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معيار محاسبة الزكاة (المعدل)
مقدمة  :1س ب أ أ رببدله ئة ة ئةسببدية ة ةحاسبس ب ق ئةقبييي ق مد بل حئةاسبس ب ة
ئةابة ة ةحزكبةح في عبم 1420هـ1999 /م.
مقدمة  :2وخالل مدئواله ةجنة مدب ر ئةاسبسبببب ة ئةاةدحقة مبعةابة مدب ر ئةاسبسبببب ة
وم دب ر ئةةقر ر ئة ابةي ئ ةدوة ة ةحةط أ في ئةااح كة ئةدرم ة ئةسببببببدية ة،
ومشببكخ خبم مب ةدحأ ماد بل ئةاسبس ب ة ئةدوةي ل (  )12ل ه ئةحجنة أ
مةطح به هذئ ئةاد بل ال تغطي ئةاسبس ة عق ئةزكبة ،وذةك مس ب ئالخةالف
ئةرئ سي م ق ئةزكبة وئة ضر ة ،ح ث تفرض ئةزكبة عحى ئةثروة ومب ة د ب
مق يابء ئألميئل ئةزكي ة) في ح ق تفرض ئةضر ة عحى ئةدخخ.
مقدمة  :3وعح ه رله ئةحجنة إعبةة ئةنظر في مد بل حئةاسبسبببب ة ئةابة ة ةحزكبةح ئةذي
س ب أ أ رببدلته ئة ة ،ومدك إمكبي ة ئسببةارئل ئةداخ مه مدد ئةةسيل إةى
ئةادب ر ئةدوة ة
مقدمة  :4لئجدت ئةحجنة ئةاد بل وئةدلئسببببة ئةاحسقة مه ،وذةك ف اب ةدحأ مبةةفر أ في
ئةادبةجة ئةاسبس ب ة ةحزكبة م ق كببركبه ئألميئل ئةسببدية ة ئةااحيكة منس ب ة
 )%100مق كركبء سدية ق ومق في حكا ( ،وم ق ئةشركبه ئةاخةحطة.
وترك ئةحجنببة أ هببذئ ئةةفر أ ال تد ببدف ئةفةبببوك ئةشببببببرع ببة وال ئةةدح ابببه
ئةنظبم ة وال ئةا بةئ ئةاسبس ة وذةك وفقب ةحةفص خ ئآلتي.
وال :تيرببببببحت عدة مق ئةفةبوك ئةشببببببرع ة إةى أ ئةزكبة مصببببببروف مق
مصروفبه كركة ئألميئل .فاق ضاق ذةك مب يصت عح ه عدة مق ئةفةبوك
ئةشبببببرع ة ئةرسبببببا ة عحى أ ئةزكبة مةدحقة مبةشبببببركة ئةةي ة ب كبببببخصببببب ة
ئعة بل ة مسبببببةقحة عق ذم( ئةشبببببركبء ،1و ةفأ ذةك مع مب رلف مجاع ئةفقه
ئإلسالمي مق أ ئةزكبة وئج ة عحى ئةشركة مثح ب مثخ ئةشخص ئةط دي.2
ثبي ب :تيرحت ئةدلئسبه ئةفن ة وئةادب ر ئةصبةلة مق مجبةس مةخصصة إةى
أ ئةزكبة مصبببروف مق مصبببروفبه كبببركة ئألميئل .فاق ضببباق ذةك مب
تيرببببببحت إة ه ئةدلئسبببببببة ئةارفقة ماد بل ئةزكبة ومد بل ضببببببر ة ئةدخخ
ئةصبببةل ق عق ئة ة ئةسببدية ة ةحاسبسب ق ئةقبييي ق في عبم 1420هـبببببببب/
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ورد هذا النص يف فتوى اللجنة الدائمة رقم ( ،)24531وورد نص مماثل يف الفتوى رقم ( ،)22665وكلها مضمنة يف خطا ب مفيت عام اململكة املوجه إىل مسو
رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء برقم  ،2/1076واملؤرخ يف 1430/8/21هـ
ضمن قرارات اجمللس يف دورة مؤمتره الرابع املنعقد يف جدة عام 1408هـ1998 /م.
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1999م إةى ئعة بل ئةزكبة وئةضبببر ة مصبببروفبه مق مصبببروفبه كبببركة
ئألميئل مب ة( نص يظبم ب ئةصبببببةل مارسببببيم محكي عحى مدبمحة ب مدبمحة
كركة ئألكخبم ،3وهي ية جة مشبم ة ةاب تيرخ إة ه ئةاد بل ئةصبةل عق
ه ة ئةاسبسبببب ة وئةارئجدة ةحادسببببسبببببه ئةابة ة ئإلسببببالم ة في حبل كيأ
ئةشبركة محزمة مدفع ئةزكبة ةحدوةة ،وهي مشببم ة ضبب ةحنة جة ئةةي تيرببخ
إة ب ئةر ي ئةفني ئةصبةل عق مجحس مدب ر ئةاسبس ة ئةابة زي .وغني عق
ئةقيل يه ف اب ةدحأ مبةضببر ة ف أ يفس ئةنة جة د رلهب مد بل ئةاسبسبب ة
ئةدوةي ل (  ،12ح ث نص في فقرة ئةنطبق ل (  2عحى أ ضببر ة ئةدخخ
ئةةي غط ب ئةاد بل هي تحك ئةضبببببر ة ئةاسسبببببيمة وفقب ةحدخخ ئةضبببببر ي
ةحفةرة .و دبةج ب عحى ي ب مصببببببروف ساخ عحى بئاة ئةدخخ ئةفقرة 58
مق ذئه ئةاد بببل) .وال خفى عحى ئةاجحس ئةببدوةي أ حببد ئةاسبببببب بببه
ئألسبببسبب ة ةفرض ئةضببر ة عحى ئةشببركبه هي ئةيضببع ئةضببر ي ةحاالك
يفسببببب ( ،ومع ذةك ة( دبةر ئةضبببببر ة عحى ي ب ئةةزئم عحى ئةاالك .و قدم
ئةاجحس ئةدوةي مدبةجبه مسبسبببب ة ةة ث ر ئةيضببببع ئةضببببر ي ةحاالك عحى
مصروف ئةضر ة ةحشركة ئةةفس ر ئةدوةي ل ( .)25
ثبةثب :وف اب ةدحأ مبأليظاة ،فقد كده ئةةدح ابه ئةصببببببةلة مق وزئلة ئةةجبلة
وئالسبببةثابل وزئلة ئةةجبلة و ت ربببدول ئةةدا () أ ئةزكبة ئةشبببرع ة مق
ئةةكبة ف ئةيئج ة ئةخصبببببب( مق ئأللمبا ئإلجابة ة ةحيرببببببيل إةى ئأللمبا
ئةصببببف ة وة سبببت تيز دب ةالمبا ئةصببببف ة .4وف اب ةدحأ مبةضبببر ة ،ف أ
يظبم ضر ة ئةدخخ ئةسديةي فرق م ق ضر ة كركبه ئألميئل وئةضر ة
عحى ئةشببركبء في كببركبه ئألكببخبم ،ح ث ئعة ر ضببر ة ئةدخخ ئةةزئمب
عحى كركة ئألميئل سسب وفقب ةنس ة محك ة ئةشركبء ئألجبيب في ئةشركة
ئةاق اة ،و عحى كخ محك ة ئة شركة غ ر ئةاق اة في ئةان ش ة ئةدئئاة ،وئعة ر
ضبببر ة ئةدخخ ئةةزئمب عحى ئةشبببركبء في كبببركبه ئألكبببخبم وة س عحى
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هذا االستثناء غري موجود على أرض الواقع (ال نصا وال معىن) ،فما يرد يف النظام األساسي للبنوك على سبيل املثال ال يعين إعفاء الشركة من الزكاة أو الضريبة
وحتميلها على املالك  ،وإمنا يرد عند احلديث عن كيفية التصرف يف صايف الربح للوصول إىل الربح القابل للتوزيع ،ويؤكد هذا أن النص على احتساب الزكاة يتبعه
مباشرة النص على تكوين االحتياطي النظامي ،ولذلك فهو ال يتعارض مع املتطلبات احملاسبية اليت حتسم الزكاة أو ا لضريبة قبل الوصول إىل صايف الربح .وحيث أن
هذه األنظمة تكتب –أحيانا -يف ظل غياب النظر للجانب احملاسيب ،فإهنا تغطي جانبا من املوضوع من غري اعتبار لعالقته بطريقة إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري
احملاسبة املتعارف عليها ،ويف نفس الوقت تغفل جوانب أخرى من املوضوع بسبب نفس مشكلة عدم اعتبار طريقة إعداد القوائم املالية .فعلى سبيل املثال ورد يف
األنظمة األساسية لعدد من البنوك اإلشارة إىل احتساب الزكاة للوصول إىل الربح القابل للتوزيع (انظر مصرف اإلمناء ،املادة 41؛ بنك ساب ،املادة 49؛ البنك
األهلي املادة 42؛ بنك البالد ،املادة  )41ولكنها أغفلت كيفية التعامل مع الزكاة يف حال تكبد املصرف خلسارة! ومما يدل أيضا على غياب النظر للجانب احملاسيب
وعدم اعتبار خمرجاته بطريقة دقيقة ورود النص اآليت يف األنظمة األساسية لعدد من البنوك (انظر مصرف اإلمناء ،املادة 40؛ بنك ساب ،املادة 48؛ البنك األهلي،
املادة 41؛ بنك البالد ،املادة ")40يعد جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد ميزانية الشركة وحساب
األرباح واخلسائر ،وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املايل عن السنة املالية املنقضية" (النص مأخوذ من نظام مصرف اإلمناء ,وأصله يف نظام الشركات القدمي ،املادة
 .)123فبالرجوع إىل النص السابق ،يتبني أن النظام يطلب قائمتني مها يف حقيقتهما قائمة واحدة من الناحية احملاسبية ،وذلك أن "جرد قيمة أصول الشركة
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وخصومها" و"ميزانية الشركة" مها يف احلقيقة "قائمة املركز املايل" أو ما تسمى أحيانا "امليزانية العمومية" للشركة.
التعميم رقم  ،1687/981/222وتاريخ 1408/3/24هـ ،الصادر من وزارة التجارة.
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ئةشبببركة ذئت ب .وعرف ئةنظبم ئةضبببر ي وعبء ئةضبببر ة ةشبببركة ئألميئل،
و كد عحى أ ئةيعبء ئةضر ي ةشركة ئألميئل جب ئحةسبمه مشكخ مسةقخ
عق مالك ب.
مقدمة  :5وعند ئجةابع ئةزكبة مع ئةضببببر ة في كببببركة وئحدة ،ف أ ئةافبه ( عالف ال
تةغ ر ،إذ ال يجد م رل م سبسبببببب ي ةة قد ( م دبة جة مخةح فة ةدرض ئةزكبة
وئةضبببر ة في هذف ئةسبةة ،ف اب مصبببروفبأ ةنفس ئةيحدة ئةاسبسببب ة ،وإأ
كبيت طر قة حسبم اب مخةحفةبأ.
مقدمة  :6ومنبء عح ه ،تيرببببحت ئةحجنة إةى أ ئةزكبة تدد مصببببروفب مق مصببببروفبه
كببببركبه ئألميئل مغن ئةنظر عق كيأ ئةشببببركة محزمة ضببببب مبحةسببببب
ضبببر ة ةخخ مقبمخ حصبببة محك ة ئةشبببركبء ئألجبيب ف ب ،ومق ث( وربببت
م ةخبل تدد خ مسدوة عحى هذئ ئةاد بل ماب جدخ ئةادبةجة ئةاسب س ة ةحزكبة
مةسببببقة مع تدر فبه عنبرببببر ئةقيئئ( ئةابة ة ،مق ح ث كيأ كخ مق ئةزكبة
وئةضببببببر ببة ئةةزئمببب يظبببم ببب عحى كببببببركبببه ئألميئل ،ومق ث( تدببدئأ مق
ئةاصببببروفبه ئةاساحة عحى بئاة ئةدخخ ةحيرببببيل إةى ئةرمس و ئةخسبببببلة
ةحفةرة .وسبببببةداخ ئةحجنة عحى مرئجدة كببببببمحة ةحاد بل ،وئةةي د نةر عن ب
إعبةة إرببدئل ئةاد بل ماب ةسببأ مع ئةاةطح به ئألخرك ةحادب ر وماب سقأ
ئةدرض ئةدبةل وئإلفصبا ئةكبفي في ئةقيئئ( ئةابة ة.
مقببدمببة  : 7شبببببباببخ ئةةدببد ببخ ئةاسببدوة ئةاببدخببخ عحى ئةاد بببل إةغبببء ئةفقرئه ئةاةدحقببة
مبةشببببركبه ئةاخةحطة ،وتدد خ مدن ئةد بلئه ماب ةفأ مع ئعةابة ئةادب ر
ئةدوة ة ةحةط أ في ئةااحكة ئةدرم ة ئةسدية ة.
مقدمة  :8ئعةاد مجحس إةئلة ئة ة ئةسدية ة ةحاسبس ق ئةقبييي ق هذئ ئةاد بل ئةاددل
في ئةقرئل ل (  16842/2016مةببببل  1437/12/17هـبببببببببببب ئةايئفأ
2016/9/19م.
مقدمة  :9سبببببب كيأ تط أ هذئ ئةاد بل ئةاددل مةيئفقب مع تط أ ئةادب ر ئةدوة ة في
ئةااحكة وئةذي س د ئعة بل مق 2017 /1 /1م.
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معيار محاسبة الزكاة (المعدل)
هدف المعيار:
1

دف هذئ ئةاد بل إةى ت سد د مةطح به ئةق بس وئةدرض وئإلفصببببببببا
ةاصببببببروف ئةزكبة في ئةقيئئ( ئةابة ة مس ث تظ ر ئةقيئئ( ئةابة ة مددل
ئةاركز ئةابةي ةحانش ة ويةبئر عابة ب.

نطاق المعيار:
2

سدة هذئ ئةاد بل مةطح به بس وعرض مصببببروف ئةزكبة وئإلفصبببببا
عن ب في ئةقيئئ( ئةابة ة ةحانش ب ه ئة بةفة ةحرمس ئةاحزمة يظبمب مدفع ئةزكبة
ئةاسةسقة إةى ئة ة ئةدبمة ةحزكبة وئةدخخ.

3

ال شببباخ هذئ ئةاد بل تسد د سبببحي ئحةسبببب ئةزكبة ئةذي ة( تسد دف في
ضيء حكبم و يئعد فر ضة ئةزكبة وئةةدح ابه ئةانظاة ة ب.

القيــاس:
4

جب بس وإث به م صروف ئةزكبة ةكخ فةرة مبة ة عحى حدة وفقب ألحكبم
و يئعد فر ضة ئةزكبة في ئةااحكة.

5

تة( تسي ة مخصص ئةزكبة في ئةسنة ئةابة ة ئةةي ة( خالة ب ئعةابة ئةرمط
ئةن بئي .و ة( إث به ي فرو به م ق مخصببببببص ئةزكبة وئةرمط ئةن بئي
وفأ مةطح به مد بل ئةاسبسببب ة ئةدوةي ل (  8حئةسببب بسببببه ئةاسبسببب ة،
وئةةغ رئه في ئةةقد رئه ئةاسبس ة ،وئألخطبءح.

العــرض:
6

جب عرض مصببروف ئةزكبة ةحفةرة في مند مسببةقخ في بئاة ئةدخخ خ
ئةرمس و ئةخسبلة.

6

معيار محاسبة الزكاة (المعدل)
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اإلفصـاح:
7

جب أ تفصس ئةقيئئ( ئةابة ة عحى ئأل خ عاب حي:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

ئةس بسة ئةاسبس ة ئةاسةخدمة في مدبةجة ئةزكبة.
تفبر خ عنبرر وم بةغ وعبء ئةزكبة ئةرئ سة ئةايج ة وئةسبة ة.
لربببببب د مخصببببببص ئةزكبة في ول ئةفةرة ئةسببببببني ة وئإلضبببببببفبه
وئالسة دبةئه ئةةي تات خالل تحك ئةفةرة ولر د آخر ئةفةرة.
م حغ ئةرمط ئةن بئي ئةادةاد ةكخ فةرة سببببببني ة وم بةغ ئةفرو به م نه
وم ق مخصص ئةزكبة ةةحك ئةفةرة ومحخص عق ط دة ب.
ئةسنيئه ئةةي ة( ترمط عن ب ئةزكبة لمطب ي بئ ب و س ب ذةك وئةج ة
ئةادروض عح ب ئةخالف ،إأ وجد ،م ق ئةانشببببببب ة وئة ة ئةدبمة
ةحزكبة وئةدخخ ،وئةا حغ مسخ ئةخالف.

سريان مفعول المعيار:
8

جببب أ ط أ هببذئ ئةاد بببل ئةادببدل مبببةةزئمق مع ئةةسيل إةى ئةادببب ر
ئةدوة ة منسببببببخة ب ئةكبمحة ،و ئةاد بل ئةدوةي ةحةقر ر ئةابةي ةحانشبببببب ه
ئةصغ رة وئةاةيسطة ئةسج() وئةذي س د وفقب ةيضع ئةانش ة) ئعة بلئ
مق  2017/1/1و مددف ،و مق  2018/1/1و مددف..
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