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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

معامالتها  في  الإلكتروني  التحول  اإلى  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تتجه 
كافة، �سواء الداخلية اأو الخارجية؛ لت�سهيل اأداء العمل ولتقليل العمل اليدوي 
ربط  طريق  عن  وذل��ك  المعامالت  اإنجاز  في  �سرعة  مع  ال��ورق،  وا�ستخدام 
الخارجية  التعامالت  وف��ي  جانب،  من  ه��ذا  العامة،  ب���الإدارة  كافة  الفروع 
تقديم  قبول  الهيئة  اأوقفت  وقد  اآخر.  جانب  من  والمراجعين  المكلفين  مع  
الإقرارات الزكوية وال�سريبية يدويًّا، وح�سرت ذلك بالتقديم الإلكتروني عن 

طريق بوابة الهيئة الإلكترونية.
بداية  زلنا في  ما  اأننا  الهيئة في تحقيق ذلك جبارة، رغم  اإن خطوات     
الطريق لتحقيق هدف الحكومة الإلكترونية الكاملة، وبهذا الخ�سو�ص فاإن 
ن�سرة الزكاة والدخل التي نحن ب�سددها فقد حان الوقت لأن تتحول اإلى 
اإلى  والتحّول  كامال  التوّقف  هو  الأول  خياران:  وهناك  اإلكترونية،   مجلة 
الورقي  اأن ت�سدر المجلة بالأ�سلوبين:  اإلكترونية، والخيار الآخر هو  مجلة 
ت�سدر  ب��اأن  ثالث:  خيار  هنا  اقترح  كما  الحديث،  والإلكتروني  القديم 
الن�سخة الورقية باأعداد محدودة فاخرة وذلك للحفظ والتوثيق والإهداء، 
وفي الوقت نف�سه ت�سدر المجلة بال�سيغة الإلكترونية، وفي ذلك �سرعة في 
الوقت وزيادة في النت�سار وقلة في التكاليف، لأن هذا هو زمن التحّول من 
عن  نبحث  الآن  ونحن  الإلكترونية،  المطبوعات  اإلى  الورقية  المطبوعات 
اأف�سل ال�سيغ الإلكترونية للن�سر والتوزيع، وعن اأف�سل الأنظمة الإلكترونية 
للتعامالت الداخلية، وعن كل جديد اإلكتروني ي�سّهل على المكلفين ت�سديد 
الزكاة اأو ال�سريبة اأينما كانوا دون الحاجة اإلى مراجعة الهيئة، ول تزال كل 

الخيارات مطروحة.  

التحول اإللكتروني 
هدفنا



العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ2

المحتويات

10

وزارة المالية تصدر بيانًا تفصيليـًّا
بمناسبة صدور الميزانية  

السدحان للموظفين:
"هيئة الزكاة والدخل"محور "رؤية2030"

الهيئة تقيم حفل تكريم للمفلح 
بحضور وزير المالية

30

خالل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء
خادم الحرمين الشريفين يعلن ميزانية العام المالي 1438/ 1439هـ

2034



3 العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ

اإلشراف العام

مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل

األستاذ/  بن عبدالرحمن السدحان 

الهيئة االستشارية

 األستاذ / فهد بن عبد العزيز الخراشي

 األستاذ / 
 األستاذ/ صالح بن عبد الرحمن القباع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

سكرتارية التحرير

 بندر بن احـمد المـوسى 
حسين بن عبد الرحيم الشيخ 

عبد المحسن بن ناصر السهيل
سعد بن عبد العزيز الزير

عبد اهلل  بن سعد الداوود

المراسالت

با�سم مدير التحرير
�ص.ب  : 6898  

الريا�ص: 11187
ه������اتف: 4349999 11 966+

فاك�������ص: 4349800 11 966+ 
رقم الإيداع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa

إعداد وتنفيذ

�ص.ب  : 250772  
الريا�ص: 11391

ه�������اتف: 4161412 11 966+
فاك�������ص: 4161310 11 966+ 

www.gulfeone.com     

جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي الهيئــة أو آراء المسؤولين فيها.

 وزير المالية يلتقي قيادات الهيئة العامة للزكاة والدخل

تطبيق الضريبة االنتقائية .. رجب المقبل

الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصد جائزة أفضل بنية تحتية 
تقنية للقطاع الحكومي

الجامعة اإلسالمية تزور الهيئة العامة للزكاة والدخل

غرفة جازان تقيم ورشة تحت عنوان:
"اإلجراءات اإللكترونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل" 

28

33

3٥

3٦

3٧

األخبار

4٦

المرافعات وإجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم

29

40

المصاريف الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي والضريبي

نشرة ربع سنوية
تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل

العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ



4

ذكرى البيعة الثانية

العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ

حكمة القيادة وشموخ الوطن 
ورفاهية المواطن

ذكرى البيعة الثانية:

نسمح  لـــن  ــن:  ــف ــري ــش ال احلـــرمـــن  خــــادم   -
بأن  وراءهــا  يقف  َمن  أو  اإلرهابية  للتنظيمات 
أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة  يستغل 
يف بالدنا أو يف العاملن العربي واإلسالمي.

الشريفن  احلرمن  خادم  لتويل  الثانية  البيعة  ذكرى  توافق 
احلكم  ملقاليد  سعود  آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان  امللك 
ربيع اآلخر 1438 هـ، وتعد مناسبة عظيمة  الثالث من شهر 
قلوبهم  تكنه  عما  التعبري  أجل  من  واملواطنات  للمواطنن 
يف  واجلــيــاشــة  الــصــادقــة  مشاعرهم  ولــبــث  ملكهم  ــاه  جت
االحتفاء بتلك الذكرى وجتديد الوالء والوفاء والوقوف بكل 
على  حتققت  التي  اخملتلفة  اململكة  إجنــازات  على  فخر 
األصعدة كافة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية 
وما  تتوقف  ال  اململكة  أرض  على  فاملشاريع  التعليمية.  أو 
إن يكتمل مشروع عمالق حتى يبدأ مشروع آخر وما أكرث تلك 
التي  واملشروعات  إجنازها  مت  التي  الصخمة  املشروعات 
يف  تساهم  املشاريع  تلك  من  وكل  االنتهاء،  على  شارفت 
نفوس  يف  األمل  وتبعث  اشراقًا  أكرث  مستقبلية  معامل  رسم 

األجيال اجلديدة واحلالية.  
اإلصــالحــات  مــن  سلسلة  ــــ  اهلل  ــده  أي ــــ  سلمان  امللك  نفذ 
الواسعة على  املستوى الداخلي التي هدفت إىل التخلص 
واملؤسسات  الــوزارات  تعانيها  كانت  التي  البريوقراطية  من  
د  واتسم القرار يف عهده امليمون باملرونة املطلقة، ما مهَّ
التي  سواء  املصريية  القرارات  من  العديد  التخاذ  الطريق 
تتعلق بحياة املواطن اليومية وما يصب يف مصلحة األمة 

اإلسالمية والعربية.
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رؤية المملكة 2030     
 موافقة مجل�ص الوزراء على »روؤية المملكة 2030« 
تعد من  اأبرز اأحداث العام الما�سي وتم اإعالن 
برامج  كاأحد  الوطني  التحول  برنامج  تفا�سيل 
التحول  برنامج  وح��دد   »2030 المملكة  »روؤي���ة 
الم�ستركة  الوطنية  الأولويات  من  عددًا  الوطني 
الأهداف  على  والمبنية  العام  والنفع  الأثر  ذات 
الإ�ستراتيجية ل�»روؤية المملكة 2030«، بعد اأن تم 
تحليل المبادرات في غرف دعم متخ�س�سة وفق 
مر�سحات قائمة على تعظيم م�ساهمة المبادرات 
الم�ستركة.  ال��وط��ن��ي��ة  الأه������داف  تحقيق  ف��ي 
فالبرنامج عمل عليه 24 جهة حكومية بم�ساركة 
التي  التحديات  لمعرفة  ال���وزراء  من  مجموعة 

البرنامج  الأولى من  المرحلة  تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، و�سملت 
)543( مبادرة تم البدء فيها بميزانية قدرها )268.410.559( مليار 
مبلًغا  يكون  لن  منها  الأكبر  والجزء  فيها،  الخا�ص  القطاع  ُي�سهم  ريال، 

اإ�سافًيا على ميزانية الدولة.  

إنجازات المؤسسات العدلية
 خالل عامين كاملين تحقق العديد من الإنجازات والتطورات بالمرفق 
الق�سائي فقد تم افتتاح محاكم ال�ستئناف وبلغ عددها )3( محاكم في 
كلٍّ من )جازان، الحدود ال�سمالية، نجران( ومحاكم التنفيذ وبلغ عددها 
)13( محكمة في كلٍّ من )المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، 
الخبر، الطائف، الأح�ساء، اأبها، خمي�ص م�سيط، جازان، �سكاكا، نجران(. 
 ومحاكم الأحوال ال�سخ�سية وبلغ عددها )2( في كل من )بريدة والطائف(
كما تم افتتاح دوائر متخ�س�سة في محاكم ال�ستئناف ومحاكم الدرجة 
اآلية ل�سلخ الدوائر  اإعادة هيكلة المحاكم الجزائية وو�سعت  الأولى. وتم 
المحاكم  وق�سمت  العام.  الق�ساء  اإلى  المظالم  لديوان  التابعة  الجزائية 
الجزائية اإلى اأربعة م�ستويات.واإن�سئت  اإدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال 

انتظامه  من  والتاأكد  اإلكترونيًا،  المحاكم  ومتابعة عمل  لقيا�ص  المحاكم 
ال�سجناء   ق�سايا  ومتابعة  ودق��ي��ق  �سريع  ب�سكل  الخلل  م��واط��ن  وك�سف 

والق�سايا المتاأخرة ومتابعة المواعيد والجل�سات وانتظامها.

مشروعات اإلسكان 
تملك  على  المواطنين  �ساعدت  عدة  وبرامج  مبادرات  ال��وزارة  طرحت 
م�ساكن، اإ�سافة اإلى م�ساريعها التي توزعت على جميع المناطق، و�سملت 
68 م�سروعًا باإجمالي منتجات بلغ 103.239 منتجًا، اكتملت منها ع�سرة 
من  والمكون  حجر(  )اأبو  الم�سارحة  اأحد  اإ�سكان  م�سروع  وهي:  م�ساريع 
149 وحدة، وم�سروع اإ�سكان بي�ص المكون من 249 وحدة، وم�سروع اإ�سكان 
المدينة المنورة المكون من 3237 وحدة، وم�سروع اإ�سكان بريدة المكون 
وحدة،   900 من  المكون  الباطن  حفر  اإ�سكان  وم�سروع  وح��دة،   381 من 
اإ�سكان الأفالج  اإ�سكان �سبيا المكون من 261 وحدة ، وم�سروع  وم�سروع 
وحدة،   149 من  المكون  خيبر  اإ�سكان  وم�سروع  وحدة،   127 من  المكون 

وم�سروع اإ�سكان �سامطة القفل المكون من 162 وحدة.
نوعية  نقلة  �سلمان  الملك  عهد  في  الإ�سكان  وزارة  م�سروعات  و�سهدت 
تمتاز  متنوعة،  وبخيارات  المواطنين  لجميع  المالئم  ال�سكن  بتوفير 

- املرحلة األوىل من برنامج التحول الوطني 
مبيزانية  فيها  البدء  مت  مبادرة   )543( شملت 

قدرها )268.410.559( مليار ريال.
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من  الإ�سكان  وزارة  تحّولت  فقد  المنا�سب.  و�سعرها  العالية  بجودتها 
كونها منّفذًا ومطورًا اإلى منّظم ومراقب ومحّفز لقطاع الإ�سكان، بعدما 
تطويره  في  ت�سهم  التي  متطلباته  وبحثت  الإ�سكان،  �سوق  واقع  در�ست 
تجاوزها.  وكيفية  عقبات،  من  يحتويه  ما  على  والتعّرف  به،  والرتقاء 
وتعزيز  العقاري،  التمويل  عقود  �سمانات  تفعيل  على  ال��وزارة  وعملت 
برامج الدخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج 
الإ�سكان المي�سر، والإ�سكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج ال�ستحقاق، 
الناتج  العقاري ورفع م�ساهمته في  القطاع  اأداء  ا�ستهدفت تح�سين  كما 
برنامج  الإيجار من خالل  �سوق  تنظيم  على  العمل  تم  ولذلك  المحلي، 

البيع على  برنامج  اأداء  تح�سين  اإلى  اإ�سافة  )اإيجار(، 
الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  على  والعمل  »واف��ي«،  الخريطة 
للعقار، وبرنامج اتحاد المالك وفرز الوحدات، واإن�ساء 
مركز خدمات المطورين )اإتمام(، وفر�ص ر�سوم على 

الأرا�سي البي�ساء.
الإلكترونية  البوابة  من  كل  الإ�سكان  وزارة  واأطلقت 
ُمالك  بين  العالقة  لتنظيم  المالك«  »اتحاد  لبرنامج 
الم�ستركة.  الُملكية  ذات  ال�سكنية  الوحدات  و�ساغلي 
�سمن  »اإت��م��ام«  العقاريين  المطّورين  خدمات  ومركز 
وي�سّكل  الحكومية،  القطاعات  بين  الفاعلة  ال�سراكة 
اإطار  في  تاأتي  التي  المهمة  المبادرات  اإحدى  »اإتمام« 

التي  الخدمات  من  مجموعة  يت�سمن  اإذ  وتنظيمه،  القطاع  هيكلة  اإعادة 
تت�سارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، لت�سهيل الإجراءات كافة، 
وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتالك ال�سكن المنا�سب، 
وت�سمل الجهات الم�ساركة في مركز »اإتمام« وزارات »الإ�سكان«، و»ال�سوؤون 
و»التجارة  الجتماعية«،  والتنمية  و»العمل  و»العدل«،  والقروية«،  البلدية 
ال�سعودية  وال�سركة  المدني،  للدفاع  العامة  والمديرية  وال�ستثمار«، 
اإلى جهات فرعية وهي: هيئة  اإ�سافة  الوطنية،  المياه  و�سركة  للكهرباء، 
الم�ساحة الجيولوجية، والرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، و�سركة 

اأرامكو، و�سركة معادن.
»وافي«،  الخريطة  على  البيع  برنامج  ال��وزارة  واأطلقت   
اأب��رزه��ا ت�سويق وبيع  ي��ق��دم خ��دم��ات ع���دة  م��ن  ال���ذي 
الوحدة العقارية قبل اأو اأثناء مرحلة التطوير اأو البناء. 
الوحدات  تمّلك  تكاليف  خف�ص  اإل��ى  البرنامج  ويهدف 
الأنظمة  خالل  من  الم�سترين  حقوق  وحفظ  العقارية، 
ال�سفافية  م�ستوى  ورف��ع  ذل��ك،  تكفل  التي  والإج���راءات 
المناف�سة  روح  وتحفيز  وتطوير  العقاري،  ال�سوق  في 
من  والحد  الت�سنيف.  نظام  خالل  من  المطورين  بين 
العقار،  اأ�سعار  على  �سلبًا  الموؤثرة  الم�ساربة  عمليات 
عالية  بجودة  تمتاز  وحدات عقارية  توفير  عنه  ينتج  ما 
و�سعر منا�سب. و�سيمكن البرنامج المواطنين من �سراء 
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- نفذت وزارة النقل طرقا جديدة بطول 2.204 
كم وأبرمت 4916 عقداً ملشاريع مسح وتقييم 

اجلسور واملنشآت.

الوحدة العقارية بتكلفة اأقل وبدفعات تتواءم مع ن�سب الإنجاز، كما يوفر 
�سمانات كافية لحفظ الحقوق من خالل متابعة البرنامج واإ�سرافه الدوري 
العقاري  للمطور  الفر�سة  اإتاحة  اإلى  اإ�سافة  المرخ�سة،  الم�ساريع  على 

لت�سويق منتجاته العقارية قبل اأو اأثناء الم�سروع بالبناء اأو التطوير.

رسوم األراضي البيضاء 
الأرا�سي  ر�سوم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  على  ال���وزراء  مجل�ص  واف��ق 
البي�ساء  الأرا�سي  ر�سوم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  وهدفت  البي�ساء. 
العر�ص  بين  ال��ت��وازن  واإي��ج��اد  والكتناز،  الحتكار  عمليات  خف�ص  اإل��ى 
واأرا�ٍص  �سكنية  توفير وحدات  اإلى  يوؤدي  العقاري، ما  ال�سوق  والطلب في 
الر�سوم  تطبيق  و�سيتم  المجتمع.  فئات  لجميع  منا�سبة  باأ�سعار  مطورة 
على الأرا�سي الخا�سعة لتطبيق الر�سم وفق اأربع مراحل، اأولها الأرا�سي 
�سمن  والواقعة  فاأكثر،  مربع  متر  اآلف  ع�سرة  بم�ساحة  المطورة  غير 
النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وت�سمل المرحلة الثانية الأرا�سي 
تزيد  التي  واح���د،  معتمد  مخطط  ف��ي  واح��د  لمالك  العائدة  المطورة 
م�ساحتها على ع�سرة اآلف متر مربع، والثالثة لالأرا�سي المطورة العائدة 
لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خم�سة اآلف متر مربع، 
فيما �ستكون المرحلة الرابعة لالأرا�سي المطورة العائدة لمالك واحد في 
مدينة واحدة، التي تزيد م�ساحتها على ع�سرة اآلف متر مربع، واإذا كانت 
الأر�ص الخا�سعة للر�سم يملكها اأكثر من �سخ�ص �سواًء من ذوي ال�سفة 
الر�سم  من  جزء  ب�سداد  ملزمًا  منهم  كل  فيكون  العتبارية  اأو  الطبيعية 

بقدر ح�سته من ملكيتها.

مشروعات النقل 
اإن�ساء  النقل،  م�سروعات  �سمن  تحقيقها  تم  التي  المنجزات  اأب��رز  من   
الأنفاق،  في  والتحكم  المراقبة  ونظام  الذكي  النقل  بنظام  تحكم  غرفة 

ورفع عدد عقود ال�سيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 اإلى 122 
عقدًا، اإ�سافة اإلى اكتمال تنفيذ طرق جديدة بطول اإجمالي 2.204 كم 
وفتحها لحركة المرور، واإبرام 4916 عقدًا لم�ساريع م�سح وتقييم الج�سور 
والمن�ساآت على م�ستوى المملكة والنتهاء من م�سح وتقييم وتحديد نمط 
مجموع  يبلغ  التي  بالمملكة  الطرق  م�سارات  لإجمالي  المثلى  المعالجة 

اأطوالها 315.000 كم. 
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الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  د  اأكَّ للبيعة،  الثانية  الذكرى  بمنا�سبة 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئي�ص مجل�ص الوزراء 
وزير الداخلية، اأن خادم الحرمين ال�سريفين، عمل ويعمل جاهدًا من 
اأجل وحدة ال�سف العربي وتقوية عرى الت�سامن الإ�سالمي في ظل 
ما تواجهه الأمتان الإ�سالمية والعربية من تحديات كبيرة ومخاطر 

عديدة.
اأن المملكة تحتفي وطنًا ومواطنًا بمرور عامين على  واأ�ساف �سموه 
بيعة الطاعة والولء ل�سيدي خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق الن�سر 
والعزة وال�سوؤدد خطاه- وهي منا�سبة عزيزة على اأبناء الوطن الكريم 
تج�سد اأ�سمى معاني الوفاء و�سدق الولء لقائد عظيم خطت البالد 
الرقي  معارج  نحو  كبيرة  خطوات  اهلل  توفيق  بعد  وعزمه  بحزمه 
والتقدم والزدهار والأمن وال�سكينة وال�ستقرار، وعلت مكانة الوطن 
اهلل-  -حفظه  روؤيته  و�سواب  حكمته  ب�سداد  ال�سعد  مختلف  على 
وتعززت بجهوده المخل�سة اأوا�سر الأخوة ومجالت التعاون الم�سترك 
بين دول الخليج العربية .. وتمكنت المملكة بف�سل اهلل وتوفيقه من 
المحافظة على ما تعي�سه من ا�ستقرار اأمني فريد يعظم قدره وف�سله 
اإذا ما قورن بالأو�ساع التي يعي�سها كثير من دول العالم التي تت�سم 
 .. الجريمة  معدلت  وتزايد  الأمنية  الأح��وال  وت��ردي  بال�سطراب 
الإره��اب  لظاهرة  الت�سدي  في  ملمو�سًا  نجاحًا  المملكة  وحققت 
وتمويل  المخدرات  ترويج  واأحبطت عمليات  الإرهابيين  ومخططات 
الإجرامية من خالل  الأن�سطة  وتمويل  الإرهاب وجففت منابع دعم 
جهود ا�ستباقية وا�ستعدادات اأمنية قوية بف�سل ما تحظى به اأجهزة 
الأمن من دعم ورعاية كريمة من لدن �سيدي خادم الحرمين ال�سريفين 
-حفظه اهلل- ما مكنها من اأداء ر�سالتها الأمنية والمحافظة على ما 
اأمن وا�ستقرار ورفاهية وازدهار.  تنعم به هذه البالد المباركة من 
وامتدت اأياديه الكريمة بالعون والم�ساعدة للمحتاجين والمنكوبين من 
مختلف دول العالم من خالل ما تمليه تعاليم ديننا الإ�سالمي الحنيف 
 وما توجبه الأخوة الإن�سانية تجاه من يحتاج اإلى العون والم�ساعدة.

السالم العالمي
اأبرز الملك �سلمان معالم ال�سيا�سة الخارجية للمملكة في اإحدى  كلماته 
حيث قال �� اأيده اهلل �� �سن�ستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي 
قيم  لتر�سيخ  ال�سعوب  مع  التفاعل  وتعزيز  العالمي،  ال�سالم  لتحقيق 
لالأزمات  ال�سيا�سي  الحل  خيار  اأن  ونرى  الم�سترك،  والتعاي�ص  الت�سامح 
يف�سح  وبما  ال�سالم،  نحو  ال�سعوب  تطلعات  لتحقيق  الأمثل  هو  الدولية 
المجال لتحقيق التنمية. والجميع يدرك اأن الدولة ال�سعودية الأولى قامت 
منذ ما يقارب ثالثمائة عام، وتلتها الدولة ال�سعودية الثانية ومن ثم قامت 
الموؤ�س�ص  الملك  يد  على  عام  المائة  قرابة  منذ  الثالثة  ال�سعودية  الدولة 
كثيرة  وتهديدات  �سعبة  ظ��روف  عليها  وم��رت   � اهلل  رحمه   � عبدالعزيز 
تخرج منها دائمًا بحمد اهلل اأكثر �سالبة واأقوى اإرادة بتوفيق اهلل وعونه 
ثم بعزم رجالها واإرادتهم ال�سلبة، ولعل الظروف التي اأحاطت بالمملكة 
و�سقيقاتها دول الخليج في العقود القريبة الما�سية خير مثال على ذلك، 
فقد ا�ستمرت فيها الحياة والنمو القت�سادي على طبيعته. وهذه الظروف 
م�ستقبل  اإلى  و�سنتجاوزها  �سبق  مما  اأ�سعب  لي�ست  حاليًا  بها  نمر  التي 
� اأقول ذلك وكلي ثقة باهلل ثم باأبناء هذا  � باإذن اهلل  اأف�سل وغد م�سرق 
اأو من يقف  الوطن، ولن ن�سمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية 
اأو  بالدنا  في  م�سبوهة  اأه��داف  لتحقيق  �سعبنا  اأبناء  ي�ستغل  اأن  وراءه��ا 
العربية من  به منطقتنا  تمر  ما  ورغم  والإ�سالمي،  العربي  العالمين  في 
وبالن�سبة  اهلل.  �ساء  اإن   � اأف�سل  بغد  متفائل  اأنني  اإل  وتهجير  وقتل  ماآ�ص 
من  العزيز  الجار  اليمن  اأمن  اأن  نرى  المملكة  في  فنحن  ال�سقيق  لليمن 
اأو ما يوؤثر على  اأمن المملكة، ولن نقبل باأي تدخل في �سوؤونه الداخلية، 
اأمن  ت�ستهدف  اأو جهات  لأي دول  اأو ممرًا  اأو يجعله مقرًا  فيه،  ال�سرعية 
الأمم  م�ساعي  نجاح  وناأمل  ا�ستقرارها،  من  والنيل  والمنطقة  المملكة 
الأمن  لقرار مجل�ص  وفقًا  باليمن  �سيا�سي  اإلى حل  الو�سول  في  المتحدة 
رقم ) 2216 (، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

بحزم وعزم الملك سلمان خطت المملكة 
نحو معارج الرقي وعلت مكانة الوطن

ولي العهد:
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تحولت المملكة خالل العامين الماضيين 
إلى ملتقى عالمي ومركز اهتمام دولي

ولي ولي العهد:

المنطقة  بها  تمر  التي  التحديات  ظ��ل  ف��ي  اأن��ه  اإل��ى  �سموه  واأ���س��ار 
اأمن  ل�سمان  المبادرة  زمام  اهلل-  -حفظه  بقيادته  المملكة  اأخ��دت 
اأرا�سيها .. واإعالء �ساأن الم�سلمين،  وا�ستقرار الدول العربية ووحدة 
اإلى المكانة ال�سامية التي تليق بموطن  والرقي بهذه البالد المباركة 
للم�سلمين. وقبلة  ال�سريفين  للحرمين  حا�سنًا  يكون  باأن  اهلل   �سرفه 
العربية  المملكة  »روؤي����ة  ب��اإع��الن  اهلل-  -اأي����ده  م��ب��ادرت��ه  وج����اءت 
اآفاق  اإلى  اقت�ساديًا  بالمملكة  النتقال  لت�ستهدف   »2030 ال�سعودية 
عالية  ق��درة  اهلل-  -حفظه  بقيادته  المملكة  اأظ��ه��رت  وق��د  اأو���س��ع، 
ال�سعبة. العالمية  القت�سادية  الأو���س��اع  مع  بكفاءة  التفاعل   على 
وا�ستمرت بالدنا في ظل قيادته الحكيمة -حفظه اهلل- في الت�سدي 
منابعه.  وتجفيف  لمكافحته،  فاعلة  ا�ستباقية  مواجهة  عبر  لالإرهاب 
لالإغاثة  �سلمان  الملك  مركز  باإن�ساء  اهلل-  -اأي��ده  توجيهه  جاء  ثم 
والأعمال الإن�سانية لمد يد العون والم�ساعدة الإن�سانية للدول العربية 
جراء  من  معاناتها  تخفيف  في  والإ�سهام  وال�سديقة،  والإ�سالمية 

الكوارث الطبيعية وال�سراعات. 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  قال 
اإن  الدفاع  الوزراء وزير  لرئي�ص مجل�ص  الثاني  النائب  العهد  ولي  ولي 
ومركز  عالمي  ملتقى  اإلى  الما�سيين  العامين  خالل  تحولت  المملكة 
تعزيز  بهدف  العالم  دول  وروؤ���س��اء  للقادة  ووج��ه��ة  دول���ي،  اهتمام 
العالقات الم�ستركة، وتنمية الم�سالح المتبادلة، والتن�سيق والت�ساور 
الم�ستمر في الق�سايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة �سموه التي 

قالها بمنا�سبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين ال�سريفين.
واأ�ساف �سموه اأن المملكة حققت في ظل قيادته -رعاه اهلل- عديدًا 
ال�سيا�سي  المملكة  ثقل  م��ن  زادت  التي  الخارجية  الإن��ج��ازات  م��ن 
لخادم  ال�ستثنائية  ال�ستقبالت  ذلك  عن  عبرت  الدولية،  ومكانتها 

الحرمين ال�سريفين اأثناء زياراته للدول ال�سقيقة وال�سديقة. 
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ميزانية العام

خالل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين يعلن ميزانية العام المالي 
143٨ / 1439 هـ

وميلك  متن  اقتصادنا  الشريفن:  احلرمن  خــادم   -
القوة ملواجهة التحديات االقتصادية واملالية احلالية.

ظــروف  يف  هـــ   1439  /  1438 ميزانية  إعـــالن  مت   -
الدول  معظم  منها  عانت  التقلب  شديدة  اقتصادية 

وأدت إىل بطء النمو االقتصادي العاملي.

إىل  الوصول  إىل  تهدف  باململكة  املالية  السياسة   -
ميزانية متوازنة بحلول 2020.

اإلنفاق  كــفــاءة  لرفع  تسعى  وبراجمها  امليزانية   -
العامة  املالية  وضع  وتقوية  والتشغيلي  الرأسمايل 

وتعزيز استدامتها.

- امليزانية منحت األولوية للمشاريع والربامج التنموية 
واخلدمية التي تخدم املواطن بشكل مباشر. 

ه�   1438 الأول  ربيع   23 في  ال�ستثنائية  جل�سته  في  ال��وزراء  مجل�ص  اأقر 
ال�سريفين  الحرمين  خادم  تراأ�سها  التي  م   2016 دي�سمبر   22 الموافق 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود في ق�سر اليمامة بمدينة الريا�ص 

الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 ه�. 
ه خادم الحرمين ال�سريفين  بداأت الجل�سة بتالوة اآيات من القراآن الكريم، ثم وجَّ
واأبنائه  لإخوانه  كلمة   - اهلل  اأي��ده   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك 

المواطنين، اأعلن فيها الميزانية. وكان ن�ص كلمة خادم الحرمين ال�سريفين:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم 

ع��ل��ى ن��ب��ي��ن��ا م��ح��م��د وع��ل��ى اآل����ه و���س��ح��ب��ه اأج��م��ع��ي��ن، اأي���ه���ا ال��م��واط��ن��ون 

والمواطنات ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: 

بعون اهلل وتوفيقه، نعلن ميزانية ال�سنة المالية القادمة 1438 / 1439 

التقلب عانت منها معظم  تاأتي في ظروف اقت�سادية �سديدة  التي  ه�، 

الدول، واأدت اإلى بطء النمو االقت�سادي العالمي، وانخفا�ض في اأ�سعار 

التعامل مع هذه  اإل��ى  الدولة  �سعت  اأث��ر على بالدنا، وقد  النفط، مما 

المتغيرات بما ال يوؤثر على ما نتطلع اإلى تحقيقه من اأهداف. 
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- املــلــيــك: مــتــفــائــلــون بــقــدرتــنــا عــلــى اإلجنــــاز ثم 
الرفاهية  لتحقيق  األوفــيــاء  بالدنا  مواطني  بدعم 

االقتصادية املنشودة.

- وزير املالية، حممد بن عبداهلل اجلدعان: اقتصاد 
الشرق  منطقة  يف  االقــتــصــادات  أكــرب  من  اململكة 
الناجت  من   )%  25( وميثل  إفريقيا  وشمال  ــط  األوس

احمللي اإلجمايل يف املنطقة.

اأيها االإخوة واالأخوات: اإن اقت�سادنا � بف�سل اهلل � متين، ويملك القوة 
الكافية لمواجهة التحديات االقت�سادية والمالية الحالية وهذا نتيجة 
� لل�سيا�سات المالية الح�سيفة التي اتخذتها الدولة،  � بعد توفيق اهلل 
ال��وط��ن��ي، حيث  اقت�سادنا  م��ق��وم��ات  تعزيز  على  ال��ع��زم  ع��اق��دو  ون��ح��ن 
تبنينا »روؤية المملكة 2030« وبرامجها التنفيذية وفق روؤية اإ�سالحية 
لتكون  واأ�سمل  اأو���س��ع  اآف��اق  اإل��ى  بالمملكة  االنتقال  �ساأنها  من  �ساملة 
� على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في  ب��اإذن اهلل تعالى   � ق��ادرة 
االقت�ساد العالمي، اإن روؤيتنا لي�ست فقط مجموعة من الطموحات، بل 
هي برامج تنفيذية لنتمكن � بحول اهلل � من تحقيق اأولوياتنا الوطنية 
واإتاحة الفر�ض للجميع من خالل تقوية وتطوير ال�سراكة مع القطاع 
التن�سيق  ق���ادرة على االإن��ج��از، ورف��ع وت��ي��رة  ال��خ��ا���ض، وب��ن��اء منظومة 
والتكامل بين االأجهزة الحكومية كافة، وموا�سلة االن�سباط المالي، 

وتعزيز ال�سفافية والنزاهة. 

االإنفاق  كفاءة  لرفع  وبرامجها  الميزانية  هذه  خالل  من  �سعينا  وقد 
العامة  المالية  و���س��ع  وت��ق��وي��ة  ال��دول��ة،  ف��ي  والت�سغيلي  ال��راأ���س��م��ال��ي 
التنموية  والبرامج  للم�ساريع  االأول��وي��ة  واإع��ط��اء  ا�ستدامتها،  وتعزيز 
تفعيل  ف��ي  وت�سهم  مبا�سر،  ب�سكل  ال��م��واط��ن  ت��خ��دم  ال��ت��ي  والخدمية 
االإجمالي.  المحلي  الناتج  وزي��ادة م�ساهمته في  الخا�ض  القطاع   دور 

ونحن متفائلون بقدرتنا على االإنجاز - بعون اهلل - ثم بدعم مواطني 

بالدنا االأوفياء لتحقيق الرفاهية االقت�سادية المن�سودة.

بما  الميزانية بكل دقة  تنفيذ هذه  الحر�ض على  الجميع  ونوؤكد على 

يحقق طموحاتنا في التنمية ال�ساملة والمتوازنة، وتح�سين الخدمات 

المقدمة للمواطنين.

ن�ساأل اهلل اأن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بعد ذلك تال معالي الأ�ستاذ �سالح بن خالد الهدلق، نائب الأمين العام 
لمجل�ص الوزراء، المر�سوم الملكي الخا�ص بالميزانية.

المالي  ال��ت��وازن  تحقيق  برنامج  على  الموافقة  ال���وزراء  مجل�ص  وق��رر 
تحقيق  برنامج  بم�سروع  المتعلقة  المعاملة  على  الط��الع  بعد   )2020(

التوازن المالي )2020(. 
ل خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود  تف�سّ
 - حفظه اهلل - بالتوقيع على المر�سوم الملكي الخا�ص بالميزانية، قائاًل: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
ن�ساأل اهلل التوفيق لخدمة ديننا وبالدنا ومواطنينا.

المالمح الرئيسة لميزانية العام المالي الجديد
والإع��الم،  الثقافة  وزير  الطريفي،  زيد  بن  عادل  الدكتور  معالي  اأو�سح 
وزير  الجدعان،  عبداهلل  بن  محمد  الأ�ستاذ  معالي  اأن  الجل�سة  عقب 
المالية، وبتوجيه كريم قدم عر�سا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، 
ه�،   1438  /  1437 الحالي  المالي  للعام  المالية  النتائج  خالله  اأو�سح 
وا�ستعر�ص المالمح الرئي�سة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 
1438 / 1439 ه�، وقال اإن اقت�ساد المملكة يعد من اأكبر القت�سادات في 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اإذ يمثل ما ن�سبته )25( في المائة 
اقت�ساد  المنطقة، وقد ت�ساعف حجم  الإجمالي في  المحلي  الناتج  من 
المملكة حتى اأ�سبح من اأكبر 20 اقت�سادًا في العالم، مرتفعًا من المرتبة 
ال�سابعة والع�سرين عام 2003م وبلغ متو�سط نمو الناتج المحلي الحقيقي 
وا�ستثمرت  �سنويًا  المائة  في   )4( الما�سي  العقد  م��دى  على  للمملكة 
في  المتمثلة  الراأ�سمالية  الم�ساريع  في  ريال  تريليون   )1.7( الحكومة 

قطاعات البنية التحتية والتعليم وال�سحة.
 /  1437 العام  لهذا  الإجمالي  المحلي  الناتج  يبلغ  اأن  المتوقع  ومن 
 )2.581(  )  100  =  2010( الثابتة  بالأ�سعار  )2016م(  1438ه��� 
بن�سبة  بارتفاع  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  لتقديرات  وفقًا  ري��ال  مليار 
في   )3.37( بن�سبة  النفطي  القطاع  ينمو  واأن  المائة،  في   )1.40(
المائة، والقطاع الحكومي بن�سبة )0.51( في المائة والقطاع الخا�ص 
نموًا قدره  الزيت  تكرير  ن�ساط  المائة، وقد حقق  بن�سبة )0.11( في 
القت�سادية  الأن�سطة  �سمن  نمو  معدل  كاأعلى  المائة  في   )14.78(

المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واأ�ساف معالي وزير المالية اأن معامل انكما�ص الناتج المحلي الإجمالي 
للقطاع الخا�ص غير النفطي الذي يعدُّ من اأهم الموؤ�سرات القت�سادية 
ي�سهد  اأن  المتوقع  فمن  ككل،  القت�ساد  م�ستوى  على  الت�سخم  لقيا�ص 
ارتفاعًا ن�سبته )0.99( في المائة في عام 1437 / 1438ه� )2016م( 
الهيئة  لتقديرات  وفقًا  وذل��ك  ال�سابق  العام  في  عليه  كان  بما  مقارنة 

العامة لالإح�ساء.

 )%  4( بلغ  للمملكة  احمللي  الناجت  منو  متوسط   -
سنوّيًا على مدى العقد املاضي.

يف  ريـــال  تــريــلــيــون   )1.7( احلــكــومــة  اســتــثــمــرت   -
والــصــحــة.  والتعليم  التحتية  البنية   قــطــاعــات 
اإلجمايل  احمللي  الناجت  يبلغ  أن  املتوقع  من   -

2.581 مليار ريال.

 )%  4( بلغ  للمملكة  احمللي  الناجت  منو  متوسط   -
سنوّيًا على مدى العقد املاضي.

يف  ــال  ري تريليون   )1.7( احلكومة  استثمرت   -
والصحة.  والتعليم  التحتية  البنية   قطاعات 

ميزانية العام
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واأ�سار وزير المالية اإلى اأن ال�سيا�سة المالية في المملكة تهدف اإلى تقوية 
الو�سول  اإلى  وتهدف  الحكومي  الإنفاق  كفاءة  ورفع  العامة  المالية  و�سع 
المملكة 2030«  »روؤية  لتوجهات  وفقًا  اإلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 
الحكومية  للجهات   2020 الوطني  التحول  برنامج  منها  التي  وبرامجها 
ال�ستثمارات  النمو القت�سادي وتدفق  ي�سهم في تحفيز  وبما  المختلفة، 

الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخا�ص.
لعام  الإي���رادات  اإجمالي  ي�سل  اأن  المتوقع  من  اإن��ه  المالية  وزي��ر  وق��ال 
2016م اإلى )528( مليار ريال بزيادة )2.7( في المائة عما كان مقدرًا 
اأن تبلغ الإيرادات غير  في الميزانية البالغ )514( مليارا، كذلك يتوقع 
النفطية )199( مليار ريال مقارنة ب� )181( مليار ريال المقدرة �سمن 

ميزانية هذا العام.
ويتوقع اأن تبلغ الم�سروفات الحكومية لعام 2016م )825( مليار ريال بعد 
بالميزانية  الما�سية من نفقات غير معتمدة  ا�ستبعاد ما يخ�ص الأعوام 
ميزانية  به  �سدرت  بما  مقارنة  المائة  في   )1.8( يعادل  بانخفا�ص 
من  المائة  في  ب� )15.6(  اأقل  وهي  ريال.  مليار  البالغ )840(  2016م 
م�سروفات ال�سنة الما�سية التي بلغت )978( مليار ريال، وكان ال�سبب 
بناًء  الم�ساريع  على  ال�سرف  وتيرة  تراجع  النخفا�ص  هذا  في  الرئي�ص 

على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل العام بهدف �سبط الإنفاق 
في  ال�ستمرار  على  الحر�ص  مع  والجديدة  القائمة  الم�ساريع  ومراجعة 
�سرف الم�ستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ اإجمالي 
للمقارنة  ا�ستبعدت  التي  الم�ستحقات  م�سروفات  فيها  بما  الم�سروفات 

بما �سدرت به الميزانية )930( مليار ريال.
الإنفاق  المتخذة في مجال  التدابير  اإلى  اأنه نظرًا  المالية  واأ�ساف وزير 
ينخف�ص  اأن  يتوقع  بالميزانية،  المقدر  من  باأقل  خف�سه  من  مكنت  التي 
العجز عام 2016م لي�سل اإلى )297( مليار ريال بعد اأن و�سل اإلى اأعلى 
م�ستوياته عام 2015م بنحو )366( مليار ريال وقد مول العجز من خالل 

القترا�ص من الأ�سواق المحلية والدولية.
 /1438 القادمة  المالية  ال�سنة  ميزانية  اأن  المالية  وزي��ر  معالي  وبّين 
1439ه� 2017م تاأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية القت�سادية 
في المملكة، اإذ �سبق اأن اأقر مجل�ص الوزراء في جل�سته التي عقدها يوم 
اأبريل   25 الموافق  1437ه���  لعام  رجب  �سهر  من  ع�سر  الثامن  الإثنين 
2016م برئا�سة خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�سوؤون  وكلف مجل�ص  المملكة 2030«،  »روؤي��ة   - اهلل  - حفظه  �سعود  اآل 
هذه  لتنفيذ  الالزمة  والترتيبات  الآليات  بو�سع  والتنمية  القت�سادية 



العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ14

الروؤية ومتابعة ذلك، واأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - 
خادم  وّجه  وقد  الروؤية  هذه  لتنفيذ  يلزم  ما  باتخاذ   - يخ�سه  فيما  كلٌّ 
الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل 
ورعاه - كلمة بهذه المنا�سبة للمواطنين اأكد فيها اأن هذه الروؤية لتحقيق 
ما ياأمله من اأن تكون بالدنا - بعون اهلل وتوفيقه - نموذجًا للعالم على 
لتحقيق هذه  معًا  العمل  المواطنين  موؤماًل من جميع  الم�ستويات،  جميع 

الروؤية الطموحة.
ال���وزارات  بع�ص  هيكلة  اأع��ي��دت   »2030 المملكة  »روؤي���ة  مع  وان�سجامًا 
هذه  متطلبات  مع  يتوافق  بما  العامة  والهيئات  والموؤ�س�سات  والأجهزة 
لمهامها  الدولة  اأجهزة  ممار�سة  في  والفاعلية  الكفاءة  ويحقق  المرحلة 
المقدمة  الخدمات  بم�ستوى  ويرتقي  وج��ه،  اأكمل  على  واخت�سا�ساتها 

للم�ستفيدين و�سوًل اإلى م�ستقبل زاهر وتنمية م�ستدامة.
والم�ستهدفات  الإ�ستراتيجية  الأه��داف  من  عدد  على  الروؤية  واحتوت 
التي  المحاور  من  بعدد  الخا�سة  واللتزامات  النتائج  لقيا�ص  وموؤ�سرات 
ي�سترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخا�ص وغير الربحي، واأقر 
مجل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية اإطار حوكمة فاعال ومتكامال بهدف 
ترجمة هذه الروؤية اإلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزءا من 
البرامج  تلك  وتعتمد  للروؤية،  العامة  والتوجهات  الإ�ستراتيجية  الأهداف 
وم�ستهدفاته  برنامج  كل  متطلبات  مع  تتنا�سب  جديدة  عمل  اآليات  على 
محددة زمنيًا و�ستطلق هذه البرامج تباعًا وفق المتطلبات الالزمة و�سوًل 

لتحقيق »روؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030«.
 /  1438 القادمة  المالية  ال�سنة  ميزانية  اأن  المالية  وزير  معالي  واأف��اد   
اأعلى بن�سبة )8(  ب� )890( مليار ريال وهي  رت  1439ه� )2017م ( قدِّ
 /  1437 الحالية  المالية  لل�سنة  المتوقع  الإنفاق  حجم  من  المائة  في 

في  الميزانية  اأخ��ذت  وقد  مليارا   )825( بلغ  الذي  )2016م(  1438ه��� 
في  لها  �ص  خ�سِّ التي   2020 الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  العتبار 
ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره )42( مليار ريال اإ�سافة اإلى الم�ساريع 
ال�سابقة  المالية  ال�سنوات  ميزانيات  فوائ�ص  من  اعتمادها  �سبق  التي 

واحتياجات القت�ساد لتحفيز النمو، خا�سة في القطاع الخا�ص. 
واأو�سح وزير المالية اأن المملكة حققت خالل العقد الما�سي و�سعًا ماليًا 
قويًا من خالل بناء الحتياطيات في الفترة التي �سهدت ارتفاعًا في اأ�سعار 
النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات القت�سادية المحلية والعالمية، كذلك 
اإذ  خف�ست م�ستويات الدين العام لتوفير القدرة الم�ستقبلية لالقترا�ص 

اإلجمايل  احمللي  الــنــاجت  يبلغ  أن  املتوقع  مــن   -
2.581 مليار ريال.

- إجمايل اإليرادات لعام 2016م  ستصل إىل )528( 
مليار ريال.

- عجز  امليزانية سيصل إىل )297( مليار ريال بعد أن 
بلغ )366( مليار ريال يف 2015.

 )890( بـــ  القادمة  املالية  السنة  ميزانية  رت  قـــدِّ  -
مليار ريال وهي أعلى بنسبة )8 %( من حجم اإلنفاق 

املتوقع.

ميزانية العام
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بلغ الدين العام قرابة )44( مليار ريال اأي ما يعادل )1.7( في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 م.

 وقال وزير المالية عن توجهات المالية العامة متو�سطة الأجل اإن اإيرادات 
المملكة كغيرها من الدول الم�سدرة للنفط تاأثرت بتقلبات اأ�سعار النفط 
المالية  اأمريكيًا، لذا تهدف توجهات  اإلى ما دون 30 دولرًا  التي و�سلت 
عام  بحلول  متوازنة  ميزانية  تحقيق  اإلى  المتو�سط  المدى  على  العامة 
الإنفاق  كفاءة  ورفع  النفطية  غير  الإي��رادات  تعزيز  خالل  من  م   2020

والعمل على تحقيق الن�سباط المالي.

مزيد  توفير  ف��ي  العامة  المالية  لإدارة  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة   وتتمثل 
لتحديد  الأج��ل  متو�سطة  العامة  المالية  توجهات  ح��ول  ال�سفافية  من 
المقبلة  الخم�ص  ال�سنوات  مدى  على  التعديالت  وم�سار  الإ�ستراتيجية 
اأثر  المالي والحد من  النمو القت�سادي وتحقيق ال�ستقرار  بهدف دعم 
على  العمل  للدولة من خالل  العامة  الميزانية  في  النفط  اأ�سعار  تقلبات 
 تحقيق توازن المالية العامة، واإ�ستراتيجية الدين العام متو�سطة المدى. 
الجهات  مع  وبالتعاون  تعمل  المالية  وزارة  اأن  المالية  وزير  معالي  واأكد 
التحول،  في عملية  و�سركائها  ال�سلة  ذات  الأخرى  والوزارات  الحكومية 

على تطوير اأعمالها واإجراءاتها. 



رئي�ص  المالية  وزير  الجدعان،  عبداهلل  بن  محمد  الأ�ستاذ  معالي  التقى 
مجل�ص اإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الثالثاء الموافق 1438/4/5ه�، 
�سعادة  الريا�ص بدعوة من  الرئي�سي في  الهيئة  الهيئة في مبنى  قيادات 
الأ�ستاذ طارق ال�سدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل، الذي 
اأهمية  خاللها  من  اأو�سح  ترحيبية  كلمة  في  والح�سور  بالوزير  ��ب  رحَّ
الزيارة لتعزيز محفزات النجاح ومعالجة العوائق في اإطار جهود الدولة 
لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتنه�ص الهيئة بدورها المن�سود في اإطار 

»روؤية المملكة 2030» لتحقيق التنمية ال�ساملة والم�ستدامة.
 تاأتي الزيارة تاأكيدًا من معالي الوزير على اأهمية ومكانة الهيئة العامة 
للزكاة والدخل في تحقيق برنامج التوازن المالي الم�ستهدف بحلول عام 
2020 وفق اأهداف برنامج التحول الوطني 2020 الذي اأعلنته الحكومة 
القيادات  مع  المبا�سر  التوا�سل  �سيا�سة  على  تاأكيدًا  تاأتي  كما  الر�سيدة، 

التطوير  في  ي�سهم  بما  وتطلعاتهم  ومقترحاتهم  مرئياتهم  على  للوقوف 
ورفع جودة الأداء بال�سرعة المن�سودة.

للزكاة  العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�سدحان  طارق  الأ�ستاذ  �سعادة  �سكر 
والدخل معالي الوزير الذي لبَّى الدعوة والتقى القيادات لمناق�سة خطط 
التطوير والمحفزات والمعوقات والهموم وقدم لهم الن�سح والإر�ساد في 
اأف�سل  اإلى  للو�سول  م�ستدامة  تنمية  من  الأمر  ولة  اإليه  يتطلع  ما  اإطار 
م�ستويات النمو والتطور والعي�ص الكريم، موؤكدًا اأن هذه الزيارة �سيكون 
بالهيئة  للنهو�ص  كلل  دون  تعمل  التي  القيادات  نفو�ص  الأثر في  اأكبر  لها 

العامة للزكاة لأعلى الم�ستويات.

والدخل تعمل على هيكلها  للزكاة  العامة  الهيئة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 
اإلى »هيئة« بقرار من مجل�ص  اأن تم تحويلها من »م�سلحة«  الجديد بعد 

في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة األجهزة الحكومية

 وزير المالية يلتقي قيادات الهيئة العامة للزكاة والدخل
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عالية،  بكفاءة  بمهامها  القيام  من  لتمكينها  الما�سي  رجب  في  ال��وزراء 
ال�سريبي  التهرب  م�ساكل  معالجة  ف��ي  تعمل  المملكة  اأن  خ�سو�سًا 
عدة  اتفاقيات  ووّقعت   G20 ال�  مجموعة  �سمن  ال�سريبية  والمالذات 
في هذا الإطار منها اتفاقيات منع الزدواج ال�سريبي واتفاقيات التبادل 

التلقائي للمعلومات ال�سريبية. 
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الهيئة تقيم حفل تكريم للمفلح
بحضور وزير المالية 

بحضور معايل األستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان وزير املالية ومعايل 
الهيئة  أقامت  الــوزراء،  جملس  عضو  الدولة  وزير  العساف  إبراهيم  األستاذ 
عشاء  حفل  1438/4/6هــــ  األربــعــاء  يــوم  مساء  والدخل  للزكاة  العامة 
للهيئة  السابق  املدير  املفلح  حممد  بن  إبراهيم  األستاذ  لسعادة  تكرميا 
بتعيينه  الكرمية  السامية  الثقة  صدور  مبناسبة  والدخل  للزكاة  العامة 

عضواً مبجلس الشورى.
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كبار  ق��اع��ة  �سهدته  ب�����س��ع��ادت��ه  الح��ت��ف��اء 
ال�سخ�سيات في نادي الفرو�سية بالريا�ص. 
وت�سمن الحفل كلمة من�سوبي الهيئة األقاها 
الأ���س��ت��اذ ط���ارق بن  ���س��ع��ادة  ن��ي��اب��ة عنهم 
الهيئة  عام  مدير  ال�سدحان  عبدالرحمن 
اأ�ساد فيها بالتطور  العامة للزكاة والدخل، 
فترة  �سنوات  خ��الل  الهيئة  �سهدته  ال��ذي 

عمل المفلح.
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تذكارية  درع���ا  ال�����س��دح��ان  ق��دم 
ل��ل��م��ف��ل��ح وع������ددا م���ن ال��ه��داي��ا 
من�سوبو  بها  تقدم  التي  الرمزية 
�سكر  الحفل  نهاية  وف��ي  الهيئة. 
المفلح  اإبراهيم  الأ�ستاذ  �سعادة 
والتكريم  الحفاوة  على  الح�سور 
متمنيا  م��ن��ه��م،  لقيهما  ال��ل��ذي��ن 

للجميع التوفيق والنجاح.
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تطبيق الضريبة االنتقائية .. رجب المقبل
على  النتقائية  ال�سريبة  تطبيق  في  تبداأ  لم  اأنها  المالية  وزارة  اأك��دت 
بع�ص ال�سلع مثل الم�سروبات الغازية وم�سروبات الطاقة والتبغ وم�ستقاته. 
و�سيتم البدء بالتطبيق بعد الم�سادقة على التفاقية الموحدة لل�سريبة 
النتقائية واإ�سدار النظام الداخلي الذي يت�سمن الأحكام الم�ستركة وفقا 
الدورة  الخليجي في  التعاون  لقادة دول مجل�ص  الأعلى  المجل�ص  لقراري 
ال�36 المنعقدة في دي�سمبر عام 2015م والدورة ال�37 في دي�سمبر عام 

2016م.
واأو�سحت الوزارة اأنه لم ي�سدر حتى الآن اأي قرار بتنفيذ هذه التفاقية 
اإج���راءات  انتهاء  بعد  التطبيق  تاريخ  عن  الإع���الن  و�سيتم  بالمملكة، 
�سيكون في  للتطبيق  الم�ستهدف  التاريخ  باأن  النظامية، علًما  الم�سادقة 
�سهر رجب الموافق ل�سهر اأبريل 2017م وفق ما اأعلن عنه �سابًقا في وثيقة 

برنامج تحقيق التوازن المالي.
ال�سلع  على  �سرائب  فر�ص  ت�سمنت  المالي  التوازن  وثيقة  اأن  اإلى  ي�سار 
ال�سريبة  فر�ص  �سيتم  حيث  ال�سارة،  بالمنتجات  المتعلقة  المنتقاة 
على الم�سروبات الغازية بن�سبة 50 في المائة وم�سروبات الطاقة والتبغ 

وم�ستقاته بن�سبة 100 في المائة.
ووفقًا ل�سحيفة »القت�سادية« فاإن تح�سيل قيمة �سرائب ال�سلع النتقائية 
والم�ستوردين  الم�سانع  من  المحدد  النهائي  البيع  �سعر  على  �سيكون 
وم�ستقاته  ال��دخ��ان  ف��ي  تتمثل  انتقائية  �سلع  ث��الث  وه��ن��اك  اأنف�سهم. 

بن�سبة 100 في المائة وجميع الم�سروبات الغازية 50 في المائة وكذلك 
فيما  ال�سريبة،  عليها  �ستطبق  التي  المائة  في   100 الطاقة  م�سروبات 
تحديد  بعد  والم�سانع  الم�ستوردين  من  ال�سرائب  قيمة  تح�سيل  �سيتم 
القيمة من  اإجمالي  ال�سوق، وعليه �سيتم تحديد  البيع وطرحها في  �سعر 
على  ال�سريبة  �سعر  عالمة  لو�سع  م�ستقبلي  توجه  وهناك  الجهات.  تلك 

المنتج، �سواء على الم�ستورد اأو الم�سنع. 
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السدحان للموظفين: "هيئة الزكاة والدخل"
محور "رؤية2030 "

�سمن جدول زيارات �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبد الرحمن ال�سدحان، مدير 
عام الهيئة العامة للزكاة والدخل  لالإدارات قام �سعادته بزيارة برنامج 
ال�سرائب غير المبا�سرة يوم الأربعاء الموافق 1438/3/22ه�، وكان في 
على  �سعادته  اإط��الع  وتم  والموظفين  البرنامج  مدير  �سعادته  ا�ستقبال 
للقاء  الأق�سام  على  بجولة    �سعادته  وق��ام  بالبرنامج،  العمل  �سير  اآلية 
الموظفين، ثم ُعقد اجتماع مع موظفي برنامج ال�سرائب غير المبا�سرة 
وبرنامج �سريبة القيمة الم�سافة. وزار �سعادته اإدارة كبار المكلفين وكان 
في ا�ستقباله �سعادة الأ�ستاذ نا�سر بن عبد اهلل الذيبان مدير عام اإدارة 
كبار المكلفين، واطلع �سعادته على اآلية �سير العمل في الإدارات والأق�سام 
وتطلعات الإدارة لل�سعي اإلى تطوير الخدمات والو�سول اإلى تقديم اأف�سل 

خدمة للمكلفين.
المكلفين  كبار  عام  ومدير  النائب  �سعادة  مع  اجتماعا  ال�سدحان  وعقد 
الإدارة  اأهداف  عن  مف�سل  ل�سرح  وا�ستمع  والأق�سام  الإدارات  ومديري 
والخطة  المن�سرم  العام  خالل  اإنجازه  تم  وما  بها  تقوم  التي  ومهامها 
�سعادته  وا�ستمع  اهلل.  باإذن   ��� المقبل  العام  في  عليها  العمل  �سيتم  التي 
اإلى المقترحات والمالحظات ووعد بحل كل ما يعوق عمل الهيئة. واختتم 
ال�سعيدان  العزيز  بن عبد  �سعد  الأ�ستاذ  �سعادة  بزيارة  ال�سدحان جولته 

نائب المدير العام لل�سوؤون التنفيذية.
�سكره  ع��ن  ال�سدحان  ط��ارق  الأ���س��ت��اذ  اأع���رب  ال��زي��ارة،  نهاية  وف��ي 
المكلفين  لخدمة  منهم  المبذولة  الجهود  على  ك��اف��ة  للموظفين 
والمراجعين، واأكد �سرورة العمل بروح الفريق الواحد من اأجل تحقيق 

»روؤية المملكة 2030«.  
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الهيئة العامة للزكاة والدخل تفوز بجائزة أفضل 
بنية تقنية بالقطاع الحكومي

م�سروع  اأف�سل  بجائزة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  فازت 
الهيئة  ونجحت  الحكومي.  القطاع  في  التقنية  التحتية  للبنى 
في الح�سول على الجائزة عن م�سروع مركز البيانات الذي 
القطاعات  من  عديد  مع  الجائزة  على  للمناف�سة  به  تقدمت 
عام  مدير  �سعادة  ع��ن  نيابة  الجائزة  وت�سّلم  الحكومية. 
تقنية  بايمين مدير عام  الأ�ستاذ عبدالرحمن  �سعادة  الهيئة 

المعلومات المكّلف.
�سركة  عن  ال�سادرة  ج��وف«  »دوت  مجلة  تمنحها  الجائزة 
تقنية  المتخ�س�سة في مجال  العالمية  »اآي تي بي دوت نت« 
تكريم  الجوائز  توزيع  حفل  و�سهد   والت�سالت.  المعلومات 
الثانية  ال��دورة  في  بالمملكة   المعلومات  تقنية  قادة  من   15
ت�سليط  وتم  الثانية.  دورتها  في   2016 ج��وف«  »دوت  لمجلة 
العام  القطاع  حققها  ال��ت��ي  الإن���ج���ازات  اأه���م  على  ال�سوء 
التي  المتميزة  والجهود  والت�سالت  المعلومات  لتكنولوجيا 
تقدمها الجهات والهيئات الحكومية في اأنحاء المملكة كافة.

كرم �سعادة الأ�ستاذ طارق بن عبدالرحمن ال�سدحان مدير عام الهيئة اإدارة تقنية 
واأعرب  النطاق،  وا�سع  البيانات  القائم على م�سروع مركز  العمل  المعلومات وفريق 
ثم  اهلل  ف�سل  لول  التميز  هذا  اأن  واأو�سح  قدموه،  ما  على  وتقديره  �سكره  عن  لهم 
اإليه من  اإلى ما و�سلت  ت�سافر جهود الموظفين مع الإدارة العليا لما و�سلت الهيئة 

نقلة نوعية في مجال تقنية المعلومات.
ي�سار اإلى اأن م�سروع مركز البيانات وا�سع النطاق يهدف اإلى تنفيذ بنية تحتية خا�سة 
بمركز البيانات المهمة با�ستخدام اأحدث الأنظمة الآمنة عالية الجودة، اإ�سافة اإلى 
اإدارة ومراجعة مركز  واأدوات  وال�سبكات  التخزين  واأجهزة  الخوادم  تقنيات  اأحدث 

البيانات ل�سمان وجود قاعدة متينة لتنفيذ الم�ساريع التقنية م�ستقبال.  
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الجامعة اإلسالمية
تزور الهيئة العامة للزكاة والدخل

ا�ستقبلت الهيئة العامة للزكاة والدخل �سباح يوم الإثنين 1438/4/4ه� 
في  الإ���س��الم��ي��ة  الجامعة  ط��الب  م��ن  2017/1/2م وف�������دا  ال��م��واف��ق 
في  وكان  الإ�سالمي،  القت�ساد  ق�سم  ال�سريعة  كلية  المنورة،  المدينة 
البرامج  المحيا )اإدارة  الأ�ستاذ من�سور بن محمد  ا�ستقبالهم كل من 
والمتابعة( والأ�ستاذ ب�سام بن عبدالرحمن العمار )الإدارة القانونية( 

و�سعادة الأ�ستاذ خالد بن محمد الحويزي )اإدارة البرامج والمتابعة(.

ومراحل  الهيئة  ع��ن  تاريخية  لمحة  ا�ستعرا�ص  اللقاء  خ��الل  ت��م 
وال�سريبة،  بالزكاة  الخا�سة  والأنظمة  ومهامها  واأهدافها  تطورها 
الطلبة  وجهها  التي  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  عن  الإجابة  جرت  كما 

اإلى قيادات الهيئة..  
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غرفة جازان تقيم ورشة تحت عنوان
"اإلجراءات اإللكترونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل" 

اإبراهيم بن علي ع�سيري مدير عام فرع الهيئة العامة  بح�سور الأ�ستاذ 
للزكاة والدخل في جازان وعدد من رجال و�سيدات الأعمال، اأقامت الغرفة 
التجارية ال�سناعية في جازان يوم الأربعاء الموافق 1438/3/8ه� ور�سة 
عمل بعنوان »الإجراءات الإلكترونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل«.   

 ا�ستملت الور�سة على �سرح مف�سل من الأ�ستاذ فهد المعجل مدير اإدارة 
وطرق  والدخل  للزكاة  العامة  بالهيئة  العامة  الإدارة  في  الآل��ي  النظام 
من  ال�سهادة  وطباعة  وال�سريبية  الزكوية  الإق���رارات  وتعبئة  الت�سجيل 

خالل بوابة الهيئة.
اأجابت  فقد  العمل  بور�سة  الأعمال  و�سيدات  رجال  من  الح�سور  اأ�ساد   
ال���ور����س���ة ع���ن ك��ث��ي��ر م���ن ال���س��ت��ف�����س��ارات 
اإل��ى  اإ�سافة  اإي���راد.  نظام  ع��ن  وال��ت�����س��اوؤلت 
والأ�ستاذ  المعجل  فهد  الأ�ستاذ  من  كل  قيام 

اإبراهيم ع�سيري بالرد على اأ�سئلة الح�سور.
في نهاية الور�سة �سكر مدير عام فرع الهيئة 
ال�سناعية بجازان  التجارية  الغرفة  بجازان، 
ورج��ال  وال�ست�سافة  ال�ستقبال  ح�سن  على 
والم�ساركة  الح�سور  على  الأعمال  و�سيدات 
المعجل  فهد  لالأ�ستاذ  �سكره  وق��دم  الفعالة 
مدير اإدارة النظام الآلي بالهيئة على �سرحه 

المف�سل. 
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 �سدر مر�سوم ملكي ب�ساأن الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 
1437 / 1438ه�  في 23 ربيع الأول 1438 ه� الموافق 22 دي�سمبر 

2016 م جاء ن�سه:
ِبَعْوِن اهلل تعالى نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك المملكة 
العربية ال�سعودية بعد الطالع على المواد )72، 73، 76، 78( 
اأ /  من النظام الأ�سا�سي للحكم ال�سادر بالأمر الملكي رقم ) 
90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�. وبعد الطالع على المواد )25، 
26، 27( من نظام مجل�ص الوزراء ال�سادر بالأمر الملكي رقم 
) اأ / 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�. وبعد الطالع على المر�سوم 
الملكي رقم )م / 6( بتاريخ 12 / 4 / 1407ه� الذي َيُن�صُّ على 
بدء ال�سنة المالية للدولة في اليوم العا�سر من برج الَجدي من 
رقم )157(  ال��وزراء  قرار مجل�ص  الطالع على  وبعد  كل عام. 
بتاريخ 12 / 9 / 1420ه�. وبعد الطالع على قرار مجل�ص الوزراء 
رقم )153( وتاريخ 17 / 4 / 1435ه�. وبعد الطالع على الأمر 
وتو�سية  1438ه���،   /  3  /  16 وتاريخ   )12937( رقم  ال�سامي 
مجل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية بتاريخ 20 / 3 / 1438ه� 
المالي  العام  ميزانية  �سقف م�سروفات  تحديد  على  بالموافقة 
1438 / 1439 بمبلغ )000ر000ر000ر890( ثمان مائة وت�سعين 
مليار ريال، واإيراداتها المتوقعة بمبلغ )000ر000ر000ر692( 
�ست مائة واثنين وت�سعين مليار ريال. وبعد الطالع على البيانات 
وم�سروفات  واإيرادات  الدولة،  وم�سروفات  باإيرادات  الخا�سة 
العامة  بالميزانية  الملحقة  الميزانيات  العامة ذات  الموؤ�س�سات 
للدولة، واإيرادات وم�سروفات الأمانات والبلديات لل�سنة المالية 
1438 / 1439 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 2345 
ق��رار مجل�ص  الط��الع على  وبعد  وت��اري��خ 22 / 3 / 1438ه����. 

الوزراء رقم )196( بتاريخ 23 / 3 / 1438ه�.
 َر�َسْمَنا بما هو اآت: 

أواًل:
المالية  لل�سنة  ال��دول��ة  م�����س��روف��ات  وتعتمد  اإي�����رادات  ر  ُت��َق��دَّ

1439/1438 وفقًا لما يلي:
مائة  �ست  )000ر000ر000ر692(  بمبلغ  الإي��رادات  ر  ُتَقدَّ  �  1  

واثنين وت�سعين مليار ريال.
 2 � ُتعتمد الم�سروفات بمبلغ )000ر000ر000ر890( ثمان مائة 

وت�سعين مليار ريال.
وثمانية  مائة  )000ر000ر000ر198(  بمبلغ  العجز  يقدر   �  3  

وت�سعين مليار ريال. 

ثانيًا:
الملحقة  الميزانيات  ذات  العامة  الموؤ�س��سات  ميزانيات  تعتمد 
بالميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 1438 / 1439 وفقًا لما 

يلي:
ر م�سروفات الموؤ�س��سات العامة لل�سنة المالية 1438 /   1 � ُتَقدَّ
1439 بمبلغ )000ر751ر872ر121( مائة وواحد وع�سرين مليار 
وثمان مائة واثنين و�سبعين مليونًا و�سبع مائة وواحد وخم�سين 

األف ريال.
 /  1438 المالية  لل�سنة  العامة  الموؤ�س��سات  اإي��رادات  ر  ُتَقدَّ  �  2  
ومائة  مليارًا  ع�سر  خم�سة  )000ر026ر164ر15(  بمبلغ   1439

واأربعة و�ستين مليونًا و�ستة وع�سرين األف ريال.
ُيْعَتَمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات   �  3 
المبا�سرة والم�سروفات ومقداره )000ر725ر708ر106( مائة 
وخم�سة  مائة  و�سبع  ماليين  وثمانية  مائة  و�سبع  مليارات  و�ستة 

وع�سرون األف ريال.

ثالثًا:
 /  1438 المالية  لل�سنة  والبلديات  الأم��ان��ات  ميزانيات  تعتمد 

1439 وفقًا لما يلي:
المالية 1438  لل�سنة  والبلديات  الأمانات  ر م�سروفات  ُتَقدَّ  �  1  
مليارًا  وخم�سين  واحد  )000ر577ر044ر51(  بمبلغ   1439  /

واأربعة واأربعين مليونًا وخم�ص مائة و�سبعة و�سبعين األف ريال. 
 /  1438 المالية  لل�سنة  والبلديات  الأمانات  اإي��رادات  ر  ُتَقدَّ  �  2
1439 بمبلغ )000ر342ر906ر6( �ستة مليارات وت�سع مائة و�ستة 

ماليين وثالث مائة واثنين واأربعين األف ريال. 
الإيرادات  بين  الفرق ما  للدولة  العامة  الميزانية  ُيْعَتَمد في   �  3
اأربعة  ومقداره )000ر235ر138ر44(  والم�سروفات  المبا�سرة 
وخم�سة  ومئتان  مليونًا  وثالثون  وثمانية  ومائة  مليارًا  واأربعون 

وثالثون األف ريال.

رابعًا:
البند  الفقرة )1( من  اإليها في  الم�سار  الإي��رادات  ُت�ْسَتْوَفى   �  1
)اأوًل( من هذا المر�سوم طبقًا لالأنظمة المالية، وُتوَدع جميعها 
في ح�ساب جاري وزارة المالية بموؤ�س��سة النقد العربي ال�سعودي.
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المراسيم الملكية

 2 � يودع في ح�ساب جاري وزارة المالية بموؤ�س���سة النقد العربي 
ال�سعودي - فيما يت�سل بالأمانات والبلديات والموؤ�س�سات العامة 
- ما يزيد من اإيراداتها المقدرة، وما لم يتم �سرفه من المبالغ 
الم�سحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية - بناًء على 
اإيراداتها  يزيد من  ما  - تخ�سي�ص  الجهات  تلك  اأي من  طلب 

المقدرة لل�سرف على احتياجاتها الفعلية. 

خامسًا:
والتعليمات  للدولة  العامة  الميزانية  وف��ق  النفقات  َرف  ُت�سْ

الخا�سة بها. 

سادسًا:
تفوي�ص وزير المالية لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما 

ياأتي: 
ال�سابقة ومن ح�ساب  ال�سنوات  التحويل من ح�ساب فوائ�ص   �  1

الحتياطي العام للدولة اإلى ح�ساب جاري وزارة المالية.
 2 � القترا�ص واإ�سدار اأدوات الدين واإ�سدار ال�سكوك باأنواعها 
- داخل المملكة العربية ال�سعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك 
من تاأ�سي�ص �سركات داخل المملكة وخارجها وتحديد �سكلها بما 
يخدم اأغرا�سها التي يتم تاأ�سي�سها من اأجلها، اأو اإبرام عقود اأو 
التي  الأحكام  ت�سمينها  ذلك  في  بما  ال�ساأن  هذا  في  اتفاقيات 
الأحكام  وبخا�سة  التفاقيات؛  اأو  العقود  تلك  طبيعة  ت�ستلزمها 
الواردة بقرار مجل�ص الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437ه� 

والأمر ال�سامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437ه�. 

سابعًا:
مع عدم الإخالل بما تق�سي به الفقرة )1( من البند )�ساد�سًا( 
اإي��رادات  في  فائ�ص  من  يتحقق  قد  ما  يحّول  القرار،  هذا  من 
الميزانية العامة للدولة اإلى ح�ساب الحتياطي العام للدولة، ول 

يجوز ال�سحب منه اإل وفقًا لالإجراءات النظامية المتبعة. 

ثامنًا:
 1 � تتم المناقالت بين اعتمادات اأبواب وف�سول وفروع الميزانية 
والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المخت�ص 
اأو رئي�ص الجهة ذات الميزانية الم�ستقلة اإجراء المناقالت بين 
والم�ساريع  البرامج  اعتمادات  وبين  الت�سغيلية،  النفقات  بنود 
على األ يزيد ما ُيْنَقل اإلى اأي بند اأو برنامج - اأو ي�ساف اإلى اأي 
منهما - على ن�سف اعتم�اده الأ�سلي، فيم�ا ع��دا بنود وبرامج 

الرواتب وما يزيد على ن�سف العتماد فيكون النقل منها بقرار 
المناقالت بين اعتمادات  المالية. وي�ستثنى من ذلك  من وزير 
التحول  ببرامج  الخا�سة  الميزانية  وف���روع  وف�سول  اأب���واب 
تر�سيد  مكتب  موافقة  �سبق،  لما  اإ�سافة  تتطلب  التي  الوطني، 

الإنفاق الراأ�سمالي والت�سغيلي.
من  بقرار  المعتمدة  الم�ساريع  تكاليف  بين  المناقالت  تتم   �  2
الم�ستقلة  الميزانية  ذات  الجهة  رئي�ص  اأو  المخت�ص  ال��وزي��ر 
اأي م�سروع معتمد على  تكاليف  اإلى  يزيد ما ي�ساف  األ  ب�سرط 

ن�سبة )10( في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 � تتم المناقالت بين تكاليف كل من برامج الت�سغيل وال�سيانة 
وما يزيد على )10( في المائة من التكاليف المعتمدة للم�ساريع 

بقرار من وزير المالية.

تاسعًا: 
اإ�سدار  اأو  له  �َص  ُخ�سِّ ما  غير  في  العتماد  ا�ستعمال  يجوز  ل 
اللتزام  اأو  العتماد  يتجاوز  بما  بال�سرف  اأو  باللتزام  اأم��ر 
القواعد  وتطبق  الميزانية،  في  اعتماد  له  لي�ص  م�سروف  باأي 

والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك.

عاشرًا:
 ل يجوز اإ�سدار قرار اأو اإبرام عقد من �ساأن اأي منهما اأن ُيَرتِّب 
التزامًا على �سنة مالية ُمْقِبَلة، ول ي�سمل ذلك ما يت�سل بالعقود 
ذات التنفيذ الم�ستمر اأو التنفيذ الَدْوِري - كعقود الإيجار والعمل 
والخدمات وتوريد الإعا�سة والأدوية والم�ستلزمات الطبية وعقود 
ر  َيَتَكرَّ الخدمات ال�ست�سارية وبرامج الت�سغيل وال�سيانة - التي 
في  ال�سنوية  العقد  قيمة  تكون  واأن  لها،  �سنوية  اعتمادات  د  َر�سْ
المالية  ال�سنة  اعتماد  من  ويتخذ  الميزانية  اعتمادات  ح��دود 
المبلغ  على  يرتبط  واأل  العقد  قيمة  لتحديد  مقيا�سًا  الأول���ى 

المعتمد لأغرا�ص اأخرى. 

حادي عشر: 
مبالغ  هناك  اأن   1439  /  1438 المالية  ال�سنة  خالل  َظَهَر  اإذا 
العتماد  يتجاوز  بما  الما�سية  ال�سنوات  خالل  بها  اللتزام  تم 
ر، َجاَز لوزير المالية - اأو من ُيِنيُبه - الإذن ب�سرف تلك  الُمَقرَّ
واإذا كان  المالية 1438 / 1439،  ال�سنة  المبالغ من اعتمادات 
فيتم  مبرر  غير  ت�سرف  عن  ناتجًا  اللتزام  هذا  في  التجاوز 
الرفع عن ذلك اإلى رئي�ص مجل�ص الوزراء لتخاذ ما يلزم نظامًا 

في هذا ال�ساأن.



29 العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ

ثاني عشر:
ما  بح�سب  جهة  لكل  )الوظيفية(  الإداري��ة  الت�سكيالت  ُتْعَتَمد 
وفقًا  اإل  تعديلها  يجوز  ول  للدولة،  العامة  الميزانية  به  َدَرت  �سَ

لالإجراءات النظامية المتبعة.

ثالث عشر: 
اإل  والعمال  والم�ستخدمين  الموظفين  ترقية  اأو  تعيين  يجوز  ل 
على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبال�سروط 

والأو�ساع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. 

رابع عشر: 
1 � ل يجوز خالل ال�سنة المالية اإحداث وظائف اأو مراتب اأو ُرَتب 

خالف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
 2 � ُي�ْسَتْثَنى من الفقرة )1( من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في 
مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف 
التي ُتْحَدث وفقًا لل�سروط التي ت�سمنها نظام الوظائف الموؤقتة.
3 � ل يجوز خالل ال�سنة المالية رفع المراتب والُرَتب المعتمدة 

في الميزانية العامة للدولة.
م�سميات  تحوير  المدنية  الخدمة  وزي��ر  من  بقرار  يجوز   �  4  
الوظائف وفقًا لمقت�سيات قواعد ت�سنيف الوظائف، وتخفي�ص 
المراتب، وذلك بناًء على تو�سية من لجنة مكونة من مندوبين 

من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العالقة.
بين  المعتمدة  الوظائف  نقل  المالية  وزير  بقرار من  يجوز   �  5  
ف�سول وفروع الميزانية وداخل الت�سكيل الإداري الواحد، وذلك 
بناًء على تو�سية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية 

ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العالقة. 

خامس عشر: 
الأوام��ر  به  تق�سي  ما  تطبيق  متابعة  الرقابية  الأج��ه��زة  على 
والقرارات  واللوائح  والتنظيمات  والأنظمة  الملكية  والمرا�سيم 

والتعليمات ذات ال�سلة. 

سادس عشر: 
ِدر وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الميزانية في  ُي�سْ

حدود القواعد المن�سو�ص عليها في هذا المر�سوم. 

سابع عشر:
على  المر�سوم  ه��ذا  في  ال���واردة  التنظيمية  الأح��ك��ام  ت�سري  ل 

الموؤ�س��سة العامة للخطوط الجوية العربية ال�سعودية. 

ثامن عشر:
على �سمو نائب رئي�ص مجل�ص الوزراء والوزراء وروؤ�ساء الأجهزة 

ه - تنفيذ مر�سومنا هذا.  المعنية الم�ستقلة - كل فيما َيُخ�سُّ
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تغطية

التطورات االقتصادية

االقتصاد العالمي
 يتوقع �سندوق النقد الدولي اأن ينمو القت�ساد العالمي بن�سبة )3.1( في المائة 
بنهاية عام 2016م، و)3.4( في المائة بنهاية عام 2017م. وي�سير ال�سندوق 
م�ستوى  عند  �سيكون  2017م  ع��ام  في  المتوقعة  النفط  اأ�سعار  معدل  اأن  اإل��ى 
العالمي  الطلب  معدل  يكون  اأن  اأوبك  منظمة  وتتوقع  اأمريكي.  دولر   )50.6(
على النفط بمقدار )95.3( مليون برميل يوميًّا، بن�سبة زيادة في معدل الطلب 
العالمي )1.3( في المائة تقريبًا في عام 2016م، وبن�سبة )1.1( في المائة 
 - المائة خالل عام 2015م.  في  بن�سبة )4(  ب�ارتفاع  مقارنة  في عام 2017، 
نمو القت�ساد العالمي، بح�سب �سندوق النقد الدولي، اأكتوبر 2016- في عام 

2015م )3.1 %(، في عام 2016 م )3.1 %(، في عام 2017 م )3.4 %(.
دولر   )50.8( م   2015 عام  في  اأمريكي(،  )دولر  النفط  اأ�سعار  معدل   -  
 )50.6( 2017م  عام  في  اأمريكيا(،  دولرا   43( م   2016 عام  في  اأمريكي، 

دولر اأمريكي.
منظمة  بح�سب  يوميًّا  برميل  )مليون  النفط  على  العالمي  الطلب  معدل   -  
اأوبك(، في عام 2015م )93(، وفي عام 2016 م )94.2(، وفي عام 2017 

م )95.3(. 
- ن�سبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015 م )4 %(، 

وفي عام 2016 م )1.3 %(، وفي عام 2017 م )1.1 %(.

 االقتصاد المحلي
 ُيعّد اقت�ساد المملكة من اأكبر القت�سادات في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
في  الإجمالي  المحلي  الناتج  المائة من  في  ن�سبته )25(  ما  يمثل  اإذ  اإفريقيا 
المنطقة وقد ت�ساعف حجم اقت�ساد المملكة حتى اأ�سبح من اأكبر 20 اقت�سادًا 
وبلغ متو�سط  والع�سرين عام 2003م.  ال�سابعة  المرتبة  العالم مرتفعًا من  في 
نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الما�سي )4( في المائة 
الراأ�سمالية  الم�ساريع  في  ريال  تريليون   )1.7( الحكومة  وا�ستثمرت  �سنويًّا، 
يبلغ  اأن  المتوقع  والتعليم وال�سحة. ومن  التحتية  البنية  المتمثلة في قطاعات 
بالأ�سعار  )2016م(  1438/1437ه�����  العام  لهذا  الإجمالي  المحلي  الناتج 
العامة  الهيئة  لتقديرات  وفقًا  ريال  مليار  الثابتة )2010 = 100( )2.581( 
لالإح�ساء، بارتفاع ن�سبته )1.40( في المائة، واأن ينمو القطاع النفطي بن�سبة 
والقطاع  المائة  في   )0.51( بن�سبة  الحكومي  والقطاع  المائة،  في   )3.37(
الخا�ص بن�سبة )0.11( في المائة، وقد حقق ن�ساط تكرير الزيت نموًا قدره 
المكونة  القت�سادية  الأن�سطة  �سمن  نمو  معدل  كاأعلى  المائة  في   )14.78(
للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. اأما معامل انكما�ص الناتج المحلي الإجمالي 
للقطاع الخا�ص غير النفطي الذي يعد من اأهم الموؤ�سرات القت�سادية لقيا�ص 
ن�سبته  ارتفاعا  ي�سهد  اأن  المتوقع  فمن  ككل  القت�ساد  م�ستوى  على  الت�سخم 
)0.99( في المائة في عام 1437 / 1438ه� )2016م( مقارنة بما كان عليه 

في العام ال�سابق وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة لالإح�ساء. 
النفط خالل  اأ�سعار  اأدى انخفا�ص  بالنفط،  القوي  المملكة  ولرتباط اقت�ساد 

 وزارة المالية تصدر بيانًا تفصيليًّا
 بمناسبة صدور الميزانية  

للدولة  العامة  امليزانية  صدور  مبناسبة  بيانًا  املالية  وزارة  أصدرت 
للسنة املالية 1438 / 1439هـ  أوضحت خالله:
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العامين الما�سيين اإلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، واأثر �سلبًا 
في ت�سنيف المملكة.

 وبالن�سبة اإلى الت�سخم، اأظهر الرقم القيا�سي لتكلفة المعي�سة - وهو اأهم موؤ�سرات 
الم�ستوى العام لالأ�سعار - ارتفاعًا ن�سبته )4. 3( في المائة خالل العام الجاري 

2016م طبقًا ل�سنة الأ�سا�ص )2007( مقارنة بما كان عليه في عام 2015م.
 تهدف ال�سيا�سة المالية في المملكة اإلى تقوية و�سع المالية العامة ورفع كفاءة 
الإنفاق الحكومي وتهدف اإلى الو�سول اإلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقًا 
الوطني  التحول  برنامج  منها  التي  وبرامجها  المملكة 2030«  »روؤية  لتوجهات 
القت�سادي  النمو  تحفيز  في  ي�سهم  وبما  المختلفة  الحكومية  للجهات   2020

وتدفق ال�ستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخا�ص.

النتائج الفعلية للسنة المالية 143٨/1437)2016م(:

اإليرادات
 يتوقع اأن ي�سل اإجمالي الإيرادات لعام 2016م اإلى )528( مليار ريال بزيادة 
مليار   )514( البالغ  الميزانية  في  م��ق��ّدرًا  ك��ان  ما  على  المائة  في   )2.7(
ريال. كذلك يتوقع اأن تبلغ الإيرادات غير النفطية )199( مليار ريال مقارنة 
النفطية  الإي��رادات  العام.  المقدرة �سمن ميزانية هذا  ريال  مليار  ب� )181( 
الإي��رادات  لمقارنة  الحالية  وال�سنة  ال�سابقة  المالية  لل�سنوات  النفطية  وغير 

بمليار ريال �سعودي � 2012م الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال، فيما بلغت 
الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال بمجموع 1246 مليار ريال.

غير  الإي���رادات  بلغت  فيما  ري��ال،  مليار   1035 النفطية  الإي���رادات  � 2013م   
النفطية 118 مليار ريال بمجموع 1153 مليار ريال.

 � 2014م الإيرادات النفطية 913 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 
126 مليار ريال بمجموع 1039 مليار ريال.

 � 2015م الإيرادات النفطية 446 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 
166 مليار ريال بمجموع 612 مليار ريال. 

� 2016م ما تم تقديره في الميزانية، الإيرادات النفطية 333 مليار ريال، فيما 
بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال.

الإي���رادات  فبلغت   ،2016 العام  نهاية  حتى  والمتوقعة  الفعلية  الإي���رادات   �  
النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال 

بمجموع 528 مليار ريال. 

اإليرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 
1437 / 143٨هـ )2016( 

 مقارنة بال�سنة المالية ال�سابقة  1436 / 1437 )2015م(
 الر�سوم الجمركية  25.940 20.800
 العوائد المتحققة من موؤ�س�سة النقد  35.400 62.200
 مبيعات ال�سلع والخدمات  15.100 14.100
 ر�سوم المنتجات النفطية  16.200 15.500
 العوائد المتحققة من �سندوق ال�ستثمارات العامة                     15.00015.000
 ال�سرائب على الدخل والأرباح والمكا�سب الراأ�سمالية     14.60014.500
 الغرامات والجزاءات والم�سادرات        9.200 7.500
 ال�سرائب على التاأ�سيرات  7.100 7.900
 ح�سة الحكومة من الت�سالت  3.700 4.800
 ر�سوم التبغ  60 4.800
 ر�سوم ا�ستخدام الطيف الترددي  500 500
 الإيرادات المتنوعة غير الم�سنفة في مكان اآخر  8.450 1.800
 المقابل المالي للتعدين  550 600
 العوائد المتحققة من الجهات الأخرى  0 15.000
  الزكاة  14.100 14.000
 اإجمالي الإيرادات غير النفطية  165.900 199.000
 اإجمالي الإيرادات النفطية  446.439 329.000
اإجمالي الإيرادات  612.339 528.000

- يتوقع أن يصل إجمايل اإليرادات  )528( مليار ريال 
بزيادة )2.7 %( على ما كان مقّدراً يف امليزانية البالغ 

)514( مليار ريال.

- )أوبك( تتوقع أن يصل معدل الطلب العاملي على 
النفط )95.3( مليون برميل يومّيًا.
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المصروفات
بعد  ري��ال  مليار   )825( 2016م  لعام  الحكومية  الم�سروفات  تبلغ  اأن  يتوقع   
ا�ستبعاد ما يخ�ص الأعوام الما�سية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفا�ص 
يعادل )1.8( في المائة مقارنة بما �سدرت به ميزانية 2016م البالغ )840( 
مليار ريال، وهي اأقل ب�)15.6( في المائة من م�سروفات ال�سنة الما�سية التي 
بلغت )978( مليار ريال. وكان ال�سبب الرئي�ص في هذا النخفا�ص تراجع وتيرة 
ال�سرف على الم�ساريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل العام 
على  الحر�ص  مع  والجديدة  القائمة  الم�ساريع  ومراجعة  الإنفاق  �سبط  بهدف 
ال�ستمرار في �سرف الم�ستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ 
اإجمالي الم�سروفات بما فيها م�سروفات الم�ستحقات والتي ا�سُتبعدت للمقارنة 

بما �سدرت به الميزانية )930( مليار ريال. 
� عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال � الم�سروف الفعلي 873 مليار 

ريال بزيادة تقدر ب� )51 %(. 
� عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال � الم�سروف الفعلي 976 مليار 

ريال بزيادة تقدر ب� )41 %(.

الفعلي 1100  الم�سروف   � ريال  المقدرة 855 مليار  الميزانية  � عام 2014م   
مليار ريال بزيادة تقدر ب� )29 %(.

 � عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال � الم�سروف الفعلي 978 مليار 
ريال بزيادة تقدر ب� )14 %(.

 � عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال � الم�سروف الفعلي 825 مليار 
الفعلي  المن�سرف  بين  الفرق  تمثل  ريال  اإلى مبلغ 105 مليارات  اإ�سافة  ريال 
ال�سابقة وم�سروفات  المتوقعة وهي م�سروفات تخ�ص الأعوام  والم�سروفات 

مموله من الفوائ�ص. 
الإيرادات المتوقعة لل�سنة المالية الحالية           1437 / 1438ه� )2016م( 528
�سافي الإنفاق المتوقع لل�سنة المالية الحالية       1437 / 1438ه� )2016م( 825
 العجز المتوقع لل�سنة المالية الحالية                            1437 / 1438ه� )2016م( - 297
 اإنفاق يخ�ص ال�سنة المالية ال�سابقة                                     1436 / 1437ه� )2015م( 80
 اإنفاق يخ�ص م�ساريع الفائ�ص )النقل العام والإ�سكان ب�سكل رئي�ص(                         25
 �سافي الإنفاق على م�سروفات متاأخرة لل�سنوات الما�سية                                           105
�سافي الإنفاق المتوقع لل�سنة المالية الحالية       1437 / 1438ه� )2016م( 825
اإجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية ال�سنة المالية الحالية   1438/1437ه� )2016م(
مت�سمنًا م�سروفات متاأخرة لل�سنوات الما�سية تم دفعها         930

تمويل عجز الميزانية
نظرًا اإلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مّكنت من خف�سه باأقل من 
اإلى )297(  العجز عام 2016م لي�سل  اأن ينخف�ص  يتوقع  بالميزانية،  المقّدر 
اأعلى م�ستوياته عام 2015م بنحو )366( مليار  اإلى  اأن و�سل  مليار ريال بعد 

ريال، وقد ُمّول العجز من خالل القترا�ص من الأ�سواق المحلية والدولية. 
والقرو�ص  والخارجية  المحلية  الدين  لأدوات  الإ���س��دارات  اإجمالي  بلغ  حيث 
خالل ال�سنة المالية الحالية 1438/1437ه� )2016م( ما مجموعه )200.1( 
مليار ريال. ويتوقع اأن ي�سل اإجمالي حجم الدين العام في نهاية ال�سنة المالية 
الحالية 1437 / 1438ه� )2016م( اإلى ما يقارب )316.5( مليار ريال يمثل 
الثابتة  بالأ�سعار  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   )12.3( ن�سبته  ما 
المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع اأن تبلغ خدمة الدين العام الم�سددة خالل 
ال�سنة المالية الحالية )5.4( مليار ريال، في حين يتوقع اأن تبلغ خدمة الدين 
لل�سنة المالية القادمة )9.3( مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بال�سحب من 

الحتياطي العام للدولة.

حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية السنة 
المالية الحالية 1437 / 143٨هـ )2016م(:

 الدين العام المحلي  213.4 
103.1  الدين العام الخارجي  

اإجمالي حجم الدين العام  316.5 
� تطور حجم الدين العام من عام 2012 اإلى 2016 وفق الآتي:

عام 2012 بلغ اإجمالي الدين العام 84 مليار ريال، وفي عام 2013 بلغ 60 مليار 
ريال، فيما بلغ اإجمالي الدين العام في عام 2014م 44 مليار ريال، وفي عام 

2015م بلغ 142 مليار، وفي عام 2016م 316.5 مليار ريال.
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ميزانية السنة المالية القادمة 143٨ / 1439هـ )2017م(:
التنمية  مراحل  من  مهمة  مرحلة  لتمثل  )2017م(  العام  هذا  ميزانية  تاأتي 
القت�سادية في المملكة اإذ �سبق اأن اأقر مجل�ص الوزراء في جل�سته التي عقدها 
يوم الإثنين الثامن ع�سر من �سهر رجب لعام 1437ه� الموافق 25 اأبريل 2016م 
 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  برئا�سة 
حفظه اهلل - »روؤية المملكة 2030«، وكلف مجل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية 
بو�سع الآليات والترتيبات الالزمة لتنفيذ هذه الروؤية ومتابعة ذلك. واأن تقوم 
يلزم  ما  باتخاذ   - فيما يخ�سه  الأخ��رى - كل  الحكومية  والأجهزة  ال��وزارات 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  وجه  وقد  الروؤية.  هذه  لتنفيذ 
للمواطنين  المنا�سبة  بهذه  كلمة   - ورعاه  اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
اأكد فيها اأن هذه الروؤية لتحقيق ما ياأمله من اأن تكون بالدنا - بعون من اهلل 
وتوفيقه - نموذجًا للعالم على جميع الم�ستويات، موؤمال من جميع المواطنين 

العمل معًا لتحقيق هذه الروؤية الطموحة. 
والأجهزة  ال��وزارات  بع�ص  هيكلة  اأعيدت   »2030 المملكة  »روؤية  مع  وان�سجامًا 
ويحقق  المرحلة،  هذه  متطلبات  مع  يتوافق  بما  العامة  والهيئات  والموؤ�س�سات 
الكفاءة والفاعلية في ممار�سة اأجهزة الدولة لمهامها واخت�سا�ساتها على اأكمل 
م�ستقبل  اإلى  و�سوًل  للم�ستفيدين  المقدمة  الخدمات  بم�ستوى  ويرتقي  وجه، 

زاهر وتنمية م�ستدامة.
واحتوت الروؤية على عدد من الأهداف الإ�ستراتيجية، والم�ستهدفات، وموؤ�سرات 

في  ي�سترك  والتي  المحاور،  من  بعدد  ة  الخا�سّ واللتزامات  النتائج،  لقيا�ص 
ال�سوؤون  مجل�ص  واأق��ر  الربحي.  وغير  والخا�ص  العام  القطاع  من  كل  تحقيقها 
الروؤية  هذه  ترجمة  بهدف  ومتكامل  فاعل  حوكمة  اإط��ار  والتنمية  القت�سادية 
الإ�ستراتيجية  الأه��داف  من  جزًء  منها  كل  يحقّق  متعدّدة،  تنفيذية  برامج  اإلى 
والتوجهات العاّمة للروؤية. وتعتمد تلك البرامج على اآليات عمل جديدة تتنا�سب 
مع متّطلبات كل برنامج وم�ستهدفاته محدّدة زمنيًّا، و�ستطلق هذه البرامج تباعًا 
وفق المتطّلبات الالزمة و�سوًل لتحقيق »روؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030«.

وفي هذا ال�سدد قام المجل�ص بتاأ�سي�ص عدد من الأجهزة الممّكنة والداعمة لإطالق 
اإ�سافية  برامج  واإط��الق  فيها  الفجوات  وتحديد  وتقييمها  ومتابعتها  البرامج  هذه 
م�ستقباًل، ومنها مكتب الإدارة الإ�ستراتيجية والمركز الوطني لقيا�ص اأداء الأجهزة 
النفطية،  غير  الإي��رادات  تنمية  ووحدة  ال�سريع،  والتدخل  الإنجاز  ومركز  العاّمة، 
ال�سوؤون القت�سادية  الم�سروعات في مجل�ص  اإدارة  الإنفاق، ومكتب  تر�سيد  ومكتب 
قائمة  حكومية  جهة   24 م�ستوى  على  الوطني  التحول  برنامج  اأُطِلق  وقد  والتنمية. 
على القطاعات القت�سادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج 
)2020م(،  العام  اإل��ى  مرحلّية  بم�ستهدفات  مرتبطة  اإ�ستراتيجية  اأه��داف  على 
ومرحلة اأولى من المبادرات التي بداأ اإطالقها عام )2016م( لتحقيق تلك الأهداف 
اأُعدت  �سنوي.  ب�سكل  اأخ��رى  جهات  ت�سمل  مراحل  يتبعها  اأن  على  والم�ستهدفات، 
ميزانية عام 2017م في �سوء تطورات الو�سع القت�سادي المحلي والعالمي، بما في 
ذلك تقديرات اأ�سعار البترول، اإ�سافة اإلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية ب�سورة 
اأكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق ان�سباط مالي اأعلى. كذلك 
م�ساريع  اعتماد  عدم  مع  الوطني  التحول  برنامج  لمبادرات  مخ�س�سات  اعُتِمدت 
جديدة للجهات التابعة لمجل�ص ال�سوؤون القت�سادية والتنمية خارج برنامج التحول 
الأدنى مع  التابعة فقد قدرت بالحد  الم�ساريع الجديدة للجهات غير  اأما  الوطني، 
الت�سغيلي  الإنفاق  تر�سيد  مكتب  و�سي�ستمر  والع�سكرية،  الأمنية  الأو�ساع  مراعاة 
ارتفاع  معه  يتوقع  مما  والراأ�سمالية  الت�سغيلية  النفقات  مراجعة  في  والراأ�سمالي 
كفاءة الإنفاق في 2017م. ويتوقع اأن يرتفع اإجمالي الإيرادات لل�سنة المالية القادمة 
ليبلغ )692( مليار ريال )اأي بن�سبة 31 في المائة( مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا 
العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية ب�)480( مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 
2016م بن�سبة )46( في المائة، في حين ُقدرت الإيرادات غير النفطية ب�)212( 

مليار ريال بارتفاع )13( مليار ريال عن العام الحالي وبن�سبة )6.5( في المائة.

مقارنة اإليرادات بين عامي 2016 م - 2017 م
-الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 م

 - الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال - الإيرادات النفطية 329 مليار ريال 
باإجمالي 528 مليار ريال.

 -الإيرادات المقدرة لعام 2017م - الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال،اأما 

- 50.6 دوالر أمريكي معدل أسعار النفط املتوقعة 
يف 2017م.

 )199( إىل  تصل  أن  يتوقع  النفطية  غري  ــرادات  اإلي  -
مليار ريال.
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الإيرادات النفطية فتبلغ 480 مليار ريال وباإجمالي يبلغ 692 مليار ريال.
 قدّرت ميزانية ال�سنة المالية القادمة 1438 / 1439ه� )2017م( ب� )890( 
مليار ريال وهي اأعلى بن�سبة )8( في المائة من حجم الإنفاق المتوقع لل�سنة 
المالية الحالية 1437 / 1438ه� )2016م( الذي بلغ )825( مليار ريال. وقد 
التي   2020 الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  العتبار  في  الميزانية  اأخ��ذت 
اإ�سافة  خ�س�ص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره )42( مليار ريال، 
المالية  ال�سنوات  ميزانيات  فوائ�ص  من  اعتمادها  �سبق  التي  الم�ساريع  اإل��ى 

ال�سابقة واحتياجات القت�ساد لتحفيز النمو وخا�سة في القطاع الخا�ص.
 ومن اأ�سباب ارتفاع الإيرادات والم�سروفات المقدرة تعديل اأ�سعار الطاقة وما 

يتوقع من توجيه لدعم الفئات الم�ستحقة من المواطنين. 

القطاعات:
1 - قطاع اإلدارة العامة:

الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   28،463،916 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 26،770،107 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 26،716،039.

2 - القطاع العسكري:
الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   179،098،762 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 205،096،320 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 190،854،490. 

3 - قطاع األمن والمناطق اإلدارية:
الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   102،395،439 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 100،626،987 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 96،687،000.

4 - قطاع الخدمات البلدية:
الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   34،686،603 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 24،960،543 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 47،942،215.

٥ - قطاع التعليم:
 الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   207،144،501 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 205،826،142 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 200،329،066.

6 - قطاع الصحة والتنمية االجتماعية:
الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   124،835،481 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 101،435،223الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 120،419،691.

7 - قطاع الموارد االقتصادية:
 الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   36،797،919 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 38،248،009 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 47،260،814.

٨ - قطاع التجهيزات األساسية والنقل:
 الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   30،827،314 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 37،584،060 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 52،164،000. 

9 - وحدة البرامج العامة:
الم�سروفات المعتمدة )بعد توزيع مخ�س�ص دعم الميزانية( لميزانية ال�سنة 
ال�سنة  لميزانية  المن�سرف   95،750،065 الريالت(  )اآلف   2016 المالية 
المالية 2016 )اآلف الريالت( 84،452،609 الم�سروفات المقدرة لميزانية 

ال�سنة المالية 2017 )اآلف الريالت( 107،626،685.
الميزانية(  دعم  مخ�س�ص  توزيع  )بعد  المعتمدة  الم�سروفات   = الإجمالي   
المن�سرف   840،000،000 الريالت(  )اآلف   2016 المالية  ال�سنة  لميزانية 
الم�سروفات   825،000،000 الريالت(  2016)اآلف  المالية  ال�سنة  لميزانية 
وقد  الريالت(890،000،000  )اآلف   2017 المالية  ال�سنة  لميزانية  المقدرة 
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القت�سادية  التنمية  تعزز  التي  الأولوية  ذات  ال�ستثمارات  على  التركيز  تم 
الإطار  بتطوير  اللتزام  اإلى  اإ�سافة  الخا�ص.  القطاع  نمو  وتعزز  الم�ستدامة 
المتو�سط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العالقة 
للو�سول اإلى التكامل المطلوب وتحقيق اأهداف المملكة الإ�ستراتيجية من خالل 

ميزانية عامة فاعلة تعك�ص الواقع والتطلعات. 
المائة من  ن�سبته )7.7( في  اأي ما  العجز )198( مليار ريال  يبلغ  اأن  ويتوقع 
الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الثابتة، وبانخفا�ص قدره )33( في المائة عن 
ل جزئيًّا من خالل اإ�سدار اأدوات دين عام  العجز في العام الحالي، و�سوف يموَّ

جديدة )وفقًا لإ�ستراتيجية الدين العام(، اإ�سافة اإلى التحويل من الحتياطي.
من  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  الميزانية  ت�سمنته  م��ا  الأب���رز  ا�ستعرا�ض  يلي  وفيما 

اعتمادات مخ�س�سة لالإنفاق على القطاعات الرئي�سة: 

1- قطاع اإلدارة العامة: 
وت�سمنت  ريال،  مليار  نحو )27(  العامة  الإدارة  لقطاع  تم تخ�سي�سه  ما  بلغ 
مبادرة   )46( عددها  يبلغ  للمبادرات  جديدة  وب��رام��ج  م�ساريع  الميزانية 
التحول  برنامج  مبادرات  لتنفيذ  ريال،  مليون   )735( تبلغ  اإجمالية  بتكاليف 
المدنية(  الخدمة  والعمرة،  الحج  )العدل،  بوزارات  الخا�سة  الوطني 2020م 
الكفاءة  تحقيق  اإل��ى  والو�سول  ال���وزارات  بتلك  الأداء  لتطوير  تهدف  والتي 

والفاعلية في ا�ستخدام الموارد المتاحة للو�سول لجودة المخرجات. 

2- القطاع العسكري: 
وت�سمنت  ري��ال،  مليار   )191( نحو  الع�سكري  للقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ 
الجهات  متطلبات  لتوفير  قائمة  لم�ساريع  وزيادات  جديدة  م�ساريع  الميزانية 
رفع  ومتطلبات  والذخيرة  والت�سليح  والمعدات  التجهيزات  من  الع�سكرية 

القدرات الع�سكرية، كذلك المن�ساآت والإ�سكان.

3- قطاع األمن والمناطق اإلدارية:
ريال،  مليار  نحو )97(  الإداري��ة  والمناطق  الأمن  لقطاع  تم تخ�سي�سه  ما  بلغ   
اأبرزها م�ساريع لإن�ساء قواعد بحرية  القطاع م�ساريع جديدة  وت�سمنت ميزانية 
)تترا(،  الموحد  الأمني  الت�سال  �سبكة  من  الثانية  والمرحلة  الحدود،  لحر�ص 
الجديدة  للم�ساريع  التكاليف  اإجمالي  بلغ  حيث  قائمة  لم�ساريع  واإ���س��اف��ات 
من  الأمنية  المتطلبات  لتوفير  ريال  مليار   )12( القائمة  للم�ساريع  والإ�سافات 
مليارات   )8( مبلغ  منها  والذخيرة  والأ�سلحة  والمعدات  والتجهيزات  المن�ساآت 
كما  الأمنية،  وقطاعاتها  الداخلية  لوزارة  الأمنية  الإمكانات  دعم  لم�سروع  ريال 
�سي�ستمر ال�سرف من هذا المبلغ على الم�ساريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليًا، 
تم  والذي  الأمنية  المقرات  لتطوير  ال�سريفين  الحرمين  خادم  م�سروع  واأبرزها 
يجري  اأمنيًا  مقرًا   )1،350( اإن�ساء  على  وي�ستمل  مراحل  خم�ص  على  اعتماده 
تنفيذها حاليًا، وم�ساريع لإن�ساء خم�سة مجمعات �سكنية ت�ستمل على )10،000( 
تبلغ  �سريرية  بطاقة  حاليًا  تنفيذها  ج��اري  طبيتين  ومدينتين  �سكنية،  وح��دة 
)3،300( �سرير، وكذلك )4( مباٍن لالإ�سالحيات تم هذا العام اإنجاز )3( منها. 

4- قطاع الخدمات البلدية:
البلدية  ال�سوؤون  وزارة  وت�سمل  البلدية  الخدمات  لقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ   
والقروية والأمانات والبلديات نحو )55( مليار ريال، منها اأكثر من )7( مليارات 
الميزانية  وت�سمنت  والبلديات،  لالأمانات  المبا�سرة  الإي��رادات  من  ممولة  ريال 

م�ساريع جديدة واإ�سافات لبع�ص الم�ساريع البلدية القائمة بلغت )1.047( مليار 
ريال تركزت في م�ساريع التحول الوطني منها مبلغ )432( مليون ريال لم�سروع 
لم�سروع  ريال  مليون   )362( ومبلغ  الم�ساريع(  اإدارة  اأنظمة  وتح�سين  )تطوير 
الجديدة  الم�ساريع  تكاليف  بلغت  كما  البلدية(،  النفايات  اإدارة  اأنظمة  )تطوير 
)تنمية  بم�ساريع  تركزت  الوطني  التحول  لم�ساريع  ري��ال  مليارات  اأربعة   )4(
القيادات، وت�سريف مياه  لتحقيق ال�ستدامة وتطوير  الأداء  الإيرادات وتح�سين 
وتطوير  واإن�ساء  الح�سرية،  الطرق  �سبكة  وتطوير  واإن�ساء  وال�سيول،  الأمطار 
المباني والمرافق البلدية، واأن�سنة المدن، وح�سر الأرا�سي والوحدات العقارية(.

٥- قطاع التعليم:

 بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 
نحو )200( مليار ريال، وت�سمنت الميزانية م�ساريع جديدة واإ�سافات للم�ساريع 
للبنين والبنات  التعليمية كافة  التعليمية والمدار�ص للمراحل  القائمة للمجمعات 
بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والُبنى التحتية للجامعات ومعاهد 

- القطاع النفطي سينمو بنسبة )3.37 %( والقطاع 
احلكومي بنسبة )0.51 %( والقطاع اخلاص بنسبة 

.)% 0.11(

كأعلى   )%  14.78( قــدره  منــواً  حّقق  الزيت  تكرير   -
املكونة  االقتصادية  األنشطة  ضمن  منو  معدل 

للناجت احمللي. 
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تغطية

وكليات  ومعاهد  والجامعات  للمدار�ص  الحالية  المرافق  وتاأهيل  التدريب  وكليات 
التدريب حيث بلغ اإجمالي التكاليف الم�سافة للم�ساريع الجديدة والقائمة بمبلغ 
التي  الم�ساريع  على  المبلغ  هذا  من  ال�سرف  �سي�ستمر  ريال،كما  مليار   )2.3(
يتم تنفيذها حاليًا بكافة مناطق المملكة وفقًا لما يلي:- �سي�ستمر تنفيذ م�سروع 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام »تطوير« البالغة تكاليفه )9( 
تلك  من  رف  �سُ وقد  القاب�سة«،  التعليم  »تطوير  �سركة  خالل  من  ريال  مليارات 
التكاليف ما يقارب مبلغ )2.4( مليار ريال. تم خالل العام المالي 1437 / 1438 
المناطق  بمختلف  جديدة  مدر�سة  ع�سرة  واإح��دى  مائة  اأربع   )411( عدد  ت�سلُّم 
األف وثالث مائة و�ستة و�سبعين مجمع ومدر�سة.  ويجري حاليًا تنفيذ )1،376( 
كما تم معالجة تعثر الم�ساريع الجاري تنفيذها. �سي�ستمر العمل ل�ستكمال تاأهيل 
كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ اأكثر من )5( مليارات ريال. 
ولقد  م�سيرته  الخارجي  لالبتعاث  ال�سريفين  الحرمين  خادم  برنامج  �سيوا�سل 
و�سل عدد الُمبتعثين من الطلبة والطالبات الدار�سين في الخارج الذين ُت�سرف 
اآلف  و�سبعة  مائتين   )207،000( على  يزيد  ما  )العالي(  التعليم  وزارة  عليهم 
طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات �سنوية تبلغ )16.5( مليار ريال، هذا عدا 
الموظفين الُمبتعثين من الجهات الحكومية. كما ت�سمنت الميزانية اعتماد عدد 
مليارات   )6( عن  يزيد  بمبلغ  الوطني  التحول  وم�ساريع  لبرامج  المبادرات  من 

ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لروؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030.
6ـ  قطاع الصحة والتنمية االجتماعية: 

مليار   )120( نحو  الجتماعية  والتنمية  ال�سحة  لقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ 
ريال، وت�سمنت الميزانية مبادرات جديدة وا�ستكمال اإن�ساء وتجهيز م�ست�سفيات 

المملكة، ويجري حاليًا تنفيذ  الأولية بجميع مناطق  الرعاية ال�سحية  ومراكز 
وتطوير )38( ثمانية وثالثين م�ست�سفى جديدًة بمناطق المملكة بطاقة �سريرية 
ب�سعة  اإلى مدينتين طبيتين،  اإ�سافة  �سرير،  ومائة  اآلف  ت�سعة  تبلغ )9.100( 
الحالي  المالي  العام  خ��الل  وت��م  �سريرًا،   )2.350( تبلغ  اإجمالية  �سريرية 
1437 / 1438 ت�سلم )23( ثالثة وع�سرين م�ست�سفى جديدًة بمختلف مناطق 
المملكة بطاقة �سريرية تبلغ )4.250( اأربعة اآلف ومائتين وخم�سين �سريرًا، 
وفي مجال الخدمات الجتماعية ت�سمنت الميزانية تطوير )9( مدن ريا�سية 
والتنمية  العمل  وزارة  اإمكانات  ودعم  للريا�سة،  العامة  الهيئة  مبادرات  �سمن 

الجتماعية لتحقيق اأهداف التنمية الجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.

7ـ  قطاع الموارد االقتصادية والبرامج العامة: 
نحو )155(  العامة  والبرامج  القت�سادية  الموارد  لقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ 
تبلغ  قائمة  لم�ساريع  وزي��ادات  جديدة  م�ساريع  الميزانية  وت�سمنت  ريال،  مليار 
نحو )51( مليار ريال، ل�ستكمال تنفيذ تو�سعة الم�سجد الحرام، ونزع الملكيات 
ال�سرورية لمحطات النقل وا�ستكمال الدائري الأول حول تو�سعة الم�سجد الحرام. 
كما ت�سمنت توفير مياه ال�سرب وتعزيز م�سادر المياه، وتوفير خدمات ال�سرف 
بات المياه، وا�ستبدال  ال�سحي، واإن�ساء ال�سدود وحفر الآبار وك�سف ومعالجة ت�سرُّ
ودعم  والكهرباء،  المياه  ا�ستهالك  وتر�سيد  ال�سحي،  وال�سرف  المياه  �سبكات 
بالطاقة  تعمل  محطة  منها  جديدة  تحلية  محطات  واإن�ساء  المتجددة  الطاقة 
مرافق  واإن�ساء  القائمة،  التحلية  محطات  وتو�سعة  وتحديث  وتطوير  ال�سم�سية، 
للمدن  التحتية  والُبنى  الزراعية،  والآفات  الأمرا�ص  ومكافحة  الأ�سماك،  ل�سيد 
ال�سناعية و�سوامع ومطاحن جديدة وتو�سعة القائم منها، وقد بلغ اإجمالي اأطوال 
واأربعين  واثنين  اآلف  وخم�سة  مائة  المنفذة )105.042(  ال�سرب  مياه  �سبكات 
كيلو مترًا منها )2.416( األفان واأربع مائة و�ستة ع�سر كيلو مترًا تم ت�سلمها خالل 
العام المالي 1437 / 1438 )2016م(، كما بلغ اإجمالي اأطوال �سبكات ال�سرف 
ال�سحي المنفذة )37.941( �سبعة وثالثين األفا وت�سع مائة وواحدا واأربعين كيلو 
العام  خالل  ت�سلُّمها  تم  مترًا  كيلو  واأربعون  وثمانية  األفان   )2.048( منها  مترًا 
وتنفيذ عدد )6( �سدود، و حفر عدد )62(  المالي 1437 / 1438 )2016م(، 
تنقية،  محطات   )5( وعدد  ال�سرف،  معالجة  محطات   )7( عدد  واإن�ساء  بئرًا، 
كما �سي�ستمر ال�سرف من هذا المبلغ على الم�ساريع المعتمدة من الأعوام المالية 
م�ساريع  القت�سادية  الموارد  ميزانية قطاع  وت�سمنت  القطاع.  ال�سابقة في هذا 

وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة اإجمالية تبلغ )11( مليار ريال.

٨ـ  قطاع التجهيزات األساسية والنقل:
مليار   )52( نحو  والنقل  الأ�سا�سية  التجهيزات  لقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ   
للمبادرات )116( مبادرة  وبرامج جديدة  الميزانية م�ساريع  وت�سمنت  ريال، 
بتكاليف اإجمالية )16.6( مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية 
وراأ�ص  ال�سناعيتين  وينبع  الجبيل  ومدينتي  البريدية  والخدمات  والمطارات 
وفرعية  وثانوية  رئي�سية  ط��رق  تنفيذ  تم  كما  التعدينية،  لل�سناعات  الخير 
مائة  خم�ص   )500( نحو  اأطوالها  اإجمالي  يبلغ  القائمة  للطرق  وا�ستكمالت 
ليبلغ  كافة،  المملكة  مناطق  في  حاليًا  تنفيذه  يتم  ما  اإل��ى  اإ�سافة  متر،  كيلو 
اإجمالي الطرق التي نفذت خالل خطتي التنمية التا�سعة والعا�سرة ما يقارب 
)65.000( خم�سة و�ستين األف كيلو متر، كما �سي�ستمر ال�سرف من هذا المبلغ 

على الم�ساريع المعتمدة من الأعوام المالية ال�سابقة في هذا القطاع.
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9 ـ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 
الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  لتكاليف  ريال  مليار  مبلغ )268(   خ�س�ص 
حتى عام 2020م. �سرف منها مبلغ )9( مليارات ريال في عام 2016م. كما 

ت�سمنت ميزانية هذا العام )2017م( مبلغ )42( مليار ريال. 
ميزانية برنامج التحول الوطني 2020 

 2016م  9 مليارات ريال
 2017م  42 مليار ريال
2018م � 2020م  217 مليار ريال

االإجمالي 268 االإجمالي 268 مليار ريال

الناجت احمللي اإلجمايل  انكماش  ارتفاع معامل   -
للقطاع اخلاص بنسبته )0.99 %(.

- سيصل إجمايل حجم الدين العام يف نهاية السنة 
املالية احلالية إىل ما يقارب )316.5( مليار ريال.

- خصص للقطاع العسكري )191( مليار ريال.
قطاع  لدعم  امليزانية  من  ريــال  مليار   )200( رصد   -

التعليم وتدريب القوى العاملة.

ودولية  دين محلية  اأدوات  اإ�سدار  الميزانية عن طريق  وتمويل عجز  المحلي، 
وقرو�ص، بلغت )200.1( مليار ريال عام 2016م وال�سحب من الحتياطي.

توجهات المالية العامة متوسطة األجل
 تاأثرت اإيرادات المملكة )كغيرها من الدول الم�سدرة للنفط( بتقلبات اأ�سعار 
النفط التي و�سلت اإلى ما دون 30 دولرًا اأمريكيًا، لذا تهدف توجهات المالية 
اإلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م  العامة على المدى المتو�سط 
على  والعمل  الإن��ف��اق  كفاءة  ورف��ع  النفطية  غير  الإي���رادات  تعزيز  خ��الل  من 
تحقيق الن�سباط المالي. وتتمثل الركيزة الأ�سا�سية لإدارة المالية العامة في 
توفير مزيد من ال�سفافية حول توجهات المالية العامة متو�سطة الأجل لتحديد 
بهدف  المقبلة  الخم�ص  ال�سنوات  مدى  على  التعديالت  وم�سار  الإ�ستراتيجية 
دعم النمو القت�سادي وتحقيق ال�ستقرار المالي والحد من اأثر تقلبات اأ�سعار 

النفط في الميزانية العامة للدولة من خالل العمل على ما يلي: 

1 ـ تحقيق توازن المالية العامة
 تهدف »روؤية المملكة 2030« اإلى �سبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية اإيرادات 
غير نفطية جديدة لتحقيق ال�ستقرار المالي وتنويع م�سادر الدخل وتبني �سيا�سات 
وترتيبها  المجدي  العائد  ذات  النوعية  الم�ساريع  على  التركيز  مع  ذلك  في  حازمة 
وما  الأداء.  ومراقبة  للمتابعة  فاعلة  اآليات  وو�سع  الإ�ستراتيجية،  الأولويات  بح�سب 

زالت الحكومة ت�ستهدف تحقيق توازن في الميزانية في ال�سنة المالية 2020م.

2 ـ إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى
 ترتكز اإ�ستراتيجية الدين العام متو�سطة المدى خالل ال�سنوات الأربع القادمة 

على المرتكزات التالية:
اأ � �سقف لم�ستوى الدين العام ن�سبته )30( في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

.AA2 بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير ت�سنيف ائتماني للمملكة
ب � اقترا�ض اأو اإ�سدار دين عام ب�سكل �سنوي خالل ال�سنوات الأربع القادمة بح�سب 
الحاجة اإلى القترا�ص وفي حدود القدرة ال�ستيعابية لالأ�سواق المحلية والعالمية.

ج� � النفاذ اإلى االأ�سواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع 
م�سادر التمويل.

د � تنويع اأدوات الدين الم�سدرة واإ�سدار الأدوات التي تتوافق مع اأحكام ال�سريعة 
كال�سكوك داخل وخارج المملكة. ج � تنويع العمالت الم�سدر بها الدين لت�سمل 

غير الريال بح�سب الحاجة واأو�ساع الأ�سواق. 

التوجهات المالية والتوقعات
نظرة عامة 

بناء  خ��الل  م��ن  ��ا  ق��ويًّ ماليًا  و�سعًا  الما�سي  العقد  خ��الل  المملكة  حققت 
لمواجهة  النفط؛  اأ�سعار  في  ارتفاعًا  �سهدت  التي  الفترة  في  الحتياطيات 
م�ستويات  خف�ست  كذلك  والعالمية،  المحلية  القت�سادية  ال��دورات  تذبذبات 
قرابة  العام  الدين  بلغ  اإذ  لالقترا�ص  الم�ستقبلية  القدرة  لتوفير  العام  الدين 
)44( مليار ريال اأي ما يعادل )1.7( في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في نهاية عام 2014م. ونظرًا اإلى تراجع اأ�سعار النفط بادرت الحكومة اإلى اتباع 
الناتج  اإلى  العجز  ن�سبة  وتر�سيده و�سبط  الإنفاق  لرفع كفاءة  اإجراءات فعالة 
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مقــال

ال�سلع  �سريبة  واأهمية  ماهية  الأ�سدقاء حول  من  مع مجموعة  حوار  في 
النتقائية التي اأقرتها دول مجل�ص التعاون الخليجي ومن المتوقع تطبيقها 
في ال�سعودية قريبا ا�ستف�سر اأحد الأ�سدقاء فيما اإذا كانت هذه ال�سريبة 
على  مفرو�سة  �سريبة  اأنها  ُي��دِرك  اأنه  رغم  ل؟  اأم  المواطن  تم�ص جيب 
الغازية  والم�سروبات  كالتبغ  العامة  ال�سحة  على  الأ�سرار  ذات  ال�سلع 
وم�سروبات الطاقة بهدف الحد من ا�ستهالكها وما يترتب على ا�ستهالكها 

من اأ�سرار �سحية واقت�سادية واجتماعية ونف�سية.
واإجابة عن ت�ساوؤله قلت له بداية يجب اأن ن�سع هذه ال�سريبة في اإطارها 
الحقيقي لنبني مواِقفنا بالموافقة والدعم لإقرارها وتطبيقها اأو بالرف�ص 
زي��ادة  مح�سلتها  ف��ي  ت�ستهدف  �سريبة  ه��ي  ه��ل  بمعنى  والمعار�سة، 
الإيرادات الحكومية من جيب المواطن، اأم اأنها �سريبة ت�ستهدف تخفيف 

الأعباء على جيب المواطن بالتزامن مع تخفيف الأعباء على الدولة؟
تخفف  اأو  المواطن  جيب  على  الأعباء  �ستزيد  كانت  اإذا  ما  نعرف  وكي 
منها، علينا اأن نعرف لماذا فر�ست هذه ال�سريبة؟ وعلى من؟ وما النتائج 
المتوخاة من فر�سها؟ وذلك في اإطار مفهوم الراأ�سمالية المتوح�سة التي 
ت�ستهدف ك�سب المال واإن كان من خالل منتجات م�سرة ب�سحة الفرد 
ويتم الت�سويق على اأنها منتجات مفيدة وذات اآثار اإيجابية في حياة الفرد 
ون�ساطه ومزاجه العام، وبمعنى اآخر ترويج ال�سرر ب�سورة جذابة وكاذبة 
النفع  اإظهار  اأو  الواقع،  في  عليه  لي�ست  بما  ال�سلعة  باإظهار  ومخادعة 
الم�ساهير  وا�ستخدام  نفعها،  من  اأكثر  �سررها  اأن  رغم  ال�سرر  واإخفاء 

ونجوم المجتمع للتغرير بالم�ستهلكين.
ال�سارة  ال�سلع  لمنع  ال��دول  توجه  عدم  اأو  قدرة  عدم  ي�ستغرب  منا  كثير 
كمنتجات التبغ، وم�سروبات الطاقة، والم�سروبات الغازية، والم�سروبات 
الدرا�سات  اأن  رغم  ال�سار  ال�سكر  من  كبيرة  كميات  على  تحتوي  التي 
الحياة،  وج��ودة  ال�سحة  على  اأ�سرارها  اأثبتت  وال�ستقرائية  العلمية 
حيث ترفع من معدلت الإ�سابة بال�سمنة وتداعياتها ال�سحية، واأمرا�ص 

ال�سكر وال�سغط، واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية، والإ�سابة بالجلطات 
الدماغية والف�سل الكلوي اإلى غير ذلك من الأمرا�ص الخطيرة التي تكلف 
لمعالجتها  �سنويا  الريالت  مليارات  الدولة  وتكلف  طائلة  اأم��وال  الفرد 
واجتماعية  نف�سية  وم�سكالت  اآلم  من  المر�سى  يعانيه  ما  اإل��ى  اإ�سافة 

واقت�سادية نتيجة الإ�سابة بها.
الإجابة معروفة، فالمنع غير ممكن لأ�سباب كثيرة منها احتمالية ن�سوء 
تجارة محرمة لهذه المنتجات ما يجعل النا�ص اأكثر اإقبال عليها حيث اإن 
��� قوة ال�سركات العابرة للقارات  �� وهو الأهم  كل ممنوع مرغوب. ومنها 
ا�ستطاعت  التي  غالبها  في  الإدماني  الطابع  ذات  ال�سلع  لهذه  المنتجة 
واإنفاق  الدولية،  بالتجارة  المعنية  الدولية  للمنظمات  نفاذها  خالل  من 
اأن  ال�سغط،  ومجاميع  الإع��الم  خالل  من  م�سالحها  لحماية  المليارات 
اإ�سافة  كثيرة  بمبررات  ال�سارة  للمنتجات  المنع  قوانين  �سدور  تمنع 
ر�سائل  من  المنتجات  هذه  علب  على  يكتب  اأن  يمكن  فيما  تدخلها  اإلى 
تحذيرية. بل اإن الأمر اأ�سواأ من ذلك حيث تنفق هذه ال�سركات المليارات 
لرعاية الأن�سطة الريا�سية لتوؤكد اأن هذه المنتجات تحقق عك�ص حقيقتها 
ولنا في ترويج الم�سروبات الغازية مثال وا�سح من قبل نجوم كرة القدم 
الأقوياء الأ�سداء رغم اأنها ت�سبب ه�سا�سة العظام ول ين�سح الريا�سيون 

ب�سربها والإكثار منها.
والقت�سادية  ال�سحية  بالحالة  ال�سارة  المنتجات  ه��ذه  كانت  واإذا 
والنف�سية والجتماعية ل يمكن منعها فبكل تاأكيد ل يمكن اأن تترك الدولة 
مواطنيها عر�سة لمخاطرها دون اأن تتخذ خطوات مهمة وموؤثرة في هذا 
التجاه من خالل التوعية ومن خالل البرامج العالجية كما تقوم به وزارة 
والم�سروبات  الطاقة،  وم�سروبات  التبغ،  منتجات  حيال  حاليا  ال�سحة 
ويمكن  ال�سكر،  من  كبيرة  كميات  على  تحتوي  التي  والمنتجات  الغازية، 
الحمالت  هذه  كثافة  يالحظ  اأن  والرقمي  التقليدي  لالإعالم  متابع  لأي 
وتفاعل المتابعين معها، ومنها حملة -وقفه عند حده- التي تنفذها وزارة 

د. عبد العزيز الغدير *
كاتب في صحيفة »االقتصادية« 

ضريبة "االنتقائية".. ومواجهة "توحش" الرأسمالية 
تهدف ضريبة السلع االنتقائية إلى حماية جيب المواطن وموازنة الدولة 
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ال�سحة حاليا للتوعية بمخاطر ال�سكر ومر�ص ال�سكر وتداعياته على بقية 
اأع�ساء واأجهزة الج�سم.

يتم  ل��م  م��ا  يكفيان  ل  وال��ع��الج  التوعية  م�ساري  ف��اإن  ال��ح��ال  وبطبيعة 
به  وطالبت  كافة،  ال��دول  فعلت  كما  اآخ��ر  م�سار  خ��الل  من  تعزيزهما 
المنظمات والجمعيات التي تكافح المنتجات ال�سارة، وهو رفع تكلفة هذه 
المنتجات من خالل زيادة ال�سريبة الجمركية على الم�ستورد منها، ومن 
خالل فر�ص �سريبة ال�سلع النتقائية على الم�ستورد والمنتج محليا منها 
التي تراوح بين 50 ��� 100 في المائة من قيمة بيعها في منافذ بيع التجزئة 
لكي يتجنب ا�ستهالكها عموما الأفراد من الطبقة المتو�سطة وما دونها 
على وجه الخ�سو�ص لأ�سباب اقت�سادية وهم من ي�سكلون اأغلبية ال�سكان، 
ا�ستهالكها  الدول ولحظت انخفا�سا في معدلت  وهو ما فعله كثير من 

نتيجة لذلك.
اإطارها  في  و�سعها  ويجب  اأه��داف  عدة  تحقق  �سريبة  اأم��ام  نحن  اإذن 
من  معا  الدولة  وم��وازن��ة  المواطن  جيب  حماية  في  المتمثل  ال�سحيح 
للقارات  العابرة  الكبرى  ال�سركات  في  المتمثلة  المتوح�سة  الراأ�سمالية 
اأثر نف�سي محدود  واأخرى ذات  �سلعا تحتوي على مواد منبهة  تنتج  التي 

اإل  ا�ستهالكها  من  التخل�ص  عليه  وي�سعب  ي�ستهلكها  من  عليها  يدمن 
من  الكثير  الدولة  وتكلف  تكلفه  مرحلية  عالج  وبرامج  طبية  بم�ساعدة 
القرار  اأ�سحاب  ودع��م  عليها  والموافقة  تقبلها  علينا  وبالتالي  المال، 
ل�سرعة تطبيقها وبحزم ودون تهاون للحد من ا�ستهالكها لحماية اأفراد 

المجتمع من اأ�سرارها ال�سحية والقت�سادية.
�سحته  تهمه  ل  من  يتحمل  لكي  تطبيقها  وندعم  نتقبلها  اأن  علينا  نعم 
المت�سررين  الآخرين  عالج  وتكاليف  عالجه  تكاليف  حوله  ومن  وبيئته 
منها ب�سببه، اإ�سافة اإلى اأهميتها في حماية اأبنائنا من المنتجات ال�سارة 
والحد من ا�ستهالكها وتوجيه اأموال المواطنين لل�سلع الأ�سا�سية والحيوية.
منع  مع  بالتزامن  النتقائية  ال�سلع  �سريبة  تطبيق  ل�سرعة  اأتطلع  ختاما 
لم�سروبات  الترويج  ومنع  لها،  والترويج  المنتجات  ه��ذه  عن  الإع��الن 
التوعية  حمالت  وتكثيف  ال��ع��ام��ة،  ال��م��راف��ق  ف��ي  بيعها  ومنع  ال��ط��اق��ة، 
اإدمانها، وكلنا ثقة  الوقوع فيها والتخل�ص من  بمخاطرها وكيفية تجنب 

بحكومتنا الر�سيدة للقيام بذلك حماية لأفراد المجتمع ولالقت�ساد.

*المقال ن�سر في �سحيفة »القت�سادية«

- الشركات العابرة للقارات تنتج سلعا يدمن عليها 
من يستهلكها ويصعب عليه التخلص منها إال 

مبساعدة طبية وبرامج عالج مرحلية.
- ال بد من دعم أصحاب القرار لسرعة تطبيق ضريبة 

السلع االنتقائية حلماية أفراد اجملتمع من أضرارها 
الصحية واالقتصادية.
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تقريـــر

نبذة مختصرة عن ديوان المظالم:
يرتبط  مســــتقلة  إداري  قــضــاء  هيئة  املــظــامل  ــوان  ديـ
واإلنصاف  العدل  إرســــاء  إىل  يسعى  بامللك،  مباشرة 
خالل  من  اإلدارة  أعمال  على  الفاعلة  القضائية  والرقابة 
األنظمة  تطبيق  حسن  لضمان  أمامه؛  املاثلة  الدعاوى 
مبا  التظلم،  وســائل  من  احلق  صاحب  ومتكن  واللوائح 
يكفل حماية احلقوق وتطبيق األحكام الشرعيــــة وحتقيق 
العربية  اململكــة  اهتمت  فقد  لذا  املظــامل،  ورد  العدل 
يف  للفصل  جهة  بتخصيص  توحيدها  منـذ  السعودية 
املظامل إىل أن اتضحت معامل ديوان املظامل وحتددت 
 )78 )م/  رقـم  امللكي  املــرســوم  مبوجب  اختصاصاته 
ديوان  أمــام  املرافعات  ونظام  ـــ،  1428ه  /9  /19 وتاريخ 
املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 3( وتاريخ 22/ 

1/ 1435هـ.
يسعى ديوان املظامل إىل حتقيق الرسالة السامية التي 
أنشئ ألجلها، بالفصل يف مظامل الناس وحتقيق العدالة 
الوزراء عام  أن كان شعبة بديوان جملس  املنشودة، منذ 
يشهد  املظامل  وديـــوان  احلــاضــر،  وقتنا  وإىل  ـــ،  1373هـ
املباركة  البالد  هذه  قيادة  تطلعات  يواكب  منــواً  حاليًا 
حماكم  يف  التوسـع  فكان  السعودية،  العربية  اململكة 
فيها  الــرافــع  اململكة،يتم  مناطق  جميع  يف  الــديــوان 
التكامل لتحقيق  وفق منظومة عمل قضائي ينشد فيها 

العدالة ورد املظامل. 

إعداد:

بسام بن عبد الرحمن العمار

المرافعات وإجراءات التقاضي 
أمام ديوان المظالم

مراحل نشأة الديوان
المرحلة االأولى:

مجل�ص  نظام  بموجب  ال��وزراء  مجل�ص  بديوان  المظالم  �سعب��ة  اإن�س����اء 
الوزراء ال�سادر بتاريخ 12/ 7/ 1373ه� الذي ن�ص في المادة )17( على 
اأنه: »ي�سكل بديوان مجل�ص الوزراء اإدارة عامة با�سم: )ديوان المظالم( 
وي�سرف على هذه الإدارة رئي������ص يعين بمر�س����������وم ملكي وهو م�س�����������وؤول 

اأمام جاللة الملك، وجاللته المرجع الأعلى له«.
المرحلة الثانية: 

حفظهم   ��� الأمر  ولة  راأى  المظالم  �سعبة  اإن�س������اء  من  فترة  م�سي  بعد 
اهلل ��� اإح��داث نقلة في عم��ل دي�������وان المظ�����الم ف�س�����در المر�س���������وم 
1374ه���   /9  /17 وتاري�������������خ   )8759  /13  /7( رق���������������م  المل��كي 
القا�سي: بت�سكيل دي����وان م�ستقل با�سم )ديوان المظالم( ويقوم باإدارته 

رئي�ص بدرجة وزير يعين بمر�سوم ملكي.
المرحلة الثالثة:

باعتبار  الملكي رقم )م/ 51(  المر�سوم  بتاريخ 17/ 7/ 1402ه� �سدر 
بالملك وذلك  المظالم هيئة ق�س��اء م�س���������تقلة مرتبطة مبا�سرة  ديوان 

وفقًا لنظامه ال�سادر بالمر�سوم ذاته.
وكانت اخت�سا�سات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي:

الق�ساء الإداري، الق�ساء التاأديبي، الق�ساء الجزائي، الق�ساء التجاري، 
اإلى  يحال  فيما  الف�سل  جانب  اإل��ى  الأجنبية،  الأح��ك��ام  تنفيذ  طلبات 
الديوان بقرار من مجل�ص الوزراء اأو الن�سو�ص التي ترد في بع�ص الأنظمة 

م�س����ندة الف�سل في المنازعات الواردة فيها اإلى الديوان.
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المرحلة الحالية:

الر�س������مي  بالإع���������الن  ُت��ّوَج  اأن  بعد  المرحلة  هذه  في  الديوان  يعي�ص 
الملك عبداهلل بن  ال�سريفين  تبناه خادم الحرمين  لأكبر م�سروع وطني 
عبد العزيز -رحمه اهلل-  تكاماًل زاهرًا وعط��اًء زاخرًا بتح������ديد الأطر 
الجديدة للق�ساء الإداري في المملكة العربية ال�س����عودية؛  وذلك ب�سدور 
المر�س����������وم  بموجب  له  التنفيذي���ة  العمل  واآلية  المظالم  ديوان  نظام 
المرافعات  ونظام  1428ه����،   /9  /19 وت��اري��خ    )78 )م/  رق�م  الملكي 
 /22 وتاريخ   )3 )م/  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر  المظالم  دي��وان  اأم��ام 
المظالم،   بدي����وان  الخا�سة  الأنظمة  �س�������ور  )مرف��������ق  1435ه���   /1
ونظ��������ام المرافع�����ات اأمام ديوان المظالم، والالئحة التنفي���ذية لنظام 

المرافعات اأمام ديوان المظالم(.

- أهم ما تضمنه النظام الجديد 

� تحويل فروع الديوان اإلى محاكم اإدارية.
بمدينة  اإداري��ة  ا�ستئناف  محكمة  اإلى  بالديوان  التدقيق  هيئة  تحويل   �

الريا�ص.

�  اإن�ساء محاكم ا�ستئناف اإدارية في بقية مناطق المملكة.
�  اإن�ساء المحكمة الإدارية العليا.

�  اإن�ساء مجل�ص الق�ساء الإداري، وتحديد اخت�سا�ساته.
بالق�ساة  تدقيقهما  وهيئات  والجزائي  التجاري  الق�ساءين  �سلخ   �

والأعوان من الديوان اإلى الق�ساء العام.
� النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة الع�سكرية.

 اختصاصات محاكم الديوان
تتكون محاكم الديوان وفقًا للمادة )8( من نظامه من الآتي:

1. المحكمة االإدارية العليا

2. محاكم اال�ستئناف االإدارية

- يستطيع كـــلٌّ من املكلف والهيئة العامة للزكـــــــاة 
والدخل )املدعي واملدعى عليه( تقدمي مذكرة 

استئناف أمام احملاكم اإلدارية.
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3. المحاكم االإدارية

وتبا�سر هذه المحاكم اخت�سا�ساتها وفقًا للمادة )9( من نظام الديوان 
من خالل دوائر م�سكلة من ثالثة ق�س������اة ويجوز في المحاكم الإدارية اأن 

ت�سكل من قا�ص واحد.
وا�ستنادًا اإلى )الق�سم الثاني/رابعًا/9( من اآلية العمل التنفيذية لنظامي 
رق�����������م  الملكي  بالمر�س�������وم  ال�سادرة  المظالم  ودي���������وان  ����اء  الق�س
)م/78( وتاريخ 1428/9/19ه�  الذي ين�ص على اأن: »يح������دد مجل�ص 
اأمام  المرافعات  نظام  �س������دور  بعد   - انتقالية  فترة  الإداري  ء  الق�سا
ال�ستئناف  محاكم  بعدها  لتبا�سر   - بموجبه  والعمل  المظالم  ن  دي��وا

الإدارية اخت�سا�ساتها«.
و)الق�س�����م الثالث/1( من الآلية الذي ين�ص على اأنه: »ل تتجاوز الفترة 
النتقالية التي يحددها المجل�ص الأعلى للق�ساء ومجل�ص الق�ساء الإداري 
�سنوات من  الآلية، مدة ثالث  اإليها في هذه  الم�سار  الأحوال-  �ب  -بح�س��
تاريخ تع����ديل نظام المرافعات ال�سرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية 

و�س������دور نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم والعمل بموجبه«.
     واإلى نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم ال�سادر بالمر�س���وم الملكي 
بتاريخ  بموجبه  العمل  تم  ال��ذي  1435/1/22ه�����  وت��اري��خ  )م/3(  رق��م 
1435/10/2ه�  قرر مجل�ص الق�ساء الإداري في البند )اأوًل( من مح�سر 

لأعمالها  العليا  المحكم�ة  مبا�سرة  تك������ون  ب��اأن   )  6/143 5( الجل�سة 
ومبا�سرة  النظام  من  الرابع  الباب  من  الراب�������ع  لف�سل  ا في  ال��واردة 
من  الثاني  الف�سل  في  ال��واردة  لأعمالها  الإداري��ة  تئناف  ال�س���� محاكم 

الباب الرابع من النظام في  1436/1/2ه�. 
اختصاصات المحاكم

اأواًل: المحكمة االإدارية العليا:

الديوان   نظام  من   )11( للمادة  وفقًا  العليا  لإداري��ة  ا المحكمة  تخت�ص 
بالنظر في العترا�سات على الأحكام التي ت�سدرها محاكم ال�ستئناف 

الإدارية، اإذا كان محل العترا�ص على الحكم ما ياأتي: 
تتعار�ص  ل  التي  الأنظمة  اأو  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأ. مخالفة 
معها، اأو الخطاأ في تطبيقها اأو تاأويلها، بما في ذلك مخالفة مبداأ ق�سائي 

تقرر في حكم �سادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب. �سدوره عن محكمة غير مخت�سة.

ج. �سدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د. الخطاأ في تكييف الواقعة، اأو في و�سفها.

طرفي   بين  �سدر  اأن  �سبق  اآخ��ر  لحكم  خالفًا  ن��زاع  في  ف�سله  ه���. 
الدعوى.

و. تنازع الخت�سا�ص بين محاكم الديوان. 
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ثانياً: محاكم اال�ستئناف االإدارية:

تخت�ص محاكم ال�ستئناف الإدارية وفقًا للمادة )12( من نظام الديوان 
بالنظر في الأحكام القابلة لال�ستئناف ال�سادرة من المحاكم الإدارية، 

وتحكم بعد �سماع اأقوال الخ�سوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.
ثالثاً: المحاكم االإدارية:

تخت�ص المحاكم الإدارية وفقًا للمادة )13( من نظام الديوان بالف�سل 
في الآتي:   

المدنية  الخدمة  نظم  في  المقررة  بالحقوق  المتعلقة  الدعاوى  اأ. 
ذوات  والأج��ه��زة  الحكومة  وم�ستخدمي  لموظفي  والتقاعد  والع�سكرية 

ال�سخ�سية المعنوية العامة الم�ستقلة اأو ورثتهم والم�ستحقين عنهم.
ب. دع���اوى اإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو ال�ساأن، 
متى كان مرجع الطعن ع����������دم الخت�سا�ص، اأو وج��ود عيب في ال�سكل، 
اأو عيب في ال�سبب، اأو مخالفة النظم واللوائح، اأو الخطاأ في تطبيقها اأو 
تاأويلها، اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�س������لطة، بما في ذلك القرارات التاأديبية، 

والقرارات التي ت�سدرها اللجان �سبه الق�سائية، والمجال�ص التاأديبية.
في  وم��ا   - العام  النفع  جمعيات  ت�سدرها  التي  ال��ق��رارات  وكذلك 
الإداري رف�ص  القرار  المت�سلة بن�ساطاتها، ويع���������ّد في حكم  حكمها - 
عليها  ال��واجب  من  ك������ان  قرار  اتخ����اذ  عن  امتناعها  اأو  الإدارة  جه��ة 

اتخاذه طبق����ًا لالأنظمة واللوائح.
ج. دع����اوى التعوي�ص التي يقدمها ذوو ال�ساأن عن قرارات اأو اأعمال 

جهة الإدارة.
د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

ه�. الدعاوى التاأديبية التي ترفعها الجهة المخت�سة.
و. المنازعات الإدارية الأخرى.

الدي���وان  والتجارية من محاك��م  الجزائية  الدوائر  �س��������لخ  يتم  اأن  واإلى 
اإلى المحاك���م الجزائية والتجارية في الق�ساء الع���ام وفقًا لما ت�سمنته 
العمل  اآلية  من  والث������امن  ال�س��������اد�ص  البندين  من  و8(   6( الفقرتان 
التنفيذية تخت�ص المحاكم الإدارية حاليًا، اإ�سافة اإلى ما �سبق بالف�سل 

في الآتي: 
 )241( رق��������م  ال��وزراء  مجل�ص  لقرار  وفقًا  التجارية  الدع���اوى  اأوًل: 

وتاريخ 1407/10/26ه� والقرارات ذات العالقة الالحقة له.
�سد  المخت�سة  الجهة  من  المرفوع�����ة  الجزائي�������ة  الدع���������اوى  ثانيًا: 
المتهمين بارتكاب الجرائم المن�سو�ص عليها في المر�س������������وم الملكي 

- ديوان املظامل يسعى إىل الفصل يف مظامل 
الناس وحتقيق العـدالة املنشودة.

- تختص احملكمة اإلدارية العليا بالنظر يف 
االعراضات على األحكام التي تصدرها حماكم 

االستئناف اإلدارية
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رق�������م )م/43( وتاريخ 1377/11/29ه�، والدعاوى الجزائية الموجهة 
�سد المتهمين بارتكاب الجرائم المن�سو�ص عليها في نظ�������������ام مكافحة 
العامة،  الأم��������وال  مبا�سرة  ونظام  التزوير،  مكافحة  ونظام  الر�سوة، 
ونظام  التجاري،  الغ�ص  مكافحة  ونظام  والذخائر،  الأ�س�������لحة  ونظام 

البيانات التجارية، وغير ذلك مما ت�سمنته ن�سو�ص نظامية خا�سة.
- دع����وى االإلغاء - الدعوى التاأديبية - دع���وى العقد االإداري - دع���وى 

التعوي�ض - الدع���اوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية.

مفهوم إجراءات التقاضي
رف���ع  كيفي�����ة  تت�سمن  التي  الإج��راءات  تلك  هي  التق���ا�سي  اإج��راءات 
للمحكمة  الطلب  تقديم  منذ  التب�����اع  الواجبة  والخطوات   الدع��������وى 
وحتى �سدور الحكم فيها، مرورًا بال�سروط الواجب توافرها في الدع����وى 
يتعلق  وما  والتبليغ،  والغياب  بالح�س����ور  المتعلقة  والمواعي��د  واأطرافها 
و�س���وًل  ذل�ك،  وغير  والت���دخ��������ل،  والإدخ����ال  الخ�س�����ومة،  بعوار�ص 

لط�رق الط�عن في الأح�ك��������ام.
- ملحوظة: المحاكم الإدارية )ديوان المظالم( ينظر جميع المنازعات 

التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها ب�سفتها �ساحبة �سلطة.
المبادئ األساسية إلجراءات التقاضي

1- الم�ساواة اأمام الق�ساء.                  2- مجانية الق�ساء.
3- تعدد درجات الق�ساء.                    4- عالنية الجل�سات.

5- �سفهية المرافعات.                         6- مبداأ احترام حقوق الدفاع.
7- مبداأ ت�سبيب الأحكام.

النطاق القانوني لعمل المحاكم اإلدارية

)ديوان المظالم(

-اأحكام ال�سريعة االإ�س������المية، وفقاً لما دل عليه كتاب اهلل ��� عز وجل ��� 

و�سنة نبيه ��� �سلى اهلل عليه و�سلم ��� وهما الم�سدران االأ�سا�سيان للمملكة 

العربية ال�سعودية.

��� وال مع �سنة  ��� عز وجل  - االأنظم��ة التي ال تتع������ار�ض مع كت������اب اهلل 

نبيه ��� �سلى اهلل عليه و�سلم.

- التقي����د باإجراءات نظرها بما ورد في نظام المرافعات اأمام المحاكم 

االإدارية )ديوان المظالم(.

عناصر صحيفة الدعوى

ومكان  وظيفته،  اأو  ومهنته  هويته،  ورق��م  للمدعي،  الكامل  اال�سم   -

اإقامته، ومكان عمله.

اأو وظيفته، ومكان  الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته  - اال�سم 

اإقامته، ومكان عمله.

- الجهة االإدارية ومقرها.

- تاريخ تقديم ال�سحيفة.

- المحكمة المرفوع اأمامها الدعوى.

- مكان اإقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة اإن لم 

يكن له مكان اإقامة فيها.
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- مو�سوع الدعوى.

- الطلبات.

-الم�ستندات اأو البيانات.

- يرفق ب�سحيفة الدعوى وم�ستنداتها �سور منها بعدد المدعى عليهم.

التعريف بالدعوى وشروط قبولها

- تعريف الدعوى:

يقوم  ما  اأو  مقبول  اإخبار  الإ�س�����المية:  ال�سريعة  علماء  عند  بها  يق�سد 
اأو لمن يمثله  اإن�سان طلب حق له  مقامه في مجل�ص الق�ساء ويق�سد بها 

اأو حمايته.
- عنا�سر الدعوى:

 اأطراف الدعوى.

 مو�سوع الدعوى.
 �سبب الدعوى.

- اأطراف الدعوى:

اأطراف الدعوى هم: 
المدعي والمدعى عليه  وكل من اأدخل اأو تدخل في الدعوى.

- تعريف المدعي والمدعى عليه:

المدعي هو: من يدعي خالف الظاهر، والمدعى عليه هو: من يتم�سك 
بالظاهر.

الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى اإلدارية
- ال�سفة

- الم�سلحة

- االأهلية

التبليغ
يتم الإبالغ بالمواعيد والإجراءات بكتاب م�سجل مع اإ�سعار بالت�سليم.

الإداري����ة  الدع�����وى  نظر  اإجراءات  تكون جميع  اأن  الأ�سل  - ملحوظة: 

كتابي��ة، ول تك����ون �سفهية اإل عندما يرى القا�سي ذلك.
التعويض

تعريف دعوى التعوي�ض هي:

مط��الب��ة �سخ�ص طبي��عي اأو اعتب�������اري خا�ص م�س��رور ل�سخ�ص اعتباري 
عام م�س���������وؤول عن فعل �سار اأمام الق�ساء الإداري باأداء مثل الحق محل 

ال�سرر اأو قيمته.
- اأركان الم�سوؤولية التق�سيرية:

1- الخطاأ           2- ال�سرر          3- العالقة ال�سببية
- الخطاأ قد يكون �سخ�سيا وقد يكون خطاأ مرفقيا.

-ال�سرر ال بد اأن يكون موجوداً فعاًل ومحققاً.

- العالق��ة ال�س����ببية بين الخط���اأ وال�سرر ويق�سد به اأن يكون ال�س��رر 

من�س�وباً مبا�سرًة لخطاأ االإدارة اأو الموظف في تاأديته للمرفق العام.

عوارض سير الدعوى اإلدارية

- انقطاع �سير الخ�سومة.

- وقف ال�سير في الدعوى االإدارية.

- ترك الدعوى االإدارية.

- التنازل عن الدعوى االإدارية.

اأن  يجوز  ولكن  بالإجماع  ي�س�����در  اأن  الحكم  في  الأ�س��ل  ملحوظة:   -

ي�سدر بالأغلبية وفي الكل ين�سب الحكم اإلى الدائرة.
ملحوظة: المنازعات الإدارية الأخرى مثل:

و�سبة  الق�سائي�����ة  اللج���ان  م��ن  ال�س�����ادرة  ال���ق���رارات  على  التظل��م 

الق�سائية مثل هيئة االت�ساالت وهيئة الكهرباء. 

- ديوان املظامل هيئة مســــتقلة يرتبط مباشرة 
بامللك.

- ديوان املظامل يشهد حاليًا منواً يواكب تطلعات 
قيادة البالد.

- اختصاصات الديوان، القضاء اإلداري، القضاء 
التأديبي، القضاء اجلزائي، القضاء التجاري، 

طلبات تنفيذ األحكام األجنبية.
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الناحية الشكلية :
المكلف  الأول���ى  ال�سريبية  ال��زك��وي��ة  البتدائية  الع��ت��را���ص  لجنة  اأخ��ط��رت 
1429/11/13ه���،  وتاريخ   1/409 رقم  الخطاب  بموجب  قرارها  من  بن�سخة 
وتاريخ   )957( رقم  بالقيد  اللجنة  هذه  لدى  وقيد  ا�ستئنافه  المكلف  وق��دم 
ربط  اإن  وحيث  الأ�سحى،  عيد  اإج��ازة  يلي  الذي  اليوم  وهو  1429/12/16ه���� 
ف��اإن  ل��ذا  ب��ال��زي��ادة،  م�سددة  مبالغ  اأظ��ه��ر  الب��ت��دائ��ي  ال��ق��رار  بموجب  الهيئة 
لتقديمه من ذي  ال�سكلية  الناحية  المكلف مقبول من  المقدم من  ال�ستئناف 
�سفة خالل المهلة النظامية، م�ستوفيًا ال�سروط المن�سو�ص عليها في الالئحة 

التنفيذية لنظام �سريبة الدخل.

الناحية الموضوعية:

البند االأول: الم�ساريف غير المعتمدة.
الهيئة  نظر  وجهة  بتاأييد  )ثانيًا/1(  البند  في  البتدائية  اللجنة  قرار  ق�سى   

ب�ساأن ا�ستبعاد بع�ص الم�ساريف بمبلغ )44.331.691( ريال.
الدخل  �سريبة  نظام  من   )16( المادة  اأن  فذكر  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
تن�ص على )عندما يبرهن دافع ال�سريبة على �سحة �سجالته وعلى اأنها تعطي 
فكرة حقيقة عن وارداته العمومية والمبالغ المح�سومة يمكنه تقديم البيان على 
اأ�سا�ص تلك ال�سجالت، واإذا ما �سادق مراقب ح�سابات قانوني معترف به دوليا 
على �سحة تلك ال�سجالت في اأي �سنة من �سني ا�ستحقاق ال�سريبة تعد البيانات 

المصاريف الواجبة الحسم
من الوعاء الزكوي والضريبي

يف يوم اإلثنن املوافق 1433/4/12هـ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم 
)169( وتاريخ 1432/6/6هـ واملكلفة بخطاب معايل وزير املالية رقم )6378( وتاريخ 1432/6/25هـ القاضي 
باستمرار اللجنة يف نظر استئنافات املكلفن والهيئة وقرارات جلان االعراض االبتدائية الزكوية الضريبية فيما 
يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر 
باملرسوم امللكي رقم )3321( وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديالته وفقاً ملا جاء يف الفقرة )ب( من املادة )80( 
من نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خالل ذلك 
االجتماع بالنظر يف االستئناف املقدم من )املكلف( على قرار جلنة االعراض االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل 
بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( على املكلف لعام 2003م. وقد 
قامت اللجنة بدراسة القرار االبتدائي املستأنف، وما جاء مبذكرة االستئناف املقدمة من املكلف، ومراجعة ما 

مت تقدميه من مستندات، يف ضوء األنظمة والتعليمات السارية على النحو التايل:
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المبلغ بالريالالبـــيـان

24.912.500أتعاب قانونية

4.171.433أتعاب قانونية أخرى

2.089.446أتعاب مهنية أخرى

1.779.966أتعاب مهنية مستحقة الدفع

2.958.174مصاريف تطوير الحاسب اآللي

8.420.172مصاريف متنوعة أخرى

44.331.691اإلجمالي

- مؤسسة النقد حددت مكافأة رئيس وأعضاء جمالس 
إدارات البنوك حيث ال تزيد على 5 % من األرباح.

- القرار الوزاري رقم )340( لعام 1370هـ يقضي بحسم 
التربعات واإلعانات املدفوعة للجمعيات اخلريية 

واملؤسسات االجتماعية.

المجموعة  ب��اأن  علما  )�سحيحة(  المذكورة  ال�سجالت  اأ�سا�ص  على  المبينة 
وذلك  دوليين  ح�سابات  مراجعي  قبل  من  المدققة  المالية  القوائم  قدمت 
اأن المجموعة تمثل  الزكوي /ال�سريبي عن عام 2003م، كما  تاأكيدًا لالإقرار 
اإحدى الموؤ�س�سات المالية الرائدة في المملكة العربية ال�سعودية التي تمار�ص 
المعامالت  حجم  العتبار  في  يوؤخذ  فعندما  فرعًا،   65 خالل  من  اأن�سطتها 
التي تجريها المجموعة والإيرادات والتكاليف المرتبطة بهذه المعامالت فاإن 
الهيئة  التي تطلبها  التف�سيلية  الفوري لبع�ص المعلومات  الإعداد وال�سترجاع 
يمكن  الذي  المنا�سب  بال�سكل  واإعدادها  التكاليف  هذه  ب�ساأن  لآخر  حين  من 
الهيئة من الطالع عليها لي�ص بالأمر ال�سهل وبالتالي فاإن عدم اإطالع الهيئة 
على بع�ص الم�ستندات الموؤيدة، التي تمثل جزًءا ي�سيرًا من تكاليف ال�سنة، ل 
يعني باأي حال من الأحوال اأن التكاليف المذكورة غير موؤيدة م�ستنديًّا، علمًا 
باأنه تم تدقيق القوائم المالية للمجموعة من قبل اثنين من مكاتب المراجعة 
 )44.331.691( وق��دره  مبلغ  اعتماد  ترى  المجموعة  فاإن  وعليه  العالمية، 
ريال �سمن الم�ساريف الواجبة الح�سم وذلك طبقا للقوائم المالية المدققة 
الهيئة  ا�ستف�سارات  بالإجابة عن  قامت  المجموعة  اإن  المقدم، حيث  والإقرار 
 31 في  المنتهية  المالية  ال�سنة  عن  المختلفة  بالم�ساريف  يتعلق  فيما  كافة 
اأنه  العتبار  في  الأخذ  البتدائية  واللجنة  الهيئة  على  فكان  دي�سمبر 2003م، 
يتم فح�ص البيانات المالية على �سبيل العينة وعدم ا�ستبعاد ن�سب  �سئيلة من 
الم�ساريف  من  تعد  التي  وغيرهما،  المهنية  والأتعاب  القانونية  الم�ساريف 

الالزمة وال�سائعة لكل اأنواع الأعمال، وتتكون هذه الم�ساريف من:  

اأنها  البتدائي  القرار  في  المبينة  النظر  وجهة  ح�سب  الهيئة  ترى  حين  في 
1426/8/1ه����  وت��اري��خ   )12/3699( رق��م  بالخطاب  المجموعة  من  طلبت 
يو�سح  ببيان  تزويدها  وتاريخ 1426/10/28ه���  رقم )12/4978(  والخطاب 
في  التنبيه  وت��م  لها  الموؤيدة  الم�ستندات  وتقديم  الم�سروفات  ه��ذه  طبيعة 
حالة  في  الم�ساريف  هذه  برف�ص  �ستقوم  الهيئة  باأن  المذكورين  الخطابين 
القانوني  المحا�سب  خطاب  اإن  وحيث  لها،  الموؤيدة  الم�ستندات  تقديم  عدم 
المطلوبة  التفا�سيل  يت�سمن  لم  وتاريخ 1427/3/14ه���  رقم )2006/3354( 
اأنها  اعتبار  على  رف�سها  تم  فقد  الم�ساريف  لهذه  الموؤيدة  والم�ستندات 

م�ساريف غير موؤيدة م�ستنديًّا.
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رأي اللجنة: 
البند االأول: اعتماد الم�ساريف المتنوعة

المقدم،  ال�ستئناف  وعلى  البتدائي،  القرار  على  اللجنة  اط��الع  بعد 
محور  اأن  للجنة  تبين  وم�����س��ت��ن��دات،  دف���وع  م��ن  ال��ط��رف��ان  ق��دم��ه  وم���ا 
البالغة  ال�ستئناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الم�ساريف المتنوعة 
)44.331.691( رياًل بحجة �سعوبة تجميع م�ستنداتها نظرًا لكبر حجم 
ن�ساط المجموعة، كما اأن القوائم المالية للمجموعة مدققة من قبل اثنين 
اأن المادة ال�ساد�سة ع�سرة من نظام �سريبة  من مكاتب المراجعة، كما 
�سادق  ما  متى  ال�سجالت  على  المبينة  البيانات  ب�سحة  تق�سي  الدخل 
محا�سب قانوني عليها، في حين ترى الهيئة عدم اعتماد هذه الم�ساريف 

لعدم تقديم المكلف تفا�سيلها والم�ستندات الموؤيدة لها.
م�ساريف  اأن  تبين  2003م  لعام  النهائي  الإق���رار  على  الط��الع  وبعد 
المكلف تبلغ )2.668.787.654( رياًل في حين تبلغ الم�ساريف غير 
اأنها ت�سكل ن�سبة  المعتمدة )44.331.691( رياًل مما ترى معه اللجنة 
تفا�سيل  اأن  كما  المكلف،  م�ساريف  باإجمالي  مقارنة  اأهمية  ذات  غير 
هذه الم�ساريف التي تتكون من اأتعاب قانونية واأتعاب مهنية وم�ساريف 
مبا�سرة  عالقة  لها  اأخ��رى  متنوعة  وم�ساريف  الآل��ي  الحا�سب  تطوير 
المكلف  ا�ستئناف  تاأييد  اللجنة  معه  ترى  مما  المكلف،  ن�ساط  بطبيعة 

واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
البند الثالث: اأتعاب المعامالت المدفوعة  

نظر  وجهة  بتاأييد  )ثانيًا/2(  البند  في  البتدائية  اللجنة  ق��رار  ق�سى 
البطاقات  �سركة  اإل��ى  المدفوعة  المعامالت  اأت��ع��اب  ب�ساأن  الم�سلحة 

الئتمانية بمبلغ )8.419.197( ريال.
يمثل جزءا  المبلغ  اأن هذا  وذكر  القرار  البند من  المكلف هذا  ا�ستاأنف 
من م�ساريف متنوعة قدرها )278.390.994( رياًل تم تقديم تفا�سيله 
بند  الك�سف  ه��ذا  ت�سمن  وق��د  الإق���رار  من   )10( رق��م  الك�سف  �سمن 
الهيئة  بمبلغ )42.447.707( ريالت وقد طلبت  المتنوعة  الم�ساريف 
بيانًا تحليليًا بالم�ساريف المتنوعة وقد تم اإدراج اأتعاب المعامالت مرة 
قبل  من  كان  التكرار  وه��ذا  ال�سهو،  طريق  عن  التحليل  هذا  في  اأخ��رى 
ت�سحيحها،  التي يجب  المادية  الأخطاء  وهو من  المق�سود  الخطاأ غير 

وبناء عليه يرى المكلف عدم اإ�سافة هذا البند اإلى ربح عام 2003م. 
البتدائي  القرار  في  المبينة  نظرها  وجهة  ح�سب  الهيئة  ترى  حين  في 
الم�سروف  هذا  تحميل  تكرار  اإلى  المبالغ  تلك  رف�ص  في  ا�ستندت  اأنها 
مع  المقدم  رقم )10(  الك�سف  في  المبلغ   هذا  العام حيث ظهر  خالل 
الإقرار الزكوي ال�سريبي النهائي كبند م�ستقل بم�سمى اأتعاب معامالت 
مدفوعة لبنوك غير مقيمة لقاء ا�ستخدام البطاقات الئتمانية من قبل 
�سمن   )4( رقم  الك�سف  في  اأخ��رى  مرة  وظهر  العمالء،  بطاقات  حملة 
بند الم�ساريف المتنوعة الأخرى البالغة )42،447،707( رياًل الواردة 

في الك�سف.
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
يكمن في طلب المكلف عدم اإ�سافة م�ساريف اأتعاب المعامالت اإلى ربح 
عام 2003م بحجة اأن تكرار اإدراج هذا البند �سمن الم�ساريف المتنوعة 



تم عن طريق ال�سهو، في حين ترى الهيئة اإ�سافة هذا البند لتكرار تحميله 
حيث ظهر كبند م�ستقل في الك�سف رقم )10(، وظهر مرة اأخرى �سمن 

الم�ساريف المتنوعة الأخرى في الك�سف رقم )4(. 
البند الثاني: اأتعاب معامالت مدفوعة لبنوك غير مقيمة

لل�سنة  الأخ��رى  المتنوعة  للم�ساريف  التحليلي  للبيان  اللجنة  وبرجوع 
المنتهية في 2003/12/31م ك�سف رقم )4( الُمعد من المكلف والمرفق 
مع خطابه رقم )2005/4320( وتاريخ 1426/10/18ه� تبين اأن هناك 
تكرارًا في بند اأتعاب معامالت مدفوعة لبنوك غير مقيمة لقاء ا�ستخدام 
البطاقات الئتمانية من قبل حملة تلك البطاقات، حيث اإنها ظهرت في 
تفا�سيل الك�سف من �سمن بنود اإجمالي الك�سف البالغ )42.447.707( 
ريالت، كما ظهرت مفردة �سمن الك�سف رقم )10( الُمعد من المكلف 
عليه  المتنوعة،  الم�ساريف  عنا�سر  النهائي �سمن  الإقرار  مع  والمقدم 
فاإن اللجنة ترى رف�ص ا�ستئناف المكلف لتكرار الم�سروف وتاأييد القرار 

البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص. 
البند الثالث: التبرعات  

نظر  وجهة  بتاأييد  )ثانيًا/3(  البند  في  البتدائية  اللجنة  ق��رار  ق�سى   
الهيئة ب�ساأن ا�ستبعاد التبرعات. 

مبلغ  ا�ستبعدت  الهيئة  اأن  وذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
ُتعد من  وهي  الريا�ص  في  م�سجلة  لمدر�سة  ريال مدفوعة   )100.000(
التبرعات  دفع  يمكن  وبالتالي  المجتمع  رقي  في  ت�ساهم  التي  الجهات 
والبالغة  اأخ��رى  بند  �سمن  تمت  التي  بالمدفوعات  يتعلق  وفيما  لها، 
)56.400( ريال والتبرعات الواردة �سمن الم�سروفات الم�ستحقة بمبلغ 
)2.145.694( رياًل فاإن البنك يتم�سك باعتمادها �سمن الم�سروفات 
من  عليها  وم�سادق  معتمدة  المالية  القوائم  اإن  حيث  الح�سم،  الواجبة 

محا�سب قانوني واأن ذلك كافيًا لقبولها.
البتدائي  القرار  في  المبنية  نظرها  وجهة  ح�سب  الهيئة  ترى  حين  في 
العالمية بالريا�ص والبالغة  التبرعات والمدفوعة للمدر�سة  عدم نظامية 
الجهات  المجموعة  تحدد  لم  التي  المبالغ  وكذلك  ريال،   )100.000(
المدفوعة لها والبالغ )2.202.094( رياًل، ا�ستنادًا اإلى المادة الرابعة 

ع�سرة من القرار الوزاري رقم )340( في 1370/7/1ه�.
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
العالمية  للمدر�سة  المدفوعة  التبرعات  اعتماد  المكلف  طلب  في  يكمن 
بالريا�ص والبالغة )100.000( ريال، حيث ُتعد من الجهات التي يمكن 
والبالغة )2.202.094(  الأخرى  التبرعات  لها، وكذلك  التبرعات  دفع 
رياًل، في حين ترى الهيئة عدم نظامية هذه التبرعات ا�ستنادًا اإلى المادة 

الرابعة ع�سرة من القرار الوزاري رقم )340( لعام 1370ه�. 

ال���وزاري رق��م )340( لعام  ال��ق��رار  ال��م��ادة )11( م��ن  اإل��ى  وب��ال��رج��وع 
للجمعيات  المدفوعة  والإعانات  التبرعات  بح�سم  تق�سي  التي  1370ه��� 
العربية  المملكة  في  بها  المعترف  الجتماعية  والموؤ�س�سات  الخيرية 
الحكومة،  طريق  عن  المدفوعة  والإعانات  التبرعات  وكذلك  ال�سعودية 
والموؤ�س�سات  الخيرية  الجمعيات  لي�ست من  العالمية  المدر�سة  اإن  وحيث 
لها  المدفوعة  الجهات  تفا�سيل  يقدم  لم  المكلف  اأن  كما  الجتماعية، 
وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  اللجنة ترى رف�ص  فاإن  لذا  الأخرى،  التبرعات 

القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
البند الرابع: مكافاأة اأع�ساء مجل�ض االإدارة  

ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/4( بتاأييد وجهة نظر الهيئة 
حول بند اأتعاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة. 

ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر اأن البنك �سركة م�ساهمة واأن 
هذه الأتعاب دفعت لأع�ساء مجل�ص الإدارة لقاء جهودهم وهي تتفق مع 
اأن القرار الوزاري رقم  المادة )10( من لئحة حوكمة ال�سركات ، كما 
)4800/3( لعام 1412ه� يجيز ح�سم الأتعاب المدفوعة لأع�ساء مجل�ص 
الإدارة غير ال�سعوديين في ال�سركات التي هم لي�سوا �سركاء فيها وعدم 
اإ�سافتها اإلى الوعاء ال�سريبي، وكما اأنه طبقًا للفتوى رقم )22664( لعام 
اأو بدلت ل يح�سب  المن�ساأة من رواتب  ياأخذه �ساحب  فاإن ما  1424ه�، 
�سمن الوعاء الزكوي وقد تم تاأكيد ذلك بخطاب الهيئة رقم )9/4097( 

في 1428/7/16ه�.
البتدائي  القرار  في  المبينة  نظرها  وجهة  ح�سب  الهيئة  ترى  حين  في 
ال�سركات  نظام  من   )227( للمادة  وطبقًا  م�ساهمة  �سركة  المكلف  اأن 
من  يكونوا  اأن  يجب  الم�ساهمة  لل�سركات  الإدارة  مجل�ص  اأع�ساء  ف��اإن 
ممثل  يتقا�ساه  ما  فاإن  ثم  ومن  يمثلهم،  من  اأو  ال�سركة  في  الم�ساهمين 
ال�سريك الأجنبي في مجل�ص اإدارة البنك محل ال�ستئناف يخ�سع لل�سريبة 
وفقًا لالأمر الوزاري رقم )4796/3( وتاريخ 1409/7/14ه�، كما اأن ما 
يتقا�ساه الأع�ساء ال�سعوديون يخ�سع للزكاة اأي�سا وفقًا لمقت�سى الخطاب 
الوزاري رقم )4800/3( وتاريخ 1413/7/8ه� باإ�سافة ما يح�سل عليه 
اأو  ال�سريبي  الوعاء  اإلى  الإدارة  مجل�ص  واأع�ساء  الرئي�ص  ونائب  رئي�ص 
الزكوي ح�سب الأحوال لأغرا�ص الربط بعد توزيع الأرباح، وقد تم تاأييد 
لعام   )343( رق��م  ال�ستئنافية  اللجنة  ق��رارات  بموجب  الهيئة  اإج��راء 

- املصاريف غري املؤيدة مستندّيًا يتم رفضها من 
اللجنة االستئنافية الضريبية.

- املادة )16( من نظام ضريبة الدخل تنص على 
)عندما يربهن دافع الضريبة على صحة سجالته 

ميكنه تقدمي البيان( .
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قضية العدد

1422ه�، ورقم )515( لعام 1425ه�، ورقم )808( لعام 1429ه�.
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
الإدارة  مجل�ص  اأع�ساء  مكافاأة  اإ�سافة  ع��دم  المكلف  طلب  في  يكمن 
ال�سعوديين وغيرهم اإلى الوعاء الزكوي وال�سريبي، حيث تم دفعها لهم 
لقاء جهودهم، كما اأن الفتوى رقم )22664( لعام 1424ه� تق�سي بعدم 
خ�سوع ما ياأخذه �ساحب المن�ساأة مقابل راتب اأو بدلت للوعاء الزكوي، 
اأع�ساء مجل�ص الإدارة من مكافاآت  اأن ما يتقا�ساه  الهيئة  في حين ترى 
رقم  ال��وزاري  للقرار  طبقًا  الأح��وال  بح�سب  ال�سريبة  اأو  للزكاة  يخ�سع 

)4800/3( لعام 1412ه�.
1413/3/2ه����  في  رق����م)1/35(  الهيئة  تعميم  على  اللجنة  وب��اط��الع 
ال�سركات  في  الإدارة  مجل�ص  مكافاأة  باعتبار   القا�سي   )2 )الفقرة 
جهد  مقابل  تدفع  لأنها  الح�سم  جائزة  الم�ساريف  �سمن  الم�ساهمة 
العربي  النقد  موؤ�س�سة  محافظ  وكيل  خطاب  على  وبالطالع  الأع�ساء، 
رئي�ص  مكافاأة  مقدار  تحديد  ب�ساأن  1414/3/1ه���  في  الموؤرخ  ال�سعودي 
لأع�ساء  ي�سرف  ما  يزيد  ل  حيث  البنوك،  اإدارات  مجال�ص  واأع�ساء 
من  ق��دم  ما  �سوء  وف��ي  الأرب���اح،  من  المائة  في   5 على  الإدارة  مجل�ص 
بيانات ولمعقولية هذا البند حيث بلغ اإجمالي دخل المكلف طبقًا لالإقرار 
النهائي لعام 2003م )4.105.337.313( رياًل، في حين تبلغ مكافاأة 
اأع�ساء مجل�ص الإدارة التي اأ�سافتها الهيئة اإلى الوعاء الزكوي وال�سريبي 
المكلف  ا�ستئناف  تاأييد  ترى  اللجنة  فاإن  عليه  ري��ال،   )1.467.000(
في طلبه عدم اإ�سافة مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة اإلى الوعاء الزكوي 

وال�سريبي واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
البند الخام�ض: الم�ستخدم من مخ�س�ض مكافاأة نهاية الخدمة 

ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/6( بتاأييد وجهة نظر الهيئة 
ب�ساأن مدفوعات مكافاأة نهاية الخدمة. 

اأن الهيئة لم ت�سمح بح�سم  ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر 
عند  ح�سمه  الهيئة  على  يجب  لذا  تكوينه،  عند  الخدمة  ترك  مخ�س�ص 
ا�ستخدامه، كما اأنه تطبيقًا للفتوى رقم )23408( لعام 1427ه� فاإنه ل 
تفر�ص الزكاة على اإيرادات المكلف اإذا اأنفقها في غير عرو�ص التجارة 
لأنها خرجت من ذمته، كما اأن تعميم الهيئة رقم )1/35( يجيز ح�سم 
م�سروفات ال�سنوات ال�سابقة لأغرا�ص الزكاة، كما اأنه �سبق اأن اأ�سدرت 
اللجنة ال�ستئنافية قرارها رقم )860( لعام 1429ه� بخ�سو�ص اعترا�ص 
البنك على الربط الزكوي ال�سريبي لعامي 2001م و2002م وق�ست فيه 
مكافاأة  مخ�س�ص  من  الم�ستخدم  وبح�سم  الهيئة  اإج��راء  باإلغاء  اللجنة 
نهاية الخدمة من اأرباح عامي 2001م و2002م، وعليه فاإن المكلف يرى 

ح�سم الم�ستخدم من مخ�س�ص ترك الخدمة من ربح العام.

في حين ترى الهيئة ح�سب وجهة نظرها المبينة في القرار البتدائي اأن 
الربط الزكوي على ال�سركاء ال�سعوديين تم في �سوء تعميم الهيئة رقم 
من  الم�ستخدم  بح�سم  والقا�سي  1426/4/14ه����  بتاريخ   )7/2057(
من  )المدفوع(  الم�ستخدم  اإن  حيث  المدة،  اأول  ر�سيد  من  المخ�س�ص 

المكافاأة خالل العام بح�سم من المخ�س�ص ول يتاأثر به ربح العام.
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
يكمن في طلب المكلف ح�سم الم�ستخدم من مخ�س�ص ترك الخدمة من 
العام  دفعها خالل  تم  الخدمة  ترك  مكافاأة  اأن  بحجة  ربح عام 2003م 
المخ�س�ص  ت�سمح بح�سم  لم  الهيئة  اأن  وبالتالي خرجت من ذمته، كما 
البتدائي  ال��ق��رار  به  ق�سى  بما  الهيئة  تتم�سك  حين  في  تكوينه،  عند 

ا�ستنادًا اإلى تعميم الهيئة رقم )7/2057( وتاريخ 1426/4/14ه�.
الإق��رار  مع  المرفق   )7( رقم  ك�سف  على  اللجنة  واط��الع  الدرا�سة  وبعد 
يبلغ  ال��خ��دم��ة  ت��رك  لمخ�س�ص  الف��ت��ت��اح��ي  الر�سيد  اأن  تبين  النهائي 
رياًل،  مبلغ )47.940.291(  اإ�سافة  تمت  كما  ريال،   )213.053.801(
المخ�س�ص  الم�ستخدم من  تم ح�سم  كما  العام،  »مخ�س�ص مكون« خالل 
والزكوي  ال�سريبي  الربط  اإلى  وبالرجوع  ري��اًل،   )33.569.479( البالغ 
ال�سادر بموجب خطاب الهيئة رقم 12/3981 وتاريخ 1428/7/11ه� تبين 
اأن الهيئة اأ�سافت المخ�س�ص المكون اإلى الوعاء الزكوي وال�سريبي للمكلف 
في حين لم تح�سم الم�ستخدم من المخ�س�ص لأغرا�ص الزكاة، وحيث اإن 
مخ�س�ص  من  ج��زًءا  ُيعد  الخدمة  نهاية  كمكافاأة  للموظفين  دفعه  تم  ما 
الهيئة  اإن  وحيث  ال�سابقة،  الأع��وام  خالل  التراكمي  الخدمة  نهاية  مكافاأة 
اأ�سافت هذا المخ�س�ص اإلى الوعاء في �سنوات تكوينه على اعتبار اأنه ل ُيعد 
جزًءا من الم�سروفات القابلة للح�سم عند احت�ساب الوعاء الزكوي، وحيث 
اإن دفع تلك المبالغ في �سنة ا�ستحقاقها ُيعد م�سروفًا حقيقيًا وتنطبق عليه 
ا�ستئناف  تاأييد  اللجنة  ترى  عليه  نظامًا،  المحددة  الم�سروف  خ�سائ�ص 

المكلف واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
للجهات  المدفوعة  المعامالت  اأتعاب  على  ال�سريبة  ال�ساد�ض:  البند 

غير المقيمة 
نظر  وجهة  بتاأييد  )ثانيًا/7(  البند  في  البتدائية  اللجنة  ق��رار  ق�سى   

الهيئة في فر�ص �سريبة اأرباح تقديرية على اأتعاب المعامالت. 
مبلغ  اأخ�سعت  الهيئة  اأن  وذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
)8.419.197( رياًل والمدفوع اإلى �سركتي فيزا وما�ستر كارد العالميتين 
البتدائية  اللجنة  على  �سهي  واأن��ه  تقديرية  اأرب��اح  اأ�سا�ص  على  لل�سريبة 
ت�ستطع  لم  وبالتالي  منها  والم�ستفيدين  المعامالت  اأتعاب  طبيعة  فهم 
تحديد القواعد ال�سريبية التي تنطبق عليها، كما اأن هذه المبالغ دفعت 
)البنوك  كارد  وما�ستر  فيزا  �سبكات  عبر  مقيمة  غير  مالية  لموؤ�س�سات 
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بطاقات  ل�سركات  مدفوعات  تمثل  ول  المالية(  والموؤ�س�سات  الأجنبية 
الئتمان ولكن تمثل مدفوعات عمولة وفوائد وبالتالي تمثل تكلفة اقترا�ص 
1407ه���  لعام   )1521( رقم  ال��وزاري  للقرار  وفقًا  لل�سريبة  تخ�سع  ل 
القا�سي بعدم خ�سوع عمليات الإيداع اأو الإقرا�ص التي تقوم بها البنوك 

الأجنبية العاملة خارج المملكة لل�سريبة.
البتدائي  القرار  في  المبينة  نظرها  وجهة  الهيئة ح�سب  ترى  في حين   
اأنه تم اإخ�ساع المبالغ المدفوعة كاأتعاب اإلى �سركتي فيزا وما�ستر كارد 
مقابل ا�ستخدام البطاقات الئتمانية من قبل حملة بطاقات عمالء �سامبا 
حيث ات�سح من الك�سف رقم )4( المرفق طي خطاب المحا�سب القانوني 
المبالغ مدفوعة  تلك  اأن  وتاريخ 1426/10/18ه���  رقم )2005/4320( 
غير  بنوك  اإل��ى  ولي�ص  خدمات  مقابل  ك��ارد  وما�ستر  فيزا  �سركتي  اإل��ى 
اإن �سركتي فيزا وما�ستر كارد �سركتان غير مقيمتين لذا  مقيمة، وحيث 
تم اإخ�ساعها لل�سريبة على اأ�سا�ص تقديري بواقع ربح 15 في المائة  على 
المكلف من  اإليه  ا�ستند  اأما ما  المدفوعة مقابل تلك الخدمات،  المبالغ 
المطالبة بعدم اإخ�ساع هذه الأتعاب طبقًا للقرار الوزاري رقم )1521( 
يخ�ص  ال��ق��رار  لأن  �سحيح؛  غير  ا�ستناد  فهو  1417/7/22ه�����  وت��اري��خ 
عمليات الإيداع اأو الإقرا�ص التي تقوم بها البنوك الأجنبية العاملة خارج 

المملكة وهو ما ل ينطبق على هذه الحالة.
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 

يكمن في طلب المكلف عدم فر�ص �سريبة جهات غير مقيمة على اأتعاب 
المعامالت المدفوعة ل�سركتي فيزا وما�ستر كارد بحجة اأن هذه الأتعاب 
ل تمثل مدفوعات ل�سركات بطاقات الئتمان، واإنما تمثل مدفوعات عمولة 
وفوائد اإلى اأع�ساء �سبكات هاتين ال�سركتين وبالتالي تمثل تكلفة اقترا�ص 
ل تخ�سع لل�سريبة وفقًا للقرار الوزاري رقم )1521( لعام 1407ه�، في 
حين ترى الهيئة خ�سوع هذه الأتعاب لل�سريبة بحجة اأن ا�ستناد المكلف 
غير �سحيح، حيث اإن القرار الوزاري رقم )1521( وتاريخ 1407/7/22ه� 

يخ�ص عمليات الإيداع اأو الإقرا�ص وهو ما ل ينطبق على حالة المكلف.
الزكوي   - ال�سريبي  الإق���رار  من   )10( رق��م  للك�سف  اللجنة  وب��رج��وع 
النهائي للعام المالي المنتهي في 31 /2003/12م وتحت بند الم�ساريف 
ل�سركتي  رياًل  مبلغ )8.419.197(  دفع  تم  باأنه  المكلف  اأقر  المتنوعة 
مقيمة  غير  لبنوك  مدفوعة  معامالت  مقابل  وذلك  كارد  وما�ستر  فيزا 
لقاء ا�ستخدام البطاقات الئتمانية من قبل حملة بطاقات عمالء �سامبا، 

- يجيز القرار الوزاري رقم )4800/3( لعام 1412هـ 
حسم األتعاب املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة غري 

السعودين من الوعاء الضريبي.
 - ما يأخذه صاحب املنشأة من رواتب أو بدالت 
ال يحسب ضمن الوعاء الزكوي طبقًا للفتوى رقم 

)22664( لعام 1424هـ 
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)اإق��رار(  ا�ستمارة  بها  ويقدم  و�سجالته  دفاتره  في  المكلف  بها  يعترف 
للهيئة، وهو ما لم يلتزم به المكلفون المذكورون اأعاله.

رأي اللجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
يكمن في طلب المكلف اإخ�ساع الجهات غير المقيمة لل�سرائح المتعددة 
باعتبار  اأن المجموعة ذات كيان قانوني م�ستقل وتتعامل مع هذه الجهات 
ب�سفتها م�ستفيدا من خدماتها، في حين ترى الهيئة اإخ�ساع الجهات غير 
المقيمة لل�سريبة باأعلى �سريحة بحجة اأن هذه الجهات تتعامل مع عدة 
المملكة  اأن�سطتها في  اإق��رارات مف�سلة عن  لم تقدم  اأنها  اأط��راف، كما 

حتى ت�ستفيد من ال�سرائح.
عادلة  لي�ست  طريقة  الهيئة،  ا�ستخدمتها  التي  الطريقة  اأن  اللجنة  وترى 
لأنها توؤدي اإلى حرمان تلك ال�سركات من حق كفله النظام لهم بال�ستفادة 
من ال�سرائح الدنيا لل�سريبة، وكان من الأولى اأن تتخذ الهيئة اأ�سلوبًا وت�سع 
غير  الجهات  على  الم�ستحقة  ال�سرائب  مقدار  لتحديد  مقبولة  اإج��راءات 
الهيئة  المقيمة والتي لها تعامالت مع عدد من المكلفين الم�سجلين لدى 
بحيث ت�ستفيد تلك الجهات من جميع ال�سرائح ال�سريبية ومن ثم يتم توزيع 
التي تعاملت معها ب�سكل عادل دون  المبلغ المطلوب �سداده على الجهات 
الإ�سرار بمكلف على ح�ساب مكلف اآخر. وعليه ترى اللجنة تاأييد ا�ستئناف 

المكلف واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
البند الثامن: غرامة التاأخير 

 ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/9 - 10( بتاأييد وجهة نظر 
الهيئة في فر�ص غرامة التاأخير على الم�ساهمين الأجانب وغرامة تاأخير 

على ال�سريبة الجزافية الإ�سافية.

مقيمة  غير  لجهات  دفعها  تم  المبالغ  هذه  اأن  الإق��رار  هذا  من  ويتبين 
فر�ص  وج��وب  يعني  ما  المملكة،  في  المجموعة  لعمالء  خدمات  مقابل 
�سريبة جهات غير مقيمة وبالتالي رف�ص ا�ستئناف المكلف وتاأييد القرار 

البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص. 
البند ال�سابع: اإخ�ساع الجهات غير المقيمة لل�سرائح المتعددة  

ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/8( بتاأييد وجهة نظر الهيئة 
وما�ستر  وفيزا  لرويترز  المدفوعة  المبالغ  على  ال�سريبة  احت�ساب  ب�ساأن 

كارد بواقع 30 في المائة. 
كيان  ذات  المجموعة  اأن  وذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
قانوني م�ستقل تتعامل مع ال�سركات اأعاله ب�سفتها م�ستخدما وم�ستفيدا 
ال�سرائب  احت�ساب  يجب  ف��اإن��ه  وبالتالي  الجهات  تلك  خ��دم��ات  م��ن 
الم�ستحقة على تلك الجهات ح�سب ال�سرائح ال�سريبية الواردة في النظام 

ولكل جهة على حده. 
البتدائي  القرار  في  المبينة  نظرها  وجهة  ح�سب  الهيئة  ترى  حين  في 
اأن �سركات فيزا وما�ستر كارد و رويترز تتعامل مع عدة اأطراف ومن ثم 
توحيد  لعدم  نظرًا  ال�سرائح  وت�ساعد  ت�سل�سل  اأكثر من مرة من  ت�ستفيد 
لإيراداتها  �سريبية  واإق���رارات  ح�سابات  بتقديمها  �سركة  لكل  الوعاء 
المتحققة كافة من اأن�سطتها المختلفة في المملكة، وعليه فقد تم اإخ�ساع 
باقي  مع  للعدالة  تحقيقًا  �سريحة  لأعلى  ال�سركة  لهذه  المدفوعة  المبالغ 
في  لأن�سطتها  �سريبية  اإق��رارات  ال�سركات  تقديم  حال  وفي  المكلفين، 
المملكة فالهيئة على ا�ستعداد لتعديل الربط من واقعها، والهيئة في ذلك 
و)15(  و)13(  و)12(  و)11(  و)4(   )1( المواد  م�سمون  اإلى  ت�ستند 
و)16( من نظام �سريبة الدخل، التي اأكدت في م�سمونها جميعًا اأن �سعر 
التي  كافة  ال��واردات  تطبق على  ال�سرائح  اأ�سا�ص  المتدرج على  ال�سريبة 

قضية العدد
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- تقضي املادة السادسة عشرة من نظام ضريبة 
الدخل بصحة البيانات متى ما صادق عليها حماسب 

قانوين.
- سعر الضريبة املتدرج على أساس الشرائح يطبق 

على الواردات كافة التي يعرف بها املكلف يف دفاتره 
وسجالته.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية ما يلي:

اأواًل: قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على قرار لجنة االعترا�ض 
االبتدائية الزكوية ال�سريبية االأولى من الناحية ال�سكلية.

ثانياً : وفي المو�سوع:
1 - تاأييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد الم�ساريف المتنوعة 
البالغة )44.331.691( رياًل واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى 

به في هذا الخ�سو�ص. 
م�ساريف  اإ�سافة  عدم  طلبه  في  المكلف  ا�ستئناف  رف�ص   -  2
العام  ربح  اإلى  رياًل   )8.419.197( البالغة  المعامالت  اأتعاب 

وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
البالغة  التبرعات  اعتماد  في طلبه  المكلف  ا�ستئناف  رف�ص   -  3
)2.302.094( رياًل وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�سى به في 

هذا الخ�سو�ص.
4- تاأييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم اإ�سافة مكافاأة اأع�ساء 
القرار  واإل��غ��اء  وال�سريبي  ال��زك��وي  ال��وع��اء  اإل��ى  الإدارة  مجل�ص 

البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
من  الم�ستخدم  ح�سم  طلبه  ف��ي  المكلف  ا�ستئناف  تاأييد   -5
البتدائي  القرار  واإلغاء  العام  ربح  من  الخدمة  ترك  مخ�س�ص 

فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
على  �سريبة  فر�ص  عدم  طلبه  في  المكلف  ا�ستئناف  رف�ص   -6
اأتعاب المعامالت المدفوعة للجهات غير المقيمة وتاأييد القرار 

البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
7- تاأييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اإخ�ساع الجهات غير المقيمة 
لل�سرائح المتعددة واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا 

الخ�سو�ص.
تاأخير  غرامة  وجوب  عدم  طلبه  في  المكلف  ا�ستئناف  تاأييد   -8

واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد ت�سديق وزير المالية. 

 ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر اأن المجموعة لها مبالغ موردة 
رياًل   )37.105.416( مقدارها  و2002م  2001م  عامي  عن  بالزيادة 
ويجب على الهيئة ترحيله ل�سنة 2003م وا�ستخدامه عند الربط على �سنة 

2003م قبل فر�ص غرامة التاأخير على الفروقات ال�سريبية اإن وجدت. 
في حين ترى الهيئة ح�سب وجهة نظرها المبينة في القرار البتدائي اأن 
جميع بنود ال�ستئناف تمت معالجتها من قبل الهيئة وفق قواعد المحا�سبة 
والمن�سورات  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات  ال�سريبي  النظام  وم��واد  ال�سريبية 
عليه  مختلف  هو  ما  النقاط  هذه  من  ولي�ص  ب�ساأنها  ال�سادرة  والتعاميم 
بل اإن معالجتها معلومة للجميع �سواًء المكلفين اأو المحا�سبين القانونيين 
للغرامة  الناتج عنها  الإ�سافي  ال�سريبي  اللتزام  اإخ�ساع  ثم وجب  ومن 

وفقًا لم�سمون المادة )15( لعام 1393ه� .
رأي اللجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما 
ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه 
مبالغ  وج��ود  بحجة  تاأخير  غرامة  فر�ص  عدم  المكلف  طلب  في  يكمن 
اأنه  الهيئة  ترى  حين  في  و2002م،  2001م  عامي  عن  بالزيادة  م�سددة 
ال�سريبية  المحا�سبة  قواعد  وفق  ال�ستئناف  بنود  جميع  معالجة  تمت 

ومواد النظام المعلومة للجميع.
م    2003 لعام  المعدل  وال��زك��وي  ال�سريبي  الربط  على  الط��الع  وبعد 
بموجب القرار البتدائي الم�ستاأنف عليه وال�سادر بموجب خطاب الهيئة 
ال�سريبية  المبالغ  اأن  تبين  1430/1/24ه�����  وتاريخ   )12/405( رق��م 
الم�سددة بالزيادة تبلغ )27.139.989( رياًل،كما تبين من هذا الربط 
المعدل عدم فر�ص الهيئة غرامة تاأخير لوجود مبالغ م�سددة بالزيادة. 
المكلف في طلبه عدم وجوب غرامة  ا�ستئناف  تاأييد  اللجنة  وعليه ترى 

تاأخير واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ص.
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تحسين االمتثال الضريبي 
تبداأ  الطويل  الأمد  ال�سريبي جهودًا ا�سالحية على  يتطلب تح�سين المتثال 
بتقوية وتعزيز التنظيم والإدارة في اإدارة ال�سرائب، وتطبيق اأنظمة تح�سيل 
قوية )مثل اأنظمة ال�سداد وال�ستقطاع(، وبناء القدرات في الوظائف الأ�سا�سية 
لإدارة ال�سرائب )الت�سجيل، تقديم الإقرارات والت�سديد، وتح�سيل الديون، 
المتثال  تح�سين  يتطلب  كما  العترا�سات(.  ومعالجة  المكلفين،  وخدمات 
ال�سريبي في الأغلب اأي�سًا اإ�سالحًا في الجوانب النظامية والق�سائية ل�سمان 
توفر ال�سالحيات ال�سرورية والجزاءات الرادعة واأنظمة واآليات فاعلة للبت 

في العترا�سات والختالفات. 
المتثال  مو�سوع  اإدارة  في  والت�سالت  المعلومات  تقنية  اأهمية  تزداد  كما 
)مثاًل من خالل الح�سول التلقائي على معلومات المكلفين من اأطراف ثالثة، 
وا�ستعمال الفوترة الإلكترونية لت�سهيل تنفيذ الرقابة والتحقق ب�سكل مبا�سر(. 
والأقاليم  الدول  بين  ال�سريبي  المتثال  لتح�سين  ال�سالح  اأولويات  وتختلف 
بما يعك�ص التفاوت في مراحل التطور والقدرات الإدارية ونطاق اإ�ساءة تطبيق 
يمكن  واح��دة(  )و�سفة  جاهز  واحد  حل  يوجد  ل  لذلك  ال�سريبي.  النظام 
تطبيقه في جميع الدول، وعليه يتعين ت�سميم الإ�سالحات التي تنا�سب و�سع 
وظروف كل دولة. اإن الثغرات ال�سريبية الأو�سع واإنتاجية الإيرادات ال�سريبية 
الأقل في القت�سادات النامية والنا�سئة توؤ�سر اإلى ح�سيلة اأكبر من الإيرادات 
يمكن اأن تحققها تلك القت�سادات من مبادرات تح�سين المتثال ال�سريبي. 
ويتعين في حالة هذه الدول التركيز اأوًل على اإيجاد وتثبيت الأركان الأ�سا�سية 
لالإدارة ال�سريبية )خا�سًة خدمات المكلفين، والفح�ص والتطبيق الإلزامي 

الفعال( كخطوة اأولى.

برنامج االمتثال الضريبي
برنامج المتثال ال�سريبي هو عبارة عن خطة عامة ت�سف في م�ستند واحد 
معظم المخاطر المهمة على المتثال التي تم تحديدها في النظام ال�سريبي، 
المخاطر، ول يق�سد من هذا  التعامل مع هذه  ال�سرائب  اإدارة  تنوي  وكيف 
برامج  هيكلة  ويتم  ال�سرائب.  اإدارة  في  العمل  اأوجه  تغطية جميع  البرنامج 
المكلفين،  اأوا�سط  المكلفين،  )كبار  الرئي�سة  المكلفين  فئات  حول  المتثال 
الأعمال ال�سغيرة والمتناهية ال�سغر، والأفراد( لتعالج مخاطر اللتزام في 
هذه الفئات. لقد تحولت الأغلبية العظمى من م�سالح ال�سرائب من الطرق 
المكلفين(  اإق��رارات  اأو معظم  لجميع  مكتبي  الفح�ص )فح�ص  في  القديمة 
اإلى نظام الربط الذاتي الذي يعتمد على اللتزام الطوعي من قبل المكلفين. 
لذلك فاإن الغر�ص من برنامج  المتثال ال�سريبي هو تحديد المخاطر المهمة 
في النظام ال�سريبي من خالل مجموعة من الإجراءات موجهة اإلى الأ�سباب 
اأو�سع  الرئي�سة لل�سلوك غير الملتزم. والهدف من هذا البرنامج هو اإحداث 
اأثر ممكن على المتثال الطوعي في جميع فئات المكلفين، اأي امتثالهم طوعًا 
لواجباتهم النظامية للت�سجيل، وم�سك ال�سجالت المطلوبة، وتقديم الإقرارات 
ال�سحيحة �سمن المهل النظامية، وت�سديد ال�سريبة دون تدخل من موظف 
ال�سرائب. وهناك منهج واأ�سلوب اإداري متعارف عليه يوؤدي اإلى النجاح في 
تطبيق اأ�سلوب الربط الذاتي ويتم ذلك من خالل تطبيق منهج متوازن يتاألف 
ب�سيطة،  واإج��راءات  اأنظمة  ووجود  المكلفين،  وم�ساعدة  وتثقيف  توعية  من 
المخاطر  اأ�سا�ص  على  المكلفين(  عينة من  التحقق )فح�ص  برامج  وتطبيق 

التي ت�سكلها عينات الفح�ص. 
لذلك فاإن الغر�ص من برنامج  المتثال ال�سريبي هو تحديد المخاطر المهمة 

لألهمية احملورية ملوضوع امتثال املكلفن لألنظمة النافذة ذات الصلة سنغطي يف هذا 
املقال كيف تقوم الدول بتحسن االمتثال الضريبي ملكلفيها من خالل إعداد برنامج سنوي 
يتم  ومتى  الربنامج،  هذا  إعداد  وخطوات  أهميتها،  حسب  اخملاطر  مع  التعامل  على  يركز 

حتديثه، وأهميته ألعمال إدارة الضرائب.

نافذة على العالم

إعداد:

حسين عبد الرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

برنامج تحسين االمتثال الضريبي
االمتثال الطوعي لجميع فئات المكلفين أحد أهم أهداف برنامج   االمتثال الضريبي 

إضافة إلى تحديد مخاطر النظام الضريبي   
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- حتسن االمتثال الضريبي يتطلب إصالحًا يف 
اجلوانب النظامية والقضائية وآليات فاعلة للبت يف 

االعراضات. 

- تزداد أهمية تقنية املعلومات واالتصاالت يف 
إدارة االمتثال الضريبي  للحصول التلقائي على 
معلومات املكلفن من أطراف ثالثة واستعمال 

الفوترة اإللكرونية.

- الثغرات الضريبية يف االقتصادات النامية والناشئة 
تؤشر إىل حصيلة أكرب من اإليرادات.

وتعيين الأولويات، واإعداد طرق التعامل مع المخاطر، واإظهار اأثر الإجراءات 
المنفذة، ويت�سم البرنامج باأنه دوري وتعليمي، والخطوات باخت�سار هي: 

1�� تقييم و�سع المتثال لفئات المكلفين كافة. 
2�� الإحاطة ب�سياق العمل.

3�� تحديد المخاطر.
4�� تقييم المخاطر وترتيبها ح�سب الأولوية.

5�� تحليل �سلوك مختلف فئات المكلفين.
6� تحديد خطط التعامل مع المخاطر.

7�� توثيق الإجراءات.
8�� مراقبة الأداء وتقييم النتائج.

مدة برنامج االمتثال ومتى يتعين تحديثه
يتعين مراجعة وتحديث برنامج المتثال �سنويًّا، وهذا العمل من �سمن المهام 
من  يمنع  ل  �سنويًّا  البرنامج  هذا  وكون  ال�سرائب.  لإدارة  الدورية  الرئي�سة 
مثل  المتف�سية  المخاطر  اأن��واع  بع�ص  مع  للتعامل  اأط��ول  لمدد  خطط  اإع��داد 

القت�ساد النقدي الذي تتطلب معالجته خططا متو�سطة وطويلة الأمد.

نقاط رئيسة في تصميم اإلدارة الضريبية
الأمثل  التوظيف  ي�سجع على  بهيكل �سحيح  امتثال  برنامج  وتنفيذ  اإعداد  اإن 
وتفعيل  المخاطر  اأه��م  على  التركيز  �سمان  طريق  عن  المتاحة  للموارد 
التكامل بين اأعمال الإدارات الوظيفية المختلفة. كما يوفر مثل هذا البرنامج 
معلومات مهمة لموظفي اإدارة ال�سرائب عن كيفية توجيه اأعمالهم، وهو يمثل 
�سجال �سفافا اأمام الغير عن خطط عمل هيئة ال�سرائب. اإن اإعداد برنامج 
امتثال ي�سكل تحديا اإداريا �سعبا خا�سة في اإدارات ال�سرائب ذات الخبرات 
المحدودة في تطبيق الأ�ساليب المتقدمة في تحليل المخاطر واإعداد خطط 
المتثال. ويتطلب مثل هذا البرنامج ت�سخير موارد مهمة من مختلف اإدارات 

هيئة الإيرادات. 
واإلى اللقاء في العدد المقبل ��� اإن �ساء اهلل. 

في النظام ال�سريبي من خالل مجموعة من الإجراءات الموجهة اإلى الأ�سباب 
الرئي�سية لل�سلوك غير الملتزم. والهدف من هذا البرنامج هو اإحداث اأو�سع 

اأثر ممكن على المتثال الطوعي في جميع فئات المكلفين.

قيمة برنامج االمتثال الضريبي 
مطلوب من جميع اإدارات ال�سرائب العمل �سمن ميزانيات محدودة ل تكفي 
هذه  تحتاج  لذا  واح��د.  وقت  في  النظام  في  المخاطر  جميع  لتغطية  مطلقًا 
الم�سالح  اإلى تطبيق منهجية تعتمد على المعلومات والأدلة لتحديد المخاطر 
الأهم التي تحيط بالنظام ال�سريبي ومن ثم بناًء على ذلك التوزيع والتوظيف 

الأمثل للموارد المتاحة لها. 
تنظيم  من  ال�سرائب  اإدارة  يمكن  دوري  ب�سكل  امتثال  برنامج  اإع��داد  اإن 
وتنفيذ  وو�سع  اأهميتها،  ح�سب  المخاطر  وترتيب  المخاطر،  تحديد  اأ�سلوب 
خطة لالمتثال  بطريقة ت�سمن التركيز على الم�سائل الأهم والتوظيف الأمثل 
يمكن  �سفاف  عمل  اأ�سلوب  بذلك  يتوفر  كما  الإدارات.  مختلف  في  للموارد 
الدفاع عنه يتمثل في خطط المتثال التي يتم اإعدادها )اأي مثاًل لماذا يتم 

ت�سخير الموارد على مخاطر محددة ولي�ص على اأخرى؟(.

سمات برنامج االمتثال الضريبي
ب�سكل  والفئات  الرئي�سة،  المكلفين  فئات  حول  المتثال  برنامج  هيكلة  تتم 

نموذجي كالآتي: 
االأفراد.

االأعمال ال�سغيرة ومتناهية ال�سغر.
االأعمال الو�سيطة.

االأعمال الكبيرة.
الهيئات غير الربحية.

االأجهزة الحكومية.
�   يتم لكل فئة من فئات المكلفين عر�ص ملخ�ص عن اقت�سادها، واإيراداتها 

وبيئة عملها )مثاًل، عدد المكلفين فيها، طبيعة الكيانات، اإجمالي ال�سرائب 
المح�سلة منها، عدد الموظفين فيها، و�سماتها الهيكلية(.

�    يعالج البرنامج المخاطر في كل واحدة من ال�سرائب في كل فئة.

من  فئة  لكل  المحددة  والمخاطر  العامة  المتثال  م�ساكل  البرنامج  �   يبين 

هذه  مع  التعامل  ال�سرائب  م�سلحة  تنوي  كيف  وي�سف  المكلفين،  فئات 
الم�ساكل العامة والمخاطر المحددة. الم�ساكل العامة هي التي لها اأثر على 
غير  القت�ساد  المثال،  �سبيل  على  وت�سمل  المكلفين  فئات  من  فئة  من  اأكثر 
الر�سمي، وتحويل الأرباح عبر الحدود، واإ�ساءة ا�ستخدام المالجئ ال�سريبية.
اتخاذها في  المخطط  والمبادرات  الخدمات  ونوع  البرنامج عدد  �   ي�سجل 

ال�سنة المقبلة �سمن كل فئة من فئات المكلفين.
�   اإعداد التقارير عن الإجراءات المنفذة ي�سمن تنفيذ الأعمال المخطط لها 

ويوؤ�س�ص لثقة المجتمع بطريقة اإدارة النظام ال�سريبي.

خطوات إعداد برنامج االمتثال 
اإجراء نموذجي لإعداد برنامج المتثال يتاألف من خطوات مت�سل�سلة  هناك 
المخاطر  لتحديد  وهيكلي  عام  اإطار عمل  بتوفير  الإج��راء   ويت�سم  محددة، 
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الهواتف تصاب بالبرد
به  يتاأثر  ل  ال�ستاء  فف�سل  بالبرد؟!  ي�ساب  قد  الذكي  هاتفك  اأن  ت�سدق  هل 
يمتد  قد  البرودة  تاأثير  اإن  بل  فح�سب  والنباتات  والحيوانات  الب�سري  الج�سم 
اأعطال في  اأجهزة الهواتف الذكية، فغالبا ما ت�سّبب الحرارة المنخف�سة  اإلى 
الليثيوم،  من  الم�سنوعة  �سيما  ول  الذكية  الهواتف  فبطاريات  الأجهزة.  تلك 
تقل كفاءتها في البرد ال�سديد ومع تغير اأحوال الطق�ص. فبع�ص الهواتف الذكية 
مئوية  درجة  وحتى  35  �سفر  من  العادية  الحرارة  درجات  لتتحمل  م�سنوعة 
فقط، ما يعني اأن النق�سان في درجة الحرارة اإلى اأقل من ال�سفر اأو ارتفاع 
الهاتف.  بطارية  على  �سار  تاأثير  له  يكون  درجة  من  37  اأكثر  اإلى  الحرارة 
الجهاز  تعري�ص  وعدم  البرد.  من  الذكي  الهاتف  على  الحفاظ  ينبغي  لذلك 
والتعر�ص  الحرارة  درجات  في  الكبير  فالختالف  متفاوتة،  حرارة  لدرجات 
المفاجئ لحرارة مختلفة قد ي�سيب الجهاز بالخلل وقد تتجمع الرطوبة داخل 
اآخر  اإلى  بارد  مكان  الهاتف من  ينتقل  ماء عندما  �سكل قطرات  على  الجهاز 
دافئ. وهناك عدة ن�سائح ين�سح بها الخبراء للحفاظ على الهاتف خا�سة في 

حالة التقلبات الجوية مثل:
درجة  حيث  المنزل  داخل  البطارية  ف�سحن  المنزل:  في  البطارية  �سحن   -

الحرارة معتدلة يوفر للهاتف الطاقة المثالية.
- تجنب الماء والرطوبة: فدائمًا ما ين�سح بو�سع الهاتف في الجيوب الداخلية 

ولي�ست الخارجية.
البطارية طاقتها  ففي حال فقدت  البطارية:  لإعادة عمل  التدفئة �سرورية   -

وكفاءتها ب�سبب البرد  يجب العمل على اإعادة تدفئتها.

هاتف  لهياكل  الم�سنعة  الأمريكية  لب�ص«  »نيكول  �سركة   نجحت 
اآيفون من  تطوير تقنية تمكن هيكل هاتف اآيفون من تحويل الموجات 
ل�سحن  كهربائية  طاقة  اإلى  بالجهاز  تحيط  التي  ال�سائعة  الال�سلكية 
التقنية  بالفعل  هياكل تحتوي على  ال�سركة  الهاتف. وطرحت  بطارية 

الجديدة في الأ�سواق وباأ�سعار مناف�سة.
اأكد الموؤ�س�ص الم�سارك ل�سركة »نيكول لب�ص«، »فيل ت�سيل« اأن اأكثر من 
الهواء  ت�سيع في  الذكية  للهواتف  المنقولة  الطاقة  المائة من  90 في 
اأخرى عن طريق  وا�ستخدامها مرة  الطاقة  تدوير هذه  اإعادة  ويمكن 
ا�ستخدام هوائي يقوم بتجميع الموجات الال�سلكية المبددة في الهواء 
وتحويلها اإلى كهرباء تقوم ب�سحن بطارية الهاتف. ويبلغ �سعر الهيكل 
الجديد نحو 99 دولرا. و�ست�سبح الطاقة الم�ستمدة من الهوائي كافية 
اأن  قبل  تقريبا  المائة  في   30 بن�سبة  البطارية  �سحن  تطيل عمر  لكي 

تحتاج اإلى اإعادة �سحن من م�سدر مبا�سر للكهرباء. 

تقنية جديدة لشحن 
اآليفون بالهواء

باغالق  ين�سح  للهاتف  جيدة  تغطية  هناك  تكون  ل  الهاتف:عندما  اإغالق   -
الهاتف لتوفير طاقة الهاتف من خالل اإغالقه وحتى ل ت�ستنفد طاقة الهاتف.

- توفير غطاء للهاتف الذكي: فالغطاء ي�ساعد على تجنب الأ�سرار ومنع دخول 
المياه اإليه.

قادر  بالعمل   ا�ستخدام هاتف خا�ص  يف�سل  بالعمل:  - اختيار هاتف خا�ص 
المرتفعة  الحرارة  ودرجات  والرطوبة  القا�سية  الجو  ظروف  تحمل  على 

والبرودة ال�سديدة.  
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توليد الطاقة باللمس

الباحثين في جامعة ميت�سجن الأمريكية مادة رقيقة قادرة  ابتكر فريق من 
على توليد الطاقة الكهربائية بمجرد لم�سها، ومن المتوقع اأن تحدث التقنية 
الجديدة ثورة في مجال توليد الطاقة و�سحن بطاريات الأجهزة الإلكترونية، 
بل  فقط  الإلكترونية  الأجهزة  على  الجديدة  التقنية  ا�ستخدام  يقت�سر  ول 
طريق  عن  والأحذية  المالب�ص  خالل  من  الطاقة  لتوليد  ا�ستخدامها  يمكن 
عليه  يطلق  ما  الباحثون  ابتكر  الب�سرية. فقد  الأج�سام  حركة  على  العتماد 
»المولد متناهي ال�سغر«، حيث يتم توليد الطاقة عن طريق حدوث اأي تغيير 
بف�سل  المحمول  الجهاز  �سا�سة  على  لم�سة  اأو  �سغطة  مثل  محدود  فيزيائي 
التفاعل الذي يحدث بين مكونات المادة الرقيقة التي تم ابتكارها. وتتكون 

رفيعة  طبقات  به  تحيط  ال�سليكون  من  رئي�سي  غ�ساء  من  الرقيقة  المادة 
تقوم  التي  وهي  والبوليبرولين،  والبوليميد  الف�سة  مثل  اأخرى  مواد  من 
نجح  الجديدة  التقنية  اختبار  فاأثناء  الطاقة.  لتوليد  الن�سطة  المادة  بدور 
المادة  اليد من  �سريحة بحجم كف  فولتا من   50 نحو  توليد  الباحثون في 
الجديدة، ولكن الباحثين اأقروا باأنه ل توجد و�سيلة في الوقت الراهن لتوليد 
تيار ثابت من المادة التي قاموا بت�سنيعها. وي�سعى الباحثون خالل تجاربهم 
المقبلة اإلى ا�ستثمار الطاقة الميكانيكية التي تتولد من تحريك ال�سفحات 
على الكمبيوتر اللوحي في �سحن بطارية الجهاز نف�سه من اأجل تقليل الفترة 

الالزمة ل�سحن الجهاز بوا�سطة م�سادر الكهرباء التقليدية. 

جامعة  في  باحثون  اكت�سف 
اأن  الأمريكية  اإيرفين«  �سي  »يو. 
مغلف  ذهبي  �سلك  ا�ستخدام 
المغني�سيوم  اأك�سيد  ثاني  بمادة 
يجعل  اإلكتروليت  داخل  ومثبت 
اأكثر.  مرة   400 تعي�ص  البطارية 
ا�ستبدلت  الجديدة  فالبطاريات 
ال�سائل الم�ستخدم داخل بطاريات 
م�سنوع  ب�سلك  التقليدية  الليثيوم 
ثاني  بمادة  ومغلف  الذهب  من 
الهدف  وكان  المغني�سيوم،  اأك�سيد 

قابل  لأنه  نظرا  التقليدية  الليثيوم  بطاريات  الم�ستخدم داخل  ال�سائل  ا�ستبدال 
لبطاريات  الداخلية  المكونات  تاآكل  اإلى  اإ�سافة  بالحرارة،  ويتاأثر  لال�ستعال 
تكرار  مع  الوقت  بمرور  الإلكترونية  الأجهزة  ت�سغيل  في  ت�ستخدم  التي  الليثيوم 

مرات �سحنها، ما يقلل قدرتها على تخزين الطاقة والحتفاظ بها.

لتلك  عالج  عن  للبحث  ومحاولة 
الم�سكلة نجح الباحثون في البحث 
عن بديل لمادة الليثيوم التي تدخل 

في ت�سنيع البطاريات.
تتفاعل  اإلى مادة  الباحثون   تو�سل 
لت�سنع  المعدنية  الأكا�سيد  مع 
الرفيع،  ال�سلك  حول  واقيا  غالفا 
ما يحول دون تاآكله. وقام الباحثون 
نحو  الجديدة  البطارية  ب�سحن 
اأ�سهر  ثالثة  خالل  مرة  األف   200
ولحظوا اأنها لم تفقد �سوى خم�سة 
في المائة فقط من قدرتها. التقنية الجديدة �ستوؤدي اإلى ابتكار بطاريات تعي�ص 

400 مرة اأكثر من البطاريات الم�ستخدمة حاليا. 
من العقبات الرئي�سة التي تواجه التقنية الجديدة اأن الكمية ال�سئيلة من الذهب 

التي تدخل في �سناعة البطارية الجديدة �ستوؤدي اإلى ارتفاع ثمنها. 

  ابتكار بطارية تعيش 400 مرة أكثر من البطارية العادية



العدد )٥1( - ربيع الثاني 143٨ هـ58

كل جديــد

 باحثون ينجحون في تصوير نشاط الدماغ أثناء الضجيج

في  الن�ساط  مناطق  ت�سوير  في  كاليفورنيا  جامعة  من  اأع�ساب  علماء  نجح   
التي  والجمل  الكلمات  واإدراك معاني  الفهم  بعملية  الإن�سان  اأثناء قيام   الدماغ 
ي�سمعها في مكان مملوء بال�سجيج وال�سو�ساء. فقد �سجل علماء الأع�ساب ما 
يحدث في اأدمغة الب�سر اأثناء اختبار جرى خالله اإعادة تهئية لحظة يتحول فيها 
الفريق  وقا�ص  وله معنى.  اإلى حديث مفهوم  ب�سورة مفاجئة  كالم غير مفهوم 
على  وا�سحة  المفهوم  غير  الحديث  كلمات  اأ�سبحت  حين  الب�سر  اأدمغة  ن�ساط 
نحو مفاجئ، عند اإخبارهم بمعني ما جاء في »الخطاب« الذي لم يتمكنوا من 

ا�ستيعابه وفهمه.
 تمكن قائد فريق البحث كري�ستوفر هولدغراف، في جامعة كاليفورنيا، ورفاقه 
الذين خ�سعوا لإزالة جزء من الجمجمة وو�سع  العمل مع مر�سى ال�سرع،  من 
البداية عر�ص  ففي  نوبات مر�سهم.  لتتبع  الدماغ  �سطح  اأقطاب كهربائية على 
اأحد  يكن  ولم  الدرا�سة،  في  للم�ساركين  جدا  وم�سوهة  م�سو�سة  جملة  الباحثون 

وب�سيطة  �سهلة  بطريقة  بعد  فيما  نف�سه  الجملة  عر�سوا  ثم  فهمها.  على  قادرا 
يمكن ا�ستيعابها، وكرروا مبا�سرة الن�سخة الم�سو�سة مرة اأخرى.

    وك�سف الباحثون عن ر�سد ن�ساط ب�سيط في تلك المناطق باأدمغة عينة البحث، 
عند �سماع جملة م�سو�سة.

لكن عند �سماع جملة مفهومة ب�سكل وا�سح كان هناك اأنماط ن�ساط اأكبر في تلك 
المناطق في الدماغ. ويو�سح   الك�سف العلمي كيفية تغير طبيعة ا�ستجابة الدماغ 

عندما �سمع الأ�سخا�ص العبارات الم�سوهة والم�سو�سة مرة اأخرى.
ن�ساطها مع مرور  وتغير نمط  وال�سمع  الكالم  »اأ�ساءت« مناطق معالجة  عندها 

الوقت، وتم ر�سد الكلمات بو�سوح من بين ال�سو�ساء.
اأجزاء  على  بها  يركز  التي  الطريقة  الواقع  في  يغير  الدماغ  اإن  الباحثون  اأكد 
الق�سرة  اأول،  الوا�سحة  الجمل  المر�سى  �سمع  فعندما  ال�سوت.  من  مختلفة 

ال�سمعية )جزء من الدماغ المرتبطة بمعالجة ال�سوت( عززت اإ�سارة الكالم. 
المزيد  عن  ركز  البحث  اأن  هولدغراف  كري�ستوفر  البحث  فريق  قائد  اأو�سح  
من العالقات الخفية اأو المعقدة بين ن�ساط الدماغ وال�سوت. فبدل من مجرد 
اأو الأ�سفل، تم البحث في تفا�سيل كيفية تغير ن�ساط الدماغ  اإلى الأعلى  النظر 
عبر الوقت، وكيف اأن الن�ساط يتعلق بمميزات ال�سوت. ومن خالل فهم الو�سائل 
التي ت�ستخدمها اأدمغتنا لتنقية ال�سوت من ال�سو�ساء يمكن  توفير الأجهزة التي 
ت�ساعد من يعانون م�سكالت في النطق وال�سمع على الو�سول لهذه النتيجة. من 
�سيء  وزرع  الكالم  ترميز  وفك  لتطوير  الدرا�سات  تلك  نتائج  ا�ستخدام  خالل 
بع�ص  يعانون  الذين  ي�ساعد  اأن  يمكن  الذي  النا�ص،  خطاب  لتف�سير  الدماغ  في 

الأمرا�ص الع�سبية التي توؤثر قدرتهم على الكالم. 
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عالج سرطان البروستاتا بالضوء والبكتريا

تطبيق 
لرصد الزالزل

على  قادر  الذكية  الهواتف  على  تطبيقًا  كاليفورنيا  جامعة  في  باحثون  اأعد   
ر�سد الزلزل واأطلقوا عليه م�سمى »ماي �سيك«. التطبيق حول الهواتف الذكية 
الزلزل.و�سجلت  حدوث  لتلقى  و�سيلة  اإلى  اأندوريد  ت�سغيل  بنظام  تعمل  التي 
الهواتف التي قامت بتحميل التطبيق مئات الزلزل حول العالم، وكان بع�ص 

من تلك الزلزل ت�سل قوتها اإلى 2.5 ريختر.  
اأكد البروفي�سور ريت�سارد األن، في جامعة كاليفورنيا في بيركيلي، اإن تطبيق 
منطقتهم.  في  يحدث  ما  ر�سد  في  لل�سكان  مفيدة  اأداة  اأ�سبح  �سيك  ماي 
ويعتمد تطبيق ماي �سيك على اأنظمة ح�سابية معقدة لتحليل كل الهتزازات 
التي يلتقطها. وتم تطوير النظام الح�سابي حيث يمكنه التمييز بين الحركة 

الب�سرية اليومية والحركة الناتجة عن الزلزل.
ويعمل هذا التطبيق في الخلفية، مثل تطبيقات قيا�ص م�ستوى اللياقة البدنية 
التطبيق،  ا�ستثارة  وبمجرد  الهاتف.  لم�ستخدم  اللياقة  اأن�سطة  تراقب  التي 
ير�سل ماي �سيك ر�سالة اإلى خادم مركزي عبر ال�سبكة التي يتبعها الهاتف، 

وحينها يقوم الخادم بتحديد المكان وقيا�ص �سدة الزلزال.
توقعنا،  اأكثر مما  اأن تطبيق ماي �سيك يعمل بكفاءة  األن  البروفي�سور  ويقول 
اإلى 2.5 درجة في مناطق مثل  ون�سجل زلزل �سغيرة للغاية قد ت�سل قوتها 

قاد مارك اإمبرتون، ا�ست�ساري الم�سالك البولية في جامعة لندن فريق بحثي اإلى 
عن  البرو�ستاتا  �سرطان  يعانون  الذين  الرجال  لعالج  جديدة  طريقة  اكت�ساف 
طريق ال�سوء، وبكتيريا تم ا�ستخراجها من قاع محيط. فقد اأظهرت تجارب قام 
بها الفريق البحثي اأن حقن مري�ص ب�سرطان البرو�ستاتا في مرحلة مبكرة بعقار 
ح�سا�ص لل�سوء وم�ستخل�ص من بكتيريا من قاع محيط في مجرى دم المري�ص 
بال�سرطان.  الم�سابة  غير  الأن�سجة  يدمر  اأن  دون  ال�سرطانية  الخاليا  يقتل 
واأظهرت نتائج التجربة التي �سمت 413 مري�سا اأن العقار الذي يجري تن�سيطه 
ن�سف  اأن  لدرجة  للغاية  فعال  كان  البرو�ستاتا  في  الورم  ن�سيج  ليدمر  بالليزر 
المر�سى دخلوا حالة التعافي مقارنة بن�سبة 13.5 في المائة في المجموعة التي 

تناولت دواء بدياًل. واحتاج �ستة في المائة فقط من المر�سى الذين طبق عليهم 
العالج الجديد عالجا جذريا مقابل 30 في المائة من المر�سى في العينة التي 
التجربة في 47  التي تخ�سع لمالحظة ن�سطة. وطبقت  ح�سلت على دواء بديل 
موقعا للعالج في ع�سر دول اأوروبية معظمها كان يطبق العالج ال�سوئي الموجه 
لالأوعية الدموية للمرة الأولى. ويخ�سع الرجال الذين يعانون �سرطان البرو�ستاتا 
في مرحلة مبكرة لمالحظة ن�سطة، حيث تتم متابعة المري�ص ول يجري العالج 
عالية  ال�سرطانات  لعالج  اإل  ي�ستخدم  ل  ولذلك  �سدة.  اأكثر  ي�سبح  عندما  اإل 
التبول ويتم  اإل  م�سكالت لفترة ق�سيرة في  الخطر. ول ي�سبب العالج الجديد 

عالجها في غ�سون ثالثة اأ�سهر.  

اأوكالهوما وكاليفورنيا. ون�سجل اأي�سا زلزل اأ�سد، مثل زلزال الإكوادور الذي 
بلغت قوته 7.8 درجة، ون�سجل كذلك زلزل عميقة قد ي�سل عمقها اإلى 350 

كيلومترا. 
من وجهة نظر علمية، بداأ التطبيق في اإنتاج كمية هائلة من البيانات، وبداأنا 
الفكرة  لأن  مهمة،  خطوة  وهذه  منها.  ن�ستفيد  كي  فعله  يمكننا  ما  فهم  في 
الهواتف  تر�سده  ما  ا�ستخدام  اإلى  تهدف  التطبيق  ا�ستحداث  من  الرئي�سة 
با�ست�سعار  للمكان  الأقرب  الهواتف  تقوم  ثم  ومن  تحذيرات.  اإ�سدار  في 
الهتزازات التي في طريقها للحدوث، ثم تقوم باإخبار الهواتف الأبعد عن 

مكان الزلزال بالخطر.  
ومع دخول المزيد من الهواتف في نظام ماي �سيك، ومع تطوير فريق بيركيلي 
لالأنظمة الح�سابية لكت�ساف الزلزل، فاإن التحول الكبير اإلى نموذج الإنذار 

المبكر قد يكون ممكنًا.
اإلى  طريقها  في  تكون  التي  الأولى،  الزلزالية  الموجات  تكت�سف  فالهواتف   
اأقل تدميرا، وتحدث قبل الموجات  مكان الم�ستخدم، وتكون هذه الموجات 
من  النوعين  هذين  بين  التمييز  على  القدرة  وتعد  تدميرا.  والأكثر  الأقوى 

الموجات هي اأ�سا�ص القدرة على الإنذار المبكر.  



What Are the Steps in Developing a 
Compliance Program? 
The standard risk management process model has a structured 
approach to identifying risks, assigning priorities, developing 
responses and evaluating the impact of  measures taken. It 
provides an appropriate framework for the development of 
an effective risk-based compliance program. The model also 
demonstrates the cyclical nature of  the compliance planning 
process and that it is a learning system. The steps are as follows: 

Step one: evaluate compliance outcomes. 
Step two: understand the operating context. 
Step three: identify risks. 
Step four: assess and prioritize the risks
Step five: analyze compliance behavior. 
Step six: determine treatment strategies.
Step seven: document the process. 
Step eight: monitor performance and evaluate outcomes.

How Often Should the Compliance 
Program be Updated?
A full review and refresh of  the compliance program should 
be conducted on an annual basis as an integral part of  the 

revenue agency’s strategic and operational planning cycle. 
However, this annual timeframe should not preclude the 
planning and delivery of  longer term treatment strategies, 
particularly where endemic risks such as the cash economy 
are involved. Treatment strategies to manage these types of 
risks will span several years and will therefore be a consistent 
feature of  the revenue agency’s compliance programs over the 
medium to long term.. 

Key Points for Tax Administration Design 
A properly structured compliance program promotes best use of 
available resources by ensuring a focus on the most significant 
risks in the system and facilitating better integration of  activities 
across functional departments. It also provides important 
contextual information for operational staff  and represents a 
transparent and defensible record of  the process through which 
the revenue agency’s compliance plans have been formulated. 
The development of  a taxpayer compliance program is a difficult 
administrative challenge, particularly for revenue agencies with 
limited experience in sophisticated risk analysis and compliance 
strategy development techniques. It will require a significant 
commitment of  time and resources across all areas of  the 

administration. 
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The purpose of  a taxpayer compliance program is therefore to 
identify and respond to the most significant risks in the tax system 
through a range of  measures aimed at the underlying causes of 
the noncompliant behavior. The objective is to achieve the widest 
possible impact on voluntary compliance across the taxpayer 
population. 

What Is the Value of a Taxpayer 
Compliance Program? 
Tax agencies are required to manage within a finite budget which 
is never enough to deal with all risks in the system at one time. 
As a result, they require an intelligence-led and evidenced based 
methodology for identifying the most severe risks in the system 
and determining the most rational allocation of  their resources. 
The development of  a targeted compliance program on a cyclical 
basis allows a revenue agency to systematize its compliance risk 
identification, risk prioritization, and compliance strategy planning 
and delivery in a way that ensures a focus on the most significant 
issues and makes best use of  available resources across competing 
functional departments. It also provides a transparent and 
defensible record of  the process by which the revenue agency’s 
compliance plans have been formulated (i.e., why resources have 
been devoted to particular risks in preference to others). 

Features of a Typical Taxpayer 
Compliance Program 
• A compliance program is structured around the major 
taxpayer segments, typically: (1) individuals; (2) micro and small 
businesses; (3) medium-size businesses; (4) large businesses; 
(5) non-profit organizations; and (6) government organizations. 
• For each taxpayer segment, the program summarizes the 
economic, revenue and business environment (e.g., number of 
taxpayers, nature of  entities, total tax contribution, number of 
persons employed, and structural features). 
• The program addresses the risks in each of  the taxes 
administered in each taxpayer segment. 
• The program outlines the headline compliance issues and the specific 
risks for each taxpayer segment, and describes how the revenue agency 
intends to respond to these issues and risks. Headlines issues have an 
impact across more than one taxpayer segment and include, for example, 
informality, international profit shifting and abuse of tax havens. 
• The program records the number and type of  different service 
and control initiatives planned to be undertaken in the coming 
year within each taxpayer segment. 
• Reporting against these commitments ensures that planned 
activities are carried out and helps build community confidence in 
the administration of  the tax system. 
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systems) and building capacity in core tax administration functions 
(registration, filing and payment enforcement, debt collection, 
audit, taxpayer services, and processing of  appeals). Reform 
of  the legal framework and judiciary is also often required to 
ensure that the necessary powers, penalty regimes, and dispute 
resolution processes are in place. Increasingly, information and 
communications technology is playing a critical role in compliance 
management (e.g., through automatic gathering of  third-party 
information as a by-product of  natural business processes; use 
of  electronic invoices to facilitate real-time transaction monitoring 
and verification; and analysis of  revenue risks). Reform priorities 
to improve tax compliance differ across countries and regions, 

reflecting variations in stages of  development, administrative 
capacity, and scope of  tax abuse. One size does not fit all, so 
reforms need to be tailored to each country’s circumstances. 
The relatively wider tax gaps and lower revenue productivity of 
developing and emerging economies generally suggest potential 
for bigger revenue yields from compliance improvement initiatives. 
For these countries, getting the fundamentals of  revenue 
administration in place (especially taxpayer service operations 
and effective audit and enforcement) should be the first step. 

What Is a Taxpayer Compliance 
Program? 
A taxpayer compliance program is a high level plan which brings 
together in a single document a description of  the most significant 
compliance risks identified in the tax system and sets out the 
broad detail of  how the revenue agency intends to respond 
to those risks. It does not attempt to cover every aspect of  a 
revenue agency’s operational activities. Compliance programs 
are commonly structured around major taxpayer segments 
(e.g., large businesses, medium-size enterprises, small and 
micro enterprises, and individuals) and address compliance risks 
relevant to these segments. The great majority of  revenue agencies 
have moved away from administrative assessment systems under 
which all or most tax returns are subjected to examination prior 
to the issue of  assessments to taxpayers, to a system of  self-
assessment which relies on most taxpayers voluntarily complying 
with their obligations to register, keep proper records, file correct 
returns and pay tax on time without the intervention of  a tax 
official. Successful self-assessment systems are underpinned 
by an administrative approach which recognizes that voluntary 
compliance will be optimized through an appropriate balance of 
taxpayer education and assistance, simple laws and procedures, 
and risk-based verification programs:

 • Taxpayer education and assistance programs—help taxpayers 
and their advisors understand their obligations and entitlements 
(taxpayers cannot comply if  they do not understand the tax laws 
and procedures). 

• Simple laws and procedures—make it easier and less expensive 
for taxpayers to comply with their obligations and access their 
entitlements (taxpayers may not voluntarily comply if  the tax 
system itself  makes it too difficult or too expensive for them to 
meet their obligations). 

• Risk-based verification programs—create a downside to poor 
compliance behavior by detecting and deterring noncompliance 
through use of  risk management approaches (taxpayers are more 
likely to comply if  they perceive a strong chance of  detection and 
see blatant non-compliers being brought to account). 
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Improving compliance by taxpayers is an important constant 
mission for all tax agencies. In this Article, I will address how 
countries improve tax compliance by having a compliance program, 
value of  such program to tax agencies, its main features, the steps 
to develop one, how often it should be up-dated and key points to 
tax agencies. 

How Do Countries Improve Tax Compliance? 
Improving tax compliance requires long-term reform efforts, beginning with 
strengthening the organization and management of  the revenue agency, 
implementing robust collection systems (e.g., payment and withholding 



“Saudi Arabia’s Vision 2030” was adopted as a methodology and 
roadmap for economic and developmental action in the Kingdom 
of  Saudi Arabia. In its aim to grant the Kingdom a leading position 
in all fields, Saudi Arabia’s Vision 2030 sought to identify the general 
directions, policies, goals, and objectives of  the Kingdom.
In order to build the institutional capacity and capabilities needed to 
achieve the ambitious goals of  “Saudi Arabia’s Vision 2030”, the National 
Transformation Program 2020 was launched across 24 government 
bodies operating in the economic and development sectors in its first 
year. It is notable that the program’s strategic objectives are linked 
to interim targets for the year 2020. Furthermore, the first phase of 
initiative implementation has been launched in 2016 and will be followed 
every year by phases involving more public bodies.
As part of  the National Transformation Program 2020, the General 
Authority of  Zakat and Tax (GAZT) is required to transform itself  into a 
modern tax administration equal to any tax administration in advanced 
countries. This transformation will require ambitious and skillful 
workforce that can adopt and apply modern management concepts, 
outfits and techniques. This is necessary to be able to cope with the new 
tasks and volume of  work. Tax agencies all over the world are required 
to manage within a finite budget which is never enough to deal with all 
risks in the system at one time. As a result, such tax agencies require 
an intelligence-led and evidenced based methodology for identifying 
the most severe risks in the system and determining the most rational 
allocation of  their resources. Therefore, understanding, adoption and 
application of  modern managerial and administrative concepts such as 
"risk analysis' will be a must in GATZ's operation in future. 

Transformation of the 
General Authority of 
Zakat and Tax

Editorial
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