االفتتاحية

أكبر ميزانية

في تاريخ المملكة

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

بكلمات مل�ؤها الأمل والتفا�ؤل والثقة باهلل �أو ًال ،ثم ب�أبنائه المواطنين �أعلن
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل،
عن ميزانية العام المالي الجديد 2018م �أنها الأكبر في تاريخ ال�سعودية وتقدر
بحوالي ( )978مليار ريال ،في حين �أن العجز �سيكون �أقل من  % 8من الناتج
المحلي الإجمالي .وتوقع �أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
نحو  .%2.7وهذه �أكبر ميزانية �إنفاق في تاريخ المملكة مع �أ�سعار نفط متدنية
مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،وهو ما يعد �إنجاز ًا حقيقي ًا في التكيف مع التطورات
وتجاوز التحديات ،وزيادة حجم االقت�صاد الوطني وا�ستمرار نموه من خالل تنويع
القاعدة االقت�صادية وم�صادر الدخل ،وتقلي�ص االعتماد على النفط لي�صل �إلى
حوالي  . %50حيث �أكد معالي وزير المالية الأ�ستاذ محمد بن عبد اهلل الجذعان
�أنه �سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة �إلى تن�شيط �أداء االقت�صاد خالل العام
المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز اال�ستثمار واال�ستمرار ب�سداد �أي التزامات مالية
للقطاع الخا�ص خالل �ستين يوم ًا بحد �أق�صى من ورودها مكتملة الإجراءات �إلى
وزارة المالية وتخ�صي�ص مبالغ �أكبر من ال�سابق لعدد من القطاعات التي تم�س
المواطنين ومنها الإ�سكان والتعليم وال�صحة ،وكذلك موا�صلة جهود ت�شجيع وتي�سير
�إجراءات اال�ستثمار في المملكة ،وتح�سين م�ستوى الخدمات الحكومية ،وتنفيذ
الم�شاريع في قطاعات الت�شييد والبناء وال�سياحة والثقافة والترفيه ،بالإ�ضافة �إلى
تنفيذ برامج للخ�صخ�صة التي من المتوقع �أن تتيح فر�ص ًا جديدة لنمو اال�ستثمار
الخا�ص وتوليد مزيد من فر�ص العمل ،والعمل على تطوير �إطار ونظام لل�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص ،م�شير ًا �إلى �أن الحكومة �ستوا�صل تنفيذ مبادرات
للحد من الآثار ال�سلبية للإ�صالحات على المواطنين الم�ستحقين ومن ذلك تنفيذ
برنامج ح�ساب المواطن .وتطرق معاليه �إلى �آفاق االقت�صاد المحلي ،مبين ًا �أنه من
المتوقع �أن تتح�سن معظم الم�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية في عام 2018م مقارنة
بالعام الذي �سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الر�أ�سمالي التو�سعي وبرامج
الإ�صالح االقت�صادي .كما �أعرب عن توقعاته �أن ي�سهم التحفيز والإنفاق الحكومي
الر�أ�سمالي في ارتفاع معدالت النمو االقت�صادي الحقيقي في عام 2018م وتحييد
�آثار �سيا�سات ا�ستدامة المالية العامة .كما �أنه من المتوقع انخفا�ض معدل البطالة
بين ال�سعوديين مقارنة بالعام ال�سابق .ونحن في الهيئة العامة للزكاة والدخل ن�ؤكد
جاهزية الهيئة في تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وال�ضريبة االنتقائية ،بالإ�ضافة
�إلى �ضريبة الدخل والزكاة ال�شرعية ،وغيرها من الو�سائل والأدوات التي تعد من
�أهم الإيرادات غير النفطية للدولة.
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البيعة الثالثة

سنوات مزدهرة باإلنجازات
رفاهية املواطن والتنمية واألمان والعدالة .تأتي ضمن األولويات الكربى التي يوليها
اهتماما ً
بالغا ،وبناء مستقبل واعد ألبناء اململكة وبناتها من
خادم احلرمني الشريفني
ً
األهداف التي يسعى امللك سلمان إىل حتقيقها .وها هي حتل الذكرى الثالثة للبيعة
يف الثالث من شهر ربيع اآلخر  1439هـ لتويل خادم احلرمني الشريفني مقاليد احلكم.
وحتتفي أطياف اجملتمع كافة بتلك الذكرى العزيزة والغالية على قلوب اجلميع،
واالحتفاء يصاحبه فخر مبا حققته اململكة من إجنازات ال سبيل حلصرها.
فالمملكة كل يوم ي�ضاف �إليها �أكثر من �إنجاز لي�س في مجال واحد ،بل في جميع المجاالت .فمختلف قطاعات
المملكة ال�صناعية والتنموية واالقت�صادية ت�شهد نم ًوا متواث ًبا وتطورات نوعية وكمية ،ويمكن �أن ن�شير �إلى بع�ض
تلك الإنجازات:
حماربة الفساد واملفسدين

بد�أ الملك �سلمان بمحاربة الف�ساد ولم ي�ستثن �أي �شخ�ص� ،سواء كان �أمي ًرا� ،أو وزي ًرا .فال ح�صانة لفا�سد مهما
كان من�صبه �أو مكانته .فقد �ساهم الف�ساد في تعطيل م�سيرة التنمية على مدى �سنوات من خالل الهدر الذي
خا�صا لمكافحة الف�ساد ب�صفته ركيزة �أ�سا�سية
يحدث للميزانية ب�سبب الف�ساد .و�أولى الملك �سلمان اهتما ًما ً
لإحداث التطوير ال�سريع الذي يتواكب مع ر�ؤية  ،2030و�أمر حفظه اهلل بت�شكيل لجنة عليا برئا�سة �سمو ولي
ج�سد
العهد لح�صر المخالفات والجرائم والأ�شخا�ص والكيانات ذات العالقة في ق�ضايا الف�ساد العام ،والذي ّ
�أقوى دعائم مكافحة الف�ساد ،ومحا�سبة المتورطين في هذه الجرائم ،وم�ستبيحي الأموال العامة.
وتزامن مع محاربة الف�ساد تحقيق العدالة عبر رفع جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ،وتم �إطالق
العديد من الم�شاريع والمبادرات ،الخت�صار �إجراءات التقا�ضي ،وتحقق �سرعة الف�صل في الق�ضايا ،والحد من
الدعاوى ورفع كفاءة التوثيق العدلي ،وتقلي�ص فترة التنفيذ ،و�إعادة هيكلة �إجراءات �أعمال قطاعي الق�ضاء،
والتوثيق ،ومحاربة الف�ساد بجميع �صوره و�أ�شكاله ،وتمكين المر�أة من جميع حقوقها التي كفلتها الأنظمة
والتعليمات المعنية ،و�إتاحة الفر�صة لعمل المر�أة في المرفق العدلي ،ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية
والتنظيمات لتحديثها وتطويرها .وافتتاح المحاكم التجارية المتخ�ص�صة كان خطوة عظيمة بد�أت بافتتاح
ثالث محاكم تجارية في كل من الريا�ض وجدة والدمام ،بالإ�ضافة �إلى دوائر تجارية متخ�ص�صة في مختلف
مدن المملكة ودوائر ا�ستئناف تجارية.
هيكلة الوزارات

تمت �إعادة هيكلة بع�ض الوزارات والأجهزة والم�ؤ�س�سات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات الر�ؤية ،مثل
�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية ،وجهاز رئا�سة �أمن الدولة ،والهيئة الوطنية للأمن ال�سيبراني،
وتعديل ا�سم هيئة التحقيق واالدعاء العام �إلى (النيابة العامة) وتطوير مرفق الق�ضاء ،و�إطالق اال�ستراتيجية
الجديدة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة وا�ستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع م�صادر الدخل وتعزيز
التنمية ،وتح�سين �إي��رادات الدولة وتقلي�ص العجز في الموازنة العامة ،والإعالن عن عدة م�شروعات كبرى
حيوية ومهمة ،ومن ذلك م�شروعات (القدية ،والبحر الأحمر ،ونيوم).
رؤية تنموية

اعتمدت المملكة خطة متكاملة للتنمية �ضمن ر�ؤية  2030من �أجل النهو�ض باالقت�صاد الوطني وتحريره من
االعتماد على النفط ،وتمثل خارطة المملكة و�أهدافها في التنمية لل�سنوات القادمة .ونجحت الر�ؤية في فتح
�آفاق واعدة لقطاع الأعمال ،وتعزيز ال�شراكات مع جميع الدول ال�ستثمار الفر�ص االقت�صادية.
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تنويع القاعدة االقتصادية

يقود خ��ادم الحرمين ال�شريفين المملكة لتم�ضي قد ًما على طريق التنمية
والتحديث والتطوير الم�ستمر ،لتحقيق ما ي�صبو �إليه الجميع من توفير �سبل
الحياة الكريمة ،وهذا ما �أكدته ر�ؤية المملكة  2030من تعزيز للم�سار التنموي،
من خالل تنويع القاعدة االقت�صادية وم�صادر الدخل وا�ستغالل الطاقات
والثروات المتوافرة ،والإمكانات المختلفة المتاحة لالنتقال بالمملكة لم�صاف
الدول المتقدمة في المجاالت كافة .ووا�صلت المملكة �إزالة العوائق لت�شجيع
اال�ستثمار المحلي والأجنبي ،وتبنت ا�ستراتيجية التنوع االقت�صادي وتطوير بنية
اقت�صادية �أكثر قدرة على المناف�سة ،حيث �إن ا�ستدامة التنمية تلبي احتياجات
الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وقد �أكدت البيانات تراجع العجز المالي حتى الربع الثالث من عام 2017م
بن�سبة  % 40مقارنة بالفترة المماثلة من العام الما�ضي .وط��ورت الدولة
اال�ستثمار في ال�صناعات الع�سكرية والتحويلية واال�ستهالكية لتقليل ا�ستيراد
الب�ضائع من خارج المملكة �إ�ضافة �إلى التو�سع في الخ�صخ�صة .ويتوقع �أن
تحقق هذه الخطوات في مجموعها ,ب�إذن اهلل� ,إيرادات جيدة وم�ستدامة ترفع
الكفاءة من �أجل تنويع الموارد ,وتوفير المزيد من فر�ص العمل لأبنائنا وبناتنا.

�سلمان ازدها ًرا كبي ًرا في ظل التوجه نحو تعزيز البيئة اال�ستثمارية ،ورفع كفاءة
االقت�صاد من خالل تعديل و�سن الأنظمة والقوانين لإيجاد بيئة ا�ستثمارية
جاذبة ،وت�شجيع �ضخ اال�ستثمارات ،وتوفير فر�ص العمل .وكان نتاج تلك الجهود
�إ�صدار وزارة التجارة واال�ستثمار لأكثر من  1.2مليون �سجل تجاري للم�ؤ�س�سات
وال�شركات حتى منت�صف �شهر دي�سمبر  ،2017و�أكثر من � 168ألف �سجل تجاري
لل�سيدات خالل الفترة ذاتها .فيما بلغ �إجمالي ر�ؤو�س �أموال ال�شركات التي تم
ت�أ�سي�سها وال�شركات المتحولة �إلى م�ساهمة مغلقة في 1438هـ �إلى ما يزيد على
 23مليار ريال ،فقد ارتفعت ن�سبة النمو في ر�ؤو�س �أموال ال�شركات الم�ساهمة
المغلقة �إلى  % 49مقارنة بعام 1437هـ .كما ارتفع معدل متو�سط ر�ؤو�س �أموال
ال�شركات من � 3إلى  5ماليين ريال خالل الفترة نف�سها .وحققت المملكة تقد ًما
في م�ؤ�شرات �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال الدولية لعام � 2018إثر تطبيقها
العديد من الإ�صالحات والإج ��راءات التي �أ�سهمت في تح�سين بيئة الأعمال
التجارية واال�ستثمارية وعززت من ثقة الم�ستثمرين ،حيث �صنف تقرير مجموعة
البنك الدولي المملكة الثانية من بين �أف�ضل البلدان ذات الدخل المرتفع ،وكذلك
الثانية من �ضمن دول مجموعة الـ 20من حيث تنفيذ �إ�صالحات تح�سين مناخ
الأعمال من بين �أف�ضل  20بلدًا �إ�صالحيا في العالم.

روعي دعم القطاع الخا�ص ب�صفته �شري ًكا مه ًما في التنمية ،وعلى الرغم مما
يبذله هذا القطاع من جهود في مجال الأعمال �إال �أنه من الم�أمول �أن يتزايد
دوره في توظيف ال�سواعد الوطنية ،وا�ستقطاب الكفاءات ،وتوطين التقنية،
و�أن تعمل جهات التعليم والتدريب في الوقت نف�سه على ت�ضييق الفجوة بين
احتياجات �سوق العمل وبرامج التعليم والتدريب .و�ست�ستمر الدولة في دعم
القطاع الخا�ص وتحفيزه بجميع الو�سائل .ومن �أجل دعم الن�شاط العقاري
غير الحكومي وتنظيمه وتطويره لرفع كفاءته ،وت�شجيع اال�ستثمار فيه بما يتفق
مع �أه��داف التنمية االقت�صادية واالجتماعية تم �إن�شاء الهيئة العامة للعقار،
لت�سهم في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات
العالقة� ،إذ �إن هذه الخطوة تعد �ضمن الأهداف اال�ستراتيجية لر�ؤية المملكة
 2030وبرنامج التحول الوطني  2020في �إطار تح�سين �أداء القطاع العقاري،
ورفع م�ساهمته في الناتج المحلي ،وت�سهيل الإجراءات.

منتجات سكنية وأراض مطورة

شراكة القطاع اخلاص

تعزيز االستثمار

�شهدت منظومة التجارة واال�ستثمار في عهد خادم الحرمين ال�شريفين الملك
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حققت وزارة الإ�سكان خالل عهد خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
العديد من المنجزات من بينها تد�شين ع��دد من الم�شاريع والبرامج مثل
برنامج «�سكني» ال��ذي خ�ص�ص من خالله �أكثر من � 282أل��ف منتج �سكني
�شملت وحدات �سكنية و�أرا�ضي مطورة وتموي ًال مدعو ًما� ،شملت جميع مناطق
المملكة .وخالل ال�سنوات القليلة الما�ضية تم تنظيم القطاع العقاري وتطويره
لتوفير الم�ساكن واال�ستثمار في القطاع ،وحفظ حقوق المتعاملين فيه ،وت�شجيع
اال�ستثمار فيه بما يتفق مع �أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وكذلك
ق��رار ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء وال��ذي يهدف �إل��ى الحد من عملية االحتكار،
ودعم توازن العر�ض والطلب في ال�سوق العقارية ،لتوفير وحدات �سكنية و�أرا�ض
مطورة ب�أ�سعار منا�سبة لجميع فئات المجتمع ،واعتماد الترتيبات التنظيمية
ببرنامج «�إيجار» لتنظيم �سوق الإيجار ،و�ضمان حفظ حقوق جميع �أطراف
العملية الإيجارية التي ت�شمل الم�ست�أجر والم�ؤجر والو�سيط ،وبرنامج البيع
على الخارطة «وافي» ،و�إن�شاء المعهد العقاري والتوجه �إلى ا�ستخدام التقنية
الحديثة في البناء وغيرها ،ما ي�ساهم في توفير الم�ساكن للمواطنين.

الملك يأمر بصرف العالوة السنوية وبدل غالء
معيشة شهري للموظفين المدنيين والعسكريين
�أ�صدر خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان ق��را ًرا �أبهج كل الموظفين
(المدنيين والع�سكريين) ،فقد �أم��ر �أي��ده اهلل في  18ربيع الآخ��ر 1439ه �ـ
الموافق  5يناير 2018م ب�صرف العالوة ال�سنوية للمواطنين من موظفي الدولة
المدنيين والع�سكريين ،بالإ�ضافة �إلى عدد من القرارات الملكية الأخرى .وجاء
ن�ص الأم��ر الملكي �أن��ه بعد االط�لاع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر
بالأمر الملكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412/8/27ه �ـ ،وبعد االطالع على نظام
مجل�س ال��وزراء ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ )13/بتاريخ 1414/3/3ه �ـ،
وبعد االطالع على الأنظمة والأوامر والمرا�سيم الملكية والتنظيمات واللوائح
والقرارات ذات ال�صلة ،وبناء على ما عر�ضه علينا �صاحب ال�سمو الملكي ولي
العهد ب�ش�أن ما �سيترتب على الإجراءات ال�ضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة
هيكلة االقت�صاد من زيادة في �أعباء المعي�شة على بع�ض �شرائح المواطنين،
ورغبة منا في التخفيف على �أبنائنا وبناتنا �أمرنا بما هو �آت:
� ًأول :ت�صرف ال �ع�لاوة ال�سنوية للمواطنين م��ن موظفي ال��دول��ة المدنيين
والع�سكريين لهذه ال�سنة المالية (1440 /1439هـ) اعتبا ًرا من 1439/4/14هـ
الموافق 2018 /1/1م.
ثان ًيا� :صرف بدل غالء معي�شة �شهري قدره (� )1000ألف ريال للمواطنين من
الموظفين المدنيين والع�سكريين لمدة �سنة.
ثال ًثا� :صرف مكاف�أة قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال للع�سكريين الم�شاركين

في ال�صفوف الأمامية للأعمال الع�سكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
راب ًعا� :إ�ضافة بدل غالء معي�شة للمعا�ش التقاعدي الذي ي�صرف من الم�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد ،والم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية للم�ستفيدين من
المواطنين بمبلغ ( )500خم�س مئة ريال ،وذلك لمدة �سنة.
خام�سا� :إ�ضافة بدل غالء معي�شة للمخ�ص�ص ال�شهري لم�ستفيدي ال�ضمان
ً
االجتماعي بمبلغ ( )500خم�س مئة ريال لمدة �سنة ،على �أن ال ُيجمع بين هذا
البدل وبين البدل الوارد في البند «راب ًعا».
�ساد�سا :زيادة مكاف�أة الطالب والطالبات من المواطنين بن�سبة ( )% 10لمدة
ً
�سنة.
�ساب ًعا :تتحمل الدولة �ضريبة القيمة الم�ضافة عن المواطنين الم�ستفيدين من
الخدمات ال�صحية الخا�صة ،والتعليم الأهلي الخا�ص.
ثام ًنا :تتحمل الدولة �ضريبة القيمة الم�ضافة عما ال يزيد عن مبلغ (000ر)850
ثمان مئة وخم�سين �ألف ريال من �سعر �شراء الم�سكن الأول خادم الحرمين
يوجه بعدم الم�سا�س ببدالت الغالء والمكاف�آت.
كما �أنه �صدرت توجيهات من خادم الحرمين ال�شريفين �إلى م�ؤ�س�سة النقد
بالت�أكيد على البنوك بعدم الم�سا�س ببدالت غالء المعي�شة والمكاف�آت التي �صدر
بها �أمره الكريم ،وعدم اقتطاع �أي مبلغ من هذه البدالت والمكاف�آت ل�صالح
البنوك مقابل �سداد القرو�ض ال�شخ�صية وااللتزامات التمويلية الأخرى.
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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خادم الحرمين الشريفين يعلن
عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة
برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود �أقر
مجل�س الوزراء في جل�سته التي عقدها في ق�صر اليمامة ،بمدينة الريا�ض يوم
الثالثاء الأول من �شهر ربيع الآخ��ر 1439ه �ـ الموافق التا�سع ع�شر من �شهر
دي�سمبر 2017م ،الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 /1439هـ.
وخالل الجل�سة وجه خادم الحرمين ال�شريفين كلمة للمواطنين والمواطنات،
�أعلن فيها الميزانية .وكان مما جاء في كلمته ،حفظه اهلل:
بعون اهلل وتوفيقه نعلن ميزانية ال�سنة المالية 1440 /1439هـ ك�أكبر ميزانية
�إنفاق في تاريخ المملكة ب�أ�سعار نفط متدنية مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.

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.

8
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لنوا�صل-بحول اهلل -م�سيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق ر�ؤي��ة المملكة
( )2030بزيادة حجم االقت�صاد الوطني وا�ستمرار نموه ،من خالل تنويع
القاعدة االقت�صادية وم�صادر الدخل ،والقدرة على التكيف مع التطورات
برنامجا لتحقيق �أهداف الر�ؤية
وتجاوز التحديات .حيث تم �إطالق اثني ع�شر
ً
في تنويع القاعدة االقت�صادية ،وتمكين القطاع الخا�ص من القيام بدور �أكبر
مع المحافظة على كفاءة الإنفاق ،بهدف تحقيق معدالت نمو اقت�صادي منا�سبة
وتخفيف العبء على المواطنين ،ومعالجة ما قد يحدث من �آثار �إلى جانب دعم
القطاع الخا�ص .ون�شيد بما تحقق من خف�ض في عجز الميزانية للعام المالي
الحالي بن�سبة تجاوزت ( )% 25مقارنة بالعام المالي الما�ضي رغم ارتفاع
الإنفاق .مع ا�ستهدافنا خف�ض العجز في ميزانية العام القادم ليكون �أقل من (8
 )%من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتو�سعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقلي�ص االعتماد على النفط لي�صل �إلى ن�سبة
( )% 50تقري ًبا.
ولأول مرة ت�شارك ال�صناديق التنموية و�صندوق اال�ستثمارات العامة في الإنفاق
الر�أ�سمالي واال�ستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الر�أ�سمالي من الميزانية
في ال�سنوات ال�سابقة بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار الحكومة في الإنفاق الر�أ�سمالي
وزيادته بن�سبة ( .)% 13ونتيجة لذلك قررت الحكومة ا�ستثمار هذه النجاحات

والتو�سع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون �سنة التوازن (.)2023
وفي الوقت نف�سه المحافظة على ال�سيا�سات المالية ومنها م�ستوى الدين للناتج
المحلي الإجمالي ليبقى �أقل من ( )% 30وبم�ستوى عجز ينخف�ض تدريج ًيا.
�إن هذه الميزانية توا�صل ال�صرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع
مناطق المملكة بمعدالت مرتفعة وهلل الحمد .كما تحتوي على مخ�ص�صات
للإ�سكان ،و�إنفاق كبير من ال�صناديق الحكومية �سي�سهم -ب�إذن اهلل -في دفع
العجلة االقت�صادية �إلى الأم��ام ،وتوفير المزيد من فر�ص العمل للمواطنين
والمواطنات .لقد وجهنا الوزراء وجميع الم�س�ؤولين برفع م�ستوى الأداء ،وتطوير
الخدمات الحكومية ،وتعزيز كفاءة الإنفاق وال�شفافية بما يرتقي للتطلعات،
ويحوز ر�ضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم ،ويعك�س
الأه��داف المرجوة مما تم تخ�صي�صه من مبالغ في هذه الميزانية ،والت�أكيد
على اال�ستمرار في محاربة الف�ساد والحفاظ على المال العام .لقد و�ضعت
ن�صب عيني موا�صلة العمل نحو التنمية ال�شاملة والمتوازنة في جميع مناطق
المملكة ال فرق بين منطقة و�أخ��رى .نحمد اهلل على نعمة الأم��ن واال�ستقرار
واثقين بتوفيق اهلل وعونه ،ومتوكلين عليه ،ومتطلعين �إلى موا�صلة م�سيرة النمو
االقت�صادي والتنمية ال�شاملة.
وعقب كلمة خادم الحرمين ال�شريفين �ألقى �صاحب ال�سمو الأمير عبدالرحمن
بن محمد بن عياف ،الأمين العام لمجل�س الوزراء ،المر�سوم الملكي الخا�ص
بالميزانية ،ثم تف�ضل خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه اهلل -بالتوقيع على المر�سوم الملكي الخا�ص بالميزانية.
وبعد انتهاء جل�سة مجل�س الوزراء �أو�ضح معالي وزير الثقافة والإعالم الدكتور
ع��واد بن �صالح العواد عقب الجل�سة �أن معالي وزي��ر المالية الأ�ستاذ محمد
بن عبداهلل الجدعان وبتوجيه كريم قدم ً
عر�ضا موجزًا عن الميزانية العامة
للدولة ،تحدث خالله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1439 /1438هـ،
وا�ستعر�ض المالمح الرئي�سة للميزانية العامة للعام المالي الجديد /1439
1440هـ .وقال وزير المالية �إنه يتوقع �أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي عام 2018م نحو  ،% 2 .7و�سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة �إلى
تن�شيط �أداء االقت�صاد خالل العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز اال�ستثمار،
واال�ستمرار ب�سداد �أي التزامات مالية للقطاع الخا�ص خالل �ستين يو ًما بحد
�أق�صى من ورودها مكتملة الإجراءات �إلى وزارة المالية ،وتخ�صي�ص مبالغ �أكبر
من ال�سابق لعدد من القطاعات التي تم�س المواطنين ومنها الإ�سكان والتعليم
وال�صحة ،وكذلك موا�صلة جهود ت�شجيع وتي�سير �إج ��راءات اال�ستثمار في
المملكة ،وتح�سين م�ستوى الخدمات الحكومية ،وتنفيذ الم�شاريع في قطاعات
الت�شييد والبناء وال�سياحة والثقافة والترفيه ،بالإ�ضافة �إل��ى تنفيذ برامج
فر�صا جديدة لنمو اال�ستثمار الخا�ص
للخ�صخ�صة التي من المتوقع �أن تتيح ً
وتوليد مزيد من فر�ص العمل ،والعمل على تطوير �إطار ونظام لل�شراكة بين

مت استهداف خفض العجز يف ميزانية العام القادم
ليكون أقل من ( )% 8من 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.

برناجما لتحقيق أهداف
إطالق اثني عشر
ً
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
( )2023مع احملافظة على السياسات
املالية ومنها مستوى الدين للناجت احمللي
اإلجمايل ليبقى أقل من (.)% 30
القطاعين العام والخا�ص ،م�شي ًرا �إلى �أن الحكومة �ستوا�صل تنفيذ مبادرات
للحد من الآثار ال�سلبية للإ�صالحات على المواطنين الم�ستحقين ومن ذلك
تنفيذ برنامج ح�ساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لم�ساعدة الم�ستحقين
للدعم على مواجهة التكاليف الإ�ضافية التي قد تنتج عن ت�صحيح م�ستويات
�أ�سعار الطاقة ،و�ضريبة القيمة الم�ضافة من خالل �إعادة توجيه الدعم للفئات
الأكثر ا�ستحقا ًقا ،متوق ًعا �أن تكون ميزانية ح�ساب المواطن في حدود  32مليار
ريال في عام 2018م.
فحكومة المملكة ت�ستهدف في ميزانية 2018م خف�ض عجز الميزانية �إلى نحو
 % 7 .3من الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي مقابل عجز متوقع بنحو % 8 .9
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م ،كما تقدر الزيادة في �إجمالي
الإيرادات في ميزانية  2018بنحو  % 12 .6مقارنة بالمتوقع تح�صيله في عام
 ،2017بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو  .% 14ومن المتوقع �أن تتح�سن
معظم الم�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي �سبقه
مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الر�أ�سمالي التو�سعي وبرامج الإ�صالح
االقت�صادي .كما �أع��رب عن توقعاته �أن ي�سهم التحفيز والإن�ف��اق الحكومي
الر�أ�سمالي في ارتفاع معدالت النمو االقت�صادي الحقيقي في عام  2018وتحييد
�آث��ار �سيا�سات ا�ستدامة المالية العامة ،كما �أنه من المتوقع انخفا�ض معدل
البطالة بين ال�سعوديين مقارنة بالعام ال�سابق.
و�أ�شار معاليه �إلى توقعات المالية العامة في المدى المتو�سط (تطورات برنامج
تحقيق التوازن المالي) ،و�آلية تنفيذه ،و�إيرادات ونفقات العام المالي 2018م،
وقال :ت�شير التقديرات �إلى بلوغ �إجمالي الإيرادات حوالي  783مليار بزيادة .6
 % 12عن المتوقع عام 2017م ،وتم اعتماد ميزانية �سيكون الإنفاق فيها 978
مليار ريال مرتفعة عن العام ال�سابق بن�سبة  % 5 .6حيث يدفع هذا االرتفاع
التو�سع في الإنفاق على مخ�ص�صات مبادرات برامج الر�ؤية .2030
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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سمو ولي العهد:
تحسين المستوى
المعيشي للمواطنين
وتوليد مزيد من
الوظائف للمواطنين
يأتي في صميم
الجهود التي تبذلها
حكومة المملكة

عقب إعالن خادم احلرمني الشريفني عن امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  1440 /1439هـ 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.
وقال �سموه �إن الإعالن عن �أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة
يعد دليال را�سخا على نجاح جهودنا في مجال تح�سين �إدارة المالية العامة،
رغم تراجع �أ�سعار النفط ب�شكل كبير عن ال�سنوات ال�سابقة .
و�أك��د �سموه �أن ميزانيـة 2018م التو�سعية ت�ضمنت مجموعة �شاملة من
المبادرات التنموية الجديدة ،التي تهدف �إل��ى تحقيق اال�ستقرار المالي
واالقت�صادي الذي ر�سمت مالمحه ر�ؤية ( )2030من خالل تحفيز القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية مما ي�ساهم بتوليد فر�ص العمل وتح�سين الخدمات
الأ�سا�سية المقدمة للمواطنين وتنمية م�شاريع البنية التحتية .وقد تم تن�سيق
�إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق �أهداف التنمية لل�سنة المالية القادمة
حيث �سي�أتي الإنفاق من ثالثة م�صادر �أ�سا�سية؛ فالإنفاق من الميزانية ي�صل
�إلى ( )978مليار ريال �إ�ضافة �إلى ذلك �سيتم تخ�صي�ص خم�سين مليار من
�صناديق التنمية المن�ضوية تحت �صندوق التنمية الوطني والتي �ستمول م�شاريع
�سكنية و�صناعية وتعدينية ،كما �ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخا�ص ،والم�صدر
الثالث من م�صادر الإنفاق الر�أ�سمالي واال�ستثماري الذي �سيدعم االقت�صاد
والتنمية هو الإنفاق اال�ستثماري داخل المملكة من �صندوق اال�ستثمارات العامة
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لتمويل م�شاريعه الجديدة والقائمة ،حيث يتوقع �أن ينفق ال�صندوق ما ي�صل
�إلى ( )83مليار ريال خالل العام المالي القادم ،وبذلك يزيد �إجمالي الإنفاق
العام �إلى �أكثر من ( )1,1تريليون ريال �سعودي تقريب ًا في العام (2018م ) .
و�أكد �سموه �أن حكومة المملكة �ستبذل كل ما في و�سعها لتعزيز النمو االقت�صادي
وتح�سين م�ستوى المعي�شة للمواطنين ،فن�سبة كبيرة م��ن مجمل الإن�ف��اق
الر�أ�سمالي المقدر في العام ( 2018م ) ـ البالغ (  ) 338مليار ريال �سعودي
تقريب ًا ـ �سي�أتي من �صندوق اال�ستثمارات العامة و�صندوق التنمية الوطني بمقدار
(  ) 133مليار و�سيكون الإنفاق الر�أ�سمالي من الميزانية (  ) 205مليارات ريال
�سعودي ،وت�شكل قفزة كبيرة في الإنفاق الر�أ�سمالي.و�سي�ؤدي �إنفـاق �صندوق
اال�ستثمارات العامة للعام القادم �إلى مزيد من التنمية االقت�صادية وخلق مزيد
من الفر�ص الوظيفية للمواطنين وي�ساعد القطاع الخا�ص على فتح مجاالت
جديدة لال�ستثمار .فالميزانية تت�ضمن اعتمادات مخ�ص�صة لتوفير مزيد من
المنتجات ال�سكنية ،كما �سيتم دعم تو�صيل �سبعمائة �ألف منزل ب�شبكة الألياف
الب�صرية لتوفير خدمات ات�صاالت ت�ساعد المواطنين على الح�صول على مزيد
من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي ال�سرعة.

المراسيم الملكية لميزانية 2018
مبناسبة صدور امليزانية مت إصدار مرسوم ملكي بشأن امليزانية العامة للدولة للسنة
املالية 1440 /1439هـــ جاء فيه أنه بعد االطالع على املواد ( )78 ،76 ،73 ،72من
النظام األساسي للحكم ،الصادر باألمر امللكي رقم (أ  )90 /بتاريخ 1412/8/27هـــ.
وبعد االطالع على املواد ( )27 ،26 ،25من نظام جملس الوزراء ،الصادر باألمر امللكي
رقم (أ  )13 /بتاريخ 1414/3/3ه ـــ ،وبعد االطــاع على املرسوم امللكي رقم (م )6 /
ُص على بدء السنة املالية للدولة يف اليوم العاشر من
بتاريخ 1407/4/12هـــ الذي َين ُّ
برج َ
اجلـ ِـدي من كل عــام ،وبعد االطــاع على قــراري جملس الــوزراء رقم ( )157بتاريخ
1420/9/12هـ ،ورقم ( )153بتاريخ 1435/4/17هـ.
وبعد االطالع على الأمر ال�سامي رقم ( )14364بتاريخ 1439/3/25هـ ،وقرار
مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية رقم ( /39 /14ق) بتاريخ 1439/3/3هـ.
وبعد االطالع على البيانات الخا�صة ب�إيرادات وم�صروفات الدولة ،و�إيرادات
وم�صروفات الم�ؤ�س�سات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة
للدولة ،و�إيرادات وم�صروفات الأمانات والبلديات لل�سنة المالية 1440 /1439
المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ( )2481بتاريخ 1439/3/25ه�ـ.
وبعد االطالع على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )176بتاريخ 1439/4/1هـ.
َر َس ْمنَا مبا هو آت:
ً
أوال:

ُت َقدَّر �إي��رادات وتعتمد م�صروفات الدولة لل�سنة المالية  ،1440 / 1439وف ًقا
لما يلي:
ُ .1ت َقدَّر الإي��رادات بمبلغ (� )783.000.000.000سبع مئة وثالثة وثمانين
مليار ريال.
 .2تُعتمد الم�صروفات بمبلغ ( )978.000.000.000ت�سع مئة وثمانية
و�سبعين مليار ريال.
 .3يقدر العجز بمبلغ ( )195.000.000.000مئة وخم�سة وت�سعين مليار ريال.

ثان ًيا:

تعتمد ميزانيات الم�ؤ�س�سات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة
للدولة لل�سنة المالية  1440 /1439وف ًقا لما يلي:
ُ .1ت َقدَّر م�صروفات الم�ؤ�س�سات العامة لل�سنة المالية  1440 /1439بمبلغ
( )112.288.759.000مئة واثنى ع�شر مليار ومئتين وثمانية وثمانين
مليو ًنا و�سبع مئة وت�سعة وخم�سين �ألف ريال.
ُ .2ت� َق�دَّر �إي ��رادات الم�ؤ�س�سات العامة لل�سنة المالية  1440 /1439بمبلغ
( )12.387.322.000اثنى ع�شر مليا ًرا وثالث مئة و�سبعة وثمانين مليو ًنا
وثالث مئة واثنين وع�شرين �ألف ريال.
ُ .3ي ْع َت َمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإي ��رادات المبا�شرة
والم�صروفات ومقداره ( )99.901.437.000ت�سعة وت�سعون مليا ًرا وت�سع
مئة وواحد مليون و�أربع مئة و�سبعة وثالثون �ألف ريال.
ثال ًثا:

تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات لل�سنة المالية  1440 /1439وف ًقا لما يلي:
ُ .1ت َقدَّر م�صروفات الأمانات والبلديات لل�سنة المالية  1440 /1439بمبلغ
( )53.650.811.000ثالثة وخم�سين مليا ًرا و�ست مئة وخم�سين مليو ًنا
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وثمان مئة و�أحد ع�شر �ألف ريال.
ُ .2ت� َق�دَّر �إي ��رادات الأم��ان��ات والبلديات لل�سنة المالية  1440 /1439بمبلغ
(� )6.955.911.000ستة مليارات وت�سع مئة وخم�سة وخم�سين مليو ًنا
وت�سع مئة و�أحد ع�شر �ألف ريال.
ُ .3ي ْع َت َمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإي ��رادات المبا�شرة
والم�صروفات ومقداره (� )46.694.900.000ستة و�أربعون مليا ًرا و�ست
مئة و�أربعة وت�سعون مليو ًنا وت�سع مئة �ألف ريال.
رابعا:
ً

 .1ت ُْ�س َت ْو َفى الإيرادات الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من البند (�أو ًال) من هذا
المر�سوم طب ًقا للأنظمة المالية ،و ُت � ْودَع جميعها في ح�ساب جاري وزارة
المالية بم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 .2تحدد وزارة المالية �آليات �إيداع �إيرادات الأمانات والبلديات والم�ؤ�س�سات
العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم �صرفه من
المبالغ الم�سحوبة من اعتمادات الميزانية ،على �أن ت�ستمر تلك الجهات
بالعمل وفق ما هو معمول به حال ًيا �إلى حين قيام وزارة المالية بو�ضع �آلية
وبرنامج زمني ال�ستكمال تنفيذ ما ق�ضى به الأمر الملكي رقم ()55685
بتاريخ 1438/11/30هـ.
	.3الت�أكيد على ما ق�ضت به المادتان (الخام�سة وال�ساد�سة) من نظام �إيرادات
الدولة والمادتان (الثامنة والتا�سعة) من الئحته التنفيذية.
خامسا:
ً

ت ُْ�ص َرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخا�صة بها.
سادسا:
ً

تفوي�ض وزير المالية -في �ش�أن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة -بما ي�أتي:
	.1التحويل من ح�ساب االحتياطي العام للدولة �إلى ح�ساب جاري وزارة المالية.
	.2االقترا�ض (بما في ذلك �إب��رام �أي اتفاقيات �أو �أي معامالت م�شابهة في
طبيعتها لالقترا�ض �أو تقت�ضي تجار ًيا االقترا�ض وما في حكمه) و�إ�صدار
�أدوات الدين و�إ�صدار ال�صكوك ب�أنواعها -داخل المملكة العربية ال�سعودية
وخارجها -وما يتطلبه ذلك من:
�أ .ت�أ�سي�س �شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد �شكلها بما يخدم الأغرا�ض
التي �أُ�س�ست من �أجلها.
ب� .إب��رام العقود واالتفاقيات الالزمة في هذا ال�ش�أن بما في ذلك ت�ضمينها
الأحكام التي ت�ستلزمها طبيعة تلك العقود �أو االتفاقيات ،وبخا�صة الأحكام
الواردة في قرار مجل�س الوزراء رقم ( )313بتاريخ 1437/7/25هـ والأمر
ال�سامي رقم ( )36612بتاريخ 1437/7/27هـ.

إيرادات ميزانية  2018بلغت  783مليار ريال ،فيما
بلغت مصروفات امليزانية  978مليار ريال ويقدر
العجز مببلغ  195مليار ريال.
قدرت مصروفات األمانات والبلديات
مببلغ ( )53.650.811.000مليار ريال فيما
وصلت مصروفات املؤسسات العامة إىل
( )112.288.759.000مليار ريال.

ج�	.إ�صدار ال�ضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأم��ان��ات والبلديات،
والم�ؤ�س�سات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة
للدولة لدعم االقترا�ض الخا�ص بهذه الجهات وما ت�صدره من �أدوات دين
و�صكوك .على �أن ُيراعى -من �أجل رفع كفاءة �إدارة الدين العام -ما يلي:
 .1ال يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات ،والم�ؤ�س�سات العامة وما
في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة االقترا�ض� ،أو
�إ�صدار �أي نوع من �أدوات الدين� ،أو �إ�صدار ال�صكوك ب�أنواعها� ،أو �إ�صدار �أي
�ضمانات حكومية� ،إال بعد موافقة وزارة المالية.
 .2ال يتم دعم الجهات الأخ��رى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة
للدولة وال �إ�صدار �ضمانات حكومية ب�ش�أن ما تقتر�ضه من مبالغ� ،سواء من
خالل الح�صول على قرو�ض� ،أو �إ�صدار �أداوت دين و�صكوك� ،أو �أي و�سيلة
�أخرى من و�سائل االقترا�ض ،ما لم ت�صدر موافقة خطية من وزير المالية.
سابعا:
ً

(�ساد�سا) من هذا
مع ع��دم الإخ�لال بما تق�ضي به الفقرة ( )1من البند
ً
المر�سوم ،يح ّول ما قد يتحقق من فائ�ض في �إيرادات الميزانية العامة للدولة
�إلى ح�ساب االحتياطي العام للدولة ،وال يجوز ال�سحب منه �إال وف ًقا للإجراءات
النظامية المتبعة.

ثامنًا:

 .1تتم المناقالت بين اعتمادات �أق�سام وف�صول وفروع الميزانية والميزانيات
الملحقة بقرار من وزير المالية ،وللوزير المخت�ص �أو رئي�س الجهة ذات
الميزانية الم�ستقلة �إجراء المناقالت بين بنود النفقات الت�شغيلية ،وبين
اعتمادات البرامج والم�شاريع ،على �أال يزيد ما ُي ْن َقل �إلى �أي بند �أو برنامج-
�أو ي�ضاف �إلى �أي منهما -على ن�صف اعتمـاده الأ�صلي ،فيمـا عــدا بنود
وبرامج الرواتب وما يزيد على ن�صف االعتماد فيكون النقل منها بقرار من
وزير المالية.
 .2تتم المناقالت بين تكاليف الم�شاريع المعتمدة بقرار من الوزير المخت�ص
�أو رئي�س الجهة الحكومية ذات الميزانية الم�ستقلة ،على �أال يزيد ما ي�ضاف
�إلى تكاليف �أي م�شروع معتمد على ن�سبة ( )10بالمئة من التكاليف الكلية
المعتمدة له.
 .3تتم المناقالت بين تكاليف كل من برامج الت�شغيل وال�صيانة وما يزيد على
( )10بالمئة من التكاليف المعتمدة للم�شاريع بقرار من وزير المالية.
 .4ال يجوز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الر�ؤية �أو �إلى �أي بنود
�أخرى معتمدة في الميزانية� ،إال بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
تاسعا:
ً

ال يجوز ا�ستعمال االعتماد في غير ما ُخ ِّ�ص َ�ص له �أو �إ�صدار �أمر بااللتزام �أو
بال�صرف بما يتجاوز االعتماد �أو االلتزام ب�أي م�صروف لي�س له اعتماد في
الميزانية ،وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظا ًما في حق َمنْ يخل بذلك.
عاش ًرا:

ال يجوز �إ�صدار قرار �أو �إبرام عقد من �ش�أن �أي منهما �أن ُي َر ِّتب التزا ًما على
�سنة مالية ُم ْق ِب َلة ،وال ي�شمل ذلك ما يت�صل بالعقود ذات التنفيذ الم�ستمر �أو
التنفيذ ال��دَ ْورِي -كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعا�شة والأدوية
والم�ستلزمات الطبية وعقود الخدمات اال�ست�شارية وبرامج الت�شغيل وال�صيانة-
التي َي َت َك َّرر َر ْ�صد اعتمادات �سنوية لها ،و�أن تكون قيمة العقد ال�سنوية في حدود
مقيا�سا لتحديد
اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد ال�سنة المالية الأولى
ً
قيمة العقد و�أال ُي ْر َت َب َط على المبلغ المعتمد لأغرا�ض �أخرى.

حادي عشر:
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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.
�إذا َظ َه َر خالل ال�سنة المالية � 1440 /1439أن هناك مبالغ تم االلتزام بها
خالل ال�سنوات الما�ضية بما يتجاوز االعتماد ال ُم َق َّررَ ،جا َز لوزير المالية� -أو من
ُي ِن ْي ُبه -الإذن ب�صرف تلك المبالغ من اعتمادات ال�سنة المالية ،1440 /1439
ناتجا عن ت�صرف غير مبرر فيتم الرفع عن
و�إذا كان التجاوز في هذا االلتزام ً
ذلك �إلى رئي�س مجل�س الوزراء التخاذ ما يلزم نظا ًما في هذا ال�ش�أن.
ثاين عشر:

ُ .2ي ْ�س َت ْث َنى من الفقرة ( )1من هذا البند تعيين ال ��وزراء ،ومن في مرتبة
وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما ،والوظائف التي ت ُْحدَ ث وف ًقا
لل�شروط التي ت�ضمنها نظام الوظائف الم�ؤقتة.
 .3ال يجوز خالل ال�سنة المالية رفع المراتب وال ُرتَب المعتمدة في الميزانية
العامة للدولة.
 .4يجوز بقرار من وزي��ر الخدمة المدنية تحوير م�سميات الوظائف وفقاً
لمقت�ضيات قواعد ت�صنيف الوظائف ،وذل��ك بنا ًء على تو�صية من لجنة
مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات
العالقة ،ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح �صالحية التحوير �أو
جزء منه للوزير المخت�ص وف ًقا ل�ضوابط تو�ضع لهذا الغر�ض.
 .5يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفي�ض المراتب ،وذلك بنا ًء على
تو�صية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة
المدنية والجهة ذات العالقة ،ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح
�صالحية التخفي�ض للوزير المخت�ص ،وف ًقا ل�ضوابط تو�ضع لهذا الغر�ض.
 .6يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين ف�صول وفروع
الميزانية وداخل الت�شكيل الإداري الواحد ،وذلك بنا ًء على تو�صية من لجنة
مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات
العالقة.
خامس عشر:

الت�أكيد على الأجهزة الرقابية اال�ستمرار في متابعة تطبيق ما تق�ضي به الأوامر
والمرا�سيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات
ال�صلة.

ُت ْع َت َمد الت�شكيالت الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بح�سب ما َ�صدَ َرت به الميزانية
العامة للدولة ،وال يجوز تعديلها �إال وف ًقا للإجراءات النظامية المتبعة.

سادس عشر:

ال يجوز تعيين �أو ترقية الموظفين والم�ستخدمين والعمال �إال على الوظائف
المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ،وبال�شروط والأو�ضاع المبينة في الأنظمة
واللوائح المتبعة.

سابع عشر:

ثالث عشر:

رابع عشر:

 .1ال يجوز خالل ال�سنة المالية �إحداث وظائف �أو مراتب �أو ُرتَب خالف ما هو
معتمد في الميزانية العامة للدولة.

ُي ْ�ص ِدر وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد
المن�صو�ص عليها في هذا المر�سوم.
ال ت�سري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المر�سوم على الم�ؤ�سـ�سة العامة
للخطوط الجوية العربية ال�سعودية.
ثامن عشر:

على �سمو نائب رئي�س مجل�س ال ��وزراء وال ��وزراء ور�ؤ� �س��اء الأج�ه��زة المعنية
الم�ستقلة -كل فيما َي ُخ ُّ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.
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وزارة المالية تصدر بيان ًا تفصيلي ًا
حول ميزانية 2018
أصــدرت وزارة املالية بيا ًنا مبناسبة صــدور امليزانية العامة للدولة للسنة املالية
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.
وتت�ضمن ه��ذه الوثيقة �أداء الميزانية العامة و�أب��رز التطورات االقت�صادية
والمالية لل�سنة المالية 2017م ،وعر�ض �أبرز التطورات االقت�صادية المحلية
والعالمية المتوقعة للعام القادم 2018م ،وم�ؤ�شرات ميزانية ال�سنة المالية
القادمة 2018م ،والتوقعات على المدى المتو�سط حتى عام 2023م والتي ت�شمل
ً
عر�ضا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي� .إ�ضافة �إلى ذلك ي�ستعر�ض
البيان �أهم المبادرات والإ�صالحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق اال�ستدامة
المالية والنمو االقت�صادي ،و�أهم المخاطر االقت�صادية التي قد تواجه المالية
العامة في المدى المتو�سط ،وال�سيا�سات المالية واالقت�صادية لمواجهتها .كما
يعك�س ال�سعي لمزيد من الإف�صاح وال�شفافية في المالية العامة .تجدر الإ�شارة
�إلى �أن البيانات المالية الواردة في البيان مب ّوبة ح�سب دليل �إح�صاءات مالية
الحكومة ( )2014 GFSMال��ذي ُي�صدره �صندوق النقد الدولي كت�صنيف
عالمي موحد.
ميزانية 2018م

ت�ستهدف الحكومة في ميزانية 2018م خف�ض عجز الميزانية �إلى نحو %7 .3
من الناتج المحلي الإجمالي اال�سمي مقابل عجز متوقع بنحو  % 8 .9من الناتج
المحلي الإجمالي في عام 2017م .وتقدر الزيادة في �إجمالي الإي��رادات في
ميزانية 2018م بنحو  % 12 .6مقارنة بالمتوقع تح�صيله في عام 2017م ،بينما
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�سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو  ،% 14حيث �ست�ستمر الحكومة في تنفيذ
مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018م ومنها :البدء في تطبيق
�ضريبة القيمة الم�ضافة في �شهر يناير بن�سبة  % 5في �ضوء االتفاقية الموحدة
بين دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،وتطبيق المرحلة الثانية من
ت�صحيح �أ�سعار الطاقة التي ت�ستهدف على المدى المتو�سط الو�صول تدريج ًيا
بهذه الأ�سعار �إل��ى الأ�سعار المرجعية ،وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل
المالي على الوافدين ،بالإ�ضافة �إل��ى عدد من المبادرات والإ�صالحات الي
ت�ستهدف تنمية م�صادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام .في
الوقت نف�سه ،تت�ضمن ميزانية 2018م زيادة في النفقات العامة بنحو % 5 .6
مقارن ًة بعام 2017م نتيجة لزيادة م�صروفات اال�ستثمارات الحكومية (النفقات
الر�أ�سمالية) بنحو  % 13 .6لتمويل مبادرات وم�شاريع برامج الر�ؤية بما فيها
م�شاريع الإ�سكان ،وتطوير البنية التحتية ،لتحفيز النمو االقت�صادي ،وتوليد
مزيد من فر�ص العمل للمواطنين.
الإط����ار ال��م��ال��ي على ال��م��دى المتو�سط :وف��ي �ضوء التطورات االقت�صادية
وم�ستهدفات النمو االقت�صادي ،فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج
تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023م
بد ًال من 2020م ،وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإ�صالحات التي ت�ضمنها
البرنامج ل�ضمان عدم الت�أثير �سل ًبا على النمو االقت�صادي ،ولتفادي ت�صحيح

�أ�سعار الطاقة ورفعها ب�شكل كبير ،وللحد من الت�ضخم ،مع المراجعة الم�ستمرة
ل�ضمان تحقيق الأهداف .ويتوقع �أال يكون لذلك �أثر �سلبي على خطط ا�ستدامة
وتقوية و�ضع المالية العامة ،نظ ًرا لما يتمتع به االقت�صاد ال�سعودي من و�ضع
مالي قوي ،وحجم منا�سب من االحتياطيات يتيح له تحمل ال�صدمات الخارجية.
توقعات املالية العامة يف املدى املتوسط:

وف ًقا للإطار المالي واالقت�صادي الذي تم على �أ�سا�سه �إعداد الميزانية ومبادرات
برنامج تحقيق التوازن المالي ال�سابق ذكرها ،فمن المقدر �أن يبلغ عجز الميزانية
في ع��ام 2018م نحو  195مليار ري��ال ،ما يعادل  % 7 .3من الناتج المحلي
الإجمالي وبانخفا�ض بنحو  1 .6نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن
العجز المتوقع لعام 2017م ،وبانخفا�ض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق
في عام 2016م الذي بلغ نحو  % 12 .8من الناتج المحلي الإجمالي ( 311مليار
ريال) .ويعود التراجع في ن�سب العجز المقدرة لعام 2018م �إلى ارتفاع �إجمالي
الإيرادات بنحو  % 12 .6عن توقعات العام الحالي 2017م مع تطبيق الإجراءات
الإ�صالحية لتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع م�صادرها ،وذلك على الرغم
من زيادة النفقات بنحو  % 5 .6ومن بينها زيادة الأ�صول غير المالية (الإنفاق
الر�أ�سمالي) بنحو  % 13 .6مقارنة بتوقعات العام الحالي 2017م.
أ -اإليرادات

تم تنفيذ عدد من الإجراءات منذ عام 2016م التي �سيكون لها ت�أثير على نمو
الإيرادات على المدى المتو�سط ،بالإ�ضافة �إلى خطة تنفيذ عدد من الإجراءات
الأخرى خالل الأعوام القادمة ،والتي من �ش�أنها تنويع م�صادر الإيرادات ب�شكل
تدريجي منها فر�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وتطبيق المقابل المالي على
الوافدين ،وكذلك ت�صحيح �أ�سعار الطاقة حتى الو�صول �إلى م�ستوى الأ�سعار
المرجعية للطاقة ،حيث ت�ستهدف الحكومة تنمية الإي ��رادات ب�شكل هيكلي
وم�ستمر كم�صدر رئي�س لتمويل النفقات العامة وخف�ض عجز الميزانية .ت�شير
التقديرات �إلى بلوغ �إجمالي الإيرادات حوالي  783مليار ريال في عام 2018م
بزيادة  % 12 .6عن المتوقع في عام 2017م ،ومن المتوقع �أن ت�صل �إلى 909
مليارات ريال في عام 2020م بمتو�سط نمو �سنوي يبلغ  .% 9 .3حيث يتوقع �أن
ت�سجل الح�صيلة من ال�ضرائب  142مليار ريال في عام 2018م وذلك بمعدل
نمو  %46مقارنة بعام 2017م �إلى �أن ت�صل �إلى  189مليار ريال في عام 2020م
ويتوقع �أن يحقق بند ال�ضرائب على الدخل والأرباح والمكا�سب الر�أ�سمالية عام
2018م نحو  15مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره  % 10 .4مقارنة بعام 2017م،
�إلى �أن ي�صل �إلى  18مليار ريال في عام 2020م � ً
آخذا في الح�سبان معدالت نمو

فائضا
حقق احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات ً
بنحو  14 .4مليار ريال أو ما يعادل  % 0 .5من الناجت
احمللي خالل النصف األول من  ،2017ويتوقع أن
فائضا أعلى خالل النصف الثاين من العام
يحقق ً
احلايل.
يتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف املعيشة
بنسبة  % 5 .7يف 2018م مع حتسن النشاط
االقتصادي وتطبيق بعض التدابري اإليرادية،
وتصحيح أسعار الطاقة فقد حقق من ًوا سال ًبا
حتى نهاية أكتوبر .2017

الن�شاط االقت�صادي المتوقعة للفترة القادمة .في حين يقدر �إيراد بند ال�ضرائب
على ال�سلع والخدمات بـ 85مليار ريال بارتفاع قدره  %82عن عام 2017م لي�صل
�إلى  124مليار ريال في عام 2020م ،وذلك نتيجة تطبيق بع�ض الإ�صالحات
االقت�صادية مثل �ضريبة القيمة الم�ضافة التي من المقدر �أن تحقق عائدً ا مال ًيا
لخزينة الدولة بمبلغ  23مليار ريال في عام 2018م .كما يقدر �أن تبلغ الإيرادات
من ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية في عام 2018م ما مقداره  9مليارات ريال،
ويتوقع �أن يحقق بند الإي��رادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018م
مبلغ  28مليار ريال .كما يقدر �أن يحقق بند ال�ضرائب على التجارة والمعامالت
الدولية مبلغ  25مليار ريال في عام  2018وذلك بمعدل نمو  %17مقارنة بعام
2017م حتى ي�صل �إلى  28مليار ريال بحلول عام 2020م .ويرجع النمو في هذا
البند �إلى تطبيق بع�ض الإ�صالحات التي تخ�ص العوائد الجمركية مثل �إعادة
الر�سم الجمركي لـ� 193سلعة وتطبيق التدقيق الالحق بعد الف�سح .وفيما يتعلق
ببند ال�ضرائب الأخرى الذي ي�شتمل على الزكاة ،فيقدر �أن يحقق  17مليار ريال
في عام 2018م بارتفاع ن�سبته  %10 .8عن عام 2017م حتى ي�صل �إلى  20مليار
ريال بحلول عام 2020م .وفيما يخ�ص بند الإيرادات الأخرى الذي ي�شتمل على
الإيرادات النفطية ،فيقدر �أن يحقق مبلغ  641مليار ريال في عام 2018م وذلك
بمعدل نمو  %7مقارنة بعام 2017م حتى ي�صل �إلى  720مليار ريال في عام
2020م ،حيث ت�شير التقديرات �إلى �أن ت�صل الإيرادات النفطية في عام 2018م
مت�ضمنة الأثر المالي لت�صحيح �أ�سعار الطاقة �إلى  492مليار ريال مقارنة بـ440
مليار ريال لعام 2017م� ،أي بارتفاع ن�سبته  .% 11 .8وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه
تمت مراجعة خطة تنفيذ ت�صحيح �أ�سعار الطاقة لإحداث تدرج �أبط�أ في التنفيذ
� ً
آخذا في الح�سبان �أهمية دفع الن�شاط االقت�صادي بمعدالت �أعلى.
ب -النفقات:

تنطلق ميزانية العام المالي 2018م مع توجه الحكومة �إلى و�ضع �إطار وا�ضح
للإنفاق على المدى المتو�سط يتما�شى مع الأهداف اال�ستراتيجية لبرامج ر�ؤية
 ،2030وتحديد م�ستويات الإنفاق من خالل �سيا�سة تحقق التوازن بين هدف
خف�ض عجز الميزانية مع م�ستويات دين عام ال تتجاوز  % 30من �إجمالي الناتج
المحلي اال�سمي من جهة ،وهدف دعم الن�شاط االقت�صادي بتوجيه الإنفاق
الحكومي ب�شكل يدعم الر�ؤية االقت�صادية والخطط اال�ستراتيجية الم�ستهدفة
من جهة �أخرى .حيث يمثل الإنفاق الحكومي الذي يعد �أحد المحركات الرئي�سة
لالقت�صاد نحو  % 36من �إجمالي الناتج المحلي اال�سمي في عام 2017م .ولهذا
تم اعتماد ميزانية يقدر �إجمالي الإنفاق فيها  978مليار ريال مرتفعة عن العام
ال�سابق بن�سبة  ،% 5 .6يدفع هذا االرتفاع التو�سع في الإنفاق على مخ�ص�صات
مبادرات برامج الر�ؤية .2030
١ـ النفقات التشغيلية:

تهدف ال�سيا�سة المالية في المدى المتو�سط �إلى التركيز على �أولويات الإنفاق
ذات العائد االجتماعي واالقت�صادي فيما يخ�ص النفقات الت�شغيلية ،مثل :حزم
تحفيز القطاع الخا�ص ،وبرنامج ح�ساب المواطن ،وبرامج تحقيق ر�ؤية ،2030
حيث قدرت النفقات الت�شغيلية لعام 2018م بنحو  773مليار ريال �أي حوالي 79
 %من �إجمالي النفقات ،مرتفعة بنحو  % 3 .6عن النفقات الت�شغيلية في العام
الحالي نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق .وقد �شكل باب
تعوي�ضات العاملين حوالي  % 44 .8من �إجمالي النفقات التي قدرت بحوالي
 438مليار ريال وهي الم�ستويات الفعلية نف�سها للعام الحالي تقري ًبا .بينما
�شكلت ن�سبة كل من باب ال�سلع والخدمات والمنافع االجتماعية �إلى �إجمالي
النفقات نحو  % 14 .6و % 6 .7على التوالي ،حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على
ا�ستخدام ال�سلع والخدمات بن�سبة  .% 6كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بن�سبة
 % 102لي�صل �إلى  14مليار ريال تقري ًبا ،وذلك لتنفيذ بع�ض البرامج كالحزم
التحفيزية الموجهة �إلى القطاع الخا�ص ،والتي تهدف �إلى تعزيز وزيادة م�شاركة
هذا القطاع ،وكذلك برنامج دعم ال�صناعة .كما يرتفع الإنفاق على المنافع
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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االجتماعية بن�سبة  % 48 .1نتيجة اعتماد مخ�ص�صات ح�ساب المواطن التي
قد ت�صل �إلى  32 .4مليار ريال في عام 2018م .وارتفعت تقديرات باب نفقات
التمويل بن�سبة  % 57 .1عن عام 2017م مدفوعة بارتفاع حجم الإ�صدارات من
الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية� .إن متو�سط نمو النفقات الت�شغيلية
مدفوعا بزيادة الإنفاق
خالل الفترة من 2018م �إلى 2020م يبلغ نحو ،% 3 .3
ً
على باب المنافع االجتماعية الناتجة عن الزيادة الم�ستمرة في الإنفاق على
برنامج ح�ساب المواطن ،ولنمو الإنفاق على تكاليف التمويل الناتج عن تنامي
حجم الإ�صدارات مع معدالت نمو منخف�ضة لبقية النفقات الت�شغيلية.
 .٢النفقات الرأسمالية:

تهدف ال�سيا�سة المالية خالل المدى المتو�سط ب�شكل رئي�س �إلى تنمية الإنفاق
الر�أ�سمالي وتطوير البنية التحتية وبرامج ر�ؤي��ة المملكة  2030لدفع وتيرة
الأن�شطة االقت�صادية ،حيث تبلغ تقديرات النفقات الر�أ�سمالية خالل العام
المالي 2018م نحو  205مليارات ريال وهو ما ي�شكل  % 21من �إجمالي النفقات
بزيادة  % 13 .6عن عام 2017م لتمويل م�شاريع برامج الر�ؤية وتطوير البنية
التحتية لتحفيز النمو االقت�صادي ،وتوليد مزيد من فر�ص العمل للمواطنين.
و�سوف تزداد ن�سبة الإنفاق الر�أ�سمالي �إلى �إجمالي الإنفاق الحكومي من 19
 %في عام 2017م �إلى  % 22في عام 2020م .فبينما يبلغ متو�سط نمو الإنفاق
العام خالل الفترة من 2018م �إلى 2020م نحو  ،4 .3ف�إن متو�سط نمو الإنفاق
الر�أ�سمالي خالل المدى المتو�سط ينمو بمعدل �أعلى يبلغ  % 8 .3لدفع الن�شاط
االقت�صادي ،وزيادة فر�ص العمل المتاحة.
ج -الدين العام والتمويل:

و�ضعت وزارة المالية من خالل مكتب �إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة
المالية في الديوان الملكي ا�ستراتيجية متو�سطة المدى ،وخطة �سنوية لإدارة
الدين العام تراعي في عملية االقترا�ض ،و�إ�صدار �أدوات التمويل �أف�ضل الفر�ص
المتاحة في الأ�سواق المحلية والعالمية .كما تراعي هذه اال�ستراتيجية عند
�إ�صدار �أدوات التمويل المحلية عدم الت�أثير �سل ًبا على ال�سيولة في القطاع
المالي المحلي ،وعلى معدالت النمو االقت�صادي وم�ستهدفات ر�ؤي��ة 2030
في تعزيز نمو القطاع الخا�ص .بالإ�ضافة �إلى درا�سة الخيارات المختلفة في
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الأ�سواق العالمية ،وتحليل الأ�سواق الم�ستهدفة ،والعمالت ،ومعدالت الفائدة
الم�ستقبلية ،وذلك ل�ضمان تكوين محفظة تمويلية ب�أف�ضل التكاليف الممكنة.
كما �ستعتمد ا�ستراتيجية الدين العام على القرو�ض ،وتنويع الإ�صدارات بين
ال�صكوك وال�سندات ب�آجال مختلفة بين ق�صيرة ومتو�سطة وطويلة الأجل.
�إن ر�ؤية المملكة  2030ت�شمل العديد من المبادرات ،والبرامج ،وخطط التنمية
القطاعية التي من �ش�أنها �إحداث نقلة مهمة في الأداء االقت�صادي يتوقع خاللها
�أن تزداد معدالت نمو الناتج المحلي غير النفطي ب�شكل تدريجي على المدى
المتو�سط .ووف ًقا لخطة الحكومة في �إ�ضفاء مزيد من التدرج في برنامج تحقيق
التوازن المالي ،ف�إنه من المقدر �أن ينخف�ض العجز في الميزانية تدريج ًيا وب�شكل
م�ستمر على المدى المتو�سط حتى يتحقق التوازن المالي بحلول عام 2023م.
حيث ت�ساهم هذه الإ�صالحات في تنمية �إجمالي الإيرادات بمتو�سط نمو �سنوي
يقدر بـ ،% 8 .6يقابل ذلك � ً
أي�ضا زيادة في النفقات في المدى المتو�سط بمتو�سط
نمو �سنوي  % 3 .4مع اال�ستمرار في خطط رفع كفاءة الإنفاق.
ميزانية العام املايل 2018م على مستوى القطاعات:

يقدر �أن يبلغ �إجمالي النفقات لعام 2018م  978مليار ريال بارتفاع ن�سبته 5 .6
 %عن توقعات ال�صرف في عام 2017م ،وذلك ب�سبب ارتفاع النفقات الت�شغيلية
والر�أ�سمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق ر�ؤية المملكة .2030
وي�أتي من �ضمن هذه المبادرات بدء تنفيذ برنامج ح�ساب المواطن الذي
جاء لمواجهة الآثار التي قد تن�ش�أ عند تطبيق بع�ض الإجراءات المالية ومنها
ت�صحيح �أ�سعار الطاقة .ومن المقرر �أن يبد�أ البرنامج قبل تنفيذ �أي ت�صحيحات
في �أ�سعار الطاقة .وفيما يلي تفا�صيل مخ�ص�صات الميزانية ح�سب القطاعات.
عل ًما ب�أن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق ر�ؤية المملكة  2030تندرج �ضمن
نفقات القطاعات� ،إال �أن هذا الإنفاق قد يطر�أ عليه تغير بالزيادة �أو النق�ص،
كون �أن بع�ض برامج تحقيق الر�ؤية ما زالت في مرحلة التطوير.
 - 1قطاع اإلدارة العامة:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018م حوالي 26
مليار ريال مت�ضمنة ميزانية الم�شاريع ،وميزانية برامج جديدة للمبادرات،
لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الر�ؤية  2030الخا�صة بوزارات (العدل ،الحج

خصص للقطاع العسكري  210مليارات ريال ،وتضمنت
امليزانية  10 .2مليار ريال لربامج ومشاريع تطوير جديدة
تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة ،ومبلغ  3 .5مليار
ريال للقطاع التعليمي العسكري ،و 26 .5مليار ريال
للخدمات الطبية العسكرية.
تقوم احلكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح
بعض االختالالت املالية والسعرية ،وحتقيق االستدامة
املالية والنمو االقتصادي على املدى املتوسط.
والعمرة ،الخدمة المدنية) والتي تهدف �إل��ى تطوير الأداء بتلك ال��وزارات،
والو�صول �إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في ا�ستخدام الموارد المتاحة لرفع
جودة المخرجات.
 - 2قطاع التجهيزات األساسية والنقل:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع التجهيزات الأ�سا�سية والنقل حوالي  54مليار ريال
ت�شمل ميزانية الم�شاريع ،والمبادرات باعتماد �إجمالي مقداره  21مليار ريال،
للطرق والموانئ والخطوط الحديدية ،والمطارات ،والإ�سكان ،واالت�صاالت،
وتقنية المعلومات ،والخدمات البريدية ،ومدينتي الجبيل وينبع ال�صناعيتين،
ومدينة ر�أ�س الخير لل�صناعات التعدينية ،ومدينة جازان لل�صناعات الأ�سا�سية
والتحويلية .وقد تم تنفيذ طرق رئي�سة وثانوية وفرعية وا�ستكماالت للطرق
القائمة ليبلغ �إجمالي �أطوال الطرق الم�ستكملة خالل الفترة 2018 - 2016م ما
يقارب  2 .225كيلو مت ًرا� ،أي  % 45من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س
(2016م 2020 -م) والمقدر بحوالي  5000كيلو متر ،كما �سي�ستمر ال�صرف من
هذا المبلغ على الم�شاريع المعتمدة من الأعوام المالية ال�سابقة في هذا القطاع.
 - 3قطاع املوارد االقتصادية:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع الموارد االقت�صادية والبرامج العامة حوالي 105
مليارات ريال ،منها  42مليار ريال لبرامج وم�شاريع مبادرات برامج تحقيق ر�ؤية
المملكة  .2030وت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة ،وزيادات لتكاليف م�شاريع
قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق ر�ؤية المملكة .2030
كما ت�ضمنت توفير مياه ال�شرب وتعزيز م�صادر المياه ،وتوفير خدمات ال�صرف
ال�صحي ،و�إن�شاء ال�سدود وحفر الآبار وك�شف ومعالجة ت�سربات المياه ،وا�ستبدال
�شبكات المياه وال�صرف ال�صحي ،وتر�شيد ا�ستهالك المياه والكهرباء ،ودعم
الطاقة المتجددة ورفع كفاءة و�أداء محطات تحلية المياه ،والبنى التحتية للمدن
ال�صناعية ،و�صوامع ومطاحن جديدة وتو�سعة القائم منها .و�سيبلغ �إجمالي
�أطوال �شبكات مياه ال�شرب المنفذة خالل الفترة 2018 - 2016م حوالي .988
 15كيلو مت ًرا �أي  % 62من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2016م
 2020م) والمقدر بحوالي  25 .591كيلو مت ًرا .كما �سيبلغ �إجمالي �أطوال�شبكات ال�صرف ال�صحي المنفذة خالل الفترة 2018 - 2016م حوالـي .842
 6كيلو مت ًرا �أي  % 35من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (- 2016
2020م) والمقدر بحوالي  19 .788كيلو مت ًرا .و�سيكتمل تنفيذ � 19سدً ا خالل
الفترة (2016م 2018 -م) �أي بـ % 51من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات
الخم�س (2016م 2020 -م) والمقدر بحوالي � 37سدً ا .و�سيكتمل حفر  243بئ ًرا
خالل الفترة (2018 - 2016م) �أي  % 51من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات
الخم�س (2020 - 2016م) والمقدر بحوالي  472بئ ًرا .كما �سيكتمل �إن�شاء

 51محطة معالجة �صرف خالل الفترة 2018 - 2016م �أي  % 50من �إجمالي
المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2016م 2020 -م) والمقدرة بحوالي 101
محطة معالجة �صرف ،و 45محطة تنقية خالل الفترة 2018 - 2016م �أي 63
 %من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2016م 2020 -م) والمقدرة
بحوالي  72محطة تنقية .كما �سي�ستمر ال�صرف من هذا المبلغ على الم�شاريع
المعتمدة من الأعوام المالية ال�سابقة في هذا القطاع.
 - 4قطاع اخلدمات البلدية:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع الخدمات البلدية ،وي�شمل وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ،والأمانات والبلديات ،وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53
مليار ريال ،مت�ضمنة  5مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الر�ؤية .كما ت�شمل
الميزانية م�شاريع التنمية القائمة ،وت�شمل م�شاريع النقل العام ،وتنفيذ تقاطعات
و�أنفاق وج�سور لبع�ض الطرق وال�شوارع داخل المدن ،وتح�سي ًنا وتطوي ًرا لما هو
قائم بهدف فك االختناقات المرورية� ،إ�ضافة �إلى ا�ستكمال تنفيذ م�شاريع
ال�سفلتة والإنارة لل�شوارع ،وت�صريف مياه الأمطار ودرء �أخطار ال�سيول ،وتوفير
المعدات والآليات ،وم�شاريع للتخل�ص من النفايات وردم الم�ستنقعات ،وتطوير
وتح�سين ال�شواطئ البحرية ،ومباني �إدارية وحدائق ومتنزهات.
 -5قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة
ما يقارب  192مليار ري��ال ،مت�ضمنة ميزانية ع��دد من المبادرات لبرامج
وم�شاريع برامج تحقيق ر�ؤية  2030بمبلغ  5مليارات ريال.
وت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة ،و�إ�ضافات للم�شاريع القائمة للمجمعات
التعليمية ،وال�م��دار���س لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف
مناطق المملكة ،والمعامل والمختبرات ،والبنى التحتية للجامعات ومعاهد
وكليات التدريب ،وت�أهيل المرافق الحالية للمدار�س والجامعات ،ومعاهد
وكليات التدريب ،حيث بلغ �إجمالي التكاليف الم�ضافة �إلى الم�شاريع الجديدة
والقائمة حوالي  4مليارات ريال معظمها للمبادرات .كما �سي�ستمر ال�صرف على
الم�شاريع التي يتم تنفيذها حال ًيا بجميع مناطق المملكة وف ًقا لمراحل التنفيذ
على النحو الآتي:
� .1سي�ستمر تنفيذ م�شروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام
«تطوير» البالغة تكاليفه  9مليارات ريال من خالل �شركة «تطوير التعليم
القاب�ضة» .وقد �صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ  3 .1مليار ريال.
 .2تم خالل العام المالي ا�ستالم مبان لـ 352مدر�سة جديدة بمختلف المناطق.
و�سيتم ا�ستالم  431مدر�سة في العام المالي  2018لي�صبح عدد المدار�س
المتوقع ا�ستالمها لفترة 2018 - 2016م حوالي  1.107مدار�س �أي % 42
من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2020 - 2016م) والمقدر
بحوالي  2621مدر�سة .ويجري حال ًيا تنفيذ مباني لـ 1.717مجم ًعا ومدر�سة.
� .3سي�ستمر العمل ال�ستكمال ت�أهيل كليات البنات في عدد من الجامعات ،حيث
�سيكون المن�صرف خالل الفترة  2018 - 2016م حوالي  1 .4مليار ريال
�أي  % 31من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2020 - 2016م)
والمقدر بحوالي  5مليارات ريال.
هذا و�سيوا�صل برنامج خادم الحرمين ال�شريفين لالبتعاث الخارجي م�سيرته،
حيث و�صل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدار�سين في الخارج الذين
ت�شرف عليهم وزارة التعليم �إل��ى ما يزيد على � 173أل��ف طالب وطالبة مع
مرافقيهم بنفقات �سنوية تبلغ  14 .7مليار ريال ،هذا عدا الموظفين المبتعثين
من الجهات الحكومية.
 - 6قطاع األمن واملناطق اإلدارية:

بلغ ما تم تخ�صي�صه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي  101مليار ريال.
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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وت�ضمنت ميزانية القطاع م�شاريع ج��دي��دة ،و�إ��ض��اف��ات �إل��ى م�شاريع قائمة
بتكاليف �إجمالية مقدارها  12 .6مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من
المن�ش�آت والتجهيزات والمعدات والأ�سلحة والذخيرة .كما �سي�ستمر ال�صرف
على الم�شاريع القائمة التي يتم تنفيذها حال ًيا ،و�أبرزها م�شروع خادم الحرمين
ال�شريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتمادها على خم�س مراحل،
وي�شتمل على �إن�شاء  1.296مق ًرا �أمن ًيا خالل الفترة 2020 - 2016م ،حيث
�سيكون الم�ستلم خالل الفترة 2018 - 2016م قرابة  551مق ًرا �أمن ًيا �أي % 43
من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س ،وم�شاريع لإن�شاء  14مجم ًعا �سكن ًيا
في خم�س مناطق ت�شتمل على � 10آالف وحدة �سكنية ،حيث �سيكون الم�ستلم منها
خالل الفترة 2018 - 2016م مجمعين �سكنيين �أي  % 14من �إجمالي المخطط
لفترة ال�سنوات الخم�س (2020 - 2016م) وتحتوي  600وحدة �سكنية �أي % 6
من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2020 - 2016م) .كما يجري
حال ًيا تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة �سريرية تبلغ (� )2.500سرير لن ي�ستكمل
�أي منها بنهاية العام المالي 2018م.
 - 7القطاع العسكري:

بلغ ما تم تخ�صي�صه للقطاع الع�سكري  210مليارات ريال ،وت�ضمنت الميزانية
حوالي  10 .2مليار ريال لبرامج وم�شاريع تطوير جديدة ت�شمل بناء منظومات
وق��درات متطورة ،ومبلغ  3 .5مليار ري��ال للقطاع التعليمي الع�سكري وي�شمل
الكليات الع�سكرية ،وجامعة الملك �سعود بن عبدالعزيز ال�صحية ،بالإ�ضافة
�إلى ذلك تم اعتماد  26 .5مليار ريال للخدمات الطبية الع�سكرية� ،إ�ضافة �إلى
تخ�صي�ص مبالغ للمبادرات التطويرية ت�شمل تطوير �أنظمة الت�سليح والدفاع،
وتح�سين الجاهزية الع�سكرية ،وتطوير بناء القدرات ،وتح�سين الإمكانات ،وزيادة
الفاعلية ،ورفع كفاءة الأداء ،وتحديث �آليات التخطيط اال�ستراتيجي ،وتطوير
القواعد الع�سكرية ،ودعم توطين الت�صنيع الع�سكري ،وتطوير ال�سكن ومرافق
الخدمات� .إ�ضافة �إلى تخ�صي�ص المبالغ الالزمة للرواتب و�أجور العاملين في
القطاعات الع�سكرية ،مع ا�ستمرار ال�صرف على البرامج الت�شغيلية والم�ساندة

18

العدد ( - )55ربيع اآلخر 143٩هـ

والم�شاريع الإن�شائية الع�سكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.
 - 8قطاع الصحة والتنمية االجتماعية:

بلغ ما خ�ص�ص لقطاعات الخدمات ال�صحية والتنمية االجتماعية حوالي 147
مليار ريال ،مت�ضمنة حوالي  33مليا ًرا لمبادرات تحقيق الر�ؤية .كما ت�ضمنت
الميزانية ا�ستكمال �إن�شاء وتجهيز م�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية
بجميع مناطق المملكة .ويجري حال ًيا تنفيذ وتطوير  36م�ست�شفى جديدً ا
بمناطق المملكة بطاقة �سريرية تبلغ � 8.950سري ًرا ،بالإ�ضافة �إلى مدينتين
طبيتين ب�سعة �سريرية �إجمالية تبلغ � 2.350سري ًرا .وتم خالل العام المالي
الحالي ا�ستالم م�ست�شفى واحد بطاقة �سريرية تبلغ � 100سرير .و�سيكون عدد
الم�ست�شفيات الم�ستلمة خالل الفترة 2018 - 2016م حوالي  25م�ست�شفى �أي
 % 58من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات الخم�س (2020 2016م) وبطاقة
�سريرية حوالي � 5.150سري ًرا �أي  % 52من �إجمالي المخطط لفترة ال�سنوات
الخم�س (2020 - 2016م) .و�أم ��ا بالن�سبة للمدينتين الطبيتين الجاري
تنفيذهما وتطويرهما حال ًيا فلن ي�ستكمال قبل نهاية العام المالي 2018م.
وفي مجال الخدمات االجتماعية ت�ضمنت الميزانية تطوير  9مدن ريا�ضية
�ضمن مبادرات الهيئة العامة للريا�ضة وتهيئة ثالثة مالعب ريا�ضية في كل من
الريا�ض ،وجدة ،والدمام لتكون جاهزة لدخول العائالت خالل العام المالي
القادم وف ًقا لل�ضوابط الخا�صة بذلك ،وتطوير المرافق الم�ساندة لتكون مفتوحة
للمجتمع � 24ساعة ،ودعم �إمكانات وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتحقيق
�أهداف التنمية االجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر ،حيث بلغ المخ�ص�ص
للعام المالي القادم حوالي  30مليار ريال.
 - 9البنود العامة:

بلغ ما تم تخ�صي�صه للبنود العامة  89مليار ريال ،وت�ضمنت ح�صة الحكومة
للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد والت�أمينات االجتماعية ،والإعانات ،وتكلفة الدين،
وم�صروفات الطوارئ.

اخملاطر االقتصادية واملالية:

تم �إعداد ميزانية 2018م والإطار المالي واالقت�صادي على المدى المتو�سط في
�ضوء افترا�ضات مالية واقت�صادية رئي�سة بنيت على �أ�سا�س المعلومات والتطورات
وال�ظ��روف االقت�صادية الداخلية والخارجية المتوافرة وق��ت �إع��داد تقديرات
الميزانية .غير �أن عددًا من هذه المتغيرات المالية واالقت�صادية قد ي�شهد تطورات
يمكن �أن ت�ؤثر �إيجا ًبا �أو �سل ًبا على االفترا�ضات وبالتالي على نتائج التقديرات
الحالية للأداء المالي خالل العام المالي القادم وعلى المدى المتو�سط .وتتمثل
�أهم المتغيرات ذات الت�أثير المحتمل على �أداء االقت�صاد المحلي فيما يلي:

 - 1أسعار النفط العاملية:

على الرغم من الإ�صالحات والمبادرات التي ت�ستهدف تنويع االقت�صاد وتنمية
م�صادر الإيرادات في المملكة� ،إال �أن الت�أثير المتوقع لها �سوف يكون تدريج ًيا،
وبالتالي ا�ستمرار االعتماد على الإي��رادات النفطية كم�صدر رئي�س لإيرادات
ً
وهبوطا
الميزانية .وبالنظر �إل��ى التقلبات الحادة في �أ�سعار النفط �صعودًا
خالل ال�سنوات الما�ضية ،ف�إن هبوط �أ�سعار النفط يمثل �أحد �أهم المخاطر
التي ت�ؤثر �سل ًبا على الأداء المالي .وتتمثل �أهم العوامل الم�ؤثرة على الأ�سعار من
جانب الطلب العالمي في نمو االقت�صادات المتقدمة والنا�شئة الرئي�سة ،ومن
جانب العر�ض بمدى االلتزام باتفاقية �أوبك وتطور الم�صادر الأخرى للطاقة
بالإ�ضافة �إلى التطورات ال�سيا�سية في بع�ض الدول الم�صدرة للنفط.ولمواجهة
هذه المخاطر ،با�شرت الحكومة بتنفيذ برنامج �شامل لتنمية الإي��رادات غير
النفطية ،والتن�سيق مع ال��دول الم�صدرة للنفط لإح��داث ت��وازن بين العر�ض
والطلب في ال�سوق العالمية.
 - 2معدالت منو الناجت احمللي غري النفطي:

رئي�سا لتطور �أداء
تعد معدالت نمو الن�شاط االقت�صادي غير النفطي عام ًال ً
خ�صو�صا في �ضوء
الإيرادات العامة ،وبالتالي الت�أثير على �أداء المالية العامة،
ً
تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإي ��رادات غير النفطية مثل �ضريبة القيمة
الم�ضافة والر�سوم االنتقائية على بع�ض ال�سلع وغيرها التي ترتبط ح�صيلتها
بالن�شاط االقت�صادي .وتتمثل �أهم المخاطر في مدى �سرعة ا�ستجابة القطاع
الخا�ص للفر�ص اال�ستثمارية المتاحة في المملكة وللتح�سن في بيئة اال�ستثمار،
وفي التغيرات التي يمكن �أن تحدث على نمط اال�ستهالك الخا�ص في �ضوء
التطورات االقت�صادية .ولمواجهة هذه المخاطر في مجال ت�شجيع وتحفيز
ا�ستثمارات القطاع الخا�ص تقوم الحكومة ،بجانب الحفاظ على م�ستوى محفز
لال�ستثمارات الحكومية ،بتنفيذ عدد من المبادرات منها �إعداد برامج لتحفيز
خ�صو�صا في مجال ال�صناعة� ،سداد م�ستحقات القطاع الخا�ص
اال�ستثمارات
ً

هبوط أسعار النفط ميثل أحد أهم اخملاطر التي تؤثر
سل ًبا 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  23مليار ريال
يف  ،2018كما يقدر أن تبلغ اإليرادات من الضريبة على
السلع االنتقائية يف العام نفسه  9مليارات ريال.

دون ت�أخير ،وكذلك تطبيق �إج��راءات لت�شجيع وجذب اال�ستثمار في المملكة،
فر�صا لتنمية ا�ستثمارات القطاع
بالإ�ضافة �إلى برامج الخ�صخ�صة التي تتيح ً
الخا�ص ،واال�ستمرار في تنفيذ ا�ستثمارات لتطوير البنية الأ�سا�سية ،وهو
�أمر جاذب � ً
أي�ضا لتنمية اال�ستثمارات الخا�صة ،بجانب الإعداد لنظام جديد
للم�شاركة بين القطاع العام والخا�ص .وعلى م�ستوى تحفيز اال�ستهالك الخا�ص،
تبادر الحكومة بعدد من الإج��راءات التعوي�ضية مثل تطبيق ح�ساب المواطن
كتعوي�ض للأ�سر لتفادي حدوث �آثار �سلبية على م�ستوياتها من الإنفاق.
 - 3اآلثار املالية واالقتصادية للمبادرات واإلصالحات االقتصادية:

تقوم الحكومة بتنفيذ ع��دة م�ب��ادرات ت�ستهدف ت�صحيح بع�ض االختالالت
المالية وال�سعرية ،ولتحقيق اال�ستدامة المالية ،والنمو االقت�صادي على
المدى المتو�سط ،والذي يعد �ضرور ًيا للحفاظ على م�ستويات معي�شة مالئمة
رئي�سا للقطاع الخا�ص عند اتخاذ
للمواطنين ،لأن اال�ستدامة المالية تعد عام ًال ً
قراراته اال�ستثمارية .وقد يكون لهذه المبادرات �آثار جانبية �أو بما يختلف عن
خ�صو�صا في ظل �أن بع�ضها يتم تنفيذه للمرة الأولى دون
تقديراتها المبدئية
ً
وج��ود �سابقة ت�سمح بالتعرف على ت�أثيراتها المالية واالقت�صادية على وجه
اليقين .وترى الحكومة �أن ما يتخذ من �إج��راءات لي�ست هد ًفا في حد ذاتها،
ولكنها �أدوات لتحقيق �أهداف اال�ستدامة المالية وفي الوقت نف�سه دفع الن�شاط
االقت�صادي .ولذلك فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإ�صالحات ومراقبة �آثارها
االقت�صادية مع اال�ستعداد لتغيير بع�ض القرارات لإحداث ت�صحيح في الم�سار
كلما تطلب ذلك ،وهو ما تم مراعاته عند تطبيق بع�ض الإجراءات ال�سابقة مثل
قرار عودة البدالت الحكومية� ،أو �إ�ضفاء مزيد من التدرج في بع�ض الإجراءات
الأخرى مثل ت�صحيح �أ�سعار الطاقة .ويتمتع اقت�صاد المملكة بو�ضع مالي قوي
وحجم منا�سب من االحتياطيات التي تتيح له تحمل ال�صدمات الخارجية،
وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإ�صالحات.
 - 4القدرة االستيعابية لألجهزة احلكومية:

ت�سعى الحكومة وب�شكل حثيث للرفع من قدرتها اال�ستيعابية لتنفيذ المبادرات
والم�شاريع المدرجة في ميزانية 2018م ،و�إيجاد الأط��ر التنظيمية ،وت�أهيل
الكوادر القادرة على التنفيذ وتحقيق الأهداف التي خطط لها في هذا العام� ،إال
�أن القدرة اال�ستيعابية للأجهزة الحكومية تبقى واحدة من التحديات القائمة،
والتي تتطلب المزيد من العناية واالهتمام والمتابعة.
 - 5أداء االقتصاد العاملي وأسعار الفائدة األمريكية:

يرتبط �أداء االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل كبير ب�أداء االقت�صاد العالمي وبالتطورات
خ�صو�صا �أ�سعار ال�سلع الرئي�سة .وعلى الرغم من تح�سن
في الأ�سواق العالمية،
ً
�أداء االقت�صاد العالمي وانخفا�ض درجات المخاطر ب�شكل كبير مقارنة بالعقد
الما�ضي� ،إال �أنه يظل هناك عدد من المخاطر المحتملة التي يمكن �أن ت�ؤثر على
�أداء االقت�صاد العالمي خالل الفترة ومنها مخاوف االتجاه لتقييد ال�سيا�سات
التجارية ب�صورة �أكبر ،كما ت�شير �إليه الإدارة الأمريكية ،واالتجاه المحتمل
لرفع �أ�سعار الفائدة الأمريكية ،و�إمكانية حدوث تباط�ؤ في معدالت نمو بع�ض
االقت�صادات النا�شئة ،وت�ضخم �أ�سعار الأ�صول في بع�ض الأ�سواق العالمية ،والآثار
ال�سلبية لخروج بريطانيا من االتحاد الأوروبي ،وبع�ض اال�ضطرابات الإقليمية
الأخرى ،وهي عوامل يمكن �أن ت�ؤثر كلها �أو بع�ضها على وتيرة تعافي معدالت
نمو االقت�صاد العالمي .ولمواجهة هذه المخاطر ت�ستهدف الحكومة خف�ض عجز
الميزانية وا�ستقرار م�ستويات الدين العام بما يزيد من �صالبة االقت�صاد في
تحمل ال�صدمات الخارجية ،بالإ�ضافة �إلى تح�سين �أداء الح�ساب الجاري في
ميزان المدفوعات من خالل زيادة تناف�سية االقت�صاد وزيادة ال�صادرات غير
النفطية ،وزيادة معدالت ال�سياحة ،وغيرها من الإجراءات التي ت�سهم في نمو
االقت�صاد المحلي والحفاظ على الم�ستويات المرتفعة لالحتياطات الأجنبية
للمملكة.
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أمير المدينة المنورة يستقبل محافظ هيئة
الزكاة ويشيد بجهود الهيئة وتطور خدماتها
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأم �ي��ر في�صل ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز� ،أمير منطقة المدينة المنورة ،بمكتب �سموه بديوان
الإم��ارة ،معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س
�سهيل بن محمد �أبانمي ،وعددًا من م�س�ؤولي الهيئة.
خالل اللقاء اطلع �سموه على جاهزية الهيئة العامة للزكاة والدخل
لإط�لاق �ضريبة القيمة الم�ضافة والتي �ستبد�أ في الأول من يناير
 ،2018و�أ�شاد �سموه بجهود الهيئة والتطور الذي طر�أ على �أعمالها،
ودعا �سموه لتكثيف الجهود التوعوية بم�ستجدات الأنظمة والتعاون مع
الجهات الحكومية ،وتعزيز التوا�صل مع المن�ش�آت لت�سهيل �إجراءاتهم
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الزكوية وال�ضريبية .و�أك��د �سموه �أهمية الم�سارعة في الت�سجيل
من قبل المن�ش�آت والتوا�صل مع الهيئة ،للإجابة عن ا�ستف�ساراتهم
و�أ�سئلتهم في ظل الأنظمة الم�ستحدثة المتعلقة بالزكاة وال�ضريبة،
للتي�سير على م�ستفيدي الهيئة .وتمنى �سموه للهيئة ومن�سوبيها
التوفيق.
من جهة �أخرى قدم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
�شكره وتقديره با�سمه وا�سم من�سوبي الهيئة ل�سمو �أمير منطقة
المدينة المنورة على توجيهاته ال�سديدة ،مثم ًنا حر�ص �سموه على
دعم �أعمال فرع الهيئة بالمدينة المنورة.

أمير المنطقة الشرقية يستقبل
المحافظ وكبار مسؤولي الهيئة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سعود بن نايف بن عبدالعزيز،
�أمير المنطقة ال�شرقية ،بمكتب �سموه بديوان الإمارة معالي محافظ
الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي ،وكبار
م�س�ؤولي الهيئة.
واطلع �سموه على التقرير ال�سنوي لجهود الهيئة في جباية الزكاة من
المكلفين ،وتح�صيل ال�ضرائب من المن�ش�آت .و�أ�شاد �سموه بجهود
الهيئة والتطور الذي طر�أ على الخدمات التي تقدمها ،داع ًيا �سموه
لتكثيف الجهود التوعوية بم�ستجدات الأنظمة ،وتعزيز التوا�صل مع
المكلفين لتبيان ذلك.

�شدد �سمو �أمير المنطقة ال�شرقية على �أهمية التوا�صل مع م�ستفيدي
الهيئة ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ا�ستف�ساراتهم و�أ�سئلتهم ف��ي ظ��ل الأنظمة
الم�ستحدثة المتعلقة بالزكاة وال�ضريبة ،وتطوير الأنظمة التقنية
للتي�سير على م�ستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ الم�ستحقة
عليهم ،متمن ًيا �سموه للهيئة ومن�سوبيها التوفيق وال�سداد.
في نهاية اللقاء قدم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
�شكره وتقديره با�سمه وا�سم من�سوبي الهيئة ل�سمو �أمير المنطقة
ال�شرقية على توجيهاته ال�سديدة ،مثم ًنا حر�ص �سموه على دعم فرع
الهيئة بالمنطقة ال�شرقية.
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المحافظ يقوم بزيارة تفقدية لفرع المدينة المنورة
قام معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س �سهيل بن
محمد �أبانمي ،بزيارة تفقدية لفرع الهيئة في المدينة المنورة لالطالع
على �سير العمل في المدينة المنورة ،و�أبرز معوقات العمل التي تواجه
موظفي الهيئة .كما اجتمع معاليه مع مديري الإدارات والأق�سام وعدد
من م�س�ؤولي الهيئة.
و�أ�شاد معالي المحافظ بتنظيمات الفرع الداخلية و�آلية تتبع الحاالت،

والتي �أ�سهمت في زي��ادة الإي ��رادات وت�سهيل المعامالت ،و�صو ًال �إلى
االرتقاء في �أداء الخدمة المقدمة للمن�ش�آت ،وتحقيق مبادئ التعامالت
الإلكترونية الحكومية بمفهومها ال�شامل.
وقام معاليه بزيارة ميدانية لإدارات و�أق�سام الفرع والتقى من�سوبيها،
وح�ث�ه��م ع�ل��ى ب ��ذل ال�م��زي��د م��ن ال�ج�ه��ود لتحقيق تطلعات العمالء
والم�س�ؤولين.

الهيئة تستكمل اإلطار القانوني لتطبيق اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي
تم ن�شر القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق االتفاقية متعددة الأطراف،
بين ال�سلطات المخت�صة بغر�ض التبادل التلقائي لمعلومات الح�سابات
المالية وملحق المعيار الم�شترك عن الإبالغ والعناية الواجبة لمعلومات
الح�سابات المالية «االتفاقية والمعيار الم�شترك» ،في جريدة �أم القرى
في عددها رقم  4700وبتاريخ  13ربيع الأول 1439ه �ـ .وبذلك يكتمل
الإط��ار القانوني المتطلب لتطبيق االتفاقية والمعيار الم�شترك ،حيث
�إن قرار وزارة المالية رقم ( )893وتاريخ � 24صفر 1439هـ الموافق 13
نوفمبر 2017م ،ن�ص على �ضرورة �إبالغ القرار الوزاري للجهات المعنية
للعمل بموجبه من تاريخ ن�شره.
�أهابت الهيئة الجهات المعنية من الجهات الحكومية والم�ؤ�س�سات المالية
بالعمل بما جاء في القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق االتفاقية والمعيار
الم�شترك والتي يمكن الو�صول �إليها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية في الق�سم
المخ�ص�ص للتعاميم والقرارات الوزارية� ،أو بال�ضغط على هذا الرابط.
ي�شار �إلى �أنه تمت الم�صادقة على ان�ضمام المملكة �إلى االتفاقية والمعيار
الم�شترك بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )125 /وتاريخ  1من ذي
الحجة 1438هـ ،والتي بموجبها تقوم الم�ؤ�س�سات المالية بالمملكة بالإبالغ
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عن معلومات الح�سابات المالية الواجب الإب�لاغ عنها ،مثل :اال�سم،
والعنوان ،ورقم الح�ساب ،والر�صيد ،والخا�صة بعمالئهم� ،سوا ًء كانوا
�أفرادًا� ،أو كيانات قانونية ،والذين يعدون مقيمين للأغرا�ض ال�ضريبية
في جميع الدول والواليات ال�ضريبية فيما عدا المملكة العربية ال�سعودية
والواليات المتحدة الأمريكية ،وذلك ح�سب نماذج ومدد محددة في �سبيل
تح�سين االمتثال ال�ضريبي الدولي .ويتم ذلك ح�سب �إج��راءات مالئمة
ل�ضمان حماية خ�صو�صية و�سرية المعلومات التي يتم تبادلها بموجب هذه
االتفاقية وا�ستخدامها فقط للأغرا�ض المحددة في االتفاقية.
تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل ال�سلطة المخت�صة بالمملكة المعنية
بتطبيق االتفاقية والمعيار الم�شترك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات
العالقة ،بما في ذلك الإ�شراف على تطبيق �إج��راءات الرقابة ،والت�أكد
من امتثال الجهات المعنية ،والنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات
وتح�صيل الغرامات ،وف ًقا للأحكام والغرامات ال ��واردة في الالئحة
الخا�صة بمعالجة عدم الإف�صاح عن المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية،
وف ًقا لأحكام االتفاقيات التي تكون المملكة طر ًفا فيها ،ووف ًقا لقرار
مجل�س الوزراء رقم ( )108وتاريخ � 18صفر 1439هـ.

المحافظ يقوم بزيارة استطالعية لفرع الدمام
قام معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س �سهيل بن
محمد �أبانمي ،بزيارة ا�ستطالعية لفرع الهيئة في الدمام ،وك��ان في
ا�ستقباله مدير عام الفرع ،الأ�ستاذ �صالح الحماد .وهدفت زيارة معالي
محافظ الهيئة �إلى االطالع على �سير العمل في المنطقة ال�شرقية ،و�أبرز
معوقات العمل التي تواجه موظفي الهيئة.
وخالل الزيارة اجتمع معاليه مع مديري الإدارات والأق�سام وعدد من

م�س�ؤولي الهيئة ،و�أ�شاد معاليه بتنظيمات الفرع الداخلية و�آلية تتبع
ال �ح��االت ،وال�ت��ي �ساهمت ف��ي زي ��ادة الإي� ��رادات وت�سهيل المعامالت،
و�صو ًال �إلى االرتقاء في �أداء الخدمة المقدمة للمن�ش�آت وتحقيق مبادئ
التعامالت الإلكترونية الحكومية بمفهومها ال�شامل.
وقام معالي المحافظ بزيارة ميدانية لإدارات و�أق�سام الفرع ولقاء من�سوبيها،
وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الم�س�ؤولين.

الهيئة توقع اتفاقيات مع جهات حكومية استعدادًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
تعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل ،في �إطار ا�ستعدادها لتطبيق �ضريبة
القيمة الم�ضافة في  1يناير 2018م ،وبهدف ت�سهيل امتثال المن�ش�آت
لمتطلبات ال�ضريبة ،توقيع اتفاقية ت�ع��اون م��ع وزارة ال���ش��ؤون البلدية
والقروية ،وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،ومع وم�صلحة الجمارك ال�سعودية.
وت�أتي هذه االتفاقية في �إط��ار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة
وال��دخ��ل ،لحث المن�ش�آت التي لم ت�سجل في �ضريبة القيمة الم�ضافة
على �ضرورة الم�سارعة في الت�سجيل ،وبهدف الربط بين �أنظمة الجهات
الحكومية ل�ضمان امتثال المن�ش�آت لمتطلبات ال�ضريبة.
�أو�ضح معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س �سهيل �أبانمي
�أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ت�سعى من خالل هذه االتفاقيات �إلى حثّ
المن�ش�آت على الت�سجيل لتحقيق جاهزية ُمثلى قبل انطالق ال�ضريبة،
وتوفير كل �سبل الدعم والخدمات النوعية الالزمة في هذا الجانب من
حيث تثقيف المن�ش�آت والتوا�صل معها.
و�أ�ضاف �أبانمي �أن لدى المن�ش�آت الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام
بها ا�ستعدادًا لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة .ولذلك ،تبذل الهيئة العامة
للزكاة والدخل كل ما في و�سعها لدعم تلك المن�ش�آت ورفع جاهزيتها،
داع ًيا المن�ش�آت الم�ؤهلة التي تتخطى �إيراداتها ال�سنوية  1٫000٫000ريال
�سعودي �إلى الت�سجيل في �ضريبة القيمة الم�ضافة عبر الموقع الإلكتروني
.VAT.GOV.SA

ومن جانب �آخر �أ�شاد المتحدث الر�سمي بوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية،
حمد العمر ،بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل ل�ضمان
تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،م�شي ًدا بالخطوات التي قامت بها الهيئة
في دعم قطاع الأعمال ،وتقديم الت�سهيالت الالزمة لدعم القطاع وتحقيق
جاهزيته.
وقال العمر نعمل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق منظومة متكاملة
لتنظيم وتنفيذ عملية تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة ب�شكل �سل�س بما
يخدم م�صلحة الوطن.
بموجب االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة والمعتمدة من قبل
دول مجل�س التعاون الخليجي ،ف�إن المن�ش�آت التي تتخطى �إيراداتها ال�سنوية
قيمة  375٫000ريال �سعودي �ستكون ملزمة بالت�سجيل� .أما المن�ش�آت التي
تحقق �إي��رادات �سنوية بين  187٫500و 375٫000ريال �سعودي ف�سيكون
ت�سجيلها اختيار ًيا ،و ُي�سمح لها با�سترداد ال�ضريبة ،بينما المن�ش�آت التي تقل
�إيراداتها ال�سنوية عن  187٫500ريال �سعودي فهي معفاة من الت�سجيل.
يذكر �أن الموقع الر�سمي ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ()VAT.GOV.SA
يحتوي على مجموعة وا�سعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرج ًعا
داع ًما للمن�ش�آت لتحقيق جاهزيتها� ،إلى جانب المواد المرئية الإر�شادية،
وجميع المعلومات التي ت�شمل جوانب عملية الت�سجيل واال�ستعداد لتطبيق
ال�ضريبة� ،إ�ضافة �إلى قائمة ال�سلع والخدمات الخا�ضعة ل�ضريبة القيمة
الم�ضافة.
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إطالق مركز االتصال الموحد للعمالء
�أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مركز االت�صال الموحد للعمالء من
المن�ش�آت والأفراد ،بح�ضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل،
المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي ،وعدد من المديرين التنفيذيين.
ي�ستقبل مركز االت�صال جميع اال�ستف�سارات والمالحظات والبالغات
التي تخ�ص البرامج التي تعمل عليها الهيئة ،وذلك بتفعيل رقم االت�صال
الموحد للعمالء  19993وال��ذي يعمل ط��وال �أي��ام الأ�سبوع من ال�ساعة
�صباحا حتى ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،ما عدا يوم الجمعة.
الثامنة ً
�أكد م�ست�شار معالي المحافظ ،الم�شرف العام على الإدارة العامة لتجربة
العمالء والجودة ،الأ�ستاذ علي الفايز� ،أن �إط�لاق خدمة مركز االت�صال

الموحد ي�أتي تما�ش ًيا مع �سيا�سة هيئة الزكاة والدخل لالرتقاء بالخدمات
المقدمة للعمالء من المن�ش�آت والأفراد ،وكذلك للرد على اال�ستف�سارات عن
�ضريبة القيمة الم�ضافة والتي �ستطبق في  1يناير 2018م .فمركز االت�صال
الموحد يقدم الدعم للعمالء في تنفيذ الخدمات الإلكترونية للزكاة،
وعرو�ض التجارة ،و�ضريبة الدخل كالرد على الم�شاكل التقنية ،وكذلك الرد
على ا�ستف�سارات �ضريبة ال�سلع االنتقائية ،وخدمات المن�ش�آت الإلكترونية.
كما يقوم مركز االت�صال با�ستقبال بالغات التهرب الزكوي وال�ضريبي ،ويتم
التعامل معها بكل احترافية مع الجهات المعنية بالهيئة ،مع حفظ ال�سرية
التامة للمبلغ ،وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية على الرقم ،19993
والبريد الإلكتروني الخا�ص بالهيئة  ،info@gazt.gov.saوالبريد
الإلكتروني الخا�ص ب�ضريبة القيمة الم�ضافة .vat@gazt.com.sa
و�أو�ضح الفايز فيما يخ�ص مواقع التوا�صل االجتماعي �أنه قد تم تحديد
من�صة «تويتر» ال�ستقبال مالحظات وا�ستف�سارات العمالء والرد عليها عبر
ح�ساب العناية بالعمالء  ،GAZT_careبالإ�ضافة �إلى قنوات �إلكترونية
متنوعة في طور التنفيذ للرقي في �سرعة خدمة عمالئنا لتكون بدي ًال عن
زيارة الفروع وتحقيق �أكبر ر�ضا لهم .ويقوم على مركز االت�صال الموحد
ك��وادر ن�سائية �سعودية مدربة للرد على جميع اال�ستف�سارات الخا�صة
بالعمالء والأفراد عبر جميع القنوات.
ويمكن للجميع االطالع على الخدمات المقدمة ،وكل ما هو جديد عن
الهيئة داخل ًيا وخارج ًيا عبر الموقع الر�سمي ،www.gazt.gov.sa
والموقع الر�سمي ل�ضريبة القيمة الم�ضافة .www.vat.gov.sa

الهيئة والجمارك توقعان مذكرة تعاون لتطوير التعاون والتنسيق في المهام المشتركة

و ّقعت الجمارك ال�سعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الإثنين
الموافق 1439/2/3ه �ـ ،مذكرة تعاون بمقر م�صلحة الجمارك العامة،
وبح�ضور مدير ع��ام الجمارك ،معالي الأ�ستاذ �أحمد بن عبدالعزيز
الحقباني ،ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س �سهيل
بن محمد �أبانمي.
تهدف االتفاقية �إلى تطوير التعاون والتن�سيق في المهام الم�شتركة بين
كل من الجمارك وهيئة الزكاة .وت�أتي االتفاقية في �إطار �سعي القطاعين
�إلى تحقيق مبد�أ العمل التكاملي الذي �س ُي ّ
نظم تنفيذ المهام الم�شتركة
بين الجمارك ال�سعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل ،وتنبع �أهمية
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االتفاقية من وجود مهام و�أعمال م�شتركة م�ستجدة بين الجانبين تتطلب
التن�سيق والتعاون الم�ستمر.
وتت�ضمن مذكرة التعاون تكوين لجنة م�شتركة للتن�سيق بين الجانبين
تعمل على مراجعة اللوائح التنفيذية لنظام ال�ضريبة االنتقائية و�ضريبة
القيمة الم�ضافة ،و�إجراء التعديالت الالزمة عليها بما يتوافق مع نظام
الجمارك الموحد ل��دول مجل�س التعاون الخليجي والئحته التنفيذية،
وذلك تحقي ًقا لالن�سجام والمواءمة في العمل الم�شترك ،وتجن ًبا لتعار�ض
المواد النظامية والإجراءات المتبعة.
ً
كما ت�شمل مذكرة التعاون مهام و�أعماال م�شتركة بين الطرفين تحقق
الم�صلحة العامة ،وتتطلب التن�سيق من خالل �إطار عمل ينظم مجاالت
التعاون وتبادل المعلومات والبيانات ،وتدريب الكوادر الب�شرية على
�إجراءات التح�صيل في حاالت اال�ستيراد وف ًقا لوثائق متطلبات الأعمال
المتفق عليها بين الطرفين ،بالإ�ضافة �إلى االتفاق على عقد ور�ش عمل
للمخ ّل�صين الجمركيين بهدف زيادة الوعي وت�أهيلهم لاللتزام بالأنظمة
واللوائح والتعليمات ،وما يطر�أ عليها من �إلغاء� ،أو تعديل� ،أو �إ�ضافة.
كما تحتوي االتفاقية على تقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين
الجانبين من خالل التن�سيق بين الإدارات المخت�صة.

توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
اتفاقية تبادل للمعلومات فيما بينهما .وتهدف االتفاقية �إلى التعاون بين
الطرفين لتهيئة وتنفيذ الآلية المنا�سبة التي ت�سمح لكل منهما بالح�صول
على البيانات التي يحتاج �إليها في تنفيذ مهامه واخت�صا�صاته.
وقع االتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س
�سهيل بن محمد �أبانمي ومعالي نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية،
الأ�ستاذ �أحمد بن �صالح الحميدان .وت�أتي االتفاقية في �إط��ار حر�ص
الهيئة والوزارة على تبادل المعلومات المتوافرة لديهما ،والخا�صة بتقديم
خدمات �إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق واال�ستعالم وتكامل
المعلومات .ف��ال��وزارة ت�شارك الهيئة في تحقيق الأه ��داف لبرامجها
كالتوعية والتثقيف لحث المن�ش�آت على تقديم �إق��رارات�ه��م الزكوية
وال�ضريبية تجن ًبا للوقوع في المخالفات.
قدم الطرفان ً
عر�ضا �أو�ضحا فيه الخدمات المطلوب تطويرها و�إطالقها

ب�شكل متكامل بين الأنظمة الآلية وكذلك المعلومات المطلوبة من كل طرف.
وي�شمل التعاون بين الطرفين ،تبادل المعلومات المتوافرة لديهما في جانب
التحقق واال�ستعالم وتحديث البيانات لتحقيق تكامل المعلومات بين الأنظمة،
وتالفي الأخطاء في �إدخال البيانات ،والتحقق من تطابق البيانات المتوافرة
لدى كل طرف ،من �أجل �إطالق خدمات �إلكترونية ،من �ش�أنها الت�سهيل على
المواطن ،وكذلك توحيد البيانات التي ت�ستخدم لأغرا�ض الدرا�سات.
ووف ًقا لالتفاقية ف�إنه �سيتم الربط بين الطرفين عن طريق �شبكة الربط
الحكومية � ،GSNأو قناة التكامل الحكومية  GSBالمتاحة من قبل
برنامج التعامالت الحكومية الإلكترونية (ي�سر) �أو الربط المبا�شر.
وت�أتي االتفاقية في �إطار �سعي القطاعين �إلى تحقيق مبد�أ العمل التكاملي
الذي �س ُي ّ
نظم تنفيذ المهام الم�شتركة ،وتقديم الدعم الفني والقانوني
والإجرائي بين الجانبين ،وتقديم بيانات دقيقة في المعلومات المتبادلة
بين الطرفين من خالل التن�سيق بين الإدارات المخت�صة.

الهيئة تنظم ورشة عمل لرفع
جودة خدمة العمالء
نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ور�شة عمل لعدد من من�سوبي فروع
الهيئة بح�ضور م�ست�شار معالي المحافظ الأ�ستاذ علي الفايز ،الم�شرف
العام على قطاع تجربة العمالء والجودة .وهدفت الور�شة �إلى رفع م�ستوى
الخدمة ومعالجة البالغات وال�شكاوى للمن�ش�آت وو�ضع ا�ستراتيجية دور
مركز االت�صال الموحد ( )19993للرد على اال�ستف�سارات ،وت�سهيل
الخدمة للمن�ش�آت و�إنهاء طلباتهم� ،إ�ضافة �إلى و�ضع الخطط الم�ستقبلية
لرفع جودة الخدمات المقدمة للمن�ش�آت والأفراد.
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أخبار

غرفتا الرياض والطائف تستضيفان ورشتي
عمل حول ضريبة القيمة المضافة
نظمت الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل بالتعاون مع الغرف التجارية
ال�صناعية في الريا�ض والطائف ور�شتي عمل ح��ول �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،وح�ضر ور�شتي العمل عدد كبير من ممثلي المن�ش�آت التجارية
في المدينتين في �إطار اال�ستعداد لتطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في
 1يناير 2018م ،بهدف ت�سهيل امتثال المن�ش�آت لمتطلبات ال�ضريبة.
وت�أتي ور�ش العمل في �إطار �سل�سلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة في
عدة مدن بهدف رفع جاهزية المن�ش�آت ،و�ضمان فهمها ل�ضريبة القيمة
الم�ضافة ،والخطوات المطلوبة لعملية اال�ستعداد.
دعت الهيئة خالل ور�شتي العمل المن�ش�آت �إلى �ضرورة االحتفاظ بالدفاتر
المحا�سبية التي تو�ضح قيود المدفوعات ،والمقبو�ضات ،والم�شتريات،
والمبيعات ،والإي��رادات ،والم�صروفات .وطالبت المن�ش�آت التي تتخطى

�إي��رادات�ه��ا ال�سنوية مليون ري��ال بالت�سجيل لأغ��را���ض �ضريبة القيمة
الم�ضافة لتالفي التعر�ض للغرامات المالية و�إيقاف الخدمات الحكومية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن الت�سجيل في �ضريبة القيمة الم�ضافة ي�سمح للمن�ش�آت
با�سترداد ال�ضريبة التي تتحملها على م�شترياتها من ال�سلع والخدمات.
و�أكدت الهيئة �أنه ال يجوز للمن�ش�آت فر�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة على �أي من
ال�سلع �أو الخدمات قبل الأول من يناير  .2018وعلى المن�ش�آت الم�ؤهلة المبادرة
بالت�سجيل من خالل بوابة الت�سجيل التي ا�ستحدثتها الهيئة على الموقع الر�سمي
ل�ضريبة القيمة الم�ضافة  ،VAT.GOV.SAوالذي يتميز بتوفيره مجموعة وا�سعة
من الأدوات والمعلومات التي تعد مرج ًعا داع ًما للمن�ش�آت لتحقيق جاهزيتها،
�إلى جانب المواد المرئية الإر�شادية ،وجميع المعلومات التي ت�شمل جوانب
عملية الت�سجيل واال�ستعداد لتطبيق ال�ضريبة.

الهيئة تدشن بوابة التوظيف وتعلن عن وظائف شاغرة
د�شنت الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقعها الإلكتروني ،بوابة لتقديم
طلبات التوظيف لكال الجن�سين .فالهيئة ترغب في ا�ستقطاب الكفاءات
الوطنية ف��ي مختلف التخ�ص�صات للم�ساهمة ف��ي ت�أ�سي�س المنظومة
الم�ستقبلية ،لبناء وقيادة عجلة التغيير في اقت�صاد المملكة ،وتحقيق �أهداف
ر�ؤية المملكة الطموحة ،حيث تهدف الهيئة �إلى خلق فر�ص تناف�سية ،ورفع
ن�سبة ال�شباب ،وتمكين المر�أة في القطاع الحكومي ،ودعم البرامج التي
تقود تنفيذها الهيئة ،والتي ت�ساهم في تنويع م�صادر الدخل في المملكة،
ودعم م�شاريع الدولة لتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
�أك ��د م��دي��ر ع��ام ر�أ� ��س ال�م��ال الب�شري ،الأ��س�ت��اذ محمد ال�ح��رب��ي� ،أن
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هذه الخطوة ت�أتي �ضمن خطة لإتاحة الفر�صة لكل من �أراد �أن يتقدم
لالن�ضمام �إلى الهيئة ،حيث ت�سعى ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية من كال
الجن�سين ،وتر�شيح الم�ؤهلين من المواطنين والمواطنات ممن يمتلك
المتطلبات الأ�سا�سية للوظائف والخبرات المنا�سبة.
و�أ�شار الحربي �إلى �أن الموقع حال ًيا يقدم مجموعة من الوظائف ال�شاغرة
لكال الجن�سين في التخ�ص�صات التالية :مالية ،قانون ،عالقات عمالء،
محا�سبة ،نظم المعلومات الإدارية وتقنية المعلومات .ويمكن للراغبين
في التقديم على وظائف زي��ارة �صفحة التوظيف على الرابط التالي:
.careers.gazt.gov.sa

الهيئة تنظم لقاء مع مكاتب المحاسبة لتأكيد أهمية
امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة
عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل لقاء مع مكاتب المحا�سبة العاملة
في المملكة ،وذلك في �إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج ت�ستهدف
ت�سهيل امتثال المن�ش�آت لمتطلبات �ضريبة القيمة الم�ضافة التي �سيتم
تطبيقها في  1يناير 2018م.
وح ّثت الهيئة المن�ش�آت التي تتخطى �إيراداتها ال�سنوية مليون ريال على
�ضرورة الت�سجيل لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة لتالفي التعر�ض
للغرامات المالية و�إيقاف الخدمات الحكومية .كما �أكدت �أهمية الت�سجيل
لأغرا�ض ال�ضريبة ،كونه ي�سمح للمن�ش�آت با�سترداد ال�ضريبة التي تحملتها
على م�شترياتها من ال�سلع والخدمات� ،إ�ضافة �إل��ى تنظيم المعامالت
المالية من خالل �إ�صدار الفواتير ال�ضريبية ،والتي �سوف ت�ساعد المن�ش�آت
الم�سجلة لأغ��را���ض ال�ضريبة على معرفة ال�ضريبة على المدخالت
(الم�شتريات) ،وال�ضريبة على المخرجات (المبيعات) ب�شكل وا�ضح.
ح�ضر اللقاء الذي افتتحه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،معالي
المهند�س �سهيل �أبانمي ،مجموعة من الخبراء والمتخ�ص�صين الذين
يمثلون المكاتب المحا�سبية ،حيث ي�أتي اللقاء �ضمن �إط��ار المبادرات

التوعوية التي تقوم الهيئة بتنظيمها تمهيدً ا لتطبيق �ضريبة القيمة
الم�ضافة.
عقب اللقاء قال معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س
�سهيل �أبانمي« :تلعب المكاتب المحا�سبية دو ًرا حيو ًيا في دعم عملية
ا�ستعداد المن�ش�آت من خالل الدور الذي ي�ضطلع به الم�ست�شارون .ونتوقع
من مكاتب المحا�سبة القيام بالت�أكد من جاهزية عمالئها من المن�ش�آت
وم�ساعدتهم على ا�ستكمال المتطلبات الخا�صة بال�ضريبة ،و�أن تتعاون
المن�ش�آت في هذا الجانب وت�سارع بالت�سجيل لأغرا�ض نظام ال�ضريبة قبل
الموعد المحدد».
كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دع��ت المن�ش�آت الم�ؤهلة التي
تتخطى �إيراداتها ال�سنوية  1٫000٫000ري��ال �سعودي �إل��ى الت�سجيل
لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وذلك عبر الموقع الإلكتروني ل�ضريبة
القيمة الم�ضافة  .VAT.GOV.SAفيما تم منح المن�ش�آت ال�صغيرة التي
تتراوح �إيراداتها ال�سنوية بين  375٫000و  1٫000٫000ريال �سعودي
مهلة ال�ستكمال عملية الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة.
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية
لنظام ضريبة القيمة المضافة
(الجزء الثاني)
ً
ُ
ً
موزعة على  12فص ً
ال ،وتوضح كيفية التسجيل
مادة
الالئحة التنفيذية 79
تضم
في ضريبة القيمة المضافة والمنشآت الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة.

جملس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة معايل وزير املالية ،حممد اجلدعان على الالئحة
وافق
ُ
استعدادا لتطبيقها يف  1يناير 2018م .و َّ
مت نشر الالئحة التنفيذية يف
التنفيذية لضريبة القيمة املضافة
ً
اجلريدة الرسمية«أم القرى» بتاريخ  ،1439-1-1املوافق  22سبتمرب  .2017وتستكمل جملة الزكاة والدخل
خالل هذا العدد نشر اجلزء الثاين من لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة املضافة.
المادة الخامسة والعشرون:
مكان التوريد  -خدمات �أخرى
 .1ي�ع� ُّد م�ك��ان ت��وري��د ال�خ��دم��ات الثقافية والفنية والريا�ضية والتعليمية
والترفيهية بما فيها الدخول �إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد� ،أو
تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد ،هو الموقع الفعلي الذي تقدم
فيه تلك الخدمات.
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 .2ي�شمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل ال�سلع �أو الركاب الخدمات الآتية:
�أ .ر�سوم الميناء وت�شمل ر�سوم الو�صول �إل��ى الر�صيف وال��رب��ط والر�سوم
والمواقف.
ب	.الر�سوم الجمركية ور�سوم التخلي�ص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل.
ج .خدمات المالحة الجوية.
د .خدمات الإر�شاد.

ه .توريد �أفراد الطاقم.
و	.ال�شحن والتفريغ �أو �إعادة ال�شحن.
ز .ت�ستيف الب�ضائع.
ح	.الفتح من �أجل التفتي�ش.
ط .خدمات �أمن الحمولة.
ي� .إع ��داد �أو تعديل وثائق و�شهادات ال�شحن و�سندات ال�شحن الجوي �أو
البحري.
ك	.التعبئة والتغليف الالزم للنقل.
ل .خدمات التخزين.
 .3عند تحديد مكان توريد الخدمات وفق �أماكن تقديمها المن�صو�ص عليها
في االتفاقية ،ف�إنه �إذا َّتم �أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء �آخر
من نف�س الخدمة خارج المملكة ،فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفق ًا للجزء
الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.
	.4لأغرا�ض تطبيق االتفاقية والنظام وهذه المادة ،ال تع ُّد الخدمات المقدمة
خارج المملكة �ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.
المادة السادسة والعشرون:
ال�سلع الواقعة في المملكة
دون الإخالل بالأحكام الواردة في االتفاقية والنظام وهذه الالئحة ،يع ُّد توريد
ال�سلع الواقعة في المملكة دون انتقالها خارجها توريد ًا داخل المملكة.
لأغرا�ض تحديد موقع توريد ال�سلع وفق ًا لالتفاقية والنظام ،ال تع ُّد ال�سلع
الواقعة خارج المملكة� ،سلع ًا واقعة فيها.
المادة السابعة والعشرون:
ال�سلع المباعة مع النقل
مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة ،يع ُّد من قبيل توريد ال�سلع مع النقل
�أو الإر�سال ،الحاالت التي يتفق فيها المورد مع العميل على �أن نقل ال�سلع �إلى
العميل نتيجة لذلك التوريد.
في حاالت نقل ال�سلع مبا�شرة من دولة �إلى �أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات
عدة على ذات ال�سلع الم�شار �إليها لعمالء مختلفين ،ف�إن تلك التوريدات تع ُّد
بمثابة توريد واحد َّتم مع النقل �أو الإر�سال ،ولأغرا�ض هذه المادة يع ُّد التوريد
مع النقل �أو االر�سال هو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد �أو العميل م�س�ؤو ًال
عن ترتيب النقل.
في الحاالت التي يكون فيها نقل ال�سلع الى المملكة قد بدء من خارج �إقليم دول
المجل�س ،ف�إنه يع ُّد بمثابة توريد ل�سلع في المملكة �إذا َّتم ا�ستيراد ال�سلع �إلى المملكة
وفق ًا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد .ويع ُّد �أي توريد لتلك ال�سلع قبل
ا�ستيرادها وفق ًا لنظام الجمارك الموحد ،على �أنه قد َّتم خارج المملكة.
المادة الثامنة والعشرون:
المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية
 .1في الحاالت التي يقوم فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بعمل توريدات
ل�سلع بينية من المملكة �إلى �شخ�ص مقيم في دولة ع�ضو �أخرى ف�إنَّ على
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة االحتفاظ بما يدل على نقل ال�سلع �إلى دولة
المق�صد.
� .2إذا لم يوجد لدى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ما يدل على �أن ال�سلع قد
َّتم نقلها خالل �ستين ( )60يوم ًا من حدوث التوريد ،فعليه �أن يعامل ذلك
التوريد على �أن��ه قد َّتم دون نقل �أو �إر�سال من المملكة وذل��ك �إل��ى حين
الح�صول على الدليل.

	.3لأغرا�ض هذه المادة ،يع ُّد �أي مما يلي دلي ًال على النقل �إلى دولة المق�صد:
�أ	.الم�ستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان ت�سليم ال�سلع.
ب .م�ستندات النقل التي تدل على ت�سليم �أو ا�ستالم ال�سلع في دولة المق�صد.
ج	.البيان الجمركي �إن وجد.
 .4للهيئة رف�ض الم�ستندات التي قدمها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إذا كانت
ال تمثل دلي ًال كافي ًا على نقل ال�سلع �إلى دولة المق�صد ،ويعامل التوريد على
�أنه توريد َّتم دون نقل �أو �إر�سال من المملكة وذلك �إلى حين تقديم الدليل.
 .5عند ت�أ�سي�س الخدمات الإلكترونية المن�صو�ص عليها في االتفاقية ،للهيئة
�أن تطلب من ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إذا قام بتوريد بيني� ،أن يزود
الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغر�ض ت�سجيلها في النظام ،وللهيئة
�أن تقرر �صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.

الف�صل الخام�س:

التوريدات المعفاة

المادة التاسعة والعشرون:
الخدمات المالية
 .1تُعفى من �ضريبة القيمة الم�ضافة ،توريدات الخدمات المالية المحددة
في هذه المادة ،وي�ستثنى من ذلك الحاالت التي يكون فيها المقابل واجب
ال�سداد عن الخدمة قد �سدد �صراح ًة كر�سم �أو عمولة �أو خ�صم تجاري.
 .2يع ُّد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:
�أ� .إ�صدار �أو تحويل �أو ا�ستالم �أو �أي تعامل في نقود �أو �أي �سند مالي �أو �أي
�أوراق نقدية �أو �أوامر �سداد مال.
ب .تقديم �أي ائتمان �أو �ضمان ائتمان.
ج .ت�شغيل �أي ح�ساب جا ٍر �أو ح�ساب �إيداع �أو ح�ساب توفير.
د	.الأدوات المالية مثل الم�شتقات والخيارات والمبادالت ومبادالت الدين
والعقود الآجلة.
� .3أي منتجات مالية �إ�سالمية تقدم وفق عقود معتمدة �شرع ًا ،وت�شابه من حيث
الهدف المق�صود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهري ًا نف�س �آثارها� ،سوف
تعامل نف�س معاملة المنتجات المالية التقليدية لغر�ض الإعفاء من ال�ضريبة.
 .4في الحاالت التي يتم فيها نقل ملكية ال�سلع م�ؤقت ًا كجزء من منتج مالي
�شرعي �أو ك�ضمان متعلق بالتمويل �أو �أي تدبير �آخر ،ولكن ال يق�صد بحيازة
تلك ال�سلع �أن تمرر ب�صفة دائمة �إلى متلقي المنتج المالي  ،ف�إن نقل هذه
ً
منف�صل ل�سلع.
ال�سلع ال يع ُّد توريد ًا
ً
منف�صل لل�سلع التي يتم نقلها ك�ضمان مرتبط بتمويل �أو �أي تدبير
يع ُّد توريدً ا
�آخر ،عندما يكون للمحول له الحق في ممار�سة كامل ال�صالحيات في الت�صرف
بال�سلع �أو عندما يتحول النقل �إلى نقل غير م�ؤقت.
 .5وفق ًا للمبادئ المن�صو�ص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه
المادة ،تع ُّد القائمة الآتية قائمة غير ح�صرية بالتوريدات التي تع ُّد خدمات
مالية معفاة:
�أ	.الفائدة �أو ر�سوم الإقرا�ض المح ّملة بهام�ش ربح �ضمني عن �أي �شكل من
�أ�شكال الإقرا�ض بما في ذلك القرو�ض وبطاقات االئتمان.
ب	.الفائدة �أو ر�سوم الإقرا�ض المح ّملة بهام�ش ربح �ضمني عن رهن �أو وفقاً
لترتيب م�شاركة متناق�صة.
ج	.الفائدة �أو ر�سوم الإقرا�ض المح ّملة بهام�ش ربح �ضمني عن التمويل بما في
ذلك التمويل الت�أجيري ،ومنتجات الت�أجير مع حق ال�شراء �أو وفق ًا لعقود
المرابحة.
د	.العموالت المح ّملة على هام�ش ربح �ضمني �أو فرق �ضمني بين �سعري العر�ض
والطلب عن خدمات ال�سم�سرة �أو بموجب عقد م�ضاربة �أو عقد وكالة.
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 .6يع ُّد توريد ًا معفي ًا لخدمة مالية� ،إ�صدار �أو نقل �سندات الدين� ،أو الأوراق
المالية حقوق تمثل التي ملكية� ،أو �أي م�ستندات �أخرى قابلة للنقل تثبت
التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.
 .7يع ُّد توريد ًا معفي ًا لخدمة مالية ،توفير �أو نقل عقد ت�أمين على الحياة �أو عقد
�إعادة ت�أمين على الحياة.
 .8يق�صد بعقد الت�أمين على الحياة� ،أي عقد ت�أمين تقليدي �أو تكافلي �أو �أي
ت�أمين �إ�سالمي يقدم من مو ِّفر مرخ�ص له في المملكة ،ينتج عنه �سداد
مبلغ ًا م�شروط ًا عند الوفاة �أو عند حدوث واقعة م�ؤثرة على الحياة � ،أو �أي
عقد م�شابه يقدمه مورد غير مقيم.
المادة الثالثون:
ت�أجير عقار �سكني �أو الترخي�ص ب�شغله
 .1مع مراعاة �أي �أحكام �أخ��رى في هذه الالئحة ،يعفى من �ضريبة القيمة
الم�ضافة توريد العقار ال�سكني على �سبيل الت�أجير �أو الترخي�ص.
	.2لأغرا�ض هذه المادة ف��إنَّ العقار ال�سكني يق�صد به مقر �أو مكان �إقامة
ب�شكل دائم ،وي�شمل ذلك:
م�صمم لأن ي�شغله الب�شر ٍ
�أ	.العقار الثابت غير المنقول الم�ستعمل �أو المراد ا�ستعماله كمنزل مثل
البيوت وال�شقق والوحدات ال�سكنية،
ب	.العقارات الأخرى المراد منها �أن يكون الم�سكن الرئي�س ل�شخ�ص بما في
ذلك الم�أوى ال�سكني للطالب وتالميذ المدار�س.
 .3دون �إخالل بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ،ال يع ُّد
عقا ًرا �سكني ًا لأغرا�ض هذه المادة �أي فندق �أو نزل �أو م�ساكن لل�ضيوف
�أو ا�ستراحات �أو الم�أوى المخدوم �أو �أي مبان �أخر م�صممة لتقديم م�أوى
م�ؤقت للزوار �أو الم�سافرين.
 .4ت�شمل العقارات ال�سكنية ما يقع �ضمن الحدود الملحقة نظامي ًا بالممتلكات
والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخا�صة والم�ساحات �أو �أي
ملحقات �أخرى تع ُّد جزء ًا دائم ًا من العقار.

الف�صل ال�ساد�س:

التوريدات الخا�ضعة لن�سبة ال�صفر
المادة الحادية والثالثون:
التوريدات الخا�ضعة لن�سبة ال�صفر
تخ�ضع توريدات ال�سلع والخدمات المدرجة في هذا الف�صل لن�سبة ال�صفر وفق ًا
لالتفاقية والنظام.
تعامل توريدات ال�سلع �أو الخدمات التي تكون معفاة طب ًقا للف�صل الخام�س من
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هذه الالئحة وكانت في نف�س الوقت خا�ضعة لل�ضريبية بن�سبة ال�صفر وفق ًا لهذا
الف�صل من هذه الالئحة ،معاملة التوريد الخا�ضع لن�سبة ال�صفر.
المادة الثانية والثالثون:
�صادرات ال�سلع من المملكة
 .1لغر�ض تطبيق ن�سبة ال�صفر على ال�سلع الم�صدرة من المملكة �إلى مكان
خارج �إقليم دول المجل�س ،ف�إنه يجب على مورد تلك ال�سلع �أن يملك دلي ًال
خالل ت�سعين ( )90يوم ًا من تاريخ حدوث التوريد على �أن تلك ال�سلع قد َّتم
نقلها من �إقليم دول المجل�س.
 .2ال يحق لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي ال يوجد لديه دليل �أن ال�سلع قد
َّتم نقلها من �إقليم دول المجل�س ،بعد مرور ت�سعين ( )90يوم ًا من حدوث
التوريد� ،أن يعامل تلك ال�سلع على �أنها قد �صدرت خارج �إقليم دول المجل�س.
	.3لأغرا�ض هذه المادة ،يجب �أن يت�ضمن الدليل على �أن ال�سلع قد َّتم نقلها من
�إقليم دول المجل�س على الأقل ما يلي:
�أ .م�ستندات الت�صدير ال�صادرة عن م�صلحة الجمارك �أو �إدارة مماثلة في
دولة ع�ضو �أخ��رى ،بما يثبت �أن ال�سلع قد َّتم تخلي�صها ر�سمي ًا للت�صدير
نيابة عن المورد �أو العميل بالن�سبة �إلى ذلك التوريد.
ب .م�ستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان ت�سليم ال�سلع.
ج .م�ستندات النقل الدا ّلة على �أن ت�سليم �أو ا�ستالم ال�سلع قد َّتم خارج �إقليم
دول المجل�س.
 .4للهيئة رف�ض الم�ستندات التي قدمها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إذا لم
ت�شكل هذه الم�ستندات دلي ًال كافي ًا على �أن ال�سلع قد َّتم نقلها من �إقليم دول
المجل�س ،وفي هذه الحالة يعامل التوريد على �أنه لي�س بت�صدير من �إقليم
دول المجل�س �إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت الحق.
 .5تعامل معامالت التوريد التي تتم بعد �إتمام �إجراءات الت�صدير ،تعامل على
�أنها خا�ضعة لن�سبة ال�صفر �شريطة �أن يملك المورد الم�ستندات التجارية
وم�ستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات

نقل ال�سلع �إلى خارج �إقليم دول المجل�س ،خالل المدة الم�شار �إليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
 .6جميع عمليات �إعادة الت�صدير لل�سلع المنقولة التي َّتم ا�ستيرادها م�ؤقت ًا
�إلى المملكة لأجل الت�صليح �أو التحويل �أو التعديل تخ�ضع لنف�س المتطلبات
الثبوتية الواردة في هذه المادة.
 .7توريد ال�سلع الموجودة في المملكة �أثناء خ�ضوعها لنظام تعليق الر�سوم
الجمركية ،وفق ًا لنظام الجمارك الموحد ،يعامل على �أنه خا�ضع لن�سبة
ال�صفر� ،شريطة احتفاظ المورد ب�أدلة كافية تتعلق بموقع ال�سلع وقت
التوريد.
المادة الثالثة والثالثون:
الخدمات المو ّردة لغير مقيمي دول المجل�س
يع ُّد توريد الخدمات الذي يقوم به ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إلى عميل لي�س
له مكان �إقامة في �أي دولة ع�ضو على �أنه خا�ضع لن�سبة ال�صفر عند ا�ستيفاء
جميع ال�شروط الآتية:
�أ� .أال يقع توريد تلك الخدمات في �أي دول��ة ع�ضو وفق ًا للحاالت الخا�صة
المدرجة في المواد ال�سابعة ع�شرة حتى الحادية والع�شرين من االتفاقية.
ب� .أال يكون لدى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة دليل على �أن العميل له مكان
�إقامة في �أي دولة ع�ضو ،ولديه دليل على �أنه مقيم خارج دول المجل�س.
ج� .أ ّال ي�ستفيد العميل �أو �أي �شخ�ص �آخر من الخدمات �أثناء تواجد �أي منهم
في دولة ع�ضو.
د� .أنَّ الخدمات ال ت�ؤدى على �أي �سلع ملمو�سة �أو عقار موجود داخل دولة ع�ضو
�أثناء عملية التوريد.
يتم ا�ستهالك الخدمات من
هـ� .أنَّ ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة يرغب في �أن َّ
قبل العميل خارج �إقليم دول المجل�س.
و� .أال يكون لدى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة دليل على �أنه �سيتم االنتفاع من
تلك الخدمات داخل �إقليم دول المجل�س.
المادة الرابعة والثالثون:
خدمات نقل ال�سلع والركاب من و�إلى المملكة والتوريدات ذات ال�صلة.
 .1يخ�ضع النقل الدولي لل�سلع لن�سبة ال�صفر وفق ًا للأحكام الواردة في هذه
الالئحة.
 .2يخ�ضع النقل الدولي للركاب لن�سبة ال�صفر وف ًقا للأحكام الواردة في هذه
الالئحة ،في الحاالت الآتية:
يتم النقل بوا�سطة �أية و�سيلة من و�سائل النقل الم�ؤهلة.
�أ� .أن َّ
يتم النقل بوا�سطة رحالت نقل ركاب مجدولة �أو بوا�سطة رحالت بحرية
ب� .أن َّ
تتم وفق ًا لجدول زمني معلن.
	.3الخدمات المرتبطة مبا�شرة �أو عر�ضي ًا بتوريد النقل الدولي للركاب تخ�ضع
لن�سبة ال�صفر وت�شمل هذه الخدمات ما يلي:
�أ .نقل �أمتعة الم�سافرين بما في ذلك الحيوانات الأليفة والدراجات وعربات
الأطفال ور�سوم وزن الأمتعة الزائدة.
ب .نقل المركبات والمقطورات الخا�صة بالم�سافرين.
ج .ر�سوم النقل الجوي للركاب وال�شحن الجوي الإ�ضافي.
د .حجز المقاعد.
هـ .ر�سوم قمرات ومق�صورات النوم.
 .4يخ�ضع لن�سبة ال�صفر توريد و�سائل النقل الم�ؤهلة� ،أو ال�سفن �أو الطائرات
التي �أع��دت ليكون الغر�ض الرئي�س من ا�ستخدامها النقل الدولي لل�سلع
والركاب.
ً
	.5الخدمات ذات ال�صلة بنقل ال�سلع �أو الركاب ،وفقا للتعريف ال��وارد في

المادة الخام�سة والع�شرين من هذه الالئحة .تخ�ضع لن�سبة ال�صفر �إذا
كانت:
�أ .خدمات م�ساندة لتوريد نقل دولي خا�ضع لن�سبة ال�صفر.
ب .مرتبطة بو�سائل النقل الم�ؤهلة في المطار �أو الميناء.
 .6تخ�ضع لن�سبة ال�صفر �أي �صيانة �أو �إ�صالح �أو تعديل لو�سائل النقل الم�ؤهلة،
بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة لال�ستهالك وغيرها من
المكونات ال�ضرورية التي يتم تركيبها �أو دمجها في و�سائل النقل المعنية
فيما يتعلق بتلك الخدمات� ،شريطة �أن يكون لدى المورد �شهادة من العميل
تفيد ب�أن ال�سلع والخدمات الموردة ترتبط بو�سائل النقل الم�ؤهلة ،وكان
الغر�ض من التوريد هو �ضمان ا�ستمرار ت�شغيل المركبة �أو الطائرة �أو
ال�سفينة كو�سيلة نقل م�ؤهلة.
ب�شكل فعلي وملمو�س على و�سائل
على �أن تنفذ خدمات ال�صيانة والإ�صالح ٍ
النقل الم�ؤهلة ليتم احت�ساب ال�ضريبة بن�سبة ال�صفر بموجب هذه الفقرة.
	.7لأغرا�ض هذه المادة يق�صد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق
مركبة �أو طائرة �أو �سفينة مع �سائق �أو طيار �أو طاقم ح�سب مقت�ضى الحال
لغر�ض ت�أدية تلك الخدمة� ،شريطة �أن تكون خدمة النقل الدولي مت�ضمنة
نقل لل�سلع �أو الركاب من و�إلى المملكة.
ُ .8يق�صد بو�سائل النقل الم�ؤهلة �أي مركبة �أو �سفينة �أو طائرة معدة لنقل
ع�شرة (� )10أ�شخا�ص كحدٍّ �أدنى �أو معدة لنقل ال�سلع على �أ�سا�س تجاري
ويكون الغر�ض الرئي�س منها القيام بالنقل الدولي.
وال تع ُّد من و�سائل النقل الم�ؤهلة �أي و�سيلة نقل َّتم تحويلها �أو ا�ستخدامها
لأغرا�ض ترفيهية �أو �شخ�صية.
المادة الخامسة والثالثون:
الأدوية والمعدات الطبية
مع مراعاة �أية �ضوابط �إ�ضافية تقرها لجنة وزراء ال�صحة لدول المجل�س،
ت�سري ن�سبة ال�صفر على توريدات �أي �أدوية م�ؤهلة �أو �سلع طبية م�ؤهلة.
لأغرا�ض هذه المادة ،تع ُّد الأدوية و ال�سلع الطبية م�ؤهلة وف ًقا لأي ت�صنيفات قد
ت�صدر من وزارة ال�صحة �أو �أي جهة مخت�صة في المملكة.
المادة السادسة والثالثون:

توريدات المعادن اال�ستثمارية

يخ�ضع لن�سبة ال�صفر �أول توريد للمعادن الم�ؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن
�أو معالجه.
يخ�ضع لن�سبة ال�صفر منح �أو التنازل عن �أو ترك �أي حق �أو م�صلحة �أو مطالبة
لأي توريد معدن م�ؤهل لال�ستثمار �إذا كان ذلك الحق �أو الم�صلحة �أو المطالبة
تع ُّد ً
نقل لحيازة ال�سلع �أو تمنح ح ًقا بذلك.
لأغرا�ض هذه الالئحة ،تع ُّد التعريفات ال��واردة في هذه المادة تحمل نف�س
المعاني الممنوح �أدناه.
�أ	.المعادن الم�ؤهلة هي:
الذهب.
الف�ضة.
البالتين.
ب .يع ُّد المعدن الم�ؤهل على �أنه َّتم توريده لال�ستثمار �إذا كان م�ستوى نقائه ال
يقل عن ( )%99ويكون قابل التداول في �سوق ال�سبائك العالمية.
ج .يق�صد بالمنتج �أي �شخ�ص ي ��زاول عمل تعدين وا�ستخال�ص المعادن
الم�ؤهلة.
دُ .يق�صد بالمعالج �أي �شخ�ص ي��زاول عمل تنقية �سلعة لكي ت�صبح معدناً
م�ؤه ًال وذلك عن طريق �أي نوع من �أنواع المعالجة.
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الف�صل ال�سابع:

قيمة التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة.
المادة السابعة والثالثون:
الأ�شخا�ص المرتبطون
 .1بالإ�ضافة �إلى المبادئ العامة التي ن�صت عليها االتفاقية ،ف�إنَّ الحاالت
الواردة في هذه المادة تحدد �إذا كان �شخ�صان �أو �أكثر �سيعاملون ك�أ�شخا�ص
مرتبطين لأغرا�ض تطبيق االتفاقية والنظام.
 .2يع ُّد ال�شخ�ص الطبيعي مرتبط ًا ب�أي �شخ�ص طبيعي �آخر �إذا كان ذلك
ال�شخ�ص الآخ��ر هو زوج� ًا �أو �صهر ًا لل�شخ�ص� ،أو قريب ًا له حتى الدرجة
الرابعة.
يع ُّد الموظفون و رب العمل و�شركاءه ،وال�شركاء في �أي �شراكة
-3
ً
�أ�شخا�صا مرتبطين لأغرا�ض النظام.
	.4الأ�شخا�ص الطبيعيون والأ�شخا�ص االعتباريون يعدون �أ�شخا�ص ًا مرتبطين
لأغرا�ض النظام في الحاالت الآتية:
�أ	.ال�شخ�ص الطبيعي عندما يكون �شريكا �أو مديرا �أو من ي�ضع الخطط في
ال�شخ�ص االعتباري.
ً
ب	.ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�سيطر �أو يملك �إ َّما منفردا �أو مع �شخ�ص مرتبط
�أو �أ�شخا�ص مرتبطين وفق ًا لهذه المادة على �أكثر من خم�سين في المئة
( )%50من ر�أ�س المال �أو حقوق الت�صويت �أو قيمة ال�شخ�ص االعتباري
�سواء وفي جميع الحاالت �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر .
 .5يع ُّد الأ�شخا�ص االعتباريون تحت �سيطرة م�شتركة مرتبطون� ،إذا حاز
�شخ�ص واحد �أو �أكثر على �أكثر من خم�سين في المئة ( )%50من ر�أ�س
المال �أو ي�سيطر �أو يملك �أكثر من خم�سين في المئة ( )%50من حقوق
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر في �أي من الحاالت
الت�صويت �أو القيمة
ٍ
ال�سابقة وفي �شخ�صين اعتباريين �أو �أكثر.
 .6يع ُّد �أمين التفلي�سة وناظر الوقف و�أي م�ستفيدين ،مرتبطون لأغرا�ض
النظام.
المادة الثامنة والثالثون:
القيمة ال�سوقية العادلة
 .1ي�ؤخذ بالقيمة ال�سوقية العادلة ولي�س بقيمة التوريد المدفوعة ،عند تحقق
جميع الحاالت الآتية:
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�أ .متى ما ح�صل التوريد بين الأط ��راف ذوي العالقة كما هو معرف في
االتفاقية �أو هذه الالئحة.
ب .قيمة التوريد �أقل من القيمة ال�سوقية العادلة.
ج� .إذا كان العميل لي�س له حق في �أي خ�صم كامل ل�ضريبة المدخالت فيما
يتعلق بالتوريد.
	.2لأغرا�ض الفقرة الأول��ى من هذه المادةُ ،يق�صد بعبارة القيمة ال�سوقية
العادلة فيما يتعلق بتوريد ال�سلع والخدمات ،المقابل الم�ستحق نظير
توريدات �سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين �أ�شخا�ص لي�سوا
�أ�شخا�ص ًا مرتبطين.
	.3التوريد المماثل والمتزامن يعني توريد ًا �آخر ل�سلع �أو خدمات �إما من نف�س
نوع ال�سلع والخدمات التي َّتم توريدها �أو تكون مطابقة �أو م�شابهة لها �إلى
حدٍّ كبير.
ويجب الت�أكد من ذلك ا�ستناد ًا �إلى عوامل ت�شمل الخ�صائ�ص والجودة والكمية
لل�سلع والخدمات ،ومكان وتاريخ التوريد و�سمعة المورد.
 .4في الحاالت التي ال يمكن فيها الت�أكد من حدوث توريد متزامن وم�شابه،
يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أو الهيئة �أن تقرير قيمة بديلة للقيمة
ال�سوقية العادلة ا�ستناد ًا �إل��ى معامالت �أخ��رى م�شابهة لتوريد ال�سلع
والخدمات �أو ا�ستناد ًا �إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛
�أيهما �أكبر .ويرجح قرار الهيئة عند االختالف.
المادة التاسعة والثالثون:
قيمة توريدات محددة خا�ضعة لل�ضريبة-التوريد المفتر�ض
 .1في حال معاملة توريد �سلع �أو خدمات معاملة التوريد المفتر�ض ب�سبب
القيام به دون مقابل �أو لغر�ض غير الأن�شطة االقت�صادية فعندئذٍ تع ُّد
قيمتها على �أنها �سعر ال�شراء �أو تكلفة تلك ال�سلع �أو الخدمات.
وال يت ُّم التعامل مع التوريدات المفتر�ض على �أنها �أن�شئت � َّإل �إذا َّتم خ�صم
�ضريبة المدخالت على التوريدات من المورد.
وف��ي الحاالت التي ال يت�سنى فيها الت�أكد من �سعر ال�شراء �أو التكلفة وقت
التوريد ،فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة ال�سوقية العادلة لها.

 .2تع ُّد قيمة التوريد المفتر�ض عند توقف الن�شاط االقت�صادي هي القيمة
ال�سوقية العادلة لل�سلع التي يحتفظ بها في تاريخ �إلغاء الت�سجيل ،وذلك
با�ستثناء ال�سلع التي لم تخ�صم عنها �ضريبة المدخالت من قبل ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة.
المادة األربعون:
تعديل قيمة التوريد
 .1تعدل قيمة التوريد الخا�ضع لل�ضريبة عند ارتباطها بال�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة ،في الحاالت الآتية:
�أَّ .تم �إلغاء �أو وقف التوريد بعد حدوثه �أو اعتباره حد ًثا كلي ًا �أو جزئي ًا.
ب .وجود تغيير �أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث ي��ؤدي �إلى تغيير
ال�ضريبة الم�ستحقة.
ً
جَّ .تم االتفاق على قيمة التوريد م�سبقا ،ثم َّتم تعديله لأي �سبب من الأ�سباب،
بما في ذلك عر�ض تخفي�ض �إ�ضافي بعد �إتمام البيع.
د .عند ترجيع ال�سلع �أو الخدمات �أو �أي جزء منها �إلى المورد ويقوم المورد
بقبول ا�سترجاعها.
� .2إذا َّتم تعديل قيمة التوريد وفق ًا للحاالت المن�صو�ص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة ،ف�إنه يجب �إجراء تعديل للإقرار ال�ضريبي ال�سابق
الم�شار �إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة� ،إذا كان لدى المورد كل من
الآتي:
�أ� .صدور فاتورة �ضريبية خا�صة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها ،الذي َّتم
على �أ�سا�سه ح�ساب ال�ضريبة الم�ستحقة ،ال يعك�س وقوع واحدة �أو �أكثر من
الحاالت المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة �أو الحاالت
المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
ب .ت� َّ�م احت�ساب قيمة �ضريبية ال تعك�س وق��وع حالة �أو �أك�ث��ر م��ن الحاالت
المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 .3في الحاالت التي يلزم فيها �إجراء تعديل الحق على قيمة ال�سلع �أو الخدمات،
ف�إ َّنه يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي يت�صرف كمورد �أن يجري
تعدي ًال على �ضريبة المخرجات التي �سبق �أن �أقر بها بحيث تعك�س قيمة
ال�ضريبة المح�سوبة عند تغيير المقابل.
	.4التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ �ضريبة المخرجات الخا�صة بالمورد
والذي �أجراه وفق ًا للفقرة الثالثة من هذه المادة ،يجب �إجرا�ؤه في الإقرار
ال�ضريبي عن الفترة ال�ضريبة التي ح�صلت فيها الواقعة الم�شار �إليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
	.5التعديل الذي ينتج عنه تخفي�ض مبلغ �ضريبة المخرجات الخا�صة بالمورد
والذي �أجري وفق ًا للفقرة الثالثة من هذه المادة ،يجب �إجرا�ؤه في الإقرار
ال�ضريبي عن الفترة ال�ضريبة التي ح�صلت فيها الواقعة الم�شار �إليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة �أو في الإقرار ال�ضريبي عن الفترة التي َّتم
فيها �إ�صدار الإ�شعار الدائن �إلى العميل �أيهما حدث مت�أخر ًا.
 .6في الحاالت الم�شار �إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها
�إج��راء تعديل الحق ًا على قيمة توريد ال�سلع �أو الخدمات �إلى عميل يكون
�شخ�ص ًا خا�ضع ًا لل�ضريبة �أو كان كذلك في تاريخ التوريد ،ف�إنه يجب على
ي�صحح �ضريبة مدخالته بحيث تعك�س قيمة ال�ضريبة المح�سوبة
العميل �أن
َ
عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة ال�ضريبية التي �أ�صدر فيها
الإ�شعار الدائن �أو المدين.
 .7في الحاالت التي لم يتلقى فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة المقابل كله
�أو جزء ًا منه نظير التوريد الخا�ضع الذي �أجراه ،ف�إنه يجوز له �أن يخف�ض
�ضريبة مخرجاته عن قيمة ال�ضريبة المح�سوبة على المقابل الذي لم ي�سدد

وذلك في الإقرار ال�ضريبي الذي ي�ستوفي جميع الحاالت الآتية:
�أ� .أن يكونَ ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة قد �أ�ضاف �سابق ًا ال�ضريبة المح�سوبة
ع��ن التوريد الخا�ضع ك�ضريبة مخرجات ف��ي �إق ��راره ال�ضريبي و�سدد
ال�ضريبة الم�ستحقة.
ب� .أن يكون المقابل قد نتج عن توريد �سلع �أو خدمات �أجريت ل�شخ�ص غير
مرتبط.
ج� .أن تكون قد انق�ضت مدة ال تقل عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ التوريد
الخا�ضع.
د� .أن يكون لدى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �شهادة �صادرة من محا�سب
قانوني مرخ�ص له ومعتمد ،تدل على �إجراء �شطب الديون من الدفاتر.
هـ .في الحاالت التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل ب�سدادها تزيد عن مئة
ب�شكل
�ألف ( )100,000ريال ،وكان قد قام بمبا�شرة الإجراءات القانونية ٍ
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ي�ستطيع �أن يقدم ما يدل
ر�سمي دون نتيجة ،ف�إنَّ
َ
على اتخاذ الإجراءات المذكورة ،ك�إ�صدار حكم ق�ضائي �أو �إفال�س المدين
�أو �أمر �صادر عن المحكمة ببدء �أي �إجراء ر�سمي �آخر يثبت المطالبة.
 .8يجب على ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم �أ�سا�س المحا�سبة النقدية المبينة في
المادة ال�ساد�سة والأربعين من هذه الالئحة ،عدم �إجراء �أي تعديل بعدم
ال�سداد المقرر في الفقرة ال�سابعة من هذه المادة.
� .9إذا َّتم �إجراء تعديل على �ضريبة المخرجات وفق ًا للفقرة ال�سابعة من هذه
المادة ،وا�ستلم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الحق ًا كامل المبلغ المقابل
�أو جزء ًا منه ،فعندئذٍ ت�ستحق ال�ضريبة المحت�سبة عن المقابل الذي َّتم
ا�ستالمه الح ًقا ويجب احت�سابها في الإقرار ال�ضريبي عن الفترة ال�ضريبية
التي َّتم ال�سداد فيها ،ويجب �إ�صدار فاتورة �ضريبة جديدة تعك�س هذا
المبلغ الم�ستلم.
 .10على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إذا قام بخ�صم �ضريبة المدخالت عن
توريد ا�ستلمه ولم يقم بال�سداد كام ًال بعد فترة اثني ع�شر �شهر ًا من
تاريخ التوريد� ،أن يخف�ض خ�صم �ضريبة المدخالت بقدر قيمة ال�ضريبة
المح�سوبة على المقابل الذي يبقى دون �سداد في ذلك التاريخ.
 .11في الحاالت التي يتم فيها تعديل �ضريبة المدخالت وفق ًا للفقرة العا�شرة
من هذه المادة ،وقام ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الحق ًا ب�سداد المقابل،
ف�إنه يجوز زي��ادة خ�صم �ضريبة المدخالت وفق ًا لذلك بحيث تعك�س
ال�ضريبة المح�سوبة على المقابل الذي قد َّتم �سداده.
	.12التعديالت المن�صو�ص عليها في ه��ذه ال�م��ادة �ستكون خا�ضعة للقيود
الزمنية المفرو�ضة في النظام �أو هذه الالئحة.

الف�صل الثامن:
الواردات

المادة الحادية واألربعون:
ال�سلع المفتر�ض ا�ستيرادها �إلى المملكة
في الحاالت التي يقوم فيها �شخ�ص اعتباري �أو طبيعي مقيم في المملكة وغير
م�سجل لأغرا�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة ب�إدخال �سلع تزيد قيمتها عن ع�شرة
�آالف ( )10,000ريال �إلى المملكة من دولة ع�ضو �أخرى ولم ي�ستطع في وقت
الإدخال �إثبات �أنَّ ال�ضريب َة قد �سددت عنها في تلك الدولة الع�ضو ،يتم اعتبار
هذا ال�شخ�ص على �أنه قد قام با�ستيراد لتلك ال�سلع لأغرا�ض النظام ،وتكون
ال�ضريبة م�ستحقة عنها.
يكون �إثبات �سداد ال�ضريبة عن طريق تقديم فاتورة �ضريبية �أو م�ستند مماثل
�صدر بموجب �أنظمة الدولة الع�ضو التي َّتم فيها ال�شراء �أو تقديم دليل �آخر
يكون مقبو ًال لدى م�صلحة الجمارك يثبت �أن �ضريبة القيمة الم�ضافة قد
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الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
�سددت عن تلك ال�سلع �أو �أنه لم يتم �شرا�ؤها في تلك الدولة الع�ضو.
المادة الثانية واألربعون:
الإعفاء عند اال�ستيراد
يعفى من ال�ضريبة المتعلقات ال�شخ�صية والهدايا التي يحملها الم�سافرون
�ضمن �أمتعتهم ال�شخ�صية ،وفق ًا لنظام الجمارك الموحد والئحته التنفيذية
المطبق في المملكة.
يعفى من ال�ضريبة ا�ستيراد المعدات للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة
في الحاالت التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار ي�صدر من مجل�س
الإدارة.
في الحاالت التي يكون فيها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة مخو ًال ب�سداد ال�ضريبة
على ال��واردات من خالل الإق��رار ال�ضريبي ،ال ي�سري الإعفاء ال�ضريبي على
ال�سلع الم�ستوردة التي َّتم �إعفاءها من الر�سوم الجمركية وف ًقا لنظام الجمارك
الموحدَّ � ،إل على ال�سلع التي تقرر م�صلحة الجمارك �أو �أي م�صلحة مماثلة في
دولة ع�ضو �أخرى� ،إنَّ الر�سوم الجمركية بالن�سبة لها لم تكن واجبة التح�صيل
عند اال�ستيراد.
المادة الثالثة واألربعون:
تح�صيل ال�ضريبة عن الواردات عند دخولها �إلى المملكة
على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة عند ا�ستيراد ال�سلع �أن يقدم رقم تعريفه
ال�ضريبي �إلى م�صلحة الجمارك.
تقوم م�صلحة الجمارك ب�إ�صدار بيان �إلى ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة عن كلِّ
�شهر يقوم فيه بعمل ا�ستيراد �سلع ،وتبين فيه قيمة ال�سلع الم�ستوردة وقيمة
ال�ضريبة التي َّتم تح�صيلها عنها ،ويجوز �إتاحة البيان �آل ًيا.
المادة الرابعة واألربعون:
�سداد ال�ضريبة على اال�ستيراد عبر الإقرار ال�ضريبي
 .1يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة تقديم طلب �إلى الهيئة بتفوي�ضه �سداد
ال�ضريبة عن اال�ستيراد الذي يجريه عبر �إقراره ال�ضريبي وذلك بد ًال من
�أن تقوم م�صلحة الجمارك بتح�صيل ال�ضريبة عند الإفراج الجمركي.
 .2يجوز تقديم الطلب فقط ،وللهيئة �أن توافق على الطلب في الحاالت الآتية:
�أ� .إذا ا�ستخدم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الفترة ال�ضريبية ال�شهرية ويعتزم
ا�ستيراد �سلع مرة كل �شهر على الأقل.
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ب� .إذا ا�ستطاع ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إثبات �أن جميع �إقراراته ال�ضريبية
والمبالغ الم�سددة من قبله خالل االثني ع�شر �شهر ًا الأخيرة� ،أو �أي مدة
�أقل َّتم اعتباره خاللها ك�شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة ،قد تمت �ضمن المواعيد
المقررة ،و�أنه قد �أوفى بجميع التزاماته الأخرى المتعلقة ب�ضريبة القيمة
الم�ضافة.
ج� .إذا قدم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إثبات ًا كافي ًا با�ستقرار وثبات حالته
المالية.
 .3للهيئة رف�ض الطلب �أو �إلغاء التفوي�ض القائم �إذا ر�أت �أن هناك مخاطرة
تتمثل في ع��دم �سداد �ضريبة القيمة الم�ضافة �أو �إذا تخلف ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة عن الوفاء ب�أي التزامات عالقة بالن�سبة �إلى �ضريبة
القيمة الم�ضافة.
 .4على الهيئة �إلغاء التفوي�ض القائم �إذا لم يعد ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
م�ؤه ًال لذلك �أو �إذا طلب ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �إلغاء التفوي�ض.
 .5يجب على الهيئة �إب�لاغ ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة وم�صلحة الجمارك
بموجب �إخطار عن الموافقة على الطلب �أو رف�ضه �أو �إلغاء التفوي�ض وتاريخ
نفاذ ذلك.
	.6اعتبار ًا من تاريخ نفاذ الموافقة على التفوي�ض تكون الهيئة م�س�ؤولة عن
تح�صيل ال�ضريبة عن الواردات التي يقوم بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
المفو�ض ،وت�ستمر هذه الم�س�ؤولية حتى �إلغاء التفوي�ض الممنوح له.
 .7وعلى م�صلحة الجمارك عدم تح�صيل ال�ضريبة على �أي توريدات الحقة
يقوم بها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة المفو�ض.
عند الموافقة على التفوي�ض ،يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يخطر
م�صلحة الجمارك بالموافقة قبل �إجراء �إقرار اال�ستيراد التالي.

الف�صل التا�سع:

احت�ساب ال�ضريبة الم�ستحقة
المادة الخامسة واألربعون:
احت�ساب ال�ضريبة
ما لم يختار ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة احت�ساب �صافي ال�ضريبة الم�ستحقة
عن الفترة ال�ضريبية على �أ�سا�س المحا�سبة النقدية وف ًقا للمادة ال�ساد�سة
والأربعين من هذه الالئحة� ،أو ما لم يقدم ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ال�سلع
الم�ؤهلة الم�ستعملة وف ًقا للمادة الثامنة والأربعين من هذه الالئحة ،ف�إنَّ �صافي
ال�ضريبة الم�ستحقة على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة فيما يتعلق بالفترة
ال�ضريبية تحت�سب من خالل طرح �إجمالي �ضريبة المدخالت ،بما في ذلك
�ضريبة المدخالت على ال��واردات الم�سموح بها لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
خ�لال الفترة ال�ضريبية ،من �إجمالي �ضريبة المخرجات الم�ستحقة عن
كافة التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة التي يقدمها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
في المملكة خالل الفترة ال�ضريبية .وتعرف طريقة الح�ساب هذه بالطريقة
المحا�سبية وف ًقا لأ�سا�س الفاتورة.
يجري ح�ساب ال�ضريبة عن قيمة ال�ت��وري��دات التي ت�شمل �ضريبة القيمة
الم�ضافة من خالل تطبيق المعادلة الآتية:
ال�ضريبة = المقابل × معدل ال�ضريبة
( )+ %100معدل ال�ضريبة
حيث يعبر عن معدل ال�ضريبة بالن�سبة المئوية.
المادة السادسة واألربعون:
المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي
 .1يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يختار احت�ساب �صافي ال�ضريبة
الم�ستحقة عن الفترة ال�ضريبية على �أ�سا�س المحا�سبة النقدية ك�إ�ستثناء
لطريقة المحا�سبة على �أ�سا�س الفاتورة ،ح�سبما هو مبين في المادة
الخام�سة والأربعين من هذه الالئحة� ،شريطة �أن تكون قيمة توريداته
ال�سنوية الخا�ضعة لل�ضريبة في ال�سنة التقويمية ال�سابقة ال تتجاوز مبلغ ًا قدره
خم�سة ماليين ( )5,000,000ريال ،و�أن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في
ال�سنة التقويمية الحالية ال تتجاوز خم�سة ماليين ( )5,000,000ريال ،مع
مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة.
عند الموافقة يجب �أن ت�شعر الهيئة ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بقبول طلبة.
 .2ال يحق لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة اتباع �أ�سا�س المحا�سبة النقدية .اذا
كان قد تلقي ا�شعار ًا من الهيئة يفيد عدم التزامه ب�أحكام �ضريبة القيمة
الم�ضافة خالل االثني ع�شر �شهرا ال�سابقة.
ً
 .3على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي ي�ستخدم المحا�سبة وفقا للأ�سا�س
النقدي� ،أن ي�شمل �إقراره ال�ضريبي �ضريبة المخرجات و�ضريبة المدخالت
فقط ،عن توريدات ال�سلع والخدمات في حدود ما تم �سداده.
 .4يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة المطالبة با�ستخدام المحا�سبة وفقاً
للأ�سا�س النقدي في نف�س الوقت ال��ذي يقدم فيه طلب ًا بالت�سجيل �أو
الح�صول على رقم التعريف ال�ضريبي الخا�ص به من الهيئة .كما يجوز
لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي لم يتقدم بالطلب ال�سابق ،المطالبة
با�ستخدام المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي عبر التقدم بطلب �إلى الهيئة،
�شريطة �أن يكون له الحق في القيام بذلك.
 .5يبد�أ نفاذ تغيير الأ�سا�س المحا�سبي من تاريخ الفترة ال�ضريبية التي تلي
الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب .و تقوم الهيئة ب�إ�شعار ال�شخ�ص
الخا�ضع لل�ضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.

	.6الإق ��رار ال�ضريبي عن الفترة ال�ضريبية الأول ��ى التي تلي االنتقال من
المحا�سبة وفق ًا لأ�سا�س الفاتورة �إلى المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي،
يجب �أن يت�ضمن تعديل �ضريبة المخرجات و�ضريبة المدخالت ،بما
يعك�س ال�ضريبة المحت�سبة على المبالغ غير الم�سددة المتعلقة بالتوريدات
الخا�ضعة التي �أجراها او تلقاها ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة في تاريخ
التغيير.
 .7للهيئة طلب �أدلة تثبت قيمة التوريدات ال�سنوية المودعة لل�شخ�ص الخا�ضع
لل�ضريبة ،ولها رف�ض الطلب �إذا لم تقتنع ب�أن ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة
له الحق في ا�ستخدام المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي.
 .8يجب على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي تمت الموافقة على ا�ستخدامه
طريقة المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي �أن ي�شعر الهيئة خالل ع�شرين
( )20يوم ًا من التاريخ الذي تبين له �أنه زال عنه الحق في ا�ستخدام هذه
الطريقة من خالل التقدم �إل��ى الهيئة بطلب ا�ستخدام المحا�سبة وفق ًا
لأ�سا�س الفاتورة ،وفق ًا للمادة الخام�سة والأربعين من هذه الالئحة.
 .9يجوز لل�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي �أ�ستخدم طريقة المحا�سبة وفق ًا
للأ�سا�س النقدي لمدة ال تقل عن �سنتين( )2اثنتين� ،أن يتقدم �إلى الهيئة
بطلب ا�ستخدام المحا�سبة وفق ًا لأ�سا�س الفاتورة.
 .10يبد�أ ا�ستخدام المحا�سبة وفق ًا لأ�سا�س الفاتورة من بداية الفترة ال�ضريبية
التالية .ويجب �أن ت�شعر الهيئة ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة بالتغيير وتاريخ
بدء نفاذه.
	.11الإق ��رار ال�ضريبي عن الفترة ال�ضريبية الأول��ى التي تلي االنتقال من
المحا�سبة وفق ًا للأ�سا�س النقدي �إلى المحا�سبة وفق ًا لأ�سا�س الفاتورة،
يجب �أن يت�ضمن تعديل �ضريبة المخرجات و�ضريبة المدخالت ،بما
يعك�س ال�ضريبة المحت�سبة على التوريدات الخا�ضعة التي �أجراها �أو تلقاها
ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة دون �سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
المادة السابعة واألربعون:
الأ�شخا�ص الملزمون ب�سداد ال�ضريبة
في الحاالت التي تن�ص فيها االتفاقية على �أن العميل الخا�ضع لل�ضريبة ملزم
ب�سداد ال�ضريبة على التوريد الم�ستلم من مورد غير مقيم ،ف�إنه يجب �أن يتم
�سداد ال�ضريبة عن طريق �آلية االحت�ساب العك�سي ،ويجب على العميل الخا�ضع
لل�ضريبة االقرار عن �ضريبة المخرجات على التوريد و�أي �ضريبة مدخالت
قابلة للخ�صم (�إلى الحد الذي يمكن للعميل �أن ي�ستفيد من خ�صم �ضريبة
القيمة الم�ضافة على المدخالت) في الإقرار ال�ضريبي لتلك الفترة ال�ضريبية.
لأغرا�ض النظام وهذه الالئحة فانه في الحاالت التي يتم فيها توريد خدمات
�إلكترونيا في المملكة عن طريق و�سيط الإنترنت �أو بوابة تعمل كو�سيط لمورد
غير مقيم ،ف�سوف ُيفتر�ض �أن م�ش ّغل الو�سيط �أو البوابة يت�صرف با�سمه
الخا�ص ولكن نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات الذي هو م�س�ؤول
عن �سداد ال�ضريبة عند توريدها ،مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ال ي�سري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل
من الآتي:
�أ� .إذا تم الذكر �صراح ًة �أن المورد غير المقيم هو المورد �أثناء اجراء عملية
البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي
الفاتورة �أو الإي�صال ال�صادر من م�ش ّغل الو�سيط �أو البوابة.
ب� .إذا لم ي�صرح م�شغل الو�سيط �أو البوابة بتحميل العميل قيمة التو�صيل
�أو قيمة ال�سلع نف�سها ،ولم ي�ضع ال�شروط واالحكام العامة بالن�سبة الى
التوريد.
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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

إعداد :حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

يف هذا املقال نستكمل مناقشة موضوع اخلطط الفعالة لفحص املكلفني ،حيث ناقشنا
يف املقال السابق أهمية التخطيط للفحص ،ومــا هي العوامل الواجب أخذها يف
احلسبان يف إعداد اخلطط لربنامج فحص فعال .ونناقش يف هذا اجلزء كيف يتم إعداد
خطط الفحص على املستويات االسرتاتيجية والتنفيذية ،وعلى مستوى احلالة ،وكيف
ميكن تقييم اخلطط ،ونقاط رئيسة يف تصميم إدارات الضرائب.
الخطوة األولى :تقسيم /تصنيف أعداد المكلفين:

ثال ًثا :كيف يتم إعداد خطة استراتيجية للفحص

التخطيط اال�ستراتيجي لبرنامج الفح�ص هو جزء من اال�ستراتيجية العامة
للإدارة ال�ضريبية .وهذا يتطلب �إعداد خطة عمل لبرنامج الفح�ص تحتوي على
تف�سير الكيفية التي �سيتم بها �إدارة وظيفة الفح�ص لتحقيق الأهداف الرئي�سة.
ويتم ذلك عبر خم�س خطوات مت�سل�سلة ( �أ  -ج) المو�صوفة �أدناه.
وكما يالحظ يتعين �أن تتعامل الخطط مع مجموعة وا�سعة ومتنوعة من �أهداف
الفح�ص ،واال�ستراتيجيات -خارجية (مثل عدم امتثال المكلفين) وداخلية
(مثل قدرات ومهارات الفاح�صين -في كل من الإدارة العامة والفروع� .إن �إعداد
خطة فح�ص وف ًقا للخطوط المبينة �أدناه يوفر �صورة وا�ضحة عن كيفية م�ساهمة
الفح�ص بتحقيق �أهداف الهيئة ،مع م�ؤ�شرات وا�ضحة عن الم�ساهمات المطلوبة
من جميع الأطراف المعنية ببرنامج الفح�ص ،وعن كيفية قيا�س الأداء.
رابع ًا :كيف يتم إعداد خطة فحص تنفيذية؟

بنا ًء على الخطة اال�ستراتيجية ،تحدد الخطة التنفيذية �أعداد حاالت الفح�ص
التي �سيتم تنفيذها ،و�أعداد ومراتب الفاح�صين الم�شاركين ،وح�صة كل فرع
من حاالت الفح�ص� .سنورد �أدناه المثال  2عن خطة فح�ص تنفيذية مع و�صف
لكل عن�صر فيها .وفيما يلي و�صف لخطوات اعداد الخطة:

لمواءمة الت�صنيف الإداري والتخ�ص�صات في هيئة ال�ضرائب .من ال�ضروري
ت�صنيف وتق�سيم �أعداد المكلفين في كل فرع �إلى الأ�صناف الرئي�سة :كبار مكلفين،
و�أوا�سط مكلفين ،و�صغار مكلفين .وبا�ستعمال بيانات الت�سجيل وبيانات الإقرارات،
يتعين التف�صيل الأكثر في الت�صنيف في مجموعات �أ�صغر متجان�سة على �أ�سا�س:
الن�شاط الرئي�س للمكلف.
موقع الن�شاط.
نوع االلتزام ال�ضريبي على المكلف� -ضريبة قيمة م�ضافة� ،ضريبة دخل،
ا�ستقطاع على الأجور والرواتب� ،ضريبة انتقائية.
	الكيان القانوني� :شركة �أموال ،فرد� ،شركة ت�ضامن ،كيان ا�ستئمان.
عمر الن�شاط :مثال جديد ،م�ؤ�س�س منذ فترة.
نطاق الن�شاط :محلي �أو متعدد الجن�سيات.
نطاقات �إجمالي الدخل.
مثال :قد يتمثل كبار المكلفين الـ  325في الآت��ي 35 :م�ؤ�س�سة م�صرفية �أو
مالية؛ � 45شركة تنقيب؛  45ات�صاالت وتقنية معلومات؛  80ت�صني ًعا؛  35تطوير
عقارات و�إن�شاءات؛  65خدمات و�صناعات �أخرى؛ و  20وكالة حكومية .من الـ
 80في مجال الت�صنيع ،هناك � 45شركة �أجنبية ما ن�سبته  % 25منها تعمل في
مناطق عديدة في الدولة.
حيث �إن لكل فئة من كبار المكلفين �سماتها و�أخطارها الخا�صة ،ف�إن تق�سيم �إجمالي
الأعداد �إلى مجموعات �أ�صغر محددة ي�سمح بتوجيه العمل للتعامل مع المخاطر.
مثال  2عن هيكل نموذجي لخطة فح�ص تنفيذية مع �شرح لها.
ت�شمل خطة الفح�ص التنفيذية العنا�صر الآتية:
�أ	.الأهداف
ب	.اال�ستراتيجيات
ت	.الأعمال
ث	.الموارد
ج	.الأوقات
ح .مقايي�س الأداء
خ	.الم�س�ؤولية والمحا�سبة.
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�أ .الأه��داف :تتم �صياغة كل هدف ب�شكل وا�ضح ،ويجب �أن يكون متوائ ًما مع
الخطة العامة للهيئة ،و�أن يت�سم الهدف بالآتي :محدد؛ يمكن قيا�سه؛ يمكن
تحقيقه؛ واقعي؛ ويتم في وقته .مثال ،لإكمال هدف الهيئة المتمثل في تح�سين
االلتزام ،ربما يكون هدف الفح�ص :تطبيق و�سائل تعتمد على تحليل المخاطر
في اختيار الحاالت.
ب .اال�ستراتيجيات :فيما يتعلق بكل هدف يجب �أن تتعامل اال�ستراتيجيات مع
المخاطر التي ت�ؤثر في تحقيق الأهداف .مثال :فيما يتعلق بالهدف �أعاله ،قد
ت�شتمل اال�ستراتيجيات على الآتي� :إعداد مجموعة موا�صفات �أ�سا�سية لكبار
المكلفين؛ وتطبيق �أنظمة ت�صنيف �آلي لدرجة المخاطر التي ي�شكلها كل منهم.
ت .الأع��م ��ال :ت�ح��دد الأع �م��ال المطلوبة لتنفيذ اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ات .مثال:
لال�ستراتيجية ال�م��ذك��ورة �أع�ل�اه ،ق��د ت�شمل الأع �م��ال الآت ��ي� :إع ��داد نموذج
موا�صفات فنية وقاعدة بيانات؛ ت�سجيل الموا�صفات لأكبر  300مكلف في قاعدة
البيانات؛ تطوير �أدوات تحليل ت�ستنطق قاعدة البيانات ( تبحث فيها وتتو�صل
�إلى نتائج)؛ تعيين درجة مخاطرة لكل واحد من �أكبر  300مكلف.
ث .الموارد :يجب التعبير عن الموارد ب�أعداد موظفين �أعداد موظفين بدوام
كامل لتنفيذ العمل .مثال 4 :موظفين لمدة � 3أ�شهر ي�ساوي موظ ًفا واحدً ا لمدة
�سنة .وما لم يتم تخ�صي�ص موارد للأعمال تكون الخطة مجرد قائمة �آمال.

تعيين الموارد ي�ؤدي �إلى تعيين �أولويات.
ج .الأوق��ات :تحدد الأوق��ات معالم الأعمال .مثال ،يتعين �إعداد �سجل قاعدة
بالموا�صفات الفنية لكبار المكلفين بتاريخ  ،2016/6/30تعك�س الأوقات � ً
أي�ضا
الأولويات.
ح .مقايي�س الأداء :يتعين التعبير عن مقايي�س الأداء بم�ؤ�شرات قابلة للقيا�س
ب�ش�أن اال�ستراتيجية المعنية .مثال قد يكون م�ؤ�شر الأداء كالآتي :ن�سبة  %75من
حاالت فح�ص كبار المكلفين المختارة على �أ�سا�س تحليل موا�صفات المكلفين
يتم بحلول يناير .2018
خ .تحديد الأ�شخا�ص :تحديد م�س�ؤولية الأ�شخا�ص فيما يتعلق بهذه اال�ستراتيجية
�أو العمل .ثم يتعين ت�ضمين ذلك في تقييم الأداء /اتفاقية العمل لل�شخ�ص
المعني .ويتعين التحديد واالبتعاد عن ا�ستعمال م�صطلحات عامة مثل
جميع المديرين �أو المحافظ .ويكون تحديد الم�س�ؤولية مث ًال كالآتي :تعيين مهمة
�إعداد موا�صفات فنية لكبار المكلفين لإدارة البحوث والتخطيط في �إدارة كبار
المكلفين.
مثال :3مثال عن خطة فحص تنفيذية أساسية
برنامج الفحص السنوي 1 :يناير  31 -ديسمبر  .

موظف
يوم لحاالت
الفحص
الكامل

عدد حاالت
الفحص
الكامل

إجمالي
حاالت
الفحص

نسبة
التغطية

موظف
لحاالت عدد حاالت
يوم
الفحص
الفحص
المحدد
المحدد
100

2.000

33

133

41

1.500

60

210

18

100

300

8

193

643

13

تصنيف
المكلفين

أعداد
المكلفين

أعداد
الفاحصين

إجمالي
موظف
يوم

كبار

325

20

4.000

2.000

أواسط

1.118

15

3.000

1.500

150

صغار

3.514

10

2.000

1.000

200

1.000

إجمالي

4.957

45

9.000

4.500

450

4.500
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�أ -تكون خطط الفح�ص عاد ًة �سنوية ،لكنه يمكن تعديلها لتكون ن�صف �سنوية
بق�سمة عدد موظف يوم وع��دد ح��االت الفح�ص على اثنين .وتكون التواريخ
متوائمة مع خطة الهيئة عاد ًة على �أ�سا�س �سنة مالية.
ب -تق�سيم وت�صنيف المكلفين يكون على �أ�سا�س نطاقات �إجمالي الدخل.
ج -عدد المكلفين الم�سجلين.
د -معدل عدد موظفي الفح�ص المتوافرين للفترة المحددة.
هـ -موظف فح�ص يوم متوافر� .ضرب عدد  200يوم بعدد موظفي الفح�ص
المتوافرين ،على �أ�سا�س :عدد �أيام ال�سنة  365؛ ناق�ص  135يو ًما لعطل نهاية
الأ�سبوع ،والعطل العامة والإجازات؛ ناق�ص  30يو ًما تدري ًبا ومهام �أخرى.
و -موظف يوم لحاالت الفح�ص المحدد .في هذا المثال ،تم تخ�صي�ص %50
من وقت الفح�ص لحاالت الفح�ص المحدد (بند واحد).
ز -عدد حاالت الفح�ص المحدد على �أ�سا�س معدل موظف يوم للقيام بفح�ص
واحد :في هذا المثال :كبار  20 -يو ًما؛ �أوا�سط 10 -؛ و�صغار  .5 -وهذا يعني
حالة فح�ص محدد (بند محدد) بفريق فح�ص مكون من فاح�صين اثنين
ي�ستغرق ما معدله � 10أيام (� 2أ�سبوع) وبما ي�ساوي  20موظف يوم.
ح -موظف يوم لحاالت الفح�ص الكامل .في هذا المثال ،تم تخ�صي�ص ن�سبة
 %50من وقت الفح�ص للفحو�ص ال�شاملة.
ط  -عدد حاالت الفح�ص الكامل على �أ�سا�س معدل يوم لإكمال حالة فح�ص
واحدة :كبار 60 -؛ �أوا�سط 25 -؛ و�صغار � .10-أي لإكمال حالة فح�ص �شامل
واحدة ي�ستغرق ما معدله  30يو ًما ( � 6أ�سابيع) �أي ما يعادل  60موظف يوم.
�إذا كان الفريق مكو ًنا من  3فاح�صين ،فالوقت الم�ستغرق يكون  20يو ًما (4
�أ�سابيع)� ،أي ما يعادل  60موظف يوم.
ي� -إجمالي حاالت الفح�ص :مجموع حاالت فح�ص محدد (بند واحد)  +حاالت
الفح�ص ال�شامل.
ك -ن�سبة التغطية :التغطية ت�ساوي عدد حاالت الفح�ص معبر عنها بن�سبة من
�إجمالي عدد المكلفين ،كبار %41 = 325/133؛ �أوا�سط%18 = 1118/210 :؛
�صغار%8 = 3514/300 :؛ و�إجمالي  = 4957/643ن�سبة تغطية .%13
الخطوة الثانية :تحديد المخاطر الرئيسة التي يتعين التعامل معها
وتصنيف فئات المكلفين.

من المتعارف عليه �أنه ال يمكن لبرنامج فح�ص في �إدارة �ضرائب فح�ص جميع
المكلفين �أو التعامل مع جميع المخاطر ،لذلك من ال�ضروري و�ضع �أولويات
للمخاطر من الأولويات البديهية والأ�سا�سية �أن كبار المكلفين يمثلون خط ًرا �أكبر
من �أوا�سط المكلفين ،وه�ؤالء بدورهم يمثلون خط ًرا �أكبر من �صغار المكلفين،
كما هو مبين في المثال �أعاله .لكن يتعين على �إدارة ال�ضرائب �أن تقوم وبدرجة
�أكبر من التف�صيل بو�صف المخاطر وتحديد �أولويات للتعامل معها وتعيين
درجة مخاطرة لكل حالة .وباتباع المثال الوارد �أعاله ،ف�إن ال�شركات متعددة

الجن�سيات تمثل درجة مخاطرة �أكبر مقارنة بال�شركات المحلية ب�سبب الفر�ص
المتاحة للأولى لترحيل الأرباح �إلى الخارج .لذلك يمكن تعيين درجة مخاطرة
عليا لترحيل الأ�سعار ،وحيث يوجد � 45شركة متعددة الجن�سيات يتم في هذه
الحالة تعيين -درجة مخاطرة عليا -لهذه الفئة من المكلفين .وفي المقابل،
ف�إن الم�ؤ�س�سات الحكومية الـ  20التي تخ�ضع لأنظمة �شديدة ،وهي ممتثلة ال
تمثل �إال درجة مخاطر متدنية.
الخطوة الثالثة :تحديد موارد الفحص المتاحة.

عدد حاالت الفح�ص التي يمكن �إكمالها ترتبط ب�شكل مبا�شر بالموارد (�أعداد
الموظفين والمخ�ص�صات المالية) المعتمدة لبرنامج الفح�ص .على م�ستوى
الهيئة يتم اتخاذ قرار حول الن�سبة من موارد الهيئة التي يتعين تخ�صي�صها
لوظائف الفح�ص ،وتق�سيم هذه الموارد بين الإدارة العامة (ت�صميم برامج
الفح�ص ،ومراقبة تنفيذها ،وتوفير الدعم لها) والفروع التنفيذية (التي تقوم
بالفح�ص) .كما يتعين الأخذ في الح�سبان ،عوامل مثل �إج��ازات الموظفين،
والأوقات الأخرى غير المكر�سة مبا�شرة للفح�ص مثل �أوقات التدريب.
الخطوة الرابعة :تعيين الموارد للعمل في المجاالت التي تمثل
المخاطر األشد/األعلى.

لتحقيق الأث��ر الأكبر على االلتزام ،يتعين �أن يتم توزيع الموارد وبما يحقق
تواز ًنا بين فئات المكلفين و�أن��واع ال�ضرائب ،ومع ذلك التعامل مع الأخطار
الرئي�سة على االلتزام .ولتب�سيط ذلك� ،إذا كان معظم الخطر يتركز في فئة
كبار المكلفين ،ف�إن تخ�صي�ص الموارد المبين في المثال � 3أعاله� :إجمالي 50
موظف فح�ص :الإدارة العامة � ،5-إدارة كبار المكلفين � ،20 -أوا�سط المكلفين
 � ،15صغار المكلفين 10 -؛ وباتباع المثال في الخطوة الثانية �أعاله %25 ،منالفاح�صين في وحدة كبار المكلفين يخ�ص�صون لفح�ص ال�شركات ال�صناعية
متعددة الجن�سية ،بينما يعين  %5فقط لفح�ص الهيئات الحكومية .كما قد يكون
من ال�ضروري � ً
أي�ضا تحديد مقدار العناية التي يتعين �إيال�ؤها لفئات المكلفين
المعنيين المبينة في الخطوة الأولى �أعاله.

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

يجب �أن يتم �إجراء تقييم فيما يتعلق بالتعامل الأف�ضل مع المخاطر .مثال :هل
يكفي �إجراء فح�ص مكتبي� ،أم �أنه من ال�ضروري القيام بفح�ص �شامل؟ كلما
كانت المعلومات حول بيئة الن�شاط وحجم المخاطر التي يمثلها �أف�ضل ،زادت
القدرة على اختيار الأ�سلوب الأف�ضل للتعامل معه.
الخطوة السادسة :تخصيص الوقت ألساليب الفحص.

تعتمد تغطية الفح�ص على �أ�سلوب وفترة الفح�ص� .أ�ساليب الفح�ص المو�صوفة
في ال�شكل � 1أع�لاه يمكن ا�ستعمالها في جميع فئات المكلفين ،لكن الوقت
الم�ستغرق لإكمال الفح�ص يختلف بدرجات كبيرة من فئة مكلفين �إلى �أخرى.
في المثال في ال�شكل � 3أعاله ،معدل الوقت لإكمال فح�ص �شامل هو :مكلف
كبير 60 -موظف ي��وم ،مكلف و�سط 25 -موظف ي��وم ،ومكلف �صغير10 -
موظف يوم .العوامل التي ت�ؤثر في الوقت المحدد الم�سموح به لإكمال الفح�ص
ي�شمل الآتي :نطاق الفح�ص؛ �أ�سلوب الفح�ص؛ نوع المكلف؛ م�ستوى مهارات
الفاح�صين؛ وعدد الفاح�صين العاملين على الحالة.
الخطوة السابعة :تحديد عدد حاالت الفحص التي يتعين تنفيذها/إكمالها:

با�ستعمال -موظف/يوم -المحددة لنوع العمل ،والوقت ال�ضروري ال�ستكمال
نوع الفح�ص المحدد ،يمكن تحديد عدد حاالت الفح�ص التي يمكن تنفيذها.
با�ستعمال ال�شكل � 3أع�لاه ،في فئة كبار المكلفين ،فقد تم تخ�صي�ص 2000
موظف ي��وم -لحاالت الفح�ص المحدد (بند واح��د) وعلى �أ�سا�س  20يومالعدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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فحص المكلفين
لفح�ص البند المحدد ،وهذا ي�ساوي  100حالة فح�ص؛ و " 2.000موظف
يوم -للفح�ص ال�شامل وعلى �أ�سا�س  60يو ًما للفح�ص الواحد ،وهذا ي�ساوي 33
فح�صا� ،أي �إجمالي حاالت فح�ص  .133ويتم تطبيق ذلك على مختلف �أنواع
ً
الفح�ص ،وكذلك �إذا �أمكن على الفئات المبينة في الخطوة الأولى.
الخطوة الثامنة :تحديد التغطية.

تق�سيم عدد المكلفين الذين �سيتم فح�صهم على عدد المكلفين الم�سجلين
يظهر ن�سبة التغطية .في المثال � 3أع�لاه ،ف��إن فح�ص  133حالة من كبار
المكلفين البالغ عددهم  325يعني ن�سبة تغطية ت�ساوي .%41
الخطوة التا�سعة :مراجعة وتنقيح التغطية ل�ضمان �إيالء العناية الكافية لجميع
جوانب المخاطر العالية.
خ�لال �إع��داد خطط الفح�ص ،يجب دائ ًما الرجوع �إل��ى المخاطر المحددة
و�أولوية العمل ل�ضمان �أن التغطية مالئمة لم�ستوى الخطر المعين لكل مجموعة.
�إذا كانت �إدارة ال�ضرائب محظوظة ب�أن لديها موارد كافية ،يمكن �إعداد الخطة
بترتيب مختلف -1 :تحديد م�ستوى التغطية المطلوبة ،مثال :فح�ص ن�سبة %50
من �شركات الإن�شاءات الكبيرة ،ومن ثم تحديد عدد الفاح�صين المطلوبين
لذلك .وحيث �إن �إدارات ال�ضرائب لديها موارد محدودة ي�صبح من ال�ضروري
تحديد التغطية على �أ�سا�س عدد الفحو�ص التي يمكن تنفيذها من قبل العدد
المتوافر من الموظفين ،وتغيير ن�سبة التغطية بتغيير مزيج �أ�ساليب الفح�ص
(فح�ص بند واحد �أو فح�ص �شامل) .في المثال �أعاله ،ف�إن تغيير ن�سبة الفح�ص
المحدد ( 2.000موظف يوم) �إلى الفح�ص ال�شامل ( 2.000موظف يوم)
والتي هي في المثال � 1 : 1إلى مزيج بن�سبة  1 : 3ي�ؤدي �إلى ( 3.000موظف
يوم) للفح�ص المحدد و ( 1.000موظف يوم) للفح�ص ال�شامل وينتج عنه
فح�صا �شام ًال ،وهذا ي�ساوي ن�سبة تغطية مقدارها
فح�صا محددًا  و ً 17
ً 150
 %51بد ًال من  %41في الحالة ال�سابقة وبنف�س العدد من الموظفين.
الخطوة العا�شرة :تجميع النتائج في خطة فح�ص وطنية �شاملة.
بتجميع خطط الفح�ص المختلفة :كبار مكلفين� ،أوا��س��ط مكلفين ،و�صغار
المكلفين؛ يتم �إن�شاء خطة فح�ص وطنية تظهر توزيع الموارد المتاحة في
الفروع على مختلف قطاعات المكلفين.
عندما تكتمل الخطة ،يتم اختيار حاالت المكلفين التي تتطابق مع الموا�صفات
الفنية المحددة ليتم فح�صها .مثال� ،إذا �أظهرت الخطة وجوب فح�ص 25
�شركة �صناعية متعددة الجن�سية ،فمن ال�ضروري تحديد المكلفين ممن تنطبق
عليهم هذه الموا�صفات .وبا�ستعمال درجات المخاطرة المعينة للمكلفين يتم
اختيار �أعلى  25مكل ًفا (في درجة المخاطرة) وتعيينهم لفرق الفح�ص ذات
المهارات ال�ضرورية لإجراء الفح�ص.
تفا�صيل الخطة التنفيذية تعتمد على توافر و�صحة المعلومات والموظفين.
�إن ج��ودة �أي خطة تكون بمقدار ج��ودة و�صحة البيانات التي تعتمد عليها.
الخطوة الأولى ،وهي تق�سيم وت�صنيف المكلفين تعتمد ب�شكل وا�ضح على توافر
معلومات �صحيحة وموثوقة تمكن من ت�صنيف المكلفين في الفئات المعنية.
يمكن التعامل مع المخاطر فقط بعد �أن يتم تحديدها ب�شكل �صحيح .ويجب �أن
تكون الأوقات المحددة لإنجاز الحاالت قابلة للتحقق ،ويتعين �أن تكون الموارد
متوافرة فعل ًيا ومدربة على �أنواع الفح�ص الواردة في الخطة.
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خامس ًا :كيف يتم إعداد خطة فحص حالة؟

الإجراء الذي يتم لإعداد خطة فح�ص مهم ل�ضمان تطبيق الفاح�ص للأ�ساليب
ال�صحيحة المتعلقة بالمخاطر الخا�صة ولإكمال الفح�ص بما يتطابق مع
�سيا�سات وخطط و�إج ��راءات برنامج الفح�ص .والخطة هي بمنزلة �ضمان
للفاح�صين ،و�آلية فح�ص ومراجعة لمديري الفح�ص وب�شكل متنام للمكلفين من
حيث اتفاق هذه الأطراف على الخطة الموثقة التي تمثل �سج ًال لما يتعين عمله
في الفح�ص ،والتي يجب �أن تحدد بو�ضوح الم�س�ؤوليات .ومع �أنه يتم �إعدادها
في بداية الفح�ص� ،إال �أنها يجب �أن تت�سم بالمرونة بحيث يمكن تعديلها في
حال ظهور م�سائل جديدة خالل الفح�ص .على �سبيل المثال ،قد تدعو الحاجة
للتحول �إلى فح�ص �شامل �أو �إلى تحقيق حول غ�ش في حال اكت�شاف دليل على
ذلك خالل الفح�ص .يجب �أن تت�ضمن خطة الفح�ص المراحل الآتية:
المرحلة األولى :فهم العمل المطلوب والنتائج المتوقعة.

يتعين �أن يفهم الفاح�ص ال�سبب الكامن وراء اختيار هذه الحالة المحددة
للفح�ص .وت�شمل الأ�سباب :الخطر الذي تنطوي عليه الحالة؛ �أو �أ�سبا ًبا �أخرى
�أدت �إلى اختيار المكلف؛ الغر�ض من الفح�ص؛ مثال توعوي تعليمي للمكلف� ،أو
فح�ص م�سك ال�سجالت� ،أو اكت�شاف التجنب ال�ضريبي� ،أو كجزء من م�شروع
لقيا�س االلتزام .وقد تكون النتائج المتوخاة من الفح�ص متعلقة �أو غير متعلقة
بالإيرادات ،وقد ت�شمل :تحديد م�ستوى االلتزام؛ تعديل �أرباح المكلف الناق�صة؛
زيارة ا�ست�شارية لتعليم وتوعية المكلف� ،أو مراجعة م�سك ال�سجالت.
المرحلة الثانية :فهم تاريخ المكلف في االلتزام.

المرحلة السابعة :تحديد فترات الفحص/المراجعة.

ع��دد الفترات ال�ضريبية ال�م��راد فح�صها تحدد المراحل التالية لخطط
الفح�ص .وم��ا لم تكن هناك م�ؤ�شرات وا�ضحة �إل��ى ت�سديدات ناق�صة في
الفترات ال�سابقة ،يجب �أن تركز الخطة على فح�ص الفترة ال�ضريبية الأخيرة.
المرحلة الثامنة :إدارة الموارد والوقت.

تحديد الموارد المطلوبة للقيام بالفح�ص وف ًقا للنطاق المحدد� .إن حجم
الفح�ص ودرجة تعقيده ومدة كل عمل في الفح�ص ،وخبرات الفاح�صين ،تلعب
دو ًرا في تقدير المتطلبات .ويجب تحديد الأطر الزمنية والمراحل في عملية
الفح�ص لتي�سير مراقبة تقدم الأعمال ،مثال :مقابالت المكلف؛ مقابالت
�أط��راف ثالثة ،معاينة المواقع؛ معاينة الم�ستندات؛ �إكمال التحليل؛ �إ�صدار
تقارير موقف؛ و�إنهاء الفح�ص.
المرحلة التاسعة :التوثيق.

�إن توثيق التخطيط ب�إعداد تدوين تحت العناوين �أعاله في �أوراق عمل ذات
نماذج موحدة �سي�ساعد في �إدارة الحالة وتوثيقها.
المرحلة العاشرة :الموافقة على الفحص.

يتعين �أن يوافق الم�شرف على الفاح�ص على خطة الفح�ص حتى تتم المبا�شرة
بالفح�ص.
المرحلة الحادية عشرة :التغييرات في الخطة.

يحتاج الفاح�ص �إل��ى فح�ص وتحليل ال�سجالت والت�سديدات والإق ��رارات
والبيانات المالية واالت�صاالت ال�سابقة مع المكلف ،ونتائج الفحو�ص ال�سابقة
لتحديد �أنماط واتجاهات �أداء و�سلوك المكلف.

قد ي�صبح من ال�ضروري من �سير الفح�ص �إدخال تغييرات على الخطة .مثال :قد
ت�ضاف مجاالت تركيز �أخرى� ،أو تتطلب موارد �إ�ضافية� ،أو ت�ضييق نطاق الفح�ص
�إذا لم يظهر ما يثير القلق في مجاالت التركيز .ويتعين توثيق �أ�سباب التغيير
وموافقة الم�شرف عليه ،و�أن تكون �ضمن ملف �أوراق العمل الخا�صة بالحالة.

يجب �أن يكون الفاح�ص على معرفة بطبيعة تنظيمات المكلف :الن�شاط،
الملكية ،الترتيبات التنظيمية ،حجم العمليات ،المناف�سون ،الموردون والعمالء
المحتملون ،وهوام�ش الربح المتوقعة .وتقوم �إدارات ال�ضرائب وب�شكل متزايد
ب�إعداد معلومات عامة   profileعن القطاعات والمكلفين لتزويد الفاح�صين
بهذه المعلومات المهمة خالل مرحلة التح�ضير للفح�ص  .

سادس ًا :كيف يمكن تقييم الخطط؟

المرحلة الثالثة :اإلحاطة بأعمال المكلف.

المرحلة الرابعة :تركيز الفحص.

بعد الإحاطة بن�شاط المكلف ،و�سلوكه من ناحية االمتثال ،وجوانب المخاطرة التي
يمثلها ،يحدد الفاح�ص الجوانب التي �سيتم التركيز عليها في الفح�ص ،مثال:
المبيعات ،تكلفة المبيعات ،اال�ستهالك ،ترحيل الأ�سعار� ،أو �ضرائب اال�ستقطاع.
ويجب �أن ت�شتمل الخطة � ً
أي�ضا على الم�سائل التي �سيقوم بفح�صها مت�سل�سلة ح�سب
الأهمية ل�ضمان العمل على الم�سائل المهمة في المرحلة المبكرة من الفح�ص.
المرحلة الخامسة :نطاق الفحص.

باختيار ن��وع الفح�ص والمنهج المالئم ،ي�ؤ�س�س الفاح�ص نطاق الفح�ص.
وي�شمل ذلك التخطيط :ما هي المعلومات التي �سيتم تجميعها ومنهج الت�سجيل؛
كيفية الو�صول �إلى الم�ستندات؛ �أ�ساليب التحليل؛ الم�ستهدفين من المقابالت
والأ�سئلة؛ وا�ستعمال �أ�ساليب مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
المرحلة السادسة :اإلحاطة بالنظام والسياسات.

يتعين �أن يكون الفاح�ص عال ًما بالنظام وال�سيا�سات المطبقة على مجاالت التركيز.
مثال� :إذا كان الفح�ص ي�شمل تحديد �أحقية المكلف بم�صاريف �أو �إعفاءات �أو رد
 ،فعلى الفاح�ص �أن يكون مطل ًعا ب�شكل كامل على الأحكام النظامية المتعلقة بها.

في النهاية� ،سيتم الحكم على الأداء بنا ًء على تحقيق الأه��داف وبما يتوافق
مع مقايي�س الأداء المبينة في الخطة .وحيث �إن هناك ظرو ًفا عديدة ت�ؤثر في
تنفيذ الخطة ف�إنه لي�س كاف ًيا مجرد القول �أن الخطة حققت الأهداف وبالتالي
فالخطة جيدة .الخطة الفعالة هي التي ت�سعى لتعظيم النتائج ( المخرجات
والنتائج بعيدة الأمد) من الموارد المتاحة (المدخالت) في بيئة محددة.
وبالرغم من �أن معظم الإدارات ال�ضريبية لها �أهداف فح�ص مت�شابهة �إال �أن
المخاطر والقدرات (بيئة العمل) للإدارات ال�ضريبية في كل دولة تكون مختلفة،
مما يوجب اختالف الخطط � ً
أي�ضا ،وبالتالي لي�س من الممكن وجود خطة فح�ص
نموذجية واح��دة� ،سواء خطة ا�ستراتيجية ،تنفيذية �أو حالة ،ت�ستعمل معيا ًرا
لخطط الفح�ص .لكن �إذا التزمت الخطط بالمبادئ والممار�سات المبينة
�أع�لاه ،وطبقت الإدارة ال�ضريبية �أنظمة حوكمة جيدة ،ف��إن الخطط تحقق
وبقدر كبير �أهداف الإدارة في الفح�ص .ويمكن ا�ستعمال الخطوات التي تمت
مناق�شتها �أعاله كقائمة تفقد من حيث العنا�صر الواجب �شمولها في �إجراءات
خطط الفح�ص.
سابع ًا :نقاط رئيسة في تصميم إدارات الضرائب

توفر خطط الفح�ص �آلية توجيه لإدارة وظيفة الفح�ص التي ت�ستحوذ في
العادة على الجزء الأكبر من موارد الإدارة ال�ضريبية ،وتعد في الغالب الوظيفة
الأهم لإدارة االلتزام .وبالتالي فمن ال�ضروري وجود �إجراءات تخطيط ر�سمية
لبرنامج الفح�ص على الم�ستويات اال�ستراتيجية والتنفيذية ،وعلى م�ستوى
الحالة تكون متوافقة مع المبادئ والممار�سات الواردة في هذا البحث الفني.
و�إلى اللقاء في العدد القادم �إن �شاء اهلل.
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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ضوابط اعتماد حوافز األداء
والتأمين التكافلي وفروقات
الرواتب واألجور ضمن
المصاريف جائزة الحسم
يف يــوم اإلثنني املــوافــق 1431/12/30ه ـ ـــ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية
املشكلة بقرار جملس ال ــوزراء رقــم ( )196وتاريخ 1426/7/24هـ ـــ واملكلفة بخطاب
معايل وزير املالية رقم ( )7835/1وتاريخ 1426/8/6هـــ القاضي باستمرار اللجنة يف
نظر اعرتاضات املكلفني والهيئة على قرارات جلان االعرتاض الزكوية االبتدائية ،وذلك
للنظر يف االستئناف املقدم من (املكلف) ضد قرار جلنة االعرتاض االبتدائية الزكوية
الضريبية الثانية بجدة ،بشأن الربط الزكوي املعدل الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة
والدخل (الهيئة) على املكلف لعامي 2002م و2003م والربط الزكوي لعام 2004م.

ن�صت الأنظمة الزكوية وال�ضريبية على ح�سم كل ما تتطلبه التجارة ،من الم�صاريف العادية
وال�ضرورية التي يجري دفعها خالل ال�سنة بما في ذلك مبلغ معقول لرواتب الم�ستخدمين
ولأي مكاف�آت (دون تحديد لهذه المكاف�آت) تمنح لقاء �أي خدمات �شخ�صية.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة
من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على
النحو التالي:
الناحية الشكلية

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة المكلف بن�سخة من
قرارها ،بموجب الخطاب رقم (�/2/223ص ج) وتاريخ 1428/12/22هـ .وقدم المكلف
ا�ستئنافه وق ّيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم ( )3/444وتاريخ 1429/1/19هـ .كما قدم
المكلف �ضما ًنا بنك ًيا .وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من المكلف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية
نظاما.
لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،م�ستوف ًيا ال�شروط المن�صو�ص عليها ً

42

العدد ( - )55ربيع اآلخر 143٩هـ

حتسم مصاريف إفطار
رمضان اجلماعي،
ومصاريف الرحالت
اجلماعية للعاملني
بالشركات ،ومصاريف
الضيافة واإلقامة
بالفنادق لضيوف الشركات
من الوعاء الزكوي.
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الناحية الموضوعية

أو ًال :حوافز الأداء والت�أمين التكافلي للعاملين وفرق الرواتب الزائدة:
ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثان ًيا�-1/أ) بت�أييد الهيئة في �إ�ضافة حوافز
الأداء ,والت�أمين التكافلي للعاملين ,وفرق الرواتب الزائدة عن الحد
الأعلى للت�أمينات االجتماعية وف ًقا لحيثيات القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أن اللجنة االبتدائية غيرت
�أ�سا�س الخالف بين ال�شركة والهيئة �إلى �أمور لم تكن في الأ�سا�س هي
وجهة نظر الهيئة التي رفعت بها االعترا�ض �إلى اللجنة .ومع هذا التغير
ف�إن ال�شركة مرغمة لتقديم دفوع �أخرى وذلك كما يلي:
لقد �أو�ضحت ال�شركة في القوائم المالية المدققة �أن ن�شاطها يقت�صر
على الإ�شراف على �أعمال ال�شركاء ,وال يفتر�ض باللجنة �إ�ساءة الظن
بالمكلفين ما لم يكن لديها قرينة بذلك .ويمكن الت�أكد من �أن ال�شركة ال
تمار�س �أي ن�شاط غير ما ذكر �ساب ًقا.
لم ت�ستند اللجنة على نظام معين �أو قرار وزاري �أو تعميم من الهيئة،
بل هو اجتهاد �شخ�صي .كما �أن ال�شركة ال تعلم مرجعية مثل هذا القول
(�أن دفع حوافز للعاملين ال بد �أن يترتب على تحقيق �أرباح) لأنه من
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الطبيعي �أن المكلفين لن يقوموا بدفع �أي مبالغ �إلى �أي �أطراف� ،سوا ًء
داخلية� ،أم خارجية �إال لوجود منفعة متبادلة .وهذا هو المتعارف عليه
في بيئة الأعمال .كما �أن ال�شركة ترى �أنه كان الأولى بالهيئة وباللجنة
االبتدائية الت�أكد من كون هذه النفقة حقيقية وم�ؤيدة م�ستند ًيا �أم ال بد ًال
من ا�ستخدام المعلومات واالفترا�ضات ال�شخ�صية.
كما �أن مجموعة الأنظمة الزكوية وال�ضريبية ولوائحهما التنفيذية و�ضعت
ال�ضوابط المحددة للنفقات الواجبة الح�سم بكل و�ضوح ب�أنها تمثل نفقة
حقيقية وفعلية وم�ؤيدة بالم�ستندات الثبوتية ,و�أن تكون النفقة �سب ًبا
في �إنتاج الربح� ،أو المحافظة عليه ،و�أن تكون النفقة متعلقة بالن�شاط
الخا�ضع للزكاة ،و�أن تكون النفقة متعلقة بال�سنة المالية نف�سها .وبنا ًء
عليه وحيث �إن م�صروف مزايا العاملين المدفوعة ينطبق عليه كل
ال�شروط المذكورة �أعاله ف�إنه ال محل لرف�ض هذه البنود كم�صروف جائز
الح�سم .كما �أن البنود �أعاله والمقيدة بدفاتر ال�شركة هي م�صروفات
حقيقية وم�ؤيدة م�ستند ًيا يتم دفعها للعاملين ا�ستنادًا �إلى عقود العمل
ولوائح تنظيم العمل المعتمدة من معالي وزير العمل .وقدم المكلف

تعزيزً ا لوجهة نظره �صورة من عقد �أحد العاملين بال�شركة ،و�صورة عن
الئحتي تنظيم العمل والجزاءات والمكاف�آت ,وقدم مثا ًال لأحد المبالغ
التي لم تقبل الهيئة ح�سمها كم�صروفات جائزة الح�سم لأغرا�ض الزكاة،
وهي المبالغ التي تزيد عن الحد الأعلى للأجر الخا�ضع لال�شتراك في
الت�أمينات االجتماعية .كما قدم مثا ًال �آخر وهو �صورة من �إ�شعار حافز
الأداء لأحد العاملين ,وذكر �أن الهيئة طيلة ال�سنوات ال�سابقة كانت تقبل
بند مزايا العاملين �ضمن الم�صروفات جائزة الح�سم ,ولكنها غيرت
تعاملها فيما يتعلق بهذا البند دون مبرر نظامي وا�ضح .كما قدم المكلف
مذكرة �إ�ضافية في �أثناء جل�سة المناق�شة مرفقة بالخطاب الم�ؤرخ في
1430/3/4هـ ت�ضمنت التعليق على ما جاء في قرار اللجنة االبتدائية من
�أن ال�شركة لم تقدم الم�ستندات ،وقدم المكلف الم�ستندات الم�ؤيدة لدفع
رواتب العاملين وحوافز الأداء ،حيث قدم �صورة عن ك�شف ح�ساب البنك
الم�ؤيد ل�صرف الحوافز البالغة ( )5.139.633ريا ًال لعام 2004م،
و�صورة ك�شف ح�ساب البنك وم�سيرات الرواتب الم�ؤيد ل�صرف الرواتب
البالغة ( )2.052.232ريا ًال لعام 2004م .وذكر �أن هذه النفقات
خرجت من ذمة ال�شركة �إلى ذمة العاملين ،وبالتالي ف�إن زكاتها لي�ست
على ال�شركة ،و�إنما زكاتها على من ملكها وا�ستقبل بها حو ًال كام ًال.
و�أ�ضاف المكلف �أن الخالف الرئي�س الذي على �أ�سا�سه تم الربط ،هو
كون هذا الم�صروف لي�س �ضمن المرتبات والأجور الم�سجلة في �شهادة
الت�أمينات االجتماعية� ،أما كون ال�شركة لم تقدم الم�ستندات فهذا �أمر
غير �صحيح ،ذلك �أن اللجنة االبتدائية لم تطلب �أي م�ستندات متعلقة
بم�صروف الت�أمين التكافلي ،وحتى يظهر الأمر جل ًيا للجنة ،نفيد ب�أن
هذا الم�صروف هو نتيجة برنامج الت�أمين التكافلي الذي يقدمه بنك
الجزيرة .وعليه ف�إنه ال مجال لعدم قبول هذا البند �ضمن الم�صاريف

حددت األنظمة الزكوية والضريبية
الضوابط احملددة للنفقات
الواجبة احلسم ،وهي النفقة
احلقيقية والفعلية واملؤيدة
باملستندات الثبوتية.
املادة ( )125تلزم 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.

جائزة الح�سم ،وعالوة على ذلك ،ف�إن قبول الهيئة الرواتب الم�سجلة
في �شهادة الت�أمينات االجتماعية فقط كم�صروف ال ي�ستند �إلى م�سوغ
نظامي ،وعليه يكون الربط بين �شرط الحد الأعلى للأجور الخا�ضعة
للت�أمينات االجتماعية البالغة ( )45.000ريال وبين الم�صروف الفعلي
الذي تتحمله ال�شركة �أم ًرا غير �صحيح .وقدم المكلف بنا ًء على طلب
اللجنة مع خطابه الم�ؤرخ في 1430/3/24هـ ك�ش ًفا ب�أ�سماء العاملين
الذين تزيد رواتبهم على ( )45.000ريال خالل ال�سنوات 2002م -
2003م 2004 -م ،كما قدم �صو ًرا من عقود العاملين مع �إ�شعارات زيادة
رواتبهم.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف� ،أكدت التم�سك بوجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي ،التي تن�ص على �أن حوافز العاملين التي
حملتها ال�شركة على الح�سابات بم�سمى -مزايا للعاملين -ال تعد من
التكاليف واجبة الح�سم ،وذلك لأن الم�صلحة اعتمدت المرتبات والأجور
وملحقاتها وف ًقا ل�شهادة الت�أمينات االجتماعية ،وبالتالي ف�إن الم�صروفات
نظاما اعتمدتها الهيئة ،وال مجال العتماد �أي م�صروفات
جائزة التحميل ً
�أخرى غير مدرجة في عقد العمل .ومن ناحية �أخرى ف�إنه يجب االلتزام
بقواعد ونظام العمل التي تتميز ب�أنها قواعد تنتمي �إلى القانون العام
الحمائي الذي ال يجوز االتفاق على مخالفته .ومن هذه المواد المادة
( )125التي �ألزمت �صاحب العمل �أن ي�ضع الئحة بالجزاءات والمكاف�آت
و�شروط توقيعها �أو منحها على �أن تعلق في مكان ظاهر في ال�شركة ،و�أن
تكون نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير العمل بنا ًء على ذلك ،و�أن ين�ص
في عقد العمل والعاملين على هذه الحوافز والمكاف�آت .مما ترى معه
الهيئة التم�سك ب�صحة �إجرائها.
رأي اللجنة

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن في
طلب المكلف اعتماد م�صاريف حوافز الأداء والت�أمين التكافلي وفرق
الرواتب والأجور� ،ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم ب�صفتها م�صروفات
فعلية وم�ؤيدة بالم�ستندات ,في حين تتم�سك الهيئة بعدم قبول هذه
الم�صاريف �ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم للأ�سباب المو�ضحة عند
عر�ض وجهة نظر الهيئة.
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة تبين الآتي:
�أ .فيما يخ�ص حوافز الأداء البالغة خالل الأعوام من 2002م حتى
2004م مبلغ ( )2.937.904رياالت ،ومبلغ ( )7.653.446ريا ًال،
ومبلغ ( )8.483.570ريا ًال على التوالي ،تبين �أن المكلف قدم لدعم
وجهة نظره مع خطاباته الم�ؤرخة في 1429/1/19هـ و 1430/3/4هـ
و1430/3/24هـ �صو ًرا من عقود العاملين ،و�صورة من الئحة تنظيم
العمل والجزاءات والمكاف�آت المعتمدة من وزير العمل بالقرار رقم
( )14402وتاريخ 1421/12/24هـ ،وكذلك ك�شف من ح�ساب البنك
الم�ؤيد ل�صرف هذه الحوافز .وباطالع اللجنة على عقود العمل وعلى
الئحة تنظيم العمل تبين �أنها تن�ص على دفع هذه الحوافز ،وحيث
قدم المكلف عينة من الم�ستندات الم�ؤيدة ل�صرفها ،اقتنعت بها
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اللجنة مما ترى معه ،ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد حوافز
الأداء �ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم للأعوام من 2002م حتى
2004م.
ب .فيما يخ�ص بند الت�أمين التكافلي للموظفين البالغ ( )157.358رياالً
لعام 2004م تبين للجنة �أنه يمثل قيمة المبالغ التي دفعها المكلف
لال�شتراك في برنامج الت�أمين التكافلي الذي يقدمه بنك الجزيرة
وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة ,كما تبين �أن هذا الم�صروف
من�صو�ص عليه في اتفاقيات التوظيف المبرمة بين المكلف وعامليه.
وبالتالي ترى اللجنة ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد بند
الت�أمين التكافلي للعاملين البالغ ( )157.358ريا ًال لعام 2004م
�ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم.
ج .فيما يخ�ص فروقات الرواتب والأجور البالغة لل�سنوات من 2002م
حتى 2004م بمبلغ ( )2.413.907رياالت ومبلغ ()4.783.510
رياالت ومبلغ ( )3.914.844ريا ًال على التوالي ,وبعد رجوع اللجنة
للم�ستندات المقدمة وتحديدً ا �شهادات الت�أمينات االجتماعية ذوات
الأرقام ( 1676380و  1676375و  )1964122تبين �أنها تمثل قيمة
الرواتب والأجور من واقع القوائم المالية للمكلف ،بما فيها تلك التي
تزيد عن الحد الخا�ضع لال�شتراك في الت�أمينات االجتماعية ،وهذا
ما �أخذت به الهيئة ،عند احت�سابها للوعاء الزكوي ،خال ًفا لما يطالب
به المكلف ،وبالتالي ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد
القرار االبتدائي بعدم قبول هذه الفروقات �ضمن الم�صاريف جائزة
الح�سم للأعوام المذكورة.

التأمني التكافلي للعاملني
بالشركات يدخل ضمن
املصاريف جائزة احلسم.
الئحة تنظيم العمل املعتمدة
من وزير العمل نصت على أن
تؤمن الشركة وسيلة الرتفية
ِّ
املناسبة لعمالها.
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ثاني ًا :مصاريف الضيافة والترفيه

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثان ًيا )2/بت�أييد الهيئة في �إ�ضافة بند
ال�ضيافة والترفيه للوعاء الزكوي للمكلف وف ًقا لحيثيات القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار ،فذكر �أن اللجنة االبتدائية قد
ن�صا
جانبها ال�صواب فيما ذكرته من �أن الئحة تنظيم العمل ال تت�ضمن ً
يفيد ب�إدراج مثل هذه الأن�شطة �ضمن المكاف�آت ،وذلك �أن الئحة تنظيم
العمل المقدمة والمعتمدة من وزير العمل ن�صت في الباب الثاني ع�شر
مادة (-79ج) على «ت� ِّؤمن ال�شركة و�سيلة الترفية المنا�سبة لعمالها»،
وحيث �إن هذه المادة هي �إحدى مواد الئحة تنظيم العمل فقد اتخذت
�صفة الإلزامية ناهيك من �صفة النظامية .ولذا ف�إن هذه المبالغ
التزاما قانون ًيا على ال�شركة بموجب ن�ص الالئحة ،وال
�أ�صبحت تمثل
ً
مجال لعدم قبولها كم�صروفات نظامية جائزة الح�سم .كما �أن مجموعة
الأنظمة الزكوية وال�ضريبية ن�صت على ح�سم كل ما تتطلبه التجارة .من
الم�صاريف العادية وال�ضرورية التي يجري دفعها خالل ال�سنة بما في

ذلك مبلغ معقول لرواتب الم�ستخدمين ولأي مكاف�آت (دون تحديد لهذه
المكاف�آت) تمنح لقاء �أي خدمات �شخ�صية .وتطبي ًقا لذلك ف�إن هذه
المبالغ المدفوعة هي من الم�صاريف العادية وال�ضرورية التي يتم دفعها
�سنو ًيا ،وفي الوقت نف�سه تمثل مبل ًغا معقو ًال لمكاف�آت الم�ستخدمين ،حيث
�إن ن�سبتها ال تزيد على ( %0.007و , %0.005و  )%0.006من الإيرادات
للأعوام 2002م و 2003م و 2004م على التوالي .وا�ستنادًا �إلى ما �سبق
ف�إن هذه المبالغ تعد �ضئيلة جدً ا �إذا ما تمت مقارنتها ب�إيرادات ال�شركة,
وتتمثل في غالبها في م�صروفات العمرة في رم�ضان وم�ستلزمات البوفيه.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف �أكدت التم�سك بوجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على :تم اعتماد الم�صاريف
المقبولة من وجهة نظر الهيئة كم�ستلزمات بوفيهات ال�شركة والمياه
ال�صحية� .أما باقي الم�صاريف الأخرى كم�صاريف �إفطار رم�ضان
الجماعي ،وم�صاريف الرحلة الجماعية للعاملين �إلى المدينة المنورة،
وم�صاريف الرحلة الجماعية �إلى الطائف ،وم�صاريف ال�ضيافة والإقامة
بالفنادق ل�ضيوف ال�شركة لم يتم قبول ح�سمها ،نظ ًرا لأنها لي�س لها
عالقة بن�شاط ال�شركة بل تعد توزي ًعا للربح.
رأي اللجنة

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن
في طلب المكلف اعتماد م�صاريف ال�ضيافة والترفيه �ضمن الم�صاريف
جائزة الح�سم كونها م�صروفات فعلية وم�ؤيدة بالم�ستندات ,في حين
ترى الهيئة عدم قبول هذه الم�صروفات كونها م�صروفات لي�س لها عالقة
بن�شاط ال�شركة.
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على البيانات والم�ستندات المقدمة،
تبين لها �أن تكاليف ال�ضيافة والترفيه التي لم تقبلها الم�صلحة �ضمن
الم�صاريف للأعوام من 2002م حتى 2004م تبلغ على التوالي مبلغ

( )305.884ريا ًال ،ومبلغ ( )279.985رياال ً ،ومبلغ ( )376.127ريا ًال.
وبالنظر �إلى طبيعة هذه المبالغ ومقارنتها بالإيرادات المحققة تبين �أنها
ال ت�شكل ن�سبة ذات �أهمية ،حيث ظهرت الإيرادات كما في القوائم المالية
لل�سنوات المذكورة على التوالي بمبلغ ( )39.021.733ريا ًال ،ومبلغ
( )48.863.836ريا ًال ،ومبلغ ( )57.387.468ريا ًال .كما �أن هذه
الم�صروفات من�صو�ص عليها (في الباب الثاني ع�شر -المادة- 79 -ج)
من الئحة تنظيم العمل لل�شركة .وبنا ًء عليه ترى اللجنة ت�أييد ا�ستئناف
المكلف في طلبه اعتماد م�صاريف ال�ضيافة والترفيه �ضمن الم�صاريف
جائزة الح�سم للأعوام من 2002م حتى 2004م.
القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:

أو ً
ال:

قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف �ضد قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة من الناحية ال�شكلية.

ثاني ًا:

وفي المو�ضوع:
� .1أ .ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد حوافز الأداء �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم للأعوام من 2002م حتى 2004م و�إلغاء
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
ب .ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد الت�أمين التكافلي �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م و�إلغاء القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
ج .رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد فروقات الرواتب والأجور
�ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم للأعوام من 2002م حتى 2004م
وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
 .2ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد م�صاريف ال�ضيافة والترفيه
�ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم للأعوام من 2002م حتى 2004م.

ثال ًثا:

يكون هذا القرار نهائ ًيا بعد ت�صديق وزير المالية.
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نمو ..السوق الموازية
منصة بديلة للشركات الراغبة في اإلدراج بمتطلبات إدراج أقل
تعد السوق املوازية «منو» منصة بديلة للتداول لكن بشروط أكرث مرونة مقارنة بالسوق
الرئيسة .وتهدف سوق منو إىل مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة املؤهلة إىل
حتقيق التوسع والنمو املطلوب لها عرب تنويع مصادر التمويل بغرض التوسع يف
أعمالها ،وتطوير أنشطتها ،واملساهمة يف منوها واستدامتها.
ويتطلب الإدراج في ال�سوق الموازية قيمة �سوقية تبلغ  10ماليين ريال ،ما يعادل
 2.6مليون دوالر كحد �أدن��ى ،وعدد م�ساهمين يتراوح بين  35و  50م�ساه ًما
على الأقل ،وبن�سبة طرح تبلغ  20%على الأقل .وتتيح ال�سوق الموازية لل�شركات
المدرجة لتنويع م�صادر التمويل بغر�ض التو�سع في �أعمالها وتطوير �أن�شطتها،
كما ت ُِلزم ال�شركات المدرجة فيها بتبني �أف�ضل الممار�سات الإدارية والمالية
وتطبيق معايير الحوكمة والإف�صاح ،ما يعزز �سمعة تلك ال�شركات وقيمتها
ال�سوقية ،وبالتالي ينعك�س �إيجا ًبا على ثقة الم�ستثمرين والعمالء على حد
�سواء .وتمثل نمو فر�صة ا�ستثمارية جديدة ل�شريحة كبيرة من ال�شركات ،بما
فيها ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة ،والتي تلعب دو ًرا مه ًما في دعم االقت�صاد
الوطني ودفع عجلة التنمية لال�ستفادة من مزايا الإدراج في ال�سوق المالية
بمتطلبات �إدراج �أكثر مرونة مقارن ًة بال�سوق الرئي�س من حيث القيمة ال�سوقية
و�أعداد الم�ساهمين ون�سب الأ�سهم المطروحة.
وتتيح ال�سوق الموازية «نمو» لل�شركات المدرجة تطوير �أن�شطتها ونمو �أعمالها،
من خالل تنويع م�صادر التمويل لخطط التو�سع ،وكذلك تطبيقها لمعايير
الحوكمة والإف�صاح ،وتبنيها �أف�ضل النظم والممار�سات الإدارية ،للم�ساهمة في
تعزيز ال�سمعة والهوية والقيمة ال�سوقية لتلك ال�شركات ،وتعزيز ثقة عمالئها
والم�ستثمرين فيها.
ما هي «السوق الموازية»؟

يحدد القانون الخا�ص بال�سوق الموازية ال�سعودية طريقة اال�ستثمار ونوعية
الم�ستثمرين الذين يحق لهم التداول ،ويمكن للأفراد اال�ستثمار ب�شكل غير
مبا�شر عن طريق ال�صناديق اال�ستثمارية� ،أو المحافظ ال ُمدارة من الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم من قبل هيئة ال�سوق المالية .وال�سوق الموازية تتيح لل�شركات
المدرجة تنويع م�صادر التمويل بغر�ض تو�سيع �أعمالها وتطوير �أن�شطتها .و ُيمكن
لل�شركات المدرجة في ال�سوق الموازية االنتقال �إلى ال�سوق الرئي�سة بعد ا�ستيفاء
جميع متطلبات الإدراج في ال�سوق الرئي�سة.
ما الفارق بين السوق الرئيسة «تداول» والسوق الموازية «نمو»؟

	الحد الأدنى للقيمة ال�سوقية في ال�سوق الرئي�سة هو  100مليون ريال �سعودي،
مقابل  10ماليين ريال �سعودي في ال�سوق الموازية «نمو».
ون�سبة الأ�سهم المطروحة تبلغ  30%على الأقل في ال�سوق الرئي�سة ،مقابل
 20%على الأقل في ال�سوق الموازية.
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الم�ساهمون 200 :م�ساهم على الأقل في ال�سوق الرئي�سة ،مقابل  50م�ساه ًما
على الأقل (في حال قيمة �سوقية �إجمالية متوقعة تزيد على  40مليون ريال)
�أو  35م�ساه ًما على الأقل (في حال قيمة �سوقية �إجمالية متوقعة تقل عن 40
مليون ريال) في ال�سوق الموازية.
االل��ت��زام��ات الم�ستمرة :في ال�سوق الرئي�سة يتم الإف�صاح عن البيانات
المالية الربعية خالل مدة ال تتجاوز  30يو ًما ،والإف�صاح عن البيانات المالية
ال�سنوية خالل مدة ال تتجاوز  90يو ًما ،مقابل في ال�سوق الموازية -الإف�صاح
عن البيانات المالية الربعية خالل مدة ال تتجاوز  45يو ًما ،والإف�صاح عن
البيانات المالية ال�سنوية خالل مدة ال تتجاوز  90يو ًما.
ن�سبة التذبذب 10% :في ال�سوق الرئي�سة ،مقابل  20%في ال�سوق الموازية.

معايير الطرح واإلدراج في السوق الموازية « نمو»

منو -ال�سوق املوازية
ملف الطرح
عملية الطرح
االنتقال لل�سوق الرئي�سة

ما متطلبات الطرح واإلدراج في السوق الموازية «نمو»؟

يجب �أن تكون ال�شركة الم�ساهمة �سعودية� ،أو �شركة م�ساهمة غالبية ر�أ�س
مالها مملوكة لمواطني دول مجل�س التعاون وتتمتع بجن�سية �إح��دى دول
المجل�س.
	الحد الأدنى للقيمة ال�سوقية لل�شركة هو  10ماليين ريال �سعودي.
يجب �أن تكون ن�سبة  20%من �أ�سهم ال�شركة مملوكة من قبل
الجمهور ،بما ال يزيد على  5%لكل م�ستثمر.
يجب �أن يكون لدى ال�شركة ن�شاط ت�شغيلي رئي�س لمدة �سنة على الأقل.
يجب تعيين م�ست�شار مالي.
توفير قوائم وتقارير مالية �سنوية مدققة لل�شركة.
توفير قوائم مالية ربعية مراجعة.
	الإف�صاح عن المعلومات الجوهرية.
حظر بيع �أ�سهم الم�ؤ�س�سين لمدة �سنة من تاريخ الإدراج.
�أال يقل عدد الم�ساهمين من الجمهور عن  50م�ساه ًما� ،إذا كانت القيمة
ال�سوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأ�سهم المطلوب �إدراجها تزيد على 40
مليون ريال� ،أو  35م�ساه ًما �إذا كانت القيمة ال�سوقية الإجمالية المتوقعة
لجميع الأ�سهم المطلوب �إدراجها تقل عن  40مليون ريال �سعودي.

مزايا السوق الموازي «نمو»

�سوق موازٍ يمتاز بمتطلبات �إدراج �أقل ،كما يعد بدي ًال لل�شركات الراغبة في
الإدراج ،واال�ستثمار في هذا ال�سوق مخ�ص�ص للم�ستثمرين الم�ؤهلين فقط.
األهداف الرئيسة إلنشاء السوق الموازية « نمو»:

م�صدر �إ�ضافي لتمويل ال�شركات وزيادة ر�أ�س المال.
زيادة تنوع الأدوات اال�ستثمارية المتاحة وتعميق ال�سوق المالية ال�سعودية.

الخصائص الرئيسة للسوق الموازية «نمو»:

�سوق جديد بمعايير �أكثر مرونة.
	اال�ستثمار في نمو -ال�سوق الموازية مخ�ص�ص فقط للم�ستثمرين الم�ؤهلين.
�إمكانية االنتقال �إلى ال�سوق الرئي�سة بعد تقديم ملف جديد لهيئة ال�سوق
المالية.
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الإف�صاحات املالية

الإف�صاح عن التغيريات
اجلوهرية

املعايري
متطلبات طرح و�إدراج �أكرث مرونة يتم تقدميها
لهيئة ال�سوق املالية و�شركة تداول
مرونة يف �إجراءات الطرح
يجب على ال�شركة الراغبة يف االنتقال �إلى
ال�سوق الرئي�سة حتقيق ال�شروط التالية:
�أن تكون مدرجة يف منو -ال�سوق املوازية ملدة
ال تقل عن �سنتني.
حتقيق متطلبات ال�سوق الرئي�سة
متطلبات �إف�صاح �أكرث مرونة (من حيث املدة)
مقارنة بال�سوق الرئي�سة ،وذلك من خالل:
الإف�صاح عن البيانات املالية الربعية خالل
يوما.
مدة ال تتجاوز ً 45
الإف�صاح عن البيانات املالية ال�سنوية خالل
يوما.
مدة ال تتجاوز ً 90
كما هو مطبق بال�سوق الرئي�سة

يتطلب اإلدراج يف السوق املوازية «منو» قيمة سوقية
تبلغ  10ماليني ريال وعدد مساهمني يرتاوح بني  35و50
مساهما على األقل ،وبنسبة طرح تبلغ  %20على 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.
متطلبات الطرح واإلدراج في السوق الموازية « نمو»

يتم الطرح على الم�ستثمرين الم�ؤهلين وف ًقا لل�شروط �أدناه ،ومن ثم تتم عملية الإدراج:
يجب �أن يكون الم�صدر �شركة م�ساهمة �سعودية� ،أو �شركة م�ساهمة مملوكة
غالبية ر�أ�س مالها لمواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع
بجن�سية �إحدى دول المجل�س.
	القيمة ال�سوقية لل�شركة  10ماليين ريال كحد �أدنى.
 20%على الأقل من الأ�سهم مملوكة من قبل الجمهور ،وبما ال يزيد عن 5%
لكل م�ستثمر.
ن�شاط ت�شغيلي رئي�س لمدة �سنة على الأقل.
تعيين م�ست�شار مالي «�إلزامي» ،تعيين م�ست�شار قانوني «اختياري».
قوائم وتقارير مالية �سنوية مدققة لل�شركة.
قوائم مالية ربعية مراجعة.
	االف�صاح عن المعلومات الجوهرية.

ال يوجد متطلب لربحية ال�شركة.
حظر لبيع �أ�سهم الم�ؤ�س�سين لمدة �سنة من تاريخ الإدراج.
�أال يقل عدد الم�ساهمين من الجمهور عن  50م�ساه ًما �إذا كانت القيمة
ال�سوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأ�سهم المطلوب �إدراجها تزيد على 40
مليون ريال� ،أو  35م�ساه ًما �إذا كانت القيمة ال�سوقية الإجمالية المتوقعة
لجميع الأ�سهم المطلوب �إدراجها تقل عن  40مليون ريال.
من يمكنه االستثمار في السوق الموازية «نمو»؟

بما �أن نمو مخ�ص�ص فقط للم�ستثمرين الم�ؤهلين ،فلذا يجب على الأ�شخا�ص
المرخ�ص لهم من قبل هيئة ال�سوق المالية تحديد الم�ستثمرين الم�ؤهلين
لال�ستثمار في هذه ال�سوق .وفيما يلي الجهات التي يمكنها اال�ستثمار في نمو-
ال�سوق الموازية:
�أ�شخا�ص مرخ�ص لهم يت�صرفون لح�سابهم الخا�ص.
�شخ�ص مرخ�ص له في ممار�سة �أعمال الإدارة� ،شريطة �أن يكون ذلك
ال�شخ�ص المرخ�ص له قد تم تعيينه ب�شروط تمكنه من اتخاذ القرارات
الخا�صة بقبول الم�شاركة في الطرح واال�ستثمار في ال�سوق الموازية نيابة
عن العميل دون الحاجة �إلى الح�صول على موافقة �سابقة منه.
حكومة المملكة� ،أو �أي جهة حكومية� ،أو �أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة� ،أو
ال�سوق ،و�أي �سوق مالية �أخرى تعترف بها الهيئة� ،أو مركز الإيداع.
	ال�شركات المملوكة من الحكومة ،مبا�شرة �أو عن طريق محفظة يديرها
�شخ�ص مرخ�ص له في ممار�سة �أعمال الإدارة.
	ال�شركات وال�صناديق الم�ؤ�س�سة في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
�صناديق اال�ستثمار.
م�ستثمرون �أجانب م�ؤهلون.
�أي �أ�شخا�ص اعتباريين �آخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري في المملكة
وح�ساب لدى مركز الإيداع.
�أ�شخا�ص طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري في المملكة ،وح�ساب
لدى مركز الإيداع ،وي�ستوفون �أ ًيا من المعايير الآتية:
�أن يكون قد قام ب�صفقات في �أ�سواق الأوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها
عن �أربعين مليون ريال �سعودي خالل االثني ع�شر �شه ًرا الما�ضية ،وال تقل
عن ع�شر �صفقات في كل ربع �سنة.
�أن يتجاوز متو�سط حجم محفظة �أوراقه المالية ع�شرة ماليين ريال �سعودي
خالل االثني ع�شر �شه ًرا الما�ضية.
�أن يكون حا�ص ًال على ال�شهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة
من قبل الهيئة.
�أي �أ�شخا�ص �آخرين تحددهم الهيئة.
لماذا قامت شركة السوق المالية السعودية (تداول)
بإنشاء السوق الموازية؟

�إطالق ال�سوق الموازية �ضمن خطط تطوير ال�سوق المالية لتحقيق �أهداف ر�ؤية
المملكة  ،2030والتي �أكدت �ضرورة بناء �سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم،
مما يزيد فر�ص التمويل ،ويعزز القدرات والإمكانيات االقت�صادية واال�ستثمارية
لل�شركات في المملكة ،وال��ذي من �ش�أنه توفير العديد من الأدوات والفر�ص
اال�ستثمارية المطورة والمتنوعة لجميع الم�شاركين والمتعاملين في ال�سوق المالية.

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

نمو فر�صة ا�ستثمارية جديدة لجميع فئات ال�شركات ،بما فيها ال�شركات
ال�صغيرة والمتو�سطة ،والتي تلعب دو ًرا مه ًما في دعم االقت�صاد الوطني ،ودفع
عجلة التنمية لال�ستفادة من مزايا الإدراج في ال�سوق المالية.
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كل جديد

روبوتات صغيرة للقضاء
على الخاليا السرطانية
نجح علماء من جامعتي هونغ مونغ ال�صينية ومان�ش�ستر الإنجليزية
في تطوير روبوتات �صغيرة يمكن حقنها في �أج�سام مر�ضى ال�سرطان
لمكافحة الخاليا ال�سرطانية .وذكر موقع هايل براك�سي�س الألماني �أن
العلماء ابتكروا جي ًال جديدً ا من روبوتات النانو ال�صغيرة جدً ا ،والتي
يمكن التحكم فيها ع��ن بعد ،م��ا ق��د يم ِّكن الأط �ب��اء م��ن ا�ستخدامها
لمكافحة الخاليا ال�سرطانية .وي�أمل الخبراء عما قريب في ا�ستخدام
هذه التقنية الجديدة ،التي تعمل عبر حقن المر�ضى لنقل مواد فعالة �ضد
خاليا ال�سرطان المتكاثرة والق�ضاء عليها� .إن الروبوتات الجديدة عبارة
عن خاليا هجينة �صغيرة جدً ا وم�صنوعة من الطحالب ،والتي ت�ستعمل
غال ًبا في المكمالت الغذائية .فقد كانت الطحالب ت�ستعمل في عهد
الأزتيك (ح�ضارة المك�سيك قدي ًما) ،م�صد ًرا للغذاء ،وتتحلل بيولوج ًيا
مفهوما جديدً ا في المجال الطبي ،ولحظة فا�صلة
فيما بعد وهو ما يعد
ً
في مواجهة هذا المر�ض المزمن .و�ستعمل روبوتات النانو بم�ساعدة
مجاالت مغناطي�سية ،حيث يتم التحكم فيها عن بعد ،وتمر بدقة عالية
عبر ال�سوائل البيولوجية المعقدة ،لتهاجم الخاليا ال�سرطانية .وهذه
الروبوتات قادرة على ال�شعور بالتغييرات ،التي تطال الج�سد وت�ساعد على
ت�شخي�ص المر�ض بمجرد ظهور عوار�ضه.

تقنية «عين الموسيقا» تساعد الكفيف على الرؤية بأذنيه
�أعلن موقع «فرانكفورتر �ألغمانية» الألماني عن تو�صل باحثين �إلى تقنية
جديدة ت�ساعد فاقدي الب�صر على التمييز بين الألوان ،و�إدراك تعبيرات
الوجه ب�شكل فوري .وتعتمد التقنية على كاميرا تثبت على نظارة ،ومن
خالل الأ�صوات والمو�سيقا يمكن للكفيف التمييز بين الألوان وحركات
الوجه .وج��اءت تلك التقنية عقب قيام باحثين بتطوير تقنية ت�صوير
ق��ادرة على ترجمة ما يتم التقاطه وتحويله �إل��ى �أ��ص��وات �أو مو�سيقا،
لم�ساعدة الكفيف على التمييز بين تفاحة خ�ضراء وحمراء ،وت�ساعد
التقنية � ً
أي�ضا على �إدراك تعبيرات الوجه مثل االبت�سامة �أو ال�ضحك
وغيرهما من تعبيرات الوجه .وتم ِّكن التقنية المكفوفين من التعرف على
الحروف ،والنظر �إلى �صور الحيوانات ،والعثور على الأ�شياء مثل المالب�س
�أو الأحذية ،حيث يتم التقاط المعلومات عن طريق ال�سمع ،وفي �أثناء
معالجتها تن�شط مناطق في الدماغ م�س�ؤولة عن الإدراك الب�صري حتى لو
كان ال�شخ�ص م�صا ًبا بالعمى منذ والدته .و�أطلق الخبراء على هذه التقنية
الجديدة ا�سم «عين المو�سيقا» .وهناك تطبيق يمكن ا�ستخدامه لتفعيل
هذه التقنية .فالهدف الأول هو منح المكفوفين ا�ستقاللية �أكبر ،والتقنية
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تعد تطبي ًقا عمل ًيا لما تقوم به الدالفين والخفافي�ش والتي ت�ستطيع الر�ؤية
بم�ساعدة الأ�صوات .لقد حظيت تقنية عين المو�سيقا بدعم من برنامج
يموله االتحاد الأوروبي وح�صلت على دعم قدرة مليون ون�صف المليون
يورو.

ألعاب الكمبيوتر تحمي من الخرف
ك�شف باحثون من جامعة مونتريال الكندية �أن �ألعاب الكمبيوتر ثالثية
الأبعاد ،يمكن �أن ت�ساعد كبار ال�سن في االحتفاظ بلياقتهم الذهنية .فقد
تو�صل الباحثون بعد �أن جعلوا عددًا من كبار ال�سن يلعبون لعبة �سوبر
ماريو  ،64وتبين لهم وجود تزايد فيما يعرف بالمادة الرمادية في مناطق
معينة بالدماغ لدى ه�ؤالء الم�سنين .ومن المعروف �أن تناق�ص هذه المادة

الرمادية م�س�ؤول جزئ ًيا عن الت�سبب في �أمرا�ض الكبر مثل الخرف.
�شخ�صا تتراوح �أعمارهم ما
واعتمدت النتائج على درا�سة �شارك فيها ً 33
عاما ،حيث ُق�سم الم�شتركون �إلى ثالث مجموعات مار�ست
بين  55وً 75
الأولى منها لعبة �سوبر ماري  ،64التي يتم فيها جمع �أحد الأ�شكال في
عالم نجوم ثالثي الأبعاد للو�صول لأميرة وذلك على مدى �ستة �أ�شهر.
ولم يكن ه�ؤالء الم�شاركون قد مار�سوا لعبة كمبيوتر ثالثية الأبعاد مطل ًقا
قبل هذه المرة ،ومار�سوها خم�سة �أيام في الأ�سبوع ون�صف �ساعة في كل
مرة .و�أنهى بع�ض الالعبين هذه اللعبة خالل �ستة �أ�شهر ثم مار�سوا لعبة
�سوبر ماري جاالك�سي .وكان على المجموعة الثانية �أن تعزف البيانو على
الكمبيوتر على مدى ن�صف عام ،ولم يكن لدى �أف��راد هذه المجموعة
� ً
أي�ضا خبرة م�سبقة في ذلك� ،أي �أنهم تعلموا �شي ًئا جديدً ا بالن�سبة لهم.
ولم تح�صل المجموعة الثالثة على �أي مهام .ور�صد باحثون تحت �إ�شراف
جريج وي�ست من جامعة مونتريال هذه المادة الرمادية في ثالث من
مناطق المخ ،و�أج��روا اختبار ذاكرة .وتتكون المادة الرمادية بالدرجة
الأول��ى من �أج�سام خاليا ع�صبية ،في حين �أن المادة البي�ضاء تتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من محاور الع�صبونات .ويربط العلماء بين تزايد المادة
الرمادية في مناطق بعينها في المخ وارتفاع ن�سبة الذكاء .في المقابل ،لم
تزدد المادة الرمادية في منطقة الح�صين بالمخ �سوى لدى الم�شاركين،
ال��ذي��ن لعبوا �سوبر م��اري��و على م��دى ن�صف ع��ام ،وتح�سنت ال��ذاك��رة
الق�صيرة لدى ه�ؤالء الم�سنين .ومنطقة الح�صين هي المنطقة الم�س�ؤولة
في المخ عن االحتفاظ باالنطباعات الجديدة .كما �أن هذه المنطقة هي
التي يتم فيها دمج معلومات مكانية ب�شكل ي�سفر عن نوع من خريطة
داخلية .ويعتقد الباحثون �أن ممار�سي لعبة �سوبر ماريو كونوا مثل هذه
الخريطة .ويعد تقل�ص منطقة الح�صين �أحد �أ�سباب �أمرا�ض الخرف مثل
الزهايمر .وتراجعت كمية المادة الرمادية في جميع مناطق المخ التي
تم اختبارها لدى المجموعة ،التي لم تتعلم �شي ًئا جديدً ا .والخبر الطيب
هو �أننا ن�ستطيع �إزالة مثل هذه الم�ؤثرات وزيادة حجم المادة الرمادية.
ويبدو �أن �ألعاب مثل �سوبر ماريو  64قادرة على تن�شط منطقة الح�صين،
فممار�سو لعبة �سوبر ماريو تح�سنت لديهم بع�ض التالفيف في منطقة
بالمخ م�س�ؤولة عن الحركات والتوازن.

لوحة كتابة افتراضية
تعد لوحة الكتابة  TAPمن �أحدث االبتكارات في عالم التقنية لما توفره
من �إمكانيات خيالية ال يمكن ت�صورها� .إذ يمكن ارتداء اللوحة في اليد
للكتابة على �أي مكان و�سطح خارجي ،فقط بتحريك الأ�صابع على اللوحة
االفترا�ضية والنقر على �أي حائط موجود الخبار �صديقك عبر ر�سالة
ن�صية �أنك �ستت�أخر قلي ًال دون �أن تنقر على الهاتف .ويمكن ا�ستخدام
لوحة  TAPكف�أرة للتحكم عن طريق االت�صال بتقنية البلوتوث والتحكم
في م�شاهد ال��واق��ع االفترا�ضي .فعن طريق ارت ��داء جهاز �صغير مثل
الخواتم تتيح لوحة  ،TAPثماني �ساعات من العمل الم�ستمر عند ال�شحن
يوما في حالة الخمول.
الكامل ،ويمكن �أن تبقى لمدة ً 30
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بزة تعيد رواد الفضاء الضائعين
ط��ورت �شركة «دراب ��ر» ب��زة ف�ضائية يمكنها توجيه ال��رواد تلقائ ًيا �إلى
مركبتهم في حاالت الطوارئ .والبدلة التي �أنتجتها �شركة درابر كانت
بدعم من وكالة نا�سا ،حيث تم تزويد ب��زة الف�ضاء ب��زر «Take Me
 ،»Homeالم�صمم من �أج��ل �ضمان ع��ودة رائ��د الف�ضاء �إل��ى مركبته
الف�ضائية ب�أمان ،حتى و�إن لم يكن هناك �أي رائد �آخر يمكنه �إنقاذه.
ويمكن تفعيل نظام العودة الذاتية من قبل رائد الف�ضاء �أو �أحد �أفراد
طاقم المحطة الف�ضائية .فالنظام م�صمم لم�ساعدة رائد الف�ضاء على
التوجه �إلى المكان ال�صحيح في بيئة انعدام الجاذبية .وتعتمد البزة
�أج�ه��زة ا�ست�شعار لر�صد الحركة ومو�ضع �أح��د �أف ��راد طاقم المحطة
الف�ضائية بالن�سبة �إل��ى ج�سم ثابت مثل المركبة الف�ضائية المدارية
الم�صاحبة .ويمكن بعد ذلك ت�شغيل �أجهزة الطيران والتوجيه ب�شكل
م�ستقل �أو من خالل �إعطاء االتجاهات الب�صرية وال�سمعية والح�سية
لرائد الف�ضاء عبر �شبكة من �أجهزة اال�ست�شعار وزج��اج الخوذة� .إن
ت�صميم بزة قادرة على العودة ذات ًيا يقدم مجموعة من التحديات ،ف�أو ًال،
يجب �أن يكون نظام العودة الذاتية قاد ًرا على تحديد موقع دقيق و�سط
البيئة الف�ضائية القا�سية ،حيث ال يتوافر نظام تحديد المواقع العالمي
« .»GPSوثان ًيا ،عليها �أن تح�سب م�سار العودة الأمثل من خالل احت�ساب
الوقت وا�ستهالك الأك�سجين والأخ��ذ في الح�سبان متطلبات ال�سالمة.
و�أخي ًرا ،ال بد �أن تكون البزة قادرة على توجيه رائد الف�ضاء الم�شو�ش� ،أو
ربما يكون فاقدً ا للوعي ،على نحو فعال.

اكتشاف كوكب جديد
نجحت تقنية جديدة من جوجل تعرف با�سم «�شبكة
ع�صبونية ا�صطناعية» في اكت�شاف كوكب جديد خارج
نظامنا ال�شم�سي .والكوكب الجديد تابع لنجم كبير �أطلق
عليه ا�سم  ،Kepler-90وح�صل الكوكب الجديد على
ا�سم  .Kepler-90iوتحقق هذا االكت�شاف عقب قيام
جوجل بتطوير تقنيات م�ساعدة لخدمة البحوث الفلكية
والف�ضائية .والطريف في الأمر �أن التقنيات الم�ستخدمة
في اكت�شاف الكوكب ،م�شابهة كثي ًرا لتلك التي ت�ستخدمها
جوجل في �إيجاد فيديوهات القطط والكالب الم�سلية التي
نبحث عنها للترفيه ،والتي تعرف ب�أنها مجموعة مترابطة
من ع�صبونات افترا�ضية تن�شئها برامج حا�سوبية لت�شابه
عمل الع�صبون البيولوجي �أو بنى �إلكترونية (�شيبات
�إلكترونية م�صممة لمحاكاة عمل الع�صبونات) ت�ستخدم
النموذج الريا�ضي لمعالجة المعلومات بناء على الطريقة
االت�صالية في الحو�سبة.
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تشخيص مرض باركنسون عن طريق الرائحة

تو�صل علماء من جامعة مان�ش�ستر �إلى التو�صل �إلى �أ�سباب وجود رائحة
خا�صة ذات �صلة بمر�ضى باركن�سون ،المعروف با�سم ال�شلل الرعا�ش.
وي�أمل العلماء في �أن يف�ضي ذلك �إلى �إجراء فح�ص ت�شخي�صي لتحديد
المر�ض بعد �أن تو�صلوا �إلى هذا اال�ستنتاج عن طريق �سيدة تدعى جوي
ميلني �أده�شت الأطباء بقدرتها على اكت�شاف المر�ض من خالل رائحة
خا�صة .وتو�صل الفريق البحثي �إلى وجود جزيئات مميزة تبدو متركزة
في جلد مر�ضى باركن�سون .حيث ي�صاب واحد من كل � 500شخ�ص في
بريطانيا بمر�ض باركن�سون ،وت�شير �إح�صاءات �إل��ى �إ�صابة � 127ألف
�شخ�ص في �شتى �أرج��اء بريطانيا .يت�سبب مر�ض ال�شلل الرعا�ش في
تعثر الم�صابين في الم�شي والحديث والنوم .وال يوجد حال ًيا �أي فح�ص
طبي محدد للمر�ض ،وي�ستطيع الأطباء ت�شخي�صه من خالل مالحظة
الأعرا�ض ،وهي الطريقة نف�سها التي يجري بها ت�شخي�ص المر�ض منذ

ع��ام  1817عندما اكت�شف جيم�س باركن�سون المر�ض �أول م��رة .وقد
يتغير كل �شيء ب�سبب «جوي ميلني» التي �شخ�ص الأطباء حالة زوجها
عاما ب�أنه م�صاب بمر�ض باركن�سون .فقد الحظت جوي
وهو في �سن ً 45
قبل نحو � 10سنوات من ت�شخي�ص حالة زوجها �أن ب�إمكانها �شم رائحة
م�سك غير عادية .وقالت جوي مررنا بفترة م�ضطربة جدً ا عندما كان
عاما ،فقد كنت �أقول له «�أنت لم ت�ستحم ولم تغ�سل
في �سن � 34أو ً 35
�أ�سنانك جيدً ا» .ورغم ذلك كانت ت�شم رائحة جديدة ،لم تكن تعلم ما
هي .وربطت جوي ،وهي ممر�ضة متقاعدة ،بين هذه الرائحة والمر�ض
بعد لقاء عدد من الأ�شخا�ص لديهم الرائحة نف�سها المميزة عن طريق
مجموعة دعم مر�ضى باركن�سون في بريطانيا .وقالت للعلماء خالل
م�ؤتمر علمي �إن الفحو�ص التالية التي �أج��راه��ا طبيب جامعة �إدنبره
�أكدت قدرتها على ذلك .وخ�ضعت جوي لتجربة تمثلت في �إعطائها 12
قمي�صا ل�شم رائحتها ،من بينها  6قم�صان ارتداها مر�ضى باركن�سون
ً
و 6قم�صان �أخرى ارتداها متطوعون ال يعانون المر�ض .ونجحت جوي
في تحديد القم�صان ال�ستة التي ارتداها مر�ضى باركن�سون ،وا�ستطاعت
� ً
أي�ضا تحديد رائحة قمي�ص ارت��داه متطوع في مجموعة الدرا�سة غير
م�صاب بمر�ض باركن�سون .وقيل لها بعد ثالثة �أ�شهر من التجربة �إن هذا
ال�شخ�ص �أ�صيب بمر�ض باركن�سون.
لقد اكت�شف الفريق البحثي وجود جزيئات مميزة في مر�ضى باركن�سون
ال تتوافر في غير الم�صابين ،وجمع الفريق عينات من مر�ضى م�صابين
بمر�ض باركن�سون ومجموعة درا�سة غير م�صابة ،لتحديد �إذا كان يوجد
�أي توقيع جزيئي يتميز به الم�صابون بالمر�ض فقط.
وو�ضع فريق العمل العينات في جهاز مطياف الكتلة لعزل الجزئيات
الفردية ووزن�ه��ا .و�أ��ش��ارت �أول نتائج الفح�ص �إل��ى وج��ود  10جزئيات
مميزة في المر�ضى الم�صابين بمر�ض باركن�سون .وكان الف�ضل يرجع
�إلى «جوي» التي لوالها لما تم التو�صل �إلى ذلك .فالم�صادفة لعبت دو ًرا
في اقتناع جوي وزوجها ب�أن ما ت�شمه قد يمثل �شي ًئا يفيد الأطباء.

حزام يحمي كبار السن من السقوط
حزام «�آكتيف بروتيكتيف» الذي يحمي حو�ض كبار ال�سن في حال �سقوطهم،
ذلك �أنه يتعرف على بدء �سقوط الم�ستخدم ويطلق و�سادة فورية من داخله
لحماية الحو�ض ،وب�شكل ي�شابه الأكيا�س الهوائية الموجودة في ال�سيارات.
وتقدم �شركة «�إن �إيمو�شين»  Inemotionمالب�س خا�صة لمحبي �سباقات
التزلج على الجليد تحمي ج�سدهم في حال �سقوطهم ب�سرعات عالية .وتقدم
�شركة «�سبينالي ديزاين» �« Spinali Jeansسروا ًال» من قما�ش الـ«جينز»
يت�صل بهاتف الم�ستخدم ال�سلك ًيا ويقدم له �إر�شادات االتجاهات للو�صول �إلى
الوجهة المرغوبة من خالل االهتزاز في جهة محددة للداللة على �ضرورة
االنعطاف �إلى تلك الجهة.
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ذكاء صناعي الكتشاف
حاالت االنتحار
تعكف �شركة في�سبوك على تطوير ذكاء �صناعي
ي�ساعد على اكت�شاف حاالت االنتحار في وقت مبكر.
فمن خالل التطوير المت�سارع في خوارزميتها وكذا
الذكاء ال�صناعي تعمل على تح�سينه وتقريب فهمه
لفهم الإن���س��ان .وم��ا �ساعد في�سبوك على ذلك
امتالكها ل�شريحة �ضخمة من الم�ستخدمين (�أكثر
من  2مليار م�ستخدم) مع بياناتهم ال�شخ�صية.
وهذا �ساعدها في اختبار ميزة جديدة تقوم على
اكت�شاف ح��االت الرغبة في االنتحار من خالل
المن�شورات والتعليقات التي ين�شرها الم�ستخدم
عبر من�صة في�سبوك .حيث �ستقوم �شركة في�سبوك
باالت�صال بالجهات المخت�صة في بلد الم�ستخدم.
وتتمثل �آلية عمل هذه الميزة في التدقيق في الجمل
وال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ي�ستخدمها الم�ستخدم ب�شكل
متكرر لمدة محددة على الفي�سبوك .وبذلك يتمكن
الذكاء ال�صناعي من تمييزها و�إر�سال �إ�شعار عن
وجود احتمال انتحار.

أذكى مبنى حكومي
في العالم
بد�أت دبي في �إن�شاء مبنى جديد لها با�سم ال�شراع بمنطقة الجداف في
قلب قرية الثقافة بدبي .ويعد المبنى �أعلى و�أكبر و�أذكى مبنى حكومي في
العالم ،ويحقق �صف ًرا في االنبعاثات الكربونية ،وتبلغ م�ساحته نحو 1.5
مليون قدم مربعة ،فيما تبلغ م�ساحة الأر�ض التي ي�شغلها � 200ألف قدم
مربعة .ويهدف المبنى �إلى �إر�ساء نموذج في دبي والعالم ب�أ�سره يج�سد
التوازن بين التنمية والبيئة؛ وذلك للحفاظ على حق الأجيال القادمة
بالعي�ش في بيئة نظيفة و�صحية و�آمنة .و�سيتم تركيب �أل��واح �شم�سية
كهرو�ضوئية على �سطح المبنى لت�شغل م�ساحة تزيد على  16٫500متر
مربع؛ لإنتاج �أكثر من  3500كيلووات ،و�سي�شتمل المبنى على ما يقارب من
 10.000متر مربع من الألواح الكهرو�ضوئية المدمجة؛ لإنتاج �أكثر من
 1100كيلووات�/ساعة ،ويبلغ �إجمالي الطاقة المتجددة والتي �سينتجها
المبنى �أكثر من  7000ميجاوات�/ساعة �سنو ًيا ،و�ستبلغ كثافة الطاقة 70
كيلووات �ساعة/متر مربع �سنو ًيا .وتعتزم الهيئة تد�شين المبنى واالنتهاء
من جميع الإن�شاءات بنهاية عام .2019
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تقنيات ستغير العالم
انت�شار موجة جديدة من الذكاء اال�صطناعي �سي�ساهم ب�شكل كبير في
تح�سين �صحة الإن�سان والمنتجات وال�سلع التي يتم �إنتاجها .وهناك خم�سة
مجاالت �ستغير من �أنماط الحياة ب�شكل الفت ،ومن بين تلك المجاالت:
الرعاية الصحية:

بم�ساعدة من خوارزميات ال�شبكات الع�صبية نجحت �أجهزة الحا�سوب في
ر�صد �آلية عمل �شبكة الخاليا الع�صبية في الدماغ الب�شري ،ما مكن ال�شبكة
الع�صبية الحا�سوبية من تعلم المهام عن طريق تحديد �أنماط �ضمن
كميات هائلة من البيانات .فخدمات مثل في�سبوك و�صور جوجل قادرة على
التعرف على الفور على الوجوه والكائنات في ال�صور التي تُح َّمل على �شبكة
الإنترنت .ولكن الذكاء اال�صطناعي �سي�ؤدي �إلى ثورة في الرعاية ال�صحية.
فبا�ستخدام التقنيات ذاتها يمكن للآالت �أن تتعلم كيفية تحديد عالمات
المر�ض عبر الم�سح الطبي .ومن خالل تحليل الماليين من �صور �شبكية
العين ،يمكن لل�شبكة الع�صبية تعلم التعرف على العالمات المبكرة للعمى
ال�سكري .ومن خالل تحليل الأ�شعة المقطعية ،يمكن لل�شبكة الع�صبية �أن
تتعلم كيفية اكت�شاف �سرطان الرئة .و�ستح�سن هذه التقنية من الرعاية
ال�صحية في الأماكن التي تعاني قلة الأطباء .و�سوف ت�سرع من اكت�شاف
العقاقير والكثير من الجوانب الأخرى للرعاية ال�صحية.
الحوسبة التخاطبية:

ال تقت�صر قدرة ال�شبكات الع�صبية على التعرف على ال�صور فح�سب ،بل
تُح�سن هذه التقنيات على نحو �سريع �أدوات منزلية ،وتم ِّكن من التعرف
على الأوامر المنطوقة من جميع �أنحاء الغرفة ،وخدمات التوا�صل عبر
الإنترنت والتي يمكن �أن تترجم فور ًيا المكالمات الهاتفية من لغة �إلى
�أخرى .حتى �إنها قد تنتج �آالت قادرة على �إجراء محادثات .ويعتقد خبراء

التقنية �أن الحوا�سيب �ست�صبح قادرة على فهم لغة الب�شر المنطوقة.
التحكم في العقل:

هناك طرق مثلى للتفاعل مع �أجهزة الحا�سب با�ستخدام موجات الدماغ.
وبا�ستخدام تقنية تخطيط كهربية الدماغ يمكن قيا�س ن�شاط الدماغ
الكهربائي عن طريق و�ضع �أجهزة ا�ست�شعار على الر�أ�س ،وتعمل �شركة
نيورابل على بناء لعبة واقع افترا�ضي يمكن �أن تلعب عن طريق الدماغ فقط.
وي�سعى باحثون من �شركة في�سبوك �إلى بناء �أنظمة �أقوى بكثير با�ستخدام
�أجهزة اال�ست�شعار الب�صرية و�إتاحة الكتابة من خالل عقول الب�شر عبر
قراءة ن�شاط الدماغ من خالل رقائق �إلكترونية تُزرع داخل الجمجمة.
السيارة الطائرة:

في الوقت الذي تت�صاعد وتيرة ال�سباق نحو تطوير �سيارات ذاتية القيادة،
يدعم الري بيج ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �ألفابت وم�ؤ�س�س جوجل« ،كيتي
هوك» تطوير �سيارات طائرة .هذا وتعمل �شركات عديدة �أخرىُ ،يعرف منها
�إيرب�ص و�أوبر ،على مركبات قادرة على الطيران فوق الطرق المزدحمة.
الحوسبة «الكوانتية»:

ُيعتقد �أن الحو�سبة الكمية َت ِعد بم�ستقبل خيالي� ،إذ �إن التقنية القائمة على
الفيزياء الكوانتية �ست�سمح بتطوير �أجهزة حا�سوب �أقوى من الحوا�سيب
الحالية بكثير� .إذ يمكن للحا�سوب الكمي �أن يفك الت�شفير الذي يحمي
معظم البيانات الخا�صة .وتتبنى �شركات مثل جوجل و�آي بي �إم و�إنتل
تطوير مثل هذه التقنية .فحوا�سب الكم يمكن �أن ت�سرع من اكت�شاف
العقاقير ،وتب�سيط الأ�سواق المالية ،وحل م�شكالت المرور ،بالإ�ضافة �إلى
مجاالت �أخرى كثيرة.
العدد ( - )٥٥ربيع اآلخر 143٩هـ
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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 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 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 nine: documentation.
Recording the planning process by preparing notations
under the above headings in a standard working papers file
will aid case management.

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.
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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 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.

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.

55 Issue- Rabi II 1439H

5

Taxpayer

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
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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

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
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Revenue Administration:

Taxpayer Audit-Development
of Effective Plans (2)

T

his 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.
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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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