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2030رؤية المملكة العربية السعودية 
الضرائب

:برنامج تحقيق التوازن المالي

أهموأحدنة،متوازميزانيةوتحقيقالعامةالماليةوضعالستدامةاألجلمتوسطالماليللتخطيطآليةالبرنامجيمثل

أهدافحقيقلتالالزمةاإليراداتمبادراتملفبإعدادللحكومة،اإليراداتتعظيمهيللبرنامجاالستراتيجيةالركائز
.الماليالتوازن

والضريبةةالمضافالقيمةضريبةوتشكلرئيسية،مبادراتثالثعلىالحكوميةاإليراداتتعظيمركيزةوتعتمد

النفطيةغيرإليراداتلالرئيسيةالمصادرأهمأحدالمضافةالقيمةضريبةتصبحأنالمتصورومن.منهااثنتيناالنتقائية

.المملكةفي

علىالتشجيع(2)والنفطيةغيراإليراداتتنمية(1)فييتمثلمزدوجا  هدفا  لهافإناإلنتقائية،للضريبةوبالنسبة

الغازيةشروباتوالمالطاقةمشروباتمثلالضارةالسلعبعضعلىضريبةبفرضوذلكالرشيد،االستهالكيالسلوك

.ومشتقاتهوالتبغ

الماليالتوازنتحقيقبرنامجوثيقة: المصدر



أنواع الضرائب الرئيسية
المباشرة وغير المباشرة

:عامةتصنيف الضرائب بصفة 

.وضريبة الشركاتكضريبة الدخل –مباشرة ضرائب •

.الضريبية اإلنتقائيةوالمضافةكضريبة القيمة –غير مباشرة ضرائب •

:الفرق بين التصنيفين

.الضريبيالعبء يتم تحصيلها من الشخص الذي يتحمل : الضرائب المباشرة•

.آخرشخص الضريبي يتّحملهالعبء يتم تحصيلها من شخص ولكن : الضرائب غير المباشرة•



أنواع الضرائب غير المباشرة 

أخرىضرائب 

ضريبة الفنادق•

السياحةضريبة •

الرسوم الجمركية 
ةوالرسوم  االنتقائي

ضريبة تفرض•
السلع على 

المستوردة

ضريبة المبيعات

ضريبة عامة •
تفرض على 
-االستهالك 

أحادية المرحلة

ضريبة القيمة 
المضافة

ضريبة عامة •
تفرض على
-االستهالك

متعددة المراحل



ضريبة القيمة المضافة
ضريبة غير مباشرة



ضريبة القيمة المضافة
اإلطار القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة

نظام ضريبة القيمة 
المضافة

االتفاقية الموحدة لضريبة
القيمة المضافة لدول مجلس 
يةالتعاون لدول الخليج العرب

السعوديةالعربية ضريبة القيمة المضافة في المملكةمستند السياسة الضريبية لنظام * 

وهي رية تطبيقها لكل دولة،ك حيضم هذا المستند القرارات الضريبية المطبقة في المملكة من خالل النظام والالئحة وذلك بخصوص أحكام االتفاقية االختيارية التي تم تر* 

.التي دعمت كتابة النظام والالئحة



الخليجيالتعاونمجلسلدولالمضافةالقيمةلضريبةالموحدةاالتفاقية

.هابالخاصةوالمتطلباتالمضافةالقيمةلضريبةالموحدةالمبادئعلىتنص•

سنفيليهإعللرجوالخليجيالتعاونمجلسلدولالزاميا  دليال  االتفاقيةهذهتمثل•

.المضافةالقيمةلضريبةالمحليةالقوانين

مجلسدوللالمضافةالقيمةضريبةاتفاقيةبيناختالفوأتناقضنشأماحالفي•

قانونمحللتحالتعاونمجلساتفاقيةفإنالمحليالضريبةونظامالخليجيالتعاون

.المحليالمضافةالقيمةضريبة

السعوديةالعربيةبالمملكةالمضافةالقيمةضريبةنظام

ضريبةاقيةاتفإلىاستنادا  المحلينظامهابصياغةالسعوديةالعربيةالمملكةقامت•

.م2017يوليو28فيإصدارهوتمالخليجيالتعاونمجلسلدولالمضافةالقيمة

.م2017أغسطس27فيللنظامالتنفيذيةالالئحةبإصدارالمملكةقامت•

ضريبة القيمة المضافة
نطاق العمل



التزامات الخاضعين للضريبة9.

الضريبة أحكام استرداد 10.

تبادل الدول األعضاء للمعلومات11.

العقوبات والغرامات12.

والطعوناالعتراضات 13.

أحكام انتقالية 14.

أحكام نهائية15.

التعريفات 1.

نطاق التطبيق 2.

التوريدتحديد مكان 3.

الضريبةاستحقاق تحديد تاريخ 4.

الضريبةطريقة احتساب 5.

اإلعفاءات واالستثناءات 6.

األشخاص الملزمون بسداد الضريبة7.

أحكام خصم الضريبة8.

ضريبة القيمة المضافة
األبواب الرئيسية في االتفاقية والنظام والالئحة



ضريبة القيمة المضافة
لمحة عامة

لمراحكافةفيالموردينمنهاتحصيليتمو،الخدماتأو/والسلعواستيرادتوريدعلىالمضافةالقيمةضريبةتفرض•

.النهائيالمستخدميتحملهاوبالتاليالتوريدسلسلة

الذي(راكةالشأشكالمنخرآشكلأيأو)االعتباريأوالطبيعيالشخصهوالمضافةالقيمةلضريبةالخاضعالشخص•

وفقا  الضريبةلغاياتيلبالتسجملزما  أومسجال  ويكونالدخل،تحقيقبهدفومنتظمةمستقلةبصفةاقتصاديا  نشاطا  يزاول

.االتفاقيةألحكام

أولزراعياأوالصناعيأوالتجاريالنشاطويشملومنتظمةمستمرةبصورةيمارسالذيالنشاطهواالقتصاديالنشاط•

.آخرمماثلنشاطوأيماديةغيرأوماديةممتلكاتاستعمالأيأوالخدمةأوالمهني

ضريبةأووالخدماتالسلعضريبةمثل)مشابهةضريبةأنظمةأوالمضافةالقيمةضريبةنظامالدولمنالعديدتطبق•

.(االستهالكضريبة/المبيعات



ضريبة القيمة المضافة
نطاق التطبيق

:على المعامالت التاليةضريبة القيمة المضافةتطبق

.التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو1.

ريبة في الدولة وخدمات موردة إليه من قبل شخص غير مقيم أو غير خاضع للضأتلقي العميل الخاضع للضريبة سلع 2.

.العكسيآلية االحتساب العضو، في الحاالت التي تنطبق فيها 

.من قبل أي شخصاستيراد السلع 3.

فيأوأخرى،عضودولةفيمقيمغيرشخصمنوخدماتسلععضودولةفيللضريبةالخاضعتلقييالتيالحاالتفيالعكسياالحتسابآليةتطبق*

.المجلسدولإقليمفيمقيمغيرشخصمنخدماتعضودولةفيالمقيمللضريبةالخاضعفيهايتلقىالتيالحاالت



ضريبة القيمة المضافة
الملزم بالسداد بموجب االتفاقية 

:العامالمبدأ 

الضريبيةالجهةإلىللضريبةالخاضعةالخدماتأوالسلعتوريداتعلىالمستحقةالضريبةبسدادللضريبةالخاضعيلتزم

.التوريدمكانفيهايقعالتيالعضوالدولةفيالمختصة

الدولةفيتصةالمخالضريبيةالجهةإلىالمبلغهذابسدادملزما  يصبحيصدرهافاتورةعلىضريبةمبلغيذكرشخصكل

.التوريدمكانفيهايقعالتيالعضو

:الملزم بسداد الضريبة عند االستيراد

المستحقةبةالضريبسدادملزما  الموحدالجمارك(قانون)نظامألحكاموفقا  كمستوردبهالمعترفأوالمعينالشخصيكون

.االستيرادعن

:العميل الملزم بسداد الضريبة وفقا  آللية االحتساب العكسي

الدولةهذهفيريبةللضالخاضعالعميليصبحفيها،مقيما  المورديكونالعضودولةفيالخدماتأوالسلعتوريدمكانكانإذا

.المستحقةالضريبةبسدادملزما  



نسبة  الضريبة
صمضريبة المدخالت القابلة للخضريبة المخرجات

التطبيقمجاالت

سبة خاضعة للضريبة بالن

األساسية
غالبية السلع والخدمات•5%

بة خاضعة للضريبة بنس

الصفر
0%

(االنتقاليةالمرحلةخاللالمملكةخارج)الخليجيالتعاونمجلسدولخارجإلىالصادرات•

بالنقلالصلةذاتوالتوريداتالمملكةوإلىمنوالركابالسلعنقلخدمات•

والدواءللغذاءالعامةوالهيئةالصحةوزارةمنالصادرةللقائمةوفقا  المؤهلةالطبيةوالمعداتاألدويةتوريد•

وقابلبالمائة99عنتقلالنقاوةبنسبةخالصيكونعندما)االستثمارألغراضوالبالتينوالفضةالذهبتوريدات•
(العالميالسبائكسوقفيللتداول

ال يوجدمعفاة من الضريبة
السكنيةالعقاراتتأجير•

خصمأوعمولةأورسممقابلهاتحصيليتمالالتيالماليةالخدمات•

ال ينطبقال ينطبقخارج نطاق الضريبة

العاموالتعليمالعامة،الصحيةالرعايةمثل:عامةسلطةبصفتهاالحكوميةالجهاتتمارسهاالتيالتوريدات•

الرابعةللدرجةقاربهأأحدبواسطةأو،الموردبواسطةدائمكسكناستخدامهاتمالتيالعقاراتتوريد•

االقتصاديالنشاطنقل•

لنفسهاالعتباريالشخصبهايقومالتيالتوريدات•

العملربمعالموظفونعالقة•

ضريبة القيمة المضافة
المعالجات الضريبية المطبقة في المملكة



ضريبة القيمة المضافة
الفرق بين األنشطة الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة

القيمةضريبةمنمعفاةاقتصاديةأنشطةحصرا  تمارسالتيالمنشآت
يمكنهااللوبالمقاب.الضريبةنظامفيالتسجيلعليهايتوجبالالمضافة،
.وتكاليفهاهامشترياتعلىالمتكبدةالمضافةالقيمةضريبةباستردادالمطالبة

الصفرنسبةبللضريبةخاضعةاقتصاديةأنشطةحصرا  تمارسالتيالمنشآت
ضريبةداداستر/خصمويمكنهاالضريبةنظامفيالتسجيللهايجوز،بالمائة
مثال)بالتسجيلقامتإذاوتكاليفهامشترياتهاعلىالمتكبدةالمضافةالقيمة

.(التصديرشركات



ضريبة القيمة المضافة
تاريخ االستحقاق

لةمعامكلعلىالمستحقةالضريبةاحتسابيتمأنيجب

علىاء  بنوذلكالصحيحة،الضريبيةالفترةفيشراء/بيع

:التاليةالمعايير

:أحد التواريخ التالية، أيها أقرب

التواريخأحدفيمستحقةالمضافةالقيمةضريبةتصبح

:أقربأيهاالتالية،

الذيأواحتهاإتأوالسلعتسليمفيهيتمالذيالتاريخ1.

الخدمةتقديممالتاكفيهيتم

علقيتفيماضريبيةفاتورةأيإصدارتاريخ2.

أو،بالتوريد

فيوللمقابل،الكاملأوالجزئياالستالمتاريخ3.

المستلمالمبلغحدود

/البضاعةتسليم

الخدمةأداء
وأالمقابلتلقيالفاتورةصدارإ

منهجزء



الفتراتحديدتحريةوتركتشهر،عنتقلالبمدةالضريبيةالفترةالمضافةالقيمةلضريبةالموحدةاالتفاقيةحددت•

.عضودولةلكلفترةبكلالخاصالضريبياإلقرارتقديموتاريخالضريبية

40السنويةاتهمإيرادتتجاوزالذينلألشخاصشهرالضريبيةالفترةتكونأنعلىبالمملكةالضريبةتشريعاتنصت•

.لايرمليون40السنويةإيراداتهمتتجاوزالالذينلألشخاصأشهروثالثة،لايرمليون

أحقيةوكذلكباإلقرار،هاعناإلقراريتمالتيالضريبةتقييمأحقيةالمختصةالضريبيةللهيئةالضريبيةالتشريعاتمنحت•

.النظاميةالمدةخاللاإلقراربتقديمللضريبةالخاضعالتزامعدمحالفيالمستحقةالضريبةتقييم

ومعاينةوالمستنداتترالدفاعلىواالطالعوالتفتيشالتقييمحقمنبالهيئةالخاصةالحقوقالضريبيةالتشريعاتتتضمن•

الهيئة،تجاهريبةللضالخاضعينالتزاماتتضمنتكماوالغرامات،العقوباتوفرضالقضائيةالضبطيةوحقاإلنتاجأماكن

علىاضاالعترفيوحقهممحددةزمنيةمددخاللاالشعاراتتلقيفيحقهمتتضمنوالتيالهيئةلدىحقوقهموكذلك

.المختصةالقضائيةوالجهاتاللجانلدىالهيئةقرارات

ضريبة القيمة المضافة
اإلقرارات وحقوق الهيئة وحقوق الخاضع للضريبة



الضريبة االنتقائية
ضريبة غير مباشرة



الضريبة االنتقائية
اإلطار القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام 
الضريبة االنتقائية

نظام الضريبة 
االنتقائية

االتفاقية الموحدة للضريبة 
االنتقائية لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

مستند السياسة الضريبية لنظام الضريبة االنتقائية في المملكة العربية السعودية* 

هي رية تطبيقها لكل دولة، وك حيضم هذا المستند القرارات الضريبية المطبقة في المملكة من خالل النظام والالئحة وذلك بخصوص أحكام االتفاقية االختيارية التي تم تر* 

.التي دعمت كتابة النظام والالئحة



الضريبة االنتقائية
لمحة عامة

تحصيلويتمالكماليةوالسلعوالبيئةبالصحةالضارةالسلعومنهامعينةسلععلىمحددةبنسبةاالنتقائيةالضريبةتفرض•

.النهائيالمستهلكعبئهاويتحملواحدةمرحلةعلىالضريبة

.الغازيةوالمشروباتالطاقةومشروباتومشتقاته،التبغتشملاالنتقائيةللضريبةالخاضعةسلعال•

الهيئةفيتسجيلالتخزينهاأوانتاجهاأواالنتقائيةالسلعاستيرادنشاطممارسةفييرغبونالذيناألشخاصعلىيتعين•

.االنشطةتلكمزاولتهمقبلاالنتقائيةالضريبةألغراضوالدخلللزكاةالعامة

:بيانهااآلتيالنسببواقعالنهائيالمنتجبيعسعرعلىاالنتقائيةالضريبةتطبق•

المشروبات الغازية مشروبات الطاقة  التبغ ومشتقاته

%50 %100 %100



الضريبة االنتقائية
المستودع الضريبي

اوحيازة،أويل،تحوأوبإنتاج،(الضريبيةالجهةقبلمنلهالموافق)لهللمرخصفيهيسمحالذيالمكانهوالضريبيالمستودع

.للضريبةمعلقوضعتحتالمستوردةأومحليا  المنتجةاالنتقائيةالسلعتلقيأوتخزين،

ألحكاموفقا  المستوردةأومحليا  المنتجةاالنتقائيةالسلععلىالضريبةاستحقاقفيهيعلقالذيالوضعهوللضريبةالمعلقالوضعو

.العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسلدولاالنتقائيةللضريبةالموحدةاالتفاقيةمنالخامسةالمادة

:إليهاالمشاراالتفاقيةمنالخامسةالمادةفيالمغطاةالحاالتتشمل

.لهلمرخصاقبلمنمحليا  المنتجةاالنتقائيةالسلعتلقيأوتخزينأوحيازة،أوتحويل،أواالنتقائية،السلعإنتاج-1

:اآلتيةالحاالتمنأيفيللضريبةمعلقوضعتحتاالنتقائيةالسلعنقل-2

أخرىعضودولةأيأوذاتهاالعضوالدولةفيآخرضريبيمستودعإلىضريبيمستودعمن(أ

الموحدالجماركامنظألحكاموفقا  التصديرإعادةأوللتصديرالمجلسدولإقليممنالسلعخروجمكانإلىضريبيمستودعمن(ب

عضودولةفيضريبيمستودعإلىاالستيرادعند(ج



الضريبة االنتقائية
الملزم بالسداد بموجب االتفاقية 

:هوالمستحقةالضريبيةبسدادالملزمالشخص

.للضريبةمعلقوضعخارجانتقائيةسلعينتجالذيالشخص1.

الجهةتحددهلماوفقا  للضريبةمعلقوضعخارجعليهاالمستحقةالضريبةتسددلمانتقائيةسلعيحوزالذيالشخص2.

.الضريبية

.للضريبةمعلقوضعمناالنتقائيةالسلععناإلفراجعندلهالمرخص3.

للضريبةمعلقوضعفيتلفهاأوفقدانهابسببلالستهالكاالنتقائيةالسلعطرحعندلهالمرخص4.

.االنتقائيةالسلعمستورد5.

.الضريبيالتعليقلشروطخالفا  االنتقائيةالسلعنقلعندلهالمرخص6.

.لالستهالكانتقائيةسلعا  يطرحآخرشخصأي7.



الضريبة االنتقائية
تاريخ االستحقاق

:ةاآلتيالحاالتفيلالستهالكمطروحةالسلعوتعدلالستهالكاالنتقائيةالسلعطرحتاريخفيالضريبةتستحق

إنتاج السلع اإلنتقائية خارج وضع معلق للضريبة

االفراج عن السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة

حيازة السلع االنتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها

استيراد السلع االنتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة

الفقدانأنلهلمرخصايثبتولمفيهاكانتالتيالدولةفيللضريبةمعلقوضعفيتلفهاأواالنتقائيةالسلعفقدان
السيطرةعنخارجالتلفأو



الضريبة االنتقائية
اإلقرارات 

كلمدةوتحددللدولةالماليةبالسنةالضريبيةالفتراتترتبط•
ستةالسنةيفيكونبحيثتقويميينبشهرينضريبيةفترة

.ضريبيةفترات

االنتقائيةةبالضريبالخاصةالضريبيةاإلقراراتتقديميجب•
فترةالنهايةيليالذيعشرالخامساليومأقصاهموعدفي

.الضريبية

علىالضريبياإلقراريتضمنأنيجباألقل،على•
تحقةالمسالضريبةقيمةوحساباإلقرار،مقدمعنمعلومات

ستهالك،لالطرحتالتياالنتقائيةالسلعأنواعمننوعلكل
تمالتيالسلعوبيانالضريبيالمستودعرخصةورقم

.ضريبيمستودعكلمنعنهااالفراج



األسئلة



شكرا  جزيال  


