
الدليل التفاعلي

للخدمات اإللكترونية

اإلصدار األول | فبراير 2022م



بعـض  إيضـاح  بغـرض  اإلرشـادي  الدليـل  هـذا  والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  أصـدرت 

المعالجـات ذات الصلـة بتطبيـق األحـكام النظاميـة السـارية فـي تاريـخ إصـداره، وال يعـد 

المعمـول  واللوائـح  األنظمـة  أحـكام  مـن  أي  علـى  تعديـل  بمثابـة  الدليـل  هـذا  محتـوى 

المملكـة.  فـي  بهـا 

-حيثمـا  الدليـل  هـذا  فـي  الـواردة  التوضيحيـة  للمعالجـات  تطبيقهـا  علـى  الهيئـة  وتؤكـد 

تنطبـق-، وذلـك فـي ضـوء النصـوص النظاميـة ذات الصلـة، وفـي حـال تعديـل أي إيضـاح 

المعالجـة  تطبيـق  فـإن  معـدل-  غيـر  نظامـي  -لنـص  الدليـل  هـذا  فـي  وارد  محتـوى  أو 

التوضيحيـة المحدثـة يكـون علـى المعامـات التـي تتـم بعـد تاريـخ نشـر النسـخة المحدثة 

للهيئـة. اإللكترونـي  الموقـع  علـى  الدليـل  مـن 



3 الخدمات اإللكترونية

المقدمة

وتوجيـه  إرشـاد  بهـدف  اإلرشـادي  الدليـل  هـذا  والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  ت  أعـدَّ

وكيفيـة  اإللكترونيـة  الخدمـات  معرفـة  إلـى  واألعمـال  المنشـآت  أصحـاب  مـن  المكلفيـن 

الجمركيـة  والتعامـات  والضريبيـة  الزكويـة  معاماتهـم  تنفيـذ  لهـم  لتتيـح  عملهـا 

. نًيـا و لكتر إ

مـن  المقدمـة  اإللكترونيـة  للخدمـات  والتفصيلـي  الوافـي  الشـرح  إلـى  الدليـل  يسـتند 

فعاليـة،  وأكثرهـا  الطـرق  بأسـهل  منهـا  االسـتفادة  وكيفيـة  عملهـا  وأسـاليب  الهيئـة 

والعمـاء. المكلفيـن  علـى  التيسـير  بهـدف  وذلـك 

بالخطـوات  المكلفيـن  ربـط  علـى  اإلرشـادي  الدليـل  هـذا  خـال  مـن  الهيئـة  وتحـرص 

المضافـة،  القيمـة  فيهـا  بمـا  الضريبـة  ودفـع  المعامـات  إجـراء  لكيفيـة  التطبيقيـة 

واالسـتقطاع، والسـلع االنتقائيـة، والتصرفـات العقاريـة، وضريبـة الدخـل، علـى المنشـآت 

وصعوبـات. تعقيـدات  دون  إلكترونًيـا  األجنبيـة 



4 الخدمات اإللكترونية

المحتويات

ضريبة الدخل على الزكاة
المنشآت األجنبية

ضريبة التصرفات العقاريةضريبة السلع االنتقائية

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة االستقطاع

خدمات عامة الجمارك



الزكاة



6

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التسجيل  في الزكاة

يخضع للزكاة كل نشاط تجاري أو اقتصادي يقصد به كسب المال. وعند تسجيل المنشأة في 
وزارة التجارة، يتم إنشاء رقم مميز )TIN(، وفور إنشائه يتعين على المكلَّف تسجيل الدخول 
وبعد  األولي،  التسجيل  الستكمال  والجمارك  والضريبة  الزكاة  لهيئة  اإللكترونية  البوابة  إلى 

انتهاء العملية مباشرة، سيتم التسجيل تلقائًيا في خدمات الزكاة.

خطوات الحصول على الخدمة

 جميع المنشآت التي 

تمارس نشاًطا تجارًيا 

وتخضع ألنظمة الزكاة.

zatca.gov.saاضغط هنا

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة

يوم عمل واحد

التسجيل في الزكاة

تسجيل المنشأة في  	

وزارة التجارة

عقد تأسيس المنشأة  	

)للشركات فقط(

اضغط هنا

المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إكمال التسجيل لدى 

وزارة التجارة.
سجل الدخول

سجل الدخول على 

البوابة اإللكترونية

انتقل إلى الزكاة 

وضريبة الدخل

التسجيل في البوابة اإللكترونية 

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أكمل نموذج تسجيل الزكاة/ضريبة الدخل

سوف تتلقى إخطارًا عند اكتمال الطلب 

14

6

2

5

3

https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_048.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx


7 تعديل بيانات التسجيل

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

يمكنك من خال هذه الخدمة إجراء تعديات على البيانات في البوابة اإللكترونية، بما في 
ذلك بيانات المساهمين والبيانات المالية.

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في الزكاة وضريبة الدخل

اضغط هنا

تعديل بيانات التسجيل

يوم عمل واحد

تقديم طلب تعديل 

التسجيل

سجل الدخول 

على البوابة

انتقل إلى الخدمات العامة ثم اختيار 

تبويب "تحديث / إيقاف التسجيل"
حدد عرض / تعديل التفاصيل

اختر البيانات التي ترغب في 

تعديلها وقم بإرفاق الوثائق
قم بتسليم الطلب 

خطوات الحصول على الخدمة

12

5

3

4

zatca.gov.sa

التطبيق

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_004.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


8 تسجيل شركة قابضة

خطوات الحصول على الخدمة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة قناة الخدمة

مملوكة  تابعة  وشركات  قابضة  شركة  وإضافة  تسجيل  من  الشركات  الخدمة  هذه  ن  تمكِّ
 .% 100 بنسبة 

 المنشأة القابضة ومجموعة 

المنشآت التابعة لها

اضغط هنا 3 أيام عمل )بعد تقديم 

الطلب(

تسجيل شركة قابضة

عقد التأسيس للشركة  	

القابضة والتابعة

السجالت التجارية  	

للشركات القابضة 

والتابعة

تسجيل جميع  	

الشركات القابضة 

والتابعة

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة

انتقل إلى عامة تبويب 

تسجيل /  إلغاء شركة قابضة

اختر " تسجيل شركة 

قابضة"

امأل بيانات المنشأة التابعة 

لها ومن ثم تقديمها

سوف تتلقى إخطارًا 

عند اكتمال الطلب

12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_061.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
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خطوات الحصول على الخدمة

إلغاء تسجيل شركة قابضة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التابعة  الشركات  أو  قابضة  شركة  تسجيل  إلغاء  من  الشركات  الخدمة  هذه  تمّكن 
 .%100 بنسبة  مملوكة 

 المنشأة القابضة ومجموعة 

المنشآت التابعة لها

اضغط هنا 3 أيام عمل )بعد تقديم 

الطلب(

إلغاء تسجيل شركة قابضة

طلب سابق معتمد 

لتسجيل شركة قابضة

سجل الدخول على 

البوابة اإللكترونية

انتقل إلى طلب تسجيل/

إلغاء شركة قابضة

حدد إلغاء تسجيل 

شركة قابضة

قم بملء بيانات المنشأة 

التابعة لها وتقديمها 

سوف تتلقى إخطارًا 

عند اكتمال الطلب

1

4

2

5

3

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_060.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


10 تقديم اإلقرار الزكوي

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة تقديم اإلقرارات المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل لفترة مالية محددة 
)بما في ذلك نماذج تسعير المعامات(، وسيكون إقرارك متاح لتقديمه في الموعد المحدد 

على بوابة الهيئة.

 جميع المكلَّفين 

لين في الزكاة المسجَّ

تقديم اإلقرار الزكوي

التأكد من بيانات التسجيل 	

التأكد من صحة نوع اإلقرار  	

والفترة المالية

البيانات المالية للمنشأة 	

نموذج تسعير المعامالت 	

* قد تختلف المتطلبات بناء على  	

نوع اإلقرار

سجل الدخول إلى البوابة 

اإللكترونية للهيئة

اختيار اإلقرار المراد تقديمهاختيار اإلقرارات

تعبئة اإلقرار بالبيانات 

المالية وتقديمه

سيصلك إشعار باستام الطلب عن طريق 

الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني

فوري
اضغط هنا

1

4

2

5

3

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_051.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


11 تعديل اإلقرار الزكوي

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة تعديل اإلقرارات الزكوية بعد تقديمها.

جميع المكلَّفين 

لين في الزكاة المسجَّ

اضغط هنا فوري

تعديل اإلقرار الزكوي

أسباب التعديل 	

إرفاق المستندات 	

تعديل البيانات المالية 	

سجل الدخول على 

البوابة اإللكترونية
اختيار االقرارات وتحديد 

اإلقرار المراد تعديله 

اختيار تعديل اإلقرار

تعديل اإلقرار 

وتقديمه

سيصلك إشعار باستام الطلب عن طريق 

الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني

1

4

2

5

3

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_052.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


12 دفع الزكاة

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

بعد تقديم اإلقرار أو تعديله، سيتم إنشاء فاتورة "سداد" تحتوي على رقم الفاتورة والمبلغ 
المصرفية  الخدمات  طريق  عن  إما  المدفوعات،  سداد  بعدها  للمكلف  ويمكن  المستحق، 

اإللكترونية، أو من خال مدى.

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا فوري

دفع الزكاة

إقرار مكتمل للزكاة

قم بالسداد من خال استلم فاتورة سداد

الخدمات المصرفية

سيصلكم إشعار بالسداد عن طريق 

الرسائل النصية والبريد اإلكتروني
123

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_053.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحاالت التي تواجه فيها صعوبات 

في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

لين   جميع المكلَّفين المسجَّ

في الزكاة 

اضغط هنا

20 يوم عمل

)بعد استكمال الوثائق(

تقديم طلب عبر البوابة 	

سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط 	

كشف حساب بنكي آلخر 3 أشهر 	

توضيح مبررات طلب التقسيط 	

تقديم كافة اإلقرارات المستحقة 	

سداد كامل المبالغ المستحقة األخرى 	

سّجل الدخول على 

البوابة اإللكترونية

اختر إنشاء طلب ثم اختر خطة 

تقسيط الزكاة

اختر طلب جديد ثم قم بتعبئة 

الطلب وإكمال الخطوات 

لتسليم الطلب وسداد الدفعة 

المقدمة لطلب التقسيط

في حال الموافقة سيصلك 

إشعار بخطة التقسيط

ثم االنتقال الى تبويب الضرائب 

المباشرة الزكاة / ضريبة الدخل

اختر ايقونة تقسيط 

الزكاة / ضريبة الدخل

12

56

3

4

13 طلب الدفع بالتقسيط

طلب الدفع بالتقسيط

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_035.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


14 الشهادة الفورية

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر لك هذه الخدمة الحصول على الشهادة بشكل فوري وذلك بعد تقديم اإلقرارات المتعلقة  توفِّ

بالزكاة لفترة مالية محددة وسداد المدفوعات التابعة لها.

المكلفون المسجلون في 

الزكاة وضريبة الدخل

اضغط هنا فوري

الشهادة الفورية

إقرار مكتمل للزكاة 	

دفع المبالغ  	

المستحقة

سجل الدخول على 

البوابة اإللكترونية
انتقل إلى اإلقرارات 

ثم عرض اإلقرارات

اختر القرار المراد تقديمه وقم بتعبئة 

البيانات المالية ثم اضغط على تقديم

سيصلك إشعار اإلقرار ورقم الفاتورة عن 

طريق الرسائل النصية والبريد اإللكتروني

ستصدر الشهادة الفورية 

بعد سداد الفاتورة 

12

5

3

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_081.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


15

خطوات الحصول على الخدمة

طلب الحصول على شهادة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة تقديم طلب الحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة.

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا يومي عمل

 )بعد تقديم الطلب(

طلب الحصول على شهادة

عدم وجود حاالت  	

تقديم إقرارات أو 

مدفوعات متأخرة

ال توجد أي التزامات  	

حالية

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة عبر الرابط التالي  

Zatca.gov.sa

ثم انتقال إلى تبويب الزكاة 

والضريبة
حدد طلب للحصول على شهادة 

سيصلك إشعار بالشهادةتعبئة النموذجحدد طلب جديد

12

4

3

56

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_076.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1043
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


16

خطوات الحصول على الخدمة

طلب اإلفراج عن عقد

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إذا كنت ال تستطيع الحصول على الشهادة بسبب إجراءات االعتراض أو االستئناف أو أي سبب 

آخر، فإن هذه الخدمة توفر لك الحصول على إفراج عن عقد يستخدم في عقود محددة.

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في الزكاة وضريبة الدخل

اضغط هنا
3 أيام عمل 

)بعد تقديم الطلب(

طلب اإلفراج عن عقد

نسخة من العقد أو من أمر  	

الشراء

سداد المستحقات الواجبة  	

السداد

تقديم اإلقرارات المستحقة 	

سداد الضريبة / الزكاة عن  	

العقد المفرج عنه

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة عبر الرابط التالي 

 Zatca.gov.sa

انتقل إلى تبويب الزكاة 

والضريبة والجمارك

انتقل إلى طلب نموذج 

اإلفراج عن عقد

حدد طلب جديد
قم بتعبئة البيانات 

المطلوبة 

في حالة الموافقة والسداد سيصلكم 

إشعار باإلفراج عن العقد 

12

5

3

6 4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_068.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1043
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1043
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


17

خطوات الحصول على الخدمة

طلب اعتراض على إعادة التقييم

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة تقديم طلب اعتراض على اإلقرار الُمعاد تقييمه. توفِّ

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا يمكن للمكلَّف تقديم 

اعتراض إلى لجنة الفصل 

في األمانة العامة للجان 

الضريبية في حال لم تقدم 

الهيئة أي قرار في غضون 

90 يوم

طلب اعتراض على إعادة التقييم

دفع المبالغ غير  	

المتنازع عليها كاماًل 

قبل االعتراض

شرح أسباب االعتراض 	

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
حدد طلب اعتراض على اإلقرارانتقل إلى االعتراضات

تعبئة نموذج الطلب
ستتلقى رسالة نصية قصيرة ورسالة 

بالبريد اإللكتروني عند تقديم االعتراض 

12

5

3

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_071.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


ضريبة القيمة المضافة



19

خطوات الحصول على الخدمة

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة )منشآت(

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة التسجيل كـ "منشآت" خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وعند التسجيل في توفِّ

الخدمة، سيتم إنشاء رقم حساب لضريبة القيمة المضافة.

 المنشآت التي تمارس 

نشاط اقتصادي خاضع 

لضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا يوم عمل واحد 

)بعد تقديم الطلب(

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة )منشآت(

وصول اإليرادات السنوية 

لحد التسجيل اإللزامي 

أو االختياري

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
 االنتقال إلى تبويب 

الخدمات العامة

انتقل إلى عامة التسجيل 

في قيمة الضريبة المضافة

قم بتعبئة نموذج التسجيل 

وتسليم الطلب

سيصلك إشعار لشهادة ضريبة 

القيمة المضافة عند اكتمال الطلب

zatca.gov.sa

12

5

3

4

التطبيق

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_001.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


20

خطوات الحصول على الخدمة

تسجيل األفراد في ضريبة القيمة المضافة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تخص هذه الخدمة األفراد الذين يمارسون نشاًطا اقتصادًيا في المملكة. وعند التسجيل في 

الخدمة، سيتم إنشاء رقم حساب لضريبة القيمة المضافة.

األفراد الذين يمارسون 

نشاط اقتصادي خاضع

لضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا
يوم عمل واحد 

)بعد تقديم الطلب(

تسجيل األفراد في ضريبة القيمة المضافة

األفراد الذين تزيد إيراداتهم

السنوية على 375,000

ريال

التسجيل اختياري لمن

تزيد إيراداتهم السنوية عن

187,500 ريال وتقل عن

375,000 ريال

اختر التسجيل كفرد طبيعي 

في ضريبة القيمة المضافة 
قم بتعبئة  نموذج التسجيل 

وتسليم الطلب

سيصلك إشعار بشهادة ضريبة 

القيمة المضافة عند اكتمال الطلب

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
12

4

3

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_002.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


21 تسجيل مجموعة في ضريبة القيمة المضافة 

خطوات الحصول على الخدمة

عملية يجتمع بموجبها اثنين أو أكثر من األشخاص االعتباريين المقيمين ألغراض التسجيل 

في ضريبة القيمة المضافة.

عند موافقة الهيئة على طلب تسجيل المجموعة، يتم معاملة المجموعة على أنها شخص 

واحد ألغراض ضريبة القيمة المضافة، من دون اإلخال بالمسؤولية التضامنية لكل من أعضاء 

المجموعة.

اإللكترونية  البوابة  خال  من  كمجموعة  التسجيل  ميزة  للمنشآت،  الخدمة  هذه  توفر  كما 

للهيئة.

تسجيل مجموعة في ضريبة القيمة المضافة 

انتقل إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة 

 يتم اختيار أيقونة طلب تسجيل / 

إلغاء تسجيل مجموعة في ضريبة 

القيمة المضافة 

قم بملء االستمارة 

وحمل الوثائق 

سوف تتلقى إخطاًرا عند 

اكتمال الطلب

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة  
12

5

3

4



22 تسجيل مجموعة في ضريبة القيمة المضافة 

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

اعتباريين  شخصين  أي  بإمكان 

المملكة  في  مقيمين  أكثر  أو 

حال  ضريبية  كمجموعة  التسجيل 

توافر الشروط النظامية لذلك

ممثل المجموعة: 	

معلومات المبيعات أو المشتريات المؤهلة لدفع ضريبة القيمة  	

المضافة على المستوى اإلجمالي للمجموعة

تنشأ المجموعة الضريبية اعتباًرا من اليوم األول للشهر التالي من  	

تاريخ موافقة الهيئة على طلب التسجيل أو أي تاريخ الحق تحدده

أعضاء المجموعة اآلخرين 	

رقم التسجيل الضريبي إن وجد 	

معلومات عمليات المبيعات أو المشتريات التي تنطبق عليها  	

ضريبة القيمة المضافة

دليل االرتباط مع عضوية المجموعة 	

اضغط هنا

3 أيام عمل

 )بعد تقديم الطلب(

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_003.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


23 تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

يمكنك من خال هذه الخدمة، إجراء تعديات على تفاصيل التسجيل في القيمة المضافة، 

بما في ذلك رقم اآليبان.

تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

 انتقل إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

انتقال إلى عرض / تعديل تفاصيل 

تسجيل قيمة الضريبة المضافة

حدد تعديل تفاصيل تسجيل 

قيمة الضريبة المضافة
اختر البيانات التي ترغب في تعديلها 

وقم بإرفاق الوثاق ذات الصلة 
تسليم الطلب 

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة
12

46

3

5

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا
 يوم عمل واحد

 )بعد تقديم الطلب(

تقديم طلب تعديل 

التسجيل مع ذكر األسباب
اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_077.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022


24 تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ينبغي على األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم الضريبية واإلفصاح 

عن جميع التعامات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة. وتتيح هذه الخدمة 

تقديم اإلقرارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

حدد اإلقرار المراد تقديمه
تقديم نموذج إقرار ضريبة 

القيمة المضافة 

 انتقل إلى تبويب الضرائب غير

المباشرة  - ضريبة القيمة المضافة

المبيعات الخاضعة 

للنسبة األساسية

المشتريات الخاضعة 

للنسبة األساسية

انتقل الى اإلقرارات الضريبية 

تسليم الطلب وسيصلك إشعار باستام 

اإلقرار وبمبلغ الفاتورة عن طريق الرسائل 

القصيرة والبريد االلكتروني

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
13

6

2

4

7

5

8

لين  جميع األشخاص المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا فوًرا )بعد تقديم الطلب(

بيانات إجمالي  	

المبيعات

بيانات إجمالي  	

المشتريات

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_009.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


25 تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

في حال وجود حاجة لتعديل اإلقرار الضريبي، يمكن للمكلَّف االستفادة من هذه الخدمة في 

إجراء التعديل على اإلقرار المقدم سابًقا.

تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة 

اختيار تعديل اإلقرار من 

أسفل الصفحة
تعديل بيانات اإلقرار وتسليمه

سيصلك إشعار باستام 

اإلقرار وبمبلغ الفاتورة

 انتقل إلى تبويب الضرائب غير

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

االنتقال لإلقرار الضريبي 

المراد تعديله 

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
13

6

2

45

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا يوم عمل واحد 

)بعد تقديم الطلب(

أسباب التعديل 	

إرفاق المستندات 	

تعديل البيانات المالية 	

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_078.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022


26

خطوات الحصول على الخدمة

طلب تغيير فترة تقديم اإلقرارات

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

بشكل  أو  سنة  ُربع  كل  لتكون  اإلقرارات،  تقديم  فترة  تغيير  طلب  إمكانية  الخدمة  هذه  تتيح 

شهري، ويشترط لتغيير موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الحصول على موافقة الهيئة.

طلب تغيير فترة تقديم اإلقرارات

امأل االستمارة وقدم الطلب

 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

اختر إقرارات ضريبة القيمة المضافة 

ثم اختر طلب تغيير فترة تقديم 

إقرارات ضريبة القيمة المضافة

سيصلك إشعار باستام الطلب

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة  
13

4

2

6

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا يوم عمل واحد 

)بعد تقديم الطلب(

تقديم جميع 

اإلقرارات الضريبية

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_011.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022


27 طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت 

خطوات الحصول على الخدمة

للتوريدات  تنسب  التي  المدخات  ضريبة  قيمة  الحتساب  االفتراضية  الطريقة  تستخدم 

الخاضعة للضريبة، والمعفاة من الضريبة ألغراض تحديد نسبة ضريبة المدخات التي يمكن 

خصمها.

وقد ال تكون هذه الطريقة هي األكثر دقة في بعض الحاالت، وذلك ألنها قد تعطي تمثيًا 

غير دقيق لضريبة المدخات التي تنسب للتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي 

فإن استخدام هذه الخدمة لتقديم طلب الحصول على موافقة الستخدام طريقة الحتساب 

الخصم النسبي غير الطريقة االفتراضية.

طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت 

 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة
انتقل إلى طلبات المكلف

اختر إنشاء استعراض الطلبات 
حدد طلب استخدام طريقة الخصم 

النسبي لضريبة المدخات
اماء االستمارة وتسليم الطلب 

سيتم إعامك بناء على قرار الهيئة

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة
1

5

7

23

46



28 طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت 

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

شرح الخدمةقناة الخدمةالمتطلبات

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا

3 أيام عمل  

)بعد تقديم الطلب(

سبب الطلب 	

الطريقة المقترحة  	

لخصم ضريبة 

المدخالت ونسبتها

األدلة الداعمة لدقة  	

الطريقة المقترحة 

لخصم ضريبة 

المدخالت

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_012.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
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خطوات الحصول على الخدمة

طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحاالت التي تواجه فيها صعوبات 

في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

لين   جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا 20 يوم عمل 

)بعد استكمال الوثائق(

طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط

تقديم طلب عبر البوابة 	

سداد الدفعة المقدمة لطلب  	

التقسيط

كشف حساب بنكي آلخر 3 أشهر 	

توضيح مبررات طلب التقسيط 	

تقديم كافة اإلقرارات المستحقة 	

سداد كامل المبالغ المستحقة  	

األخرى

اختر أيقونة تقسيط ضريبة 

القيمة المضافة

اختر طلب جديد ثم قم بتعبئة الطلب 

وإكمال الخطوات لتسليم الطلب
في حال الموافقة

سيصلك إشعار بخطة التقسيط 

 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
1

4

23

5

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_064.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

طلب استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة

تتيح لك هذه الخدمة طلب استرداد األرصدة الدائنة في ضريبة القيمة المضافة.

طلب استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة
 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

انتقل إلى عامة تبويب استرداد 

المدفوعات لضريبة القيمة المضافة
قم بإنشاء طلب استرداد مدفوعات

12

34

سيصلك إشعار باستام طلبك وسنبلغك بالقرار 

بعد االنتهاء من التقييم طلب االسترداد 
5

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

اضغط هنا30 يوم عمل

وجود رصيد دائن 	

رقم الحساب  	

البنكي "آيبان"

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_015.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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خطوات الحصول على الخدمة

تسجيل األشخاص المؤهلين لإلسترداد في ضريبة القيمة المضافة 

توفر هذه الخدمة خاصية استرداد ضريبة القيمة المضافة للجهات المحددة من وزارة المالية 
كالجمعيات الخيرية والجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

تسجيل األشخاص المؤهلين لالسترداد في ضريبة القيمة المضافة 

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
االنتقال إلى عامة  الخدمات اإللكترونية 

ومن ثم الضغط على قيمة الضريبة المضافة 

اختر خدمة  تسجيل األشخاص 

المؤهلين لاسترداد في ضريبة 

القيمة المضافة

تعبئة النموذج وتقديم 

طلب التسجيل كشخص 

مؤهل لاسترداد 

سيصلك إشعار عبر الرسائل 

القصيرة أو البريد اإللكتروني

1

4

2

5 3

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

 ال يوجد

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  	

)للجمعيات الخيرية(

أن يكون ضمن القائمة المعتمدة من وزارة المالية  	

)للجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية(

عدم ممارسة نشاط اقتصادي خاضع لضريبة القيمة  	

المضافة

الجمعيات والمؤسسات 

الخيرية والجهات 

الدبلوماسية والمنظمات 

الدولية

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_056.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

طلب إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة

تتيح لك هذه الخدمة الذاتية إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة.

طلب إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

فوًرا )بعد تقديم الطلب(

إتمام التسجيل في 

ضريبة القيمة المضافة

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة 

اختر طلب إعادة طباعة شهادة 

ضريبة القيمة المضافة

الضغط على أيقونة إعادة 

طباعة الشهادة

سيتم تحميل نسخة إلكترونية 

من الشهادة ويمكنك طباعتها

1

4

2

5 3

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_019.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
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خطوات الحصول على الخدمة

طلب اعتراض على إعادة التقييم 

ر هذه الخدمة تقديم طلب اعتراض على اإلقرار الُمعاد تقييمه. توفِّ

طلب اعتراض على إعادة التقييم 

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 

 اختيار  طلبات المكلف من قسم الضرائب 

غير المباشرة - ضريبة القيمة المضافة 

اختر إنشاء / استعراض الطلبات 

ثم إنشاء طلب جديد واختر طلب 

مراجعة لضريبة القيمة المضافة 

من القائمة

تعبئة النموذج وتحديد 

سبب المراجعة ثم كتابة 

أسباب االعتراض وإرفاق 

المستندات الداعمة 

سيظهر مبلغ الضمان بشكل آلي 

ثم يتم اختيار نوع الضمان )ضمان 

بنكي / ضمان نقدي(

ضمان بنكي: يتم تقديم الطلب وتوفير الضمان البنكي خال المدة المحددة في  	

اإلشعار  بعد تسليم الضمان البنكي سيصلك إشعار باستام الضمان البنكي.

ضمان نقدي: سيصلك إشعار برقم السداد الخاص بالضمان النقدي, ليتم سداد الضمان  	

النقدي ويتم إكمال تقديم الطلب وسيصلك إشعار باستام االعتراض.

1

4

2

5 3

سيصلك إشعار متضمًنا 6

الرقم المرجعي 
7

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

الفئة
المتطلبات المستهدفة

شرح الخدمةموقع الهيئة قناة الخدمة

لين جميع المكلَّفين المسجَّ
يمكن للمكلَّف تقديم 

اعتراض إلى لجنة الفصل 

في األمانة العامة للجان 

الضريبية في حال لم 

تقدم الهيئة أي قرار في 

غضون 90 يوم

تقديم االعتراض خالل المهلة النظامية  	

شرح أسباب االعتراض 	

تقديم الضمان البنكي أو دفع الضمان  	

النقدي المطلوب على المبالغ المتنازع عليها

اضغط هنا اضغط هنا zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_020.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

طلب اعتراض على غرامة الثابتة

إذا اعتقد المكلَّف أن الغرامات المفروضة غير صحيحة، فبإمكانه تقديم طلب اعتراض عبر هذه 
الخدمة.

طلب اعتراض على الغرامات الثابتة

تسجيل الدخول على البوابة 

انتقال إلى طلبات المكلفاإللكترونية للهيئة 
حدد إنشاء / 

استعراض الطلبات

تعبئة نموذج طلب مراجعة لضريبة

القيمة المضافة ثم تحديد سبب الغرامات

ستتلقى رسالة نصية قصيرة ورسالة بالبريد 

اإللكتروني عند تقديم االعتراض

123

45

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

الفئة
 المستهدفة

شرح الخدمةموقع الهيئة

قناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة القيمة المضافة

يمكن للمكلَّف تقديم 

اعتراض إلى لجنة الفصل 

في األمانة العامة للجان 

الضريبية في حال لم 

تقدم الهيئة أي قرار في 

غضون 90 يوم

اضغط هنا اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_021.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022


35 طلب اعتراض على غرامة الثابتة

المتطلبات

سبب االعتراض )المكلَّف مسؤول مسؤولية تامة عن  	

تسليم الهيئة المستندات اإلضافية المطلوبة منه في 

المدة المحددة(.

الضمان البنكي للمبلغ اإلجمالي لضريبة القيمة  	

المضافة الجديدة دون ما تم سداده، بما في ذلك 

الغرامات التي تم احتسابها كنسبة من ضريبة القيمة 

المضافة.

ال يتطلب تقديم الضمان البنكي في حال كان االعتراض  	

على الغرامات التي نص عليها النظام بمبالغ ثابتة.

يتطلب تقديم ضمان بنكي للغرامات المرتبطة بضريبة  	

القيمة المضافة على سبيل المثال وليس الحصر غرامات 

الخطأ في اإلقرار.

في حال رغبة المكلَّف االعتراض على التقييم والغرامات  	

المترتبة عليه يجب عليه تقديم االعتراض على التقييم 

ابتداًء.

في حال تم االعتراض على الغرامات دون االعتراض على  	

التقييم يعد ذلك إقراًرا من المكلف بأن التقييم صحيح 

وال يحق له االعتراض عليه.
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

خطوات الحصول على الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة إلغاء تسجيل منشأتك في ضريبة القيمة المضافة عندما تكون مؤهًا 
لذلك. وقد يعني ذلك أنك قد توقفت عن القيام بنشاط اقتصادي، أو لم تتجاوز قيمة إيراداتك 
حد التسجيل اإللزامي، أو انعدام الصفة االعتبارية لمنشأتك، أو أي من الحاالت األخرى حسب 

النظام.

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

تسجيل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة 
 االنتقال إلى تبويب الضرائب غير 

المباشرة - ضريبة القيمة المضافة

انتقل إلى إيقاف التسجيل 

في ضريبة القيمة 

المضافة 

123

امأل االستمارة وأرفق الوثائق الداعمة ثم أرسل 

الطلب بعد الموافقة على الشروط
سوف تتلقى إخطاًرا بعد إلغاء 4

حسابك في القيمة المضافة 
5

جميع األشخاص 

الخاضعين لضريبة القيمة 

لين  المضافة المسجَّ

والذين أصبحوا غير 

مؤهلين للتسجيل

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة

5 أيام عمل  )في حال 

عدم وجود أي التزامات(

سبب إلغاء التسجيل  	

إذا لم يكن متعلقا 

بالحّد المطلوب

وثائق اإلثبات الالزمة 	

المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

اضغط هنا

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_027.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

اإلبالغ عن مخالفة تطبيق الضريبة المضافة 

خطوات الحصول على الخدمة

يتم اإلباغ عن حاالت التهرب أو التاعب الضريبي من قبل التاجر أو مقدم الخدمة، على سبيل 
المثال: الرقم الضريبي غير صحيح، تحصيل ضريبة من قبل شخص غير مسجل في الضريبة، 

احتساب ضريبة أقل أو أكثر من %15.

اإلبالغ عن مخالفة تطبيق الضريبة المضافة 

زيارة البوابة 

اإللكترونية للهيئة

الذهاب إلى 

أيقونة تبليغ

اختيار أيقونة تقديم باغ

اختر تصنيف باغ وأكمل 

الخطوات المطلوبة

12

5

3

6 إرسال النموذجراجع المعلومات 4

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمة

متاحة للمكّلفين والجمهور.

5 أيام عمل )سيتم 

استالم أول رد(

وصف المخالفة وإضافة 

المستند إن وجد 

)فاتورة / عقد(.

اضغط هنا

قناة الخدمة

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_026.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1022
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


ضريبة الدخل 



39  التسجيل في ضريبة الدخل

تطبق ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاًطا في المملكة، وغير 
حصص  على  المقيمة  األموال  وشركات  المملكة،  في  مصدر  من  دخًا  يحقق  الذي  المقيم 
الهيدروكربونية.  والمواد  الزيت  إنتاج  في  العاملين  واألشخاص  السعوديين،  غير  الشركاء 
للمنشأة،   )TIN( إنشاء رقم مميز التجارة، يتم  المنشأة في وزارة  ولهذا، فإنه بمجرد تسجيل 
وفور إنشائه يتعين على المكلَّف الدخول إلى البوابة اإللكترونية للهيئة الستكمال التسجيل 

األولي، وبعد انتهاء العملية مباشرة، سيتم التسجيل تلقائًيا في خدمات ضريبة الدخل.

 التسجيل في ضريبة الدخل

خطوات الحصول على الخدمة

إكمال التسجيل في 

وزارة التجارة

التسجل في البوابة تلقي بيانات التسجل

اإللكترونية للهيئة 

إكمال المتطلبات 

المطلوبة

رسالة إكمال الطلب 

1

4

2

5

3

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

كل من يمارس نشاًطا 

تجارًيا ويخضع ألنظمة 

ضريبة الدخل

يوم عمل واحد

تسجيل المنشاة في  	

وزارة التجارة

عقد تأسيس الشركة 	

zatca.gov.saاضغط هنا

اضغط هنا

https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_029.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم إقرار ضريبة دخل

خطوات الحصول على الخدمة

تتيح لك هذه الخدمة تقديم اإلقرارات المتعلقة بضريبة الدخل لفترة مالية محددة )بما في 
ذلك نماذج تسعير المعامات(.

وسيكون إقرارك متاًحا لتقديمه في الموعد المحدد عبر البوابة اإللكترونية للهيئة.

تقديم إقرار ضريبة دخل

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية للهيئة
اختيار اإلقرار المراد اختيار )اإلقرارات(

تقديمه

تعبئة اإلقرار بالبيانات المالية 

لمنشأتك وتقديمه

سيصلك إشعار بمبلغ الفاتورة عن طريق الرسائل القصيرة 

والبريد اإللكتروني

1

4

2

5

3

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

جميع المكّلفين المسجلين 

في ضريبة الدخل

فوري

تقديم طلب تعديل 

التسجيل

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_032.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

طلب تعديل إقرار ضريبة دخل

تتيح لك هذه الخدمة تقديم طلب تعديل اإلقرارات المتعلقة بضريبة الدخل بعد تقديمها.

طلب تعديل إقرار ضريبة دخل

اختيار تعديل اإلقراراختيار خدمة االقراراتالدخول لموقع الهيئة

سيصلك إشعار باستام الطلب تعبئة طلب التعديل 

عن طريق الرسائل القصيرة 

والبريد اإللكتروني 

1

4

2

5

3

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة الدخل

فوري

أسباب التعديل 	

إرفاق المستندات 	

تعديل البيانات المالية 	

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_010.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


42 دفع الضريبة 

خطوات الحصول على الخدمة

بعد تقديم اإلقرار أو تعديله، وفي حال وجود غرامات أو جزاءات، سيتم إنشاء فاتورة "سداد" 
تحتوي على رقم الفاتورة والمبلغ المستحق، وبإمكان المكلَّف سداد المدفوعات إما عن طريق 

الخدمات المصرفية اإللكترونية، أو من خال مدى.

دفع الضريبة 

سيصلك إشعار السدادالسداداستلم فاتورة السداد 123

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة الدخل

فوري

سداد المبالغ المستحقة 

على رقم فاتورة "سداد"

اضغط هنا

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_013.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

طلب الدفع بالتقسيط 

تتيح لك هذه الخدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحاالت التي تواجه فيها صعوبات 
في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

طلب الدفع بالتقسيط 

الدخول لموقع الهيئة
ثم االنتقال إلى تبويب الضرائب 

المباشرة الزكاة / ضريبة الدخل

اختر أيقونة تقسيط 

الزكاة / ضريبة الدخل

اختر طلب جديد ثم قم بتعبئة الطلب وإكمال الخطوات 

لتسليم الطلب وسداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط

في حال الموافقة سيصلك إشعار 

بخطة التقسيط

13 2

45

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

20 يوم عمل

)بعد استكمال الوثائق(

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

جميع المكلَّفين 

لين في الزكاة  المسجَّ

وضريبة الدخل

تقديم طلب عبر البوابة 	

سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط 	

كشف حساب بنكي آلخر 3 أشهر 	

توضيح مبررات طلب التقسيط 	

تقديم كافة اإلقرارات المستحقة 	

سداد كامل المبالغ المستحقة األخرى 	

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_035.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طلب تخفيض الدفعات المقدمة

خطوات الحصول على الخدمة

تتيح هذه الخدمة تقديم طلب تخفيض قيمة الدفعات المعجلة الثانية والثالثة بما يتناسب 
مع انخفاض اإليرادات، إذا تم تزويد الهيئة بما يثبت انخفاض الدخل في السنة الضريبية عن 

دخل السنة السابقة بما ال يقل عن )%30(.

طلب تخفيض الدفعات المقدمة

انتقل إلى طلب تخفيض الدخول لموقع الهيئة

الدفعات المقدمة

تعبئة نموذج الطلب

سيصل إشعار باستخدام 

الطلب عن طريق الرسائل 

النصية والبريد اإللكتروني 

1

4

23

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

في ضريبة الدخل

5 أيام عمل

مستندات تثبت  	

انخفاض إيرادات 

السنة السابقة بما ال 

يقل عن %30

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_036.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طلب اعتراض على إعادة تقييم

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة تقديم طلب اعتراض على اإلقرار الُمعاد تقييمه. توفِّ

طلب اعتراض على إعادة تقييم

حدد طلب االعتراض على اإلقرارانتقل إلى االعتراضاتالدخول لموقع الهيئة

استام رسالة نصية وبريد تعبئة النموذج

إلكتروني عند تقييم االعتراض

1

4

2

5

3

الفئة
المتطلبات المستهدفة

شرح الخدمةموقع الهيئة قناة الخدمة

لين جميع المكلَّفين المسجَّ
دفع المبالغ غير  	

المتنازع عليها كاماًل 

قبل االعتراض

شرح أسباب االعتراض 	

اضغط هنا

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

يمكن للمكلَّف تقديم 

اعتراض الى لجنة الفصل 

في األمانة العامة للجان 

الضريبية في حال لم 

تقدم الهيئة أي قرار في 

غضون 90 يوم

اضغط هنا zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_071.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


46 طلب قرار تفسيري

خطوات الحصول على الخدمة

حول  الهيئة  من  رأي  لطلب  تفسيرية  قرارات  طلبات  لتقديم  الخدمة  هذه  استخدام  يمكن 
المضافة  القيمة  )ضريبة  المملكة  في  المطبقة  الضريبية  واللوائح  األنظمة  نصوص  تفسير 
وضريبة الدخل واالستقطاع( وآلية تطبيقها على معامات تتعلق بنشاط مقدم الطلب وذلك 

وفًقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في الدليل اإلرشادي الخاص بالقرارات التفسيرية.

طلب قرار تفسيري

اختيار أيقونة )طلب قرار تفسير( الدخول لموقع الهيئة

ضمن أيقونة ضريبة القيمة المضافة
إنشاء طلب جديد وتعبئة الطلب

تقديم الطلب واستام 

إشعار تقديم الطلب

1

4

23

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

45 يوم عمل

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

جميع المكلَّفين 

لين المسجَّ

تعبئة نموذج القرار التفسيري 	

وصف المسألة محل طلب القرار التفسيري 	

تقديم الوثائق الداعمة الالزمة 	

جميع  المتطلبات األخرى المذكورة في الدليل اإلرشادي 	

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_023.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


ضريبة السلع االنتقائية



48 التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية

البيئة  أو  العامة  الصحة  على  سلبية  آثار  لها  التي  السلع  على  االنتقائية  الضريبة  ُتفرض 
و  ة،  المحاَّ والمشروبات  الطاقة  ومشروبات  الغازية  المشروبات  وتشمل  متفاوتة،  بنسب 
األجهزة  تلك  في  المستخدمة  والسوائل  يماثلها،  وما  اإللكترونية  التدخين  وأدوات  أجهزة 
التسجيل  إمكانية  الخدمة  هذه  لك  وتوفر  ومشتقاته،  والتبغ  يماثلها،  وما  اإللكترونية 

ألغراض ضريبة السلع االنتقائية.

التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية

خطوات الحصول على الخدمة

انتقل إلى عامة التسجيل الدخول لموقع الهيئة

ضريبة السلع االنتقائية
تقديم الطلب

سيصلك إشعار عبر البريد 

اإللكتروني عند اكتمال الطلب

1

4

23

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

الذين ينتجون السلع 

الخاضعة لضريبة السلع 

االنتقائية أو يحوزونها أو 

يستوردونها  من خارج 

التعليق الجمركي أو من 

يطرحها لالستهالك

يومي عمل

تسجيل المنشأة في  	

وزارة التجارة

التسجيل في الزكاة  	

وضريبة الدخل

zatca.gov.saاضغط هنا

اضغط هنا

https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_044.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

تعديل بيانات التسجيل

يمكنك من خال هذه الخدمة إجراء تعديات على البيانات في البوابة اإللكترونية، بما في 
ذلك بيانات المساهمين والبيانات المالية.

تعديل بيانات التسجيل

انتقل إلى عرض/تعديل الدخول لموقع الهيئة

تفاصيل التسجيل في ضريبة 

السلع االنتقائية 

حدد تعديل تفاصيل التسجيل 

لضريبة السلع االنتقائية

اختيار البيانات التي ترغب 

في تعديلها  وإرفاق 

الوثائق ذات الصلة

1

4

23

الفئة
موقع الهيئةالمتطلبات المستهدفة

شرح الخدمة
الوقت المتطلب

إلنهاء الخدمة
قناة الخدمة

جميع المكلَّفين

لين  المسجَّ

يوم عمل واحد

تقديم طلب تعديل 

التسجيل مع ذكر األسباب

اضغط هنا

 تسليم الطلب
سيصلك إشعار عبر البريد اإللكتروني

عند اكتمال الطلب
56

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_004.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ترخيص المستودع الضريبي

خطوات الحصول على الخدمة

البضائع  بإنتاج  للمرخص  فيه  ُيسمح  محددة  مادية  مساحة  عن  عبارة  الضريبي  المستودع 
الخاضعة لضريبة السلع االنتقائية أو تخزينها أو تلقيها أو حيازتها أو استامها أو إرسالها في 
ترخيص  على  الحصول  الخدمة  هذه  وتتيح  عمله،  ممارسة  سياق  في  ضريبي  تعليق  وضع 

مستودع ضريبي.

ترخيص المستودع الضريبي

تبويب ضريبة السلع الدخول لموقع الهيئة

االنتقائية 

 اختيار طلب رخصة مستودع جديد

تعبئة االستمارة المطلوبة

وتسليم الطلب

تقديم أصل الضمان البنكي 

بالمبلغ الموضح في طلب 

الرخصة ألحد فروع الهيئة

سيصلك إشعار عبر البريد اإللكتروني 

عند اكتمال الطلب

12

5

3

6 4

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

3 أيام عمل

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

منشآت التصنيع أو تحويل أو تخزين 

أو تلقي السلع االنتقائية تحت وضع 

معلق للضريبة أو منشآت اإلنتاج و/

أو تخزين السلع االنتقائية

التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية 	

تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه  	

سيستخدم إلنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية

نوع السلع االنتقائية التي سيتم تلقيها أو حفظها  	

بموجب ترخيص المستودع الضريبي

 المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه 	

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_045.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

تقديم إقرار ضريبة السلع االنتقائية

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح هذه الخدمة تقديم اإلقرارات المتعلقة بضريبة السلع االنتقائية.

جميع المكلفين الحائزين 

على ترخيص مستودع 

ضريبي 

اضغط هنا

تقديم إقرار ضريبة السلع االنتقائية

فوري

اإلفصاح عن السلع  	

االنتقائية التي تم 

طرحها لالستهالك

الحصول على رخصة  	

مستودع ضريبي

الدخول لموقع الهيئة

تعبئة اإلقرار بالبيانات المالية 

لمنشأتك وتقديمه
سيصلك إشعار بمبلغ الفاتورة عن طريق 

الرسائل النصية والبريد اإللكتروني

الدخول على أيقونة االقرارات 
الدخول إلى تبويب 

ضريبة السلع االنتقائية 
1

45

23

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_046.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

إقرار المرحلة االنتقالية

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

حائز السلع االنتقائية في 

التاريخ الذي تم فيه توسيع 

نطاق تطبيق الضريبة

فوري

إقرار المرحلة االنتقالية

أن تكون السلع االنتقائية 

غير موضوعة تحت وضع 

معلق للرسوم الجمركية، 

أو وضع معلق للضريبة 

االنتقائية وغير مملوكة إلى 

جهة حكومية وأن تكون 

مخصصة ألغراض تجارية

هي خدمة تمكن الحائزين على سلع انتقائية، من تقديم إقرار بالسلع الخاضعة لضريبة السلع 

أو  أخرى  أنظمة  أي  سن  أو  تعديلها،  أو  االنتقائية  الضريبة  تشريعات  سريان  عند  اإلنتقائية 

تعديلها، أو إصدار أي قرارات، بما يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة االنتقائية.

تعبئة اإلقرار وتقديمه الدخول لموقع الهيئة

سداد ضريبة السلع االنتقائية المستحقة 

اختيار أيقونة إقرار المرحلة 

االنتقالية
13

4

2

اضغط هنا

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_055.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

اعتراضات 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طلب اعتراض على إعادة تقييم

إذا كان المكلَّف غير راضي عن إقرار ضريبة السلع اإلنتقائية الُمعاد تقييمه، فإن هذه الخدمة 

تتيح له تقديم طلب اعتراض، وبإمكانه توضيح كيفية التقييم الصحيح مع تقديم األسباب 

المنطقية لذلك.

لين  جميع المكّلفين المسجَّ

في ضريبة السلع اإلنتقائية

اضغط هنا يمكن للمكلَّف تقديم 

اعتراض إلى لجنة الفصل 

في األمانة العامة للجان 

الضريبية في حال لم تقدم 

الهيئة أي قرار في غضون 

90 يوم

دفع المبالغ غير  	

المتنازع عليها كاماًل 

قبل االعتراض

مذكرة اعتراض تشرح  	

أسباب االعتراض

الدخول لموقع الهيئة

ستتلقى رسالة نصية ورسالة بريد اإللكتروني تعبئة نموذج الطلب

عند تقييم االعتراض 

حدد طلب االعتراض على اإلقرار اختيار اإلقرارات 1

45

23

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_069.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إلغاء ترخيص مستودع ضريبي

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

الدخول لموقع الهيئة

منشآت التصنيع أو تحويل 

أو تخزين أو تلقي السلع 

االنتقائية تحت وضع 

معلق للضريبة أومنشآت 

اإلنتاج و/أو تخزين السلع 

االنتقائية

اضغط هنا
14 يوم عمل 

إلغاء ترخيص مستودع ضريبي

عدم وجود مبالغ  	

مستحقة 

تغيير المستودع  	

الضريبي

البضائع  بإنتاج  للمرخص،  فيه  ُيسمح  محددة،  مادية  مساحة  عن  عبارة  الضريبي  المستودع 

الخاضعة لضريبة السلع االنتقائية، أو تخزينها، أو تلقيها، أو حيازتها، أو استامها، أو إرسالها 

ترخيص  إلغاء  الخدمة،  هذه  لك  وتتيح  عمله،  ممارسة  سياق  في  ضريبي  تعليق  وضع  في 

مستودع ضريبي.

انتقل إلى الضرائب غير المباشرة 

- ضريبة السلع االنتقائية 

اختيار إلغاء رخصة 

المستودع

اختيار المستودع 

المراد إلغاءه

ملئ االستمارات المطلوبة 

وتسليم الطلب

سوف تتلقى  إشعار بالبريد 

اإللكتروني  عند إكتمال الطلب

12

45

3

6

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_057.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إلغاء التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

جميع المكلَّفين الذين 

توقفوا عن ممارسة أي 

نشاط خاضع لضريبة 

السلع االنتقائية.

اضغط هنا 3 أيام عمل 

إلغاء التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية

الوثائق التي تثبت  	

التوقف عن ممارسة 

النشاط االقتصادي 

الخاضعة لضريبة  السلع 

االنتقائية

إلغاء رخصة المستودع  	

إن وجدت

انتقل إلى الضرائب غير المباشرة الدخول لموقع الهيئة

ثم ضريبة السلع االنتقائية 

حدد إلغاء التسجيل في 

ضريبة السلع االنتقائية

امأل االستمارة المطلوبة  

وقدم الطلب 

يتم إعادة الطلب للمكلف 

لتأكيد اإللغاء 

12

45

3

في حال توقفت المنشأة عن ممارسة النشاط االقتصادي الخاضعة لضريبة السلع اإلنتقائية، 

فإن هذه الخدمة تتيح للمكلَّف إلغاء تسجيله في ضريبة السلع االنتقائية.

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_047.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1034


ضريبة االستقطاع
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم إقرار ضريبة االستقطاع 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

لين  جميع المقيمين المؤهَّ

لدفع ضريبة االستقطاع

اضغط هنا فوًرا

تقديم إقرار ضريبة االستقطاع 

بيانات الخدمات/  	

المتعاقد

إذا كنت مقيم تقوم بسداد دفعات لشخص غير مقيم في المملكة العربية السعودية، فيجب 

المطبقة.  النسب  حسب  المقيم  لغير  المسددة  المبالغ  على  االستقطاع  ضريبة  فرض  عليك 

وتتيح لك هذه الخدمة تقديم إقرارات عن المبالغ المستقطعة.

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة 

ثم انتقل إلى تبويب "الزكاة وضريبة الدخل"

انتقل إلى "اإلقرارات" ثم اختر "عرض اإلقرارات" 

ثم اختر "ضريبة االستقطاع الشهري"

أنشئ اإلقرار المراد تقديمه "إقرار 

ضريبة استقطاع شهري جديد"

تعبئة اإلقرار 

وتسليم الطلب

سوف تتلقى إقرار باالستام ونسخة 

من اإلقرار الضريبي والفاتورة

12

45 3

zatca.gov.sa

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_043.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1041
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx


58

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

دفع ضريبة االستقطاع

خطوات الحصول على الخدمة

لين  جميع المقيمين المؤهَّ

لدفع ضريبة االستقطاع

اضغط هنا فوري

دفع ضريبة االستقطاع

سداد المبالغ المستحقة  	

على فاتورة "سداد"

بعد تقديم اإلقرار أو تعديله، وفي حال وجود غرامات، سيتم إنشاء فاتورة "سداد" تحتوي على 

رقم الفاتورة والمبلغ المستحق، ويمكنك سداد المستحقات إما عن طريق الخدمات المصرفية 

اإللكترونية، أو من خال أجهزة الصراف اآللي.

قم بالسداد من خال الخدمات المصرفية استلم فاتورة سداد

عبر اإلنترنت أو جهاز الصراف اآللي

سيصلكم إشعار بالسداد عن طريق 

الرسائل النصية والبريد اإللكتروني 

12

3

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_013.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1041


ضريبة التصرفات العقارية
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طلب تسجيل عقار

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

األفراد

المؤسسات والشركات

المنشآت الحكومية

البعثات الدبلوماسية 

والمنظمات الدولية

اضغط هنا فوري

طلب تسجيل عقار

بيانات البائع ومعلومات  	

الصك أو العقود

تحديد نوع التصرف  	

العقاري

الموافقة على الشروط  	

واألحكام الضريبية

تحديد طبيعة العقار  	

)بيع أو هبة أو غيرها(

يمكنك من خال هذه الخدمة تسجيل عقارك في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية 

اإلفراغ العقاري أو توثيق العقد حيث توفر الخدمة معرفة مدى خضوع العقار الذي تريد بيعه 

للضريبة، مع إمكانية إصدار فاتورة سداد بمبلغ الضريبة المستحق.

تسجيل بيانات البائع، ورقم الصك، 

والموافقة على الشروط واألحكام
إدخال رمز التحقق المرسل 

على الجوال 

تأكيد البيانات

تحديد نوع العقار وصفته 

من القائمة المنسدلة

عند خضوع العقار للضريبة، 

يتم إصدار فاتورة سداد

12

5

3

4

zatca.gov.sa

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/VatRequest.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/NewMojcertificate.aspx#SellerInfo
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التصرفات العقارية 

خطوات الحصول على الخدمة

تعديل البيانات )قيمة 

العقار  -  حالة استثناء 

العقار(

الضغط على اإلقرار بالموافقة 

على الشروط واألحكام ومن 

ثم الضغط على تعديل البيانات 

كافة الطلبات المقدمة 

عبر خدمة ضريبة التصرفات 

العقارية

اضغط هنا

فوًرا

تحديث طلب ضريبة التصرف العقاري

العقارية،  التصرفات  ضريبة  في  العقار  تسجيل  طلبات  لجميع  متاحة  إلكترونية  خدمة  هي 

وتتيح تعديل طلب تسجيل العقار قبل اإلفراغ أو توثيق العقار.

سجل الدخول على البوابة 

اإللكترونية لهيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك 

تحديث طلب ضريبة التصرف 

العقاري عبر إدخال رقم الطلب، 

والضغط على "إرسال"

إدخال “رمز التحقق” المرسل على 

رقم البائع الرئيسي، أو الضغط 

على “إعادة إرسال الرسالة” عند 

عدم تلقي الرمز

2

45

3

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

zatca.gov.sa

رقم طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية. 	

ال يمكن تعديل الطلب بعد اإلفراغ لدى وزارة العدل إال في حالة  	

وجود خطأ في استثناء العقار )تحويل العقار من مستثنى من 

الضريبة إلى غير مستثنى(

ال يمكن، بعد سداد الضريبة، تعديل قيمة العقار بأقل من المبلغ  	

المسدد إال مرة واحدة.

اضغط هنا

1

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServicesRettUpdate.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/RettRequestUpdate.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التصرفات العقارية 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

 األفراد

المؤسسات والشركات

المنشآت الحكومية

البعثات الدبلوماسية 

والمنظمات الدولية

اضغط هنا فوري

التحقق من طلب تسجيل عقار

رقم الطلب المرسل  	

على الجوال

رمز التحقق المرسل  	

على جوال البائع 

الرئيسي

يمكنك من خال هذه الخدمة التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات 

العقارية، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد.

إدخال رقم الطلب المرسل 

على الجوال 

إضافة رمز التحقق المرسل على 

جوال البائع الرئيسي
التعرف على حالة الطلب 123

zatca.gov.sa

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/VerifyRequest.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/MOJVerify.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التصرفات العقارية 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

 األفراد

المؤسسات والشركات

المنشآت الحكومية

البعثات الدبلوماسية 

والمنظمات الدولية

اضغط هنا فوري

إلغاء طلب تسجيل عقار

رقم الطلب المرسل  	

على رقم الجوال

عدم إفراغ الصك أو  	

توثيق العقد

عند إلغاء عملية البيع أو تقديم بيانات خاطئة قبل اإلفراغ العقاري أو توثيق العقد، يمكنك من 

خال هذه الخدمة إلغاء طلب تسجيل عقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، واسترداد 

مبلغ الضريبة في حال تم السداد مسبًقا.

إدخال رقم الطلب المرسل 

على الجوال 

إلغاء الطلب

إضافة رمز التحقق المرسل على 

جوال البائع الرئيسي

تحديد سبب اإللغاء 1

4

23

zatca.gov.sa

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/RequestCancelation.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/MOJCancel.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx


الجمارك
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

االستعالم عن بيان جمركي

خطوات الحصول على الخدمة

تمّكن هذه الخدمة المستفيدين من التعرف على معلومات البيان الجمركي وتفاصيل البيان 
وتفاصيل الرسوم.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

االستعالم عن بيان جمركي

تحديد المنفذ

الدخول إلى صفحة 

االستعام عن بيان جمركي

االستعام بمعلومات البيان 

الجمركي أو بمعلومات البوليصة

تعبئة حقول المعلومات 

المطلوبة
البحثإدخال رمز التحقق

الدخول للخدمة 12

56

3

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_221.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طباعة البيان الجمركي واإلحصائي

خطوات الحصول على الخدمة

إحصائي محدد لاطاع على تفاصيل  أو  بيان جمركي  للمستفيد طباعة  الخدمة  ر هذه  توفِّ

البيان من بنود ورسوم جمركية

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

طباعة البيان الجمركي واإلحصائي

حساب فعال في

 موقع فسح

تعبئة حقول تسجيل الدخولالدخول للخدمة

المعلومات المطلوبة

إدخال رمز التحقق

123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_222.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تأكيد وصول شحنات النقل السريع

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة لمخلص شركات النقل السريع من تأكيد وصول شحنات النقل السريع إلى  توفِّ

المنفذ بعد تقديم بياناتها

شركات النقل السريع

اضغط هنا فوري

تأكيد وصول شحنات النقل السريع

  رقم البوليصة

تعبئة حقول تسجيل الدخولالدخول للخدمة

المعلومات المطلوبة

إدخال رمز التحقق

123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_223.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

االستعالم عن الغرامات

خطوات الحصول على الخدمة

المختلفة  بأنواعها  الهيئة  عن  الصادرة  الغرامات  عن  االستعام  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

)أمر قبض وغرامة تعهدات وغرامة نتيجة إدانة قضايا جمركية(.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا
فوري

االستعالم عن الغرامات

 حساب فعال في 

بوابة فسح

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

استعراض بيانات الغراماتتعبئة الحقول المطلوبة

الدخول للخدمة 12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_224.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

برنامج المشغل االقتصادي

خطوات الحصول على الخدمة

االقتصادي  المشغل  برنامج  على  التقديم  التجارية  والمنشآت  للشركات  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

والذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويعزز أمن سلسلة اإلمدادات 

العالمية، ويوفر مزايا أكثر لتيسير التجارة.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

برنامج المشغل االقتصادي

حساب فعال في 

موقع الجمارك

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تقديم الطلبتعبئة الحقول المطلوبة

تسجيل الدخولالدخول للخدمة 12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_225.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

استعراض حالة صرف رسوم تأمين

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمستورد االستعالم عن حالة طلب صرف رسوم تأمين بيان جمركي محدد،  توفِّ

تتضمن رسومه بنود تأمينية تم تحصيلها ليتم صرفها عند تحقق شروط استحقاقها.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

استعراض حالة صرف رسوم تأمين

 حساب فعال في

 بوابة فسح

استعراض حالة الصرف

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة الحقول المطلوبة

الدخول للخدمة 12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_226.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

استعراض تقرير ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية

خطوات الحصول على الخدمة

الجمركية  بالبيانات  مزود  تقرير  استعراض  للبوابة،  المستخدم  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

واإلحصائية خال فترة محددة بجميع المنافذ، موضًحا به رسوم البيان ومبلغ ضريبة القيمة 

المضافة ومبلغ الضريبة االنتقائية.

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى 

صفحة الخدمة
تعبئة الحقول المطلوبة

استعراض التقرير

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

استعراض تقرير ضريبة القيمة المضافة 

والضريبة االنتقائية

 حساب فعال في

 بوابة فسح

123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_227.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

استعراض التعهدات

خطوات الحصول على الخدمة

في  محددة  زمنية  فترة  خال  وحالتها  التعهدات،  استعراض  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

جميع المنافذ الجمركية التخاذ اإلجراءات الازمة لتسديد تلك التعهدات بناًء على حالة وتاريخ 

نهاية التعهد، ويشمل ذلك تعهدات عدم التصرف، والتعهدات المستندية المختلفة.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا
فوري

استعراض التعهدات

 حساب فعال في

 بوابة فسح

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
استعراض التعهدات

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة
الدخول للخدمة 12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_229.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تعهد بعدم التصرف باإلرسالية

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمستورد تقديم تعهد بعدم التصرف باإلرسالية بأي صورة، إال بعد اإلخطار  توفِّ

اإلرسالية  اإلفراج عن  المستورد من  ليتمكن  بإجازة فسحها من جهة االختصاص  المنفذ  من 

إلى حين صدور قرار جهة االختصاص، ويرتبط هذا اإلجراء غالًبا بانتظار نتيجة فحص المختبرات.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

تعهد بعدم التصرف باإلرسالية

حساب فعال في

 بوابة فسح

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة
الدخول للخدمة 123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_231.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


74 استعراض بيانات الفروقات ومتابعتها 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمستورد االطاع على تقرير بجميع فروقات الرسوم الجمركية المستحقة  توفِّ

عليه ليتم بناًء عليه اتخاذ اإلجراءات الازمة سواء بتسديد تلك الفروقات أو مراجعة اإلدارات 

المختصة.

استعراض بيانات الفروقات ومتابعتها

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

استعراض بيانات الفروقات ومتابعتها 

حساب فعال في منصة فسح 

ومبالغ الفروقات إن وجدت

تسجيل الدخول في 

منصة فسح

الدخول إلى 

صفحة الخدمة
123

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_232.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


75 استعراض رسوم البيان الجمركي

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمستفيدين االستعام عن رسوم البيان الجمركي بجميع أنواعه )استيراد،  توفِّ

تصفية فورية، بيان صادر، إعادة تصدير، صادرات بترولية، صادر شخصي، إحصائي وارد، إحصائي 

سعودي(  منشأ  وارد  إحصائي  خليجي،  منشأ  وارد  إحصائي  خروج،  عبور  دخول،  عبور  صادر، 

لاطاع على تفاصيل كافة الرسوم المستحقة على البيان.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

استعراض رسوم البيان الجمركي

حساب فعال في  	

بوابة فسح

رقم البيان الجمركي 	

المنفذ 	

تاريخ البيان 	

الدخول إلى صفحة الخدمة

استعراض رسوم البيان تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
الدخول للخدمة 12

5

3

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_233.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تسجيل مستورد أو مصدر جديد

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للتجار التسجيل في منصة فسح لبدء أعمال االستيراد والتصدير. توفِّ

تسجيل الدخول الدخول إلى الخدمة

في منصة فسح
تعبئة حقول المعلومات المطلوبة

تفعيل الحساب

المستوردون والمصدرون 

اضغط هنا فوري

تسجيل مستورد أو مصدر جديد

 رقم السجل التجاري 

أو رقم الهوية     

123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_234.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


77 تفويض مخلص جمركي

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمستورد والمصدر التاجر أو الفرد تفويض أحد المخلصين الجمركيين بالمنفذ  توفِّ
الجمركي المراد إجراء التعامات الجمركية به، ليقوم نيابة عنه بمتابعة وإنهاء تلك اإلجراءات 
الجمركية ويحدد التفويض لاستيراد فقط أو التصدير فقط أو االثنين مًعا، ويحدد المستورد 
تقتصر  بينما  مرات  عدة  أو  واحدة  لمرة  للتفويض  المخلص  استخدام  صاحية  التاجر  والمصدر 

صاحية الفرد للتفويض لمرة واحدة فقط.

المستوردون 

والمصدرون

اضغط هنا فوري

تفويض مخلص جمركي

حساب فعال في  	

منصة فسح

رقم رخصة المخلص  	

الجمركي

          مدة التفويض

الدخول إلى صفحة الموقع اإللكتروني

الخدمة في المنصة

إنشاء التفويض
تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_235.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


78 طباعة تقرير الواردات أو الصادرات للبيانات الجمركية

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

محدد  بيان  أو  اإلحصائية،  أو  الجمركية  البيانات  تقارير  طباعة  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

لاطاع على كافة تفاصيل البيانات من بنود ورسوم جمركية ألغراض المراجعة أو التوثيق أو 

الستخدامها في أي معامات أخرى.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

طباعة تقرير الواردات أو الصادرات 

للبيانات الجمركية

تسجيل الدخول 

في منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسديد الرسوم 

بموجب رقم سداد
الحصول على التقرير

12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

حساب فعال في  	

منصة فسح

أول )15( ورقة بـ)100( 	

ريال وما زاد عن ذلك 

كل ورقة بـ)10( ريال 

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_236.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


79 استعراض خطابات الفسح وأرصدتها للسلع المقيدة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمستفيد االستعام عن خطابات فسح السلع المقيدة وحاالتها والرصيد  توفِّ

المتبقي لكل بند في الخطاب، وبناًء عليه يمكن للمستورد والمصدر معرفة إمكانية استخدام 

خطاب فسح استيراد أو تصدير سلع مقيدة من عدمه. كما يمكن للمستورد االستعام عن 

المنافذ  للمستورد بجميع  المسجلة  الفسح  أو استعراض جميع خطابات  خطاب فسح محدد 

الجمركية.

مستوردون ومصدرون - 

تجار مخلصون جمركيون

اضغط هنا
فوري

استعراض خطابات الفسح وأرصدتها للسلع المقيدة

حساب فعال في منصة فسح 	

للمخلصين الجمركيين: 	

يشترط أن يكون مفوض من قبل  	

التاجر صاحب خطاب الفسح

ميناء التصريح 	

رقم مسلسل خطاب الفسح 	

رقم المستورد 	

استعراض الخطاب 

واألرصدة

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_238.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


80

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إيقاف تفويض مخلص

خطوات الحصول على الخدمة

الجمركيين،  المخلصين  ألحد  الساري  تفويضه  إيقاف  والمصدر  للمستورد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

من خال استعراض قائمة بكافة تفويضاته السارية بحسب المنفذ الجمركي واختيار تفويض 

محدد إليقافه.

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا فوري

إيقاف تفويض مخلص

حساب فعال في

 بوابة فسح

تسجيل الدخول 

في منصة فسح

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

إيقاف التفويض

123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_239.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


81 االستعالم عن نوع الفحص للحاويات 

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمستوردين التحقق من عدد الحاويات التي تم فحصها يدوًيا. توفِّ

المستوردون والمصدرون

اضغط هنا ال يوجد

االستعالم عن نوع الفحص للحاويات 

رقم البيان الجمركي 	

المنفذ 	

تاريخ البيان 	

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_241.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


82 طلب اعتراض

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

االسترداد  وطلبات  والتغريم  التحصيل  قرارات  على  اعتراض  طلب  تقديم  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

المرفوضة

مستوردون ومصدرون - أفراد

مستوردون ومصدرون - تجار

مسافرون دوليون

مخلصون جمركيون

اضغط هنا ال يوجد

طلب اعتراض

مذكرة اعتراض تشرح  	

أسباب االعتراض

المستندات الداعمة  	

لالعتراض

الجماركالخدمات اإللكترونية

االعتراضات الجمركية

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_249.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt


83

خطوات الحصول على الخدمة

االستعالم عن القضايا الجمركية 

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر لك هذه الخدمة االستعام عن بيانات القضايا الجمركية. توفِّ

 المستوردون المصدرون- تجار

مسافرون دوليون

مخلصون جمركيون

الوكيل المالحي

اضغط هنا فوري

االستعالم عن القضايا الجمركية 

رقم محضر الضبط 	

رقم الهوية أو  	

السجل التجاري

تسجيل الدخول 
تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_243.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

البحث في الرسوم الجمركية

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمستفيد البحث في الرسوم الجمركية من خال تصفحها أو بواسطة رقم  توفِّ

البند الجمركي، أو بالوصف، أو الفصل، أو القسم.

الدخول في صفحة البحث 

في الرسوم الجمركية 

البحث بكل من : كلمة أو بند رئيسي أو رمز النظام المنسق، 

أو استعراض األقسام والفصول والتعريفة الجمركية

مستوردون ومصدرون - أفراد

اضغط هنا -

البحث في الرسوم الجمركية

ال يوجد

12

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_220.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


85 اإلقرار الجمركي للمسافرين

خطوات الحصول على الخدمة

ر لك هذه الخدمة إمكانية تعبئة نموذج اإلقرار عن المواد الواجب اإلقرار عنها، وتقديمه  توفِّ
وتشمل  الدوليين،  للمسافرين  السعودية  األراضي  مغادرة  أو  دخول  عند  الجمارك  لموظفي 

هذه المواد:

العمات أو األدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة واألحجار  	
الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العمات 

األجنبية.
البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال. 	
السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية. 	
السلع والمواد المحظورة والمقيدة. 	
وتقتصر قائمة المواد الازم اإلقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين لألراضي السعودية  	

على المواد التالية:
الثمينة واألحجار  	 الذهبية والمعادن  للتداول لحاملها والسبائك  القابلة  العمات واألدوات 

الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العمات 
األجنبية.

المواد المحظور تصديرها )كاآلثار ونحوها( والمواد المدعومة. 	

اإلقرار الجمركي للمسافرين

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

االحتفاظ بالرقم المرجعي لعميلة اإلقرار 

لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول 

الستكمال إجراءات اإلقرار

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123



86 اإلقرار الجمركي للمسافرين

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

فوري

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

مسافرون دوليون

اضغط هنا نموذج اإلقرار بعد تعبئته. 	

في حال اإلقرار عن المبالغ المالية واألدوات المالية  	

والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات التي 

تصل إلى 60 ألف أو تزيد عن ذلك، ينبغي تقديم أوراق 

رسمية تثبت ملكية أي بضائع أو مبالغ وتوضح مصدر 

تلك األموال والممتلكات.

اضغط هنا

zatca.gov.sa

اإلقرار الجمركي للمسافرين

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_217.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


87

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

االستعالم عن المخالفات وسدادها

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمخلصين ووكاء الشحن االستعام عن المخالفات والغرامات المستحقة  توفِّ

عليهم أو على مندوبيهم بالفروع الجمركية، وحالة سداد كل مخالفة ليتم بناًء على ذلك اتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأن سداد تلك المخالفات تجنًبا لتوقف معاماتهم الجمركية.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا فوري

االستعالم عن المخالفات وسدادها

حساب فعال في 

موقع الجمارك

تسجيل الدخول 
تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

ادخال رمز التحقق

الدخول الى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_200.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تعديل بيان جمركي

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة طلب تعديل معلومات بيان صادر أو وارد للمخلصين الجمركيين ليتم االطاع  توفِّ

عليها واعتمادها من قبل الهيئة.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تعديل بيان جمركي

حساب فعال في

 منصة فسح

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_201.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


89

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بيان صادر إحصائي

خطوات الحصول على الخدمة

حيث  فسح،  منصة  عبر  صادر  إحصائي  بيان  تقديم  الجمركي  للمخلص  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

يستطيع المخلص الجمركي من إعادة استخدام معلومات بيان الشحن )مانيفست( للتصدير 

التي قدمها وكيل الشحن مسبًقا وذلك إلنشاء وتقديم البيان اإلحصائي الصادر.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تقديم بيان صادر إحصائي

تقديم بيان إحصائي صادر 

عبر منصة فسح

انشاء البيان

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_203.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بيان صادر إحصائي

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان إحصائي وارد عبر منصة فسح، كما تتيح أيًضا  توفِّ

الرسوم  إلى جنب مع معلومات  الوارد جنًبا  البيان اإلحصائي  الموافقة على  إمكانية استام 

الواجب سدادها وغيرها.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تقديم بيان وارد إحصائي

تقديم بيان إحصائي وارد 

عبر منصة فسح

إنشاء البيان

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_204.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

تقديم بيان النقل بالعبور )ترانزيت(

ر هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان النقل بالعبور )ترانزيت( من خال منصة فسح. توفِّ

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تقديم بيان النقل بالعبور )ترانزيت(

رسوم 20 ريال

إنشاء البيان

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_205.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بيان نقل بالعبور )ترانزيت( إحصائي

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان إحصائي، نقل بالعبور )ترانزيت( إحصائي عن  توفِّ

طريق منصة فسح.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا

تقديم بيان نقل بالعبور )ترانزيت( إحصائي

24 ساعة من تقديم الطلب

رسوم 20 ريال

إنشاء البيان

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_206.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بيان صادر

خطوات الحصول على الخدمة

الصادرات  بيانات  تقديم  الجمركيين  بالمخلصين  الخاصة  فسح  بوابة  عبر  الخدمة  هذه  ر  توفِّ
الشحن  بيان  إعادة استخدام معلومات  الجمركيون من  المخلصون  إلكترونًيا، حيث يستطيع 
)مانيفست( التي قدمها وكيل الشحن أو المخلص الجمركي مسبًقا وذلك إلنشاء وتقديم 

بيان الصادر.

الدخول إلى صفحة

 الخدمة في المنصة

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تقديم بيان صادر

بيانات رخصة المخلص 

الجمركي

إنشاء البيان

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_207.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بيان وارد

خطوات الحصول على الخدمة

الواردات  بيانات  تقديم  الجمركيين  بالمخلصين  الخاصة  فسح  بوابة  عبر  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

مع  جنب  إلى  جنًبا  الوارد  بيان  على  الموافقة  استام  إمكانية  أيًضا  لهم  تتيح  كما  إلكترونًيا، 

معلومات الرسوم الواجب سدادها وغيرها.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا 24 ساعة من تقديم الطلب

تقديم بيان وارد

الفاتورة التجارية. 	

بوليصة الشحن. 	

إنشاء البيان

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

الدخول إلى صفحة 

الخدمة في المنصة

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة

تسجيل الدخول في 

منصة فسح
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_208.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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خطوات الحصول على الخدمة

تقرير البيانات المفّتحة 

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمخلص الجمركي الحصول على تقرير شامل بكافة البيانات المفّتحة لديه. توفِّ

مخلصون جمركيون

اضغط هنا فوري

تقرير البيانات المفّتحة 

بيانات رخصة المخلص 

الجمركي

تسجيل الدخول

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
123

4

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_212.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تعديل رقم جوال مخلص في منفذ

خطوات الحصول على الخدمة

الرسائل  إرسال  يتم  لكي  المنافذ  داخل  الجوال  أرقام  تعديل  للمخلصين  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

الخاصة بالبيان الجمركي عليها.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا فوري

تعديل رقم جوال مخلص في منفذ

بيانات رخصة المخلص 

الجمركي.

تسجيل الدخول

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_213.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

االستعالم عن البطاقات الجمركية

ر لك هذه الخدمة االستعام عن البطاقات الجمركية. توفِّ

مخلصون جمركيون

اضغط هنا فوري

االستعالم عن البطاقات الجمركية

بيانات رخصة المخلص 

الجمركي.

تسجيل الدخول

إدخال رمز التحقق

الدخول إلى الخدمة
تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_214.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم بالغ مخالفة مالية أو إدارية 

خطوات الحصول على الخدمة

الهيئة  أنظمة  تمس  التي  المخالفات  عن  الباغات  تقديم  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

عن  الكشف  دون  سري  بشكل  واإلداري  المالي  والفساد  واالختاس  كالرشاوي  وإجراءاتها 

هويته.

تقديم بالغ مخالفة مالية أو إدارية 

عموم المبلغين من 

أفراد وجهات

اضغط هنا فوري

مستندات تفاصيل الحالة 

أو مسوغات الشكوى

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
تسجيل الدخول

إدخال رمز التحقق

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_202.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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خطوات الحصول على الخدمة

االستفسارات والشكاوى

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

ر هذه الخدمة للمستفيد االستفسار أو تقديم شكوى متعلقة بخدمات أو قنوات الهيئة. توفِّ

العموم

اضغط هنا
يومين إلى ثالثة أيام عمل

االستفسارات والشكاوى

رقم الهوية الوطنية  	

أو السجل التجاري.

مستندات تفاصيل  	

الحالة أو مسوغات 

الشكوى.

االتصال مباشرة عبر 19993
الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
12

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_228.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تقديم اآلراء والمقترحات

خطوات الحصول على الخدمة

والخدمات  بالقنوات  المتعلقة  والمقترحات  المرئيات  تقديم  للمستفيد  الخدمة  هذه  ر  توفِّ
المقدمة من الهيئة.

العموم

اضغط هنا فوري

تقديم اآلراء والمقترحات

تعبئة البيانات المطلوبة. 	

فحوى المقترح. 	

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
1

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_230.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتبع شحنات النقل السريع

خطوات الحصول على الخدمة

تتبع  العالمية  اإللكترونية  المتاجر  متسوقي  من  األفراد  للمستوردين  الخدمة  هذه  ر  توفِّ

شحناتهم الواردة عبر شركات النقل السريع داخل نطاق الجمارك السعودية، وذلك باستخدام 

رقم البوليصة لتظهر بناء على ذلك حالة الشحنة والرسوم التي تم تحصيلها على هذه الشحنة 

بموجب البيان الجمركي.

ستظهر حالة الشحنة والرسوم التي 

حصلتها الجمارك على هذه الشحة

 الموردون عن طريق 

شركات النقل السريع

اضغط هنا فوري

تتبع شحنات النقل السريع

رقم بوليصة الشحن

الدخول إلى 

صفحة الخدمة

تسجيل الدخول 

في منصة فسح

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_240.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

االستعالم عن صرف رسوم التأمين للمختبر الخاص

خطوات الحصول على الخدمة

ر هذه الخدمة للمختبرات الخاصة المسجلة بالهيئة والمسؤولة عن تحليل عينات األصناف  توفِّ

التي ترسل إليها من قبل الجمارك، واالستعام عن حالة صرف أجور التحليل المستحقة لها عن 

تحليل العينات، بناء على طلبات تحليل العينات المرسلة لها.

 المختبرات الخاصة 

المسجلة بالهيئة

اضغط هنا فوري

االستعالم عن صرف رسوم التأمين للمختبر الخاص

بيانات المختبر

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
تسجيل الدخول

إدخال رمز التحقق

تعبئة حقول 

المعلومات المطلوبة
123

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_242.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002


103 طلب الالسترداد قواعد - المنشأ الوطنية

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تتيح هذا الخدمة للمستوردين طلب استرداد الرسوم الجمركية على المنتجات التي اكتسبت 

صفة المنشأ في أي دولة من دول المجلس التعاون الخليجي.

المستوردون للمنتجات 

التي اكتسبت صفة المنشأ 

في أي دولة من دول 

مجلس التعاون الخليجي.

اضغط هنا ال يوجد

طلب الالسترداد قواعد - المنشأ الوطنية

أن يكون تاريخ البيان الجمركي  	

مطابق أو بعد 23 ذو القعدة 

1442هـ.

احتواء البيان الجمركي على  	

بنود لسلع ذات منشأ خليجي.

أن يكون مبلغ االسترداد  	

بالريال السعودي.

تعبئة معلومات 

طلب االسترداد

الموافقة على اإلقرار 

والتعهد وتقديم الطلب

سيتم الحًقا إشعار 

المستورد برسالة نصّية 

اإلفادة بقبول طلب 

االسترداد أو رفضه

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_244.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

طلب استثناء من شهادة سابر

خطوات الحصول على الخدمة

تم  التي  البضائع  بخصوص  سابر  شهادة  من  استثناء  طلب  من  الجمركي  المخلص  تمكن 

تصديرها بشكل مؤقت ويريد استرجاعها من خال ربط الصنف الصادر بالصنف الوارد.

مخلصون جمركيون

اضغط هنا ال يوجد

طلب استثناء من شهادة سابر

الدخول للخدمة عن طريق 

النفاذ الوطني الموحد

اختيار خدمة طلب استثناء 

من شهادة سابر

تسجيل الدخول في 

بوابة النفاذ الوطني

اختيار بيانات الصنف 

الوارد والصادر 

بعد التحقق, يتم اختيار 

الصنف وتقديم الطلب

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
12

5

3

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_248.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

 طلب استرداد الرسوم الجمركية

تتيح هذه الخدمة طلب استرداد الرسوم الجمركية )الرسوم القطعية، رسوم التأمين(.

 طلب استرداد الرسوم الجمركية

تسجيل الدخول للمنصة
تعبئة النموذج وإرفاق البيانات 

والمستندات المطلوبة

سيصلك إشعار باستام الطلب عن طريق الرسائل القصيرة 

والبريد اإللكتروني

الدخول إلى الخدمة عبر 

الموقع اإللكتروني
123

4

كافة المستوردين
سداد رسوم البيان  	

الجمركي.

توفير كافة المستندات  	

المرتبطة بأحقية 

االسترداد

الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة المتطلبات

اضغط هنا

شرح الخدمةقناة الخدمة

اضغط هنا zatca.gov.sa

https://www.zatca.gov.sa
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_252.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1002
https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/Pages/Pages/login.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fsc%2far%2fRefund%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fsc%252Far%252FRefund%252FPages%252FImporterRefund%252FClient%252FSubmitRefundRequest%252Easpx&Source=%2Fsites%2Fsc%2Far%2FRefund%2FPages%2FImporterRefund%2FClient%2FSubmitRefundRequest%2Easpx


خدمات عامة
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

تعديل كلمة المرور

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة 

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا فوًرا

تعديل كلمة المرور

التحقق بواسطة رمز  	

التفعيل المرسل إلى 

رقم الجوال

يمكنك من خال هذه الخدمة تغيير كلمة مرور الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة بعد 

اجتياز المصادقة من خال رمز التفعيل )OTP( المرسل إلى رقم الجوال المسجل الخاص بك.

أدخل كلمة المرور الجديدة 
ستتلقى رمًزا سرًيا صالًحا لمرة 

واحدة، أدخل رمز التأكيد إلنهاء 

العملية

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة ثم انتقل إلى عامة 

تبويب "الخدمات العامة"
انتقل إلى عامة تبويب "تحديث/إيقاف التسجيل"

حّدد "الملف الشخصي 

للمكلف" ثم اختر "تغيير 

كلمة المرور"

12

45 3

zatca.gov.sa

التطبيق

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_006.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1044
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

تعديل بيانات االتصال

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

لين جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا فوًرا

تعديل بيانات االتصال

عنوان بريد إلكتروني  	

ورقم جوال صحيحين 

ومفعلين

أن  الجوال وهذا يعني  البريد اإللكتروني ورقم  الخدمة تغيير عنوان  يمكنك من خال هذه 

جميع الرسائل الواردة من الهيئة سيتم توجيهها إلى بيانات االتصال الُمعدلة.

تعديل عنوان البريد اإللكتروني، 

ورقم الهاتف والجوال

تفعيل البريد اإللكتروني 

الجديد من خال مصادقة البريد 

اإللكتروني، أو استام تأكيد 

فوري برقم الهاتف المحمول

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة ثم

انتقل إلى عامة تبويب  "الخدمات العامة"
انتقل إلى عامة تبويب "تحديث/إيقاف التسجيل"

حّدد "الملف الشخصي 

للمكلف"

12

45 3

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_005.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1044
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إيقاف الرقم المميز

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

جميع المكلَّفين الذين 

توقفوا عن القيام بنشاط 

اقتصادي و/أو التوقف عن 

الوجود ككيان قانوني

اضغط هنا

إيقاف الرقم المميز

إلغاء التسجيل في  	

الضرائب غير المباشرة 

إن وجد

تحديد أسباب إيقاف   	

الرقم المميز مع إرفاق 

ما يثبت

في حال لم تعد منشأتك مؤهلة لدفع الزكاة أو الضرائب في المملكة، فإن هذه الخدمة تتيح 

لك إيقاف تسجيل الرقم المميز.

ويتعلق هذا األمر إيقاف التسجيل في الزكاة وجميع أنوع الضرائب األخرى، وهو ما يعني أنك 

قد توقفت عن القيام بأي نشاط اقتصادي و/أو التوقف عن الوجود ككيان قانوني.

حّدد سبب إيقاف  

التسجيل
إكمال تعبئة النموذج 

وتسليم الطلب

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة 

ثم  انتقل إلى عامة تبويب "الخدمات العامة"

انتقل إلى عامة تبويب 

"تحديث/إيقاف التسجيل"

حّدد إيقاف 

الرقم المميز

 سيتم إشعاركم عندما يتم 

إيقاف الرقم المميز 

12

45

3

6

5 أيام عمل )في حال لم 

تكن هناك أية التزامات(

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_040.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1044
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إلغاء تسجيل فرع

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

لين  جميع المكلَّفين المسجَّ

ولديهم فروع مسجلة.

اضغط هنا 3 أيام عمل  )بعد تقديم 

الطلب(

إلغاء تسجيل فرع

عدم وجود التزامات  	

قائمة مع الهيئة

إرفاق ما يثبت إيقاف  	

الفرع

إذا كان لدى منشأتك فروع مسجلة تحت رقم مميز واحد، فإن هذه الخدمة تتيح لك تقديم 

طلب إلغاء أي فرع على بوابة الهيئة اإللكترونية.

تعبئة االستمارة وإرفاق المستندات 

المؤيدة ثم قدم الطلب

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة ثم  

 انتقل إلى عامة تبويب "الخدمات العامة"

 انتقل إلى عامة تبويب 

"تحديث/إيقاف التسجيل"

حدّد "إيقاف أحد الفروع" ثم 

اختر الفرع المراد إقفاله/إلغائه

12

4 3

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_041.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1044
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

التحقق من شهادة الزكاة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

متاحة للمكلَّفين والجمهور

اضغط هنا فوًرا )بعد تقديم الطلب(

توّفر أحد األرقام التالية: 	

رقم السجل التجاري 	

رقم الهوية الوطنية 	

رقم الترخيص 	

الرقم المميز 	

رقم الشهادة 	

رقم هوية المنشأة 	

من خال هذه الخدمة، يمكنك التحقق من صحة الشهادة الزكوية الصادرة للمنشأة.

سوف تظهر حالة الشهادة على 

الشاشة الخاصة بك

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة ثم

 انتقل إلى عامة تبويب "الخدمات اإللكترونية"

 قم بتحديد التحقق 

من شهادة الزكاة

أدخل معطيات البحث للتحقق 

من الشهادة الصادرة للمنشأة

12

4 3

التحقق من شهادة الزكاة

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_038.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://eservices.gazt.gov.sa/prt_logon/MenuItems.jsp?menu_id=zcert&menu_grp=eservices&portalapp=x&ume.logon.locale=ar
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

متاحة للمكلَّفين و الجمهور

اضغط هنا فوًرا

توفر أحد األرقام اآلتية: 	

الرقم الضريبي 	

رقم السجل التجاري 	

رقم شهادة ضريبة  	

القيمة المضافة

تمكنك هذة الخدمة من التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة.

التحقق من التسجيل في ضريبة 

القيمة المضافة

اضغط على رابط الخدمة  

"هنا" 

 إدخال معطيات البحث للتأكد 

من التسجيل واختر إرسال

سوف تظهر على الشاشة حالة 

التسجيل في ضريبة القيمة 

المضافة للمنشأة

123

التطبيق

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_007.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

التحقق من شهادة اإلفراج عن عقد

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

متاحة للمكلَّفين والجمهور

اضغط هنا فوري

الرقم المميز 	

السجل التجاري 	

رقم الشهادة 	

وهي خدمة إلكترونية للتأكد من صحة شهادة اإلفراج عن عقد

التحقق من شهادة اإلفراج عن عقد

سوف تظهر حالة الشهادة على 

الشاشة الخاصة بك

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة انتقل إلى عامة 

تبويب "الخدمات اإللكترونية ومن ثم اختر الخدمات العامة"

قم بتحديد التحقق من شهادة اإلفراج 

عن عقد"

أدخل معطيات البحث للتحقق من الشهادة 

الصادرة للمنشأة

12

4 3

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_039.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://eservices.gazt.gov.sa/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fHomePage!2fTax_Applications!2fContractReleaseCertificate?sap-config-mode=true&ume.logon.locale=ar
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الفئة
 المستهدفة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمة

الفاتكا 

خطوات الحصول على الخدمة

متاحة للمكلًّفين والجمهور

اضغط هنا يوم عمل واحد

بين  اتفاقية  على  بناء  األمريكية  الجنسية  لحاملي  المالية  الحسابات  معلومات  تبادل  يتم 

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال 

الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.

اضغط على رابط 

الخدمة "هنا"

أكمل إجراءات الدخول 

وأضف التقارير المطلوبة

تسجيل الدخول إلى حساب 

 المؤسسة المالية أو إنشاء 

"حساب جديد"

سوف تتلقى إشعاًرا 

عبر البريد اإللكتروني 

للتسجيل الجديد فقط

1

4

23

الفئة المستهدفة

الوقت المتطلب
موقع الهيئةإلنهاء الخدمة

قناة الخدمةالمتطلبات

شرح الخدمة

يجب أن يكون للمؤسسة المالية رقم GIIN يتم الحصول عليه عن طريق  	

IRS التسجيل في دائرة اإليرادات الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية

يجب على المؤسسة المالية تحديد مفوض كمستخدم رئيسي للنظام 	

الفاتكا 

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_054.aspx
https://fatcaaeoi.gazt.gov.sa/DZITPortal/
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

المؤسسات المالية 

السعودية وفروع 

المؤسسات األجنبية 

المسجلة في المملكة 

التي تحتفظ بحسابات 

مالية ألشخاص مقيمين 

لألغراض الضريبية في 

دول ترتبط مع المملكة 

باتفاقيات تبادل المعلومات.

اضغط هنا يوم عمل واحد

يجب على المؤسسة  	

المالية تحديد شخص 

مفوض الستخدام 

النظام

تبادل معلومات الحسابات المالية لألشخاص وفًقا لاتفاقية متعددة األطراف بين السلطات 

المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

اضغط على رابط 

الخدمة "هنا"

أكمل إجراءات الدخول 

وأضف التقارير المطلوبة

تسجيل الدخول إلى حساب المؤسسة 

المالية أو إنشاء "حساب جديد"

سوف تتلقى إشعاًرا 

عبر البريد اإللكتروني 

للتسجيل الجديد فقط

1

4

23

التبادل التلقائي لمعلومات 

الحسابات المالية

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_080.aspx
https://fatcaaeoi.gazt.gov.sa/DZITPortal/
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://fatcaaeoi.gazt.gov.sa/DZITPortal/
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

مجموعة الشركات 

المتعددة الجنسيات 

التي يتبعها المكلفين 

التي تجاوزت إيرادات 

مجموعتها 3.2 مليار 

ريال وفًقا لقوائمها 

المالية الموحدة للسنة 

الضريبية التي تسبق 

السنة الضريبية لإلقرار.

اضغط هنا يوم عمل واحد 

)بعد تقديم الطلب(

يجب أن يوفر  	

المكلف رقم 

 )TIN( ضريبي

ورقم المنشأة 

الموحد. يجب على 

المكلفين تحديد 

مفوض كمستخدم 

رئيسي للنظام.

لاتفاقية  وفًقا  الجنسيات  متعددة  الشركات  لمجموعة  المالية  الحسابات  معلومات  تبادل 

التقارير عن األنشطة االقتصادية في  متعددة األطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل 

تقديم  المكلفين  على  يجب  حيث  المعامات،  تسعير  تعليمات  تقتضيه  ما  حسب  الدول 

الجنسيات  المتعددة  الشركات  إيرادات مجموعة  الخاصة بكل دولة في حال تجاوزت  التقارير 

التي يتبعها المكلفين الملزمين بتقديم التقرير 3.2 مليار ريال وفًقا لقوائمها المالية الموحدة

 اضغط على رابط 

الخدمة "هنا"

أكمل إجراءات الدخول 

وأضف التقارير المطلوبة

تسجيل الدخول إلى حساب 

المؤسسة المالية أو إنشاء 

"حساب جديد"

سوف تتلقى إشعاًرا 

عبر البريد اإللكتروني 

للتسجيل الجديد فقط

1

4

23

التقرير الخاص بكل دولة

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_082.aspx
https://fatcaaeoi.gazt.gov.sa/DZITPortal/
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://fatcaaeoi.gazt.gov.sa/DZITPortal/
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة

لين. جميع المكلَّفين المسجَّ

اضغط هنا فوًرا )بعد تقديم الطلب(

ال يوجد 	

اختر "المكتب المحاسبي أو مقدم الخدمة" وحّدد 

"الخدمات التي ترغب التفويض عليها"

1.الرقم المميز للمكتب المحاسبي

2.حّدد مدة التفويض

 سوف تتلقى إخطاًرا بالقبول أو الرفض 

من المكتب المحاسبي

الستكمال عملية التفويض، يتطلب 

موافقة مقدم الخدمة بتسجيل الدخول 

على حسابه في بوابة الهيئة وقبول طلب 

التفويض حالة الطلب "معلقة"

خدمة فّوض

ومقدمي  المحاسبية  المكاتب  تفويض  يمكنها  حيث  للمنشآت  )فّوض(  خدمة  الهيئة  تتيح 

الخدمات التي تتعامل معها إلنهاء إجراءاتها ومعاماتها آلًيا باإلضافة إلى إمكانية تفويض 

أكثر من مكتب محاسبي على خدمات محددة مع تحديد مدة التفويض.

اختر خدمة "فّوض"سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة  1

3

5

2

4

اضغط هنا

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_031.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X&eTile=1043
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خطوات الحصول على الخدمة

طلب إجراء اتفاق متبادل

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

إرسال طلب مكتمل إلى 

البريد اإللكتروني الخاص 

بإجراء االتفاق المتبادل

MAP@gazt.gov.sa 

األشخاص المشمولون 

باتفاقيات تجنب االزدواج 

الضريبي ويعتقدون أن 

إجراءات المملكة و/أو 

الدولة األخرى تؤدي أو 

سوف تؤدي بالنسبة لهم 

إلى فرض ضرائب ال تتوافق 

مع أحكام االتفاقية 

الضريبية المعنية.

اضغط هنا ال يوجد

تقديم الطلب  	

والبيانات والمستندات 

المطلوبة وفًقا 

للتعليمات الواردة في 

دليل المكلف لطلب 

إجراء االتفاق المتبادل

توضيح اإلجراءات التي يمكن للمكلفين من خالها طلب المساعدة من الهيئة لحل المنازعات 

التفاصيل  الضريبي. لمزيد من  اتفاقيات االزدواج  بما يخالف أحكام  الناشئة عن فرض ضريبة 

يرجى االطاع على دليل المكلف من خال الرابط

في حال عدم اكتمال الطلب، 

ستصلك رسالة توضح المعلومات 

والمستندات الناقصة التي 

يتوجب تقديمها

عند اكتمال الطلب، 

ستصلك رسالة تؤكد

 قبول الطلب
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طلب إجراء اتفاق متبادل

اضغط هنا

zatca.gov.sa

MAP@gazt.gov.sa
MAP@gazt.gov.sa
https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_93.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
mailto:MAP@gazt.gov.sa
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

شهادة اإلقامة الضريبية

خطوات الحصول على الخدمة

توفر هذه الخدمة إصدار شهادات اإلقامة لألفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق 

نظام ضريبة الدخل السعودي أو اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي على الدخل التي تبرمها 

الدولة مع الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك للحصول على اإلعفاء من ضريبة الدخل، كما 

تتيح هذه الخدمة االستفسار عن حالة إصدار الشهادة ونتيجة الطلب.

شهادة اإلقامة الضريبية

سّجل الدخول على البوابة اإللكترونية للهيئة

طلب الخدمةاختيار خدمة شهادة اإلقامة الضريبية

اختر الخدمات اإللكترونية 1

34

2

األفراد

اضغط هنا

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

اإلقامة في المملكة ألكثر من 183 يوم. 	

جواز سفر ساري الصالحية. 	

إثبات السكن. 	

خطاب من جهة العمل. 	

إرفاق صور واضحة للمستندات المطلوبة. 	

اضغط هنايومي عمل 

zatca.gov.sa

https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_084.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/eservices/residency/pages/default.aspx
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

موقع الهيئة المتطلبات

شرح الخدمةقناة الخدمة

مركز االتصال

قنوات التواصل 

االستفسارات العامة

يتعلق  شيء  أي  عن  االستعام  في  ترغب  أو  توضيحات  على  للحصول  بحاجة  كنت  كلما 

بالهيئة، فهناك العديد من القنوات المتاحة للتواصل مع الهيئة التي توفر اإلجابة على جميع 

االستفسارات عبر مختصو الهيئة وخبراؤها.

الموقع اإللكتروني 

المحادثات الفورية )اضغط هنا(

 مركز االتصال الموحد 

)19993(

حساب تويتر 

@Zatca_care

 البريد اإللكتروني

info@zatca.gov.sa

فروع الهيئة

)اضغط هنا(
مدراء العاقة

التطبيق 

1

3

5

7

2

4

6

https://zatca.gov.sa/ar/contactus/Pages/default.aspx
https://twitter.com/zatca_care?s=11
https://twitter.com/zatca_care?s=11
https://zatca.gov.sa/ar/contactus/Pages/default.aspx
https://apps.apple.com/sa/app/zatca/id1517289036?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazt.egazt
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الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

المتطلبات

قناة الخدمة

طلب تصعيد االعتراض إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية

خطوات الحصول على الخدمة

الفئة
 المستهدفة

الوقت المتطلب
إلنهاء الخدمة

المتطلبات

قناة الخدمة

شرح الخدمة

لين اضغط هناجميع المكلَّفين المسجَّ

سيحدد الموعد المتوقع 

للنظر في تصعيد االعتراض، 

بعد صدور قواعد عمل 

اللجان الزكوية والضريبية 

والجمركية

تقديم البيانات  	

والمستندات المطلوبة

عند رفض اعتراضك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكنك رفع اعتراض إلى لجنة الفصل 

من خال األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

طلب تصعيد االعتراض للجان الزكوية 

والضريبية والجمركية

تسجيل دعوى جديدة من 

خال البوابة اإللكترونية لألمانة 

العامة للجان الزكوية والضريبية 

والجمركية عبر الرابط التالي:  

)gstc.gov.sa(

تعبئة البيانات 

والمعلومات المطلوبة

 ستصلك رسالة نصية 

 ورسالة عبر البريد اإللكتروني 

عند اكتمال التقديم موضًحا 

بها الرقم المرجعي للدعوى
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GSTC.gov.sa

https://zatca.gov.sa/en/eServices/Pages/eServices_028.aspx
https://eservices.gstc.gov.sa/GSTC/EServices/Login.jsf
https://eservices.gstc.gov.sa/GSTC/EServices/Login.jsf
https://eservices.gstc.gov.sa/GSTC/EServices/Login.jsf
https://eservices.gstc.gov.sa/GSTC/EServices/Login.jsf



	المحتويات
	الزكاة
	الجمارك
	ضريبة القيمة المضافة
	ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية
	ضريبة السلع الانتقائية
	ضريبة الاستقطاع
	ضريبة التصرفات العقارية
	خدمات عامة

	Button 6: 
	Button 8: 
	Button 10: 
	Button 12: 
	Button 7: 
	Button 9: 
	Button 11: 
	Button 13: 
	Button 2: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 

	Button 24: 


