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لالتصال بنا:
علي احملمدعلي
املدير التنفيذي
مكتب علي بن امحد احملمدعلي لالستشارات
احملاسبية

ali.almohammedali@keypoint.com
+966 54 541 8183

رامان أوري
رئيس قسم الضريبة | السعودية

raman.ohri@keypoint.com
+966 50 286 4266

أصدرت اهليئة العامة للزكاة والدخل السعودية دليالً ملساعدة الشركات العقارية يف
احتساب االلتزامات الزكوية .ميكن للمكلف حساب الوعاء الزكوي عن طريق مجع
مصادر التمويل الداخلية واخلارجية (األصول اخلاضعة للزكاة) وحسم األصول الثابتة
واخلسائر املرتاكمة واالستثمارات طويلة األجل منها (األصول غري اخلاضعة للزكاة).
وتكون الزكاة املستحقة على الوعاء الزكوي األعلى من احتسابه على نسبة 2.5%
ملدة  354يوما (طول السنة اهلجرية) أو  2.5%من صايف الربح املعدل.
ما هي األنشطة العقارية؟
بيع وشراء العقارات
أتجري العقارات

مارك جامبل
رئيس قسم الضريبة | البحرين

mark.gamble@keypoint.com
+973 3833 8641

خدمات الوكالة
التقييم العقاري

شيوعا؟
ما هي األصول غري اخلاضعة للزكاة األكثر ً
تشمل احلسميات من الوعاء الزكوي ما يلي:

طارق حق
مدير

tariq.haq@keypoint.com
+973 3628 3351

العقارات حتت التطوير أو التطوير املعدة للبيع حيث:
يتم تصنيف العقار كأصل غري متداول (أو مبوجب املعايري
الدولية إلعداد التقارير املالية يف ظروف معينة كأصل
متداول) يف القوائم املالية
هناك نية لبيع العقار فقط بعد االنتهاء من التطوير

دينيش رايف
مدير

dinesh.ravi@keypoint.com
+966 50 063 8571

عادل فوزي
مدير

adil.fawzi@keypoint.com
+966 53 251 0366

حممد الدليلي
مستشار

mohammed.dalili@keypoint.com
+966 13 845 9229

Your success is our business

العقار غري معروض للبيع يف حالته احلالية
املبيعات أو الدفعات املقدمة املستلمة من العمالء أقل
من  ٪25من قيمة العقار املسجلة يف القوائم املالية للسنة
احلالية (جيب تقييم  ٪25بشكل منفصل وف ًقا للقيمة املبلغ
عنها لكل مشروع تطوير)
عقارات حتت التطوير لالستخدام يف النشاط التجاري
العقارات اليت مت شراؤها من قبل املستأجرين مبوجب عقد إجيار
متويلي (أي األصول املؤجرة)

شيوعا؟
ما هي األصول اخلاضعة للزكاة األكثر ً
تشمل اإلضافات إىل الوعاء الزكوي ما يلي:
الدخل املعرتف به ابستخدام طريقة نسبة اإلجناز ولكن مل
يتم حترير فواتري به
الدفعات املرحلية املدفوعة للمقاولني أو املقاولني من الباطن
يف مشاريع التطوير طويلة األجل
مشاريع عقارية منتهية وجاهزة للبيع

ما هي األسئلة اليت جيب على صانعي القرار يف القطاع
العقاري طرحها على أنفسهم؟
هل ننوي بيع هذا العقار  -أو استخدامه يف نشاطنا
التجاري؟
هل تتجاوز املبيعات أو الدفعات املقدمة املستلمة ما نسبته
 ٪25من القيمة الواردة يف قوائمنا املالية؟
هل مت تصنيف العقار كأصل متداول وحسم من الوعاء
الزكوي؟

كيف ميكن لشركة كيبوينت تقدمي املساعدة؟
يعمل فريق الضرائب لدينا مع جمموعة من الشركات العائلية
يف اململكة العربية السعودية واليت لديها مصاحل عقارية واسعة
النطاق .إن خربتنا الواسعة ابلقطاع العقاري إىل جانب خربتنا يف
الزكاة ،جتعلنا مستشارين موثوقني يف جمال القضااي املتعلقة ابلزكاة
والعقارات.

إخالء املسؤولية :يستند هذا التنبيه الضرييب إىل تفسريان للدليل اإلرشادي الصادر عن اهليئة العامة للزكاة والدخل وهو للمعلومات العامة .ننصحك بطلب املشورة املهنية وفقاً لظروف
عملك اخلاصة.
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