
نظام
ضريبة القيمة المضافة

سهيل أبانمي
محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل

إقرار الالئحة التنفيذية للضريبة 
االنتقائية

المملكة تستضيف قمة قادة 
مجموعة العشرين في 2020

نشرة ربع سنوية - تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل - العدد الثالث والخمسون  - شوال 1438 هـ

سهيل أبانمي
محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل





1 العدد )53( - شوال 1438هـ

د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

التحتية  البنية  وت�أ�سي�س  الحكومي،  العمل  لتطوير  الوطني،  التحول  برن�مج  يهدف 
البرن�مج،  مب�درات  مراجعة  تتم  اأن  على   ،2030 ال�سعودية  روؤية  لتحقيق  الالزمة، 
وتقييم اأدائه� دوري�، ولتحقيـق التـوازن الم�لي الذي هو اأحد البرامج الأ�س��سـية للع�م 
2020، كم� يهـدف برن�مج التوازن الم�لي والقت�س�دي اإلـى تعزيـز الإدارة الم�لية، 
واإع�دة هيكلة الو�سع الم�لي للمملكة وا�سـتحداث اآليـ�ت مختلفة لمراجعة الإيـرادات 

والنفقـ�ت والم�سـ�ريع المختلفـة، واآليـة اعتم�دهـ�.  
ومن المعلوم اأن اأهم اإيراداٍت غير ريعية لأي دولة في الع�لم، هي ال�سرائب والر�سوم، 
لذلك ف�إن توفير زي�دٍة  ه�ئلٍة في الإيرادات غير النفطية للحكومة،  ي�ستلزم ب�ل�سرورة 
فر�س �سرائَب جديدٍة، بغ�س النظر عن م�سم�ه�، اأو �سكله�، اأو اآث�ره� الإيج�بية  اأو 
ال�سلبية على  النمو، اأو على  القط�ع الخ��س، وهذا بدوره ي�ستلزم  اإ�سالح�ت �سريبية 
والدخل،   للزك�ة  الع�مة  الهيئة  تقوم  حيث  الآن،  فعال  يحدث  م�  وهــو  وت�سريعية، 
ب�لتحول اأي�س� اإلى اإدارة �سريبية حديثة، تطبق المع�ييَر الدولية لالإدارات ال�سريبية 
ع�م  في  و�سنطبـــق  جـــيد،  ب�سكل  النتقـــ�ئية  ال�سريبـــة  طبقن�   اأنن�  كم�  الحديثة، 
2018 �سريبة القيمة الم�س�فة ــ اإن �س�ء اهلل تع�لى، كل هذا يحت�ج اإلى تطوير العمل 

الإداري، وتح�سين بيئة العمل وتحديثه، ليتفق مع روؤية 2030، ويحقق طموح�ته�.  
كم� �ست�ست�سيف ال�سعودية قمة مجموعة الع�سرين ع�م 2020، حيث ق�ل وزير الدولة 
الوفد  رئي�س  ــ  الع�س�ف  العزيز  عبد  بن  اإبراهيم  الدكتور  ــوزراء  ال مجل�س  ع�سو  ـــ 
قمة  في  الأع�س�ء  الــدول  ق�دة  اإن  الألم�نية،   ه�مبورغ  في  الـــ20  قمة  اإلى  ال�سعودي 
مجموعة الع�سرين،  رحبوا ب��ست�س�فة المملكة العربية ال�سعودية للقمة، واأن ا�ستج�بة 
الأع�س�ء لعقد قمة الع�سرين �سنة 2020 ب�لع��سمة ال�سعودية الري��س، دليل على تميز 
المملكة بين دول المجموعة، واأنن�  بداأن� فعلي�ً  الإعداد ل�ست�س�فة هذه القمة،  مع 
اإ�سالح�ت اقت�س�دية وهيكلية طموحة، تت�ســح مع�لمه� في الع�م 2020 اإن �س�ء اهلل. 
ثم  البالد،  هذه  على  العظيمة  ونعمه  اهلل  بف�سل  وذلك  ب�لخير،  متف�ئلون  ونحن 
بن  �سلم�ن  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ�دم  بقي�دة  الر�سيدة،  حكومتن�  بف�سل 
عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل،  وولي عهده الأمين الأمير محمد بن �سلم�ن بن 
عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل، وجميع الع�ملين المخل�سين، لتر�سيخ نه�سة هذا 

الوطن الغ�لي. 

2020م عام التحول الوطني
واالستقرار المالي واالقتصادي

وقمة مجموعة العشرين
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المحتويات

خادم الحرمين الشريفين يصدر مرسومًا ملكيًا خاصًا بضريبة 
القيمة المضافة

صدور أمر ملكي بتعيين سهيل 
أبانمي محافًظا للهيئة العامة 

للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل 
توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة 

السعـودية للمحاسبين القانونيين

أمير القصيم يستقبل مدير فرع 
هيئة الزكاة والدخل بالقصيم
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اإلشراف العام

 معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

المهندس سهيل بن محمد أبانمي

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 

المراسالت

با�سم مدير التحرير
�ص.ب  : 6898  

الريا�ص: 11187
هــــــاتف: 4349999 11 966+

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

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa

إعداد وتنفيذ

�ص.ب  : 250772  
الريا�ص: 11391

هـــــــاتف: 4161412 11 966+
فاكــــــ�ص: 4161310 11 966+ 

www.gulfeone.com     

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

سمو األمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيراً للدفاع

سمو  ويهنئ  يبايع  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  محافظ 
ولي العهد.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل يزور فرع جدة

الهيئة تعقد ورشة عمل لمديري الفحص والمراجعة

المحافظ يزور فرع الرياض.
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األخبار
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المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين 
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المصروفات جائزة الحسم من الوعاء الزكوي

نشرة ربع سنوية
تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل
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األوام��ر  من  ع��دداً  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  أص��در 
السمو  صاحب  إعفاء  األوام���ر  تلك  أوُل  وك��ان  امللكية، 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  األمري  امللكي 
من والية العهد، ومن منصب نائب رئيس جملس الوزراء 
امللكي  السمو  صاحب  واختيار  الداخلية  وزير  ومنصب 
وليًا  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  حممد  األم��ري 
مع  ال��وزراء  جملس  لرئيس  نائبًا  سموه  وتعيني  للعهد، 
للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام  استمراره وزيراً 
أخرى، فبناًء على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من 
العظمى  باألغلبية  البيعة  هيئة  أعضاء  وتأييد  مربرات 
الشريعة  بتعاليم  وعماًل   .)34  ( من   )31( بأغلبية  وذلك 
بحبل  االعتصام  وجوب  من  به  تقضي  فيما  اإلسالمية 
اهلل والتعاون على هداه ، واحلرص على األخذ باألسباب 
الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية 
الشرعية  امل��ب��ادئ  م��ن  وان��ط��الق��ًا   ، اخل��ري  على  وال��ت��آزر 
العربية  اململكة  يف  احلكم  نظام  عليها  استقر  التي 
 - وضمانًا  ومستقبلها  الدولة  لكيان  ورعايًة   ، السعودية 
بعون اهلل تعاىل - الستمرارها على األسس التي قامت 
اخلري  ومافيه   ، والعباد  البالد  ثم  الدين  خلدمة  عليها 
األساسي  النظام  على  االطالع  وبعد  الويف.  لشعبها 
بتاريخ 27   ) أ / 90   ( ، الصادر باألمر امللكي رقم  للحكم 
البيعة  هيئة  نظام  على  االطالع  وبعد   . 1412ه�   /  8  /
 /  9  /  26 بتاريخ   )  135  / أ   ( رقم  امللكي  باألمر  الصادر 
 / أ   ( رق��م  امللكي  األم��ر  على  االط��الع  وبعد  1427ه����. 
.وبعد االطالع على األمر  / 4 / 1436ه���  بتاريخ 3   )  52
امللكي رقم ) أ / 160 ( بتاريخ 10 / 6 / 1436ه� ، واملؤيَّد 
الختيار  البيعة  هيئة  أعضاء  من  العظمى  األغلبية  من 
بن  سلمان  ب��ن  حممد  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 

عبدالعزيز آل سعود ليكون وليًا لويل العهد. 

سمو األمير

محمد بن سلمان
وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع

تعديل النظام األساسي للحكم
 بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 27 / 8 / 1412هـــ .وبعد الطــالع على نظام هيئة البيعة ال�سادر بالأمر 
الملكي رقم ) اأ / 135 ( بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .وبناًء على ما تقت�سيه الم�سلحة 
العامة .تم تعديل الفقرة ) ب ( من المادة الخام�سة من النظام الأ�سا�سي للحكم 
بن  الم�ؤ�س�ص عبدالعزيز  الملك  اأبناء  الحكم في  " يك�ن  الآتــي:  بالن�ص  لتك�ن 
عبدالرحمن الفي�سل اآل �سع�د واأبناء الأبناء ، ويباَيع الأ�سلح منهم للحكم على 
كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم. ول يك�ن من بعد اأبناء الملك 

الم�ؤ�س�ص ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك الم�ؤ�س�ص".

إعادة جميع البدالت والمكافآت والمزايا المالية
لموظفي الدولة 

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
ال�سادر  الــــ�زراء،  نظام مجل�ص  على  الطـــالع  وبعد  1412هــــ.   /  8  /  27 بتاريخ 
( بتاريخ 1414/3/3هــــ .وبعد الطــالع على قرار  اأ / 13  الملكي رقم )  بالأمر 
مجل�ص ال�زراء رقم ) 551 ( بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ الم�سار فيه اإلى ما ورد من 
وزارة الخدمة المدنية ب�ساأن تعديل اأو اإلغاء اأو اإيقاف بع�ص البدلت والمكافاآت 
اأ / 158 ( بتاريخ 25 / 7 /  والمزايا المالية .وبعد الطــالع على الأمــر رقم ) 
والمزايا  والمكافاآت  البدلت  جميع  بــاإعــادة  )اأوًل(  البند  في  القا�سي  1438هـــ 
المالية لم�ظفي الدولة من مدنيين وع�سكريين الم�سار اإليها في قرار مجل�ص 
اأو تعديلها اأو  الــ�زراء رقم ) 551 ( بتاريخ 25 / 12 / 1437هـــ التي تم اإلغاوؤها 
اإيقافها اإلى ما كانت عليه. وفي البند ) ثانياً ( ي�سري العمل بهذا الأمر اعتباراً 
وت�فير  المملكة  م�اطني  وبناتنا  اأبنائنا  راحــة  على  منا  .وحر�ساً  تاريخه  من 

اأ�سباب الحياة الكريمة لهم. وبناًء على مقت�سيات الم�سلحة العامة .
اأوًل : يعدل البند ) ثانياً ( من الأمر رقم ) اأ / 158 ( بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ 
الم�سار اإليه لي�سبح بالن�ص الآتي : " ي�سري العمل باأمرنا هذا من تاريخ �سدور 

قرار مجل�ص ال�زراء رقم )551 ( بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ

سمو األمير عبدالعزيز بن سعود وزيرًا للداخلية
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 1412/8/27هـ . وبعد الطالع على نظام مجل�ص ال�زراء ، ال�سادر بالأمر 
الملكي رقم ) اأ / 13 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .وبعد الطالع على الأمر الملكي 
رقم ) اأ / 68 ( بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم ) اأ 
/ 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.  يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبدالعزيز 

بن �سع�د بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سع�د وزيراً للداخلية.

أخبار
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إعفاء نائب وزير الداخلية
رقم  الملكي  بــالأمــر  الــ�ــســادر  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  على  الطـــالع  بعد 
الــ�زراء ون�اب  )اأ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـــ .وبعد الطــالع على نظام 
 ( رقــم  الملكي  بالمر�س�م  الــ�ــســادر   ، الممتازة  المرتبة  وم�ظفي  الــــ�زراء 
اأ  م / 10 ( بتاريخ 1391/3/18هـــــ. وبعد الطــالع على الأمــر الملكي رقم ) 
بتاريخ  )اأ/14(  الملكي رقم  الأمــر  .وبناًء على  بتاريخ 1436/4/9هــــ   )  63  /
1414/3/3هـ .اإعفاء معالي الأ�ستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير 
الداخلية من من�سبه وتعيين معالي الدكت�ر اأحمد بن محمد ال�سالم نائباً 

ل�زير الداخلية بمرتبة وزير.

الدكتور ناصر الداود وكياًل لوزارة الداخلية 
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بــتــاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ.وبــعــد الطـــالع على نــظــام الــــ�زراء ونـــ�اب الـــ�زراء 
وم�ظفي المرتبة الممتازة، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
18 / 3 / 1391هـ.وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم ) اأ / 183 ( بتاريخ 25 
/ 7 / 1438هـ .وبناًء على الأمر الملكي رقم ) اأ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ  
يعفى معالي الدكت�ر نا�سر بن عبدالعزيز الداود الم�ست�سار بالدي�ان الملكي 

من من�سبه، ويعين وكياًل ل�زارة الداخلية بمرتبة وزير.

األمير فيصل بن سطام سفيرًا للمملكة في إيطاليا
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بــتــاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ.وبــعــد الطـــالع على نــظــام الــــ�زراء ونـــ�اب الـــ�زراء 
وم�ظفي المرتبة الممتازة ، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
اأ / 14 ( بتاريخ  18 / 3 / 1391هــــ. وبعد الطـــالع على الأمـــر الملكي رقــم ) 

بن  �سطام  بــن  في�سل  الأمــيــر   الملكي  ال�سم�  �ساحب  يعين  1414/3/3هـــــــ. 
عبدالعزيز اآل �سع�د �سفيراً للمملكة لدى الجمه�رية الإيطالية بمرتبة وزير.

األمير بندر بن خالد مستشارًا بالديوان الملكي
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 27 / 8 / 1412هـــــ. وبــعــد الطـــالع على نــظــام الــــ�زراء ونـــ�اب الـــ�زراء 
وم�ظفي المرتبة الممتازة ، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
( بتاريخ  اأ / 14  الملكي رقــم )  الأمـــر  18 / 3 / 1391هـــ.وبــعــد الطـــالع على 
1414/3/3هـ.يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير بندر بن خالد بن في�سل بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د م�ست�ساراً بالدي�ان الملكي بمرتبة وزير.

األمير تركي بن محمد مستشارًا بالديوان الملكي
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بــتــاريــخ 27 / 8 / 1412هـــ.وبــعــد الطـــالع على نــظــام الــــ�زراء ونـــ�اب الـــ�زراء 
وم�ظفي المرتبة الممتازة ، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
( بتاريخ  اأ / 14  الملكي رقــم )  الأمـــر  18 / 3 / 1391هـــ.وبــعــد الطـــالع على 
1414/3/3هـ. يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د م�ست�ساراً بالدي�ان الملكي بمرتبة وزير.

األمير بندر بن فيصل مساعدًا لرئيس االستخبارات العامة
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ، ال�سادر بالأمر الملكي رقم 
)اأ/90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الطالع على نظام ال�زراء ون�اب 
رقم  الملكي  بالمر�س�م  ال�سادر   ، الممتازة  المرتبة  وم�ظفي  الـــ�زراء 
رقم  الملكي  الأمــر  على  الطــالع  1391/3/18هـــ.وبــعــد  بتاريخ  )م/10( 

أخبار
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)اأ/14( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير بندر 
بن في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �سع�د م�ساعداً لرئي�ص ال�ستخبارات 

العامة بالمرتبة الممتازة.

األمير خالد بن بندر سفيرًا للمملكة في  ألمانيا
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ، ال�سادر بالأمر الملكي رقم 
) اأ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـــ. وبعد الطــالع على نظام الــ�زراء 
ون�اب ال�زراء وم�ظفي المرتبة الممتازة ، ال�سادر بالمر�س�م الملكي 
رقــم ) م / 10 ( بتاريخ 18 / 3 / 1391هـــ.وبــعــد الطـــالع على الأمــر 
اأ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـــ ، يعين �ساحب ال�سم�  الملكي رقم ) 
الملكي الأمير  خالد بن بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سع�د �سفيراً 

للمملكة لدى جمه�رية األمانيا التحادية بالمرتبة الممتازة.

األمير عبدالعزيز بن تركي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة

رقم  الملكي  بــالأمــر  ال�سادر  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  على  الطــالع  بعد 
ونــ�اب  الـــ�زراء  نظام  على  الطــالع  .وبعد  1412/8/27هـــــ  بتاريخ  )اأ/90( 
رقم  الملكي  بالمر�س�م  الــ�ــســادر  الــمــمــتــازة،  المرتبة  ومــ�ظــفــي  الــــ�زراء 
)م/10( بتاريخ 1391/3/18هـــ . وبعد الطالع على الترتيبات التنظيمية 
للهيئة العامة للريا�سة، ال�سادر بقرار مجل�ص ال�زراء رقم )206( بتاريخ 
بتاريخ  )اأ/14(  رقـــم  الملكي  الأمــــر  عــلــى  الطــــالع  .وبــعــد  1438/4/4هــــــــ 
1414/3/3هـ .يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن 
العامة  الهيئة  اإدارة  لرئي�ص مجل�ص  نائباً  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  في�سل 

للريا�سة بالمرتبة الممتازة .

األمير عبدالعزيز بن فهد نائبًا ألمير الجوف
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ / 90( 
بالأمر  ال�سادر  المناطق،  نظام  على  الطــالع  .وبعد  1412هــــ   /  8  /  27 بتاريخ 
الملكي رقم )اأ / 92( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .وبعد الطالع على نظام ال�زراء 
رقم  الملكي  بالمر�س�م  الــ�ــســادر  الممتازة،  المرتبة  وم�ظفي  الــــ�زراء  ونـــ�اب 
)م/10( بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم )اأ /14( 
بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد 
بن تركي بن عبدالعزيز اآل �سع�د نائباً لأمير منطقة الج�ف بالمرتبة الممتازة .

األمير عبداهلل بن خالد مستشارًا بالديوان الملكي
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
بتاريخ 27 / 8 / 1412هــــ .وبــعــد الطـــالع على نــظــام الــــ�زراء ونـــ�اب الـــ�زراء 
وم�ظفي المرتبة الممتازة، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
18 / 3 / 1391هـ .وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم ) اأ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 
/ 1414هـ. يعين �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبداهلل بن خالد بن �سلطان بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د م�ست�ساراً بالدي�ان الملكي بالمرتبة الممتازة .

فيصل بن عبدالعزيز السديري مستشارًا بالديوان الملكي
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ/90( 
الـــ�زراء  الـــ�زراء ونـــ�اب  بتاريخ 27 / 8 / 1412هــــ . وبعد الطـــالع على نظام 
وم�ظفي المرتبة الممتازة، ال�سادر بالمر�س�م الملكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 
18 / 3 / 1391هـ .وبناً على الأمر الملكي رقم ) اأ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ 
.يعين الأ�ستاذ في�سل بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سديري م�ست�ساراً بالدي�ان 

الملكي بالمرتبة الممتازة.
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اأ�سدر خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك �سلم�ن بن عبد العزيز اآل �سعود 
ب�سريبة  الخ��س  وت�ريخ2/11/1438  )م/113(  رقم  الملكي  المر�سوم 

القيمة الم�س�فة والذي ج�ء فيه :
ال�س�در   ، للحكم  الأ�س��سي  النظ�م  من  )ال�سبعين(  الم�دة  على  بن�ًء   
ب�لأمر الملكي رقم )اأ/ 90( بت�ريخ 27-8-1412هـــ .وبن�ًء على الم�دة 
الملكي رقم )اأ/  الوزراء، ال�س�در ب�لأمر  )الع�سرين( من نظ�م مجل�س 
13( بت�ريخ 3-3-1414هـ .وبن�ًء على الم�دة )الث�منة ع�سرة( من نظ�م 
-8-27 بت�ريخ   )91 )اأ/  رقم  الملكي  ب�لأمر  ال�س�در  ال�سورى،  مجل�س 

1412هـ .وبعد الطالع على قرار مجل�س ال�سورى رقم )128-45(بت�ريخ 

18-10-1438هـ .
.وبعد  17-3-1418هــــ  وت�ريخ   )97 )اأ/  رقم  الملكي  الأمــر  على  وبن�ًء 

الطالع على قرار مجل�س الوزراء رقم )654( بت�ريخ 1-11-1438هـ .
ر�سمن� بم� هو اآت:

اأوًل: الموافقة على نظ�م �سريبة القيمة الم�س�فة، ب�ل�سيغة المرافقة.
هي  النظ�م  عليه�  ن�س  التي  المخت�سة(  الق�س�ئية  )الجهة  تكون  ث�نيً�: 
الدخل،  �سريبة  نظ�م  عليه�  ن�س  التي  وال�ستئن�فية،  البتدائية  اللج�ن 

ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/ 1( وت�ريخ 15-1-1425هـ.
ب�لمر�سوم  ال�س�در  الدخل،  �سريبة  نظ�م  تعديل  على  الموافقة  ث�لثً�: 

خادم الحرمين الشريفين
يصدر مرسومًا ملكيًا خاصًا بضريبة القيمة المضافة

أخبار

العدد )53( - شوال 1438هـ8



الملكي رقم )م/ 1( وت�ريخ 15-1-1425هـ ، وفقً� لم� ي�أتي:
1- تعديل الم�دة )ال�س�د�سة والخم�سين(، لتكون ب�لن�س الآتي:

والربط  والفح�س  الإدارة  اأعم�ل  عن  الم�سوؤولة  الجهة  هي  الهيئة  »اأ- 
والتح�سيل ل�سريبة الدخل، واإيق�ع العقوب�ت المن�سو�س عليه� في هذا 

النظ�م.
ب- يكون اإيق�ع العقوبة بقرار من المح�فظ اأو من يفو�سه مجل�س اإدارة 

الهيئة بذلك«.
ب�لن�س  لتكون  وال�ستين(،  )ال�س�د�سة  الم�دة  من  )اأ(  الفقرة  تعديل   -2

الآتي:
»اأ- يجوز لمن �سدر �سده قرار ب�لعقوبة، التظلم منه اأم�م لجنة الف�سل 
في المخ�لف�ت والمن�زع�ت ال�سريبية خالل ثالثين يومً� من ت�ريخ العلم 

به، واإل ُعدَّ نه�ئيً� غير ق�بل للطعن اأم�م اأي جهة ق�س�ئية اأخرى«.
3- تعديل الفقرة )ب( من الم�دة )ال�س�د�سة وال�ستين(، لتكون ب�لن�س 

الآتي:
»ب- اإذا ك�ن مو�سوع التظلم يتعلق بقرار خ��س ب�لربط، ف�إن التظلم ل 
يوؤثر على التزام المكلف ب�سداد مبلغ ال�سريبة الم�ستحقة بموجب اأحك�م 

النظ�م غير المعتر�س عليه«.
)ال�س�د�سة  الم�دة  من  و)و(  و)هـــ(،  و)د(،  )ج(،  الفقرات  حذف   -4

وال�ستين(.
5- تعديل الم�دة )ال�س�بعة وال�ستين(، لتكون ب�لن�س الآتي:

والمن�زع�ت  المخ�لف�ت  فــي  الف�سل  )لجنة  ب��سم  لجنة  ت�سكل   -1«
ال�سريبية(، تخت�س بم� ي�أتي:

ْين الع�م والخ��س،  اأ- الف�سل في المخ�لف�ت والمن�زع�ت ودع�وى الحقَّ
والقرارات  ولوائحه�،  ال�سريبية  الأنظمة  اأحك�م  تطبيق  عن  الن��سئة 

والتعليم�ت ال�س�درة بن�ًء عليه�.
من  ال�س�درة  الــقــرارات  على  ال�س�أن  ذوي  اعترا�س�ت  في  الف�سل  ب- 
الهيئة تطبيقً� لأحك�م الأنظمة ال�سريبية ولوائحه�، والقرارات والتعليم�ت 

ال�س�درة بن�ًء عليه�.
في  والف�سل  للتحقيق  ال�سرورية  ال�سالحي�ت  جميع  الف�سل،  وللجنة 
ا�ستدع�ء  �سلطة  ذلــك  في  بم�  اخت�س��سه�،  في  تدخل  التي  الــدعــ�وى 
وفر�س  الــقــرارات  واإ�ــســدار  والوث�ئق،  الأدلــة  بتقديم  والأمــر  ال�سهود، 

العقوب�ت.
2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على اأن يكون اخت�س��س كل دائرة 

منح�سرًا في اأحد الأنظمة ال�سريبية.
رابع احتي�طي  اأ�سيلين وع�سو  اأع�س�ء  تتكون كل دائرة من )ثالثة(   -3
رئي�س  يكون  اأن  على  المح��سبي،  اأو  النظ�مي  والت�أهيل  الخبرة  من ذوي 
النظ�مي،  الت�أهيل  ذوي  من   - الأقــل  على   - اأع�س�ئه�  واأحــد  الــدائــرة 
ويراعى األ يكون من بين الأع�س�ء اأيٌّ من من�سوبي الجه�ت ذات العالقة 

ب�لإ�سراف على الأعم�ل ال�سريبية.
ق�بلة  �سنوات  اأربع  لمدة  ملكي  ب�أمر  واأع�س�وؤه�  دائرة   كل  رئي�س  وُيَعين 
التجديد  اأو  الت�سكيل  اإعـــ�دة  دون  الــمــدة  هــذه  انته�ء  وعند  للتجديد، 

لالأع�س�ء، ي�ستمرون في اأداء عملهم حتى �سدور اأمر ملكي بذلك.
4- ت�سُدر قرارات لجنة الف�سل ب�لأغلبية، ويجوز العترا�س على القرار 
اأم�م اللجنة الم�س�ر اإليه� في الفقرة )5( من هذه الم�دة خالل ثالثين 

يومً� من ت�ريخ العلم به، واإل ُعدَّ نه�ئيً�.
والمن�زع�ت  للمخ�لف�ت  ال�ستئن�فية  اللجنة  ب��سم  لجنة  ُت�َسكل   -5
ال�سريبية، تخت�س ب�لف�سل في العترا�س�ت المقدمة �سد قرارات لجنة 

الف�سل في المخ�لف�ت والمن�زع�ت ال�سريبية.
6- تتكون اللجنة ال�ستئن�فية من عدد من الدوائر المتخ�س�سة، وتتكون 
ذوي  من  احتي�طي  رابع  وع�سو  اأ�سليين  اأع�س�ء  )ثالثة(  من  دائرة  كل 
الخبرة والت�أهيل الع�لي في المج�ل النظ�مي اأو المح��سبي، على اأن يكون 
رئي�س الدائرة واأحد اأع�س�ئه� - على الأقل - من ذوي الت�أهيل النظ�مي، 
ويراعى األ يكون من بين الأع�س�ء اأي من من�سوبي الجه�ت ذات العالقة 

ب�لإ�سراف على الأعم�ل ال�سريبية.
ق�بلة  �سنوات  اأربع  لمدة  ملكي  ب�أمر  واأع�س�وؤه�  دائرة  كل  رئي�س  ويعين 
التجديد  اأو  الت�سكيل  اإعـــ�دة  دون  الــمــدة  هــذه  انته�ء  وعند  للتجديد، 

لالأع�س�ء، ي�ستمرون في اأداء عملهم حتى �سدور اأمر ملكي بذلك.
7ـــــ َت�سُدر قرارات اللجنة ال�ستئن�فية ب�لأغلبية، وتكون نه�ئية وغير ق�بلة 

لالعترا�س عليه� اأم�م اأي جهة ق�س�ئية اأخرى.
8- ل ُت�سَمع الدع�وى في المن�زع�ت ال�سريبية بعد م�سي خم�س �سنوات 
ب�لواقعة  العلم  ت�ريخ  من  اأو  المط�لبة  محل  المبلغ  ا�ستحق�ق  ت�ريخ  من 

محل النزاع، اإل في ح�ِل وجود عذر تقبله اللجنة.
9- ُتِعدُّ اللجنة ال�ستئن�فية - خالل �ستين يومً� من ت�ريخ ت�سمية اأع�س�ئه� 
- قواعد عمل اللجنتين الم�س�ر اإليهم� في الفقرتين )1( و)5( من هذه 

الم�دة، ويرفعه� رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة، وَت�سُدر ب�أمر ملكي.
10- يحدد مجل�س اإدارة الهيئة مك�ف�آت اأع�س�ء اللجنتين والم�ست�س�رين 

والموظفين وال�سكرت�رية.
11- تتولى الهيئة توفير الموارد الب�سرية والم�لية الالزمة لقي�م اللجنتين 
من   )9( الفقرة  في  اإليه�  الم�س�ر  القواعد  تحدده  لم�  وفقً�  ب�أعم�لهم�، 

هذه الم�دة.
رابعً�: ت�ستمر اللج�ن البتدائية وال�ستئن�فية، المن�سو�س عليه� في نظ�م 
بت�ريخ 1-15- الملكي رقم )م/ 1(  ال�س�درب�لمر�سوم  الدخل،  �سريبة 
1425هـ، في مم�ر�سة مهم�ته� وفقً� لت�سكيالته� الح�لية، وذلك اإلى حين 
بعد  النظ�م  من  وال�ستين(  )ال�س�بعة  الم�دة  لن�س  وفقً�  ت�سكيله�  اإع�دة 

تعديله�.
ال�س�در  النتق�ئية،  ال�سريبة  نظ�م  تعديل  على  الموافقة  خ�م�سً�: 
ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/ 86( وت�ريخ 27-8-1438هـ ، وفقً� لم� ي�أتي:

1- تعديل الم�دة )الخ�م�سة والع�سرين( ، لتكون ب�لن�س الآتي:
»في ح�ِل تكرار المخ�لفة نف�سه� خالل ثالث �سنوات من ت�ريخ �سيرورة 
حق  في  المقررة  الغرامة  م�س�عفة  تجوز  نه�ئيً�،  ال�س�بقة  العقوبة  قرار 
على  تزيد  ل  لمدة  الترخي�س  تعليق  اأو   ، القرار  ذلك  بموجب  المخ�لف 

�ستة اأ�سهر«.
2- تعديل الم�دة )ال�س�بعة والع�سرين( ، لتكون ب�لن�س الآتي:

»يجوز لمن �سدر �سده قرار ب�لعقوبة التظلم منه اأم�م الجهة الق�س�ئية 
المخت�سة خالل ثالثين يومً� من ت�ريخ العلم به، واإل ُعدَّ نه�ئيً� غير ق�بل 

للطعن اأم�م اأي جهة ق�س�ئية اأخرى«.
�س�د�سً�: على �سمو ن�ئب رئي�س مجل�س الوزراء، والوزراء، وروؤ�س�ء الأجهزة 

المعنية الم�ستقلة – كل فيم� يخ�سه – تنفيذ مر�سومن� هذا.
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محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
يبايع ويهنئ سمو ولي العهد

المهند�س  مع�لي  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  مح�فظ  رفع 
ال�سمو  ل�س�حب  والبيعة  التهنئة  اأب�نمي  محمد  بن  �سهيل 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن  بن  محمد  الأمير  الملكي 
على الثقة الملكية ب�ختي�ره وليً� للعهد، وتعيينه ن�ئبً� لرئي�س 

مجل�س الوزراء وا�ستمراره وزيرًا للدف�ع.
وق�ل اأب�نمي في برقية رفعه� ل�سمو ولي العهد بهذه المن��سبة:" 

والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  من�سوبي  جميع  وب��سم  ب��سمي 
بن  �سلم�ن  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �س�حب  نهنئ 
عبدالعزيز ب�لثقة الملكية ب�ختي�ره وليً� للعهد، وتعيينه ن�ئبً� 
في  والط�عة  ال�سمع  على  ونب�يعه  الـــوزراء،  مجل�س  لرئي�س 
اأن يوفقه لخدمة دينه،  الع�سر والي�سر، ون�س�أل اهلل عز وجل 

ثم ملكه ووطنه".

صدور أمر ملكي بتعيين األستاذ سهيل بن محمد بن عبد العزيز 
أبانمي محافًظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة

ال�سريفين  الحرمين  خــ�دم  اأ�ــســدر 
الملك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود 
اأمرًا ملكيً� بتعيين  الأ�ست�ذ �سهيل ابن 
محمد بن عبدالعزيز اأب�نمي مح�فًظ� 
للهيئة الع�مة للزك�ة والدخل ب�لمرتبة 
على  الطــــــالع  عــقــب   ، الــمــمــتــ�زة 
ال�س�در  للحكم،  الأ�س��سي  النظ�م 
بت�ريخ  )اأ/90(  رقم  الملكي  ب�لأمر 
1412/8/27هــــ .وبعد الطــالع على 
نظ�م الوزراء ونواب الوزراء وموظفي 
المرتبة الممت�زة، ال�س�در ب�لمر�سوم 
ــخ  ــ�ري ــت ب )م/10(  رقــــم  ــكــي  ــل ــم ال
1391/3/18هــــ .وبعد الطــالع على 
تنظيم الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل، 
رقم  الــوزراء  مجل�س  بقرار  ال�س�در 
1438/7/20هــــــــ. بــتــ�ريــخ   )465(

وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم 
)اأ/14( بت�ريخ 1414/3/3هـ. 

أخبار
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اأقر مجل�س اإدارة الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل في اجتم�عه الأول الذي عقد بمقر 
الهيئة في الخ�م�س من رم�س�ن لع�م 1438هـ الالئحة التنفيذية لنظ�م ال�سريبة 
عبداهلل  بن  محمد  الم�لية  وزير  الإدارة  مجل�س  رئي�س  مع�لي  برئ��سة  النتق�ئية 

الجدع�ن واأ�سح�ب ال�سع�دة اأع�س�ء المجل�س.
ي�أتي اإقرار الالئحة التنفيذية في اإط�ر ا�ستعدادات الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل 
الكريم  الملكي  المر�سوم  بموجب  �سدر  الذي  النتق�ئية  ال�سريبة  نظ�م  لتطبيق 
رقم م/86 وت�ريخ 8/27/ 1438هـ  ون�سر في �سحيفة اأم القرى  يوم الجمعة 30 
�سعب�ن 1438هـ  الموافق 26 م�يو 2017م على اأن يتم تطبيقه� بعد 15 يومً� من 

ت�ريخ الن�سر في يوم الأحد 1438/9/16هـ  الموافق 11 يونيو 2017م . 
المكلفة  للجه�ت  واإر�س�دية  تعريفية  حملة  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  نظمت 
)التبغ  وهي  النتق�ئية  لل�سلع  وم�سنعين  م�ستوردين  من  النتق�ئية  ب�ل�سريبة 
وم�ستق�ته ، الم�سروب�ت الغ�زية، وم�سروب�ت الط�قة( ورافقت هذه  الحملة، حملة 
اإعالمية، واإعالنية، ومح��سرات، وور�س عمل اأقيمت ب�لتع�ون مع الغرف التج�رية 
ال�سريبة،  نظ�م  تف��سيل  على  النتق�ئية  ب�ل�سريبة  الملزمون  المكلفون  واطلع 
لمالحظ�ت  ا�ستج�بة  بع�سه�  ُعــِدل  الالئحة،  مــواد  على  مالحظ�تهم  واأبـــدوا 
المكلفين ، ف�لهيئة ت�سعى  للمح�فظة على مرونة اأعم�ل المكلفين، وعدم الت�أثير 

�سلبً� على اأن�سطتهم لجهة الت�سنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتح�سيل.
التنفيذية من خالل  ب�لالئحة  التعريف  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  و�ستوا�سل 
على  التنفيذية  الالئحة  ن�سرت  حيث  الهيئة  موقع  منه�  ات�س�لية  اأن�سطة  عدة 
الموقع اللكتروني، كم� ُن�ِسر على ذات الموقع عدد من ال�سئلة والأجوبة ال�س�ئعة 
اإ�س�فة  المكلفين،   وت�س�وؤلت  يتن��سب  بم�  الوقت  بمرور  تحديثه�  �سيتم  التي 
لإمك�نية التوا�سل مع الهيئة من خالل الرقم "199099"  لالإج�بة على ت�س�وؤلت 
المكلفين الأخرى، كم� �ستقوم الهيئة بن�سر ر�س�ئل اإر�س�دية للمكلفين من خالِل 

ح�س�ب�ته� على من�س�ت الإعالم الجتم�عي.

مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل يقر الالئحة التنفيذية 
لنظام الضريبة االنتقائية

ب�سداد  الملزمين  ف�إن  النتق�ئية  ال�سريبة  لأحك�م  التنفيذية  الالئحة  وبح�سب 
ت�سدد  لم  لال�ستهالك  انتق�ئية  �سلعً�  يطرح  من  كل  هم  الم�ستحقة  ال�سريبة 
ال�سريبة الم�ستحقة عليه� �سواء ك�نوا من الم�ستوردين اأو الم�سنعين، والمرخ�س 
لهم نقل ال�سلع النتق�ئية خالفً� لح�لت التعليق، والمرخ�س لهم عند التلف الكلي 
اأو الفقد النه�ئي لل�سلع النتق�ئية بدون اأن يثبت اأن ذلك قد تم لأ�سب�ب خ�رجة 
)معلق  و�سع  من  النتق�ئية  ال�سلع  عن  الإفــراج  عند  له  والمرخ�س  اإرادتــه،  عن 
لل�سريبة(، واأي �سخ�س يحوز �سلعً� انتق�ئية خ�رج و�سع معلق لل�سريبة لم ت�سدد 
ال�سريبة الم�ستحقة عليه�؛ دون اأن يثبت عدم علمه ب�أن ال�سريبة الم�ستحقة على 

تلك ال�سلع لم ت�سدد، واأي �سخ�س اآخر يطرح �سلعً� انتق�ئية لال�ستهالك.
تمتد  والتي  النتق�ئية  لل�سريبة  النتق�لية  ب�لمرحلة  يتعلق  فيم�  الالئحة  وبينت 
ال�سلع النتق�ئية الم�سمولة ب�ل�سريبة التي يتم  اأن  لـ 45 يومً� من ت�ريخ التطبيق 
دخول  ت�ريخ  من  المملكة  داخل  والموجودة  النظ�م،  �سري�ن  ت�ريخ  في  حي�زته� 
النظ�م حيز النف�ذ ت�ستحق ال�سريبة النتق�ئية فورًا، �سريطة اأن تكون تلك ال�سلع 
النتق�ئية مخ�س�سة لأغرا�س تج�رية، وتج�وز قيمة وع�ئه� ال�سريبي �ستين األف 
)60،000( ري�ل �سعودي وفقً� للم�دة الث�منة من الالئحة، و�سريطة اأن تكون غير 
مملوكة لأي جهة حكومية وغير مو�سوعة تحت و�سع )معلق للر�سوم الجمركية( 
ال�سريبة  احت�س�ب  له�  الح�ئزين  الأ�سخ��س  وعلى  المملكة،  بر�سم  تو�سع  لم  م� 
والالئحة  النظ�م  لأحك�م  وفقً�  بحوزتهم  التي  النتق�ئية  ال�سلع  عن  الم�ستحقة 
الهيئة خالل 45 يومً�  اإلى  انتق�لي واحد  اإقرار  والإقرار عنه� و�سداده� بوا�سطة 

من ت�ريخ نف�ذ الالئحة.
وتهيب الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل ب�لمكلفين الكرام الطالع على نظ�م ال�سريبة 
لم  عم�  وال�ستف�س�ر  ا�ستيع�به�،  على  والعمل  له�  التنفيذية  والالئحة  النتق�ئية، 
يت�سح لهم من م�سمون هذه الالئحة التنفيذية، واللتزام بتطبيقه� دون اإخالل، 

ل�سم�ن حقوق الدولة، وحقوقهم ولمنع تعر�سهم للعقوب�ت المن�سو�س عليه�.
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الهيئة العامة للزكاة والدخل توقع مذكرة تفاهـــــــــــم مع الهيئة السـعـوديـــة
للمحاسبين القانونيين لتأهيل المتخصصين في الـــــــــــــقطاع المحاسبي الضريبي

المتخ�س�سين  لت�أهيل  الق�نونيين  للمح��سبين  ال�سعودية  الهيئة  مع  تف�هم  مذكرة  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  وّقعت 
في القط�ع المح��سبي ال�سريبي، في القط�عين الع�م والخ��س والتع�ون في مج�ل التدريب المنتهي ب�لتوظيف بغر�س 

اإعدادهم للعمل في الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل .
وقع التف�قية من ج�نب الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل مع�لي مح�فظ الهيئة المهند�س �سهيل بن محمد اأب�نمي، ومن ج�نب 
الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين اأمين ع�م الهيئة الدكتور اأحمد بن عبد اهلل المغ�م�س، وتم التوقيع خالل حفل 

اأقيم في مقر وزارة التج�رة وال�ستثم�ر .
 بموجب التف�قية �ستنفذ هيئة المح��سبين اختب�رات مهنية لقي��س القدرات لدى الراغبين من من�سوبي الهيئة الع�مة 
لتنظيم  اللوائح  ب�إعداد  و�ستقوم  وال�سريبة،  الزك�ة  مح��سبة  مهنة  مم�ر�سة  في  يرغبون  ممن  وغيرهم  والدخل  للزك�ة 
هذه الختب�رات من �سروط ومتطلب�ت التقدم له�، و�سوابط عقد الختب�رات واجتي�زه�.كم� تت�سمن التف�قية التع�ون 
في مج�ل ال�ست�س�رات والبحوث والدرا�س�ت المهنية ذات العالقة بمهنة مح��سبة الزك�ة وال�سريبة وتنظيم الموؤتمرات 
وال�سريبة  الزك�ة  العالقة بمهنة مح��سبة  المو�سوع�ت ذات  العمل، لمن�ق�سة وبحث  النق��س وور�س  واللق�ءات وحلق�ت 

والطالع على اآخر الم�ستجدات المهنية .
اأب�نمي عن �سع�دته  بتوقيع التف�قية اله�مة  اأعرب مح�فظ الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل، المهند�س �سهيل بن محمد   
المكلفين  الهيئة في رفع جودة خدمة  اأهم �سرك�ء  الق�نونيين والتي تعد من  ال�سعودية للمح��سبين  الهيئة  والحيوية مع 
العدالة  مبداأ  تحقيق  يتمحور حول  الذي  ر�س�هم  تحقيق  بهدف  وال�سريبية  الزكوية  الإيــرادات  ي�سكلون م�سدر  الذين 
.ف�لهيئة  وي�سر  �سهولة  بكل  اإجراءاتهم  اإنه�ء  و�سرعة  ال�سداد،  في  والمرونة  وال�سهولة  ال�سريبي،  اأو  الزكوي  الربط  في 
الأن�سطة  تو�سع  ظل  في  المهم�ت  بجميع  والنهو�س  المكلفين  ر�س�  تحقيق  في  الأ�س��سي  الأ�سل  الب�سري  الك�در  تعد 
القت�س�دية في  كل المج�لت وتطور المع�مالت الم�لية والتج�رية المع��سرة، التي تتطلب موؤ�س�سة حديثة قوية ومتينة 
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الهيئة العامة للزكاة والدخل توقع مذكرة تفاهـــــــــــم مع الهيئة السـعـوديـــة
للمحاسبين القانونيين لتأهيل المتخصصين في الـــــــــــــقطاع المحاسبي الضريبي

وبن�ء  التع�مل  في  ك�فية  ومرونة  حديثة،  تقنية  واأنظمة  ع�ليً�،  ت�أهياًل  موؤهلة  ب�سرية  وقدرات  مو�سعة،  �سالحي�ت  ذات 
المواقف واتخ�ذ القرارات، فت�أهيل الكوادر الح�لية وا�ستقط�ب الكف�ءات ال�س�بة وت�أهيله� ب�لتع�ون مع الهيئة ال�سعودية 
للمح��سبين الق�نونيين �سيمكن من رفع كف�ءتن� الإنت�جية وجودة العمل وتحقيق ر�س� المكلفين و الأطراف ذات ال�سلة .

د لخزانة الدولة لالإنف�ق الع�م اأو لح�س�ب ال�سم�ن الجتم�عي  و�سي�سب ب�لمح�سلة في زي�دة اإيرادات الهيئة، التي ُتورَّ
وتمكينهم من ح�س�ب  العمل على تحقيق ر�س�هم  الدولة رع�ه� اهلل، موؤكدا  ت�ستهدفه�  التي  الم�لية  ال�ستدامة  وتدعم 
الزك�ة ال�سرعية وال�سريبة النظ�مية و�سداده� ب�سهولة وي�سر من دون ت�أخير، م�سيرا اإلى اأن الكف�ءاِت الب�سريَة الموؤهلة 
من  ع�لية  وبروح  وكف�ءة  ب�سرعة  مع�مالتهم  لإنج�ز  خدمتهم  في  �ست�سهم  الإلكترونية  ب�لأنظمة  والمدعومة  والمدربة 

الحترام والثقة.
ومن ج�نبه اأعرب اأمين ع�م الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين، الدكتور اأحمد بن عبداهلل المغ�م�س عن اأمله في اأن 
تتكلل الجهود التي تبذله� الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين عبر التع�ون مع الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل ب�لنج�ح 
لم� فيه م�سلحة المهنة والع�ملين فيه� ب�لمملكة، موؤكدًا �سرورة اإق�مة عالق�ت مهنية متينة مع الجه�ت الحكومية تتيح 

لكل طرف ال�ستف�دة مم� لدى الطرف الآخر، متطلعً� اإلى التوفيق بين روؤى الطرفين في �سبيل تب�دل الخبرات .
واأكد المغ�م�س  اأن الهيئة �ستلتزم بتوجيه مك�تب المح��سبين والمراجعين الق�نونيين ب�لتع�ون مع الهيئة الع�مة للزك�ة 
والدخل وتزويده� بكل م� تحت�ج اإليه من معلوم�ت اأو بي�ن�ت تتطلبه� اأعم�ل الفح�س الذي تقوم به الهيئة عند درا�سة ملف 
اأحد المكلفين الم�سجلين لديه�، وتمكين من�سوبيه� من الطالع على ملف�ت العمالء لدى مك�تب المح��سبين الق�نونيين 
المكلف،  لدى  فح�سه�  المراد  والح�س�ب�ت  الدف�تر  وبين  المكتب  به�  ق�م  التي  العمل  ملف�ت  بين  الربط  يمكن  حتى 
اأيٍّ من مك�تب المح��سبة، والم�س�ركة معً� في  اأي مالحظ�ت على  اإلى التن�سيق بين الطرفين في ح�ل ظهور  ب�لإ�س�فة 

اإجراء الفح�س الالزم لهذا المكتب.
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الهيئة تعقد ورشة عمل لمديري الفحص والمراجعة
والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  به�  تقوم  التي  للجهود  ا�ستمرارًا 
اأهم تلك الإجراءات عملي�ت  اإجراءاته�، ومن  لتطوير وتب�سيط 
ور�سة  الهيئة  ، عقدت  المكلفين  لإقــرارات  والمراجعة  الفح�س 
عمل لجميع مديري الفح�س والمراجعة بفروع الهيئة من اأجل 
من�ق�سة الم�س�ئل المتعلقة ب�أعم�ل الفح�س ومع�لجة ال�سعوب�ت 
التي تعتر�س اأعم�ل الفح�س واقتراح �سبل تب�سيطه� وتح�سينه�. 
واأ�سدرت الهيئة تعميمً� لجميع فروعه� من اأجل تر�سيد خط�ب�ت 

المن�ق�سة للتركيز على البنود ذات الأهمية.
علمً� ب�أن الهيئة تعتمد اأ�سلوب الربط الذاتي بحيث يتولى المكلف 
من  عليه  الم�ستحقة  ال�سريبية  اأو  الزكوية  الم�ستحق�ت  تحديد 
اإقرارات  الهيئة ب�ختي�ر عينة من  واقع ن�س�طه وبعد ذلك تقوم 
المعلوم�ت  �سحة  من  للت�أكد  للفح�س  لإخ�س�عه�  المكلفين 

الواردة في اإقرار المكلف.

اأب�نمي  محمد  بن  �سهيل  المهند�س  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  مح�فظ  مع�لي  ق�م  
في  وكــ�ن  1438هـــ  �سوال   17 الموافق  الثالث�ء  يوم  ب�لري��س  الهيئة  فرع  مقر  بزي�رة 

ا�ستقب�له �سع�دة مدير ع�م الفرع الأ�ست�ذ خ�لد الظ�هري.
�سير  ومن�ق�سة  لبحث  الفرع  �سع�دة مدير ع�م  اجتم�ع مع  بعقد  الزي�رة  ا�ستهل مع�ليه 
والتقى  الفرع  ومك�تب  اإدارات  على  بجولة  مع�ليه  ق�م  ذلك  عقب  العمل.  واإجــراءات 
خالله� بمديري وموظفي الإدارات والأق�س�م واطلع على �سير الأعم�ل كم� ا�ستمع لبع�س 

وجه�ت نظر المكلفين الذين اأثنوا على تطوير العمل.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
يزور فرع الهيئة بالرياض

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل يزور فرع جدة
زار مع�لي مح�فظ الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل المهند�س �سهيل بن محمد اأب�نمي فرع الهيئة 
الأ�ست�ذاأحمد بن عبيد  الهيئة بجدة  ا�ستقب�ل مع�ليه �سع�دة مدير ع�م فرع  في جدة وك�ن في 

الط�ئفي.
بداأ برن�مج الزي�رة ب�جتم�ع مع�ليه مع مدير ع�م فرع الهيئة للوقوف  على �سير ونت�ئج الأعم�ل 
واأبرز معوق�ت العمل التي تواجه الفرع، وتم بعد ذلك عقد اجتم�ع مع مديري الإدارات والأق�س�م 
وا�ستمع مع�ليه  اإلى �سرح موجز عن مه�م كل اإدارة واإجراءات العمل به� وال�سعوب�ت التي تواجه 

اأداء عمله�.
اأكد المهند�س �سهيل اأب�نمي خالل اجتم�عه مع ق�دة فرع جدة على �سرورة اأتمتة الإجراءات ك�ّفًة 
اأداء الخدمة المقدمة للمكلفين وتحقيق مب�دئ التع�مالت الإلكترونية  اإلى الرتق�ء في  و�سول 

الحكومية بمفهومه� ال�س�مل. 
كم� ق�م مع�ليه بزي�رة اإدارات واأق�س�م الفرع ولق�ء من�سوبيه� وحثهم على بذل المزيد من الجهود 

بم� يحقق اأهداف الهيئة وتطلع�ت الم�سئولين.

أخبار
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أمير القصيم يستقبل
مدير فرع هيئة الزكاة والدخل بالقصيم

ا�ستقبل �س�حب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد العزيز اأمير منطقة الق�سيم 
في مكتبه بمقر الإم�رة موؤخرًا مدير ع�م فرع هيئة الزك�ة والدخل بمنطقة الق�سيم عبد اهلل المطلق، الذي 

َقِدم لل�سالم على �سموه، بمن��سبة تكليفه مديرًا ع�مً� للهيئة ب�لمنطقة.
رحب �سمو اأمير منطقة الق�سيم ب�لمطلق، متمنيً� له التوفيق في مج�ل عمله الجديد، واأ�س�د �سموه ب�لدور 
الب�رز الذي تقوم به الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل من جهود لإزالة العوائق في تحديد الم�ستحق�ت الزكوية 

وال�سريبية الم�ستحقة على الجه�ت المعنية ب�لمنطقة.
رفع المطلق �سكره وتقديره ل�س�حب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود ابن عبد العزيز 
على مت�بعته واهتم�مه بعمل هيئة الزك�ة والدخل بمنطقة الق�سيم، م�سيدًا بم� تلق�ه من �سموه من توجيه�ت 
تعينه في مج�ل عمله كمديٍر لهيئة الزك�ة والدخل بمنطقة الق�سيم، وتهيء له الطريق لخدمة الدين والوطن، 

داعيً� اهلل اأن يكون عند ح�سن ظن الجميع.
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الالئحة الزكوية )الجزء الثاني(
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الالئحة الزكوية المنظمة لجباية الزكاة
) الجزء الثاني (

ن�سر الجزء الأول من الالئحة الزكوية الجديدة في العدد ال�س�بق ون�ستكمل 
في العدد الح�لي ن�سر الجزء الث�ني فقد  اأ�سدر مع�لي وزير  الم�لية الأ�ست�ذ 
محمد بن عبد اهلل الجدع�ن قرارات تنفيذ المر�سوم الملكي رقم )م/40( 
وت�ريخ 7/2/ 1405 هـ المتعلق بجب�ية الزك�ة من المكلفين الخ��سعين له�، 
وبن�ء على قرار مجل�س الوزراء  رقم )126( وت�ريخ 1436/2/30 هـ، الذي 
الأزمة  القرارات  ب�إ�سدار  الم�لية  وزير  قي�م  على  منه  )ث�ني�(  البند  ن�س 
على  وبن�ء  هـ   1405   /7/2 وت�ريخ  )م/40(  رقم  الملكي  المر�سوم  لتنفيذ 
هـ   1437/8/2 وت�ريخ   )755( رقم  المح�سر  على  ال�س�مي  المق�م  موافقة 
بخط�ب  والمبلغة  الخ�سو�س  بهذا  الــوزراء  بمجل�س  الخبراء  بهيئة  المتخذ 
رئي�س الديوان الملكي رقم )42138( وت�ريخ 1437/8/29 هـ، وب�لرجوع اإلى 

م� �سبق اإ�سداره من قرارات وتعليم�ت منظمة لجب�ية الزك�ة، تقرر م� يلي:
للقواعد  وفق�  الــزكــ�ة  جب�ية  والــدخــل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  تتولى  اأول: 

والإجراءات الواردة في الالئحة الجديدة.
ث�ني�: تحل القواعد والإجراءات التي تت�سمنه� الالئحة الجديدة محل جميع 

القرارات والتعليم�ت والتع�ميم ال�س�بقة المتعلقة بجب�ية الزك�ة.
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ث�لث�: تطبق الالئحة على جميع المكلفين الخ��سعين لجب�ية الزك�ة من ت�ريخ 
�سدور القرار.

رابع�: تورد ح�سيلة الزك�ة اأول ب�أول اإلى ح�س�ب الزك�ة المخ�س�س لذلك في 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الم�دة الث�نية ع�سرة
ن�س�ط الت�أمين

1- يتم تحديد الوع�ء الزكوي ل�سرك�ت الت�أمين الع�مة الخليجية التي تزاول 
اإدارتــهــ�  اأن  ات�سح  اإذا  وخ�رجه�،  داخله�  اأو  المملكة  داخــل  الن�س�ط 
ال�سعودية  ال�سرك�ت  على  المطبقة  للقواعد  وفق�  المملكة،  في  الرئي�سة 

بموجب ح�س�ب�ته� الع�لمية.
2- يحدد الوع�ء الزكوي ل�سركة الت�أمين المقيمة التي تم�ر�س ن�س�ط الت�أمين 
الأخرى  ال�سرك�ت  على  المطبقة  للقواعد  وفق�  المملكة  في  الدخــ�ري 
ن�ق�س�  ال�ستثم�ر  من  ال�سركة  دخل  يمثل  حيث  الربح  تحديد  ب��ستثن�ء 

م�س�ريف الإدارة المرتبطة بدخل ال�ستثم�ر.
ت�ستحق عوائده�  التي  الت�أمين  وث�ئق  اإ�سدار  الدخ�ري  ب�لت�أمين  يق�سد   -3

الت�سديد عند نه�ية العقد اأو عند وف�ة ال�سخ�س الموؤمن عليه.

الف�سل الرابع: مح��سبة المكلفين ممن ل يم�سكون ح�س�ب�ت نظ�مية
الم�دة الث�لثة ع�سرة

تحديد وع�ء الزك�ة لمن ل يم�سكون ح�س�ب�ت نظ�مية
1- �سغ�ر المكلفين ممن ل يتطلب ن�س�طهم م�سك دف�تر و�سجالت نظ�مية 

يجوز مح��سبتهم ب�لأ�سلوب التقديري.
ال�سوابط  فيه  توافرت  اإذا  المكلفين  �سغ�ر  �سمن  المكلف  ت�سنيف  يتم   -2

الت�لية:
اأ- األ يكون لديه اأية ا�ستيرادات اأو عقود.

العمل من  المكلف  يزاول  التي  التج�رية  ال�سجالت  يتج�وز عدد  األ  ب- 
خالله� خم�سة.

اإذا  وموظفين  عم�ل   )10( المكلف  لدى  الع�ملين  عدد  يتج�وز  األ  ج- 

ك�ن ن�س�طه تج�ري� فقط، و)30( ع�مال وموظف� لالأن�سطة الأخرى 
المختلفة )مق�ولت، خدم�ت، حرف(.

3- ل يندرج �سمن فئة �سغ�ر المكلفين حتى في ح�لة انطب�ق المع�يير اأعاله 
اأ�سح�ب الأن�سطة الت�لية:

تج�ر البيع ب�لجملة. #
تج�ر الذهب والمجوهرات. #
مع�ر�س ال�سي�رات. #
الم�س�نع. #
الموؤ�س�س�ت الم�لية واأعم�ل ال�سرافة. #
خدم�ت التعليم. #
الفن�دق وال�سقق المفرو�سة. #
الوك�لت التج�رية. #
الأن�سطة والمراكز ال�سحية. #

اإذا خرج مكلف من ت�سنيف �سغ�ر المكلفين تتوقف مع�ملته �سمن فئة   -4
�سغ�ر المكلفين.

اإلزامهم  اأجل  من  التقديري  ب�لأ�سلوب  المكلفين  مح��سبة  للهيئة  يحق   -5
ب�لتقيد ب�لمتطلب�ت النظ�مية في الح�لت الت�لية:

و�سجالت  دف�تر  اإلى  الم�ستند  الزكوي  اإقــراره  المكلف  تقديم  عدم  اأ- 
نظ�مية في الموعد النظ�مي.

وواقــع  حقيقة  تعك�س  دقيقة  نظ�مية  و�سجالت  دف�تر  م�سك  عــدم  ب- 
ن�س�ط المكلف.

ج- م�سك الدف�تر وال�سجالت بغير اللغة العربية في ح�لة اإخط�ر المكلف 
يتج�وز  ل  بم�  الهيئة  للعربية خالل مهلة تحدده�  بترجمته�  كت�بي� 

ثالثة اأ�سهر وعدم تقيده بذلك.
د- عدم التقيد ب�ل�سكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دف�تر و�سجالت 

المكلف وفق� لم� ق�سى به نظ�م الدف�تر التج�رية.
هـ- عدم تمكن المكلف من اإثب�ت �سحة المعلوم�ت المدونة في اإقراره 

بموجب م�ستندات ثبوتية.
اإدراج  اأو  ـــرادات  اإي ك�إخف�ء  الإقـــرار  في  اأ�س��سية  معلوم�ت  اإخف�ء  و- 

م�سروف�ت غير حقيقية اأو ت�سجيل اأ�سول ل تعود ملكيته� للمكلف.
اإقرار  يظهر  لم  م�  الآتي  التقديري من  ب�لأ�سلوب  الزكوي  الوع�ء  يتكون   -6

المكلف وع�ء اأكبر:
اأ- راأ�س الم�ل الع�مل، ويتم تحديده ب�أي من الطرق الممكنة �سواء من 
ال�سجل التج�ري اأو عقود ال�سركة ونظ�مه�، اأو اأي م�ستند اآخر يوؤيد 
ذلك، واإذا ظهر اأن حقيقة راأ�س الم�ل الع�مل تغ�ير ذلك ف�إن للهيئة 
الم�ل  راأ�ــس  دورات  وعــدد  الن�س�ط  حجم  مع  يتن��سب  بم�  تحديده 

بح�سب العرف في كل �سن�عة اأو تج�رة اأو اأعم�ل.
بن�سبة  تقديره�  يتم  التي  الع�م  خالل  المحققة  ال�س�فية  الأربــ�ح  ب- 
15  كحد اأدنى من اإجم�لي الإيرادات فيم� عدا الفئ�ت الآتية فتكون 

الن�سبة على النحو الآتي:
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3.5%م�ستوردو الموا�سي والفواكه والخ�س�ر4
10.5%المق�ولون5
10%محط�ت بيع المحروق�ت6

7- التع�قدات التي تتم وفق� لطريقة التكلفة + ه�م�س ربح يوؤخذ بن�سبة الربح 
المحددة ب�لعقد.

بتجميع  الهيئة  تقوم  التقديري  ب�لأ�سلوب  الزكوي  الوع�ء  تحديد  عند   -8
المعلوم�ت التي تمكنه� من احت�س�ب الوع�ء الزكوي الذي يعك�س بطريقة 
المرتبطة  والحق�ئق  الظروف  �سوء  في  المكلف  ن�س�ط  حقيقة  ع�دلة 
م�  خالل  من  الهيئة  لدى  المكلف  عن  المتوافرة  والمعلوم�ت  ب�لح�لة 
يقدمه المكلف من دلئل وقرائن موثقة، ومن خالل المع�ينة الميدانية 
اأية معلوم�ت تح�سل عليه�  والفح�س الذي تقوم به الهيئة، ومن خالل 
من اأطراف اأخرى مثل حجم ا�ستيراداته، وعقوده، وعم�لته، والقرو�س 

والإع�ن�ت الح��سل عليه�.
9- عند تحديد وع�ء زكوي ب�لأ�سلوب التقديري لمكلف �سبق اعتم�ده اإقراره 
الأخذ  يجب  ال�س�بقة  ال�سنة  في  نظ�مية  و�سجالت  دف�تر  اإلى  الم�ستند 
يقدر  الــذي  الربح  بخالف  الإقــرار  ذلك  في  الظ�هرة  الوع�ء  بعن��سر 
تتوافر  لم  م�  به  الم�سرح  الن�س�ط  اإيـــرادات  اإجم�لي  من   %15 بن�سبة 

معلوم�ت تفيد خالف ذلك.
الزكوي  الوع�ء  تحديد  يجوز  اأعــاله   )6( ب�لفقرة  ورد  م�  مراع�ة  مع   -10
ب�لأ�سلوب التقديري للفئ�ت الت�لية من غير �سغ�ر المكلفين على النحو 

الآتي:

أوال: المستوردون
و�سجالت  دف�تر  لديهم  لي�ست  الذين  الم�ستوردين  على  الزك�ة  ح�س�ب  يتم 
نظ�مية وفق اإقراراتهم، واإذا ك�نت هن�ك معلوم�ت اأو قرائن لدى الهيئة تزيد 

ن�سبة الن�س�ط/ المهنةالفئة
الأربـــ�ح

1
والمح�مين  ك�لأطب�ء  الحرة  المهن  اأ�سح�ب 

20%والمح��سبين والمهند�سين

2
والخدم�ت  ال�ست�س�رية  الخدم�ت  مك�تب 

20%الع�مة

3
الفول،  الــذرة،  )القمح،  الأرزاق  م�ستوردو 
ال�سمن،  العد�س،  الدخن،  الدقيق،  ال�سكر، 

الأرز، ال�سعير، البن، الزيوت
%7
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على م� ورد في اإقراراتهم ف�إن الهيئة تلج�أ للتقدير، وعند لجوء الهيئة للتقدير 
يطلب من المكلف تقديم اإقرار بم�ستري�ته الداخلية والخ�رجية )ال�ستيراد( 

وتطبق الق�عدة الآتية متى م� اأظهرت وع�ء اأكبر من اإقرار المكلف:
1- يحدد راأ�س الم�ل للم�ستورد خالل ال�سنوات الخم�س الأولى ح�سب الآتي:

ال�سنة  في  والخ�رجية  الداخلية  المكلف  م�ستري�ت  اإجم�لي  يق�سم  اأ- 
الأولى على ثم�نية لتحديد راأ�سم�له في ال�سنة الأولى.

هذه  في  والخ�رجية  الداخلية  م�ستري�ته  ت�سم  الث�نية  ال�سنة  في  ب- 
اثنين  الأولى ويق�سم المجموع على  ال�سنة  اإلى م�ستري�ته في  ال�سنة 
ثم�نية  على  المتو�سط  يق�سم  ثم  الم�ستري�ت،  متو�سط  ل�ستخراج 

ل�ستخراج راأ�س الم�ل في �سنة المح��سبة الث�نية.
الث�لثة  لل�سنوات  المكلف  م�ل  راأ�س  لتحديد  نف�سه�  الطريقة  تطبق  ج- 

والرابعة والخ�م�سة.
2- يحدد راأ�س الم�ل لل�سنوات التي تتلو ال�سنوات الخم�س الأولى ح�سب الآتي: 
الخم�س  ال�سنوات  عن  والخ�رجية  الداخلية  المكلف  م�ستري�ت  جمع  يتم 
الأخيرة التي اآخره� �سنة المح��سبة ثم يق�سم الن�تج على خم�سة ل�ستخراج 
متو�سط ال�ستيراد، ثم يق�سم متو�سط ال�ستيراد على ثم�نية ل�ستخراج راأ�س 

الم�ل في �سنة المح��سبة.
في  الع�م  ا�ستيراد  اإجم�لي  ب�سرب  للع�م  ال�ستيراد  ربح  �س�في  يقدر   -3
في  ون�سف  ثالثة  وهي  ال�ستيراد  فئ�ت  من  فئة  لكل  المحددة  الن�سبة 
والخ�س�ر  الط�زجة  والأ�سم�ك  الموا�سي  لم�ستوردي   )%3،5( الم�ئة 
البن،  الـــذرة،  )القمح،  لـــالأرزاق   )%7( الم�ئة  في  و�سبعة  والف�كهة، 
الزيوت(، وع�سرة في الم�ئة )10%( لم� عدا ذلك، كم� يقدر �س�في ربح 

بواقع 15% للم�ستري�ت الداخلية.
من  اأي  في  للمكلف  وخ�رجية  داخلية  م�ستري�ت  وجــود  عدم  ات�سح  اإذا   -4
عند  الح�سب�ن  في  وتوؤخذ  �سفرا  ال�سنة  تلك  م�ستري�ت  تعتبر  ال�سنوات، 

ا�ستخراج المتو�سط.
مع  الم�ل  راأ�س  الم�ستورد هو ح��سل جمع  للمكلف  الزكوي  الوع�ء  يكون   -5

�س�في الربح الذين تم تحديدهم� في هذه الم�دة.
عند احت�س�ب الوع�ء الزكوي للمكلف الم�ستورد، يراعي الآتي:  

هذه  عن  المح��سبة  تتم  محددة،  عمولة  مق�بل  ال�ستيراد  ك�ن  اإذا  اأ- 
العمولة، ويح��سب �س�حب الب�س�عة الذي تم ال�ستيراد له عن هذه 
تقدير  عند  العتب�ر  في  واأخذه�  لم�ستري�ته  ب�سمه�  ال�ستيرادات 

راأ�س م�له واأرب�حه.
ب- المكلفون الذين لديهم عقود توريد مع الدولة، تقدر زك�تهم ب�إ�س�فة 
اأرب�ح عقود التوريد اأو اأرب�ح الم�ستري�ت – اأيهم� اأكبر – اإلى راأ�س 

م�ل المكلف في �سنة المح��سبة.
ج- ل يخ�سع لهذه الق�عدة من يقت�سر ا�ستيراده على مواد خ�م اأو اأو�سل 
عن  يح��سب  حيث  ن�س�طه،  في  ل�ستخدامه�  غي�ره�  قطع  اأو  ث�بتة 
منتجه النه�ئي وفق القواعد المطبقة على الن�س�ط ال�سن�عي، كم� 
واحدة، حيث  لمرة  الع�ر�س  ال�ستيراد  على  الق�عدة  هذه  تطبق  ل 
تتم المح��سبة عن اأرب�ح المكلف فقط طبق� لن�سبة ربح كل فئة من 

فئ�ت ال�ستيراد.
د- ل يخ�سع لهذه الق�عدة م�ستوردو العمالت وال�سب�ئك الذهبية، واإنم� 
النقد  موؤ�س�سة  لدى  المثبت  راأ�سم�لهم  اأ�س��س  على  تتم مح��سبتهم 
ممن  المثل  بح�لت  ب�ل�ستر�س�د  الأربــ�ح  وتقدر  ال�سعودي،  العربي 

لديهم دف�تر و�سجالت نظ�مية.

ثانيا: المقاولون
حجم  من   %5 عن  تقل  ل  بن�سبة  للمق�ولين  الع�مل  الم�ل  ــس  راأ� يقدر   -1

المق�ولت التي نفذه� المكلف �سنوي�.
2- يقدر �س�في ربح الن�س�ط بم� ل يقل عن 10.5% من اإجم�لي المق�ولت.

3- ل يعتد ب�أي ح�سوم�ت من اإجم�لي الإيرادات كمق�ولي الب�طن وغيره� عند 
الربط التقديري.

ثالثا: المصانع
التمويل  يقل  األ  يجب  نظ�مية  و�سجالت  دف�تر  تم�سك  التي  الم�س�نع   -1
المو�سح  التمويل  اإجم�لي  من  الم�ئة  في  وع�سرين  خم�سة  عن  المدفوع 
الج�ري  والح�س�ب  الم�ل،  راأ�س  المدفوع  التمويل  وي�سمل  الترخي�س،  في 
الدائن لل�سرك�ء والمالك وقرو�سهم والأرب�ح المرحلة، واإذا ك�ن التمويل 
المدفوع اأقل من خم�سة وع�سرين في الم�ئة من اإجم�لي التمويل المو�سح 
المكلف  يقدم  لم  م�  الترخي�س  في  ورد  بم�  الأخــذ  فيتم  الترخي�س  في 
�سه�دة  من الجهة التي اأ�سدرت الترخي�س تو�سح حقيقة اإجم�لي التمويل.
2- الم�س�نع التي لي�س لديه� دف�تر و�سجالت نظ�مية يقدر راأ�سم�له� الع�مل 
بم� ل يقل عن خم�سة وع�سرين في الم�ئة من راأ�س الم�ل المدفوع بموجب 
بن�سبة  تقديري  ربح  اإليه �س�في  الم�سنع، م�س�ف�  اإن�س�ء  قرار ترخي�س 
خم�سة ع�سر في الم�ئة من اإجم�لي اإيرادات الم�سنع م� لم يثبت المكلف 

اأن جميع راأ�س م�له ا�ستخدم في اأ�سول ث�بتة.
للهيئة  يثبت  لم  م�  الإنت�ج  بدء  ت�ريخ  الم�س�نع من  اأ�سح�ب  وتبداأ مح��سبة 

توافر راأ�سم�ل ع�مل خ��سع خالل فترة م� قبل الإنت�ج.

رابعا: المشاريع الزراعية
1- المن�س�أة الزراعية التي تزاول ن�س�ط� خ��سع� لزك�ة الثم�ر والحبوب، وفي 
يجب  التج�رة،  عرو�س  لزك�ة  يخ�سع  اآخر  ن�س�ط�  تــزاول  نف�سه  الوقت 
بزك�ة  الخ��س  لن�س�طه�  وم�ستقلة  منف�سلة  ح�س�ب�ت  تقدم  اأن  عليه� 
عرو�س التج�رة للهيئة، واإذا لم تقدم ح�س�ب�ت منف�سلة لكل ن�س�ط يتم 
ح�س�ب وع�ء عرو�س التج�رة للمن�س�أة وفق� لإقرار المكلف على األ يقل 

الوع�ء الزكوي عن ن�تج المع�دلة الآتية:
 X اإيراد ن�س�ط عرو�س التج�رةوع�ء الزك�ة الكلي للمكلف

الإيراد الكلي
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النحو  على  الفردية  الزراعية  الم�س�ريع  لأ�سح�ب  الزكوي  الوع�ء  يقدر   -2
الت�لي:

اأ- راأ�س الم�ل الع�مل الذي يحدد بـ 10% من قيمة القر�س )بعد مرور 
�سنة من ت�ريخ الح�سول على القر�س اإ�س�فة اإلى ك�سور ال�سنة التي 

ح�سل فيه� على القر�س(.
ب- الأرب�ح ال�س�فية بواقع 15% من اإيرادات الم�سروع.

الذين  الأفراد  جميع  الفردية  الزراعية  الم�س�ريع  ب�أ�سح�ب  يق�سد  ج- 
الخ�س�ر  لإنت�ج  الزراعية  الم�س�ريع  مثل  زراعي�  ن�س�ط�  يم�ر�سون 
البي�س  ومنتجي  الأ�ــســمــ�ك  ومـــزارع  الــدواجــن  ومـــزارع  والــفــواكــه 
والألب�ن ممن يحق لهم الح�سول على قرو�س زراعية من �سندوق 

التنمية الزراعية.

خامسا: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة
يتم ح�س�ب الزك�ة على اأ�سح�ب الفن�دق والوحدات ال�سكنية المفرو�سة الذين 

ل يم�سكون دف�تر و�سجالت نظ�مية وفق الآتي:
1- يتم تحديد الفئة الم�سنف به� كل فندق اأو وحدة �سكنية، و�سعر الإق�مة 
الع�مة  الهيئة  مخ�طبة  طريق  عن  فيه�  الإ�سغ�ل  ون�سبة  منه�،  كل  في 
م�س�در  وح�سب  للفن�دق،  ب�لن�سبة  الغر�س  لهذا  والآثــــ�ر  لل�سي�حة 
المعلوم�ت المت�حة ب�لن�سبة لالأن�سطة الأخرى، مع مراع�ة رفع الأ�سع�ر 
اأو ح�سب  المخت�سة  الجهة  من  المعتمدة  الت�سعيرة  الموا�سم ح�سب  في 

م�س�در المعلوم�ت المت�حة.
ال�سكنية  والوحدات  للفن�دق  الم�ئة  في  بخم�سة ع�سر  الربح  ن�سبة  تحدد   -2
المملوكة  ال�سكنية  والوحدات  للفن�دق  الم�ئة  في  وع�سرين  الم�ست�أجرة، 

وذلك من اإجم�لي الإيرادات التي يتم ح�س�به� وفق الآتي:
 + الوحدة  اإيج�ر  × )�سعر  الغرف  اأو  الوحدات  عدد   = ــرادات  الإي اإجم�لي 

الخدمة( × ن�سبة الإ�سغ�ل × عدد اأي�م ال�سنة.
ثم يح�سب وع�ء الزك�ة ب�سرب اإجم�لي الإيرادات في ن�سبة الربح التقديري، 
عند  الملكية  �سك  اأو  المبنى  اإيج�ر  عقد  بتقديم  المكلف  مط�لبة  ويراعى 

المح��سبة.
3- يتم تطبيق هذه الم�دة على اأ�سح�ب الأن�سطة المم�ثلة ك�لمدن ال�سي�حية، 
والمراكز  وال�ــســتــراحــ�ت،  الأفـــراح،  و�ــســ�لت  ال�س�ليه�ت،  واأ�سح�ب 

الترفيهية بم� يتالءم مع طبيعة هذه الأن�سطة.

سادسا: نشاط تأجير السيارات
تتم مح��سبة اأ�سح�ب هذا الن�س�ط الذين ل يم�سكون دف�تر و�سجالت نظ�مية 

وفق� لالآتي:
1- يتم تقدير �س�في الدخل لهذا الن�س�ط وفق� للمع�دلة الآتية:

ن�سبة  متو�سط   × يوم�   354  × اليومي  الإيج�ر  قيمة   × ال�سي�رات  )عــدد 
الت�سغيل × 20% ك�س�في اإيراد(.

اإقــراره بحيث ل تقل عن  الت�سغيل لكل مكلف ح�سب  2- يراعى تقدير ن�سبة 
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الكبيرة  المدن  في  الحد  هذا  عن  زي�دته�  يمكن  التي  اأدنــى  كحد   %50
والمدن التي ت�سهد موا�سم �سي�حية اأو من��سب�ت دينية.

3- يتم التحقق من عدد ال�سي�رات من الجه�ت المخت�سة ك�إدارة المرور اأو 
وزارة النقل.

الف�سل الخ�م�س: قواعد المح��سبة الزكوية
الم�دة الرابعة ع�سرة

ت�ريخ بدء المح��سبة الزكوية
ب��ستثن�ء  المكلفين  لجميع  الزك�ة  لأغرا�س  للن�س�ط  الأول  الحول  يبداأ   -1
�سرك�ت الأموال من ت�ريخ ال�سجل التج�ري اأو ت�ريخ الترخي�س، واإذا ك�ن 

الن�س�ط يتطلبهم� مع� فيبداأ الحول من ت�ريخ اآخرهم�.
2- يبداأ الحول في �سرك�ت الأموال من ت�ريخ اإيداع راأ�س الم�ل.

3- اإذا حدد المكلف ت�ريخ� مغ�يرا لم� �سبق في الفقرتين )1، 2( ف�إن ك�ن 
�س�بق� اأخذ به، واإن ك�ن مت�أخرا عنه فعلى المكلف اإثب�ت ذلك.

الم�دة الخ�م�سة ع�سرة
ال�سنة الم�لية للمكلف الزكوي

اثني ع�سر �سهرا قمري�، ويجوز  الزكوي هي مدة  للمكلف  الم�لية  ال�سنة   -1
للمكلف ا�ستخدام �سنة م�لية ميالدية.

يتم  الذي  الن�س�ط  بداية مم�ر�سة  ت�ريخ  للمكلف من  الم�لية  ال�سنة  تبداأ   -2
ت�ريخ  اأو  الترخي�س  اأو  التج�ري  ال�سجل  ت�ريخ  تحديده بعدة طرق منه� 
اإيداع راأ�س الم�ل في البنك اأيهم� اأبعد م� لم تظهر قوائن تثبت خالف 

ذلك.
– �سنته  نظ�مية  ودف�تر  �سجالت  يم�سك  – الــذي  المكلف  تعديل  عند   -3
الم�لية لت�سبح �سنة طويلة اأو ق�سيرة يتم ح�س�ب الزك�ة عن ك�مل الفترة 
ب�لأخذ في العتب�ر المدة التي تزيد اأو تنق�س عن �سنته الم�لية وذلك 
ب�سرب الوع�ء الزكوي في عدد اأي�م ال�سنة الم�لية الطويلة اأو الق�سيرة 
للمكلف من�سوب� اإلى 354 يوم� لل�سنة القمرية و365 يوم� لل�سنة ال�سم�سية 
)بعد ا�ستبع�د �س�في الدخل( ثم اإع�دة �س�في الدخل للوع�ء للو�سول اإلى 

وع�ء ال�سنة الم�لية الطويلة اأو الق�سيرة.
4- ل تجب الزك�ة عن ال�سنة الم�لية الق�سيرة �سواء في بداية الن�س�ط اأو في 
نه�يته لعدم حولن الحول م� لم يثبت اأن راأ�س الم�ل ح�ل عليه الحول في 

بداية الن�س�ط، فيتم اإخ�س�عه للزك�ة.

الم�دة ال�س�د�سة ع�سرة
الدف�تر وال�سجالت

1- يجب على كل مكلف – ب��ستثن�ء �سغ�ر المكلفين – الم�س�ر لهم في الم�دة 
الث�لثة ع�سرة الحتف�ظ ب�لدف�تر التج�رية وال�سجالت ال�سرورية لتحديد 
الوع�ء الزكوي ب�سكل دقيق داخل المملكة وب�للغة العربية مع الحتف�ظ 

ب�لم�ستندات التي تثبت �سحته� والبي�ن�ت والإي�س�ح�ت التي توؤيده�.
مجموعة  م�سكه�  المكلف  على  الــواجــب  وال�سجالت  ب�لدف�تر  يق�سد   -2
جميع  به�  ت�سجل  التي  المكلف  به�  يحتفظ  التي  التج�رية  الدف�تر 
)م/61(  رقــم  الملكي  ب�لمر�سوم  والمو�سوفة  التج�رية،  المع�مالت 
الوزاري  ب�لقرار  ال�س�درة  التنفيذية  ولئحته  1409/12/17هـــ  وت�ريخ 
رقم  ـــوزاري  ال ب�لقرار  والمعدلة  1410/7/29هـــــ  وتــ�ريــخ   )699 رقــم 
)1110( وت�ريخ 1410/12/24هـ، واأي تعديالت لحقة عليه� وهي على 

الأقل: دفتر اليومية الع�مة، دفتر الأ�ست�ذ الع�م، ودفتر الجرد.
3- على اأ�سح�ب الأن�سطة المهنية م�سك الدف�تر المح��سبية وبحد اأدنى دفتر 

اليومية الع�مة مع ال�سجالت التي تتطلبه� المهنة.
دف�تره  بم�سك  للقي�م  متخ�س�سة  مهنية  جهة  تكليف  للمكلف  يجوز   -4
التقيد  مع �سرورة  مب��سرة عنه�،  م�سوؤولية  م�سوؤول  بق�ئه  مع  و�سجالته 

ب�ل�سروط وال�سوابط الواردة في نظ�م الدف�تر التج�رية.
5- يتم م�سك الدف�تر عن طريق الح��سب الآلي وفق� لل�سوابط الت�لية:

اأ- اأن يكون مقر الح��سب الآلي ب�لمملكة.
ب- اأن يكون تدوين البي�ن�ت الخ��سة بهذه الدف�تر عن طريق الح��سب 
الآلي ب�للغة العربية، واأن تعك�س ال�سورة نف�سه� التي تعطيه� الدف�تر 

المن�سو�س عليه� في نظ�م الدف�تر التج�رية.
المدونة  القيود  لجميع  الموؤيدة  الأ�سلية  الم�ستندات  ك�فة  حفظ  ج- 

ب�لدف�تر المح��سبية.
الح��سب  العمومية من  والميزانية  الخت�مية  الح�س�ب�ت  ت�ستخرج  اأن  د- 
مع  التقليدية  الح�س�ب�ت  ا�ستخدام  ح�لة  وفــي  مب��سرة،  الآلـــي 
يتعين  ف�إنه  الح�س�ب�ت،  بنود  بع�س  في  الآلــي  ب�لح��سب  ال�ستع�نة 

اإرف�ق قيود الت�سوية ك�فة واأن تكون ب�للغة العربية.
)مخرج�ت(  الآلــي  الح��سب  في  مطبوعة  بي�ن�ت  ا�ستخراج  يجب  هـ- 

ب�سكل دوري )ربع �سنوي( تت�سمن جميع المعلوم�ت.
و- اأن توثق المن�س�أة نظ�م اإدخ�ل وتوجيه المعلوم�ت )القيود المح��سبية( 

في الح��سب الآلي وذلك للرجوع اإليه� عند الح�جة.
ز- اأن تتوافر لدى المن�س�أة و�س�ئل الأم�ن الالزمة وال�سوابط الك�فية التي 

تحول دون التالعب في المعلوم�ت التي يمكن فح�سه� ومراجعته�.
ح- للهيئة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل 

المكلف في اإعداد ح�س�ب�ته على الح��سب الآلي.

الف�سل ال�س�د�س: اأحك�م ع�مة
الم�دة ال�س�بعة ع�سرة

الت�سجيل ب�لهيئة
ال�سجل  على  ح�سوله  بعد  الهيئة  لــدى  ي�سجل  اأن  مكلف  كل  على  يجب   -1
ذلك  في  بمن  ــى  الأول الم�لية  �سنته  نه�ية  قبل  الترخي�س  اأو  التج�ري 
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المكلفين الذين يبداأ حولهم من ت�ريخ اإيداع راأ�س الم�ل في البنك، ول 
نه�ية  عند  واقعه�  من  والت�سديد  زكوية  اإقــرارات  تقديم  من  ذلك  يمنع 

الحول من ت�ريخ اإيداع راأ�س الم�ل في البنك.
ب- على من يم�ر�س الن�س�ط دون �سجالت اأو تراخي�س ممن يخ�سعون للزك�ة 
الن�س�ط  ت�ريخ مم�ر�ستهم  الهيئة من  الت�سجيل في  النظ�م  بموجب هذا 

وقبل انته�ء �سنتهم الم�لية الأولى.

الم�دة الث�منة ع�سرة
حق الهيئة في المعلوم�ت

الهيئة  تزويد  الحكومية  الجه�ت  ذلــك  في  بم�  �سخ�س  كل  على  يجب   -1
ب�لمعلوم�ت التي تطلبه� والمتعلقة بتطبيق تعليم�ت جب�ية الزك�ة بم� في 

ذلك اأحك�م التف�قي�ت الدولية التي تكون المملكة طرف� فيه�، كم� يتعين 
تزويد الهيئة بمعلوم�ت عن عقود الم�س�ريع والخدم�ت والتوريدات اأو اأي 
عقود اأخرى واأي تعديالت تطراأ عليه� خالل ثالثة اأ�سهر من ت�ريخ توقيع 
العقد لظروف  تنفيذ  التوقف عن  بت�ريخ  الهيئة  اإبالغ  العقد، كم� يجب 
العقد من  لكل من طرفي  يترتب  وم�  اآخر،  �سبب  لأي  اأو  الق�هرة  القوة 
يوم� من  ثالثين  وذلك خالل  التوقف  نتيجة  الآخر  الطرف  لدى  حقوق 

ت�ريخ التوقف، ويحق للهيئة عند الح�جة طلب ن�سخة من العقد.
القط�ع  مع  دوريــة  اأو  ع�دية  تج�رية  تع�مالت  له  �سخ�س  كل  على  يجب   -2
ال�سنة  نه�ية  من  �سهر  خالل  الهيئة  يبلغ  اأن  كت�بي  تع�قد  دون  الخ��س 
والمق�ولت  والخدمية  التج�رية  ال�سفق�ت  عن  تف�سيلي  ببي�ن  الم�لية 
ذلك  في  بم�  اأخرى  مع�مالت  واأي  الت�أمين  واإعــ�دة  الت�أمين  ومع�مالت 

مب�لغ ال�ستحق�ق وتواريخه�.
يعد  1391/4/14هــــ،  وت�ريخ   )278( رقم  الــوزراء  مجل�س  لقرار  طبق�   -3
مديرو الإدارات الم�لية ومديرو اإدارات الم�س�ريع في الم�س�لح الحكومية 
والموؤ�س�س�ت الع�مة م�سوؤولين عن اإبالغ الهيئة ب�لمعلوم�ت المطلوبة عن 

العقود المبرمة في الموعد المحدد.
ذلك  من  وي�ستثنى  العقد،  مدة  عن  النظر  ب�سرف  اللتزام  هذا  ي�سري   -4

الآتي:
اأ- العقود التي تقل قيمة كل منه� عن م�ئة األف ري�ل.

ب- التع�مالت التج�رية والخدمية التي تتم دون عقود م�سبقة والتي تقل 
عن خم�سم�ئة األف ري�ل في ال�سنة لل�سخ�س الواحد.

ج- عقود ت�أجير الأرا�سي والمب�ني المبرمة مع اأ�سخ��س طبيعيين.

الم�دة الت��سعة ع�سرة
�سرية المعلوم�ت

تح�فظ الهيئة وجميع الأ�سخ��س الع�ملين فيه� على �سرية المعلوم�ت المتعلقة 
ب�لمكلفين ممن اأطلعوا عليه� بحكم وظ�ئفهم، وا�ستثن�ء من ذلك يجوز لهم 



23 العدد )53( - شوال 1438هـ

الك�سف عن المعلوم�ت للجه�ت الآتية فقط:
1- م�سلحة الجم�رك لغر�س تنفيذ واجب�ته� وفق� للنظ�م اأو لتطبيق النظ�م 

الجمركي.
2- ديوان المراقبة الع�مة لأغرا�س التدقيق والمراجعة.

3- ال�سلط�ت ال�سريبية للدول الأجنبية وفق� للمع�هدات التي تكون المملكة 
طرف� فيه�.

الجن�ئية  المالحقة  لغر�س  النظ�م  تطبيق  عــن  الم�سوؤولة  الأجــهــزة   -4
للمخ�لف�ت ال�سريبية.

5- اأي جهة ق�س�ئية في المملكة في ق�سية منظورة.

الف�سل ال�س�بع: تقديم الإقرارات واإجراءات الفح�س والربط
الم�دة الع�سرون

الإقرارات
اأو  بي�ن�ت  واأي  ال�سرورية  الزكوية  الإقــــرارات  نــمــ�ذج  الهيئة  ت�سدر   -1
اإي�س�ح�ت ت�س�عد المكلف على الوف�ء ب�لتزام�ته المتعلقة بتعبئة الإقرار 
النم�ذج  ب��ستخدام  التقيد  المكلف  وعلى  للهيئة،  وتقديمه  الــزكــوي 
المحددة، ويجوز له ا�ستخدام نم�ذج م�ستخرجة من الح��سب الآلي اإذا 

ك�نت متط�بقة ب�سكل ك�مل مع النم�ذج المعتمدة.
2- يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفق�ته بعد تعبئة حقوله ك�فة، و�سداد 
الزك�ة الواجبة عليه بموجب الإقرار فور انته�ء �سنته الم�لية، ولي�س له 
اإجراءاته المح��سبية على  اإل في حدود م� تقت�سيه  اأن يت�أخر عن ذلك 
األ يتج�وز ذلك )120( يوم�، وعليه الإف�س�ح عن جميع عن��سر وع�ئه 
الزكوي خالل فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدم� في ت�ريخ ت�سلمه بموجب 
اإ�سع�ر ر�سمي من قبل الهيئة اأو اأي جهة اأخرى مخولة بذلك، وعند انته�ء 
الإقرار  يكون  الر�سمية  الإج�زة  الإقرار خالل  لتقديم  النظ�مي  الموعد 

مقبول اإذا �سلم وتم ال�سداد بموجبه في اأول يوم عمل يلي الإج�زة.
واأي  بنود  الزكوي من  المكلف  اإقــرار  في  ورد  م�  اإثب�ت �سحة  يقع عبء   -3
بي�ن�ت اأخرى على المكلف، وفي ح�لة عدم تمكنه من اإثب�ت �سحة م� ورد 
في اإقراره، يجوز للهيئة عدم اإج�زة البند الذي ل يتم اإثب�ت �سحته من 
الهيئة في �سوء  القي�م بربط تقديري وفق� لوجهة نظر  اأو  المكلف  قبل 

الظروف والحق�ئق المرتبطة ب�لح�لة والمعلوم�ت المت�حة له�.

الم�دة الح�دية والع�سرون
اإجراءات الفح�س والربط

للتحقق  المكلف  لدف�تر و�سجالت  الميداني  الفح�س  اإجراء  للهيئة  1- يحق 

المعلوم�ت  �سحة  من  والت�أكد  عليه  المفرو�سة  ب�للتزام�ت  وف�ئه  من 
بهدف  لمكلف  ميداني  بفح�س  القي�م  له�  يحق  كم�  للهيئة،  المقدمة 

تجميع معلوم�ت عن مكلف اآخر.
ب�ل�سخ�س  الخ��سة  العمل  �س�ع�ت  اأثن�ء  الميداني  ب�لفح�س  القي�م  ويتم 
الخ��سع للفح�س، والمكلف ملزم نظ�م� بتقديم المعلوم�ت التي تطلبه� 
و�سجالت  لدف�تر  الميداني  الفح�س  اإجــراء  للهيئة  يحق  كم�  الهيئة، 

المكلف ك�فة دون اإ�سع�ر م�سبق.
بموجب  الهيئة،  مك�تب  في  اأو  المكلف  موقع  في  الميداني  الفح�س  يتم   -2
اأو  �سجالت  اأو  دفــ�تــر  اأي  نقل  حــ�ل  وفــي  الهيئة،  مــن  ر�سمي  خط�ب 
الهيئة  لف�ح�س  ويجوز  به�،  �سندا  يعطى  المكلف  موقع  من  م�ستندات 

ال�سخو�س لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
عليه  يجب  اإلكترونية،  و�س�ئط  على  و�سجالته  دف�تره  المكلف  م�سك  اإذا   -3
ورقية عند  ن�سخ  يطلبونه� على  التي  ب�لمعلوم�ت  الهيئة  تزويد ف�ح�سي 

طلبهم ذلك.
والبي�ن�ت  الميداني  الفح�س  عملية  وق�ئع  به  يثبت  مح�سر  تحرير  يتم   -4
المطلوبة ك�فة، ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الفح�س من قبل المكلف 
اأو من يمثله، واإذا رف�س المكلف اأو من يمثله التوقيع ي�س�ر اإلى ذلك في 
المح�سر ويعتبر المح�سر حجة على المكلف فيم� يتعلق بوق�ئع الفح�س، 

ول يعد النق�س ال�سكلي في المح�سر �سبب� لبطالنه.
5- اإذا لم يتع�ون المكلف الخ��سع للفح�س في ت�أمين المعلوم�ت المطلوبة، 
ف�إنه يحق للهيئة ال�ستع�نة ب�لأجهزة التنفيذية المخت�سة لإلزام المكلف 
�سجالت  على  التحفظ  للهيئة  يحق  كم�  المعلوم�ت،  هــذه  تقديم  على 
وم�ستندات المكلف موؤقت� اإذا ك�ن هن�ك �سبب يجعله� تعتقد اأن المكلف 

قد يح�ول اإخف�ءه� اأو اإتالفه� اأو التالعب به�.
اإلى �س�حبه� خالل خم�سة  الم�ستندات  تع�د  الفح�س،  النته�ء من  6- عند 
ع�سر يوم� من انته�ء الفح�س، وللهيئة اأن تحتفظ ب�سورة عن اأي م�ستندات 

اأو قيود عند الح�جة.
التي  ب�لتعديالت  ت�سعره  المكلف،  اإقــرار  على  التعديل  الهيئة  راأت  اإذا   -7
الواجبة،  الزك�ة  ومقدار  التعديل،  واأ�سب�ب  الزكوي،  ــراره  اإق على  اأجرته� 
وحقه في العترا�س، والمدة النظ�مية المحددة لالعترا�س، ويكون الإ�سع�ر 
ذلك  في  بم�  لالإ�سع�ر  ت�سلمه  تثبت  اأخــرى  و�سيلة  بــ�أي  اأو  الم�سجل  ب�لبريد 

الإ�سع�ر عن طريق الخدم�ت الإلكترونية الر�سمية.
في  بمدة  التقيد  دون  وقت  اأي  في  تعديله  اأو  الربط  اإجــراء  للهيئة  يحق   -8

الح�لت الآتية:
اأ- اإذا وافق المكلف كت�بي� على اإجراء الربط اأو تعديله.

ب- اإذا لم يقدم المكلف اإقراره.
ج- اإذا تبين اأن الإقرار يحتوي على معلوم�ت غير �سحيحة.

9- يجوز للهيئة ت�سحيح الأخط�ء الح�س�بية والم�دية خالل ع�سر �سنوات من 
نه�ية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن ال�سنة الزكوية بن�ء على 

طلب المكلف، اأو اإذا تم اكت�س�فه� من الهيئة اأو الجه�ت الرق�بية.
ويق�سد ب�لأخط�ء الح�س�بية والم�دية، الأخط�ء الن�تجة عن اإحدى العملي�ت 
و�سع  عن  الن�تجة  اأو  والق�سمة(،  ال�سرب،  الطرح،  )الجمع،  مثل  الح�س�بية 

رقم خط�أ مك�ن الرقم ال�سحيح، اأو م� �س�به ذلك.
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10- يجوز  للهيئة ت�سحيح الخط�أ في تطبيق النظ�م والتعليم�ت خالل خم�س 
ال�سنة  عن  الزكوي  الإقـــرار  لتقديم  المحدد  الأجــل  نه�ية  من  �سنوات 
الزكوية بن�ء على طلب المكلف، اأو اإذا تم اكت�س�ف الخط�أ من الهيئة اأو 

من الجه�ت الرق�بية.
11- اإذا اكت�سفت الهيئة اأي خط�أ بزك�ة المكلف بعد انته�ء المدة ال�س�بقة يتم 

اإ�سع�ر المكلف بذلك ليقوم ب�إبراء ذمته مم� يلزمه �سرع�.
الف�سل الث�من: لج�ن العترا�س وال�ستئن�ف

الم�دة الث�نية والع�سرون
اإجراءات العترا�س

ت�ريخ  من  يوم�  �ستين  خالل  الهيئة  ربط  على  العترا�س  للمكلف  يحق   -1
ت�سلمه خط�ب الربط، ويجب اأن يكون اعترا�سه بموجب مذكرة مكتوبة 
مدة  انته�ء  وعند  ب�لربط،  اأبلغته  التي  الجهة  اإلــى  يقدمه�  وم�سببة 

العترا�س خالل الإج�زة الر�سمية يكون العترا�س مقبول اإذا �سلم في 
اأول يوم عمل يلي الإج�زة مب��سرة.

2- يجب اأن يكون العترا�س م�سحوب� بوك�لة �سرعية اأو تفوي�س ر�سمي من 
المكلف اإذا ك�ن مقدم العترا�س �سخ�س� غير المكلف.

من  له�  قدم  لم�  وفق�  ب�سحته  اقتنعت  واإذا  العترا�س،  الهيئة  تدر�س   -3
مبررات وم�ستندات فله� اأن تقبل العترا�س اأو جزءا منه وت�سعر المكلف 
المكلف  بين  الخالف  ا�ستمرار  ح�ل  وفي  الأ�س��س،  هذا  على  ب�لتعديل 

والهيئة ف�إن الهيئة ترفع العترا�س اإلى اللجنة البتدائية.
4- ل يعد العترا�س مقبول من الن�حية ال�سكلية في الح�لت الآتية:

اأ- اإذا قدم العترا�س بعد م�سي المدة المقررة، اأو ك�ن غير م�سبب.
ب- اإذا ك�ن مقدم العترا�س �سخ�س� غير مفو�س ر�سمي� من المكلف.

اإح�لة  من  يمنع  ل  ذلك  فــ�إن  �سكال  العترا�س  قبول  عدم  ح�ل  في  ج- 
العترا�س للجنة البتدائية.

المكلف  اإ�سع�ر  البتدائية  للجنة  العترا�س  اإح�لة  فور  الهيئة  على  د- 
بذلك.

الم�دة الث�لثة والع�سرون
اإجراءات ال�ستئن�ف

1- يجوز للمكلف وللهيئة ا�ستئن�ف القرار البتدائي اأم�م اللجنة ال�ستئن�فية 
خالل �ستين يوم� من ت�ريخ ت�سلمه القرار، وعند انته�ء مدة ال�ستئن�ف 
خالل الإج�زة الر�سمية يكون ال�ستئن�ف مقبول اإذا �سلم في اأول يوم عمل 

يلي الإج�زة مب��سرة.
2- يجب اأن يكون ال�ستئن�ف م�سحوب� بوك�لة �سرعية اأو تفوي�س ر�سمي من 

المكلف اإذا ك�ن مقدم ال�ستئن�ف �سخ�س� غير المكلف.
الن�حية  من  مقبول  البتدائية  اللجنة  قرار  على  المكلف  ا�ستئن�ف  يعد   -3

ال�سكلية اإذا توافر فيه م� ي�أتي:
اأ- اأن يقدم خالل المدة النظ�مية لال�ستئن�ف.
ب- اأن يقدمه المكلف اأو المفو�س الر�سمي له.
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ج- اأن ي�سدد المكلف عن جميع البنود غير الم�ست�أنفة.
د- اأن ي�سدد المكلف عن البنود الم�ست�أنفة، اأو يقدم �سم�ن� بنكي� عنه� 
�سنة  عن  تقل  ل  لمدة  المفعول  �س�ري  ال�سم�ن  هذا  ويكون  للهيئة 
وق�بال للتجديد تلق�ئي�، كم� يكون ق�بال للم�س�درة بن�ء على طلب 
الهيئة دون ح�جة اإلى موافقة اأي طرف اآخر، واأن يكون وفق� لل�سيغة 

المعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
اإ�س�فية  م�ستندات  اأي  به�  مرفق  م�سببة  عري�سة  المكلف  يقدم  اأن  هـ- 
اللجنة  اإلى  البنكي  ال�سم�ن  �سورة  اأو  الت�سديد  اإي�س�ل  من  و�سورة 
اأ�سله للهيئة لقيد ال�ستئن�ف في �سجل اللجنة  ال�ستئن�فية المقدم 
خالل الموعد المحدد لال�ستئن�ف، ول يتم الإفراج عن هذا ال�سم�ن 
اأو رد المب�لغ الم�سددة نقدا اإل بعد �سدور قرار نه�ئي في الخالف.

الم�دة الرابعة والع�سرون
تكوين لج�ن العترا�س البتدائية واخت�س��س�ته�

الخالف�ت  في  للف�سل  الوزير  من  بقرار  ابتدائية  اعترا�س  لج�ن  تكون   -1
رئي�س  من  لجنة  كل  وتتكون  والمكلفين،  الهيئة  بين  تن�س�أ  التي  الزكوية 
وثالثة اأع�س�ء على الأقل ويجب اأن يكون اأع�س�ء اللجنة من المخت�سين 
في مج�ل ال�سريعة، والمح��سبة، والأنظمة، اأحدهم من موظفي الهيئة، 
ول تقل مرتبة اأي منهم عن الع��سرة اأو م� يع�دله� ح�سب نظ�م الخدمة 

المدنية.
2- يع�د تكوين اللجنة البتدائية كل اأربع �سنوات، مع مراع�ة ا�ستمرار واحد 

اأو اأكثر من الأع�س�ء في اللجنة لفترة اأو لفترات اأخرى.
3- يبلغ رئي�س اللجنة كال من الهيئة والمكلف ب�لت�ريخ الذي تحدده اللجنة 
على  م�ستندات،  من  لديهم�  م�  وتقديم  وحججهم�  مبرراتهم�  ل�سم�ع 
ب�س�أن  المرفوعة  الهيئة  مذكرة  من  ن�سخة  المكلف  اإبــالغ  مع  يرفق  اأن 

اعترا�سه وقبل موعد انعق�د الجل�سة بخم�سة ع�سر يوم� على الأقل.
ت�سدر  اأن  فللجنة  الح�سور،  عن  كالهم�  اأو  الطرفين  اأحــد  تخلف  اإذا   -4
الجل�سة  ت�أجيل  ويجوز  عليه�،  المعرو�سة  والأوراق  الوق�ئع  وفق  قراره� 

لأ�سب�ب تقتنع به� اللجنة لمرتين بحد اأق�سى.
5- ل يعد انعق�د اللجنة �سحيح� اإل بح�سور الأغلبية من اأع�س�ئه�، على اأن 

يكون من بينهم الرئي�س اأو ن�ئبه.
6ـ- تنظر اللجنة بداية في �سالمة العترا�س من الن�حية ال�سكلية.

7- يجب اأن يكون قرار اللجنة متفق� مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية وبم� ج�ء 
وفي  العالقة  ذات  والتعليم�ت  الأنظمة  مع  يتوافق  وبم�  القرار  هذا  في 

�سوء م� يتبين للجنة من وق�ئع موؤيدة بم�ستندات ثبوتية.

ب�أغلبية  العــتــرا�ــس  فــي  قــرارهــ�  البتدائية  العــتــرا�ــس  لجنة  ت�سدر   -8
الأ�سوات، واإذا ت�س�وت الأ�سوات يغلب الراأي الذي ي�سوت معه الرئي�س.

9- تبلغ اللجنة كال من الطرفين ب�لقرار بخط�ب ر�سمي اأو ب�أي طريقة اأخرى 
تثبت ت�سلمه له، ويعتبر قرار اللجنة البتدائية نه�ئي� م� لم يتم ا�ستئن�فه 

من اأحد الطرفين خالل �ستين يوم� من ت�ريخ ت�سلمه.
واإ�سع�ر  بموجبه  الربط  وتعديل  البتدائي  القرار  تنفيذ  الهيئة  على   -10

المكلف حتى لو تم ا�ستئن�فه.

الم�دة الخ�م�سة والع�سرون
تكوين اللجنة ال�ستئن�فية واخت�س��س�ته�

العترا�س  لج�ن  قرارات  في  ب�لنظر  المكلفة  ال�ستئن�فية  اللجنة  تتولى   -1
البتدائية ال�سريبية الم�ست�أنفة من قبل المكلف اأو الهيئة الم�سكلة بقرار 
مجل�س الوزراء رقم 196 وت�ريخ 1426/7/24هـــ وتعديالته، النظر في 
قرارات لج�ن العترا�س البتدائية الزكوية الم�ست�أنفة من قبل المكلف 

اأو الهيئة.
2- ل يعد انعق�د اللجنة �سحيح� اإل بح�سور الأغلبية من اأع�س�ئه� على اأن 

يكون من بينهم الرئي�س اأو ن�ئبه.
3- تنظر اللجنة بداية في �سالمة العترا�س من الن�حية ال�سكلية.

حججهم�  ودرا�ــســة  الطرفين  اآراء  �سم�ع  بعد  قــرارهــ�  اللجنة  ت�سدر   -4
القرار  ي�سدر  اللجنة  اأع�س�ء  اآراء  اختالف  ح�لة  وفي  واأ�س�نيدهم�، 

ب�أغلبية الأ�سوات، واإذا ت�س�وت الأ�سوات يعتبر �سوت الرئي�س مرجح�.
وبم�  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحك�م  مع  متفق�  اللجنة  قرار  يكون  اأن  يجب   -5
للجنة  يتبين  م�  وفي �سوء  العالقة  والتعليم�ت ذات  الأنظمة  مع  يتوافق 

من وق�ئع موؤيدة بم�ستندات ثبوتية.
الخبرة  اأ�سح�ب  من  تــراه  بمن  ت�ستعين  اأن  الح�جة  عند  للجنة  يجوز   -6
والم�ست�س�رين بمق�بل يحدد ح�سب الح�لة، على اأن يتم تحديد المق�بل 

في خط�ب التكليف.
7- تبلغ اللجنة كال من الطرفين ب�لقرار بخط�ب ر�سمي اأو ب�أي طريقة اأخرى 

تثبت ت�سلمه له.
8- على الهيئة تنفيذ قرار اللجنة ال�ستئن�فية وتعديل الربط بموجبه واإ�سع�ر 

المكلف بذلك.
البتدائية  اللج�ن  واأع�س�ء  رئي�س  مك�ف�آت  يحدد  وزاري  قــرار  ي�سدر   -9

وال�ستئن�فية ومع�ونيهم.

الف�سل الت��سع: اإجراءات التح�سيل
الم�دة ال�س�د�سة والع�سرون

التق�سيط
1- يجوز للمكلف طلب تق�سيط المب�لغ الم�ستحقة عليه وفق ال�سوابط الآتية:

اأ- تقديم طلب خطي من المكلف اإلى الهيئة مو�سح� به فترة اأو فترات 
اللتزام  �سداد  عدم  ومبررات  الزكوي،  اللتزام  وقيمة  التق�سيط، 
�سداد  على  القدرة  عدم  واإثب�ت  ا�ستحق�قه،  مواعيد  في  الزكوي 

المبلغ دفعة واحدة بتقديم الم�ستندات الموؤيدة لذلك.
ب- يجب األ تزيد مدة التق�سيط عن عدد ال�سنوات الم�ستحق عنه� المبلغ.
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ج- يلغى قرار التق�سيط اإذا توقف المكلف عن �سداد ق�سطين متت�لين، 
المبلغ  التق�سيط بخط�ب ر�سمي، وعليه �سداد  ب�إلغ�ء  المكلف  ويبلغ 

الم�ستحق فورا.
2- لمدير ع�م الهيئة �سالحية تق�سيط المب�لغ الم�ستحقة التي ل تزيد على 
مليون ري�ل، اأم� م� زاد على ذلك فيتم العر�س عنه ل�س�حب ال�سالحية.

الم�دة ال�س�بعة والع�سرون
اإجراءات الحجز والتح�سيل الإلزامي

1- للهيئة البدء في اتخ�ذ اإجراءات التح�سيل الإلزامي في الح�لت الآتية:

الم�ستحق  ب�سداد  المكلف  قي�م  دون  لل�سداد  النظ�مي  الموعد  مرور  اأ- 
عليه بموجب اإقراره.

ب- انته�ء الموعد النظ�مي لالعترا�س على الربط الذي تجريه الهيئة.
العــتــرا�ــس  لــجــ�ن  قــــرارات  ل�ستئن�ف  النظ�مي  الــمــوعــد  انــتــهــ�ء  ج- 

البتدائية.
2- تط�لب الهيئة المكلف كت�بي� ب�سداد م� عليه من م�ستحق�ت خالل ثالثين 
للمكلف  كت�بي�  المط�لبة  وتكرر  المط�لبة،  بتلك  تبليغه  ت�ريخ  من  يوم� 

لل�سداد خالل ثالثين يوم� اأخرى.
خط�ب  بموجب  يبلغ  ال�س�بقة،  المط�لب�ت  مع  المكلف  يتج�وب  لم  اإذا   -3
يقم  لم  اإذا  المنقولة  وغير  المنقولة  اأمواله  على  الحجز  بنية  ر�سمي 
ب�سداد خالل ع�سرين يوم� من ت�ريخ هذا الإبالغ، وتزود موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي بن�سخة من هذا الإبالغ لإيق�ف اأي �سحوب�ت من اأر�سدة 

المكلف البنكية.
على  ب�لحجز  المخت�سة  الر�سمية  الجه�ت  مع  ب�لتن�سيق  الهيئة  تقوم    -4

ممتلك�ت المكلف المنقولة وغير المنقولة وفق الإجراءات الآتية:
المكلف  اأموال  للحجز على  ال�سعودي  العربي  النقد  لموؤ�س�سة  الكت�بة  اأ- 
زكــ�ة  مــن  عليه  الم�ستحقة  القيمة  حـــدود  فــي  المحلية  ب�لبنوك 

وتوريده� لح�س�ب الهيئة عند الطلب.
في  المكلف  ا�ستيرادات  على  للحجز  الجم�رك  لم�سلحة  الكت�بة  ب- 

حدود القيمة الم�ستحقة عليه من زك�ة.
ج- الكت�بة لوزارة الم�لية للحجز على اأوامر الدفع التي تخ�س المكلف 

في حدود القيمة الم�ستحقة عليه من زك�ة.
المنقولة  ب�لممتلك�ت غير  اأي ت�سرف  لإيق�ف  العدل  لوزارة  الكت�بة  د- 

للمكلف.
5- يتعين على كل من ق�م ب�لحجز المطلوب ت�سليم الأ�سل المحجوز لديه اإلى 
الهيئة عندم� تطلب منه ذلك، وي�سمل هذا اللتزام اأي مب�لغ يكون طرف 

ث�لث مدين� به� للمكلف بت�ريخ ت�سلم اإ�سع�ر الحجز اأو بعده.
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6- اإذا ك�ن المكلف المدين �سخ�س� طبيعي�، يتم الحجز على اأمواله المنقولة 
وغير المنقولة ال�سخ�سية المتعلقة بن�س�طه في حدود المديونية، وينطبق 
اأو في  اأ�سخ��س  �سركة  �سريك� مت�س�من� في  ك�ن  اإذا  المكلف  ذلك على 
اأموال  �سركة  في  �سريك�  المدين  ك�ن  اإذا  اأم�  ب�لأ�سهم،  تو�سية  �سركة 

فيط�لب في حدود ح�سته في راأ�س م�ل ال�سركة.
7- بعد انته�ء اإجراءات الحجز وانته�ء مدد الإنذار يتم التنفيذ على اأموال 
المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيع م� يكفي منه� لت�سديد الدين وفق� 

لالإجراءات النظ�مية الن�فذة.
8- ل يقع الحجز على قيمة النفقة ال�سهرية الملزم به� المكلف ول م�س�ريفه 

المعي�سية التي تق�سي به� اأحك�م اأنظمة اأخرى ن�فذة.
واأي  الزك�ة  دين  ثم  والبيع،  الحجز  م�س�ريف  البيع  ح�سيلة  من  ي�سدد   -9
م�ستحق�ت اأخرى على المكلف للهيئة، ويع�د اأي مبلغ يزيد على ذلك اإلى 

المكلف.
 – – فور تح�سيله� جميع المب�لغ الم�ستحقة على المكلف  الهيئة  10- تبلغ 

الجه�ت المعنية بذلك لتتولى اإيق�ف جميع الإجراءات المتخذة بحقه.
11- عند وف�ة المكلف �س�حب الموؤ�س�سة الفردية الذي عليه م�ستحق�ت للهيئة 
لم ت�سدد، تح�سل تلك الم�ستحق�ت من تركته قبل ق�سمته�، ف�إن ق�سمت 

التركة طولب به� الورثة كل بقدر ن�سيبه من تلك الم�ستحق�ت.

الم�دة الث�منة والع�سرون
دعم الجه�ت الحكومية لأعم�ل الهيئة

1- طبق� لالأمر ال�س�مي رقم 7027 وت�ريخ 1434/2/24هـ ف�إنه يتعين على 
لتمكينه�  والدخل  للزك�ة  الع�مة  الهيئة  مع  التع�ون  الحكومية  الجه�ت 
والأربعين  الرابعة  الم�دة  في  ورد  لم�  تنفيذا  م�ستحق�ته�  تح�سيل  من 
من النظ�م الأ�س��سي للحكم، كم� اأنه طبق� لالأمر ال�س�مي رقم 16145 
وت�ريخ 1437/4/1هـ ف�إنه يتعين على الجه�ت الحكومية وال�سرك�ت التي 
للزك�ة  الع�مة  الهيئة  مع  التع�ون  المهنية  والهيئ�ت  الدولة  فيه�  ت�س�هم 
والدخل بم� يخدم رفع كف�ءة وف�علية جب�ية الزك�ة ال�سرعية وتوجيهه� 

اإلى م�س�رفه� المعتبرة.
والموؤ�س�س�ت  الحكومية  الجه�ت  مع  التن�سيق  وقت  اأي  في  للهيئة  يحق   -2
الع�مة اأو اأي جهة اأخرى للتع�ون معه� من اأجل عدم منح اأي ت�سهيالت 
اأو لم ي�سدد التزام�ت  اإقراره الزكوي  اأو خدم�ت للمكلف الذي ل يقدم 

م�ستحقة عليه.

الم�دة الت��سعة والع�سرون
رد المب�لغ الزائدة

الم�ستحقة عليه  للهيئة مبلغ� زائدا على زك�ته  المكلف دفع  اأن  اإذا تبين   -1
المبلغ  المبلغ تعجيال منه لزك�ة لحقة، وحينئذ يرحل ذلك  فيعد ذلك 
ب��سترداده  المكلف  يط�لب  لم  م�  الت�لية  لالأعوام  المكلف  ح�س�ب  اإلى 

خالل خم�س �سنوات من ت�ريخ دفعه لذلك المبلغ.
ب�لرد  اأحقيته  من  والت�أكد  ب�ل�سترداد  المكلف  طلب  درا�سة  الهيئة  على   -2
من  يوم�  ثالثين  خالل  ب�لزي�دة  الم�سددة  المب�لغ  رد  اإجــراءات  واإنه�ء 

ت�ريخ اإ�سع�ره بذلك.
اأو  العترا�س  حــ�لت  في  ــدة  زائ مب�لغ  بــرد  مط�لب�ت  اأي  اإلــى  ينظر  ل   -3
لهذه  المكلف  ا�ستحق�ق  يوؤكد  نه�ئي  حكم  �سدور  بعد  اإل  ال�ستئن�ف 
النه�ئي  الحكم  �ــســدور  بعد  للمكلف  الــزائــدة  المب�لغ  ــرد  وت المب�لغ، 

لم�سلحته.

الم�دة الثالثون
التوقف عن الن�س�ط

للهيئة  اإ�سع�را  يقدم  اأن  المكلف  على  يتعين  الن�س�ط،  عن  التوقف  عند   -1
خالل �ستين يوم� من ت�ريخ التوقف عن الن�س�ط، ويقع عليه عبء اإثب�ت 

التوقف.
2- تعد ال�سركة متوقفة عن الن�س�ط بمجرد اتخ�ذ ال�سرك�ء اأو الجمعية الع�مة 
وعلى  الت�سفية،  دور  في  وتدخل  بذلك،  قرار  و�سدور  بت�سفيته�  قرارا 

ال�سركة تقديم اإقراراته� خالل �سنوات الت�سفية وتح��سب بموجبه�.
وتقديم  الت�سفية  انته�ء  ت�ريخ  اإلى  لل�سركة  الزكوي  الموقف  ت�سوية  تتم   -3

ح�س�ب خت�مي الت�سفية.
الإثب�ت،  عبء  الإجب�ري  اأو  الختي�ري  التوقف  عند  المكلف،  على  يقع   -4

وللهيئة حق الت�أكد من ذلك ب�أي طرق تراه� مالئمة.
ح�لة  اأو  تركة،  اأو  �سركة،  ت�سفية  بم�سوؤولية  اإليه  يعهد  �سخ�س  كل  على   -5
الت�سفية،  اإجــراءات  ببدء  خطي�  الهيئة  ي�سعر  اأن  اإع�س�ر،  اأو  اإفال�س، 
انته�ء  لحين  النظ�مية  مواعيده�  فــي  الــزكــويــة  الإقــــرارات  وتقديم 
الت�سفية، وتزويد الهيئة بن�سخة من القوائم الم�لية النه�ئية )الح�س�ب 
الخت�مي للت�سفية(، وت�سديد المب�لغ الزكوية الم�ستحقة للهيئة في مدة 
ل تتج�وز �ستين يوم� من ت�ريخ انته�ء الت�سفية، وفي ح�لة التخلف عن 
اإذا  المالك  مع  ب�لت�س�من  المب�لغ  تلك  �سداد  عن  م�سوؤول  يعد  ذلــك 
توريد  ر في  وق�سّ الت�سفية  فترة  الم�سفي خالل  لدى  مب�لغ  توافر  ثبت 

الم�ستحق للهيئة.

الم�دة الح�دية والثالثون
اأحك�م خت�مية

يتم تطبيق م� ورد في الم�دة الث�نية وال�سبعين من الالئحة التنفيذية لنظ�م 
�سريبة الدخل ال�س�درة ب�لقرار الوزاري رقم )1535( وت�ريخ 1425/6/1هـ 
اأو اأي تعديالت عليه� فيم� يتعلق ب�لمك�ف�آت الت�سجيعية على المطبقين لهذه 

الالئحة.



المملكة
تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في 2020

ت�ستعد المملكة العربية ال�سعودية ل�ست�س�فة قمة ق�دة مجموعة الع�سرين 
الدكتور  الــوزراء  الدولة ع�سو مجل�س  وزير  مع�لي  اأعلن  فقد   ، في2020 
ال�سعودية  العربية  المملكة  عــزم  الع�س�ف  عبدالعزيز  بــن  اإبــراهــيــم 
لتوجيه�ت  وفقً�    2020 ع�م  في  الع�سرين  ق�دة مجموعة  قمة  ا�ست�س�فة 

خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود. 
اإعالن مع�لي الدكتور الع�س�ف ج�ء عقب تروؤ�سه ني�بة عن خ�دم الحرمين 
ال�سريفين الملك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود، وفد المملكة في اأعم�ل 

ه�مبورج  مدينة  في  اأعم�له�  اختتمت  التي  الع�سرين  ق�دة مجموعة  قمة 
الألم�نية موؤخرًا. 

وق�ل مع�ليه  اإن ق�دة الدول الأع�س�ء في قمة مجموعة الع�سرين رحبوا 
ب��ست�س�فة المملكة العربية ال�سعودية لأعم�ل القمة خالل ع�م 2020.

وك�سف مع�ليه اأن المملكة بداأت العمل لتنظيم اجتم�ع قمة الع�سرين في 
الأمير محمد بن  الملكي  ال�سمو  ب�إذن اهلل، بمت�بعة من �س�حب  المملكة 
الوزراء  رئي�س مجل�س  ن�ئب  العهد  ولي  �سعود  اآل  العزيز  بن عبد  �سلم�ن 

قمة العـشـرين
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وزير الدف�ع رئي�س مجل�س ال�سوؤون القت�س�دية والتنمية. 
اإبراهيم بن عبد  وق�ل مع�لي وزير الدولة ع�سو مجل�س الوزراء الدكتور 
وال�سحة"  والهجرة  اأفريقي�  مع  " ال�سراكة  جل�سة  في  الع�س�ف،  العزيز 
اأعم�له�  اختتمت  التي  قمتهم  في  الع�سرين  مجموعة  ق�دة  ن�ق�سه�  التي 
ال�سعودية  العربية  المملكة  "  اإن  موؤخرًا:  الألم�نية  ه�مبورج  مدينة  في 
الجوانب القت�س�دية  اأفريقي� في مختلف  لديه� عالقة قوية وقديمة مع 
واأن�س�أن� في �سبعيني�ت القرن الم��سي موؤ�س�س�ت م�لية، منه�  والتنموية، 
ب�سكل  اأفريقي�  على  ز  يركِّ م�  ومنه�  اأفريقي�،  في  التنمية  لتمويل  م�هو 
خ��س، مثل ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، والم�سرف العربي للتنمية في 
اأعلنت  اأي�م  وقبل  اأوبك،  و�سندوق  للتنمية،  الإ�سالمي  والبنك  اأفريقي�، 
المملكة عن ا�ست�س�فته� لقمة �سعودية اأفريقية في الري��س خالل الأ�سهر 

المقبلة.
في  وتع�ونه�  الع�سرين  مجموعة  دور  على  المملكة  حر�س  مع�ليه  واأكــد 
الت�سدي للمخ�طر والأزم�ت ال�سحية الع�لمية، م�سيرا اإلى الدعم الذي 
قدمته المملكة لمنظمة ال�سحة الع�لمية ) 7 ر 66 مليون دولر( لدعم 
الدول  داعي�  اليمن،  في  الكوليرا  مر�س  لمواجهة  جهوده�  في  المنظمة 
النظ�م  دعم  و�سرورة  المر�س  لهذا  الت�سدي  في  الإ�سه�م  اإلى  الم�نحة 

ال�سحي اليمني.
الع�لمية  ال�سحة  منظمة  جهود  تدعم  المملكة  اأن  على  مع�ليه  و�سدد 
للت�سدي للمخ�طر ال�سحية وتف�سي الأمرا�س، متطلع� اإلى �سرعة النته�ء 
من اإ�سالح�ته� المتعلقة ب�إدارة الطوارئ ال�سحية، وتوفير الدعم الم�لي 

للمنظمة لتم�سي في م�سيرته� الإن�س�نية.
المعرفة  لتب�دل  الدولي  التن�سيق  زي�دة  اإلى  المملكة  ب��سم  مع�ليه  ودع� 
لو�سع  المتحدة  الأمــم  دع�  كم�  والتطوير،  البحوث  مج�ل  في  والتع�ون 
ال�سحة الع�لمية ومك�فحة الأوبئة �سمن اأولوي�ته� ، وال�سعي لتعزيز النظم 
ال�سحية في جميع اأنح�ء الع�لم، ودعم الدور المحوري لمنظمة ال�سحة 

الع�لمية.
وفي جل�سة التحول الرقمي وتمكين المراأة والتوظيف، اأكد مع�لي الدكتور 
اإبراهيم الع�س�ف في مداخلة له على  اأهمية التع�ون الدولي ل�سد الفجوات 
الرقمية، ودعم الم�سروع�ت ال�سغيرة والمتو�سطة، وتعزيز المن�ف�سة في 
القت�س�د الرقمي، وتحفيز ال�ستثم�ر وت�سجيع البتك�ر، مع تعزيز حم�ية 

الم�ستهلك والموثوقية، واأمن المعلوم�ت واحترام الخ�سو�سية.
وحذر مع�ليه من المخ�طر المحتملة لالآث�ر ال�سلبية للرقمنة على العم�لة 
وتعزيز   ، العمل  �سوق  اإ�سالح  على  للعمل  الع�لم  بدول  مهيب�  التقليدية، 
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التدريب، وتنمية المه�رات الم�س�ِعدة للقوى الع�ملة للتكيف مع الرقمية 
وفر�س العمل الجديدة.

لتعزيز  الع�لم  دول  مع  التع�ون  اإلــى   المملكة  تطلع  عن  مع�ليه  واأعــرب 
بين  التع�ون  وتطوير  المج�لت،  مختلف  في  الن�جحة  للتج�رب  التب�دل 
القط�عين الع�م والخ��س لجعل القوى الع�ملة اأكثر توافًق� مع متطلب�ت 

�سوق العمل.
م�س�ركة  اأن  مع�ليه  اأكــد  القت�س�دية،  الــمــراأة  بم�س�ركة  يتعلق  وفيم� 
المراأة في الأن�سطة القت�س�دية اأمر �سروري وحيوي لبن�ء اقت�س�د قوي 
ومتوازن، مع اأهمية تعزيز �سبل الو�سول اإلى �سوق العمل، وتح�سين جودة 

الوظ�ئف للمراأة.
ورحب مع�ليه ب�إطالق مب�درة المه�رات للفتي�ت لتعزيز م�س�ركة المراأة 
والخدم�ت  التحتية  البنية  وتح�سين  الرقمي،  القت�س�د  وظ�ئف  في 
الم�لية  الخدم�ت  وتقديم  والن��سئة،  الن�مية  الدول  في  ل�سيم�  الداعمة 

لهم.
ولفت مع�ليه نظَر المجتمعين اإلى اأن روؤية المملكة 2030 ركزت على دعم 
المراأة ال�سعودية بو�سفه� اأحد العن��سر المهمة لبن�ء الوطن، وذلك عبر 
الفر�س  على  الح�سول  من  وتمكينه�  ط�ق�ته�  وا�ستثم�ر  مواهبه�  تنمية 

المن��سبة له� في �سوق العمل.
واأف�د مع�ليه اأن المملكة التزمت بتنفيذ جدول اأعم�ل التنمية الم�ستدامة 
2030 حيث تهدف روؤية المملكة 2030 اإلى تح�سين حي�ة المواطن وتعزيز 
ت�سمن  التي  الأ�س�س  توفر  المملكة  روؤيــة  اأن  مبيًن�  القت�س�دي،  النمو 
ب�إذن اهلل اإدم�ج اأهداف التنمية الم�ستدامة بنج�ح في عملية التخطيط 
الوطني، اإ�س�فة اإلى ا�ستمرار المملكة في دعم جهود التنمية القت�س�دية 

والجتم�عية في الدول الن�مية.
واأ�س�ف مع�ليه  ان م�س�ركة المملكة العربية ال�سعودية خالل اأعم�ل القمة 
ك�نت موفقة وهلل الحمد ، واأكدن� فيه� على موقف المملكة تج�ه عدد من 
وتعود  المملكة  تهم  التي  القت�س�دية  المو�سوع�ت  ومنه�  المو�سوع�ت 

ب�لنفع على م�س�لح الدول الأع�س�ء . 
واأ�س�ر مع�لي الدكتور الع�س�ف اإلى  اأن ق�دة دول مجموعة الع�سرين ن�ق�سوا 
الجميع  ن  وثمَّ الإرهــ�ب،  القمة ملف  اأعم�ل  المغلقة خالل  في جل�س�تهم 
جهود المملكة العربية ال�سعودية بقي�دة خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك 
�سلم�ن بن عبد العزيز اآل �سعود تج�ه هذا الملف، وفي مقدمتهم فخ�مة 
الرئي�س دون�لد ترامب رئي�س الولي�ت المتحدة الأمريكية، و�سوف يكون 

هن�ك تع�ون دولي مكثف ومحدد واأكبر مم� ك�ن يتم ب�ل�س�بق . 
مو�سوعية  بمن�ق�سة  تميزت  الع�سرين  قمة  اأن  اإلى  النظر  مع�ليه  ولفت 
لمو�سوع العالقة بين الط�قة والبيئة، مبيًن� اأن ذلك يعد ت�أييًدا لمواقف 
الط�قة  التع�مل مع م�س�در  التوازن في  اإلى  تدعو  التي  الدائمة  المملكة 

المختلفة. 
واأعرب مع�ليه عن �سكره وامتن�نه لجمهورية األم�ني� التح�دية ممثلة في 
التنظيم  ح�سن  على  ميركل  اأنجيال  الدكتورة  الألم�نية  الم�ست�س�رة  دولة 

واإدارة العمل في قمة ق�دة مجموعة الع�سرين. 
ومن جهة اأخرى اأو�سح مع�لي وزير الم�لية محمد بن عبداهلل الجدع�ن، 
ال�سمو  ق�ده� �س�حب  كبيرة  بذلت جهودًا  ال�سعودية  العربية  المملكة  اأن 
رئي�س  ن�ئب  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن  بن  محمد  الأمير  الملكي 
لت�أييد طلبه�  المجموعة  ب�لتوا�سل مع دول  الدف�ع   الوزراء وزير  مجل�س 

ب��ست�س�فة اجتم�ع�ت قمة ق�دة مجموعة الع�سرين في ع�م 2020م . 
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واأكد مع�ليه اأن نج�ح المملكة في ا�ست�س�فة اجتم�ع�ت المجموعة يعك�س 
ثقله� ال�سي��سي والقت�س�دي الدولي ، وتثميًن� لدوره�، وثقًة بقدرته� على 
تنظيم مثل هذه الجتم�ع�ت المهمة ، ف�لمجموعة تعد المنتدى الرئي�س 
للتع�ون القت�س�دي بين دوله� الأع�س�ء التي تمثل 90 ب�لمئة من الن�تج 

الإجم�لي الع�لمي وثلثي �سك�ن الع�لم . 
للخروج  القمة  لأعم�ل  رئ��سته�  المملكة خالل  تطلع   على  مع�ليه  واأكد  
بنت�ئج ملمو�سة، ت�سهم في دعم النمو القت�س�دي الع�لمي وتعزيز التنمية 
الم�ستدامة، واأنه� ترى ا�ست�س�فته� لأعم�ل المجموعة فر�سة لإبراز دور 
ب�لتع�ون  �سي��سته�  وفي موا�سلته�  الع�لمية،  المجموعة  المملكة في هذه 
مع المجتمع الدولي في الت�سدي للتحدي�ت التي تواجه القت�س�د الع�لمي 
ع�لمي  اقت�س�دي  نمو  لتحقيق  المهمة  الق�س�ي�  واإبــراز  نموه،  من  وتحدُّ 
قوي ومتوازن وم�ستدام، كم� اأنه� تمثل فر�سة اأي�سً� لعر�س هذه الق�س�ي� 
ال�س�ملة  المملكة  �سي��سة  ُيــراعــي  منظور  من  ومع�لجته�  والتحدي�ت 
والــدول  التع�ون  مجل�س  دول  ومتطلب�ت  ح�ج�ت  ويــراعــي  والمتوازنة، 

العربية والإ�سالمية، ب�لإ�س�فة اإلى الدول الن�مية. 
مجموعة  قمة  اأعم�ل  في  الم�س�ركين  الم�سوؤولين  حر�س  مع�ليه  واأكــد 
الع�سرين التي اختتمت اأعم�له� في مدينة ه�مبورج الألم�نية على العمل 
مع المملكة العربية ال�سعودية وفق روؤيته� التنموية 2030 والتي له� ت�أثير 

في تحقيق النمو وال�ستقرار للمملكة، وللمنطقة. 
عن  تحدثت  المجموعة  دول  قــ�دة  نق��س�ت  من  جــزءا  اإن  مع�ليه  وقــ�ل 
برن�مج التنمية الم�ستدامة الع�لمي 2030، فروؤية المملكة 2030 تتواكب 
الع�سرين  مجموعة  قمة  ق�دة  اأن  اإلى  مع�ليه  واأ�س�ر  البرن�مج،  هذا  مع 
القمة  اأعم�ل  ه�م�س  على  بهم  التقى   الذين  القت�س�ديين  والم�سوؤولين 

الروؤية  اإلى  ينظر  والجميع   ،2030 روؤية  لمب�درات  وت�أييدا  حم��س�  اأبدوا 
لي�س فقط لمجرد تحقيق النمو القت�س�دي في المملكة بل لتحقيق النمو 

وال�ستقرار في المنطقة . 
ال�سعودية  العربية  المملكة  اأن  الجدع�ن  محمد  الأ�ست�ذ  مع�لي  واأو�سح 
تتنتهج في م�س�ركته� ب�جتم�ع�ت مجموعة الع�سرين الدور المتوازن الذي 
يحفظ م�س�لح الدول الن�مية، وُينظر له� كممثل كبير وموؤثر في المنطقة 
حيث ي�س�رك ممثلو المملكة في �سي�غة ال�سي��س�ت والبي�ن�ت التي ت�سدر 

عن المجموعة وبخ��سة القت�س�دية منه�. 
الع�سرين  مجموعة  قمة  ق�دة  ن�ق�سه�  التي  ب�لمو�سوع�ت  مع�ليه  واأ�س�د 
ومنه� الت�أكد من ا�ستقرار عوامل النمو، والو�سول الرقمي، والتوازن في 
ا�ستخدام الط�قة واأهمية تع�مل �سعوب الع�لم مع التقني�ت الجديدة، كم� 
اأ�س�د الق�دة بدعم �سندوق رائدات الأعم�ل في الدول الن�مية الذي يدار 

من قبل البنك الدولي. 
تم  الــذي  ب�لعمل  ترحيبه�  عن  ال�سعودية  العربية  المملكة  واأعــربــت    
اإط�ر  في  الع�سرين  ق�دة مجموعة  لقمة  الألم�نية  الرئ��سة  اإنج�زه خالل 
ال�سطالع  اإلى  الــدول  داعية   ،2030 الم�ستدامة  التنمية  اأعم�ل  جدول 
بم�سوؤولي�ته� ل�سم�ن التنفيذ الف�عل، وم�س�عدة الدول الن�مية والأقل نمًوا 
التي  المتعددة  التحدي�ت  ومواجهة  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

تعتريه�.
كم� رحبت المملكة ب�إطالق مب�درة ميث�ق مجموعة الع�سرين مع اأفريقي�، 
والموؤ�س�س�ت  والمنظم�ت  الأفريقية  للدول  الف�عل  الــدور  على  واأكــدت 
المجموعة  دول  التزام  اأن  مبينة  التنفيذ،  في  والدولية  الإقليمية  الم�لية 

ب�ل�سراكة مع اأفريقي� يعد دعم� اأ�س��سًي� ومحورًي� للتنمية الم�ستدامة.
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نظام ضريبة القيمة المضافة
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نظام
ضريبة القيمة المضافة

1438/11/5ه���  وتاريخ   4681 العدد  القرى  أم  بجريدة  املضافة  القيمة  ضريبة  نظام  ُنِشر 
وت��اري��خ  )م/113(  رق��م  امللكي  امل��رس��وم  م��ن  ك��ل  ص���دور  عقب  2017م  يولية   28 امل��واف��ق 

1438/11/2ه� وقرار جملس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1438/11/1ه� .

الفصل األول:
اأحك�م تمهيدية
الم�دة الأولى:

1- ُيق�سد ب�لألف�ظ والعب�رات الآتية - اأينم� وردت في النظ�م - المع�ني المبينة اأم�م كل منه�، م� لم يقت�ِس ال�سي�ق خالف ذلك:
الهيئة: الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل.

النظام: نظ�م �سريبة القيمة الم�س�فة.
التفاقية: التف�قية الموحدة ل�سريبة القيمة الم�س�فة لدول مجل�س التع�ون لدول الخليج العربية.

المملكة: اإقليم المملكة العربية ال�سعودية، وي�سمل ذلك المن�طق الواقعة خ�رج المي�ه الإقليمية التي تم�ر�س المملكة العربية 
ال�سعودية على مي�هه� وق�ع بحره� والطبق�ت الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق ال�سي�دة والولية بمقت�سى 

نظ�مه� والق�نون الدولي.
الالئحة: اأي لئحة تنفيذية للنظ�م.

مجل�ص الإدارة: مجل�س اإدارة الهيئة.
�سريبة المخرجات: ال�سريبة الم�ستحقة والمفرو�سة على اأي توريد خ��سع لل�سريبة ل�سلع اأو خدم�ت، يقوم به �سخ�س خ��سع 

لل�سريبة.
الفات�رة ال�سريبية: ف�تورة يتم اإ�سداره� في �س�أن توريدات خ��سعة لل�سريبة، وفقً� للمتطلب�ت المن�سو�س عليه� في النظ�م 

والالئحة.
2- فيم� عدا م� ن�ست عليه الفقرة )1( من هذه الم�دة، تكون لالألف�ظ والعب�رات الواردة في النظ�م، المع�ني المحددة له� في 

التف�قية.
الم�دة الث�نية:

ُتفَر�س ال�سريبة على ا�ستيراد وتوريد ال�سلع والخدم�ت، وفقً� لالأحك�م المن�سو�س عليه� في التف�قية والنظ�م والالئحة.

الفصل الثاني:
الت�سجيل لأغرا�س ال�سريبة

الم�دة الث�لثة:
1- يكون الخ��سع لل�سريبة ملزمً� ب�لت�سجيل تبعً� لأن�سطته القت�س�دية التي يم�ر�سه� في المملكة، وذلك بم� يتوافق مع 

الأحك�م المن�سو�س عليه� في التف�قية.
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المن�سو�س  لالأحك�م  وفقً�  ب�لت�سجيل  ملزم  غير  وهو  اقت�س�ديً�  ن�س�طً�  يم�ر�س  الذي  لل�سخ�س   -2
اأن ي�ستوفي ال�سروط وال�سوابط المن�سو�س  عليه� في التف�قية، الت�سجيل ب�سكل اختي�ري، �سريطة 

عليه� في الالئحة.
3- ت�سدر الهيئة �سه�دة ت�سجيل لكل �سخ�س م�سجل، وتحدد الالئحة البي�ن�ت الواجب ت�سمينه� في ال�سه�دة.

4- تن�سئ الهيئة �سجاًل يحتوي على البي�ن�ت ذات ال�سلة بكل �سخ�س م�سجل.
د الالئحة م� ي�أتي: 5- تحدِّ

الت�سجيل،  للت�سجيل، والمهل المحددة له، وح�لت رف�س طلب  ال�سروط وال�سوابط والإجــراءات الالزمة  اأ- 
ل ب�لقرارات ال�س�درة عن الهيئة في هذا ال�س�أن. واآلي�ت اإبالغ الم�سجَّ

لل�سريبة  بتوريدات خ��سعة  يقوم فقط  الذي  لل�سريبة،  الخ��سع  الالزمة ل�ستثن�ء  وال�سوابط  ال�سروط  ب- 
بن�سبة ال�سفر ب�لم�ئة، من وجوب الت�سجيل.

الم�دة الرابعة:
د الالئحة ال�سوابط وال�سروط التي يمكن بموجبه� ت�سجيل مجموعة �سريبية، اأو تعديل ت�سجيله�، اأو اإلغ�ئه�. 1 - تحدِّ

2- يع�َمل اأع�س�ء المجموعة ال�سريبية ك�سخ�س واحد خ��سع لل�سريبة.
3- يكون جميع اأع�س�ء المجموعة ال�سريبية م�سوؤولين - منفردين ومت�س�منين - عن اللتزام�ت ال�سريبية الخ��سة 

بتلك المجموعة، والن��سئة خالل فترة ع�سويتهم فيه�.
الم�دة الخ�م�سة:

1- على ال�سخ�س الخ��سع لل�سريبة التقدم بطلب اإلغ�ء ت�سجيله في اأي من الح�لت الآتية:
اأ - الح�لت المن�سو�س عليه� في التف�قية.

اأعم�له ال�سنوي حد الت�سجيل الختي�ري خالل المدة  اإذا ك�ن ال�سخ�س مقيمً� ولم يتج�وز مجموع رقم  ب- 
التي تحدده� الالئحة.

ج - اإذا ك�ن ال�سخ�س غير مقيم ولم يُقم ب�أي توريد خ��سع لل�سريبة خالل المدة التي تحدده� الالئحة.
د الالئحة المدد والإجراءات التي يجب على الم�سجل التقيد به� قبل اإلغ�ء الت�سجيل، وال�سروط وال�سوابط  2- تحدِّ

الالزمة لرف�س طلب اإلغ�ء الت�سجيل، والح�لت الإ�س�فية لإلغ�ء الت�سجيل.
3- يتحمل الخ��سع لل�سريبة الذي األغي ت�سجيله جميع اللتزام�ت المترتبة عليه بموجب اأحك�م النظ�م، الن��سئة 

خالل فترة �سري�ن ت�سجيله.

الفصل الثالث:
توريدات ال�سلع والخدم�ت

الم�دة ال�س�د�سة:
عليه�  تن�س  التي  المفتر�س  ب�لتوريد  ال�سلة  ذات  الأحك�م  لتطبيق  الالزمة  وال�سوابط  ال�سروط  الالئحة  د  تحدِّ

التف�قية.
الم�دة ال�س�بعة:

د الالئحة ال�سروط وال�سوابط المتعلقة بنقل الخ��سع لل�سريبة �سلعً� ت�سكل جزءًا من اأ�سوله من  تحدِّ
المملكة اإلى اأي دولة ع�سو اأو العك�س.
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الم�دة الث�منة:
د الالئحة المع�مالت التي يكون فيه� توريد ال�سلع والخدم�ت خ�رج نط�ق ال�سريبة. تحدِّ

الم�دة الت��سعة:
في ح�ل قي�م الخ��سع لل�سريبة - ب��سمه الخ��س - بتوريد اأو تلقي �سلع اأو خدم�ت ني�بة عن �سخ�س اآخر، ف�إنه يع�َمل - لأغرا�س تطبيق 

النظ�م والالئحة - ب�عتب�ره قد ق�م بتوريد اأو تلقي تلك ال�سلع اأو الخدم�ت لنف�سه.
الم�دة الع��سرة:

د الالئحة التوريدات المعف�ة من ال�سريبة، والتوريدات الخ��سة لل�سريبة بن�سبة ال�سفر في الم�ئة، وال�سروط وال�سوابط الالزمة لذلك. تحدِّ
الم�دة الح�دية ع�سرة:

د الالئحة المع�يير والفترة الزمنية الالزمة لح�س�ب قيمة التوريدات ال�سنوية المتوقع اأن يحققه� الخ��سع لل�سريبة. تحدِّ
الم�دة الث�نية ع�سرة:

د الالئحة ال�سروط وال�سوابط الالزمة لتجميع رقم اأعم�ل الأ�سخ��س المرتبطين الذين يزاولون اأن�سطة مت�س�بهة اأو مترابطة، وت�سجيل كل منهم  تحدِّ
اأو ت�سجيلهم اإلزاميً� على اأ�س��س رقم الأعم�ل الإجم�لي.

الفصل الرابع:
مك�ن التوريد

الم�دة الث�لثة ع�سرة:
د الالئحة ال�سروط وال�سوابط الالزمة لتعيين مك�ن توريد ال�سلع والخدم�ت، وفقً� لأحك�م التف�قية. تحدِّ

الم�دة الرابعة ع�سرة:
د الالئحة ال�سروط والأحك�م المتعلقة بتحديد محل اإق�مة ال�سخ�س. يجوز اأن تحدِّ

الفصل الخامس:
القيمة الخ��سعة لل�سريبة

الم�دة الخ�م�سة ع�سرة:
د قيمة ال�سلع الم�ستوردة وفقً� لالأحك�م المن�سو�س عليه� في نظ�م )ق�نون( الجم�رك الموحد. 1- تحدَّ

د الالئحة ال�سروط التن�ف�سية الالزمة لتحديد القيمة ال�سوقية الع�دلة لل�سلع والخدم�ت، وال�سروط وال�سوابط الالزمة لتعديل قيمة التوريد  2- تحدِّ
بين اأ�سخ��س مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لح�لت التوريد غير المن�سو�س عليه� في التف�قية.

الفصل السادس:
ال�ستيراد

الم�دة ال�س�د�سة ع�سرة:
1- ُت�ْسَتحق ال�سريبة عند ال�ستيراد اإلى المملكة، وفقً� لالأحك�م المن�سو�س عليه� في التف�قية.

2- في ح�لة تعليق ال�سريبة على ا�ستيراد ال�سلع وفقً� لنظ�م )ق�نون( الجم�رك الموحد، فيجب على الم�ستورد تقديم ت�أمين يغطي قيمة ال�سريبة، 
وفقً� لم� تحدده الالئحة.

الم�دة ال�س�بعة ع�سرة:
د الالئحة ال�سروط وال�سوابط الالزمة لإعف�ء الأمتعة ال�سخ�سية والهداي� التي ترد ب�سحبة الم�س�فرين، وم�ستلزم�ت ذوي الحتي�ج�ت الخ��سة،  تحدِّ

من ال�سريبة، وذلك بم� يتوافق مع نظ�م )ق�نون( الجم�رك الموحد.

الفصل السابع:
احت�س�ب ال�سريبة

الم�دة الث�منة ع�سرة:
تكون ن�سبة ال�سريبة الم�ستَحقة هي الن�سبة المطبقة في ت�ريخ التوريد، اأو في ت�ريخ ال�ستيراد.
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الم�دة الت��سعة ع�سرة:
د الالئحة ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سريبة ب�لن�سبة اإلى التوريدات غير المن�سو�س عليه� في التف�قية. تحدِّ

الم�دة الع�سرون:
د الالئحة مدد احت�س�ب ال�سريبة و�سروطه� و�سوابطه�. تحدِّ

الم�دة الح�دية والع�سرون:
1- في ح�ل تم اإ�سدار ف�تورة اأو �سداد مق�بل ال�سلعة اأو الخدمة قبل ت�ريخ نف�ذ النظ�م اأو قبل ت�ريخ الت�سجيل، وتم 

التوريد بعد هذا الت�ريخ، ف�إن ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سريبة يكون بت�ريخ التوريد.
2- ي�سري حكم الفقرة )1( من هذه الم�دة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خ��سع لل�سريبة مقيم في 

المملكة وعميل في دولة ع�سو اأخرى، اأو العك�س.
3- فيم� يتعلق ب�لتوريدات الم�ستمرة التي يتم تنفيذه� جزئيً� قبل ت�ريخ نف�ذ النظ�م اأو قبل ت�ريخ الت�سجيل، وجزئيً� 

بعد هذا الت�ريخ، ف�إن ال�سريبة ل ت�سَتحق على الجزء الذي ينفذ قبل ت�ريخ النف�ذ اأو الت�سجيل.

الفصل الثامن:
خ�سم ال�سريبة

الم�دة الث�نية والع�سرون:
د الالئحة م� ي�أتي: تحدِّ

1- �سروط و�سوابط خ�سم ال�سريبة، وطرق احت�س�ب ن�سبة الخ�سم، و�سروط اعتب�ر قيمة �سريبة المدخالت غير 
الق�بلة للخ�سم على اأنه� تع�دل �سفرًا.

2- �سريبة المدخالت التي تم تحمله� لغير غ�ي�ت الن�س�ط القت�س�دي.
دة له، اأو تلفه�، اأو �سرقته�. 3- ال�سروط وال�سوابط الالزمة لإثب�ت الخ��سع لل�سريبة خ�س�رة ال�سلع المورَّ

ل الخ��سع لل�سريبة حق خ�سم �سريبة المدخالت عن الخدم�ت التي تلق�ه� قبل ت�ريخ  4- الفترة الزمنية التي تخوِّ
الت�سجيل.

للقيمة الدفترية ال�س�فية لالأ�سول  الراأ�سم�لية وفقً�  5- �سروط و�سوابط خ�سم �سريبة المدخالت على الأ�سول 
بت�ريخ الت�سجيل.

عدم  اأو  ال�سريبية،  الف�تورة  توافر  عدم  ح�ل  في  الم�ستحقة  ال�سريبة  لقيمة  لل�سريبة  الخ��سع  اإثب�ت  و�س�ئل   -6
ا�ستيف�ئه� لل�سروط المن�سو�س عليه� في التف�قية والنظ�م والالئحة.

الفصل التاسع:
الفواتير ال�سريبية

الم�دة الث�لثة والع�سرون:
د الالئحة م� ي�أتي: تحدِّ

1- محتوي�ت و�سكل الفواتير ال�سريبية، وُمَهل اإ�سداره�.
2- ال�سروط وال�سوابط الالزمة لإ�سدار فواتير �سريبية ملخ�سة اأو مب�سطة.

اإلى  اإ�سدار الفواتير ال�سريبية ب�لن�سبة  3- �سروط و�سوابط ا�ستثن�ء الخ��سع لل�سريبة من 
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التوريدات المعف�ة من ال�سريبة.
4- �سروط واإجراءات قبول الفواتير من حيث ال�سكل.

5- ال�سروط الالزمة للموافقة للخ��سع لل�سريبة على ال�ستع�نة بغيره لإ�سدار الفواتير ال�سريبية ني�بة عنه.

الفصل العاشر:
الإقرار ال�سريبي

الم�دة الرابعة والع�سرون:
د الالئحة الفترة ال�سريبية التي يلتزم الخ��سع لل�سريبة بتقديم اإقرار عنه�. 1- تحدِّ

2- على ال�سخ�س الخ��سع لل�سريبة اأن يقدم اإلى الهيئة اإقرارًا �سريبيً� عن الفترة ال�سريبية خالل المدة ووفقً� لل�سروط وال�سوابط التي تحدده� 
الالئحة.

3- على ال�سخ�س الخ��سع لل�سريبة الذي و�سل اإلى علمه وجود خط�أ في اإقرار �سريبي قدمه اإلى الهيئة، اإبالغ الهيئة بهذا الخط�أ وفقً� لالإجراءات 
التي تحدده� الالئحة.

الم�دة الخ�م�سة والع�سرون:
د الالئحة ال�سوابط وال�سروط الالزمة لتعديل مق�بل التوريد في الفواتير ال�سريبية الأ�سلية، اأو تعديل الإقرار ال�سريبي. تحدِّ

الم�دة ال�س�د�سة والع�سرون:
1- للهيئة اإجراء تقييم �سريبي للخ��سع لل�سريبة ب�سرف النظر عن الإقرار ال�سريبي المقدم منه.

2- للهيئة اإجراء تقييم �سريبي جديد يعدل تقييمً� �س�بقً� له�.
3- على الهيئة اإبالغ الخ��سع لل�سريبة ب�لتقييم ال�سريبي ال�س�در عنه� وفقً� لهذه الم�دة.

4- تحدد الالئحة المدد والإجراءات الالزمة لإجراء التقييم ال�سريبي، واإجراءات العترا�س عليه، وو�س�ئل اإبالغ الخ��سع لل�سريبة به، واآلي�ت تقدمه 
بطلب ت�سحيحه.

الفصل الحادي عشر:
�سداد ال�سريبة

الم�دة ال�س�بعة والع�سرون:
د الالئحة مدد و�سروط و�سوابط �سداد ال�سريبة ال�س�فية الم�ستَحقة ال�سداد من قبل الخ��سع لل�سريبة. 1- تحدِّ

2- للهيئة اأن ت�سمح للخ��سع لل�سريبة بتغيير فترته ال�سريبية بموجب طلب يقدمه اإلى الهيئة، وفقً� لل�سروط وال�سوابط التي تحدده� الالئحة.
3- للهيئة - بقرار م�سبب - اإلزام الخ��سع لل�سريبة بتغيير فترته ال�سريبية.

4- على الهيئة اإبالغ الخ��سع لل�سريبة ب�أي تغيير يطراأ على فترته ال�سريبية، وفقً� للمواعيد والو�س�ئل التي تحدده� الالئحة.
الم�دة الث�منة والع�سرون:

د  1- تتولى م�سلحة الجم�رك الع�مة تح�سيل ال�سريبة الم�ستحقة عند ال�ستيراد، وفقً� لالإجراءات المتبعة لديه�، وتحويله� اإلى الح�س�ب الذي ُيحدَّ
ب�لتف�ق بين وزارة الم�لية والهيئة.

لغ�ي�ت  الم�ستوردة  ال�سلع  على  الم�ستَحقة  ال�سريبة  �سداد  بت�أجيل  لل�سريبة  للخ��سع  ال�سم�ح  للهيئة  الم�دة،  هذه  من   )1( الفقرة  من  ا�ستثن�ًء   -2
الن�س�ط القت�س�دي، وفقً� لل�سروط وال�سوابط التي تحدده� الالئحة، وفي جميع الأحوال، يجب على الخ��سع لل�سريبة اأن ي�سرح عنه� في اإقراره 

ال�سريبي.
الم�دة الت��سعة والع�سرون:

تحدد الالئحة اآلية �سداد ال�سريبة الم�ستَحقة في الح�لت التي يقع فيه� مك�ن توريد ال�سلع اأو الخدم�ت في المملكة دون اأن يكون المورد مقيمً� فيه�.
الم�دة الثالثون:

د الالئحة ال�سروط وال�سوابط الالزمة لفر�س ال�سريبة على توريد ال�سلع الم�ستعملة من قبل الخ��سع لل�سريبة، على اأ�س��س ه�م�س الربح. تحدِّ

الفصل الثاني عشر:
ا�سترداد ال�سريبة

الم�دة الح�دية والثالثون:
للهيئة ا�ستثن�ء الفئ�ت المن�سو�س عليه� في التف�قية من دفع ال�سريبة عند تلقي ال�سلع والخدم�ت في المملكة، وال�سم�ح 
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التي  وال�سوابط  لل�سروط  وفقً�  وذلك  والخدم�ت،  ال�سلع  على  تكبدته�  التي  ال�سريبة  ب��سترداد  له� 
تحدده� الالئحة.

الم�دة الث�نية والثالثون:
الدبلوم��سية  والبعث�ت  والهيئ�ت  الدولية  والمنظم�ت  الأجنبية  الحكوم�ت  منح  و�سوابط  �سروط  الالئحة  د  تحدِّ
وال�سروط  المملكة،  في  والخدم�ت  ال�سلع  على  تكبدته�  التي  ال�سريبة  ا�سترداد  طلب  حق  والع�سكرية  والقن�سلية 

وال�سوابط الالزمة لتطبيق ال�سريبة بن�سبة ال�سفر ب�لم�ئة على توريدات ال�سلع والخدم�ت لهذه الجه�ت.
الم�دة الث�لثة والثالثون:

د الالئحة الإجراءات الالزمة ل�سترداد الأ�سخ��س غير المقيمين في اإقليم دول المجل�س لل�سريبة الم�سددة  1- تحدِّ
في المملكة.

د الالئحة ال�سروط وال�سوابط الالزمة لتطبيق نظ�م ا�سترداد ال�سي�ح لل�سريبة. 2- تحدِّ
الم�دة الرابعة والثالثون:

اأو  للخ�سم  الق�بلة  ال�س�فية  ال�سريبة  ا�سترداد  لل�سريبة بطلب  للخ��سع  ال�سم�ح  الالئحة �سروط و�سوابط  د  تحدِّ
ال�سترداد، اأو ترحيله� لفترات �سريبية ق�دمة.

الفصل الثالث عشر:
�سرية المعلوم�ت وتب�دله�

الم�دة الخ�م�سة والثالثون:
1- على موظفي الهيئة وجميع الع�ملين لديه� اأو لم�سلحته� المح�فظة على �سرية المعلوم�ت ال�سريبية التي تلقوه� 
بحكم عملهم، ول يجوز لهم الك�سف عن تلك المعلوم�ت اإل في الح�لت المن�سو�س عليه� في الالئحة، ووفقً� 

لل�سوابط وال�سروط التي تحدده�، وذلك دون اإخالل ب�لأنظمة ال�س�رية في المملكة.
ُمِنح  التي  لالأغرا�س  فقط  ا�ستخدامه�   - الم�دة  هذه  من   )1( للفقرة  وفقً�   - المعلوم�ت  يتلقى  من  كل  على   -2

بموجبه� حق الطالع عليه�، وعليه المح�فظة على �سرية هذه المعلوم�ت وفقً� للفقرة )1( من هذه الم�دة.
3- ب��ستثن�ء الح�لت المن�سو�س عليه� في الالئحة، ل يجوز لل�سخ�س الذي تلقى واطلع على المعلوم�ت ال�سريبية 

اإع�دة الإف�س�ح عنه� لأي �سخ�س اآخر، وعليه اإع�دة الم�ستندات المتعلقة بهذه المعلوم�ت اإلى الهيئة.

الفصل الرابع عشر:
حفظ الم�ستندات والم�سوؤولية الت�س�منية

الم�دة ال�س�د�سة والثالثون:
د الالئحة المدة الالزمة لحفظ الفواتير ال�سريبية والدف�تر وال�سجالت والم�ستندات المح��سبية. تحدِّ

الم�دة ال�س�بعة والثالثون:
د الالئحة الح�لت الأخرى  دون اإخالل بح�لت الم�سوؤولية الت�س�منية المن�سو�س عليه� في التف�قية والنظ�م، تحدِّ

ُتتَّخذ في حق اأي  التي تتقرر فيه� الم�سوؤولية الت�س�منية مع ال�سخ�س الخ��سع لل�سريبة، والإجراءات التي 
�سخ�س تتقرر م�سوؤوليته الت�س�منية.
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الفصل الخامس عشر:
التفتي�س وال�سبط

الم�دة الث�منة والثالثون:
يتولى موظفون - ي�سدر بت�سميتهم قرار من مجل�س اإدارة الهيئة - الرق�بة والتفتي�س و�سبط مخ�لف�ت اأحك�م النظ�م، ولهم جميع 

د الالئحة اإجراءات قي�مهم ب�أعم�لهم. ال�سالحي�ت الالزمة لأداء مهم�تهم. وتحدِّ

الفصل السادس عشر:
التهرب ال�سريبي والعقوب�ت

الم�دة الت��سعة والثالثون:
يعد م� ي�أتي تهربً� �سريبيً�:

1- تقديم م�ستندات اأو اإقرارات اأو �سجالت اأو معلوم�ت غير �سحيحة اأو مزورة اأو م�سطنعة بق�سد التهرب من ت�أدية ال�سريبة الم�ستحقة، اأو تخفي�س 
قيمته�، اأو ا�سترداده� دون وجه حق، ويقع على ع�تق الخ��سع لل�سريبة عبء اإثب�ت انتف�ء الق�سد.

2- اإدخ�ل اأو مح�ولة اإدخ�ل �سلع اأو خدم�ت اإلى المملكة اأو اإخراجه� اأو مح�ولة اإخراجه� منه�، ب�لمخ�لفة لالأنظمة ال�س�رية، دون �سداد ال�سريبة كليً� 
اأو جزئيً�، اأو ب�لمخ�لفة لأحك�م المنع والتقييد المن�سو�س عليه� في النظ�م اأو اأي نظ�م اآخر.

الم�دة الأربعون:
يع�َقب على التهرب ال�سريبي بغرامة ل تقل عن قيمة ال�سريبة الم�ستحقة، ول تزيد على ثالثة اأمث�ل قيمة ال�سلع اأو الخدم�ت محل التهرب.

الم�دة الح�دية والأربعون:
يع�َقب كل من لم يتقدم بطلب الت�سجيل خالل المدد المحددة في الالئحة بغرامة مقداره� )10.000( ع�سرة اآلف ري�ل.

الم�دة الث�نية والأربعون:
اإلى الهيئة يخ�س ال�سريبة  اأو قدم اأي م�ستند  اإقرار �سريبي بعد تقديمه،  اأو ق�م بتعديل  اإقرارًا �سريبيً� خ�طئً�،  اإلى الهيئة  1- يع�َقب كل من قدم 
الم�ستحقه عليه ونتج عن ذلك خط�أ في احت�س�ب مبلغ ال�سريبة اأقل من الم�ستحق، بغرامة تع�دل )50%( من قيمة الفرق بين ال�سريبة المحت�سبة 

والم�ستحقة.
2- يجوز للهيئة - وفق �سوابط يحدده� مجل�س اإدارته� - الإعف�ء من العقوبة الواردة في الفقرة )1( من هذه الم�دة، اأو تخفي�سه�.

3- يع�َقب كل من لم يقدم الإقرار ال�سريبي خالل المدة التي تحدده� الالئحة بغرامة ل تقل عن )5%( ول تزيد على )25%( من قيمة ال�سريبة التي 
ك�ن يتعين عليه الإقرار به�.

الم�دة الث�لثة والأربعون:
يع�َقب كل من لم ي�سدد ال�سريبة الم�ستَحقة خالل المدة التي تحدده� الالئحة بغرامة تع�دل )5%( من قيمة ال�سريبة غير الم�سددة، عن كل �سهر اأو 

د عنه ال�سريبة. جزء منه لم ت�سدَّ
الم�دة الرابعة والأربعون:

يع�َقب غير الم�سجل في ح�ل قي�مه ب�إ�سدار ف�تورة �سريبية بغرامة ل تتج�وز )100.000( م�ئة األف ري�ل، وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة اأ�سد ين�س 
عليه� اأي نظ�م اآخر.

الم�دة الخ�م�سة والأربعون:
يع�َقب بغرامة ل تزيد على )50.000( خم�سين األف ري�ل، كل من:

1- لم يلتزم بحفظ الفواتير ال�سريبية والدف�تر وال�سجالت والم�ستندات المح��سبية خالل الفترة المن�سو�س عليه� في الالئحة، وتكون الغرامة عن 
كل فترة �سريبية.

2- مَنَع اأو اأع�ق موظفي الهيئة اأو اأيً� من الع�ملين لديه� من اأداء واجب�تهم الوظيفية.
3- خ�لف اأي حكم اآخر من اأحك�م النظ�م اأو الالئحة.

الم�دة ال�س�د�سة والأربعون:
1- ل ُيِخل اإيق�ع اأي من الغرام�ت المن�سو�س عليه� في النظ�م ب��ستيف�ء ال�سريبة الم�ستحقة.

2- ل ُيِخل تطبيق اأي من العقوب�ت المن�سو�س عليه� في النظ�م ب�أي عقوبة اأخرى ين�س عليه� اأي نظ�م اآخر.
الم�دة ال�س�بعة والأربعون:

في ح�ل تكرار المخ�لفة نف�سه� خالل ثالث �سنوات من ت�ريخ �سيرورة قرار العقوبة ال�س�بقة نه�ئيً�، تجوز م�س�عفة الغرامة في 
حق المخ�لف بموجب ذلك القرار.
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الفصل السابع عشر:
اإيق�ع العقوب�ت والنظر في المخ�لف�ت

الم�دة الث�منة والأربعون:
1- تتولى الهيئة اإيق�ع العقوب�ت المن�سو�س عليه� في النظ�م وفقً� لت�سنيف للمخ�لف�ت وتحديد للعقوب�ت َي�سُدر به 

قرار من مجل�س الإدارة، ويراعى فيه التن��سب بين المخ�لفة والعقوبة.
2- يكون اإيق�ع العقوبة بقرار من مح�فظ الهيئة، اأو من يفو�سه مجل�س الإدارة بذلك.

3- يجوز ت�سمين القرار ال�س�در ب�لعقوبة الن�س على ن�سر منطوقه على نفقة المخ�لف في �سحيفة محلية َت�سُدر 
في مقر اإق�مته، ف�إن لم تكن في مقره �سحيفة ففي اأقرب منطقة اإليه، اأو ن�سره في اأي و�سيلة اأخرى من��سبة، 

وذلك بح�سب نوع المخ�لفة المرتكبة وج�س�مته� واآث�ره�، وبعد اكت�س�ب القرار ال�سفة القطعية.
الم�دة الت��سعة والأربعون:

يجوز لمن �سدر �سده قرار ب�لعقوبة، التظلم منه اأم�م الجهة الق�س�ئية المخت�سة خالل ثالثين يومً� من ت�ريخ العلم 
به، واإل ُعّد نه�ئيً� غير ق�بل للطعن اأم�م اأي جهة ق�س�ئية اأخرى.

الفصل الثامن عشر:
اأحك�م خت�مية

الم�دة الخم�سون:
وتقييم  وفح�س  اإدارة  م�سوؤولية  الهيئة  تتولى  النظ�م،  من  والع�سرون(  )الث�منة  الم�دة  به  تق�سي  م�  مراع�ة  مع 

وتح�سيل ال�سريبة، وله� في �سبيل ذلك اتخ�ذ م� تراه من اإجراءات.
الم�دة الح�دية والخم�سون:

1- للهيئة التن�سيق مع الجه�ت الحكومية في كل م� له عالقة بتنفيذ اأحك�م التف�قية والنظ�م والالئحة.
2- على جميع الجه�ت الحكومية والأ�سخ��س تزويد الهيئة ب�لمعلوم�ت التي تطلبه� لأغرا�س ال�سريبة.

الم�دة الث�نية والخم�سون:
ي�سِدر مجل�س اإدارة الهيئة الالئحة خالل ثالثين يومً� من ت�ريخ �سدور النظ�م، وُيعَمل به� من ت�ريخ نف�ذه. وي�سدر 

كذلك القرارات والتعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م النظ�م والالئحة.
الم�دة الث�لثة والخم�سون:

1- ُيعمل ب�لنظ�م اعتب�رًا من بداية ال�سنة الم�لية الت�لية لت�ريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية.
2- ا�ستثن�ًء من الفقرة )1( من هذه الم�دة، على الأ�سخ��س الملزمين ب�لت�سجيل لأغرا�س ال�سريبة الت�سجيل لدى 

الهيئة خالل ثالثين يومً� من ت�ريخ ن�سر النظ�م.



دراسة

العدد )53( - شوال 1438هـ40



العامل  يف  الضريبية  اإلدارة  يف  األخصائيني  كبار 
يف  واحلاسم  األهم  الضريبية  اإلدارة  عامل  يعدون 

جناح تطبيق األنظمة الضريبية
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الهيكل التنظيمي القائم على 
الوظائف في إدارات الضرائب

إعداد: حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

من  الضريبي  النظام  عوامل:  عدة  توفر  على  يعتمد  الضرائب  أنظمة  تطبيق  جناح  إن 
ناحية وضوح أحكامه وقابليته للتطبيق العملي، توفر املوارد البشرية واملادية الضرورية 
للتطبيق، واإلدارة الضريبية ذاتها. املقصود باإلدارة الضريبية الهيئة أو املؤسسة املناط 
والتبعية  املسئولية  وخطوط  التنظيمي،  هيكلها  ناحية  من  الضريبي،  النظام  تطبيق  بها 
وحسن  املؤسسة  يف  للمدراء  ذلك  كل  وضوح  ومدى  بينها،  فيما  اإلدارات  وعالقات  فيها، 
تطبيقهم لها. كثري من كبار األخصائيني يف اإلدارة الضريبية يف العامل يعدون عامل اإلدارة 

الضريبية األهم واحلاسم يف جناح تطبيق األنظمة الضريبية.

الأكثر  التنظيمي  الهيكل  نموذج  اإلى  المق�ل  هذا  في  �سنتطرق 
�سيوعً� في اإدارات ال�سرائب في الع�لم )المطبق في المملكة(، 
وهو نموذج الإدارة ال�سريبية الق�ئم على الوظ�ئف. لإعداد هذا 
كب�ر  اإعــداد  من  من�سورة  اأبح�ث  عدة  اإلــى  الرجوع  تم  المق�ل 
الخبراء في الإدارة ال�سريبية في �سندوق النقد الدولي ومنظمة 

التع�ون القت�س�دي والتنمية.  
ال�سرائب  لإدارات  التنظيمي  الهيكل  المق�ل  هذا  في  �سنن�ق�س 
الق�ئم على الوظ�ئف في الجوانب الت�لية: لم�ذا تت�أتى الأهمية 
الق�سوى لختي�ر الهيكل التنظيمي، وتعريف ب�لهيكل التنظيمي 
الهيكل  لــهــذا  الأ�س��سية  والعن��سر  الــوظــ�ئــف،  على  الق�ئم 
وكيفية  النموذج،  هذا  لتطبيق  الرئي�سة  والمزاي�  التنظيمي، 
عمله، واأخيرًا كيف تتم التوجيه�ت الإدارية في الهيكل التنظيمي 

الق�ئم على الوظ�ئف. 

أواًل: لماذا تتأتى األهمية القصوى الختيار 
نموذج الهيكل التنظيمي؟

اأ�سبحت الهي�كل التنظيمية، في ال�سنوات الأخيرة، تتمتع ب�أهمية 
م�س�ئل  اإثــ�رة  تم  وقد  والع�م؛  الخ��س  القط�عين  في  متزايدة 
�سمن  وال�سف�فية  والم�سوؤولية،  ب�لمح��سبة،  تتعلق  اأهمية  ذات 

للموؤ�س�سة؟  المتوفرة  ال�سالحي�ت  هي  م�  مث�ل،   – الموؤ�س�سة 
اأوجه المرونة المتوفرة للتع�مل مع  اآلي�ت الإ�سراف الموجودة، 
م�س�ئل اإدارية حديثة. وت�سعى الحكوم�ت لتطبيق طرق لتح�سين 
في  والمح��سبة   ال�سف�فية   درجة  زي�دة  مع  الت�سغيلية  النت�ئج 
لإدارة  التنظيمي  الهيكل  ويمثل  الحكومة؛  والهيئ�ت  الم�س�لح  

ال�سرائب عن�سرًا رئي�سً� في تلك الجهود. 
لقد تطور الهيكل التنظيمي لإدارات ال�سرائب مع مرور الوقت 
من هي�كل تنظيمية تعتمد على نوع ال�سرائب، اإلى نموذج يعتمد 
حجم  على  يعتمد  نموذج  اإلى  ال�سريبية،  الإدارة  وظ�ئف  على 
المكلف )�سغير، و�سط، وكبير(. وقد جربت الدول في مختلف 
هن�ك  الإ�سالح�ت.  من  مختلفة  اأوجــه  تطبيق  التنمية  مراحل 
م�س�لح �سريبة عديدة  هي في الحقيقة مزيج من هذه النم�ذج 

التنظيمية. 
ال�سرائب  اإدارة  في  الفع�ل  التنظيمي  الهيكل  اأهمية  وتت�أتى 
جميع  واإدامــة  اإطــالق  منه�  يتم  التي   الأ�س��سية  المن�سة  كونه 
الهيكل  غي�ب  في  الأخــرى؛  والت�سغيلية  الإجرائية  الإ�سالح�ت 
العمل  ال�سرائب  اإدارة   ت�ستطيع  ل   ال�سحيح،  التنظيمي 
بف�علية، و�ستكون جهوده� لتح�سيل الإيرادات ن�ق�سة. واإذا لم 
يتم تطبيق هيكل تنظيمي ق�ئم على الوظ�ئف من المحتمل جدًا 



مرور  مع  الضرائب  إلدارات  التنظيمي  الهيكل  تطور 
الوقت من هياكل تنظيمية تعتمد على نوع الضرائب  

إىل منوذج يعتمد على وظائف اإلدارة الضريبية

هو  الوظائف  على  القائم  الضريبية  اإلدارة  من��وذج 
األكرث شيوعًا يف إدارات الضرائب يف العامل

دراسة
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اأن تكون الإ�سالح�ت الإجرائية والت�سغيلية المطلوبة للتحديث  عديمة الف�علية. 

ثانيًا: ما هو الهيكل التنظيمي القائم على الوظائف
يجب اأن يكون وا�سحً� اأن الهدف الرئي�س لجميع وظ�ئف  اإدارات  ال�سرائب دائمً� هو 
تح�سين اللتزام الطوعي للمكلفين. والوظ�ئف ال�س��سية لإدارات ال�سرائب الحديثة 
هي: خدم�ت وتوعية المكلفين؛ ت�سجيل المكلفين ومع�لجة اإقراراتهم وت�سديداتهم؛ 
الفح�س؛ التح�سيل الإلزامي؛ التع�مل مع اعترا�س�ت المكلفين والم�س�ئل النظ�مية؛ 
وتوفير  المعلوم�ت؛  كتقنية  الوقت  مع  اأهميته�  تزداد  م�س�ندة  اأعم�ل  اأن هن�ك  كم� 

وتدريب الموارد الب�سرية لهذه المه�م. 
اأعاله.  المبينة  الوظ�ئف  يتمحور حول  الذي  الهيكل  الوظيفي هو  التنظيمي  الهيكل 
اإلى  تحت�ج  التي  المت�س�بهة  الأعم�ل  تجميع  اأن  نظرية  على  النموذج  هذا  ويعتمد 
مه�رات اأو تخ�س�س�ت مت�س�بهة يحقق مك��سب فعلية لالإدارة من خالل زي�دة درجة 

التخ�س�س في الوظ�ئف الأ�س��سية. 
يتم تر�سيخ وتثبيت الهيكل التنظيمي الق�ئم على الوظ�ئف بوجود اإدارة ع�مة قوية 
ت�سع ال�سي��س�ت وبرامج العمل وتوفر التوجيه والأدلة للفروع. وتتلخ�س الم�سوؤولي�ت 

الرئي�سة لالإدارة الع�مة ب�لآتي: 
اإعداد خطة عمل وطنية �سنوية تحدد اأحج�م العمل المطلوب تحقيقه�، والخدم�ت  #

والم�س�ريف.  الموظفين،  واأعــداد  تطبيقه�،  المطلوب  النظ�م  اإنف�ذ  واأعم�ل 
وت�ستمل الخطة الوطنية على مق�يي�س اأداء تت�سمن الكمية، والجودة والوقت. 

المراقبة المنتظمة والإبالغ عن الأداء الوطني )في جميع الفروع( مق�رنًة بخطة  #
العمل، تف�سير التب�ين والتو�سية ب�إجراءات ت�سحيحية. 

ت�سميم واإدامة  اإجراءات عمل و�سي��س�ت موحدة، واإعداد الم�ستندات المطلوبة  #
)كتيب�ت، تع�ميم، وم� �س�به(، وهي الم�لك لجميع اإجراءات العمل )المع�لج�ت( 

المطبقة ومتطلب�ت تقنية المعلوم�ت المتعلقة بهذه الإجراءات. 
تقديم الإ�ست�س�رة والتوجيه للفروع ح�سب الطلب.  #

يت�سمن الهيكل التنظيمي المبني على الوظ�ئف وجود فروع تقوم ب�لأعم�ل التنفيذية، 
ويتبع مدير الفرع مب��سرة اإلى رئي�س اإدارة ال�سراب. ووفقً� للتوجيه�ت والإر�س�دات 
تنفيذ خطط  مب��سرًة عن  م�سوؤوًل  الفرع  يكون  الع�مة  الإدارة  للفرع  من  ال�س�درة 

الأعم�ل المعدة من قبل الإدارة الع�مة. 
المطلوب هو اأن يكون موظفو الإدارة الع�مة مف�سولين مك�نيً� عن الفروع )العم�ل 
التنفيذية( لتجنب عدم و�سوح المه�م، اأو الميل في الإدارة الع�مة للقي�م ب�لأعم�ل 
التنفيذية )الخ��سة ب�لفروع( والذي قد ين�س�أ عند بداية ت�أ�سي�س اإدارة ع�مة ف�علة. 
 )matrix management( يالحظ اأن بع�س �سف�ت م� ي�سمى  ب�إدارة الم�سفوفة
موجودة  كليً� اأو جزئيً� في الهيكل الإداري الق�ئم على الوظ�ئف.  الموؤ�س�س�ت الق�ئم 

تنظيمه� على نموذج الم�سفوفة تت�سم ب�لآتي: 
وجود هي�كل اأفقية وعمودية في نف�س الوقت.- 1
المدراء في نموذج الم�سفوفة لي�س لهم �سيطرة ك�ملة على موظفيهم.- 2
 للموظف في هذا النموذج رئي�سين وعليه اأن يح�فظ على عالقة فع�لة مع كليهم�.- 3
الموؤ�س�سة - 4 رئي�س  الهرمي  الهيكل  خالل  من  يتبعون  الع�مة  الإدارة  في  المدراء 

نقل  في  تتمثل  تخ�س�سية   وظيفية  بم�سوؤولية  مكلفون  ذلك  ج�نب  اإلى  لكنهم  

تخ�س�سهم اإلى الفروع. وبهذه الطريقة، يكون المدير 
المب��سر  الإ�سراف  الع�مة م�سوؤوًل عن  الإدارة  في 

عموديً�  مب��سرًة  تتبعه  الــتــي  ــوحــدات  ال على 
الإ�سراف  عن  وكذلك  الع�مة(  الإدارة  )في 

الفروع(  في  )اأفقيً�  الوظيفي/التخ�س�سي 
ونت�ئج  والأهـــداف  ب�لخطط  يتعلق  فيم� 

مــجــ�ل تخ�س�سه.  فــي  الــفــروع  اأعــمــ�ل 
الإدارات  مـــدراء  ــ�إن  ف م�س�و،  وب�سكل 
مدير  اإلــى  مب��سرة  يتبعون  الفرع  في 
التعليم�ت فيم�  يتلقون  لكنهم  الفرع  
يتعلق بتخ�س�سهم من مجموعة من 
جميع  في  الع�مة  بــ�لإدارة  المدراء 
يتم  التي  والتخ�س�س�ت  الوظ�ئف 

تنفيذه� في الفرع.  

ثالثًا: ما هي العناصر 
األساسية في الهيكل 
التنظيمي القائم على 

الوظائف في إدارة الضرائب؟ 
تطبق دول كثيرة مب�ديء الهيكل التنظيمي 

الق�ئم على الوظ�ئف على الوظ�ئف الرئي�سة 
لإدارة ال�سرائب. في الجوهر، تنظم الإدارة 

منطقية  مجموع�ت  فــي  اأعم�له�   ال�سريبية 
للوظ�ئف الأ�س��سية التي تغطي  جميع ال�سرائب 

التي تقع تحت م�سئولية الإدارة، وبم� ي�سمح بتوحيد 
الإدارة  بين  العالقة  وتب�سيط  الم�ستركة،  الأعــمــ�ل 

مك�ن  مع  يتع�مل  المكلف  اأن  اأي  والمكلف،  ال�سريبية 
المكلف  ال�سرائب  جميع  بخ�سو�س  الخدمة  لتلقي  واحد 

هذا  وفــي  �س�به.  ومــ�  ت�سديداته،  لجميع  واحــدة  نقطة  به�، 
ال�سرائب  جميع  تخدم  م�ستركة  اأعم�ل  هن�ك  الوظيفي  النموذج 

وهي:
القنوات  # الــمــواد،  ال�ستراتيجي�ت،  وتوعيتهم:  المكلفين  خدم�ت 

لتقديم التوعية الموجهة لفئ�ت محددة من المكلفين؛ 
لجميع  # وقته�  في  مع�لجة  والت�سديدات:  اأنواعه�  بجميع  الإقــرارات  مع�لجة 

ذات  المح��سبة  اأنظمة  وجميع  الإلكترونية،  التج�رة  والت�سديدات،  الإقــرارات 
العالقة؛ 

اأنــواع  # لجميع  الإجـــراءات  للفح�س،  وطنية  ا�ستراتيجية  والتحقيق:  الفح�س 
الفح�س، بم� فيه فح�س م�س�ألة واحدة ، ومع�يير الفح�س، ومعدلت التغطية، 

وم� �س�به. 
التح�سيل الإلزامي: اإجراءات التح�سيل وم�س�ئل نظ�مية؛ و  #
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الــوظــ�ئــف  التخ�س�س�ت/  فــي  الــعــمــل 
الرئي�سة، وتت�أكد من التطبيق الموحد لهذه 
البرامج والإجراءات من قبل جميع الفروع، وتقوم 
بتخ�سي�س وتعيين الموارد للفروع، وتحديد اأهداف الأداء 

المطلوب منه� تحقيقه�، وتراقب اأدائه�. 
وبب�س�طة، الإدارة الع�مة م�سوؤولة عن ت�سميم برامج واإجراءات العمل ومراقبة 
في  والمراقبة  الت�سميم  اأعم�ل  تتم  كثيرة،  حــ�لت  في  الفروع.  قبل  من  تنفيذه� 
نف�س الوحدة في الإدارة الع�مة، حيث يعد  الأخ�س�ئيون في الوحدة هم الأعلم في 
تخ�س�سهم، والأقدر على تقييم تنفيذ الإجراءات التي يعدونه� واإجراء التعديالت 
يتم  الع�مة  الإدارة  الوحدات في  بع�س  لكن في  الممكنة.  ب�ل�سرعة  المطلوبة عليه� 
ف�سل اأعم�ل الت�سميم عن اأعم�ل المراقبة ) من يراقب عمل البرامج والإجراءات 
من  درجــة  لتوفير  والإجـــــراءات(   الــبــرامــج  تلك  ي�سمم  مــن  عــن  م�ستقاًل  يكون 

المو�سوعية والحي�دية في تقييم البرامج والإجراءات. 
)المراقبة في هذا المعنى، ت�سير اإلى الرق�بة الم�ستمرة على عملي�ت الهيئة )على 
تنفيذ الفروع لجميع برامج العمل التي تعده� الإدارة الع�مة ولي�ست التدقيق والرق�بة 

ال�سريبية،  # الأنظمة  ومراجعة  والأحــكــ�م،  العترا�س،  النظ�مية:  الجوانب 
والأعم�ل الدولية واتف�قي�ت الزدواج ال�سريبي، وم�س�ئل اأخرى متبقية. 

كل واحدة من هذه الوظ�ئف الأ�س��سية يجب اأن يكون له� مو�سع وا�سح )اإدارة( في 
التخطيط على  م�سوؤولة عن  الع�مة  الإدارة  ف�إن  اأعاله،  وكم� ذكرن�  الع�مة.  الإدارة 
الم�ستوى الوطني، وعن ت�سميم واإدامة اإجراءات و�سي��س�ت موحدة، وعن المراقبة 
والإبالغ عن الأداء على الم�ستوى الوطني، وعن تقديم الم�سورة والتوجيه فيم� يتعلق 

ب�أعم�ل جميع الفروع. 
واإجراءات  برامج  وت�سميم  ب�إعداد  الع�مة  الإدارة  تقوم  اأي�سً�،  اأعاله  وكم� يالحظ 



دراسة

العدد )53( - شوال 1438هـ44

الداخلية(. 
من الوا�سح ب�لرغم من ذلك اأنه ب�لن�سبة اإلى اإدارات ال�سرائب ال�سغيرة والمتو�سطة 
�سوء  على  المراقبة  اأعم�ل  عن  الت�سميم  اأعم�ل  ف�سل  عليه�  ال�سعب  من  �سيكون 
التنظيمي  الهيكل  اإرهـــ�ق  عــدم  في  والرغبة  الموظفين  من  المحدودة  الأعـــداد 

بم�س�عفة عدد الوحدات الإدارية/الإدارات. 
يوجد اأي�سً� في الإدارة الع�مة عدٌد من وظ�ئف الإ�سن�د تقدم خدم�ته�  لك�مل الإدارة 

ال�سريبية. وهي ت�سمل: 
- الموارد الب�سرية: اإدارة وظيفة الموارد الب�سرية لك�مل الإدارة وت�سمل الموظفين 

والتوظيف والتعوي�س�ت وعالق�ت الموظفين.
- الم�لية والميزانية: الإدارة والإ�سراف على الميزانية المعتمدة لإدارة ال�سرائب 

وتوزيعه� على الإدارة الع�مة والفروع.
ب�نتظ�م  محدثة  ا�ستراتيجية  اإعـــداد  للموؤ�س�سة:  التخطيط   -

والإ�سراف على اإعداد خطط عمل وت�سغيل من قبل مختلف 
الوحدات الإدارية ب�إدارة ال�سرائب.

المعلوم�ت  اإدارة تقنية  المعلوم�ت:  - تقنية 
الأجهزة  فيه  )بم�  ال�سريبية  ـــالإدارة  ل

والبرامج والأنظمة والتطبيق�ت(.
والـــتـــدقـــيـــق  ــــة  ــــرقــــ�ب ال  -

وتحقيق  تدقيق  ب�أعم�ل  وتقوم  مب��سرة،  ال�سريبية  الإدارة  رئي�س  تتبع  الداخلي: 
داخلية. 

في  الموجودة  الإ�سن�د  وظ�ئف  تجميع  اأحي�نً�  يتم  الموؤ�س�سة،  حجم  على  اعتم�دًا 
وظ�ئف  توفر  ال�سريبية.  الإدارة  رئي�س  تتبع  واحــدة  مجموعة  في  الع�مة   الإدارة 
الإ�سن�د في الإدارة الع�مة الإ�سراف والتوجيه الوظيفي كل منه� للوحدة النظيرة في 
الفروع وبنف�س الطريقة التي توفر فيه� الإدارات المتخ�س�سة  الإ�سراف والتوجيه 

الوظيفي لوحداته� النظيرة ب�لفروع. 
تركز  لكنه�  الع�مة  الإدارة  لتنظيم  انعك��سً�  ال�سريبية  الإدارة  فروع  تنظيم  يكون 
ب�سكل رئي�سي على تنفيذ البرامج والخطط الت�سغيلية المكلفة به�. اإن طبيعة وحجم  



تستطيع  ال   الصحيح   التنظيمي  الهيكل  غياب  يف 
جهودها  وستكون  بفاعلية   العمل  الضرائب  إدارة  

لتحصيل اإليرادات ناقصة

يعد   الضرائب  إدارة  يف  الفعال  التنظيمي  الهيكل 
وإدام��ة  إط��الق  منها  يتم  التي   األساسية  املنصة 

جميع اإلصالحات اإلجرائية والتشغيلية األخرى؟
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التي  ال�سرائب  وعــدد  الجغرافية،  المنطقة  فيه  بم�   ، عوامل  بعدة  تت�أثر  الفروع  
تديره�. اخت�رت بع�س اإدارات ال�سرائب تنظيم فروع�ه� على اأ�س��س فئ�ت محددة 
المنظمة  الفروع  المكلفين.  المكلفين، �سغ�ر  اأوا�سط  المكلفين،  كب�ر  من مكلفيه�: 
لكنه�  ال�سريبية  الإدارة  وظ�ئف  من  ك�ملة  مجموعة  اأداء  ت�ستطيع  الطريقة   بهذه 
تركز ب�سكل محدد على احتي�ج�ت وتحدي�ت اللتزام لفئة المكلفين المعنية. هن�ك 
القت�س�دية  الجدوى  لأغرا�س  المكلفين  فئ�ت  جميع  على  تنطبق  الوظ�ئف  بع�س 
والكف�ءة  )مثل مع�لجة الإقرارات والت�سديدات(، اأو يمكن في الدول الكبيرة اإحداث 

مراكز اإقليمية له� اأو تركيزه� في المواقع حيث تتوفر اأعداد كبيرة جدًا. 
ال�سريبية  الإدارة  لفروع  التنظيمي  الهيكل  و�سكل  هيكل  على  تغيير  لقد طرًا 
من  اأعلى  درجــ�ت  لتحقيق  الحكومية  ال�سغوط  الأخــيــرة.  ال�سنوات  في 
الكف�ءة في العمل اأوجبت في بع�س الأحي�ن اإع�دة النظر في اأعداد 
وبدرجة  الكبيرة.  الفروع  اأعــداد  تقلي�س  ذلك  عن  ونتج  الفروع 
وقوته�  المعلوم�ت  لتقنية  المتن�مي  الح�سور  ف�إن  مت�س�وية 
ك�أداة لالإدارة ال�سريبية اأدت اإلى تغيير في طبيعة تقديم 
الخدم�ت للمكلفين ) اأعم�ل اأكثر اأ�سبحت تعتمد ب�سكل 
على  اعتم�ده�  وتراجع  واله�تف  النترنت  على  اكبر 
الح�سور الفعلي(. لكن م�س�ألة الفروع تظل تحظى  
الن�مية-  الدول  –وخ��سة  دول عديدة  ب�هتم�م 
تتحدد  الــفــروع  حــول  الــقــرارات  اأن  من حيث 
الفعلي في جميع  التواجد  على �سوء �سرورة 

من�طق الدولة.

رابعًا: المزايا الرئيسة للتنظيم 
القائم على الوظائف

تتحقق مزاي� عديدة من التنظيم الق�ئم 
الق�ئم  ب�لتنظيم  الوظ�ئف مق�رنة  على 

على نوع ال�سريبة على الوجه الآتي: 
والتخ�س�س  التوحيد  من  اأكبر  درجــة 
فـــي جــمــيــع اأجـــــزاء الــمــوؤ�ــســ�ــســة. يتم 
معً�،  الرئي�سة  الوظ�ئف  جميع  تجميع 
الــمــدراء في  اأحــد كب�ر  اإ�ــســراف  وتحت 
الطريقة  بنف�س  ويتم  الــعــ�مــة،  الإدارة 
)المع�لج�ت(  العمل  اإجـــراءات  ت�سميم 
وتنفيذه�- ب�سرف النظر عن مك�ن وجود 
الطريقة   بهذه  الموؤ�س�سة  وت�ستطيع  المكلف. 
ب�لبن�ء   التنظيمي  الهيكل  هذا  من  الإ�ستف�دة 
على المع�رف والخبرات التي يتم تجميعه� في 
مجموع�ت مت�س�بهة.  يتم اإ�سدار تعليم�ت واحدة 
اإلى جميع الفروع ب�س�أن خدمة معينة، اأومع�لجة، اأو 
ت�سديد، اأو فح�س؛ ومن ثم يتم مراقبة تنفيذ الفروع 

لهذه التعليم�ت.  
من  التنظيمي  الهيكل  هذا  من  ال�سرائب  اإدارة  ت�ستفيد  المكلفين.  التزام  تح�سين 
يخ�سع  التي  ال�سرائب  جميع  في  المكلف  �سلوك  عن  ك�ملة  �سورة  تتوفر  اأنه  حيث 
ومع�لجة  اللتزام   المخ�لف�ت/عدم  في  التج�ه�ت  تحديد  الإدارة  وت�ستطيع  له�. 
هذه التج�ه�ت بطريقة اأ�سرع، كم� اأنه ي�سبح من الأ�سهل مراقبة �سلوك المكلفين 

الأفراد. 
للوظ�ئف  الم�ستركة  الإجــراءات  اإن  والإدارة.  للمكلف  اأ�سهل  )مع�لج�ت(  اإجراءات 
اأ�سهل  ال�سريبة(  ينتج عنه� تع�ماًل  اإجراءات مختلفة ح�سب نوع  الرئي�سة ) ولي�س 
واأب�سط مع المكلف. وجود نقطة دخول واحدة للت�سجيل والخدمة ) قد تكون قنوات 
متعددة(، نقطة واحد للت�سديد واأخرى في ح�لة فح�س المكلف، يجعل المكلف غير 
ملزم ب�لتع�مل مع جه�ت مختلفة لكل �سريبة. وينتج عن ذلك اإدارة �سريبية اأب�سط. 
هي  الوظ�ئف  على  الق�ئمة  ال�سريبية  الإدارة  في  القوة  نق�ط  اإحدى  تميز.  مراكز 
القدرة على تطوير التخ�س�س�ت في الإدارة. مث�ل: جميع الأعم�ل المتعلقة بت�سجيل 
الإدارة  موظفو  ي�ستطيع  بحيث  الع�مة  الإدارة  في  واحد  مك�ن  في  تكون  المكلفين 
درا�سة واإجراء البحوث وتطوير واإعداد اأ�س�ليب مث�لية جديدة بم� ي�سمن اأن �سجل 
التخ�س�س�ت  على  الأمر  نف�س  وينطبق  �سورة؛  اأف�سل  على  ودقيق  ك�مل  المكلفين 

الأخرى. 
اإدارة  الموارد ب�سكل اأف�سل؛ وتنخف�س تكلفة  اإدارة الموارد ب�سكل اف�سل.  تتح�سن 
الإدارة نتيجة الغ�ء التكرار في الإجراءات )المع�لج�ت(. مث�ل، الإدارة ال�سريبية 
اإ�سن�د واحد،  تقنية معلوم�ت واحد وفريق  اإلى نظ�م  الوظ�ئف تحت�ج  الق�ئمة على 
�ستتح�سن  الإنت�جية  اأن  كم�  ال�سرائب.  من  نوع  لكل  متكررة  وفــرق  اأنظمة  ولي�س 
في  �ستكون  الإدارة  اأن  كم�  الموارد.  بنف�س  اأكثر  �سيكون  الإدارة  اإنت�ج  اأن  يعني  بم� 
قرارات  واتخ�ذ  الفروع  وتقييم ح�ج�ت  الموارد،  توزيع  كيفية  لتحديد  اأف�سل  موقع 
ال�ستثم�ر بن�ًء على المعرفة ال�سحيحة. اإن الهيكل الق�ئم على الوظ�ئف يجعل من 
الأ�سهل ال�ستج�بة لالإرتف�ع المو�سمي في حجم الأعم�ل )مث�ل، مع�لجة الإقرارات( 

عندم� تكون اأجزاء اأخرى من الموؤ�س�سة ل تواجه اأعب�ء م�س�بهة. 
عن  الم�سوؤولية  تكون  الوظ�ئف  على  الق�ئمة  ال�سريبية  الإدارة  في  النزاهة.  تعزيز 
اإدارة  توجد  ل  وحيث  اإدارات،   عدة  بين  م�ستركة  المكلف  له�  الخ��سع  ال�سرائب 
واحدة م�سوؤولة ب�لك�مل  عن اأية �سريبة ف�إن فر�س الخروج عن ج�دة ال�سواب وعن 

النزاهة في العمل من قبل البع�س تتراجع . 

خامسًا: كيف تعمل اإلدارة الضريبيية 
القائمة على الوظائف 

الع�مة  الإدارة  في  الإدارات  مــدراء  جميع  يتبع  الوظ�ئف  على  الق�ئم  التنظيم  في 
مب��سرة  رئي�س الموؤ�س�سة اأو يتم ذلك من خالل اأحد كبراء المدراء لجعل ال�سيطرة 

ق�بلة لالإدارة. 
توجيه  يكون  اأن  يتوجب   )1( اأ�س��سين:  ركنين  على  التنظيمي  الهيكل  هذا  ويقوم 
�سي��س�ت العمل والإ�سراف في الإدارة الع�مة ومف�سوًل عن اأعم�ل الفروع التنفيذية، 
التخ�س�س  اأ�س��س  على  منظمً�  العمل  �سي��س�ت  توجيه  يكون  اأن  يتوجب  و)2( 
التح�سيل  والت�سديد،  المع�لجة  الت�سجيل،  و  المكلفين  يعني خدم�ت  بم�  الوظيفي، 

الإلزامي، الفح�س، و�سي��سة العملي�ت. 



احلديثة،  الضرائب  إلدارات  االساسية  الوظائف  من 
املكلفني  تسجيل  امل��ك��ل��ف��ني؛  وت��وع��ي��ة  خ��دم��ات 
وم��ع��اجل��ة إق���رارات���ه���م وت��س��دي��دات��ه��م؛ ال��ف��ح��ص؛ 
التحصيل اإللزامي؛ التعامل مع اعرتاضات املكلفني

- يصعب على إدارات الضرائب الصغرية واملتوسطة 
فصل أعمال التصميم عن أعمال املراقبة.

إىل  دائمًا  تهدف  الضرائب  إدارات   وظائف  جميع   -
حتسني االلتزام الطوعي للمكلفني. 

دراسة
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الع�مة عددًا من الموظفين  اأن ت�سم الإدارة  الق�ئم على الوظ�ئف  التنظيم  يتطلب 
واإعــداد  ال�سريبة،  اإدارة  لنظ�م  الع�مة  ال�سحة  لمراقبة  ك�فيً�  يكون  الموؤهلين 
ال�ستراتيجي�ت الوطنية لتحقيق تح�سين الأداء الع�م، وت�سميم مب�درات اإ�سالحية 
وعمل الترتيب�ت لتطبيقه�، ومن ثم تقييم مثل هذه الإ�سالح�ت. وفي نف�س الوقت، 
اتج�ه�ت  اأية  لكت�س�ف  الت�سغيلي  الأداء  مراقبة  عن  اي�سً�  م�سوؤولة  الع�مة  الإدارة 

�سلبية قد تتطلب اتخ�ذ اإجراءات دون ت�أخير وفي جميع مواقع الإدارة. 
الإدارات  من  التوجيه   يتلقون  اأنهم  ال  الموؤ�س�سة  رئي�س  الفروع  مــدراء  يتبع  بينم� 
التنظيمي  الهيكل  يكون  تخ�س�سه.  مج�ل  في  كل  الع�مة  الإدارة  في  المتخ�س�سة 
الع�مة.  الإدارة  في  التنظيمي  الهيكل  عن  انعك��سً�  اأو  �ــســورًة   عــ�دًة  الــفــروع  في 
وبهذه الطريقة يتم تقديم الخدم�ت للمكلفين ب�سكل �سحيح، ويمكن تعظيم كف�ءة 
الموظفين، ويكون التوجيه الوظيفي وا�سحً�. وعلى �سوء حجم الإدارة ال�سريبية قد 
تخت�ر بع�س اإدارات ال�سرائب اأن يتبع جميع مدراء الفروع اإلى الرئي�س مب��سرًة  بينم�  
تخت�ر اأخرى اأن يتبع مدراء الفروع اإلى مدير يتبع بدوره مب��سرة اإلى الرئي�س. اإدارات 
الإقليمية    المراكز  من  عددًا  يت�سمن  تنظيميً�  هيكاًل  تخت�ر  قد  الكبيرة  ال�سرائب 
التي تتبع مب��سرة الرئي�س. وكم� نوهن� �س�بقً�، بع�س اإدارات �سرائب اأن�س�أت فروعً� 

لكب�ر المكلفين حتى اي�سً�  لأوا�سط المكلفين كعن��سر اأ�س��سية في فروعه�. 
في  الوظ�ئف  على  الق�ئم  التنظيم  يعمل  كيف  يو�سح  الفح�س  عن  الت�لي  المث�ل 

التطبيق العملي: 
للفح�س وخطة  الع�مة  الوطنية  ال�ستراتيجية  الع�مة  ب�لإدارة  الفح�س  اإدارة  تقرر 
العمل ال�سنوية، وتحدد ن�سبة ح�لت الفح�س المطلوب تنفيذه�  والنت�ئج المتوقعة، 
وتخ�س�س الموارد للفروع للقي�م بعملي�ت الفح�س، وتوفر الدعم والتوجيه للفروع 
الخ��س  التدريب  وتقديم  بــ�إعــداد  الإدارة  هــذه  تقوم  كم�  المعقدة.  الح�لت  في 
قبل  من  المعدة  للخطة  وفقً�  الفح�س  عملي�ت  بتنفيذ  الــفــروع  تقوم  ب�لفح�س. 
والإر�ــســ�دات  التوجيه�ت  وتنفذ  له�،  المعينة  الــمــوارد  وت�ستخدم  الع�مة،  الإدارة 
الإدارة  ب�إ�سع�ر  الفروع  تقوم  واأداء ف�ح�سيه�.  العمل  اأعب�ء  ب�إدارة  وتقوم  المن��سبة 
الع�مة ب�لتحدي�ت وال�سعوب�ت التي تواجهه� في تنفيذه� للخطة وتحقيقه� للنت�ئج 
المطلوبة، والتج�ه�ت المالحظة في مخ�لفة /عدم التزام المكلفين ح�لم� تظهر 

لهم، وتن�ق�س مع الإدارة الع�مة القرارات المتعلقة ب�لح�لت المعقدة. 

سادسًا: كيف تتم توجيهات اإلدارة  في مؤسسة قائمة 
على الوظائف؟ 

في ح�لة الموؤ�س�سة الق�ئمة على الوظ�ئف، تعني توجيه�ت الإدارة الإر�س�د والتوجيه 
والتوجيه  الإر�س�د  تعني  كم�  الموؤ�س�سة،  في  العمودية  الع�دية  ال�سلطة  خطوط  عبر 
الذي تقدمه الإدارة الع�مة للفروع، وكذلك الأدلة والإر�س�دات التي تقدمه� اإدارة في 

الموؤ�س�سة اإلى اإدارة اأخرى. 
ت�سمل توجيه�ت الإدارة م�س�ئل �سي��س�ت واإجراءات؛ وتكون ع�دة على �سكل توجيه�ت 
اأي�سً�  ت�سمل  اأن  يمكن  كم�  مكتوبة.  واأدلــة  وتعليم�ت  تنفيذية،  ومذكرات  ر�سمية، 
ب�لح�سور  تكون  اأو  الألكتروني  البريد  اأو  اله�تف  بوا�سطة  ر�سمية  غير  اإر�ــســ�دات 
ال�سخ�سي. في �سي�ق توجيه�ت الإدارة ال�سريبية، تكون التوجيه�ت في الإدارة الع�مة 
الع�مة  الإدارة  في  المتخ�س�سة   الإدارات  ت�سعه�  �سي��س�ت  �سكل  على  الغ�لب  في 

وتبلغه�  للفروع التي تقوم بدوره� بتنفيذ البرامج والخدم�ت المتعلقة به�. ترتبط 
فكرة التوجيه في هذا  النموذج التنظيمي  ب�لمح��سبة- اإذا تلقى الفرع التوجيه من 

الإدارة الع�مة يكون الفرع م�سوؤوًل اأم�م الإدارة الع�مة  عن م� يقوم به. 
يعتمد  الوظ�ئف.  الق�ئمة على  ال�سريبية  الإدارة  في  اإدارية عديدة  تحدي�ت  هن�ك 
نموذج  فــي  العمل  على  وقدرته�  العلي�  الإدارة  مــهــ�رة  على  النموذج  هــذا  نج�ح 
مزدوجة  اإبــالغ   وعالق�ت  مح��سبة  هن�ك  �س�بقً�.  المو�سوف  الإداري  الم�سفوفة 
)عموديً� واأفقيً�(، وهذا م� يميز النموذج الإداري الق�ئم على الوظ�ئف - ب�سرف 

النظر عن حجم الإدارة التي تخت�ر هذا النموذج التنظيمي -. 
ل�سم�ن النج�ح  في التنظيم الق�ئم على الوظ�ئف في الإدارة ال�سريبية، يجب توفر 

الو�سوح، والمع�يير، وال�سالحية، واللتزام على الوجه الآتي: 
الإط�ر  مراجعة  التخ�س�سية  ب�لوظ�ئف  المكلفين  الأ�سخ��س  على  يجب  الو�سوح: 
مح��سبة  هيكل  اإن�س�ء  ليتم  الحوكمة،  تحكم  التي  الحكومية  وال�سي��س�ت  النظ�مي 

يتوافق مع الم�سوؤولية. 
اإن و�سوح ال�سي��س�ت، والإجراءات، وم� هو مطلوب تحقيقه، هو  المع�يير: 

مفت�ح النج�ح. ويجب اأن تكون  المع�يير وا�سحة للموظفين الم�سوؤولين، 
واأن ي�سمل ذلك على برامج تعليم وتدريب �س�بقة لتطبيق هذه المع�يير 

عند الح�جة. 
للنج�ح.  �سروري  والمح��سبة   الم�سوؤولية  و�سوح  ال�سالحية: 

الفح�س  اإدارة  تنفيذ  )مثاًل  الأفقية  المح��سبة  فهم  يجب 
ب�لفرع برامج العمل المبلغة له� من اإدارة الفح�س ب�لإدارة 

الع�مة( و�سرحه� للمعنيين ب�سكل وا�سح. 
اأن  يجب  المع�يير  ت�سع  التي  الع�مة  الإدارة  اللتزام: 

تكون م�سوؤولة عن اأدوات القي��س واللتزام. 
لمعظم  �سفة  هــي  التخ�س�سي  الوظيفي  التوجيه 
موؤ�س�س�ت القط�ع الع�م الحديث لكن الم�س�كل تن�س�أ 
والم�سوؤولي�ت  المه�م  و�سوح  عدم  من  ع�م  ب�سكل 
م�سحوبً� بعدم كف�ية  التوا�سل بين المدراء وعدم 
قبل  مــن  الم�س�ألة  لهذه  الــالزمــة  العن�ية  اإعــطــ�ء 

الإدارة العلي�. 
الوظيفي   التوجيه  لكي ينجح  اأنه  التج�رب  واأثبتت 

التخ�س�سي يجب توفر ثالثة متطلب�ت اأ�س��سية: 
والم�سوؤولي�ت - 1 للمه�م  الوا�سح  التعريف  يجب 

لكل من الإدارة الوظيفية المتخ�س�سة والإدارة 
الم�سوؤولي�ت  تحديد  يعني  وهــذا  التنفيذية- 

بحيث يعرف الموظفون الجهة الم�سوؤولة عنهم 
في كل مج�ل من مج�لت عملهم. 

الع�مة - 2 الإدارة  بين  جيد  ات�س�ل  اإدامـــة  يجب 
جميع  عــلــى  )الـــفـــروع(  التنفيذيين  والـــمـــدراء 

الم�ستوي�ت. يوجب التوجيه الوظيفي الح�جة للعمل 
معً� في م�س�ئل محددة. يجب اأن يعلم مدراء الفروع 
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م� هي التوجيه�ت والم�سورة التي يتلق�ه� موظفيهم من الإدارة الع�مة بينم� يجب 
اإذا ك�نت  الفروع فيم�  الع�مة على مالحظ�ت من  بــ�لإدارة  المدراء  اأن يح�سل 

�سي��س�تهم )الإدارة الع�مة( تالئم الواقع التنفيذي. 
ــمــدراء - 3 وال )الـــفـــروع(  التنفيذيين  الـــمـــدراء  العلي�  الإدارة  ت�سع  اأن  يــجــب 

المتخ�س�سين  في الإدارة الع�مة اأم�م م�سوؤولي�تهم -  تكون الم�سوؤولية موزعة 
افقيً� وعموديً�.

ويمكن ب�خت�س�ر تلخي�س اأهم النق�ط الواردة في المق�ل ب�لآتي: 
تنظيم الإدارة ال�سريبية الق�ئم على الوظ�ئف هو التنظيم الأكثر ف�علية لإطالق  #

عملية اإ�سالح ن�جحة ودعم برن�مج التحديث. 
يعتمد  # الوظ�ئف  الق�ئم على  التنظيم 

على المب�ديء الأ�س��سية لإدارة الم�سفوفة: يقع على المدراء م�سئولية مزدوجة 
الفروع  اإلــى  الع�مة  الإدارة  من   ( واأفقيً�  التقليدية(  التبعية  )عالقة  عموديً� 
وب�لعك�س(؛ اأي اأن المدير ب�لإدارة الع�مة م�سئول عن الإدارات الفرعية الت�بعة 
وظيفته عن  اأو  ن�حية تخ�س�سه  وم�سئول من  الع�مة )عموديً�(،  الإدارة  في  له 
اأعم�ل الفروع في مج�ل تخ�س�سه )اأفقيً�(، واأي�سً� مدير خدم�ت المكلفين في 
والتعليم�ت  العمل  برامج  ينفذ  لكنه  فرعه )عموديً�(،  مدير  يتبع  مثاًل  فرع  اأي 

الواردة له من اإدارة خدم�ت المكلفين في الإدارة الع�مة )اأفقيً�(. 
التخ�س�س�ت   # لتطوير  الإمك�ني�ت   اأف�سل  الوظ�ئف  على   الق�ئم  التنظيم  يوفر 

�سمن الإدارة ال�سريبية: الت�سجيل والخدم�ت، مع�لجة الإقرارات والت�سديدات، 
الفح�س وغيره�، وي�سمح بتطوير مراكز تميز. 



المصروفات
جائزة الحسم من الوعاء الزكوي

يف يوم االثنني املوافق 1431/12/2ه� اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية املشكلة بقرار جملس 
وتاريخ   )8590/1( رقم  املالية  وزير  معايل  بخطاب  واملكلفة  1426/7/24ه���  وتاريخ   )196( رقم  الوزراء 
1426/9/2ه� القاضي باستمرار اللجنة يف نظر قرارات جلان االعرتاض االبتدائية الضريبية املستأنفة 
من قبل املكلفني والهيئة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم 
الفقرة )ب( من املادة )80(  وتاريخ 1370/1/21ه��� وتعديالته وفقًا ملا جاء يف  رقم )3321(  امللكي 
يف  للنظر  وذلك  1425/1/15ه���  وتاريخ  )م/1(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  من 
االستئناف املقدم من )املكلف( ضد قرار جلنة االعرتاض االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل . الصادر بشأن 

الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل  )الهيئة( للعام املنتهي يف 2004/1/31م .
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:

قضية
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يجب على كل منشأة فرز كل األصول التي تكون من 
ميكن  حتى  حدة،  على  واحدة  وطبيعة  خاص  نوع 

تطبيق نسب االستهالك بدرجات متفاوتة

الناحية الشكلية:
بن�سخة  المكلف  الأولــى  ال�سريبية  الزكوية  البتدائية  العترا�س  لجنة  اأخطرت 
من قراره�  بموجب خط�ب اللجنة رقم )1/350( وت�ريخ  1428/9/10هـ وقدم 
المكلف ا�ستئن�فه وقيد لدى اللجنة برقم )3/338( وت�ريخ 1428/10/9هـ ، كم� 
قدم المكلف �سم�نً� بنكيً�  مق�بل ال�سريبة والغرامة والزك�ة الم�ستحقة عن الفترة 
من  المقدم  ال�ستئن�ف  يكون  وبذلك   ، 2004/12/31م  حتى  2004/4/1م  من 

المكلف مقبوًل من الن�حية ال�سكلية لتقديمه من ذي �سفة خالل المهلة النظ�مية، 
م�ستوفيً� ال�سروط المن�سو�س عليه� في الالئحة التنفيذية لنظ�م �سريبة الدخل.

الناحية الموضوعية:
اأوًل: فروق ال�ستهالك 

ق�سى قرار اللجنة في البند )ث�نيً�/1( بت�أييد وجهة نظر الهيئة ب�س�أن بند فروق�ت 
ال�ستهالك. 

ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر اأن اللجنة البتدائية اأيدت الهيئة في 
ا�ستخدام متو�سط لن�سب ال�ستهالك طبقً� للقوائم الم�لية على اأ�س��س اأن ال�سركة 
لم تقدم البي�ن�ت المطلوبة،  مع اأن ال�سركة قدمت البي�ن�ت المطلوبة مع خط�به� 
رقم )647( وت�ريخ 1427/7/21هـــ في المرفقين )1 و2( كم� اأن الهيئة ق�مت 
عن  تو�سيح�ت  ب�أي  ال�سركة  مط�لبة  دون  ال�ستهالك  فروق  وا�ستبع�د  ب�حت�س�ب 
كيفية احت�س�بهم لال�ستهالك ،  وفي نف�س الوقت لم تزود الهيئة ال�سركة بتف��سيل 
احت�س�بهم لهذه الفروق ولذا تقدم ال�سركة في الملحق رقم )1( جداول تف�سيلية 
ل�ستهالك الموجودات الث�بتة تبين فيه� تك�ليف الموجودات ومعدلت ال�ستهالك 
الت�لية  للموجودات  اأعــاله  لل�سنة  المحمل  وال�ستهالك  المتراكم  وال�ستهالك 
)مب�ني م�سبقة ال�سنع ، اآلت ومعدات ، اأث�ث وتجهيزات( كم� تقدم ال�سركة في 
الملحق رقم )2( بي�ن�ت موجزة عن فرق ال�ستهالك الم�ستبعد من قبل الهيئة في 

الربوط لل�سنوات 1996م اإلى 2000م .

والفرق   )1( رقم  الملحق  في  ال�ستهالك  احت�س�ب  تف��سيل  اأن  المكلف  وذكــر 
النتيجة  اأن  الهيئة  �ستالحظ  وب�لت�لي   )2  ،1( الفقرة  في  مو�سح  به  المط�لب 
المبلغ  مق�بل  ري�ل   )70.145( الب�لغ  ال�ستهالك  فرق  ب�س�في  المط�لبة  هي 

الم�ستبعد بمقدار )2.592.218( ري�ل . 
نظره�  بوجهة  التم�سك  على  اأكــدت  المكلف  ا�ستئن�ف  على  الهيئة  اإطــالع  وبعد 
المبينة في القرار البتدائي التي تن�س على اأنه نظرًا لم� لأق�س�ط ال�ستهالك من 
اأهمية واأثر في تخفي�س �س�في الربح فقد �ُسِرعت قواعد ون�سب محددة ل�ستهالك 
الأ�سول الث�بتة في تعميم الهيئة رقم )1/2/12025( وت�ريخ 1392/12/18هـ ، 
وت�ريخ  ال�سركة بموجب الخط�ب رقم )2/11856/26(  والهيئة ق�مت بمط�لبة 
1426/8/29هـ بتعبئة جدول ا�ستهالك الأ�سول الث�بتة وفقً� للك�سف رقم )147( 
قبل اإعداد الربط وذلك لأنه ظهر له� اأن ال�سركة تقوم ب��ستهالك الأ�سل الواحد 

ب�أكثر من ن�سبة كم� هو وارد في الإي�س�ح�ت حول القوائم الم�لية.
ذلك  وبعد  المطلوب،  لتقديم  مهلة  من  اأكثر  طلبت  ال�سركة  اأن  الهيئة  وذكــرت   
بع�سه�  وتج�هلت  الأ�سول  لبع�س  ال�ستهالك  ن�سب  بع�س  تو�سح  جداول  قدمت 
الآخر وحيث اأن م� قدمته ال�سركة ل يفي ب�لغر�س ق�مت الهيئة ب�حت�س�ب متو�سط 
لن�سب ال�ستهالك من واقع البي�ن�ت الظ�هرة ب�لقوائم الم�لية،  وحين اعترا�س 
ال�ستهالك  جــدول  بتقديم  بمط�لبته  الهيئة  ق�مت  الإجــراء  هذا  على  المكلف 
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وبعد  اأخرى  مرة  مهلة  طلبت  ال�سركة  اأن  اإل   )147( رقم  للك�سف  وفقً�  المعتمد 
ذلك قدمت بي�ن�ت لي�س فيه� اأي اإ�س�رة للن�سب وب�لت�لي ترى الهيئة اأن اإجراءه� 
البي�ن�ت  تقديم  من  المكلف  لتهرب  ربطه�  ب�سحة  تتم�سك  ولذلك  �سليمً�  يعد 

المطلوبة . 
وتــ�ريــخ   7/870 رقـــم  بخط�به  ال�ستئن�فية  للجنة  المكلف  قــدمــه  مــ�  ـــ�  اأم
1428/10/8هـ فترى الهيئة اأنه ُقدم بعد انته�ء المهلة الممنوحة له وب�لت�لي ترى 

عدم قبوله . 

رأي اللجنة:
،  وعلى ال�ستئن�ف المقدم  وم� قدمه  اللجنة على القرار البتدائي  بعد اطالع 
طلب  فــي  يكمن  ال�ستئن�ف  محور  اأن  تبين  وم�ستندات،  ــوع  دف مــن  الطرف�ن 
ومقداره�  الهيئة  ربط  بموجب  الم�ستبعدة  ال�ستهالك  بفروق  ال�سم�ح  المكلف 
)2.592.218( ري�ل �سمن الم�س�ريف ج�ئزة الح�سم لع�م 2004م ، في حين 
تتم�سك الهيئة ب�إ�س�فة فروق ال�ستهالك الب�لغة )2.592.218( ري�ًل اإلى �س�في 
اأرب�ح المكلف لع�م 2004م  لالأ�سب�ب المو�سحة عند عر�س وجهة نظر كل من 

المكلف والهيئة. 
وتحديدًا  المقدمة  والم�ستندات  البي�ن�ت  على  اللجنة  واّطــالع  الدرا�سة  وبعد 
المكلف قدم قوائمه  اأن  الث�بتة تبين  ا�ستهالك الأ�سول  الم�لية وك�سوف  القوائم 
رقم  الإي�س�ح  في  واأف�سح  2004/12/31م  في  المنتهي  الم�لي  للع�م  الم�لية 
لغر�س  للموجودات  الإنت�جي  العمر  عن  ومعدات  واآلت  بممتلك�ت  المعنون   )3(
الم�سنع  لمب�ني  الإنت�جي  العمر  )يقدر  على  ن�س  حيث  ال�ستهالك  احت�س�ب 
اإلى 20�سنة ،  والآلت والمعدات من 4 �سنوات  الج�هزة ال�سنع من 10 �سنوات 
اإلى 10 �سنوات ،  وال�سي�رات من 3 اإلى 5 �سنوات ، والأث�ث والتجهيزات والمعدات 
بي�ن�ت  بتقديم  المكلف  الهيئة ق�مت بمط�لبة  اأن  تبين  �سنوات( كم�  المكتبية 5 
الك�سف  وتعبئة  الم�ستخدمة  ال�ستهالك  ن�سب  تبين  الث�بتة  للموجودات  تف�سيلية 
في  عنه�  الإف�س�ح  تم  التي  البي�ن�ت  اأن  حيث  لذلك،  المخ�س�س   )147( رقم 
الأ�سل  ت�ستهلك  ال�سركة  اأن  اإلى  ت�سير  الم�لية  القوائم  من   )3( رقم  الإي�س�ح 
الواحد ب�أكثر من ن�سبة ،  ولأن المكلف لم يقدم م� طلبته الهيئة واإنم� قدم جداول 
الهيئة  ق�مت  الأخرى  الأ�سول  الأ�سول متج�هاًل  لبع�س  ال�ستهالك  ن�سب  تو�سح 
ب�حت�س�ب متو�سط لن�سب ال�ستهالك من واقع البي�ن�ت الظ�هرة ب�لقوائم الم�لية 
مم� اأوجد هذه الفروق، وب�طالع اللجنة على تعميم الهيئة رقم 2/12025 وت�ريخ 
اأنه  1392/12/18هـــ الذي حدد قواعد ون�سب ال�ستهالك لالأ�سول الث�بتة تبين 
اأنه تقرر تطبيق الن�سب المو�سحة ب�لجداول  ين�س في الفقرة )ث�لثً�( منه على 

المرفقة، غير اأنه يتعين مراع�ة م� ي�أتي عند تطبيق هذه الن�سب : 
زي�دته من ج�نب  اأو  تج�وزه  يجوز  ل  لال�ستهالك  اأق�سى  الن�سب حد  اأن هذه   -
المكلفين لغر�س احت�س�ب ال�سرائب والزك�ة اإل في ح�لت الظروف ال�ستئن�فية 

.. الخ . 
- يجب على كل من�س�أة فرز كل الأ�سول التي من نوع خ��س وطبيعة واحدة على 
عدة  اأو  اأ�سل  ولكل  متف�وتة  بدرج�ت  ال�ستهالك  ن�سب  تطبيق  يمكن  حتى  حدة 

اأ�سول مت�س�بهة على حدة . 
كم� تبين اأن جداول ال�ستهالك لالأ�سول الث�بتة المرفقة بهذا التعميم حددت في 
اأ�سل  الأ�سول ون�سب ال�ستهالك لكل  الع��سر بع�سً� من  الأول وحتى  الأبواب من 
وعلى �سبيل المث�ل حددت ن�سب ال�ستهالك للمب�ني بمقدار 3% والمعدات واللآت 
بمقدار 12.5% والأث�ث والتجهيزات بمقدار 10% كم� اأن تعميم الم�سلحة رقم 
5958 وت�ريخ 1399/8/7هـ حدد ن�سب ا�ستهالك المب�ني والإن�س�ءات الج�هزة 

الت�سنيع بن�سب تتراوح م� بين %4 
و15% ،  وحيث قدم المكلف لهذه اللجنة مع ا�ستئن�فه المقدم ب�لخط�ب رقم 7/870 
وت�ريخ 1428/10/8هـ الجداول التف�سيلية لموجوداته الث�بتة ون�سب ال�ستهالك 
الم�ستخدمة لكل اأ�سل، وحيث اأظهرت هذه الجداول ب�لتف�سيل نوع الأ�سل وقيمته 
على  المحمل  ال�ستهالك  ومقدار  الم�ستخدم  ال�ستهالك  ومعدل  ال�سراء  وت�ريخ 
م�سروف�ته  يحمل  اأن  للمكلف  يحق  اأنه  ترى  اللجنة  ف�إن   ، اأ�سل  لكل  الح�س�ب�ت 
ال�ستهالك  لن�سب  وفقً�  تكون  اأن  يجب  ولكن  الأ�ــســول  هــذه  ا�ستهالك  بمقدار 
النظ�مية التي ُحددت بجداول ال�ستهالك المرفقة ب�لتعميم رقم 2/12025 لع�م 
عند  الهيئة  اأن  وحيث  عليه  وبن�ًء    ، لع�م 1399هـ  رقم 5958  والتعميم  1392هـ 
وا�ستهالك�ته� ق�مت  لالأ�سول  التف�سيلية  البي�ن�ت  الربط وفي ظل غي�ب  اإجراء 
توفر  لعدم  النظ�مية  ب�لن�سب  ت�أخذ  ولم   ، ال�ستهالك  لن�سب  متو�سط  ب�حت�س�ب 
البي�ن�ت التف�سيلية اأثن�ء الربط ، وحيث توفرت البي�ن�ت التف�سيلية ف�إن اللجنة 
النظ�مية  ال�ستهالك  ن�سب  بتطبيق  الهيئة  قي�م  �سرورة  ترى  للعدالة  تحقيقً� 

لالستهالك  األقصى  احلد  جت��اوز  يجوز  ال 
احتساب  لغرض  املكلفني  م��ن  زي��ادت��ه  أو 
الظروف  ح��االت  يف  إال  وال��زك��اة  الضرائب 

االستئنافية.

قضية
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المحددة بتعميم الهيئة رقم 2/12025 وت�ريخ 1392/12/18هـــ وتعميم الهيئة 
رقم 5958 وت�ريخ 1399/8/7هـ على اأ�سول المكلف وفقً� لم� قدمه من بي�ن�ت 
هذا  في  به  ق�سى  فيم�  البتدائي  القرار  واإلغ�ء  القرار،  بهذا  مرفقة  تف�سيلية 

الخ�سو�س.

ث�نيً� : م�س�ريف متنوعة
بند  في  الهيئة  نظر  وجهة  بت�أييد  )ث�نيً�/2(  البند  في  البتدائي  القرار  ق�سى 

م�س�ريف اأعم�ل متفرقة . 
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار وذكر اأن اللجنة البتدائية اأيدت الهيئة في 
الثبوتية  الم�ستندات  تقدم  لم  ال�سركة  اأن  اأ�س��س  على  الم�س�ريف  هذه  ا�ستبع�د 
مع اأن الهيئة وكذلك اللجنة البتدائية لم يطلب اأي منهم� هذه الم�ستندات واإنم� 
اأن هذه الم�س�ريف  طلبت الهيئة بي�ن�ت تحليلية وتم تقديمه� ، وتعتقد ال�سركة 
نظ�م  للم�دة )14( من  وفقً�  اأعم�ل ع�دية �سرورية  فئة م�س�ريف  تندرج تحت 

بي�ن�ت  اأي  تقدم  اأن  ا�ستعداد  على  وال�سركة  به�،  ال�سم�ح  ويجب  الدخل  �سريبة 
تزويده�  ال�ستئن�فية  اللجنة  لطلب  وب�لن�سبة  ال�س�أن،   هذا  في  اللجنة  تطلبه� 
التحليلي  البي�ن  �سحة  على  الم�س�دقة  يت�سمن  ق�نوني  مح��سب  من  بخط�ب 
-02 رقم  خط�ب  مع  المكلف  قدم  الم�ستندات  مع  منه  بن�سخة  الهيئة  وتزويد 
في  مـــوؤرخ   الق�نوني  المح��سب  من  خط�ب  1430/2/5هـــــ  وتــ�ريــخ   09-0152
1430/1/28هـ ين�س على )لقد راجعن� القوائم الم�لية لل�سركة  لل�سنة المنتهية 
في 31 دي�سمبر 2004م واأ�سدرن� تقريرن� بت�ريخ 11 ذو الحجة 1425هـ الموافق 
22 ين�ير 2005م ، بن�ًء على طلبكم نوؤكد اأن م�س�ريف الأعم�ل الأخرى المتنوعة 
تم  قد  المختلفة  الح�س�ب�ت  في  المت�سمنة  ريــ�ل   )1.096.676( ومقدراه� 
كم�  2004م  دي�سمبر   31 في  المنتهية  لل�سنة  المراجعة  ميزان  من  ا�ستخراجه� 
واإجراءات  ال�سجالت  اأجريت على  التي  للفحو�س  المراجعة قد خ�سع  اإن ميزان 
اإليه�  الم�س�ر  ككل  الم�لية  القوائم  مراجعة  في  طبقت  التي  الأخــرى  المراجعة 
اأعاله وقد تم ت�سجيل الم�س�ريف في تكلفة المبيع�ت وم�س�ريف البيع والتوزيع 

نسب  مب��ق��دار  مصروفاته  يحمل  أن  للمكلف  يحق 
االس��ت��ه��الك ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ي ُح�����ددت ب��ج��داول 
1392ه�  لعام   2/12025 رقم  بالتعميم  االستهالك 

والتعميم رقم 5958 لعام 1399ه�
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والم�س�ريف العمومية والإدارية الم�سرح عنه� في ق�ئمة الدخل في هذه القوائم 
الم�لية( كم� قّدم المكلف تعزيزًا لوجهة نظره ملفً� ك�ماًل مع جميع المرفق�ت .

نظره�  بوجهة  التم�سك  على  اأكــدت  المكلف  ا�ستئن�ف  على  الهيئة  اّطــالع  وبعد 
المكلف  مط�لبة  للهيئة  �سبق  اأنه  على  تن�س  التي  البتدائي  القرار  في  المبينة 
العمومية  والم�س�ريف  المب��سرة  الم�س�ريف  من  لكل  تحليلي  بي�ن  بتقديم 
ب�سبب عدم  المب�لغ  تلك  الهيئة من طبيعة  لعدم تحقق  الأخــرى نظرًا  والإداريــة 
المكلف  اإج�بة  وردت  وحيث  الربح  �س�في  على  ولت�أثيره�  عنه�  المكلف  اإف�س�ح 
من  اأكثر  اأُعطِيت  ال�سركة  اأن  من  الرغم  على  ووا�سحة  مف�سلة  غير  بمب�لغ 
للربح ولم يتم  اإ�س�فته�  البي�ن�ت المطلوبة لكنه� لم تفعل ولذا تم  مهلة لتقديم 
الم�س�ريف  لتلك  بي�نً�  اعترا�سه  مع  المكلف  قدم  الربط  وبعد   ، به�  العتراف 
لكنه� ل تفي ب�لغر�س حيث اأنه� غير مف�سلة وب�أرق�م مختلفة مم� يدل على عدم 
الهيئة  ممثلو  واأكــد   ، ربطه�  ب�سحة  الهيئة  وتتم�سك  عنه�  الإي�س�ح  في  الجدية 
بخط�بهم الموؤرخ في 1430/2/27هـ ب�أن الهيئة ترى عدم قبول هذه الم�ستندات 
خالل  عليه  المتفق  الموعد  في  الم�ستندات  بتقديم  ال�سركة  التزام  لعدم  وذلك 

جل�سة المن�ق�سة وب�لت�لي تتم�سك بم� ج�ء في قرار اللجنة البتدائية . 

رأي اللجنة:
قدمه  وم�  المقدم   ال�ستئن�ف  وعلى  البتدائي  القرار  على  اللجنة  اطــالع  بعد 
الطرف�ن من دفوع وم�ستندات تبين اأن محور ال�ستئن�ف يكمن في طلب المكلف 
الم�س�ريف  �سمن  ري�ًل   )1.096.976( الب�لغة  المتنوعة  م�سروف�ته  اعتم�د 
ج�ئزة الح�سم لع�م 2004م ب�عتب�ره� م�سروف�ت فعلية و�سرورية ولزمة للن�س�ط 
وموؤيدة ب�لم�ستندات  في حين تتم�سك الهيئة بعدم قبول هذه الم�س�ريف بحجة 

عدم تقديم الم�ستندات الموؤيدة في المواعيد المحددة . 
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على البي�ن�ت والم�ستندات المقدمة من قبل المكلف 
تبين اأن المكلف قدم بي�نً� تف�سيليً� لم�س�ريف الأعم�ل الأخرى المتنوعة الب�لغة 
)1.096.676( ري�ًل يو�سح طبيعة ومقدار الم�سروف وب�طالع اللجنة على هذه 
البي�ن�ت تبين اأنه� تتمثل في تك�ليف ت�سديق وم�س�ريف �سحن وتراخي�س ونظ�فة 
واأخرى  للم�سنع  ا�ستهالكية  ومواد  ووقود  وكهرب�ء  وم�ء  ورع�ية موظفين وطع�م 
متنوعة، وقد قدم المكلف عينة من الم�ستندات الموؤيدة لهذه الم�س�ريف كم� قدم 
2009/1/25م  الموافق  1430/1/28هـــ  بت�ريخ  الق�نوني  المح��سب  من  �سه�دة 
ري�ل   )1.096.676( ومقدراه�  المتنوعة  الأخرى  الأعم�ل  م�س�ريف  اأن  تفيد 

المت�سمنة في الح�س�ب�ت المختلفة قد تم ا�ستخراجه� من ميزان المراجعة لل�سنة 
اإن ميزان المراجعة قد خ�سع للفحو�س  المنتهية في 31 دي�سمبر 2004م،  كم� 
التي اأجريت على ال�سجالت واإجراءات المراجعة الأخرى التي طبقت في مراجعة 
تكلفة  في  الم�س�ريف  ت�سجيل  تم  وقد  اأعاله  اإليه�  الم�س�ر  ككل  الم�لية  القوائم 
الم�سرح  والإداريــة  العمومية  والم�س�ريف  والتوزيع  البيع  وم�س�ريف  المبيع�ت 

عنه� في ق�ئمة الدخل في هذه القوائم الم�لية . 
�سمن  الم�سروف�ت  هــذه  تحميل  في  المكلف  اأحقية  اللجنة  تــرى  عليه  وبــنــ�ًء 
الم�سروف�ت  من  ب�عتب�ره�  وذلــك  2004م  لع�م  الح�سم  ج�ئزة  الم�س�ريف 
ال�سرورية والالزمة للن�س�ط تطبيقً� للم�دة الرابعة ع�سرة من النظ�م ال�سريبي 
وب�لت�لي ترى اللجنة ت�أييد ا�ستئن�ف المكلف في طلبه اعتم�د هذه المب�لغ �سمن 
الم�س�ريف ج�ئزة الح�سم لع�م 2004م واإلغ�ء القرار البتدائي فيم� ق�سى به في 

هذا الخ�سو�س.

ث�لثً�: غرامة الت�أخير المترتبة على فر�س ال�سريبة الإ�س�فية
احت�س�ب  في  الهيئة  نظر  وجهة  بت�أييد  )ث�نيً�/3(  البند  في  اللجنة  قرار  ق�سى 

غرامة الت�أخير على الفروق�ت ال�سريبية . 
الت�أخير  غرامة  على  يعتر�س  اأنه  فذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ست�أنف 
التي احت�سبته� الهيئة على فرق ال�سريبة الن�تجة عن التعديل بفرق ال�ستهالك 
عليه�  الم�ستحقة  ال�سريبة  �سددت  ال�سركة  اأن  وذلــك  المتنوعة،  والم�س�ريف 
البندين  واأن  به�  المعمول  ال�سريبة  نية طبقً� لأنظمة  اإقراراته� وبح�سن  بموجب 
اللذين تم التعديل به� محل خالف في وجه�ت النظر وب�لت�لي يجب اأن ل تخ�سع 
ال�سرائب الن��سئة عنه� لغرامة الت�أخير عماًل ب�لتعميمين رقم )3( ل�سنة 1379هـ 

و)5( ل�سنة 1393هـ . 
نظره�  بوجهة  تتم�سك  ب�أنه�  اأفــ�دت  المكلف  ا�ستئن�ف  على  الهيئة  اطالع  وبعد 

حددت  الضريبي  النظام  من  عشرة  الرابعة  امل��ادة 
املصروفات  من  باعتبارها  احلسم  جائزة  املصاريف 

الضرورية والالزمة للنشاط

قضية
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التعديل  بــ�أن  اأو�سحت  الهيئة  اأن  على  تن�س  التي  البتدائي  القرار  في  المبينة 
بداية  اإجــراوؤه  المكلف  يتحتم على  ك�ن  الم�سروف�ت  بنود  بع�س  الذي طراأ على 
والقرارات  واللوائح  الدخل  �سريبة  نظ�م  لأحك�م  ال�سنوي  اإقــراره  تقديم  عند 
اإجراًء ك��سفً� له� بحيث  البنود هو  الهيئة من ج�نبه� لهذه  ومن ثم يكون تعديل 
البنود  تعديل هذه  نتيجة  الم�ستحقة  ال�سريبة  فرق  على  الت�أخير  ت�ستحق غرامة 
بعد انق�س�ء المواعيد المحددة لتقديم وت�سديد ال�سريبة طبقً� لالإقرار ال�سنوي 
ولي�س من ت�ريخ تعديل الهيئة وعليه ف�إن الإجراء المتبع من قبل الهيئة يعد اإجراًء 

�سليمً� وتتم�سك بوجهة نظره� .
رأي اللجنة:

قدمه  وم�  المقدم  ال�ستئن�ف  وعلى  البتدائي  القرار  على  اللجنة  اطــالع  بعد 
الطرف�ن من دفوع وم�ستندات تبين اأن محور ال�ستئن�ف يكمن في طلب المكلف 
عدم احت�س�ب غرامة ت�أخير على فرق ال�سريبة الن�تج عن تعديالت الهيئة بفروق 
ال�ستهالك والم�س�ريف المتنوعة لكونه ن�تجً� عن الختالف في وجه�ت النظر 
حول المع�لجة ال�سريبة لهذين البندين من حيث مع�ملتهم� �سمن الم�سروف�ت  
اأن  بحجة  ال�سريبة  فرق  على  الت�أخير  غرامة  بفر�س  الهيئة  تتم�سك  حين  في 
التعديل الذي اأجرته الهيئة ك�ن يتحتم على المكلف اإجراوؤه عند تقديم الإقرار 

ال�سريبي طبقً� للنظ�م . 
ا�ستئن�ف  بت�أييد  القرار  البند )ث�نيً�( من هذا  اللجنة ق�ست في  اأن هذه  وحيث 
المكلف ب�عتم�د م�س�ريف الأعم�ل المتنوعة الب�لغة )1.096.676( ري�ًل �سمن 
الم�س�ريف ج�ئزة الح�سم لع�م 2004م ف�إن الغرامة التي احت�سبته� الهيئة على 

فرق ال�سريبة الن�تج عن تعديل الأرب�ح بهذا البند ت�سقط ل�سقوط اأ�سله� .
اللجنة  اأقرته�  التي  ال�ستهالك  بفروق  المتعلقة  الت�أخير  غرامة  يخ�س  م�  اأم� 
البتدائية على المكلف ، ونظرًا لأن قراره� بتوجب تلك الغرامة قد بني على اأ�س��س 
احت�س�ب الهيئة متو�سط ن�سب ال�ستهالك في ظل عدم توفر البي�ن�ت التف�سيلية 
ق�م  المكلف  اأن  وحيث   . الربط  اأثن�ء  النظ�مية  ب�لن�سب  الأخذ  من  تمكنه�  التي 
)اأوًل(  البند  في  ق�ست  قد  اللجنة  هذه  اأن  وحيث  التف�سيلية   البي�ن�ت  بتوفير 
ال�ستهالك  جــداول  ح�سب  النظ�مية  ب�لن�سب  الهيئة  ت�أخذ  ب�أن  القرار  هذا  من 
توجب غرامة  اأن  وحيث  القرار،  بهذا  والمرفقة  المكلف  قدمه�  التي  التف�سيلية 
الت�أخير من عدمه يتوقف على مدى وجود فروق ا�ستهالك ن�تجة عن تطبيق الهيئة 
للن�سب النظ�مية ح�سب جداول ال�ستهالك التف�سيلية التي قدمه� المكلف، لذا 
الغرامة  هذه  مقدار  يخ�س  فيم�  البتدائي  القرار  اإلغ�ء  ترى  اللجنة  هذه  ف�إن 

لتوفر بي�ن�ت جديدة يترتب عليه� مع�لجة مختلفة لهذا البند على اأن تقوم الهيئة 
بمع�لجة جديدة لهذا البند وذلك بتطبيق ن�سب ال�ستهالك النظ�مية على اأ�سول 
المكلف وفقً� لم� قدمه من بي�ن�ت تف�سيلية، وفي ح�ل اكت�س�فه� لفروق ا�ستهالك 
ن�تجة عن عدم تطبيق المكلف للن�سب النظ�مية على اأ�سوله ف�إن للهيئة الحق في 

اإيق�ع غرامة الت�أخير على الفروق�ت ال�سريبية الن�تجة عن ذلك .
القرار:

لكل م� تقدم قررت اللجنة ال�ستئن�فية ال�سريبية م� يلي:
اأوًل: قبول ال�ستئن�ف المقدم من المكلف �سد قرار لجنة العترا�س البتدائية 

الزكوية ال�سريبية الأولى من الن�حية ال�سكلية.

ث�نيً�: وفي المو�سوع :
تطبيق ن�سب ال�ستهالك النظ�مية على اأ�سول المكلف بن�ًء على م� قدمه من - 1

البتدائي  القرار  واإلغ�ء   ، ب�لقرار  الواردة  للحيثي�ت  ووفقً�  تف�سيلية  بي�ن�ت 
فيم� ق�سى به في هذا الخ�سو�س .

�سمن - 2 المتنوعة  الم�س�ريف  اعتم�د  طلبه  فــي  المكلف  ا�ستئن�ف  ت�أييد 
البتدائي فيم� ق�سى  القرار  واإلغ�ء  لع�م 2004م  الح�سم  الم�س�ريف ج�ئزة 

به في هذا الخ�سو�س.
اأ- عدم توجب غرامة الت�أخير التي احت�سبته� الهيئة على فرق ال�سريبة الن�تج - 3

عن تعديل اأرب�ح المكلف ب�لم�س�ريف المتنوعة ل�سقوط اأ�سله� .
المتعلقة  الت�أخير  غرامة  مقدار  يخ�س  فيم�  البتدائي  القرار  اإلغ�ء  ب- 
البند وفقً�  الهيئة بمع�لجة جديدة لهذا  اأن تقوم  بفروق�ت ال�ستهالك على 

للحيثي�ت الواردة ب�لقرار .

ث�لثً�: يكون هذا القرار نه�ئيً� بعد ت�سديق وزير الم�لية. 

األص��ول  الستهالك  حم��ددة  ونسب  ق��واع��د  ُش��ِرع��ت 
وأثر  ألقساط االستهالك من أهمية  الثابتة نظراً ملا 

يف تخفيض صايف الربح 
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سيارة طائرة تقطع 124 مياًل في الساعة
الهواء،  في  ال�س�عة  في  مياًل  و124  الأر�س   على  ال�س�عة  في  ميل   100 اإلى   الق�سوى  �سرعته�  ت�سل  ط�ئرة،  �سي�رة  اأول  "اإيروموبيل" هي 
ويمكن اأن تقلع على الت�س�ري�س الوعرة وفي م�س�فة ل تتخطى 750 قدمً� فقط، وتحت�ج اإلى 150 قدمً� فقط لكي تهبط على الأر�س، ويمكن له� 

اأن ت�س�فر في الهواء لرحلة ت�سل اإلى 430 مياًل، وله�  طّي�ر اآلي يقوم بقي�دته�. 
ن من تف�دي الزدح�م المروري وبخ��سة في المدن والطرق المكتظة، وبمقدور رج�ل الم�ل والأعم�ل �سراء تلك ال�سي�رة  ال�سي�رة الط�ئرة �ستَمكِّ
الق�دم   الع�م  الراغبون امتالكه�، خالل  و�سي�ستطيع  الم�سبق،  الطلب  الأ�سواق وفق  ُتطرح في  اأن  المتوقع  الج�ري، فمن  الع�م  المميزة خالل 
2018،  هذا م� اأكد عليه جوراج ف�كوليك، الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سلوف�كية الم�سّنعة لل�سي�رة . ولن تحت�ج  تلك ال�سي�رة اإلى مط�راٍت 

ة م� �سيدفع ب�لكثيرين لمتالكه� وا�ستخدامه� ل�سهولة التنقل به�.  خ��سّ
واأو�سح  الرئي�س التنفيذي لل�سركة الم�سنعة، جوراج ف�كوليك اأن المعوق الوحيد يتمثل في الإجراءات والتنظيم�ت الحكومية من بلد لآخر  والتي 

ربم� تحول دون انت�س�ره� ب�سكل �سريع.

كل جديد
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خاتم يحول اإلصبع  إلى هاتف ذكي
تحويل  على  قــ�دًرا  ذكًي�  خ�تًم�  ال�سينية  لبز   اأوريج�مي  �سركة  طورت 
اأ�سبع الم�ستخدم اإلى ه�تف يتيح له اإجراء المك�لم�ت اله�تفية وا�ستقب�ل 
الخ�تم  على  ال�سركة  اأطلقت  فقد  اأخرى.  مزاي�  اإلى  اإ�س�فة  الإ�سع�رات، 
والحديث  ال�سم�ع  اإمك�نية  للم�ستخدم  الخ�تم  ويوفر   ،ORII اأوري  ا�سم 
من خالل الأ�سبع مع لم�سة لالأذن، كم� يوفر اإجراء المك�لم�ت واإر�س�ل 

الر�س�ئل ب��ستخدام الأوامر ال�سوتية فقط.
اأن الخ�تم يعد  الأول من نوعه فبمجرد  اأوريج�مي لبز  اأو�سحت �سركة 
الر�س�ئل،  واإر�ــســ�ل  المك�لم�ت،  اإجــراء  للم�ستخدم  يمكن  الأذن  لم�س 
و�سبط التذكيرات وي�ستخِدم الخ�تم الذكي خ��سية تو�سيل ال�سوت عن 
ي�ستطيع  ول  الأذن،  اإلى  الأ�سبع  خالل  من  ال�سوت  لنقل  العظ�م  طريق 
من  بجواره  يجل�س  من  يتمكن  ولن  الم�ستخدم،  �سوى  المك�لم�ت  �سم�ع 

�سم�ع المك�لمة التي يقوم به� .
والخ�تم الذكي مدعوم بتقنية بلوتوث منخف�س الط�قة ومزود ببط�رية 
للتحدث،  ون�سف  و�س�عة  ال�ستعداد  و�سع  من  �س�عة   45 لمدة  تكفي 
وي�ستغرق �سحنه� �س�عة واحدة فقط.ويدعم الخ�تم العمل مع الهواتف 
الذكية الع�ملة ب�لإ�سدار 4.4 وم� بعده من نظ�م اأندرويد والإ�سدار 9 
اأو اإ�س، ويمت�ز الخ�تم ب�أنه مق�وم لرذاذ الم�ء  وم� بعده من نظ�م اآي 
مختلف  لتن��سب  متعددة  واألــوان  ب�أحج�م  ويتوفر   ،IPX7 المعي�ر  وفق 

الأذواق.
الجم�عي  التمويل  من�سة  على  حملة  لبز”  “اأوريج�مي  واأطــلــقــت 
“كيك�ست�رتر”  لجمع 30،000 دولر، وتعتزم ال�سركة طرح الخ�تم  خالل 

الأ�سهر الأولى من الع�م الق�دم  ب�سعر 119 دولًرا.
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حاسوب محمول يعمل بتقنية الشحن الالسلكي

اأطلقت �سركة Dell اأول ح��سوب محمول يدعم تقنية ال�سحن الال�سلكي، ويمكن الح�سول على هذه 
اإ�س�فية قيمته� 550 دولرًا  للح�سول على لوحة مف�تيح  الإ�س�فة الجديدة من خالل دفع تكلفة 
ال�سحن الال�سلكي وق�عدة ال�سحن. والجه�ز اللوحي ل يتم �سحنه ل�سلكًي�، لكن يتم تحقيق ذلك 
من خالل توافق لوحة مف�تيح ل�سلكية مع الجه�ز، ولوحة ال�سحن لي�ست ُم�سممًة ليتم ا�ستخدامه� 

على الأ�سطح المعدنية.
وللراغبين في ا�ستخدام الح��سوب على �سطح معدني �سواء ط�ولة اأو غير ذلك، يمكن  ا�ستخدام 

ق�عدة غير معدنية اأخرى لرفع الجه�ز .
حوالي  من  بو�سة   12 �س��سة  بمق��س  يتميز  الذي   Dell Latitude 7285 ح��سوب  تكلفة  تبداأ 
1200دولر ، والجه�ز مدعوم بمع�لج 7Y54-Core-i5 وذاكرة داخلية ت�سل اإلى 128 جيج�ب�يت 

وذاكرة ع�سوائية 8 جيج�ب�يت.

شماعة تزيل الروائح الكريهة
طورت �سركة ب�ن��سونيك �سم�عة مالب�س جديدة تمت�ز بقدرته� على اإزالة الروائح الكريهة من المالب�س اأثن�ء 

اإزالة  �سم�ع�ت  اأنَّ  ب�ن��سونيك   �سركة  الي�ب�نية  ال�ستهالكية  الإلكتروني�ت  �سن�عة  �سركة  وك�سفت   تعليقه�، 
� على  الروائح الكريهة  ل تزيل الروائح الكريهة عن القم�س�ن وال�سترات فح�سب، بل اإنه� ق�درة اأي�سً

اإزالة حبوب اللق�ح اأو حبوب الطلع التي تعلق ب�لمالب�س غ�لًب� اأثن�ء المرور بين الأ�سج�ر المزهرة.
ن�نونية  اإطالق ج�سيم�ت  والتي تنطوي على  “ن�نو”،  ب��سم  تقنيٍة م�سجلة  ال�سم�عة على  وتعتمد 
�س�لبة ال�سحنة في الهواء. وتجمع هذه الج�سيم�ت الرطوبَة من الهواء للتخل�س من الروائح التي 

التقنية  لب�ن��سونيك اختب�ر  و�سبق  المالب�س.  تعلق على 
في محالت الحيوان�ت الأليفة في ع�م 2012.

وتتطلب ال�سم�ع�ت اإمداده� ب�لط�قة وب�أ�سالك خ��سة 
كهرب�ئي  مقب�س  يتوفر  اأن  يجب  لذلك  تعمل،  لكي 
بج�نب مك�ن تعليق المالب�س. وتقول ب�ن��سونيك اإن 
للتخل�س  خ��س  ب�سكل  جيدة  الجديدة  الأداة  هذه 

الم�سوية. واللحوم  والتعرق  الدخ�ن  رائحة  من 
اإزالـــة  “�سم�عة  طـــرح  ب�ن��سونيك  وتــعــتــزم 

 179 يع�دل  ب�سعر  الكريهة”  الروائح 
دولًرا اأمريكًي�.

كل جديد

العدد )53( - شوال 1438هـ56



نجح ب�حثون اأمريكيون من معهد م��س��سو�سيت�س للتكنولوجي� وهيئة الغداء والدواء الأمريكية من ت�سنيع اأنف كلب اإلكتروني بوا�سطة 
تقنية الطب�عة المج�سمة من اأجل تح�سين اإمك�ني�ت اكت�س�ف المخدرات والمتفجرات. التقنية الجديدة يمكن ا�ستخدامه� اأي�سً� في 

المج�ل الطبي للتعرف على بع�س اأنواع ال�سرط�ن�ت.
 فقد تو�سل فريق من الب�حثين في الولي�ت المتحدة الأمريكية اإلى اأن اأ�سلوب "الت�سمم الن�سط" الذي تقوم به الكالب البولي�سية 
تح�سين  اأجــل  من  توظيفه  يمكن  الع�مة  المرافق  من  وغيره�  والفن�دق  المط�رات  في  والمتفجرات  المخدرات  على  للتعرف 
بمعهد  الب�حثين  من  فريق  �سنع  المج�سمة،  الطب�عة  تقنية  طريق  فعن  الروائح.  على  للتعرف  ح�ليً�  الم�ستخدمة  التقني�ت  اأداء 
م��س��سو�سيت�س للتكنولوجي� وهيئة الغداء والدواء الأمريكية اأنفً� اإلكترونيً� على غرار اأنف اأنثى كلب �سيد من ف�سيلة "ليبرادور". 
ومن خالل تحريك الهواء عبر المجرى ال�سطن�عي لالأنف الإلكترونية، ا�ستط�ع العلم�ء تقليد عملية الت�سمم الن�سط التي تقوم به� 

الكالب البولي�سية.
 وو�سع الب�حثون الأنف الإلكتروني اأم�م اأجهزة لكت�س�ف المتفجرات لقي��س قدرته على التعرف على الروائح المثيرة لل�سبه�ت. 
وتبين من خالل التجربة اأن الأنف ال�سن�عي ي�ستطيع تح�سين اإمك�ني�ت التعرف على الروائح بواقع 18 مرة بح�سب الم�س�فة بينه 

وبين م�سدر الرائحة. 
ك�سف الب�حث م�ثيو �ست�يميت�س من المعهد الوطني الأمريكي للمع�يير القي��سية والتكنولوجي� اأنَّ الكلب يعد  منظومة ن�سطة لت�سمم 
عين�ت الروائح عن طريق التع�مل مع دين�ميكي�ت الهواء حيث اأنه يتحرك فعلي� ويقتن�س الروائح، وتطبيق هذا المبداأ في الت�سميم 

يمكن اأن ي�س�عد اأجهزة التعرف على الروائح في الك�سف عن المتفجرات والمخدرات والميكروب�ت بل وخالي� ال�سرط�ن".
وعند مق�رنة الأنف الإلكتروني ب�أجهزة التعرف على الروائح الم�ستخدمة ح�لي�، تبين اأن الأنف ال�سطن�عي اأف�سل اأربع مرات من 
اأف�سل 18 مرة من  واأنه�  نظيراته� الم�ستخدمة ح�ليً� في اكت�س�ف الروائح على م�س�فة ع�سرة �سنتيمترات من م�سدر الرائحة، 

م�س�فة 20 �سنتيمترًا من م�سدر الرائحة.

أنف اصطناعي للكشف عن المخدرات والمتفجرات
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صناعة هياكل ثالثية األبعاد من الغبار

تمكن فريق بحثي اأمريكي من مختبر هند�سة الأن�سجة واإ�س�ف�ت الت�سنيع 
اإلى  ل  التو�سُّ من  �س�ه  راميل  وبرئ��سة  الأمريكية  وي�سترن  نورث  بج�معة 
الأبع�د  ثالثية  الطب�عة  تقنية  عبر  هي�كل  ب�سن�عة  ت�سمح  تقنية جديدة 

من خ�م�ت تح�كي الغب�ر والأتربة التي توجد على �سطح القمر والمريخ.
اأخرى.  كواكب  على  الحي�ة  حلم  من  الإن�س�ن  �ستقرب  الجديدة  التقنية 
وكواكب  والمريخ  القمر  ب��ستيط�ن  يحلم   الزم�ن  قديم  منذ  ف�لإن�س�ن 
ق�طنو  �سيحت�ج  ممكنً�،  الحلم  هذا  ي�سبح  وعندم�  الأخــرى،  الف�س�ء 
الكواكب الف�س�ئية اإلى ت�سنيع كل احتي�ج�تهم بدءا من الأدوات الخفيفة 

حتى المن�س�آت ال�سخمة من الموارد المحدودة المت�حة لديهم هن�ك.  
�س�بق  لم�سروع  امــتــدادًا  اأتــت   عنه�  الك�سف  تم  التي  الجديدة  التقنية   
ق�مت به راميل �س�ه وفريقه� العلمي ل�ستخدام خ�م�ت جديدة في مج�ل 
الطب�عة المج�سمة، حيث �سبق لهم طب�عة عظ�م ب�سرية مرنة، واأن�بيب 

كربونية متن�هية ال�سغر و�سب�ئك معدنية وغيره�. 
اأو�سحت راميل �س�ه رئي�سة الفريق العلمي اأنه ب�لن�سبة لالأم�كن التي تندر 
اإلى  الب�سر  �ستدقع  والكواكب،  القمر  �سطح  مثل  الطبيعية  الموارد  فيه� 

توظيف جميع الخ�م�ت المت�حة لديهم من اأجل البق�ء على قيد الحي�ة.

�سن�عة  اإمك�نية  اأمــ�م  م�سراعيه  على  الب�ب  تفتح  الجديدة  والتقنية 
واإن�س�ئية مختلفة على نحو ي�سمح ب�لحي�ة خ�رج كوكب  اأغرا�س وظيفية 
الأر�س. وت�ستخدم خ�م�ت اأقرته� وك�لة الف�س�ء الأمريكية "ن��س�"  ت�سبه 
التركيب  حيث  من  والمريخ  القمر  �سطح  على  الموجود  والغب�ر  الأتربة 

و�سكل الذرات والحجم وغير ذلك من الموا�سف�ت.
ورغم �سن�عته� من كتل حجرية �سلبة و�سغيرة، اإل اأن المواد الم�سنوعة 
الوقت  نف�س  في  والمت�نة  ب�لمرونة  تتميز  المج�سمة  الطب�عة  تقنية  عبر 
مثل المط�ط، ومن الممكن تقطيعه� ولفه� وتحويله� اإلى ال�سكل المطلوب.  
فقد  تم �سن�عة قطع طوب متداخلة عن طريق الطب�عة المج�سمة ومن 

الممكن ا�ستخدامه� في �سن�عة كتل البن�ء .
وتعكف �س�ه وفريقه� البحثي في الوقت الراهن على بحث اإمك�نية حرق 
اأفران بحيث يمكن  الثالثية في  التي يتم ت�سنيعه� عبر الطب�عة  المواد 
ال�سيراميك.  ت�سبه  �سلبة  قطع  اإلــى  مرنة  مط�طية  مــواد  من  تحويله� 
وب�لرغم من اأن الطريق م� زال طوياًل اأم�م الحي�ة على الكواكب، اإل اأن 

�س�ه تعتقد اأنه يتعين بدء التخطيط لهذا الم�ستقبل من الآن.

كل جديد
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محفظة تصور سارقها وتشحن الهاتف

  Volterman فولترم�ن   �سركة   طـــّورت 
الــعــديــد من  تــوفــر  الأمــريــكــيــة محفظة ذكــيــة 

خ��سًة   ، الأحالم"  "محفظة  تجعله�  التي  المزاي� 
عند الحديث عن الك�ميرا المدمجة التي ت�أتي مع المحفظة 

للتق�ط �سور ل�س�رقي المح�فظ. 
المحفظة الذكية تب�ع  مع بنك ط�قة ل�سحن الأجهزة الذكية �سلكًي� اأو 

ل�سلكًي�، ب�لإ�س�فة اإلى نظ�م تحذير ينبه الم�ستخدم حينم� ين�سى ه�تفه 
اأو محفظته في مك�ن ع�م.

بولية  ــيــواآرك  ن مدينة  مــن  تتخذ  التي  فولترم�ن   �سركة   اأو�ــســحــت    
نيوجير�سي الأمريكية مقًرا له�  اأن  المحفظة  توفر للم�ستخدم اإمك�نية 
الت�س�ل ب�لإنترنت من خالل نقطة و�سول واي ف�ي المدمجة، ب�لإ�س�فة 
 ،GPS ” اإ�س  بي  “جي  الع�لمي  المواقع  تحديد  نظ�م  تدعم  اأنه�  اإلى 

وتدعم تقنية بلوتوث.
الجم�عي  التمويل  من�سة  على  تمويل  حملة  فلوترم�ن  �سركة  اأطلقت 

“اإنديجوجو” IndieGoGo بهدف جمع 45 األف دولر اأمريكي.
وتقول ال�سركة اإنه على الرغم من كل التقني�ت الموجودة داخل المحفظة، 
اإل اأنه� رقيقة وخفيفة الوزن وهي م�سنوعة من مواد ذات جودة ع�لية. 
 30 فهن�ك   المح�فظ،  فقدان  مثاًل  منه�  لمع�لجة عدة م�سكالت  وت�أتي 
� واحًدا  مليون محفظة ُتفقد �سنوًي� حول الع�لم، ب�لإ�س�فة اإلى اأن �سخ�سً

على الأقل يفقد ه�تفه الذكي في الولي�ت المتحدة كل 3.5 ث�نية.
اأو�سحت  الذكية  فولترم�ن  لمحفظة  الداخلية  ب�لموا�سف�ت  يتعلق  وفيم� 

من  مع�لًج�  ت�سم  فهي  مختلفة،  اأحج�م  ب�أربعة  متوفرة  اأنه�  ال�سركة 
 512 “رام” بحجم  ع�سوائي  و�سول  وذاكــرة   ،ARM Cortex A9 نوع 
ميج�ب�يت، و32 جيج�ب�يت من م�س�حة التخزين الداخلية، ب�لإ�س�فة اإلى 
ك�ميرا بدقة 4 ميج�بك�سل، وهي ميزة اختي�رية ب�لن�سبة للم�ستخدمين، 

فمنهم من ل يرغبون اأن تحتوي مح�فظهم على ك�ميرا.
"بلوتوث  تقنية  للم�ء،  مق�ومة  ب�أنه�   � اأي�سً تمت�ز  التي  المحفظة،  وتدعم 
ف�ي،  واي  و�سبك�ت   ،3G والث�لث   2G الث�ني  الجيل  و�سبك�ت   ،"5.0
وتترواح �سعة بنك الط�قة المرافق بين 2،000 اإلى 5،000 ميلي اأمبير/

تدعم  اأ�سالك  ثالثة  مع  المحفظة  وت�أتي  الحجم.  بح�سب  وذلك  �س�عة، 
ل مغن�طي�سًي� ب�لمحفظة  الأنواع المختلفة من الهواتف الذكية وهي ُتو�سَ

لإزالته� حين الفراغ من ال�سحن.
اأو  المحفظة تن��سب الهواتف الذكية التي ت�ستخدم نظ�مي اأندرويد واآي 

اإ�س. ويبداأ �سعره�  من 98 دولًرا اأمريكًي� للحجم الأ�سغر.
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would develop and design programs 
and procedures for their respective 
area of competence, ensure 
consistent implementation and 
application of the programs and 
procedures throughout the network 
of field offices, assign resources and 
performance targets to field offices 
and monitor their performance. 

Put simply, headquarters is 
responsible for both design and 
monitoring of programs and 
procedures. In many cases, both 
design and monitoring occur in the 
same headquarters unit, as specialist 
experts are considered well placed to 
know the demands of their particular 
function, to be able to assess how 
well programs are working and to 
make needed adjustments as soon 
as possible. In some administrations, 
however, the design and monitoring 
functions have been split, based 
on the idea that this can provide 
better objectivity and a neutral 
assessment of how well programs 

and procedures actually work.
Monitoring, in this sense, refers to 

ongoing operational monitoring, not 
to more formal assurance activities 
such as internal audit and program 
evaluation. Most organizations have 
in place these forms of assurance (e.g. 
internal audit) in order that senior 
management has proper oversight 
of whether programs, policies and 
procedures are delivering what was 
expected and whether the programs, 
policies and procedures are in fact 
the right ones for the organization. 

It is clear though that for medium 
and small organizations, splitting 
the design and monitoring functions 
would be difficult given the 
limited staff complement of these 
organizations and a desire to not 
overload the organization structure 
with a multiplicity of divisions and 
units. 

There are also a number of support 
functions present in the headquarters 
organization that provide service to 
the entire tax administration. These 
include:

 ● human resources: to manage the 
human resources function for the 
entire administration, including 
staffing and recruitment, 
compensation, employee relations 
(all set within the broader 
government context managing the 
employment relationship)

 ● finance and budgeting: managing 
and overseeing the budget 
allocated to the tax administration 
and its further allocation to 
headquarters and field units.

 ● corporate planning: preparing a 
regularly updated strategic plan 
and overseeing the development 
of operational and work plans by 
individual units 

 ● information technology: managing 
the tax administration’s IT 
platform (including both its 
hardware and software)

 ● internal audit and internal 
investigations: reporting directly 
to the head of the administration, 
undertaking internal audits and 
internal investigations of staff as 
needed. 

Depending on the size of the 
organization, these HQ support 
functions are sometimes grouped 
together into one cluster that reports 
to the head of the tax administration. 
HQ support functions provide 
functional direction to field units in 
the same manner as described for tax 
administration functions. 

As described in the previous section 
of this Article, the field organization 
mirrors that of headquarters but is 
focused primarily on operational 
and program delivery. The nature 
and size of the field organization 
will be influenced by many factors, 
including geography and the scope 
of taxes administered. Some tax 
administrations have opted to 
organize their field structure by 
specific segments or components 
of the taxpayer population i.e. 
large, medium or small. Offices 
structured in this manner could 
provide a complete range of tax 
administration functions but would 
focus particularly on the needs 
and compliance challenges of the 
taxpayer segment in question. 
Alternatively, some functions could 
be shared across segments for 
economies of scale (e.g. returns and 
payments processing), or could be 
regionalized or concentrated in a few 
locations where there is sufficient 
critical mass. 

The shape and structure of tax 
administration field organizations 
have changed in recent years. 
Government pressure for greater 
efficiency has in some cases forced 
a review of the field office network 
and resulted in a smaller number 
of larger offices. Equally, the 
increasing presence and power of 
information technology as a tax 
administration tool has changed 
the nature of service delivery (with 
more tax administrations relying 
less on physical presence and more 
on the Internet and telephone). 
However, it remains the case for 
many countries—and especially 
for developing economies—that 
decisions on the field organization 
are driven by the need for a physical 
presence across the country. 
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field operations and delivery and this 
organization may be managed by a 
single individual who reports directly 
to the head of the organization. Under 
the overall direction and guidance of 
headquarters, the field organization 
is directly responsible for program 
delivery.

There may be merit in housing 
headquarters staff separately from 
operational activities to avoid a 
blurring of roles or a tendency to 
revert to operational activities which 
often arises when a tax administration 
first attempts to institute an effective 
headquarters

Some of the characteristics of matrix 
management are wholly or partially 
present in the function-based 
organization. Matrix organizations 
are generally characterized by: (1) 
horizontal and vertical structures 
that exist simultaneously; (2) matrix 
managers that do not have complete 
control over subordinates; and (3) 
employees within the matrix have 
two bosses and must maintain 
effective relationships with both. 
Headquarters managers have a 
vertical reporting relationship 
through the hierarchy to the head 
of the organization but will also 
have functional responsibility for 
the delivery of their specialization in 
the field. In this way, a headquarters 
manager will have direct oversight— 
of the units reporting directly to 
him vertically as well as functional 
oversight for the plans, objectives 
and results of the field operations 
for his particular specialty. Equally, 
a field manager will have a direct 
reporting relationship in the vertical 
hierarchy in the field but will also 
take functional direction from the 
group of headquarters managers 
across the range of specialties that are 
delivered in the field.

III. What Are The Key 
Components Of A Func-
tion-Based Organization 
In Tax Administration? 

Many countries have adapted 
the principles of a function-based 
organization to the core business 
of tax administration. In essence, a 

function-based tax administration 
organizes its work in logical groupings 
of core functions that encompass all 
taxes for which the administration 
is responsible. This approach allows 
for the standardization of common 
work (versus different approaches 
that could be taken for each different 
tax in a tax-type organization) and 
simplifies the relationship between 
the tax administration and the 
taxpayer i.e. there is one point of 
contact for service, one point of 
contact for payment etc. Several 
common tax administration activities 
emerge in a function-based model:

 ● taxpayer services and education: 
strategies, materials and channels 
for delivery of education and 
services targeted at specific 
taxpayer segments;

 ● returns processing and payment: 
timely processing of all tax 
payments and returns, electronic 
commerce, and all related 
accounting systems; 

 ● audit and investigations: national 
audit strategy, procedures for all 
types of audit, including single 
issues audits, audit standards, 
coverage rates, etc.;

 ● collections enforcement: collection 
procedures and legal issues;  and

 ● tax operations policy: appeals, 
rulings and operational policy for 
all tax types, legislative review, 
international activities and double 
taxation agreements; and other 
residual issues. 

Each of these functions should 
have a clear organizational locus 
at headquarters. As indicated 
above, headquarters is responsible 
for planning at the national level, 
for design and maintenance of 
standardized processes and policies, 
for monitoring and reporting 
on national performance and 
for advising and guiding field 
operations. 

As also noted above, headquarters 
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I. Why Is The Choice of an 
Organizational Model So 
Important? 

In recent years, organization 
structures have become increasingly 
important in both the private and 
public sectors. Concerns have been 
raised related to accountability, 
responsibility and transparency 
within organizations—for example, 
what are their legal authorities 
and powers, what oversight 
mechanisms exist, what kind of 
flexibilities are available to address 
modern management problems. 
Governments are seeking ways 
to improve operational results 
while increasing transparency 
and accountability within their 
departments and agencies. The 
organization structure of the tax 

administration is a key component in 
these efforts.

The organization structure of 
tax organizations has evolved 
considerably over time. From 
organization structures based 
on type of tax, to those based on 
function (the subject of this Article) 
to those based on the type of 
taxpayer (small, medium or large), 
economies of different sizes and 
at different stages of development 
have attempted different kinds of 
organizational reform. Many tax 
administration organizations are 
actually a combination of these 
structural categories. 

An effective organization is the 
basic platform from which all other 
procedural reforms are launched 
and maintained. Without the right 

organization structure in place, 
revenue administrations cannot 
operate effectively and their revenue 
collection efforts will be sub-optimal. 
Where function-based organizations 
have not been implemented, the 
extensive procedural and operational 
reforms needed to support 
modernization would likely be 
ineffective.

II. What Is a Func-
tion-Based Organization? 

A function-based organization is 
one structured on the basis of the 
type of work performed, rather than 
the type of business or product or 
the type of customer. This model is 
based on the theory that in grouping 
together similar activities that require 
similar skills or specialties, real gains 
are achieved through an increased 
depth of knowledge in core areas of 
business expertise. 

The function-based organization 
is usually anchored by a strong 
headquarters organization that sets 
policy and program direction and 
guidance. The main responsibilities 
of headquarters are: 

 ● Preparing an annual national work 
plan specifying expected work 
volumes, service and enforcement 
initiatives, and staffing levels and 
expenditure budget requirements. 
The national plan would contain 
quantity, quality, and timeliness 
performance measures. 

 ● Regular monitoring and reporting 
on national performance against 
the national work plan, explaining 
variances, and recommending 
corrective action. 

 ● Designing and maintaining 
standardized processes and 
policies, producing related 
documentation (manuals, 
circulars, etc.), and assuming 
“ownership” for the business 
processes and IT requirements 
related to those processes.  

 ● Providing advice and guidance to 
field operational units as required. 

The function-based organization 
includes a distinct organization for 
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Good tax administration is an important factor for the success of taxation. The organization 
structure of the tax administration is a key component of an effective reform and 

modernization program. Of the many possible options, the function-based organization is 
viewed as best suited to support a reform and modernization program.  This Article describes 
the model and its components and discusses the management challenges in dealing with this 
kind of structure; the Article addresses the following issues: 

1. Why is the choice of an organizational model so important? 
2. What is a function-based organization? 
3. What are the key components of a function-based organization? 
4. What are the main advantages of a function-based organization? 
5. How does the function-based organization work? 
6. How is management direction given in the function-based organization?

Functionally Organized Tax 
Administration

Revenue Administration:

Editorial
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Editorial

Good Tax 
Administration 

Several factors play critical roles in success of taxation in any 
jurisdiction. These factors are mainly the tax law, sufficient resources 
and good tax administration. It is clear that a tax agency should 
have sufficient resources to be able to carry out its duties. Tax laws 
should not be complicated; they should be clear enough to enable 
taxpayers to comply with them without too much burden and the 
tax administration to administer them with reasonable resources. In 
regard to tax administration, many experts place “tax administration” 
as number one success factor in taxation. In this sense, it is said “a tax 
law is as good as its tax administration”, meaning that a good tax law 
can be severely undermined by poor tax administration. 

The organization structure of the tax administration is a key 
component of a good and an effective tax administration. Of the 
many possible options, the function-based organization is viewed 
as best suited to support reforms and modernization programs. A 
function-based organization is one structured on the basis of the type 
of work performed, rather than the type of business or product or 
the type of customer.  It is also based on fundamental principles of 
matrix management: Managers have dual accountabilities to both 
vertically (the traditional reporting relationship) and horizontally 
(from headquarters to the field office and back). The main advantages 
of this organization are greater uniformity and specialization across 
the organization, improved compliance results,  simpler processes 
for the taxpayer and the administration, centers of excellence,  better 
resource management, and a tool for integrity.  

To have its effects in success of taxation, the organization structure 
of the tax administration must be fully understood by the staff, in 
particular the managers, and be truly implemented.  

6453 Issue- Shawwal 1438H





Functionally
Organized Tax
Administration

Revenue Administration:

Quarterly priodical by General Authority Of Zakat & Tax - Issue No. 53  - Shawwal 1438 H


