
الزكاة والضريبة والجمارك
مجلة ربع سنوية تصدرها هيئــة الزكاة والضريـبـة 
والجمارك للتعريف بأنشطتها وبرامجها التوعوية

أخبار الهيئة

تعديالت على الالئحة 
التنفيذية لضريبة التصرفات 

العقارية 

التشغيل التجريبي لمنفذ 
سلوى.. نقلة نوعية 
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برنامج كفاءات.. 
رعاية وتطوير الطموح

تدريب وتأهيل

مبادرة الفسح 
خالل ساعتين

إنفوجرافيك 



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 23 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بادر باالستفادة من مبادرة
“اإلعفاء من الغرامات”

خالل الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2022م

لتفاصيل أكثر 

اّطلع على الدليل المبّسط 

لمبادرة اإلعفاء من الغرامات 

عبر الموقع اإللكتروني للهيئة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 45 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المحتويات

كلمة المحافظ

الدليل اإلرشادي لالعتراض على 
قرارات الهيئة

بوابة وتطبيق زكاتي

محاولة تهريب أكثر من 46 مليون 
قرص من مادة اإلمفيتامين 

المخدر

المصروفات التي يجوز حسمها، 
للوصول إلى الوعاء الزكوي

الهيئة تشارك 
في موسم حج 1443هـ

الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع 
مصلحة الضرائب والجمارك المجرية

محافظ الهيئة يزور مقر منظمة 
الجمارك العالمية بالعاصمة 

البلجيكية بروكسل

إنجازات الهيئة خالل شهري 
يوليو وأغسطس 2022م
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الركن الثالثأدلة إرشادية

ضبطيات 

جوالت
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38

أخبار الهيئةاالفتتاحية

إنفوجرافيك

إنجازات مناسبات

التشغيل التجريبي لمنفذ سلوى..
نقلة نوعية في تجربة المسافر

المرحلة الثانية من 
تطبيق الفوترة اإللكترونية

توعية4450 ملف العدد

خدمة استرداد قواعد 
المنشأ الوطني

برنامج كفاءات.. 
رعاية وتطوير الطموح

5864 تدريب وتأهيلأضواء



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 67 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

في إطار ما تشـــهده المملكـــة من قفزات 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  شـــاملة  تنمويـــة 
وإســـهاًما في تحقيق التنمية المستدامة، 
البريـــة  المنافـــذ  بتطويـــر  الهيئـــة  اعتنـــت 
وتيســـير حركة التجـــارة لتمكيـــن المملكة 
من التحـــول إلـــى مركز لوجســـتي عالمي 

كأحـــد أبرز مســـتهدفات رؤيـــة 2030.

واتخـــذت الهيئـــة ومنســـوبوها بدايـــة من 
الخطـــوات  مـــن  الكثيـــر  الماضـــي  العـــام 
الكفایـــة  وتـحـقـيــــق  الـتـجــــارة  لـتـیـسـیــــر 
الجمركيـــة؛  المنافـــذ  فـــي  والتنافســـية 
بمـــا يضمـــن اســـتثمار المملكـــة لموقعها 
االســـتراتيجي  في خدمة أهداف التنمية، 

وذلك مـــــن خـــــالل مـشـــــروع تـــطـــويـــــر
البرية. المنافذ   

ويأتـــي التشـــغيل التجريبي الـــذي تم في 
أغســـطس الماضـــي لقســـم الـــركاب بمنفذ 
الســـعودية  يربـــط  الـــذي  الجديـــد  ســـلوى 
مـــع قطـــر امتـــداًدا لهـــذا التوجه؛ لُيســـهم 
المركبات والمســـافرين،  في تعزيـــز حركـــة 
إلـــى جانـــب دوره فـــي تعزيز حجـــم التبادل 
الـتـجــــاري والـعـالقــــات االقـتـصــــادية بيـــن 
الجديـــد  المنفـــذ  يــــدعم  حــيـــــث  البلديـــن، 
ويشـــتمل  للمســـافرين،  الخدمـــات  تقديـــم 
علـــى مشـــاريع للبنـــى التحتيـــة ومشـــاريع 

تطويريـــة لرفـــع الطاقـــة االســـتيعابية.

وزيـــادة  الجمركيـــة  للمنظومـــة  وتطويـــًرا 
المنافذ  الجمركيـــة فـــي  العمليـــات  مرونـــة 
القاضـــي  الــــكريم  الســـامي  األمــــر  صــــدر 
بقيـــام الهيئة بالتوســـع في تطبيـــق مبادرة 

“الفســـح خـــالل ســـاعتين” والتنســـيق في 
المعنيـــة، فلقـــد أكملت  الجهـــات  ذلك مـــع 
ـــا االســـتعدادات للعمـــل بذلك  الهيئـــة فعليًّ
بالتعـــاون مـــع 26 جهـــة حكوميـــة، ُتمثـــل 

جهـــات الفســـح الجمركـــي. 

وتســـعى الهيئـــة من خـــالل هـــذه المبادرة 
الجمركيـــة  العمليـــات  مرونـــة  زيـــادة  إلـــى 
بهـــا،  المرتبطـــة  اللوجســـتية  والخدمـــات 
وذلـــك مـــن خـــالل رفع مســـتوى التنســـيق 
لتيســـير  بالفســـح  المرتبطـــة  الجهـــات  بيـــن 
التجـــارة عبـــر الحدود، ولقـــد حققـــت الهيئة 
نتائج متميـــزة في هذا الجانـــب عبر مختلف 
اإلجـــراءات  بفاعليـــة  الجمركيـــة  المنافـــذ 
مـــدة  تقليـــص  إلـــى  الهادفـــة  التطويريـــة 
ذلـــك  وأثـــر  قياســـية،  لمســـتويات  الفســـح 

الـــواردات،  تدفـــق  وســـهولة  مرونـــة  علـــى 
فـــي  واإلنتاجيـــة  األداء  مؤشـــرات  ورفـــع 

الجمركيـــة. المنافـــذ  جميـــع 

وتأتي كل  هذه الـمـبــــادرات بــــهدف تسخير 
كافة اإلمكانيـــات لرفع كفاءة المنافذ البرية 
التشـــغيلية والعمليـــات اللوجســـتية وزيادة 
وتيســـير  فـيـهــــا  االستـيـعـابـيــــة  الـطاقــــة 
اإلجـــراءات الجمركيـــة؛ خدمـــة للمواطنيـــن 
لحركـــة  وتيســـيًرا  والعابريـــن  والمقيميـــن 
التجـــارة؛ وذلـــك إنفـــاًذا لتوجيهـــات القيادة  
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  إلحـــداث  هللا-  -أّيدهـــا 
مختلـــف القطاعات، بتنفيذ عـــدد من البرامج 
التـــي تســـهم فـــي التقـــدم والتطـــّور في 
المجـــاالت كافة، وتنويع االقتصـــاد، وتطوير 
الـقـطاعـــــات الـمـســــاهمة فـــي االقتصـــاد.

والفسح في ساعتينالـمـنـافـذ الـبـريــــــة.. 

االفتتاحية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 67 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مـعـالـي الـمـهندس/ سهيل بـن محمد أبانمي



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 89 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أخبار الهيئة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1011 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة توقع مذكرة تفاهم 

مع مصلحة الضرائب والجمارك المجرية

وّقعت الهيئة مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب مع مصلحة الضرائب والجمارك الوطنية المجرية.   

وتتضمــن المذكــرة إطــاًرا عاًمــا ألنشــطة التعــاون فــي مجــال إدارة الضرائــب بيــن البلديــن، إلــى جانــب 

بحــث ســبل التعــاون فــي عــدد مــن المجــاالت، مــن أبرزهــا الحلــول الرقميــة، واالطــاع علــى تجــارب 

الجانبيــن فــي التطبيقــات الضريبيــة. 

وتتيــح المذكــرة تبــادل الخبــرات واالســتفادة مــن المــوارد الفنيــة والبشــرية والتنســيق المشــترك فــي 

إعــداد البرامــج التدريبيــة، لاســتفادة مــن أفضــل الممارســات المطبقــة.  

أخبار الهيئة

الموقعون

معالي المهندس سهيل بن محمد أبانمي

محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السيد فيرينس فاجوجيلي

 وزير الدولة بوزارة المالية، ومفوض مصلحة 

الضرائب والجمارك الوطنية بجمهورية المجر  



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1213 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لالستفادة من بوابة “فرص” وتبادل الخبرات

“البلدية واإلسكان” و”الهيئة” توقعان مذكرتي تعاون

وّقعــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مذكرتــي 

تعــاون بهــدف تعزيــز أوجــه التعــاون المشــترك وتبــادل الخبــرات بيــن القطاعيــن، إلــى جانــب االســتفادة 

مــن منصــة “فــرص” التــي ُتقدمهــا الــوزارة لطــرح وإدارة الفــرص االســتثمارية.

ويسعى القطاعان من خالل اتفاقية التعاون إلى:

رفع مستوى التنسيق.

تعزيز أوجه التعاون المشترك.

أخبار الهيئة

تبادل الخبرات.

تبادل المعلومات.

ــر األعمــال  ــك بمــا ُيســهم فــي تحقيــق العمــل التكاملــي، وحوكمــة العاقــة والتعــاون، وتطوي وذل

ــن. ــن القطاعي ــة بي ــات اإللكتروني ــتركة والخدم المش

وتهــدف مذكــرة التفاهــم األخــرى إلــى اســتفادة الهيئــة مــن بوابــة االســتثمار البلــدي “فــرص” فــي 

اإلعــان عــن طــرح المشــروعات واالســتثمارات المندرجــة تحــت اختصاصاتهــا.

الموقعون

معالي وزير الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان

األستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل

معالي محافظ هيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك

المهندس سهيل بن محمد أبانمي



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1415 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

في مجال الشحن الجوي، الهيئة توقع اتفاقية تعاون 

مع شركة ساتس 

وّقعــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة ســاتس العربيــة الســعودية فــي 

مجــال الشــحن الجــوي بجمــرك مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي وجمــرك مطــار الملــك خالــد الدولــي، 

بهــدف رفــع الكفــاءة التشــغيلية للمبانــي اللوجســتية فــي المناطــق الجمركيــة؛ وذلــك بحضــور معالي 

المحافــظ، المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي.

مهام ومسؤوليات الهيئة

تـركــيـز أدائـهـا عـلـى الـنـواحي الجمركية؛ األمر 

الذي سُيسهم في تحسين وتيسير اإلجراءات 

الـجـمـركـيـة ورفـع كفاءة الخدمات التشغيلية.

الهدف من االتفاقية

بمبنــى  الخاصــة  التشــغيلية  المهــام  تســليم 

شــركة  إلــى  للهيئــة  التابــع  الجــوي  الشــحن 

ــك  ــار المل ــي مط ــعودية ف ــة الس ــاتس العربي س

عبدالعزيــز الدولــي بجــدة ومطــار الملــك خالــد 

بالريــاض. الدولــي 

أخبار الهيئة

الموقعون

مهام وخدمات شركة ساتس 

         المناولة.

         الحمالة.

سعادة نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة 

العميل الُمكّلف

المهندس/ عبدهللا الفنتوخ

سعادة المدير العام لشركة 

ساتس

السيد / لي فوون كيين

     الصيانة.

      الخدمات التشغيلية األخرى.



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1617 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إجـــراءات الــتــحـصـيـل وتـقـديــم الـقرارات 

التفسيرية مع بيان حقوق الُمكّلفين في

هذا الشأن.

“الهيئة” تعقد ورشة عمل للشركات الفرنسية المقيمة 

ــي  ــة ف ــية المقيم ــركات الفرنس ــة للش ــل توعوي ــة عم ــارك ورش ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــدت هيئ عق

المملكــة التــي تخضــع لألنظمــة الضريبيــة الســارية؛ وذلــك بحضــور عــدد مــن المختصيــن فــي الســفارة 

الفرنســية بمدينــة الريــاض.

تناولت الورشة

دور مدير العاقة في دعم الُمكّلفين.

متابعة ومعالجة حاالت الُمكّلفين.

تعزيز التوعية بإجراءات ومبادرات الهيئة.

نظام تسعير المعامات في المملكة.

آلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام.

عددها

ناقشت الورشة

أخبار الهيئة

تعديالت على الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أجــرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تعديــات على الائحــة التنفيذية لضريبــة التصرفــات العقارية، 

تضمنــت عــدًدا مــن االســتثناءات مــن ضريبــة التصرفــات العقاريــة، أبرزهــا اســتثناء التصــّرف فــي العقــار، 

مــن قبــل أي شــخص لمطــور عقــاري مرخــص لمزاولــة أنشــطة البيــع والتأجيــر علــى الخارطــة علــى أن 

يكــون العقــار مخّصًصــا ألحــد مشــاريع البيــع علــى الخارطــة. إلــى جانــب عــدد آخــر مــن االســتثناءات.

بقية االستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

ــهمها،  	 ــا أو أس ــع حصصه ــك جمي ــركة يمل ــي لش ــخص طبيع ــل ش ــن قب ــار م ــي العق ــرف ف التص

ــنوات.  ــن )5( س ــل ع ــدة ال تق ــه لم ــبة ملكيت ــر بنس ــدوث تغيي ــدم ح ــرط ع بش

ــن  	 ــة م ــهمها مملوك ــا أو أس ــع حصصه ــون جمي ــي تك ــركات الت ــن الش ــار بي ــي العق ــرف ف التص

نفــس الشــخص، بشــرِط عــدم حــدوث تغييــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركة المتصــرف لهــا 

ــنوات. ــن )5( س ــل ع ــدة ال تق لم

300 ورشة عمل 

الفئات المستهدفة

جميع الفئات المرتبطة بأعمال الهيئة

إجـراءات حــاالت الـفـحـــص واالعـتـراضــات 

والتسوية منذ فتح الحالة وحتى إقفالها.

الورش التوعوية والتعريفية منذ بداية 2021م
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التصــرف فــي العقــار دون مقابــل لشــركة مؤسســة فــي المملكــة تكــون جميــع حصصهــا أو  	

أســهمها مملوكــة مــن قبــل وقــف ذري أو خيــري، بشــرط عــدم حــدوث تغييــر فــي نســبة الملكيــة 

ــنوات. ــدة )5( س ــا لم ــّرف له ــركة المتص للش

رد العقــار لمالكــه الســابق بســبب إلغــاء التصــرف العقــاري الموثــق بالتراضــي بيــن أطرافــه؛ وذلــك  	

خــال مــدة ال تتجــاوز 90 يوًمــا مــن تاريــخ توثيــق التصــرف العقــاري محــل اإللغــاء، وبشــرِط عــدم 

حــدوث أي تغييــر علــى وصــف العقــار ورّد كامــل قيمتــه.

أخبار الهيئة

موعد بدء العمل بالتعديالت 

الجديدة

ُتفــرض  العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  أن  ُيذكــر 

التصــرف  قيمــة  إجمالــي  مــن   )%5( بنســبة 

ملكيــة  نقــل  بموجبــه  يتــم  الــذي  العقــاري 

العقــار مــن شــخص أو منشــأة إلــى شــخص آخــر 

أو منشــأة أخــرى؛ ســواء مــن خــال البيــع، أو 

المعاوضــة أو الهبــة أو مــا يماثلهــا مــن تصرفــات 

أخــرى. عقاريــة 

الجمعة 21 محرم 1444هـ.

الموافق 19 أغسطس 2022م

الهيئة و”موانئ” توقعان اتفاقية 

تنظيم األنشطة المشتركة في ميناء جدة اإلسالمي

أبرمــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك والهيئــة العامــة للموانــئ “موانــئ” اتفاقيــة “مســتوى 

للعمليــات  خدمــة  مســتوى  وتنفيــذ  وإعــداد  المشــتركة  األنشــطة  تنظيــم  إلــى  تهــدف  خدمــة”، 

التشــغيلية وآليــة أتمتتهــا فــي مينــاء جــدة اإلســامي؛ بمــا ُيســهم فــي تعزيــز التنافســية ورفــع 

الكفــاءة التشــغيلية وتحســين تجربــة العميــل. 

وتهدف االتفاقية إلى

دعم مبادرة الفسح خال ساعتين.

رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز 

تنافسية الموانئ السعودية.

تنظيم األنشطة المشتركة في 

الموانئ.

تكامل األدوار والمسؤوليات.

تحديد متطلبات مستوى الخدمة 

المطلوبة من كل طرف.

تحديد آلية التعامل مع التحديات.

إعداد وتنفيذ مستوى خدمة 

للعمليات التشغيلية.
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أخبار الهيئة

ــي  ــد الدول ــى الصعي ــتراتيجي عل ــة االس ــن دور المملك ــزز م ــم ُيع التقيي
ــة. ــفافية الضريبي ــاء بالش ــالل االرتق ــن خ م

حصلــت المملكــة علــى تقييــم )ممتثــل( لعــام 2021م المرتبــط بتطبيــق 

اتفاقيــة تبــادل المعلومــات التلقائــي، التي انضمــت لها عــام 2017م لتبادل 

المعلومــات مــع الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة، حيــث ُأعلــن عــن حصــول 

المملكــة علــى هــذا التقييــم خــال اجتمــاع مجموعــة “مراجعــة النظيــر” 

االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  التابعــة  التلقائــي،  المعلومــات  لتبــادل 

ــك  ــبتمبر، وذل ــهر س ــع ش ــس مطل ــة باري ــي مدين ــد ف ــذي ُعق ــة، ال والتنمي

بعــد موافقــة مجموعــة العمــل التــي تضــم فــي عضويتهــا أكثــر مــن 30 

دولــة.

اإليجابيــة  النتائــج  أن هــذه  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  وأكــدت هيئــة 

التــي تحققــت بالحصــول علــى هــذا التقييــم تأتــي ســعًيا منهــا لتعزيــز دور 

ــتهدفاتها  ــا لمس ــي، وتحقيًق ــد الدول ــى الصعي ــتراتيجي عل ــة االس المملك

ــة. ــة الدولي ــفافية الضريبي ــاء بالش ــو االرتق نح

فــي  المشــرفة  النتائــج  هــذه  علــى  المملكــة  حصــول  أن  إلــى  ُيشــار 

الــزكاة  هيئــة  بهــا  قامــت  كبيــرة  لجهــود  ثمــرة  هــو  الدوليــة  المحافــل 

ــعودي،  ــزي الس ــك المرك ــة )البن ــات الرقابي ــع الجه ــارك م ــة والجم والضريب

وهيئــة الســوق الماليــة(، التــي تشــرف علــى المؤسســات الماليــة مــن 

خــال إصــدار التعليمــات والتوجيهــات اإلرشــادية لتطبيــق االتفاقيــة، إلــى 

جانــب الجهــود التوعويــة الكبيــرة التــي قامــت بهــا هيئــة الــزكاة والضريبــة 

والجمــارك مــن خــال عقــد العديــد مــن ورش العمــل للمؤسســات الماليــة.

المملكة تحصل على تقييم )ممتثل( 

لتطبيق اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي
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إنفوجرافيك
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معلومات زكوية

بداية السنة المالية للُمكلَّفالوعاء الزكوي

الحد األدنى للوعاء الزكوي

انفوجرافيك

هو صافي األموال الزكوية التي 
تجب فيها الزكاة. 

إصدار السجل 
التجاري. 

الحصول على 
التراخيص الالزمة. 

تاريخ إيداع رأس 
المال. 

صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة.

ما لم يحدد الُمكلَّف تاريًخا آخر لبداية 
نشاطه بموجب إثباتات مستندية. 

01

02

03

المصروفات التي يجوز حسمها، للوصول إلى الوعاء الزكوي

المصروفات العادية والضرورية 
الالزمة للنشاط. 

رواتب وبدالت المالك 
أو الشريك بشروط. 

المكافآت المدفوعة إلى رئيس 
مجلس اإلدارة ونائبه وأعضاء المجلس 

من المالك أو الشركاء. 

الديون المعدومة عند تحقق الشروط. 

01

02

03

04

05

06

07

08

قسط االستهالك السنوي للموجودات 
الثابتة. 

التبرعات المدفوعة للجهات 
المصرح لها. 

المكون خالل العام من احتياطي 
األقساط غير المكتسبة، ومن 

احتياطي األخطار القائمة، في شركات 
التأمين وإعادة التأمين. 

المصروفات المدرسية المدفوعة ألبناء 
موظفي الُمكّلف. 

بداية التعاقد. 

التوريد. 

رفع المطالبة. 

صدور أمر الدفع “وفق إجراءات نظام 
المنافسات” - استالم المقابل 

“أيهما أسبق”. 

تقديم اإلقرار والسداد للهيئة “في نهاية 
الشهر التالي للشهر الذي اسُتحقت فيه 

الضرائب”. 

معلومات ضريبية

تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

بدايــة مــن األول مــن نوفمبــر الماضــي تــم تغييــر تاريــخ اســتحقاق ضريبــة القيمــة المضافــة لجميــع 
التوريــدات التــي تتــم مــن منشــأة خاضعــة للضريبــة لصالــح جهــة حكوميــة بموجــب عقــود وفــق 

نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة. 

آلية استحقاق الضريبة قبل التعديل 
“عند التعامل مع الجهات الحكومية”

آلية استحقاق الضريبة بعد التعديل 
“عند التعامل مع الجهات الحكومية”

شرح مبسط لآللية الجديدة

اآلنسابًقا

بداية التعاقد. 

التوريد - إصدار الفاتورة “أيهما أسبق”. 

تقديم اإلقرار والسداد للهيئة “في نهاية 
الشهر التالي للشهر الذي اسُتحقت فيه 

الضرائب”. 

صدور أمر الدفع “وفق إجراءات نظام 
المنافسات”. 

استالم المقابل.
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معلومات جمركية

مبادرة »الفسح خالل ساعتين«

تقــوم الجهــة الحكوميــة المعنيــة خــالل ســاعتين مــن وقــت تســلم الطلــب بوســاطة الربــط 
التقنــي باآلتــي: 

انفوجرافيك

إرسال الرد 
بفسح البضاعة 

أو عدمه. 

طلب المعاينة 
اليدوية. 

تقديم مستندات 
إضافية. 

اإلفادة بالحاجة لوقت 
لدراسة الطلب. 

أي إجراء 
آخر. 

01

02

03

04

05

تحسين بيئة األعمال 

في المملكة. 

تعزيز دور الهيئة في منظومة 

الخدمات اللوجستية الوطنية. 

آثار المبادرة

تيسير وزيادة مرونة 

العمليات الجمركية. 

رفع مستوى التنسيق بين الجهات 

المرتبطة بالفسح الجمركي. 

دعم تنافسية المملكة في مؤشر 

التجارة عبر الحدود. 
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تفّضل بزيارة رحالتنا التعليمية وتعّرف 

على رحلة ضريبة القيمة المضافة  

تأخذك هذه الرحلة في جولة تعريفية لتّطلع خاللها على:

انفوجرافيك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك28

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

َمن الملزمون بالتسجيل؟

متى يتم تطبيقها؟

ما هو التهرب الضريبي؟

29هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

https://edujourneys.zatca.gov.sa/lx/24
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جوالت
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في منظمة الجمارك العالمية

المملكة تحتفظ بعضوية لجنة السياسات 

الجمركية واللجنة المالية 

شــارك معالــي المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمي محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبة والجمــارك في 
االجتمــاع اإلقليمــي لمديــري عمــوم الجمــارك لــدول شــمال أفريقيــا والشــرق األدنــى واألوســط، 

فــي دورتــه الـــ 56 الــذي انعقــد بمقــر منظمــة الجمــارك العالميــة بالعاصمــة البلجيكيــة بروكســل.

 

ــة  ــة المالي ــة واللجن ــات الجمركي ــة السياس ــي لجن ــا ف ــاظ بعضويته ــي االحتف ــة ف ــت المملك ونجح
ــا  ــمال إفريقي ــة ش ــم منطق ــع دول إقلي ــق م ــد التواف ــك بع ــة، وذل ــارك العالمي ــة الجم ــي منظم ف
والشــرق األدنــى واألوســط، وتأييــد أعضــاء مجلــس منظمــة الجمــارك العالميــة علــى اســتمرار 

عضويــة المملكــة فــي اللجنتيــن. 

جوالت

مناقشة المعايير

وركز األعضاء في مناقشاتهم على 

عدة مجاالت منها 

وشـهــــدت اجـتـمـاعـــات مـجـلـــس الـمـنـظـــمة، 

ــات  ــة والممارس ــر الـدولـيـ ــة الـمـعـايـيـ مــنــاقـشـ

الموصــى بتطويرهــا أو اعتمادهــا خــال الســنة 

ــأنها،  ــرارات بش ــخذوا ق ــة، واتـ ــة الـمـقـبـلـ الـمـالـيـ

وذلــك لتعزيــز إدارة وتيســير التجــارة عبــر الحدود. 

لجنة السياسات الجمركية

مــن أهــم وأبرز لجــان منظمــة الجمــارك العالمية 

حيــث ُتعنــى اللجنــة برســم سياســات المنظمــة 

المجلــس  إلــى  التوصيــات  مــن خــال تقديــم 

ــة  ــتراتيجية، أو اللجن ــة االس ــق بالخط ــا يتعل فيم

ذات الصلــة. 

لقاءات على هامش االجتماع

والتقــى معالــي محافــظ الهيئــة علــى هامــش 

االجتمــاع، برئيــس منظمــة الجمــارك العالميــة، 

كـونــــيو مـيـكـوريـــا، ورئيــس جمــارك مملكــة 

بــن حمــد آل خليفــة،  الشــيخ أحمــد  البحريــن، 

ــي  ــة ف ــود المبذول ــه الجه ــّمن مـعـالـيـ ــث ثـ حـيـ

الجمركيــة ومجلــس  السياســات  لجنــة  قيــادة 

المنظمــة. 

استراتيجية البيانات. 

قياس األداء. 

بناء القدرات. 

قواعد المنشأ. 

التقييم والتصنيف. 

االمتثال. 

تيسير التجارة. 

مسائل ذات صلة بالعمل الجمركي. 
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مناسبات 
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الهيئة في موسم حج 1443هـ

أســهمت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي نجــاح موســم حــج 1443هـــ؛ وذلــك بمشــاركتها 

المتميــزة وفــق خطــة متكاملــة جهــزت لهــا الهيئــة كل اإلمكانيــات والكــوادر. 

وأجــرى معالــي محافــظ الهيئــة المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي، قبــل بــدء موســم الحــج، بجولــة 

تفقديــة فــي جمــرك مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة، وجمرك مطــار األميــر محمد بــن عبدالعزيز 

الدولــي بالمدينــة المنــورة؛ وذلــك للوقــوف علــى تنفيــذ خطــة الهيئــة لموســم حــج هــذا العام. 

صالتا »طريق مكة«

ويســرت الهيئــة إنهــاء اإلجــراءات الجمركيــة للحجــاج وأمتعتهــم؛ وذلــك باالســتفادة مــن أحــدث 

التقنيــات األمنيــة، بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المشــاركة فــي المبــادرة. 

مناسبات

مبادرة »حاج بال حقيبة« مؤتمر ومعرض »التحول نحو االبتكار«

وشــاركت الهيئــة فــي مؤتمــر ومعــرض خدمــات 

الحــج والعمــرة الــذي أقيــم تحــت شــعار “التحول 

الضــوء  خالــه  مــن  وســلطت  االبتــكار”،  نحــو 

علــى عــدد مــن المبــادرات المرتبطــة بأعمالهــا 

فــي المجــاالت الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة. 

ــرز المبــادرات التــي عملــت عليهــا الهيئــة  هــي أب

خــال موســم الحــج بالتعــاون والتنســيق مــع 

وزارة الحــج والعمــرة. 

أهداف المبادرة 

اختصار الوقت والجهد 

على ضيوف الرحمن. 

تيسير اإلجراءات الجمركية 

عند القدوم إلى المملكة. 

التعاون الفاعل والتنسيق المستمر 

مع الجهات ذات العاقة المرتبطة. 

توحيد الجهود وتحقيق العمل 

التكاملي. 

فوائد المبادرة 

أسهمت في تحسين 

جودة الخدمات المقدمة. 

عززت من سبل الراحة. 

حققت أعلى معايير السامة. 

قّلصت المدة الزمنية لنقل األمتعة 

وسرعة إنهاء اإلجراءات الجمركية. 

عززت الصورة الذهنية اإليجابية 

عن المملكة. 
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إن مــا تحقــق فــي موســم الحــج مــن نجــاح علــى جميــع األصعــدة، 
ُيعــد امتــداًدا لمــا تبذلــه قيادتنــا الرشــيدة مــن عنايــة واهتمــام 
بخدمــة ضيــوف الرحمــن، وتقديــم أفضلهــا لهــم، إلــى جانــب مــا 

ســخرته مــن إمكانــات بشــرية وماديــة لحجــاج بيــت هللا الحــرام.

39هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مـعـالـي الـمـهندس/ سـهيل بن مـحـمد أبانمي



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4041 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إنجازات
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وصول إجمالي الزكاة المحصلة عن طريق تطبيق زكاتي, إلى 4.4 ماليين ريال خالل موسم الحج.

إطالق النسخة الخامسة من برنامج كفاءات.

إعادة انتخاب المملكة في لجنة السياسات الجمركية، واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية.

تنظيم 5 ورش عمل من الهيئة و 3 ورش أخرى بالتعاون مع جهات مختلفة

ضبط محاولة تهريب 15 مليون حبة كبتاجون.

إنهاء إجراءات 142 ألف حاوية عبر جميع المنافذ الجمركية البحرية.

فسح 298 ألف بيان جمركي.

مليون مركبة قادمة.

مليون مركبة مغادرة.

تقديم 272.206 إقرار زكوي وضريبي.

10.552 مستفيد من تطبيق زاتكا.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يعادل 553 بالًغا مغلًقا.

أبرز ما تم إنجازه في الهيئة خالل شهري يوليو 

وأغسطس 2022م

يوليو

مركز االتصال

85.438 محادثات واردة 

للرقم الموحد

متوسط سرعة الرد 
00.00.01

20.798  رسائل 

مستلمة

سرعة الرد 
4 دقائق

7.786 محادثة فورية عبر 

الموقع اإللكتروني.

متوسط سرعة الرد 
00.00.06

إنجازات

البدء في تقديم الخدمات بقسم الركاب في منفذ سلوى الجديد.

توقيع مذكرتي تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للموانئ لتنظيم األنشطة المشتركة في ميناء جدة اإلسالمي.

توقيع اتفاقية مع شركة ساتس العربية السعودية في مجال الشحن الجوي.

إجراء تعديالت على الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

عقد 8 ورش عمل بتنظيم من الهيئة.

ضبط محاولة تهريب 47 مليون قرص من مادة اإلمفيتامين المخدرة.

ضبط محاولة تهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون.

إنهاء إجراءات 189 ألف حاوية عبر جميع المنافذ الجمركية البحرية.

فسح 390 ألف بيان جمركي.

مليون مركبة قادمة.

مليون مركبة مغادرة.

تقديم 44.624 إقراًرا زكوًيا وضريبًيا.

10 آالف مستفيد من تطبيق زاتكا.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يعادل 619 بالًغا مغلًقا.

أغسطس 

مركز االتصال

115.218 محادثات واردة 

للرقم الموحد

متوسط سرعة الرد 
00.00.00

29.034 رسائل 

مستلمة.

سرعة الرد 
4.14 دقائق

8.878 محادثات فورية عبر 

الموقع اإللكتروني.

متوسط سرعة الرد 
00.00.06



المنافسات والفرص االستثمارية

اّطلع على أحدث الفرص االستثمارية عبر

 موقعنا اإللكتروني 

zatca.gov.sa

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك44

منافسة عامة لتأجير مجمع تجاري 

“ منفذ البطحاء”

منافسة عامة لتأجير محطة وقود 

“منفذ الرقعي”
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ُيعــد منفــذ ســلوى واجهــة المملكــة للــزوار القادميــن والمغادريــن مــن دولــة قطــر الشــقيقة ومصــدًرا 

مهًمــا فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة؛ األمــر الــذي اســتوجب إعــادة تطويــره مــن ناحيــة آليــة عمــل 

ــرة.  ــات المتواف ــة والخدم ــة التحتي ــام والبني ــر الع ــى المظه ــة إل ــا، باإلضاف ــراءات وإنهائه اإلج

ملف العدد

التشغيل التجريبي لمنفذ سلوى

نقلة نوعية لتجربة المسافر

ــر  ــلكي األمي ــو الـمـ ــب الـسـمـ ــى صـاحـ ــا رع كـمـ

ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز أميــر المنطقــة 

الشرقـيـــة فـــي أغـسـطـــس الماضــي التشــغيل 

ــلوى  ــذ سـ ــاب بـمـنـفـ ــم الركـ ــي لـقـسـ الـتـجـريـبـ

ــة  ــة لتجرب ــة نـوعـيـ ــل نـقـلـ ــما يـمـثـ ــد؛ مـ الـجـديـ

المســافر مــن وإلــى دولــة قطــر؛ وذلــك بحضــور 

بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

طــال بــن بــدر محافــظ األحســاء.

تشغيل تجريبي

رفع الطاقة االستيعابية إلى 6 أضعاف  	
سعته السابقة.

رفع طاقة القدوم إلى 12.096 مركبة. 	

رفع طاقة المغادرة إلى 12.726 مركبة. 	

زيادة عدد المسارات. 	

طاقة القدوم 1867 مركبة. 	

طاقة المغادرة 1896 مركبة. 	

منفذ سلوى بعد التحديث

منفذ سلوى سابًقا
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ملف العدد

منفذ سلوى

منفذ بري يربط المملكة مع دولة قطر.

يقع في المنطقة الشرقية.

يبعد عن العاصمة السعودية الرياض 460 كم.

يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كم.

تطوير منفذ سلوى لتحسين تجربة المسافرين

صاالت وصول  	
ومغادرة. 

مناطق استراحة. 	 مناطق لعب  	محالت تجارية. 	
لألطفال.

خدمات حكومية في المنفذ

الجوازات 
وهيئة الزكاة 

والضريبة 
والجمارك

الشرطة 
والمرور.

الهالل األحمر 
السعودي.

حرس 
الحدود.

الدفاع 
المدني.
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ملف العدد

ــي  ــتنموية الت ــزات الـ الـقـفـ
فــي  المملكــة  تـــشهدها 
ــهمت  ــاالت؛ أس ــل الـمـجـ كـ
فــــي تـحـقـيـــق الـتـنـمـــية 
الــمـسـتـــدامة مــن خـــالل 
تنفيذ المشــروعات الحيوية 

احترافيــة. بــكل 

صاحب السمو الملكي األمير 

سعود بن نايف بن عبد العزيز

أمـــــير المـــنطــــقـــة الشـــرقيــــة

الجديــد  ســلوى  منفــذ  مشــروع 

ُيعــّد امتــداًدا لســعي هيئــة الزكاة 

والضريبــة والجمــارك فــي تحقيــق 

أبــرز مســتهدفات رؤيــة الســعودية 

إلــى  المملكــة  بتحويــل   2030

ــة ــتية عالمي ــة لوجس منص
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توعية
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الربط والتكامل.. 

بــدأت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي يونيو الماضــي، تطبيــق إجــراءات المرحلة الثانيــة للفوترة 

اإللكترونيــة “مرحلــة الربــط والتكامــل”، التــي تهــدف إلــى ربــط وتكامــل أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة 

الخاصــة بالُمكّلفيــن الخاضعيــن لائحــة الفوتــرة اإللكترونية مـــع نـــظام الـهـيـئـــة )فاتورة(. 

وبدأت الهيئة عملية إشعار المنشآت المستهدفة الستكمال إجراءات تطبيق هذه المرحلة. 

ــة  ــن المجموع ــا ضم ــرى اختياره ــي ج ــآت الت ــع المنش ــر 2023م م ــة 1 يناي ــة الثاني ــذ المرحل ــدأ تنفي ويب

ــة.  ــذه المرحل ــام ه ــة إلتم ــات الازم ــع المتطلب ــآت لجمي ــك المنش ــتكمال تل ــد اس ــك بع ــى؛ وذل األول

وأكــدت أن المنشــآت المشــمولة بــذات المجموعــة ُحــددت بنــاًء علــى معيــار حجــم اإليــرادات الخاضعــة 

لضريبــة القيمــة المضافــة لعــام 2021م للمنشــآت التــي تتجــاوز إيراداتهــا 3 مليــارات ريــال. 

بدء إجراءات تطبيق المرحلة الثانية للفوترة اإللكترونية

توعية

ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية 

الخاصة بالُمكّلفين مع نظام الهيئة. 

إصدار الفواتير اإللكترونية بناًء على 

صيغة محددة. 

تضمين عدد من العناصر اإلضافية 

في الفاتورة. 

ــًيا،  ــرحلة الثانيــة تـدريـجـ ــزام بـالـمـ وسيـكـــون اإللـ

ــات الاحـقـــة بصفــة  وســتبلغ الهيئــة الـمـجـمـوعـ

مباشــرة قبــل التاريــخ المحــدد للربــط بســتة أشــهر 

علــى األقــل. 

رفع مستوى حماية المستهلك. 

رفع مستوى الوعي لدى الُمكّلفين.

متطلبات المرحلة الثانية

إيجابيات تطبيق المرحلة األولى 



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 6061 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

نـظام )فاتورة( 

أنواع الفواتير في نظام )فاتورة( 

الفاتــورة الضريبيــة: هــي الفاتــورة التــي يتــم 

ــا مــن منشــأة إلــى منشــأة أخــرى،  إصدارهــا غالًب

محتويــة علــى جميــع عناصــر الفاتــورة الضريبيــة.

الفاتــورة الضريبيــة المبســطة:  هــي الفاتــورة 

إلــى  منشــأة  مــن  غالًبــا  إصدارهــا  يتــم  التــي 

فــرد، محتويــة علــى العناصــر الرئيســية للفاتــورة 

الضريبيــة المبســطة. 

إطــاق المرحلــة الثانيــة مــن الفوتــرة اإللكترونيــة امتــداًدا للنهضــة االقتصاديــة والتحــول الرقمي الذي 

تشــهده المملكــة، واســتكمااًل لقصــِة نجــاٍح بــدأت بالمرحلــة األولــى مــن تطبيــق الفوتــرة اإللكترونية. 

استكمااًل للنجاح

المرحلة األولى 

)مرحلة اإلصدار والحفظ( 

المرحلة الثانية

 

)مرحلة الربط والتكامل( 

توعية

الوســيلة اإللكترونيــة فــي نظــام 

)فاتــورة( 

الفاتورة اإللكترونية

تطبيــق  أو  إلكترونــي  نظــام  أو  جهــاز  أي 

واإلشــعارات  الفواتيــر  إصــدار  فــي  يســتخدم 

أن  شــريطة  اإللكترونيــة؛  والدائنــة  المدينــة 

يلتــزم بالحــد األدنــى مــن المتطلبــات التاليــة: 

القدرة على االتصال باإلنترنت. 

االلتزام باشتراطات وضوابط أمن البيانات أو 

المعلومات أو األمن السيبراني بالمملكة. 

غير قابل للتاعب، وأن يتضمن آلية لكشف 

حاالت التاعب. 

قابل للربط مع أنظمة خارجية باستخدام 

 .API واجهة برمجة التطبيقات

هــي فاتــورة يتــم إصدارهــا وحفظهــا بصيغــة 

إلكترونــي  نظــام  عبــر  منظمــة  إلكترونيــة 

وتحتــوي علــى متطلبات الفاتــورة الضريبية. وال 

تعتبــر الفاتــورة المكتوبــة بخــط اليــد أو المصــورة 

بماســح ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة. 
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رحلة االستيراد الجوي والبري والبحري

تأخذك هذه الرحلة 

في جولة تعريفية لتطلع خاللها على:

الرحالت التعليمية

إجراءات شركات الشحن الجوي.  •

التجهيز لالستيراد البري والبحري.  •

تتبع الشحنات.  •

طرق االستيراد.  •

63هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

https://edujourneys.zatca.gov.sa/lx/6022 
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أضواء

استرداد قواعد المنشأ الوطني

تمّكــن الخدمــة المســتوردين مــن تقديــم طلــب اســترداد الرســوم الجمركيــة علــى المنتجــات التــي 

ــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. اكتســبت صفــة المنشــأ فــي أي دول

اكتســبت  التــي  للمنتجــات  المســتوردون 

دول  مــن  دولــة  أي  فــي  المنشــأ  صفــة 

الخليجــي التعــاون  مجلــس 

ال يوجد رسوم

أن يكون تاريخ البيان الجمركي مطابًقا أو بعد 23 من ذي القعدة 1442هـ. 	

احتواء البيان الجمركي على بنود لسلع ذات منشأ خليجي. 	

أن يكون مبلغ االسترداد بالريال السعودي. 	

مستوردون ومصدرون )تجار(

5 دقائق

الفئة المستهدفة

الرسوم

متطلبات الخدمة

المستفيدون

وقت إنجاز الخدمة

مركز االتصال.

الفرع.

الموقع اإللكتروني.

تطبيق الهاتف الجوال.

مديرو العاقات.

المحادثة المباشرة )الدردشة(.

تويتر.

البريد اإللكتروني.

قنوات يمكن استخدامها للخدمة

خطوات تقديم الخدمة

الدخول عبر الموقع 

اإللكتروني.

الموافقة على اإلقرار 

والتعهد وتقديم الطلب.

قبول طلب االسترداد أو رفضه.

تعبئة حقول المعلومات 

المطلوبة.

إشعار المستورد 

برسالة نصية.
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المنتجات المتحصل عليها بالكامل

أضواء

المنتجــات المتحصــل عليهــا بالكامــل فــي إقليــم إحــدى دول المجلــس، والتــي تســتخدم مــواد ذات 

منشــأ كامــل فــي إحــدى الــدول األعضــاء، وهــي علــى النحــو التالــي:

المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها.

المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في دول المجلس.

الحيوانات الحية التي ُولدت وتربت في دول المجلس.

المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في دول المجلس.

المنتجــات التــي تــم الحصــول عليهــا بالصيــد أو صيــد األســماك أو االســتزراع الســمكي فــي دول 

المجلــس.

منتجــات الصيــد البحــري التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن بحــار خــارج الميــاه اإلقليميــة لــدول 

ســفنها. بواســطة  المجلــس 

المنتجــات؛ بخــاف منتجــات الصيــد البحــري والمنتجــات البحريــة األخــرى، المســتخرجة مــن أســفل 

قــاع البحــر أو باطــن األرض فــي المنطقــة الواقعــة خــارج الجــرف القــاري والمنطقــة االقتصاديــة 

الخالصــة للدولــة العضــو.

الســلع المســتعملة التــي تــم جمعهــا فــي دول المجلــس والتــي تصلــح فقــط الســتعادة المــواد 

الخــام؛ أو المــواد الخــام التــي تــم اســتعادتها مــن منتجــات مســتعملة تــم جمعهــا فــي دول 

ــس. المجل

العوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم في المجلس.

أو  ســابًقا،  إليهــا  المشــار  المنتجــات  مــن  المجلــس  دول  إحــدى  إقليــم  فــي  المنتجــة  الســلع 

اإلنتــاج. مراحــل  مــن  مرحلــة  أي  فــي  مشــتقاتها 

شروط التحقق من إثبات المنشأالعناصر المحايدة

اإلعفاء من إثبات المنشأ

لغــرض تحديــد مــا إذا كانــت للمنتــج صفــة منشــأ 

وطنــي، فإنــه ليــس مــن الضــروري تحديــد منشــأ 

العناصــر التاليــة التــي يكــون قــد تم اســتخدامها 

فــي اإلنتــاج:

يـلـتـــزم الـمـسـتـــورد بـتـقـديـــم ضمــان نقــدي أو 

بـنـكـــي يـغـطـــي قـيـمـــة الـرســـوم الـجـمـركـيـــة 

والضرائــب األخــرى المتعلقــة بالبضائــع التــي تــم 

طلــب تطبيــق المعاملــة التفضيليــة عليهــا.

يجــب أن يكــون الضمــان البنكــي صــادًرا مــن بنك 

خاضــع إلشــراف البنــك المركزي الســعودي.

تاريــخ  مــن  يوًمــا   90 خــال  للمســتورد  يحــق 

ــترداد  ــب الس ــدم بطل ــة التق ــن البضاع ــح ع الفس

المقــدم. البنكــي  قيمــة الضمــان 

الطرود واإلرساليات البريدية الشخصية.

األمتعة الشخصية.

األدوات المنزلية المستعملة التي ترد 

بصحبة المسافرين.

الطاقة والوقود.

المصنع والمعدات واألجهزة.

اآلالت والعدد.

الســلع األخــرى التــي ال تدخــل وغيــر 

التكويــن  فــي  تدخــل  ألن  معــدة 

للمنتــج. النهائــي 

>

>

>

>

01

02

03

04
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برنامج بناء الكفاءات.. رعاية وتطوير الطموح

أهميــة الطمــوح فــي تحقيــق النمــو والرخــاء ليــس للشــخص الطمــوح فحســب بــل للمجتمــع ككل، 

وتعزيــز المصلحــة يــؤدى إلــى زيــادة المشــاركة بيــن الخريجيــن الذيــن يســعون إلــى المزيــد مــن التعليم 

لتوســيع وتنويــع الفــرص فــي حياتهــم المســتقبلية. 

ــاٍل  ــتوى ع ــى مس ــدًدا عل ــاًرا مح ــي 13 مس ــن ف ــر الخريجي ــى تطوي ــدف إل ــاءات  يه ــاء الكف ــج بن برنام

ــلفانيا. ــة بنس ــون بجامع ــة وارت ــع كلي ــاون م ــهًرا بالتع ــدة 12 ش ــال م خ

تدريب وتأهيل

المسارات التدريبية في البرنامج 

الشؤون القانونية وااللتزام. 

األنظمة التقنية والرقمنة. 

العمليات. 

الشؤون الهندسية. 

البحوث واالستشارات الزكوية. 

األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. 

الشؤون المالية واإلدارية. 

التحليل والمخاطر 

التواصل المؤسسي والتوعية. 

رأس المال البشري. 

المراجعة الداخلية. 

تيسير التجارة وتجربة العميل. 

تأمين طبي.                               مكافأة شهرية.                                  تأمينات اجتماعية.                                إجازة سنوية. 

 

صقل المهارات. 

تطوير السيرة المهنية. 

تعزيز الخبرة.

أن يكون المتقدم/ـة  -  سعودي/ ـة الجنسية. 

الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل 4 من 

5  أو 3.20 من 4، أو شهادة الماجستير في 

أحد التخصصات المحّددة. 

أال يتجاوز عمر المتقدم 25 عاًما لمرحلة 

البكالوريوس، و27 عاًما لمرحلة الماجستير. 

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول. 

إتقان اللغة اإلنجليزية )TOEFL: 500  أو 

 .)IELTS: 5 أو STEP:83

التفرغ التام. 

من مميزات البرنامج 

التحاق الخريج بالبرنامج يوفر له 

المعايير المطلوبة في البرنامج 
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أدلة إرشادية

حق الُمكلّفيـن في االعتراض على قرارات الهيئة

ُيعد الحق في االعتراض على قرارات الهيئة، حًقا أساســًيا لكافـــة الُمكّلفين وأحـــد أهـــم أســـس هـــذه 

المعاملـــة المنصفـــة. إذ إن أحـــد أهـم وأبـرز مسـؤوليات الهيئـة هـي تطبيـق أحـكام األنظمة الضريبيـة 

بأفضـــل الممارســـات لضمـان أعلـى درجـــات االمتثال الضريبـي دون اإلضرار بحقـوق الُمكّلفين.

ووضعت الهيئة دليًا إرشادًيا يوضح إجــــراءات االعتراض أمــــام الهيئــــة التــي يمكــن للمكلــف القيــام 

بهــــا فــــي حــــال عــــدم  رضــاه علــى قــرار صــادر منهــــا سواًء في تنفيذ النظام أو األنظمة الضريبية.

توعية الُمكّلفين بالحوار المفتوح، وتعزيز التواصل معهم.

مـن األسباب التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى كثـرة االعتراضات 

ضعـــف إلمـــام الُمكّلفين باألحكام الضريبيـــة والزكويـــة وإجــــراءات الفحــص والربــــط التــي تجريهــا 

الهيئــة أو ســــوء تفســيرهم لهمــا.

وتــــرى الهيئــــة أنهــــا مســؤولة عــن توفيــر المعلومــات المناســــبة للمكلفيــن واألفراد والمهنييــن 

ــة  ــب علـــى كافـ ــت يجـ ــذه الحــاالت؛ وفــــي ذات الوقـ ــل هــ ــوع مثــ ــع وقــ ــا يمنــ ــن بمــ المتخصصيــ

الُمكّلفيــن تعزيـــز الوعـــي الذاتـــي مـــن خــال الحـــرص علـــى متابعـــة مســـتجدات المــواد التوعويــــة 

ــة  ــال األنظمــة الضريبيــ ــة باإلضافــة إلــــى تقديــــم االستفســارات حيــ ــرات ضريبيــ ــة ونشــ ــن أدلــ مــ

إلــــى الهيئــــة أو  المرخصيـــن لتقديـــم االستشارات الضريبيـــة / الزكويـة كل فـي مجالـه لتفـادي أي 

إشـــكال أو إســـاءة تفســـير أو عـــدم امتثــــال كان مــــن الممكــــن تفاديــــه.

ما قبل االعتراض

تعتمــــد الهيئــــة مجموعــــة إجــــراءات للتحقــــق مــــن االستراتيجية المســتخدمة فــــي الفحــص، حيــث 

تمــــر عمليــــات  الفحـــص الضريبـــي بعـــدد مـن نقـــاط االختبار التـي تتيـــح للهيئـة التأكـد مـــن أن عمليـات 

الفحـــص تتــم “وفًقــا للقواعــد” وبمقتضى التوجيهــــات المحــــددة فــــي هــــذا الصــــدد.

 وتحــرص الهيئــة أيًضا علــى التأكــد مــن أن الحــوار مــع المكلــف يجــري فــي ظــروف عاديــة. 

ويحتفــــظ الموظــــف المســــؤول عــــن الفحــــص بوثيقــة يســجل فيهــــا التحقيقــــات واألعمال اإلجرائية 

المنفــذة، ممــا يســهل تســيير الشــؤون اإلدارية ويكفــل إمكانيــة الرجــوع للعمليــات لغــرض الرقابــة 

والمتابعــة.

الرقابة
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يحـقُّ للمكلـف االعتراض علـى قـرارات الهيئـة بموجـب قواعـد العمـل كمـا أن هـذا الحـق مكفـول فـي 

األنظمة الضريبيـــة والزكويـــة، وقـــد حـــددت قواعـــد العمـــل حـــق المكلـف فـــي االعتراض أمـــام الهيئـة 

علـــى القـــرار الصـــادر منهـــا باعتبــــاره شرًطا مسبًقا ليتســــنى للمكلــــف طلــــب التســــوية أمــــام اللجنــــة 

الداخليــــة و / أو التظلــــم أمــــام لجنــــة الفصــــل وحســــب الحال - أمام اللجنــــة االستئنافية.

ـًا مـن تاريـــخ اإلباغ بالقرار. حيـث تبـدأ المـدة   يجـــب تقديـــم االعتراض إلـــى الهيئـــة فـي غضـــون 60 يوم

مـــن تاريـــخ إباغه بالقـــرار ويحتســـب كل يـــوم يلـي تاريـــخ اإلباغ بمـا فـي ذلـك أيـــام اإلجازات والعطـل 

الرسـمية ضمـن هـذه المـدة.

القرارات الصادرة من الهيئة بالربط على المكلف أو إعادة الربط سواء في الضرائب أو الزكاة.

القــــرارات الملزمــــة الصــــادرة مــــن الهيئــــة إلــى مكلــف بذاتــــه بشــأن تطبيــــق أي نظــام ضريبــي. 

مثــل: رفــــض التســجيل وإلغــــاء التســجيل...إلخ.

قرارات رفض الترخيص وتعليقه وإلغائه فيما يتعلق بالضريبة االنتقائية.

القرارات الصادرة من الهيئة برفض الموافقة على الطلبات المقدمة السترداد الضريبة.

القرارات الصادرة من الهيئة بفرض العقوبات والغرامات الضريبية.

القرارات الصادرة من الهيئة بشأن الخضوع وعدم الخضوع للزكاة.

تقديم االعتراض

مهلة االعتراض

حاالت لبعض القرارات التي يمكن االعتراض عليها

أدلة إرشادية

لــم تتضمــن األنظمة واللوائــح وجــوب تقديــم االعتراضات مــن خال قنــاة محــددة، إال أنــه للحفــاظ 

ــي  ــة لتلقـ ــائل إلكترونيـ ــة وسـ ــرت الهيئـ ــراض؛ وفـ ــة االعت ــهيل عمليـ ــن وتسـ ــوق الُمكّلفي ــى حقــ علــ

واســـتقبال االعتراضات بشـــكل رسـمي وبوسـائل تســـاعد المكلـف علـى االحتجاج بهـا خاف الوسـائل 

التقليديـــة؛ باإلمكان حصرهـــا بطريقتيـــن:

إلكترونًيا فـــي نمـــوذج معـد سـلًفا لذلـك 

الغـرض مـــن خالل الخدمـــات اإللكترونية 

التابعـــة  اإللكترونيــة  ”إيـــراد“  لبوابـــة 

للهيئـــة حســـب نـــوع الضريبـــة / الـزكاة.

كيف يتم تقديم االعتراض؟ 

لمزيد من المعلومات

اّطلع على الدليل اإلرشادي لالعتراض 

على قرارات الهيئة

مـــن خالل البريـــد اإللكتروني المخصـــص 

لالعتراضات التـــي لـــم توفـــر لهـــا الهيئـــة 

بعـــد مســـار اعتـــراض مـــن خـــالل البوابـــة 

اإللكترونيــة.
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المصدريــن  تمكــن  إلكترونيــة  خدمــة  هــي 

مــن  اللوجســتية  والشــركات  والمســتوردين 

رخصــة  علــى  للحصــول  إلكترونًيــا  التقديــم 

إيــداع مســتودع   / منطقــة 

منطقة إيداع

81هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

zatca.gov.sa الدخول على الخدمة من موقع الهيئة

إرفاق المتطلبات وتقديم الطلب.

الموافقة المبدئية على المستندات.

تقديم الطلب.

الموافقة النهائية وإصدار الرخصة.

لالستفادة من الخدمة
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الركن الثالث
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خدمة زكاتي..

400 مليون ريال استفاد منها مستحّقو الضمان االجتماعي

أتاحــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للعــام الخامــس علــى التوالــي لألفــراد بوابــة وتطبيــق 

زكاتــي التــي توفــر لهــم خدمــة أداء زكاتهــم بشــكل ســلس وميســر مــن خــال خدمــة قنــوات الدفــع 

ــا منهــا  اإللكترونيــة؛ لتصــل لمســتحقيها بشــكل مباشــر فــي الضمــان االجتماعــي، يأتــي ذلــك التزاًم

ــة. ــة ومتكامل ــة متوازن ــة زكوي ــاد بيئ بإيج

الركن الثالث

القيمة اإلجمالية للزكاة المدفوعة

399,244,116.18 ريال

عدد دافعي الزكاة 	

          158,021 شخًصا
إجمالي الزكوات الواردة في رمضان 1443هـ  	

 أكثر من 75 مليون ريال

عدد التنزيالت لتطبيق “زكاتي” 171,710 مرة في رمضان 1443هـ 

الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق                                         للهواتف الذكية، بحيث يستطيع األفراد إخراج 

 ”Apple Pay”الــزكاة مــن خــال طــرق الدفــع اآلمنــة والموثوقــة فــي البنــوك، عبــر خدمــات ســداد و

ومــدى، وغيرهــا مــن الطــرق اآلمنــة التــي تضمــن ســرعة ومرونــة تنفيــذ إيصال الــزكاة لمســتحقيها. 

حساب الزكاة الواجبة. 	

إخــراج الــزكاة بمختلــف أنواعها”أمــوال - ذهب  	

- فضــة - أســهم”.

ر وسريع. 	 دفع الزكاة بشكٍل موثوق وميسَّ

إصدار فاتورة للعملية. 	

خاصية التذكير بمواعيد الزكاة. 	

أبرز الفئات المستحقة من المسجلين 

في الضمان االجتماعي

خدمات أخرى للبوابة 

والتطبيق

اأُلسر األشد حاجة للسكن.

ُأسر المطلقات.

ُأسر السجناء.

األهداف

ــرء إال  ــام الم ــوم إس ــي ال يق ــة الت ــام الخمس ــد أركان اإلس ــزكاة كأح ــة ال ــم فريض تعظي

ــاليب. ــرق واألس ــدث الط ــل وأح ــا، بأفض به

تحقيق التكافل االجتماعي والمساندة اإلنسانية.

إرشاد مؤدي الزكاة إلى مصارفها الصحيحة لتأديتها على الوجه السليم شرًعا ونظاًما.

توفير الوقت والجهد على األفراد بشكل احترافي.
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الشيخ الدكتور عبدهللا المطلق

هــذه الخدمــة تســهل علــى كثيــر مــن النــاس أداء هــذه الــزكاة، وولــي األمــر إذا طلــب الــزكاة 

ُيعطاهــا.. والحمــد لّلــه مــع مــا اســتجد مــن وجــود هــذه األجهــزة المســهلة التــي تأخــذ مــال 

الــزكاة مــن الُمزكــي وتصــل فــي وقــت ســريع إلــى الجهــة المســتفيدة منهــا مثــل الضمــان 

االجتماعــي، وهــذه مــن نعــم هللا تعالــى فــي هــذا العصــر.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك86

الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي

أحــث المواطنيــن والمقيميــن ومــن أراد أن يســتفيد مــن هــذه الخدمــة؛ فإنهــا مبرئــة للــزكاة 

ــة  ــة حكومي ــى جه ــب إل ــا تذه ــى أنه ــن إل ــد ويطمئ ــة يتأك ــذه الخدم ــان به ــة.. اإلنس الواجب

موثوقــة تعهــدت بــأن توصــل الــزكاة لمســتحقيها وهــم أهــل للثقــة.

87هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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ضبطيات
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ضبطيات

ضمــن مســاعيها الراميــة إلــى إحــكام الرقابــة الجمركية علــى واردات 
وصــادرات المملكــة، تمكنــت الهيئــة مــن إحبــاط محــاوالت أربــاب 
التهريــب، إلــى جانــب تنفيذهــا حمــات تفتيشــية لضبــط المخالفــات 

التجاريــة خــال الفتــرة الماضيــة. 

الكمية: أكثر من 46 مليون قرص من مادة  

                  اإلمفيتامين المخدر. 

المنفذ: ميناء الرياض الجاف. 

الطريقة: ُمخبأة داخل شحنة طحين.

الكمية: أكثر من مليون حبة مخدرة. 

المنفذ: ميناء جدة اإلسالمي. 

الطريقة: ُمخبأة في إرسالية “ألعاب ومالبس”. 

الكمية: : نحو 15 مليون حبة كبتاجون. 

المنفذ: ميناء جدة اإلسالمي. 

الطريقــة: ُمخبــأة فــي إرســالية “آلــة لصناعــة 

الكتــل الخرســانية”. 

31 أغسطس 

12 أغسطس 

22 يوليو

محاولة تهريب

محاولة تهريب

محاولة تهريب

محاولة تهريب

محاولة تهريب

الكمية: أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و 5 آالف كيلوجرام من المخدرات.

المنفذ: جميع المنافذ الجمركية. 

الطريقة: مخبأة بطرق مختلفة وفي إرساليات متنوعة. 

465  محاولة تهريبمنذ مطلع 2022م حتى نهاية مايو الماضي
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ضبطيات

أنواع المخالفات المضبوطة: 12 ألف زيارة تفتيشية خالل شهر يونيو

الهدف من الزيارات

نسبة االلتزام بالفوترة اإللكترونية 

الزيارات التفتيشية شملت قطاعات 

نفــذت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 12 ألف 

زيــارة تفتيشــية خــال شــهر يونيــو؛ وذلــك علــى 

مختلــف  فــي  التجاريــة  والمحــات  األســواق 

ــة. ــدن المملك ــق وم مناط

عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية. 

عــدم مطابقــة رمــز االســتجابة الســريعة مــع 

متطلبــات الهيئــة. 

ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام. 

الضريبيــة  األنظمــة  بأحــكام  االلتــزام  تعزيــز 

المملكــة.  فــي  الســارية 

أكثر من %80

البيع بالتجزئة.  	

قطاع التغذية.  	

مكاتب الخدمات المهنية.  	

أكثر من 10 آالف زيارة تفتيشية خالل أغسطس

أنواع المخالفات المضبوطة 

نسبة االلتزام بالفوترة اإللكترونية

الزيارات التفتيشية شملت قطاعات 

ــطس  ــهر أغس ــال ش ــية خ ــارة تفتيش ــن 10 آالف زي ــر م ــارك أكث ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــذت هيئ نف

ــة. ــدن المملك ــق وم ــف مناط ــي مختل ــة ف ــات التجاري ــواق والمح ــى األس ــك عل وذل

الهدف من الزيارات: تعزيز االلتزام بأحكام األنظمة الضريبية. 

عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية. 

عــدم مطابقــة رمــز االســتجابة الســريعة مــع 

متطلبــات الهيئــة. 

ــة  ــة مدين ــعارات اإللكتروني ــدار اإلش ــدم إص ع

ــة.  أو دائن

أكثر من %80

البيع بالتجزئة. 	

قطاع التغذية. 	
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