
يم الناصر/ إعداد وتقديم  ع إبرا

ي من مركز  ونية إال بإذن كتا ا بأي نظم الك ل أو خز ا بأي ش ر ا أو تصو ذه املادة أو طباع ن املا ال يجوز اقتباس جزء من  .التمك

داف الدولة وال من خالل مة لتحقيق أ سية وامل ا املباشرة وغ املباشرة من الوسائل الرئ بة بأنواع ا عت الضر
ا فقد سعت كث من الدول  مي تمع، ونظرا أل ميع أفراد ا ياة االقتصادية واالجتماعية  ستطيع التدخل  ا

عرف  ور ما  ذا التطور ظ ان من ثمار  ا بما يتالءم مع التطورات االقتصادية العاملية واإلقليمية، و ر بة اللتطو قيمة بضر
.املضافة

ا بة بأ عرف الضر د: و ساعد الدولة  تحقيق أ ائية ل ا للدولة بصفة  لف بدفع ا اقتطاع ما إجباري يج امل اف
.االقتصادية والسياسية واالجتماعية

بة الدخل ضر

بة االستقطاع ضر

اة الز

بة القيمة املضافة ضر

بة السلع االنتقائية ضر

ية السعودية :الضرائب املطبقة  اململكة العر
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ع ا ز االستدامة املالية وتنو  من خطة اململكة الشاملة لتعز
ً
سيا  رئ

ً
بة القيمة املضافة جزءا إليرادات عّد تطبيق ضر

 لألموال ال ستدعم برنامج التحول الوط
ً
 ومستداما

ً
 ثابتا

ً
بة القيمة املضافة مصدرا ومية، وستوفر ضر .ا

  

اآلثار االيجابية 

.  مصدر دخل للدولة•

ع  مصادر الدخل• .                                تنو

دمات املقدمة• ر ا .  تطو
ة• الرقابة ع األعمال التجار
. الو املا•

  

اآلثار السلبية 

سم بالتعقيد• .ت

ي عند تإضافة• ا لك ال لفة إضافية ع املس ات .  طبيقا

ا• ن عند تطبيق لف .أعباء إضافية ع امل

ستغل  رفع األسعار• .قد 

6



يم الناصر/ إعداد وتقديم  ع إبرا

ي من مركز  ونية إال بإذن كتا ا بأي نظم الك ل أو خز ا بأي ش ر ا أو تصو ذه املادة أو طباع ن املا ال يجوز اقتباس جزء من  .التمك

7



يم الناصر/ إعداد وتقديم  ع إبرا

ي من مركز  ونية إال بإذن كتا ا بأي نظم الك ل أو خز ا بأي ش ر ا أو تصو ذه املادة أو طباع ن املا ال يجوز اقتباس جزء من  .التمك

ال الضرائب غ املباش ية السعودية، أحد أش بة القيمة املضافة  اململكة العر رة، وال تم ضر
ا   .ـ١٤/٤/١٤٣٩م املوافق ٢٠١٨يناير  ١تطبيق

خ  ٢٥٧وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم  م، والصادر ٢٠١٧/١/٣١ـ املوافق 1438/5/3الصادر بتار
ي رقم م خ  ٥١/ بموجب املرسوم املل بة ١٤٣٨/٥/٣بتار ـ، باملوافقة ع االتفاقية املوحدة الضر

لي .القيمة املضافة لدول مجلس التعاون ا

دة أم القرى  العدد رقم  ذه االتفاقية  جر شر  خ   ٤٦٦٧وتم  ـ  ١٤٣٨/ ٧/ ٢٤والصادر بتار
.م ٢٠١٧/٤/٢١املوافق 

ا بن مختلف الد بة القيمة املضافة املتفق عل ذه االتفاقية إطار ومبادئ ضر ول األعضاء  وتحدد 
لي ليج ال. مجلس التعاون ا ذه االتفاقية فرض دول مجلس التعاون لدول ا ية وقد أقرت  عر

ا  سبة أساسية قدر بة للقيمة املضافة ب ل موحد ضر .٪٥ش
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خ  ٦٥٤وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم  م باملوافقة ع ٢٠١٧/ ٧/ ٢٤ه املوافق  ١٤٣٨/ ١١/  ١بتار
ية السعودية بة القيمة املضافة  اململكة العر .نظام ضر

ي رقم خ  ) ١١٣/ م(وصدر املرسوم املل م باملوافقة ع نظام ٢٠١٧/ ٧/ ٢٥ـ املوافق ١٤٣٨/ ١١/ ٢بتار
بة القيمة املضافة .ضر

دة أم القرى  العدد رقم  ذا النظام  جر شر  خ  ٤٦٨١وتم  ـ املوافق ١٤٣٨/١٢/١٤والصادر بتار
.م٢٠١٧/٧/٢٧

ي بة القيمة املضافة بموجب قرار مجلس إدارة ال ئة العامة وتم إقرار الالئحة التنفيذية لنظام ضر
اة والدخل رقم  خ   ٣٨٣٩للز ذه الالئحة  ٢٠١٧/٨/٢٦ـ املوافق ١٤٣٨/ ١٢/ ١٤بتار شر  م وتم 

دة أم القرى  العدد رقم  خ   ٤٦٨٩جر .م٢٠١٧/٩/٢١ـ املوافق ١٤٣٩/١/١والصادر بتار
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دات • د السلع نقل ملكي :التور قصد بتور دمات بمقابل، و د السلع وا ال تور ل من أش ة السلع أو حق أي ش
ا كمالك اد ، .  التصرف ف د واالست ن التور وفرق ب

د سلع أو خدمات :املورد• ص الذي يقوم بتور .ال

ص الذي يتلقى سلع أو خدمات :العميل• .ال

بة املدخالت • دمات امل :ضر بة فيما يتعلق بالسلع وا اضع للضر ا ا بة ال يتحمل وردة له أو املستوردة الضر
شاط االقتصادي .ألغراض ال

رجات• بة ا د خاضع لسلع أو خدمات يقوم  :ضر بة املستحقة و املفروضة ع أي تور ص  الضر ا 
بة .خاضع للضر
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شرة، نوع من أنواع الضرائب غ املبا

ــــدات ـــ ــ ــة تور ــ ـــ افــ ـــ  ـــ ــ ـ ــــرض ع ــ ـــ تفـــ ـــ ــ ـ  وال

ــــ ــــ يقــــوم  ــدمات وال ــ ا أي الســــلع وا

بة  ـــر ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــع للضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ص خاضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ إال  -ــ

ا  ث م ـ اسـت  -املس اد السـلع ،  وع

ـــ ـــ ـ ـــــددة، و ــــبة محــ ســـ ـــة، و ـــ ـــ اململكـ ـــ ـ  إ

ــق  ـــ ـــ ـــ ــــك لتحقيــ ـــ ـــ ـــــددة، وذلـــ ــ ـــ ـــاالت محـــ ـــ ـــ ـــ حـ

داف محددة .أ

11

بة غ مباشرة ضر

دمات دات السلع وا افة تور تفرض ع 

سبة محددة تفرض ب

داف محددة تحقيق أ

اد السلع تفرض ع است

بة ص خاضع للضر ا أي  إذا قام 

ناءات يوجد است
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يله   بقصد تحقيق الدخل، وتم 
ً
 مستقال

ً
 اقتصاديا

ً
شاطا ص الذي يمارس  بة القيمة املضافة :ال يخضع لضر

ا وفق بة القيمة املضافة ف يل ألغراض ضر  بال
ً
بة القيمة املضافة  اململكة أو اعت ملزما  للنظام ألغراض ضر

ً
ا

)املادة الثانية من الالئحة(.  والالئحة
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شاط االقتصادي• )املادة التاسعة من الالئحة(: ال

- 
ً
 اقتصاديا

ً
شاطا عد  ا سلطة عامة ، لن  ومية بصف ة ح شاط تمارسه ج .أي 

د لس- شطة تنطوي ع القيام بتور ومية بأ ة ح شاط االقتصادي قيام ج دمات عد من قبيل ممارسة ال لع أو 
ا كسلطة عامة .بصغة غ صف

ونون ف- اص بقدر ما ي م من األ شاط الذي يمارسه املوظفون وغ شاط االقتصادي ال شمل ال ن ال  يه مرتبط
شأ بموجبه عالقة العامل برب ن بأي ارتباط نظامي آخر ت  مع رب العمل أو مرتبط

ً
عاقديا  

ً
العمل فيما له  ارتباطا

.صلة بأحوال العمل واالجر ومسؤولية رب العمل
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دمات د السلع وا اد وتور بة القيمة املضافة، ف تفرض ع است ضوع لضر  مختلف  توجد حاالت محددة ل
ي للسلعة أو ا ا ع وح مرحلة البيع ال  بالتوز

ً
د، ابتداًء من اإلنتاج ومرورا د مراحل سلسلة التور شمل التور دمة، و

ض االت التالية. املف بة القيمة املضافة  ا ضوع لضر يص حاالت ا التا يمكن ت :و
د-١ شمل ذلك التور بة و اضع للضر ص ا بة من قبل ال اضعة للضر دمات ا دات السلع وا ض تور .املف
ص-٢ اد السلع من قبل أي  .است
بة  -٣ ص غ مقيم وغ خاضع للضر بة سلع وخدمات موردة له من قبل  اضع للضر  الدولة تلقي العميل ا

ساب ا آلية االح االت ال تطبق ف ليف(العضو  ا )املادة الثانية من االتفاقية (. العك) الت
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ص خاض ا أي  دمات ال يقوم  بة من السلع وا اضعة للضر دات ا افة التور بة ع  بة  تفرض الضر ع للضر
بة  امل ص خاضع للضر ا أي  شاط االقتصادي، أو ع تلك ال يتلقا ملكة  سياق اململكة  سياق ممارسة ال

ساب  ا آلية االح االت ال تطبق ف شاط االقتصادي  ا ليف(ممارسة ال ، وع است) الت دماتالعك .   اد السلع وا
عة عشرة من الالئحة ( )  املادة الرا
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ب اضع للضر ذا اإلجراء بقيام ا ، حيث يتمثل  صم الضر بة القيمة املضافة ع آلية ا نتقوم ضر عمل مقاصة ب ة 
رجات بة ا اضع للضضر م ا بة املدخالت يل رجات أك من ضر بة ا انت ضر ذا  بة املدخالت، و د وضر بة بتور ر

ية ة الضر رجات خالل الف بة ا بة املدخالت أك من ضر انت ضر ية، أما إذا  ، فيتم ترحيل الفرق الفرق لإلدارة الضر
ا بال نفاد ية التالية ح يتم اس ات الضر دات  الف بة املستحقة ع التور .املوخصمه من الضر
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