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مكتب النهدي الستشارات الزكاة وضريبة الدخل قد بدء ممارسة عمله  بموجب الترخيص رقم 42 الصادر من إدارة 

المهن الحرة في وزارة التجارة وعضوية هيئة المحاسبين القانونين، وتتمثل الخدمات المهنية التي يقدمها المكتب 

في  العملية  لتطبيقاتها  العميق  فهمنا  خالل  من  والمحاسبية  والمالية  والضريبية  الزكوية  االستشارات  تقديم 

علمية  بخبرات  المستشارين  من  متخصص  فريق  الخدمات  هذه  تقديم  على  ويقوم  والصناعة،  التجارة  مجال 

ونظرية ومتعددة في كافة المجاالت ذات العالقة وتعتمد سياسة المكتب تجاه العاملين بالتدريب المستمر لهم 

هيئة  و  والضريبة  الزكاة  بقواعد  التام  وااللتزام  المكتب  في  باستقرارهم  والعناية  خبراتهم  مجال  وتنويع 

. “ SOCPA ” المحاسبين القانونين

من نحن

Office Abdullah Al Nahdi Consulting Zakat and Income Tax owner Abdullah Nahdi may start exercis-

ing its work in 1432 AH and to date under the License No. 42 issued by the Department of the liberal 

professions in the Ministry of Commerce The professional services provided by the Office of  advis-

ing zakat and tax, financial and accountingthrough deep understanding of the practical applications 

in industry, trade and services and is based on the provision of these services dedicated team of 

advisers scientific experiences and the theory and multiple in all relevant areas and adopt a policy 

office toward employees with continuous training them and diversify the experience and care 

Bastaqraarham in the office and full compliance rules ZAKAT, TAX and “SOCPA ”. 

About Us
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اإن التو�شع يف الأن�شطة والتنوع يف م�شادر التمويل والدخول يف �شراكات واندماجات حمليه واإقليميه يزيد من اأهمية العمليات املتعلقة بالزكاة 

وال�شريبة وال�شت�شارات املتعلقة بها، ويجعل من  ال�شرورة ال�شتناد لراأي جهات مهنية موؤهلة علمياً وفنياً لتلبية الحتياجات غري العتيادية 

ال�شوق  يف  العاملة  القائمة  لل�شركات  املهنية  ال�شت�شارة  تقدمي  يف  الدخل  و�شريبة  بالزكاة  اخلا�شة  ال�شت�شارية  خدماتنا  تتلخ�ص  للعمالء 

ال�شعودي وال�شركات املتوقع دخولها يف كل جوانب تطبيق نظام الزكاة و�شريبة الدخل املعمول بها يف اململكة واملعاهدات املربمة بخ�شو�ص منع 

اإزدواجية ال�شرائب.

نعتمد على خربات م�شت�شارينا الطويلة ومعرفتهم العميقة بنظام الزكاة و�شريبة الدخل املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية. كما نحر�ص 

على تزويد عمالئنا بالفهم ال�شليم واملعرفة الكاملة باآلية احت�شاب الزكاة وال�شريبة امل�شتحقة وفقاً لنظام الزكاة و�شريبة الدخل ،و تطبيق 

اأ�ش�ص وقواعد علمية وفنية يف اختيار عينات املراجعة مما يوؤدي اإلى خف�ض اأعمال املراجعة امل�ستندية مع االن�سباط يف تنفيذ ال�سيا�سات العامة 

للمكتب واللتزام التام بقواعد �شلوك واآداب املهنة مبا ي�شهم بتحقيق روؤيتنا.

5مقدمه



لماذا مكتب 6

 المشاكل المتعلقة بالزكاة والضريبة

خدماتنا وخبراتنا المهنية العالية

مختلف الفروقات الزكوية والضريبية

المحافظة  رغبتنا األكيدة في  هي 
على شرف هذه المهنة

 حل

جودة

معالجة

تأكيد



روؤية املكتب و�سيا�سته
�شممت بعناية لتتنا�شب مع طموحاتك وتوقعات عمالئنا

اأن نكون يف مقدمة ال�شركات املهنية العمالقة من حيث جودة املخرجات ملن يبحث عن 

مفهوم العناية املهنية ويهتم بالقيمة امل�شافة.

تتمحور �شيا�شتنا حول الأحداث القت�شادية املت�شارعة التي مير بها العامل وخ�شو�شا منطقة اخلليج 

لهذه  املنطقة  دول  وان�شمام  القت�شادية  التكتالت  وبروز  احلالية  القت�شادية  والطفرة  العربي 

التكتالت تتطلب وعياً �شريبيا وقوانني واأنظمة وت�شريعات تتوافق مع هذه املتغريات.  ونحن منلك 

من اخلربة والدراية ما يوؤهلنا  للم�شاهمة يف الت�شريعات التي تتطلبها النقلة القت�شادية مبنطقة 

اخلليج العربي .

7

رؤيتنا
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اململكة  بها يف  املعمول  املهنة  اأنظمة  واملتوافقة مع  املتكاملة  املهنية  العديد من اخلدمات  املكتب  يقدم 
العربية ال�شعودية والأعراف املهنية ال�شائدة: 

- الت�شجيل وفتح امللف لدى امل�شلحة لل�شركات واملوؤ�ش�شات.
- اإعداد الإقرارات الزكوية وال�شريبة النظامية ومتابعتها مع اجلهات املخت�شة .

- مراجعة اجلداول التف�شيلية املتعلقة بالإقرارات والتي تعترب جزءاً مكماًل لها   .
- ح�شور ومراقبة عمليات الفح�ص امليداين التي تقوم بها امل�شلحة. 

- الرد على مناق�شة ال�شتف�شارات الزكوية وال�شريبية وا�شتالم الربط .
- اإعداد مذكرات العرتا�ص وال�شتئناف .

- القيام بدور الوكيل وامل�شت�شار املايل اأمام م�شلحة الزكاة والدخل نيابًة عن العميل.
- تقدمي القوائم املالية والإقرار والك�شوف املرفقة به مل�شلحة الزكاة والدخل .

- ح�شور جلان العرتا�ص البتدائية والإ�شتئنافية وديوان املظامل نيابة عن العميل حتى اإنهاء و�شعه 
لدى تلك اجلهات.

- تق�شيط الزكاة وال�شريبة وفق الأنظمة والتعليمات.
- دفعات الزكاة وال�شريبة املعجلة.

- اإنهاء و�شع موؤ�ش�شات الأفراد مع امل�شلحة جزافيا عند عدم وجود ح�شابات منتظمة.
- احل�شول على املخال�شات الزكوية وال�شريبية واإبراء الذمة و�شطب ال�شجالت التجارية يف حالت 

الت�شفية لل�شركات 
الالزمة  والت�شهيالت  ال�شتثمار  تراخي�ص  على  واحل�شول  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  مراجعة   -

للم�شتثمرين الأجانب 
- ا�شتخراج خطابات الإفراج عن دفعات العقود النهائية .

- ا�شتخراج ال�شهادات الزكوية املوؤقتة والنهائية  .
- تدقيق ومراجعة احل�شابات ومراجعة املوازين النهائية قبل تقدميها للمحا�شب القانوين ومراجعة 

م�شودات القوائم املالية للعمالء قبل اإ�شدارها وت�شتمل املراجعة على :

خدماتنا
العديد من اخلدمات املهنية نقدمها باحرتاف
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- مراعاة عر�شها يف القوائم املالية ومراعاة مايعترب متداوًل وغري متداوًل.

- فح�ص وتقييم نظام املراقبة الداخلية بغر�ص تاليف التو�شع يف التدقيق امل�شتندى املف�شل وبالتايل 

تقليل كلفة املراجعة على العميل يف حال وجود نظام رقابة داخلية فعال.

- اإي�شاح حالة الربط النهائي لدى امل�شلحة واأخر �شنة مت الربط عليها. 

الإف�ساح
- ال�شيا�شة املحا�شبية امل�شتخدمة ملعاجلة خم�ش�ص �شريبة الدخل.

- ر�شيد خم�ش�ص �شريبة الدخل يف اأول الفرتة والإ�شافات وال�شتبعادات التي متت خالل الفرتة 

ور�شيد اآخر فرتة.

- املبلغ النهائي املعتمد لكل فرتة ومبالغ الفروقات بينة وبني خم�ش�ص �شريبة الدخل لتلك الفرتة 

وملخ�ص عن طبيعتها.

عليها  املعرو�ص  واجلهة  ذلك  واأ�شباب  نهائيا  ربط  الدخل  �شريبة  عنها  تربط  مل  التي  ال�شنوات   -

اخلالف - اإن وجد - بني امل�شلحة   واملن�شاة )جلنة العرتا�ص،... الخ( واملبلغ حمل اخلالف.

- خم�ش�ص �شريبة الدخل للمن�شاة التابعة الذي التزمت به املن�شاأة امل�شيطرة. الإعفاء التي حت�شل 

والقيود  واللتزامات  ال�شرائب  كافة  من  الأ�شا�شي  نظامه  مبوجب  املعفاة  الدولية  املن�شاأة  عليه 

املالية يف اململكة العربية ال�شعودية.

- املزايا واللتزامات املرتبطة بكل نوع من اأنواع احلقوق امللكية.

- اأنواع الفروقات  املوؤقتة الدائمة بني �شايف الدخل املحا�شبي و�شايف الدخل ال�شريبي.

يف حالة متتع را�ص املال الأجنبي باإعفاء �شريبي يجب الإف�شاح عن:
- فرتة الإعفاء ال�شريبي واملدة املتبقية منها.

- اأ�شا�ص الإعفاء ال�شريبي.
- ح�شة را�ص املال الأجنبي يف �شايف الدخل ال�شريبي منذ بداية فرتة الإعفاء ال�شريبي حتى الأن. 

العر�ض
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1111
نظام  الزكاة و�رضيبة الدخل ال�سعودي

الغراء  الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  طبقاً  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  مرة  لأول  الزكاة  نظام  �شدر 

الأفراد  كل  للزكاة  يخ�شع  باأن  منه  الثانية  املادة  وتق�شي   ،  »8634  /  28  /  17« رقم  امللكي  باملر�شوم 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات الذين يحملون الرعوية ال�شعودية.

�شدر نظام �شريبة الدخل ال�شعودي اجلديد باملر�شوم امللكي بتاريخ 1425/1/15هـ ،  كما �شدرت لئحته 

ال�شركات  على  ُيطبق  اجلديد  النظام  1425/6/11هـ   وتاريخ   1535 رقم  الوزاري  بالقرار  التنفيذية 

جمل�ص  دول  مواطني  غري  ومن  ال�شعوديني  غري  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  املقيمني  والأفراد 

التعاون اخلليجي ، ممن ميار�شون اأن�شطة جتارية يف اململكة . كما يطبق على غري املقيمني �شواًء كانوا 

من  اململكة  يف  الن�ساط  ميار�سون  ممن  �سعوديني،  غري  اأو  �شعوديني  اعتباريني،  اأو  طبيعيني  اأ�شخا�شاً 

اإنتاج الزيت وجمال  اأو يحققون دخاًل من م�شادر يف اململكة، وجميع العاملني يف  خالل من�شاأة دائمة 

ا�شتثمار الغاز.

استند النظام في فرض الضريبة على:

- مصدرية الدخل 

- مفهوم اإلقامة

- مفهوم المنشأة الدائمة 

وحدد بشكل واضح هذه المفاهيم ألغراض تطبيق النظام وفرض الضريبة

اأهم �شمات النظام اأنه اأخذ ب�شعر �شريبة معتدل و�شمح برتحيل اخل�شائر اإلى الأمام لفرتة غري حمددة 

واأقر �شريبة ال�شتقطاع لأول مرة باململكة العربية ال�شعودية ، كما اعتمد اأ�شلوب الربط الذاتي وحدد 

التزامات كٍل من الإدارة ال�شريبية واملكلفني ب�شكل وا�شح.



مناخ ال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية

العامل،  الأكرب يف  املرتبة 23 �شمن القت�شادات اخلم�شة والع�شرين  ال�شعودية  العربية  اململكة    حتتل 

دولة يف   183 13 �شمن  املركز  كما حتتل   ، اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  الأولى يف منطقة  واملرتبة 

الت�شنيف العاملى من حيث �شهولة اأداء الآعمال وفقاً لتقرير » ممار�شة اأداء الأعمال » لعام 2011 ال�شادر 

عن موؤ�ش�شة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى .

و اململكة العربية ال�شعودية هي اأكرب �شوق اقت�شادي حر يف منطقة ال�شرق الأو�شط. اإذ حتوز على %25 

من اأجمايل الناجت القومي العربي اإ�شافة اإلى اأن اململكة العربية ال�شعودية متتلك اأكرب احتياطي نفطي 

يف العامل )25%( وتوفر الطاقة للم�شاريع ال�شتثمارية باأقل الأ�شعار على م�شتوى جميع دول العامل مما 

يجعل اململكة الوجهة املثالية للم�شاريع التي تعتمد على ا�شتهالك الطاقة، اإ�شافة اإلى عدد من املوارد 

لأ�شواق  �شهاًل  منفذاً  يجعلها  للمملكة  اجلغرايف  املوقع  اأن  كما  التعدين،  جمال  يف  الواعدة  الطبيعية 

اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا، ويتمتع �شوقها بقدرة �شرائية عالية كما ي�شهد �شوقها املحلي تو�شعاً م�شتمراً .

فقد اأ�شدرت اململكة العربية ال�شعودية قانون الإ�شتثمار الأجنبي ، قدمت فيه 

احلوافز التنظيمية 

الإ�شتثمار  تراخي�ص  اإعطاء  عن  امل�شئولة  اجلهة  لتكون   )SAGIA( ال�شعودية  لالإ�شتثمار  العامة  الهيئة  تاأ�شي�ص   •  

املوافقة  اإجراءات  لإكمال  اأجل  من  العالقة  ذات  الأخرى  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق  الأجانب  للم�شتثمرين 

والت�شديق عليها . 

اإ�شدار  �شمان  مع  التنظيمية  الإجراءات  واإنهاء  امل�شروعات  وت�شجيل  الطلبات  تقدمي  يف  •الإ�شراع 
قرارات املوافقة على طلبات تراخي�ص ال�شتثمار الأجنبى خالل ثالثني يوماً من تقدمي الطلبات اإلى 

الهيئة العامة لالإ�شتثمار ال�شعودية .
الأجانب .  للم�شتثمرين  املقدمة  وال�شمانات  واحلوافز  املزايا  يف  امل�شاواة  • حتقيق 

 . لالأجانب   %100 بن�شبة  والأرا�شي  لل�شركات  • امللكية 
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100% من اأر�ص امل�شروع .  الأجانب  امل�شتثمرين  • متليك 
. املال  لراأ�ص  املطلوب  الأدنى  احلد  • اإلغاء 

• ل قيود على اإعادة حتويل راأ�ص املال . 
الأجانب من امل�شتثمر الأجنبى . املوظفني  كفالة  • اإمكانية 

احلوافز املالية 

الدخل الفردي، ال�شرائب على ال�شركات %20.  على  �شرائب  توجد  • ل 
يف بيان امليزانية العمومية لأجل غري م�شمى . الآجلة  اخل�شائر  ترحيل  • اإمكانية 

يف ال�شتفادة من املوؤ�ش�شات التمويلية املتخ�ش�شة املحلية والدولية والتي ت�شمل: احلق  الأجانب  • للم�شتثمرين 
)AFESD( -  �شندوق النقد العربي -  برنامج متويل  والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  العربي  • ال�شندوق 

التجارة العربية  - املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان ال�شتثما ر-  البنك الإ�شالمى للتنمية.

عدد اآخر من احلوافز املالية تدعم ال�شتثمار يف اململكة ، والتي تت�شمن الآتى:  • وهناك 
بتاأهيل وتدريب العمالة ال�شعودية وتوظيفها . املتعلقة  الأن�شطة  لدعم  الب�شرية  املوارد  تنمية  • �شندوق 

الطبيعي.  للغاز  التف�شيلية  • احل�ش�ص 
وال�شناعية. التجارية  للم�شروعات  والأرا�شي  والكهرباء  املياه  خلدمات  تناف�شية  • اأ�شعار 

للعلوم والتقنية )KAUST ( ، ومدينة امللك عبد  اهلل  عبد  امللك  جامعة  يف  والتنمية  للبحوث  املالية  • املنح 
.)KACST( العزيز للعلوم والتقنية

احلوافز ال�شريبية 

منحت احلكومة ال�شعودية امتيازات �شريبية لعدد من املناطق الأقل منواً يف اململكة بهدف جذب مزيد من 
ال�شتثمارات اإليها ، وذلك ملدة ع�شر �شنوات من بداية اأي م�شروع ، واملناطق التي ت�شملها التخفي�شات ال�شريبية 

 هي : حائل وجازان وجنران والباحة واجلوف ومنطقة احلدود ال�شمالية و ت�شمل املزايا الآتى: 
التدريب ال�شنوي للعمالة ال�شعودية  تكاليف  من   %50 "• خ�شم 

لل�شعوديني . املدفوعة  ال�شنوية  الأجور  من   %50 • خ�شم 
مليون ريال �شعودي ، واإذا ما مت اأي�شا توظيف   عن  امل�شتثمر  املال  راأ�ص  زاد  اإذا  متنح  اإ�شافية  • خ�شومات 

اأكرث من خم�شة مواطنني �شعوديني ملدة تعاقد ل تقل عن عام يف وظائف ذات طبيعة فنية اأو اإدارية . 
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- اأعمال التدقيق واملراجعة املحا�شبية ذات الطابع اخلا�ص والتي تطلب عادة من اجلهات الق�شائية اأو 

من بع�ص اجلهات احلكومية اأو من بع�ص العمالء بغر�ص اإبداء الراأي والتقرير املحا�شبي والفني.

الواجب دفعها  ال�شريبة  اأو  الزكاة  ال�شركات والرتكات ملعرفة  املتعلقة بت�شفية  املحا�شبية  الأعمال   -

باعتبارها ديوناً ممتازة.

- تقومي اأ�شهم ال�شركات  امل�شاهمة وزكاة الأ�شهم املدرجة واأ�شهم اخلزانة.

- مراجعة الو�شع الئتماين وفح�ص التاأكيدات.

- فح�ص التفاقيات املالية اخلا�شة كعقود الإنتاج وحقوق المتياز والعمولت وتعديالت واأ�شعار البيع 

وعقود ال�شرتاك مع ال�شركاء الأجانب وما ينتج عنها من �شرائب ال�شرائح .

- تقدمي ال�شت�شارات الزكوية وال�شريبية وتنمية الوعي واملعرفة لالأنظمة لدى املوظفني املخت�شني 

يف املن�ساآت التي نقوم بتقدمي خدماتنا لها واأثرها على الن�ساط.

- تقييم كفاءة واأداء اأنظمة وبرامج احلا�شب الآيل يف املن�شاآت التي نقوم مبراجعتها من قبل موظفني خمت�شني.

- تنفيذ اإجراءات املراجعة التحليلية لبنود نتائج الأعمال وتقارير الربحية ومقارنة نتائج ال�شنوات والفرتات املالية. 

- امل�شاهمة ب�شكل فعال يف �شن الت�شريعات والنظم الإدارية ل�شناديق وبيوت الزكاة القائمة حاليا يف 

منطقة اخلليج وتزويدها بالآليات واخلطط املنا�شبة لتفعيل وتطوير اأدائها وبراجمها مما ي�شاهم 

ل دور الزكاة يف املجتمع. يف زيادة اإيراداتها ومدا خيلها الأمر الذي يفعِّ

- اإعداد الأنظمة واللوائح ومتابعة تطبيقها لدى اجلهات املختلفة.

- مراجعة التفاقيات ملنع الزدواج ال�شريبي يف ال�شركات الأجنبية واملختلطة.

- تطوير العمليات

- مراجعة الأداء والتحقيق

- الرقابة الداخلية

خدمات اأخرى نقوم بها
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