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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

أكبر ميزانية
في تاريخ المملكة

�أعلن  �لمو�طنين  باأبنائه  ثم  �أواًل،  باهلل  و�لثقة  و�لتفاوؤل  �الأمل  ملوؤها  بكلمات 
�هلل،  حفظه  �سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم 
�أنها �الأكبر في تاريخ �ل�سعودية وتقدر  عن ميز�نية �لعام �لمالي �لجديد 2018م  
�لناتج  من   %  8 من  �أقل  �سيكون  �لعجز  �أن  حين  في  ريال،  مليار   )978( بحو�لي 
�لحقيقي  �الإجمالي  �لمحلي  �لناتج  نمو  معدل  يبلغ  �أن   وتوقع  �الإجمالي.  �لمحلي 
�أ�سعار نفط متدنية  �لمملكة مع  تاريخ  �إنفاق في  �أكبر ميز�نية  نحو 2.7%.  وهذه 
�لتطور�ت  مع  �لتكيف  في  �إنجازً� حقيقيًا  يعد  ما  وهو  �ل�سابقة،  بال�سنو�ت  مقارنة 
وتجاوز �لتحديات، وزيادة حجم �القت�ساد �لوطني و��ستمر�ر نموه من خالل تنويع 
�إلى  لي�سل  �لنفط  على  �العتماد  وتقلي�ص  �لدخل،  وم�سادر  �القت�سادية  �لقاعدة 
حو�لي 50% . حيث �أكد معالي وزير �لمالية �الأ�ستاذ محمد بن عبد �هلل �لجذعان 
�أنه �سيتم تنفيذ عدد من �لتد�بير �لهادفة �إلى تن�سيط �أد�ء �القت�ساد خالل �لعام 
�لمقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز �ال�ستثمار  و�ال�ستمر�ر ب�سد�د �أي �لتز�مات مالية 
للقطاع �لخا�ص خالل �ستين يومًا بحد �أق�سى من ورودها مكتملة �الإجر�ء�ت �إلى 
تم�ص  �لتي  �لقطاعات  لعدد من  �ل�سابق  �أكبر من  �لمالية وتخ�سي�ص مبالغ  وز�رة 
�لمو�طنين ومنها �الإ�سكان و�لتعليم و�ل�سحة، وكذلك مو��سلة جهود ت�سجيع وتي�سير 
وتنفيذ  �لحكومية،  �لخدمات  م�ستوى  وتح�سين  �لمملكة،  في  �ال�ستثمار  �إجر�ء�ت 
�لم�ساريع في قطاعات �لت�سييد و�لبناء و�ل�سياحة و�لثقافة و�لترفيه، باالإ�سافة �إلى 
تنفيذ بر�مج للخ�سخ�سة �لتي من �لمتوقع �أن تتيح فر�سًا جديدة لنمو �ال�ستثمار 
لل�سر�كة  ونظام  �إطار  و�لعمل على تطوير  �لعمل،  وتوليد مزيد من فر�ص  �لخا�ص 
�أن �لحكومة �ستو��سل تنفيذ مبادر�ت  �إلى  بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ص، م�سيرً� 
للحد من �الآثار �ل�سلبية لالإ�سالحات على �لمو�طنين �لم�ستحقين ومن ذلك تنفيذ 
برنامج ح�ساب �لمو�طن. وتطرق معاليه �إلى �آفاق �القت�ساد �لمحلي،  مبينًا �أنه من 
�لكلية في عام 2018م مقارنة  �لموؤ�سر�ت �القت�سادية  �أن تتح�سن معظم  �لمتوقع 
بالعام �لذي �سبقه مدفوعة بميز�نية تركز على �الإنفاق �لر�أ�سمالي �لتو�سعي وبر�مج 
�الإ�سالح �القت�سادي. كما �أعرب عن توقعاته �أن ي�سهم �لتحفيز و�الإنفاق �لحكومي 
�لر�أ�سمالي في �رتفاع معدالت �لنمو �القت�سادي �لحقيقي في عام 2018م وتحييد 
�آثار �سيا�سات ��ستد�مة �لمالية �لعامة. كما �أنه من �لمتوقع �نخفا�ص معدل �لبطالة 
بين �ل�سعوديين مقارنة بالعام �ل�سابق. ونحن في �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل نوؤكد  
جاهزية �لهيئة في تطبيق �سريبة �لقيمة �لم�سافة، و�ل�سريبة �النتقائية، باالإ�سافة 
�إلى �سريبة �لدخل و�لزكاة �ل�سرعية، وغيرها من �لو�سائل و�الأدو�ت �لتي تعد من 

�أهم �الإير�د�ت غير �لنفطية للدولة. 
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البيعة الثالثة
سنوات مزدهرة باإلنجازات

فالمملكة كل يوم ي�ساف �إليها �أكثر من �إنجاز لي�ص في مجال و�حد، بل في جميع �لمجاالت. فمختلف قطاعات 
�لمملكة �ل�سناعية و�لتنموية و�القت�سادية ت�سهد نمًو� متو�ثًبا وتطور�ت نوعية وكمية، ويمكن �أن ن�سير �إلى بع�ص 

تلك �الإنجاز�ت:

حماربة الفساد واملفسدين
بد�أ �لملك �سلمان بمحاربة �لف�ساد ولم ي�ستثن �أي �سخ�ص، �سو�ء كان �أميًر�، �أو وزيًر�. فال ح�سانة لفا�سد مهما 
كان من�سبه �أو مكانته. فقد �ساهم �لف�ساد في تعطيل م�سيرة �لتنمية على مدى �سنو�ت من خالل �لهدر �لذي 
ا لمكافحة �لف�ساد ب�سفته ركيزة �أ�سا�سية  يحدث للميز�نية ب�سبب �لف�ساد. و�أولى �لملك �سلمان �هتماًما خا�سً
الإحد�ث �لتطوير �ل�سريع �لذي يتو�كب مع روؤية 2030، و�أمر حفظه �هلل بت�سكيل لجنة عليا برئا�سة �سمو ولي 
�لعهد لح�سر �لمخالفات و�لجر�ئم و�الأ�سخا�ص و�لكيانات ذ�ت �لعالقة في ق�سايا �لف�ساد �لعام، و�لذي ج�ّسد 

�أقوى دعائم مكافحة �لف�ساد، ومحا�سبة �لمتورطين في هذه �لجر�ئم، وم�ستبيحي �الأمو�ل �لعامة.
�إطالق  وتم  �لعدل،  وز�رة  تقدمها  �لتي  �لخدمات  جودة  رفع  عبر  �لعد�لة  تحقيق  �لف�ساد  محاربة  مع  وتز�من 
�لعديد من �لم�ساريع و�لمبادر�ت، الخت�سار �إجر�ء�ت �لتقا�سي، وتحقق �سرعة �لف�سل في �لق�سايا، و�لحد من 
�لدعاوى ورفع كفاءة �لتوثيق �لعدلي، وتقلي�ص فترة �لتنفيذ، و�إعادة هيكلة �إجر�ء�ت �أعمال قطاعي �لق�ساء، 
�الأنظمة  كفلتها  �لتي  حقوقها  جميع  من  �لمر�أة  وتمكين  و�أ�سكاله،  �سوره  بجميع  �لف�ساد  ومحاربة  و�لتوثيق، 
�لتنفيذية  و�للو�ئح  �الأنظمة  ومر�جعة  �لعدلي،  �لمرفق  في  �لمر�أة  لعمل  �لفر�سة  و�إتاحة  �لمعنية،  و�لتعليمات 
بافتتاح  بد�أت  عظيمة  خطوة  كان  �لمتخ�س�سة  �لتجارية  �لمحاكم  و�فتتاح  وتطويرها.  لتحديثها  و�لتنظيمات 
ثالث محاكم تجارية في كل من �لريا�ص وجدة و�لدمام، باالإ�سافة �إلى دو�ئر تجارية متخ�س�سة في مختلف 

مدن �لمملكة ودو�ئر ��ستئناف تجارية.

هيكلة الوزارات
تمت �إعادة هيكلة بع�ص �لوز�ر�ت و�الأجهزة و�لموؤ�س�سات و�لهيئات �لعامة بما يتو�فق مع متطلبات �لروؤية، مثل 
�ل�سيبر�ني،  لالأمن  �لوطنية  و�لهيئة  �لدولة،  �أمن  رئا�سة  وجهاز  �لع�سكرية،  لل�سناعات  �لعامة  �لهيئة  �إن�ساء 
وتعديل ��سم هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �إلى )�لنيابة �لعامة( وتطوير مرفق �لق�ساء، و�إطالق �ال�ستر�تيجية 
�لجديدة ل�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة و��ستثمار�ته د�خل �لمملكة وخارجها بهدف تنويع م�سادر �لدخل وتعزيز 
كبرى  م�سروعات  و�الإعالن عن عدة  �لعامة،  �لمو�زنة  في  �لعجز  وتقلي�ص  �لدولة  �إي��ر�د�ت  وتح�سين  �لتنمية، 

حيوية ومهمة، ومن ذلك م�سروعات )�لقدية، و�لبحر �الأحمر، ونيوم(.

رؤية تنموية
�لنهو�ص باالقت�ساد �لوطني وتحريره من  �أجل  للتنمية �سمن روؤية 2030 من  �عتمدت �لمملكة خطة متكاملة 
�العتماد على �لنفط، وتمثل خارطة �لمملكة و�أهد�فها في �لتنمية لل�سنو�ت �لقادمة. ونجحت �لروؤية في فتح 

�آفاق و�عدة لقطاع �الأعمال، وتعزيز �ل�سر�كات مع جميع �لدول ال�ستثمار �لفر�ص �القت�سادية.

رفاهية املواطن والتنمية واألمان والعدالة. تأتي ضمن األولويات الكربى التي يوليها 
خادم احلرمني الشريفني اهتماًما بالًغا، وبناء مستقبل واعد ألبناء اململكة وبناتها من 
األهداف التي يسعى امللك سلمان إىل حتقيقها. وها هي حتل الذكرى الثالثة للبيعة 
يف الثالث من شهر ربيع اآلخر 1439 هـ لتويل خادم احلرمني الشريفني مقاليد احلكم. 
اجلميع،  قلوب  على  والغالية  العزيزة  الذكرى  بتلك  كافة  اجملتمع  أطياف  وحتتفي 

واالحتفاء يصاحبه فخر مبا حققته اململكة من إجنازات ال سبيل حلصرها.
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تنويع القاعدة االقتصادية
�لتنمية  طريق  على  قدًما  لتم�سي  �لمملكة  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم  يقود 
�سبل  توفير  من  �لجميع  �إليه  ي�سبو  ما  لتحقيق  �لم�ستمر،  و�لتطوير  و�لتحديث 
�لحياة �لكريمة، وهذ� ما �أكدته روؤية �لمملكة 2030 من تعزيز للم�سار �لتنموي، 
�لطاقات  و��ستغالل  �لدخل  وم�سادر  �القت�سادية  �لقاعدة  تنويع  خالل  من 
و�لثرو�ت �لمتو�فرة، و�الإمكانات �لمختلفة �لمتاحة لالنتقال بالمملكة لم�ساف 
لت�سجيع  �لعو�ئق  �إز�لة  �لمملكة  وو��سلت  كافة.  �لمجاالت  في  �لمتقدمة  �لدول 
�ال�ستثمار �لمحلي و�الأجنبي، وتبنت ��ستر�تيجية �لتنوع �القت�سادي وتطوير بنية 
�قت�سادية �أكثر قدرة على �لمناف�سة، حيث �إن ��ستد�مة �لتنمية تلبي �حتياجات 

�لجيل �لحالي مع �لحفاظ على حقوق �الأجيال �لقادمة.
2017م  عام  من  �لثالث  �لربع  حتى  �لمالي  �لعجز  تر�جع  �لبيانات  �أكدت  وقد 
�لدولة  وط��ورت  �لما�سي.  �لعام  من  �لمماثلة  بالفترة  مقارنة   %  40 بن�سبة 
��ستير�د  لتقليل  و�ال�ستهالكية  و�لتحويلية  �لع�سكرية  �ل�سناعات  في  �ال�ستثمار 
�أن  ويتوقع  �لخ�سخ�سة.  في  �لتو�سع  �إلى  �إ�سافة  �لمملكة  خارج  من  �لب�سائع 
تحقق هذه �لخطو�ت في مجموعها، باإذن �هلل، �إير�د�ت جيدة وم�ستد�مة ترفع 
�لكفاءة من �أجل تنويع �لمو�رد، وتوفير �لمزيد من فر�ص �لعمل الأبنائنا وبناتنا.

شراكة القطاع اخلاص
روعي دعم �لقطاع �لخا�ص ب�سفته �سريًكا مهًما في �لتنمية، وعلى �لرغم مما 
�أنه من �لماأمول �أن يتز�يد  �إال  يبذله هذ� �لقطاع من جهود في مجال �الأعمال 
�لتقنية،  وتوطين  �لكفاء�ت،  و��ستقطاب  �لوطنية،  �ل�سو�عد  توظيف  في  دوره 
بين  �لفجوة  ت�سييق  على  نف�سه  �لوقت  في  و�لتدريب  �لتعليم  جهات  تعمل  و�أن 
دعم  في  �لدولة  و�ست�ستمر  و�لتدريب.  �لتعليم  وبر�مج  �لعمل  �سوق  �حتياجات 
العقاري  الن�شاط  دعم  اأجل  ومن  الو�شائل.  بجميع  وتحفيزه  الخا�ص  القطاع 
غير �لحكومي وتنظيمه وتطويره لرفع كفاءته، وت�سجيع �ال�ستثمار فيه بما يتفق 
للعقار،  �لعامة  �لهيئة  �إن�ساء  تم  و�الجتماعية  �القت�سادية  �لتنمية  �أه��د�ف  مع 
لت�سهم في تقديم مجموعة من �لخدمات للمو�طنين و�لمطورين و�لجهات ذ�ت 
�إن هذه �لخطوة تعد �سمن �الأهد�ف �ال�ستر�تيجية لروؤية �لمملكة  �إذ  �لعالقة، 
�أد�ء �لقطاع �لعقاري،  2030 وبرنامج �لتحول �لوطني 2020 في �إطار تح�سين 

ورفع م�ساهمته في �لناتج �لمحلي، وت�سهيل �الإجر�ء�ت.

تعزيز االستثمار
�سهدت منظومة �لتجارة و�ال�ستثمار في عهد خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك 

�سلمان �زدهاًر� كبيًر� في ظل �لتوجه نحو تعزيز �لبيئة �ال�ستثمارية، ورفع كفاءة 
��ستثمارية  بيئة  الإيجاد  و�لقو�نين  �الأنظمة  و�سن  تعديل  خالل  من  �القت�ساد 
جاذبة، وت�سجيع �سخ �ال�ستثمار�ت، وتوفير فر�ص �لعمل. وكان نتاج تلك �لجهود 
�إ�سد�ر وز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار الأكثر من 1.2 مليون �سجل تجاري للموؤ�س�سات 
و�ل�سركات حتى منت�سف �سهر دي�سمبر 2017، و�أكثر من 168 �ألف �سجل تجاري 
لل�سيد�ت خالل �لفترة ذ�تها. فيما بلغ �إجمالي روؤو�ص �أمو�ل �ل�سركات �لتي تم 
تاأ�سي�سها و�ل�سركات �لمتحولة �إلى م�ساهمة مغلقة في 1438ه� �إلى ما يزيد على 
�لم�ساهمة  �ل�سركات  �أمو�ل  �لنمو في روؤو�ص  ن�سبة  �رتفعت  23 مليار ريال، فقد 
�لمغلقة �إلى 49 % مقارنة بعام 1437ه�. كما �رتفع معدل متو�سط روؤو�ص �أمو�ل 
�ل�سركات من 3 �إلى 5 ماليين ريال خالل �لفترة نف�سها. وحققت �لمملكة تقدًما 
تطبيقها  �إثر  لعام 2018  �لدولية  �الأعمال  �أن�سطة  �سهولة ممار�سة  موؤ�سر�ت  في 
�الأعمال  بيئة  تح�سين  في  �أ�سهمت  �لتي  و�الإج���ر�ء�ت  �الإ�سالحات  من  �لعديد 
�لتجارية و�ال�ستثمارية وعززت من ثقة �لم�ستثمرين، حيث �سنف تقرير مجموعة 
�لبنك �لدولي �لمملكة �لثانية من بين �أف�سل �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �لمرتفع، وكذلك 
�لثانية من �سمن دول مجموعة �ل�20 من حيث تنفيذ �إ�سالحات تح�سين مناخ 

�الأعمال من بين �أف�سل 20 بلًد� �إ�سالحيا في �لعالم.

منتجات سكنية وأراض مطورة
�سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم  عهد  خالل  �الإ�سكان  وز�رة  حققت 
مثل  و�لبر�مج  �لم�ساريع  من  ع��دد  تد�سين  بينها  من  �لمنجز�ت  من  �لعديد 
�سكني  منتج  �أل��ف   282 من  �أكثر  خالله  من  خ�س�ص  �ل��ذي  »�سكني«  برنامج 
�سملت جميع مناطق  وتموياًل مدعوًما،  و�أر��سي مطورة  �سكنية  �سملت وحد�ت 
�لمملكة. وخالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لما�سية تم تنظيم �لقطاع �لعقاري وتطويره 
لتوفير �لم�ساكن و�ال�ستثمار في �لقطاع، وحفظ حقوق �لمتعاملين فيه، وت�سجيع 
وكذلك  و�الجتماعية،  �القت�سادية  �لتنمية  �أهد�ف  مع  يتفق  بما  فيه  �ال�ستثمار 
�الحتكار،  عملية  من  �لحد  �إل��ى  يهدف  و�ل��ذي  �لبي�ساء  �الأر��سي  ر�سوم  ق��ر�ر 
ودعم تو�زن �لعر�ص و�لطلب في �ل�سوق �لعقارية، لتوفير وحد�ت �سكنية و�أر��ص 
�لتنظيمية  �لترتيبات  و�عتماد  �لمجتمع،  فئات  لجميع  منا�سبة  باأ�سعار  مطورة 
�أطر�ف  جميع  حقوق  حفظ  و�سمان  �الإيجار،  �سوق  لتنظيم  »�إيجار«  ببرنامج 
�لبيع  وبرنامج  و�لو�سيط،  و�لموؤجر  �لم�ستاأجر  ت�سمل  �لتي  �الإيجارية  �لعملية 
�لتقنية  ��ستخد�م  �إلى  و�لتوجه  �لعقاري  �لمعهد  و�إن�ساء  »و�في«،  �لخارطة  على 

�لحديثة في �لبناء وغيرها، ما ي�ساهم في توفير �لم�ساكن للمو�طنين. 

البيعة
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�لموظفين  كل  �أبهج  ق��ر�ًر�  �سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم  �أ�سدر 
1439ه���  �الآخ��ر  ربيع   18 في  �هلل  �أي��ده  �أم��ر  فقد  و�لع�سكريين(،  )�لمدنيين 
�لمو�فق 5 يناير 2018م ب�سرف �لعالوة �ل�سنوية للمو�طنين من موظفي �لدولة 
�لمدنيين و�لع�سكريين، باالإ�سافة �إلى عدد من �لقر�ر�ت �لملكية �الأخرى. وجاء 
�ل�سادر  للحكم،  �الأ�سا�سي  �لنظام  على  �الط��الع  بعد  �أن��ه  �لملكي  �الأم��ر  ن�ص 
بتاريخ 1412/8/27ه���، وبعد �الطالع على نظام  �لملكي رقم )�أ/90(  باالأمر 
1414/3/3ه���،  بتاريخ  )�أ/13(  رقم  �لملكي  باالأمر  �ل�سادر  �ل��وزر�ء،  مجل�ص 
و�للو�ئح  و�لتنظيمات  �لملكية  و�لمر��سيم  و�الأو�مر  �الأنظمة  على  �الطالع  وبعد 
و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة، وبناء على ما عر�سه علينا �ساحب �ل�سمو �لملكي ولي 
�لعهد ب�ساأن ما �سيترتب على �الإجر�ء�ت �ل�سرورية �لتي �تخذتها �لدولة الإعادة 
�لمو�طنين،  �سر�ئح  بع�ص  على  �لمعي�سة  �أعباء  في  زيادة  من  �القت�ساد  هيكلة 

ورغبة منا في �لتخفيف على �أبنائنا وبناتنا �أمرنا بما هو �آت:
�لمدنيين  �ل��دول��ة  موظفي  م��ن  للمو�طنين  �ل�سنوية  �ل��ع��الوة  ت�سرف  �أواًل: 
و�لع�سكريين لهذه �ل�سنة �لمالية )1439/ 1440ه�( �عتباًر� من 1439/4/14ه� 

�لمو�فق 1/1/ 2018م.
ثانًيا: �سرف بدل غالء معي�سة �سهري قدره )1000( �ألف ريال للمو�طنين من 

�لموظفين �لمدنيين و�لع�سكريين لمدة �سنة.
ثالًثا: �سرف مكافاأة قدرها )5000( خم�سة �آالف ريال للع�سكريين �لم�ساركين 

في �ل�سفوف �الأمامية لالأعمال �لع�سكرية في �لحد �لجنوبي للمملكة.
ر�بًعا: �إ�سافة بدل غالء معي�سة للمعا�ص �لتقاعدي �لذي ي�سرف من �لموؤ�س�سة 
من  للم�ستفيدين  �الجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  و�لموؤ�س�سة  للتقاعد،  �لعامة 

�لمو�طنين بمبلغ )500( خم�ص مئة ريال، وذلك لمدة �سنة.
�ل�سمان  لم�ستفيدي  �ل�سهري  للمخ�س�ص  معي�سة  غالء  بدل  �إ�سافة  خام�ًسا: 
�الجتماعي بمبلغ )500( خم�ص مئة ريال لمدة �سنة، على �أن ال ُيجمع بين هذ� 

�لبدل وبين �لبدل �لو�رد في �لبند »ر�بًعا«.
�ساد�ًسا: زيادة مكافاأة �لطالب و�لطالبات من �لمو�طنين بن�سبة )10 %( لمدة 

�سنة.
�سابًعا: تتحمل �لدولة �سريبة �لقيمة �لم�سافة عن �لمو�طنين �لم�ستفيدين من 

�لخدمات �ل�سحية �لخا�سة، و�لتعليم �الأهلي �لخا�ص.
ثامًنا: تتحمل �لدولة �سريبة �لقيمة �لم�سافة عما ال يزيد عن مبلغ )000ر850( 
�لحرمين  خادم  �الأول  �لم�سكن  �سر�ء  �سعر  من  ريال  �ألف  وخم�سين  مئة  ثمان 

يوجه بعدم �لم�سا�ص ببدالت �لغالء و�لمكافاآت.
�لنقد  موؤ�س�سة  �إلى  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم  من  توجيهات  �سدرت  �أنه  كما 
بالتاأكيد على �لبنوك بعدم �لم�سا�ص ببدالت غالء �لمعي�سة و�لمكافاآت �لتي �سدر 
ل�سالح  و�لمكافاآت  �لبدالت  مبلغ من هذه  �أي  �قتطاع  وعدم  �لكريم،  �أمره  بها 

�لبنوك مقابل �سد�د �لقرو�ص �ل�سخ�سية و�اللتز�مات �لتمويلية �الأخرى.

الملك يأمر بصرف العالوة السنوية وبدل غالء 
معيشة شهري للموظفين المدنيين والعسكريين
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�أقر  �آل �سعود  �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز  �ل�سريفين  برئا�سة خادم �لحرمين 
مجل�ص �لوزر�ء في جل�سته �لتي عقدها في ق�سر �ليمامة، بمدينة �لريا�ص يوم 
�سهر  من  ع�سر  �لتا�سع  �لمو�فق  1439ه���  �الآخ��ر  ربيع  �سهر  من  �الأول  �لثالثاء 
دي�سمبر 2017م، �لميز�نية �لعامة للدولة للعام �لمالي �لجديد 1439/ 1440ه�. 
و�لمو�طنات،  للمو�طنين  �ل�سريفين كلمة  �لحرمين  �لجل�سة وجه خادم  وخالل 

�أعلن فيها �لميز�نية. وكان مما جاء في كلمته، حفظه �هلل:
بعون �هلل وتوفيقه نعلن ميز�نية �ل�سنة �لمالية 1439/ 1440ه� كاأكبر ميز�نية 
�ل�سابقة.  بال�سنو�ت  مقارنة  متدنية  نفط  باأ�سعار  �لمملكة  تاريخ  في  �إنفاق 

خادم الحرمين الشريفين يعلن
عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة

خادم احلرمني الشريفني: وجهنا الوزراء وجميع 
املسؤولني برفع مستوى األداء وتطوير اخلدمات 

احلكومية وتعزيز كفاءة اإلنفاق والشفافية 
مبا يرتقي للتطلعات ويحوز رضا املواطنني 

واملواطنات عن اخلدمات املقدمة لهم.

�لمملكة  روؤي��ة  تحقيق  نحو  و�لتطوير  �لتنمية  م�سيرة  �هلل-  لنو��سل-بحول 
تنويع  خالل  من  نموه،  و��ستمر�ر  �لوطني  �القت�ساد  حجم  بزيادة   )2030(
�لتطور�ت  مع  �لتكيف  على  و�لقدرة  �لدخل،  وم�سادر  �القت�سادية  �لقاعدة 
وتجاوز �لتحديات. حيث تم �إطالق �ثني ع�سر برنامًجا لتحقيق �أهد�ف �لروؤية 
�أكبر  �لقيام بدور  �لقاعدة �القت�سادية، وتمكين �لقطاع �لخا�ص من  في تنويع 
مع �لمحافظة على كفاءة �الإنفاق، بهدف تحقيق معدالت نمو �قت�سادي منا�سبة 
وتخفيف �لعبء على �لمو�طنين، ومعالجة ما قد يحدث من �آثار �إلى جانب دعم 
�لقطاع �لخا�ص. ون�سيد بما تحقق من خف�ص في عجز �لميز�نية للعام �لمالي 
�رتفاع  رغم  �لما�سي  �لمالي  بالعام  مقارنة   )%  25( تجاوزت  بن�سبة  �لحالي 
�الإنفاق. مع ��ستهد�فنا خف�ص �لعجز في ميز�نية �لعام �لقادم ليكون �أقل من )8 
%( من �لناتج �لمحلي �الإجمالي رغم �لحجم �لكبير و�لتو�سعي في �لميز�نية. 
كما نجحت �لبر�مج �لحكومية في تقلي�ص �العتماد على �لنفط لي�سل �إلى ن�سبة 

)50 %( تقريًبا.
والأول مرة ت�سارك �ل�سناديق �لتنموية و�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة في �الإنفاق 
�لميز�نية  �لر�أ�سمالي من  �الإنفاق  �لر�أ�سمالي و�ال�ستثماري بما يزيد عن حجم 
�لر�أ�سمالي  �الإنفاق  في  �لحكومة  ��ستمر�ر  �إلى  باالإ�سافة  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  في 
وزيادته بن�سبة )13 %(. ونتيجة لذلك قررت �لحكومة ��ستثمار هذه �لنجاحات 
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و�لتو�سع في �لتنمية وتعديل برنامج �لتو�زن �لمالي لتكون �سنة �لتو�زن )2023(. 
وفي �لوقت نف�سه �لمحافظة على �ل�سيا�سات �لمالية ومنها م�ستوى �لدين للناتج 
تدريجًيا.  ينخف�ص  عجز  وبم�ستوى   )%  30( من  �أقل  ليبقى  �الإجمالي  �لمحلي 
�إن هذه �لميز�نية تو��سل �ل�سرف على �لقطاعات �لتنموية �لمختلفة في جميع 
مخ�س�سات  على  تحتوي  كما  �لحمد.  وهلل  مرتفعة  بمعدالت  �لمملكة  مناطق 
لالإ�سكان، و�إنفاق كبير من �ل�سناديق �لحكومية �سي�سهم- باإذن �هلل- في دفع 
للمو�طنين  �لعمل  فر�ص  من  �لمزيد  وتوفير  �الأم��ام،  �إلى  �القت�سادية  �لعجلة 
و�لمو�طنات. لقد وجهنا �لوزر�ء وجميع �لم�سوؤولين برفع م�ستوى �الأد�ء، وتطوير 
للتطلعات،  يرتقي  بما  و�ل�سفافية  �الإنفاق  كفاءة  وتعزيز  �لحكومية،  �لخدمات 
ويعك�ص  لهم،  �لمقدمة  �لخدمات  عن  و�لمو�طنات  �لمو�طنين  ر�سا  ويحوز 
و�لتاأكيد  �لميز�نية،  في هذه  مبالغ  تم تخ�سي�سه من  مما  �لمرجوة  �الأه��د�ف 
و�سعت  لقد  �لعام.  �لمال  على  و�لحفاظ  �لف�ساد  محاربة  في  �ال�ستمر�ر  على 
مناطق  في جميع  و�لمتو�زنة  �ل�ساملة  �لتنمية  نحو  �لعمل  مو��سلة  ن�سب عيني 
و�ال�ستقر�ر  �الأم��ن  نعمة  على  �هلل  نحمد  و�أخ��رى.  منطقة  بين  فرق  ال  �لمملكة 
و�ثقين بتوفيق �هلل وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين �إلى مو��سلة م�سيرة �لنمو 

�القت�سادي و�لتنمية �ل�ساملة.
وعقب كلمة خادم �لحرمين �ل�سريفين �ألقى �ساحب �ل�سمو �الأمير عبد�لرحمن 
�لملكي �لخا�ص  �لمر�سوم  �لوزر�ء،  �لعام لمجل�ص  �الأمين  بن محمد بن عياف، 
بالميز�نية، ثم تف�سل خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�سعود- حفظه �هلل- بالتوقيع على �لمر�سوم �لملكي �لخا�ص بالميز�نية.
وبعد �نتهاء جل�سة مجل�ص �لوزر�ء �أو�سح معالي وزير �لثقافة و�الإعالم �لدكتور 
محمد  �الأ�ستاذ  �لمالية  وزي��ر  معالي  �أن  �لجل�سة  عقب  �لعو�د  �سالح  بن  ع��و�د 
�لعامة  �لميز�نية  ا موجًز� عن  وبتوجيه كريم قدم عر�سً �لجدعان  بن عبد�هلل 
للدولة، تحدث خالله عن �لنتائج �لمالية للعام �لمالي �لحالي 1438/ 1439ه�، 
 /1439 �لجديد  �لمالي  للعام  �لعامة  للميز�نية  �لرئي�سة  �لمالمح  و��ستعر�ص 
1440ه�. وقال وزير �لمالية �إنه يتوقع �أن يبلغ معدل نمو �لناتج �لمحلي �الإجمالي 
�لحقيقي عام 2018م نحو 7. 2 %، و�سيتم تنفيذ عدد من �لتد�بير �لهادفة �إلى 
تن�سيط �أد�ء �القت�ساد خالل �لعام �لمقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز �ال�ستثمار، 
يوًما بحد  �ستين  �لخا�ص خالل  للقطاع  �لتز�مات مالية  �أي  ب�سد�د  و�ال�ستمر�ر 
�أق�سى من ورودها مكتملة �الإجر�ء�ت �إلى وز�رة �لمالية، وتخ�سي�ص مبالغ �أكبر 
من �ل�سابق لعدد من �لقطاعات �لتي تم�ص �لمو�طنين ومنها �الإ�سكان و�لتعليم 
في  �ال�ستثمار  �إج���ر�ء�ت  وتي�سير  ت�سجيع  جهود  مو��سلة  وكذلك  و�ل�سحة، 
�لمملكة، وتح�سين م�ستوى �لخدمات �لحكومية، وتنفيذ �لم�ساريع في قطاعات 
بر�مج  تنفيذ  �إل��ى  باالإ�سافة  و�لترفيه،  و�لثقافة  و�ل�سياحة  و�لبناء  �لت�سييد 
�لخا�ص  �ال�ستثمار  لنمو  جديدة  ا  فر�سً تتيح  �أن  �لمتوقع  من  �لتي  للخ�سخ�سة 
بين  لل�سر�كة  ونظام  �إطار  تطوير  على  و�لعمل  �لعمل،  فر�ص  من  مزيد  وتوليد 

مبادر�ت  تنفيذ  �ستو��سل  �لحكومة  �أن  �إلى  م�سيًر�  و�لخا�ص،  �لعام  �لقطاعين 
ذلك  ومن  �لم�ستحقين  �لمو�طنين  على  لالإ�سالحات  �ل�سلبية  �الآثار  من  للحد 
تنفيذ برنامج ح�ساب �لمو�طن وهو من �لمبادر�ت �لمهمة لم�ساعدة �لم�ستحقين 
م�ستويات  ت�سحيح  عن  تنتج  قد  �لتي  �الإ�سافية  �لتكاليف  مو�جهة  على  للدعم 
�أ�سعار �لطاقة، و�سريبة �لقيمة �لم�سافة من خالل �إعادة توجيه �لدعم للفئات 
�الأكثر ��ستحقاًقا، متوقًعا �أن تكون ميز�نية ح�ساب �لمو�طن في حدود 32 مليار 

ريال في عام 2018م.
فحكومة �لمملكة ت�ستهدف في ميز�نية 2018م خف�ص عجز �لميز�نية �إلى نحو 
�لناتج �لمحلي �الإجمالي �ال�سمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 %  3. 7 % من 
�إجمالي  في  �لزيادة  تقدر  كما  2017م،  عام  في  �الإجمالي  �لمحلي  �لناتج  من 
�الإير�د�ت في ميز�نية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تح�سيله في عام 
2017، بينما ترتفع �الإير�د�ت غير �لنفطية بنحو 14 %. ومن �لمتوقع �أن تتح�سن 
معظم �لموؤ�سر�ت �القت�سادية �لكلية في عام 2018م مقارنة بالعام �لذي �سبقه 
�الإ�سالح  وبر�مج  �لتو�سعي  �لر�أ�سمالي  �الإنفاق  على  تركز  بميز�نية  مدفوعة 
�لحكومي  و�الإن��ف��اق  �لتحفيز  ي�سهم  �أن  توقعاته  عن  �أع��رب  كما  �القت�سادي. 
�لر�أ�سمالي في �رتفاع معدالت �لنمو �القت�سادي �لحقيقي في عام 2018 وتحييد 
معدل  �نخفا�ص  �لمتوقع  من  �أنه  كما  �لعامة،  �لمالية  ��ستد�مة  �سيا�سات  �آث��ار 

�لبطالة بين �ل�سعوديين مقارنة بالعام �ل�سابق.
و�أ�سار معاليه �إلى توقعات �لمالية �لعامة في �لمدى �لمتو�سط )تطور�ت برنامج 
تحقيق �لتو�زن �لمالي(، و�آلية تنفيذه، و�إير�د�ت ونفقات �لعام �لمالي 2018م، 
وقال: ت�سير �لتقدير�ت �إلى بلوغ �إجمالي �الإير�د�ت حو�لي 783 مليار بزيادة 6. 
12 % عن �لمتوقع عام 2017م، وتم �عتماد ميز�نية �سيكون �الإنفاق فيها 978 
�الرتفاع  هذ�  يدفع  حيث   %  5  .6 بن�سبة  �ل�سابق  �لعام  عن  مرتفعة  ريال  مليار 

�لتو�سع في �الإنفاق على مخ�س�سات مبادر�ت بر�مج �لروؤية 2030. 

مت استهداف خفض العجز يف ميزانية العام القادم 
ليكون أقل من )8 %( من الناجت احمللي اإلجمايل 

رغم احلجم الكبري والتوسعي يف امليزانية.

حتتوي امليزانية على خمصصات لإلسكان 
وإنفاق كبري من الصناديق احلكومية لدفع العجلة 

االقتصادية إىل األمام وتوفري املزيد من فرص 
العمل للمواطنني واملواطنات.

إطالق اثني عشر برناجًما لتحقيق أهداف 
الرؤية يف تنويع القاعدة االقتصادية 

ومتكني القطاع اخلاص من القيام بدور أكرب 
مع احملافظة على كفاءة اإلنفاق.

ألول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق 
االستثمارات العامة يف اإلنفاق الرأسمايل 

واالستثماري مبا يزيد عن حجم اإلنفاق 
الرأسمايل من امليزانية.

قررت احلكومة التوسع يف التنمية وتعديل 
برنامج التوازن املايل لتكون سنة التوازن 
)2023( مع احملافظة على السياسات 

املالية ومنها مستوى الدين للناجت احمللي 
اإلجمايل ليبقى أقل من )30 %(.
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سمو ولي العهد: 
تحسين المستوى 
المعيشي للمواطنين 
وتوليد مزيد من 
الوظائف للمواطنين 
يأتي في صميم 
الجهود التي تبذلها 
حكومة المملكة

وقال �سموه �إن �الإعالن عن �أكبر برنامج لالإنفاق �لحكومي في تاريخ �لمملكة 
�إد�رة �لمالية �لعامة،  يعد دليال ر��سخا على نجاح جهودنا في مجال تح�سين 

رغم تر�جع �أ�سعار �لنفط ب�سكل كبير عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة .
من  �ساملة  مجموعة  ت�سمنت  �لتو�سعية  2018م   ميز�ني�ة   �أن  �سموه  و�أك��د 
�لمالي  �ال�ستقر�ر  تحقيق  �إل��ى  تهدف  �لتي  �لجديدة،  �لتنموية  �لمبادر�ت 
و�القت�سادي �لذي ر�سمت مالمحه روؤية )2030( من خالل تحفيز �لقطاعات 
�لخدمات  وتح�سين  �لعمل  فر�ص  بتوليد  ي�ساهم  مما  �لرئي�سية  �القت�سادية 
�لتحتية. وقد تم تن�سيق  �لبنية  للمو�طنين وتنمية م�ساريع  �لمقدمة  �الأ�سا�سية 
�إنفاق �لجهات �لعامة في �لدولة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية لل�سنة �لمالية �لقادمة 
حيث �سياأتي �الإنفاق من ثالثة م�سادر �أ�سا�سية؛ فاالإنفاق من �لميز�نية ي�سل 
مليار من  �سيتم تخ�سي�ص خم�سين  �إلى ذلك  �إ�سافة  ريال  مليار  �إلى )978( 
�سناديق �لتنمية �لمن�سوية تحت �سندوق �لتنمية �لوطني و�لتي �ستمول م�ساريع 
�سكنية و�سناعية وتعدينية، كما �ستوفر حزم تحفيز للقطاع �لخا�ص، و�لم�سدر 
�القت�ساد  �سيدعم  �لذي  و�ال�ستثماري  �لر�أ�سمالي  �الإنفاق  �لثالث من م�سادر 
و�لتنمية هو �الإنفاق �ال�ستثماري د�خل �لمملكة من �سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة 

ما ي�سل  �ل�سندوق  ينفق  �أن  يتوقع  و�لقائمة، حيث  �لجديدة  لتمويل م�ساريعه 
�إلى )83( مليار ريال خالل �لعام �لمالي �لقادم، وبذلك يزيد �إجمالي �الإنفاق 

�لعام �إلى �أكثر من )1،1( تريليون ريال �سعودي تقريبًا في �لعام )2018م ( .
و�أكد �سموه �أن حكومة �لمملكة �ستبذل كل ما في و�سعها لتعزيز �لنمو �القت�سادي 
�الإن��ف��اق  مجمل  م��ن  كبيرة  فن�سبة  للمو�طنين،  �لمعي�سة  م�ستوى  وتح�سين 
� �لبالغ ) 338 ( مليار ريال �سعودي  �لر�أ�سمالي �لمقدر في �لعام ) 2018م ( 
تقريبًا � �سياأتي من �سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة و�سندوق �لتنمية �لوطني بمقد�ر 
) 133 ( مليار و�سيكون �الإنفاق �لر�أ�سمالي من �لميز�نية ) 205 ( مليار�ت ريال 
�سندوق  �إنف�اق  �لر�أ�سمالي.و�سيوؤدي  �الإنفاق  في  كبيرة  قفزة  وت�سكل  �سعودي، 
�ال�ستثمار�ت �لعامة للعام �لقادم �إلى مزيد من �لتنمية �القت�سادية وخلق مزيد 
مجاالت  فتح  على  �لخا�ص  �لقطاع  وي�ساعد  للمو�طنين  �لوظيفية  �لفر�ص  من 
جديدة لال�ستثمار. فالميز�نية تت�سمن �عتماد�ت مخ�س�سة لتوفير مزيد من 
�لمنتجات �ل�سكنية، كما �سيتم دعم تو�سيل �سبعمائة �ألف منزل ب�سبكة �الألياف 
�لب�سرية لتوفير خدمات �ت�ساالت ت�ساعد �لمو�طنين على �لح�سول على مزيد 

من �لخدمات عن طريق �الإنترنت عالي �ل�سرعة. 

عقب إعالن خادم احلرمني الشريفني عن امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 1439/ 1440 هـ 2018 
م  أكد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس 
جملس الوزراء وزير الدفاع رئيس جملس الشؤون االقتصادية والتنمية أن حتسني املستوى املعيشي 
للمواطنني يأتي يف صميم اجلهود التي تبذلها حكومة اململكة لتنويع االقتصاد وحتقيق االستقرار 

املايل، من خالل حتفيز القطاع اخلاص واملساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنني.
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وبعد �الطالع على �الأمر �ل�سامي رقم )14364( بتاريخ 1439/3/25ه�، وقر�ر 
مجل�ص �ل�سوؤون �القت�سادية و�لتنمية رقم )14/ 39/ ق( بتاريخ 1439/3/3ه�. 
و�إير�د�ت  �لدولة،  وم�سروفات  باإير�د�ت  �لخا�سة  �لبيانات  على  �الطالع  وبعد 
�لعامة  بالميز�نية  �لملحقة  �لميز�نيات  ذ�ت  �لعامة  �لموؤ�س�سات  وم�سروفات 
للدولة، و�إير�د�ت وم�سروفات �الأمانات و�لبلديات لل�سنة �لمالية 1439/ 1440 
بتاريخ 1439/3/25ه���.  �لمالية رقم )2481(  وزير  �لمرفوعة بخطاب معالي 

وبعد �الطالع على قر�ر مجل�ص �لوزر�ء رقم )176( بتاريخ 1439/4/1ه�.

َرَسْمَنا مبا هو آت:
أواًل: 

وفًقا   ،1440 / �لمالية 1439  لل�سنة  �لدولة  وتعتمد م�سروفات  �إي��ر�د�ت  ر  ُتَقدَّ
لما يلي:

وثمانين  وثالثة  مئة  �سبع   )783.000.000.000( بمبلغ  �الإي��ر�د�ت  ر  ُتَقدَّ  .1
مليار ريال.

وثمانية  مئة  ت�سع   )978.000.000.000( بمبلغ  �لم�سروفات  ُتعتمد   .2
و�سبعين مليار ريال.

يقدر �لعجز بمبلغ )195.000.000.000( مئة وخم�سة وت�سعين مليار ريال.  .3

المراسيم الملكية لميزانية 2018

ثانًيا: 
تعتمد ميز�نيات �لموؤ�س�سات �لعامة ذ�ت �لميز�نيات �لملحقة بالميز�نية �لعامة 

للدولة لل�سنة �لمالية 1439/ 1440 وفًقا لما يلي:
بمبلغ   1440  /1439 �لمالية  لل�سنة  �لعامة  �لموؤ�س�سات  م�سروفات  ر  ُتَقدَّ  .1
وثمانين  وثمانية  ومئتين  مليار  ع�سر  و�ثنى  مئة   )112.288.759.000(

مليوًنا و�سبع مئة وت�سعة وخم�سين �ألف ريال.
بمبلغ   1440  /1439 �لمالية  لل�سنة  �لعامة  �لموؤ�س�سات  �إي���ر�د�ت  ر  ُت��َق��دَّ  .2
)12.387.322.000( �ثنى ع�سر ملياًر� وثالث مئة و�سبعة وثمانين مليوًنا 

وثالث مئة و�ثنين وع�سرين �ألف ريال.
�لمبا�سرة  �الإي���ر�د�ت  بين  ما  �لفرق  للدولة  �لعامة  �لميز�نية  في  ُيْعَتَمد   .3
و�لم�سروفات ومقد�ره )99.901.437.000( ت�سعة وت�سعون ملياًر� وت�سع 

مئة وو�حد مليون و�أربع مئة و�سبعة وثالثون �ألف ريال.

ثالًثا: 
تعتمد ميز�نيات �الأمانات و�لبلديات لل�سنة �لمالية 1439/ 1440 وفًقا لما يلي:

بمبلغ   1440  /1439 �لمالية  لل�سنة  و�لبلديات  �الأمانات  م�سروفات  ر  ُتَقدَّ  .1
مليوًنا  وخم�سين  مئة  و�ست  ملياًر�  وخم�سين  ثالثة   )53.650.811.000(

مبناسبة صدور امليزانية مت إصدار مرسوم ملكي بشأن امليزانية العامة للدولة للسنة 
من   )78  ،76  ،73  ،72( املواد  على  االطالع  بعد  أنه  فيه  جاء  1440هـــ   /1439 املالية 
1412/8/27هـــ.  بتاريخ   )90  / )أ  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  للحكم،  األساسي  النظام 
وبعد االطالع على املواد )25، 26، 27( من نظام جملس الوزراء، الصادر باألمر امللكي 
 )6  / )م  رقم  امللكي  املرسوم  على  االطــالع  وبعد  ـــ،  1414/3/3هـ بتاريخ   )13  / )أ  رقم 
اليوم العاشر من  َيُنصُّ على بدء السنة املالية للدولة يف  بتاريخ 1407/4/12هـــ الذي 
بتاريخ   )157( رقم  الــوزراء  جملس  قــراري  على  االطــالع  وبعد  عــام،  كل  من  ــِدي  اجَل برج 

1420/9/12هـ، ورقم )153( بتاريخ 1435/4/17هـ.
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وثمان مئة و�أحد ع�سر �ألف ريال.
بمبلغ   1440  /1439 �لمالية  لل�سنة  و�لبلديات  �الأم��ان��ات  �إي���ر�د�ت  ر  ُت��َق��دَّ  .2
مليوًنا  وخم�سين  وخم�سة  مئة  وت�سع  مليار�ت  �ستة   )6.955.911.000(

وت�سع مئة و�أحد ع�سر �ألف ريال.
�لمبا�سرة  �الإي���ر�د�ت  بين  ما  �لفرق  للدولة  �لعامة  �لميز�نية  في  ُيْعَتَمد   .3
و�ست  ملياًر�  و�أربعون  �ستة  ومقد�ره )46.694.900.000(  و�لم�سروفات 

مئة و�أربعة وت�سعون مليوًنا وت�سع مئة �ألف ريال.

رابًعا:
ُت�ْسَتْوَفى �الإير�د�ت �لم�سار �إليها في �لفقرة )1( من �لبند )�أواًل( من هذ�   .1
وز�رة  جاري  ح�ساب  في  جميعها  وُت��ْوَدع  �لمالية،  لالأنظمة  طبًقا  �لمر�سوم 

�لمالية بموؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي.
و�لموؤ�س�سات  و�لبلديات  �الأمانات  �إير�د�ت  �إيد�ع  �آليات  �لمالية  تحدد وز�رة   .2
من  �سرفه  يتم  لم  وما  منها  �لمقدر  على  يزيد  وما  حكمها  في  وما  �لعامة 
�لجهات  تلك  ت�ستمر  �أن  على  �لميز�نية،  �عتماد�ت  من  �لم�سحوبة  �لمبالغ 
بالعمل وفق ما هو معمول به حالًيا �إلى حين قيام وز�رة �لمالية بو�سع �آلية 
رقم )55685(  �لملكي  �الأمر  به  ما ق�سى  تنفيذ  زمني ال�ستكمال  وبرنامج 

بتاريخ 1438/11/30ه�.
�لتاأكيد على ما ق�ست به �لمادتان )�لخام�سة و�ل�ساد�سة( من نظام �إير�د�ت   .3

�لدولة و�لمادتان )�لثامنة و�لتا�سعة( من الئحته �لتنفيذية.

خامًسا:
َرف �لنفقات وفق �لميز�نية �لعامة للدولة و�لتعليمات �لخا�سة بها. ُت�سْ

سادًسا:
تفوي�ص وزير �لمالية- في �ساأن تغطية عجز �لميز�نية �لعامة للدولة- بما ياأتي:
�لتحويل من ح�ساب �الحتياطي �لعام للدولة �إلى ح�ساب جاري وز�رة �لمالية.  .1
في  م�سابهة  معامالت  �أي  �أو  �تفاقيات  �أي  �إب��ر�م  ذلك  في  )بما  �القتر��ص   .2
و�إ�سد�ر  في حكمه(  وما  �القتر��ص  تجارًيا  تقت�سي  �أو  لالقتر��ص  طبيعتها 
�أدو�ت �لدين و�إ�سد�ر �ل�سكوك باأنو�عها- د�خل �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 

وخارجها- وما يتطلبه ذلك من:
تاأ�سي�ص �سركات د�خل �لمملكة وخارجها وتحديد �سكلها بما يخدم �الأغر��ص  �أ. 

�لتي �أُ�س�ست من �أجلها.
ت�سمينها  ذلك  في  بما  �ل�ساأن  هذ�  في  �لالزمة  و�التفاقيات  �لعقود  �إب��ر�م  ب. 
�الأحكام �لتي ت�ستلزمها طبيعة تلك �لعقود �أو �التفاقيات، وبخا�سة �الأحكام 
�لو�ردة في قر�ر مجل�ص �لوزر�ء رقم )313( بتاريخ 1437/7/25ه� و�الأمر 

�ل�سامي رقم )36612( بتاريخ 1437/7/27ه�.

و�لبلديات،  و�الأم��ان��ات  �لحكومية  لالأجهزة  �لحكومية  �ل�سمانات  ج.  �إ�سد�ر 
�لعامة  بالميز�نية  ميز�نياتها  �لملحقة  حكمها  في  وما  �لعامة  و�لموؤ�س�سات 
�أدو�ت دين  للدولة لدعم �القتر��ص �لخا�ص بهذه �لجهات وما ت�سدره من 

و�سكوك. على �أن ُير�عى- من �أجل رفع كفاءة �إد�رة �لدين �لعام- ما يلي:
وما  �لعامة  و�لموؤ�س�سات  و�لبلديات،  و�الأمانات  �لحكومية  لالأجهزة  يحق  ال   .1
�أو  �القتر��ص،  للدولة  �لعامة  بالميز�نية  ميز�نياتها  �لملحقة  حكمها  في 
�إ�سد�ر �أي نوع من �أدو�ت �لدين، �أو �إ�سد�ر �ل�سكوك باأنو�عها، �أو �إ�سد�ر �أي 

�سمانات حكومية، �إال بعد مو�فقة وز�رة �لمالية.
�لعامة  بالميز�نية  ميز�نياتها  �لملحقة  غير  �الأخ��رى  �لجهات  دعم  يتم  ال   .2
للدولة وال �إ�سد�ر �سمانات حكومية ب�ساأن ما تقتر�سه من مبالغ، �سو�ء من 
�أو �أي و�سيلة  �أد�وت دين و�سكوك،  �أو �إ�سد�ر  خالل �لح�سول على قرو�ص، 

�أخرى من و�سائل �القتر��ص، ما لم ت�سدر مو�فقة خطية من وزير �لمالية.

سابًعا:
هذ�  من  )�ساد�ًسا(  �لبند  من   )1( �لفقرة  به  تق�سي  بما  �الإخ��الل  ع��دم  مع 
�لمر�سوم، يحّول ما قد يتحقق من فائ�ص في �إير�د�ت �لميز�نية �لعامة للدولة 
�إلى ح�ساب �الحتياطي �لعام للدولة، وال يجوز �ل�سحب منه �إال وفًقا لالإجر�ء�ت 

�لنظامية �لمتبعة.

ثامًنا:
تتم �لمناقالت بين �عتماد�ت �أق�سام وف�سول وفروع �لميز�نية و�لميز�نيات   .1
ذ�ت  �لجهة  رئي�ص  �أو  �لمخت�ص  وللوزير  �لمالية،  وزير  من  بقر�ر  �لملحقة 
وبين  �لت�سغيلية،  �لنفقات  بنود  بين  �لمناقالت  �إجر�ء  �لم�ستقلة  �لميز�نية 
�عتماد�ت �لبر�مج و�لم�ساريع، على �أال يزيد ما ُيْنَقل �إلى �أي بند �أو برنامج- 
بنود  ع��د�  فيم�ا  �الأ�سلي،  �عتم�اده  ن�سف  على  منهما-  �أي  �إلى  ي�ساف  �أو 
وبر�مج �لرو�تب وما يزيد على ن�سف �العتماد فيكون �لنقل منها بقر�ر من 

وزير �لمالية.
تتم �لمناقالت بين تكاليف �لم�ساريع �لمعتمدة بقر�ر من �لوزير �لمخت�ص   .2
�أو رئي�ص �لجهة �لحكومية ذ�ت �لميز�نية �لم�ستقلة، على �أال يزيد ما ي�ساف 
�إلى تكاليف �أي م�سروع معتمد على ن�سبة )10( بالمئة من �لتكاليف �لكلية 

�لمعتمدة له.
تتم �لمناقالت بين تكاليف كل من بر�مج �لت�سغيل و�ل�سيانة وما يزيد على   .3

)10( بالمئة من �لتكاليف �لمعتمدة للم�ساريع بقر�ر من وزير �لمالية.
ال يجوز �لنقل بين �عتماد�ت مبادر�ت بر�مج تحقيق �لروؤية �أو �إلى �أي بنود   .4
�أخرى معتمدة في �لميز�نية، �إال بمو�فقة فريق �لعمل �لد�ئم ووز�رة �لمالية.

تاسًعا:
�أو  بااللتز�م  �أمر  �إ�سد�ر  �أو  له  �َص  ��ستعمال �العتماد في غير ما ُخ�سِّ ال يجوز 
في  �عتماد  له  لي�ص  م�سروف  باأي  �اللتز�م  �أو  �العتماد  يتجاوز  بما  بال�سرف 

�لميز�نية، وتطبق �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �لمقررة نظاًما في حق َمْن يخل بذلك.

عاشًرا: 
على  �لتز�ًما  ُيَرتِّب  �أن  منهما  �أي  �ساأن  �إبر�م عقد من  �أو  قر�ر  �إ�سد�ر  يجوز  ال 
�أو  �لم�ستمر  �لتنفيذ  بالعقود ذ�ت  يت�سل  ما  ي�سمل ذلك  وال  ُمْقِبَلة،  مالية  �سنة 
و�الأدوية  �الإعا�سة  وتوريد  و�لخدمات  و�لعمل  �الإيجار  كعقود  �ل��َدْوِري-  �لتنفيذ 
و�لم�ستلزمات �لطبية وعقود �لخدمات �ال�ست�سارية وبر�مج �لت�سغيل و�ل�سيانة- 
د �عتماد�ت �سنوية لها، و�أن تكون قيمة �لعقد �ل�سنوية في حدود  ر َر�سْ �لتي َيَتَكرَّ
لتحديد  مقيا�ًسا  �الأولى  �لمالية  �ل�سنة  �عتماد  من  ويتخذ  �لميز�نية  �عتماد�ت 

قيمة �لعقد و�أال ُيْرَتَبَط على �لمبلغ �لمعتمد الأغر��ص �أخرى.

حادي عشر: 

إيرادات ميزانية 2018 بلغت 783 مليار ريال، فيما 
بلغت مصروفات امليزانية 978 مليار ريال ويقدر 

العجز مببلغ 195 مليار ريال.

قدرت مصروفات األمانات والبلديات 
مببلغ )53.650.811.000( مليار ريال فيما 
وصلت مصروفات املؤسسات العامة إىل 

)112.288.759.000( مليار ريال.
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بها  �اللتز�م  تم  مبالغ  هناك  �أن   1440  /1439 �لمالية  �ل�سنة  خالل  َظَهَر  �إذ� 
ر، َجاَز لوزير �لمالية- �أو من  خالل �ل�سنو�ت �لما�سية بما يتجاوز �العتماد �لُمَقرَّ
ُيِنْيُبه- �الإذن ب�سرف تلك �لمبالغ من �عتماد�ت �ل�سنة �لمالية 1439/ 1440، 
و�إذ� كان �لتجاوز في هذ� �اللتز�م ناتًجا عن ت�سرف غير مبرر فيتم �لرفع عن 

ذلك �إلى رئي�ص مجل�ص �لوزر�ء التخاذ ما يلزم نظاًما في هذ� �ل�ساأن.

ثاين عشر:
َدَرت به �لميز�نية  ُتْعَتَمد �لت�سكيالت �الإد�رية )�لوظيفية( لكل جهة بح�سب ما �سَ

�لعامة للدولة، وال يجوز تعديلها �إال وفًقا لالإجر�ء�ت �لنظامية �لمتبعة.

ثالث عشر: 
�لوظائف  على  �إال  و�لعمال  و�لم�ستخدمين  �لموظفين  ترقية  �أو  تعيين  يجوز  ال 
المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وبال�شروط والأو�شاع المبينة في الأنظمة 

و�للو�ئح �لمتبعة.

رابع عشر: 
ال يجوز خالل �ل�سنة �لمالية �إحد�ث وظائف �أو مر�تب �أو ُرَتب خالف ما هو   .1

معتمد في �لميز�نية �لعامة للدولة.

مرتبة  في  ومن  �ل���وزر�ء،  تعيين  �لبند  هذ�  من   )1( �لفقرة  من  ُي�ْسَتْثَنى   .2
وزير وموظفي �لمرتبة �لممتازة وما يعادلهما، و�لوظائف �لتي ُتْحَدث وفًقا 

لل�شروط التي ت�شمنها نظام الوظائف الموؤقتة.
�لميز�نية  �لمعتمدة في  و�لُرَتب  �لمر�تب  �لمالية رفع  �ل�سنة  ال يجوز خالل   .3

�لعامة للدولة.
وفًقا  �لوظائف  م�سميات  تحوير  �لمدنية  �لخدمة  وزي��ر  من  بقر�ر  يجوز   .4
لجنة  من  تو�سية  على  بناًء  وذل��ك  �لوظائف،  ت�سنيف  قو�عد  لمقت�سيات 
مكونة من مندوبين من وز�رة �لمالية ووز�رة �لخدمة �لمدنية و�لجهة ذ�ت 
�أو  �لتحوير  �سالحية  منح  �لمالية  ووزير  �لمدنية  �لخدمة  ولوزير  �لعالقة، 

جزء منه للوزير �لمخت�ص وفًقا ل�سو�بط تو�سع لهذ� �لغر�ص.
على  بناًء  وذلك  �لمر�تب،  تخفي�ص  �لمدنية  �لخدمة  وزير  بقر�ر من  يجوز   .5
�لخدمة  ووز�رة  �لمالية  وز�رة  من  مندوبين  من  مكونة  لجنة  من  تو�سية 
منح  �لمالية  ووزير  �لمدنية  �لخدمة  ولوزير  �لعالقة،  ذ�ت  و�لجهة  �لمدنية 

�سالحية �لتخفي�ص للوزير �لمخت�ص، وفًقا ل�سو�بط تو�سع لهذ� �لغر�ص.
وفروع  ف�سول  بين  �لمعتمدة  �لوظائف  نقل  �لمالية  وزير  من  بقر�ر  يجوز   .6
�لميز�نية ود�خل �لت�سكيل �الإد�ري �لو�حد، وذلك بناًء على تو�سية من لجنة 
مكونة من مندوبين من وز�رة �لمالية ووز�رة �لخدمة �لمدنية و�لجهة ذ�ت 

�لعالقة.

خامس عشر: 
�لتاأكيد على �الأجهزة �لرقابية �ال�ستمر�ر في متابعة تطبيق ما تق�سي به �الأو�مر 
و�لمر��سيم �لملكية و�الأنظمة و�لتنظيمات و�للو�ئح و�لقر�ر�ت و�لتعليمات ذ�ت 

�ل�سلة.

سادس عشر:
ِدر وزير �لمالية �لتعليمات �لالزمة لتنفيذ هذه �لميز�نية في حدود �لقو�عد  ُي�سْ

�لمن�سو�ص عليها في هذ� �لمر�سوم.

سابع عشر:
�لعامة  �لموؤ�س��سة  على  �لمر�سوم  هذ�  في  �لو�ردة  �لتنظيمية  �الأحكام  ت�سري  ال 

للخطوط الجوية العربية ال�شعودية.

ثامن عشر: 
�لمعنية  �الأج��ه��زة  وروؤ���س��اء  و�ل���وزر�ء  �ل���وزر�ء  مجل�ص  رئي�ص  نائب  �سمو  على 

ه- تنفيذ مر�سومنا هذ�. �لم�ستقلة- كل فيما َيُخ�سُّ

لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة يفوض وزير املالية 
بالتحويل من حساب االحتياطي العام للدولة إىل 

حساب جاري وزارة املالية، واالقرتاض، وإصدار أدوات 
الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها داخل اململكة وخارجها.

ال يحق لألجهزة احلكومية واألمانات والبلديات، 
واملؤسسات العامة وما يف حكمها امللحقة ميزانياتها 
بامليزانية العامة للدولة االقرتاض، أو إصدار أي نوع من 

أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي 
ضمانات حكومية، إال بعد موافقة وزارة املالية.
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ميزانية ٢٠1٨

�القت�سادية  �لتطور�ت  و�أب��رز  �لعامة  �لميز�نية  �أد�ء  �لوثيقة  ه��ذه  وتت�سمن 
�لمحلية  �القت�سادية  �لتطور�ت  �أبرز  وعر�ص  2017م،  �لمالية  لل�سنة  و�لمالية 
�لمالية  �ل�سنة  ميز�نية  وموؤ�سر�ت  2018م،  �لقادم  للعام  �لمتوقعة  و�لعالمية 
�لقادمة 2018م، و�لتوقعات على �لمدى �لمتو�سط حتى عام 2023م و�لتي ت�سمل 
ي�ستعر�ص  ذلك  �إلى  �إ�سافة  �لمالي.  �لتو�زن  تحقيق  برنامج  لتطور�ت  ا  عر�سً
�أهم �لمبادر�ت و�الإ�سالحات �لتي تنفذها �لحكومة لتحقيق �ال�ستد�مة  �لبيان 
�لمالية و�لنمو �القت�سادي، و�أهم �لمخاطر �القت�سادية �لتي قد تو�جه �لمالية 
�لعامة في �لمدى �لمتو�سط، و�ل�سيا�سات �لمالية و�القت�سادية لمو�جهتها. كما 
يعك�ص �ل�سعي لمزيد من �الإف�ساح و�ل�سفافية في �لمالية �لعامة. تجدر �الإ�سارة 
�إلى �أن �لبيانات �لمالية �لو�ردة في �لبيان مبّوبة ح�سب دليل �إح�ساء�ت مالية 
كت�سنيف  �لدولي  �لنقد  �سندوق  ُي�سدره  �ل��ذي   )2014  GFSM( �لحكومة 

عالمي موحد.

ميزانية 2018م
�إلى نحو 3. %7  ت�ستهدف �لحكومة في ميز�نية 2018م خف�ص عجز �لميز�نية 
من �لناتج �لمحلي �الإجمالي �ال�سمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من �لناتج 
في  �الإي��ر�د�ت  �إجمالي  في  �لزيادة  وتقدر  عام 2017م.  في  �الإجمالي  �لمحلي 
ميز�نية 2018م بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تح�سيله في عام 2017م، بينما 

وزارة المالية تصدر بيانًا تفصيليًا 
حول ميزانية 2018

�سترتفع �الإير�د�ت غير �لنفطية بنحو 14 %، حيث �ست�ستمر �لحكومة في تنفيذ 
مبادر�ت برنامج تحقيق �لتو�زن �لمالي في عام 2018م ومنها: �لبدء في تطبيق 
�سريبة �لقيمة �لم�سافة في �سهر يناير بن�سبة 5 % في �سوء �التفاقية �لموحدة 
من  �لثانية  �لمرحلة  وتطبيق  �لعربية،  �لخليج  لدول  �لتعاون  مجل�ص  دول  بين 
�لو�سول تدريجًيا  �لمتو�سط  �لمدى  ت�ستهدف على  �لتي  �لطاقة  �أ�سعار  ت�سحيح 
�لمقابل  من  �لثانية  �لمرحلة  وتطبيق  �لمرجعية،  �الأ�سعار  �إل��ى  �الأ�سعار  بهذه 
�لي  و�الإ�سالحات  �لمبادر�ت  من  عدد  �إل��ى  باالإ�سافة  �لو�فدين،  على  �لمالي 
ت�ستهدف تنمية م�سادر �الإير�د�ت غير �لنفطية ورفع كفاءة �الإنفاق �لعام. في 
�لوقت نف�سه، تت�سمن ميز�نية 2018م زيادة في �لنفقات �لعامة بنحو 6. 5 % 
مقارنًة بعام 2017م نتيجة لزيادة م�سروفات �ال�ستثمار�ت �لحكومية )�لنفقات 
فيها  بما  �لروؤية  بر�مج  وم�ساريع  لتمويل مبادر�ت   % بنحو 6. 13  �لر�أ�سمالية( 
وتوليد  �القت�سادي،  �لنمو  لتحفيز  �لتحتية،  �لبنية  وتطوير  �الإ�سكان،  م�ساريع 

مزيد من فر�ص �لعمل للمو�طنين.
�القت�سادية  �لتطور�ت  �سوء  وف��ي  المتو�سط:  الــمــدى  على  الــمــالــي  ــار  الإطــ
لبرنامج  �لزمني  �لجدول  مر�جعة  تمت  فقد  �القت�سادي،  �لنمو  وم�ستهدفات 
تحقيق �لتو�زن �لمالي ليكون �لعمل على تحقيق �لتو�زن �لمالي في عام 2023م 
بداًل من 2020م، وذلك بالتدرج في تنفيذ �لتد�بير و�الإ�سالحات �لتي ت�سمنها 
ت�سحيح  ولتفادي  �القت�سادي،  �لنمو  على  �سلًبا  �لتاأثير  ل�سمان عدم  �لبرنامج 

املالية  للسنة  للدولة  العامة  امليزانية  صــدور  مبناسبة  بياًنا  املالية  وزارة  ــدرت  أص
1440/1439هـ، أوضحت فيه أن وزارة املالية تعكف على تطوير سياسات إلعداد امليزانية 
العامة للدولة. ويأتي هذا البيان ملشروع امليزانية العامة للدولة للعام املايل 2018م 
ليعكس سياسة الوزارة يف مشروعها لتطوير امليزانية العامة للدولة ووضعها يف إطار 

متوسط املدى يأخذ يف احلسبان البعدين املايل واالقتصادي. 
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�أ�سعار �لطاقة ورفعها ب�سكل كبير، وللحد من �لت�سخم، مع �لمر�جعة �لم�ستمرة 
ل�سمان تحقيق �الأهد�ف. ويتوقع �أال يكون لذلك �أثر �سلبي على خطط ��ستد�مة 
و�سع  من  �ل�سعودي  �القت�ساد  به  يتمتع  لما  نظًر�  �لعامة،  �لمالية  و�سع  وتقوية 
مالي قوي، وحجم منا�سب من �الحتياطيات يتيح له تحمل �ل�سدمات �لخارجية.

توقعات املالية العامة يف املدى املتوسط:
وفًقا لالإطار �لمالي و�القت�سادي �لذي تم على �أ�سا�سه �إعد�د �لميز�نية ومبادر�ت 
برنامج تحقيق �لتو�زن �لمالي �ل�سابق ذكرها، فمن �لمقدر �أن يبلغ عجز �لميز�نية 
�لمحلي  �لناتج  من   %  7  .3 يعادل  ما  ري��ال،  مليار   195 نحو  2018م  ع��ام  في 
عن  �الإجمالي  �لمحلي  �لناتج  من  مئوية  نقطة   1  .6 بنحو  وبانخفا�ص  �الإجمالي 
�لعجز �لمتوقع لعام 2017م، وبانخفا�ص كبير عن �لعجز في �لميز�نية �لمتحقق 
في عام 2016م �لذي بلغ نحو 8. 12 % من �لناتج �لمحلي �الإجمالي )311 مليار 
ريال(. ويعود �لتر�جع في ن�سب �لعجز �لمقدرة لعام 2018م �إلى �رتفاع �إجمالي 
�الإير�د�ت بنحو 6. 12 % عن توقعات �لعام �لحالي 2017م مع تطبيق �الإجر�ء�ت 
�الإ�سالحية لتنمية �الإير�د�ت غير �لنفطية وتنويع م�سادرها، وذلك على �لرغم 
من زيادة �لنفقات بنحو 6. 5 % ومن بينها زيادة �الأ�سول غير �لمالية )�الإنفاق 

�لر�أ�سمالي( بنحو 6. 13 % مقارنة بتوقعات �لعام �لحالي 2017م.

أ- اإليرادات
تم تنفيذ عدد من �الإجر�ء�ت منذ عام 2016م �لتي �سيكون لها تاأثير على نمو 
�الإير�د�ت على �لمدى �لمتو�سط، باالإ�سافة �إلى خطة تنفيذ عدد من �الإجر�ء�ت 
�الأخرى خالل �الأعو�م �لقادمة، و�لتي من �ساأنها تنويع م�سادر �الإير�د�ت ب�سكل 
على  �لمالي  �لمقابل  وتطبيق  �لم�سافة،  �لقيمة  �سريبة  فر�ص  منها  تدريجي 
�الأ�سعار  م�ستوى  �إلى  �لو�سول  حتى  �لطاقة  �أ�سعار  ت�سحيح  وكذلك  �لو�فدين، 
هيكلي  ب�سكل  �الإي���ر�د�ت  تنمية  �لحكومة  ت�ستهدف  حيث  للطاقة،  �لمرجعية 
وم�ستمر كم�سدر رئي�ص لتمويل �لنفقات �لعامة وخف�ص عجز �لميز�نية. ت�سير 
�لتقدير�ت �إلى بلوغ �إجمالي �الإير�د�ت حو�لي 783 مليار ريال في عام 2018م 
بزيادة 6. 12 % عن �لمتوقع في عام 2017م، ومن �لمتوقع �أن ت�سل �إلى 909 
مليار�ت ريال في عام 2020م بمتو�سط نمو �سنوي يبلغ 3. 9 %. حيث يتوقع �أن 
ت�سجل �لح�سيلة من �ل�سر�ئب 142 مليار ريال في عام 2018م وذلك بمعدل 
نمو 46% مقارنة بعام 2017م �إلى �أن ت�سل �إلى 189 مليار ريال في عام 2020م 
ويتوقع �أن يحقق بند �ل�سر�ئب على �لدخل و�الأرباح و�لمكا�سب �لر�أ�سمالية عام 
2018م نحو 15 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 4. 10 % مقارنة بعام 2017م، 
�إلى �أن ي�سل �إلى 18 مليار ريال في عام 2020م �آخًذ� في �لح�سبان معدالت نمو 

الن�شاط القت�شادي المتوقعة للفترة القادمة. في حين يقدر اإيراد بند ال�شرائب 
على �ل�سلع و�لخدمات ب�85 مليار ريال بارتفاع قدره 82% عن عام 2017م لي�سل 
�الإ�سالحات  بع�ص  تطبيق  نتيجة  وذلك  عام 2020م،  في  ريال  مليار   124 �إلى 
�القت�سادية مثل �سريبة �لقيمة �لم�سافة �لتي من �لمقدر �أن تحقق عائًد� مالًيا 
لخزينة �لدولة بمبلغ 23 مليار ريال في عام 2018م. كما يقدر �أن تبلغ �الإير�د�ت 
من �ل�سريبة على �ل�سلع �النتقائية في عام 2018م ما مقد�ره 9 مليار�ت ريال، 
�أن يحقق بند �الإي��ر�د�ت من �لمقابل �لمالي على �لو�فدين في 2018م  ويتوقع 
مبلغ 28 مليار ريال. كما يقدر �أن يحقق بند �ل�سر�ئب على �لتجارة و�لمعامالت 
�لدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 
2017م حتى ي�سل �إلى 28 مليار ريال بحلول عام 2020م. ويرجع �لنمو في هذ� 
�إعادة  �لجمركية مثل  �لعو�ئد  �لتي تخ�ص  �الإ�سالحات  �إلى تطبيق بع�ص  �لبند 
�لر�سم �لجمركي ل�193 �سلعة وتطبيق �لتدقيق �لالحق بعد �لف�سح. وفيما يتعلق 
ببند �ل�سر�ئب �الأخرى �لذي ي�ستمل على �لزكاة، فيقدر �أن يحقق 17 مليار ريال 
في عام 2018م بارتفاع ن�سبته 8. 10% عن عام 2017م حتى ي�سل �إلى 20 مليار 
ريال بحلول عام 2020م. وفيما يخ�ص بند �الإير�د�ت �الأخرى �لذي ي�ستمل على 
�الإير�د�ت �لنفطية، فيقدر �أن يحقق مبلغ 641 مليار ريال في عام 2018م وذلك 
عام  في  ريال  مليار   720 �إلى  ي�سل  حتى  2017م  بعام  مقارنة   %7 نمو  بمعدل 
2020م، حيث ت�سير �لتقدير�ت �إلى �أن ت�سل �الإير�د�ت �لنفطية في عام 2018م 
مت�سمنة �الأثر �لمالي لت�سحيح �أ�سعار �لطاقة �إلى 492 مليار ريال مقارنة ب�440 
�أنه  �إلى  �الإ�سارة  ن�سبته 8. 11 %. وتجدر  بارتفاع  �أي  لعام 2017م،  ريال  مليار 
تمت مر�جعة خطة تنفيذ ت�سحيح �أ�سعار �لطاقة الإحد�ث تدرج �أبطاأ في �لتنفيذ 

اآخًذا في الح�شبان اأهمية دفع الن�شاط القت�شادي بمعدلت اأعلى.

ب- النفقات:
�إطار و��سح  �إلى و�سع  �لمالي 2018م مع توجه �لحكومة  �لعام  تنطلق ميز�نية 
لالإنفاق على �لمدى �لمتو�سط يتما�سى مع �الأهد�ف �ال�ستر�تيجية لبر�مج روؤية 
بين هدف  �لتو�زن  �سيا�سة تحقق  �الإنفاق من خالل  وتحديد م�ستويات   ،2030
خف�ص عجز �لميز�نية مع م�ستويات دين عام ال تتجاوز 30 % من �إجمالي �لناتج 
الإنفاق  بتوجيه  القت�شادي  الن�شاط  دعم  وهدف  جهة،  من  ال�شمي  المحلي 
�لم�ستهدفة  �ال�ستر�تيجية  و�لخطط  �القت�سادية  �لروؤية  يدعم  ب�سكل  �لحكومي 
من جهة �أخرى. حيث يمثل �الإنفاق �لحكومي �لذي يعد �أحد �لمحركات �لرئي�سة 
لالقت�ساد نحو 36 % من �إجمالي �لناتج �لمحلي �ال�سمي في عام 2017م. ولهذ� 
تم �عتماد ميز�نية يقدر �إجمالي �الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن �لعام 
�ل�سابق بن�سبة 6. 5 %، يدفع هذ� �الرتفاع �لتو�سع في �الإنفاق على مخ�س�سات 

مبادر�ت بر�مج �لروؤية 2030.

1ـ النفقات التشغيلية:
تهدف �ل�سيا�سة �لمالية في �لمدى �لمتو�سط �إلى �لتركيز على �أولويات �الإنفاق 
ذ�ت �لعائد �الجتماعي و�القت�سادي فيما يخ�ص �لنفقات �لت�سغيلية، مثل: حزم 
تحفيز �لقطاع �لخا�ص، وبرنامج ح�ساب �لمو�طن، وبر�مج تحقيق روؤية 2030، 
حيث قدرت �لنفقات �لت�سغيلية لعام 2018م بنحو 773 مليار ريال �أي حو�لي 79 
% من �إجمالي �لنفقات، مرتفعة بنحو 6. 3 % عن �لنفقات �لت�سغيلية في �لعام 
�لحالي نتيجة تطبيق �لعديد من �لمبادر�ت لرفع كفاءة �الإنفاق. وقد �سكل باب 
بحو�لي  قدرت  �لتي  �لنفقات  �إجمالي  من   %  44  .8 �لعاملين حو�لي  تعوي�سات 
بينما  تقريًبا.  �لحالي  للعام  نف�سها  �لفعلية  �لم�ستويات  وهي  ريال  مليار   438
�إجمالي  �إلى  �الجتماعية  و�لمنافع  و�لخدمات  �ل�سلع  باب  من  كل  ن�سبة  �سكلت 
�لنفقات نحو 6. 14 % و7. 6 % على �لتو�لي، حيث ترتفع �عتماد�ت �الإنفاق على 
��ستخد�م �ل�سلع و�لخدمات بن�سبة 6 %. كما يرتفع �الإنفاق على �الإعانات بن�سبة 
102 % لي�سل �إلى 14 مليار ريال تقريًبا، وذلك لتنفيذ بع�ص �لبر�مج كالحزم 
�لتحفيزية �لموجهة �إلى �لقطاع �لخا�ص، و�لتي تهدف �إلى تعزيز وزيادة م�ساركة 
�لمنافع  على  �الإنفاق  يرتفع  كما  �ل�سناعة.  دعم  برنامج  وكذلك  �لقطاع،  هذ� 

حقق احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات فائًضا 
بنحو 4. 14 مليار ريال أو ما يعادل 5. 0 % من الناجت 
احمللي خالل النصف األول من 2017، ويتوقع أن 
يحقق فائًضا أعلى خالل النصف الثاين من العام 

احلايل.

يتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف املعيشة 
بنسبة 7. 5 % يف 2018م مع حتسن النشاط 
االقتصادي وتطبيق بعض التدابري اإليرادية، 

وتصحيح أسعار الطاقة فقد حقق منًوا سالًبا 
حتى نهاية أكتوبر 2017.
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�لتي  �لمو�طن  ح�ساب  مخ�س�سات  �عتماد  نتيجة   %  48  .1 بن�سبة  �الجتماعية 
قد ت�سل �إلى 4. 32 مليار ريال في عام 2018م. و�رتفعت تقدير�ت باب نفقات 
�لتمويل بن�سبة 1. 57 % عن عام 2017م مدفوعة بارتفاع حجم �الإ�سد�ر�ت من 
�إن متو�سط نمو �لنفقات �لت�سغيلية  �الأور�ق �لمالية �لمتوقعة لتمويل �لميز�نية. 
خالل �لفترة من 2018م �إلى 2020م يبلغ نحو 3. 3 %، مدفوًعا بزيادة �الإنفاق 
�الإنفاق على  في  �لم�ستمرة  �لزيادة  �لناتجة عن  �الجتماعية  �لمنافع  باب  على 
برنامج ح�ساب �لمو�طن، ولنمو �الإنفاق على تكاليف �لتمويل �لناتج عن تنامي 

حجم �الإ�سد�ر�ت مع معدالت نمو منخف�سة لبقية �لنفقات �لت�سغيلية.

2. النفقات الرأسمالية:
تهدف �ل�سيا�سة �لمالية خالل �لمدى �لمتو�سط ب�سكل رئي�ص �إلى تنمية �الإنفاق 
وتيرة  لدفع   2030 �لمملكة  روؤي��ة  وبر�مج  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  �لر�أ�سمالي 
�لعام  خالل  �لر�أ�سمالية  �لنفقات  تقدير�ت  تبلغ  حيث  �القت�سادية،  �الأن�سطة 
�لمالي 2018م نحو 205 مليار�ت ريال وهو ما ي�سكل 21 % من �إجمالي �لنفقات 
بزيادة 6. 13 % عن عام 2017م لتمويل م�ساريع بر�مج �لروؤية وتطوير �لبنية 
للمو�طنين.  �لعمل  وتوليد مزيد من فر�ص  �القت�سادي،  �لنمو  لتحفيز  �لتحتية 
 19 من  �لحكومي  �الإنفاق  �إجمالي  �إلى  �لر�أ�سمالي  �الإنفاق  ن�سبة  تزد�د  و�سوف 
% في عام 2017م �إلى 22 % في عام 2020م. فبينما يبلغ متو�سط نمو �الإنفاق 
�لعام خالل �لفترة من 2018م �إلى 2020م نحو 3. 4، فاإن متو�سط نمو �الإنفاق 
�لر�أ�سمالي خالل �لمدى �لمتو�سط ينمو بمعدل �أعلى يبلغ 3. 8 % لدفع الن�شاط 

�القت�سادي، وزيادة فر�ص �لعمل �لمتاحة.

ج- الدين العام والتمويل:
�للجنة  وبمو�فقة  �لعام  �لدين  �إد�رة  مكتب  خالل  من  �لمالية  وز�رة  و�سعت 
الإد�رة  �سنوية  �لمدى، وخطة  ��ستر�تيجية متو�سطة  �لملكي  �لديو�ن  �لمالية في 
�لدين �لعام تر�عي في عملية �القتر��ص، و�إ�سد�ر �أدو�ت �لتمويل �أف�سل �لفر�ص 
عند  �ال�ستر�تيجية  هذه  تر�عي  كما  و�لعالمية.  �لمحلية  �الأ�سو�ق  في  �لمتاحة 
�لقطاع  في  �ل�سيولة  على  �سلًبا  �لتاأثير  عدم  �لمحلية  �لتمويل  �أدو�ت  �إ�سد�ر 
 2030 روؤي��ة  وم�ستهدفات  �القت�سادي  �لنمو  معدالت  وعلى  �لمحلي،  �لمالي 
في  �لمختلفة  �لخيار�ت  در��سة  �إلى  باالإ�سافة  �لخا�ص.  �لقطاع  نمو  تعزيز  في 

�لفائدة  ومعدالت  و�لعمالت،  �لم�ستهدفة،  �الأ�سو�ق  وتحليل  �لعالمية،  �الأ�سو�ق 
�لممكنة.  �لتكاليف  باأف�سل  تمويلية  تكوين محفظة  ل�سمان  وذلك  �لم�ستقبلية، 
بين  �الإ�سد�ر�ت  وتنويع  �لقرو�ص،  على  �لعام  �لدين  ��ستر�تيجية  �ستعتمد  كما 

�ل�سكوك و�ل�سند�ت باآجال مختلفة بين ق�سيرة ومتو�سطة وطويلة �الأجل.
�إن روؤية �لمملكة 2030 ت�سمل �لعديد من �لمبادر�ت، و�لبر�مج، وخطط �لتنمية 
�لقطاعية �لتي من �ساأنها �إحد�ث نقلة مهمة في �الأد�ء �القت�سادي يتوقع خاللها 
�لنفطي ب�سكل تدريجي على �لمدى  �لناتج �لمحلي غير  �أن تزد�د معدالت نمو 
�لمتو�سط. ووفًقا لخطة �لحكومة في �إ�سفاء مزيد من �لتدرج في برنامج تحقيق 
�لتو�زن �لمالي، فاإنه من �لمقدر �أن ينخف�ص �لعجز في �لميز�نية تدريجًيا وب�سكل 
م�ستمر على �لمدى �لمتو�سط حتى يتحقق �لتو�زن �لمالي بحلول عام 2023م. 
حيث ت�ساهم هذه �الإ�سالحات في تنمية �إجمالي �الإير�د�ت بمتو�سط نمو �سنوي 
ا زيادة في �لنفقات في �لمدى �لمتو�سط بمتو�سط  يقدر ب�6. 8 %، يقابل ذلك �أي�سً

نمو �سنوي 4. 3 % مع �ال�ستمر�ر في خطط رفع كفاءة �الإنفاق.

ميزانية العام املايل 2018م على مستوى القطاعات:
يقدر �أن يبلغ �إجمالي �لنفقات لعام 2018م 978 مليار ريال بارتفاع ن�سبته 6. 5 
% عن توقعات �ل�سرف في عام 2017م، وذلك ب�سبب �رتفاع �لنفقات �لت�سغيلية 
�لمملكة 2030.  روؤية  نتيجة لالإنفاق على مبادر�ت بر�مج تحقيق  و�لر�أ�سمالية 
�لذي  �لمو�طن  ح�ساب  برنامج  تنفيذ  بدء  �لمبادر�ت  هذه  �سمن  من  وياأتي 
جاء لمو�جهة �الآثار �لتي قد تن�ساأ عند تطبيق بع�ص �الإجر�ء�ت �لمالية ومنها 
ت�سحيح �أ�سعار �لطاقة. ومن �لمقرر �أن يبد�أ �لبرنامج قبل تنفيذ �أي ت�سحيحات 
في �أ�سعار �لطاقة. وفيما يلي تفا�سيل مخ�س�سات �لميز�نية ح�سب �لقطاعات. 
علًما باأن �الإنفاق على مبادر�ت بر�مج تحقيق روؤية �لمملكة 2030 تندرج �سمن 
نفقات �لقطاعات، �إال �أن هذ� �الإنفاق قد يطر�أ عليه تغير بالزيادة �أو �لنق�ص، 

كون �أن بع�ص بر�مج تحقيق �لروؤية ما ز�لت في مرحلة �لتطوير.

1 - قطاع اإلدارة العامة:
بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع �الإد�رة �لعامة في ميز�نية عام 2018م حو�لي 26 
للمبادر�ت،  جديدة  بر�مج  وميز�نية  �لم�ساريع،  ميز�نية  مت�سمنة  ريال  مليار 
�لحج  )�لعدل،  بوز�ر�ت  �لخا�سة  �لروؤية 2030  تحقيق  بر�مج  مبادر�ت  لتنفيذ 
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خصص للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت 
امليزانية 2. 10 مليار ريال لربامج ومشاريع تطوير جديدة 
تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5. 3 مليار 

ريال للقطاع التعليمي العسكري، و5. 26 مليار ريال 
للخدمات الطبية العسكرية.

تقوم احلكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح 
بعض االختالالت املالية والسعرية، وحتقيق االستدامة 

املالية والنمو االقتصادي على املدى املتوسط.

�ل��وز�ر�ت،  بتلك  �الأد�ء  تطوير  �إل��ى  تهدف  و�لتي  �لمدنية(  �لخدمة  و�لعمرة، 
لرفع  �لمتاحة  �لمو�رد  ��ستخد�م  في  و�لفعالية  �لكفاءة  تحقيق  �إلى  و�لو�سول 

جودة �لمخرجات.

2 - قطاع التجهيزات األساسية والنقل:
بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع �لتجهيز�ت �الأ�سا�سية و�لنقل حو�لي 54 مليار ريال 
ريال،  �إجمالي مقد�ره 21 مليار  باعتماد  و�لمبادر�ت  �لم�ساريع،  ت�سمل ميز�نية 
والت�شالت،  والإ�شكان،  والمطارات،  الحديدية،  والخطوط  والموانئ  للطرق 
�ل�سناعيتين،  وينبع  �لجبيل  ومدينتي  �لبريدية،  و�لخدمات  �لمعلومات،  وتقنية 
ومدينة ر�أ�ص �لخير لل�سناعات �لتعدينية، ومدينة جاز�ن لل�سناعات �الأ�سا�سية 
للطرق  و��ستكماالت  وفرعية  وثانوية  رئي�سة  طرق  تنفيذ  تم  وقد  و�لتحويلية. 
�لقائمة ليبلغ �إجمالي �أطو�ل �لطرق �لم�ستكملة خالل �لفترة 2016 - 2018م ما 
يقارب 225. 2 كيلو متًر�، �أي 45 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص 
)2016م - 2020م( و�لمقدر بحو�لي 5000 كيلو متر، كما �سي�ستمر �ل�سرف من 
هذ� �لمبلغ على �لم�ساريع �لمعتمدة من �الأعو�م �لمالية �ل�سابقة في هذ� �لقطاع.

3 - قطاع املوارد االقتصادية:
بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع �لمو�رد �القت�سادية و�لبر�مج �لعامة حو�لي 105 
مليار�ت ريال، منها 42 مليار ريال لبر�مج وم�ساريع مبادر�ت بر�مج تحقيق روؤية 
�لمملكة 2030. وت�سمنت �لميز�نية م�ساريع جديدة، وزياد�ت لتكاليف م�ساريع 

قائمة تتركز في مبادر�ت بر�مج تحقيق روؤية �لمملكة 2030.
كما ت�سمنت توفير مياه �ل�سرب وتعزيز م�سادر �لمياه، وتوفير خدمات �ل�سرف 
�ل�سحي، و�إن�ساء �ل�سدود وحفر �الآبار وك�سف ومعالجة ت�سربات �لمياه، و��ستبد�ل 
�لمياه و�لكهرباء، ودعم  ��ستهالك  �لمياه و�ل�سرف �ل�سحي، وتر�سيد  �سبكات 
�لطاقة �لمتجددة ورفع كفاءة و�أد�ء محطات تحلية �لمياه، و�لبنى �لتحتية للمدن 
�إجمالي  و�سيبلغ  منها.  �لقائم  وتو�سعة  جديدة  ومطاحن  و�سو�مع  �ل�سناعية، 
�أطو�ل �سبكات مياه �ل�سرب �لمنفذة خالل �لفترة 2016 - 2018م حو�لي 988. 
15 كيلو متًر� �أي 62 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016م 
�أطو�ل  �إجمالي  �سيبلغ  كما  متًر�.  كيلو   25  .591 بحو�لي  و�لمقدر  2020م(   -
�سبكات �ل�سرف �ل�سحي �لمنفذة خالل �لفترة 2016 - 2018م حو�ل�ي 842. 
6 كيلو متًر� �أي 35 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 - 
2020م( و�لمقدر بحو�لي 788. 19 كيلو متًر�. و�سيكتمل تنفيذ 19 �سًد� خالل 
�ل�سنو�ت  لفترة  �لمخطط  �إجمالي  ب�51 % من  �أي  �لفترة )2016م - 2018م( 
�لخم�ص )2016م - 2020م( و�لمقدر بحو�لي 37 �سًد�. و�سيكتمل حفر 243 بئًر� 
خالل �لفترة )2016 - 2018م( �أي 51 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت 
�إن�ساء  �سيكتمل  كما  بئًر�.   472 بحو�لي  و�لمقدر  2020م(   -  2016( �لخم�ص 

51 محطة معالجة �سرف خالل �لفترة 2016 - 2018م �أي 50 % من �إجمالي 
�لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016م - 2020م( و�لمقدرة بحو�لي 101 
محطة معالجة �سرف، و45 محطة تنقية خالل �لفترة 2016 - 2018م �أي 63 
% من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016م - 2020م( و�لمقدرة 
بحو�لي 72 محطة تنقية. كما �سي�ستمر �ل�سرف من هذ� �لمبلغ على �لم�ساريع 

�لمعتمدة من �الأعو�م �لمالية �ل�سابقة في هذ� �لقطاع.

4 - قطاع اخلدمات البلدية:
�لبلدية  �ل�سوؤون  وز�رة  وي�سمل  �لبلدية،  �لخدمات  لقطاع  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ 
 53 حو�لي  و�لمدن  �لمناطق  تطوير  وهيئات  و�لبلديات،  و�الأمانات  و�لقروية، 
مليار ريال، مت�سمنة 5 مليار�ت ريال لمبادر�ت بر�مج تحقيق �لروؤية. كما ت�سمل 
�لميز�نية م�ساريع �لتنمية �لقائمة، وت�سمل م�ساريع �لنقل �لعام، وتنفيذ تقاطعات 
و�أنفاق وج�سور لبع�ص �لطرق و�ل�سو�رع د�خل �لمدن، وتح�سيًنا وتطويًر� لما هو 
م�ساريع  تنفيذ  ��ستكمال  �إلى  �إ�سافة  �لمرورية،  �الختناقات  فك  بهدف  قائم 
�ل�سفلتة و�الإنارة لل�سو�رع، وت�سريف مياه �الأمطار ودرء �أخطار �ل�سيول، وتوفير 
�لمعد�ت و�الآليات، وم�ساريع للتخل�ص من �لنفايات وردم �لم�ستنقعات، وتطوير 

وتح�شين ال�شواطئ البحرية، ومباني اإدارية وحدائق ومتنزهات.

5- قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع �لتعليم �لعام و�لتعليم �لعالي وتدريب �لقوى �لعاملة 
لبر�مج  �لمبادر�ت  من  ع��دد  ميز�نية  مت�سمنة  ري��ال،  مليار   192 يقارب  ما 

وم�ساريع بر�مج تحقيق روؤية 2030 بمبلغ 5 مليار�ت ريال.
للمجمعات  �لقائمة  للم�ساريع  و�إ�سافات  جديدة،  م�ساريع  �لميز�نية  وت�سمنت 
بمختلف  و�لبنات  للبنين  �لتعليمية  �لمر�حل  لجميع  و�ل��م��د�ر���ص  �لتعليمية، 
ومعاهد  للجامعات  �لتحتية  و�لبنى  و�لمختبر�ت،  و�لمعامل  �لمملكة،  مناطق 
ومعاهد  و�لجامعات،  للمد�ر�ص  �لحالية  �لمر�فق  وتاأهيل  �لتدريب،  وكليات 
�إلى �لم�ساريع �لجديدة  وكليات �لتدريب، حيث بلغ �إجمالي �لتكاليف �لم�سافة 
و�لقائمة حو�لي 4 مليار�ت ريال معظمها للمبادر�ت. كما �سي�ستمر �ل�سرف على 
�لم�ساريع �لتي يتم تنفيذها حالًيا بجميع مناطق �لمملكة وفًقا لمر�حل �لتنفيذ 

على �لنحو �الآتي:
�سي�ستمر تنفيذ م�سروع �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز لتطوير �لتعليم �لعام   .1
�لتعليم  »تطوير  �سركة  ريال من خالل  مليار�ت   9 تكاليفه  �لبالغة  »تطوير« 

�لقاب�سة«. وقد �سرف من تلك �لتكاليف ما يقارب مبلغ 1. 3 مليار ريال.
تم خالل �لعام �لمالي ��ستالم مبان ل�352 مدر�سة جديدة بمختلف �لمناطق.   .2
و�سيتم ��ستالم 431 مدر�سة في �لعام �لمالي 2018 لي�سبح عدد �لمد�ر�ص 
�أي 42 %  �لمتوقع ��ستالمها لفترة 2016 - 2018م حو�لي 1.107 مد�ر�ص 
�إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 - 2020م( و�لمقدر  من 
بحو�لي 2621 مدر�سة. ويجري حالًيا تنفيذ مباني ل�1.717 مجمًعا ومدر�سة.
�سي�ستمر �لعمل ال�ستكمال تاأهيل كليات �لبنات في عدد من �لجامعات، حيث   .3
�سيكون �لمن�سرف خالل �لفترة 2016 - 2018 م حو�لي 4. 1 مليار ريال 
�أي 31 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 - 2020م( 

و�لمقدر بحو�لي 5 مليار�ت ريال. 
هذ� و�سيو��سل برنامج خادم �لحرمين �ل�سريفين لالبتعاث �لخارجي م�سيرته، 
حيث و�سل عدد �لمبتعثين من �لطلبة و�لطالبات �لد�ر�سين في �لخارج �لذين 
مع  وطالبة  طالب  �أل��ف   173 على  يزيد  ما  �إل��ى  �لتعليم  وز�رة  عليهم  ت�سرف 
مر�فقيهم بنفقات �سنوية تبلغ 7. 14 مليار ريال، هذ� عد� �لموظفين �لمبتعثين 

من �لجهات �لحكومية.

6 - قطاع األمن واملناطق اإلدارية:
بلغ ما تم تخ�سي�سه لقطاع �الأمن و�لمناطق �الإد�رية حو�لي 101 مليار ريال. 
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قائمة  م�ساريع  �إل��ى  و�إ���س��اف��ات  ج��دي��دة،  م�ساريع  �لقطاع  ميز�نية  وت�سمنت 
من  �الأمنية  �لمتطلبات  لتوفير  ريال  مليار   12  .6 مقد�رها  �إجمالية  بتكاليف 
�ل�سرف  �سي�ستمر  كما  و�لذخيرة.  و�الأ�سلحة  و�لمعد�ت  و�لتجهيز�ت  �لمن�ساآت 
على �لم�ساريع �لقائمة �لتي يتم تنفيذها حالًيا، و�أبرزها م�سروع خادم �لحرمين 
مر�حل،  خم�ص  على  �عتمادها  تم  و�لذي  �الأمنية  �لمقر�ت  لتطوير  �ل�سريفين 
حيث  2020م،   -  2016 �لفترة  خالل  �أمنًيا  مقًر�   1.296 �إن�ساء  على  وي�ستمل 
�سيكون �لم�ستلم خالل �لفترة 2016 - 2018م قر�بة 551 مقًر� �أمنًيا �أي 43 % 
من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص، وم�ساريع الإن�ساء 14 مجمًعا �سكنًيا 
في خم�ص مناطق ت�ستمل على 10 �آالف وحدة �سكنية، حيث �سيكون �لم�ستلم منها 
خالل �لفترة 2016 - 2018م مجمعين �سكنيين �أي 14 % من �إجمالي �لمخطط 
لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 - 2020م( وتحتوي 600 وحدة �سكنية �أي 6 % 
من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 - 2020م(. كما يجري 
حالًيا تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة �سريرية تبلغ )2.500( �سرير لن ي�ستكمل 

�أي منها بنهاية �لعام �لمالي 2018م.

7 - القطاع العسكري:
�لميز�نية  �لع�سكري 210 مليار�ت ريال، وت�سمنت  للقطاع  بلغ ما تم تخ�سي�سه 
بناء منظومات  ت�سمل  لبر�مج وم�ساريع تطوير جديدة  حو�لي 2. 10 مليار ريال 
وي�سمل  �لع�سكري  �لتعليمي  للقطاع  ري��ال  مليار   3  .5 ومبلغ  متطورة،  وق��در�ت 
باالإ�سافة  �ل�سحية،  عبد�لعزيز  بن  �سعود  �لملك  وجامعة  �لع�سكرية،  �لكليات 
�إلى  �إ�سافة  �لع�سكرية،  �لطبية  للخدمات  �إلى ذلك تم �عتماد 5. 26 مليار ريال 
و�لدفاع،  �لت�سليح  �أنظمة  تطوير  ت�سمل  �لتطويرية  للمبادر�ت  مبالغ  تخ�سي�ص 
وتح�سين �لجاهزية �لع�سكرية، وتطوير بناء �لقدر�ت، وتح�سين �الإمكانات، وزيادة 
وتطوير  �ال�ستر�تيجي،  �لتخطيط  �آليات  وتحديث  �الأد�ء،  كفاءة  ورفع  �لفاعلية، 
ومر�فق  �ل�سكن  وتطوير  �لع�سكري،  �لت�سنيع  توطين  ودعم  �لع�سكرية،  �لقو�عد 
في  �لعاملين  و�أجور  للرو�تب  �لالزمة  �لمبالغ  تخ�سي�ص  �إلى  �إ�سافة  �لخدمات. 
و�لم�ساندة  �لت�سغيلية  �لبر�مج  �ل�سرف على  ��ستمر�ر  مع  �لع�سكرية،  �لقطاعات 

و�لم�ساريع �الإن�سائية �لع�سكرية و�لخدمية بما يوفر �حتياجات تلك �لقطاعات.

8 - قطاع الصحة والتنمية االجتماعية:
بلغ ما خ�س�ص لقطاعات �لخدمات �ل�سحية و�لتنمية �الجتماعية حو�لي 147 
�لروؤية. كما ت�سمنت  لمبادر�ت تحقيق  ملياًر�  ريال، مت�سمنة حو�لي 33  مليار 
�لميز�نية ��ستكمال �إن�ساء وتجهيز م�ست�سفيات ومر�كز �لرعاية �ل�سحية �الأولية 
جديًد�  م�ست�سفى   36 وتطوير  تنفيذ  حالًيا  ويجري  �لمملكة.  مناطق  بجميع 
مدينتين  �إلى  باالإ�سافة  �سريًر�،   8.950 تبلغ  �سريرية  بطاقة  �لمملكة  بمناطق 
�لمالي  �لعام  خالل  وتم  �سريًر�.   2.350 تبلغ  �إجمالية  �سريرية  ب�سعة  طبيتين 
�لحالي ��ستالم م�ست�سفى و�حد بطاقة �سريرية تبلغ 100 �سرير. و�سيكون عدد 
�لم�ست�سفيات �لم�ستلمة خالل �لفترة 2016 - 2018م حو�لي 25 م�ست�سفى �أي 
�إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت �لخم�ص )2016 2020م( وبطاقة  58 % من 
�سريرية حو�لي 5.150 �سريًر� �أي 52 % من �إجمالي �لمخطط لفترة �ل�سنو�ت 
�لجاري  �لطبيتين  للمدينتين  بالن�سبة  و�أم���ا  2020م(.   -  2016( �لخم�ص 
2018م.  �لمالي  �لعام  نهاية  قبل  ي�ستكمال  فلن  حالًيا  وتطويرهما  تنفيذهما 
ريا�سية  مدن   9 تطوير  �لميز�نية  ت�سمنت  �الجتماعية  �لخدمات  مجال  وفي 
�سمن مبادر�ت �لهيئة �لعامة للريا�سة وتهيئة ثالثة مالعب ريا�سية في كل من 
�لمالي  �لعام  خالل  �لعائالت  لدخول  جاهزة  لتكون  و�لدمام  وجدة،  �لريا�ص، 
�لقادم وفًقا لل�سو�بط �لخا�سة بذلك، وتطوير �لمر�فق �لم�ساندة لتكون مفتوحة 
لتحقيق  �الجتماعية  و�لتنمية  �لعمل  وز�رة  �إمكانات  ودعم  �ساعة،   24 للمجتمع 
�أهد�ف �لتنمية �الجتماعية ودعم بر�مج معالجة �لفقر، حيث بلغ �لمخ�س�ص 

للعام �لمالي �لقادم حو�لي 30 مليار ريال.

9 - البنود العامة:
�لحكومة  وت�سمنت ح�سة  ريال،  مليار   89 �لعامة  للبنود  تخ�سي�سه  تم  ما  بلغ 
�لدين،  وتكلفة  و�الإعانات،  �الجتماعية،  و�لتاأمينات  للتقاعد  �لعامة  للموؤ�س�سة 

وم�سروفات �لطو�رئ.
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اخملاطر االقتصادية واملالية:
تم �إعد�د ميز�نية 2018م و�الإطار �لمالي و�القت�سادي على �لمدى �لمتو�سط في 
�سوء �فتر��سات مالية و�قت�سادية رئي�سة بنيت على �أ�سا�ص �لمعلومات و�لتطور�ت 
تقدير�ت  �إع��د�د  وق��ت  �لمتو�فرة  و�لخارجية  �لد�خلية  �القت�سادية  و�ل��ظ��روف 
�لميز�نية. غير �أن عدًد� من هذه �لمتغير�ت �لمالية و�القت�سادية قد ي�سهد تطور�ت 
�لتقدير�ت  نتائج  على  وبالتالي  �الفتر��سات  على  �سلًبا  �أو  �إيجاًبا  توؤثر  �أن  يمكن 
�لحالية لالأد�ء �لمالي خالل �لعام �لمالي �لقادم وعلى �لمدى �لمتو�سط. وتتمثل 

�أهم �لمتغير�ت ذ�ت �لتاأثير �لمحتمل على �أد�ء �القت�ساد �لمحلي فيما يلي:

1 - أسعار النفط العاملية:
على �لرغم من �الإ�سالحات و�لمبادر�ت �لتي ت�ستهدف تنويع �القت�ساد وتنمية 
م�سادر �الإير�د�ت في �لمملكة، �إال �أن �لتاأثير �لمتوقع لها �سوف يكون تدريجًيا، 
الإير�د�ت  رئي�ص  كم�سدر  �لنفطية  �الإي��ر�د�ت  على  �العتماد  ��ستمر�ر  وبالتالي 
وهبوًطا  �سعوًد�  �لنفط  �أ�سعار  في  �لحادة  �لتقلبات  �إل��ى  وبالنظر  �لميز�نية. 
المخاطر  اأهم  اأحد  يمثل  النفط  اأ�شعار  هبوط  فاإن  الما�شية،  ال�شنوات  خالل 
�لتي توؤثر �سلًبا على �الأد�ء �لمالي. وتتمثل �أهم �لعو�مل �لموؤثرة على �الأ�سعار من 
�لرئي�سة، ومن  و�لنا�سئة  �لمتقدمة  �القت�ساد�ت  نمو  �لعالمي في  �لطلب  جانب 
للطاقة  �الأخرى  �لم�سادر  وتطور  �أوبك  باتفاقية  �اللتز�م  بمدى  �لعر�ص  جانب 
باالإ�سافة �إلى �لتطور�ت �ل�سيا�سية في بع�ص �لدول �لم�سدرة للنفط.ولمو�جهة 
�الإي��ر�د�ت غير  لتنمية  �سامل  برنامج  بتنفيذ  �لحكومة  با�سرت  �لمخاطر،  هذه 
�لعر�ص  بين  ت��و�زن  الإح��د�ث  للنفط  �لم�سدرة  �ل��دول  مع  و�لتن�سيق  �لنفطية، 

و�لطلب في �ل�سوق �لعالمية.

2 - معدالت منو الناجت احمللي غري النفطي:
اأداء  لتطور  رئي�ًشا  عاماًل  النفطي  غير  القت�شادي  الن�شاط  نمو  معدلت  تعد 
ا في �سوء  �الإير�د�ت �لعامة، وبالتالي �لتاأثير على �أد�ء �لمالية �لعامة، خ�سو�سً
�لقيمة  �سريبة  مثل  �لنفطية  غير  �الإي���ر�د�ت  لتنمية  جديدة  مبادر�ت  تنفيذ 
ترتبط ح�سيلتها  �لتي  وغيرها  �ل�سلع  بع�ص  على  �النتقائية  و�لر�سوم  �لم�سافة 
اأهم المخاطر في مدى �شرعة ا�شتجابة القطاع  بالن�شاط القت�شادي. وتتمثل 
�لخا�ص للفر�ص �ال�ستثمارية �لمتاحة في �لمملكة وللتح�سن في بيئة �ال�ستثمار، 
�سوء  في  �لخا�ص  �ال�ستهالك  نمط  على  تحدث  �أن  يمكن  �لتي  �لتغير�ت  وفي 
وتحفيز  ت�سجيع  مجال  في  �لمخاطر  هذه  ولمو�جهة  �القت�سادية.  �لتطور�ت 
��ستثمار�ت �لقطاع �لخا�ص تقوم �لحكومة، بجانب �لحفاظ على م�ستوى محفز 
لال�ستثمار�ت �لحكومية، بتنفيذ عدد من �لمبادر�ت منها �إعد�د بر�مج لتحفيز 
ا في مجال �ل�سناعة، �سد�د م�ستحقات �لقطاع �لخا�ص  �ال�ستثمار�ت خ�سو�سً

�لمملكة،  في  �ال�ستثمار  وجذب  لت�سجيع  �إج��ر�ء�ت  تطبيق  وكذلك  تاأخير،  دون 
�لقطاع  ��ستثمار�ت  لتنمية  ا  تتيح فر�سً �لتي  �لخ�سخ�سة  بر�مج  �إلى  باالإ�سافة 
وهو  �الأ�سا�سية،  �لبنية  لتطوير  ��ستثمار�ت  تنفيذ  في  و�ال�ستمر�ر  �لخا�ص، 
جديد  لنظام  �الإعد�د  بجانب  �لخا�سة،  �ال�ستثمار�ت  لتنمية  ا  �أي�سً جاذب  �أمر 
للم�ساركة بين �لقطاع �لعام و�لخا�ص. وعلى م�ستوى تحفيز �ال�ستهالك �لخا�ص، 
�لمو�طن  ح�ساب  تطبيق  مثل  �لتعوي�سية  �الإج��ر�ء�ت  من  بعدد  �لحكومة  تبادر 

كتعوي�ص لالأ�سر لتفادي حدوث �آثار �سلبية على م�ستوياتها من �الإنفاق.

3 - اآلثار املالية واالقتصادية للمبادرات واإلصالحات االقتصادية:
�الختالالت  بع�ص  ت�سحيح  ت�ستهدف  م��ب��ادر�ت  ع��دة  بتنفيذ  �لحكومة  تقوم 
على  �القت�سادي  و�لنمو  �لمالية،  �ال�ستد�مة  ولتحقيق  و�ل�سعرية،  �لمالية 
مالئمة  معي�سة  م�ستويات  على  للحفاظ  �سرورًيا  يعد  و�لذي  �لمتو�سط،  �لمدى 
للمو�طنين، الأن �ال�ستد�مة �لمالية تعد عاماًل رئي�ًسا للقطاع �لخا�ص عند �تخاذ 
قر�ر�ته �ال�ستثمارية. وقد يكون لهذه �لمبادر�ت �آثار جانبية �أو بما يختلف عن 
�أن بع�سها يتم تنفيذه للمرة �الأولى دون  ا في ظل  تقدير�تها �لمبدئية خ�سو�سً
وجه  على  و�القت�سادية  �لمالية  تاأثير�تها  على  بالتعرف  ت�سمح  �سابقة  وج��ود 
�إج��ر�ء�ت لي�ست هدًفا في حد ذ�تها،  �أن ما يتخذ من  �ليقين. وترى �لحكومة 
ولكنها اأدوات لتحقيق اأهداف ال�شتدامة المالية وفي الوقت نف�شه دفع الن�شاط 
�آثارها  ومر�قبة  �الإ�سالحات  تنفيذ  بمتابعة  تقوم  فهي  ولذلك  �القت�سادي. 
�القت�سادية مع �ال�ستعد�د لتغيير بع�ص �لقر�ر�ت الإحد�ث ت�سحيح في �لم�سار 
كلما تطلب ذلك، وهو ما تم مر�عاته عند تطبيق بع�ص �الإجر�ء�ت �ل�سابقة مثل 
قر�ر عودة �لبدالت �لحكومية، �أو �إ�سفاء مزيد من �لتدرج في بع�ص �الإجر�ء�ت 
�الأخرى مثل ت�سحيح �أ�سعار �لطاقة. ويتمتع �قت�ساد �لمملكة بو�سع مالي قوي 
�لخارجية،  �ل�سدمات  تحمل  له  تتيح  �لتي  �الحتياطيات  من  منا�سب  وحجم 

وتحقيق مزيد من �لتدرج في تطبيق �الإ�سالحات.

4 - القدرة االستيعابية لألجهزة احلكومية:
ت�سعى �لحكومة وب�سكل حثيث للرفع من قدرتها �ال�ستيعابية لتنفيذ �لمبادر�ت 
وتاأهيل  �لتنظيمية،  �الأط��ر  و�إيجاد  2018م،  ميز�نية  في  �لمدرجة  و�لم�ساريع 
�لكو�در �لقادرة على �لتنفيذ وتحقيق �الأهد�ف �لتي خطط لها في هذ� �لعام، �إال 
�أن �لقدرة �ال�ستيعابية لالأجهزة �لحكومية تبقى و�حدة من �لتحديات �لقائمة، 

و�لتي تتطلب �لمزيد من �لعناية و�الهتمام و�لمتابعة.

5 - أداء االقتصاد العاملي وأسعار الفائدة األمريكية:
يرتبط �أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي ب�سكل كبير باأد�ء �القت�ساد �لعالمي وبالتطور�ت 
ا �أ�سعار �ل�سلع �لرئي�سة. وعلى �لرغم من تح�سن  في �الأ�سو�ق �لعالمية، خ�سو�سً
�أد�ء �القت�ساد �لعالمي و�نخفا�ص درجات �لمخاطر ب�سكل كبير مقارنة بالعقد 
�لما�سي، �إال �أنه يظل هناك عدد من �لمخاطر �لمحتملة �لتي يمكن �أن توؤثر على 
�أد�ء �القت�ساد �لعالمي خالل �لفترة ومنها مخاوف �التجاه لتقييد �ل�سيا�سات 
�لمحتمل  و�التجاه  �الأمريكية،  �الإد�رة  �إليه  ت�سير  كما  �أكبر،  ب�سورة  �لتجارية 
بع�ص  نمو  في معدالت  تباطوؤ  و�إمكانية حدوث  �الأمريكية،  �لفائدة  �أ�سعار  لرفع 
�القت�ساد�ت �لنا�سئة، وت�سخم �أ�سعار �الأ�سول في بع�ص �الأ�سو�ق �لعالمية، و�الآثار 
�ل�سلبية لخروج بريطانيا من �التحاد �الأوروبي، وبع�ص �ال�سطر�بات �الإقليمية 
تعافي معدالت  وتيرة  �أو بع�سها على  توؤثر كلها  �أن  �الأخرى، وهي عو�مل يمكن 
نمو �القت�ساد �لعالمي. ولمو�جهة هذه �لمخاطر ت�ستهدف �لحكومة خف�ص عجز 
�لعام بما يزيد من �سالبة �القت�ساد في  �لدين  �لميز�نية و��ستقر�ر م�ستويات 
�لجاري في  �لح�ساب  �أد�ء  �إلى تح�سين  باالإ�سافة  �لخارجية،  �ل�سدمات  تحمل 
ميز�ن �لمدفوعات من خالل زيادة تناف�سية �القت�ساد وزيادة �ل�سادر�ت غير 
�لنفطية، وزيادة معدالت �ل�سياحة، وغيرها من �الإجر�ء�ت �لتي ت�سهم في نمو 
�الأجنبية  لالحتياطات  �لمرتفعة  �لم�ستويات  على  و�لحفاظ  �لمحلي  �القت�ساد 

للمملكة.

هبوط أسعار النفط ميثل أحد أهم اخملاطر التي تؤثر 
سلًبا على األداء املايل. وملواجهة هذه اخملاطر 

باشرت احلكومة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية اإليرادات 
غري النفطية، والتنسيق مع الدول املصدرة للنفط 

إلحداث توازن بني العرض والطلب يف السوق العاملية.

تطبيق بعض اإلصالحات االقتصادية مثل ضريبة 
القيمة املضافة من املقدر أن حتقق 23 مليار ريال 

يف 2018، كما يقدر أن تبلغ اإليرادات من الضريبة على 
السلع االنتقائية يف العام نفسه 9 مليارات ريال.
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بن  �سلمان  ب��ن  في�سل  �الأم��ي��ر  �لملكي  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
بديو�ن  �سموه  بمكتب  �لمنورة،  �لمدينة  منطقة  �أمير  عبد�لعزيز، 
�لمهند�ص  و�لدخل،  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  �الإم��ارة، 

�سهيل بن محمد �أبانمي، وعدًد� من م�سوؤولي �لهيئة.
خالل �للقاء �طلع �سموه على جاهزية �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل 
يناير  من  �الأول  في  �ستبد�أ  و�لتي  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  الإط��الق 
2018، و�أ�ساد �سموه بجهود �لهيئة و�لتطور �لذي طر�أ على �أعمالها، 
ودعا �سموه لتكثيف �لجهود �لتوعوية بم�ستجد�ت �الأنظمة و�لتعاون مع 
�لجهات �لحكومية، وتعزيز �لتو��سل مع �لمن�ساآت لت�سهيل �إجر�ء�تهم 

�لت�سجيل  في  �لم�سارعة  �أهمية  �سموه  و�أك��د  و�ل�سريبية.  �لزكوية 
��ستف�سار�تهم  لالإجابة عن  �لهيئة،  مع  و�لتو��سل  �لمن�ساآت  قبل  من 
و�أ�سئلتهم في ظل �الأنظمة �لم�ستحدثة �لمتعلقة بالزكاة و�ل�سريبة، 
ومن�سوبيها  للهيئة  �سموه  وتمنى  �لهيئة.  م�ستفيدي  على  للتي�سير 

�لتوفيق.
و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  قدم  �أخرى  جهة  من 
منطقة  �أمير  ل�سمو  �لهيئة  من�سوبي  و��سم  با�سمه  وتقديره  �سكره 
على  �سموه  حر�ص  مثمًنا  �ل�سديدة،  توجيهاته  على  �لمنورة  �لمدينة 

دعم �أعمال فرع �لهيئة بالمدينة �لمنورة. 

أمير المدينة المنورة يستقبل محافظ هيئة 
الزكاة ويشيد بجهود الهيئة وتطور خدماتها
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أمير المنطقة الشرقية يستقبل 
المحافظ وكبار مسؤولي الهيئة

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �لملكي �الأمير �سعود بن نايف بن عبد�لعزيز، 
�أمير �لمنطقة �ل�سرقية، بمكتب �سموه بديو�ن �الإمارة معالي محافظ 
�لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل �لمهند�ص �سهيل بن محمد �أبانمي، وكبار 

م�سوؤولي �لهيئة.
و�طلع �سموه على �لتقرير �ل�سنوي لجهود �لهيئة في جباية �لزكاة من 
بجهود  �سموه  و�أ�ساد  �لمن�ساآت.  من  �ل�سر�ئب  وتح�سيل  �لمكلفين، 
�سموه  د�عًيا  تقدمها،  �لتي  �لخدمات  على  طر�أ  �لذي  و�لتطور  �لهيئة 
مع  �لتو��سل  وتعزيز  �الأنظمة،  بم�ستجد�ت  �لتوعوية  �لجهود  لتكثيف 

�لمكلفين لتبيان ذلك.

�سدد �سمو �أمير �لمنطقة �ل�سرقية على �أهمية �لتو��سل مع م�ستفيدي 
�الأنظمة  ظ��ل  ف��ي  و�أ�سئلتهم  ��ستف�سار�تهم  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  �لهيئة 
�لتقنية  �الأنظمة  وتطوير  و�ل�سريبة،  بالزكاة  �لمتعلقة  �لم�ستحدثة 
للتي�سير على م�ستفيدي �لهيئة في معرفة و�جباتهم و�لمبالغ �لم�ستحقة 

عليهم، متمنًيا �سموه للهيئة ومن�سوبيها �لتوفيق و�ل�سد�د.
و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  قدم  �للقاء  نهاية  في 
�لمنطقة  �أمير  ل�سمو  �لهيئة  من�سوبي  و��سم  با�سمه  وتقديره  �سكره 
�ل�سرقية على توجيهاته �ل�سديدة، مثمًنا حر�ص �سموه على دعم فرع 

�لهيئة بالمنطقة �ل�سرقية. 
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المحافظ يقوم بزيارة تفقدية لفرع المدينة المنورة
بن  �سهيل  �لمهند�ص  و�لدخل،  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  قام 
محمد �أبانمي، بزيارة تفقدية لفرع �لهيئة في �لمدينة �لمنورة لالطالع 
تو�جه  �لتي  �لعمل  معوقات  و�أبرز  �لمنورة،  �لمدينة  في  �لعمل  �سير  على 
وعدد  و�الأق�سام  �الإد�ر�ت  مديري  مع  معاليه  �جتمع  كما  �لهيئة.  موظفي 

من م�سوؤولي �لهيئة.
�لحاالت،  تتبع  و�آلية  �لد�خلية  �لفرع  بتنظيمات  �لمحافظ  معالي  و�أ�ساد 

�إلى  و�سواًل  �لمعامالت،  وت�سهيل  �الإي���ر�د�ت  زي��ادة  في  �أ�سهمت  و�لتي 
�الرتقاء في �أد�ء �لخدمة �لمقدمة للمن�ساآت، وتحقيق مبادئ �لتعامالت 

�الإلكترونية �لحكومية بمفهومها �ل�سامل.
و�لتقى من�سوبيها،  �لفرع  و�أق�سام  الإد�ر�ت  بزيارة ميد�نية  وقام معاليه 
�لعمالء  تطلعات  لتحقيق  �ل��ج��ه��ود  م��ن  �ل��م��زي��د  ب���ذل  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 

و�لم�سوؤولين. 

تم ن�سر �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �الإد�رية لتطبيق �التفاقية متعددة �الأطر�ف، 
�لح�سابات  لمعلومات  �لتلقائي  �لتبادل  بغر�ص  �لمخت�سة  �ل�سلطات  بين 
�لمالية وملحق �لمعيار �لم�سترك عن �الإبالغ و�لعناية �لو�جبة لمعلومات 
�لقرى  �أم  �لم�سترك«، في جريدة  و�لمعيار  »�التفاقية  �لمالية  �لح�سابات 
يكتمل  وبذلك  1439ه���.  �الأول  ربيع   13 وبتاريخ   4700 رقم  عددها  في 
حيث  �لم�سترك،  و�لمعيار  �التفاقية  لتطبيق  �لمتطلب  �لقانوني  �الإط��ار 
�إن قر�ر وز�رة �لمالية رقم )893( وتاريخ 24 �سفر 1439ه� �لمو�فق 13 
نوفمبر 2017م، ن�ص على �سرورة �إبالغ �لقر�ر �لوز�ري للجهات �لمعنية 

للعمل بموجبه من تاريخ ن�سره.
�أهابت �لهيئة �لجهات �لمعنية من �لجهات �لحكومية و�لموؤ�س�سات �لمالية 
بالعمل بما جاء في �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �الإد�رية لتطبيق �التفاقية و�لمعيار 
�لم�سترك و�لتي يمكن �لو�سول �إليها عبر بو�بة �لهيئة �الإلكترونية في �لق�سم 

�لمخ�س�ص للتعاميم و�لقر�ر�ت �لوز�رية، �أو بال�سغط على هذ� �لر�بط.
ي�سار �إلى �أنه تمت �لم�سادقة على �ن�سمام �لمملكة �إلى �التفاقية و�لمعيار 
ذي  من   1 وتاريخ   )125 )م/  رقم  �لملكي  �لمر�سوم  بموجب  �لم�سترك 
�لحجة 1438ه�، و�لتي بموجبها تقوم �لموؤ�س�سات �لمالية بالمملكة باالإبالغ 

�ال�سم،  مثل:  عنها،  �الإب��الغ  �لو�جب  �لمالية  �لح�سابات  معلومات  عن 
كانو�  �سو�ًء  بعمالئهم،  و�لخا�سة  و�لر�سيد،  �لح�ساب،  ورقم  و�لعنو�ن، 
�أو كيانات قانونية، و�لذين يعدون مقيمين لالأغر��ص �ل�سريبية  �أفر�ًد�، 
في جميع �لدول و�لواليات �ل�سريبية فيما عد� �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 
و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية، وذلك ح�سب نماذج ومدد محددة في �سبيل 
مالئمة  �إج��ر�ء�ت  ح�سب  ذلك  ويتم  �لدولي.  �ل�سريبي  �المتثال  تح�سين 
ل�سمان حماية خ�سو�سية و�سرية �لمعلومات �لتي يتم تبادلها بموجب هذه 

�التفاقية و��ستخد�مها فقط لالأغر��ص �لمحددة في �التفاقية.
�لمعنية  بالمملكة  �لمخت�سة  �ل�سلطة  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  تعد 
بتطبيق �التفاقية و�لمعيار �لم�سترك بالتعاون مع �لجهات �لحكومية ذ�ت 
و�لتاأكد  �لرقابة،  �إج��ر�ء�ت  �الإ�سر�ف على تطبيق  بما في ذلك  �لعالقة، 
�لعقوبات  وتطبيق  �لمخالفات  في  و�لنظر  �لمعنية،  �لجهات  �متثال  من 
�لالئحة  في  �ل���و�ردة  و�لغر�مات  لالأحكام  وفًقا  �لغر�مات،  وتح�سيل 
�ل�سريبية،  لالأغر��ص  �لمعلومات  عن  �الإف�ساح  عدم  بمعالجة  �لخا�سة 
لقر�ر  ووفًقا  فيها،  طرًفا  �لمملكة  تكون  �لتي  �التفاقيات  الأحكام  وفًقا 

مجل�ص �لوزر�ء رقم )108( وتاريخ 18 �سفر 1439ه�. 

الهيئة تستكمل اإلطار القانوني لتطبيق اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي

أخبار
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بن  �سهيل  �لمهند�ص  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  قام 
في  وك��ان  �لدمام،  في  �لهيئة  لفرع  ��ستطالعية  بزيارة  �أبانمي،  محمد 
��ستقباله مدير عام �لفرع، �الأ�ستاذ �سالح �لحماد. وهدفت زيارة معالي 
محافظ �لهيئة �إلى �الطالع على �سير �لعمل في �لمنطقة �ل�سرقية، و�أبرز 

معوقات �لعمل �لتي تو�جه موظفي �لهيئة. 
من  وعدد  و�الأق�سام  �الإد�ر�ت  مديري  مع  معاليه  �جتمع  �لزيارة  وخالل 

تتبع  و�آلية  �لد�خلية  �لفرع  بتنظيمات  معاليه  و�أ�ساد  �لهيئة،  م�سوؤولي 
�لمعامالت،  وت�سهيل  �الإي����ر�د�ت  زي���ادة  ف��ي  �ساهمت  و�ل��ت��ي  �ل��ح��االت، 
للمن�ساآت وتحقيق مبادئ  �لمقدمة  �لخدمة  �أد�ء  �الرتقاء في  �إلى  و�سواًل 

�لتعامالت �الإلكترونية �لحكومية بمفهومها �ل�سامل. 
وقام معالي �لمحافظ بزيارة ميد�نية الإد�ر�ت و�أق�سام �لفرع ولقاء من�سوبيها، 

وحثهم على بذل �لمزيد من �لجهود لتحقيق تطلعات �لم�سوؤولين.

المحافظ يقوم بزيارة استطالعية لفرع الدمام

تعتزم �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل، في �إطار ��ستعد�دها لتطبيق �سريبة 
�لمن�ساآت  �متثال  ت�سهيل  وبهدف  2018م،  يناير   1 في  �لم�سافة  �لقيمة 
�لبلدية  �ل�����س��وؤون  وز�رة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  توقيع  �ل�سريبة،  لمتطلبات 
و�لتنمية  �لعمل  وز�رة  مع  مماثلة  �تفاقيات  توقيعها  بعد  وذلك  و�لقروية، 

�الجتماعية، ومع وم�سلحة �لجمارك �ل�سعودية.
للزكاة  �لعامة  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �لجهود  �إط��ار  في  �التفاقية  هذه  وتاأتي 
�لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  في  ت�سجل  لم  �لتي  �لمن�ساآت  لحث  و�ل��دخ��ل، 
�أنظمة �لجهات  �لربط بين  �لت�سجيل، وبهدف  �لم�سارعة في  على �سرورة 

�لحكومية ل�سمان �متثال �لمن�ساآت لمتطلبات �ل�سريبة.
�أو�سح معالي محافظ �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل، �لمهند�ص �سهيل �أبانمي 
�أن �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل ت�سعى من خالل هذه �التفاقيات �إلى حّث 
�ل�سريبة،  �نطالق  قبل  ُمثلى  جاهزية  لتحقيق  �لت�سجيل  على  �لمن�ساآت 
من  �لجانب  هذ�  في  �لالزمة  �لنوعية  و�لخدمات  �لدعم  �سبل  كل  وتوفير 

حيث تثقيف �لمن�ساآت و�لتو��سل معها.
و�أ�ساف �أبانمي �أن لدى �لمن�ساآت �لكثير من �لخطو�ت �لتي يتوجب �لقيام 
بها ��ستعد�ًد� لتطبيق �سريبة �لقيمة �لم�سافة. ولذلك، تبذل �لهيئة �لعامة 
جاهزيتها،  ورفع  �لمن�ساآت  تلك  لدعم  و�سعها  في  ما  كل  و�لدخل  للزكاة 
د�عًيا �لمن�ساآت �لموؤهلة �لتي تتخطى �إير�د�تها �ل�سنوية 1.000.000 ريال 
�سعودي �إلى �لت�سجيل في �سريبة �لقيمة �لم�سافة عبر �لموقع �الإلكتروني 

.VAT.GOV.SA

ومن جانب �آخر �أ�ساد �لمتحدث �لر�سمي بوز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية، 
ل�سمان  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  تبذلها  �لتي  بالجهود  �لعمر،  حمد 
تطبيق �سريبة �لقيمة �لم�سافة، م�سيًد� بالخطو�ت �لتي قامت بها �لهيئة 
في دعم قطاع �الأعمال، وتقديم �لت�سهيالت �لالزمة لدعم �لقطاع وتحقيق 

جاهزيته. 
متكاملة  وفق منظومة  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  مع  نعمل  �لعمر  وقال 
بما  �سل�ص  ب�سكل  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  تطبيق  عملية  وتنفيذ  لتنظيم 

يخدم م�سلحة �لوطن.
قبل  من  و�لمعتمدة  �لم�سافة  �لقيمة  ل�سريبة  �لموحدة  �التفاقية  بموجب 
دول مجل�ص �لتعاون �لخليجي، فاإن �لمن�ساآت �لتي تتخطى �إير�د�تها �ل�سنوية 
قيمة 375.000 ريال �سعودي �ستكون ملزمة بالت�سجيل. �أما �لمن�ساآت �لتي 
ف�سيكون  �سعودي  ريال  بين 187.500 و375.000  �سنوية  �إي��ر�د�ت  تحقق 
ت�سجيلها �ختيارًيا، وُي�سمح لها با�سترد�د �ل�سريبة، بينما �لمن�ساآت �لتي تقل 

�إير�د�تها �ل�سنوية عن 187.500 ريال �سعودي فهي معفاة من �لت�سجيل.
 )VAT.GOV.SA( �لم�سافة  �لقيمة  ل�سريبة  �لر�سمي  �لموقع  �أن  يذكر 
مرجًعا  تعد  �لتي  و�لمعلومات  �الأدو�ت  من  و��سعة  مجموعة  على  يحتوي 
د�عًما للمن�ساآت لتحقيق جاهزيتها، �إلى جانب �لمو�د �لمرئية �الإر�سادية، 
وجميع �لمعلومات �لتي ت�سمل جو�نب عملية �لت�سجيل و�ال�ستعد�د لتطبيق 
�لقيمة  ل�سريبة  �لخا�سعة  و�لخدمات  �ل�سلع  قائمة  �إلى  �إ�سافة  �ل�سريبة، 

�لم�سافة.

الهيئة توقع اتفاقيات مع جهات حكومية استعدادًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
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الهيئة والجمارك توقعان مذكرة تعاون لتطوير التعاون والتنسيق في المهام المشتركة 

�الإثنين  يوم  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  و�لهيئة  �ل�سعودية  �لجمارك  وّقعت 
�لعامة،  �لجمارك  بمقر م�سلحة  تعاون  �لمو�فق 1439/2/3ه���، مذكرة 
عبد�لعزيز  بن  �أحمد  �الأ�ستاذ  معالي  �لجمارك،  ع��ام  مدير  وبح�سور 
�لحقباني، ومعالي محافظ �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل �لمهند�ص �سهيل 

بن محمد �أبانمي.
�إلى تطوير �لتعاون و�لتن�سيق في �لمهام �لم�ستركة بين  تهدف �التفاقية 
كل من �لجمارك وهيئة �لزكاة. وتاأتي �التفاقية في �إطار �سعي �لقطاعين 
�لم�ستركة  �لمهام  تنفيذ  �سُينّظم  �لذي  �لتكاملي  �لعمل  �إلى تحقيق مبد�أ 
�أهمية  وتنبع  و�لدخل،  للزكاة  �لعامة  و�لهيئة  �ل�سعودية  �لجمارك  بين 

إطالق مركز االتصال الموحد للعمالء

�التفاقية من وجود مهام و�أعمال م�ستركة م�ستجدة بين �لجانبين تتطلب 
�لتن�سيق و�لتعاون �لم�ستمر.

�لجانبين  بين  للتن�سيق  م�ستركة  لجنة  تكوين  �لتعاون  مذكرة  وتت�سمن 
تعمل على مر�جعة �للو�ئح �لتنفيذية لنظام �ل�سريبة �النتقائية و�سريبة 
�لقيمة �لم�سافة، و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها بما يتو�فق مع نظام 
�لتنفيذية،  والئحته  �لخليجي  �لتعاون  مجل�ص  ل��دول  �لموحد  �لجمارك 
وذلك تحقيًقا لالن�سجام و�لمو�ءمة في �لعمل �لم�سترك، وتجنًبا لتعار�ص 

�لمو�د �لنظامية و�الإجر�ء�ت �لمتبعة.
تحقق  �لطرفين  بين  م�ستركة  و�أعمااًل  مهام  �لتعاون  مذكرة  ت�سمل  كما 
�لم�سلحة �لعامة، وتتطلب �لتن�سيق من خالل �إطار عمل ينظم مجاالت 
على  �لب�سرية  �لكو�در  وتدريب  و�لبيانات،  �لمعلومات  وتبادل  �لتعاون 
�إجر�ء�ت �لتح�سيل في حاالت �ال�ستير�د وفًقا لوثائق متطلبات �الأعمال 
�إلى �التفاق على عقد ور�ص عمل  �لمتفق عليها بين �لطرفين، باالإ�سافة 
للمخّل�سين �لجمركيين بهدف زيادة �لوعي وتاأهيلهم لاللتز�م باالأنظمة 

و�للو�ئح و�لتعليمات، وما يطر�أ عليها من �إلغاء، �أو تعديل، �أو �إ�سافة.
كما تحتوي �التفاقية على تقديم �لدعم �لفني و�لقانوني و�الإجر�ئي بين 

�لجانبين من خالل �لتن�سيق بين �الإد�ر�ت �لمخت�سة. 

�أطلقت �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل مركز �الت�سال �لموحد للعمالء من 
�لمن�ساآت و�الأفر�د، بح�سور معالي محافظ �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل، 

�لمهند�ص �سهيل بن محمد �أبانمي، وعدد من �لمديرين �لتنفيذيين.
و�لبالغات  و�لمالحظات  �ال�ستف�سار�ت  جميع  �الت�سال  مركز  ي�ستقبل 
�لتي تخ�ص �لبر�مج �لتي تعمل عليها �لهيئة، وذلك بتفعيل رقم �الت�سال 
�ل�ساعة  من  �الأ�سبوع  �أي��ام  ط��و�ل  يعمل  و�ل��ذي   19993 للعمالء  �لموحد 

�لثامنة �سباًحا حتى �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء، ما عد� يوم �لجمعة.
لتجربة  �لعامة  �الإد�رة  �لعام على  �لم�سرف  �لمحافظ،  �أكد م�ست�سار معالي 
�الت�سال  مركز  خدمة  �إط��الق  �أن  �لفايز،  علي  �الأ�ستاذ  و�لجودة،  �لعمالء 

بالخدمات  لالرتقاء  و�لدخل  �لزكاة  هيئة  �سيا�سة  مع  تما�سًيا  ياأتي  �لموحد 
�لمقدمة للعمالء من �لمن�ساآت و�الأفر�د، وكذلك للرد على �ال�ستف�سار�ت عن 
�سريبة �لقيمة �لم�سافة و�لتي �ستطبق في 1 يناير 2018م. فمركز �الت�سال 
للزكاة،  �الإلكترونية  �لخدمات  تنفيذ  في  للعمالء  �لدعم  يقدم  �لموحد 
وعرو�ص �لتجارة، و�سريبة �لدخل كالرد على �لم�ساكل �لتقنية، وكذلك �لرد 
�الإلكترونية.  �لمن�ساآت  �ل�سلع �النتقائية، وخدمات  ��ستف�سار�ت �سريبة  على 
كما يقوم مركز �الت�سال با�ستقبال بالغات �لتهرب �لزكوي و�ل�سريبي، ويتم 
�ل�سرية  بالهيئة، مع حفظ  �لمعنية  �لتعامل معها بكل �حتر�فية مع �لجهات 
 ،19993 �لرقم  على  �لهاتفية  �لمكالمات  طريق  عن  وذلك  للمبلغ،  �لتامة 
و�لبريد   ،info@gazt.gov.sa بالهيئة  �لخا�ص  �الإلكتروني  و�لبريد 

.vat@gazt.com.sa الإلكتروني �لخا�ص ب�سريبة �لقيمة �لم�سافة�
و�أو�سح �لفايز فيما يخ�ص مو�قع �لتو��سل �الجتماعي �أنه قد تم تحديد 
من�سة »تويتر« ال�ستقبال مالحظات و��ستف�سار�ت �لعمالء و�لرد عليها عبر 
ح�ساب �لعناية بالعمالء GAZT_care، باالإ�سافة �إلى قنو�ت �إلكترونية 
متنوعة في طور �لتنفيذ للرقي في �سرعة خدمة عمالئنا لتكون بدياًل عن 
زيارة �لفروع وتحقيق �أكبر ر�سا لهم. ويقوم على مركز �الت�سال �لموحد 
�لخا�سة  �ال�ستف�سار�ت  جميع  على  للرد  مدربة  �سعودية  ن�سائية  ك��و�در 

بالعمالء و�الأفر�د عبر جميع �لقنو�ت.
عن  جديد  هو  ما  وكل  �لمقدمة،  �لخدمات  على  �الطالع  للجميع  ويمكن 
 ،www.gazt.gov.sa �لر�سمي  �لموقع  عبر  وخارجًيا  د�خلًيا  �لهيئة 

 .www.vat.gov.sa و�لموقع �لر�سمي ل�سريبة �لقيمة �لم�سافة
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توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 
�الجتماعية  و�لتنمية  �لعمل  ووز�رة  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  وقعت 
�تفاقية تبادل للمعلومات فيما بينهما. وتهدف �التفاقية �إلى �لتعاون بين 
�لطرفين لتهيئة وتنفيذ �الآلية �لمنا�سبة �لتي ت�سمح لكل منهما بالح�سول 

على �لبيانات �لتي يحتاج �إليها في تنفيذ مهامه و�خت�سا�ساته.
�لمهند�ص  و�لدخل،  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  محافظ  معالي  �التفاقية  وقع 
و�لتنمية �الجتماعية،  �لعمل  وزير  نائب  �أبانمي ومعالي  �سهيل بن محمد 
حر�ص  �إط��ار  في  �التفاقية  وتاأتي  �لحميد�ن.  �سالح  بن  �أحمد  �الأ�ستاذ 
�لهيئة و�لوز�رة على تبادل �لمعلومات �لمتو�فرة لديهما، و�لخا�سة بتقديم 
وتكامل  و�ال�ستعالم  �لتحقق  طريق  عن  منهما  لكل  �إلكترونية  خدمات 
لبر�مجها  �الأه���د�ف  تحقيق  في  �لهيئة  ت�سارك  ف��ال��وز�رة  �لمعلومات. 
�لزكوية  �إق��ر�ر�ت��ه��م  تقديم  على  �لمن�ساآت  لحث  و�لتثقيف  كالتوعية 

و�ل�سريبية تجنًبا للوقوع في �لمخالفات.
و�إطالقها  تطويرها  �لمطلوب  �لخدمات  فيه  �أو�سحا  ا  عر�سً �لطرفان  قدم 

ب�سكل متكامل بين �الأنظمة �الآلية وكذلك �لمعلومات �لمطلوبة من كل طرف. 
وي�سمل �لتعاون بين �لطرفين، تبادل �لمعلومات �لمتو�فرة لديهما في جانب 
�لتحقق و�ال�ستعالم وتحديث �لبيانات لتحقيق تكامل �لمعلومات بين �الأنظمة، 
وتالفي �الأخطاء في �إدخال �لبيانات، و�لتحقق من تطابق �لبيانات �لمتو�فرة 
لدى كل طرف، من �أجل �إطالق خدمات �إلكترونية، من �ساأنها �لت�سهيل على 

�لمو�طن، وكذلك توحيد �لبيانات �لتي ت�ستخدم الأغر��ص �لدر��سات.
ووفًقا لالتفاقية فاإنه �سيتم �لربط بين �لطرفين عن طريق �سبكة �لربط 
قبل  من  �لمتاحة   GSB �لحكومية  �لتكامل  قناة  �أو   ،GSN �لحكومية 
�لمبا�سر.  �لربط  �أو  )ي�سر(  �الإلكترونية  �لحكومية  �لتعامالت  برنامج 
وتاأتي �التفاقية في �إطار �سعي �لقطاعين �إلى تحقيق مبد�أ �لعمل �لتكاملي 
و�لقانوني  �لفني  �لدعم  وتقديم  �لم�ستركة،  �لمهام  تنفيذ  �سُينّظم  �لذي 
و�الإجر�ئي بين �لجانبين، وتقديم بيانات دقيقة في �لمعلومات �لمتبادلة 

بين �لطرفين من خالل �لتن�سيق بين �الإد�ر�ت �لمخت�سة.

الهيئة تنظم ورشة عمل لرفع 
جودة خدمة العمالء

نظمت �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل ور�سة عمل لعدد من من�سوبي فروع 
�لهيئة بح�سور م�ست�سار معالي �لمحافظ �الأ�ستاذ علي �لفايز، �لم�سرف 
�لعام على قطاع تجربة �لعمالء و�لجودة. وهدفت �لور�سة �إلى رفع م�ستوى 
��ستر�تيجية دور  للمن�ساآت وو�سع  و�ل�سكاوى  �لبالغات  �لخدمة ومعالجة 
وت�سهيل  �ال�ستف�سار�ت،  على  للرد   )19993( �لموحد  �الت�سال  مركز 
�لخدمة للمن�ساآت و�إنهاء طلباتهم، �إ�سافة �إلى و�سع �لخطط �لم�ستقبلية 

لرفع جودة �لخدمات �لمقدمة للمن�ساآت و�الأفر�د.
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غرفتا الرياض والطائف تستضيفان ورشتي 
عمل حول ضريبة القيمة المضافة

�لتجارية  �لغرف  مع  بالتعاون  و�ل��دخ��ل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  نظمت 
�لقيمة  �سريبة  ح��ول  عمل  ور�ستي  و�لطائف  �لريا�ص  في  �ل�سناعية 
�لم�سافة، وح�سر ور�ستي �لعمل عدد كبير من ممثلي �لمن�ساآت �لتجارية 
في �لمدينتين في �إطار �ال�ستعد�د لتطبيق �سريبة �لقيمة �لم�سافة في 

1 يناير 2018م، بهدف ت�سهيل �متثال �لمن�ساآت لمتطلبات �ل�سريبة.
وتاأتي ور�ص �لعمل في �إطار �سل�سلة من �لفعاليات �لتي تنظمها �لهيئة في 
عدة مدن بهدف رفع جاهزية �لمن�ساآت، و�سمان فهمها ل�سريبة �لقيمة 

�لم�سافة، و�لخطو�ت �لمطلوبة لعملية �ال�ستعد�د.
دعت �لهيئة خالل ور�ستي �لعمل �لمن�ساآت �إلى �سرورة �الحتفاظ بالدفاتر 
و�لم�ستريات،  و�لمقبو�سات،  �لمدفوعات،  قيود  تو�سح  �لتي  �لمحا�سبية 
تتخطى  �لتي  �لمن�ساآت  و�لم�سروفات. وطالبت  و�الإي��ر�د�ت،  و�لمبيعات، 

�لقيمة  �سريبة  الأغ��ر����ص  بالت�سجيل  ري��ال  مليون  �ل�سنوية  �إي��ر�د�ت��ه��ا 
�لم�سافة لتالفي �لتعر�ص للغر�مات �لمالية و�إيقاف �لخدمات �لحكومية. 
و�أو�سحت �لهيئة �أن �لت�سجيل في �سريبة �لقيمة �لم�سافة ي�سمح للمن�ساآت 

با�سترد�د �ل�سريبة �لتي تتحملها على م�سترياتها من �ل�سلع و�لخدمات.
و�أكدت �لهيئة �أنه ال يجوز للمن�ساآت فر�ص �سريبة �لقيمة �لم�سافة على �أي من 
�ل�سلع �أو �لخدمات قبل �الأول من يناير 2018. وعلى �لمن�ساآت �لموؤهلة �لمبادرة 
بالت�سجيل من خالل بو�بة �لت�سجيل �لتي ��ستحدثتها �لهيئة على �لموقع �لر�سمي 
ل�سريبة �لقيمة �لم�سافة VAT.GOV.SA، و�لذي يتميز بتوفيره مجموعة و��سعة 
من �الأدو�ت و�لمعلومات �لتي تعد مرجًعا د�عًما للمن�ساآت لتحقيق جاهزيتها، 
جو�نب  ت�سمل  �لتي  �لمعلومات  وجميع  �الإر�سادية،  �لمرئية  �لمو�د  جانب  �إلى 

عملية �لت�سجيل و�ال�ستعد�د لتطبيق �ل�سريبة. 

العدد )٥4( - محرم 1439هـ

الهيئة تدشن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة
د�سنت �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل على موقعها �الإلكتروني، بو�بة لتقديم 
�لكفاء�ت  ��ستقطاب  في  ترغب  فالهيئة  �لجن�سين.  لكال  �لتوظيف  طلبات 
�لمنظومة  تاأ�سي�ص  ف��ي  للم�ساهمة  �لتخ�س�سات  مختلف  ف��ي  �لوطنية 
�لم�ستقبلية، لبناء وقيادة عجلة �لتغيير في �قت�ساد �لمملكة، وتحقيق �أهد�ف 
روؤية �لمملكة �لطموحة، حيث تهدف �لهيئة �إلى خلق فر�ص تناف�سية، ورفع 
�لتي  �لبر�مج  �لمر�أة في �لقطاع �لحكومي، ودعم  �ل�سباب، وتمكين  ن�سبة 
تقود تنفيذها �لهيئة، و�لتي ت�ساهم في تنويع م�سادر �لدخل في �لمملكة، 

ودعم م�ساريع �لدولة لتقديم خدمة عالية �لجودة للمو�طنين و�لمقيمين. 
�أن  �ل��ح��رب��ي،  �الأ���س��ت��اذ محمد  �لب�سري،  �ل��م��ال  ر�أ����ص  ع��ام  م��دي��ر  �أك���د 

يتقدم  �أن  �أر�د  من  لكل  �لفر�سة  الإتاحة  خطة  �سمن  تاأتي  �لخطوة  هذه 
لالن�سمام �إلى �لهيئة، حيث ت�سعى ال�ستقطاب �لكفاء�ت �لوطنية من كال 
يمتلك  ممن  و�لمو�طنات  �لمو�طنين  من  �لموؤهلين  وتر�سيح  �لجن�سين، 

�لمتطلبات �الأ�سا�سية للوظائف و�لخبر�ت �لمنا�سبة. 
و�أ�سار �لحربي �إلى �أن �لموقع حالًيا يقدم مجموعة من �لوظائف �ل�ساغرة 
لكال �لجن�سين في �لتخ�س�سات �لتالية: مالية، قانون، عالقات عمالء، 
للر�غبين  ويمكن  �لمعلومات.  وتقنية  �الإد�رية  �لمعلومات  محا�سبة، نظم 
�لتالي:  �لر�بط  على  �لتوظيف  �سفحة  زي��ارة  وظائف  على  �لتقديم  في 

 .careers.gazt.gov.sa
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�لعاملة  �لمحا�سبة  مكاتب  مع  لقاء  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  عقدت 
في �لمملكة، وذلك في �إطار ما تنفذه �لهيئة من خطط وبر�مج ت�ستهدف 
�سيتم  �لتي  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  لمتطلبات  �لمن�ساآت  �متثال  ت�سهيل 

تطبيقها في 1 يناير 2018م.
على  ريال  مليون  �ل�سنوية  �إير�د�تها  تتخطى  �لتي  �لمن�ساآت  �لهيئة  وحّثت 
�لتعر�ص  لتالفي  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  الأغر��ص  �لت�سجيل  �سرورة 
للغر�مات �لمالية و�إيقاف �لخدمات �لحكومية. كما �أكدت �أهمية �لت�سجيل 
الأغر��ص �ل�سريبة، كونه ي�سمح للمن�ساآت با�سترد�د �ل�سريبة �لتي تحملتها 
�لمعامالت  تنظيم  �إل��ى  �إ�سافة  و�لخدمات،  �ل�سلع  من  م�سترياتها  على 
�لمالية من خالل �إ�سد�ر �لفو�تير �ل�سريبية، و�لتي �سوف ت�ساعد �لمن�ساآت 
�لمدخالت  على  �ل�سريبة  معرفة  على  �ل�سريبة  الأغ��ر����ص  �لم�سجلة 

)�لم�ستريات(، و�ل�سريبة على �لمخرجات )�لمبيعات( ب�سكل و��سح.
ح�سر �للقاء �لذي �فتتحه محافظ �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل، معالي 
�لذين  و�لمتخ�س�سين  �لخبر�ء  من  مجموعة  �أبانمي،  �سهيل  �لمهند�ص 
�لمبادر�ت  �إط��ار  �سمن  �للقاء  ياأتي  حيث  �لمحا�سبية،  �لمكاتب  يمثلون 

�لقيمة  �سريبة  لتطبيق  تمهيًد�  بتنظيمها  �لهيئة  تقوم  �لتي  �لتوعوية 
�لم�سافة. 

�لمهند�ص  للزكاة و�لدخل  �لعامة  �لهيئة  �للقاء قال معالي محافظ  عقب 
عملية  دعم  في  حيوًيا  دوًر�  �لمحا�سبية  �لمكاتب  »تلعب  �أبانمي:  �سهيل 
��ستعد�د �لمن�ساآت من خالل �لدور �لذي ي�سطلع به �لم�ست�سارون. ونتوقع 
من مكاتب �لمحا�سبة �لقيام بالتاأكد من جاهزية عمالئها من �لمن�ساآت 
تتعاون  و�أن  بال�سريبة،  �لخا�سة  �لمتطلبات  ��ستكمال  على  وم�ساعدتهم 
�لمن�ساآت في هذ� �لجانب وت�سارع بالت�سجيل الأغر��ص نظام �ل�سريبة قبل 

�لموعد �لمحدد«.
�لتي  �لموؤهلة  �لمن�ساآت  دع��ت  قد  و�لدخل  للزكاة  �لعامة  �لهيئة  كانت 
�لت�سجيل  �إل��ى  �سعودي  ري��ال   1.000.000 �ل�سنوية  �إير�د�تها  تتخطى 
الأغر��ص �سريبة �لقيمة �لم�سافة، وذلك عبر �لموقع �الإلكتروني ل�سريبة 
�لقيمة �لم�سافة VAT.GOV.SA. فيما تم منح �لمن�ساآت �ل�سغيرة �لتي 
�سعودي  ريال   1.000.000 و   375.000 بين  �ل�سنوية  �إير�د�تها  تتر�وح 

مهلة ال�ستكمال عملية �لت�سجيل الأغر��ص �ل�سريبة.

الهيئة تنظم لقاء مع مكاتب المحاسبة لتأكيد أهمية 
امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة



الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية
لنظام ضريبة القيمة المضافة

)الجزء الثاني(
تضم الالئحُة التنفيذية 79 مادًة موزعًة على 12 فصاًل، وتوضح كيفية التسجيل 
في ضريبة القيمة المضافة والمنشآت الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة.

وافق جملُس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة  معايل وزير املالية، حممد اجلدعان على الالئحة 
التنفيذية لضريبة القيمة املضافة استعداًدا لتطبيقها يف 1 يناير 2018م. ومتَّ نشر الالئحة التنفيذية يف 
والدخل  الزكاة  جملة  وتستكمل   .2017 سبتمرب   22 املوافق   ،1439-1-1 بتاريخ  القرى«  الرسمية»أم  اجلريدة 

خالل هذا العدد نشر اجلزء الثاين من لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة.

المادة الخامسة والعشرون:
مكان �لتوريد - خدمات �أخرى

و�لتعليمية  و�لريا�سية  و�لفنية  �لثقافية  �ل��خ��دم��ات  ت��وري��د  م��ك��ان  ي��ع��دُّ   .1
�أو  �إلى �لفعاليات �لتي تقام في موقع محدد،  و�لترفيهية بما فيها �لدخول 
تقديم �لخدمات �لتعليمية في مكان محدد، هو �لموقع �لفعلي �لذي تقدم 

فيه تلك �لخدمات.

ي�سمل توريد �لخدمات �لمتعلقة بنقل �ل�سلع �أو �لركاب �لخدمات �الآتية:  .2
و�لر�سوم  و�ل��رب��ط  �لر�سيف  �إل��ى  �لو�سول  ر�سوم  وت�سمل  �لميناء  ر�سوم  �أ. 

و�لمو�قف.
�لر�سوم �لجمركية ور�سوم �لتخلي�ص �لجمركي و�لهجرة �لمتعلقة بالنقل. ب. 

خدمات �لمالحة �لجوية. ج. 
خدمات �الإر�ساد. د. 
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الأغر��ص هذه �لمادة، يعدُّ �أي مما يلي دلياًل على �لنقل �إلى دولة �لمق�سد:  .3
�لم�ستند�ت �لتجارية �لتي تبين هوية �لعميل ومكان ت�سليم �ل�سلع. �أ. 

م�ستند�ت �لنقل �لتي تدل على ت�سليم �أو ��ستالم �ل�سلع في دولة �لمق�سد. ب. 
�لبيان �لجمركي �إن وجد. ج. 

للهيئة رف�ص �لم�ستند�ت �لتي قدمها �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �إذ� كانت   .4
ال تمثل دلياًل كافيًا على نقل �ل�سلع �إلى دولة �لمق�سد، ويعامل �لتوريد على 
�أنه توريد تمَّ دون نقل �أو �إر�سال من �لمملكة وذلك �إلى حين تقديم �لدليل.

عند تاأ�سي�ص �لخدمات �الإلكترونية �لمن�سو�ص عليها في �التفاقية، للهيئة   .5
يزود  �أن  بيني،  بتوريد  قام  �إذ�  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  من  تطلب  �أن 
�لهيئة بمعلومات تتعلق بعملية �لتوريد بغر�ص ت�سجيلها في �لنظام، وللهيئة 

�أن تقرر �سيغة �لنماذج �لو�جب �لتقيد بها لتقديم تلك �لمعلومات.
�لف�سل �لخام�ص:
�لتوريد�ت �لمعفاة

المادة التاسعة والعشرون:
�لخدمات �لمالية

�لمحددة  �لمالية  �لخدمات  توريد�ت  �لم�سافة،  �لقيمة  ُتعفى من �سريبة    .1
في هذه �لمادة، وي�ستثنى من ذلك �لحاالت �لتي يكون فيها �لمقابل و�جب 

�ل�سد�د عن �لخدمة قد �سدد �سر�حًة كر�سم �أو عمولة �أو خ�سم تجاري.
يعدُّ من قبيل �لخدمات �لمالية ما يلي:  .2

�أي  �أو  �أي �سند مالي  �أو  �أي تعامل في نقود  �أو  ��ستالم  �أو  �أو تحويل  �إ�سد�ر  �أ. 
�أور�ق نقدية �أو �أو�مر �سد�د مال.

تقديم �أي �ئتمان �أو �سمان �ئتمان. ب. 
ت�سغيل �أي ح�ساب جاٍر �أو ح�ساب �إيد�ع �أو ح�ساب توفير. ج. 

�لدين  ومبادالت  و�لمبادالت  و�لخيار�ت  �لم�ستقات  مثل  �لمالية  �الأدو�ت  د. 
و�لعقود �الآجلة.

حيث  من  وت�سابه  �سرعًا،  معتمدة  عقود  وفق  تقدم  �إ�سالمية  مالية  منتجات  �أي   .3
�لهدف �لمق�سود �لمنتجات �لمالية �لتقليدية وتحقق جوهريًا نف�ص �آثارها، �سوف 

تعامل نف�ص معاملة �لمنتجات �لمالية �لتقليدية لغر�ص �الإعفاء من �ل�سريبة.
مالي  منتج  من  كجزء  موؤقتًا  �ل�سلع  ملكية  نقل  فيها  يتم  �لتي  �لحاالت  في   .4
�سرعي �أو ك�سمان متعلق بالتمويل �أو �أي تدبير �آخر، ولكن ال يق�سد بحيازة 
تلك �ل�سلع �أن تمرر ب�سفة د�ئمة �إلى متلقي �لمنتج �لمالي ، فاإن نقل هذه 

�ل�سلع ال يعدُّ توريدً� منف�ساًل ل�سلع.
يعدُّ توريًد� منف�ساًل لل�سلع �لتي يتم نقلها ك�سمان مرتبط بتمويل �أو �أي تدبير 
�آخر، عندما يكون للمحول له �لحق في ممار�سة كامل �ل�سالحيات في �لت�سرف 

بال�سلع �أو عندما يتحول �لنقل �إلى نقل غير موؤقت.
هذه  من  و�لثالثة  �لثانية  �لفقرتين  في  عليها  �لمن�سو�ص  للمبادئ  وفقًا   .5
�لمادة، تعدُّ �لقائمة �الآتية قائمة غير ح�سرية بالتوريد�ت �لتي تعدُّ خدمات 

مالية معفاة:
�أي �سكل من  �أو ر�سوم �الإقر��ص �لمحّملة بهام�ص ربح �سمني عن  �لفائدة  �أ. 

�أ�سكال �الإقر��ص بما في ذلك �لقرو�ص وبطاقات �الئتمان.
�أو وفقًا  �أو ر�سوم �الإقر��ص �لمحّملة بهام�ص ربح �سمني عن رهن  �لفائدة  ب. 

لترتيب م�ساركة متناق�سة.
�لفائدة �أو ر�سوم �الإقر��ص �لمحّملة بهام�ص ربح �سمني عن �لتمويل بما في  ج. 
لعقود  وفقًا  �أو  �ل�سر�ء  �لتاأجير مع حق  ومنتجات  �لتاأجيري،  �لتمويل  ذلك 

�لمر�بحة.
�لعموالت �لمحّملة على هام�ص ربح �سمني �أو فرق �سمني بين �سعري �لعر�ص  د. 

و�لطلب عن خدمات �ل�سم�سرة �أو بموجب عقد م�ساربة �أو عقد وكالة.

توريد �أفر�د �لطاقم. ه. 
�ل�سحن و�لتفريغ �أو �إعادة �ل�سحن. و. 

ت�ستيف �لب�سائع. ز. 
�لفتح من �أجل �لتفتي�ص. ح. 

خدمات اأمن الحمولة. ط. 
�أو  �لجوي  �ل�سحن  و�سند�ت  �ل�سحن  و�سهاد�ت  وثائق  تعديل  �أو  �إع���د�د  ي. 

�لبحري.
�لتعبئة و�لتغليف �لالزم للنقل. ك. 

خدمات �لتخزين. ل. 
�أماكن تقديمها �لمن�سو�ص عليها  عند تحديد مكان توريد �لخدمات وفق   .3
في �التفاقية، فاإنه �إذ� تمَّ �أد�ء جزء من خدمة ما في �لمملكة وجزء �آخر 
من نف�ص �لخدمة خارج �لمملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه �لخدمة وفقًا للجزء 

�لذي وقع في �لمملكة و�لجزء �لذي وقع خارجها.
الأغر��ص تطبيق �التفاقية و�لنظام وهذه �لمادة، ال تعدُّ �لخدمات �لمقدمة   .4

خارج �لمملكة �سمن �لخدمات �لمقدمة د�خل �لمملكة.

المادة السادسة والعشرون:
�ل�سلع �لو�قعة في �لمملكة

دون �الإخالل باالأحكام �لو�ردة في �التفاقية و�لنظام وهذه �لالئحة، يعدُّ توريد 
�ل�سلع �لو�قعة في �لمملكة دون �نتقالها خارجها توريدً� د�خل �لمملكة.

�ل�سلع  تعدُّ  ال  و�لنظام،  لالتفاقية  وفقًا  �ل�سلع  توريد  موقع  تحديد  الأغر��ص 
�لو�قعة خارج �لمملكة، �سلعًا و�قعة فيها.

المادة السابعة والعشرون:
�ل�سلع �لمباعة مع �لنقل

 مع مر�عاة �لفقرة �لثانية من هذه �لمادة، يعدُّ من قبيل توريد �ل�سلع مع �لنقل 
�أو �الإر�سال، �لحاالت �لتي يتفق فيها �لمورد مع �لعميل على �أن نقل �ل�سلع �إلى 

�لعميل نتيجة لذلك �لتوريد.
 في حاالت نقل �ل�سلع مبا�سرة من دولة �إلى �أخرى وكان �لنقل يتعلق بتوريد�ت 
�إليها لعمالء مختلفين، فاإن تلك �لتوريد�ت تعدُّ  عدة على ذ�ت �ل�سلع �لم�سار 
بمثابة توريد و�حد تمَّ مع �لنقل �أو �الإر�سال، والأغر��ص هذه �لمادة يعدُّ �لتوريد 
مع �لنقل �أو �الر�سال هو �لتوريد �الأول �لذي يكون فيه �لمورد �أو �لعميل م�سوؤواًل 

عن ترتيب �لنقل.
 في �لحاالت �لتي يكون فيها نقل �ل�سلع �لى �لمملكة قد بدء من خارج �إقليم دول 
�لمجل�ص، فاإنه يعدُّ بمثابة توريد ل�سلع في �لمملكة �إذ� تمَّ ��ستير�د �ل�سلع �إلى �لمملكة 
وفقًا لنظام �لجمارك �لموحد قبل حدوث �لتوريد. ويعدُّ �أي توريد لتلك �ل�سلع قبل 

��ستير�دها وفقًا لنظام �لجمارك �لموحد، على �أنه قد تمَّ خارج �لمملكة.

المادة الثامنة والعشرون:
�لمتطلبات �لثبوتية للتوريد�ت �لد�خلية

توريد�ت  بعمل  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  فيها  يقوم  �لتي  �لحاالت  في    .1
فاإنَّ على  �أخرى  �إلى �سخ�ص مقيم في دولة ع�سو  �لمملكة  بينية من  ل�سلع 
دولة  �إلى  �ل�سلع  نقل  على  يدل  بما  �الحتفاظ  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص 

�لمق�سد.
قد  �ل�سلع  �أن  على  يدل  ما  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  لدى  يوجد  لم  �إذ�   .2
تمَّ نقلها خالل �ستين )60( يومًا من حدوث �لتوريد، فعليه �أن يعامل ذلك 
حين  �إل��ى  وذل��ك  �لمملكة  من  �إر�سال  �أو  نقل  دون  تمَّ  قد  �أن��ه  على  �لتوريد 

�لح�سول على �لدليل.
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�أو �الأور�ق  �أو نقل �سند�ت �لدين،  �إ�سد�ر  يعدُّ توريدً� معفيًا لخدمة مالية،   .6
تثبت  للنقل  قابلة  �أخرى  م�ستند�ت  �أي  �أو  ملكية،  �لتي  تمثل  �لمالية حقوق 

�لتز�م بدفع مقابل نقدي لحاملها.
يعدُّ توريدً� معفيًا لخدمة مالية، توفير �أو نقل عقد تاأمين على �لحياة �أو عقد   .7

�إعادة تاأمين على �لحياة.
يق�سد بعقد �لتاأمين على �لحياة، �أي عقد تاأمين تقليدي �أو تكافلي �أو �أي   .8
�سد�د  عنه  ينتج  �لمملكة،  في  له  ر مرخ�ص  موفِّ يقدم من  �إ�سالمي  تاأمين 
مبلغًا م�سروطًا عند �لوفاة �أو عند حدوث و�قعة موؤثرة على �لحياة ، �أو �أي 

عقد م�سابه يقدمه مورد غير مقيم.

المادة الثالثون:
تاأجير عقار �سكني �أو �لترخي�ص ب�سغله

�لقيمة  �سريبة  من  يعفى  �لالئحة،  هذه  في  �أخ��رى  �أحكام  �أي  مر�عاة  مع   .1
�لم�سافة توريد �لعقار �ل�سكني على �سبيل �لتاأجير �أو �لترخي�ص.

�إقامة  مكان  �أو  مقر  به  يق�سد  �ل�سكني  �لعقار  ف��اإنَّ  �لمادة  هذه  الأغر��ص   .2
م�سمم الأن ي�سغله �لب�سر ب�سكٍل د�ئم، وي�سمل ذلك:

مثل  كمنزل  ��ستعماله  �لمر�د  �أو  �لم�ستعمل  �لمنقول  غير  �لثابت  �لعقار  �أ. 
�لبيوت و�ل�سقق و�لوحد�ت �ل�سكنية،

�أن يكون �لم�سكن �لرئي�ص ل�سخ�ص بما في  �لعقار�ت �الأخرى �لمر�د منها  ب. 
ذلك �لماأوى �ل�سكني للطالب وتالميذ �لمد�ر�ص.

يعدُّ  ال  �لمادة،  و�لثانية من هذه  �الأولى  �لفقرتين  في  ورد  بما  �إخالل  دون   .3
لل�سيوف  م�ساكن  �أو  نزل  �أو  فندق  �أي  �لمادة  هذه  الأغر��ص  �سكنيًا  عقاًر� 
�أي مبان �أخر م�سممة لتقديم ماأوى  �أو  �أو �لماأوى �لمخدوم  �أو ��ستر�حات 

موؤقت للزو�ر �أو �لم�سافرين.
ت�سمل �لعقار�ت �ل�سكنية ما يقع �سمن �لحدود �لملحقة نظاميًا بالممتلكات   .4
�أي  �أو  و�لم�ساحات  �لخا�سة  و�لمو�قف  �لحد�ئق  ذلك  في  بما  و�لعقار�ت 

ملحقات �أخرى تعدُّ جزءً� د�ئمًا من �لعقار.
�لف�سل �ل�ساد�ص:

�لتوريد�ت �لخا�سعة لن�سبة �ل�سفر

المادة الحادية والثالثون:
�لتوريد�ت �لخا�سعة لن�سبة �ل�سفر

تخ�سع توريد�ت �ل�سلع و�لخدمات �لمدرجة في هذ� �لف�سل لن�سبة �ل�سفر وفقًا 
لالتفاقية و�لنظام.

تعامل توريد�ت �ل�سلع �أو �لخدمات �لتي تكون معفاة طبًقا للف�سل �لخام�ص من 

هذه �لالئحة وكانت في نف�ص �لوقت خا�سعة لل�سريبية بن�سبة �ل�سفر وفقًا لهذ� 
�لف�سل من هذه �لالئحة، معاملة �لتوريد �لخا�سع لن�سبة �ل�سفر.

المادة الثانية والثالثون:
�سادر�ت �ل�سلع من �لمملكة

مكان  �إلى  �لمملكة  من  �لم�سدرة  �ل�سلع  على  �ل�سفر  ن�سبة  تطبيق  لغر�ص   .1
خارج �إقليم دول �لمجل�ص، فاإنه يجب على مورد تلك �ل�سلع �أن يملك دلياًل 
خالل ت�سعين )90( يومًا من تاريخ حدوث �لتوريد على �أن تلك �ل�سلع قد تمَّ 

نقلها من �إقليم دول �لمجل�ص.
2.  ال يحق لل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لذي ال يوجد لديه دليل �أن �ل�سلع قد 
تمَّ نقلها من �إقليم دول �لمجل�ص، بعد مرور ت�سعين )90( يومًا من حدوث 
�لتوريد، �أن يعامل تلك �ل�سلع على �أنها قد �سدرت خارج �إقليم دول �لمجل�ص.
الأغر��ص هذه �لمادة، يجب �أن يت�سمن �لدليل على �أن �ل�سلع قد تمَّ نقلها من   .3

�إقليم دول �لمجل�ص على �الأقل ما يلي:
في  مماثلة  �إد�رة  �أو  �لجمارك  �ل�سادرة عن م�سلحة  �لت�سدير  م�ستند�ت  �أ. 
للت�سدير  ر�سميًا  تخلي�سها  تمَّ  قد  �ل�سلع  �أن  يثبت  بما  �أخ��رى،  ع�سو  دولة 

نيابة عن �لمورد �أو �لعميل بالن�سبة �إلى ذلك �لتوريد.
م�ستند�ت تجارية تبين هوية �لعميل ومكان ت�سليم �ل�سلع. ب. 

م�ستند�ت �لنقل �لد�ّلة على �أن ت�سليم �أو ��ستالم �ل�سلع قد تمَّ خارج �إقليم  ج. 
دول �لمجل�ص.

لم  �إذ�  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  قدمها  �لتي  �لم�ستند�ت  رف�ص  للهيئة   .4
ت�سكل هذه �لم�ستند�ت دلياًل كافيًا على �أن �ل�سلع قد تمَّ نقلها من �إقليم دول 
�لمجل�ص، وفي هذه �لحالة يعامل �لتوريد على �أنه لي�ص بت�سدير من �إقليم 

دول �لمجل�ص �إلى حين تقديم �لدليل �لمذكور في وقت الحق.
تعامل معامالت �لتوريد �لتي تتم بعد �إتمام �إجر�ء�ت �لت�سدير، تعامل على   .5
�أنها خا�سعة لن�سبة �ل�سفر �سريطة �أن يملك �لمورد �لم�ستند�ت �لتجارية 
وم�ستند�ت �لنقل �لمقررة في �لفقرة �لثالثة من هذه �لمادة وذلك الإثبات 
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في  �إليها  �لم�سار  �لمدة  خالل  �لمجل�ص،  دول  �إقليم  خارج  �إلى  �ل�سلع  نقل 
�لفقرة �الأولى من هذه �لمادة.

موؤقتًا  ��ستير�دها  تمَّ  �لتي  �لمنقولة  لل�سلع  �لت�سدير  �إعادة  عمليات  جميع   .6
�إلى �لمملكة الأجل �لت�سليح �أو �لتحويل �أو �لتعديل تخ�سع لنف�ص �لمتطلبات 

�لثبوتية �لو�ردة في هذه �لمادة.
�لر�سوم  تعليق  لنظام  خ�سوعها  �أثناء  �لمملكة  في  �لموجودة  �ل�سلع  توريد   .7
لن�سبة  خا�سع  �أنه  على  يعامل  �لموحد،  �لجمارك  لنظام  وفقًا  �لجمركية، 
وقت  �ل�سلع  بموقع  تتعلق  كافية  باأدلة  �لمورد  �حتفاظ  �سريطة  �ل�سفر، 

�لتوريد.

المادة الثالثة والثالثون:
�لخدمات �لموّردة لغير مقيمي دول �لمجل�ص

يعدُّ توريد �لخدمات �لذي يقوم به �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �إلى عميل لي�ص 
له مكان �إقامة في �أي دولة ع�سو على �أنه خا�سع لن�سبة �ل�سفر عند ��ستيفاء 

جميع ال�شروط الآتية:
�لخا�سة  للحاالت  وفقًا  ع�سو  دول��ة  �أي  في  �لخدمات  تلك  توريد  يقع  �أال  �أ. 

�لمدرجة في �لمو�د �ل�سابعة ع�سرة حتى �لحادية و�لع�سرين من �التفاقية.
مكان  له  �لعميل  �أن  على  دليل  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  لدى  يكون  �أال  ب. 

�إقامة في �أي دولة ع�سو، ولديه دليل على �أنه مقيم خارج دول �لمجل�ص.
�أاّل ي�ستفيد �لعميل �أو �أي �سخ�ص �آخر من �لخدمات �أثناء تو�جد �أي منهم  ج. 

في دولة ع�سو.
�أنَّ �لخدمات ال توؤدى على �أي �سلع ملمو�سة �أو عقار موجود د�خل دولة ع�سو  د. 

�أثناء عملية �لتوريد.
�أنَّ �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة يرغب في �أن يتمَّ ��ستهالك �لخدمات من  ه�. 

قبل �لعميل خارج �إقليم دول �لمجل�ص.
�أال يكون لدى �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة دليل على �أنه �سيتم �النتفاع من  و. 

تلك �لخدمات د�خل �إقليم دول �لمجل�ص.

المادة الرابعة والثالثون:
خدمات نقل �ل�سلع و�لركاب من و�إلى �لمملكة و�لتوريد�ت ذ�ت �ل�سلة.

�لو�ردة في هذه  وفقًا لالأحكام  �ل�سفر  لن�سبة  لل�سلع  �لدولي  �لنقل  يخ�سع   .1
�لالئحة.

يخ�سع �لنقل �لدولي للركاب لن�سبة �ل�سفر وفًقا لالأحكام �لو�ردة في هذه   .2
�لالئحة، في �لحاالت �الآتية:

�أن يتمَّ �لنقل بو��سطة �أية و�سيلة من و�سائل �لنقل �لموؤهلة. �أ. 
�أن يتمَّ �لنقل بو��سطة رحالت نقل ركاب مجدولة �أو بو��سطة رحالت بحرية  ب. 

تتم وفقًا لجدول زمني معلن.
�لخدمات �لمرتبطة مبا�سرة �أو عر�سيًا بتوريد �لنقل �لدولي للركاب تخ�سع   .3

لن�سبة �ل�سفر وت�سمل هذه �لخدمات ما يلي:
نقل �أمتعة �لم�سافرين بما في ذلك �لحيو�نات �الأليفة و�لدر�جات وعربات  �أ. 

�الأطفال ور�سوم وزن �الأمتعة �لز�ئدة.
نقل �لمركبات و�لمقطور�ت �لخا�سة بالم�سافرين. ب. 

ر�سوم �لنقل �لجوي للركاب و�ل�سحن �لجوي �الإ�سافي. ج. 
حجز �لمقاعد. د. 

ر�سوم قمر�ت ومق�سور�ت �لنوم. ه�. 
يخ�سع لن�سبة �ل�سفر توريد و�سائل �لنقل �لموؤهلة، �أو �ل�سفن �أو �لطائر�ت   .4
لل�سلع  �لدولي  �لنقل  ��ستخد�مها  من  �لرئي�ص  �لغر�ص  ليكون  �أع��دت  �لتي 

و�لركاب.
في  �ل��و�رد  للتعريف  وفقًا  �لركاب،  �أو  �ل�سلع  بنقل  �ل�سلة  ذ�ت  �لخدمات   .5

�إذ�  �ل�سفر  لن�سبة  تخ�سع  �لالئحة.  هذه  من  و�لع�سرين  �لخام�سة  �لمادة 
كانت:

خدمات م�ساندة لتوريد نقل دولي خا�سع لن�سبة �ل�سفر. �أ. 
مرتبطة بو�سائل �لنقل �لموؤهلة في �لمطار �أو �لميناء. ب. 

تخ�سع لن�سبة �ل�سفر �أي �سيانة �أو �إ�سالح �أو تعديل لو�سائل �لنقل �لموؤهلة،   .6
من  وغيرها  لال�ستهالك  �لقابلة  و�لمو�د  �لغيار  قطع  توريد  ذلك  في  بما 
�لمكونات �ل�سرورية �لتي يتم تركيبها �أو دمجها في و�سائل �لنقل �لمعنية 
فيما يتعلق بتلك �لخدمات، �سريطة �أن يكون لدى �لمورد �سهادة من �لعميل 
وكان  �لموؤهلة،  �لنقل  بو�سائل  ترتبط  �لموردة  و�لخدمات  �ل�سلع  باأن  تفيد 
�أو  �لطائرة  �أو  �لمركبة  ت�سغيل  ��ستمر�ر  �سمان  هو  �لتوريد  من  �لغر�ص 

�ل�سفينة كو�سيلة نقل موؤهلة.
و�سائل  على  وملمو�ص  فعلي  ب�سكٍل  و�الإ�سالح  �ل�سيانة  خدمات  تنفذ  �أن  على 

�لنقل �لموؤهلة ليتم �حت�ساب �ل�سريبة بن�سبة �ل�سفر بموجب هذه �لفقرة.
الأغر��ص هذه �لمادة يق�سد بالنقل �لدولي توريد خدمة �لنقل عن طريق   .7
مركبة �أو طائرة �أو �سفينة مع �سائق �أو طيار �أو طاقم ح�سب مقت�سى �لحال 
لغر�ص تاأدية تلك �لخدمة، �سريطة �أن تكون خدمة �لنقل �لدولي مت�سمنة 

نقل لل�سلع �أو �لركاب من و�إلى �لمملكة.
لنقل  معدة  طائرة  �أو  �سفينة  �أو  مركبة  �أي  �لموؤهلة  �لنقل  بو�سائل  ُيق�سد   .8
ع�سرة )10( �أ�سخا�ص كحدٍّ �أدنى �أو معدة لنقل �ل�سلع على �أ�سا�ص تجاري 

ويكون �لغر�ص �لرئي�ص منها �لقيام بالنقل �لدولي.
��ستخد�مها  �أو  تحويلها  تمَّ  نقل  و�سيلة  �أي  �لموؤهلة  �لنقل  و�سائل  من  تعدُّ  وال 

الأغر��ص ترفيهية �أو �سخ�سية.

المادة الخامسة والثالثون:
�الأدوية و�لمعد�ت �لطبية

�لمجل�ص،  لدول  �ل�سحة  وزر�ء  لجنة  تقرها  �إ�سافية  �سو�بط  �أية  مر�عاة  مع 
ت�سري ن�سبة �ل�سفر على توريد�ت �أي �أدوية موؤهلة �أو �سلع طبية موؤهلة.

الأغر��ص هذه �لمادة، تعدُّ �الأدوية و �ل�سلع �لطبية موؤهلة وفًقا الأي ت�سنيفات قد 
ت�سدر من وز�رة �ل�سحة �أو �أي جهة مخت�سة في �لمملكة.

المادة السادسة والثالثون:
توريد�ت �لمعادن �ال�ستثمارية

يخ�سع لن�سبة �ل�سفر �أول توريد للمعادن �لموؤهلة �لذي يقوم به منتج �لمعدن 
�أو معالجه.

 يخ�سع لن�سبة �ل�سفر منح �أو �لتنازل عن �أو ترك �أي حق �أو م�سلحة �أو مطالبة 
الأي توريد معدن موؤهل لال�ستثمار �إذ� كان ذلك �لحق �أو �لم�سلحة �أو �لمطالبة 

تعدُّ نقاًل لحيازة �ل�سلع �أو تمنح حًقا بذلك.
نف�ص  تحمل  �لمادة  هذه  في  �ل��و�ردة  �لتعريفات  تعدُّ  �لالئحة،  هذه  الأغر��ص   

�لمعاني �لممنوح �أدناه.
�لمعادن �لموؤهلة هي: �أ. 

�لذهب.
�لف�سة.

�لبالتين.
يعدُّ �لمعدن �لموؤهل على �أنه تمَّ توريده لال�ستثمار �إذ� كان م�ستوى نقائه ال  ب. 

يقل عن )99%( ويكون قابل �لتد�ول في �سوق �ل�سبائك �لعالمية.
�لمعادن  و��ستخال�ص  تعدين  عمل  ي���ز�ول  �سخ�ص  �أي  بالمنتج  يق�سد  ج. 

�لموؤهلة.
معدنًا  ت�سبح  لكي  �سلعة  تنقية  عمل  ي��ز�ول  �سخ�ص  �أي  بالمعالج  ُيق�سد  د. 

موؤهاًل وذلك عن طريق �أي نوع من �أنو�ع �لمعالجة.
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�لف�سل �ل�سابع:
قيمة �لتوريد�ت �لخا�سعة لل�سريبة.

المادة السابعة والثالثون:
�الأ�سخا�ص �لمرتبطون

�لحاالت  فاإنَّ  �التفاقية،  عليها  ن�ست  �لتي  �لعامة  �لمبادئ  �إلى  باالإ�سافة   .1
�لو�ردة في هذه �لمادة تحدد �إذ� كان �سخ�سان �أو �أكثر �سيعاملون كاأ�سخا�ص 

مرتبطين الأغر��ص تطبيق �التفاقية و�لنظام.
ذلك  كان  �إذ�  �آخر  طبيعي  �سخ�ص  باأي  مرتبطًا  �لطبيعي  �ل�سخ�ص  يعدُّ    .2
�لدرجة  حتى  له  قريبًا  �أو  لل�سخ�ص،  �سهرً�  �أو  زوج��ًا  هو  �الآخ��ر  �ل�سخ�ص 

�لر�بعة.
3-              يعدُّ �لموظفون و رب �لعمل و�سركاءه، و�ل�سركاء في �أي �سر�كة 

�أ�سخا�سًا مرتبطين الأغر��ص �لنظام.
�أ�سخا�سًا مرتبطين  و�الأ�سخا�ص �العتباريون يعدون  �لطبيعيون  �الأ�سخا�ص   .4

الأغر��ص �لنظام في �لحاالت �الآتية:
�أو من ي�سع �لخطط في  �أو مدير�  �لطبيعي عندما يكون �سريكا  �ل�سخ�ص  �أ. 

�ل�سخ�ص �العتباري.
ا منفردً� �أو مع �سخ�ص مرتبط  �ل�سخ�ص �لطبيعي �لذي ي�سيطر �أو يملك �إمَّ ب. 
�لمئة  في  خم�سين  من  �أكثر  على  �لمادة  لهذه  وفقًا  مرتبطين  �أ�سخا�ص  �أو 
�العتباري  �ل�سخ�ص  قيمة  �أو  �لت�سويت  حقوق  �أو  �لمال  ر�أ�ص  من   )%50(

�سو�ء وفي جميع �لحاالت �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر .
حاز  �إذ�  مرتبطون،  م�ستركة  �سيطرة  تحت  �العتباريون  �الأ�سخا�ص  يعدُّ   .5
ر�أ�ص  من   )%50( �لمئة  في  خم�سين  من  �أكثر  على  �أكثر  �أو  و�حد  �سخ�ص 
حقوق  من   )%50( �لمئة  في  خم�سين  من  �أكثر  يملك  �أو  ي�سيطر  �أو  �لمال 
�لحاالت  من  �أي  في  مبا�سر  غير  �أو  مبا�سر  ب�سكٍل  �لقيمة  �أو  �لت�سويت 

�ل�سابقة وفي �سخ�سين �عتباريين �أو �أكثر.
الأغر��ص  مرتبطون  م�ستفيدين،  و�أي  �لوقف  وناظر  �لتفلي�سة  �أمين  يعدُّ   .6

�لنظام.

المادة الثامنة والثالثون:
�لقيمة �ل�سوقية �لعادلة

يوؤخذ بالقيمة �ل�سوقية �لعادلة ولي�ص بقيمة �لتوريد �لمدفوعة، عند تحقق   .1
جميع �لحاالت �الآتية:

في  معرف  هو  كما  �لعالقة  ذوي  �الأط���ر�ف  بين  �لتوريد  ح�سل  ما  متى  �أ. 
�التفاقية �أو هذه �لالئحة.

قيمة �لتوريد �أقل من �لقيمة �ل�سوقية �لعادلة. ب. 
�إذ� كان �لعميل لي�ص له حق في �أي خ�سم كامل ل�سريبة �لمدخالت فيما  ج. 

يتعلق بالتوريد.
�ل�سوقية  �لقيمة  بعبارة  ُيق�سد  �لمادة،  هذه  من  �الأول��ى  �لفقرة  الأغر��ص   .2
نظير  �لم�ستحق  �لمقابل  و�لخدمات،  �ل�سلع  بتوريد  يتعلق  فيما  �لعادلة 
توريد�ت �سلع وخدمات مماثلة ومتز�منة تقدم بمرونة بين �أ�سخا�ص لي�سو� 

�أ�سخا�سًا مرتبطين.
�لتوريد �لمماثل و�لمتز�من يعني توريدً� �آخر ل�سلع �أو خدمات �إما من نف�ص   .3
نوع �ل�سلع و�لخدمات �لتي تمَّ توريدها �أو تكون مطابقة �أو م�سابهة لها �إلى 

حدٍّ كبير.
ويجب �لتاأكد من ذلك ��ستنادً� �إلى عو�مل ت�سمل �لخ�سائ�ص و�لجودة و�لكمية 

لل�سلع و�لخدمات، ومكان وتاريخ �لتوريد و�سمعة �لمورد.
في �لحاالت �لتي ال يمكن فيها �لتاأكد من حدوث توريد متز�من وم�سابه،   .4
للقيمة  بديلة  قيمة  تقرير  �أن  �لهيئة  �أو  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  يجوز 
�ل�سلع  لتوريد  م�سابهة  �أخ��رى  معامالت  �إل��ى  ��ستنادً�  �لعادلة  �ل�سوقية 
و�لخدمات �أو ��ستنادً� �إلى �لتكلفة �لتي تحملها �لمورد �لذي قام بالتوريد؛ 

�أيهما �أكبر. ويرجح قر�ر �لهيئة عند �الختالف.

المادة التاسعة والثالثون:
قيمة توريد�ت محددة خا�سعة لل�سريبة-�لتوريد �لمفتر�ص

ب�سبب  �لمفتر�ص  �لتوريد  معاملة  خدمات  �أو  �سلع  توريد  معاملة  حال  في   .1
تعدُّ  فعندئٍذ  �القت�سادية  �الأن�سطة  غير  لغر�ص  �أو  مقابل  دون  به  �لقيام 

قيمتها على �أنها �سعر �ل�سر�ء �أو تكلفة تلك �ل�سلع �أو �لخدمات.
خ�سم  تمَّ  �إذ�  �إالَّ  �أن�سئت  �أنها  على  �لمفتر�ص  �لتوريد�ت  مع  �لتعامل  يتمُّ  وال 

�سريبة �لمدخالت على �لتوريد�ت من �لمورد.
وقت  �لتكلفة  �أو  �ل�سر�ء  �سعر  من  �لتاأكد  فيها  يت�سنى  ال  �لتي  �لحاالت  وف��ي 

�لتوريد، فتعد قيمة تلك �لتوريد�ت هي �لقيمة �ل�سوقية �لعادلة لها.
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القيمة  هي  القت�شادي  الن�شاط  توقف  عند  المفتر�ص  التوريد  قيمة  تعدُّ   .2
وذلك  �لت�سجيل،  �إلغاء  تاريخ  في  بها  يحتفظ  �لتي  لل�سلع  �لعادلة  �ل�سوقية 
با�ستثناء �ل�سلع �لتي لم تخ�سم عنها �سريبة �لمدخالت من قبل �ل�سخ�ص 

�لخا�سع لل�سريبة.

المادة األربعون:
تعديل قيمة �لتوريد

�لخا�سع  بال�سخ�ص  �رتباطها  عند  لل�سريبة  �لخا�سع  �لتوريد  قيمة  تعدل   .1
لل�سريبة، في �لحاالت �الآتية:

تمَّ �إلغاء �أو وقف �لتوريد بعد حدوثه �أو �عتباره حدًثا كليًا �أو جزئيًا. �أ. 
تغيير  �إلى  ي��وؤدي  بحيث  �لتوريد  طبيعة  في  جوهري  تعديل  �أو  تغيير  وجود  ب. 

�ل�سريبة �لم�ستحقة.
تمَّ �التفاق على قيمة �لتوريد م�سبقًا، ثم تمَّ تعديله الأي �سبب من �الأ�سباب،  ج. 

بما في ذلك عر�ص تخفي�ص �إ�سافي بعد �إتمام �لبيع.
�إلى �لمورد ويقوم �لمورد  �أو �أي جزء منها  �أو �لخدمات  عند ترجيع �ل�سلع  د. 

بقبول ��سترجاعها.
�لفقرة  في  عليها  �لمن�سو�ص  للحاالت  وفقًا  �لتوريد  قيمة  تعديل  تمَّ  �إذ�   .2
�الأولى من هذه �لمادة، فاإنه يجب �إجر�ء تعديل لالإقر�ر �ل�سريبي �ل�سابق 
�لم�سار �إليه في �لفقرة �لثالثة من هذه �لمادة، �إذ� كان لدى �لمورد كل من 

�الآتي:
�سدور فاتورة �سريبية خا�سة بالتوريد وكان �لمبلغ �لمبين فيها، �لذي تمَّ  �أ. 
على �أ�سا�سه ح�ساب �ل�سريبة �لم�ستحقة، ال يعك�ص وقوع و�حدة �أو �أكثر من 
�لحاالت  �أو  �لمادة  هذه  من  �الأولى  �لفقرة  في  عليها  �لمن�سو�ص  �لحاالت 

�لمن�سو�ص عليها في �التفاقية.
�لحاالت  م��ن  �أك��ث��ر  �أو  حالة  وق��وع  تعك�ص  ال  �سريبية  قيمة  �حت�ساب  ت��مَّ  ب. 

�لمن�سو�ص عليها في �لفقرة �الأولى من هذه �لمادة.
في �لحاالت �لتي يلزم فيها �إجر�ء تعديل الحق على قيمة �ل�سلع �أو �لخدمات،   .3
فاإنَّه يجب على �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لذي يت�سرف كمورد �أن يجري 
قيمة  تعك�ص  بحيث  بها  �أقر  �أن  �سبق  �لتي  �لمخرجات  على �سريبة  تعدياًل 

�ل�سريبة �لمح�سوبة عند تغيير �لمقابل.
بالمورد  �لخا�سة  �لمخرجات  �سريبة  مبلغ  زيادة  عنه  تنتج  �لذي  �لتعديل   .4
و�لذي �أجر�ه وفقًا للفقرة �لثالثة من هذه �لمادة، يجب �إجر�وؤه في �الإقر�ر 
�ل�سريبي عن �لفترة �ل�سريبة �لتي ح�سلت فيها �لو�قعة �لم�سار �إليها في 

�لفقرة �الأولى من هذه �لمادة.
�لتعديل �لذي ينتج عنه تخفي�ص مبلغ �سريبة �لمخرجات �لخا�سة بالمورد   .5
و�لذي �أجري وفقًا للفقرة �لثالثة من هذه �لمادة، يجب �إجر�وؤه في �الإقر�ر 
�ل�سريبي عن �لفترة �ل�سريبة �لتي ح�سلت فيها �لو�قعة �لم�سار �إليها في 
�لفقرة �الأولى من هذه �لمادة �أو في �الإقر�ر �ل�سريبي عن �لفترة �لتي تمَّ 

فيها �إ�سد�ر �الإ�سعار �لد�ئن �إلى �لعميل �أيهما حدث متاأخرً�.
في �لحاالت �لم�سار �إليها في �لفقرة �لثانية من هذه �لمادة و�لتي يلزم فيها   .6
يكون  عميل  �إلى  �لخدمات  �أو  �ل�سلع  توريد  قيمة  على  الحقًا  تعديل  �إج��ر�ء 
�سخ�سًا خا�سعًا لل�سريبة �أو كان كذلك في تاريخ �لتوريد، فاإنه يجب على 
�لعميل �أن ي�سحَح �سريبة مدخالته بحيث تعك�ص قيمة �ل�سريبة �لمح�سوبة 
فيها  �أ�سدر  �لتي  �ل�سريبية  �لفترة  في  �لمقابل  على  �لطارئ  �لتغيير  عند 

�الإ�سعار �لد�ئن �أو �لمدين.
كله  �لمقابل  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  فيها  يتلقى  لم  �لتي  �لحاالت  في   .7
�أو جزءً� منه نظير �لتوريد �لخا�سع �لذي �أجر�ه، فاإنه يجوز له �أن يخف�ص 
�سريبة مخرجاته عن قيمة �ل�سريبة �لمح�سوبة على �لمقابل �لذي لم ي�سدد 

وذلك في �الإقر�ر �ل�سريبي �لذي ي�ستوفي جميع �لحاالت �الآتية:
�أن يكوَن �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة قد �أ�ساف �سابقًا �ل�سريبة �لمح�سوبة  �أ. 
و�سدد  �ل�سريبي  �إق���ر�ره  ف��ي  مخرجات  ك�سريبة  �لخا�سع  �لتوريد  ع��ن 

�ل�سريبة �لم�ستحقة.
ل�سخ�ص غير  �أجريت  �أو خدمات  �سلع  توريد  نتج عن  �لمقابل قد  يكون  �أن  ب. 

مرتبط.
�لتوريد  تاريخ  من  �سهرً�  ع�سر  �ثني  عن  تقل  ال  مدة  �نق�ست  قد  تكون  �أن  ج. 

�لخا�سع.
محا�سب  من  �سادرة  �سهادة  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  لدى  يكون  �أن  د. 

قانوني مرخ�ص له ومعتمد، تدل على �إجر�ء �سطب �لديون من �لدفاتر.
في �لحاالت �لتي تكون �لمبالغ �لتي لم يقم �لعميل ب�سد�دها تزيد عن مئة  ه�. 
�ألف )100،000( ريال، وكان قد قام بمبا�سرة �الإجر�ء�ت �لقانونية ب�سكٍل 
ر�سمي دون نتيجة، فاإنَّ �ل�سخ�َص �لخا�سع لل�سريبة ي�ستطيع �أن يقدم ما يدل 
على �تخاذ �الإجر�ء�ت �لمذكورة، كاإ�سد�ر حكم ق�سائي �أو �إفال�ص �لمدين 

�أو �أمر �سادر عن �لمحكمة ببدء �أي �إجر�ء ر�سمي �آخر يثبت �لمطالبة.
�لمبينة في  �لنقدية  �لمحا�سبة  �أ�سا�ص  ي�ستخدم  �لذي  �ل�سخ�ص  يجب على   .8
�أي تعديل بعدم  �لمادة �ل�ساد�سة و�الأربعين من هذه �لالئحة، عدم �إجر�ء 

�ل�سد�د �لمقرر في �لفقرة �ل�سابعة من هذه �لمادة.
�إذ� تمَّ �إجر�ء تعديل على �سريبة �لمخرجات وفقًا للفقرة �ل�سابعة من هذه   .9
�لمقابل  �لمبلغ  كامل  الحقًا  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  و��ستلم  �لمادة، 
تمَّ  �لذي  �لمقابل  عن  �لمحت�سبة  �ل�سريبة  ت�ستحق  فعندئٍذ  منه،  جزءً�  �أو 
��ستالمه الحًقا ويجب �حت�سابها في �الإقر�ر �ل�سريبي عن �لفترة �ل�سريبية 
هذ�  تعك�ص  جديدة  �سريبة  فاتورة  �إ�سد�ر  ويجب  فيها،  �ل�سد�د  تمَّ  �لتي 

�لمبلغ �لم�ستلم.
�إذ� قام بخ�سم �سريبة �لمدخالت عن  على �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة   .10
من  �سهرً�  ع�سر  �ثني  فترة  بعد  كاماًل  بال�سد�د  يقم  ولم  ��ستلمه  توريد 
تاريخ �لتوريد، �أن يخف�ص خ�سم �سريبة �لمدخالت بقدر قيمة �ل�سريبة 

�لمح�سوبة على �لمقابل �لذي يبقى دون �سد�د في ذلك �لتاريخ.
في �لحاالت �لتي يتم فيها تعديل �سريبة �لمدخالت وفقًا للفقرة �لعا�سرة   .11
من هذه �لمادة، وقام �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة الحقًا ب�سد�د �لمقابل، 
تعك�ص  بحيث  لذلك  وفقًا  �لمدخالت  �سريبة  خ�سم  زي��ادة  يجوز  فاإنه 

�ل�سريبة �لمح�سوبة على �لمقابل �لذي قد تمَّ �سد�ده.
للقيود  خا�سعة  �ستكون  �ل��م��ادة  ه��ذه  في  عليها  �لمن�سو�ص  �لتعديالت   .12

�لزمنية �لمفرو�سة في �لنظام �أو هذه �لالئحة.
�لف�سل �لثامن:

�لو�رد�ت

المادة الحادية واألربعون:
�ل�سلع �لمفتر�ص ��ستير�دها �إلى �لمملكة

في �لحاالت �لتي يقوم فيها �سخ�ص �عتباري �أو طبيعي مقيم في �لمملكة وغير 
م�سجل الأغر��ص �سريبة �لقيمة �لم�سافة باإدخال �سلع تزيد قيمتها عن ع�سرة 
�آالف )10،000( ريال �إلى �لمملكة من دولة ع�سو �أخرى ولم ي�ستطع في وقت 
�الإدخال �إثبات �أنَّ �ل�سريبَة قد �سددت عنها في تلك �لدولة �لع�سو، يتم �عتبار 
هذ� �ل�سخ�ص على �أنه قد قام با�ستير�د لتلك �ل�سلع الأغر��ص �لنظام، وتكون 

�ل�سريبة م�ستحقة عنها.
يكون �إثبات �سد�د �ل�سريبة عن طريق تقديم فاتورة �سريبية �أو م�ستند مماثل 
�آخر  دليل  تقديم  �أو  �ل�سر�ء  فيها  تمَّ  �لتي  �لع�سو  �لدولة  �أنظمة  بموجب  �سدر 
قد  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  �أن  يثبت  �لجمارك  م�سلحة  لدى  مقبواًل  يكون 
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�سددت عن تلك �ل�سلع �أو �أنه لم يتم �سر�وؤها في تلك �لدولة �لع�سو.

المادة الثانية واألربعون:
�الإعفاء عند �ال�ستير�د

�لم�سافرون  يحملها  �لتي  و�لهد�يا  �ل�سخ�سية  �لمتعلقات  �ل�سريبة  من  يعفى 
�لتنفيذية  والئحته  �لموحد  �لجمارك  لنظام  وفقًا  �ل�سخ�سية،  �أمتعتهم  �سمن 

�لمطبق في �لمملكة.
�لخا�سة  �الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�ص  �لمعد�ت  ��ستير�د  �ل�سريبة  من  يعفى 
و�ردة في قر�ر ي�سدر من مجل�ص  �لمعد�ت  تكون فيها هذه  �لتي  �لحاالت  في 

�الإد�رة.
 في �لحاالت �لتي يكون فيها �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة مخواًل ب�سد�د �ل�سريبة 
�ل�سريبي على  �الإعفاء  ي�سري  �ل�سريبي، ال  �الإق��ر�ر  �ل��و�رد�ت من خالل  على 
�ل�سلع �لم�ستوردة �لتي تمَّ �إعفاءها من �لر�سوم �لجمركية وفًقا لنظام �لجمارك 
�لموحد، �إالَّ على �ل�سلع �لتي تقرر م�سلحة �لجمارك �أو �أي م�سلحة مماثلة في 
دولة ع�سو �أخرى، �إنَّ �لر�سوم �لجمركية بالن�سبة لها لم تكن و�جبة �لتح�سيل 

عند �ال�ستير�د.

المادة الثالثة واألربعون:
تح�سيل �ل�سريبة عن �لو�رد�ت عند دخولها �إلى �لمملكة

تعريفه  رقم  يقدم  �أن  �ل�سلع  ��ستير�د  عند  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  على 
�ل�سريبي �إلى م�سلحة �لجمارك.

 تقوم م�سلحة �لجمارك باإ�سد�ر بيان �إلى �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة عن كلِّ 
وقيمة  �لم�ستوردة  �ل�سلع  قيمة  فيه  وتبين  �سلع،  ��ستير�د  بعمل  فيه  يقوم  �سهر 

�ل�سريبة �لتي تمَّ تح�سيلها عنها، ويجوز �إتاحة �لبيان �آلًيا.

المادة الرابعة واألربعون:
�سد�د �ل�سريبة على �ال�ستير�د عبر �الإقر�ر �ل�سريبي

�لهيئة بتفوي�سه �سد�د  �إلى  لل�سريبة تقديم طلب  لل�سخ�ص �لخا�سع  يجوز   .1
�ل�سريبة عن �ال�ستير�د �لذي يجريه عبر �إقر�ره �ل�سريبي وذلك بداًل من 

�أن تقوم م�سلحة �لجمارك بتح�سيل �ل�سريبة عند �الإفر�ج �لجمركي.
يجوز تقديم �لطلب فقط، وللهيئة �أن تو�فق على �لطلب في �لحاالت �الآتية:  .2

�إذ� ��ستخدم �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لفترة �ل�سريبية �ل�سهرية ويعتزم  �أ. 
��ستير�د �سلع مرة كل �سهر على �الأقل.

�إذ� ��ستطاع �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �إثبات �أن جميع �إقر�ر�ته �ل�سريبية  ب. 
�أي مدة  �أو  �الأخيرة،  �سهرً�  �الثني ع�سر  �لم�سددة من قبله خالل  و�لمبالغ 
�أقل تمَّ �عتباره خاللها ك�سخ�ص خا�سع لل�سريبة، قد تمت �سمن �لمو�عيد 
�لمقررة، و�أنه قد �أوفى بجميع �لتز�ماته �الأخرى �لمتعلقة ب�سريبة �لقيمة 

�لم�سافة.
حالته  وثبات  با�ستقر�ر  كافيًا  �إثباتًا  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  قدم  �إذ�  ج. 

�لمالية.
�أن هناك مخاطرة  �إذ� ر�أت  �إلغاء �لتفوي�ص �لقائم  �أو  للهيئة رف�ص �لطلب   .3
�ل�سخ�ص  تخلف  �إذ�  �أو  �لم�سافة  �لقيمة  �سريبة  �سد�د  ع��دم  في  تتمثل 
�سريبة  �إلى  بالن�سبة  عالقة  �لتز�مات  باأي  �لوفاء  عن  لل�سريبة  �لخا�سع 

�لقيمة �لم�سافة.
على �لهيئة �إلغاء �لتفوي�ص �لقائم �إذ� لم يعد �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة   .4

موؤهاًل لذلك �أو �إذ� طلب �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �إلغاء �لتفوي�ص.
�لجمارك  وم�سلحة  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  �إب��الغ  �لهيئة  على  يجب   .5
بموجب �إخطار عن �لمو�فقة على �لطلب �أو رف�سه �أو �إلغاء �لتفوي�ص وتاريخ 

نفاذ ذلك.
عن  م�سوؤولة  �لهيئة  تكون  �لتفوي�ص  على  �لمو�فقة  نفاذ  تاريخ  من  �عتبارً�   .6
تح�سيل �ل�سريبة عن �لو�رد�ت �لتي يقوم بها �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة 

�لمفو�ص، وت�ستمر هذه �لم�سوؤولية حتى �إلغاء �لتفوي�ص �لممنوح له.
توريد�ت الحقة  �أي  على  �ل�سريبة  تح�سيل  �لجمارك عدم  وعلى م�سلحة   .7

يقوم بها �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لمفو�ص.
عند �لمو�فقة على �لتفوي�ص، يجب على �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �أن يخطر 

م�سلحة �لجمارك بالمو�فقة قبل �إجر�ء �إقر�ر �ال�ستير�د �لتالي.
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�لف�سل �لتا�سع:
�حت�ساب �ل�سريبة �لم�ستحقة

المادة الخامسة واألربعون:
�حت�ساب �ل�سريبة

ما لم يختار �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �حت�ساب �سافي �ل�سريبة �لم�ستحقة 
�ل�ساد�سة  للمادة  وفًقا  �لنقدية  �لمحا�سبة  �أ�سا�ص  على  �ل�سريبية  �لفترة  عن 
و�الأربعين من هذه �لالئحة، �أو ما لم يقدم �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �ل�سلع 
�لموؤهلة �لم�ستعملة وفًقا للمادة �لثامنة و�الأربعين من هذه �لالئحة، فاإنَّ �سافي 
بالفترة  يتعلق  فيما  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  على  �لم�ستحقة  �ل�سريبة 
بما في ذلك  �لمدخالت،  �إجمالي �سريبة  تحت�سب من خالل طرح  �ل�سريبية 
لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  بها  �لم�سموح  �ل��و�رد�ت  على  �لمدخالت  �سريبة 
عن  �لم�ستحقة  �لمخرجات  �سريبة  �إجمالي  من  �ل�سريبية،  �لفترة  خ��الل 
لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  يقدمها  �لتي  لل�سريبة  �لخا�سعة  �لتوريد�ت  كافة 
بالطريقة  �لح�ساب هذه  وتعرف طريقة  �ل�سريبية.  �لفترة  �لمملكة خالل  في 

�لمحا�سبية وفًقا الأ�سا�ص �لفاتورة.
�لقيمة  �سريبة  ت�سمل  �لتي  �ل��ت��وري��د�ت  قيمة  عن  �ل�سريبة  ح�ساب  يجري   

�لم�سافة من خالل تطبيق �لمعادلة �الآتية:
�ل�سريبة = �لمقابل × معدل �ل�سريبة

 )100% +( معدل �ل�سريبة
حيث يعبر عن معدل �ل�سريبة بالن�سبة �لمئوية.

 
المادة السادسة واألربعون:

�لمحا�سبة وفقًا لالأ�سا�ص �لنقدي
�ل�سريبة  �سافي  �حت�ساب  يختار  �أن  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  يجوز   .1
�لنقدية كاإ�ستثناء  �أ�سا�ص �لمحا�سبة  �ل�سريبية على  �لفترة  �لم�ستحقة عن 
�لمادة  في  مبين  هو  ح�سبما  �لفاتورة،  �أ�سا�ص  على  �لمحا�سبة  لطريقة 
توريد�ته  قيمة  تكون  �أن  �سريطة  �لالئحة،  هذه  من  و�الأربعين  �لخام�سة 
�ل�سنوية �لخا�سعة لل�سريبة في �ل�سنة �لتقويمية �ل�سابقة ال تتجاوز مبلغًا قدره 
خم�سة ماليين )5،000،000( ريال، و�أن تكون قيمة �لتوريد�ت �لمتوقعة في 
�ل�سنة �لتقويمية �لحالية ال تتجاوز خم�سة ماليين )5،000،000( ريال، مع 

مر�عاة �لفقرة �لثانية من هذه �لمادة.
عند �لمو�فقة يجب �أن ت�سعر �لهيئة �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة بقبول طلبة.

�ذ�  �لنقدية.  �لمحا�سبة  �أ�سا�ص  �تباع  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  يحق  ال   .2
كان قد تلقي ��سعارً� من �لهيئة يفيد عدم �لتز�مه باأحكام �سريبة �لقيمة 

�لم�سافة خالل �الثني ع�سر �سهر� �ل�سابقة.
على �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لذي ي�ستخدم �لمحا�سبة وفقًا لالأ�سا�ص   .3
�لنقدي، �أن ي�سمل �إقر�ره �ل�سريبي �سريبة �لمخرجات و�سريبة �لمدخالت 

فقط، عن توريد�ت �ل�سلع و�لخدمات في حدود ما تم �سد�ده.
وفقًا  �لمحا�سبة  با�ستخد�م  �لمطالبة  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  يجوز   .4
�أو  بالت�سجيل  طلبًا  فيه  يقدم  �ل��ذي  �لوقت  نف�ص  في  �لنقدي  لالأ�سا�ص 
يجوز  كما  �لهيئة.  من  به  �لخا�ص  �ل�سريبي  �لتعريف  رقم  على  �لح�سول 
�لمطالبة  �ل�سابق،  بالطلب  يتقدم  لم  �لذي  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص 
با�ستخد�م �لمحا�سبة وفقًا لالأ�سا�ص �لنقدي عبر �لتقدم بطلب �إلى �لهيئة، 

�سريطة �أن يكون له �لحق في �لقيام بذلك.
تلي  �لتي  �ل�سريبية  �لفترة  تاريخ  �لمحا�سبي من  �الأ�سا�ص  تغيير  نفاذ  يبد�أ   .5
�لفترة �لتي تم فيها �لمو�فقة على �لطلب. و تقوم �لهيئة باإ�سعار �ل�سخ�ص 

�لخا�سع لل�سريبة بالمو�فقة على �لطلب وتاريخ بدء نفاذ �لتغيير.

من  �النتقال  تلي  �لتي  �الأول���ى  �ل�سريبية  �لفترة  عن  �ل�سريبي  �الإق���ر�ر   .6
�لنقدي،  لالأ�سا�ص  وفقًا  �لمحا�سبة  �إلى  �لفاتورة  الأ�سا�ص  وفقًا  �لمحا�سبة 
بما  �لمدخالت،  و�سريبة  �لمخرجات  �سريبة  تعديل  يت�سمن  �أن  يجب 
يعك�ص �ل�سريبة �لمحت�سبة على �لمبالغ غير �لم�سددة �لمتعلقة بالتوريد�ت 
تاريخ  في  لل�سريبة  �لخا�سع  �ل�سخ�ص  تلقاها  �و  �أجر�ها  �لتي  �لخا�سعة 

�لتغيير.
للهيئة طلب �أدلة تثبت قيمة �لتوريد�ت �ل�سنوية �لمودعة لل�سخ�ص �لخا�سع   .7
لل�سريبة، ولها رف�ص �لطلب �إذ� لم تقتنع باأن �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة 

له �لحق في ��ستخد�م �لمحا�سبة وفقًا لالأ�سا�ص �لنقدي.
يجب على �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة �لذي تمت �لمو�فقة على ��ستخد�مه   .8
ع�سرين  خالل  �لهيئة  ي�سعر  �أن  �لنقدي  لالأ�سا�ص  وفقًا  �لمحا�سبة  طريقة 
)20( يومًا من �لتاريخ �لذي تبين له �أنه ز�ل عنه �لحق في ��ستخد�م هذه 
وفقًا  �لمحا�سبة  ��ستخد�م  بطلب  �لهيئة  �إل��ى  �لتقدم  خالل  من  �لطريقة 

الأ�سا�ص �لفاتورة، وفقًا للمادة �لخام�سة و�الأربعين من هذه �لالئحة.
وفقًا  �لمحا�سبة  طريقة  �أ�ستخدم  �لذي  لل�سريبة  �لخا�سع  لل�سخ�ص  يجوز   .9
لالأ�سا�ص �لنقدي لمدة ال تقل عن �سنتين)2( �ثنتين، �أن يتقدم �إلى �لهيئة 

بطلب ��ستخد�م �لمحا�سبة وفقًا الأ�سا�ص �لفاتورة.
يبد�أ ��ستخد�م �لمحا�سبة وفقًا الأ�سا�ص �لفاتورة من بد�ية �لفترة �ل�سريبية   .10
�لتالية. ويجب �أن ت�سعر �لهيئة �ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة بالتغيير وتاريخ 

بدء نفاذه.
من  �النتقال  تلي  �لتي  �الأول��ى  �ل�سريبية  �لفترة  عن  �ل�سريبي  �الإق���ر�ر   .11
�لفاتورة،  الأ�سا�ص  وفقًا  �لمحا�سبة  �إلى  �لنقدي  لالأ�سا�ص  وفقًا  �لمحا�سبة 
بما  �لمدخالت،  و�سريبة  �لمخرجات  �سريبة  تعديل  يت�سمن  �أن  يجب 
يعك�ص �ل�سريبة �لمحت�سبة على �لتوريد�ت �لخا�سعة �لتي �أجر�ها �أو تلقاها 

�ل�سخ�ص �لخا�سع لل�سريبة دون �سد�د حتى تاريخ نفاذ �لتغيير.

المادة السابعة واألربعون:
�الأ�سخا�ص �لملزمون ب�سد�د �ل�سريبة

في �لحاالت �لتي تن�ص فيها �التفاقية على �أن �لعميل �لخا�سع لل�سريبة ملزم 
ب�سد�د �ل�سريبة على �لتوريد �لم�ستلم من مورد غير مقيم، فاإنه يجب �أن يتم 
�سد�د �ل�سريبة عن طريق �آلية �الحت�ساب �لعك�سي، ويجب على �لعميل �لخا�سع 
مدخالت  �سريبة  و�أي  �لتوريد  على  �لمخرجات  �سريبة  عن  �القر�ر  لل�سريبة 
�سريبة  خ�سم  من  ي�ستفيد  �أن  للعميل  يمكن  �لذي  �لحد  )�إلى  للخ�سم  قابلة 
�لقيمة �لم�سافة على �لمدخالت( في �الإقر�ر �ل�سريبي لتلك �لفترة �ل�سريبية.

الأغر��ص �لنظام وهذه �لالئحة فانه في �لحاالت �لتي يتم فيها توريد خدمات 
�إلكترونيا في �لمملكة عن طريق و�سيط �الإنترنت �أو بو�بة تعمل كو�سيط لمورد 
با�سمه  يت�سرف  �لبو�بة  �أو  �لو�سيط  م�سّغل  �أن  ُيفتر�ص  ف�سوف  مقيم،  غير 
م�سوؤول  �لذي هو  �لخدمات  لتلك  �لمقيم  �لمورد غير  نيابة عن  ولكن  �لخا�ص 

عن �سد�د �ل�سريبة عند توريدها، مع مر�عاة �لفقرة �لثالثة من هذه �لمادة.
�لثانية من هذه �لمادة في حال تو�فر كل   ال ي�سري �لحكم �لو�رد في �لفقرة 

من �الآتي:
�إذ� تم �لذكر �سر�حًة �أن �لمورد غير �لمقيم هو �لمورد �أثناء �جر�ء عملية  �أ. 
�لبيع عبر �الإنترنت وفي �لترتيبات �لتعاقدية �لتي جرت بين �الأطر�ف وفي 

�لفاتورة �أو �الإي�سال �ل�سادر من م�سّغل �لو�سيط �أو �لبو�بة.
�لتو�سيل  قيمة  �لعميل  بتحميل  �لبو�بة  �أو  �لو�سيط  م�سغل  ي�سرح  لم  �إذ�  ب. 
الى  بالن�شبة  العامة  والحكام  ال�شروط  ي�شع  ولم  نف�شها،  ال�شلع  قيمة  اأو 

�لتوريد.
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إعداد: حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

ثالًثا: كيف يتم إعداد خطة استراتيجية للفحص 
�لعامة  �ال�ستر�تيجية  من  جزء  هو  �لفح�ص  لبرنامج  �ال�ستر�تيجي  �لتخطيط 
لالإد�رة �ل�سريبية. وهذ� يتطلب �إعد�د خطة عمل لبرنامج �لفح�ص تحتوي على 
تف�سير �لكيفية �لتي �سيتم بها �إد�رة وظيفة �لفح�ص لتحقيق �الأهد�ف �لرئي�سة. 

ويتم ذلك عبر خم�ص خطو�ت مت�سل�سلة ) �أ - ج( �لمو�سوفة �أدناه. 
وكما يالحظ يتعين �أن تتعامل �لخطط مع مجموعة و��سعة ومتنوعة من �أهد�ف 
ود�خلية  �لمكلفين(  �متثال  عدم  )مثل  خارجية  و�ال�ستر�تيجيات-  �لفح�ص، 
)مثل قدر�ت ومهار�ت �لفاح�سين- في كل من �الإد�رة �لعامة و�لفروع. �إن �إعد�د 
خطة فح�ص وفًقا للخطوط المبينة اأدناه يوفر �شورة وا�شحة عن كيفية م�شاهمة 
�لفح�ص بتحقيق �أهد�ف �لهيئة، مع موؤ�سر�ت و��سحة عن �لم�ساهمات �لمطلوبة 

من جميع �الأطر�ف �لمعنية ببرنامج �لفح�ص، وعن كيفية قيا�ص �الأد�ء. 

رابعًا: كيف يتم إعداد خطة فحص تنفيذية؟ 
بناًء على �لخطة �ال�ستر�تيجية، تحدد �لخطة �لتنفيذية �أعد�د حاالت �لفح�ص 
�لتي �سيتم تنفيذها، و�أعد�د ومر�تب �لفاح�سين �لم�ساركين، وح�سة كل فرع 
من حاالت �لفح�ص. �سنورد �أدناه �لمثال 2 عن خطة فح�ص تنفيذية مع و�سف 

لكل عن�سر فيها. وفيما يلي و�سف لخطو�ت �عد�د �لخطة: 

يف هذا املقال نستكمل مناقشة موضوع اخلطط الفعالة لفحص املكلفني، حيث ناقشنا 
يف  أخذها  الواجب  العوامل  هي  ومــا  للفحص،  التخطيط  أهمية  السابق  املقال  يف 
احلسبان يف إعداد اخلطط لربنامج فحص فعال.  ونناقش يف هذا اجلزء كيف يتم إعداد 
وكيف  احلالة،  مستوى  وعلى  والتنفيذية،   االسرتاتيجية  املستويات  على  الفحص  خطط 

ميكن تقييم اخلطط، ونقاط رئيسة يف تصميم إدارات الضرائب. 

مصالح الضرائب: الخطط الفعالة 
لفحص المكلفين )2(

إعداد خطة فحص توفر صورة واضحة عن كيفية مساهمة الفحص 
بتحقيق أهداف الهيئة الضريبية مع مؤشرات واضحة وكيفية قياس األداء 
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الخطوة األولى: تقسيم/ تصنيف أعداد المكلفين:
�ل�سروري  من  �ل�سر�ئب.  هيئة  في  و�لتخ�س�سات  �الإد�ري  �لت�سنيف   لمو�ءمة 
ت�سنيف وتق�سيم �أعد�د �لمكلفين في كل فرع �إلى �الأ�سناف �لرئي�سة: كبار مكلفين، 
و�أو��سط مكلفين، و�سغار مكلفين. وبا�ستعمال بيانات �لت�سجيل وبيانات �الإقر�ر�ت، 
يتعين �لتف�سيل �الأكثر في �لت�سنيف في مجموعات �أ�سغر متجان�سة  على �أ�سا�ص: 

الن�شاط الرئي�ص للمكلف.  
موقع الن�شاط.  

دخل،  �سريبة  م�سافة،  قيمة  �سريبة  �لمكلف-  على  �ل�سريبي  �اللتز�م  نوع   
��ستقطاع على �الأجور و�لرو�تب، �سريبة �نتقائية.

�لكيان �لقانوني: �سركة �أمو�ل، فرد، �سركة ت�سامن، كيان ��ستئمان.   
عمر الن�شاط: مثال جديد، موؤ�ش�ص منذ فترة.  

نطاق الن�شاط: محلي اأو متعدد الجن�شيات.   
نطاقات �إجمالي �لدخل.  

�أو  م�سرفية  موؤ�س�سة    35 �الآت��ي:  في   325 �ل�  �لمكلفين  كبار  يتمثل  قد  مثال: 
مالية؛ 45 �سركة تنقيب؛ 45 �ت�ساالت وتقنية معلومات؛ 80 ت�سنيًعا؛ 35 تطوير 
عقار�ت و�إن�ساء�ت؛ 65 خدمات و�سناعات �أخرى؛ و 20 وكالة حكومية. من �ل� 
80 في مجال �لت�سنيع، هناك 45 �سركة �أجنبية ما ن�سبته 25 % منها تعمل في 

مناطق عديدة في �لدولة. 
حيث �إن لكل فئة من كبار �لمكلفين �سماتها و�أخطارها �لخا�سة، فاإن تق�سيم �إجمالي 

�الأعد�د �إلى مجموعات �أ�سغر محددة ي�سمح بتوجيه �لعمل للتعامل مع �لمخاطر. 
مثال 2 عن هيكل نموذجي لخطة فح�ص تنفيذية مع �سرح لها.

ت�سمل خطة �لفح�ص �لتنفيذية �لعنا�سر �الآتية:
�الأهد�ف �أ. 

�ال�ستر�تيجيات ب. 
�الأعمال ت. 
�لمو�رد ث. 
�الأوقات ج. 

مقايي�ص �الأد�ء ح. 
�لم�سوؤولية و�لمحا�سبة.  خ. 
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مع  متو�ئًما  يكون  �أن  ويجب  و��سح،  ب�سكل  تتم �سياغة كل هدف  �الأه��د�ف:  �أ. 
يمكن  قيا�سه؛  يمكن  محدد؛  باالآتي:  �لهدف  يت�سم  و�أن  للهيئة،  �لعامة  �لخطة 
تحقيقه؛ و�قعي؛ ويتم في وقته. مثال، الإكمال هدف �لهيئة �لمتمثل في تح�سين 
�اللتز�م، ربما يكون هدف �لفح�ص: تطبيق و�سائل تعتمد على تحليل �لمخاطر 

في �ختيار �لحاالت. 
ب. �ال�ستر�تيجيات: فيما يتعلق بكل هدف يجب �أن تتعامل �ال�ستر�تيجيات مع 
�لمخاطر �لتي توؤثر في تحقيق �الأهد�ف. مثال: فيما يتعلق بالهدف �أعاله، قد 
لكبار  �أ�سا�سية  مو��سفات  مجموعة  �إعد�د  �الآتي:  على  �ال�ستر�تيجيات  ت�ستمل 
�لمكلفين؛ وتطبيق �أنظمة ت�سنيف �آلي لدرجة �لمخاطر �لتي ي�سكلها كل منهم. 
مثال:  �ال���س��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ات.  لتنفيذ  �لمطلوبة  �الأع��م��ال  ت��ح��دد  �الأع���م���ال:  ت. 
نموذج  �إع���د�د  �الآت���ي:  �الأع��م��ال  ت�سمل  ق��د  �أع���اله،  �ل��م��ذك��ورة  لال�ستر�تيجية 
مو��سفات فنية وقاعدة بيانات؛ ت�سجيل �لمو��سفات الأكبر 300 مكلف في قاعدة 
�لبيانات؛ تطوير �أدو�ت تحليل ت�ستنطق قاعدة �لبيانات ) تبحث فيها وتتو�سل 

�إلى نتائج(؛ تعيين درجة مخاطرة  لكل و�حد من �أكبر 300 مكلف. 
�أعد�د موظفين بدو�م  ث. �لمو�رد: يجب �لتعبير عن �لمو�رد باأعد�د موظفين 
كامل لتنفيذ �لعمل. مثال: 4 موظفين لمدة 3 �أ�سهر ي�ساوي موظًفا و�حًد� لمدة 
�آمال.  قائمة  �لخطة مجرد  تكون  لالأعمال  مو�رد  تخ�سي�ص  يتم  لم  وما  �سنة. 

تعيين �لمو�رد يوؤدي �إلى تعيين �أولويات. 
قاعدة  �سجل  �إعد�د  يتعين  مثال،  �الأعمال.  �الأوق��ات معالم  �الأوق��ات: تحدد  ج. 
ا  بالمو��سفات �لفنية لكبار �لمكلفين بتاريخ 2016/6/30، تعك�ص �الأوقات �أي�سً

�الأولويات. 
للقيا�ص  قابلة  بموؤ�سر�ت  �الأد�ء  مقايي�ص  �لتعبير عن  يتعين  �الأد�ء:  مقايي�ص  ح. 
ب�ساأن �ال�ستر�تيجية �لمعنية. مثال قد يكون موؤ�سر �الأد�ء كاالآتي: ن�سبة 75% من 
حاالت فح�ص كبار �لمكلفين �لمختارة على �أ�سا�ص تحليل مو��سفات �لمكلفين 

يتم بحلول يناير 2018. 
خ. تحديد �الأ�سخا�ص: تحديد م�سوؤولية �الأ�سخا�ص فيما يتعلق بهذه �ال�ستر�تيجية 
لل�سخ�ص  �لعمل  �تفاقية  �الأد�ء/  تقييم  في  ذلك  ت�سمين  يتعين  ثم  �لعمل.  �أو 

�لمعني. ويتعين �لتحديد و�البتعاد عن ��ستعمال م�سطلحات عامة مثل 
جميع �لمديرين �أو �لمحافظ. ويكون تحديد �لم�سوؤولية مثاًل كاالآتي: تعيين مهمة 
�إعد�د مو��سفات فنية لكبار �لمكلفين الإد�رة �لبحوث و�لتخطيط في �إد�رة كبار 

�لمكلفين. 

مثال3: مثال عن خطة فحص تنفيذية أساسية
برنامج الفحص السنوي: 1 يناير - 31 ديسمبر.  
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 نسبة
 التغطية

 إجمالي
 حاالت

 الفحص

 عدد حاالت
 الفحص
الكامل

 موظف
 يوم لحاالت

 الفحص
الكامل

 عدد حاالت
 الفحص
المحدد

 موظف
 يوم لحاالت

 الفحص
المحدد

إجمالي 
موظف 

يوم 
أعداد 

الفاحصين 
أعداد 

المكلفين
تصنيف 

المكلفين 

41 133 33 2.000 100 2.000 4.000 20 325 كبار
18 210 60 1.500 150 1.500 3.000 15  1.118 أواسط 
8 300 100 1.000 200 1.000 2.000 10 3.514 صغار
13 643 193 4.500 450 4.500 9.000 45 4.957 إجمالي
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�أ- تكون خطط �لفح�ص عادًة �سنوية، لكنه يمكن تعديلها لتكون ن�سف �سنوية 
�لتو�ريخ  وتكون  �ثنين.  على  �لفح�ص  ح��االت  وع��دد  يوم  موظف  عدد  بق�سمة 

متو�ئمة مع خطة �لهيئة عادًة على �أ�سا�ص �سنة مالية. 
ب- تق�سيم وت�سنيف �لمكلفين يكون على �أ�سا�ص نطاقات �إجمالي �لدخل. 

ج- عدد �لمكلفين �لم�سجلين.
د- معدل عدد موظفي �لفح�ص �لمتو�فرين للفترة �لمحددة. 

�لفح�ص  موظفي  بعدد  يوم   200 عدد  �سرب  متو�فر.  يوم  فح�ص  موظف  ه�- 
�لمتو�فرين، على �أ�سا�ص: عدد �أيام �ل�سنة 365 ؛ ناق�ص 135 يوًما لعطل نهاية 

�الأ�سبوع، و�لعطل �لعامة و�الإجاز�ت؛ ناق�ص 30 يوًما تدريًبا ومهام �أخرى. 
و- موظف يوم لحاالت �لفح�ص �لمحدد. في هذ� �لمثال، تم تخ�سي�ص %50 

من وقت �لفح�ص لحاالت �لفح�ص �لمحدد )بند و�حد(.
ز- عدد حاالت �لفح�ص �لمحدد على �أ�سا�ص معدل موظف يوم للقيام بفح�ص 
و�حد: في هذ� �لمثال: كبار - 20 يوًما؛ �أو��سط - 10؛ و�سغار - 5. وهذ� يعني 
�ثنين  فاح�سين  من  مكون  فح�ص  بفريق  محدد(  )بند  محدد  فح�ص  حالة 

ي�ستغرق ما معدله 10 �أيام )2 �أ�سبوع( وبما ي�ساوي 20 موظف يوم. 
ح- موظف يوم لحاالت �لفح�ص �لكامل. في هذ� �لمثال، تم تخ�سي�ص ن�سبة 

50% من وقت �لفح�ص  للفحو�ص �ل�ساملة. 
اأ�شا�ص معدل يوم لإكمال حالة فح�ص  الكامل على  ط - عدد حالت الفح�ص 
و�حدة: كبار - 60؛ �أو��سط - 25؛ و�سغار -10. �أي الإكمال حالة فح�ص �سامل 
�أي ما يعادل 60 موظف يوم.  �أ�سابيع(  و�حدة ي�ستغرق ما معدله 30 يوًما ) 6 
يوًما )4  يكون 20  �لم�ستغرق  فالوقت  فاح�سين،   3 �لفريق مكوًنا من  كان  �إذ� 

�أ�سابيع(، �أي ما يعادل 60 موظف يوم. 
ي- �إجمالي حاالت �لفح�ص: مجموع حاالت فح�ص محدد )بند و�حد( + حاالت 

�لفح�ص �ل�سامل. 
ك- ن�سبة �لتغطية: �لتغطية ت�ساوي عدد حاالت �لفح�ص معبر عنها بن�سبة من 
�إجمالي عدد �لمكلفين، كبار 325/133 = 41%؛ �أو��سط: 1118/210 = 18%؛ 

�سغار: 3514/300 = 8%؛ و�إجمالي  4957/643 = ن�سبة تغطية %13. 

الخطوة الثانية: تحديد المخاطر الرئيسة التي يتعين التعامل معها 
وتصنيف فئات المكلفين.

من �لمتعارف عليه �أنه ال يمكن لبرنامج فح�ص في �إد�رة �سر�ئب فح�ص جميع 
�أولويات  و�سع  �ل�سروري  من  لذلك  �لمخاطر،   جميع  مع  �لتعامل  �أو  �لمكلفين 
للمخاطر من �الأولويات �لبديهية و�الأ�سا�سية �أن كبار �لمكلفين يمثلون خطًر� �أكبر 
من �أو��سط �لمكلفين، وهوؤالء بدورهم يمثلون خطًر� �أكبر  من �سغار �لمكلفين، 
كما هو مبين في �لمثال �أعاله. لكن يتعين على �إد�رة �ل�سر�ئب �أن تقوم وبدرجة 
وتعيين  معها  للتعامل  �أولويات  وتحديد  �لمخاطر  بو�سف   �لتف�سيل  من  �أكبر 
درجة مخاطرة  لكل حالة. وباتباع �لمثال �لو�رد �أعاله، فاإن �ل�سركات متعددة 

�لجن�سيات تمثل درجة مخاطرة �أكبر مقارنة بال�سركات �لمحلية ب�سبب �لفر�ص 
�لمتاحة لالأولى لترحيل �الأرباح �إلى �لخارج. لذلك يمكن تعيين درجة مخاطرة 
يتم في هذه  �لجن�سيات  �الأ�سعار، وحيث يوجد 45 �سركة متعددة  لترحيل  عليا 
�لمقابل،  وفي  �لمكلفين.  �لفئة من  لهذه  تعيين -درجة مخاطرة عليا-  �لحالة 
�سديدة، وهي ممتثلة ال  الأنظمة  �لتي تخ�سع  �ل� 20  �لحكومية   �لموؤ�س�سات  فاإن 

تمثل �إال درجة مخاطر متدنية. 

الخطوة الثالثة: تحديد موارد الفحص المتاحة. 
عدد حاالت �لفح�ص �لتي يمكن �إكمالها ترتبط ب�سكل مبا�سر بالمو�رد )�أعد�د 
م�ستوى  على  �لفح�ص.  لبرنامج  �لمعتمدة  �لمالية(  و�لمخ�س�سات  �لموظفين 
تخ�سي�سها  يتعين  �لتي  �لهيئة  مو�رد  �لن�سبة من  قر�ر حول  �تخاذ  يتم  �لهيئة 
بر�مج  )ت�سميم  �لعامة  �الإد�رة  بين  �لمو�رد  هذه  وتق�سيم  �لفح�ص،  لوظائف 
�لفح�ص، ومر�قبة تنفيذها، وتوفير �لدعم لها( و�لفروع �لتنفيذية )�لتي تقوم 
�لموظفين،  �إج��از�ت  مثل  عو�مل  �لح�سبان،  في  �الأخذ  يتعين  كما  بالفح�ص(. 

و�الأوقات �الأخرى غير �لمكر�سة مبا�سرة للفح�ص مثل  �أوقات �لتدريب. 

تمثل  التي  المجاالت  في  للعمل  الموارد  تعيين  الرابعة:  الخطوة 
المخاطر األشد/األعلى.

يحقق  وبما  �لمو�رد  توزيع  يتم  �أن  يتعين  �اللتز�م،  على  �الأكبر  �الأث��ر  لتحقيق   
�الأخطار  مع  �لتعامل  ذلك  ومع  �ل�سر�ئب،  و�أن��و�ع  �لمكلفين  فئات  بين  تو�زًنا 
فئة  في  يتركز  �لخطر  كان معظم  �إذ�  ذلك،  ولتب�سيط  �اللتز�م.  على  �لرئي�سة 
كبار �لمكلفين، فاإن تخ�سي�ص �لمو�رد �لمبين في �لمثال 3 �أعاله: �إجمالي 50 
موظف فح�ص: �الإد�رة �لعامة -5، �إد�رة كبار �لمكلفين - 20، �أو��سط �لمكلفين 
- 15، �سغار �لمكلفين - 10؛ وباتباع �لمثال في �لخطوة �لثانية �أعاله، 25% من 
�لفاح�سين في وحدة كبار �لمكلفين يخ�س�سون لفح�ص �ل�سركات �ل�سناعية 
متعددة �لجن�سية، بينما يعين 5% فقط لفح�ص �لهيئات �لحكومية. كما قد يكون 
ا تحديد مقد�ر �لعناية �لتي يتعين �إيالوؤها لفئات �لمكلفين  من �ل�سروري �أي�سً

�لمعنيين �لمبينة في �لخطوة �الأولى �أعاله. 

تطبيقه  يتعين  الــذي  الفحص  أسلوب  تحديد  الخامسة:  الخطوة 
للتعامل مع المخاطر. 

يجب �أن يتم �إجر�ء تقييم فيما يتعلق بالتعامل �الأف�سل مع �لمخاطر. مثال: هل 
يكفي �إجر�ء فح�ص مكتبي، �أم �أنه من �ل�سروري �لقيام بفح�ص �سامل؟  كلما 
كانت المعلومات حول بيئة الن�شاط وحجم المخاطر التي يمثلها اأف�شل، زادت 

�لقدرة على �ختيار �الأ�سلوب �الأف�سل للتعامل معه. 

الخطوة السادسة: تخصيص الوقت ألساليب الفحص. 
تعتمد تغطية �لفح�ص على �أ�سلوب وفترة �لفح�ص. �أ�ساليب �لفح�ص �لمو�سوفة 
�لوقت  لكن  �لمكلفين،  فئات  جميع  في  ��ستعمالها   يمكن  �أع��اله   1 �ل�سكل  في 
�لم�ستغرق الإكمال �لفح�ص يختلف بدرجات كبيرة من فئة مكلفين �إلى �أخرى. 
مكلف  هو:  �سامل  الإكمال فح�ص  �لوقت  معدل  �أعاله،   3 �ل�سكل  في  �لمثال  في 
 10 �سغير-  ومكلف  ي��وم،  موظف   25 و�سط-  مكلف  ي��وم،  موظف   60 كبير- 
موظف يوم. �لعو�مل �لتي توؤثر في �لوقت �لمحدد �لم�سموح به الإكمال �لفح�ص 
مهار�ت  م�ستوى  �لمكلف؛  نوع  �لفح�ص؛  �أ�سلوب  �لفح�ص؛  نطاق  �الآتي:  ي�سمل 

�لفاح�سين؛ وعدد �لفاح�سين �لعاملين على �لحالة. 

الخطوة السابعة: تحديد عدد حاالت الفحص التي يتعين تنفيذها/إكمالها: 
ال�ستكمال  �ل�سروري  و�لوقت  �لعمل،  لنوع  �لمحددة  -موظف/يوم-  با�ستعمال 
نوع �لفح�ص �لمحدد، يمكن تحديد عدد حاالت �لفح�ص �لتي يمكن تنفيذها. 
 2000 تخ�سي�ص  تم  فقد  �لمكلفين،  كبار  فئة  في  �أع��اله،   3 �ل�سكل  با�ستعمال 
يوم   20 �أ�سا�ص  وعلى  و�ح��د(  )بند  �لمحدد  �لفح�ص  لحاالت  ي��وم-  -موظف 
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فحص المكلفين

"موظف   2.000 و  فح�ص؛  حالة   100 ي�ساوي   وهذ�  �لمحدد،  �لبند  لفح�ص 
يوم- للفح�ص �ل�سامل وعلى �أ�سا�ص 60 يوًما للفح�ص �لو�حد، وهذ� ي�ساوي 33 
�أنو�ع  ويتم تطبيق ذلك على مختلف  �إجمالي حاالت فح�ص 133.  �أي  ا،  فح�سً

�لفح�ص، وكذلك �إذ� �أمكن على �لفئات �لمبينة في �لخطوة �الأولى. 

الخطوة الثامنة: تحديد التغطية.
�لم�سجلين  �لمكلفين  عدد  على  فح�سهم  �سيتم  �لذين  �لمكلفين  عدد  تق�سيم   
كبار  من  حالة   133 فح�ص   ف��اإن  �أع��اله،   3 �لمثال  في  �لتغطية.  ن�سبة  يظهر 

�لمكلفين �لبالغ عددهم 325 يعني ن�سبة تغطية ت�ساوي %41. 
�لخطوة �لتا�سعة: مر�جعة وتنقيح �لتغطية ل�سمان �إيالء �لعناية �لكافية لجميع 

جو�نب �لمخاطر �لعالية. 
�لمحددة  �لمخاطر  �إل��ى  �لرجوع  د�ئًما  يجب  �لفح�ص،  خطط  �إع��د�د  خ��الل 
و�أولوية �لعمل ل�سمان �أن �لتغطية مالئمة لم�ستوى �لخطر �لمعين لكل مجموعة. 
�إذ� كانت �إد�رة  �ل�سر�ئب محظوظة باأن لديها مو�رد كافية، يمكن �إعد�د �لخطة 
بترتيب مختلف: 1- تحديد م�ستوى �لتغطية �لمطلوبة، مثال: فح�ص ن�سبة %50 
�لمطلوبين  �لفاح�سين  عدد  تحديد  ثم  ومن  �لكبيرة،  �الإن�ساء�ت  �سركات  من 
لذلك. وحيث �إن �إد�ر�ت �ل�سر�ئب لديها مو�رد  محدودة ي�سبح من �ل�سروري 
�لتي يمكن تنفيذها من قبل �لعدد  �أ�سا�ص عدد �لفحو�ص  تحديد �لتغطية على 
�لفح�ص  �أ�ساليب  بتغيير مزيج  �لتغطية   ن�سبة  وتغيير  �لموظفين،  �لمتو�فر من 
)فح�ص بند و�حد �أو فح�ص �سامل(. في �لمثال �أعاله، فاإن تغيير ن�سبة �لفح�ص 
يوم(   �ل�سامل )2.000 موظف  �لفح�ص  �إلى  يوم(   �لمحدد )2.000 موظف 
و�لتي هي في �لمثال 1 : 1 �إلى مزيج بن�سبة  3 : 1 يوؤدي �إلى )3.000 موظف 
عنه   وينتج  �ل�سامل  للفح�ص  يوم(  موظف  و )1.000  �لمحدد  للفح�ص  يوم( 
ا �ساماًل، وهذ� ي�ساوي ن�سبة تغطية مقد�رها  ا محدًد�  و 17 فح�سً 150 فح�سً

51% بداًل من 41% في �لحالة �ل�سابقة وبنف�ص �لعدد من �لموظفين. 
�لخطوة �لعا�سرة: تجميع �لنتائج  في خطة فح�ص وطنية �ساملة. 

و�سغار  مكلفين،  �أو����س��ط  مكلفين،  كبار  �لمختلفة:  �لفح�ص  خطط  بتجميع 
في  �لمتاحة  �لمو�رد  توزيع  تظهر  وطنية  فح�ص  خطة  �إن�ساء  يتم  �لمكلفين؛ 

�لفروع على مختلف قطاعات �لمكلفين. 
عندما تكتمل �لخطة، يتم �ختيار حاالت �لمكلفين �لتي تتطابق مع �لمو��سفات 
 25 فح�ص  وجوب  �لخطة  �أظهرت  �إذ�  مثال،  فح�سها.  ليتم  �لمحددة  �لفنية 
�سركة �سناعية متعددة �لجن�سية، فمن �ل�سروري تحديد �لمكلفين ممن تنطبق 
يتم  للمكلفين  �لمعينة  �لمخاطرة  وبا�ستعمال درجات  �لمو��سفات.  عليهم هذه 
ذ�ت  �لفح�ص  لفرق  وتعيينهم  �لمخاطرة(  درجة  )في  مكلًفا   25 �أعلى  �ختيار 

�لمهار�ت �ل�سرورية الإجر�ء �لفح�ص. 
تفا�سيل �لخطة �لتنفيذية تعتمد على تو�فر و�سحة �لمعلومات  و�لموظفين.

عليها.  تعتمد  �لتي  �لبيانات  و�سحة  ج��ودة  بمقد�ر  تكون  خطة  �أي  ج��ودة   �إن   
�لخطوة �الأولى، وهي تق�سيم وت�سنيف �لمكلفين تعتمد ب�سكل و��سح على تو�فر 
�لمعنية.  �لفئات  في  �لمكلفين  ت�سنيف  من  تمكن  وموثوقة  �سحيحة  معلومات 
يمكن �لتعامل مع �لمخاطر فقط بعد �أن يتم تحديدها ب�سكل �سحيح. ويجب �أن 
تكون �الأوقات �لمحددة الإنجاز �لحاالت قابلة للتحقق، ويتعين �أن تكون �لمو�رد 

متو�فرة فعلًيا ومدربة على �أنو�ع �لفح�ص �لو�ردة في �لخطة. 
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خامسًا: كيف يتم إعداد خطة فحص حالة؟ 
�الإجر�ء �لذي يتم الإعد�د خطة فح�ص مهم ل�سمان تطبيق �لفاح�ص لالأ�ساليب 
مع  يتطابق   بما  �لفح�ص  والإكمال  �لخا�سة   بالمخاطر   �لمتعلقة  �ل�سحيحة 
�سمان  بمنزلة  هي  و�لخطة  �لفح�ص.  برنامج  و�إج���ر�ء�ت  وخطط  �سيا�سات 
للفاح�سين، و�آلية فح�ص ومر�جعة لمديري �لفح�ص وب�سكل متنام للمكلفين من 
حيث �تفاق هذه �الأطر�ف على �لخطة �لموثقة  �لتي تمثل �سجاًل  لما يتعين عمله 
في �لفح�ص، و�لتي يجب �أن تحدد بو�سوح �لم�سوؤوليات. ومع �أنه يتم �إعد�دها  
في  تعديلها  يمكن  بحيث  بالمرونة  تت�سم  �أن  يجب  �أنها  �إال  �لفح�ص،  بد�ية  في 
حال ظهور م�سائل جديدة خالل �لفح�ص. على �سبيل �لمثال، قد تدعو �لحاجة 
للتحول �إلى فح�ص �سامل �أو �إلى تحقيق حول غ�ص في حال �كت�ساف دليل على 

ذلك خالل �لفح�ص. يجب �أن تت�سمن خطة �لفح�ص �لمر�حل �الآتية: 

المرحلة األولى: فهم العمل المطلوب  والنتائج المتوقعة. 
�لمحددة  �لحالة   هذه  �ختيار  ور�ء  �لكامن  �ل�سبب  �لفاح�ص  يفهم  �أن  يتعين 
للفح�ص. وت�سمل �الأ�سباب: �لخطر �لذي تنطوي عليه �لحالة؛ �أو �أ�سباًبا �أخرى 
�أدت �إلى �ختيار �لمكلف؛ �لغر�ص من �لفح�ص؛ مثال توعوي تعليمي للمكلف، �أو 
�أو كجزء من م�سروع  �ل�سريبي،  �لتجنب  �كت�ساف  �أو  �ل�سجالت،  فح�ص م�سك 
لقيا�ص �اللتز�م. وقد تكون �لنتائج �لمتوخاة  من �لفح�ص متعلقة �أو غير متعلقة 
باالإير�د�ت، وقد ت�سمل: تحديد م�ستوى �اللتز�م؛ تعديل �أرباح �لمكلف �لناق�سة؛ 

زيارة ��ست�سارية لتعليم وتوعية �لمكلف، �أو مر�جعة م�سك �ل�سجالت. 

المرحلة الثانية: فهم تاريخ المكلف في االلتزام.
و�الإق���ر�ر�ت  و�لت�سديد�ت  �ل�سجالت  وتحليل  فح�ص  �إل��ى  �لفاح�ص  يحتاج   
�ل�سابقة  �لفحو�ص  ونتائج  �لمكلف،  مع  �ل�سابقة  و�الت�ساالت  �لمالية  و�لبيانات 

لتحديد اأنماط واتجاهات اأداء و�شلوك المكلف.

المرحلة الثالثة: اإلحاطة بأعمال المكلف. 
الن�شاط،  المكلف:  تنظيمات  بطبيعة  معرفة   على  الفاح�ص  يكون  اأن  يجب 
�لملكية، �لترتيبات �لتنظيمية، حجم �لعمليات، �لمناف�سون، �لموردون و�لعمالء 
�لمحتملون، وهو�م�ص �لربح �لمتوقعة.  وتقوم �إد�ر�ت �ل�سر�ئب وب�سكل متز�يد 
�لفاح�سين  لتزويد  و�لمكلفين  �لقطاعات  profile  عن  باإعد�د معلومات عامة 

بهذه �لمعلومات �لمهمة خالل مرحلة �لتح�سير للفح�ص.  

المرحلة الرابعة: تركيز الفحص. 
بعد الإحاطة بن�شاط المكلف، و�شلوكه من ناحية المتثال، وجوانب المخاطرة التي 
يمثلها، يحدد �لفاح�ص �لجو�نب �لتي �سيتم �لتركيز عليها في �لفح�ص، مثال: 
�لمبيعات، تكلفة �لمبيعات، �ال�ستهالك، ترحيل �الأ�سعار، �أو �سر�ئب �ال�ستقطاع. 
ا على �لم�سائل �لتي �سيقوم بفح�سها مت�سل�سلة ح�سب  ويجب �أن ت�ستمل �لخطة �أي�سً

�الأهمية ل�سمان �لعمل على �لم�سائل �لمهمة في �لمرحلة �لمبكرة من �لفح�ص. 

المرحلة الخامسة: نطاق الفحص. 
�لفح�ص.  نطاق  �لفاح�ص  يوؤ�س�ص  �لمالئم،  و�لمنهج  �لفح�ص  ن��وع  باختيار 
وي�سمل ذلك �لتخطيط: ما هي �لمعلومات �لتي �سيتم تجميعها ومنهج �لت�سجيل؛ 
�أ�ساليب �لتحليل؛ �لم�ستهدفين من �لمقابالت  �إلى �لم�ستند�ت؛  كيفية �لو�سول 

و�الأ�سئلة؛ و��ستعمال �أ�ساليب مبا�سرة �أو غير مبا�سرة. 

المرحلة السادسة: اإلحاطة بالنظام والسياسات. 
يتعين �أن يكون �لفاح�ص عالًما بالنظام و�ل�سيا�سات �لمطبقة على مجاالت �لتركيز. 
مثال: �إذ� كان �لفح�ص ي�سمل تحديد �أحقية �لمكلف بم�ساريف �أو �إعفاء�ت �أو رد 
، فعلى �لفاح�ص �أن يكون مطلًعا ب�سكل كامل على �الأحكام �لنظامية �لمتعلقة بها. 

المرحلة السابعة:  تحديد فترات الفحص/المراجعة. 
لخطط  �لتالية  �لمر�حل  تحدد  فح�سها  �ل��م��ر�د  �ل�سريبية  �لفتر�ت  ع��دد   
في  ناق�سة   ت�سديد�ت  �إل��ى  و��سحة   موؤ�سر�ت  هناك  تكن  لم  وم��ا  �لفح�ص. 
�لفتر�ت �ل�سابقة، يجب �أن تركز �لخطة على فح�ص �لفترة �ل�سريبية �الأخيرة. 

المرحلة الثامنة: إدارة الموارد والوقت.
حجم  �إن  �لمحدد.  للنطاق  وفًقا  بالفح�ص  للقيام  �لمطلوبة  �لمو�رد  تحديد    
�لفح�ص ودرجة تعقيده ومدة كل عمل في �لفح�ص، وخبر�ت �لفاح�سين، تلعب 
�لزمنية و�لمر�حل في عملية  �لمتطلبات. ويجب تحديد �الأطر  دوًر� في تقدير 
مقابالت  �لمكلف؛  مقابالت  مثال:  �الأعمال،  تقدم  مر�قبة  لتي�سير  �لفح�ص  
�إ�سد�ر  �لتحليل؛  �إكمال  �لم�ستند�ت؛  معاينة  �لمو�قع؛  معاينة  ثالثة،  �أط��ر�ف 

تقارير موقف؛ و�إنهاء �لفح�ص. 

المرحلة التاسعة: التوثيق.
ذ�ت  عمل  �أور�ق  في  �أعاله  �لعناوين  تحت  تدوين  باإعد�د  �لتخطيط  توثيق  �إن 

نماذج موحدة �سي�ساعد في �إد�رة �لحالة وتوثيقها. 

المرحلة العاشرة: الموافقة على الفحص. 
�لمبا�سرة  تتم  �لفح�ص حتى  �لفاح�ص على خطة  �لم�سرف على  يو�فق  �أن  يتعين 

بالفح�ص. 

المرحلة الحادية عشرة: التغييرات في الخطة. 
قد ي�سبح من �ل�سروري من  �سير �لفح�ص �إدخال تغيير�ت على �لخطة. مثال: قد 
ت�ساف مجاالت تركيز �أخرى، �أو تتطلب مو�رد �إ�سافية، �أو ت�سييق نطاق �لفح�ص 
�لتغيير  �أ�سباب  �لتركيز. ويتعين توثيق  �لقلق في مجاالت  �إذ� لم يظهر ما يثير 

ومو�فقة �لم�سرف عليه، و�أن تكون �سمن ملف �أور�ق �لعمل �لخا�سة بالحالة.   

سادسًا: كيف يمكن تقييم الخطط؟
يتو�فق  وبما  �الأه��د�ف  بناًء على تحقيق  �الأد�ء   �لحكم على  �سيتم  �لنهاية،  في 
مع مقايي�ص �الأد�ء �لمبينة في �لخطة. وحيث �إن هناك ظروًفا عديدة توؤثر في 
تنفيذ �لخطة فاإنه  لي�ص كافًيا مجرد �لقول �أن �لخطة حققت �الأهد�ف وبالتالي 
�لمخرجات   ( �لنتائج  لتعظيم  ت�سعى  �لتي  هي  �لفعالة  �لخطة  فالخطة جيدة. 

و�لنتائج بعيدة �الأمد( من �لمو�رد �لمتاحة )�لمدخالت( في بيئة محددة. 
�أن  �إال  �أن معظم �الإد�ر�ت �ل�سريبية لها �أهد�ف فح�ص مت�سابهة  وبالرغم من 
�لمخاطر و�لقدر�ت )بيئة �لعمل( لالإد�ر�ت �ل�سريبية في كل دولة تكون مختلفة، 
ا، وبالتالي لي�ص من �لممكن وجود خطة فح�ص  مما يوجب �ختالف �لخطط �أي�سً
معياًر�  ت�ستعمل  حالة،  �أو  تنفيذية  ��ستر�تيجية،  خطة  �سو�ء  و�ح��دة،  نموذجية 
�لمبينة  و�لممار�سات  بالمبادئ  �لخطط  �لتزمت  �إذ�  لكن  �لفح�ص.  لخطط 
تحقق  �لخطط  ف��اإن  جيدة،  حوكمة  �أنظمة  �ل�سريبية  �الإد�رة  وطبقت  �أع��اله، 
وبقدر كبير �أهد�ف �الإد�رة في �لفح�ص. ويمكن ��ستعمال �لخطو�ت �لتي تمت 
مناق�ستها �أعاله كقائمة تفقد من حيث �لعنا�سر �لو�جب �سمولها في �إجر�ء�ت 

خطط �لفح�ص. 

سابعًا: نقاط رئيسة في تصميم إدارات الضرائب 
في  ت�ستحوذ  �لتي  �لفح�ص  وظيفة  الإد�رة  توجيه  �آلية  �لفح�ص  خطط   توفر 
�لعادة على �لجزء �الأكبر من مو�رد �الإد�رة �ل�سريبية، وتعد في �لغالب �لوظيفة 
�الأهم الإد�رة �اللتز�م. وبالتالي فمن �ل�سروري وجود �إجر�ء�ت تخطيط ر�سمية 
م�ستوى  وعلى  و�لتنفيذية،  �ال�ستر�تيجية  �لم�ستويات  على  �لفح�ص  لبرنامج 

�لحالة تكون متو�فقة مع �لمبادئ و�لممار�سات �لو�ردة في هذ� �لبحث �لفني. 
 و�إلى �للقاء في �لعدد �لقادم �إن �ساء �هلل.
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حتسم مصاريف إفطار 
رمضان اجلماعي، 
ومصاريف الرحالت 

اجلماعية للعاملني 
بالشركات، ومصاريف 

الضيافة واإلقامة 
بالفنادق لضيوف الشركات 

من الوعاء الزكوي.

ضوابط اعتماد حوافز األداء 
والتأمين التكافلي وفروقات 

الرواتب واألجور ضمن 
المصاريف جائزة الحسم

ن�ست �الأنظمة �لزكوية و�ل�سريبية على ح�سم كل ما تتطلبه �لتجارة، من �لم�ساريف �لعادية 
و�ل�سرورية �لتي يجري دفعها خالل �ل�سنة بما في ذلك مبلغ معقول لرو�تب �لم�ستخدمين 

والأي مكافاآت )دون تحديد لهذه �لمكافاآت( تمنح لقاء �أي خدمات �سخ�سية.
وقد قامت �للجنة بدر��سة �لقر�ر �البتد�ئي �لم�ستاأنف، وما جاء بمذكرة �ال�ستئناف �لمقدمة 
من �لمكلف ومر�جعة ما تم تقديمه من م�ستند�ت، في �سوء �الأنظمة و�لتعليمات �ل�سارية على 

�لنحو �لتالي:

الناحية الشكلية
من  بن�سخة  �لمكلف  بجدة  �لثانية  �ل�سريبية  �لزكوية  �البتد�ئية  �العتر��ص  لجنة  �أخطرت 
�لمكلف  وقدم  1428/12/22ه�.  وتاريخ  ج(  )2/223/�ص  رقم  �لخطاب  بموجب  قر�رها، 
قدم  كما  1429/1/19ه�.  وتاريخ   )3/444( رقم  بالقيد  �للجنة  هذه  لدى  وقّيد  ��ستئنافه 
�لمكلف �سماًنا بنكًيا. وبذلك يكون �ال�ستئناف �لمقدم من �لمكلف مقبواًل من �لناحية �ل�سكلية 

لتقديمه من ذي �شفة خالل المهلة النظامية، م�شتوفًيا ال�شروط المن�شو�ص عليها نظاًما.

الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت  ـــ  ــ 1431/12/30هـ املــوافــق  اإلثنني  يــوم  يف 
بخطاب  واملكلفة  ـــ  ــ 1426/7/24ه وتاريخ   )196( رقــم  الـــوزراء  جملس  بقرار  املشكلة 
يف  اللجنة  باستمرار  القاضي  وتاريخ 1426/8/6هـــ   )7835/1( رقم  املالية  وزير  معايل 
وذلك  االبتدائية،  الزكوية  االعرتاض  جلان  قرارات  على  والهيئة  املكلفني  اعرتاضات  نظر 
الزكوية  االبتدائية  االعرتاض  جلنة  قرار  ضد  )املكلف(  من  املقدم  االستئناف  يف  للنظر 
للزكاة  العامة  الهيئة  أجرته  الذي  املعدل  الزكوي  الربط  بشأن  بجدة،  الثانية  الضريبية 

والدخل )الهيئة( على املكلف لعامي 2002م و2003م والربط الزكوي لعام 2004م. 
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الناحية الموضوعية
أواًل: حوافز الأداء والتاأمين التكافلي للعاملين وفرق الرواتب الزائدة:
ق�سى قر�ر �للجنة في �لبند )ثانًيا/1-�أ( بتاأييد �لهيئة في �إ�سافة حو�فز 
�لحد  عن  �لز�ئدة  �لرو�تب  وفرق  للعاملين،  �لتكافلي  و�لتاأمين  �الأد�ء، 

�الأعلى للتاأمينات �الجتماعية وفًقا لحيثيات �لقر�ر. 
��ستاأنف �لمكلف هذ� �لبند من �لقر�ر فذكر �أن �للجنة �البتد�ئية غيرت 
�الأ�سا�ص هي  في  تكن  لم  �أمور  �إلى  و�لهيئة  �ل�سركة  بين  �لخالف  �أ�سا�ص 
وجهة نظر �لهيئة �لتي رفعت بها �العتر��ص �إلى �للجنة. ومع هذ� �لتغير 

فاإن �ل�سركة مرغمة لتقديم دفوع �أخرى وذلك كما يلي:
يقت�سر  ن�ساطها  �أن  �لمدققة  �لمالية  �لقو�ئم  في  �ل�سركة  �أو�سحت  لقد 
�لظن  �إ�ساءة  باللجنة  يفتر�ص  وال  �ل�سركاء،  �أعمال  على  �الإ�سر�ف  على 
بالمكلفين ما لم يكن لديها قرينة بذلك. ويمكن �لتاأكد من �أن �ل�سركة ال 

تمار�ص اأي ن�شاط غير ما ذكر �شابًقا. 
�لهيئة،  من  تعميم  �أو  وز�ري  قر�ر  �أو  معين  نظام  على  �للجنة  ت�ستند  لم 
بل هو �جتهاد �سخ�سي. كما �أن �ل�سركة ال تعلم مرجعية مثل هذ� �لقول 
من  الأنه  �أرباح(  تحقيق  على  يترتب  �أن  بد  ال  للعاملين  حو�فز  دفع  )�أن 

�سو�ًء  �أطر�ف،  �أي  �إلى  مبالغ  �أي  بدفع  يقومو�  لن  �لمكلفين  �أن  �لطبيعي 
�لمتعارف عليه  �إال لوجود منفعة متبادلة. وهذ� هو  �أم خارجية  د�خلية، 
وباللجنة  بالهيئة  �الأولى  كان  �أنه  ترى  �ل�سركة  �أن  كما  �الأعمال.  بيئة  في 
�البتد�ئية �لتاأكد من كون هذه �لنفقة حقيقية وموؤيدة م�ستندًيا �أم ال بداًل 

من ��ستخد�م �لمعلومات و�الفتر��سات �ل�سخ�سية. 
كما �أن مجموعة �الأنظمة �لزكوية و�ل�سريبية ولو�ئحهما �لتنفيذية و�سعت 
�ل�سو�بط �لمحددة للنفقات �لو�جبة �لح�سم بكل و�سوح باأنها تمثل نفقة 
�سبًبا  �لنفقة  تكون  و�أن  �لثبوتية،  بالم�ستند�ت  وموؤيدة  وفعلية  حقيقية 
بالن�شاط  متعلقة  النفقة  تكون  واأن  عليه،  المحافظة  اأو  الربح،  اإنتاج  في 
وبناًء  نف�سها.  �لمالية  بال�سنة  متعلقة  �لنفقة  تكون  و�أن  للزكاة،  �لخا�سع 
كل  عليه  ينطبق  �لمدفوعة  �لعاملين  مز�يا  م�سروف  �إن  وحيث  عليه 
ال�شروط المذكورة اأعاله فاإنه ل محل لرف�ص هذه البنود كم�شروف جائز 
م�سروفات  هي  �ل�سركة  بدفاتر  و�لمقيدة  �أعاله  �لبنود  �أن  كما  �لح�سم. 
�لعمل  عقود  �إلى  ��ستناًد�  للعاملين  دفعها  يتم  م�ستندًيا  وموؤيدة  حقيقية 
�لمكلف  وقدم  �لعمل.  وزير  معالي  من  �لمعتمدة  �لعمل  تنظيم  ولو�ئح 

قضية زكوية
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تعزيًز� لوجهة نظره �سورة من عقد �أحد �لعاملين بال�سركة، و�سورة عن 
�لمبالغ  الأحد  مثااًل  وقدم  و�لمكافاآت،  و�لجز�ء�ت  �لعمل  تنظيم  الئحتي 
�لتي لم تقبل �لهيئة ح�سمها كم�سروفات جائزة �لح�سم الأغر��ص �لزكاة، 
وهي �لمبالغ �لتي تزيد عن �لحد �الأعلى لالأجر �لخا�سع لال�ستر�ك في 
�إ�سعار حافز  �آخر وهو �سورة من  مثااًل  �لتاأمينات �الجتماعية. كما قدم 
�الأد�ء الأحد �لعاملين، وذكر �أن �لهيئة طيلة �ل�سنو�ت �ل�سابقة كانت تقبل 
غيرت  ولكنها  �لح�سم،  جائزة  �لم�سروفات  �سمن  �لعاملين  مز�يا  بند 
تعاملها فيما يتعلق بهذ� �لبند دون مبرر نظامي و��سح. كما قدم �لمكلف 
في  �لموؤرخ  بالخطاب  مرفقة  �لمناق�سة  جل�سة  �أثناء  في  �إ�سافية  مذكرة 
1430/3/4ه� ت�سمنت �لتعليق على ما جاء في قر�ر �للجنة �البتد�ئية من 
�أن �ل�سركة لم تقدم �لم�ستند�ت، وقدم �لمكلف �لم�ستند�ت �لموؤيدة لدفع 
رو�تب �لعاملين وحو�فز �الأد�ء، حيث قدم �سورة عن ك�سف ح�ساب �لبنك 
2004م،  لعام  ريااًل   )5.139.633( �لبالغة  �لحو�فز  ل�سرف  �لموؤيد 
و�سورة ك�سف ح�ساب �لبنك وم�سير�ت �لرو�تب �لموؤيد ل�سرف �لرو�تب 
�لنفقات  هذه  �أن  وذكر  2004م.  لعام  ريااًل   )2.052.232( �لبالغة 
�إلى ذمة �لعاملين، وبالتالي فاإن زكاتها لي�ست  خرجت من ذمة �ل�سركة 
كاماًل.  حواًل  بها  و��ستقبل  ملكها  من  على  زكاتها  و�إنما  �ل�سركة،  على 
هو  �لربط،  تم  �أ�سا�سه  على  �لذي  �لرئي�ص  �لخالف  �أن  �لمكلف  و�أ�ساف 
كون هذ� �لم�سروف لي�ص �سمن �لمرتبات و�الأجور �لم�سجلة في �سهادة 
�أمر  �لم�ستند�ت فهذ�  لم تقدم  �ل�سركة  �أما كون  �لتاأمينات �الجتماعية، 
متعلقة  م�ستند�ت  �أي  تطلب  لم  �البتد�ئية  �للجنة  �أن  ذلك  �سحيح،  غير 
باأن  نفيد  للجنة،  جلًيا  �الأمر  يظهر  وحتى  �لتكافلي،  �لتاأمين  بم�سروف 
بنك  يقدمه  �لذي  �لتكافلي  �لتاأمين  برنامج  نتيجة  هو  �لم�سروف  هذ� 
�لم�ساريف  �لبند �سمن  قبول هذ�  لعدم  فاإنه ال مجال  وعليه  �لجزيرة. 

حددت األنظمة الزكوية والضريبية 
الضوابط احملددة للنفقات 

الواجبة احلسم، وهي النفقة 
احلقيقية والفعلية واملؤيدة 

باملستندات الثبوتية.

املادة )125( تلزم صاحب 
العمل أن يضع الئحة باجلزاءات 
واملكافآت وشروط توقيعها أو 
منحها على أن تعلق يف مكان 

ظاهر يف الشركة وأن تكون نافذة 
بعد اعتمادها من وزير العمل.

�لم�سجلة  �لرو�تب  �لهيئة  قبول  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  �لح�سم،  جائزة 
م�سوغ  �إلى  ي�ستند  ال  كم�سروف  فقط  �الجتماعية  �لتاأمينات  �سهادة  في 
الخا�شعة  لالأجور  الأعلى  الحد  �شرط  بين  الربط  يكون  وعليه  نظامي، 
للتاأمينات �الجتماعية �لبالغة )45.000( ريال وبين �لم�سروف �لفعلي 
طلب  على  بناًء  �لمكلف  وقدم  �سحيح.  غير  �أمًر�  �ل�سركة  تتحمله  �لذي 
�لعاملين  باأ�سماء  ك�سًفا  1430/3/24ه�  في  �لموؤرخ  خطابه  مع  �للجنة 
 - 2002م  �ل�سنو�ت  خالل  ريال   )45.000( على  رو�تبهم  تزيد  �لذين 
2003م - 2004م، كما قدم �سوًر� من عقود �لعاملين مع �إ�سعار�ت زيادة 

رو�تبهم. 
وبعد �طالع �لهيئة على ��ستئناف �لمكلف، �أكدت �لتم�سك بوجهة نظرها 
�لتي  �لعاملين  حو�فز  �أن  على  تن�ص  �لتي  �البتد�ئي،  �لقر�ر  في  �لمبينة 
من  تعد  ال  للعاملين-  مز�يا  بم�سمى-  �لح�سابات  على  �ل�سركة  حملتها 
�لتكاليف و�جبة �لح�سم، وذلك الأن �لم�سلحة �عتمدت �لمرتبات و�الأجور 
وملحقاتها وفًقا ل�سهادة �لتاأمينات �الجتماعية، وبالتالي فاإن �لم�سروفات 
جائزة �لتحميل نظاًما �عتمدتها �لهيئة، وال مجال العتماد �أي م�سروفات 
�أخرى غير مدرجة في عقد �لعمل. ومن ناحية �أخرى فاإنه يجب �اللتز�م 
�لعام  �لقانون  �إلى  تنتمي  قو�عد  باأنها  تتميز  �لتي  �لعمل  ونظام  بقو�عد 
�لمادة  �لمو�د  هذه  ومن  مخالفته.  على  �التفاق  يجوز  ال  �لذي  �لحمائي 
)125( �لتي �ألزمت �ساحب �لعمل �أن ي�سع الئحة بالجز�ء�ت و�لمكافاآت 
و�شروط توقيعها اأو منحها على اأن تعلق في مكان ظاهر في ال�شركة، واأن 
تكون نافذة بعد �عتمادها من قبل وزير �لعمل بناًء على ذلك، و�أن ين�ص 
معه  ترى  مما  و�لمكافاآت.  �لحو�فز  هذه  على  و�لعاملين  �لعمل  عقد  في 

�لهيئة �لتم�سك ب�سحة �إجر�ئها. 

رأي اللجنة
بعد �طالع �للجنة على �لقر�ر �البتد�ئي، وعلى �ال�ستئناف �لمقدم، وما 
قدمه �لطرفان من دفوع وم�ستند�ت، تبين �أن محور �ال�ستئناف يكمن في 
وفرق  �لتكافلي  و�لتاأمين  �الأد�ء  حو�فز  م�ساريف  �عتماد  �لمكلف  طلب 
�لرو�تب و�الأجور، �سمن �لم�ساريف جائزة �لح�سم ب�سفتها م�سروفات 
هذه  قبول  بعدم  �لهيئة  تتم�سك  حين  في  بالم�ستند�ت،  وموؤيدة  فعلية 
عند  �لمو�سحة  لالأ�سباب  �لح�سم  جائزة  �لم�ساريف  �سمن  �لم�ساريف 

عر�ص وجهة نظر �لهيئة. 
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة تبين الآتي: 

حتى  2002م  من  �الأعو�م  خالل  �لبالغة  �الأد�ء  حو�فز  يخ�ص  فيما  �أ. 
2004م مبلغ )2.937.904( رياالت، ومبلغ )7.653.446( ريااًل، 
ومبلغ )8.483.570( ريااًل على �لتو�لي، تبين �أن �لمكلف قدم لدعم 
وجهة نظره مع خطاباته �لموؤرخة في 1429/1/19ه� و 1430/3/4ه� 
و1430/3/24ه� �سوًر� من عقود �لعاملين، و�سورة من الئحة تنظيم 
�لعمل و�لجز�ء�ت و�لمكافاآت �لمعتمدة من وزير �لعمل بالقر�ر رقم 
)14402( وتاريخ 1421/12/24ه�، وكذلك ك�سف من ح�ساب �لبنك 
�لموؤيد ل�سرف هذه �لحو�فز. وباطالع �للجنة على عقود �لعمل وعلى 
�أنها تن�ص على دفع هذه �لحو�فز، وحيث  �لعمل تبين  الئحة تنظيم 
بها  �قتنعت  ل�سرفها،  �لموؤيدة  �لم�ستند�ت  من  عينة  �لمكلف  قدم 
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�للجنة مما ترى معه، تاأييد ��ستئناف �لمكلف في طلبه �عتماد حو�فز 
حتى  2002م  من  لالأعو�م  �لح�سم  جائزة  �لم�ساريف  �سمن  �الأد�ء 

2004م. 
فيما يخ�ص بند �لتاأمين �لتكافلي للموظفين �لبالغ )157.358( ريااًل  ب. 
�لمكلف  �لتي دفعها  �لمبالغ  �أنه يمثل قيمة  لعام 2004م تبين للجنة 
�لذي يقدمه بنك �لجزيرة  �لتكافلي  �لتاأمين  لال�ستر�ك في برنامج 
وفق �الأنظمة �لمعمول بها في �لمملكة، كما تبين �أن هذ� �لم�سروف 
من�سو�ص عليه في �تفاقيات �لتوظيف �لمبرمة بين �لمكلف وعامليه. 
بند  �عتماد  طلبه  في  �لمكلف  ��ستئناف  تاأييد  �للجنة  ترى  وبالتالي 
2004م  لعام  ريااًل   )157.358( �لبالغ  للعاملين  �لتكافلي  �لتاأمين 

�سمن �لم�ساريف جائزة �لح�سم. 
لل�سنو�ت من 2002م  �لبالغة  و�الأجور  �لرو�تب  فروقات  يخ�ص  فيما  ج. 
بمبلغ )2.413.907( رياالت ومبلغ )4.783.510(  حتى 2004م 
رياالت ومبلغ )3.914.844( ريااًل على �لتو�لي، وبعد رجوع �للجنة 
للم�ستند�ت �لمقدمة وتحديًد� �سهاد�ت �لتاأمينات �الجتماعية ذو�ت 
�الأرقام )1676380 و 1676375 و 1964122( تبين �أنها تمثل قيمة 
�لرو�تب و�الأجور من و�قع �لقو�ئم �لمالية للمكلف، بما فيها تلك �لتي 
تزيد عن �لحد �لخا�سع لال�ستر�ك في �لتاأمينات �الجتماعية، وهذ� 
ما �أخذت به �لهيئة، عند �حت�سابها للوعاء �لزكوي، خالًفا لما يطالب 
وتاأييد  �لمكلف  ��ستئناف  رف�ص  �للجنة  ترى  وبالتالي  �لمكلف،  به 
�لقر�ر �البتد�ئي بعدم قبول هذه �لفروقات �سمن �لم�ساريف جائزة 

�لح�سم لالأعو�م �لمذكورة. 

ثانيًا: مصاريف الضيافة والترفيه
بند  �إ�سافة  في  �لهيئة  بتاأييد  )ثانًيا/2(  �لبند  في  �للجنة  قر�ر  ق�سى 

�ل�سيافة و�لترفيه للوعاء �لزكوي للمكلف وفًقا لحيثيات �لقر�ر. 
قد  �البتد�ئية  �للجنة  �أن  فذكر  �لقر�ر،  من  �لبند  هذ�  �لمكلف  ��ستاأنف 
ا  جانبها �ل�سو�ب فيما ذكرته من �أن الئحة تنظيم �لعمل ال تت�سمن ن�سً
يفيد باإدر�ج مثل هذه �الأن�سطة �سمن �لمكافاآت، وذلك �أن الئحة تنظيم 
�لعمل �لمقدمة و�لمعتمدة من وزير �لعمل ن�ست في �لباب �لثاني ع�سر 
لعمالها«،  �لمنا�سبة  �لترفية  و�سيلة  �ل�سركة  ن  »توؤمِّ على  )79-ج(  مادة 
�تخذت  فقد  �لعمل  تنظيم  مو�د الئحة  �إحدى  �لمادة هي  �إن هذه  وحيث 
�لمبالغ  هذه  فاإن  ولذ�  �لنظامية.  �سفة  من  ناهيك  �الإلز�مية  �سفة 
وال  �لالئحة،  ن�ص  بموجب  �ل�سركة  على  قانونًيا  �لتز�ًما  تمثل  �أ�سبحت 
مجال لعدم قبولها كم�سروفات نظامية جائزة �لح�سم. كما �أن مجموعة 
�الأنظمة �لزكوية و�ل�سريبية ن�ست على ح�سم كل ما تتطلبه �لتجارة. من 
في  بما  �ل�سنة  خالل  دفعها  يجري  �لتي  و�ل�سرورية  �لعادية  �لم�ساريف 

التأمني التكافلي للعاملني 
بالشركات يدخل ضمن 

املصاريف جائزة احلسم.

الئحة تنظيم العمل املعتمدة 
من وزير العمل نصت على أن 
ن الشركة وسيلة الرتفية  تؤمِّ

املناسبة لعمالها.
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قضية زكوية
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ذلك مبلغ معقول لرو�تب �لم�ستخدمين والأي مكافاآت )دون تحديد لهذه 
هذه  فاإن  لذلك  وتطبيًقا  �سخ�سية.  خدمات  �أي  لقاء  تمنح  �لمكافاآت( 
�لمبالغ �لمدفوعة هي من �لم�ساريف �لعادية و�ل�سرورية �لتي يتم دفعها 
�سنوًيا، وفي �لوقت نف�سه تمثل مبلًغا معقواًل لمكافاآت �لم�ستخدمين، حيث 
�إن ن�سبتها ال تزيد على )0.007% و0.005% ، و 0.006%( من �الإير�د�ت 
لالأعو�م 2002م و 2003م و 2004م على �لتو�لي. و��ستناًد� �إلى ما �سبق 
فاإن هذه �لمبالغ تعد �سئيلة جًد� �إذ� ما تمت مقارنتها باإير�د�ت �ل�سركة، 
وتتمثل في غالبها في م�سروفات �لعمرة في رم�سان وم�ستلزمات �لبوفيه.

وبعد �طالع �لهيئة على ��ستئناف �لمكلف �أكدت �لتم�سك بوجهة نظرها 
�لم�ساريف  �عتماد  تم  على:  تن�ص  �لتي  �البتد�ئي  �لقر�ر  في  �لمبينة 
و�لمياه  �ل�سركة  بوفيهات  كم�ستلزمات  �لهيئة  نظر  وجهة  من  �لمقبولة 
رم�سان  �إفطار  كم�ساريف  �الأخرى  �لم�ساريف  باقي  �أما  �ل�سحية. 
�لمنورة،  �لمدينة  �إلى  للعاملين  �لجماعية  �لرحلة  وم�ساريف  �لجماعي، 
وم�ساريف �لرحلة �لجماعية �إلى �لطائف، وم�ساريف �ل�سيافة و�الإقامة 
لها  لي�ص  الأنها  نظًر�  ح�سمها،  قبول  يتم  لم  �ل�سركة  ل�سيوف  بالفنادق 

عالقة بن�شاط ال�شركة بل تعد توزيًعا للربح. 

رأي اللجنة
بعد �طالع �للجنة على �لقر�ر �البتد�ئي، وعلى �ال�ستئناف �لمقدم، وما 
يكمن  �ال�ستئناف  محور  �أن  تبين  وم�ستند�ت،  دفوع  من  �لطرفان  قدمه 
في طلب �لمكلف �عتماد م�ساريف �ل�سيافة و�لترفيه �سمن �لم�ساريف 
حين  في  بالم�ستند�ت،  وموؤيدة  فعلية  م�سروفات  كونها  �لح�سم  جائزة 
ترى �لهيئة عدم قبول هذه �لم�سروفات كونها م�سروفات لي�ص لها عالقة 

بن�شاط ال�شركة. 
�لمقدمة،  و�لم�ستند�ت  �لبيانات  على  �للجنة  و�طالع  �لدر��سة  وبعد 
�لم�سلحة �سمن  تقبلها  لم  �لتي  و�لترفيه  �ل�سيافة  تكاليف  �أن  لها  تبين 
مبلغ  �لتو�لي  على  تبلغ  2004م  حتى  2002م  من  لالأعو�م  �لم�ساريف 

)305.884( ريااًل، ومبلغ )279.985( رياالً، ومبلغ )376.127( ريااًل. 
وبالنظر �إلى طبيعة هذه �لمبالغ ومقارنتها باالإير�د�ت �لمحققة تبين �أنها 
ال ت�سكل ن�سبة ذ�ت �أهمية، حيث ظهرت �الإير�د�ت كما في �لقو�ئم �لمالية 
ومبلغ  ريااًل،   )39.021.733( بمبلغ  �لتو�لي  على  �لمذكورة  لل�سنو�ت 
هذه  �أن  كما  ريااًل.   )57.387.468( ومبلغ  ريااًل،   )48.863.836(
�لم�سروفات من�سو�ص عليها )في �لباب �لثاني ع�سر- �لمادة- 79 -ج( 
من الئحة تنظيم �لعمل لل�سركة. وبناًء عليه ترى �للجنة تاأييد ��ستئناف 
�لمكلف في طلبه �عتماد م�ساريف �ل�سيافة و�لترفيه �سمن �لم�ساريف 

جائزة �لح�سم لالأعو�م من 2002م حتى 2004م. 

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

أواًل: 
قبول �ال�ستئناف �لمقدم من �لمكلف �سد قر�ر لجنة �العتر��ص �البتد�ئية 

�لزكوية �ل�سريبية �لثانية بجدة من �لناحية �ل�سكلية.
ثانيًا: 

وفي �لمو�سوع:
�سمن  �الأد�ء  حو�فز  �عتماد  طلبه  في  �لمكلف  ��ستئناف  تاأييد  �أ.   .1
و�إلغاء  �لح�سم لالأعو�م من 2002م حتى 2004م  �لم�ساريف جائزة 

�لقر�ر �البتد�ئي فيما ق�سى به في هذ� �لخ�سو�ص. 
ب. تاأييد ��ستئناف �لمكلف في طلبه �عتماد �لتاأمين �لتكافلي �سمن 
�البتد�ئي  �لقر�ر  و�إلغاء  2004م  لعام  �لح�سم  جائزة  �لم�ساريف 

فيما ق�سى به في هذ� �لخ�سو�ص. 
ج. رف�ص ��ستئناف �لمكلف في طلبه �عتماد فروقات �لرو�تب و�الأجور 
�سمن �لم�ساريف جائزة �لح�سم لالأعو�م من 2002م حتى 2004م 

وتاأييد �لقر�ر �البتد�ئي فيما ق�سى به في هذ� �لخ�سو�ص. 
تاأييد ��ستئناف �لمكلف في طلبه �عتماد م�ساريف �ل�سيافة و�لترفيه   .2

�سمن �لم�ساريف جائزة �لح�سم لالأعو�م من 2002م حتى 2004م. 
ثالًثا: 

يكون هذ� �لقر�ر نهائًيا بعد ت�سديق وزير �لمالية. 

47 العدد )٥٥( - ربيع اآلخر 1439هـ



العدد )55( - ربيع اآلخر  143٩هـ48

تقرير

العدد )٥٥( - ربيع اآلخر  1439هـ48

تقرير



49 العدد )٥٥( - ربيع اآلخر 143٩هـ

ويتطلب �الإدر�ج في �ل�سوق �لمو�زية قيمة �سوقية تبلغ 10 ماليين ريال، ما يعادل 
م�ساهًما  و 50   35 بين  يتر�وح  م�ساهمين  وعدد  �أدن��ى،  دوالر كحد  مليون   2.6
على �الأقل، وبن�سبة طرح تبلغ %20 على �الأقل. وتتيح �ل�سوق �لمو�زية لل�سركات 
�لمدرجة لتنويع م�سادر �لتمويل بغر�ص �لتو�سع في �أعمالها وتطوير �أن�سطتها، 
و�لمالية  �الإد�رية  �لممار�سات  �أف�سل  بتبني  فيها  �لمدرجة  �ل�سركات  ُتلِزم  كما 
وقيمتها  �ل�سركات  تلك  �سمعة  يعزز  ما  و�الإف�ساح،  �لحوكمة  معايير  وتطبيق 
حد  على  و�لعمالء  �لم�ستثمرين  ثقة  على  �إيجاًبا  ينعك�ص  وبالتالي  �ل�سوقية، 
بما  �ل�سركات،  كبيرة من  ل�سريحة  ��ستثمارية جديدة  نمو فر�سة  وتمثل  �سو�ء. 
فيها �ل�سركات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة، و�لتي تلعب دوًر� مهًما في دعم �القت�ساد 
�لمالية  �ل�سوق  في  �الإدر�ج  مز�يا  من  لال�ستفادة  �لتنمية  عجلة  ودفع  �لوطني 
بمتطلبات �إدر�ج �أكثر مرونة مقارنًة بال�سوق �لرئي�ص من حيث �لقيمة �ل�سوقية 

و�أعد�د �لم�ساهمين ون�سب �الأ�سهم �لمطروحة.
وتتيح �ل�سوق �لمو�زية »نمو« لل�سركات �لمدرجة تطوير �أن�سطتها ونمو �أعمالها، 
لمعايير  تطبيقها  وكذلك  �لتو�سع،  لخطط  �لتمويل  م�سادر  تنويع  خالل  من 
�لحوكمة و�الإف�ساح، وتبنيها �أف�سل �لنظم و�لممار�سات �الإد�رية، للم�ساهمة في 
ثقة عمالئها  وتعزيز  �ل�سركات،  لتلك  �ل�سوقية  و�لقيمة  و�لهوية  �ل�سمعة  تعزيز 

و�لم�ستثمرين فيها.

ما هي »السوق الموازية«؟
ونوعية  �ال�ستثمار  طريقة  �ل�سعودية  �لمو�زية  بال�سوق  �لخا�ص  �لقانون  يحدد 
غير  ب�سكل  �ال�ستثمار  لالأفر�د  ويمكن  �لتد�ول،  لهم  يحق  �لذين  �لم�ستثمرين 
مبا�سر عن طريق �ل�سناديق �ال�ستثمارية، �أو �لمحافظ �لُمد�رة من �الأ�سخا�ص 
لل�سركات  تتيح  �لمو�زية  و�ل�سوق  �لمالية.  �ل�سوق  هيئة  قبل  من  لهم  �لمرخ�ص 
�لمدرجة تنويع م�سادر �لتمويل بغر�ص تو�سيع �أعمالها وتطوير �أن�سطتها. وُيمكن 
لل�سركات �لمدرجة في �ل�سوق �لمو�زية �النتقال �إلى �ل�سوق �لرئي�سة بعد ��ستيفاء 

جميع متطلبات �الإدر�ج في �ل�سوق �لرئي�سة. 

ما الفارق بين السوق الرئيسة »تداول« والسوق الموازية »نمو«؟
�لحد �الأدنى للقيمة �ل�سوقية في �ل�سوق �لرئي�سة هو 100 مليون ريال �سعودي،   

مقابل 10 ماليين ريال �سعودي في �ل�سوق �لمو�زية »نمو«.
ون�سبة �الأ�سهم �لمطروحة تبلغ %30 على �الأقل في �ل�سوق �لرئي�سة، مقابل   

%20 على �الأقل في �ل�سوق �لمو�زية.

 تعد السوق املوازية »منو« منصة بديلة للتداول لكن بشروط أكرث مرونة مقارنة بالسوق 
الرئيسة. وتهدف سوق منو إىل مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة املؤهلة إىل 
يف  التوسع  بغرض  التمويل  مصادر  تنويع  عرب  لها  املطلوب  والنمو  التوسع  حتقيق 

أعمالها، وتطوير أنشطتها، واملساهمة يف منوها واستدامتها.

نمو.. السوق الموازية
منصة بديلة للشركات الراغبة في اإلدراج بمتطلبات إدراج أقل
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الم�ساهمون: 200 م�ساهم على �الأقل في �ل�سوق �لرئي�سة، مقابل 50 م�ساهًما   
على �الأقل )في حال قيمة �سوقية �إجمالية متوقعة تزيد على 40 مليون ريال( 
�أو 35 م�ساهًما على �الأقل )في حال قيمة �سوقية �إجمالية متوقعة تقل عن 40 

مليون ريال( في �ل�سوق �لمو�زية.
�لبيانات  عن  �الإف�ساح  يتم  �لرئي�سة  �ل�سوق  في  الم�ستمرة:  اللــتــزامــات   
�لمالية �لربعية خالل مدة ال تتجاوز 30 يوًما، و�الإف�ساح عن �لبيانات �لمالية 
�ل�سنوية خالل مدة ال تتجاوز 90 يوًما، مقابل في �ل�سوق �لمو�زية- �الإف�ساح 
عن �لبيانات �لمالية �لربعية خالل مدة ال تتجاوز 45 يوًما، و�الإف�ساح عن 

�لبيانات �لمالية �ل�سنوية خالل مدة ال تتجاوز 90 يوًما.
ن�سبة �لتذبذب: %10 في �ل�سوق �لرئي�سة، مقابل %20 في �ل�سوق �لمو�زية.  

ما متطلبات الطرح واإلدراج في السوق الموازية »نمو«؟ 
�أو �سركة م�ساهمة غالبية ر�أ�ص  �أن تكون �ل�سركة �لم�ساهمة �سعودية،  يجب   
دول  �إح��دى  بجن�سية  وتتمتع  �لتعاون  مجل�ص  دول  لمو�طني  مملوكة  مالها 

�لمجل�ص.
�لحد �الأدنى للقيمة �ل�سوقية لل�سركة هو 10 ماليين ريال �سعودي.  

يجب �أن تكون ن�سبة %20 من �أ�سهم �ل�سركة مملوكة من قبل    
�لجمهور، بما ال يزيد على %5 لكل م�ستثمر.

يجب اأن يكون لدى ال�شركة ن�شاط ت�شغيلي رئي�ص لمدة �شنة على الأقل.  
يجب تعيين م�ست�سار مالي.  

توفير قو�ئم وتقارير مالية �سنوية مدققة لل�سركة.  
توفير قو�ئم مالية ربعية مر�جعة.  

�الإف�ساح عن �لمعلومات �لجوهرية.  
حظر بيع �أ�سهم �لموؤ�س�سين لمدة �سنة من تاريخ �الإدر�ج.  

�لقيمة  كانت  �إذ�  م�ساهًما،   50 �لجمهور عن  من  �لم�ساهمين  عدد  يقل  �أال   
�ل�سوقية �الإجمالية �لمتوقعة لجميع �الأ�سهم �لمطلوب �إدر�جها تزيد على 40 
�لمتوقعة  �الإجمالية  �ل�سوقية  �لقيمة  كانت  �إذ�  م�ساهًما   35 �أو  ريال،  مليون 

لجميع �الأ�سهم �لمطلوب �إدر�جها تقل عن 40 مليون ريال �سعودي.

مزايا السوق الموازي »نمو«
في  �لر�غبة  لل�سركات  بدياًل  يعد  كما  �أقل،  �إدر�ج  بمتطلبات  يمتاز  مو�ٍز  �سوق 

�الإدر�ج، و�ال�ستثمار في هذ� �ل�سوق مخ�س�ص للم�ستثمرين �لموؤهلين فقط.

األهداف الرئيسة إلنشاء السوق الموازية » نمو«:
م�سدر �إ�سافي لتمويل �ل�سركات وزيادة ر�أ�ص �لمال.  

زيادة تنوع �الأدو�ت �ال�ستثمارية �لمتاحة وتعميق �ل�سوق �لمالية �ل�سعودية.  

الخصائص الرئيسة للسوق الموازية »نمو«:
�سوق جديد بمعايير �أكثر مرونة.  

�ال�ستثمار في نمو- �ل�سوق �لمو�زية مخ�س�ص فقط للم�ستثمرين �لموؤهلين.  
�ل�سوق  لهيئة  جديد  ملف  تقديم  بعد  �لرئي�سة  �ل�سوق  �إلى  �النتقال  �إمكانية   

�لمالية.

معايير الطرح واإلدراج في السوق الموازية » نمو«
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املعايريمنو- ال�سوق املوازية

متطلبات طرح واإدراج اأكرث مرونة يتم تقدميها ملف الطرح
لهيئة ال�شوق املالية و�شركة تداول

مرونة يف اإجراءات الطرحعملية الطرح

االنتقال لل�شوق الرئي�شة

اإلى  االنتقال  يف  الراغبة  ال�شركة  على  يجب 
ال�شوق الرئي�شة حتقيق ال�شروط التالية:

اأن تكون مدرجة يف منو- ال�شوق املوازية ملدة   
ال تقل عن �شنتني.

حتقيق متطلبات ال�شوق الرئي�شة   

االإف�شاحات املالية

متطلبات اإف�شاح اأكرث مرونة )من حيث املدة( 
مقارنة بال�شوق الرئي�شة، وذلك من خالل:

االإف�شاح عن البيانات املالية الربعية خالل   
مدة ال تتجاوز 45 يوًما.

االإف�شاح عن البيانات املالية ال�شنوية خالل   
مدة ال تتجاوز 90 يوًما.

االإف�شاح عن التغيريات 
كما هو مطبق بال�شوق الرئي�شةاجلوهرية
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متطلبات الطرح واإلدراج في السوق الموازية » نمو«
يتم الطرح على الم�شتثمرين الموؤهلين وفًقا لل�شروط اأدناه، ومن ثم تتم عملية الإدراج:
يجب �أن يكون �لم�سدر �سركة م�ساهمة �سعودية، �أو �سركة م�ساهمة مملوكة   
غالبية ر�أ�ص مالها لمو�طني دول مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية وتتمتع 

بجن�سية �إحدى دول �لمجل�ص.
�لقيمة �ل�سوقية لل�سركة 10 ماليين ريال كحد �أدنى.  

%20 على �الأقل من �الأ�سهم مملوكة من قبل �لجمهور، وبما ال يزيد عن 5%   
لكل م�ستثمر.

ن�شاط ت�شغيلي رئي�ص لمدة �شنة على الأقل.  
تعيين م�ست�سار مالي »�إلز�مي«، تعيين م�ست�سار قانوني »�ختياري«.  

قو�ئم وتقارير مالية �سنوية مدققة لل�سركة.  
قو�ئم مالية ربعية مر�جعة.  

�الف�ساح عن �لمعلومات �لجوهرية.  

ال يوجد متطلب لربحية �ل�سركة.  
حظر لبيع �أ�سهم �لموؤ�س�سين لمدة �سنة من تاريخ �الإدر�ج.  

�لقيمة  كانت  �إذ�  م�ساهًما   50 عن  �لجمهور  من  �لم�ساهمين  عدد  يقل  �أال   
�ل�سوقية �الإجمالية �لمتوقعة لجميع �الأ�سهم �لمطلوب �إدر�جها تزيد على 40 
�لمتوقعة  �الإجمالية  �ل�سوقية  �لقيمة  كانت  �إذ�  م�ساهًما   35 �أو  ريال،  مليون 

لجميع �الأ�سهم �لمطلوب �إدر�جها تقل عن 40 مليون ريال.

من يمكنه االستثمار في السوق الموازية »نمو«؟
�أن نمو مخ�س�ص فقط للم�ستثمرين �لموؤهلين، فلذ� يجب على �الأ�سخا�ص  بما 
�لموؤهلين  �لم�ستثمرين  تحديد  �لمالية  �ل�سوق  هيئة  قبل  من  لهم  �لمرخ�ص 
لال�ستثمار في هذه �ل�سوق. وفيما يلي �لجهات �لتي يمكنها �ال�ستثمار في نمو- 

�ل�سوق �لمو�زية:
�أ�سخا�ص مرخ�ص لهم يت�سرفون لح�سابهم �لخا�ص.  

ذلك  يكون  �أن  �سريطة  �الإد�رة،  �أعمال  ممار�سة  في  له  مرخ�ص  �سخ�ص   
القرارات  اتخاذ  من  تمكنه  ب�شروط  تعيينه  تم  قد  له  المرخ�ص  ال�شخ�ص 
نيابة  �لمو�زية  �ل�سوق  في  و�ال�ستثمار  �لطرح  في  �لم�ساركة  بقبول  �لخا�سة 

عن �لعميل دون �لحاجة �إلى �لح�سول على مو�فقة �سابقة منه.
حكومة �لمملكة، �أو �أي جهة حكومية، �أو �أي هيئة دولية تعترف بها �لهيئة، �أو   

�ل�سوق، و�أي �سوق مالية �أخرى تعترف بها �لهيئة، �أو مركز �الإيد�ع.
يديرها  محفظة  طريق  عن  �أو  مبا�سرة  �لحكومة،  من  �لمملوكة  �ل�سركات   

�سخ�ص مرخ�ص له في ممار�سة �أعمال �الإد�رة.
�ل�سركات و�ل�سناديق �لموؤ�س�سة في دول مجل�ص �لتعاون لدول �لخليج �لعربية.  

�سناديق �ال�ستثمار.  
م�ستثمرون �أجانب موؤهلون.  

�أي �أ�سخا�ص �عتباريين �آخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ��ستثماري في �لمملكة   
وح�ساب لدى مركز �الإيد�ع.

�لمملكة، وح�ساب  ��ستثماري في  فتح ح�ساب  لهم  �أ�سخا�ص طبيعيون يجوز   
لدى مركز �الإيد�ع، وي�ستوفون �أًيا من �لمعايير �الآتية:

�أن يكون قد قام ب�سفقات في �أ�سو�ق �الأور�ق �لمالية ال يقل مجموع قيمتها   
عن �أربعين مليون ريال �سعودي خالل �الثني ع�سر �سهًر� �لما�سية، وال تقل 

عن ع�سر �سفقات في كل ربع �سنة.
�أن يتجاوز متو�سط حجم محفظة �أور�قه �لمالية ع�سرة ماليين ريال �سعودي   

خالل �الثني ع�سر �سهًر� �لما�سية.
�أن يكون حا�ساًل على �ل�سهادة �لعامة للتعامل في �الأور�ق �لمالية �لمعتمدة   

من قبل �لهيئة.
�أي �أ�سخا�ص �آخرين تحددهم �لهيئة.  

لماذا قامت شركة السوق المالية السعودية )تداول(
بإنشاء السوق الموازية؟

روؤية  �أهد�ف  �لمالية لتحقيق  �ل�سوق  �لمو�زية �سمن خطط تطوير  �ل�سوق  �إطالق 
�لمملكة 2030، و�لتي �أكدت �سرورة بناء �سوق مالية متقدمة ومنفتحة على �لعالم، 
و�ال�ستثمارية  �القت�سادية  و�الإمكانيات  �لقدر�ت  ويعزز  �لتمويل،  يزيد فر�ص  مما 
و�لفر�ص  �الأدو�ت  من  �لعديد  توفير  �ساأنه  من  و�ل��ذي  �لمملكة،  في  لل�سركات 
�ال�ستثمارية �لمطورة و�لمتنوعة لجميع �لم�ساركين و�لمتعاملين في �ل�سوق �لمالية.

األسئلة الشائعة حول السوق الموازية »نمو«
هل نمو مخصص فقط للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

�ل�سركات  فيها  بما  �ل�سركات،  فئات  لجميع  جديدة  ��ستثمارية  فر�سة  نمو 
�ل�سغيرة و�لمتو�سطة، و�لتي تلعب دوًر� مهًما في دعم �القت�ساد �لوطني، ودفع 

عجلة �لتنمية لال�ستفادة من مز�يا �الإدر�ج في �ل�سوق �لمالية.

يتطلب اإلدراج يف السوق املوازية »منو« قيمة سوقية 
تبلغ 10 ماليني ريال وعدد مساهمني يرتاوح بني 35 و50 
مساهًما على األقل، وبنسبة طرح تبلغ 20% على األقل.

تتيح السوق املوازية للشركات املدرجة تنويع مصادر 
التمويل والتوسع يف أعمالها وتطوير أنشطتها.

الشركات املدرجة يف السوق املوازية »منو« ملزمة بتبني 
أفضل املمارسات اإلدارية واملالية، وتطبيق معايري 

احلوكمة واإلفصاح، لتعزيز سمعتها وقيمتها السوقية.
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روبوتات صغيرة للقضاء
على الخاليا السرطانية 

�الإنجليزية  ومان�س�ستر  �ل�سينية  مونغ  هونغ  جامعتي  من  علماء  نجح 
�ل�سرطان  مر�سى  �أج�سام  في  حقنها  يمكن  �سغيرة  روبوتات  تطوير  في 
�أن  �الألماني  بر�ك�سي�ص  هايل  موقع  وذكر  �ل�سرطانية.  �لخاليا  لمكافحة 
و�لتي  جًد�،  �ل�سغيرة  �لنانو  روبوتات  من  جديًد�  جياًل  �بتكرو�  �لعلماء 
��ستخد�مها  م��ن  �الأط��ب��اء  ن  يمكِّ ق��د  م��ا  بعد،  ع��ن  فيها  �لتحكم  يمكن 
��ستخد�م  في  قريب  عما  �لخبر�ء  وياأمل  �ل�سرطانية.  �لخاليا  لمكافحة 
هذه �لتقنية �لجديدة، �لتي تعمل عبر حقن �لمر�سى لنقل مو�د فعالة �سد 
خاليا �ل�سرطان �لمتكاثرة و�لق�ساء عليها. �إن �لروبوتات �لجديدة عبارة 
عن خاليا هجينة �سغيرة جًد� وم�سنوعة من �لطحالب، و�لتي ت�ستعمل 
عهد  في  ت�ستعمل  �لطحالب  كانت  فقد  �لغذ�ئية.  �لمكمالت  في  غالًبا 
بيولوجًيا  وتتحلل  للغذ�ء،  قديًما(، م�سدًر�  �لمك�سيك  �الأزتيك )ح�سارة 
فيما بعد وهو ما يعد مفهوًما جديًد� في �لمجال �لطبي، ولحظة فا�سلة 
بم�ساعدة  �لنانو  روبوتات  و�ستعمل  �لمزمن.  �لمر�ص  هذ�  مو�جهة  في 
مجاالت مغناطي�سية، حيث يتم �لتحكم فيها عن بعد، وتمر بدقة عالية 
وهذه  �ل�سرطانية.  �لخاليا  لتهاجم  �لمعقدة،  �لبيولوجية  �ل�سو�ئل  عبر 
�لروبوتات قادرة على �ل�سعور بالتغيير�ت، �لتي تطال �لج�سد وت�ساعد على 

ت�سخي�ص �لمر�ص بمجرد ظهور عو�ر�سه. 

العدد )٥٥( - ربيع اآلخر  1439هـ52

�أعلن موقع »فر�نكفورتر �ألغمانية« �الألماني عن تو�سل باحثين �إلى تقنية 
جديدة ت�ساعد فاقدي �لب�سر على �لتمييز بين �الألو�ن، و�إدر�ك تعبير�ت 
نظارة، ومن  تثبت على  كامير�  �لتقنية على  وتعتمد  فوري.  ب�سكل  �لوجه 
وحركات  �الألو�ن  بين  �لتمييز  للكفيف  يمكن  و�لمو�سيقا  �الأ�سو�ت  خالل 
ت�سوير  تقنية  بتطوير  باحثين  قيام  عقب  �لتقنية  تلك  وج��اءت  �لوجه. 
مو�سيقا،  �أو  �أ���س��و�ت  �إل��ى  وتحويله  �لتقاطه  يتم  ما  ترجمة  على  ق��ادرة 
وت�ساعد  وحمر�ء،  خ�سر�ء  تفاحة  بين  �لتمييز  على  �لكفيف  لم�ساعدة 
�ل�سحك  �أو  �البت�سامة  مثل  �لوجه  تعبير�ت  �إدر�ك  على  ا  �أي�سً �لتقنية 
ن �لتقنية �لمكفوفين من �لتعرف على  وغيرهما من تعبير�ت �لوجه. وتمكِّ
�لحروف، و�لنظر �إلى �سور �لحيو�نات، و�لعثور على �الأ�سياء مثل �لمالب�ص 
اأثناء  وفي  ال�شمع،  طريق  عن  المعلومات  التقاط  يتم  حيث  الأحذية،  اأو 
معالجتها تن�سط مناطق في �لدماغ م�سوؤولة عن �الإدر�ك �لب�سري حتى لو 
كان �ل�سخ�ص م�ساًبا بالعمى منذ والدته. و�أطلق �لخبر�ء على هذه �لتقنية 
�لجديدة ��سم »عين �لمو�سيقا«. وهناك تطبيق يمكن ��ستخد�مه لتفعيل 
هذه �لتقنية. فالهدف �الأول هو منح �لمكفوفين ��ستقاللية �أكبر، و�لتقنية 

تقنية »عين الموسيقا« تساعد الكفيف على الرؤية بأذنيه
تعد تطبيًقا عملًيا لما تقوم به �لدالفين و�لخفافي�ص و�لتي ت�ستطيع �لروؤية 
بم�ساعدة �الأ�سو�ت. لقد حظيت تقنية عين �لمو�سيقا بدعم من برنامج 
�لمليون  يموله �التحاد �الأوروبي وح�سلت على دعم قدرة مليون ون�سف 

يورو.

كل جديد
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ثالثية  �لكمبيوتر  �ألعاب  �أن  �لكندية  مونتريال  باحثون من جامعة  ك�سف 
�الأبعاد، يمكن �أن ت�ساعد كبار �ل�سن في �الحتفاظ بلياقتهم �لذهنية. فقد 
�سوبر  لعبة  يلعبون  �ل�سن  كبار  من  عدًد�  جعلو�  �أن  بعد  �لباحثون  تو�سل 
ماريو 64، وتبين لهم وجود تز�يد فيما يعرف بالمادة �لرمادية في مناطق 
معينة بالدماغ لدى هوؤالء �لم�سنين. ومن �لمعروف �أن تناق�ص هذه �لمادة 

ألعاب الكمبيوتر تحمي من الخرف 

�لخرف.  مثل  �لكبر  �أمر��ص  في  �لت�سبب  عن  جزئًيا  م�سوؤول  �لرمادية 
ا تتر�وح �أعمارهم ما  و�عتمدت �لنتائج على در��سة �سارك فيها 33 �سخ�سً
بين 55 و75 عاًما، حيث ُق�سم �لم�ستركون �إلى ثالث مجموعات مار�ست 
�الأ�سكال في  �أحد  �لتي يتم فيها جمع  لعبة �سوبر ماري 64،  �الأولى منها 
�أ�سهر.  �ستة  مدى  على  وذلك  الأميرة  للو�سول  �الأبعاد  ثالثي  نجوم  عالم 
ولم يكن هوؤالء �لم�ساركون قد مار�سو� لعبة كمبيوتر ثالثية �الأبعاد مطلًقا 
قبل هذه �لمرة، ومار�سوها خم�سة �أيام في �الأ�سبوع ون�سف �ساعة في كل 
مرة. و�أنهى بع�ص �لالعبين هذه �للعبة خالل �ستة �أ�سهر ثم مار�سو� لعبة 
�سوبر ماري جاالك�سي. وكان على �لمجموعة �لثانية �أن تعزف �لبيانو على 
�لمجموعة  هذه  �أف��ر�د  لدى  يكن  ولم  عام،  ن�سف  مدى  على  �لكمبيوتر 
ا خبرة م�سبقة في ذلك، �أي �أنهم تعلمو� �سيًئا جديًد� بالن�سبة لهم.  �أي�سً
ولم تح�سل �لمجموعة �لثالثة على �أي مهام. ور�سد باحثون تحت �إ�سر�ف 
من  ثالث  في  �لرمادية  �لمادة  هذه  مونتريال  جامعة  من  وي�ست  جريج 
بالدرجة  �لرمادية  �لمادة  وتتكون  ذ�كرة.  �ختبار  و�أج��رو�  �لمخ،  مناطق 
تتكون  �لبي�ساء  �لمادة  �أن  حين  في  ع�سبية،  خاليا  �أج�سام  من  �الأول��ى 
ب�سكل �أ�سا�سي من محاور �لع�سبونات. ويربط �لعلماء بين تز�يد �لمادة 
�لرمادية في مناطق بعينها في �لمخ و�رتفاع ن�سبة �لذكاء. في �لمقابل، لم 
تزدد �لمادة �لرمادية في منطقة �لح�سين بالمخ �سوى لدى �لم�ساركين، 
�ل��ذ�ك��رة  وتح�سنت  ع��ام،  ن�سف  م��دى  على  م��اري��و  �سوبر  لعبو�  �ل��ذي��ن 
�لق�سيرة لدى هوؤالء �لم�سنين. ومنطقة �لح�سين هي �لمنطقة �لم�سوؤولة 
في �لمخ عن �الحتفاظ باالنطباعات �لجديدة. كما �أن هذه �لمنطقة هي 
خريطة  من  نوع  عن  ي�سفر  ب�سكل  مكانية  معلومات  دمج  فيها  يتم  �لتي 
مثل هذه  كونو�  ماريو  �سوبر  لعبة  �أن ممار�سي  �لباحثون  ويعتقد  د�خلية. 
�لخريطة. ويعد تقل�ص منطقة �لح�سين �أحد �أ�سباب �أمر��ص �لخرف مثل 
�لتي  �لمخ  �لرمادية في جميع مناطق  �لمادة  وتر�جعت كمية  �لزهايمر. 
تم �ختبارها لدى �لمجموعة، �لتي لم تتعلم �سيًئا جديًد�. و�لخبر �لطيب 
هو �أننا ن�ستطيع �إز�لة مثل هذه �لموؤثر�ت وزيادة حجم �لمادة �لرمادية. 
ويبدو �أن �ألعاب مثل �سوبر ماريو 64 قادرة على تن�سط منطقة �لح�سين، 
منطقة  في  �لتالفيف  بع�ص  لديهم  تح�سنت  ماريو  �سوبر  لعبة  فممار�سو 

بالمخ م�سوؤولة عن �لحركات و�لتو�زن. 

لوحة كتابة افتراضية
تعد لوحة �لكتابة TAP من �أحدث �البتكار�ت في عالم �لتقنية لما توفره 
من �إمكانيات خيالية ال يمكن ت�سورها. �إذ يمكن �رتد�ء �للوحة في �ليد 
للكتابة على �أي مكان و�سطح خارجي، فقط بتحريك �الأ�سابع على �للوحة 
ر�سالة  عبر  �سديقك  الخبار  موجود  حائط  �أي  على  و�لنقر  �الفتر��سية 
��ستخد�م  ويمكن  �لهاتف.  على  تنقر  �أن  دون  قلياًل  �ستتاأخر  �أنك  ن�سية 
لوحة TAP كفاأرة للتحكم عن طريق �الت�سال بتقنية �لبلوتوث و�لتحكم 
مثل  �سغير  جهاز  �رت���د�ء  طريق  فعن  �الفتر��سي.  �ل��و�ق��ع  م�ساهد  في 
�لخو�تم تتيح لوحة TAP، ثماني �ساعات من �لعمل �لم�ستمر عند �ل�سحن 

�لكامل، ويمكن �أن تبقى لمدة 30 يوًما في حالة �لخمول.
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اكتشاف كوكب جديد
»�سبكة  با�سم  تعرف  جوجل  من  جديدة  تقنية  نجحت 
خارج  جديد  كوكب  �كت�ساف  في  ��سطناعية«  ع�سبونية 
نظامنا �ل�سم�سي. و�لكوكب �لجديد تابع لنجم كبير �أطلق 
على  �لجديد  �لكوكب  وح�سل   ،Kepler-90 ��سم  عليه 
قيام  عقب  �الكت�ساف  هذ�  وتحقق   .Kepler-90i ��سم 
جوجل بتطوير تقنيات م�ساعدة لخدمة �لبحوث �لفلكية 
و�لف�سائية. و�لطريف في �الأمر �أن �لتقنيات �لم�ستخدمة 
في �كت�ساف �لكوكب، م�سابهة كثيًر� لتلك �لتي ت�ستخدمها 
جوجل في �إيجاد فيديوهات �لقطط و�لكالب �لم�سلية �لتي 
نبحث عنها للترفيه، و�لتي تعرف باأنها مجموعة متر�بطة 
من ع�سبونات �فتر��سية تن�سئها بر�مج حا�سوبية لت�سابه 
)�سيبات  �إلكترونية  بنى  �أو  �لبيولوجي  �لع�سبون  عمل 
�إلكترونية م�سممة لمحاكاة عمل �لع�سبونات( ت�ستخدم 
�لنموذج �لريا�سي لمعالجة �لمعلومات بناء على �لطريقة 

�الت�سالية في �لحو�سبة. 

بزة تعيد رواد الفضاء الضائعين
�إلى  تلقائًيا  �ل��رو�د  توجيه  يمكنها  ف�سائية  ب��زة  »در�ب���ر«  �سركة  ط��ورت 
كانت  در�بر  �سركة  �أنتجتها  �لتي  و�لبدلة  �لطو�رئ.  مركبتهم في حاالت 
 Take Me« ب��زر  �لف�ساء  ب��زة  تزويد  تم  حيث  نا�سا،  وكالة  من  بدعم 
مركبته  �إل��ى  �لف�ساء  ر�ئ��د  ع��ودة  �سمان  �أج��ل  من  �لم�سمم   ،»Home
�إنقاذه.  يمكنه  �آخر  ر�ئد  �أي  هناك  يكن  لم  و�إن  حتى  باأمان،  �لف�سائية 
�أفر�د  �أحد  �أو  �لف�ساء  ر�ئد  قبل  من  �لذ�تية  �لعودة  نظام  تفعيل  ويمكن 
طاقم �لمحطة �لف�سائية. فالنظام م�سمم لم�ساعدة ر�ئد �لف�ساء على 
�لبزة  وتعتمد  �لجاذبية.  �نعد�م  بيئة  في  �ل�سحيح  �لمكان  �إلى  �لتوجه 
�لمحطة  طاقم  �أف���ر�د  �أح��د  ومو�سع  �لحركة  لر�سد  ��ست�سعار  �أج��ه��زة 
�لمد�رية  �لف�سائية  �لمركبة  مثل  ثابت  ج�سم  �إل��ى  بالن�سبة  �لف�سائية 
ب�سكل  و�لتوجيه  �لطير�ن  �أجهزة  ت�سغيل  ذلك  بعد  ويمكن  �لم�ساحبة. 
و�لح�سية  و�ل�سمعية  �لب�سرية  �التجاهات  �إعطاء  خالل  من  �أو  م�ستقل 
�إن  �لخوذة.  وزج��اج  �ال�ست�سعار  �أجهزة  من  �سبكة  عبر  �لف�ساء  لر�ئد 
ت�سميم بزة قادرة على �لعودة ذ�تًيا يقدم مجموعة من �لتحديات، فاأواًل، 
�أن يكون نظام �لعودة �لذ�تية قادًر� على تحديد موقع دقيق و�سط  يجب 
�لعالمي  �لمو�قع  يتو�فر نظام تحديد  �لقا�سية، حيث ال  �لف�سائية  �لبيئة 
»GPS«. وثانًيا، عليها �أن تح�سب م�سار �لعودة �الأمثل من خالل �حت�ساب 
�ل�سالمة.  متطلبات  �لح�سبان  في  و�الأخ��ذ  �الأك�سجين  و��ستهالك  �لوقت 
و�أخيًر�، ال بد �أن تكون �لبزة قادرة على توجيه ر�ئد �لف�ساء �لم�سو�ص، �أو 

ربما يكون فاقًد� للوعي، على نحو فعال. 

كل جديد
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حزام يحمي كبار السن من السقوط
�ل�سن في حال �سقوطهم،  �لذي يحمي حو�ص كبار  بروتيكتيف«  »�آكتيف  حز�م 
داخله  من  فورية  و�شادة  ويطلق  الم�شتخدم  �شقوط  بدء  على  يتعرف  اأنه  ذلك 
�ل�سيار�ت.  في  �لموجودة  �لهو�ئية  �الأكيا�ص  ي�سابه  وب�سكل  �لحو�ص،  لحماية 
�سباقات  لمحبي  خا�سة  مالب�ص   Inemotion �إيمو�سين«  »�إن  �سركة  وتقدم 
�لتزلج على �لجليد تحمي ج�سدهم في حال �سقوطهم ب�سرعات عالية. وتقدم 
�ل�»جينز«  قما�ص  من  »�سرو�اًل«   Spinali Jeans ديز�ين«  »�سبينالي  �سركة 
�إلى  �إر�ساد�ت �التجاهات للو�سول  يت�سل بهاتف �لم�ستخدم ال�سلكًيا ويقدم له 
�سرورة  على  للداللة  محددة  جهة  في  �الهتز�ز  خالل  من  �لمرغوبة  �لوجهة 

�النعطاف �إلى تلك �لجهة. 

�أ�سباب وجود ر�ئحة  �إلى  �إلى �لتو�سل  تو�سل علماء من جامعة مان�س�ستر 
�لرعا�ص.  �ل�سلل  با�سم  �لمعروف  باركن�سون،  بمر�سى  �سلة  ذ�ت  خا�سة 
�إجر�ء فح�ص ت�سخي�سي لتحديد  �إلى  �أن يف�سي ذلك  �لعلماء في  وياأمل 
�لمر�ص بعد �أن تو�سلو� �إلى هذ� �ال�ستنتاج عن طريق �سيدة تدعى جوي 
�كت�ساف �لمر�ص من خالل ر�ئحة  �أده�ست �الأطباء بقدرتها على  ميلني 
تبدو متركزة  �إلى وجود جزيئات مميزة  �لبحثي  �لفريق  وتو�سل  خا�سة. 
في جلد مر�سى باركن�سون. حيث ي�ساب و�حد من كل 500 �سخ�ص في 
�ألف   127 �إ�سابة  �إل��ى  �إح�ساء�ت  وت�سير  باركن�سون،  بمر�ص  بريطانيا 
في  �لرعا�ص  �ل�سلل  مر�ص  يت�سبب  بريطانيا.  �أرج��اء  �ستى  في  �سخ�ص 
تعثر �لم�سابين في �لم�سي و�لحديث و�لنوم. وال يوجد حالًيا �أي فح�ص 
مالحظة  خالل  من  ت�سخي�سه  �الأطباء  وي�ستطيع  للمر�ص،  محدد  طبي 
�لمر�ص منذ  ت�سخي�ص  بها  �لتي يجري  نف�سها  �لطريقة  �الأعر��ص، وهي 

تشخيص مرض باركنسون عن طريق الرائحة
وقد  م��رة.  �أول  �لمر�ص  باركن�سون  جيم�ص  �كت�سف  عندما   1817 ع��ام 
زوجها  حالة  �الأطباء  �سخ�ص  �لتي  ميلني«  »جوي  ب�سبب  �سيء  كل  يتغير 
وهو في �سن 45 عاًما باأنه م�ساب بمر�ص باركن�سون. فقد الحظت جوي 
ر�ئحة  �سم  باإمكانها  �أن  ت�سخي�ص حالة زوجها  �سنو�ت من  نحو 10  قبل 
كان  بفترة م�سطربة جًد� عندما  وقالت جوي مررنا  م�سك غير عادية. 
تغ�سل  ولم  ت�ستحم  لم  »�أنت  له  �أقول  فقد كنت  عاًما،  �أو 35  �سن 34  في 
ما  تعلم  تكن  لم  ر�ئحة جديدة،  ت�سم  كانت  �أ�سنانك جيًد�«. ورغم ذلك 
�لر�ئحة و�لمر�ص  هي. وربطت جوي، وهي ممر�سة متقاعدة، بين هذه 
بعد لقاء عدد من �الأ�سخا�ص لديهم �لر�ئحة نف�سها �لمميزة عن طريق 
خالل  للعلماء  وقالت  بريطانيا.  في  باركن�سون  مر�سى  دعم  مجموعة 
�إدنبره  جامعة  طبيب  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لتالية  �لفحو�ص  �إن  علمي  موؤتمر 
�إعطائها 12  �أكدت قدرتها على ذلك. وخ�سعت جوي لتجربة تمثلت في 
باركن�سون  مر�سى  �رتد�ها  قم�سان   6 بينها  من  ر�ئحتها،  ل�سم  ا  قمي�سً
ونجحت جوي  �لمر�ص.  يعانون  ال  متطوعون  �رتد�ها  �أخرى  قم�سان  و6 
في تحديد �لقم�سان �ل�ستة �لتي �رتد�ها مر�سى باركن�سون، و��ستطاعت 
غير  �لدر��سة  مجموعة  في  متطوع  �رت��د�ه  قمي�ص  ر�ئحة  تحديد  ا  �أي�سً
م�ساب بمر�ص باركن�سون. وقيل لها بعد ثالثة �أ�سهر من �لتجربة �إن هذ� 

�ل�سخ�ص �أ�سيب بمر�ص باركن�سون. 
لقد �كت�سف �لفريق �لبحثي وجود جزيئات مميزة في مر�سى باركن�سون 
ال تتو�فر في غير �لم�سابين، وجمع �لفريق عينات من مر�سى م�سابين 
بمر�ص باركن�سون ومجموعة در��سة غير م�سابة، لتحديد �إذ� كان يوجد 

�أي توقيع جزيئي يتميز به �لم�سابون بالمر�ص فقط.
�لجزئيات  لعزل  �لكتلة  مطياف  جهاز  في  �لعينات  �لعمل  فريق  وو�سع 
جزئيات   10 وج��ود  �إل��ى  �لفح�ص  نتائج  �أول  و�أ���س��ارت  ووزن��ه��ا.  �لفردية 
يرجع  �لف�سل  وكان  باركن�سون.  بمر�ص  �لم�سابين  �لمر�سى  في  مميزة 
�إلى »جوي« �لتي لوالها لما تم �لتو�سل �إلى ذلك. فالم�سادفة لعبت دوًر� 

في �قتناع جوي وزوجها باأن ما ت�سمه قد يمثل �سيًئا يفيد �الأطباء. 
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ذكاء صناعي الكتشاف 
حاالت االنتحار

�سناعي  ذكاء  تطوير  على  في�سبوك  �سركة  تعكف 
ي�ساعد على �كت�ساف حاالت �النتحار في وقت مبكر. 
فمن خالل �لتطوير �لمت�سارع في خو�رزميتها وكذ� 
�لذكاء �ل�سناعي تعمل على تح�سينه وتقريب فهمه 
ذلك  على  في�سبوك  �ساعد  وم��ا  �الإن�����س��ان.  لفهم 
�متالكها ل�سريحة �سخمة من �لم�ستخدمين )�أكثر 
�ل�سخ�سية.  بياناتهم  مع  م�ستخدم(  مليار   2 من 
وهذ� �ساعدها في �ختبار ميزة جديدة تقوم على 
خالل  من  �النتحار  في  �لرغبة  ح��االت  �كت�ساف 
�لم�ستخدم  ين�سرها  �لتي  و�لتعليقات  �لمن�سور�ت 
عبر من�سة في�سبوك. حيث �ستقوم �سركة في�سبوك 
باالت�سال بالجهات �لمخت�سة في بلد �لم�ستخدم. 
وتتمثل �آلية عمل هذه �لميزة في �لتدقيق في �لجمل 
ب�سكل  �لم�ستخدم  ي�ستخدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ب��ار�ت 
متكرر لمدة محددة على �لفي�سبوك. وبذلك يتمكن 
�إ�سعار عن  �لذكاء �ل�سناعي من تمييزها و�إر�سال 

وجود �حتمال �نتحار. 

أذكى مبنى حكومي 
في العالم

بد�أت دبي في �إن�ساء مبنى جديد لها با�سم �ل�سر�ع بمنطقة �لجد�ف في 
قلب قرية �لثقافة بدبي. ويعد �لمبنى �أعلى و�أكبر و�أذكى مبنى حكومي في 
�لعالم، ويحقق �سفًر� في �النبعاثات �لكربونية، وتبلغ م�ساحته نحو 1.5 
مليون قدم مربعة، فيما تبلغ م�ساحة �الأر�ص �لتي ي�سغلها 200 �ألف قدم 
مربعة. ويهدف �لمبنى �إلى �إر�ساء نموذج في دبي و�لعالم باأ�سره يج�سد 
�لقادمة  �الأجيال  حق  على  للحفاظ  وذلك  و�لبيئة؛  �لتنمية  بين  �لتو�زن 
�سم�سية  �أل��و�ح  تركيب  و�سيتم  و�آمنة.  و�سحية  نظيفة  بيئة  في  بالعي�ص 
متر  على 16.500  تزيد  م�ساحة  لت�سغل  �لمبنى  �سطح  على  كهرو�سوئية 
مربع؛ الإنتاج �أكثر من 3500 كيلوو�ت، و�سي�ستمل �لمبنى على ما يقارب من 
10.000 متر مربع من �الألو�ح �لكهرو�سوئية �لمدمجة؛ الإنتاج �أكثر من 
�سينتجها  و�لتي  �لمتجددة  �لطاقة  �إجمالي  ويبلغ  كيلوو�ت/�ساعة،   1100
�لمبنى �أكثر من 7000 ميجاو�ت/�ساعة �سنوًيا، و�ستبلغ كثافة �لطاقة 70 
كيلوو�ت �ساعة/متر مربع �سنوًيا. وتعتزم �لهيئة تد�سين �لمبنى و�النتهاء 

من جميع �الإن�ساء�ت بنهاية عام 2019. 

كل جديد
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تقنيات ستغير العالم
في  كبير  ب�سكل  �سي�ساهم  �ال�سطناعي  �لذكاء  من  جديدة  موجة  �نت�سار 
تح�سين �سحة �الإن�سان و�لمنتجات و�ل�سلع �لتي يتم �إنتاجها. وهناك خم�سة 

مجالت �شتغير من اأنماط الحياة ب�شكل لفت، ومن بين تلك المجالت: 

الرعاية الصحية:
بم�ساعدة من خو�رزميات �ل�سبكات �لع�سبية نجحت �أجهزة �لحا�سوب في 
ر�سد �آلية عمل �سبكة �لخاليا �لع�سبية في �لدماغ �لب�سري، ما مكن �ل�سبكة 
�شمن  اأنماط  تحديد  طريق  عن  المهام  تعلم  من  الحا�شوبية  الع�شبية 
كميات هائلة من �لبيانات. فخدمات مثل في�سبوك و�سور جوجل قادرة على 
ل على �سبكة  �لتعرف على �لفور على �لوجوه و�لكائنات في �ل�سور �لتي ُتحمَّ
�الإنترنت. ولكن �لذكاء �ال�سطناعي �سيوؤدي �إلى ثورة في �لرعاية �ل�سحية. 
فبا�ستخد�م �لتقنيات ذ�تها يمكن لالآالت �أن تتعلم كيفية تحديد عالمات 
�لمر�ص عبر �لم�سح �لطبي. ومن خالل تحليل �لماليين من �سور �سبكية 
�لعين، يمكن لل�سبكة �لع�سبية تعلم �لتعرف على �لعالمات �لمبكرة للعمى 
�ل�سكري. ومن خالل تحليل �الأ�سعة �لمقطعية، يمكن لل�سبكة �لع�سبية �أن 
تتعلم كيفية �كت�ساف �سرطان �لرئة. و�ستح�سن هذه �لتقنية من �لرعاية 
�ل�سحية في �الأماكن �لتي تعاني قلة �الأطباء. و�سوف ت�سرع من �كت�ساف 

�لعقاقير و�لكثير من �لجو�نب �الأخرى للرعاية �ل�سحية. 

الحوسبة التخاطبية:
ال تقت�سر قدرة �ل�سبكات �لع�سبية على �لتعرف على �ل�سور فح�سب، بل 
ن من �لتعرف  ُتح�سن هذه �لتقنيات على نحو �سريع �أدو�ت منزلية، وتمكِّ
�لتو��سل عبر  �لغرفة، وخدمات  �أنحاء  �لمنطوقة من جميع  �الأو�مر  على 
�إلى  لغة  من  �لهاتفية  �لمكالمات  فورًيا  تترجم  �أن  يمكن  و�لتي  �الإنترنت 
�أخرى. حتى �إنها قد تنتج �آالت قادرة على �إجر�ء محادثات. ويعتقد خبر�ء 

�لتقنية �أن �لحو��سيب �ست�سبح قادرة على فهم لغة �لب�سر �لمنطوقة.

التحكم في العقل:
هناك طرق مثلى للتفاعل مع �أجهزة �لحا�سب با�ستخد�م موجات �لدماغ. 
الدماغ  ن�شاط  قيا�ص  يمكن  الدماغ  كهربية  تخطيط  تقنية  وبا�شتخدام 
�سركة  وتعمل  �لر�أ�ص،  على  ��ست�سعار  �أجهزة  و�سع  طريق  عن  �لكهربائي 
نيور�بل على بناء لعبة و�قع �فتر��سي يمكن �أن تلعب عن طريق �لدماغ فقط. 
وي�سعى باحثون من �سركة في�سبوك �إلى بناء �أنظمة �أقوى بكثير با�ستخد�م 
�لب�سر عبر  و�إتاحة �لكتابة من خالل عقول  �أجهزة �ال�ست�سعار �لب�سرية 

قراءة ن�شاط الدماغ من خالل رقائق اإلكترونية ُتزرع داخل الجمجمة. 

السيارة الطائرة:
في �لوقت �لذي تت�ساعد وتيرة �ل�سباق نحو تطوير �سيار�ت ذ�تية �لقيادة، 
يدعم الري بيج، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة �ألفابت وموؤ�س�ص جوجل، »كيتي 
هوك« تطوير �سيار�ت طائرة. هذ� وتعمل �سركات عديدة �أخرى، ُيعرف منها 

�إيرب�ص و�أوبر، على مركبات قادرة على �لطير�ن فوق �لطرق �لمزدحمة.

الحوسبة »الكوانتية«:
ُيعتقد �أن �لحو�سبة �لكمية َتِعد بم�ستقبل خيالي، �إذ �إن �لتقنية �لقائمة على 
�لفيزياء �لكو�نتية �ست�سمح بتطوير �أجهزة حا�سوب �أقوى من �لحو��سيب 
�لت�سفير �لذي يحمي  �أن يفك  �إذ يمكن للحا�سوب �لكمي  �لحالية بكثير. 
و�إنتل  �إم  بي  و�آي  جوجل  مثل  �سركات  وتتبنى  �لخا�سة.  �لبيانات  معظم 
�كت�ساف  من  ت�سرع  �أن  يمكن  �لكم  فحو��سب  �لتقنية.  هذه  مثل  تطوير 
�لعقاقير، وتب�سيط �الأ�سو�ق �لمالية، وحل م�سكالت �لمرور، باالإ�سافة �إلى 

مجاالت �أخرى كثيرة. 
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V. How Is An Audit Case Plan Developed
The process for developing an audit case plan is critical to 

ensuring that an auditor adopts the right techniques relative to 
the risks involved and completing the audit in line with the audit 
program policies, plans, and procedures. The plan acts as an 
assurance for auditors and a checking mechanism for supervisors 
and increasingly taxpayers in that these parties agree to the 
documented plan and it is a record of what is to be undertaken 
in the audit and should clearly define responsibilities. Although 
it is created at the commencement of an audit, it should remain 
flexible enough to be modified if new issues emerge during the 
course of the audit. For example, a specific

issue audit may need to be escalated to a comprehensive 
audit or a fraud investigation if evidence of evasion or fraud is 
detected during the audit. Case planning should involve the 
following stages.

Stage one: understand the task and outcomes expected
 The auditor needs to understand the reason behind the 

decision to undertake audit activity on the particular taxpayer. 
This will include: the risk assessed; other activity that resulted 
in the selection of the taxpayer; and the purpose of the audit 
activity; e.g. educational, record keeping, detect avoidance, 
or part of compliance measurement project. Outcomes can be 
revenue or non-revenue related. They may include: establishing 
a level of compliance; adjusting understatements; advisory 
visit to educate taxpayer; and record keeping inspections.

Stage two: understand the taxpayer’s compliance history.
The auditor needs to examine and analyze filing records, 

payment records, declarations, financial statements, previous 
communications with the taxpayer, and previous audit records, 
to establish patterns and trends in performance and behavior.

Stage three: understand the taxpayer’s operations.
The auditor should be familiar with the nature of the 

taxpayer’s operations, for example: business activity; 
ownership; organizational arrangements; size of operations; 
competitors; likely suppliers and customers; and expected 
margins. Administrations are increasingly developing sector 
and taxpayer profiles to provide auditors with this valuable 
information at the preparation phase of an audit.

Stage four: audit focus.
On the basis of the understanding of the taxpayer’s business, 

compliance behavior, and areas of risk, the auditor identifies 
key areas of focus for examination, for example: sales, cost 
of goods sold, depreciation, transfer pricing, or withholding 
taxes. The plan should also include some sequencing of issues 
to be examined to ensure that the auditor addresses critical 
areas early in the audit.

Stage five: scope of the audit.
By selecting the type of audit and the appropriate 

methodology, the auditor establishes the scope of the audit. 
This will entail planning: what information is to be gathered 
and method of recording; how to access documentation; 
analysis techniques; interview targets and questions; and use 
of direct or indirect methods.

Stage six: understand areas of law and policy. 
The auditor should be familiar with the law and policy that 

may apply to the focus areas. For example, if the audit involves 
determining the eligibility for specific deductions, exemptions, 
or rebates, the auditor needs to be familiar with the relevant 
provisions of the law and rulings relating to such concessions. 

Stage seven: determine periods of review.
The number of periods under audit will inform the next 

stages of the planning process. Unless there is clear indication 
of understatement in prior periods, the plan should focus on 
auditing the latest tax period.

Stage eight: resource and time management. 
Identify resources required to undertake the scope of the 

audit. The size, complexity, and duration of each activity, 
experience and expertise of staff, and travel arrangements, 
will all play a part in assessing requirements. Timeframes 
and milestones also need to be established to allow easy 
monitoring of progress of the audit activities, for example: 
taxpayer interviews; third party interviews; site inspections, 
document inspections, completion of analysis; issue of 
position papers; and finalization of audit.

Stage nine: documentation.
Recording the planning process by preparing notations 

under the above headings in a standard working papers file 
will aid case management.

Stage ten: authority to audit.
The auditor’s supervisor should endorse the audit plan to 

provide approval to conduct the audit as planned.

Stage eleven: changes to plan.
Circumstances during an audit may necessitate a change to 

the plan. For example, additional focus areas may be added, 
additional resources may be required, or scope of audit may 
be reduced if no concerns are revealed in key focus areas. The 
reasons for the changes need to be documented, endorsed by 
the auditor’s supervisor, and recorded in the planning section 
of the audit working papers file.

VI. How Can Plans Be Evaluated?
Ultimately, performance will be judged on the achievement 

of objectives in line with the performance measures noted 
in the plan. However, as there are many circumstances that 
will impact on the execution of the plan, it is not sufficient 
to merely say: we have achieved our objectives and therefore 
the plan was good. An effective plan seeks to optimize results 
(outputs and outcomes) from available resources (inputs) in a 
particular environment.

Although most administrations will have similar audit 
objectives, due to diverse risks and dissimilar capabilities, the 
environment within each jurisdiction will be different, and 
hence plans should also be different. It is therefore not possible 
to have one model of an audit plan, whether it is a strategic 
plan, operational plan, or case plan, to use as a yardstick. 
However, if the plans conform to the above principles and 
practices, and the administration employs good systems of 
governance, they will go a long way to effectively meet the 
administration’s audit objectives. The steps discussed above 
can therefore be used as a checklist as to the elements that 
should be covered in the audit planning process.

VII. Key Points For Tax Administration Design
Audit plans provide the guiding mechanism for managing 

the functional area that is usually assigned the largest 
proportion of a tax administration’s resources, and is often 
considered the most critical function in managing compliance. 
It is therefore essential that formal planning processes are 
instituted at strategic, operational, and case levels of the audit 
program in line with the principles and practices detailed in 
this technical note. 
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the knowledge of the business environment and the extent of 
the risk, the better will be the ability to select the right product.

Step six: allocate time to audit products.
Audit coverage will be dependent upon the nature of 

auditor intervention and the duration of that intervention. 
The audit products described in Box 1 can be used be used 
across all segments, however time for completion will vary 
substantially from segment to segment. In the example at 
Box 3, the average time to complete a comprehensive audit 
is: Large - 60 staff days; Medium - 25; and Small -10. Factors 
influencing the standard time allowed for the completion of 
an audit include: scope of audit; methodology adopted; type 
of taxpayer; skill level of auditors; and number of auditors to 
be allocated to a case.

Step seven: determine number of audits to be completed.
Using the staff time allocated to a particular category of 

work and the time necessary to complete the designated 
type of audit, extrapolate the number of audits that can be 
completed. Using the example in Box 3, in the large segment, 
2,000 staff days allocated to specific audits at 20 days per 
specific audit, equals 100 audits; and 2,000 staff days allocated 
to comprehensive audits at 60 days per comprehensive audit 
equals 33 audits for a total of 133 audits. The exercise needs to 
completed across the range of audit types and where possible, 
for the groupings noted in step one. 

 Step eight: determine coverage.
Applying a percentage to the number of taxpayers to 

be audited over the number of taxpayers on the register 
will provide the coverage figure. In the example in Box 3, 
completing 133 large case audits in a large taxpayer population 
of 325 will result in coverage of 41 percent.

Step nine: review and revise coverage to ensure adequate 
attention to all areas of high risk.

During the planning exercise constant reference needs to be 
made back to the risks identified and prioritization to ensure 
that the coverage is appropriately relative to the level of risk 
assigned to each group. If the administration is fortunate 
enough to have ample resources, the planning exercise could 
be conducted in a different sequence: first, deciding the level of 
coverage required, e.g. audit 50 percent of large construction 
companies, and then determining the number of staff required.

However, as administrations will usually have a limited pool 
of resources, it is necessary to base coverage on the number of 

audits that can be performed by the available number of staff, 
and varying the level of coverage by altering the mix of audit 
products. In the example above, changing the large segment 
staff days (4,000 days) from a 1:1 ratio mix between specific 
issue audits (2,000 days) and comprehensive audits (2,000 
days) to a 3:1 ratio mix, would lead to having 3,000 days

for specific issue audits and 1,000 days to comprehensive 
audits resulting in 150 specific audits and 17 comprehensive 
audits, totaling 167 audits, and equaling a coverage of 51 
percent rather than 41 percent calculated earlier, yet not 
increasing the number of staff.

Step ten: aggregate results into a national audit operational plan.
By combining the audit plans of respective areas: large; 

medium; and small; a national audit plan is created showing 
the allocation of all available operational resources across the 
various sectors of the taxpayer population.

Once the plan is completed, cases fitting the respective case 
profiles are selected for audit. For example, if the plan shows 
that 25 large multinational manufacturing companies should 
be audited, it will be necessary to identify the taxpayers 
exhibiting those characteristics and using the assigned risk 
ratings, select the highest ranking taxpayers for audit and 
allocate them to audit teams with the necessary skills to 
perform the audits.

The detail of the operational plan will depend upon the 
availability and integrity of information and staff. The plan 
will only be as good as the credibility of the data on which it is 
based. The first step, disaggregating the taxpayer population, 
is obviously dependent upon having reliable information 
enabling the classification taxpayers into respective 
groupings. Risks can only be addressed if properly identified. 
Standard completion times for respective audit types must be 
achievable, and resources need to actually be available and 
trained in the various audit types detailed in the plan.
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A. Plan is usually on an annual basis, but could be adjusted 
to a six month plan by halving the number of available 
staff days and audits. Dates are aligned to corporate plan – 
usually to the fiscal year.

B. Segmentation based on turnover ranges.
C. Number of registered taxpayers.
D. Average number of operational audit staff available for the 

particular period.
E. Available audit staff days. “D” multiplied by 200 days per 

staff member available for audit activity, based on: 365 
annual days; less 135 days for weekends, public holidays, 
and leave; less 30 days for training and other duties.

F. Available specific audit staff days. In this example, 50 % of 
audit time is devoted to specific issue audits.

G. Number of specific issue audits based on average staff days to 
complete one audit: In this example: Large – 20 days; Medium 
– 10; and Small – 5. That is, a large taxpayer specific issue 
audit with a team of two auditors taking an average of 10 days 
(two weeks) to complete equals 20 staff days.

H. Available comprehensive audit staff days. In this example, 
50 percent of audit time is devoted to comprehensive audits.

I. Number of full or comprehensive audits based on average 
days to complete one audit: Large – 60; Medium – 25; and 
Small 10. That is, a large taxpayer full audit with a team of 
two auditors taking an average of 30 days (six weeks) to 
complete equals 60 staff days. If a team of three auditors 
is employed on the audit, a completion in 20 days (four 
weeks) equals 60 staff days.

J. Total audits: Specific issue audits plus comprehensive 
audits.

K. Coverage equals number of audits expressed as a 
percentage of the taxpayer population; In this example, 
Large: 13341%  =  325/; Medium: 21018%  =  1118/; Small: 
3008% = 3514/; and Total: 6434957/ equals 13% coverage.

Step two: determine the key compliance risks that are to be 
addressed and categorize respective groups of taxpayers.

It is well accepted that an audit program cannot hope to 
audit every taxpayer or address every risk. It is therefore 
necessary to prioritize the risks.

Basic prioritization may be as simple as determining that 
large taxpayers present a higher risk than medium taxpayers 
who in turn present a higher risk than small taxpayers, as 

represented in the example in Box 3. However an administration 
needs to go further and describe, prioritize, and assign risks 
in greater detail. Following the example above, multinational 
corporations present a greater risk in comparison to local firms 
due to their opportunity to shift profits offshore. Therefore, 
transfer pricing may be rated as a high risk, and as there are 45 
multinational corporations, a high risk rating may be assigned 
to these taxpayers. Conversely, it may be perceived that the 20 
government institutions are highly regulated, compliant, and 
present little risk and therefore assigned a low risk rating.

Step three: determine amount of available audit resources.
The number of audits that can be completed has a direct 

relationship to the resources—staffing and administrative 
funding—available to the audit program. Corporately, a 
decision will be made on the proportion of the administration’s 
resources to be devoted to the audit function. Within the 
audit program, the resources then need to be split between 
headquarters (design, monitoring, and support) function and 
the operational areas. Consideration must be made of factors 
such as auditor’s leave and time not directly devoted to audits, 
for example leave and training.

Step four: assign resources to areas of highest risk.
To optimize the impact on compliance, resources need to be 

allocated to balance coverage across taxpayer segments and tax 
types, yet address major risks to compliance. Simplistically, if 
most of the risk is within the large segment, then allocation may 
represent that in Box 3: total of 50 audit program staff assigned 
to: headquarters - 5; LTO – 20; Medium – 15; Small – 10; and 
following the example in step two, 25 percent of LTO staff may be 
allocated to multinational manufacturing company audits, while 
only 5 percent may be devoted to government agency audits. It 
will be necessary to also determine the extent of attention to be 
given to the respective groupings highlighted in step one.

Step five: determine the appropriate audit products to be 
used to address risks.

There must be an assessment regarding the optimal 
treatment of risk. For instance, will a desk audit suffice, or will 
it be necessary to conduct comprehensive audits? The better 
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III. How Is An Audit Strategic Plan Developed?
The strategic planning process for an audit program 

is an extension of the same process for the overall tax 
administration. This involves the development of a business 
plan for the audit program that explains how the functional 
area will be managed to deliver key objectives by sequentially 
addressing each of the areas (A – G) described in Box 2.

As noted above, plans need to address a wide and varied range 
of audit objectives and strategies, both external (e.g. taxpayer 
non-compliance) and internal (e.g. auditor capability), at both 
headquarters and operational levels of the audit program. 
Formulating a business plan along the lines shown in Box 2 will 
provide a comprehensive picture of how audit will contribute 
to meeting corporate objectives, together with a clear indication 
of what contribution is expected from all those involved in the 
audit program and how performance will be measured.

IV. How Is An Audit Operational Plan Developed
Based on the strategic plan, the operational plan quantifies 

the audits to be conducted, staffing levels, and workload 
commitments for each operational area. An example of a 
basic national audit operational plan with a description of 
each component is shown at Box 3. The steps involved in 
developing the plan are described below.

Step one: disaggregate the taxpayer population. To match 
the organizational segmentation and specialization discussed 
above, it is necessary to establish the taxpayer population 
“owned” by each operational group, for instance, in the 
example at Box 3 the three segments could be attributed to the 
offices managing large, medium, and small taxpayers.

Using data from tax registrations and declarations, the 
population of each area should be further broken down into 
homogeneous groups based on:
•	Predominant	business	activity	or	industry
•	Location	of	operations
•	Type	of	tax	obligation—e.g.	VAT,	income	tax,	PAYE,	excise;
•	Type	 of	 entity	 ownership—e.g.	 company,	 individual,	

partnership, trust

Box 2. A typical structure of an audit business plan and 
relevant explanations.

A. Objective
B. Strategies: (How will the objective beachieved)
C. Activities: (what will be done)
D. Resources: (Staffing and administrative budgets)
E. Timelines: (When)
F. Performance measures: (Outputs/ Outcomes)
      (Quantity/ Quality)
G. Responsibility: (Accountability—who’s PA will 

this appear in)
Each key objective is articulated. The objectives must be 

aligned to the corporate plan and should be smart: Specific; 
Measurable; Achievable; Realistic; and Timely. For example, to 
complement the corporate objective of improving compliance, 

audit may have an objective to: Adopt risk based approaches 
to case selection.
B. For each objective, strategies should address risks to 

meeting objectives. For example, for the above objective, 
strategies may include: profiling of large taxpayers; and 
introducing automated risk ranking systems.

C. Activities should define what needs to be done to implement 
strategies— what needs to happen. For example, for the 
above strategy, activities may include: develop a profiling 
template and data base; capture the characteristics of the 
largest 300 taxpayers into the database; develop financial 
analysis tools to interrogate database; assign risk levels to 
each of the largest 300 taxpayers.

D. Resources—Should be expressed in staff numbers—
annual full time equivalent (FTE)—required to do the 
task. For example four staff for three months equals 1FTE. 
Unless resources are allocated to the activities, the plan 
will be merely a “wish list”. Assigning resources results 
in assignment of priorities.

E. Timelines define the milestones for the activities. For 
example large taxpayer profile database register to be 
established by June 30, 2010. Timelines also reflect priority.

F. Performance measures—Rather than using the general 
term “Increased compliance”, performance indicators 
need to be expressed in terms of measurable indicators in 
respect the particular strategy being addressed. Following 
the above example, a performance indicator may be: 75 
percent of large taxpayer audits selected on the basis of 
profile analysis by January 2011.

G. Nominate personal accountability for this strategy or activity. 
This should then be included in that person’s performance 
agreement or expectation statement. Be specific; do not use 
the term “all managers” or “Commissioner”. For example: 
assign the profiling exercise to the Large Taxpayer Office 
Research and Planning Division.

•	 Maturity	 of	 operations—e.g.	 new	 business,	 established	
business;

•	 Sphere	of	operations—local	or	multinational;	and
•	 Turnover	ranges.

For example, 325 large taxpayers may be represented by: 
35 banking and financial institutions; 45 mining companies; 
45 in telecommunications and information technology; 80 in 
manufacturing; 35 in property development and construction; 
65 in services and other industries; and 20 government 
agencies. Of the 80 in the manufacturing industry, 45 may be 
foreign owned corporations with 25 percent of those operating 
in several regions across the country.

As each group will have its own distinct characteristics and 
risks, breaking up the total numbers into smaller identifiable 
groups will allow better targeting of activities to address risks.

Box 3. Example of a basic audit operational plan.
A—XRA Annual Audit Program: January 1 – December 31, 

2010

Taxpayer
segment

Number
of T/Ps

Audit
staff

Total staff
days

Staff days 
Specific audits

Number of 
specific audits

Staff Days
Full audits

Number of full 
audits

Total
audits

Coverage
(percent)

Large 325 20 4,000 2,000 100 2,000 33 133 41

Medium 1,118 15 3,000 1,500 150 1,500 60 210 18

Small 3,514 10 2,000 1,000 200 1,000 100 300 8

Total 4,957 45 9,000 4,500 450 4,500 193 643 13
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This technical note continues to address the subject of «Revenue 
Administration: Taxpayer Audit-Development of Effective 

Plans».  In last issue of  Alzakat Wa Aldakhal we addressed the  
value of audit planning and what should be considered in planning 
an effective taxpayer audit program. This issue addresses how 
audit plans at strategic, operational and case levels are developed, 
and how plans can be evaluated.

Revenue Administration:
Taxpayer Audit-Development 
of Effective Plans (2)
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Editorial

Audit plans provide 
the guiding mechanism 
for managing the 
audit function

Audit plans provide the guiding mechanism for 
managing the functional area (the audit) that is 
usually assigned the largest proportion of a tax 
administration’s resources, and is often considered 
the most critical function in managing compliance. It 
is therefore essential that formal planning processes 
are instituted at strategic, operational, and case levels 
of the audit program in line with best principles 
and practices . The strategic planning process for an 
audit program is an extension of the same process 
for the overall tax administration. Based on the 
strategic plan, the operational plan quantifies the 
audits to be conducted, staffing levels, and workload 
commitments for each operational area. The detail of 
the operational plan will depend upon the availability 
and integrity of information and staff. The process for 
developing an audit case plan is critical to ensuring 
that an auditor adopts the right techniques relative 
to the risks involved and completing the audit in 
line with the audit program policies, plans, and 
procedures. Ultimately, performance will be judged 
on the achievement of objectives in line with the 
performance measures noted in the plan.  
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