكاةابحتسابلذلكوفقاً الشركةوتقوم

.بنفسهالزكاةمننصيبهإخراجامللكيةحقوقمنحقصاحب
الذيفرداملنالتاجرمعاملةفيهاالشريكيعاملالتضامنكشركاتاألشخاصشركاتيفأنهحيث

الفشركتهمله،ابالنصوجودبشرطحدة،علىزكاتهشريككليؤيتوحينهاجتارته،يفلهالشريك
.بشيءتؤثر

.السعوديةالعربيةاململكةيفللزكاةالعامةاهليئةفيهماتعملوهذا
للزكاة؟ختضعالعامةواملؤسساتللدولةالعاماملالهل
قامتأوجتاريشكلعلىاستثمارهمتلوحىتللزكاة،ختضعالالعامةاألموالأن:القاعدةألنال،

.مشرتكةشركاتإبنشاء
فتخضعيةالسعودداخلأجنبيةأوكانتسعوديةواملؤسساتاألفرادوحصصالتعاونيةاجلمعياتأما

.حالتهاحسبعلىالضريبةأو،للزكاة



؟زكاةالنعطيملن–الزكاةتصرفملن-للزكاةاملستحقنيهممن–الزكاةمصارفماهي
:تعاىلبقوله،الكرميالقرآنيفذكرواألصنافالزكاةُتصرف

ق اتًُِإمنم ا) ِبيلًِو يفًو اْلغ ارِِمنيً الّرِق ابًِو يفًقـُُلوهُبُمًْو اْلُمؤ لمف ةًِيـْه اع لً و اْلع اِمِلنيً و اْلم س اِكنيًِلِْلُفق ر اءًِالصمد  و اْبنًِاّللمًِس 
ِكيمً ع ِليمً و اّللمًُاّللمًِِمنً ف رِيض ةً السمِبيلًِ .(ح 

:أصناف8همللزكاةاملستحقنيإذن
.الفقراء-1
.املساكني-2
.عليهاالعاملني-3
.قلوهبماملؤلفة-4
.الرقاب-5
.الغارمني-6
.هللاسبيليف-7
.السبيلابن-8



شروط الزكاة

:الزكاةحمل
.املالهوالزكاةحمل

:وهيالشروطمنأربعةاملاليفالزكاةولوجوب

.للنماءالقابليةأوالنماء-1

.امِللك-2

.الِنصاباملالبلوغ-3

.احلولدواران-4



شروط الزكاة

.النماء:أوالً 
.للنموقابالً ًومعداً كانأو،انمياً بنفسهكانأو،ابلفعلانمياً املالكانسواءً 
.بيعةابلطفنموهابطبيعتهااللنبوتدروتلدتسمنألهنااملواشي:مثلابلفعلانمياً 

.واستثمارهاونقلهاببيعهافعالً املاليةاألرابحتدرأهناحيثالتجارةعروضكذلك
املعادنوكذلكها،بنفسمتجددةلإلنسانربحبذاهتاهيتعدحيثوالثمارالزروع:مثلبنفسهانمياً 

.وثروةزايدةبذاهتافهي،والكنوز
فإذااألشياء،قيمياسومقالتبادل،وواسطةالسلع،بديلألهناالنقود:مثل(للنماءقابالً )لالستنماءمعداً 

وُحِبستالنقودذههُكِنز توإذارحب ا،وحققتدخال ،أنتجتوحنوها،والتجارةالصناعةيفاستخدمت
شأنشأنهوكانيل،التعطهذاعناملسؤولهوكانزهافإنواإلنتاج،والتثمريالتداوليفوظيفتهاأداءعن
جيد،بشكلااستغلهمامىتللنموقابلةفهيبذاهتاالنقودأماعملها،عنانفعةسليمةآلةعطلمن

اجملتمعوينفعنفسه،ينفعفابلفعل،النماءإىلليخرجهاعليه،الزكاةإبجيابالتعطيلهذاعلىالشارعونبهه
.حولهمنواقتصاده



شروط الزكاة

:املاليفالنماءاشرتاطمناحلكمة
الفقراءاساةمًوهيالزكاةفرضمنالشارعفمقصودمنه،أخذهابتكرارالزكاةتستهلكهأالعلىاحلرص

.فقرياً بهاملزكييصريالوجهعلىوهذافقط،االغنياءبنيمتداولاملاليكونوأالومساعدهتم
وبناءً فيه،الزكاةجبتًوللنماءقابالً املالكانفإذاله،القابليةأواحلقيقيالنماءهي:الزكاةإجيابيفالعلة

:يليفيماالزكاةالجتبذلكعلى
.والزروعلثماركاحقيقةً حبصولهإالزكاتهالجتبفهذا(بنفسهالنامياملال)يفالزكاةجتبال-
الشخصهبايتنقلاليتكالسيارةالشخصيلالنتفاعتكوناليتأي(املقتناةاألموال)يفالزكاةجتبال-

حلياته،الشخصعملهيستمماذلكوغريواألواينفيهيسكنالذيوالبيتواألثثيلبسهااليتوالثياب
يفليس):السالمهعليلقولهوذلك،أحوالهأغلبعلىمستهلكهوبلللنمووالقابالً انمياً ليسألنه
.لالستعماليُعدماأي،(صدقةفرسهيفوالالرجلعبد

اُلملك،لأصقياممعبهاالنتفاعمقدورغريمالكل:وهو(الِضمارمال)علىزكاةهناكليسكذلك-
.املسروقاملالأواملغصوبة،األرضأواجملحود،الدينأواملفقود،املال:مثل

.استالمهمنحولمروربعديزكيهحينهااألصليللمالكالضمارمالعادفإذا



شروط الزكاة

:أقسامبثالثالواجبةوغريزكاتهالواجباملالتلخيصوميكن
الذهبفتات)اوأتبارمهوالذهب(الفضة)الورِقمنالعنيوهواإلقتناء،الوالنماءالزايدةطلبعليهيغلبما-1

.الزكاةفيهجتبفهذاواملواشي،،(تربيسمىصوغهماقبلوالفضة
والطعاماألواينًويسكنهالذيكاملنزلاألشخاصمقتنياتوهيوالنماء،الفضلالاالقتناءطلبعليهيغلبما-2

إىل،فيهالزكاةفهذااث،مرًيأوابهلبةاكتسبهماوكذلك،ذلكوحنووالسيارةلهيربيهالذيواحليوانوالثيابوالشراب
.املالذلكتزكيةجتبحينهاقيمتهعلىاحلولويدوريبيعهأن
للتجارةواهانفإذامانواهاعلىفهذهمثال ،والفضةالذهبحليوهي،(والنماءاالقتناء)الوجهانبهيرادما-3

.تزكهمللالستعمالاملرأةنوتهأوألهلهالهدائهنواهوإذازكاته،وجبتوالنماء

:هيفيهاالزكاةجتبالاليتاألموالأنلنايتضحالشرطهذايفماسبقعلىوبناءً 
.األوقاف-بنفسهالنامياملال–املقتناةاألموال–الضمارمال–العامةاألموال

:هيفيهاالزكاةجتباليتاألموالوأن
والفضةالذهب–تجارةالعروض-(والزبيبوالتمر،والشعري،احلِنطة،)والثمارالزروع–(والغنم-والبقر-اإلبل)املواشي

.واإلجتارللمضاربةاملعدةاألسهم-النقديةاألموال–(النقدين)



شروط الزكاة

.التامامِللك:اثنياً 
لهومثرتهابختيارهفيهرفيتصاليد،يفمملوكاً يكونأنأي:التامفيه،ابلتصرفوانفرادهلهاملالاختصاصأي:ال ِملك

.ذلكوحنومرهوانً اليكونأبنالغريحقبهيتعلقومل
:ذلكعلىوينبين

مالكلهسليالذياملاليفالزكاةوكذلك،(ألحدملكاً ليست)مباحةأبرضالنابتالزرعيفزكاةال-
.العامةواألموالوالغنيمةكالفيءمعني

املاللكونديناملعلىوالالدائنعلىزكاهتاالجتبالديونوكذلكاملغصوب،املالوكذلك،الضمارماليفزكاةال-
.ابليديعودحىتمناؤهيرجىالمالهووأيضاً ،لكليهمااتماً ملكاً مملوكاً ليس
:املوقوفزكاة-

فليسذلك،وحنوواليتامىاخلريوأوجهواملساكنيوالكتبوالفقراءواملدارسكاملساجد:عامةجهةعلىالوقفكانإذا.أ
.خالفبالزكاةفيه
فيهفهذاذلكوحنومعنيلشخصأرضريعوقفأولذريتهعمارةكوقف:خاصةجهةعلىالوقفكانإذا.ب

وقيلفيها،لتصرفافقدوإنحىتمنهاابالنتفاعأحقيةذووهوحاصلاالنتفاعألنالزكاةبوجوبقالبعضهمخالف،
.أعلموهللااألصحوهوبيده،وليستاتمليسهلاملكهوابلتايلالتصرفحريةلفقدانهيزكيهاالأنه



شروط الزكاة

.الِنصاببلوغ:اثلثاً 
.الزكاةفيهوجبتاملالبلغهإذاالذيشرعاً احملددالقدر:الِنصابتعريف-

ابلِنصاب،ماُيسمىووهالغىنهلذااألدىناحلدتقديرفلزماألغنياء،علىفرضاً الزكاةأن:الِنصاباشرتاطمنواحلكمة
.الزكاةمنويُعفىفقرييعتربالميلكةفالذي

عنخيتلفاإلبلاةزكونصابالفضة،نصابعنخيتلفالذهبفنصاباملال،نوعحبسبالِنصابمقدارخيتلف-
.وهكذاالغنم،نصاب
.صابهنيبلغماملدوننصابهماملكزكاةعليهوجبتالغنمنصابميلكوملالذهبنصابملكمنهذاوعلى

وأكلهوكتبهوسيارتهثيابهًووأثثهالسكنكبيتحياته،ومتطلباتاألصليةحوائجهعنزائداً النصابيكونأنيشرتط-
احلياةلالنسانليكفحيثوالغىنالكفايةحبدمايسمىوهويعول،ومنهومعاشهيفحيتاجهمماذلكوحنووشربه

ابحلاجات(عملاملست)املشغولاملالأن:هوالنوعهذاعلىالزكاةفرضعدموسببلآلخرين،حاجةدونالئقمبستوى
عنالزائداملالضعخيفالالنصابيسمىمعنيبقدرمقدرةالزايدةوهذهعليهزادفيماإالجيبوالكاملعدوم،األصلية

.النصاببلوغةحاليفإالللحياةالشخصحياةمتطلبات
.فيهزكاةالفالدينذلكوعلى،اتماً ملكاً املالالميلكاملديأنحيثالديون،خصم-



شروط الزكاة

.احلولدوران:رابعاً 
كماغالبا ،ةسنابمتاميتحققالنماءألن(كاملةسنةمرور=كاملةسنةدوران=احلولدوران)احلولحوالنمنالبد-

يبعثوسلمليهعهللاصلىالنيبكانوقديستمر،حىتبليزولاملالمنبعارضغينالشخصأنيقالأنالميكن
.الزكاةجلبايةعامكلالصدقةعلىعماله

فتؤخذحصادهاعندتتكاملنفسهايفمناءألهنااألرض،خترجهمماوغريهوالثمارابلزروعيشرتطالاحلولدورانأن-
.أقربللنقصانومصريهالالستهالكوإمناللنماءمصدراً ليستحصادهابعدوهياحلصاد،وقتمنهاالزكاة

.العامطولكامالً املكلفبيدمتوفريكونأنأيالنصابوجوباشرتاط-
وانحىتالزكاةعليهبجيفإنهالزكاةنصابالعامهنايةيفماعندهبلغفإذاالعامبنهايةالعربةأنيفيدآخرقولوهناك

النصابنقصانيضروالنصاابً بلغإذامالمنماعندهزكىاحلولهنايةموعدجاءفكلمااحلول،أثناءيفانقصاً كان
.السنةأثناء
بلغإذااجرالتمنفيهالزكاةوأتخذسنويموعدحتددفإهناالتجار،منالزكاةجتمعالدولةكانتإذاماحيصلوهذا

.املوعدهذامنأسبوعأوشهرقبلللنصاباملالوصلكانوإنحىتالنصاب،
.عامكلختاميفهلااخلاضعنيمجيععلىالزكاةتستحقفإهنااململكةيفالزكاةلنظاموطبقاً 



تقدير وعاء الزكاة يف اململكة العربية السعودية

:الوعاءحتديدطرق
.اإلقرار-
.اإلداريالتقدير-
.اجلزايفالتقدير-

.اإلقرارطريقة:أوالً 
مصحوابً الضريبةأوللزكاةاخلاضعةاملادةبقيمةإقراراً يقدمأبناملموليلزمحيثالوعاء،لتقديراألساسيةالطريقةتعترب

.الضرييبأوالزكويالوعاءلتقديروسيلةاإلقرارهذاويتخذإقراره،لصحةاملؤيدةابملستندات
.التقديرطريقة:اثنياً 

مقدارعلىمنهايستدلاليتالقرائنبعضإىلاستناداً إمجاليةبصورةالوعاءيقدرأنهي:اجلزافتقديرطريقة-اجلزاف
.املبيعاتأرقامعلىاألرابحتقديرمثلالوعاء،

املعاينةطريقعنزكاةالأوللضريبةاخلاضعةاألموالبتقديراملاليةاإلدارةتقومأنهي:اإلداريالتقديرطريقة–اإلداري
.مستنداتهوفحصنشاطهيفالتاجرومناقشةوالتحري

.اإلقراربطريقةالعملاألساسولكن-يستضحكما-السعوديةالعربيةاململكةيفمستخدمةالطرقهذهوكل



تقدير وعاء الزكاة يف اململكة العربية السعودية

:اإلقرارطريقة
:فيهاجاءحيث،اإلقرارطريقةعلىالزكاةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن6املادةنصت

دخلومااملالرأسيهافيبنيمنظمةحسابيةدفاترمبسكملزمونصناعيةأوجتاريةأعماالً يزاولونالذينوالشركاتاألفرادمجيع”
،شرعاً عليهماملفروضةكاةالزًلتحقيقمرجعاً لتكونعامكلخالليفميارسوهنااليتابألعمالمايتعلقكليفمنهمخرجأوعليهم

.“جتاريةكمةحمفيهااليوجداليتاجلهاتيفالعدلكتابأوالتجاريةاحملكمةمنمصدقةالدفاترهذهتكونأنويشرتط
:فيهاجاءحيث،عامكلبدايةيفاجلبايةتتمأنعلىالالئحةذاتمن8املادةنصتكما
املختصنيملاليةامأمورياىلسنةكلمناألولالشهريفيقدمأنوالشركاتاألفرادمنشرعاً الزكاةعليهجتبمنكلعلىجيب”

جيباليتمنهايرحبهوماقديةالنواملقتنياتواملمتلكاتوالبضائعاألموالمنماميلكهقيمةمقدارعلىحيتويبياانً الزكاةبتحصيل
.”شرعاً الواجبةزكاهتاومقدارالزكاةكلهاعليها

:التقديرطريقة
الزكاةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن7املادةيفوردحيث،(واملوردينكاملستوردين)منتظمةحساابتلديهمليسالذينمعتكون

واآلالتالبضائعأقيامدحتديطريقعنعليهاويعتمداليهايركنحساابتلديهماليوجدالذينعلىالشرعيةالزكاةتقدر”:مايلي
هلمليسملنتقديريةورةبصأوالعامهنايةيفبكاملهاموجوداتمناستنتاجاً وذلكللزكاةالتابعةواملمتلكاتواملقتنياتواألدوات
.“ظاهريةموجودات



تقدير وعاء الزكاة يف اململكة العربية السعودية

:وإجراائتهالزكاةمبلغعلىاالعرتاضحق
:يهافجاءحيث،الزكاةقيمةعلىللمزكياالعرتاضأحقيةعلىالزكاةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن10املادةنصت
مبوجبوصلهالذياراإلشععلىيعرتضأنلهحيقلواقعهمطابقغريأبدائهاملشعراملبلغأنابلزكاةاملكلفوجداذا”

وصولاتريخمنوماً يستنيخاللبذلكأشعرتهاليتاجلهةاىلاملسجلالربيدبطريقيرسلخاصمسبباستدعاء
.“أبدائهاملشعراملبلغأداءعليهوجيبواملراجعة،األعرتاضيفحقهسقطوإال،إليهاإلشعار

الردويتماملعرتضةاملؤسسةألصحابواملستنداتالقيودمراجعةهلاوحيقبتدقيقهاالعرتاضتلقتاليتاجلهةتقوممث
:فيهاجاءحيثالزكاة،لنظامالتنفيذيةالالئحةمن11رقماملادةهذاعلىنصتحيث،يوم15خالل

وأكربالقاضيوعضويةعنهوبينمنأواألمريمنتتألفاليتالبدائيةاللجنةاىلبتقدميهاألعرتاضتلقتاليتاجلهةتقوم”
بتدقيقاللجنةذههوتقومسنواي ،اإلدارياجمللسينتخبهمالبلدهوجوهمنأشخاصوثالثةاملنطقةيفمايلمأمور

مايرشدهاوكلجاروالتاملؤسساتأصحابومستنداتوحساابتودفاترقيودتراجعأنهلاوحيقاملكلفنياعرتاضات
.“األعرتاضاتريخمنيوماً عشرمخسةغضونيفقرارهايكونحيثاحلقيقهاستكناهاىل



تقدير وعاء الزكاة يف اململكة العربية السعودية

وابلتايلطلبهعلىضاالعرتايفاحلقهلااللجنةانكماالبدائيةاللجنةمنالصادرالقرارعلىاالعرتاضحقلهأيضا
:مايليالزكاةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن12املادةيفوردحيثواحد،شهرخاللجديدمنالقراراستنئافيتم
أوخطأوجودألحدمهاداباذافيماهذااإلستئنافية،اللجنةاىلالبدائيةاللجنةقراراستئنافيفاحلقواملكلفللمالية”

واحدشهرخالليفقرارهااذإبختمكلفةاللجنةوهذه،وتدقيقاهتالتحقيقاهتاابلنسبةالبدائيةاللجنةقراريفنقصان
.“وتقديراحتمالأكثرعلىوذلكاليهااإلستئنافمعاملةوروداتريخمن

رُدتزايدةهناككانفان،االستنئافجلنةمنالردورودحلنيفيهااملكلفيدفعهابلالزكاةدفععدماليعينوهذا
:فيهاجاءحيثالزكاةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن13مادةيفهذاجاءوقدمنه،استوىفنقصهناككانواناليه
تقدميقبلدفعهاكلفاملوعلىالبدائيةاللجنةقرارمبوجباملتحققةالزكاةدفعدونحيولالاملكلفأواملاليةاستئناف”

،الزايدةمنهحتصلايدةًزكانتوإذا،املستوفاةالزايدةاليهتعادالزكاةملقدارتنقيصاً النتيجةكانتواذا،استئنافه
.“املذكورةالزكاةدفعوصولمنرمسياً مصدقةبصورةمصحوابً كاناذاإالاإلستئنافيفوالينظر



تقدير وعاء الزكاة يف اململكة العربية السعودية

:الزكاةوعاءلطرقوفقاً الزكاةحسابيتمكيف
:(إقرارطريقة)منظمةحساابتلديهااليتللمؤساتابلنسبة

احلكوميةاانتاإلع+سابقةسنواتعناملرحلةاألرابح+العامهنايةيفالسنويالربحصايف+العامأولاملدفوعاملالرأس
حتتواإلنشاءاتوسعاتالتيفاملستخدمةالديونرصيد+املنشأةتصرفحتتمازالتواليتالتوزيعحتتاألرابح+املقبوضة

.اإلمجايل=التنفيذ
منهيطرح:
السابقةاألعوامأواحلايلالعامعنسواءاملتحققةاخلسائركافة+االستهالكخصمبعدالعامآخرالثابتةاألصولقيمةصايف+

.امجايل=أخرىمنشآتيفاالستثمارات
تزكيتهاملراداملبلغ=املطروحاتامجايل–املبالغامجايل.

:(تقديرطرقة)منظمةحساابتلديهمليسوالذينابلزكاةللمكلفنيابلنسبة
(ريالغعلىللمكلفاليتالتجاريةالديون+العامآخرالصافيةاألرابح+العامأوليفاملالرأس)إداريتقدير
معاملال،رأسقيممن%15بواقعتقديريربحصايف+املصنعصاحبقبلمناملدفوعاملالرأسمن%25)جزايفتقدير

.(املقدرةاألرابحمن%30بواقعأعماهلمملباشرةالالزمةالتقديريةاملصروفاتاستبعاد



جباية الزكاة

:الزكاةجبايةعنالدولةمسؤولية
.(هباوتزكيهمتطهرهمصدقةأمواهلممنُخذ):تعاىلهللاقول-
منتؤخذزكاةليهمعافرتضهللاأنأعلمهم):اليمنإىلبعثهحينماجبلبنملعاذوالسالمالصالةعليهالنيبقول-

.(فقرائهمعلىوتردأغنيائهم
.البلديفاملسلمنيمنالزكاةجلمع(موظفني)عّماليولونكانوافقد،الراشديناخللفاءفعل-
.الزكاةجببايةخمتصنيُعّماليوجدأنهاآليةفدلت(عليهاوالعاملني)الزكاةمصارفمنأن-

.الدولةابشرافتكونأنالبدبلالشخصجملهودالترتكوهذه
:الزكاةمجععنمسؤولةالدولةجعلمناحلكمة
وتوصلهادفعهاعلىكاةالزًاليدفعونالذيناالغنياءبقوهتاالدولةفتجرب،فيهااملوجودينواملساكنيالفقراءحقلضمان

منوليسةالدولمناألموالأيخذونعندماملشاعرهمورعايةواملساكنيالفقراءلكرامةحفظذلكيفأنكماللمحتاج،
.هلمأذىوالعليهممنًمفالمباشرةً األغنياء

والعاملني،قلوهبمؤلفةكاملالدولةطريقعنتتمأنالبدللزكاةمصارفهناكوألن،للزكاةاألفرادتوزيعيفالفوضىوملنع
.عليها



جباية الزكاة

:الزكاةجبايةعنالدولةمسؤولية
ففيهاتجارةالوعروضالنقودمثلالباطنةلكنالدولة،مسؤوليةهي(اخل..والشركاتاملؤسساتأموال)الظاهرةاألموال
ملالزكاةبايةجيفالواردةاألدلةأنوالصحيحونقوده،جتارتهعنمسؤولفردكلأوالدولةمسؤوليةمنهيهلخالف

.والباطنةالظاهرةاألموالبنيتفرق
وثقةلهالتابعةدولوالاالسالمواتساعالفتوحاتمعاالمواللكثرةعثمانعهديفحدثوابطنةظاهرةإىلاالموالوتقسيم
عثمانفرأى،وتكاليفهاايةاجلبجهدولتوفريالتحقيقابجراءاتمضايقتهمبعدمورغبتهالناسابمانةعنههللارضيعثمان
منابالساسهياليتهمةاملهبذهابلقيامهلموالتوكيلاالانبةمنكنوعاخلاصةامواهلمبتزكيةالناسيقومانعنههللارضي

.عهابتوزيتتكفلوهيللدولةيدفعهاأوالفردهبايتكفلأنجيوزذلكعلىوبناءً الدولة،واجبات

:الزكاةعّمال
.وتوزيعها(مجعها)الزكاةجلبايةُعّمالبتعينيالدولةتقوم
الراشدوناخللفاءوكذلك(ُسعاةال)يسمونوكانوااجلزيرةأحناءيفوبعثهمللزكاةُعّماالً وسلمعليههللاصلىالرسولعنّيًوقد
.بعدهمن



جباية الزكاة

:الزكاةعّمالشروط
:مايليالزكاةعماليفُيشرتط

.(سبيالً ؤمننياملعلىللكافرينهللاجيعلولن)مسلمعلىلكافرواليةوالاملسلمنيعلىالواليةمنعملهمألن.اإلسالم-1
.اآلخرينعلىأوىلبابفمنأنفسهمعلىهلمواليةالواجملنونوالصغريلألهلية،شروطألهنا.(العقل-البلوغ)التكليف-2
قبولهلملالحيكمامجعوامماشيكتمانهلمحيلوالهلمأنفسهمتلقاءمنشيءأيخذواأنهلمالحيلالعمالألن.األمانة-3

النيبإىلجاءملاًوهديةقبلوسلمعليههللاصلىالرسولُعّمالأحدأنحصلوقد،هلمرشوةألهنااألموالأصحابمناهلدااي
بيتيفجلستفهاّلً)والسالمالصالةعليهالنيبلهفقال(يلأهديتوهذهلكمهذه):العاملهذاقالالزكاةأمواللتسليم
.(صادقاً كنتإنهديتكأتتيكحىتأمكوبيتأبيت

.قبوهلاجيوزوالالرشوةمبثابةفهي،ذاتهألجلوليسمنصبهألجللهأهديتإمنااهلديةهذهأنأي
.تعاىلهللايرضيملاوفقاً جيمعهالكي.الزكاةأبحكامالعلم-4
عدممعرهبمليهمعجبهأومماالناستنفريلتجنبتعاملحسنويتطلبشاقعمللكونه.العملهذاحتملعلىالقدرة-5

.هللاحقيفهتاون



قواعد جباية الزكاة

:الزكاةجبايةقواعد
.القيمةأخذجواز-1

:الزكاةعنيبدلالقيمةأخذجوازيفقولنيهناك
.عاىلتلهخالصوحقتعاىل،هللخالصةعبادةالزكاةأبنالقولعلىبناءً وهذا،جيوزال:األول
هللحقأبهناقولالعلىبناءً وأيضاً خالص،مايلحقأهناقالمنعلىبناءً وهذاالقيمة،أخذجيوز:الثاين
.املؤونةمعىنوفيها

.عنيالعنبدالً القيمةأخذجوازهناالراجحيكوناملؤونةمعىنوفيههللحقأهناالراجحأنومبا
:منهاالصحابةعصريفحصلتاليتالوقائعمنعددذلكعلىودل

وخريعليكمونأهفإنهالصدقةمكانمنكمآخذهلبيس،أوخبميسائتوين:اليمنألهلقالجبلبنمعاذأن
.واألنصاراملهاجرينمناملدينةيفملن

.اللباسأييلبسما:واللبيس.أذرعمخسةطولهثوب:هوواخلميس
.ذلكجيوزفأنهالقميةأبخذنفعوجدأوتعسرإذالكناألعيانمنتؤخذالزكاةأناألصلإذن



قواعد جباية الزكاة

.اآلداءوقت-2
.(حصادهيومحقهوآتوا)حصادهاعندجتبوالثمارالزروعزكاة
.وتنقيتهااألرضمناستخراجهاوقتاملعادنزكاة
.نصاهبالكمعلىاحلولدوارنبعدزكاهتافهذه؛واألنعاموالنقدينواألسهمالنقديةواألموالالتجارةعروضأما
وقتها؟عنالزكاةأتخريجيوزهل

ويشرتطعذر،وجودأو،حمتاجفقريكانتظارابلتأخري،متحققةمصلحةوجودعندإالوقتهاعنأتخريهاالجيوزالزكاة
.تأخريابللإلمثمستحقاً املزكيفُيعداألحوالهذهعدافيماأماقصرية،لفرتةالتأخريهذايكونأن

وقتها؟عنالزكاةتقدميجيوزهل
.زكاةفالاداحلصحيصلملوإذا،حصادهاهوزكاهتاوقتألنزكاهتاتُقدمالواملعادنوالثمارالزروعأناألصل
.جيوزحينئذزكاهتاتقدمييفمصلحةأوجماعةكوجودحاجةوجدتإنولكن

.وقتهعنالديندفعيقدمكمنالزكاة،شروطابقيتوفرتمىتاحلولعنالزكاةتقدميفيجوزاألصنافابقيأما



قواعد جباية الزكاة

.األموالطيبمنالزكاةأداء-3
.(ماكسبتمطيباتنمأنفقوا)(تنفقونمنهاخلبيثتيممواوال)(حتبونمماتنفقواحىتالربتنالوالن)

طيبومننفسبطيبيؤديهاأناملسلمعلىمثومنالزكاةجوانبمنجانبوجلعزهللالشكريُعد
الناسأموالرائموكإايك)ملعاذالنيبلقولمالهوأفضلميلكماأجوديدفعأنذلكمناملقصودوليسماله،
يكفيهولكنيضة،املًركالشاةللزكاة،مالهأسوءيدفعالأن:أياملالبطيباملقصودبل،(املظلومدعوةواتق

.مالهأوسطمنيدفعأن
.التحصيلضماانت-4

:الزكاةحتصيلضماانتأهميليفيما
.املنبعمناحلجز-أ

منخصمهاتميأوالبنكيةحساابتهمنوذلكالدفعاملزكيرفضحاليفالزكاةمبلغاحتجازيتمأي
بعضحبجزقومونيوالتابعنيالصحابةبعضكانواوقدواملتعهدين،للمقاولنيتصرفاليتاألقساط
.(الزكاةقيمةالعطاءمنخيصمأي)الزكاةاليدفعملنعطايهم



قواعد جباية الزكاة

.اجلربيالتنفيذ-ب
إنويؤدبيُعّزربلق،ابالتفاشرعاً ذلكوجيوز،منهجرباً أخذهافيمكنبدفعهاابلزكاةاملكلفيقمملإذا

،اإلسالمأركانمنركناً جلحدهكمرتديُعامللوجوهباإنكاراً عنهاميتنعمنأنكماذلك،األمرتطلب
.الصالةوجوبيُنكركمن

.دفعهاعناملمتنععلىعقوبةفرض-ج
وهناعليه،اً جرًبالتنفيذوجواز،دفعهاعناملمتنعحسابمنالزكاةمبلغخصمجوازعرفناأنسبق

حلديث،دفعهاعنمتناعاالعلىلهعقوبةالزكاةعلىإضافيةماليةبغرامةوأتديبهتعزيرهجوازنستفيد
إمكانيةيديُفأنهإالاحلديثصحةحولاخلالفوجودورغم،(مالهوشطرآخذوهافإانًّمنعهاومن)

.بوجوهبامؤمناً كانواندفعهاعنامتناعهنتيجةغرامةأخذ
.الزكاةلدينامتيازحقتقرير-د

قبلتركتهمنفُيستوىفماتوإنمنهُيستوىفد ينويُعترب،حقوقهااستيفاءللزكاةالعامةاهليئةخيّولوهذا
.الورثتقسيموقبلالوصية



قواعد جباية الزكاة

.ابلتقادمالزكاةسقوطعدم-ه 
إالذمتهتربأالماملسلذمةيفديناً فتضلوجوهبا،علىطويلةمدةمبضيأيابلتقادمالزكاةتسقطال

.ذلكغريأواجلهلأواالمتناعبسببابلدفعالتأخركانسواءبدفعها،

.ابلوفاةالزكاةسقوطعدم-و
حقوعلىلوصيةاعلىاخراجهاويُقدمتركتهمنتستخرجبلاملسلممبوتتسقطالالزكاةأنالصحيح
.ثالً مالصالةخبالففيهااإلانبةيصحعبادةولكوهناواجب،مايلحقلكوهناوذلكالورثة



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

:والثمارالزروعيفالنصاب
.جرامكيلو652=أوسقُخسة
.(صاع300اخلمسةفاألوسق)صاعاً ستون=الوسق

.املعتدلاإلنسانكفيملئ=واملد،أمدادأربعةوالصاع
.(حصادهيومحقهوآتوا):تعاىللقولهاحلصادعندهوالزكاةووقت

.والزبيبوالتمر،والشعري،احلِنطة،:هيتزكىاليتالزروعوأصناف
.أرابحهافُتزكىجتارةعروضكانتإذاإالتُزكىالفهيواخلضرواتالفواكهأما
:هيفزكاهتا(كلجم652)أوسق5وهوالنصاببلغتإذا
.كلفةبالأوالسماءمباءتسقىكانتإنالُعشر-
.(الزارعةلوأعمااألرضوحرثورعايتهالسقيهايسعىاملزارعأنأي)ذلكبغريتسقىكانتإذاالعشرنصف-



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

.شاةأربعون:الغنميفالنصاب
.(واحدةشاة،شاةأربعونكليف).واحدةشاة:فيهاالزكاةفإنشاةأربعونوهوالنصاببلغتإذا

.فقطواحدةشاةجتب،120إىل40ومن
.(شاتنيابخراجعنهميزكيالغنممن121كل)شااتنخيرجوعشرينوإحدىمائةاألغنامعددبلغفإذا
.(شياة3إبخراجعنهميزكي،الغنممن200كل)ثالثخيرجوواحدةمائتنيعددهمبلغوإذا
.(شياة4إبخراجعنهميزكيالغنم،من400كل)أربعأربعمائةعددهمبلغوإذا

.شاةمائةكليفخيرج،400عنمازادمث
.ثالثون:البقريفالنصاب

:فيهاالزكاةفإن،30وهوالنصاباألبقاربلغتإذا
.(الثانيةالسنةيفودخلتعمرهامنسنةمتتبقرة)واحدةتبيعةأوتبيع

.(عمرهامنالثالثةيفودخلتسنتنيمتتبقرة)=ُمسنةأوُمسن:البقرمنأربعنييفالزكاة
.مسنتان=البقرمناننيمثويف.وتبيعمسنة=البقرمنسبعنيويف.تبيعتانأوتبيعان=البقرمنستنييفالزكاة



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

.اإلبلمنَُخس:اإلبلنصاب
.إببليزكيهاوال،واحدةشاةبـاإلبلمناخلمسيزكيأن:هواإلبلنصابيفالزكاةمقدار

.شااتناإلبل؛منعشرويف
.شياةثالثاإلبل؛منعشرةومخس

.شياةأربع؛اإلبلمنوعشرين
.(الثانيةيفودخلتواحدةسنةأمتتاإلبلأنثى)خماضبنتاإلبل؛منوعشرينومخس
.(الثالثةيفودخلتسنتنيأكملتاإلبلأنثىوهي)لبونبنتاإلبل؛منوثالثنيوست
.(الرابعةودخلتسننيثالثأمتتاليتاإلبلأنثى)ِحقةاإلبل؛منوأربعنيوست

.(اخلامسةيفودخلتسننيأربعأمتتاليتاإلبلأنثى)جذعةاإلبل؛منوستنيوإحدى
.لبونبنتااإلبل؛منوسبعنيوست

.لبونبناتثالثوعشرينوإحدىومائةحقتان،وتسعنيوإحدى
.حقةمخسنيكلويف،لبونبنتأربعنيكليفمث



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

.غراماً 85=مثقاالً عشرون:الذهبنصاب
.الُعشررُبع:زكاته

.غراماً 5٩5=درهممائتا:الفضةنصاب
.الُعشررُبع:زكاته

.ابلرايل؟يساويكمالذهبنصابسعرفينظرالذهب؛مالكعلىاحلولحالفإذا
.ابلرايلالذهبنصاب=ابلرايلالواحداجلرامسعر×غرام85:وهو
رايل100:الذهبجرامسعرأنفرضنالو:مثالً 
.رايالً 8.500=رايل100×85
.يليفيماالطريقةوأتيتالنقدية،األوراقزكاةاخراجيتمكمازكاتهاخراجويتم



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

.فضةجرام595أوذهبجرام85=(الفضةأوالذهب)النقدينأحدنصابمايعادل:املاليةاألوراقنصاب
.(رايلمئةبكلونصفرايلني)2.5منهاخنرجمئةكلأي،(%2.5)الُعشررُبع:زكاته
.رايل25جمموعها=(مئةكلمنونصفرايلخنرج)رايل1000لدينا:مثال

.الزكاةقيمة=40÷تزكيتهاملراداملبلغ:سريعةبطريقةحساهباوميكن
.رايل25=40÷1000:مثل
.التجارةعروضبهتقّومالذياملبلغفيزكىالنقديةاألوراقمثل:التجارةعروضزكاة
.النقديةاألوراقزكاةحُتسبكماحساهباوطريقةابملية،2.5الزكاةوخترج،البضاعةسعرفيقّوم
الراتب؟زكاةتتمكيف

كلزكاةوخيرجملكه،ميًومنيبدأحبولاملبالغهذهأمثالمنمبلغكلفيهخيصلكسبهحسابجدوللنفسهاملسلمجيعلأنإما
ابلسنةمتكرربشكلكاةزًوإخراجمتابعةوتتطلبصعبةطريقةوهذهإايه،امتالكهاتريخمناحلولعليهمضىكلماحلالهمبلغ

.الواحدة
زادومامنها،ملكهصابنأولعلىاحلولحيولحينماالنقودمنميلكهمامجيعويزكي،زكاتهفيهخيرجسنوياتريخلهحيددأنأو

.حولهيتمملعمامعجلةزكاةيعتربحولهمتعماأخرجهفيما



(للفائدة)األموال التي جتب فيها الزكاة ونصابها 

:األسهمزكاة
أصليفعليهكاةزًفال،التجارةبقصدوليسالسنوي،األسهمربحمناالستفادةبقصدالشركةيفساهمكانإذا:أوال

.(%2.5)زكاتهوجبتاحلولعليهودارالربحكسبفإذاالربح،يفالزكاةجتبوإمناالسهم،
فإذاعروضا ،أمأصوالً كانتسواءجتارية،عروضزكاةيزكيهافإنهالتجارة،بقصداألسهماقتىنقداملساهمكانإن:ثنيا

أكثر،أومنه،أقلكانتأمبه،اشرتاهامامثلأكانتسواءالسوقية،قيمتهازكىملكه،يفوهيزكاتهحولجاء
إذاالربحومنالقيمة،تلكمن(%2.5)العشرربعفيخرجاخلربة،أهلبتقوميقيمتهازكىسوق،هلايكنملوإذا
.عليهاحلولودارربحلألسهمكان

.ذلكيفاألسهممالكمقامتقومفإهناالزكاةإخراجاملسامهةالشركةتولتوإذا
فيزكياملشرتيأمازكاته،حولجيئعندمامعهوزكاهمالهإىلمثنهاضماحلولأثناءيفأسهمهاملساهمابعإذا:ثلثا

.السابقالنحوعلىاشرتاهااليتاألسهم



(للفائدة)مصارف الزكاة 

للزكاة؟املستحقنيهممن-أو–الزكاةمصارفماهي
:تعاىلبقوله،الكرميالقرآنيفذكرواألصنافالزكاةُتصرف

ق اتًُِإمنم ا) ِبيلًِو يفًو اْلغ ارِِمنيً ابًِالّرِقً و يفًقـُُلوهُبُمًْو اْلُمؤ لمف ةًِيـْه اع لً و اْلع اِمِلنيً و اْلم س اِكنيًِلِْلُفق ر اءًِالصمد  اّللمًِس 
.(مً ح ِكيع ِليمً و اّللمًًُۗاّللمًِِمنً ف رِيض ةً ًۖالسمِبيلًِو اْبنًِ
:أصناف8همللزكاةاملستحقنيإذن

.الفقراء-1
.املساكني-2
.عليهاالعاملني-3
.قلوهبماملؤلفة-4
.الرقاب-5
.الغارمني-6
.هللاسبيليف-7
.السبيلابن-8



(للفائدة)مصارف الزكاة 

.واملساكنيالفقراء:والثايناألولالصنف
:واملساكنيالفقراءمعىن

.واحلاجةالعوزأهلهم
.املسكنيمنحاجةأشدالفقريأن/والفقرياملسكنيبنيوالفرق

.دقةالصالناسيسألالذياحملتاجهواملسكنيأمااملتعفف،احملتاجهوالفقريأنوقيل
.شيءلالحيتاجألنهغين؛فهوكفايتهوجدفمنالكفاية،ملكعدم:هواحلاجةهذهومعيار

.والزواجوالتعليموالعالجالسكنوأجرةوالشرباألكلتشملوالكفاية
:الزكاةأخذمناملانعالغىنحد
أيخذفالابالنصحديبلغوملوإنحىتيكفيه،ماللهكانفمنيعول،ومنللفردالكفايةحدهو

كانتوإنىتحالزكاةأيخذأنلهكانيعولومنكفايتهيبلغملومنله،متحققةالكفايةألنالزكاة
احملتاجهذاملكيفوليسالكفايةحتققوعدمابحلاجةمرتبطالزكاةفاستحقاقللنصاب،ابلغةأمواله

.وعدمهللنصاب



(للفائدة)مصارف الزكاة 

الزكاة؟منيُعطىكفايتهجيدملحمتاجكلهل
.كفايتهبلغيملوإنحىتالزكاةمناليُعطىيعولومننفسهوإعفافاحلاللالكسبيستطيعمن
.الزكاةخذألهحيقفهناذلكوحنوعجرأوكمرضإرادتهعنخارجلسببالكسبيستطعملفإن
.الزكاةمنفُيعطىيستطيعهمابذلوقدكفايتهحلداليصللكناملاليكسبومن

:واملسكنيللفقرييُعطىمامقدار
.دهوبلبيئتهحسبحاجتهويسديعولومنكفايتهلهيتممبقدرالزكاةمنيُعطى

.والزواجوالتعليموالعالجالسكنوأجرةوالشرباألكلتشملوالكفاية
.منهاليكسبيتقنهااليتاحلرفةلوازمالعمليستطيعمنويُعطى

يقتضيهماحبسبشهريأوسنويبشكليعولومنحيتاجهمافُيعطيالكسبعلىاليقدرومن
.احلال



(للفائدة)مصارف الزكاة 

.عليهاالعاملني:الثالثالصنف
:عليهاالعاملنيمعىن

السعاةمنيتكونوهو،(لوالدخللزكاةالعامةاهليئةموظفني)وتوزيعها،الزكاةجلبايةالدولةتعّينهمالذينالعّمالهم-
.نيواملوزعواحلسابوالكتابةابحلراسةيقومونالذينومعاونيهم،األموالرؤوسألصحابيذهبونالذين

ألنلكوذعليها،عاملنييعدونالأهنمإالتوزيعهاتفقدعنمسؤولنيكانواوإناملناطقوأمراءاحلاكمأما-
تصيبإنكتككهيئلستإينللساعيوقالالزكاةمترمنأيكلأنرفضأنهعمرعهديفوحدثعامة،مسؤوليتهم

.مثلكولستوتوزعهاجلمعهاوتذهبمباشرةعليهاتعملأي(منها
عليها؛لعاملنيامنفليسالفقراءعلىووزعهازكايتخذفالناي:لهيقولالذياملاللصاحباخلاصالوكيلأما-

األمرويلمنواليةلهتكونأنالبدعليهافالعاملعليها،عامالً وليسفيها،عاملفهواملال،صاحبعنوكيلألنه
.املالصاحبمنوكالةوليس

:عليهاالعاملونأيخذهمامقدار
عامالً بصفتهذهاأيخلكونهالزكاةمنأيخذأنجيوزغنياً كانوإنحىتابملعروف،أمثالهوكفايةعملهبقدرأيخذ
كانإنأماله،الراتبةمبثابيكونوهذاابملعروف،عملهبقدرأيخذهماومقدارمسكني،أوفقريبصفتهوليسعليها

حسابأوسنيمؤسوهلاخرييةمجعيةيفيعملكانإنأومنها،شيءأخذجيوزفالعملهمقابلالدولةمنراتبله
.زكاةالمنشيءأخذهلمحيقالأيضاً فهؤالءعملهممقابلرواتبهلمتصرفأوفيهااملوظفنيلدعم



(للفائدة)مصارف الزكاة 

.قلوهبماملؤلفة:الرابعالصنف
:قلوهبماملؤلفةهممن

لبعضالغنائممنالرسولأعطىكماإميانه،وتقويةاإلسالمعلىقلبهلتثبيتيُعطىابإلسالم،العهدحديثي-
.أسلمواالذينالطلقاء

.األعداءهامجهمإذااإلسالميةالبالدحدودعندفاعهمعلىلتثبيتهمالبالد،وحدودالثغوريفاملسلمني-
عنهاتنعميممنزكاةأخذمنوسلطتهمبنفوذهميتمكنونمعينةفئاتعلىنفوذأصحابمسلمني-

.ذلكوحنوالعشائركشيوخعليه،وأتثريهمبسلطتهم
.سلمنياملغريالقبائلساداتمننظرائهمإبسالمترغيباً ،الزكاةمنيُعطوناملسلمنيسادات-
.فيهيباً ترغابإلسالم،دخوهلميُرجىممنوعشائرهمقبائلهميفنفوذهلمالذينمسلمنيغري-
.مهبيتأثرونممنغريهموشراملسلمنيعنشرهملكف،شرهمخُيشىالذينمسلمنيغري-

.مسلمونوالبقيةمسلمني،غريمنهم2،فئات6قلوهبماملؤلفةإذن



(للفائدة)مصارف الزكاة 

الزمن؟هذايفًووالسالم،الصالةعليهالنيبوفاةبعدالزكاةمنقلوهبماملؤلفةيُعطىهل

ففيالسكويتاعابالمجُنسخاحلكمأنفقيل،الدينهذاهللاأعزوقداإلسالمرقعةاتسعتالنيبعهدبعد
.ذلكعلىالصحابةينكروملشيئاً قلوهبماملؤلفةيُعطىملعمرعهد

منالسخالناالنصوجودلعدموذلكالزكاة،أصنافمنقلوهبماملؤلفةوأنابقً احلكمأن:والصحيح
.واملسلمنيإلسالملخريجلبأوشرلدفعهلماملالبعضدفعتقتضياملصلحةوألنالسنة،منوالالقرآن
ولنشرهلم،يتاً تثباملالهلمفيصرف،أهليهمأوحكوماهتممناالضطهادوجيدوناإلسالميعتنقونكمن
.رسالتهوتدعيمفيهوالرتغيبلهوالدعوةالدين

حكمانعّطلأنذلكيعينوال،عهدهيفالقلوبلتأليفحاجةجيدواملفألهنمعمرعهديفماحدثأما
.وسلمعليههللاصلىالنيبونفّذه،ابلقرآنورد

.فيهاالستحقاقشروطوحتققتلهاحلاجةوجدتإنيـُّنفذابقفاحلكم



(للفائدة)مصارف الزكاة

.الرقاب:اخلامسالصنف
:أيالرقاب،معىن

.العبوديةمنالرقابفك-
.املسلمنيُأسارىفك-

بشراءبدأالذيالعبدوكذلك،حراً ويصبحيُعتقهكيللمالكاملالودفعالعبوديةمنرقاهبمحتريرطريقفعنالعبيدأما
.عتقهلهُيكملمافُيعطى(املكاتب)ويسمىمالكهمننفسه
.عنهماألذىورفعمعودهتمقابلاملالودفع،املسلمنيأسارىفكإاليبقىوملاحلايلالزمنيفالعبوديةزالتوقد

.؟(الرقابيف)بلفظالقرآنعربملاذا
يُعطىاملالأنعلىدلليوذلكالتمليك،المبـاجلملةُسبقت(عليهاوالعاملنيواملساكنيلفقراءل)اللفظجاءعندما

أنهعلىيدل(يف)بـاملسبوقةالكلمةأمابقبضه،املالهذاوميتلك،الزكاةعلىوالعاملواملسكنيللفقريأيهلم
.األسرأوالرقمنرقبتهفكوهومصلحتهلتحقيقُتصرفإمنااليتملكها



(للفائدة)مصارف الزكاة 

.الغارمون:السادسالصنف
:الغارمونمعىن

:بشرطالزكاة،منديوهنمتسديدفيجوز،(الديونأصحاب)املدينون-
.(ضروريةغريألمور)سفهأوإسرافأومعصية،غرييفالدينهذايكونأن-
:نوعانوهم-
أومجاعتنيبنيحاالصاليريدكمناجملتمع،ومصلحةاخلرينفقاتلتحملهيستدينالذيأي:عامةملصلحةالغارم-

الشخصأنيأ(محالة)يسمىالنوعوهذا،لهالزكاةبدفعاألوىلهووهذا،الفتنةالطفاءوأموالبدماءمتشاحنني
.(الغارمون)كلمةمعىنلهينصرفالذيهوالنوعوهذاله،خالصةليستملصلحةيتحمله

أوذلكوحنوجرةأودفعلهحاجاتكقضاءيعولومنملصلحتهالديوناستغرقتهالذيوهو:خاصةملصلحةالغارم-
،(الغارمون)لفظعموميفداخلالنوعوهذاعليه،املرتاكمةالديونتلكلسدادماللهيبقىوملوجتارتهصناعتهكساد

أخذجيوزحينئذنهدييسددمنيوجدوملالدائنعنهُيسقطهاوملديونهلسدادتركتهتكفيوملمدينماتإذاوكذلك
.الزكاةمنالدينابقي

خاصةملصلحةالغارماأمللخري،ودعماً للدماءوحقناً لهتشجيعاغنياً كانوانحىتعامةملصلحةللغارمالزكاةوتدفع
.دينهابقيدفععنالتاموعجزهقدرتهعدمعندإالالزكاةلهُتدفعفال

.وضعيةالالنظمبهاالسالمسبقالذياالجتماعيالتأمنيمننوعتعدالغارمنييفالزكاةلنايتضحوكما



(للفائدة)مصارف الزكاة 

.هللاسبيليف:السابعالصنف
:هللاسبيلمعىن

.الدولةمنراتبهلمليسالذينوالغزاةالثغورحلمايةواملرابطنياجلهادمؤونةأي:اجلهاد-
اجلهادأنواعمنلكونههللاسبيليفالداخلةالزكاةمصارفمنيُعدهذاأنقولعلى:لإلسالماملسلمنيغريدعوة-

.الزكاةمنهااستيفائميكنمؤونةتتطلبالقاراتخمتلفيفللدينفالدعوةاإلسالمرفعةيفيساهمالذي
.هللالسبييفكانتوإنالزكاةمصارفيفالتدخلفهياخلريسبلوخمتلفواملدارساملساجدإنشاءأما-

.لإلسالمالدعوةتكلفةبهيُلحق:وقيلاحلقيقي،اجلهاد<<(هللاسبيل):مجلةمنفاملقصود

.السبيلابن:الثامنالصنف
:السبيلابنمعىن

:شرطنياةالزكمنإلعطاءهويشرتطبلده،يفغنياً كانولوبالده،إىلبهمايرجعلهليسالذياملسافر-
.للتجارةكالسفرمباحاً سفراً أوبلده،إىلبهيعودمالهليسكحاجلطاعةسفرهيكونأن-1
.املالكسبعلىقدرتهوعدم،للعودةيكفيهماللديهاليكونأبناحلاجة،حتقق-2

.باحلرًووجودأواحملتلنيمنمنعهمبسببلدايرهمالعودةعنيعجزونالذينالالجئنيفيهويدخل



(للفائدة)قواعد توزيع الزكاة 

.قواعدًتتعلقًمبدىًحريةًاالنفاقًمنًالزكاة
.عليهااملنصوصالثمانيةابألصنافالتقّيدوجوب-
.احلصريفيدهناإمنالفظ(اآلية...الصدقاتإمنا)

(أمرتحيثأضعقاسمأانإمناأحداوأمنعأحداأعطيالإين)السالمعليهالرسولوقول
.منهااألخذمنللزكاةاملستحقنيغريالرسولمنعوقد

زكاتهفإنريهمغأعطىومنالزكاةمنالثمانيةاألصنافهذهغريأحديُعطىأنجيوزالأدلة؛منسبقماعلىوبناء
.لهجمزئهغري

الزكاةعجزوعندصة،املخصالثمانيةمصارفهاعلىالزكاةهذهبتوزيعخاصجهازللدولةيكونأيضاً ذلكعلىوبناءً 
.العامةالدولةمزانيةمنهلاحُيولاملصارفهذهحاجةتغطيةعن

.الثمانيةاألصنافبنيالزكاةتوزيعيفاحلرية-
مجيععلىينفقوالاألمكثرتإذابل،واحدآنيفمجيعاً عليهايُنفقأنيعينالمعينةمصارفيفالزكاةحصرإن

صنفكللباألصنافبنياملقداريتساوىأنشرطاً وليس،هلاحاجةواألكثراملصلحةيرىقلوإذااملصارف
.الصحيحهووهذافيه،املستحقنيأعدادوحبسبماحيتاجهحبسب

.الثمانيةاألصنافعلىتصرفأنجيبوقيل



(للفائدة)قواعد توزيع الزكاة 

قواعدًصرفًالزكاةًعلىًأهلًالذمةًواألقاربًإنًكانواًمنًاألصنافًالثمانية
.منهااملسلمنيكفايةحتققبعدالزكاةمنالذميإعطاء-

:مايليعلىحصلاالتفاق
.التطوعصدقةمناملسلمنيغريإعطاءجيوز-
.فكرايً قتاالً أوحقيقياً قتاالً كانسواءلإلسالماحملاربنيإعطاءجيوزال-
.الزكاةمناملسلمنيغريقلوهبماملؤلفةإعطاءجيوز-

:الزكاةمن(قلوهبماملؤلفةوغرياملساملني)الذمةأهلإعطاءيفاخلالفتبقىإذن
.(فقرائهمعلىوتردأغنيائهممنتؤخذ)لقوله،الزكاةمنإعطائهمجيوزال:1ق

.الدولةىعلاملالبيتيفحقوهلم،هلمالصدقةجتوزبلالذمةأهلمناحملتاجنيتركيعينالالقولوهذا
ذلكيكونأنًوالثمانية،األصنافمنمسلميوجدملإذاأواملسلمنيكفايةحتققبشرطالزكاةمناعطائهمجيوز:2ق

.الراجحوهوجزية،يدفعفهواملقتدرأما،الكسبعنمتاماً عاجزاً الذمي
.رعايهاحاجةسدعليهافالدولةاجملتمعمصلحةولتحققاآلية،ولعمومالنصوص،لعدموذلك



(للفائدة)قواعد توزيع الزكاة 

.الزكاةمناألقاربإعطاء-
:مايليعلىحصلاالتفاق

.لنفسهدفعفكأنهلوالديهمالالولدمالألنوذلكالوالدين،علىالزكاةصرفالجيوز-
لكونهوإمناحلاجتهسليالزكاةيستحقلكونهلهالزكاةدفعفيجوزواملساكنيالفقراءصنفمنليسالقريبكانإذا-

.مثالً عليهاالعاملنيأوقلوهبماملؤلفةمن
االجتماعيالضمانأوةاخلريياجلمعياتطريقعنلهالزكاةتوصلاليتهيوالدولةفقرياً أومسكيناً القريبكانإذا-

.املعنيةللجهاتزكاتهدفعقدقريبهكانوإنحىتالدولةمنالزكاةأخذلهفيجوزذلكوحنو
.نفقتهمتلزمهألنهللزوجةواللألوالدالزكاةدفعالجيوز-

:زوجتهاةزكمنالزوجاعطاءوكذلك–نفقتهمالتلزمهالذيناألقارببقيةإعطاءيفاخلالفتبقىإذن
،(الوارثون)هلمةالعصبأقارهبمعلىنفقتهموجبتحمتاجنيكانواإذااألقاربألن،الزكاةمنإعطائهمجيوزال:1ق

.النفقةهوحقهمالنهلمالزكاةالتصحهذاوعلىفالقريب،األقرب
علىاألدلةدلتفاألقارببقيةأماوالزوجة،والوالدينالولدعلىإالتلزمالالنفقةألنالزكاة،منإعطائهمجيوز:2ق

.الراجحوهوهلم،والزكاةالتصدقجواز



(للفائدة)قواعد توزيع الزكاة 

:لألقاربالزكاةجوازعلىاألدلةومن
.وغريهالقريببنيالتفريقدونواملساكنيللفقراءالزكاةصرفجعلتاليتالنصوصعموم
.(ةوصلصدقةاثنانرحملذيوهيصدقة،املسكنيعلىالصدقة)كقولهالصدقةيفرغبتاليتالنصوصعموم

.لهالزكاةفجازتعليه،ابالنفاقملزمةغريلكوهنالزوجهاماهلازكاةدفعللزوجةجيوزوكذلك
ويتامىأزواجناعلىدقنتصأنجيزئهل:وسلمعليههللاصلىالنيبسؤالباللمنطلنبالآليتاملرأتنيحديثذلكعلىودل

.(الصدقةوأجرالقرابةأجرأجران،وهلما،نعم):والسالمالصالةعليههلمافقالحجوران؟يف

قواعدًتتعلقًمبحليةًالزكاة
.آخر؟أبقليمملستحقنيصرفهاجيوزأماألقليموالبلدبنفسللمستحقنيالزكاةتصرفهل-

يوجدوالالزكاةمنهمأحديقبلوملغناهمحصلفإنيستغنوا،حىتالبلدذلكلفقراءوتعطىبلدأغنياءمنخترجالزكاةأناألصل
؟البلدأهليستغنواأنقبلأوالبدءمننقلهاجيوزهللكنآخر،لبلدنقلهافيجوزأيخذها،صنف

.الجيوز:1ق
.الصحيحوهذاذلك،وحنوحمتاجقريبأوحاجةأشدفقريأوماوجدمىتلكاملها،وليسلبعضهاجيوز:2ق
-بلدهمفقراءاستغناءقبلآخربلدإىلالبلدذلكيفاألغنياءكلزكاةتنقلالأي–

.آخرلبلدالزكاةنقلجوازعلىدلتبعدهمناخللفاءعصرويفالنيبعصريفاألحداثبعضحدثتوقد



:القسم الثاني

الضرائب

دير مفهوم الضريبة وأهدافها ، خصائص الضريبة، أنواع الضرائب ، تق
يبيةوعاء الضريبة ، آلية جباية الضريبة ، املنازعات االعرتاضات الضر



تعريف الضريبة وصفاتها وما مييزها

:الضريبةتعريف
يكونأندونالعامةعباءاألالتكاليفيفدافعهامنمسامهةهنائيةبصفةجرباً الدولةتقتضيهاماليةفريضة
.مباشرةعليهيعودخاصنفعمقابلذلك

:-الضريبةميّيزما–الضريبةصفات
:أمورعدةالتعريفمنيستفاد

فيهجتريالذيقتصاداالمقتضياتمعمتاشياً وذلكاحلديث،العصريفنقداً الدولةأتخذهامالية،أهنا:أوالً 
حتصيلأثناءاكلمشحصلتورمباكبريةنفقاتالدولةيكلفعيناً مجعهاوألنالنقد،أساسعلىاملعامالت

.استثنائيبصفةعيناً تستوىفأنوميكننقدا ،تؤخذأصبحتلذلك،األعيان
الضريبةفرضيفيظهرواإلكراهاجلربفعنصرودفعها،فرضهايفجرباً تؤدى،إجباريةالضريبةأن:ثنياً 

كماعليها،يوافقملنهأحبجةآدائهاعنميتنعأنلهوالحيقهبا،املكلفنيورضىملوافقةاحلاجةدونودفعها،
.الدفععنهبااملكلفامتناععندجربيةبصفةأخذهاللدولةأن



تعريف الضريبة وصفاتها وما مييزها

يفكمسامهةيؤديهاألنهائد؛فًوعليهاوالأيخذاليسرتجعها،الضريبةفدافع،هنائيةبصفةتدفعالضريبةأن:ثلثاً 
.تردهفإهناالدولةضهتقرًتالذيالقرضخبالفالُتسرتدفالضريبةالقرض،عنالضريبةمامُييزوهذاالعامة،األعباء

،للدولةالعامالدخليفيدهوبلمنهااليستفيدالضريبةتلكدافعأنأيمعنّي،مقابلنظريالُتدفعالضريبة:رابعاً 
.دفعالعلىمقدرتهوإمنااخلاصالنفعفيهاليراعىومقدارهاالدولة،منلهمعنّيًنفعمقابلوليست

عنالضريبةمييزمااوهذالدولة،هباتقوماليتالعامةاخلدماتتكاليفلتسديدتستخدمفالضرائبذلكعلىوبناء
.التحسنيمقابلأوالرسوم
.الرسومبدافعخاصنفعذاتخدمةمقابلالفردمنجرباً الدولةأتخذهمقابلهوالرسومأوفالرسم

ملالكتعطىاليتاألاتوةمثلعام،نفعذاتأمورمناخلاصةالشخصاستفادةمقابلفهو(األاتوة)التحسنيمقابلأما
.أبراضيهمالطرقشقنتيجةالعقار

املصاحلحتقيقيفلتهاحصياستخدامملنعهذاعلىالقواننينصتوقدالعامة،املنفعةحتقيقالضريبةغرض:خامساً 
.لكتابتهاجةحتعدفلمابالذهانواستقرمفهومفألنههذاعلىتنصملالقواننيبعضكانتوإذاالشخصية،
وحماربةاالقتصاديوازنالتحتقيقيفُتستخدم،للدولةالعامةالنفقاتتغطياهناإىلابالضافةالضرائبوأصبحت

.الضرائبعليهاتعملاليتالعامةاملنافعاتسعتوبذلكوالتوزيع،واالستهالكاالنتاجيفتؤثرآداةفصارتالتضخم



مفهوم الضريبة

.نظريةًعقدًالضريبة
:ماًيليأنًالضريبةًعبارةًعنًعقد،ًوقدًاختلفًأصحابًهذهًالنظريةًيفًنوعًذلكًالعقدًعلى:ًفالنظريةًاألوىلً

الرأيوهذاع،للمجتمالعامةاخلدماتلتوفريالضرائبهذهأتخذالدولةأنحيثاجتماعي،عقدأنه-1
.روسوجاكجانتبناه

:العقدهذابطبيعةبينهمفيمااختلفواالرأيهذاوأصحاب
أنه الضريبةأنأيريبة،الضهوواملقابلالعامةاخلدماتبتقدميالدولةتلتزمحبيث،اخلدماتتوريدعقد-أ

.اخلدماتلتلكمثنهي
أنه مالهمنالباقيزءاجللتأمنيوذلك،أتمنيكقسطالضريبةتلكالفرديدفعحبيثأتمني،عقدب-

.أفضلحنوعلىبهاالنتفاعمنومتكينه
أنه طريقعنللشركةالعامةاالنتاجنفقاتحتمليفكشريكيُعداملؤسسةصاحبحبيثشركة،عقدت-

اليتالعامةاخلدماتنموغريهاواملوانئوالصحةوالقضاءاألمنلتوفريللدولةالضريبةبدفع،الضريبة
.عملهيفأيضاالشركةوصاحبالناسمنهايستفيد



مفهوم الضريبة

:وجوهعدةمنالعقدنظريةانتقدتوقد
.قداًمعًأحدًيفًالضريبةأنًنظريةًالعقدًاالجتماعيةًخياليةًالًيقدمًالتاريخًأيًدليلًعلىًوجودًالتعاقدًفيها،ًفالدولةًالًجتريًع-

نيًالدولةًوجمموعًاألفرادًأنًالعقدًهوًموجودًابلواقعًوإنًملًيتفقًعليهًمعًاألفرادًبعينهم،ًحيثًأنًالعقدًاملايلًب:ًوهذهًمردودًعليها
ًكلًفردًعلىًحدة مع .ًًوليسًعقداً 

العامةًبشكلًحيققًالتناسبًأنًنظريةًالعقدًتقتضيًالتزامًاالفرادًبدفعًالضريبةًوالتزامًالدولةًابنفاقًهذهًالضرائبًيفًاملصارف-
بلًالتجزئةًحبيثًواملساواةًبنيًمقدارًالضريبةًومقدارًمايعودًعليهًمنًاخلدماتًالعامةًولكنًالواقعًانًكثريًمنًاخلدماتًعامةًالتق

.يتعذرًاملساواةًبنيًمقدارًالدفعًواملقابل،ًواحياانًيتمًدفعًالضريبةًوالًيعودًعليهمًالنفعًمقابلهاً
ةًدونًالربطًبنيًمقدارًاملقدمًأنًنظريةًالتعاقدًتفيدًتكليفًاالفرادًبدفعًالضريبةًوالدولةًبتوفريًاخلدماتًالعام:ًوهذهًمردودًعليها

.واملقابل،ًبلًيتمًربطًاملقدمًمنًالفردًبقدرًاستطاعةًوالًيتمًربطهًابملقابل
.دًاعتداءًالغريًعلىًامواهلمأنًتكييفًالعالقةًيفًالضريبةًأبهناًعقدًأتمنيًغريًصحيح،ًألنًالدولةًالًتقومًبتعويضًاألفرادًعن-
ركاتًانتاج،ًوالضرائبًالًأنًتكييفًالعالقةًيفًالضريبةًأبهناًعقدًشركةًغريًصحيح،ًفالذينًيدفعونًالضريبةًليسواًجمردًش-

.ترتبطًمبصاحلًالشركاتًفقطًبلًهلاًمصاحلًماديةًوادبيةًوغريهاًمنًاخلدماتًالعامة



مفهوم الضريبة

.نظريةًالتضامنًاالجتماعي
.أنًالضريبةًعبارةًعنًتضامنًاجتماعي:ًفالنظريةًالثانيةً

مباذلكلتحقيقلالزمةاالضرائبوتفرضهلمالعامةاخلدماتوتوفريملواطنيهاالعامةاملصاحلعلىتقومالدول
.اخلدماتوفريتمعالتضامنفتحقق،االفرادبنياالجتماعيالتضامنوجوبإىلاستناداً سيادةمنهلا

:النظريةهذهعلىويرتتب
حبسبيسرياقدرايدفعأوالضريبةمنعنهمعفوفالفقري،يستطيعمابقدراملمولعلىتفرضالضريبةأن-

.(ةالضريبيدفعالذي)املمولعلىتعوداليتابملنفعةترتبطالالنظريةوهذهقدرته،
التضامنبواجبرتبطمفإنهالبلدخارجأقاملوحىتفاملواطن،اجلنسيةهوالضريبةهلذهاألساسياملعيار-
.دائمةأوعاديةإقامهمعهكانإذااألجنيبوكذلك،بلدهجبنسيةحمتفظاً مادامجمتمعهمع
منستفادتهالإقامة،بالأجنيبكانولواقتصاديبنشاطيعملمنعلىضريبةفرضالدولةحقمنأن-

.الدولةإقليمداخلالرابحوحتقيقهالبلدواقتصادثروة



القواعد األساسية للضرائب

:العدالةقاعدة-1
.الضريبةعمومية-أ
ملالقاعدةذههأنرغممنهم،أحديستثىنفال،لشروطهااخلاضعنياألشخاصكلتشملالضريبةأنأي

احلديثةاالنظمةيفلكنالدين،ورجالالنبالءطبقةاستثناءيتمحيثالقدميةابنظمتهااورابيفمظبقةتكن
.املعدمنيالفقراءأوعليهاقادرينالغرياعفاءمعاليتعارضوهذااجلميع،تعمالضريبة

.(مقدارها)الضريبةوحدة-ب
حبيث،التصاعديةةالنسبوحدةهيالعدالةحيققوالذي،هبااملكلفنيبنيموحداً الضريبةمبلغيكونأن

فانتبهموحدةةنسبكانتالضريبةفرضتمافأولعليه،الضريبةزادتكلماالشخصدخلمعدلعالكلما
يكونالتساوييقحتقأنفوجدوا،التوازنوالحيققمالياً الفقريةالطبقةيُعدمذلكأنإىلاملاليةعلماء

.للفردالدخلمقدارمعتصاعديةنسبةفجعلوهاالتضيحاتبتساوي
بللوحدهاساملقيهويكونأاليُفرتضالدخلفمقدارتنشأأخرىمشكالتجيعلمسيثآدمبرأيوهذا
علىللداللةاً كافيليسوحدهفالدخلالفرد،علىاليتالتكاليفوخصممالهرأسمقدارحسابمنالبد

.والعائليةخصيةالشابرتباطاتهتتاثروقدكثريةمصروفاتهلكنعايلدخلهيكونفقدالشخصمقدرة



القواعد األساسية للضرائب

:اليقنيقاعدة-2
وميعادووعائهااسعرهحيثمنويقنيبدقةأحكامهاسيدفعهامنيعلمحبيثغموض،أوحتكمدونالضريبةيفالوضوحأي

.األحكامذههأحداملختصةاجلهاتخالفتإناالعرتاضلهوحيقبدقة،التزامتهحسابلهيتسىنحىت،حتصيلها
.القتصادياالنشاطوإعاقة،العدالةوعدم،عليهاالقائمنيحتكم:إىلللضريبةودقيقةواضحةأحكامحتديدعدمويؤدي
.بدقةاالنظمةُحددتاذاذلكمنالعكسوعلى

:املالئمةقاعدة-3
وقت:فمثال،هلااخلاضعطوالنشاضريبةكلطبيعةمعيتفقومباابلضريبة،للمكلفنيوشروطهاومواعيدهاالدفعطرقمالئمةأي
.واألجورباتاملرتنزولعندالضريبةقيمةعلىواحلجزاحملصول،حصادبوقتمرتبطزراعينشاطهمملنالضرائبدفع
.هبااملكلفلظروفتقديرادفعهاوأتجيلالضريبةبتقسيطالسماحتقتضياملالئمةقاعدةأنكما

:التحصيلنفقاتيفاالقتصادقاعدة-4
الدولة،علىممكنةتكلفةأبقلتتممنهااهلربمنومنعهمهبااملكلفنيومتابعةالضريبةحتصيلوتكاليفنفقاتتكونأنأي

.ممكنةتكلفةابقلبالضرائوحتصيلتنفيذلسرعةالضرييباجلهازكفاءةورفعاالجراءاتتبسيطعلىالعملإىلابالضافة



ضريبة الدخل يف اململكة العربية السعودية

:الدخلبضريبةاملتعلقامللكياملرسوم

بتاريخالصادر17/2/28/3321رقمامللكيابملرسوملسعوديةالعربيةاململكةيفالضريبةفرضتقد
.هـ21/1/1370

األجانبعلىالضريبةفرضقصر،هـ29/6/1370يف8634رقمابملرسومصدرخاصةوبصفة
.منهااملواطننيوإعفاء

يفهـ،1/7/1370بتاريخ340رقمالوزاريابلقرارالدخللضريبةالتنفيذيةالتعليماتصدرتوقد
.مراتعدةللتعديلاملرسومهذاخضعوقد،املرسوممن19مادةألحكامتطبيقاالسنةنفس

.هـ11/6/1425واتريخ(1535)رقماملاليةوزيربقراركانتاآلنإىلتنفيذيةالئحةوآخر
.لدخلواللزكاةالعامةللهيئةالرمسياإللكرتويناملوقعويف،القرىأمجريدةيفمعلنةوهي



ضريبة الدخل يف اململكة العربية السعودية

:(الدخل)ب املقصود
.اململكةداخلاألموالرؤوساستثمارعنمكتسبشخصيدخلكل:هو

غريهبانياملكلفأنآخرمرسومأوضحوقدغريهم،أولسعودينيكانسواءالبالدداخليتحققدخلكلفيشمل
.الشرعيةالزكاةمنهمتستوىفالسعودينيلكونالسعوديني،
:-للضريبةاخلاضعوناألشخاصأنواع–الدخلضريبةهبمتتعلقالذيناألشخاص

أوالبحرينيةأويةالكويتاجلنسيةحيملمنويستثىناململكة،داخلأعماليزاولونالذينالسعودينيغرياألفراد-
.الضريبةدونمنهمالزكاةأخذحيثمنالسعودينيمعاملةيعاملونفهؤالءالقطرية

.واحدآنيفوخارجهاداخلهاأوفقطاململكةداخلتعملاليتالسعوديةغرياألموالشركات-
.السعوديةاألموالشركاتيفالسعودينيغريالشركاء-
.التوصيةشركاتيفالسعودينيغرياملتضامننيغريالشركاء-

(معاملتهميعاملمنأو)سعودينيواملسامهنيالشركاءمجيعفيهايكوناليتالشركاتختضعال:ذلكعلىوبناء
.للزكاةختضعوإمناللضريبة



ضريبة الدخل يف اململكة العربية السعودية

:للضريبةاخلاضعةالدخلأنواع
داخلؤديهايخدمةأوبهيقومعملأيعنومكافآتوأجوررواتبمنالفرديتقاضاهما:يعينالشخصيالدخل
.هيئةأوشركةأولفرداململكة

:نوعنيلهالعملكسبذلكعلىوبناءً 
.والرواتباألجوردخل
.اليدويةواحلرفاحلرةاملهندخل
يفوماجورواألالرواتبمثلالشخصيالدخلعلىضريبةتوجدال:أياألول،النوععلىالضريبةألغيتوقد

.هـ1395عام37مرسوممبقتضىحكمها
:-للضريبةاخلاضعةالدخلأنواع-الدخلمننوعنيعلىتقتصرالضريبةفإنمثومن
أمافقط،لعملاعنانتجدخل)اليدويةواحلرفاحلرةاملهنمزاولةمثلاإلضايفالعملمنالشخصدخل:األولالنوع

.(التجارةأموالرؤوسمنيُعدًّوالثنويمالرأسفهواحلالةهذهيفاملالرأس
انتجالدخلكانواءسوغريها،واملاليةوالصناعيةالتجاريةاألعمالسائريفاألموالرؤوساستثماردخل:الثاينالنوع

.-ابلبضائعالتجارةكدخل–معاً والعملاملالرأسأو-مثالً العمائركدخل-فقطاملالرأسمن



ضريبة الدخل الشخصي من املهن واحلرف

:-لغريًالسعودينيًواخلليجيني–ضريبةًالدخلًالشخصيًمنًاملهنةًواحلرفةًيفًاململكةً
:واحلرفاحلرةابملهناملقصود

.سقاللاالوجهعلىفيهااألساسالعنصرهوالشخصفيكون،ألحدتبعيةبغريالعملهي:احلرةاملهن
الشخصعلملىعيعتمدفالعملثنوياألعمالهذهيفاملالرأسودورعالية،علميةمؤهالتعلىاحلصولويقتضي

أو،لهخاصدسيةهناستشاراتمكتبلهالذياملهندسأوبه،خاصةعيادةلهالذيالطبيبمثليقدمه،ملاواتقانه
.واتقاهنمالعلميةوحصيلتهمالذهينجهدهمعلىعملهميقوموهاؤالء،احملامي
.قاللاالستوجهعلىويعمل،العمليفاألساسالعنصرفهو،تبعيةبغريالعملهي:اليدويةاحلرف

يكتسبهاوخربةفنيةمهارةلديهمبل،ذهينجهدوالعلميمؤهليتطلبوال،ماحرفةواتقاناليديفاملهارةويقتضي
.ذلكوحنوواحلالقوالكهرابئيالنجارمثلواخلربة،ابملمارسة

بكلالعمليتمًوومهارته،أساسيبشكلالشخصعملعلىيعتمدمنهاكلألناحلرة؟ابملهناحلرفةُأحلقتملاذا
.(العملحمورفهوصالشخمنالبدبلالتشغيلالميكنهاملالرأس)ثنويمالوبرأس،(ألحداتبعغري)مستقلةبصفةمنهما

واألدواتعملهممقابلأجراً يتلقونالذينالعماليشبهونبلجتاراً يعّدونالفهم:ابلضريبةورفقمراعاةيالقونوهاؤالء
ورؤوساألعمالحابأصمنيعدونفالاملواديفابملضاربةاليقومونأهنمأيللبيعوليستالستعماهلالديهماليت

.الصفةهبذهللضريبةخيضعفهذاويبيعهايستعملهااليتمثلمواديوردكانإنإال،األموال



ضريبة الدخل الشخصي من املهن واحلرف

:للضريبةواحلرفاحلرةاملهنايراداتخضوعشروط
.االستقاللوجهعلىاملهنةمزاولة-1

،أجرييكونحينهاآلخرينبتبعيةمرتبطاً أوألحداتبعاً كانإنأما،اخلاصحلسابهمهنتهيزاولأنأي
أوحكوميمستشفىيستقطبهمالذينكاألطباء،عملهمقابلهلاالتابعاجلهةمنوأجرمرتبوله

.واملهناحلرفأصحاببقيةوكذلكاملشفى،هذايفيعملكطبيبآخرملالكمستشفى
.واالعتياداالحرتافسبيلعلىاملهنةمزاولة-2

.دائمةأيمعتادةوبصفةفعالً الشخصيباشرهاأنأي
.الكسبنية-3

.جماانً خلرياعملأواهلوايةشكلعلىميارسهاوال،الشخصلدىالربححتقيقنيةتوفرمنالبدأي
.اململكةيفاملهنةمزاولة-4

.ملكةاملخارجاإليرادحتصيلمكانأواحلقيقةاقامتهمكانكانولواململكةداخلتتماملهنةأنأي
.اململكةاخلدمنالناتجالدخلعلىالضريبةفتؤخذأيضاً وخارجهااململكةداخلمهنتهيزاولالذيأما



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

:الضريبةوعاءحتديد
الضريبةأنأي)سنةاللخاملهنةمزاولةمنابلضريبةاملكلفحيققهااليتالصافيةاإليراداتجمموعحتديديتم

.املهنةملباشرةلالزمةاالتكاليفخصمبعدالعملياتنتيجةأساسعلىااليرادصايفحتديدويكون،(سنوية
:الوعاءيفالداخلةاإليرادات

حديفاحلرفةأواحلرةنةاملهمنعليهاحصلاليتوالصافيةاخلالصةواإليرداتالدخلعلىبناءً الضريبةحتدد
أصحابدخولنمالضريبةاستيفاء”:علىنصتحيثالضريبةمرسوممنالثامنةاملادةنصتكما،ذهتا

احلرفاببوأًراحلرةاملهنأصحاباألموالرؤوساستثمارعنالناجتةوالدخولاحلرفوأرابباحلرةاملهن
أومهنهممزاولةمنهاعليحصلوااليتللضريبةاخلاضعةدخوهلممبجموعبيانبتقدميشخصياً يكلفون
،عليهماملستحقةالضريبةوبتسديدوالدخلللزكاةالعامةاهليئةإىلاألموالرؤوساستثماراتمنأوحرفهم
البيانتقدمينعيتأخرمنكلويغرماململكةيفسنةالستكماهلمالتاليةيوماً عشراخلمسةخاللوذلك
.”اخل...احملدداملوعديفاملستحقةالضريبةوتسديدإليهاملشار



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

:مايليالوعاءيفيدخلالاملادةيفجاءماعلىوبناءً 
.تعملةاملساألدواتأواألجهزةأواألثثأوالثابتةاألصولبعضبيععنالناجتةماليةالرأساألرابح-1
.احلرفةأواملهنةصاحبعمليفالداخلةاملنقولةاألموالورؤوسالعقاراتإيرادات-2
أوالعقود،أحدسخفأوالتنازلمقابلاحلرفةأواملهنةلصاحببهاحملكومالتعويضمثلمال،رأسيعتربماكل-3

.رأمساليةخسائرعنالتعويضوكذلكمهنته،بسببذلككانولوحقهيفارتكبخلطأ
أوحمافليفعليهالحيصاليتاملكافآتأواملاليةكاجلوائزاملهنةمبمارسةتتعلقالاليتأوالعرضية،االيردات-4

.اهليئاتأواملراكزأوالندواتأحديفألقاهادوراتأوحماضراتمقابلأومؤمترات

:اخلصمالواجبةالتكاليف
.لدخلاعلىاحلصولتكاليفاإلمجاليةاإليراداتمنخُيصمفإنهالدخلصايفإىلنصلحىت

:شرطاناخلصمالواجبةالتكاليفيفويشرتط
.ابلفعلُدفعتقدتكونأن-2.املهنةملباشرةالزمةتكونأن-1



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

الفهيسفرايتغمبالأوالعائليةأوالشخصيةمصاريفهعلىمنهاُصرفمثإيراداتحصلتلوذلكوعلى
.للمهنةالزمشيءعلىمصروفةتكنملألهنااإليرداتقيمةمنخُتصم

السيارةمثلاملهنةبلصاحالشخصيةواحلياةاملهنةبنياملشرتكةاألمورعلىيصرفهااليتاإليراداتوكذلك
نفقاتأوالعملاويرمشببعضيقوموالذياخلاصالسائقأجرةأوالعمليفأيضايستعملهااليتلهاخلاصة
فتؤخذالضريبةمنمهاحسواليتمشؤونهمنتعتربفهذهكذلكالعمليفيستعملهوالذيبهاخلاصاهلاتف
.منهاتقديريةنسبةحسميتمأناملؤلفويقرتحبه،املعمولوهذاعليهاالضريبة

املوظفنيروأجًواملهنة،مزاولةمكانإجيارقيمة:-املهنةملباشرةالالزمأمثلة–خصمهيتمماأمثلةومن
ومصروفات،املطبوعاتًووالربيد،التنظيف،ومصاريفاملهنة،ملقرواهلاتفوالكهرابءاملياهفواتريوالعمال،
.ذلكوحنوللمهنة،اخلاصةواملالبس،للمهنةاملخصصةالسيارات

الدولةمنفيهااملعرتفةاإلجتماعيواملؤسساتاخلرييةواهليئاتللحكومةاملدفوعةالتربعاتخصميتمأيضاً 
.الضريبةمنوتعفى،



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

:للضريبةاخلاضعاإليرادتقديرطريقة
.اإلقرارطريقة-1

بتقدمياملموليُلزمأنريقةالطهذهوتقتضيالضريبة،وعاءلتحصيلاألساسيةالطريقةاالقرارطريقةتعترب
اإلقرارهذاويعتربيه،فماوردلصحةاملؤيدةواملستنداتابلوثئقمصحوابً للضريبةاخلاضعةابملادةإقرار

.الضريبةوعاءلتحديدأساساً 
.املشرّعمنتخويلبوذلكصحتهامنللتحققوحترايهتااملاليةاإلدارةرقابةإىلاالقراراتهذهوختضع

واحلرفهناملأصحابيُلزم”السعوديةالعربيةاململكةيفالضرائبمرسوممن8املادةيفماجاءوهذا
عشرمخسةخاللذلكًواملستحقةالضريبةوتسديدوالدخلللزكاةالعامةاهليئةإىلدخوهلمجمموعبتقدمي

.“اململكةداخلعملهمالستكماهلمسنةمرورمنيوم
املوعديفاملستحقةيبةالضًروتسديدإليهاملشارالبيانتقدميعنيتأخرمنكلويغرم”:أيضاً فيهاوورد

تصبحماً يًوعشرمخسةالتأخريجتاوزفإذا،املستحقةالضريبةمن%10قدرهإضايفمبلغبدفعاحملدد
.“املستحقةالضريبةمن%25الغرامة



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

ومصروفاتهمولاملوارداتمراجعةيتعني،لهاملقدماإلقرارصحةمنالتحققمنالضرييباجلهازيتمكنوحىت
.املقدماإلقرارمعومطابقتهاوالشهريةاليوميةومصروفاتهاليوميواردهدفرتيفاملكتوبة

.اجلزافالتقديرأو،اإلداريالتقديرإماوهي.التقديرطريقة-2
بطريقةعليهاالضربيةرتُقدًّحينهاهبا،موثقاً أومنتظمةحساابتللمولتكنملإذاهلااللجوءيتمالطريقةوهذه

ممولكلوظروفالةحمراعاةوكذلكواملصروفات،اباليراداتاملتعلقةالعواملحبساب،اجلزايفأواإلداريالتقدير
.ومالبساته

بنفسزميلهدخلنعطبيبكليعلنهالذيالدخلبنيتباينهناكأنوالدخلللزكاةالعامةاهليئةالحظتحيث
الطبيةرباتاملختوأصحابحتديداً األطباءأنلوحظكمامربر،هناكيكونأندونالبلدوبنفسالتخصص
إىلوالدخلللزكاةلعامةااهليئةجلأتلذلكوارداهتموتقديرالرجوعميكنحبيثمنتظمةقيوداً ميلكونالواألشعات

ةحالويفاألصلي،عملهميفمرتبهممن%75يساويمبااخلاصعملهمعنالصايفدخلهمفُيقدراجلزايفالتقدير
املوظفأساسوعلىلعمل،اباستقاللهقبليتقاضاهالذيمرتبهأساسعلىيقدردخلهفإنفقطاملهنةهلذهتفرغه
.املثلأجرة=خربتهونفسختصصهبنفسيعملالذي

.هلصافياً دخالاجملموعويعتربالتقديري،اإلضايفدخلهإىلالتقديريمرتبهيضافمث



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

تراهاألسباباملكلفنيضبععلىتطبقهوالاجلزايفالتقديرتتجنبأنوالدخلللزكاةالعامةللهيئةوحيق
يفاإلداريالعملومدةاملناوابتمدةمثللواقعهم،أقربأسسعلىبناءً ضريبتهموتقدروجيهة،
.املرضىاقبالقلةأو،املشفى

وهذاااليرداتيهفيسجلدفرتمبسكملزمفأنهللمهنةالكاملالتفرغبنظاميعملونالذيناألطباءأما
.راراإلقبنظاماملمولهذاويعامل،الصحةشعاروعليهأوراقهوخمتومةالصفحاتمرقمالسجل

للسجالتةوالشكلياملوضوعيةابلشروطيلتزمملأوااليرداتبعضأسقطأوالسجلميسكملوإن
جهةلدىموظفاً كانعندما–األصليراتبهمثليًّعناليقلومبااجلزايفابلتقديرإيرادتهتقديريتمحينها

.اململكةيفسنتنيعليهممضىحاليفهذا،-بعملهيستقلأنقبل
بتخصصهمليعملنواحدراتبمبثلايرادهفيقدرابململكةعهدهمحداثةفرياعىاجلدداألطباءأما

الراتب،مبثليًّايرادهدريقوالثالثة،ونصفبراتبايرادهفيقدرالثانيةالسنةيفأمااحلكومية،ابجلهات
.القدامىطباءكاألفيعامل،لهالناسملعرفةأكثرمدةأمضىكلمادخلهويزيدعنهزالتاحلداثةلكون



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

:الضريبةمناملعفياحلد
5إىلالعملالدخلأصحابحقيفخفضمثرايلالف20هواملعفياحلدكانهـ،1370الضريبةفرضبدايةيف

.رايلاالف10إىلاألموالبرؤوساملستثمرينأما،رايلاالف
.السنةيفرايلآالف6وهوللمعيشةالالزماألدىناحلدمقدارعنهيُعفىوأصبحهـ،1382عامعدلتمث

ماعلىإالتسريالةالضريبفإناإلعفاءحديتجاوزالسنويالدخلصايفكانإذاحبيثاملمولنيكلعلىينطبقوهذا
.احلدذلكعلىيزيد
.الف74ملبلغالضريبةويدفعمنها،رايلآالف6ضريبةعنيعفىفأنهرايل،الف80السنةخاللدخلهكانفلو

الالزمالدخلمثلينماعفائهمأوكاملبشكلالضريبةمنالقليلةالدخولاصحاباعفاءاملفرتضأنإىلاملؤلفويشري
اعفائهمستمأنيفيدهذافاحلاجياتوتوفريالكرميالعيشمنالفقريةالطبقةمتكنيالضريبةمناحلكمةألنللمعيشة،

يعولمنأيضاًو،القليلةالدخولاصحابمثلللعيشالالزمالقدرمنالكبريةالدخولأصحابإعفاءوليسهنائيا ،
.ذلكاملشرعيراعيإىلاملؤلفواقرتحعن،ضريبتهتراعىعائلة



وعاء الضريبة لـ املهن احلرة واحلرف اليدوية

:الضريبةنسبة
.لكامبشكلالضريبةمنواألجوراملرتباتأعفيتمثواألجور،املرتباتعلى%5مبقداركانت
.منهاإلعفاءحدخصمبعدوذلك،واحلرفاملهنأصحابدخولمن%10مبقداروكانت

علىويفرض،خلالدحبسبفئاتإىلاجملتمعيقسمحبيث،تصاعديةالنسبةأصبحت،هـ1376عاميفمث
بنسبةمموللكخيضعحبيثوهكذا،منهاأعلىإىلطبقةمنالسعرهذاويتزايد،هلااخلاصالسعرطبقة

.هلاينتمياليتالطبقةسعروهو،بدخلهخاصة
.الطبقاتجلميعظرابلنوتصاعدية،(متساوينيأصحاهبا)الواحدةالطبقةداخلنسبيةالضريبةتكونوهكذا

.أعلىلطبقةانتقلاملمولدخلزادفإذاالطبقات،أوابلشرائحيكونالتصاعدفإذن
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30%

.الف لاير وأعلى67من 

20%

الف لاير66–الف 37من 

10 %

الف لاير36–الف 17من 

5  %

بعد الحد األدنى 

الف16إلى 



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

:الضريبةعلىالنص
عمليةأييجةنتالفردعليهحيصلربحأوصايفإيرادكلأنعلىوالدخلالضريبةنظاممن3املادةنصت

األراضيحاصالتأواوصفاهتأنواعهاخمتلفعلىالبضائعوبيعلشراءمنقولغريأومنقولمالفيهايستعمل
الشركاءققهاحياليتاألموالرؤوساستثمارمنانجتارحباأودخالً يعترباملمتلكاتوأتجرياستئجارأو

.األشخاصشركاتيفاملتضامنون
.ويستعملهاميلكهااليتواملهنةللعملالضروريةاألدواتمالرأسيعتربوال

:املستثمرينمننوعنيعلىجترياملالرأسوضريبة
لتجاريةااملهنمزاولةمنالربحعلىللحصولماهلمرأسجانبإىلعملهميستثمرونالذيناألفراد-

.املديناالقتصاديالنشاطأنواعبعضأووالصناعية
للقانونبقاطجتاريعتربونحيث(والتوصيةالتضامنشركات)االشخاصشركاتيفالتضامنشركاء-

منغريهمأماألفراد،اكمعاملةابلضريبةويعاملونحدة،علىمتضامنشريككلابسمالضريبةوتربطالتجاري
.الشركاتضريبةحصصهمعلىفتفرضالشركاء



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.نطاق سريان الضريبة وشروطه
.للضريبةاخلاضعةواملنشئاتاملهن-أ

:التجاريةاملنشئات-1
:ويشملوالنقودواحلاصالتالبضائعوبيعلشراء

.النقودتبادلومنشئات-والتصديرااليسرتادومنشئات-املوردينأعمالو-املتنوعةالتجاريةاملنشئات
:الصناعيةاملنشئات-2

.(وسلعمنتجاتإىلاخلاماملوادحتويل)حتويليةصناعاتسواء
.(واالنشاءالبناءأعمال)إنشائيةصناعاتأو
.(األرضابطنمناخلاماملواداستخراج)استخراجيةصناعاتأو
.(آخرإىلمكانمنوالسلعاملنتجاتنقلأي)النقلصناعاتأو



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

:املمتلكاتوأتجرياستئجارأعمال-3
مثزراعيةأرضيستأجرأي)الباطنمنالزراعيةاألراضيأتجري:فيهويدخلواملعداتواآلالتالنقلوسائل
الالزمةواألدواتأثثهمعصناعياً أوجتارايً حمالً يؤجرونالذيناألشخاصوكذلك،(آخرشخصعلىيؤجرها
كليفالتأجريألن،املصنعأوابملتجراملتعلقةالعناصربعضأوكلاليشملأويشملاالجيارسواءلتشغيله
.للضريبةخاضعاً رحباً يعدمنهاملؤجرودخلالتجارياحمللواستغاللاسثمارمننوعاً يُعداألحوال

:الوساطةأعمال-4
أوالبضائعمنوعنأيبيعأولشراءالوساطةمكاتبوابلعمولةوالوكالءالسماسرةأرابحعلىالضريبةجتري
.للضريبةعةخاضأرابحهأنإالالشخصيجهدهعلىكبريجبزءيعتمدالعملكانوإنحىتاملاليةالقيم

.فيهطرفاً يعتربوالالعقدطريفبنيابلتقريبيقوممنهووالسمسار
.املوكلمنأيخذهاعمولةمقابلموكلهلصاحلاخلاصابمسهفيتعاقدابلعمولةالوكيلأما

أي)مستقلةفةبصيعملالوكيلأوالسمساريكونأنفيهاجيبالوساطةدخليفالضريبةجتبأنوألجل
.(عملعقدبرابطةبغريهمرتبطاليكون



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.وغريهجتاريةحمالأوسكناكانسواءوأتجريهوشراءهالعقاربيعيفالوساطةأعماليفالضريبةوتسري
كأنهلمكمهنةيسلأيالعارضتنيوالعمولةابلسمسرةيقومونالذيناألفرادعلىتسريالضريبةأنويالحظ

.الضريبةمنهفتؤخذابلسمسرةويعملموظفيكون
عملبعقدمرتبطنيكوهنملللضريبةخيضعونالوهاؤالء(ومندوبنيموزعني)جتارينيمبمثلنيالوساطةتكونوقد
.مستقلةوليستتبعيةوعالقتهمالعملصاحبمع

:التجاريةواحملالتابلعقاراتمتاجرة-5
نظريفجتاراً ربوناليعتكانواوإنبيعهابغرضالعقاراتحلساهبمعادةيشرتونالذيناألشخاصعلىتسري

بقصدالشراءونيةعتياداالفيهميتوافرأنوجيببيعها،بغرضالتجاريةاحملالتيشرتيملنوتسري،القانون
ابعهمثفاستعملهشرتاهاملنأوفيبيعهرأيهيتغريمثلنفسهيشرتيممنالضريبةتؤخذقدأنهإالالبيع،

أرابحاً أرابحهربتعتانقضائهاعندأوأثناءسواءالصناعيةأوالتجاريةاملنشأةممتلكاتمنشيءأيبيعألن
.للضريبةختضعرأمسالية



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.وبيعهاالبناءأراضيتقسيمأعمالعلىالضريبةتسريكما
التجارعلىيضاأتفرضهيوإمناللتجارالتجاريةاألراضيعلىاليقتصرالضريبةفرضأنُيالحظكما

وأتجريوشراءبيععملياتيفأمواهلمرؤوسيستعملونالذيناألعمالوأصحابواملصانعاملعاملوأصحاب
.العقار
.البناءأراضييقسمونمنوكذلك،بيعهابغرضالعقارحلساهبميشرتونالذيناألفرادعلىتسريكما

.للضريبةختضعذلكومعمدنيةأهناالعملياتهبذهواألصل

:املسَتثمراملالورأسللعملالالزماملالرأسبنيالتفريق
تدخلهالذلكوبثنويفهوفقطاملهنةملزاولةوتستعملالعملمستلزماتلتوفريكانإذااملالرأسأن

.الضريبة
رأسيعتربفهناحاألرابانتاجيفواستخدمهمنقولغريأوكانمنقوالً ماحيتاجهعنيزيداملالرأسكانإذاأما

.للضريبةخاضعاستثماريمال



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

املالرأسملرضى،اعالجخدمةيفحيتاجهااليتواألدواتاألجهزةيوفرمالرأسولديهعيادةلهطبيب:مثال
إىلالعيادةتتطورحبيثالربحيفواستعملهااحلدعناالدواتزادتإنلكن،للضريبةخيضعالثنويهنا

مستشفىلهكانإذاًوللضريبة،فيخضعاستثمارمالرأسعنانتجيكونحينهاالطبيبدخلفإنمستشفى
.استثماريعتربواملستشفىمهنةتعتربفالعيادةوعيادة
وعاءيفالتدخلاحلرةنللمهالعرضيةأوالرأمساليةفاألرابح،الضريبةوعاءحتديديفتفيدالتفرقةوهذه

ذاتمزاولةمنانجتايسلالربحهذاألنفيهااملوجودةاألجهزةبعضأوعيادتهيبيعالذيكالطبيب،الضريبة
.الوعاءعناصرضمنتُعدفإهنااالستثماريةأموالرؤوسعنالناجتةاألرابحأمااملهنة،



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.الضريبةسراينشروط-ب
.االستثمارعمليةأواملهنةمزوالةيفاالستقالل-1

شركةيفمتضامناً شريكاً أومنفرداً كانسواءنفسه،حلسابللضريبةاخلاضعةالعملياتاملمولميارسأنأي
وراتبأجرهووإمناةللضريبخيضعالعليهماحيصلفإنلغريهواتبعغريهحلسابيعملكانإذاأماأشخاص،

.فيهاضريبةوالعنهامعفيوهي
فإنالعملبصاحبالقتهعيففُينظرالشراكةوبنيبينهامُيّيز،مئويةبنسبةمشاركةأوعمولةهناككانوإن

نسبةأوعمولةنمهوعليهحيصلوما،أجريالشخصيُعدوإمنارحباً ليسالدخلهذااعتربتبعيةكانت
.ابلضريبةليُعامفهناابلعملشراكةالعالقةكانتإنأماللضريبة،ختضعفالاملكافأةمعاملةتعامل
إدارةيفالتدخللهوليساخلسارةيتحملالكانفإذا،الشريكمناألجريطريقهاعنمُيّيزضوابطمثةوهناك
يدخلوالركةللشماليةمسامهةيقدمملإنوكذلك،أجريفهوالعملصاحبمناألوامرتنفيذوعليهالعمل

.شريكفهوذلكعكسكانإنأما،أجريفهوتصفيتهابعدالشركةموجوداتمقامسةيف



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

قيامهنظرياملتضامنيكالشًرراتبفإناململكةيفاملاليةوزارةيفوالقانونينياملستشارينرأيعلىوبناءً 
الشركاء،أرابحعلىللضريبةضعخيوابلتايل،لهتوزيعهوبلالربحعلىتكليفاً وليسرحباً يعتربابإلدارة
صاحبالفردرالتاجمركزمثلهوللمنشأةابلنسبةمركزهاملتضامنالشريكاملديرفإنأخرىوبعبارة
فرقوالأرابحها،علىالضريبةاحتسابعندللمنشأةإدراتهمقابلأجراً النظاملهاليفرضالذياملنشأة

.فيهاالشخصيجهدهيبذلوكالمهاخسارهتايضمنكالمهاأنحيثاالثننيبني
هلذااستثناءاهلالوساطةخضوعيعدوالعامشرطالتجاريالنشاطأواملهنمزاولةيفاالستقاللوشرط
هذاعليهمانطبقفألحدتبعيةبغريأيابستقاللويعملونالربحغرضهامهنةهيالوساطةإمنا،الشرط
.الشرط

الوكيلأوامناملتضالشريكصفةالنسبةأوالعمولةصاحبعلىاقتضتإذاالعقدنصوصأنويالحظ
للعملهيديهايًؤاليتاخلدمةأنتبنيالنصوصكانتواذا،االموالاستثمارمندخلهاعتربابلعمولة

صاحباعتربأداهالذيالعملابنتهاءابملنشأةعالقتهتنتهيحبيثالعمليفابستقاللهاحتفاظهمعفقط
.اجرياً اعترباالستقاللوجهعلىالعمليزاوليكنملإذاأما،حرةمهنة



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.ابلربحأتيتاليتلألعمالاملمولاحرتاف-2
وتقدير،رزقاللكسبوسيلةواختاذهاومنتظمةمستمرةبصفةاالعتيادسبيلعلىالعملممارسةأي

.الضريبةلالدارةمرتوكاالعتيادمرحلة
يكونأنوالتجاري،الالقانونألحكامطبقاً اتجراً املموليكوناناالعتيادركنتوافريشرتطالأنهعلى

ابألهلية،االحرتافاليتقيدكماتوقف،دونمتواصلةأعمالهتكونأنوالنشاطهفيهيزاولجتاريحملله
عملعنكانتولواألموالرؤوساستثمارإيراداتكلعلىالضريبةبسراينتسمحاململكةيففالنظام

.واحد
أيةنتيجةالفرديهعلحيصلربحأوصافإيرادكل”نصهيفالوعاءهذاضمنالضربيةالنظامفرضفقد

أوواحداعمالنيزاولًوالذيناألشخاص”علىالنظامنصوأيضا”وبيعلشراءمالفيهايستعملعملية
بذلكيتعلقيمافالضريبةعليهمتسري......املقررةللنسبةخيضعمماوغريهاجتاريةاعمالمنأكثر

عملعنهلمعتدفاليتالسمسرةعمولةذلكيفمباهلمكحرفةالتجارةميتهنواولواألعمالأوالعمل
.“مثالعارض



الضريبة على دخل استثمارات رؤوس األموال

.الكسبنية-3
صفقاتمنةانجتومكاسبأرابحأي”مانصهالنظاميفجاءوقدوالتكسبالربحعلىاحلصولنيةتوافرأي

.”الثروةمصادرمنكانمصدرأيمنوالكسبالربحغايتهاجتارية
أغراضحتقيقىلإهتدفوإمناالكسبإىلالتسعىاليتاجلماعاتعلىالضريبةسراينعدمذلكعلىويرتتب

أجله،منأنشئتالذينشاطهامزاولةمبناسبةعرضيةأرابحماحصلتإذا،رايضيةأودينيةأوثقافيةأواجتماعية
.وأرابحملكاسبالهتدفأثلهايففهي
علىداراً أنشأتإذا،أماصغريةمبالغالنزالءمنوتتقاضىللمسننيداراً االجتماعيةاجلمعياتإحدىتنشئكأن
معدةاملنشأةتعتربإذريبةللضختضعفإهنالنفقاهتااالرابحهبذهاالستعانةاهلدفكانولووربحدخلتوفريسبيل

.الربحهذاسيصرفأينعنالنظربغضالربح،وحتقيقمنهالالجتار
منهاتؤخذلهاكذلكوحنوالرايضةادواتببيعرايضيانديقامأوصيدليةابنشاءاسعافمجعيةقامتمثالأو

.االجتماعيةاجلهةلدعماالرابحصرفنيةعنالنظربغضالربح،بقصدمنشأةفهيالضريبة
.اململكةداخلالربححتقق-4

.داخلهااملتحققبحالًرذلكمنضريبةالدولةفتأخذاململكةداخلحتققالربححيثالضريبة،إقليمةمببدأأخذاً 



ملخص نطاق سريان الضريبة

نطاق سريان الضريبة

شروط سريان 
الضريبة

االستقالل في 
مزاولة المهنة أو 

االستثمار

احتراف الممول 
-االعتياد-لألعمال 

نية الكسب

تحقق الربح

المنشآت والمهن 
ةالخاضعة للضريب

المنشآت التجارية

ائع منشآت بيع البض
وشرائها

أعمال الموردين

ودمنشآت تبادل النق
منشآت  االستيراد

والتصدير

ةالمنشآت الصناعي

ليةالصناعات التحوي صناعات انشائية

صناعات النقل
صناعات 
استخراجية

أعمال استئجار 
وتأجير الممتلكات

اعمال الوساطة
أعمال المتاجرة 

بالعقار والمحالت 
التجارية



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

اخلاضعةألموالارؤوساستثمارعنالناجتةالصافيةاألرابحأواإليراداتمبجموع:الضريبةوعاءيتحدد
بعدالسنةخاللتمتاليتالعملياتنتيجةأساسعلىاإليرادصايفحتدبدويكون،سنةخاللللضريبة
.التكاليفخصم

كافةاألموالرؤوساستثمارعنانجتاً رحباً أوصافياً إيرادايعترب”أنهعلىالنظاممن1/4املادةونصت
عالوةالواردةقديةالناملبالغمجيعالعامةالوارداتوتشملالسنةخاللتتماليتللمعامالتالعامةالواردات

املباعةالبضاعةمثنامنهحُيسمأنبعدوذلكمالدونعليهااحلصوليتماليتواملقتنياتاملمتلكاتعلى
أكدتكماضريبةالبدفعللمكلفالشخصيةاملصارفذلكضمنتدخلوالاملعقولتنياإلدارةوتكاليف

.”(5م)التنفيذيةالالئحةذلك
:-الوعاءيفالداخلةاألموال–الوعاءيفالداخلةاإليرادات:أوالً 

:العامةالواردات
فيهاالتعاملوأواألدواتواآلالتالبضائعبيعمنوالزراعةالصناعةوأصحابالتجارعليهماحيصل/هي

.(التنفيذيةالالئحة7م).



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

األرابحفيهامبااملنشأةرهتاابشاليتالعملياتنتيجةأساسعلىحتددللضريبةاخلاضعةالصافيةاألرابحأنويتبني
.ممتلكاهتامنتبيعهمماالناجتة
:هي-للضريبةاخلاضعةاألموال–للضريبةاخلاضعةااليرداتتكونذلكوعلى

(لمنشأةلاألصليالنشاطيفتدخلاليتالعملياتعنالناجتةاإليراديةاألرابح)اإلستغاللأرابح-1
كانتوإناألصليانطاقهعنخارجةعملياتمناملنشأةعليهاحتصلاليتاألرابح)والعرضيةالفرعيةاألرابح-2

هلااملؤجرةماكناأللبعضأتجريهاومناملنشأة،عليهاحصلتاليتوالتعوضاتواإلعاانتكاملنحبهصلةذات
.(وأدواهتااآلالتأتجريهاأو،األعالنواجهاتأواحملاالتأوكاملخازن

والقيمةربح،تعبرتةالدفرتيقيمتهاعنفالزايدة،للمنشأةالثابتهاألصولبعضبيعمن)الرأمساليةاألرابح-3
.(الالزمةالكاتاالستهمنمطروحاً األصلتكلفةبثمنوتتحدداملنشأةبدفاتراملقيدةالقيمةهيالدفرتية

:اإليرادمنختصماليتالتكاليف:اثنياً 
:محبسفقضتعامةبصفةاخلصمواجبةالتكليفعلىالتنفيذيةالالئحةمن5مو4املادةنصت

:وهيالتكاليفهذه13مادةفصلتمثاملعقولتني،واالستهالكاإلدارةوتكاليفاملباعةالبضاعةمثن



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

الدخلوانتاجغيلللتشالالزمةالنفقاتمنوغريهاملوظفنيوأجوراملقرأجورمثل)والضروريةالعاديةالنفقات-
(عليهواحملافظة

.(شخصيةالغراضالسفروليسالعملمصلحةمنتكوناليت)السفرنفقات-
طبقاً والتجاريةناعيةوالصالزراعيةاألعماليفتستخدماليتواملقتنياتاملمتلكاتاستهالكمقابلمعقولمقدار-

.(االستهالكنسبجداولالعامةالقواعدووضعت)عملكلوطبيعةللعرق
وذلك)اخلسائرعنضالتعوييتموملالضريبةفيهااملستحقالسنةخاللخسارةمناملصلحةأوابلتجارةمايلحق-

.(اخلسارةحتققمناتثبتبعد
:التاليةاألنواعيفاخلصمالواجبةالتكاليفتلخيصوميكن

واجيارالعمالةوأجًروالوقوداالوليةاملوادكامثانواالنتاجللتشغيلالالزمةنفقاتأي:االستقاللنفقات-1
اخلاضعالصناعيأوجاريالتالنشاطمباشرةسبيليفتصرفاليتالعموميةوالنفقات،العململقرواملبايناالراضي
أنبشرطاملكلفلىعاملستحقةالديونوكذلكوالربيد،واملطبوعاتوالسفرواملياهالكهرابءكماصريفللضريبة

.الضريبةسنةنفسإىليعودملستخدمأجرةأومباعةلبضاعةمثناً يكون
ضريبةابستثناءواملبايناجلمرككضريبةاملنشأةأعمالبسبباملكلفيدفعهااليتوالضرائبالرسومخصميتموأيضا

.ذاهتاالدخل



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

.انةابلصيوتعهدهاعليهااحملافظةيستلزمواملنشأةالعملاستمرارضمانإن:الصيانةنفقات-2
.رعايتهًوالدخلمصدريفالتلفأوالنقصابصالحاملتعلقةالنفقاتهي:الصيانةبنفقاتويقصد

.واألجهزةآلالتاعلىالدوريالكشفاجراءومصروفاتالغيارقطعوأمثاناملباينوترميماآلالتاصالحكنفقات
الثابتاملالرأسقيمةيفالنقصلتعويضالدخلمنسنوايً حتتجزاليتاملبالغهي:املالرأساستهالكمقابل-3

الثابتاملالفرأستعماللالسصاحلغرييصبحعندمااملالرأساستبدالميكنحبيثاإلنتاجيةالعمليةيفاملستخدم
خمرتعاتلظهورأوابالستعماللفتمنيصيبهملانتيجةتدرجياً قيمتهفيفقدابلتدريجيستهلكواملبايناآلالتمثل

يفاملستوعبةاالموالمنجزءً متثلاالستهالكاتهذهألننظراً الدخلتكاليفمناالستهالكمقابلويعتربجديدة
فتجديد،عملهةمدتنتهيعندمااملالرأسبتجديدالدخلمصدرعلىاحملافظةلضرورةونظرااالنتاجيةالعملية
انقبلجديدةآلةييشرًتبلمتامااآللةتتلفحىتيُنتظرالفاملشروعاملشروعمالرأسقيمةضمنداخلاآلالت

.الدخلابنتاجأثناءهاتستمراليتالسنواتعددعلىااللةقيمةتوزعولذااألوىلتتلف
:االستهالكشروط

.هـ1392يف12025/2/1رقموالدخلللزكاةالعامةاهليئةتعميمهباوصدر4/19969رقمالوزاريابلقرارجاء
:يليفيمااالستهالكشروطالقواعدأمجلتوقد



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

املختلفة،عماالتاالستأواالنتاجعملياتيفاستخدامهبقصداالصلشراءيتمأنأي:ثبتاً األصليكونأن-1
.استهالكهجيوزفالالربحوحتقيقبيعهاعادةبقصدشراؤهيتمكانفاذا

احتسابجيوزالفاملنشأةواستأجرتهللغريمملوكاً األصلكانفإذا:املكلفأوللمنشأةملكاً األصليكونأن-2
عليهاكانتاليتالةابحلالعقدمدةهنايةيفاملؤجرةأصولهإليهتردأناملؤجراملالكاشرتطإذاإالاستهالكهقسط

.العقدمدةعلىاالصلقيمةاستهالكحينهافيجوزالتعاقدقبل
جيوزفالكاألراضييعتهبطبلالستهالكقابلغرياألصلكانإذاأما:بطبيعتهلالستهالكقابالً األصليكونأن-3

ويستثىن،بنشاطهاائمةقاملنشأةأنطاملالالستهالكالقابلةالعناصرمنالتعبرتفهياحمللشهرةوكذلكاستهالكها
.احلالةههذيفلالستهالكقابالعنصراتعتربفإهناهلامثنودفعاحمللشهرةشراءحاليفذلكمن
كاناستهالكهوزجيفالاملنشأةأغراضيفمستخدمغريكانفإذا:املنشأةأغراضيفمستعمالً األصليكونأن-4

.ذلكوحنووتشغيلهتركيبةبعديتمولوعليه،متعاقدايكونأواخلارجيفشحنهيتم
تصويرالةحيفوكذلكللمنشأةاملاليةالسنةخاللاالصلاستخدامحالةعدافيما:كاملةسنةعنيكونأن-5

هذهففيلنشاطلبدئهاأواملنشآتتصفيةأوالنشاطموسوميةبسببمسةعنتقلمدةعناخلتاميةاحلساابت
استعمالاتريخاناحلسبيفاالخذبعدللمنشأةفعليهمدةاساسعلىاالستهالكقسطاحتسابينبغياحلاالت
.األصول



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

:االستهالكونسبطريقة
:أساسيتنيطريقتنيهناك

.اجلزايفالتقديرطريقة-
.احلقيقيالتقديرطريقة-

.الضريبةعنهاتفرضاليتالسنةخاللاملاللرأسحتدثاليتاحلقيقةاملستهلكاتخصم/احلقيقيالتقديرطريقة
النظربصرفطاألقساحلسابسلفاً حمددةمعدالتأساسعلىاالستهالكاتخصم/هياجلزايفالتقديرطريقة

.املالرأستصيباليتالفعليةاالستهالكاتقيمةعن
وهلا،النسبداولجلوفقاً السنواتمجيعيفثبتةأقساطشكلعلىتكونفقدأشكالعدةهلااملعدالتوهذه
وإذاالعامة،االدرةىعلتُعرضاستثنائيةحاالتيفإالاملكلفنيجانبمنجتاوزهالجيوزلالستهالكأقصىحد

زايدةوالدخلللزكاةالعامةللهيئةجيوزفالاملقررةالنسبةعنتقلألصوهلااالستهالكنسبةاحتسبتاملنشأةأنظهر
.االستهالكنسبمعليتفقاالستهالكقسط

مثنهيتهالكاالسحسابأساسهاعلىجيريواليتاألصليفالنقصمقدارلتحديدأساستتخذاليتوالقيمة
.الزمنخاللالنقودقيمةلتغريالنتاجةالسوقيةالقيمةعنالنظربصرف،االصلشراء



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

طريقةاستهالكهاحسابيفتتبعوإمنامقدماً حمددةمئويةبنسبةتستهلكاللطبيعتهانظرااألصولبعضانويالحظ
منوحيسمماليةفرتةأوعامكلهنايةيفجردهايتمفهذهوالفنادقاملطاعميفالزجاجيةاالدواتمثلاحلقيقيالتقدير
العاماوليفاألصولذههلقيمةاساسااعتربتاليتاالصليةالكمياتبنيالفرققييمةهلاكاستهالكواخلسائراالرابح
الفرتةأوالعامآخريفاجلردمبوجبالباقيةالكمياتقيمةوبنينفسهالعامخاللمنهاشراؤهمامتقيمةاليهامضافا
.العامآخريفالتقديراعادةطريقعناستهالكهايتموزجاجاتصناديقوكذلكاملالية

:(واإلعاانتالتربعات)التكاليفحكميفمبالغ-4
تكليفاوليستالدخلاستعماالتمنتعتربالهناالوعاءمنحسمهااجلائزالتكاليفمنتعبرتالواالعاانتالتربعات

املنشأة،عناالعالنًوالدعايةهباقصداذاحالةيفإالمستلزماتهمنهيوالعليهااليعتمدالعملتشغيلاناذعليه
للمؤسساتالتربعاتعنعفوابلقرارااصدارمتغريهاوبنياالعالنهباقصداليتالتربعاتبنيالتفرقةالميكنانهومبا

،تقدميهامنالقصدإىلالنظردونالضريبةمنتعفىفهياحلكومةمنهبااملعرتفأواحلكوميةواالجتماعيةاخلريية
.الضريبةمنمعفاةاالرابحمنمبالغأهناهلاالصحيحوالتكييف
جهاتسائرأيوالبلدايتالعامةواملؤسساتاملستقلةواهليئاتوالفروعالوزاراتتشملحكومةكلمةانويالحظ

.مركزيةوالالاملركزيةاالدارة
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:واإلدخارالتوفريلصناديقاملدفوعةاملبالغ-5
لدعماالرابحمنجزحتتمبالغهيواالحتياطات،للضريبةاخلاضعةااليراداتمناالحتياطاتحسمالجيوزأنهاألصل

.عليهاتكليفوليسللدخلاستعماالتعدفهيمثومنحمتملة،التزاماتأواخلسارةومواجهةاملنشأةمركز
لتغذيةحهاأرابمناملنشأةأتخذهماالضريبةعليهاتسرياليتاالرابحجمموعمنخيصمأنجيوزالذلكوعلى

ومكافآتمعاشاتلوالعمااملستخدمنيملنحأواخلسائرملواجهةاحتياطيلتكوينأوانواعهاختالفعلىاالحتياطي
.للضريبةخاضعةهيبلالضرييبالوعاءمناالحتياطاتخصميتمالحالكلفعلى،

:بشرطنياالدخارصندوقذلكمنويستثىن
أن مكمالً جزءً تكونحبيثفيهواملستخدمنياملوظفنيحقوقتبنيوشروطللصندوقخاصنظامهناكيكون-أ

عقدأوزامااللتوعقداملنشأةأتسيسمنذذلكعلىنصهناكيكونوأنالشفويأوالتحريريالعمللعقد
.العامةاهليئاتمنغريهامنأواحلكومةمنهلااملمنوحاالمتياز

والفيهتوضعاليتالغاملبكلملكيةاليهتنتقلحبيثاملنشأةشخصيةعنمستقلةشخصيةللصندوقيكونأن-ب
بلمستقالً احلسابظهورجمرديكفيوالألمواهلا،املالاعادةاملنشأةمتلكفالعليهاحقأيللمنشأةيكون
.املنشاةوالأمابقيعنمستقلةبطريقةمعيناً األصولجانبيفاحلسابهذامايقابليكونأنينبغي



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

لعماهلاحتياطياالهذامنتؤديلكياالدخارأوالتوفريصندوقمنبدالً احتياطيماللتكويناملنشأةجلأتإذاأما
االرابححسابحتميلحقللمنشأةيكونالاحلالةهذهففيومعاشاتمكافاتمنيستحقونماومستخدميها

.املذكوراالحتياطيحسابهباامدتاليتاملبالغواخلسائر
صاحبعلىملستحقةااالجتماعيةالتامنياتاشرتكاتالضريبةوعاءمنوختصمالتكاليفمنتعترباخرىانحيةومن

االخطارشرتكاتاتشكلوهياالجتماعيةللتامنياتالعامةاملؤسسةإىلاداؤهاجيبواليتوعماله،ملوظفيهالعمل
.املعاشاتاشرتاكيفالعملصاحبونصيباملهنية

:(عنهاالتعويضأواسرتدادهايتمملاليتأي)املعدومةوالديوناخلسائر-6
كاخلسائروذلكاالمجايل،ادااليًرمنختصممثومنالدخلعلىتكليفاً للضريبةاخلاضعابلنشاطاملتعلقةاخلسائرتعد

قررولذاعنها،يعوضأوللمولفعالتـُّردملاخلسائركانتمىتذلك،وحنواختالسأوسرقةأوحريقعنالنامجة
تردملاليتسائراخلحتسمذلكوعلى،الطرقمنطريقةأبيعنهايعوضوملابلتجارةتلحقخسائرأيحسمالنظام
.الفعليالرداستحالةتثبتانيشرتطوال،فعالً 

ملبدأتطبيقوهذاالضريبةيفعنهااملستحقالسنةخالليفابلتجارةحلقتقدتكونأنحتسماليتاخلسائريفويشرتط
اليتنفسهاابلسنةةمتعلقالتكاليفمنغريهاأوكخسائراحملسومةاملبالغتكونأنيقتضيالذيالضريبةسنوية

سجالهتايفحلسايباالقيدجيرياليتالسنةغرياخرىبسنةخاصةحسمياتادراجالجيوزوبذلكسجالهتايفادرجت
.



وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

الختضعوابلتايلاالمجاليةاالرابحمنخصمهافيحقابملنشأةتلحقاليتاخلسائرقبيلمناملعدومةالديونوتعد
.املديناموالالكهأوالدينلسداديكفيمالتركدونوفاتهأومثالاملدينابفالسمعدمةأهناوتُعرفللضريبة،
:خلصمهاويشرتط

.حتصيلهايفوامهلفرطقدالدائنيكونأال-
.ابلفعلانعدامهاعلىالدليليقومان-

فالديونحتصيلهايفامهلالدائنيكونحبيثلتحصيلهااجراءأياصحاهبايتخذملاليتالديونحسمعدمويالحظ
.للضريبةخضوعهايتمحتصيلهايفاملشكوك

.سبقماكللضريبةخاضعيكوناالحتياطيهذافاناخلسائرملواجهةللمكلفاحتياطيهناككاناذاوايضا
:(وغريهااملباشرةغرياملصروفات)التكاليفمنالتعتربمبالغ-7

املصروفاتحتتكبريةمبالغيقحمونللربحمنتجنشاطهلمممنكثريينأنمنلوحظملانظراً للضريبةختضعاملبالغهذه
منويستثىنكة،اململخارجالرئيسيمقرهميكونمنالسيمااملستحقة،الضريبةانقاصإىليؤديممااملباشرةغري

:-ريبةللضالخيضعحبيث–التاليةالشروطفيهتوفرتماللضريبةاملباشرةغرياملصروفاتخضوع
أومبالغمناملنشاةفقدهوماتعنهااملتنازلواحلقوقالنقديةاملصروفاتوتشمل:مؤكدةفعليةحقيقةنفقةمتثلأن-1

.البضاعةقيمةيفأوالثابتهاألصولقيمةيفيثبتنقصوكلاملاليةالسنةخاللديونمنبهتتحملوماحقوق
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نفقةلوكانتكمااملاليةالسنةهنايةعنداخلصومنقصأوالبضاعةقيمةأوالثابتةاألصولقيمةيفزايدةيقابلهاأال-2
.اخلصوميفواردلدينسداداأواملالرأسمنجزءاسرتدادمقابلمدفوعة

.عليهاحملافظةأوالربحانتاجبسببالنفقةتكونأن-3
خيضعبربحأولضريبةلالخيضعبربحنفقةختصمفالوعائها،حتديداملرادللضريبةخاضعاً الربحهذايكونان-4

.الحقةماليةسنةلضريبةخيضعأوسابقةماليةسنةلضريبة
خصمللمكلفوزالجيابنهاالجنبيةالشركاتوكالتأوفروعمبحاسبةوالدخلللزكاةالعامةاهليئةقررتذلكوعلى

املصاريفمنململكةايفنشاطهنصيبمقابلمباشرةغريمصاريفابعتبارهاململكةيفنشاطهوراداتمنمبلغأي
إالاململكةيفحمليمصدرنمالناجتةارابحهتتاثرإالجيبحيثاخلارجيفالرئيسيمركزهانفقهااليتاالداريةالعمومية

تعتربالهناللموليةالشخصاملصاريفالتكاليفتلكضمنالتدخلوكذلكمباشرة،االرابحهبذهاخالصةابلتكاليف
ماحيصلالنالفرديةاملنشاةلصاحبكاجرمبلغأيالربحمنالخيصمكماعليه،تكليفاالللدخلواستعماالاستفادة

عمله،عنلهمنفصجلهدهخاصةمبكافاةيطالبالنجمالفالمعامالهوراسعملهعلىلهمكافاةربحمنعليه
.سبقكماالفردالتاجرمعاملةاملتضامنالشريكويعامل



ملخص حمتويات وعاء الضريبة لـ رؤوس األموال

وعاء الضريبة لرؤوس األموال

المبالغ  التي تخصم من الوعاء

المصروفات 
الغير مباشرة

ن الخسائر والديو
المعدومة

ة المبالغ المدفوع
ير لصانديق التوف
واإلدخار

مبالغ في حكم 
التكاليف 

التبرعات )
واإلعانات 

لجهات معترف 
فيها من 
(الحكومة

مقابل استهالك 
رأس المال

ةنفقات الصيان

وتشمل اجراءات 
الكشف والفحص 

على األدوات 
وقطع -والمكان 

وترميم -الغيار 
االمباني واصالحه

اللنفقات االستق

أي التي يحتاجها 
صاحب المهنة 
لتشغيل المكان 
والمحافظة عليه

المبالغ التي تدخل الوعاء

األرباح  أي  أرباح النشاط 
األصلي للمنشأة

ن األرباح  الفرعية  والعرضية م
أرباح خارجة عن النشاط 

األصلي للمنشأة

األرباح الرأسمالية 
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تقدير األرباح
بطريقةستنداتمباملؤيدةاملنتظمةللحساابتوفقاً الصحيحاإليرادأساسعلىالضريبةتفرضأناألصل
.السابقالوجهعلىاحلقيقيااليرادإثباتالميكنعندماإالاليهيُلجأالواجلزايفاالداريالتقديرأمااألقرار،

.اإلقرارطريقةأساسعلىاحلقيقياإليرادتقدير-أ
يبنيمنتظمةابيةحسدفاترمبسكللضريبةاخلاضعنيواالعمالالصناعاتواصحابالتجارالتنفيذيةالالئحةالزمت

احملكمةمنمصدقةالدفاترهذهتكونأنويشرتط،يزاولوهنااليتابالعماليتعلقماكليفمنهمخرجوماهلممادخل
املستورداتقيمةمنهايعرفاليتاملثبتةاالوراقمناجلمركابيصالتحيتفظواانوعليهمالعدلكتابمنأوالتجارية
.واالرابح

واخلسائراالرابحسابحعلىاإلطالعطريقعنتكوناألموالرؤوسملستثمرياالقراربطريقةاحلقيقيالتقديروكيفية
احلساابتبدفاترملوجودةااالرقامتطابقأنبشرطالعملصاحبمنبتقريراملقدمةالعموميةوامليزانيةوالتشغيلواملتاجرة

تكونأنطيشرًتاألساسهذاعلىاألرابحفتقديراملالية،السنةخاللنشاطتهالكلوشاملةاملنشأةومستندات
صادقاتعبرياوتعرببوالتالعالغشمنخالية)وأمينةومنتظمةفيهااملعرتفالفنيةاألصولوفقممسوكةاملمولحساابت

.ابلنفقاتاملغالةأواألرابحبعضإثباتعدمبسببأمينةغريلكنهاوقانونيةمنتظمةتكونوقد،(املنشأةنشاطعن
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.التقديرطريقة-ب
فحينئذأصالظمةمنتحساابتتقدميمنمتكنةعدمحالةيفأومقنعةغرياملاليةللسنةاخلتاميةاحلساابتكانتإذا

مطابقتقريرعربيفهامبصاًراملنشأةمناالقرارعلىالقائماحلقيقياالساساستبدالوهواجلزايفالتقديرلطريقةيلجأ
حبيثمعقواليكونانبدالوامناحبتاً جزافياً يكونأناليعينجزافياً وكونهالعامة،للوارداتاملنشأةودفاترملستندات

اخرىادرمصمنأووفواتريودفاتراوراقمناملموللدىيكونقدممامستخرجةبياانتعلىاإلمكانقدريستند
والدخلللزكاةالعامةةللهيئومعهميتعاملالذينالتجاردفاترأوالبنكيةاحلساابتأواحلكوميةاجلهاتمنكاالشعارات

تقديرالحظوي،هلايقاربومااالرابححقيقةإىلاإلمكانبقدرالوصولمنمتكنهااليتالطرقكافةإىلتلجأأن
ختصةاملاجلهةاقناعمنالضريبةدافعمتكناذاإالالعامة،االيراداتقيمةمن%15عناليقلمبااحلالةهذهيفاالرابح

.دقيقةوسجالتوافيةمستنداتمبوجبذلكبغري
:مايليإىلننتهيأنميكنذلكوعلى

إىلصلالتًوميكنملحاليفوهذاجتاوزه،ميكنادىنحداً ميثلالعامةالوارداتمن%15بنسبةاجلزايفالتقديرأن-
.االقرارطريقةعناحلقيقيةاألرابح



الضريبة لـ رؤوس األموالوعاء 

يثبتحبيثةاستثنائيحاالتيفذلكمنابقلتقديرهاجيوزبلاطالقهاعلىليسولكنادىنحد%15نسبةأن-
لديهمليسمنمعدمتستخاجلزافطريقةالنذلكإثباتالصعبومنالنسبة،هذهعنتقلاحلقيقيةارابحهأناملمول

تستدلانلوالدخللزكاةالعامةللهيئةميكنولكناالقرار،طريقةالستخدمتلديهمكانتلوالهنا،دقيقةسجالت
.مصداقيتهارأتاذامنتظمةغريسجالتأواخرىمبستندات

قيمةإىلوليساملبيعاتقيمةىلإابلنظرفتعامل،مجركعليهاحيثتكاليفهاختتلفاملستوردةللبضائعاجلزايفالتقدير-
قيمةحسابطريقةتأصبحفقداحلقيقية،مبيعاهتاقيمةمعرفةميكنلنمنتظمةدفاتروجودلعدمونظراتكاليفها،

للزكاةالعامةاهليئةمنةً ورغب،اخرىنسبةأياضافةبدوناملستورداتقيمةعلىاالرابحنسبةابحتسابتتماملبيعات
عنالسعودينيغريمناملكلفنيحماسبةعنداصبحتالضريبةوجبايةالزكاةجبايةطريقةبنيالتفريقعدميفوالدخل

.نويالساالعفاءحدخصمبعدللضريبةالربحامجايلواخضاعقيمتهامن%15و10و5بنسبةمستوراداهتمارابح
احلكومةمعكانسواءاءاالعفحدحسمبعدوامللتزمنيواملتعهديناملقاولنيدخولعلىاجلزايفالتقديرطريقةاستخدام-

التعهدبدل%15بةللضريخيضعالذيالربحابعتبارأنفسهماألفرادبنيأوالرمسيةالصفةذاتالدوائرمنغريهاأو
.عادةً منتظمةدفاترميسكونالاالعمالهذهاصحابألن،واملقاولةوااللتزام

السنةعنستقلةمتقدرسنةفكلالوقت،نفسيفهبااالسرتشادمعالسابقةالسنةعنسنةكلمبيعاتاستقالل-
.والدخلللزكاةالعامةةاهليئالدارةذلكتقاريررفعوجيباسبابهمنالتاكدوبعدالتخفيضمايوجبوجداذاإالالسابقة



أنواع وأنظمة الضرائب

.ادرهمصابختالفاملمولعليهحيصلالذيالدخلجمموععلىواحدةضريبةفرض:العامةالضريبةنظام
.(األخرىعنمستقلة)متميزةضريبةاملمولدخلفروعمنفرعكلعلىتُفرضأنأي:النوعيةالضريبةنظام
.هباواخلاصتقلاملستنظيمهامنهالكلويكونالدخلمصادربتنوعالضريبةتتنوعالنوعيةالضرائبنظامففي
لضريبةواحدوعاءيفوتوضعمصادرهاختالفعلىاملمولدخلجمموععلىتُفرضفإهناالعامةالضريبةنظاميفأما

.كلهالدخلعلىواحدة
:الدخلعلىالعامةالضريبةنظاممميزات

.وسهولته،ببساطتهيتمّيز-
.اجلبايةنفقاتيفاالقتصاد-
أكثرويعترباملايلمركزهعنشاملةصورةيعطياملمولجمموعألنوذلكالضريبةعدالةاعتباراتمعإتفاقاً أكثرأنه-

.الضريبةلتشخيصالطبيعياجملالوهواحلقيقية،التكليفيةمقدرتهعلىداللة
.للمولالشخصيةالظروفمراعاة-
.الدخلجمموععلىبناءالتصاعديالسعرتطبيق-



أنواع وأنظمة الضرائب

:النوعيةالضرائبنظاممميزات
.وظروفهدرمصكلطبيعةمعيتالئممبااملاليةاملعاملةوتنويعوحتصيلهاالضرائبربطأساليبتنويع-
الدخلعلىالعامةالضريبةعكسبعليه،وطأهتابثقلاملمولُيشعرالمماوطرقهحتصيلهامواعيدفتختلفلتعددهانظراً -

.منهاالتهربإىلفيميلواحدةمرةبدفعهااملمولكاهلتُثقلفإهنا

مثنوعلكلاملاليةاملعاملةيفالتمييزفيهايراعىمستقلةضريبةنوعكلعلىفتفرضالنظامنيبنيجتمعالدولوبعض
ومراكزهمللممولنيةالشخصيالظروففيهاتراعىاملتعددةاملصادرمناملتحققالدخلجمموععلىعامةضريبةتفرض
.الدخلعلىوحيدةوليستتكميليةكضريبةتكوناحلالةهذهيفوهيجمموعهايفاملالية

علىأصبحمثية،النوعالضرائبنظامشكلعلىبدأمافأول:السعوديةالعربيةاململكةداخلاملتبعالنظامعنأما
.لكذعلىواستقرالفرددخلجمموعحبسبتصاعديةنسبةوجعلهاالدخلجملموعالعامةالضريبةنظام

.النوعيالضريبةنظامأيخذاحلاالتبعضيفأنهإالالدخل،جمموععلىالعامةالضريبةبنظامأخذاململكةيففاملشرّع



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:الضريبةإقليميةمبدأ
.اململكةيفتعملاليتوالشركاتلألفرادواإليراداتاألرابحعلىالدخلضريبةتسريأنهو

واحلرفاملهنمنوغريهاوالزراعيةوالصناعيةالتجاريةاألعمالمجيعيفاألموالرؤوساستثماردخلضريبةوكذلك
أواململكةيفيماً مقكانسواءاحملايدتنياملنطقتنييفحقوقمنخيصهاوفيمااململكة،داخليفاألهليةواألوقاف
تسليممكانوأهبايقوماليتاخلدمةآداءمكانأواململكةيفالشخصيشغلهااليتالوظيفةمقركانسواء،خارجها

أواألداءمكانيكونفاألتعابأواملكافأةأواألجرأوالراتباستحقاقبسببهينشأالذيالتسليمأو،واجبتهانتائج
عدمهمنلضريبةلاخلضوعفمعياراململكة،يفتؤدىالشخصجمهوداتنتائجأنحيثالدخلمصدرمكانهوالتسليم

.للضريبةخيضعفإنهاململكةيفالدخلهذاحصلأنهومبا،الدخلمصدرمكانهو
أيمنآنيفملكةاملوداخلخارجأعماهلاتزاولأجنبيةشركةألياحملليةالعموميةالوارداتفتعترب:الشركاتأرابحأما

منالشركةصلهاحتاليتالوارداتمنحمليةمصادرإىليعودماإليهاويضاف،للضريبةخاضعةاململكةيفكانمصدر
داخلألعماهلابيةاالجنالشركةممارسةوهووحمددواضحمبعيارأخذواملشرّعوخارجها،البالدداخلاملشرتكةأعماهلاجراء

.اململكةداخلنموالربحاملزاولةوهومتحققللضريبةاخلضوعفشرط،واحدآنيفواخارجهاداخلهاأوفقطاململكة



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

اململكة؟داخلألعمالهممارساً األجنيباملشروعيكونمىت
.واحدآنيفوخارجهاداخلهاتعملأوفقطاململكةداخلكانتسواءدائمبشكلنشاطتهاتزاولكانتإذا
هلابلاملشروعشاطنبعضأوكلفيهيزاولالذيواملقرالثابتاملكانعلىمفهومهااليقتصرالدائمةاملنشأةأنومبا

:مايليوهيالدائمةاملنشأةعبارةتشملهااخرىمفاهيم
أوانشاءوأبناءأوطبيعيةموادالستخراجآخرمكانأيأواملنجمأوالورشةأواملكتبةأواملصنعأواإلدارةحمل-

.جتميعمصنع
لديهيكونوان،روعاملشعننيابةالعقودوابراماملفاوضاتاجراءسلطةلهاململكةيفاالجنيبللمشروعشخصوجود-

.املشروععننيابةالطلباتابنتظاممنهايليبللمشروعاململوكةالسلعمنرصيد
أويعيطبشخصإىلمؤجرةاالجنيبللمشروعاململوكةالعينيةاملوجوداتمنادواتأومهماتأومعداتوجود-

.خارجهامتقدالتأجريكانولواملمكلةيفمعنوي
ابرمتولوملكةامليفالكائنةاملنقولةوغرياملنقولةاملوجوداتأواالشخاصعلىانواعهااختالفعلىالتأمينات-

.خارجهاالعقود



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:مايليالدائمةاملنشآتعبارةتشملالًو
.الغرضوهلذايباالجنللمشروعاململوكةالبضائعأوالسلععرضأوختزينلغرضاخلاصةابلتسهيالتاالنتفاع-
.العرضأوالتخزينبغرضللمشروعاململوكةالبضائعأوالسلعمنبرصيداالحتفاظ-
اوجهأوةعلميابحباثللقيامأومعلوماتالعطاءأوللمشروعاالعالنامورمباشرةلغرضعملمبحلاالحتفاظ-

.للمشروعمساعدةأومتهيديةصفةذاتمماثلةنشاط

.الضريبةسنويةمبدأ
مادةمناكثرنصتوقدهجرية،سنةخاللشركةأوكانفردااملمولحققهااليتااليراداتعلىتسريالضريبةأنمبعىن
.احلاالتبعضيفاملاليةالسنةأساسعلىالضريبةأخذالنظاموجييزذلك،على

نتيجةاساسلىعتفرضوامناحدةعلىعمليةكلعلىوالاالرابححتققمبجردتفرضالالضريبةفإنذلكوعلى
فرتةبعدإالللعملياتةالنهائيالنتائجمعرفةوالميكنااليرادصايفاساسعلىمفروضةالضريبةألن،كاملةسنةعمليات

،سنةهياملدةتلككونتاناحلاليةالقواننياختارتوقد،اخلتاميةاحلساابتهنايتهايفاملموليُعدًّحبيثالزمنمن
.سنةخاللاحملققةواالرابحااليرداتعلىالضريبةوتربط



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:الشأنهذهيفنظريتانهناكمعينة؟سنةيفمتحققاالربحيُعتربمىتولكن
.(الثابتاحلق)احلقوقنظرية:األوىلالنظرية
ثبتاً احلقأصليكونحبيثفيهاحلقنشوءمبعىمستحقاً كنااذاللضريبةوخاضعامتحققاً يعتربااليرادأنهباويقصد
عليهفتسري،فعالً يُقبضملولومستحقاً كانمىتااليرادعلىالضريبةتسريهلذاووفقاقضاء ،أواتفاقاً حمدداً ومقدراه

.أخرىسنةإىلحتصيلهأتخرولوفيهااستحقاليتالسنةضريبة
.الصندوقنظرية:الثانيةالنظرية

غرياملهنفأصحابرةاحلاملهنعلىتطبقالنظريةوهذهفعال ،قبضهمتاذاإالمتحققااليعتربااليرادأنومقتضاها
ويرجع،الثابتاحلقريةبنظتعملفاهناوالصناعيةالتجاريةاألرابحأماالطريقة،هذهيتطلبالذيوضعهمهلمالتجارية
املقبوضةحكميفتعدالتجاريةوالديوناملتعاملنيبنيالثقةأساسهاالتجاريةاألعمالأنإىلالتفرقةهذهيفالسبب
.وحتويلهاخصمهاميكنجتاريةأوراقشكلأخذتإذاخاصةً 

والسدادالفعلييلالتحصأبساساألخذإىلمييلأنهنصوصهبعضمنُيستفادفإنهالسعوديالدخلضريبةنظامأما
الديونفإنذلكوعلى،املصروفاتأوااليرادعنهااستحقاليتالسنةعنالنظربصرفالضريبة،وعاءقياسيفالفعلي

اتليةسنةيفلقبضامامتفإذااستحقاقهاسنةيفللضريبةاخلاضعةاالرابحنظاقضمنادخاهلاميكنللمولاملستحقة
.عليهالضريبةلتعددمنعاً الوعاءضمناخرىمرةاليدخلفإنه



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:للضريبةاملنشئةوالواقعةالسنوية
.املمولذمةيفبةالضريبدينااللتزامينشأبتوافرهااليتالظروفأوالظرف:للضريبةاملنشئةابلواقعةيقصد

منغريهعنالنظربغضيبةالضًربدينااللتزامانإىلالتنبيهوجيدراملالية،السنةختاميفهلااخلاضعالربحواقعةفهي
توافرلعدمالضريبةنبديالتزامذلكمعينشأوالنشاطه،عناقراراتبتقدمياملمولكالتزاماالخرىالضريبةااللتزامات

.املاليةالسنةهنايةيفصافربححتققوهيهلااملنشأالواقعة
االفراددخولعلىبشارةاملالضرائبفقيوحتققه،الربحبوقوعمرتبطهووإمنا،ممولكلذمةيفينشأالالضريبةودين
عملياتبعضيفتمثلتهلااملنشئةالواقعةفإناملباشرةغريالضرائبويف،فيهاالربحوحتققالسنةدورانعندتكون

.(اجلمركيةالضريبة)البالدحدودالبضاعةاجتيازأوالطرقكضريبةواألوراقالسنداتبعضحتريرأوالتداولأواالنفاق
يفللديناملنشئةالواقعةتمتاذاهذاوعلى،هلااملنشئةالواقعةظلهيفحتققتالذيابلسعرالضريبةتطبيقيفمهموذلك
الغيتلووحىتاألول،وهعليهالواجبالسعرفإنهلاسدادهعندأوعليهالضريبةربطعندالسعرتغريمثمعنياتريخ

.ذلكغرينظاماليقررماملااللغاءاصدارقبلمتتاليتاحلاالتمنحتصيلهايفاالستمرارجيبفانهالضريبة



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:أسعارهاتعديلعندالضريبةحساب
املموليعاملاحلالةذههففيحلساابته،أساساً املموليتخذهااليتالسنةخاللالضريبةسعرعلىالتعديليطرأقد

يبدأالذياملاليةالسنةجزءعلىاجلديدةاالسعاروتطبيقالتعديل،مرسومنفاذلتاريخالسابقةالفرتةعنالقدميةابألسعار
جزءكلجزئنيإىلحدةالواالسنةضريبةتقسيمانحيةمنمنتقدةالطريقةهذهأنوالواقعاملرسوم،ذلكتنفيذاتريخمن
.كلهيالسنًوالربحعلىالضريبةتطبقأنفاملفرتضخمتلف،الضريبةسعرلكونحسابهطريقةله

:شهرايً الضريبةيسددونالذيناملهنأراببعلىالضريبةحساب
الضريبةوسدادرايً شهدخلهمبياانتتقدميعلىدرجواقداملهنأصحابمنكثرياً أنوالدخلللزكاةالعامةاهليئةالحظت

الواجبةالضريبةةدقعدمذلكعلىترتبثبتغريدخلهمكانوملاوالعمال،املوظفنيمعيتمكانمبااقتداءً عليه
املمولنيدفعريقطعنوذلكللضريبةشهريةتسويةعملعلىوالدخلللزكاةالعامةاهليئةعملتذلكولتاليفعليهم،
وحيسمعليهالضريبةوحتسبمعاً الشهريندخلُيضمالثاينالشهرهنايةيفمث،األولللشهردخلهمعلىالضريبة
بنيفروقدونةكاملالسنةلضريبةشامالالسنةمنشهرآخريكونحبيث،وهكذااألول،الشهريفدفعوهأنماسبق

.سنوايً يدفعمنوبنيشهرايً يدفعمن
.سنوايكونياالقراراتوتقدميسنويةفالضريبةالضريبةلنظامخمالفشهرايالدفعانإىلالبعضذهبوقد

.السنةهنايةيفتسّوىاليتالضريبةحسابعلىمقدمةكدفعاتذلكيعتربحبيثذلكجييزآخررأيوهناك



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:املاليةالسنواتاستقالل
بصورةضريبيةسنةكليفوتكالايراداتحتددأنمبعىناملاليةالسنواتاستقاللالضريبةسنويةمببدأاألخذعلىيرتتب

.هلاالتاليةوالسابقةالسنواتعنمستقلة
:هذاعلىويرتتب

فكلالالحقة،السنواتيفهافرضيراداليتللضريبةابلنسبةحجيةهلاتكونالمعينةسنةيففرضتاليتالضرائبأن-
.هبااخلاصةظروفهاهلاسنة

تقديرعلىريأتثلهاليكونوالدخلللزكاةالعامةاهليئةواملمولاتفاقأواالقرارطريقعنسواءاالرابحتقديرأن-
.التاليةللسنواتاالرابح

.الالحقةالسنةيفسالمتهاالثباتسنةيفالدفاتربسالمةاالحتجاجالجيوزأنه-
.وتقاريرهااملاضيةالسنةأبرابحالتقديرحاليفوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتسرتشدأنالمينعالسنوياالستقاللمبدأأن-

يفالسابقةالسنواتاريرلتقيعوداناحملاسبيضطرفقدكاملةبدقةتنفيذهالميكنالسنواتاستقالليةمبدأأنويالحظ
.السنواتبسابقمتعلقةجديدةحقيقيةظهرتحال



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

منالقانونبهيسمحقدمااالستثناءاتهذهوأهم،للضريبةاملاليةالسنواتاستقاللمبدأمناالستثناءاتبعضوهناك
ماكذلكومنهاحتققها،سنةيفلتغطيتهاالربحيكفًِملإذااتليةسنواتحسابإىلابملنشأةتلحقاليتاخلسارةترحيل
تلكضاعفةمالعدلمنفليسللمنشأةأزمةُتشكلاخلسائرأنحيثللعدالةمراعاةوذلكاحُلكمي،ابلربطيسمى

ارادهتاعنخارجةوفاظًرتواجهاليتاملشروعاتإعانةمنالوطيناإلقتصادمصلحةعنفضالً الضريبة،بوجوداخلسائر
.ذلكنتيجةخسارةوحتقق
السنة،نفسيفاالخرىمنشآتهحققتهااليتاالرابحمناحدهاخسائرخيصماننشاطمناكثرلهالذيللمولوجيوز

األنشطة،حساابتقفلفيهيقعاتريخأبعديفعليهاوالربطاالرابحجتميعيتمحبيثاملتداخلةاالخرىالسنواتيفأو
.وسعودينيأجانببنيخمتلطةأوأجنبيةالشركةكانتإذافيماذلكخيتلفوال
ممناملمولنيصغارمعامالنظهبذاويتعاملاتلية،سنواتأولسنةمعينةسنةأرابحبتقديرالعملفهواحُلكميالربطأما

.الصغريةواحلرفاملتاجراصحابمنالتقديربطريقالضريبةلربطفيخضعونمنتظمةحساابتدفاترالميسكون
:الطويلةواملدةالقصريةاملدةيفالضريبةحساب

أوالواحدةالسنةيفطعةمتقفرتاتنشاطهيفيقضيمنالقصريةابملدةويقصدسنة،هوللضريبةالزمينالوعاءحتديد
حالربصايفعلىمشتمالالضريبةوعاءويكون،شهر12عنيزيدنشاطهمنالطويلةاملدةأما،شهر12عنمايقل
اليتاملدةمعيتناسبابعفاءشهر12عننشاطهمدةقلتمنمراعاةمع،القصريةاملدةخاللأواملدةهذهخالل
.النشاطيفقضاها
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أرابحهعلىبناءً قصريةرتةفيفنشاطهمنيعاملذلكعلىوبناءً فعال ،املتحققالسنويالربحعلىتؤخذالضريبةودائما
يفيرحبهكانعّمانظرالوبغضكاملةسنةنشاطهيفاستمرلوعليهسيحصلكانالذيالربحعنالنظربغضاملتحققة
لالفرادسواءوذلك،بةالضريعليهتسريالذيوهواملكلفذمةيفحلالذيهوفعالاملتحققفالربحاملاضية،السنوات

.الشركاتأو
قيمةحسابمثكاملة،نةسإىلرحبهاإبرجاعالقصريةالفرتةربحضريبةحسابإىلوالدخلللزكاةالعامةاهليئةخلصتوقد

.االفرتضيالسنويالربحعلىاملستحقةقيمتهامنالقصريةللفرتةاملستحقةالضريبة
:التاليةاحلسابيةابلطريقةوذلك

.السنةربحليخرج،12يفالناتجوُيضربالنشاطأشهرعددعلىالفرتةتلكربحيُقّسمأن
ضربطريقعنالسنويةمولاملضريبةمننسبياً النشاطمدةضريبةحُتسبمثالربح،هذاعلىالضريبةمبلغحُيسبمث

.12علىوقسمتهاالنشاطمدةيفالسنويةالضريبةقيمة
:بـنقومالسنويرحبهحنسبلكي،رايلالف80خالهلاوكسب،توقفمثاشهر8ملدةعملمقاولفمثال

.السنويللربحرايلالف24الضريبةقيمةرايل،120.000=12×8÷رايل80.000
فرتةعلىالضريبةقيمةرايلالف16=12÷8×24النسبيةبطريقالنشاطفرتةعلىاملستحقةالضريبةحُتسبمث

.لدفعهااخلاضععليهاملستحقةوهيالنشاط



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

.حاالتًاحملاسبةًعنًاملدةًالقصريةًأوًالطويلة
يف-شهر12عنتزيد-طويلةأو،-شهر12عنتقل-قصريةفرتةعلىالضربيةفيهاحتسباليتاحلاالتتتمثل

.احلسابيةنةالسبدايةتعديلوحالة،(النشاطبداية)اجلديدةاملنشأةوحالةالنشاط،انقضاءحالة:التاليةاحلاالت
.النشاطانقضاءحالة:األوىلاحلالة

عمدتاذاأويةالتصفأواملنشأةعنالتنازلأواململكةمغادرةأوالوفاةمثلاألسبابمنسببأليالنشاطنقضىاذا
أوالسرعةوجهعلىادرةللمغيعداملكلفاناكتشفتاذاأوموعدهاقبلالضريبةفرتةاهناءإىلوالدخلللزكاةالعامةاهليئة
.منهاوالتهربالضريبةحقضياععليهمايرتتبعملأواخفاءهاأواموالهنقل
املنشأةلنشاطامتدادهيتصفيةالففرتة،ومتامهاالتصفيةانتهاءبتاريخهيالنشاطانقضاءيففالعربةاملنشأةتصفيةأما

.التصفيةمتامحنيإىلاملعنويةبشخصيتهاحمتفظةفالشركة
كحصةمنشاتهتقدميتميأوملكيتهايفغريهاملنشاةصاحبُيشركأوفيهاالشركاءاحدفيستقلاملنشأةعنالتنازلاما
.اخرىشركةيفاندماجويعدتضامنشركةمالرأسيف

اخطاربشرطوهذا،عنهالتوقفاتريخإىلالنشاطبدءمنالقصريةالفرتةتكونسبباليالنشاطانقضاءحالففي
يلزمفانهواالالضريبةلتصفيةالالزمةبياانتهتقدميوجيبيوما،60خالليفالتنازلأوابلتوقفوالدخلللزكاةالعامةاهليئة
.كاملةسنةضريبةبدفع



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:(النشاطبداية)اجلديدةاملنشأةحالة:الثانيةاحلالة
اذا القصريةالفرتةتكونف،-قصريةمدة–فيهالنشاطزاولالذياجلزءعنعبارةاألوىلالضريبيةسنتهاملكلفجعل-أ
املذكورةابلطريقةالفرتاضياالسنويللربحابلنسبةحساهباويتمالضريبيةالسنةهنايةإىلالنشاطابتداءاتريخمن

.آنفاً 
إذا ةالقصرًيالفرتةإىليضمأبنوذلك-مدةطويلة–شهر12عنتزيدفرتةعنعبارةالضريبيةسنتهاملكلفجعل-ب
طريقعنالضريبةحتسبًو،والدخلللزكاةالعامةاهليئةمنتصريحعلىحصولهبشرطتليهااليتالضريبيةالسنةإىل

.قصريةالالفرتةضريبةاحلسابيةالطريقةبنفسالسنةفرتةإىلالطويلةالفرتةأرابحتقريب
:احلسابيةالسنةبدايةتعديلحالة:الثالثةاحلالة

املاليةالسنةوبدءالقدميةاملاليةةالسنهنايةبنيالواقعةالقصريةالفرتةعلىضريباً فتحاسباملاليةسنتهااملنشأةتغريقد
السابقةاحلسابيةللسنةتايلالاليوماتريخمنتبدأاحلسابيةالسنةاتريختعديلمنالناشئةالقصريةالفرتةأنأياجلديدة،

.املستقبليفتبعهايانيريداليتاجلديدةاحلسابيةالسنةبدءعلىالسابقاليوميفوتنتهييتبعهاكاناليت
طويلة،مدةكأهنافتحاسبديدةاجلإىلالقدميةاملاليةالسنةمناملتبقيةالفرتةتضماناألجنبيةاملاليةاالنظمةبعضوجتيز

ميزانيتهيقدممثلقصريةاالفرتةعنالضريبةبدفعبيانيقدمأناملكلفعلىوجيببذلك،مسموحفغرياململكةيفاما
.مبوجبهاالضريبةوتسدداجلديدةللسنة



أحكام عامة يف ضريبة الدخل

:سنةمنألكثراملمتدةللمقاوالتالضريبةسنوية
فيلزمالسنةخاللققهحماعنسنوايً حماسبتهيتمأنرأيفهناكسنة،عنتزيدملدةمقاولةعقدعلىاملكلفحيصلقد

.اجنزهالذياجلزءعنتقريربتقدمي
.اماالمتبعدإالكاملةاالرابححتققامكانيةلعدموذلكالعملبنهايةأتيتالضريبةأبنآخررايوهناك
تنفيذامتامعندمثعليهاالضريبةواخذكربحاستلمهااليتاالقساطاساسعلىسنوايً حماسبتهيتمأبنثلثرأيوهناك
حاليفالناقصمنهويؤخذةالزايدحاليفالضريبةمنزائداً ماكاناليهفريداالرابحجمموعمعالضريبةتسويةتتماملقاولة
.مسبقاً دفعهمتممااعلىالضريبةكانت

وحتستبالتعهدأواملقاولةاصلمن%15بنسبةجزافياً الضريبةحبسابوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتقومذلكولتسهيل
.التسويةتمتاملقاولةانتهاءبعدمثاللدىالضريبةوحتتجزلهاملدفوعهاالقساطمنارابحهعلىالضريبة

يزانياتاملتقدميانحيةمنكاملةسنةمصلحةأساسعلىفيحاسبمقيموهوسنةمنأقلاملقاولةعقدكانإذاأما
.القصريةاملاليةةالفرًتأساسعلىفيعاملالبلدسيغادراملقاولكانإذاأماالنظام،مبوجبالضريبةودفعواحلساابت

وليساالقرارةبطريقمعهميتعاملالذيناحلسابيةوالدفاتراالقراراتأصحابعلىتسرياالحكامهذهأنويالحظ
.الضريبةودفعاالقرارتقدميبويلتزماملاليةسنتهفيهبيدأبتاريخمسجلاملكلفنشاطبدايةالنوذلكالتقدير،بطريقة



االعفاءات من الضريبة

االعفاءًمنًالضريبةًوعدمًاخلضوعًهلا
يففاءاتواعالضريبةمنمعينةايراداتاعفاءعلى(التنفيذيةالئحتهمن14موالضريبةمرسوممن17م)النظامنص

املسلحةلقواتارجالورواتباملالكةاالسرةاعفاءمثل،الضريبةشروطفيهاانتفتماومنها،التشريعاتبعض
هموامنافيهم،االجنبيةشرطاءالنتفأساساً للضريبةخاضعنيغريفهمسعوديونمجيعاً فهاؤالءالديننيواملوظفنيوالشرطة
يفوماواملكافآترواالجًوالرواتبمنالشخصيالدخلعلىالضريبةالغاءمنالنظامعليهمانصوايضاللزكاة،خيضعون
.املعيشةغالءوعالوةرمسيةمهمةيفاملوظفنيسفرنفقاتوكذلكحكمها

:فمثلابلالئحةالوارداالعفاءاتاما
الضرائب،دفعمنةاخلريياالوقافوكذلكاحلكومةمنهبااملعرتفاالجتماعيةأواخلرييةواملؤسساتاجلمعياتاعفاء-
.يةخرًيتكونأنفيهايشرتطبلنفسها،املؤسسةلصاحلأواشخاصلصاحلسواءللربحتسعىملاذا
.الضريبةمنللمعيشةاالدىناحلداعفاء-
.الدولةمنهبااملعرتفاالجتماعيةواملؤسساتللجمعياتاملدفوعةواالعاانتالتربعاتاعفاء-
لشركةالتابعةالعقاراتاجاراتمثل،آخرأساسعلىدخللضريبةخضعتاليتالعقاراتوايراداالسهمارابحاعفاء-

االسهمارابحمثلًوالعقار،اجرةضريبةمنفتعفىاالساسهذاعلىضريبتهاوتؤخذالشركةارابحضمنتدخلفهي
منواحلكمةخص،الشدخلوعاءضريبةمنوتعفىاالساسهذاعلىضريبتهافتؤخذالشركةارابحضمنتدخلفهي
.املمولعلىالضرييباالزدواجمنعهواالعفاءهذا



االعفاءات من الضريبة

االعفاءهذهتقريرىعلالدولمنكثريحترصاململكة،يفنشاطهلااليتاالجنبيةالطريانمنشئاتاعفاء-
فوائدمنيرتتبملاافيهالعملعلىاالجنبيةالطريانمنشئاتتشريعيفورغبةالضرييباالزدواجملنع

االعفاءتبادلبشأناملدينللطريانالدوليةاملنظمةاصدرتفقدولذاالدوليةولعالقتهاالوطينالقتصادها
الوقودوعلىنيةالفاالمداداتعلىاملقررةاجلمركيةوالرسومالضرائبمنالدوليةاجلويالنقلخطوطبني

هباتزوداليتةالفنيواالمدادتوالزيتالوقودواعفاءاالرابح،علىالدخلضريبةذلكيفمباوالزيوت
.والفرعيةاجلمركيةوالرسومالضرائبمنالطائرات

:التاليةاالعفاءاتللطريانالدوليةاملنظمةتوصياتتضمنتفقد
عملياتىعلابلدولةاملفروضةالدخلضرائبمناخرىلدولةالتابعةاجلويالنقلشركاتاعفاء-

.دويلجوينقليفاملشرتكةالطائرات
طائراتىعلاالخرىاملماثلةالضرائبمنالدوليةالنقلشركاتمالورأسومنشآتممتلكاتاعفاء-

.الدويلالنقلخطيفتعملاليتاالخرىالدول



االعفاءات من الضريبة

االموالرؤوستشجيع:هيذلكمنواحلكمةاالجنيب،املالرأساستثمارلنظاموفقاتقاماليتاملشروعاتاعفاء-
اجملالوافساحمتقدمة،ةفنيخرباتمعهاجتلبواليتاململكةيفاالقتصاديةالتنميةخططلتخدموتوجيهها،االجنبية
:االعفاءهلذاويشرتطاالجنيب،معالوطيناملالرأسملشاركة

.واملعادنالبرتولاستخراجالللتنميةمشروعاتتكونأن-
.اجنبيةفنيةخبرباتمصحوابيكونوأن-
.الصناعةوزيرقراربهيصدرترخيصعلىواحلصول-
.املشروعمالرأسمن%25الوطينمالرأسميتلكوأن-

االوليةواملوادلغياراوقطعوالعداتوالتجاريةالنقديةاالوراقويشملاألجنيباملالبرأسيتعلقمبااالعفاءحدويكون
أوالسعوديةاجلنسيةالميتلكطبيعيلشخصمملوكةكانتمىتالفارقة،والعالماتاملعنويةواحلقوقوالنقلواملنتجات

.السعوديةاجلنسيةاحلصصمالكيمجيعالميتلكمعنويشخص
:والشركاتالدخلضرائبمناألجنيباملالرأسفيهيستثمرالذياملشروعمنهايعفىاليتاملدة

.سنواتمخسملدةاالخرىاملشاريعأماسنوات،عشرملدةالزاعيأوالصناعياملشروعاعفاء
جددشركاءاضافةأوابهانسحأوالشركاءاحدمبوتاالعفاءيتأثروالاالنتاجبدايةهوالتجاريالتسجيلاتريخويعترب
.%25عنالتقلالسعودينيالشركاءحصةدامتماقائماً املشروعمادام



االعفاءات من الضريبة

:االعفاءالغاء
.مدتهابنتهاءالضرييباالعفاءمناالستفادةتنتهي
الرخصةحبوسانذارهابعداألجنيباملالرأساستثمارنظامأحكامملخالفةكجزاءاملدةانتهاءقبلالغاءهميكنكما
.الضريبةمناالعفاءاملزاايهذهومنابلنظامعليهااملنصوصاملزاايمنحرماهنايقررعنها
االستثمارمكتبإىلظمةمنتاقراراتوتقدميدقيقحماسبةنظاماتباع:هباااللتزاماملستثمرعلىجيباليتاالحكامومن

توقيعجازاالحكامهذهاملشروعخالففإذاللمشروع،السنويةاملعتمدةامليزانيةمنوصورة،والدخلللزكاةالعامةاهليئةو
.الضرييباالعفاءمناملشروعحرمانومنهااملذكورةاجلزاءاتاحد

.ياً وهنائاباتً املظاملديوانحكمويكونابجلزاء،اشعارهاتريخمنيوم30خاللالتظلماملشروعالصحابوجيوز



حتصيل الضريبة

.القواعدًاملتعلقةًبتحصيلًالضريبة
.الضريبةبدينااللتزام

الوفاءعنشخصةمسؤوليالقانونيقرروقدالنهائي،الربطإلمتامانتظاردونإقرارهواقعمناضريبةأبداءاملموليلزم
عبئيقعوقدالضريبة،بلغمعنهيتحملأنعلىغريهمعاملموليتفققدو،-بدينهااألصليامللتزمغريوهو-ابلضريبة
.(املستهلكعلىيقعقد)قانوانهبااملكلفغريعلىواقعياً الضريبة

:(هلاالتسوية)هلاالنهائيوالربطالضريبةبدينااللتزام:أوالً 
الضريبةديننشوءكونويله،املاليةالسنةانتهاءبعدوالدخلللزكاةالعامةاهليئةإىلابرابحهاقراربتقدمياملموليلتزم

هوهذا،(املاليةلسنةاواكتمالاالرابححتقق:أي)والشخصيةاملوضوعيةظروفتوافرمبجرد(املمولذمةيفاستحقاقها)
.السنةانتهاءبعديوم15عنيتأخرمنتُغّرمولذلكوالدخلللزكاةالعامةاهليئةلهوفقاً تعملاليتوهواالصل
الظروفتوافرأما،(ولللمالضريبةمببلغاالشعار=الضريبةورد)بصدوريكونالضريبةديننشوءأبنيقولرأيوهناك

.بةللضرينشوءً ليسفهذاوالدخلللزكاةالعامةللهيئةالتقاريرورفعالسنةواكتمالاالرابححتققمن
لهيكنملاملاليةنةالسبدايةيفاصدرلوانهحيثذاته،حبدلاللتزاممنشأً ليسالوردصدورألننظرفيهالرأيوهذا

فهي(التسوية)للضريبةالنهائيالربطأماظروفها،واكتمالشروطهاتوافرهوالضريبةبدفعلاللتزاماملنشئوإمنامعىن،
.السداديفنقصهناككاناناملمولدينأومدفوعهزايدةهناككاناناملمولوحقمقدارهعلىللتأكيد



حتصيل الضريبة

:(هبااملكلف-املمول)هباالوفاءعنواملسؤولالضريبةبديناألصليامللتزم:ثنياً 
.للضريبةخلاضعاوالدخلالنشاطصاحبوهوابلضريبةاألصلياملدينأياملمولهوالضريبةأبداءامللتزميكونقد

املقاولمععاقدةاملتاجلهةإلتزاممثلبتحملها،قانوانً مكلفاً يكونأندونآدائهاعنمسؤولشخصجمرديكونوقد
العملربإلزامومثل،والدخلللزكاةالعامةللهيئةودفعهالهاملدفوعةاالقساطمنحسمهاطريقعنوذلكضريبتهبدفع
اجلهاتهذهإنفأتخرلواالصلياملكلفأنعلىتنصاألنظمةكانتوإنعنه،وآدائهاالعاملعلىالضريبةحبسم
.التحصيلهأخرىطرقتقررأنللماليةحيقكماأصليا ،مموالً التعتربأهناإالعنهابلدفعملزمة

يفوالدخلللزكاةامةالعاهليئةبهتستعنيمنأمابدفعها،قانوانً ملزمكانإذاإالمسؤالً يعتربالالشخصانويالحظ
عنابلتبليغوالدخللزكاةلالعامةاهليئةأوالقانونيلزمهكمنابلضريبة،ابلوفاءمطالباً فليسالزكاةلتحصيلمساعدهتا
.للغريتدفعاليتااليردات

:عبئهاوثقلابلضريبةآخرشخصحتملعلىاالتفاق:ثلثاً 
وقداآلخر،عنوانً قاناملفروضةالضريبةأحدهميتحملأنعلىبينهمفيمااالفراداتفاقمنععلىالقانونينصقد

والجيوزبينهمفيماإالاليسريفإنهجبوازهقيلاذاوحىتالقانون،يفبشأنهنصاليردعندمااالتفاقإجازةحولاختلف
املدينبوصفهمولاملتطالبأنلإلدارةيظلأنذلكومعىن،فيهطرفاً ليستألهناالضرائبادراةعلىبهاالحتجاج

.للقانونطبقاً األصيل



حتصيل الضريبة

جيبميزةيعتربالضريبةمبلغفإنللضريبةاخلاضعةالدخولبعضللموليؤديشخصاً الضريبةبتحملاملتعهدكانوان
.الكليالدخلحسابعنداالعتباريفتؤخذأن

الاحلالةهذهيفةفالضريب،(الواقعممول)آخرشخصإىلابلفعلعبئهانقلمن(األصلياملمول)املكلفيتمكنوقد
مثقانوانً هباامللتزمملنتجاويدفعهامعنيمنتجعلىضريبةتفرضأنذلكومثال،قانوانً هباامللتزمعاتقعلىتستقر
.رهماجًوختفيضطريقعنالعمالعلىأوالبيع،مثنطريقعناملستهلكعلىعبئهانقلمنيتمكن
.اجرالتوكذلك،املستهلكعلىعبئهانقلمناملستوردفيتمكنالوارداتعلىاجلمركضريبةوكذلك

.ابلضريبةقانوانً املكلفهوىفيبقهبااالصلياملمولالتزامعلىيؤثرالاحلالةهبذهالضريبةعبئنقلأنبهاملسّلمومن

:الضريبةبدفعمتلزمنيممولني4لدينانتجفإذن
.النهائيالربطإلمتامانتظاردونإقرارهواقعمناضريبةأبداءاملموليلزم-1
.بدينهااألصليامللتزمغريوهو-ابلضريبةالوفاءعنشخصمسؤوليةالقانونيقررقد-2
.الضريبةمبلغعنهيتحملأنعلىغريهمعاملموليتفققد-3
.(املستهلكعلىيقعقد)قانوانهبااملكلفغريعلىواقعياً الضريبةعبئيقعقد-4



حتصيل الضريبة

.طرقًحتصيلًالضريبة
:املباشرالوفاء/األوىلالطريقة

الاليتالضرائبيفبعوتت،-االصليةالطريقةهيوهذه-املاليةاإلدارةإىلمباشرةقيمتهابتوريداملموليقومأبنوذلك
.املنبعمناحلجزطريقةابتباعبطبيعتهاتسمح

االموالرؤوسعنجتةالناوكذلكالشركات،وكذلكواحلرف،املهنأصحابدخولضريبةالستيفاءاململكةيفتتبعوهي
.(وامللتزمنيواملتعهديناملقاولنيماعدا)

:املنبعمناحلجز/الثانيةالطريقة
يتلقىأنبطبيعتهاتستدعياليتالضرائبوهياملباشر،ابلوفاءبطبيعتهاتسمحالاليتللضرائبالطريقةهذهوتتبع

.العامةلخزانةلوتوريدهالضريبةمبلغحبجزالغريهذافيقومالضريبةالوعاءيفتدخلمبالغآخرمنشخص
وامللتزمنيواملتعهديناولنياملقمعوتستعمل،(االعفاءقراراصدارقبل)رواتبهممنالضريبةحبسماملوظفنيمعوتستعمل

للزكاةالعامةللهيئةسليمهاوتللمقاولدفعهاقبلاالقساطمنالضريبةوحجزحبسماملقاولمعاملتعاقدةالشركةتقومحبيث
واملقاولنيالشركاتعمجيوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتوجبولذا،املقاولنيحكميفالباطنمناملقاولونويعترب،والدخل

أومقاولةكلنمبصورةموافتهامعإليهاوتوريدهااملستحقةالدخلضريبةوحجزالباطنمنتعاملكلعنإخطارها
قيمةمن%25تغرمةوالدخلللزكاةالعامةاهليئةفإنااللتباساواالخطارعدمأواملخالفةحالويفالباطن،منتعهد

.عليهاملستحقةالضريبة



حتصيل الضريبة

:بسنداتالوفاء/الثالثةالطريقة
احلكومةتضمنهااليتوأاحلكوميةالسنداتقبولجوازعلىالنظامينصقدولكنعينا ،النقداً الضريبةجتىبأناألصل

السندات،تلكيفتتاباالكعلىتشجيعهمعنفضالً املمولنيعلىالتيسريهوالنوعهذاوهدفمعينة،لضرائبوفاءً 
.الدولةاليراداتالنقديةالسيولةتضمنمعينةحلدودوفقاً 

:الورد/الرابعةالطريقة
املباشرة،الضرائبعظمملعادةحيدثماوهو،والدخلللزكاةالعامةاهليئةتصدرهاأورادمبقتضىالضرائببعضحتصيليتم

وهوالضريبةمبلغحتددةاملاليفاإلدارةاملمول،هباوخيطروطريقته،دفعهاوميعادالضريبةومقداراملمولاسمالوردويبني
.هباااللتزاميفيدأنهإالللضريبةمنشئغريكانوإنالوردوهذاالضريبة،ربطقراربـمايسمى
:أقساطعلىالضريبةدفع/اخلامسةالطريقة

واحدةدفعةاملبالغعلىلحتصأنهوهلافاألفضلاخلزانةمصلحةبذلكمراعياً حتصيلهاميعادضريبةلكلالقانونحيدد
.لهمالئمةاألوقاتأكثريفالضريبةمنهتؤخذحبيثاملمولمصلحةأيضاً ذلكيفومراعياً وقت،أقربيف
.الضريبةدفعكتقسطالتيسرياتبعضمناملموليستفيدأو

لدخلهطبقاً يبيةالضًرالسنةخاللدوريةأقساطبدفعاملموليقومحبيثاملقدمة،االقساطنظامالدولبعضوتتبع
.ربطهابعدللضريبةةالنهائيالتسويةتتمأنعلىالسابقةالسنةعناملستحقةالضريبةبقيمةمسرتشداً أواحملتمل



حتصيل الضريبة

:يوهمعينة،بشروطوالدخل،للزكاةالعامةاهليئةمديرأواملاليةوزيرمنمبوافقةتقسيطهاجيوزاململكةويف
.يُلغىفإنهالتقسيطمعللضياعمعرضةاخلزينةحقوقأنتبنيفلوالضريبة،تقسيطمنالعامةاخلزانةتتضرأال-
.اتالغرامأوالزكاةأوالضريبةلوعاءالنهائيابلربطاملمولإخطاراتريخمنشهرخاللالتقسيططلبيكونأن-
.الدخلًوللزكاةالعامةللهيئةوتوريدهااملنبعيفحبجزهااملكلفيلتزماليتالضرائبيفالتقسيطالجيوز-
الضريبةبتقدميويُلزميطالتقسالغاءيتممتتالينيقسطنيتسديدعناملكلفتوقففإذااالقساط،دفععناملكلفيتوقفأال-

.كاملةعليهاملستحقة
:املقاصة/السادسةالطريقة

مانصوهذالك،ذخالفعلىالقانونيفصريحنصوجدإذاإالللمولآخرودينالضريبةدينبنياملقاصةجوازبعدمرأيهناك
.الفرنسيالقانونعليه

وجودلعدملعام،االقرضسنداتبعضاحلكومةكشراءالذمةابحتاداحلكومةدينينقضيأنميكنإذاملقاصةجبوازآخررأيوهناك
.العامةاحملاسبةقواعديفوالالضرائبقانونيفاملنععلىيدلما

أنتعلمحكوميةجهةلكإىلوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتطلبأن”علىنصوقدالضريبةدينيفاملقاصةاجراءجيوزاململكةويف
املوادأبحكامعمالً ذلكمنعليهتربطهمااستحقاقهمنحتتجزأنذمتهيفاملستحقةالضريبةأوابلزكاةيفملاملتعهدأواملقاول
صاحبةهةاجلأخطرتقداجلهةوتكونمتعهدأومقاولذمةيفاستحقاقاحلكوميةاجلهةكانإذاأنهأشاركما،“إليهااملشار

.لهباقيالوصرفاملمولذمةيفاحلكومةحقاستقطاعأوالصرفعناالمتناعاألخريةاجلهةفعلى،هذاحبقهااملقاصة



حتصيل الضريبة

.ضماانتًحتصيلًالضريبة
:اجلربيالتنفيذ/أوالً 

حاجةدونذلكًوالسدادعنامتنعأواملمولأتخرإذااإلدارياحلجزطريقعناجلربيالتنفيذحقوالدخلللزكاةالعامةللهيئة
اذااالقتضاءعمداملاديةلقوةابمستعينةقراراهتاتنفيذيفاالدارةجهاتهباتتمتعاليتاالمتيازاتاهممنوهوالقضاء،إىللاللتجاء

حقهيقتضيانللفرديسلحيثاالفرادوليساالداريةاجلهاتامتيازاتمناجلربيالتنفيذانمالحظةمعالتنفيذ،عناالفرادامتنع
.للقضاءيلجاانعليهبلبنفسه

احلجزطريقعنوذلكامتنع،أولاملمًواتخراذاالضريبةلتحصيلاجلربيالتفيذوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتطبقلالمتيازاتوتطبيقا
.يوماً 20مهلةواعطاءهانذارهبعدامثاهنامنويستوىفوتباعاملنقولةغريأواملنقولةالموالهسواءاالدراي

:الضريبةلدينامتيازحقتقرير/اثنياً 
يدأييفاملكلفاموالتتبعوحقالديونمنغريهاعلىتقدماليتحقوقهااستيفاءيفاالولويةحقاملاليةاالدارةخيولاحلقهذا

.اململكةيفالضريبةنظامماقررهوهذاكانت،
:االسرتدادمثالدفعبقاعدةالعمل/اثلثاً 
أييسرتده،فانهحقلهتضحاانمثمقدارها،يفيطعنأوفرضهايفينازعكانإنأوالً املستحقةالضريبةدفعاملمولعلىيتعنّيًأي
.اعليهللنصداعوالالضرائببنظاممعروفةاصبحتالقاعدةوهذهدفعها،توقفالالضريبةيفاملعارضةأن



التهرب من الضريبة

.التهربًمنًالضريبة
.القواننيبذلكفاً خمالجزئياً أوكلياً منهاالتخلصللضريبةخلضوعهالشروطتوافررغماملمولحياولقد
:منهاوالتخلصالضريبةجتنب*

.القائمالضرييبللتشريعخمالفةدونابلضريبةااللتزامالشخصيتفادىأنبذلكيقصد
معينةبضاعةرياداستعنيستغينانفيمكن،الضريبةإىلاملؤديابلنشاطالقيامعنالشخصامتناع/ذلكصورومن
خفضيستخدميثحذلكاملشرّعيقصدوقدمعني،نشاطمندخلهزايدةعنميتنعأوضريبتها،تكلفةالتفاعنظرا

واستريادهااستهالكهامنالتقليلعلىاالفرادحلثالضريبةرفعأوفيها،للنشاطالتحولعلىاالفرادحلثالضرائب
.اقتصاديةأواجتماعيةألسباب

.الضريبيةالنصوصةصياغيفالقصورمنيستفيدالضرييب،كأنابلنظامتوجدقداليتالثغراتاستغاللصورهومن
:وصورهالتهربمعىن*

ولكنهلا،ملنشئةاالواقعةوحتققمتوفرةاخلضوعفشروطهلاخضوعهرغمالضريبةآداءمنالتخلصاملمولحياولأن
الضريبةمناملشروعغريصالتخلأيضاعليهيطلقوهلذاللقانونخمالفةأبخرىأوبطريقةالضريبةدفععدمحياولاملمول

.الضرييبالغشأو
.ذلكبعداحياانوحيدثعليهاسعرهاتطبيققبلالضريبةوعاءتقديرعندحيدثوغالبا



التهرب من الضريبة

التهرب من الضريبة

×تهرب منها 

علهًخمالفاً يتفادىًدفعهاًبعدًوجوهباًعليهًمماًجي
للقانونً

√تخلّص منها  

قةًتفاديهاًأوًجزءًمنهاًقبلًوجوهباًعليهًبطري
غريًخمالفةًللقانونًوبذلكًالعقوبةًله



التهرب من الضريبة

جالعنواملستوردةةاملنتجكالسلعللضريبةاخلاضعةاملادةإخفاء:املباشرةغريالضرائبجماليفالتهربصورومن
.عبيهوبينماكهبةالعقدصياغةأو،احلقيقةقيمتهامناقلاملادةهذهقيمةاعالنأواملالية،االدراة

مناقلانهدخلهدميتقمعيقدمهانأودخلهعناإلقراراملمولتقدميعدم:املباشرةالضرائبجماليفالتهربصورومن
أوفيهامبالغورةبصاآلالتاستهالكاتمثالاملكلففيحسبالواقعمنابكثرالدخلتكاليفتقديرأوحقيقته،
دفععدماملكلفيحاولفالوعاءحتديدبعدالتهربحيدثوقدالتكاليف،منابعتبارهاالدخلاستعمالتبعضحيسب
.هتريبهاأواموالهابخفاءالضريبة

ابلضرورةيعترباليفالتكالتقديريفأوالدخلتقديريفاملمولالقراروالدخلللزكاةالعامةاهليئةتصحيحأنوُيالحظ
فسوءالتطبيقأوالرقامايفمقصودغريخطأنتيجةاخرىضرائباستحقاقالتدقيقاتتظهرفقدالتهرب،علىدليالً 

.عليهالدليليقومأوابلتحقيقيثبتانجيببلختميناً والافرتاضاً يفرتضأنالجيوزالضريبةمنالتهربوتعمدالقصد
:التهربااثر*

.واملمولنيواجملتمعالدولةعلىآثرإىلالتهربيؤدي
.الضرائبيلةحصوتقلإليهااألموالتؤولأنجيبكاناليتهلاالعامةاخلزانةعناالموالضياع:الدولةعلىفأثره
وأثره.املشروعاتهذهذلتنفيتُرصدأنميكنأمواللضياعنظراالنافعةاملشروعاتبعضمنحرمانه:اجملتمععلىوأثره
.غريهميفلتابينميتهربواملالذيناالمناءيتحملإذبينهمالعامةاألعباءتوزيعيفالعدالةعدم:املمولعلى



التهرب من الضريبة

:التهربمكافحةوسائل/اثلثاً 
تبنياذاالكاذبةليمنياباخلاصةالقانوناحكامتطبقحبيثللضريبةاخلاضعاملالعن:ابليمنيمؤيداقرارتقدمي-1
.صحيحغرياالقراران
لهتكونبللضريبةلاخلاضعةاملادةحقيقةاخفاءيفمصلحةلهليسالغريالن:املنبععلىواحلجزالغرياقرار-2

ونصالضريبة،صاحبىعلوالتسرتإخفائهاحاليفهلايتعرضاليتللجزاءاتتفادايً وذلكاحلقيقةذكريفمصلحة
وتوريدهاستحقةاملالدخلضريبةوحجزالباطنمناملقاولنيعناالبالغضرورةعلىوالدخلللزكاةالعامةاهليئةمنشور
.والدخلللزكاةالعامةللهيئة

معلوماتمنلديهمبااملاليةاالدراةإىلاالشخاصمنشخصأييتقدمأناالنظمةبعضجتيز:الغريمنالتبليغ-3
.للتشجيعاحياانمكافأةمبلغمنحمعللضريبةاخلاضعةاملادةحقيقةعلىابلرقابةتفيدقد
حقيقةعلىوفالوقمنلتتمكنأوراقهوومستنداتهاملمولدفاترعلىاإلطالعحقاملاليةلالدارة:اإلطالعحق-4

وايضا،منتظمةساابتحاملمولالميسكعندماتقلالوسيلةهذهوفائدةاملمولني،اقراراتومراقبةللضريبةاخلاضعةاملادة
اهليئةتتمكنفالة،املهنسريةبـحبجةهلمأدوهااليتواخلدماتعمالئهمامساءاعالنعنميتنعونواحلرفاملهناصحاب

بتدقيقفمكلالقسموهذاالعامةالوارداتدوانيفقسمابنشاءقامتولذلكالكامل،التحققمنوالدخلللزكاةالعامة
.وغريهااجلماركقيودإىلوالرجوعوالتجارالشركاتوقيوددفاتر



التهرب من الضريبة

.الدويلاجملاليفالتهربمكافحة-5
ذلكملنعالوسائلومنا،منهاموالهخيرجأوالبلداملموليغادركأنالضريبةتفرضاليتالدولةخارجإىلالتهربميتدقد

اليتاملعلوماتبادلتطريقعنومالحقتهالتهربكشفعلىتعملاملوقعةالدولةانتقتضيالدولبنياتفاقاتعقد
االموالرؤوسوخروجدخولحركةعلىاشدرقابةتفرضأبنداخليةابجراءاتتقومانايضاوميكنمنهما،كالتفيد
.الضرائبتسديدقبلالبلدمغادةمنممولأيمتنعوان
.(العقوابتفرض)اجلزاءات-6

أوىلالبدنيةعقوابتالمنالتقليلولعلواحلبس،والغرامةكاملصادرةالتهربحاليفالعقوبةفرضعلىاالنظمةتنص
.لسفرامناملنعأوالتهربأوالتأخريغرامةتوقيعيفاجلزاءاتوتتمثلاملالية،ابلعقوابتواالكتفاء

:التأخريغرامة:أوالً 
الضريبةمن%10قدرهاغرامةفتلحقهأتخروانالسنة،امتامبعديوم15خاللاملمولمنتقاريرهاوترفعالضريبةيسدد

.املستحقةالضريبةقيمةمن%25الغرامةتصبحيوم15جتاوزفإذااملستحقة
اتريخعلىاحملددةداملواعيابنقضاءإاليبدأالاستحقاقهافإنالنهائيوالربطالفحصبعدالضريبةتسديدغرامةأما

فإنوالدخلللزكاةالعامةهليئةاجانبمنالضريبةفرقوتعديلفحصنتيجةالتأخريكانفلوالنهائي،الربطبقيمةاملطالبة
.التعديالتهذهعلىالنهائيالربطبقيمةاملطالبةاتريخمناحملددةاملواعيدانقضاءبعدإالالحيتسبالتأخري



التهرب من الضريبة

اقرارهتقدميعنداملكلفعلىيتحتمكانالتعديلهذاأنوالدخلللزكاةالعامةللهيئةينكشفاليتاحلاالتبعضويستثىن
لالقرارطبقاً الضريبةديدوتسلتقدمياحملددةاملواعيدانقضاءبعدالتعديلنتيجةالتأخريغرامةتستحقمثومنالسنوي،
:لعمليةاالتطبيقيةاألمثلةومنهبا،واملطالبةوالدخلللزكاةالعامةاهليئةتعديلاتريخمنوليسالسنوي

يضافالفرقفإندممقهوعماتقلبياانتهاملقدمةالراتبقيمةانثبتاذا(الضريبةمناعفاءهاقبل)الرواتبقيمة-
.السدادمواعيدانقضاءاتريخمنالغرامةوحتسبالفرق،هذاعلىالضريبةوُتستحقالشركةربحلصايف

عماتزيدهالكاستنسباساسعلىبناءً اقرارهقدماملكلفأنواملراجعةالفحصبعدظهرإذا:االستهالكاتقيمة-
نسبتعديلةنتيجالضريبةفرقعنأتخريغرامةاستحقاقوجبلالستهالكاتاحملددالوزاريابلقرارمبنيهو

.السنوياالقرارلتقدمياحملدداملعيادانقضاءاتريحمناعتباراً االستهالك
االقرارتقدميمواعيدضاءانقبعدفيهالغرامةتستحق/األولالتأخري،لغرامةنوعنيبنيالتفرقةجيبماسبقضوءوعلى

النهائيالربطبقيمةلمطالبةلاحملددةاملواعيدانقضاءفبعدالغرامةتستحق/والثاينمبقتضاه،املستحقةالضريبةوتسديد
.االحتياطياتواضافةالضيافةمصروفاتختفيضمثلالبنودبعضتعديلعلى

للحسابتقدمهنيحلاملستحقللمبلغدفعهمعاحلسابلتقدميللمكلفمهلةإضافةجيوز:مهلةمنححاليفالغرامة
ريبةالضفرقكلعلىالتأخريغرامةفتطبقاملقررةعن%10تزيدالضريبةاناملهلةبعدالتفصيلياحلساباظهرواذا

.والدخلةللزكاالعامةاهليئةهباتقتنعفنيةملربراتراجعاً السببيكنماملاملدفوعاملبلغعلىالزائد



التهرب من الضريبة

واقعمناملستحقةالضريبةنيبالفرقتسديديتعنيإضافيةمبهلةاملنتفعاملكلفمنالتفصيليةاحلساابتتقدميوعند
.الفرقهذامقداركانأايً ماسبقوبنيالتفصيليةاحلساابت

ابمليعادملتزمفهوةاملهلبعديسددمنأنحيثاملهلة،معيسددومننظاماً املقررامليعاديفيسددمنيتساوىوهبذا
.الفرقمقداركانايً أاملواعيدهذهيفالتسديدعنالتخلفحبالالغرامةبتسديديلتزمانوكالمهاللتسديد،احلكمي
منحتتسباحلالةهذهيفالتأخريمدةألنالضريبة،مبلغمن%25الغرامةيستوجبالفرقمبلغبتسديدوالرتاخي

املمنوحةاملدةألنذلكاحلساابتتقدميبعدالفرقأداءيفالتأخريمدةمنوليسأصالاحلساابتلتقدميالنظاميامليعاد
.استنفاذهاحاليفأصلهإىلالشيءويردابنتهائهامفعوهلايقفاعتباريةمدةهي

احلجزحالةيفتقعقدالغرامةإالذلكورغمالضريبة،آداءعناملسؤولالشخصهو:الضريبةأتخريغرامةعناملسؤول
.والدخلللزكاةالعامةللهيئةوارسالهالضريبةمبلغحبجزالقانونيلزمهمنعاتقعلىاملنبعمن

:التهربغرامة:ثنياً 
البدائيةوللجنةليةللماتعطىاليتابلبياانتمقصودخطأوجودظهرإذاأبنهالتنفيذيةالالئحةمنب/20املادةتقتضي

يتعلقفيمااألعمالابوأصحوغريهااحلكوميةاملصاحلومديريرؤساءأوللضريبةاخلاضعقبلمناالستئنافيةاللجنةأو
ماملةالنسببنفسغرامةاخلطأيفاملتسببعلىويفرض%25الضريبةعلىيضافوجبايتهاالضريبةوتدقيقبتحقيق

.ابلضريبةاملكلفهويكن



التهرب من الضريبة

التأخريغرامةأنيهفأوضحتمنشورعربالتهربوغرامةالتأخريغرامةبنيالتمييزعلىوالدخلللزكاةالعامةاهليئةحرصتوقد
احملددةهامواعيديفالضريبةآداءوضمانالقواننيواحرتامطاعةضمانهومنهاواملقصوداحلالةحبسب%25أو%10قدرها

البيانتقدميأوهلااحملددلوقتابالضريبةتسديدهمبجرديتحققانالغرضنيوهذينالعام،للصاحلحفظاً العامةاخلزانةمصلحةوحتقيق
حسابيفالوقتهذافاليدخللبسأوخطأوجودذلكبعدالتدقيقاتأظهرتولوللغرامة،حملفالذلكمتفإذالهاحملددابلوقت
منعلىاجلزاءوإمناأخيطمنعناجلزاءيفرضوملاخلطأمنوالعصمةالكمالاملموليفاليفرضالقانونألنللغرامةاملوجبالتأخري
.قصدعنتنفيذهوأمهلالقانونخالف

.ادانتهتثبتحىتبريءشخصفكلذلكعكسعلىالدليليقومأنإىلالنيةحسنلالشخاصويفرتض
مطابقةبياانتميتقدعدمأوصحيحةغريبياانتإعطاءتعمدأومقصودخطأنتيجةأوعمداً خمفيةضرائباستحقاقظهرإذاأما

.الضريبةقيمةمن%25التهربغرامةتطبقاالحوالهذهففيالتهرببغرضللواقع
.ابلدليلوامناابلتخمنييفرتضأنجيوزالالتهربوتعمدالقصدسوءأنعلىأخرياً املنشوروأكد
:األخرىواجلزاءاتالغرامات:ثلثاً 

منمنعهوكذلكهنائياً أومؤقتاً البالديفالعملمنمنعهجيوزلهخيضعمنكلأنللضريبة،التنفيذيةالالئحةمن21املادةنصت
التهرببقصدصحيحةغريبياانتعمداً وأعطىمواعيدهايفالستحقةالضريبةدفععنامتنعإذااململكةخلارجأموالهونقلالسفر

.النقديةوالغراماتالضريبةحتصيلعنفضالً املفروضةالضريبةمنالتهربعلىاملساعدةأو
أوحتقيقيفنشأهلاعملهأواختصاصهأووظيفتهشخصوكلالضريبةمنالتهربعلىأعانعامةخبدمةقائمأوموظفوكل

.األخرىالقانونيةالعقوابتعنفضالً يفصلعملهأسرارمنسرأيأفشىالضريبةحتصيل



التهرب من الضريبة

أنواع 
الغرامات

غرامة تهّرب
(أي يهرب من دفعها كليا  )

غرامة تأخير
ال يهرب من دفعها بل يدفعها لكن)

(متأخر عن وقتها

د غرامة تأخيرعن وقت السدا
السنوي

غرامة تأخير عن وقت نهاية
المهلة لمن أُعطته الهيئة 
العامة للزكاة والدخل مهلة 

لسبب وجيه



االعرتاض واالستئناف

ًكماًأنًقراراتًجلنةًاال عرتاضًاالبتدائيةًجيوزًبعدًربطًالضريبةًواصدارهاًجيوزًللمكلفًهباًاالعرتاضًعلىًربطًالضريبة
ًكماًسيأيت .استئنافها

:االعرتاضإجراءات:أوالً 
.عليهربطتاليتالضريبةمبقداراخطارهاتريخمنيوم30خاللالضريبةربطعلىاالعرتاضهباللمكلفجيوز

لهوتعادلربط،ابأخطرتهاليتاجلهةإىل(وصورةأصل)املكلفيقدمهامسببةعريضةمبوجباالعرتاضهذاويكون
.ابستالمهاواخلتمعليهااالستالماتريخكتابةبعدالصورة
وهذهاالعرتاض،استالماتريخمنيوم30اقصاهامدةخالل“االبتدائيةاالعرتاضجلنة”علىاالعرتاضهذاويعرض
اللجنةهذهوختتصعة،الساباملرتبةعنرتبهمالتقلممنوالدخلللزكاةالعامةاهليئةمنموظفنيثالثةمنمشكّلةاللجنة

اآلراء،أبغلبيةالطرفنيءآرامساعبعداالعرتاضيفقرارهاتصدرمثعليها،تعرضاليتاخلالفأوجهمجيعيفابلفصل
.الدخلًوللزكاةالعامةاهليئةربطيتجاوزأنوالممثله،أواملكلفبهأقرعماالضريبةربطيقلأنوالجيوز
ميعاديفالوصولعلمبعليهموصىخبطابوأسبابهابلقرارواملكلفوالدخلللزكاةالعامةاهليئةمنكالً اللجنةوختطر

.استئنافهمتولوالنفاذواجبويعتربصدوره،اتريخمنيوماً 15اليتجاوز



االعرتاض واالستئناف

:االستئنافإجراءات:اثنياً 
كحديوم30خاللةاالبتدائياالعرتاضجلنةقراراستئنافيفاحلقواملكلفوالدخلللزكاةالعامةاهليئةمنلكليكون
تطبيقاً اللجنةلقرارطبقاً ليهعاملستحقةالضرائببسداداستئنافهقبولقبلاملكلفويقومالقرار،استالماتريخمناقصى

(وصورةاصل)ستئنافيةاالاالعرتاضجلنةإىلتقدممسببةعريضةمبوجباالستئنافويكوناالسرتداد،مثالدفعلقاعدة
.املاليةوزيرمننيعينًوخمتصونأعضاءثالثةمناللجنةوتكّونواترخيه،ابالستالمعليهامؤشراً الصورةوتعاد

منمناسباً تراهنمباالستعانةهلاوجيوزاالطرافومساعاالوراقعلىاإلطالعبعدالسرعةوجهعلىقرارهااللجنةوتصدر
.ابالغلبيةقرارهااللجنةوتصدررفعهمبناالستئنافواليضراخلرباء
وعلىالتصديق،اتريخمنيوم30خاللالطرفانبهوخيطراملاليةوزيرتصديقبعدهنائياً االستئنافجلنةقرارويكون

.مبقتضاهاملكلفعلىالربطتسويةوالدخلللزكاةالعامةاهليئة
:مايليالتنفيذيةالالئحةمن(27مو26م)منويستفاد

منهماستأنفيوقداآلخردونأحدمهايستأنفوقدواملكلف،والدخلللزكاةالعامةاهليئةمنلكلحقاالستئنافأن-
.مجيعاً 

شكللوقطعااالبتدائية،االعرتاضجلنةقراراستالماتريخمنيوم30أقصاهازمنيةبفرتةحمدوداالستئنافأن-
.والدخلزكاةللالعامةاهليئةوللمكلفقرارهاواحدوقتيفتعلنأناللجنةعلىيتعنيالطرفنيبنيومساواة



االعرتاض واالستئناف

وعدماالبتدائيةجنةاللمنالصادرللقرارطبقاً عليهاملستحقةالضرائبسدادعليهوجبالقراراملكلفاستأنفإذا-
.فيهللنظرقابلغرباالستئنافجيعللالستئنافاحملددةاملدةخاللالسداد

يتأكدحىتعليهنصوصاملالنحوعلىيسلمهاوانابلعريضةاالستئنافيةاالعرتاضجلنةإىليتقدمأناملستأنفعلى-
.احملدداملوعديفتقدميهمتقداالستئنافطلبانواللجنةاملكلف

يفإالاملسجليدالرًبعربارساهلاإىلتلجأوأالوصورة،اصلمنتقدممسببةعريضةمبوجبيكوناالستئنافان-
.الضرورةحاالت

اللجنةيفرتاضواالعتظلمه،منيضارانالجيوزحبيثاملتظلمطلباتحدوديفيكونامناالتظلميفالبتأن-
هلذهالجيوز:أي(رفعهمناليضرأنعلى)للطرفنيحقفانهاالستئنافامافقط،املمولحقمنيكوناالبتدائية

فانهاملمولمنستئنافاالطلبكانفإن،والدخلللزكاةالعامةاهليئةربطتتجاوزانقرارهايفالضريبةحتديدعنداللجنة
مقدارفانوالدخلللزكاةةالعاماهليئةهواملستأنفكانوإن،االبتدائيةاللجنةماقررتهعنالضريبةتتجاوزأنهلاجيوزال

إنانقاصهاأوالضريبةمقداردةزاييفاحلقاالستئنافيةللجنةويكوناالبتدائية،اللجنةماقررتهعنيقلانالجيوزالضريبة
.الطرفنيمناالستئنافطلبكان



حمتوى هذا العرض من كتاب
والضرائب في المملكة العربية السعوديةنظام الزكاة 



تم  بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
شكرًا للمتابعة

:العرضًمنًإعداد
سُهـى العميـر

WWW.ALOMAIRS.COM

http://www.alomairs.com/

