ضريبة القيمة المضافة
قائمة الخدمات والمنتجات لمزودي الخدمات المالية
ديسمبر2017

المنتج

معامله ضريبة القيمة المضافة ***

المقابل

 .1الحسابات البنكية
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

 1-1حساب جاري/حساب توفير /حساب ودائع



رسوم السحب من أجهزة الصرف اآللي^
رسوم إصدار شيك مصدق

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*

 2-1التحويل اإللكتروني لألموال






الرسوم الجزائية (الغرامات)
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية
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الرسوم الجزائية (الغرامات)

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية



خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

رسوم تحويل األموال (خارجي أو داخلي)

رسوم ذات طابع جزائي*

 3-1دفاتر الشيكات

معفى

رسوم السحب من أجهزة الصرف اآللي^

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.


النسبة األساسية

معفى
خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

رسوم إصدار دفتر شيكات إضافي
رسوم إلغاء شيك بنكي مص ّدق

1
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ديسمبر2017




رسوم الشيكات المرتجعة
طلب نسخة من شيك
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*


 4-1التصديق

الرسوم الجزائية (الغرامات)

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية



رسوم ذات طابع جزائي*

 5-1رسوم إصدار كشف حساب بنكي

الرسوم الجزائية (الغرامات)

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية



رسوم االستعالم عن الرصيد^



رسوم إصدار كشف حساب بنكي من الفرع
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*
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خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

رسم التصديق على أرصدة الحسابات

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.


معفى

الرسوم الجزائية (الغرامات)

معفى
خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

معفى
خارج نطاق التطبيق
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 .2خدمات البطاقات
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

 1-2بطاقات الصراف /بطاقات االئتمان  /بطاقات مسبقة
الدفع




رسم التفويض^

رسم السحب النقدي^
رسم على العملية^



رسم إصدار كشف عمليات البطاقة^










رسم إصدار بطاقة بدل فاقد/مسروقة
رسم الحصول على سلفة نقدية
رسم حماية البطاقة

رسوم سنوية
رسم تحويل رصيد
رسم الدفع اآلجل /خطة التقسيط النقدي
رسوم البطاقات مسبقة الدفع
رسوم منازعة
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
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معفى

الفائدة المسبقة لتحويل الرصيد
هامش فروقات سعر صرف العمالت
رسوم ذات طابع جزائي*



النسبة األساسية

الرسوم الجزائية (الغرامات)

خارج نطاق التطبيق
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 2-2بطاقات الصراف /بطاقات حسابات الودائع

تم تغطيتها في الفقرة 1-2

 3-2رسوم العضوية

تم تغطيتها في الفقرة 1-2

 .3تحويل النقد/األموال

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

 1-3تحويل عام لألموال






رسم التحويل الخارجي
رسم الخدمة الخارجية
رسم الحواالت الدولية
رسم االستخدام التبادلي (يحدد بعد
المناقضة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل)
رسوم/عمولة التحويل
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*


 2-3خدمات إدارة النقد
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معفى
خارج نطاق التطبيق

الرسوم الجزائية (الغرامات)
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية






النسبة األساسية

النسبة األساسية

رسم االشتراك في خدمات حلول إدارة النقد
رسم المعالجة
رسوم إدارة رواتب الشركات
رسم النظام السعودي للتحويالت المالية
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السريعة
رسم التحويل عبر نظام سويفت
رسم أوامر الدفعات الثابتة المنتظمة
رسم تعديل التحويل
رسم االستعالم عن األموال غير المستلمة^

رسم إيقاف الدفع أو اإللغاء^

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*


 3-3الخدمات المصرفية اإللكترونية

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية
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الرسوم الجزائية (الغرامات)

معفى
خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

تركيب /تأجير جهاز دفع إلكتروني
رسم الدفع اإللكتروني^
رسم إجراء المقاصة
رسم الحصول على نسخ إضافية من
الكشوفات
رسم أوامر الدفعات الثابتة المنتظمة
رسوم أجهزة تشفير ( توكين) للخدمات
المصرفية اإللكترونية
رسم عمليات مدى (نقاط البيع) – التجار
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رسم عمليات البطاقات االئتمانية (نقاط
البيع) – التجار
رسم عمليات البطاقات االئتمانية للتجارة
اإللكترونية^
رسوم عمليات "حساب سداد"
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
رسوم ذات طابع جزائي*


 4-3خدمات صناديق األمانات

الرسوم الجزائية (الغرامات)

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية



رسوم ذات طابع جزائي*

غرامات تأخير دفع القيمة اإليجارية
تكاليف مستردة**
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خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية

استئجار صندوق أمانات داخل المملكة
رسم فقدان /استبدال مفتاح الخزينة

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.


معفى

رسوم الفتح االضطراري (تكلفة مستحقة
لطرف ثالث يتم تحصيلها مباشرة من
العميل)

معفى
خارج نطاق التطبيق
خارج نطاق التطبيق
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 .4خدمات تجارية
.1-4

الكمبياالت (المتداولة أو المحصلة)

.2-4

االعتمادات المستندية /اعتمادات الضامن

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية











رسم القبول
رسم تداول الكمبيالة
رسم التحصيل
رسم التمديد /التجديد
رسم التظهير /التصديق
رسم الشحن
لرسم النقل البريدي
رسم إعادة التوجيه
رسم التعديل

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
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معفى

الدخل المحقق من الكمبياالت المخصومة

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية






النسبة األساسية

النسبة األساسية

رسم التعديل
رسم تحويل سويفت /برقي
رسم الشحن
رسم إصدار فاتورة وارد
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لرسم النقل البريدي
رسوم إصدار
رسم القبول
رسوم تأكيد
رسوم استشارة
رسوم تداول االعتمادات المستندية
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.


الضمانات (وتشمل الشحن) وموافقات
.3-4
البنوك على االئتمان

الفائدة

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية









النسبة األساسية

رسم عمولة ضمان
رسم مناولة
رسم الشحن
رسم النقل البريدي
رسوم إصدار
رسم التعديل
ضمان استشارة

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
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معفى

معفى
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أرباح التعامل بموافقات البنوك على
االئتمان
رسم تداول موافقات البنوك على االئتمان
الخصم على القيمة االسمية لموافقات
البنوك على االئتمان
العمولة على موافقات البنوك على االئتمان
رسوم ذات طابع جزائي*

 .5االئتمان واإلقراض
.1-5



والسلف بشكل عام
االئتمان
ُ

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية
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غرامات اإلرجاع المتأخر

خارج نطاق التطبيق

النسبة األساسية

رسم اشتراك
رسم االرتباط
رسم إداري
رسم تورق
رسم التوثيق
رسم المعالجة
رسم ترتيب
رسم مشاركة
رسوم إدارة
رسم إعادة جدولة
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رسم هيكلة
رسم اكتتاب
رسم وكيل
رسم استشارة
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.

معفى

رسم الفائدة
الهامش الضمني للتورق



إصدار أو تحويل أدوات الدين





إصدار قرض
توريق أداة دين
تحويل محفظة قرض
بيع الديون أو المستحقات

تكاليف مستردة**
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رسوم اإلخطارات القانونية
رسوم خطاب المطالبة
المصفي/مأمور التصفية
ّ
رسم
رسم قانوني
رسم المثمن
رسم المزاد
رسم السداد

معفى

خارج نطاق التطبيق
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جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

قروض الرهن العقاري (وتشمل أي تمويل آخر
.2-5
بضمان األصول)




رسوم إدارية
رسم التقييم
رسم إعادة التمويل وإعادة الجدولة
إصدار أو تحويل أدوات الدين




إصدار قرض
بيع القرض أو محفظة القرض
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.

 رسم الفائدة
السداد المبكر
.3-5

بيع الذمم المدينة/تخصيم

النسبة األساسية

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

معفى

معفى

خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية





النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.

تحويل الدفتر

التحويل الكامل ألداة الدين


معفى

بيع الدين دون حق الرجوع
التنازل عن الدين
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معفى

خارج نطاق التطبيق
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 .6التمويل
إيجار تمويلي (ويشمل التأجير بوعد
.1-6
التملك)****
مالحظة :إذا كان المقابل مستحق الدفع على أقساط دورية،
فيجب إجراء توريد منفصل لكل قسط في تاريخ استحقاق الدفع
أو في تاريخ الدفع الفعلي أيهما أسبق.

التنازل عن الدين مع حق الرجوع الكامل
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية





المكون الرئيس لألقساط (يناقش مع الهيئة
العامة للزكاة والدخل)
رسم التأمين
رسوم إدارية
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.






رسم غرامة

تكاليف مستردة**
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معفى

مكون التمويل /اإلقراض المتعلق باألقساط
تعديل الفائدة
فائدة على دفعة متأخرة
دعم فائدة من متعامل/صانع مرخص له

رسوم ذات طابع جزائي*


النسبة األساسية

تكاليف استرداد الحيازة
رسم أجهزة تتبع غير قابل لالسترداد
عمولة مزايدين
رسم تخزين

خارج نطاق التطبيق
خارج نطاق التطبيق
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.2-6

اإليجار التشغيلي

.1-7

عمليات األوراق المالية

 .7أسواق رأس المال

مالحظة :تتضمن عمليات األوراق المالية :عمليات الكمبياالت
التجارية ،والمشتقات المالية ،وعقود الخيارات ،وعقود
المبادالت ،وعقود مبادالت التخلف عن السداد ،وتداول العقود
اآلجلة ،وعمليات سوق المال قصيرة األجل ،والسندات ،وأذونات
الخزينة ،وجميع عمليات سوق رأس المال األخرى)

رسم سحب/قطر سيارة
تكاليف الحصول على نسخة أخرى من
المفاتيح
رسم قانوني
راجع البند ( 1-6اإليجار التمويلي)
جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية








رسم سمسرة
توريد السلعة األساسية
منظم/مسؤول التنظيم
رسم ِّ
رسم تمديد/تجديد
رسم التحصيل
رسم االكتتاب

النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.
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النسبة األساسية

معفى

إصدار األوراق المالية
بيع وشراء األوراق المالية (التداول كأصل)
عالوات عقود الخيارات
عائدات التداول المكتسبة من األوراق
المالية أو السلع األساسية
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مكاسب التداول
عالوة لمنتجات مهيكلة
نشاط اكتتاب كامل
رسوم ذات طابع جزائي*


.2-7

المقاصة والتسوية

غرامة االسترداد المبكر

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية










تكاليف مستردة**
االستشارات المالية /االستراتيجية /إدارة
.3-7
االستثمار /إدارة األصول
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النسبة األساسية

رسم عمولة
رسم عملية
رسم تسوية
رسم حفظ أمين
رسم إصدار الكمبياالت والتحويل إلى نقد
رسم سمسرة
رسم مقاصة
رسم حارس/أمين
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.



خارج نطاق التطبيق

رسوم مؤسسة النقد العربي السعودي

جميع الرسوم /العموالت /الخصومات
التجارية

معفى
خارج نطاق التطبيق
النسبة األساسية
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رسم تعبئة
رسوم مقدمة
رسم إتمام الصفقات
رسم إدارة المحفظة
رسم هيكلة إدارة المحفظة
رسم تأسيس صندوق
رسم حفظ
رسم إدارة االستئمان
رسم إحالة
رسم أداء
رسم حساب ضمان
رسم التوثيق
رسم قانوني
رسم تحويل
النسبة المئوية لسعر الفائدة السنوي /مبالغ
ضمنية أخرى.



هوامش الربح

تكاليف مستردة**


 .8التمويل اإلسالمي
.1-8

مرابحة/تورق
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معفى

رسم قانوني (طرف ثالث)

جميع الرسوم اإلدارية

خارج نطاق التطبيق

النسبة األساسية
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شراء وبيع اللوازم
رسوم /تكاليف السلع

رسوم إدارية

عنصر التمويل /المقابل الضمني


.2-8

إجارة

.3-8

مشاركة

.4-8

مضاربة

الرسم القائم على هامش الربح

رسم اإلقراض القائم على الهامش الضمني
جميع الرسوم المتعلقة باإلدارة واإلشراف






شراء البنك لألصول
المكون الرئيسي لألقساط
ّ
رسوم إدارية
رسم تقييم

عنصر التمويل /المقابل الضمني



دخل التمويل (هامش)
جميع الرسوم اإلدارية




شراء وبيع اللوازم
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النسبة األساسية

معفى
النسبة األساسية

رسوم إدارية

عنصر التمويل /المقابل الضمني




معفى

دخل التمويل
هوامش الربح
جميع الرسوم اإلدارية
رسوم إدارية

معفى

النسبة األساسية
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رسوم الترتيب -للشركات
عنصر التمويل /المقابل الضمني



.5-8

وكالة


هوامش الربح
العموالت القائمة على هامش الربح أو
الهوامش الضمنية األخرى
جميع الرسوم اإلدارية
رسوم إدارية
عنصر التمويل /المقابل الضمني




هوامش الربح
احتجاز األرباح الفائضة

معفى

النسبة األساسية
معفى

مالحظات
*تفسر الرسوم ذات الطابع الجزائي في نطاق ضيق وتُ طبق فقط على الرسوم المنفصلة عن مقابل المنتجات/الخدمات.
**تكاليف عمليات االسترداد هي تكاليف مستحقة الدفع لطرف ثالث لقاء إجراء توريد إلى العميل ،حيث تم دفع قيمة التوريد من قبل جهة التمويل بالنيابة عن العميل
ثم تم تحصيله منه .وعلى هذا األساس ،فإن األموال المستردة ال تأخذ في االعتبار التوريد الذي تقدمه المؤسسة المالية .ويمكن التعامل مع استرداد التكاليف فقط
بأنها خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة عندما يتم تكبدها نيابة عن العميل على هذا النحو .أما أية بنود تتكبدها جهة التمويل باسمها ،ويتم تحميلها بعد ذلك
على العميل ،فإنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبقة على التكلفة األساسية.
*** تفترض معام لة ضريبة القيمة المضافة في هذه الوثيقة أن المورد والعميل كالهما مقيمان في المملكة العربية السعودية وأن العملية ال تتعلق بأي مؤسسة أخرى
خارج المملكة .قد تختلف المعامالت الضريبية على القيمة المضافة عن المعامالت عبر الحدود التي تشمل مشاركين مؤسسين خارج المملكة.
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هذه العالمة^ تعني السريان على العمليات الدولية فقط
**** يجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الرسوم ذات الصلة التي تفرضها على عمالئها.

مالحظة:
تُ عد هذه القائمة بمثابة دليل إرشادي للبنوك والشركات المالية ومقدمي خدمات القطاع لالستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة .هذه القائمة ال تتضمن أو تهدف
إلى أن تشمل جميع المنتجات والخدمات والرسوم ،فلذلك يجب االستناد إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ،والالئحة التنفيذي ،والدليل االرشادي للقطاع المالي (الذى
طريقة كانت.
ٍ
سوف تقوم الهيئة بنشرة قريبا) .وتعتبر هذا القائمة غير ملزمه للهيئة فيما يتعلق بأي معاملة يتم إجراؤها وال يمكن االعتداد بها واالستناد عليها بأي
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