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تـــؤدي هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك 
أمـــن  حمايـــة  فـــي  وحيوًيـــا  مهًمـــا  دوًرا 
المجتمـــع، واإلســـهام فـــي دعـــم االقتصاد 
التجـــارة الدولية،  الوطني، وتحســـين حركة 
كمـــا تعمل علـــى تمكيـــن األنشـــطة التي 
تقودهـــا حكومـــة المملكـــة علـــى أصعدة 
التعـــاون االقتصـــادي واألمنـــي والدولـــي.
وفي مجـــال المنافـــذ البرية حققـــت قفزات 
محققـــًة  التطـــور،  مســـيرة  فـــي  كبيـــرة 
بذلـــك ســـجاًل حافاًل مـــن التقـــدم. وانطالًقا 
مـــن رؤيـــة المملكـــة 2030 عقـــدت الهيئة 
مـــع  االســـتراتيجية  الشـــراكات  مـــن  عـــدًدا 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  فـــي  جهـــات 
لريـــادة أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي 
تصميـــم وتطويـــر وتشـــغيل البنيـــة التحتية 

مـــن  المملكـــة  اقتصـــاد  لتعزيـــز  للمنافـــذ، 
العبـــور  عمليـــات  جميـــع  تيســـير  خـــالل 
المجـــاورة. بيـــن المملكـــة والـــدول  البريـــة 

وأخيـــًرا تم افتتـــاح معبر الربـــع الخالي الرابط 
بــيــن الممــلــكــة وسلطنــة عــمــان، وسبقه 
إعادة افتتـــاح منفذ جديدة عرعـــر الحدودي 
بيـــن الممــــلكة والجمـهـــوريـة العـــراقـــيــــة.

تيســـير  الســـعودية  الجمـــارك  وتتولـــى 
البضائـــع  وخـــروج  دخـــول  حركـــة  ومراقبـــة 
ـــا  مـــن وإلـــى المملكـــة، عبـــر 35 منفـــًذا بريًّ
ـــا، ويعمـــل في هـــذه المنافذ  ـــا وبحريًّ وجويًّ
موظـــف  آالف   10 مـــن  أكثـــر  الجمركيـــة 
المملكـــة. مســـتوى  علـــى  وموظفـــة 

وبالنظـــر إلنجـــازات الجمـــارك فـــي مكافحة 
التهريـــب وحمايـــة المجتمـــع خـــالل العـــام 

الخــدمــات الجمركية.. تطّوٌر  مستمر

االفتتاحية
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الماضـــي 2021م، نجحـــت الهيئـــة فـــي ضبط 
أكثـــر مـــن 190 مليـــون حبـــة مخـــدرة أبرزهـــا 
الكباتجـــون 37 ألف كيلو جرام مـــن المخدرات 
كالحشـــيش والهيرويـــن والكوكايين والقات.
كمـــا تم ضبـــط 234 ألـــف زجاجة مـــن الخمور 
)4.155 ( لتـــر مواد ســـائلة من الخمـــور، وأكثر 
من 3.9 مليـــون قطعة مغشوشـــة ومقلدة.
مـــن  االســـتفادة  علـــى  الجمـــارك  وتعمـــل 
فـــي  المســـاعدة  األمنيـــة  التقنيـــات  أحـــدث 
عمليات الكشـــف والمعاينة على اإلرســـاليات، 
الوطنـــي  المركـــز  دور  أهميـــة  إلـــى  إضافـــة 
للوســـائل الحيـــة التابـــع للجمـــارك فـــي تعزيز 
الجانـــب األمني، حيـــث يقوم المركـــز بمهمة 
تدريـــب المختصيـــن، والوســـائل الحيـــة على 
العديـــد مـــن البرامـــج، والتي تشـــمل برنامج 

الكشـــف عن المخدرات، وبرنامج الكشـــف 
عـــن المتفجـــرات، وبرنامـــج الكشـــف عـــن 
األســـلحة، والكشـــف عـــن النقـــود والتبغ، 
باإلضافة إلى برامـــج أخرى ُيقدمها المركز.
التحديـــث  مفهـــوم  الهيئـــة  وتتبنـــى 
التغييـــرات  لمواكبـــة  مســـتمرة  بصـــورة 
والمستجدات على الساحــتــيــن اإلقليمية 
الجمركيـــة  البيئـــة  ضــمـــــن  والــدولــيـــــة، 
إلـــى االســـتفادة من  الشـــاملة، وتتطلـــع 
الدوليـــة واســـتخدام  الممارســـات  أفضـــل 
أحدث الحلـــول والتقنيـــات الذكيـــة حيثما 
كان ذلـــك مناســـًبا، من أجـــل التغلب على 
وتســـهيل  الشـــراكات  وتعزيـــز  العقبـــات 
حركـــة التجـــارة ودعـــم النمـــو االقتصادي.

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
ُمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
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أمير منطقة عسير يفتتح المقر الجديد

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بــن  تركــي  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  افتتــح 
طــالل بــن عبــد العزيــز، أميــر منطقــة عســير، المقــر 
الجديــد لفــرع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، بحــي 
محافــظ  معالــي  بحضــور  أبهــا،  مدينــة  فــي  البديــع 

الهيئــة المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي.
ونــّوه ســموه، خــالل االفتتــاح بدعــم القيــادة الرشــيدة 
بمشــروعات  المســتمر  واهتمامهــا   - هللا  حفظهــا   -
ــا  ــة، وحرصه ــق المملك ــع مناط ــوة بجمي ــة أس المنطق
ــهم  ــأنها أن ُتس ــن ش ــي م ــات الت ــر اإلمكاني ــى توفي عل

ــة. ــات المقدم ــين الخدم ــي تحس ف

أخبار الهيئة

تبلغ مساحته 3800 م2

صالة شاملة الستقبال
وخدمة المكلفين

كفاءة عالية لتقديم الخدمات
بأسرع وقت وأقل جهد
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الخدمات التي تقدمها المنصة بعد التطوير

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتيح العديد من الخدمات

عبر منصة “التصرفات العقارية” المطورة

ــر  ــة عب ــة المتاح ــات العقاري ــة التصرف ــث منص ــر وتحدي ــى تطوي ــارك عل ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــت هيئ عمل
ــن،  ــة للمكلفي ــن الهيئ ــة م ــات المقدم ــاءة الخدم ــتوى وكف ــع مس ــدف رف ــك به ــي، وذل ــا اإللكترون موقعه

ــريع. ــي وس ــكل ذات ــا بش ــهيل إنجازه وتس

تســـجيل العقـــار بكافـــة أنواعـــه؛ أراضـــي 
أو مبانـــي قائمـــة )ســـكني، وتجـــاري، 

ـــتثماري(. ـــي،  واس ـــي،  وزراع وصناع

مـــن  المنصـــة  اســـتخدام  إمكانيـــة 
ــراد،  ــتفيد، كاألفـ ــن مسـ ــر مـ ــل أكثـ قبـ
الحكوميـــة،  والجهـــات  والشـــركات، 
ـــن. ـــن اآلخري ـــن ع ـــوكالء والمفوضي وال

مــتــابــعـــــة الطــلــبـــــات والتحقـــق مـــــن 
تســـجيل العقـــار فـــي الضريبـــة.

تعديل الطلبات أو إلغائهــا، ومــتــابــعــة 
حــــاالت اســتــرداد الضــريــبــة

استعراض طلبات التصرفات العقارية 
السابقــة.

تمكين المستخدم مـن تحــديــد 
اســتــثــنــاءات اســتــحــقــاق الضــريــبــة.

الــربــط مــع عــدة جــهــات حــكــومــيــة: 
مــثـــــل وزارة العدل، ووزارة الشؤون 

البلدية والــقــرويــة واإلسكان، والهيئة 
السعودية للمدن الصناعـيــة ومــنــاطــق 

الــتــقــنــيــة )مــدن(.
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أعلنــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن بــدء مرحلــة تأهيــل الشــركات والتحالفــات لمشــروع المنطقــة 
اللوجســتية فــي منفــذ جديــدة عرعــر بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للتخصيــص.

تمكين المملكة من الوصول
إلى السوق العراقية.

المنطقــة  التحتيــة فــي  البنيــة  تطويــر 
الجمركيــة. غيــر 

إنشــاء مرافق داعمة، مثل المســتودعات 
ومحــطـــات الــوقـــود ومواقف السيارات 
بالتجزئــة،  البيــع  ومحــال  والشــاحنات 

ــة. ــع الخفيف ــدات التصني ووح

الهيئة تعلن عن بدء مرحلة تأهيل الشركات والتحالفات لمنفذ 

جديدة عرعر بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص

يسهم المشروع في                                                  الهدف من المشروع

رفــع مســتوى التبــادل التجــاري 
واالقتصــادي بيــن البلديــن.

تحسين جودة وكفاءة عمليات
االستيراد والتصدير عبر المنفذ.

المنفــذ  فــي  بالعامليــن  خــاص  ســكن 
علــى مســاحة ُتقــدر بمليــون متــر مربــع، 
مــن خــالل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

أخبار الهيئة
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حصلــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى جائــزة الشــرق األوســط الـــ 27 لتميــز الحكومة والمــدن الذكية 
ــي  ــز ف ــط للتمي ــرق األوس ــد الش ــن معه ــة م ــة، والمقَدم ــة الذكي ــية الحكومي ــات المؤسس ــة الخدم ــن فئ ع
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك بعــد منافســة شــاركت فيهــا جهــات حكوميــة مــن مختلــف 

دول الشــرق األوســط.

فيــروس  جائحــة  تفشــي  مرحلــة  خــالل  والرقميــة  التشــغيلية  إنجازاتهــا  نظيــر  الجائــزة  الهيئــة  وحققــت 
كورونــا “كوفيــد 19” وفــق أفضــل ممارســات التحــول المؤسســي الذكــي، بعــد تســخيرها كافــة إمكانياتهــا 
وتطويرهــا األنظمــة لضمــان اســتمرارية األعمــال، ممــا أســهم فــي إنجــاز خدمــة العمــالء والمكلفيــن فــي 

ــة. ــة عالي ــدد وباحترافي ــت المح الوق

ــاد  ــجيع إيج ــى تش ــدف إل ــط، وته ــرق األوس ــف دول الش ــي مختل ــة ف ــات الحكومي ــزة للمؤسس ــح الجائ وُتمن
بيئــة رقميــة ذكيــة للحكومــات، حيــث تخضــع لمعاييــر دوليــة وإقليميــة داعمــة لتطويــر اإلبــداع والتنافســية.

الهيئة تحصد جائزة تميز الخدمات المؤسسية الحكومية 

الذكية على مستوى الشرق األوسط
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الزكاة والضريبة والجمارك توقع اتفاقية لتشغيل مستودع إيداع 

وإعادة تصدير شركة النهدي الطبية

وقعــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك اتفاقيــة 
الطبيــة،  النهــدي  شــركة  مــع  مشــترك  تعــاون 
ــيق  ــاون والتنس ــات والتع ــز الخدم ــى تعزي ــدف إل ته
الضوابــط  وفــق  اللوجســتية  الخدمــات  وتمكيــن 
الجمركيــة فــي مســتودع اإليــداع وإعــادة التصديــر 
الخــاص بالشــركة فــي مدينــة جــدة، وذلــك بحضــور 
معالــي محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، 

ــي. ــد أبانم ــن محم ــهيل ب ــدس س المهن

ووقــع االتفاقيــة مــن جانــب الهيئــة، نائــب المحافــظ 
لتيسير التــجــارة وتجــربــة الــعــمــيــل، الــمـهــنــدس 
عبدالرحمــن بــن ســليمان الذكيــر، فيمــا وقعهــا مــن 
جانــب شــركة النهــدي، الرئيــس التنفيــذي للشــركة 

ســعادة المهنــدس ياســر جوهرجــي.
نحــو  الهيئــة  مســتهدفات  االتفاقيــة  وُتحقــق 
تقديــم خدمــات جمركيــة متميــزة وعاليــة الجــودة 

اإليــداع. ومســتودعات  مناطــق  فــي 

أخبار الهيئة
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“الزكاة والضريبة والجمارك” تعقد ورشة عمل للشركات الكورية 

المقيمة في المملكة

عقــدت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ورشــة 
عمــل توعويــة للشــركات الكوريــة المقيمــة فــي 
المملكــة التــي تخضــع لألنظمــة الضريبية الســارية، 
بالســفارة  المستشــار  ســعادة  بحضــور  وذلــك 
الكوريــة الســيد كيــم دو كــون، والســيد لــي ســونغ 

كــوان الملحــق التجــاري بالســفارة.

وتناولت الورشة، دور مدير العالقة في

نظـــام تســـعير المعامـــالت فـــي المملكة 
وآليـــة تقديـــم المســـتندات الـــواردة فيها.  

مناقشـــة إجراءات حاالت الفحـــص واالعتراضات 
والتســـوية منذ فتـــح الحالة وحتـــى إقفالها.

استعرضت الهيئة خالل الورشة:

دعـــــم المكلفــيـــــن 
مــن خــالل متابعــة 
ومعالجــة حاالتهــم.

تعزيـز التوعـــيـــــة 
بـــــاإلجــــــــــراءات 
والمبادرات التي 
ُتقدمها الهيئــــة.

إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية 
مع بيان حقوق المكلفين في هذا الشأن. 

وجـــرى خالل ورشـــة العمـــل اســـتعراض مبادرات 
الهيئة نحو تيســـير التجارة عبر الحـــدود التي تقوم 
علـــى أهميـــة ضمـــان ســـرعة ومرونة اإلجـــراءات 
وجميـــع  الـــواردات  بفســـح  الخاصـــة  الجمركيـــة 

الخدمـــات اللوجســـتية المرتبطـــة بها.
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أخبار الهيئة

إعادة افتتاح منفذ الّدرة بعد 

إغاقه مؤقًتا ألعمال الصيانة

أعلنــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن إعــادة 
افتتــاح منفــذ الــدرة فــي محافظــة حقــل بمنطقــة 
التــي  الصيانــة  أعمــال  انتهــاء  بعــد  وذلــك  تبــوك 
الماضــي. ديســمبر  فــي  المنفــذ  إغــالق  اســتدعت 

بدء تنفيذ خدمات المنفذ  - فبراير 2022م 

نسبة اإلنجاز في أعمال الصيانة - %100 

الغرض -  تهيئة المنفذ الستقبال المسافرين 

الهيئة تستعرض إنجازاتها وتعزز حضورها ضمن منظومة جمركية 

رقمية متقدمة
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شــاركت الهيئــة، جمــارك دول العالــم االحتفــال 
ــت  ــد تح ــذي انعق ــارك، ال ــي للجم ــوم العالم بالي
حيــث  متقدمــة”،  رقميــة  “منظومــة  شــعار 
اســتعرضت الهيئــة خــالل الحفــل الــذي نظمتــه 
إجراءاتهــا  لتطويــر  الرقميــة  مشــاريعها  أبــرز 
محافــظ  معالــي  بحضــور  وذلــك  الجمركيــة، 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك المهنــدس 
ســهيل بــن محمــد أبانمــي، وأصحــاب المعالــي 

الســابقين. الجمــارك  قيــادات 
وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا خــالل االحتفــال، 
منظمــة  شــعار  أن  المحافــظ،  معالــي  أوضــح 
الجمــارك العالميــة هــذا العــام ُيركــز علــى دور 
التقنيــة وبيئــة البيانــات المفتوحــة وأهميتهــا 
ــعار  ــا أن ش ــة، مبيًن ــة الجمركي ــر المنظوم لتطوي
المنظمــة يأتــي فــي وقــت تقــود فيــه المملكة 
جهودها لتعزيــــز مفهــوم وممارســات البيانــات 
المفتوحــــة لتحســــين الشــــفافية، وتشــــجيع 

البحــــث واالبتــكار ودفــــع النمــــو االقتصــادي. 
هيئــة  مشــاركة  تأتــي  معاليــه:  وأضــاف 

الــزكاة والضريبــة والجمــارك مجتمــع الجمــارك 
الدولــي االحتفــاء بهــذا اليــوم فــي ظــل مرحلــة 
العامــة  الهيئــة  دمــج  بعــد  جــاءت  متجــددة 
للجمــارك والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تحــت 
ــت  ــي فتح ــوة الت ــي الخط ــد، وه ــمى جدي مس
آفاًقــا جديــدة لمســتقبل واعــد لجميــع مجــاالت 
عمــل الهيئــة بمــا فــي ذلــك مجــاالت العمــل 

الجمركــي.  
المشــاريع  ألبــرز  اســتعراًضا  الحفــل  وشــهد 
الرقميــة للهيئــة فــي مجــال العمــل الجمركــي، 
ــة،  ــات المفتوح ــة البيان ــادرة منص ــك مب ــن ذل وم
مبــادرة النافــذة الجمركية الموحــدة أحد الحلول 
ــادل المعلومــات بيــن  التقنيــة التــي تســمح بتب
ذات  الحكوميــة  الجهــات  وبيــن  المســتوردين 

العالقــة وجهــات الفســح الجمركــي.
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تقدم تجربة جديدة للعماء..

افتتـاح الصالــة الشاملـة

فـــي مـــيــنـــاء

جدة اإلسامـي

أخبار الهيئة

افتتــح معالــي محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمي، 
الصالــة الشــاملة بجمــرك مينــاء جــدة اإلســالمي، 
الخدمــات  جميــع  خاللهــا  مــن  ســُيقَدم  التــي 
تدعــم مرونــة  المينــاء بطريقــة  فــي  الجمركيــة 

الجمركيــة. اإلجــراءات  وســهولة 
 

القطاعــات  أن  الهيئــة  محافــظ  معالــي  وأكــد 
بعنايــة  تحظــى  المملكــة،  فــي  الحكوميــة 
واهتمــام ودعــم ال محــدود مــن قيادتنــا الرشــيدة، 
انطالًقــا  أولوياتهــا  التــي جعلتهــا فــي مقدمــة 
منظومــة  تطويــر  بأهميــة  راســخ  يقيــن  مــن 

الحكومــي العمــل 

ــة الشــاملة  وتماشــًيا مــع ذلــك جــاء افتتــاح الصال
بهــدف  اإلســالمي  جــدة  مينــاء  جمــرك  فــي 
تبســيط إجــراءات االســتفادة مــن جميــع الخدمــات 
المينــاء،  فــي  الهيئــة  ُتقدمهــا  التــي  الجمركيــة 
وذلــك بمــا ُيحقــق اختصــار الوقــت والجهــد علــى 

العمــالء.
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وتــم تصميــم الصالــة الجديــدة بمفهومهــا الشــامل وفــق مواصفــات وبنيــة تحتيــة متطــورة 

تدعــم انســيابية العمــل وتســهم فــي تســهيل رحلــة العميــل مــن خــالل مزايــا عديــدة، مــن 

أبرزهــا توفيــر نافــذة موحــدة لتقديــم جميــع الخدمــات الجمركيــة علــى مــدى 24ســاعة 

وطــوال أيــام األســبوع دون انقطــاع. 
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رحلة ضريبة السلع االنتقائية

امسح ال

QR-Code

أخبار الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك20



21هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك

تأخــذك هــذه الرحلــة فــي جولــة 

تعريفيــة تّطلــع خاللهــا علــى

فيديو تعريفي

التسجيل في نظام الهيئة

متطلبات ترخيص المستودعات

السلع التي تنطبق عليها الضريبة

من يخضع لضريبة السلع االنتقائية

21هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك



هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك22

انفوجرافيك
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انفوجرافيك
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انفوجرافيك

معلومات جمركية

معلومات زكوية

أنواع البيان الجمركي

الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة 

يسري تطبيق الالئحة على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد يناير 2019م لجميع المكلفين عدا من 
ُيحاسب باألسلوب التقديري فيسري تطبيق الالئحـــة على إقراراتهم التي تقدم بعد 31 ديسمبر 2019م

انفوجرافيك

الشخـص الطبـــيـعــي السـعودي المقــيــم فـي المملكـة ومـن يعامـل معاملتـه مـن مواطنـي دول 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

حــصــص الشركــاء السعـوديـيـن ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون في 

الشركات المقيمة في المملكة. وكل من يمارس النشاط بناء على ترخيص صادر من جهة حكومية 

أو إدارية مختصة وفًقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

حصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المقيمة في المملكة المدرجة في السوق المالية 

السعودية من غير المؤسسين ومن يحل محلهم طبًقا لعقد التأسيس أو المستندات النظامية.

تسري أحكام الالئحة على:

بيان صادرتصفية فورية

إحصائي وارد عبور خروج
منشأ خليجي

إحصائي وارد 
منشأ سعودي

إعادة تصدير

صادر شخصي

بيان استيراد

صادرات بترولية

عبور دخول

إحصائي صادر إحصائي وارد
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يستثنى من تطبيق الالئحة

معلومات ضريبية

الحصــص المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر لألشــخاص غيــر الســعوديين المقيمــة 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــص المملوك والحص
مباشــر لألشـــخـــــاص العامليــن فــي مجــال 
الهيدروكربونيــة. المـــــواد  أو  الزيــت  إنتــاج 

الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط 
في المملكة من خالل منشأة دائمة.

الشخص الطبيعي المقيم الذي يعمل في 
مجال استثمار الغاز الطبيعي.

الشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع 
للضريبة من مصادر في المملكة دون أن 

يكون له منشأة دائمة فيها.

على من تطبق ضريبة الدخل؟

الحــصـــــص  عـــن  المقيمـــة  األمـــوال  شـــركات 
مباشـــر  غيـــر  أو  مباشـــر  بشكـــــل  المملوكـــة 
لمكلفيـــن يعملـــون في إنتـــاج الزيـــت والمواد 
الهيدروكربونــيـــــة, ســـــواء أكــانـــــوا أشخـــــاًصا 
غيـــر  أو  مقيميـــن  اعتبارييـــن,  أم  طبيعيــيـــــن 

. مقيميـــن

المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة 
بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
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فما المقصود بها؟

االتفاقيـــات المعتمدة  امتيـــــازات  مــــن  لالســـــتفادة  يشــــــترط 

بين الـــدول، الحصول على شـــهادة المنشـــأ. 

هي مستند رسمي صادر من منشأ البضاعة يثبت دولة اإلنتاج.

انفوجرافيكانفوجرافيك

إثبات المنشأ

هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك26
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لماذا يتم طلب شهادة المنشأ؟

االستفادة من امتيازات للتأكد من دولة اإلنتاج
االتفاقيات

تخضع البضائع المســـتوردة إلثبات المنشـــأ وفًقا للقواعد المتفق عليها 

فـــي إطار المنظمات االقتصادية الدوليـــة واإلقليمية النافذة.

إثبات المنشأ

27هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك
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مناسبات
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مناسبات
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مناسبات

صنع في السعودية

جناح الهيئة في المعرض تضمن

استضافة 30 محاوًرا.تنظيم أكثر من  15 ورشة عمل.مشاركة أكثر من  150 شركة.

شــاركت الهيئــة فــي فعاليــات معــرض )صنــع فــي الســعودية(، الــذي مثــل ملتًقــى ضخًمــا ُجّهــز ليجمــع أبــرز 
الصناعــات والخبــرات الســعودية، إليصــال المنتجــات والمصنوعــات الســعودية إلــى الريــادة العالميــة.

أبرز المشاريع الرقمية لتطوير 
اإلجراءات الجمركية.

الفوترة اإللكترونية ومتطلباتها.

الرحالت التعليمية في ضريبة 
السلع االنتقائية.

عدد من األدلة اإلرشادية.

الخدمات اإللكترونية التي 
توفرها بوابة الهيئة.
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الفعاليات المصاحبة

المتاحف.معارض فنية.

مشاركات متنوعة للمهتمين بالمجاالت الصناعية.الِحرف.

وكان المعــرض شــاهًدا علــى التغييــر، فــي رحلــة فريدة مــن نوعها مــن التاريخ 

الســعودي العريــق، الــذي يظهــر أصــول الضيافــة والكــرم، وفــن الصناعــات 

اليدويــة، إلــى جانــب الصناعــات المحليــة والصــادرات.

31هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك
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مبادرات
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مبادرات
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إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية

أعلنــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي فبرايــر الماضــي إلغــاء رســوم إصــدار البيــان الجمركــي علــى 
الصــادرات الســعودية.

الهدف من المبادرة

بيان الصادر

وُيقصــد فــي بيــان الصــادر اإلقــرار الــذي ُيقدمــه الُمصّدر 
أو مــن يفّوضــه، والمتضمــن تحديــد العناصــر المميــزة 
وفــق  بالتفصيــل  وكمياتهــا  عنهــا  المصــرح  للبضاعــة 

ــون( الجمــارك الموحــد.   أحــكام نظــام )قان

تسهم المبادرة في

01

02

03

04

دعم قطاع الصناعات الوطنية.

تعزيز نمو الصادرات غير النفطية.

تيسير عمليات التصدير والخدمات 

اللوجستية.

دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع 

تنافسيتها الدولية.

تمكين صادرات الصناعات المحلية.

             تسهيل اإلجراءات الجمركية للصادرات.

تعزيز بيئة التصدير في المملكة.

مبادرات
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8.4 مليار ريال. البحرين

أبرز 10 دول للصادرات حسب القيمة 

 قيمة جميع الصادرات للعام 2021م

279.9 مليار ريال

النمو

32.4 

وتأتــي المبــادرة التــي ُتقدمهــا الهيئــة امتــداًدا للجهــود التــي بذلتهــا فــي ســبيل دعــم وتمكيــن 
الصــادرات الســعودية، ومــن ذلــك اعتمادهــا الئحــة مناطــق ومســتودعات اإليــداع، واعتمــاد عــدة 

ــداع. ــتودعات إي ــق ومس مناط

39.8 مليار ريال. اإلمارات

36.2 مليار ريال. الصين الشعبية   

20.1 مليار ريال. الهند

12.9 مليار ريال. تركيا

12 مليار ريال. سنغافورة 

10.7 مليار ريال. بلجيكا     

10.6 مليار ريال. أمريكا 

6.9 مليار ريال. األردن          

9.9 مليار ريال. مصر        
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القيــام  علــى  المكلفيــن  تســاعد  التــي  الخدمــات  مــن  العديــد  يتضمــن 
بخدماتهــم بشــكل ذاتــي وســريع، وتســهيلها باســتخدام وســائل رقميــة.

بخطوات سريعة وُميسرة... 

 ZATCA_ا من أي مكان عبر #تطبيق يمكنك اآلن تقديم إقراراتك إلكترونيًّ

حّمل التطبيق اآلن

تطبيق زاتكا

هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك36
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ملف العدد
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ملف العدد
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ملف العدد

مواصلــة لحرصهــا علــى تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للمكلفيــن أطلقــت 
الهيئــة، الدليــل اإلرشــادي للخدمــات اإللكترونيــة التــي ُتقدمهــا والــذي تهــدف مــن خاللــه إلــى إرشــاد 
وتوجيــه المكلفيــن مـــن أصحـــاب المنشـــآت واألعمــال إلـــى معرفـــة الخدمـــات اإللكترونيـــة وكيفيــة عملهـــا 

ــا. لتتيـــح لهـــم تنفيـــذ معامالتهــم الزكويـــة والضريبيــة والجمركيــة إلكترونيًّ

                   أبرز الخدمات في نطاق )الخدمات العامة(

الخدمات اإللكترونية... إرشاد وتوجيه المكلفين

أواًل

تتيـــح هـــذه الخدمـــة تقديـــم طلبـــات التســـوية 
للهيئـــة. المقدمـــة  االعتراضـــات  علـــى 

يمكنـــك مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة تغييـــر عنـــوان البريـــد 
اإللكترونـــي ورقـــم الجـــوال وهـــذا يعنـــي أن جميـــع الرســـائل 
الـــواردة مـــن الهيئـــة ســـيتم توجيههـــا إلـــى بيانـــات االتصـــال 

الُمعدلـــة.

طلب تسوية

تعديل بيانات االتصال

المحاســـبية  للمكاتـــب  المنشـــآت  تفويـــض  تتيـــح 
ومقدمـــي الخدمـــات التـــي يتـــم التعامـــل معهـــا إلنهـــاء 
ــات. ــن الخدمـ ــا مـ ــا، وغيرهـ ـ ــا آليًّ ــا ومعامالتهـ إجراءاتهـ

خدمة فّوض

رفــع عقــود المكلفيــن المبرمــة مــع غيرهــم مــن الجهــات 
توفــر  كمــا  إيــرادات”،  أو  “مصروفــات  عقــود  كانــت  ســواء 
عــن  فضــاًل  وإلغائهــا،  العقــود  تحديــث  إمكانيــة  الخدمــة 

والمهــام. اإلشــعارات  علــى  االطــالع 

خدمة العقود

ـــرور  ـــة م ـــر كلم ـــة تغيي ـــذه الخدم ـــالل ه ـــن خ ـــك م يمكن
ـــاز  ـــد اجتي ـــة بع ـــة للهيئ ـــة اإللكتروني ـــى البواب ـــول عل الدخ
ــز التفعيـــل )OTP( المرســـل  ــة مـــن خـــالل رمـ المصادقـ

إلـــى رقـــم الجـــوال المســـجل الخـــاص بـــك.

تعديل كلمة المرور

ـــية  ـــي الجنس ـــة لحامل ـــابات المالي ـــات الحس ـــادل معلوم ـــم تب يت
المملكـــة  بيـــن حكومـــة  اتفاقيـــة  بنـــاء علـــى  األمريكيـــة 
ـــي  ـــي الدول ـــال الضريب ـــين االمتث ـــة لتحس ـــة األمريكي والحكوم
وتنفيـــذ قانـــون االمتثـــال الضريبـــي للحســـابات األجنبيـــة )فاتكا(.

الفاتكا

ـــا  ـــن خالله ـــن م ـــن للمكلفي ـــي يمك ـــراءات الت ـــح اإلج توضي
ــئة  ــات الناشـ ــل المنازعـ ــة لحـ ــن الهيئـ ــاعدة مـ ــب المسـ طلـ
ـــات االزدواج  ـــكام اتفاقي ـــف أح ـــا يخال ـــة بم ـــرض ضريب ـــن ف ع

الضريبـــي.  

طلب إجراء اتفاق متبادل

ــراد  ــة لألف ــهادات اإلقام ــدار ش ــة إص ــذه الخدم ــر ه توف
الدخــل  ضريبــة  نظــام  وفــق  بالمملكــة  المقيميــن 
الضريبــي  االزدواج  تجنــب  اتفاقيــات  أو  الســعودي 
علــى الدخــل التــي تبرمهــا الدولــة مــع الــدول التــي 
اإلعفــاء  علــى  للحصــول  وذلــك  جنســياتها  يحملــون 
الخدمــة  هــذه  تتيــح  كمــا  الدخــل،  ضريبــة  مــن 
االستفســار عــن حالــة إصــدار الشــهادة ونتيجــة الطلــب.

شهادة اإلقامة الضريبية
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المرئيــات  تقديــم  للمســتفيد  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
والمقترحــات المتعلقــة بالقنــوات والخدمــات المقدمــة 

مــن الهيئــة.

 تقديم اآلراء والمقترحات

ـــز  ـــدى منشـــأتك فـــروع مســـجلة تحـــت رقـــم ممي إذا كان ل
واحـــد، فـــإن هـــذه الخدمـــة تتيـــح لـــك تقديـــم طلـــب إلغـــاء 

أي فـــرع علـــى بوابـــة الهيئـــة اإللكترونيـــة.

عنـــد رفـــض اعتراضـــك مـــن هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك، 
يمكنـــك رفـــع اعتـــراض إلـــى لجنـــة الفصـــل مـــن خـــالل األمانـــة 

العامـــة للجـــان الزكويـــة والضريبيـــة والجمركيـــة.

ـــر هـــذه الخدمـــة للمســـتفيد االستفســـار أو تقديـــم  توفِّ
شـــكوى متعلقـــة بخدمـــات أو قنـــوات الهيئـــة.

 إلغاء تسجيل فرع

طلب تصعيد االعتراض إلى األمانة 

العامة للجان الضريبية

 االستفسارات والشكاوى

وفًقــا  لألشــخاص  الماليــة  الحســابات  معلومــات  تبــادل 
لالتفاقيــة متعــددة األطــراف بيــن الســلطات المختصــة 
بشــأن التبــادل التلقائــي لمعلومــات الحســابات الماليــة.

التبادل التلقائي لمعلومات 

الحسابات المالية

تبـــادل معلومـــات الحســـابات الماليـــة لمجموعـــة الشـــركات 
ـــراف  ـــددة األط ـــة متع ـــا لالتفاقي ـــيات وفًق ـــددة الجنس متع
بيـــن الســـلطات المختصـــة بشـــأن تبـــادل التقاريـــر عـــن 
األنشـــطة االقتصاديـــة فـــي الـــدول حســـب مـــا تقتضيـــه 

تعليمـــات تســـعير المعامـــالت.

التقرير الخاص بكل دولة

ماليــة  لفتــرة  بالــزكاة  المتعلقــة  اإلقــرارات  تقديــم  تتيــح 
محــدودة فــي موعــد محــدد عبــر البوابــة لجميــع المكّلفيــن 
المســّجلين، واإلقــرارات الضريبيــة للمنشــآت، واإلفصــاح عــن 

ــتريات. ــات والمش ــة بالمبيع ــالت ذات الصل ــع التعام جمي

تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية

علـــى  اعتـــراض  الخدمـــة تقديـــم طلـــب  ـــر هـــذه  توفِّ
تقييمـــه. الُمعـــاد  اإلقـــرار 

طلب اعتراض على إعادة التقييم

ــي  ــب ف ــات أو ترغ ــى توضيح ــول عل ــة للحص ــت بحاج ــا كن كلم
ــد  ــاك العدي ــة، فهن ــق بالهيئ ــيء يتعل ــن أي ش ــتعالم ع االس
مــن القنــوات المتاحــة للتواصــل مــع الهيئــة التي توفــر اإلجابة 

علــى جميــع االستفســارات عبــر مختصــي الهيئــة وخبرائهــا.

االستفسارات العامة
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أبرز الخدمات في نطاق )الضريبة(ثانًيا

تقديم إقرار ضريبة االستقطاع

ضريبة السلع االنتقائية 

إلغاء ترخيص مستودع ضريبي

دفع الضريبة

طلب اعتراض على إعادة التقييم

إذا كنــت مقيًمــا تقــوم بســداد دفعــات لشــخص غيــر مقيــم فــي المملكة 
علــى  االســتقطاع  ضريبــة  فــرض  عليــك  فيجــب  الســعودية،  العربيــة 
ــك  ــح ل ــة. وتتي ــب المطبق ــب النس ــم حس ــر المقي ــددة لغي ــغ المس المبال
ــتقطعة. ــغ المس ــن المبال ــرارات ع ــم إق ــة تقدي ــذه الخدم ه

لهــا  التــي  الســلع  علــى  االنتقائيــة  الضريبــة  ُتفــرض 
بنســب  البيئــة  أو  العامــة  الصحــة  علــى  ســلبية  آثــار 
متفاوتــة، وتوفــر هــذه الخدمــة إمكانيــة التســجيل 
االنتقائيــة. الضريبــة  ألغــراض 

المســتودع الضريبــي عبــارة عــن مســاحة ماديــة محــددة، 
الخاضعــة  البضائــع  بإنتــاج  للمرخــص،  فيــه  ُيســمح 
للضريبــة االنتقائيــة، أو تخزينهــا، أو تلقيهــا، أو حيازتهــا، 
أو اســتالمها، أو إرســالها فــي وضــع تعليــق ضريبــي فــي 
ســياق ممارســة عملــه. وتتيــح لــك هــذه الخدمــة، إلغــاء 
ترخيــص مســتودع ضريبــي، مــن قبــل الهيئــة.

بعــد تقديــم اإلقــرار أو تعديلــه، وفــي حــال وجــود غرامــات 
أو جــزاءات، ســيتم إنشــاء فاتــورة “ســداد” تحتــوي علــى 
ــف ســداد  رقــم الفاتــورة والمبلــغ المســتحق، وبإمــكان المكلَّ
المدفوعــات إمــا عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، 
ــي. ــراف اآلل ــاز الص ــالل جه ــن خ أو م

ــف غيــر راٍض عــن إقــرار ضريبــة الســلع االنتقائيــة  إذا كان المكلَّ
الُمعــاد تقييمــه، فــإن هــذه الخدمــة تتيــح لــه تقديــم طلــب 
اعتــراض، وبإمكانــه توضيــح كيفيــة التقييــم الصحيــح مــع 
ــك. تقديــم األســباب المنطقيــة لذل

ملف العدد
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تعديل بيانات التسجيل

يمكنــك مــن خــالل هــذه الخدمــة إجــراء تعديــالت 
علــى البيانــات فــي البوابــة اإللكترونيــة، بمــا فــي ذلــك 

بيانــات المســاهمين والبيانــات الماليــة.

ترخيص المستودع الضريبي

 تقديم إقرار ضريبة الدخل

 شهادة اإلقامة الضريبية

المســتودع الضريبــي عبــارة عــن مســاحة ماديــة محــددة 
ــة  ــة للضريب ــع الخاضع ــاج البضائ ــص بإنت ــه للمرخ ــمح في ُيس
االنتقائيــة أو تخزينهــا أو تلقيهــا أو حيازتهــا أو اســتالمها أو 
ــة  ــياق ممارس ــي س ــي ف ــق ضريب ــع تعلي ــي وض ــالها ف إرس
ترخيــص  علــى  الحصــول  الخدمــة  هــذه  وتتيــح  عملــه. 

ــة. ــل الهيئ ــن قب ــي م ــتودع ضريب مس

المتعلقــة  اإلقــرارات  تقديــم  الخدمــة  هــذه  لــك  تتيــح 
بضريبــة الدخــل لفتــرة ماليــة محــددة )بمــا فــي ذلــك نماذج 
تســعير المعامــالت(. وســيكون إقــرارك متاًحــا لتقديمــه 

فــي الموعــد المحــدد عبــر البوابــة اإللكترونيــة للهيئــة.

توفــر هــذه الخدمــة إصــدار شــهادات اإلقامــة لألفــراد المقيميــن 
الدخــل  ضريبــة  نظــام  وفــق  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
ــل  ــى الدخ ــي عل ــب االزدواج الضريب ــات تجن ــعودي أو اتفاقي الس
التــي تبرمهــا الدولــة مــع الــدول التــي يحملــون جنســياتها وذلــك 
للحصــول علــى اإلعفــاء مــن ضريبــة الدخــل. وتتيــح هــذه الخدمة 

ــة إصــدار الشــهادة ونتيجــة الطلــب. االستفســار عــن حال
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 التسجيل في ضريبة القيمة المضافة )منشآت(

 منصة التصرفات العقارية

 طلب تغيير فترة تقديم اإلقرارات

طلب استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة

ــر هــذه الخدمــة التســجيل كـــ “منشــآت” خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، وســيتم  توفِّ
بعــد التســجيل، تخصيــص رقــم حســاب لضريبــة القيمــة المضافــة.

نقــل ملكيتــه،  يــراد  الــذي  العقــار  والمنشــآت تســجيل  لألفــراد  المنصــة  تتيــح هــذه 
كخطــوة أساســية قبــل اإلفــراغ العقــاري أو توثيــق العقــد، وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن 

اســتحقاق الضريبــة، ودفعهــا مباشــرة بطريقــة إلكترونيــة تامــة.

تتيــح هــذه الخدمــة إمكانيــة طلــب تغييــر فتــرة تقديــم اإلقــرارات، لتكــون كل ُربــع 
ســنة أو بشــكل شــهري، ويشــترط لتغييــر موعــد تقديــم إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة 

ــة. ــة الهيئ ــى موافق ــول عل الحص

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

ملف العدد
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طلب قرار تفسيري

اإلباغ عن مخالفة تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ــل  ــن قب ــي م ــب الضريب ــرب أو التالع ــاالت الته ــن ح ــالغ ع ــم اإلب يت
التاجــر أو مقــدم الخدمــة، علــى ســبيل المثــال: 

 الـرقـم الـضريبي غير صحيح، تحصيل ضريبة من قبل شخص 

 غـيـر مـسجـل فــي الـضـريـبـة، احـتسـاب ضـريبة أقـل أو أكـثر 

مـن %15

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يمكــن اســتخدام هــذه الخدمــة لتقديــم طلبــات قــرارات تفســيرية 
ــح  ــة واللوائ ــوص األنظم ــير نص ــول تفس ــة ح ــن الهيئ ــب رأي م لطل
الضريبيــة المطبقــة فــي المملكــة )ضريبــة القيمــة المضافــة أو 
ضريبــة الدخــل بمــا فــي ذلــك اســتقطاع الضريبــة( وآليــة تطبيقهــا 
ــه  ــدء ب ــط للب ــا أو يخط ــره حالًي ــذي يدي ــق بال ــالت تتعل ــى معام عل
ــل  ــي الدلي ــا ف ــوص عليه ــط المنص ــروط والضواب ــا للش ــك وفًق وذل

ــيرية. ــرارات التفس ــاص بالق ــادي الخ اإلرش

تتيــح لــك هــذه الخدمــة إلغــاء تســجيل منشــأتك فــي ضريبــة 
القيمــة المضافــة عندمــا تكــون مؤهــاًل لذلــك. وقــد يعنــي ذلــك 
أنــك قــد توقفــت عــن القيــام بنشــاط اقتصــادي، أو لــم تتجــاوز 
الصفــة  انعــدام  أو  اإللزامــي،  التســجيل  حــد  إيراداتــك  قيمــة 
االعتباريــة لمنشــأتك، أو أي مــن الحــاالت األخــرى حســب النظــام.
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أبرز الخدمات في نطاق )الجمارك(ثالثًا

طباعة التقارير اإلحصائية

طباعة البيان الجمركي واإلحصائي

 االستعام عن بيان جمركي

 تأكيد وصول شحنات النقل السريع

مـن  المسـتفيدين  الخدمـة  هـذه  ن  تمكـِـّ
الجمركـي  البيـان  معلومـات  علـى  التعـرف 

الرسـوم. وتفاصيـل  البيـان  وتفاصيـل 

مـن  الهيئـة  لمسـتفيدي  الخدمـة  هـذه  ـر  توفِّ
بالبوابـة  المسـتوردين والمصدريـن المسـجلين 
اإلحصــــائية  التقاريــــر  طباعــــــة  اإللكتـــرونيــــة 
)صادرات - واردات( الخاصــــة بالبيـانات الجمركية 

للمنشـأة.

بيـان  طباعـة  للمسـتفيد  الخدمـة  هـذه  ـر  توفِّ
علـى  لالطـالع  محـدد  إحصائـي  أو  جمركـي 
جمركيـة  ورسـوم  بنـود  مـن  البيـان  تفاصيـل 
ألغـراض المراجعـة أو التوثيـق أو السـتخدامها 

الحقـة. معامـالت  أي  فـي 

ـر هـذه الخدمـة لمخلـص شـركات النقـل  توفِّ
السـريع تأكيـد وصول شـحنات النقل السـريع 
إلـى المنفـذ بعـد تقديـم بياناتهـا الجمركيـة 

مسـبًقا.

ملف العدد
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برنامج أولوية

استعراض تقرير ضريبة القيمة
المضافة وضريبة السلع االنتقائية 

استعراض الغرامات

 استعراض حالة صرف رسوم تأمين

عـن  االسـتعالم  للمسـتورد  الخدمـة  هـذه  ـر  توفِّ
جمركـي  بيـان  تأميـن  رسـوم  صـرف  طلـب  حالـة 
محدد، تتضمن رسومه بنوًدا تأمينية تم تحصيلها 

ليتـم صرفهـا عنـد تحقـق شـروط اسـتحقاقها.

الخدمـة للمسـتفيد االسـتعالم عـن  ـر هـذه  توفِّ
الغرامـات الصـادرة عـن الهيئـة بأنواعهـا المختلفـة 
)أمـر قبـض وغرامـة تعهـدات وغرامة نتيجـة إدانة 

قضايـا جمركيـة(.

المسـتخدم  للمسـتفيد  الخدمـة  هـذه  ـر  توفِّ
للبوابـة، اسـتعراض تقرير مـزود بالبيانات الجمركية 
واإلحصائيـة خـالل فتـرة محـددة بجميـع المنافـذ، 
القيمـة  ضريبـة  ومبلـغ  البيـان  رسـوم  بـه  موضًحـا 

االنتقائيـة. الضريبـة  ومبلـغ  المضافـة 

ر هذه الخدمة للشـركات والمنشـآت التجارية  توفِّ
االقتصـادي  المشـغل  برنامـج  علـى  التقديـم 
بيـن  الشـراكة  مفهـوم  علـى  يقـوم  والـذي 
الهيئـة والمنشـآت التجاريـة، ويعـزز أمـن سلسـلة 
لتيسـير  أكثـر  مزايـا  ويوفـر  العالميـة،  اإلمـدادات 

التجـارة.
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 استعراض بيانات 
الفروقات ومتابعتها

استعراض رسوم البيان الجمركي

الخدمــة للمســتورد االطــالع علــى  ــر هــذه  توفِّ
الجمركيــة  الرســوم  فروقــات  بجميــع  تقريــر 
المســتحقة عليــه ليتــم بناًء عليــه اتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة ســواء بتســديد تلــك الفروقــات أو مراجعة 

المختصــة. اإلدارات 

ــر هــذه الخدمــة للمســتفيدين االســتعالم  توفِّ
أنواعــه  بجميــع  الجمركــي  البيــان  رســوم  عــن 
إعــادة  صــادر،  بيــان  فوريــة،  تصفيــة  )اســتيراد، 
تصديــر، صــادرات بتروليــة، صــادر شــخصي، إحصائي 
وارد، إحصائــي صــادر، عبــور دخــول، عبــور خــروج، 
وارد  إحصائــي  خليجــي،  منشــأ  وارد  إحصائــي 
منشــأ ســعودي( لالطــالع علــى تفاصيــل كافــة 

الرســوم المســتحقة علــى البيــان.

 استعراض التعهدات

 تعهد بعدم التصرف باإلرسالية

اســتعراض  للمســتفيد  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
التعهــدات، وحالتهــا خــالل فتــرة زمنيــة محــددة 
فــي جميــع المنافــذ الجمركيــة التخــاذ اإلجــراءات 
علــى  بنــاًء  التعهــدات  تلــك  لتســديد  الالزمــة 
ذلــك  ويشــمل  التعهــد،  نهايــة  وتاريــخ  حالــة 
تعهــدات عــدم التصــرف، والتعهــدات المســتندية 

المختلفــة.

للمســتورد تقديــم تعهــد  الخدمــة  ــر هــذه  توفِّ
بعــدم التصــرف باإلرســالية بــأي صــورة، إال بعــد 
ــة  ــن جه ــحها م ــازة فس ــذ بإج ــن المنف ــار م اإلخط
اإلفــراج  مــن  المســتورد  ليتمكــن  االختصــاص 
جهــة  قــرار  صــدور  حيــن  إلــى  اإلرســالية  عــن 
ــار  ــا بانتظ ــراء غالًب ــذا اإلج ــط ه ــاص، ويرتب االختص

المختبــرات. فحــص  نتيجــة 
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 تسجيل مستورد أو مصدر جديد

ــر هــذه الخدمــة للتجــار التســجيل فــي منصــة  توفِّ
فســح لبــدء أعمــال االســتيراد والتصديــر.

 تفويض مخلص جمركي

ـــر هـــذه الخدمـــة للمســـتورد والمصـــدر التاجـــر أو  توفِّ
الفـــرد تفويـــض أحـــد المخلصيـــن الجمركييـــن بالمنفـــذ 
ـــه،  ـــة ب ـــالت الجمركي ـــراء التعام ـــراد إج ـــي الم الجمرك
ـــراءات  ـــك اإلج ـــاء تل ـــة وإنه ـــه بمتابع ـــة عن ـــوم نياب ليق
الجمركيـــة ويحـــدد التفويـــض لالســـتيراد فقـــط أو 
التصديـــر فقـــط أو االثنيـــن مًعـــا، ويحـــدد المســـتورد 
المخلـــص  اســـتخدام  صالحيـــة  التاجـــر  والمصـــدر 
للتفويـــض لمـــرة واحـــدة أو عـــدة مـــرات، بينمـــا تقتصـــر 
لمـــرة واحـــدة فقـــط. للتفويـــض  الفـــرد  صالحيـــة 

طباعة تقرير الواردات أو الصادرات 
للبيانات الجمركية

ــر هــذه الخدمــة للمســتفيد طباعــة تقاريــر البيانــات  توفِّ
الجمركيــة أو اإلحصائيــة، أو بيــان محــدد لالطــالع علــى 
كافــة تفاصيــل البيانــات مــن بنــود ورســوم جمركيــة 
ألغــراض المراجعــة أو التوثيــق أو الســتخدامها فــي أي 

ــرى. ــالت أخ معام

طلب اإلفراج عن خطاب ضمان بنكي

ــر هذه الخدمة للمســتفيد االســتعالم عــن إمكانية  توفِّ
اإلفــراج عــن خطــاب ضمــان بنكــي مرتبــط ببنــود تأمينية 

فــي بيــان جمركــي ســبق تقديمــه فــي منفذ.
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ــر هــذه الخدمــة للمســتورد والمصــدر إيقــاف  توفِّ
تفويضــه الســاري ألحــد المخلصيــن الجمركيين، 
مــن خــالل اســتعراض قائمــة بكافــة تفويضاتــه 
واختيــار  الجمركــي  المنفــذ  بحســب  الســارية 

تفويــض محــدد إليقافــه.

ــر هــذه الخدمــة للمســتفيد البحــث فــي  توفِّ
أو  تصفحهــا  خــالل  مــن  الجمركيــة  الرســوم 
بواســطة رقــم البنــد الجمركــي، أو بالوصــف، أو 

الفصــل، أو القســم.

تعبئــة  إمكانيــة  الخدمــة  هــذه  لــك  ــر  توفِّ
اإلقــرار  الواجــب  المــواد  عــن  اإلقــرار  نمــوذج 
عنــد  الجمــارك  لموظفــي  وتقديمــه  عنهــا، 
الســعودية  األراضــي  مغــادرة  أو  دخــول 

الدولييــن. للمســافرين 

ووكالء  للمخلصيــن  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
الشــحن االســتعالم عن المخالفــات والغرامات 
مندوبيهــم  علــى  أو  عليهــم  المســتحقة 
بالفــروع الجمركيــة، وحالــة ســداد كل مخالفــة 
ليتــم بنــاًء علــى ذلــك اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
بشــأن ســداد تلــك المخالفــات تجنًبــا لتوقــف 

الجمركيــة. معامالتهــم 

إيقاف تفويض مخلص

البحث في الرسوم الجمركية

اإلقرار الجمركي للمسافرين

التحقــق  للمســتوردين  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
ــا. مــن عــدد الحاويــات التــي تــم فحصهــا يدوًي

االستعام عن نوع الفحص للحاويات

 االستعام عن المخالفات وسدادها
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 تعديل بيان جمركي

ــر هــذه الخدمــة طلــب تعديــل معلومــات بيــان  توفِّ
صــادر أو وارد للمخلصيــن الجمركييــن ليتــم االطــالع 

عليهــا واعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة.

تقديم بيان صادر إحصائي

ــر هــذه الخدمــة للمخلــص الجمركــي تقديــم  توفِّ
بيــان إحصائــي صــادر عبــر منصــة فســح، حيــث 
يســتطيع المخلــص الجمركــي إعــادة اســتخدام 
معلومــات بيــان الشــحن )مانيفســت( للتصديــر 
وذلــك  مســبًقا  الشــحن  وكيــل  قدمهــا  التــي 

إلنشــاء وتقديــم البيــان اإلحصائــي الصــادر.

تقديم بيان نقل بالعبور )ترانزيت(

ــر هــذه الخدمــة للمخلــص الجمركــي تقديــم  توفِّ
بيــان النقــل بالعبــور )ترانزيــت( مــن خــالل منصــة 

فســح.

ــر هــذه الخدمــة عبــر بوابــة فســح الخاصــة  توفِّ
بيانــات  تقديــم  الجمركييــن  بالمخلصيــن 
الصــادرات إلكترونًيــا، حيــث يســتطيع المخلصــون 
بيــان  اســتخدام معلومــات  إعــادة  الجمركيــون 
وكيــل  قدمهــا  التــي  )مانيفســت(  الشــحن 
الشــحن أو المخلــص الجمركــي مســبًقا وذلــك 

الصــادر. بيــان  وتقديــم  إلنشــاء 

تقديم بيان صادر

ــر هــذه الخدمــة عبــر بوابــة فســح الخاصــة  توفِّ
بالمخلصيــن الجمركييــن تقديــم بيانــات الــواردات 
إلكترونًيــا، كمــا تتيــح لهــم أيًضــا إمكانية اســتالم 
الموافقــة علــى بيــان الــوارد جنًبــا إلــى جنــب مــع 

معلومــات الرســوم الواجــب ســدادها وغيرهــا.

 تقديم بيان وارد



تقديــم  للمســتفيد  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
تمــس  التــي  المخالفــات  عــن  البالغــات 
كالرشــاوى  وإجراءاتهــا  الهيئــة  أنظمــة 
واإلداري  المالــي  والفســاد  واالختــالس 
بشــكل ســري دون الكشــف عــن هويتــه.

 تقرير البيانات المفّتحة

 االستعام عن البطاقات الجمركية

تعديل رقم جوال مخلص في منفذ

 تتبع شحنات النقل السريع

ــر هــذه الخدمــة للمخلــص الجمركــي  توفِّ
الحصــول علــى تقريــر شــامل بكافــة البيانــات 

المفّتحــة لديــه.

ر لك هذه الخدمة االستعالم عن البطاقات  توفِّ
الجمركية.

تعديــل  للمخلصيــن  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
يتــم  لكــي  المنافــذ  الجــوال داخــل  أرقــام 
ــي  ــان الجمرك ــة بالبي ــائل الخاص ــال الرس إرس

عليهــا.

ــر هــذه الخدمــة للمســتوردين األفــراد  توفِّ
اإللكترونيــة  المتاجــر  متســوقي  مــن 
عبــر  الــواردة  شــحناتهم  تتبــع  العالميــة 
نطــاق  داخــل  الســريع  النقــل  شــركات 
باســتخدام  وذلــك  الســعودية،  الجمــارك 
رقــم البوليصــة لتظهــر بنــاء علــى ذلــك حالــة 
الشــحنة والرســوم التــي تــم تحصيلهــا علــى 
هــذه الشــحنة بموجــب البيــان الجمركــي.

طلب االسترداد - قواعد 
المنشأ الوطنية

طلــب  للمســتوردين  الخدمــة  هــذا  تتيــح 
اســترداد الرســوم الجمركيــة علــى المنتجات 
التــي اكتســبت صفــة المنشــأ فــي أي دولة 

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

طلب اإلفراج عن الضمان البنكي

اإلفــراج  طلــب  الخدمــة  هــذه  لــك  تتيــح 
مــن  االنتهــاء  بعــد  البنكــي  الضمــان  عــن 

االســتئناف. أو  االعتــراض 

تقديم باغ مخالفة مالية أو إدارية

االستعام عن صرف رسوم 
التأمين للمختبر الخاص

الخاصــة  للمختبــرات  الخدمــة  هــذه  ــر  توفِّ
ــل  ــن تحلي ــؤولة ع ــة والمس ــجلة بالهيئ المس
مــن  إليهــا  ترســل  التــي  األصنــاف  عينــات 
قبــل الجمــارك، االســتعالم عــن حالــة صــرف 
ــل  ــن تحلي ــا ع ــتحقة له ــل المس ــور التحلي أج
العينــات، بنــاء علــى طلبــات تحليــل العينــات 

المرســلة لهــا.
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أبرز الخدمات في نطاق )الزكاة(رابًعا

تسجيل شركة قابضة

 تقديم وتعديل اإلقرار الزكوي

ــن هــــذه الخــدمــــة الشركــــات مــن تســجيل  تمكِّ
ــة  ــر مملوك ــة أو أكث ــة تابع ــركة قابض ــة ش وإضاف

بنســبة %100.

تتيح لك هذه الخدمة تــقــديــم وتــعــديــل 
طــلــب اإلقرارات الزكوية بعد تقديمها.

تطبيق زكاتي

 الشهادة الفورية

تمكــن  الهيئــة  تقدمهــا  إلكترونيــة  خدمــة 
ســلس  بشــكل  زكاتــه  أداء  مــن  المســتفيد 
وميســر مــن خــالل خدمــة ســداد ومــدى، لتصــل 
الضمــان  إلــى مســتحقيها بشــكل مباشــر فــي 

. عــي جتما ال ا

ــر لــك هــذه الخدمــة الحصــول علــى الشــهادة  توفِّ
اإلقــرارات  تقديــم  بعــد  وذلــك  فــوري  بشــكل 
ــداد  ــددة وس ــة مح ــرة مالي ــزكاة لفت ــة بال المتعلق

المدفوعــات التابعــة لهــا.

ملف العدد



55هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك



عنوان الفاتورة

رقم الفاتورة

Qr-code  

ملف العدد

الفوترة اإللكترونية

ملف العدد

هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك56



لحمايتك وحفظ حقوقك 

احــرص علــى التأكــد مــن وجــود جميــع عناصــر 

الضريبيــة، وبّلــغ عــن أي مخالفــات  الفاتــورة 

ــة. ــمية للهيئ ــوات الرس ــر القن عب

 

     zatca.gov.sa      19993
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توعية
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توعية
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ZATCA ..  عملياتك والتزاماتك بضغطة زر

ــر 2022م تطبيقهــا الجديــد للهواتــف الذكيــة “زاتــكا”،  ــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي فبراي ــة ال دشــنت هيئ
الــذي يتضمــن العديــد مــن الخدمــات التــي تســاعد المكلفيــن علــى القيــام بخدماتهــم بشــكل ذاتي وســريع، 

وتســهيلها باســتخدام وســائل رقميــة متقدمــة.

مبادئ استند عليها التطبيق:

 تســهيل تجربــة العمــالء ورفــع مســتوى 
عبــر  الهيئــة،  مــن  المقدمــة  الخدمــات 
حلــول رقميــة تضمــن الســرعة والكفــاءة.

السهولة

الوضوح

الــبــيــــــان 
الجمركي

تقديم اإلقرارات.

تسجيل المنشآت والمؤسسات.

تقديم االعتراضات.

استعراض الشهادات الزكوية والضريبية.

االستعالم عن عمليات.

 كشف حساب المكلف.

سداد الفواتير.

اإلفراج عن عقد.

خطة تقسيط ضريبة القيمة المضافة والزكاة

تفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة.

المرونة

األمان

الكفاءة السرعة

الهدف من التطبيق:

خدمات زاتكا في المجال الجمركي: ميزات زاتكا

خدمات يوفرها تطبيق زاتكا

التعريـفـة 
الجمركية

توعية

الموثوقية
العـــالـــيـــة

الــــــدفــــــــع
اإللكتروني
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لماذا تطبيق زاتكا؟

لمنظومــة  جديــد  أســلوب  هــو  التطبيــق 
إلكترونيــة ُتقــِدم فيهــا الهيئــة الخدمــات عبــر 
ــتهدف  ــة تس ــة متكامل ــة تفاعلي ــة خدمي بيئ

مكلفــي الهيئــة وعمالئهــا.

يتوفر تحميل التطبيق على 

 Google Play و App Store

مظلة تجمع كل خدمات الهيئة في منصة 
واحدة وفًقا ألعلى المعايير التقنية.

االطالع على شهاداتك في أي وقت ومكان، 
ومشاركتها بكل سهولة.

يّسهل لك الوصول إلى جميع الخدمات 
إلكترونًيا وأنت في مكانك.

يتيح لك البحث في دليل التعريفة الجمركية، 
ليقدم لك المعلومة بشكل واضح وميسر.

يتيح للمستوردين والمصدرين االستعالم عن 
تفاصيل البيان الجمركي.

مدير مشروع تطبيق “زاتكا”

المهندس عبد هللا المدني: 
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أعـــدت هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك 

الــدلــيــــل التــفــاعــلــــي للخدمــــات اإللكتــرونــيــــة 

بــهـــــدف إرشـــــاد وتــوجــيـــــه المكلفــيـــــن مـــن 

أصحـــاب المــنــشـــــآت واألعمــال إلـــــى معرفـــة 

عملــهـــــا  وكيفــيـــــة  اإللكتــرونــيــــة  الخدمـــــات 

الزكــويـــــة  معامــالتــهــــم  تنفيـــذ  لهـــم  لتتيـــح 

إلكترونًيــا الجمركيـــة  والتعامــالت  والضريبيـــة 

لاطاع على الدليل

توعية

62
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جوائز وإنجازات
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جوائز وإنجازات
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الهيئة تحصد 4 جوائز ذهبية من جوائز “ستيفي”

واصلــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك حصــد الجوائــز العالميــة فــي مجــال اإلدارة والكفــاءة التشــغيلية، 
بتتويجهــا بالحصــول علــى 4 جوائــز ذهبيــة مــن جوائــز “ســتيفي” العالميــة للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 

وذلــك فــي مجــال االبتــكار لعــام 2022م.

أفضل ابتكار في تنفيذ الفعاليات.

مجــــال اإلنتــــاج والبــرامــــج.

أفــــضل ابتــــكار في تخطيط 
وإدارة الحمـــالت الرقميـــة .

أفضل ابتكار فـــي تطبيقات 
المعــلومـات التجــاريــة.

المشاريع الفائزة

حفل تدشين فاتورة

فيديو افتتاح منفذ الربع الخالي

اليوم الوطني - 91

تطبيق زاتكا

جوائز وإنجازات
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وتميـــزت حملة الهيئـــة التوعوية واإلعالمية عـــن الفوترة اإللكترونيـــة )فاتورة(، التي اســـتمرت أكثر 
من عام باســـتهداف رفـــع الوعي بمتطلبـــات المرحلة األولى للفوتـــرة اإللكترونية للمنشـــآت الخاضعة 

لضريبـــة القيمة المضافـــة، وحققت نتائـــج إيجابية مع بدء تطبيق المشـــروع. 

أهمية جوائز ستيفي

ــال  ــة لألعمـ ــز المرموقـ ــر الجوائـ مـــن أكثـ
الرائـــدة فـــي العالـــم.

ـــال  ـــي مج ـــة ف ـــز الدولي ـــم الجوائ ـــن أه ـــد م ُتع
واألعمـــال  المؤسســـي  والتميـــز  اإلبـــداع 

الدوليـــة.

إحـــدى أكثـــر الجوائـــز العالميـــة المرغوبـــة 
لتقديـــر إنجـــازات القطاعـــات والشـــركات.

مـــن أبـــرز الجوائـــز المخصصـــة لتكريـــم 
االبتـــكار فـــي قطـــاع األعمـــال.

واإلســـهامات  اإلنجـــازات  وتقديـــر  تكريـــم 
المهنيـــة. للمؤسســـات  اإليجابيـــة 

يتنافـــس للحصـــول علـــى جوائزهـــا العديـــد 
مـــن المـؤسســــات واألفـــــراد.
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فريق المحّكمين

وُيحَدد الفائزون بالجوائز من ِقبل لجان تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم، ويضم فريق المحّكمين:

مديرين تنفيذيين.

مبتكرين.

رجال األعمال.

أكاديميين من ذوي الخبرة.

زكاتـــي ثانًيا فـــي جائزة رواد التســـويق عن مســـار أفضل الحمات 

التسويقية التي نظمتها الجهات الحكومية خال 2021م.

جوائز وإنجازات
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خدمـــة اختياريـــة لألفـــراد تتيح لهم حســـاب 

موثوقـــة  بطريقـــة  المســـتحقة  الـــزكاة 

ودفعها مباشـــرة لتصل إلى مســـتحقيها من 

االجتماعـــي. الضمـــان  مســـتفيدي 

عن زكاتي

التســويق  جمعيــة  مــن  مســتقلة  جائــزة 
ممارســات  لتحســين  تســعى  الســعودية 

التســويق فــي المملكــة: يشــرف عليهــا مجلس 

األكاديمييــن  مــن  نخبــة  يضــم  األمنــاء  مــن 

العربــي. الخليــج  فــي  والممارســين 

عن جائزة رواد التسويق

الشمولية

إلـــى  ووضوحهـــا  الرســـائل  تنـــوع 
الوســـائل تعـــدد  جانـــب 

وتحســـين  ينشـــر  مـــا  مـــع  التفاعـــل 
رســـائل الحملـــة بنـــاء علـــى نتائـــج الرصـــد

التطوير

الرصد الفعال

التفاعل االجتماعي

ـــتفيدين  ـــدد المس ـــادة ع ـــي زي ـــاح ف النج
ـــة ـــن الخدم م

لمســـتوى  المســـتمر  التحســـين 
المستخدم تجربة  وتطوير  الخدمة 

اإلنجاز جاء نتيجة:
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أضواء
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أضواء
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ــة  ــاة والضريــبــ ــة الزكــ ــت هيــئــ شاركــ
والجمــــارك فــــي فعــالــيــــات انطــالق 
الرابــع  المشــترك  التعبــوي  التمريــــن 
لقطاعــات قــــوى األمــــن الداخــلــــي 
واألجــهــــزة الــخــدمــيــــــة المــدنــيــــة
“تمرين وطن 91” بمنطقة الريـاض

الســموالملكي  رعايــة صاحــب  تحــت 
األمــيـــــر عـبــــد العـزيــــز بــــن سـعــــود

وزيــر الداخـلـيـــة.

صاحب السمو الملكي 

األمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية

المكان: مقر مدينة

تدريب األمن العــام
الــمـــدة:

15 يوًما

التمرين التعبوي المشترك )وطن 91(

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

قطاعات وزارة الداخلية.

قطاعات رئاسة أمن الدولة.

هيئة الهالل األحمر.

القطاعات المشاركة في »وطن 91«

أضواء
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الـفـرضـيــــات والـتـمـــاريـــن الحـيـــة بـواسطــــة 
الطيــران والمعــدات واألجهــزة والتقنيـــات.

مشبهات المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ــات األمنيــة  ــبو القطاع ــدرب منتس ت
المهــام  جميــع  علــى  المشــاركة، 
ــة  ــة بمكافحــ ــة ذات العالق األمنــيــ
اإلرهــــاب، ومكــافــحــــة التــهــريــــب 

ومواجهتهــا بكفــاءة عاليــة.

المهام المنفذة في التمرين
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منصة  التصرفات  العقارية 

بشكلها الجديد، وخدماتها المتعددة.. 

ُتســهــــل تســجــيــــل الــعــقــــارات، ودفع 

الضريبــــة عــلــــى الــحــــاالت المســتحقة، 

قبــل اإلفــراغ العقــاري أو توثيــق العقــد. 

لزيارة المنصة

أضواء
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التصرفات العقارية
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التصرفات العقارية
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تعديات على الائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أجــرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تعديــالت علــى الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة، بــدأ 
العمــل بهــا منــذ 18 فبرايــر الماضــي.

من أبرز التعديات

هبة العقار الموثقة

تعديل درجة القرابة الذين يشـملهم االسـتثناء 
مـن سـداد الضريبـة ليكـون للدرجـة الثالثـة بـداًل 
مـن الدرجـة الثانيـة مـع إضافـة شـرط النطبـاق 

االستثناء.

البيع على الخارطة

التصرفــات  ضريبــة  ســداد  اســتحقاق 
العقاريــة فــي أو قبــل تاريــخ التوثيــق لــدى 

المعتمــد. الموثــق  أو  العــدل  كاتــب 

الوصية الشرعية

عقــار  ملكيــة  لنقــل  الضريبــة  مــن  االســتثناء 
ــتراط  ــة دون اش ــرعية موثق ــة ش ــب وصي بموج
تركــة  مــن  معينــة  نســبة  العقــار  يمثــل  أن 

الموصــي.

الوقف

اســتثناء نقــل ملكيــة عقــار ألي وقف ذري 
النقــل  يكــون  أن  اشــتراط  أو خيــري دون 
ــتراط  ــداًء، ودون اش ــف ابت ــات الوق ــد إثب عن

ــف. ــراض إدارة الوق ــل ألغ ــون النق أال يك

التصرفات العقارية

أقارب الدرجة الثانية

األوالد                وأوالدهم، وإن نزلوا

أقارب الدرجة األولى

األباء                  األمهات
األجداد              الجدات وإن علوا

أقارب الدرجة الثالثة

اإلخوة واألخوات األشقاء                وأوالدهم                أو ألب أو ألم                وأوالد أوالدهم
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تفــرض ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنســبة 5% علــى 

العقــارات التــي يتــم نقــل ملكيتهــا أو حيازتهــا لغــرض 

منشــأة  أو  شــخص  مــن  منفعتهــا  تملــك  أو  تملكهــا 

كالبيــع،  وذلــك  أخــرى،  منشــأة  أو  آخــر  شــخص  إلــى 

أو المعاوضــة أو المناقلــة أو الهبــة ومــا يماثلهــا مــن 

تصرفــات مــع وجــود بعــض التصرفــات المســتثناة وفــق 

أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة. 
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معلومات تهمك كمستهلك عن شحنات النقل السريع

ال يحق لشركات النقل 

السريع الحصول على 

معلوماتك الشخصية؛ عدا 

االسم ورقم الهوية.

شركة  النقل هي الجهة 

المسؤولة أمام الهيئة عن 

إنهاء كافة إجراءات استيراد 

شحناتك من خارج المملكة.

سالمة شحنتك مسؤولية 

شركة النقل السريع.

010203

التصرفات العقارية
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الركن الثالث



83هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك

الركن الثالث
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بوابة وتطبيق »زكاتي«.. زكاتك  توصل من مكانك

انطالًقــا مــن التــزام هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بخلــق بيئــة زكويــة متوازنــة ومتكاملــة؛ فقــد أتاحــت 
ــة وتطبيــق زكاتــي”، التــي توفــر لهــم فرصــة أداء زكاتهــم بشــكل ســلس وميســر مــن خــالل  لألفــراد “بواب

خدمــة قنــوات الدفــع اإللكترونيــة، لتصــل لمســتحقيها بشــكل مباشــر فــي الضمــان االجتماعــي.

تعظيم فريضة الزكاة كأحد أركـــان 
اإلسالم الخمسة الـتــي ال يــقـــوم 
إسالم المرء إال بها، بأفضل وأحدث 

الطرق واألساليب.

تحقيق التكافل االجتماعي 
والمساندة اإلنسانية.

إرشاد مؤدي الزكاة إلى 
مصارفها الصحيحة لتأديتها على 

الوجه السليم شرًعا ونظاًما.

علــى  والجهــد  الوقــت  توفيــر 
احترافــي. بشــكل  األفــراد 

األهداف

الركن الثالث
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يخــدم »زكاتــي« األفــراد داخــل المملكــة، أو فــي الخــارج، حيــث يوفــر لهــم خيــاًرا جديــًدا وســريًعا لدفــع 

زكاتهــم للمســتفيدين منهــا فــي المملكــة بأســلوب إلكترونــي متطــور وبطريقــة ســهلة، وفــي دقائــق 

معــدودة بــكل ثقــة مــن خــالل:

سرعة وأمان

قنوات ســيــر الزكـاة وصواًل للمستحقين 

التذكير بمواعيد دفع الزكاة.

خدمات بوابة »زكاتي« 

معلومات عن الزكاة.

دفع الزكاة.

01

02

حــســاب الزكاة.

سجل المدفوعات.

03

04

05

بوابة زكاتي. دافع الزكاة.
وكالة الضمان 

االجتماعي.
   مستحقو الضمان 

االجتماعي.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

مؤسسة النقد العربي.  

وزارة المالية.

الرئاسة العامة للبحوث واالفتاء.  

شركاء »زكاتي«

القيمة اإلجمالية للزكاة المدفوعة
+ 382,000,000 ر.س

عدد دافعي الزكاة
+ 150,000 شخص

Apple payمدىسداد
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األختام الضريبية..

يعــــرف الختــــم الضريبــــي بأنــــه عامــة مميــــزة، 
يأتــــي علــــى شــــكل ملصــــق مــــادي أو رمــــز 
يحتــوي  علـــى بيانـــات رقميـــة مشـــفرة، يوضـــع 
علـــى منتجـات الســـلع االنتقائية المحـددة ويتـم 

تفعيلـــه بطريقـــة إلكترونيــــة.

لالطالع على اإلرشادات 
المتعلقة باألختام الضريبية  

الركن الثالث
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مرايا 
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مرايا 
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ضريبة القيمة المضافة..

إعــادة تصنيــف المخالفــات والعقوبــات 
الميدانيــة

مخالفات الفوترة اإللكترونية

مخالفات ضريبة القيمة المضافة

أعــادت الهيئــة تصنيــف المخالفــات والعقوبــات الخاصــة 
بالمخالفــات  المرتبطــة  المضافــة  القيمــة  بضريبــة 
المكلــف  التــزام  عــدم  عــن  تنتــج  التــي  الميدانيــة 
ينايــر  اعتبــاًرا مــن 30  الضريبيــة  والتزاماتــه  بواجباتــه 
ــة  ــات الميداني ــات المخالف ــع عقوب ــدأ جمي ــي. تب الماض
بتنبيــه المنشــأة أواًل وتوعيــة الُمكّلــف وعــدم فرض أي 
ــى،  ــد ارتــكاب المخالفــة للمــرة األول غرامــات ماليــة عن
فيمــا ُتفــرض الغرامــات الماليــة فقــط عنــد تكــرار ارتكاب 

نفــس المخالفــة.

عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات 
بشكل إلكتروني.

عدم االلتزام بحفظ الفواتير اإللكترونية 
واإلشعارات اإللكترونية وفق الصيغة 

المنصوص عليها في النظام.

عدم إبالغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية 
إصدار الفواتير واإلشعارات اإللكترونية.

عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في 
الفاتورة اإللكترونية.

تضمين أي من الوظائف المحظورة
في نظام الفوترةًّ اإللكترونية المستخدم 

ا. إلصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّ

حذف الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية، أو 
إجراء تعديالت عليها بعد اإلصدار.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام الئحة 
الفوترة اإللكترونية والقرارات التنفيذية

ذات الصلة به.

عدم االلتزام بإصدار فاتورة ضريبية.

عدم االلتزام بإضافة جميع عناصر الفاتورة 
الضريبية في الفواتير الضريبة أو اإلشعارات 

الدائنة والمدينة.

عدم حفظ الفواتير والسجالت والمستندات 
المحاسبية طوال مدة الحفظ المحددة في 

الالئحة.

عدم االلتزام بإصدار اإلشعارات الدائنة أو 
المدينة أو عدم تزويد العميل بهما.

منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء 
مهامهم وواجباتهم الوظيفية.

احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام أو الئحة 
ضريبة القيمة المضافة.

مرايا



91هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك

عقوبات المخالفات الميدانية

ال يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية مثل:

01

02

03

04

05

تنبيه الُمكّلف وتوضيح المخالفةمخالفة للمرة األولى

وتمنــح الهيئــة مهلــة زمنيــة قــد تصــل إلــى 3 أشــهر مــن تاريــخ إيقــاع العقوبــة؛ وذلــك لضمــان تصحيــح 

المخالفــة مــا عــدا المخالفــة الخاصــة بمنــع أو إعاقــة موظفــي الهيئــة عــن أداء واجباتهــم ومهامهــم 

والتــي ســيتم إيقاعهــا بشــكل متتالــي فــي حــال إعــادة تكرارهــا مــن المخالــف.

1000 ريال

5000 ريال

10000 ريال

40000 ريال

تكرار المخالفة للمرة الثانية   

تكرار المخالفة للمرة الثالثة   

تكرار المخالفة للمرة الرابعة   

تكرار المخالفة للمرة الخامسة  

مخالفات التهرب الضريبي.

عدم رفع اإلقرارات.

التأخر في رفع اإلقرارات.

عدم دفع المستحقات الضريبية.

التأخر في سداد المستحقات الضريبية.

التالعب في تعبئة اإلقرارات الضريبية. 

0104

0205

0306
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نسعد بخدمتكم ونطمح لرضاكم

بمركز االتصال الموحد 

الرقم الموحد

حسابنا في تويتر

 19993

@zatca_care

وتسّرنا اإلجابة عن جميع استفساراتكم على مدار الساعة عبر 

مرايا
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ضبطيات
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ضبطيات
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إنجازات الهيئة في 2021م
تتعــلــق بـ حمــــــايـــة وأمـــــن 

المجتمــع واإلســـهـــام فـــــي

دعـــم االقـتـصــاد الوطـــــنـــي.

اختتمــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
ــة  ــق بحماي ــدة تتعل ــازات عدي ــام 2021م بإنج ع
دعــم  فــي  واإلســهام  المجتمــع،  وأمــن 
ــارة  ــة التج ــين حرك ــي، وتحس ــاد الوطن االقتص
التصــدي  فــي  جهودهــا  وواصلــت  الدوليــة، 
الكبتاجــون  حبــوب  تهريــب  لمحــاوالت 
والمخــدرات والمــواد المغشوشــة والمقلــدة 
أمــن  تهــدد  التــي  الممنوعــات  مــن  وغيرهــا 

المجتمــع. وســالمة 

فــي  إلنجازاتـهـــا  وبالنــظــــر 

مكافـحـــة التهريــب وحـمــايــــة 

المجتمــع نجـحـــت الهيئــة فــي 

ضبط أكثر من 190 
مليون حبة مخدرة 

أبرزها الكباتــجــون.

234 ألف زجــاجــــة 

من الخمور )4.155 ( 
لتر مواد سائلة من 

الخــمــــور.

أكثر مــن 3.9 
مليون قطعة 

مغــشــوشــــة 
ومــقــــلــــــــدة. 

37 ألف كيلــوجــرام

مــــن الــمــــخــــدرات 
كــالــحــــشــــيـــــــش
والــــهــــيـــــرويــــــــن 
والكوكايين والقات .

ضبطيات
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حجــم المضبوطــات يكشــف الكفــاءة العاليــة لفــرق العمل فــي 41 منفًذا 

جمركًيــا تســتخدم جميعهــا التقنيــات األمنيــة الحديثة والوســائل الحية 

“الــكاب البوليســية”، وغيرهــا من األســاليب.
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إحباط محاولتي تهريب

المادة المهربة أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون.

الطريقة: ُمخبأة في إرساليات.

المحاولة األولى: 2.060.000 حبة.
المنفذ : جمرك ميناء جدة اإلسالمي.

الطريقة: إرسالية عبارة عن “قفازات بالستيكية”. 

المحاولة الثانية: 423.92 حبة.
المنفذ: جمرك ميناء ضباء.

الطريقة: مخبأة في إطارات شاحنة إرسالية “برتقال”

إحباط محاولتي تهريب 

المادة المهربة أكثر من 8.3 مليون حبة كبتاجون.

الطريقة: ُمخبأة في إرساليات

المحاولة األولى: 3.054.000 حبة .

الطريقة: إخفاء المضبوطات داخل ثمار البصل.

المحاولة الثانية: 5.282.250 حبة.

الطريقة: عن براميل من مادة” السيليكون” 

إحباط 5 محاوالت تهريب

المادة المهربة 1.4  مليون حبة كبتاجون.

الطريقة: ُمخبأة في شاحنات ومركبات.

المحاولة األولى: 774.418 حبة.

الطريقة: ُمخبأًة في تجويف أرضية إحدى المركبات.

المحاولة الثانية: 272.93 حبة

الطريقة: ُمخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات

المحاولة ثالثة: 269.767 حبة 

الطريقة: ُمخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات 

المحاولة الرابعة: 134.884 حبة.

الطريقة: أرضية إحدى الشاحنات القادمة.

المحاولة الخامسة: 40.697 حبة.

الطريقة: إخفائها في جهاز التبريد الخاص

إلحدى الشاحنات.

المنفذ : ميناء جدة اإلسامييناير 2022م

المنفذ: الحديثة فبراير 2022م

المنفذ: ميناء جدة اإلسامي - ميناء ضباء فبراير 2022م
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إحباط 4 محاوالت تهريب

المادة المهربة أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون.

الطريقة: ُمخبأة في إرساليات.

المحاولة األولى:  95.782 حبة.

الطريقة: ُمخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى الشاحنات.

المحاولة الثانية: 382.218 حبة.

الطريقة:  ُمخبأة في تجويف أرضية شاحنة.

المحاولة الثالثة: 51.761 حبة.

الطريقة: ُمخبأة في إرسالية “طاوالت خشبية”.

المحاولة الرابعة: 579.632.

الطريقة: ُمخبأة في اإلطارات االحتياطية إلحدى الشاحنات.

المنفذ: ميناء ضباء فبراير 2022م

المنفذ : ميناء جدة اإلسامي

المادة المهربة 1.6  مليون حبة كبتاجون.

الطريقة: ُمخبأة في إرسالية “كرافان” مخصص للرحالت.

مارس 2022م
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جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 

أبرز المضبوطات

أبرز األنشطة التي شملتها الزيارات:

نفــذت الفــرق الرقابيــة والتفتيشــية بالهيئــة فــي شــهر 
عــدًدا مــن الزيــارات علــى األســواق والمحــالت التجاريــة 
ــة  ــود المبذول ــار الجه ــي إط ــك ف ــة، وذل ــق المملك بمناط

ضمــن البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري.

األختام الضريبية المزورة.

سلع مجهولة المصدر.

منتجات مخالفة لنظام البيانات التجارية.

تنفيذ أكثــر من 1300 زيارة رقابية

20 جــهــة حكــومــيــة مـشــاركــة

رصد 88 حالة اشتباه تستـر تجـاري

محالت بيع قطع الغيار.

األغذية والمشروبات، والصحة.

البترول والغاز.

ضبطيات
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المناطق التي شملتها الزيارات:

المدينة المنورةالمنطقة الشرقيةمنطقة مكة المكرمةمنطقة الرياض

القصيم

 حائل

جازان

الحدود الشمالية

تبوك ونجران

الباحة

منطقة عسير

 منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات بـ 126 زيارة.
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الهيــئــــة ماضــيــة فــي إحكــــام الرقــابــة 
ــادرات  ــى واردات وصــ ــة عــلــ الجــمــركــيــ
ــام  ــاد أم ــف بالمـرصــ ــة، وتــقــــ الممــلــكــ
محــاوالت أربــاب التهريــب، وذلــك تحقيًقــا 
ألبــرز ركائــز اســتراتيجيتها المتمثلــة فــي 
تعزيــز أمــن وحمايــة المجتمــع بالحــد مــن 
اآلفــات  هــذه  مثــل  تهريــب  محــاوالت 

ــات. ــن الممنوع ــا م وغيره

1910@zatca.gov.sa 

00966114208417

1910 الرقم المخصص للبالغات األمنية 

أو عبر البريد اإللكتروني 

أو الرقم الدولي

التواصل مع الهيئة على 

ضبطيات
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ــات  ــتقبال الباغ ــوات باس ــذه القن ــال ه ــن خ ــة م ــوم الهيئ ــث تق حي

المرتبطــة بجرائــم التهريــب ومخالفــات أحكام نظــام الجمــارك الموحد 

وذلــك بســرية تامــة، مــع منــح مكافــأة ماليــة للُمبّلــغ فــي حــال صحــة 

معلومــات البــاغ.
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تواصل
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تواصل
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تواصل

يمكــن  الــزكاة،  لجبايــة  التنفيذيــة  لالئحــة  وفًقــا 

: للمكلــف

تقديــم االعتــراض خــالل 60 يوًمــا مــن تاريــخ إبالغــه 

بقــرار الهيئــة.

ــة لالعتــراض  يحــق للمكلــف فــي حــال رفــض الهيئ

المذكــورة  يوًمــا   )90( التســعين  مــدة  مضــي  أو 

دون البــت فيــه جــاز للمدعــي التقــدم بدعــوى أمــام 

ــا مــن تاريــخ  ــة الفصــل خــالل ثالثيــن )30( يوًم لجن

اإلبــالغ برفــض الهيئــة لالعتــراض أو مضــي مــدة 

التســعين )90( يوًمــا دون البــت فيــه.

الخــالف  تســوية  بطلــب  التقــدم  للمكلــف  يجــوز 

أي  فــي  الهيئــة  داخــل  التســويات  لجنــة  أمــام 

مرحلــة مــن مراحــل نظــر الدعــوى وفًقــا للقواعــد 

اللجنــة. لعمــل  المنظمــة 

الُمكّلف يسأل ؟.. والهيئة تجيب

قــرارات  علــى  االعتــراض  مــدد  هــي  مــا 
ــزكاة؟ الهيئــة فيمــا يخــص الئحــة جبايــة ال

ــاب اســأل الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي  ــرد حسـ أفـ

)تويتــر( موقــع التواصــل االجتماعــي التابـــع للهيئـــة 

مســـاحة لالستفسارات التـــي تـرد إليـه مـن المكلفيـن 

وأصحـاب المصلحـة عبـر نافـذة خدمـة المكلفيـن، ومـن 

خـــالل العـــدد الحالـــي نتنـاول عـدًدا مـــن االستفسارات 

التـــي رأينـا أنهـــا األكثر شـــيوًعا وتكـراًرا.
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ضريبيــة  مبيعــات  عــن  اإلفصــاح  تــم 
ــن  ــداًل م ــبة 5% ب ــام  2021م بنس ــي ع ف

ذلــك؟ تصحيــح  يمكــن  15%كيــف 

ــرار  ــل اإلق ــة وتعدي ــى البواب ــول عل ــن الدخ يمك

مــن خــالل تعديــل المبيعــات المقدمــة بنســبة 

5% وإضافتهــا إلــى نســبة الـــ %15.

هــل تعــدُّ كتابــة عنــوان العميــل والمــورد 
ــا فــي الفاتــورة اإللكترونيــة؟ أمــًرا إلزميًّ

عنــد إصــدار طــرف ثالــث )مســجل فــي 
فاتــورة  المضافــة(  القيمــة  ضريبــة 
)مســجل  آخــر  مكلــف  عــن  بالنيابــة 
فــي ضريبــة القيمــة المضافــة(، فهــل 
ــلي  ــم تسلس ــدار رق ــط بإص ــي فق يكتف

للفاتــورة؟ موحــد 

يتوجــب وجــود رقميــن تسلســليين  حيــث  ال، 

للفاتــورة الُمصــدرة نيابــة عــن مكلــف آخــر، األول 

يخــص المكلــف والثانــي خــاص بالطــرف الثالــث.

مــن  )الصــادرة  الضريبيــة  الفاتــورة  فــي  يلــزم 
مــن  كٍل  تضميــن  أخــرى(  منشــأة  إلــى  منشــأة 
ــورة  ــوان المــورد والعميــل، وفيمــا يخــص الفات عن
الضريبيــة المبســطة )الصــادرة مــن منشــأة إلــى 
فــرد( فيشــترط ذكــر عنــوان المــورد مــع وجــود 
حــاالت معينــة تتطلــب فيهــا ذكــر عنــوان العميــل.

متى يتم رفع الحجز عن الحسابات 
البنكية بعد تقديم وسداد المستحقات؟

لدي عقار تجاري تستحق الضريبة عليه 
مرة واحدة في السنة، هل يجب شراء 

برنامج يصدر الفواتير اإللكترونية؟

نعــم، يجــب علــى الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة 

بمــا  اإللكترونيــة  الفواتيــر  إصــدار  اإللكترونيــة 

يتوافــق مــع المعطيــات ابتــداًء مــن 4 ديســمبر 

2021م.

ســداد  بعــد  عمــل  يومــي  خــالل  الرفــع  يتــم 
المســتحقات. كافــة 

ّ ُ
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مستند خارجي

قابل  ومحتواها  فحسب،  والتوعوية  اإلخبارية  لألغراض  المجلة  هذه  إعداد  تم 

الزكاة  لهيئة  ملزمة  األحوال  من  حال  بأي  تعتبر  ال  وهي  وقت،  أي  في  للتعديل 

والضريبة والجمارك وال تعتبر بأي شكل من األشكال استشارة قانونية. وال يمكن 

نصوص  إلى  الرجوع  من  دائًما  بد  وال  ذاتها،  بحد  قانوني  كمرجع  عليها  االعتماد 

كل  على  ويتوجب  الشأن.  هذا  في  بها  المعمول  الالئحة  في  الواردة  القوانين 

شخص خاضع لقوانين الزكاة والضرائب والجمارك أن يتحقق من واجباته والتزاماته 

القوانين والتعليمات.  القانونية، وهو وحده مسؤول عن االنضباط وااللتزام بهذه 

الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولة بأي شكل من األشكال عن  ولن تكون هيئة 

بالتعليمات  التزامه  أي ضرر أو خسارة يتعرض لها المكلف وتكون ناجمة عن عدم 

السارية. والقوانين 
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