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1. Introduction and VAT development in KSA 
 

       a) Saudi Arabia Increase VAT rate to 15% from 1 July 2020 

  The Minister of Finance, His Excellency Mohammed Al 

Jadaan, announced that the standard rate of VAT would 

be         increased from 5% to 15% with effect from 1 July 

2020. 

 This increase is a response to the unprecedented 

economic fallout from the impact of the COVID-19 

pandemic as well as the drop of oil prices.  

b) Consumers implications 

 This increase will impact directly the spending habits of 

consumers both before and after the rate change – 

notably, the likely spike in spending to beat the higher 

rate of VAT and the subsequent drop in spending after the 

rate increase. We can expect sales in sectors such as: 

automotive; retail; electrical; and real estate to increase 

sharply prior to 1 July, much like the trend experienced 

towards the end of 2017. 

 السعودية العربية المملكة في المضافة القيمة بضريبة المتعلقة والتطورات مقدمة1.

 

  يوليو 1 من ابتداء   %15 إلى المضافة القيمة ضريبة نسبة ترفع السعودية (أ

2020 

 القيمة لضريبة الموحدة النسبة رفع عن الجدعان محمد المالية وزير معالي أعلن

 .2020 يوليو 1 من ابتداء   %15 إلى %5 من المضافة

 

 جائحة عن الناجمة المسبوقة غير االقتصادية للتداعيات استجابة   القرار هذا وجاء

 .العالمية االسواق مستوى على النفط أسعار وهبوط (19-كوفيد) كورونا

 للمستهلكين بالنسبة الزيادة آثار (ب

 وبعد قبل المستهلكين لدى اإلنفاق عادات على مباشر   تأثير   الزيادة لهذه سيكون

 حيز الجديدة النسبة دخول قبل اإلنفاق نسبة ارتفاع المحتمل من حيث النسبة، تغيير

 على جوهري ارتفاع يطرأ أن نتوقع وإننا .الزيادة تفعيل بعد انخفاضها ثم التنفيذ

 والعقارات الكهربائية والمعدات والتجزئة كالسيارات قطاعات في المبيعات نسبة

 القيمة ضريبة بتطبيق البدء عند 2017  عام أواخر الحال كان كما يوليو، 1 قبل

 . المضافة
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 لألعمال بالنسبة الزيادة آثار (ج

 .والخدمات السلع فئات لبعض بالنسبة %5 ستبقى النسبة كانت إذا ما بعد الواضح غير ومن .%15 إلى %5 من المضافة القيمة ضريبة سترتفع ،2020 يوليو 1 في1.

 : االقتصادي واثرها كورونا بجائحة المتعلقة و الحالية الفترة خالل الضريبي للعفو الرئيسية المبادرات2.

المضافة القيمة ضريبة في التسجيل بتأخر المتعلقة العقوبة من اإلعفاء 

2020 يوليو 1 تاريخ من اعتبارا التخفيفية اإلجراءات هذه توقّف المرجح من           المضافة القيمة ضريبة إقرار تقديم بتأخر المتعلقة العقوبة من اإلعفاء 

المضافة القيمة ضريبة سداد بتأخر المتعلقة العقوبة من اإلعفاء 

 التجزئة أسعار تأثّر يكون بحيث بأكملها الزيادة أو الزيادة من جزء   تحمل إلى العمل اصحاب يضطر قد كما التنافسية، قدرتها بشأن قلقة   مباشرة   متأثرة النهائي للمستهلك تورد التي األعمال ستكون3.

 .تكبدها المتوقع اإلضافية التكاليف لتغطية وذلك األخرى، المتاحة الخيارات لقلة نظرا   واقعية األكثر الخيار هو األسعار رفع سيكون الحظ، ولسوء .يمكن ما أقل والخدمات للسلع

 
c) Business Implications 

a. In July 1, 2020 VAT will increase from 5% to 15% It is not clear if the 5% rate will be kept for certain categories of goods and services. 

b. Key Initiative under Amnesty 

 Penalty waiver for late VAT Registration 

 Penalty waiver late VAT return filing    These reliefs are highly unlikely to continue 

 Penalty waiver for late VAT Payment 

c.  Businesses that supply directly to the final consumer will be concerned about remaining competitive and may  have to absorb part or all the VAT 

increase so that the retail prices of goods and services are affected as little as possible. Unfortunately, there may be little choice but to 

increase prices to cover the additional costs expected to be incurred. 



2.   Transitional provisions 

 
 االحكام االنتقالية.  2

 معالجة آلية لتوضيح 2020 مايو 19 بتاريخ جديدة انتقالية أحكامو توجيهات إصدار تم 

 30 إلى 2020 مايو 11) االنتقالية بالفترة المتعلقة المضافة القيمة ضريبة قضايا مختلف

 .(2020 يونيو

  
 :2020 لسنة مايو 11 تاريخ وبعد قبل المبرمة العقود :أوال  

 
 :حكومية وجهة المضافة القيمة ضريبة في مسجلة منشأة بين1.

 
 : م2020 مايو 11 قبل التعاقد .أ
 

 تطبق م،2020 يوليو 1 بعد ما إلى مستمرة والتوريدات م2020 مايو 11 قبل التعاقد تم إذا

  يونيو 30 تاريخ حلول أو العقد تجديد أو انتهاء تاريخ حتى وذلك %5 بنسبة الضريبة

 .م2021
 
 :م2020 يونيو 30 وحتى م2020 مايو 11 من الفترة في لتعاقد . ب

 

  بنسبة الضريبة تطبق م،2020 يونيو 30 وحتى م2020 مايو 11 من الفترة في التعاقد تم إذا

 تم إذا %15 بنسبة الضريبة وتطبق م،2020 يونيو 30 مهاية قبل فعليا   التوريد تم إذا 5%

 .م2020 يوليو 1 بعد أو في فعليا   التوريد

First: Contracts Concluded before and after 11 May 2020: 
 

1. Between an entity registered for VAT and a governmental 
body: 

a ) For contracts concluded before 11 May 2020: 
Should the contract concluded before 11 May 2020 and 
the supplies continue until after 1 July 2020, tax shall be 
calculated at 5% until the end or renewal of contract or by 
30 June 2021. 

b ) For contracts concluded during the period from 11 May 
2020 to 30 June 2020: 

Should the contract be concluded during the period from 
11 May 2020 to 30 June 2020, tax shall be calculated at 
5% if the supply actually takes place before the end of 30 
June 2020, and at 15% if the supply actually takes place 
on or after 1 July 2020. 

New Transitional provisions and guidelines were released May 19, 
2020 explaining treatment for different type of VAT issues related 
to transitional period (May 11 to June 30, 2020); 
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2. Between two entities registered for VAT: 
a) For contracts concluded before 11 May 2020: 

Should the contract be concluded before 11 May 2020 and 
the supplies continue until after 1 July 2020, and the client 
has the right to deduct the input tax in full, tax shall be 
calculated at 5% until the end or renewal of contract or by 
30 June 2021. 

 In this case, a written certificate shall be obtained from the 
client indicating that they have the right to deduct the input 
tax in full, and the application of the rate and the 
verification of the certificate shall remain the responsibility 
of the supplier. 

b) For contracts concluded during the period from 11 May 2020 
to 30 June 2020: 

Should the contract be concluded during the period from 11 
May 2020 to 30 June 2020, tax shall be calculated at 5% if 
the supply actually takes place before the end of 30 June 
2020, and at 15% if the supply actually takes place on or 
after 1 July 2020 

 :المضافة القيمة ضريبة في مسجلتين منشأتين بين (2
 :م2020 مايو 11 قبل التعاقد .أ
 
 م،2020 يوليو 1 بعد ما إلى مستمرة والتوريدات م2020 مايو 11 قبل التعاقد تم إذا

 تاريخ حتى وذلك %5 بنسبة الضريبة تطبق كاملة، المدخالت ضريبة خصم حق وللعميل
 .م2021 يونيو 30 تاريخ حلول أو العقد تجديد أو انتهاء

 
 
 ضريبة كامل خصم له يحق بانه العميل من خطية شهادة على الحصول من بد ال هنا•

 .المورد على الشهادة من والتحقق النسبة تطبيق مسوؤلية وتبقى المدخالت
 
 
 
 
 :م2020 يونيو 30 وحتى م2020 مايو 11 من الفترة في التعاقد .ب
 
 الضريبة تطبق م،2020 يونيو 30 وحتى م2020 مايو 11 من الفترة في التعاقد تم إذا

 %15 بنسبة الضريبة وتطبق م،2020 يونيو 30 نهاية قبل فعليا   التوريد تم إذا %5 بنسبة

 .م2020 يوليو 1 بعد أو في فعليا   التوريد تم إذا
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Second: Tax Invoices Issued before and after the Ratification of 
Increasing VAT to 15% between two register companies : 
1) For tax invoices issued before 11 May 2020: 

Should the tax invoice be issued before 11 May 2020 and the 
relevant supply takes place on or after 1 July 2020, tax shall 
be calculated at 5% for such supply, provided that the supply 
actually takes place before the end of 30 June 2021. 

الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى : ثانيا  

 :ما بين منشأت االعمال  15%

 
 :م2020مايو  11الفاتورة الضريبية قبل 1)

 
م وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو 2020مايو  11إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 

على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا  % 5م، تطبق الضريبة بنسبة 2020يوليو  1بعد 

 .م2021يونيو  30قبل نهاية 

 :م2020يونيو  30م وحتى تاريخ 2020مايو  11الفاتورة الضريبية من تاريخ ( 2

 
يونيو  30م وحتى تاريخ 2020مايو  11إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 

م، 2020يونيو  30إذا تم التوريد فعليا  قبل نهاية يوم % 5م، تطبق الضريبة بنسبة 2020

 .م2020يوليو  1إذا تم التوريد فعليا  في أو بعد %  15وتطبق الضريبة بنسبة 

2) For tax invoices issued during the period from 11 May 2020 to 
30 June 2020: 
Should the tax invoice be issued during the period from 11 May 2020 
to 30 June 2020, tax shall be calculated at 5% if the supply actually 
takes place before the end of 30 June 2020, and at 15% if the supply 
actually takes place on or after 1 July 2020. 



3.  Affected and implicated business  areas to consider; 

a. Contract clauses – “Customer and Vendors”: 
 

Tax/VAT Clause 
• Contract to be reviewed to identify the contract price is 

inclusive or exclusive of VAT. Contract price to be (re-) 
negotiated in case of VAT inclusive contract. Government 
contracts may present problems. 

• Dates of the signed agreement  whether before May 11, 2020 
or after is required in order to implement the transitional 
provisions. 

 
Continuous supplies under long term contracts 

• Long term contracts which have instalments and milestone 
based payments are required to be reviewed in line with the 
transitional provisions. 

 
Advance payment arrangements 

Contracts with advance payment arrangement should be 
reviewed in line with the requirement to remit if required 
additional VAT to GAZT and the possibility to collect this VAT 
from the customers. 

 

 االعتبار بعين أخذها ينبغي التي المتأثرة األعمال مجاالت .3

 :" والموردون العمالء" – العقود بنود .أ
 

   : المضافة القيمة ضريبة/الضريبة بند
 لضريبة شامل غير أم شامل العقد سعر كان إذا ما لتحديد العقد مراجعة ينبغي•

 كان حال في العقد سعر حول التفاوض إعادة ينبغي كما ، لطرفين المضافة القيمة

 .المشاكل بعض الحكومية العقود تشكل قد .المضافة القيمة لضريبة شامل السعر
 بعده أم 2020 مايو 11 قبل الموقّع العقد تاريخ كان إذا ما تحديد ينبغي•

 . االنتقالية االحكام تطبيق ألغراض
 
 
 

 : األجل طويلة عقود بموجب المتواصلة التوريدات
 عند تُستَحق ودفعات أقساطا   تتضّمن التي األجل طويلة العقود مراجعة ينبغي•

 .االنتقالية القواعد مع يتوافق بما معينة مراحل إنجاز
 
 

 : المقّدمة الدفعات ترتيبات
 متطلبات مع يتوافق بما مقّدمة دفعات ترتيبات تتضّمن التي العقود مراجعة ينبغي

 والدخل، للزكاة العامة للهيئة األمر، لزم إن إضافية، مضافة قيمة ضريبة دفع
 .العمالء من الضريبة هذه تحصيل وإمكانية
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b. VAT Recovery 
Additional cost for blocked input VAT credit 
 
 Exempt supplies 

1. VAT Incurred in relation to exempt supplies will be an 
additional cost. 

2. VAT rate increase may have a downwards effect on the 
fees collected if additional VAT cannot be collected from 
the customer, which has a downward effect on the VAT 
recovery ratio. 

 
 Other restricted items 

1. Motor vehicles to employees will become costly as the 
VAT credit will be Restricted at 15%. 

2. Entertainment and other employee related expenses. 
 

Supply made after 1 July 2020 
• Supply agreement before May 11, 2020 and delivery or 

invoice is either before or after July 1, 2020. 
• Supply agreement signed after May 11, 2020 and before July 

1, 2020 and delivery is either before or after July 1, 2020. 

 : 2020 يوليو 1 بعد التوريد
 أو قبل إما الفاتورة إصدار أو التسليم وتاريخ 2020 مايو 11 قبل موقعة توريد اتفاقية•

 .2020 يوليو 1 بعد
 قبل إما التسليم وتاريخ 2020 يوليو 1 وقبل 2020 مايو 11 بعد موقعة توريد اتفاقية•

 .2020 يوليو 1 بعد أو

 المضافة القيمة ضريبة استرداد .ب
 للخصم القابلة غير المدخالت لضريبة اإلضافية التكلفة

 
المعفاة التوريدات : 

 تكلفة   المعفاة بالتوريدات يتعلق فيما المتكبدة المضافة القيمة ضريبة ستشكل1.

 .إضافية
 

 وصافي االيرادات على عكسي أثر   المضافة القيمة ضريبة نسبة لرفع يكون قد2.

 من اإلضافية المضافة القيمة ضريبة تحصيل إمكانية عدم حال في االعمال نتائج

 .المضافة القيمة ضريبة استرداد نسبة على عكسيا   أثرا   يشكل مما العميل،
 

المقيدة - للخصم القابلة غير األخرى البنود : 
 القيمة ضريبة خصم ألنّ  نظرا   مكلفة   للموظفين المخصصة السيارات تصبح سوف1.

 .%15 نسبة عند مقيدا   سيصبح المضافة
 .بالموظَّفين العالقة ذات المصاريف من وغيرها الترفيه2.
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 Accounts payable 
1. Due care to be taken while booking the purchase invoices  

and material supplied in terms of rate applied. 
2. Tax period of additional invoices against any additional VAT 
 

 Capital items schemed 
1. Will it be impacted. 
2. Consider timing of the completion of the project. 

الموردين فواتير : 
 الدفاتر في الموّردة والمواد الشراء فواتير إدراج عند الواجبة العناية اعطاء1.

 . التوريد و التعاقد بتواريخ والمتعلقة المطبّقة النسبة حيث من المحاسبية
  اإلضافية للفواتير الضريبية الفترة2.
 
لها المخطط الرأسمالية البنود : 

 ستتأثر؟ هل1.

 .المشروع إنجاز توقيت االعتبار بعين األخذ2.

 c. ERP System and compliance & reporting   التقارير اعداد االلتزام ، اآللي الحاسب نظام .ج

* ERP system enhancement 
 Set-up tax code to cater the new tax rate requirement 
 Existing tax codes for AP and AR to continue to stay in place for 

some time 
 New user instructions ad control and monitoring mechanism 

should be introduced 
 System should be capable of charging both the rate on one 

single invoice In case of the past period credit note, system 
should allow to issue a credit note with old VAT rate 

 Tax code for 0%, 5%, 10% and 15% to be available 

   : به العمول اآللي الحاسب نظام وتطوير تحديث *
الجديدة الضريبة نسبة متطلب لتلبية ضريبي رمز إعداد 
عليه هي كما والدائنة المدينة باألرصدة الخاصة الحالية الضريبية الرموز إبقاء 

 الوقت لبعض
للمراقبة وآلية الجدد للمستخدمين إرشادات وضع 

 
حالة في واحدة فاتورة على النسبتَْين احتساب على قادرا   النظام يكون أن يجب 

 دائن إشعار بإصدار النظام يسمح أن يجب السابقة، بالفترة الخاص الدائن إشعار

 .القديمة بالنسبة
15و %10و %5و %0 لنسب ضريبي رمز توفير% 



* VAT Compliance & Reporting 
 Adjustment of (( VAT related accounts )) reconciliation process 

to match new VAT rates 
 VAT report should be capable of capturing both the new and 

old rates for reporting purpose 
 Proper recording of the VAT paid at the time of import 
 PO based input credit should be managed and to be populated 

in the VAT credit register 
 Be ready for possible revised layout of the VAT returns 

 المضافة القيمة بضريبة يتعلق فيما التقارير وإعداد االمتثال *
الجديدة الضريبة نسب مع لتتوافق الحسابات تسوية عملية تعديل 

 
إعداد ألغراض والجديدة القديمة النسبة إدراج المضافة القيمة ضريبة تقرير يقبل أن يجب 

 التقارير
االستيراد عند المدفوعة للضريبة الصحيح التسجيل 
الخصم سجل في وإدراجه الشراء طلبات على القائم المدخالت ضريبة خصم إدارة يجب 

 الضريبي
الضريبية اإلقرارات نماذج على محتمل تغيير إلجراء االستعداد 
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d. Other issues to consider 

1. Import VAT – Currently Article 44 of implementing Regulations 
on effect – Unclear if will be extended beyond June 30, 2020. 

 
• Impact of value of bonds, guarantees payable at import 
 
• If no extension, VAT paid at imports will be trebled 

 
o Business readiness 

 
2.  Additional VAT Cost to non-resident persons 

• Are you able to zero-rate your services? 
 
3.  Penalties are arithmetically going to triple in size 
 
4.  Impact of security that may be payable in certain circumstances 

• Bank guarantees (for appeals) 
• At import 
 

5.  Consider impact on other taxes, e.g, WHT, Transfer Pricing 
adjustments, Capital Items Scheme 

 

 :  االعتبار مسائل أخرى ينبغي أخذها بعين . د

ما ، ((الحالي في الوقت  –القيمة المضافة على االستيراد تأجيل سداد ضريبة .  )) 1

من غير الواضح بعد ما إذا كانت  –من الالئحة التنفيذية سارية ( 44)تزال المادة 

 2020يونيو  30ستُمدَّد لما بعد 
المطلوب توفيرها عند االستيراد على المنافذ أثر قيمة السندات والضمانات •

 الجمركية 
في حال عدم التمديد، ستصبح ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند االستيراد •

 ثالثة أضعاف
o مدى الجاهزية. 

 
 :لألشخاص غير المقيمين تكلفة الضريبة اإلضافية  . 2

 هل باالمكان العمل على ان تكون التوريدات خاضعة لنسبة الصفر ؟  •
 

 ثالثة أضعاف في حجمها العقوباتستصبح   .3
 

 :معينة حاالت ضرورية في التي قد تكون األوراق المالية أثر ضرورة توفر .  4
 (االستئناف)االعتراض و  حاالتالضمانات البنكية •
 عند االستيراد•
 

، كضريبة االستقطاع وتعديالت الضرائب األخرىبعين االعتبار األثر على األخذ .  5

 التسعير التحويلي وخطة البنود الرأسمالية
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Implications for the GCC 

The impact on the GCC Agreement and the future of VAT in the 

region is unknown. As per the Agreement, the VAT rate is 

stipulated as per Article 25 and is not determined by local law 

or regulations. Such an increase should be agreed amongst the 

member states and announced at least 6 months before 

implementation, so that business and consumers can plan. As 

of today, the VAT increase in Saudi Arabia is 4 weeks away. 

Undoubtedly, questions will be raised regarding the 

enforcement of the GCC Agreement as a common VAT 

framework - will the remaining GCC countries also increase 

their VAT rates to match Saudi Arabia? If the rates across the 

GCC are not aligned, consumption and spending in the Kingdom 

is likely to shift to those GCC states without VAT or with lower 

VAT rates. 

 : الخليجي التعاون مجلس مستوى على للعمامالت بالنسبة الزيادة أثر

 القيمة ضريبة ومستقبل الخليجي التعاون مجلس دول اتفاقية على األثر يزال ما

 المضافة القيمة ضريبة نسبة تكون االتفاقية، وحسب .غامضا   المنطقة في المضافة

 األنظمة أو المحلي القانون خالل من تُحدَّد وال (25) المادة عليه نصت كما

 واإلعالن األعضاء الدول بين كهذه زيادة   على االتفاق ينبغي وعليه، .المحلية

 التخطيط من والمستهلكون األعمال تتمّكن لكي التنفيذ تاريخ من أشهر 6 قبل عنها

 تنفيذ على فقط أسابيع 4 يتبقى اليوم، تاريخ في وكما .الجديدة للنسبة والتجهيز

 .السعودية العربية المملكة في الزيادة

 مجلس دول اتفاقية بتطبيق يتعلق فيما التساؤالت تُثار سوف فيه، شك ال ومما

 دول ستقوم هل – المضافة القيمة لضريبة مشترك   عمل   كإطار الخليجي التعاون

 نسبة مع لتتوافق لديها المضافة القيمة ضريبة نسب بزيادة األخرى المجلس

 من المجلس، دول بين النسب توافق عدم حال وفي السعودية؟ العربية المملكة

 الدول إلى السعودية العربية المملكة من واإلنفاق االستهالك انتقال المرجح

 ضريبة من األقل النسب ذات أو مضافة قيمة ضريبة لديها يوجد ال التي الخليجية

 .المضافة القيمة
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 لكم؟ المساعدة تقديم الشيباني علي لمكتب يمكن كيف

واألسابيع األيام في التفاصيل من المزيد نتوقع وبينما .المضافة القيمة ضريبة نسبة في المرتقبة الزيادة نتيجة لها إجابة ال التي األسئلة من العديد هناك يزال ما 

 الخطط ووضع العمليات على الزيادة آثار لتقييم الفورية اإلجراءات اتخاذ شركتكم على ينبغي الجديدة، النسبة سريان تاريخ حتى القصيرة للفترة نظرا   المقبلة،

 .الالزمة التغييرات إلجراء المالئمة

التالية الخطوات اتباع في منهجنا سيشمل :   
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How AKS can help you? 

 Remain many unanswered questions as a result of the prospective VAT rate increase. Whilst we expect more details to be 

provided in the coming days and weeks, given the short timeline until the rate change, businesses must act urgently to 

assess the consequences for their operations and plan to make the necessary changes. 

 Our strategic to cope with the new changes and comply the effective date will be as follows; 
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 متابعة•

 اإلقرارات الضريبية  •

مراجعة التقارير الضريبة والعمل •
 على تعديل حسب الحاجة 

نقديم االعتراضات وحضور •
 الجلسات الالزمة 

 التمثيل أمام اللجان الضريبة •

 تطبيق الحاسب االلي •

 تطبيق العقود •

 تطبيق األنطمة المحاسبية •

 إعداد التقارير الالزمة •

 التدريب على التغيرات المطلوبة •

 المساعدة في تطبيق سياسة التسعير •

   االجراءات تصميم•

   المتغيرات تصميم•

   المناسبة الحلول وضع•

تعديل سياسة واالجرراءات ان •

 لزم االمر 

تقييم أثرر ) دراسة الوضع الحالي •
 (تغير النسبة على المنشأة 

 مراجعة العقود •

 تحديد المتغيرات •

تحديررد كافررة البنررود المتررأثرة فرري •
ضرريبة القيمررة المضررافة المتعقلررة 

 باالعمال 

المتابعة  4 التطبيق  3  تصميم الحلول 2  تقييم الوضع  1   

 Study the current situation,  

         valuation the effect of VAT 

new rules at business 

 Review all the contracts 

 Variable definition 

  Define affected area with 

VAT new rules  & provisions. 

 

 1 Current Situation 

 Design the prices 

 Design the variables 

 Recommend the solution 

 Recommend changes on  

the applied policies and 

procedure 

2 Solutions design 

 ERP changes and 
implementation 

 “Supplier / Client” contract 
 New accounting system and 

procedures 
 New required reporting 
 Training for new changes 
 Implementation of new pricing 

strategy 

3 Implementation  

 VAT return 
 VAT required reports and 

changes 
 Appeals submissions 
 Represent the company in 

front of appeals 
committees  

 

4 Follow up 
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THANK YOU 
Head Office: 
3rd Floor, Office No. 11 & 12, South Coral Center 
Othman Ibn Affan Road, At Taawun District. P.O Box 
301318, Riyadh, Saudi Arabia 

Ali Khalid Al Shaibany CPA Office 
Tel: 920003414 
Website: www.aks-cpa.com 
C.R. No: 1010443862 ; C.c. No: 63430 

Jeddah Branch: 
5th Floor, Office No: 501, Zagzoog Business Tower, 
King Abdullah Street, Al Ruwais District, 
P.O. Box 10660, Jeddah, 21443,  KSA 

 

We at AKS and its group would be pleased to offer our support to 

help you prepare for the imminent changes to the Saudi VAT regime. 

Please feel free to connect with our team members, at their contact 

address and number: 

1. Mohammad Obaidat (05384600059) 

2. Mohammad Rahhal (0542979835) 

3. Ali Khalid M. Al Shaibany (0555484406) 

4. Wadie A. Ahmad (0504118449) 

 التجهيز في لمساعدتكم دعمنا نقّدم أن التابعة والشركات الشيباني علي مكتب في ويسرنا

 العربية المملكة في المضافة القيمة ضريبة نظام على ستطرأ التي الوشيكة للتغييرات

 :أدناه المبينة األرقام على بنا الخاص الفريق أعضاء مع التواصل يُرجى .السعودية

 

 (05384600059) عبيدات محمد1.

 (0542979835) رّحال محمد2.

 (0555484406) الشيباني .م خالد علي3.

 (0504118449) أحمد .أ وديع4.


