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أصدرت اهليئة العامة للزكاة والدخل السعودية دلياًل 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 354 يوما )طول السنة اهلجرية( أو %2.5 من صايف الربح املعدل.
ما هي أنشطة النقل والتخزين؟

نقل الركاب أو البضائع براً أو جواً أو حبراً  	

أتجري معدات النقل مع سائق أو مشغل  	

خدمات التخزين أو اخلدمات الربيدية أو الربيد السريع  	
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ما هي األصول غري اخلاضعة للزكاة األكثر شيوًعا؟

تشمل احلسميات من الوعاء الزكوي ما يلي:

قطع الغيار اليت تستخدم لصيانة معدات النقل أو التخزين غري  	
املعدة للبيع

املقطورات والقاطرات والطائرات أو السفن 	

وحدات التربيد والصهاريج ومعدات التخزين األخرى 	

ما هي األصول اخلاضعة للزكاة األكثر شيوًعا؟

تشمل اإلضافات إىل الوعاء الزكوي ما يلي:

الدفعات املرحلية املدفوعة للمقاولني أو املقاولني من الباطن  	
خلدمات النقل أو التخزين

الدخل املعرتف به ابستخدام طريقة نسبة اإلجناز ولكن مل  	
يتم حترير فواتري به

القروض املستلمة مقابل أصول النقل احملتفظ هبا كضمان 	

ما هي األسئلة اليت جيب على صانعي القرار يف قطاع النقل 
والتخزين طرحها على أنفسهم؟

هل يتم االحتفاظ بسجالت منفصلة لقطع الغيار  	
املستخدمة يف صيانة املعدات وقطع الغيار املعدة للبيع؟

هل يتم االحتفاظ ابلدفعات املقدمة املستلمة ألكثر من  	
سنة هجرية؟

هل تشمل قيمة األصول غري اخلاضعة للزكاة تكلفة  	
التصليحات العامة؟

كيف ميكن لشركة ـكيبوينت تقدمي املساعدة؟

يعمل فريق الضرائب لدينا مع جمموعة من الشركات يف اململكة 
العربية السعودية واليت لديها مصاحل نقل وختزين واسعة النطاق. إن 
خربتنا الواسعة بقطاع النقل والتخزين إىل جانب خربتنا يف الزكاة، 
جتعلنا مستشارين موثوقني يف جمال القضااي املتعلقة ابلزكاة والنقل 

والتخزين.

إخالء املسؤولية: هذه التوعية الضريبية بناًء على تفسريان للدليل اإلرشادي الصادر عن اهليئة العامة للزكاة والدخل وهو للمعلومات العامة. ننصحك بطلب املشورة املهنية وفقاً لظروف 
عملك اخلاصة.
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