
 معلومات أساسية للشركات  -ضريبة القيمة المضافة

تهدف هذه المنصة إلى تزويد الشركات بالمعلومات األساسية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية 
والدخل وتزويده السعودية. سيتم تحديث هذه المعلومات وأجزاء أخرى من الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة العامة للزكاة 

 .٨١١٢يناير  ١بمعلومات جديدة بشكٍل منتظم قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والذي سيكون اعتباراً من 

 بها؟ العمل يتم وكيف المضافة القيمة ضريبة هي ما

 .ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ُتفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشرائها

 

دولة حول العالم بوصفها مصدر مضمون لتحقيق اإليرادات  061وُتطبق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في أكثر من 
 .الدول واإلنفاق على المجاالت الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع التي ُتسهم في ميزانيات

 

ُتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد، ابتداًء من اإلنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة 
 :البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، على النحو الموّضح أدناه

 

 

  المضافة؟ القيمة ضريبة تطبيق يتم لماذا
تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيدعم استراتيجية التحول االقتصادي الطموحة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل 

بناء اقتصاد وموازنة عامة تعتمد بشكٍل أقل على إيرادات الغاز والنفط. إضافة إلى ذلك، تعتبر االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة 
الخليجي جزء من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لدعم تنويع اإليرادات الحكومية. سوف  المضافة لدول مجلس التعاون
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يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى استحداث الحكومات مصدراً جديًد لإليرادات المستقرة ، والتي يمكن استخدامها فيما 
 .بعد لتسديد مقابل خدمات عامة هاّمة

 

  المضافة؟ القيمة ضريبة قانون على االطالع ُيمكنني أين
. لالطالع على النظام، يرجى ٨١١٢يوليو،  ٨٢اعتمد نظام ضريبة القيمة المضافة رسميا، ونشرت نسخته النهائية بتاريخ 

 :بط التاليزيارة الرا

https://www.uqn.gov.sa/articles/1501187155033127200/ 

  المضافة؟ القيمة ضريبة تطبيق سيتم ىمت
 .٨١١٢يناير  ١سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 

  والخدمات؟ السلع جميع المضافة القيمة ضريبة ستشمل هل
ستخضع جميع السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة، ولكن ستنطبق أيضاً بعض اإلعفاءات على بعض السلع 

 .والخدمات. وسيتم البت في هذه التفاصيل خالل األشهر المقبلة، وذلك قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

  المضافة؟ القيمة لضريبة المحددة النسبة هي ما
، وهي تعتبر من اقل النسب على مستوى العالم. وسيتم البت في هذه التفاصيل  ٪٥سوف ُتحدد نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ 

 .مقبلة، وذلك قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافةخالل األشهر ال

  المضافة؟ القيمة ضريبة دفع شركتي على ينبغي كان ما إذا أعرف كيف
لاير أو أكثر من مبيعات السلع والخدمات  ٠٢٥١١١جميع الشركات التي يبلغ دخلها تفرض ضريبة القيمة المضافة على 

الخاضعة لضريبة القيمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. أما الشركات التي تحقق عوائد 
 .لاير سنوياً فُيمكنها التسجيل الطوعي ١٢٢٥١١أقل من ذلك ولكن أكثر من 

 

 .ال ُيشترط على الشركات التي تقدم سلع وخدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة عليها التسجيل

 

 .سيتم اإلعالن عن المزيد من المعلومات حول عملية التسجيل والجداول الزمنية المرتبطة بها في األشهر المقبلة

  المضافة؟ القيمة لضريبة التسجيل في البدء الشركات على يتعين متى
، وسيتم اإلفصاح عن التفاصيل اإلضافية الخاصة ٨١١٢يبدأ تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف عام 

 .هذا الموقع ومن خالل قنوات أخرىبتواريخ وعمليات التسجيل في حينها عبر 

  التسجيل؟ بعد به القيام الشركة على يتعّين الذي ما
ة عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمحّصلة سيتعين على الشركات المسجلة تقديم اإلقرار للهيئة بصفة دورية ومنتظم

 .وتسوية صافي الفرق مع للهيئة. وسيتم اإلفصاح عن الفترة الزمنية المحددة إلقرار ضريبة القيمة المضافة في حينه

  للشركات؟ بالنسبة المضافة القيمة بضريبة المرتبطة المسؤوليات هي ما
يتعين على كافة الشركات العاملة في المملكة والمؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة فرض الضريبة على السلع 

التجارية، مثل تحصيل الفواتير والخدمات الخاضعة لها. كذلك، على الشركات التأكد من اكتمال وتحديث سجالتها المالية و
 .والسجالت المحاسبية الخاصة بالسلع/الخدمات المشتراة والمباعة وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمحتسبة
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  شركتي؟ ربحية على المضافة القيمة ضريبة تأثير عدم من أتأكد كيف
 .من الممكن تقليل األثر المالي والتشغيلي على الربحية بضمان الجاهزية الكاملة لشركتك لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

 

عالية تلك تشار ففعلى سبيل المثال، يضمن استخدام برمجيات المحاسبة وآالت تحصيل النقود وأدوات نقاط البيع واسعة االن
 .العمليات

 

  المضافة؟ القيمة ضريبة تطبيق حول إضافية معلومات على االطالع يمكنني أين
لقيمة المضافة خالل األشهر المقبلة، وستقوم الهيئة العامة للزكاة سيتم نشر المزيد من التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبة ا

 .والدخل بإطالق حمالت توعية للشركات والجمهور من خالل وسائل اإلعالم وقنوات أخرى

 الرجاء العودة إلى هذا الموقع لالطالع على آخر المستجدات واألخبار
. 

 لإلعداد السعودية العربية المملكة وحكومة والدخل للزكاة العامة الهيئة به تقوم الذي ما

  المضافة؟ القيمة ضريبة لتطبيق
بما في ذلك صياغة الشكل النهائي  ترّكز األنشطة الجارية للهيئة العامة للزكاة والدخل على العديد من المجاالت الرئيسية،

للسياسة والتنسيق بين الجهات الحكومية، وتطوير قدرات الهيئة العامة للزكاة والدخل ونظمها الخاصة حتى تتمكن من التعامل 
 .مع زيادة عبء العمل المرتبط بضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعداد برامج للتثقيف والتوعية للشركات والجمهور
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