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االفتتاحية

اإلصالحات االقتصادية
ومستقبل االستثمار في المملكة
المهندس سهيل بن محمد أبانمي
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

وضعت «رؤية المملكة  »2030الجانب االقتصادي في
صدارة المحاور ،من أجل التّ حول نحو اقتصاد إنتاجي مزدهر
والتّ وجه نحو االستثمار في موارد المملكة الطبيعية ،األمر
الذي حتّ م إجراء إصالحات اقتصادية تبناها مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع -حفظه الله -من أجل التقليل من االعتماد على النفط
كمورد أساسي للدخل الوطني.
التحول
وكان التحّ دي الذي نجحت فيه المملكة هو كيفية
ّ
إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على االبتكار واقتصاد المعرفة
وجذب االستثمار األجنبي وتحديد مجال تلك االستثمارات
التي يتطلبها السوق السعودي ،لتزيد من انتعاش االقتصاد
السعودي ،مع وجود رؤوس أموال مؤسسات المملكة
التمويلية الكبيرة الناشطة والحيوية.
وبفضل اإلصالحات والتغييرات في القطاع االقتصادي،
ومن بينها اعتماد ضريبة القيمة المضافة ،أصبحت المملكة
ً
قادرة على توفير جميع البنى التحتية الالزمة لكافة
اليوم
ً
وخاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا،
أنواع االستثمارات
ً
كثيرا من
وفعالة ،كما أن
فنجد اليوم شبكات اتصال قوية
ّ
ً
إضافة إلى االتجاهات
المواد الخام متوافرة وبأسعار تنافسية،
ً
كثيرا في
الحديثة في الصناعات التحويلية التي سوف تسهم

العدد (2018 - )57

إمدادات سريعة للصناعات المتقدمة.
وفتحت اإلصالحات االقتصادية التي تبنتها المملكة الباب على
مصراعيه لمنافسة عالمية كُ برى في االستثمار داخل المملكة،
لجذب استثمارات عالية القيمة وتسويق مكانة السعودية
كوجهة استثمارية عالمية مميزة تجذب االستثمارات من
القطاعات المختلفة ،كما أسهمت اإلصالحات في التمهيد
الستقطاب االستثمارات في عدد من القطاعات ،مثل
التعدين والبنى التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والتشييد
واإلسكان والرعاية الصحية والتأمين والترفيه والسياحة،
ً
فرصا مهمة للنمو المطرد للشركات
وتقدم هذه القطاعات
والكيانات المستثمرة ،كما أنها تفتح المجال إلنشاء شركات
جديدة وتوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتهدف المملكة من جذب االستثمار األجنبي إلى تنمية رأس
ً
بشريا من خالل التوظيف
سواء كان
المال المحلي بأنواعه
ً
والتدريب المستمر أو في شكل أصول مالية ،كأسهم
وأدوات أخرى أو معرفة وتكنولوجيا حديثة ومتطورة.
وأقامت المملكة مشاريع اقتصادية استثمارية عمالقة
وحولت آالف الكيلومترات المربعة من الرمال إلى مدن
َّ
اقتصادية ،وأوجدت هذه المدن فرص عمل للمواطنين مما
َّ
تميزت بالخدمات اللوجستية
عززت االستثمار في مناطق خاصة َّ
الصناعية والمالية ،والسياحة والترفيه.
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اليوم الوطني ..88

« الزكاة والدخل» إنجازات ورؤية طموحة
يحتفل أبناء المملكة هذا العام بالذكرى الـ 88لليوم الوطني والتي

تُ صادف  23سبتمبر من كل عام ،وفي هذه المناسبة يبادلون قيادتهم

المحبة والتقدير والوالء لما يُ ستحضر في أذهانهم من إنجازات تاريخية
وقيم ومبادئ نبيلة صاحبت توحيد صفوف هذا البلد العظيم وجميع

أرجائه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل
استمدت دستورها
سعود -طيّ ب الله ثراه -والذي أسس دولة قوية
َّ
من كتاب الله وسنة رسوله.
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اليوم الوطني

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

الوطن الغالي الذين يبادلون قيادته المحبة والتقدير والوالء لما يُ ستحضر في أذهانهم من إنجازات

ً
ونيابة
المهندس سهيل بن محمد أبانمي ،باسمه

تاريخية وقيم ومبادئ نبيلة صاحبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجائه على يد الملك

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

ً
ً
ومجدا ،وأكمل أبناؤه المسيرة
أصالة
ورسخ جذورها
َّ
استمدت دستورها من كتاب الله وسنة رسوله ّ

عن منسوبي الهيئة التهنئة لمقام خادم الحرمين
ولسمو ولي عهده األمين نائب رئيس مجلس

ً
ً
قوية
دولة
أسس
المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود  -طيّ ب الله ثراه -والذي َّ
من بعده على هذا النهج القويم.

الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير

اختصها بخدمة الحرمين الشريفين ووجود قيادة
وأضاف معاليه :فمن نِ َعم الله على هذه البالد أن َّ

السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين

شتى المجاالت المختلفة وال
حيث حققت بالدنا منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر منجزات في َّ

وقال أبانمي في تصريح بهذه المناسبة  :تحتفي

تمر بالدنا العزيزة بمرحلة استثنائية ونهضة شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
وتابعُّ :

محمد بن سلمان  -حفظهما الله  -وللشعب

لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

السبل لبنائه وجعله في مصاف الدول المتقدمة،
رشيدة تسعى لالرتقاء بهذا الوطن وتوفير كافة ُ
زالت تواصل مسيرة الخير والعطاء.

مملكتنا هذه األيام بالذكرى الثامنة والثمانين لليوم

سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان -حفظهما

ولهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا

ً
جميعا وتعكس قدرات بالدنا وتؤكد أن اقتصاد المملكة يملك المقومات التي تؤهله
طموحاتنا

الوطني والتي تُ صادف 23سبتمبر من كل عام،

ضريبة القيمة المضافة رفعت
سقف اإليرادات غير النفطية

عبر عن
الله  -وفق الرؤية الوطنية الطموحة  2030وخطة التحول الوطني  2020م والتي تُ ِّ

للمزيد من الريادة وتعمل على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ولكل مقيم على أرض
المملكة.

وأكّ د معاليه أننا في الهيئة العامة للزكاة والدخل ندرك مسؤوليتنا تجاه بلدنا ومجتمعنا ونبذل

كافة الجهود للقيام بدورنا في المساهمة بتنويع مصادر الدخل إليجاد اقتصاد وطني قوي ومتين،
واضعين خدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتنا.

وفي اليوم الوطني الثامن والثمانين ،تستعرض الهيئة العامة للزكاة والدخل إنجازاتها في مجال

الزكاة والضريبة ،التي تعكس التزامها الراسخ في مسيرة هذا الوطن العزيز ،ومساهمتها في تحقيق

االستدامة المالية التي ِّ
تمكن الدولة من رسم وتنفيذ الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل
لتحقيق األهداف التنموية بكافة مجاالتها.

نص في البند الحادي
فبعد صدور المرسوم الملكي رقم (أ )133/وتاريخه 1437/07/30هـ ،والذي َّ

تـحـول « مصلحة الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل» وترتبط بوزير
عشر منه على ّ

ً
ً
إنتاجيا يُ سهم في زيادة
قطاعا
المالية ،ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية؛ أصبحت الهيئة
اإليرادات غير النفطية ،وتنمية اإلمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها.

ً
َّ
وفقا لألنظمة واللوائح
ويتركز عمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين
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والتعليمات ذات العالقة ،وتوفير خدمات عالية
الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء

بالتزاماتهم ،ومتابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم

من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات
المتوجبة عليهم ،والعمل على نشر الوعي لدى

المكلفين بأهمية التزامهم بتطبيق األنظمة واللوائح

النظامية الخاصة بتعامالتهم مع الهيئة ،والتعاون

وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية

والدولية ،وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة

ً
إضافة
وخارجها ،وذلك في حدود اختصاصات الهيئة،
إلى تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات

والمحافل والمؤتمرات اإلقليمية والدولية ذات
الصلة باختصاصات الهيئة.

وتحول الهيئة
االستراتيجية العامة
ّ

فعالية التخطيط
السلس للوائح التنظيمية والسياسات الضريبية في مجلس التعاون الخليجي ،وتعزيز َّ

عملت الهيئة على إعداد خطتها االستراتيجية

المالي واإلنفاق الحكومي ،وتعظيم اإليرادات المحصلة من خدمات ورسوم ومنتجات الهيئة،

مجموعة من األولويات والمتغيّ رات االستراتيجية

في األدوار الحكومية ،وتحسين عروض الخدمات والمنافع المقدمة للمنشآت التي تساهم في

ً
وانسجاما مع
لمواكبة رؤية المملكة 2030

التي تساهم في تعزيز وتوحيد معايير أنشطة تحصيل

وتحسين الخدمات الحكومية اإللكترونية ،وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتعزيز الشفافية
المسؤوليات االجتماعية أو استدامة االقتصاد.

اإليرادات ،وزيادة التركيز في نشر التوعية والتثقيف،

كما تعمل الهيئة على إعداد الموارد الداخلية من خالل رفع مستوى التدريب والتطوير المهني،

وترتبط األولويات االستراتيجية للهيئة بأهداف رؤية

لتحقيق المستوى األمثل من الكفاءة وجودة العمليات وقياس األداء والتميّ ز التشغيلي في إطار

وقياس مدى رضا المكلفين.

 ،2030ومن أهمها إيجاد بيئة محفزة لشركاء الهيئة

لتعزيز الشراكة القائمة ،وتعميق اندماج االقتصاد

ً
إضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية واالرتقاء في أتمتة األنظمة اإللكترونية
واستقطاب الكفاءات،
العمل االستراتيجي.

السعودي في المنظومة اإلقليمية ،وتحقيق توازن

الميزانية العامة ،وتحسين أداء الجهاز الحكومي،
فعال مع المواطنين ،وتمكين
والتفاعل بشكل َّ

المساهمات االجتماعية للمنشآت ،فيما تتقاطع

فعالية
معها أهداف الهيئة التي من أهمها تحسين ّ
وكفاءة نظام الزكاة ،وتعزيز سهولة ممارسة

األعمال من خالل تبسيط عملية دفع (الضرائب/

الزكاة) ،وجذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل

اتّ باع (إجراءات /سياسات) ضريبية جاذبة ،والتكامل

أهم إنجازات الهيئة خالل عام 2018م:
ضريبة القيمة المضافة

مع بداية العام  2018م ،بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة

في المملكة ،وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن تسجيل وإلغاء تسجيل األشخاص الخاضعين لضريبة

القيمة المضافة ،وإدارة عملية تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

وإجراءات استرداد الضريبة والقيام بتدقيق الحسابات والزيارات الميدانية وتحصيل المبالغ المستحقة.

إيجاد بيئة محفزة للشركاء وتوازن
الميزانية من أولويات الهيئة
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كما أنها مسؤولة عن رفع مستوى توعية المكلفين وتقديم الدعم المناسب لرفع مستوى

ً
أيضا بصالحية فرض العقوبات والغرامات في حاالت عدم
الجاهزية وااللتزام ،كما تتمتع الهيئة
االمتثال باألحكام النظامية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
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«بوابة زكاتي» توفر لألفراد فرصة
أداء زكاتهم بسالسة ويسر
وقد ساهمت ضريبة القيمة المضافة في رفع

والضريبي ،كما يساهم هذا الربط اإللكتروني بالتسهيل على المكلفين من حيث تقليص البيانات
المطلوبة منهم.

تسهيل التعامالت اإللكترونية مع عمالء الهيئة

ً
استقرارا
سقف إيرادات الدولة غير النفطية ،ما يمنح

قامت الهيئة بتنفيذ برنامج متكامل يشتمل على دراسة تحليلية للوضع الحالي من ناحية إجراءات

واإلنفاق الحكومي.

تم التركيز على رفع كفاءة النظام اآللي (إيراد) والتركيز على تطوير كافة
في نفس الوقت ،كما َّ

ً
ً
مهما ،وهذا سيعزز من فرص التنمية
اقتصاديا

تطبيق الزكاة االختيارية لألفراد « زكاتي»

العمل لتصميم الوضع المستقبلي لتبسيط وتسهيل اإلجراءات وتحسين تجربة المكلف والموظف
األنظمة التقنية.

ً
إنجازا في عدة إجراءات والتي تحقق تسهيل وتحسين تجربة المكلفين مثل إصدار
وحققت الهيئة

ً
انطالقا من التزامها في خلق بيئة زكوية متوازنة

تم تقليل خطوات إصدار شهادة الزكاة للمنشآت من  11خطوة إلى 3
الشهادة الفورية ،بحيث َّ

«بوابة زكاتي» اإللكترونية لألفراد لتوفر لهم فرصة

إمكانية تفويض المكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي تتعامل معها إلنهاء إجراءاتها

ومتكاملة؛ أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل

«فوض» والذي يتيح للمنشآت
خطوات ،وأصبحت فورية ،وأطلقت نظام التفويض اإللكتروني ّ

وميسر من خالل خدمتي
أداء زكاتهم بشكل سلس
َّ

ومعامالتها ً
آليا ،باإلضافة إلى إمكانية تفويض أكثر من مكتب محاسبي على خدمات محددة مع

في مختلف برامج الضمان االجتماعي المعتمدة

الحمالت التوعوية وورش العمل بهدف نشر التوعية

سداد ومدى ،ويتم صرف أموال الزكاة المحصلة

عبر بوابة « زكاتي» على كافة الفئات المسجلة

تحديد مدة التفويض وغيرها من اإلجراءات المساعدة في تيسير التعامالت مع الهيئة.

لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية وذلك بهدف

تهدف الحمالت اإلعالمية إلى توعية وتثقيف المنشآت واألفراد بالخدمات التي تقدمها الهيئة في

على تلبية احتياجاتهم األساسية وتحسين ظروفهم

ومن خالل منصاتها على « تويتر» ،نشرت الهيئة مجموعة من الرسومات واألفالم التوضيحية

وذلك وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة

ً
إضافة إلى تنظيم أكثر من ( )30ورشة عمل تعريفية وتثقيفية
تعريفية وتذكيرية للمكلفين،

دعم مستفيدي الضمان االجتماعي لمساعدتهم

المعيشية وتحقيق التكافل االجتماعي المنشود
والوزارة في هذا الجانب.

الضريبة والزكاة من خالل كافة الوسائل اإلعالمية الحديثة.

والتعليمية وإطالق الحمالت اإلعالمية والتوعوية ،كما أرسلت أكثر من  7.6مليون رسالة نصية
للمنشآت والمختصين في المجال المحاسبي بمختلف مناطق المملكة.

التكامل اإللكتروني مع الجهات الحكومية

عملت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع
الجهات الحكومية ذات العالقة واالتفاق على

آلية التكامل اإللكتروني لتمكين الهيئة من تحصيل

مستحقاتها على النحو المطلوب بما يسمح بتزويد

الهيئة بالبيانات المطلوبة ودعم أعمال وخدمات

الهيئة وزيادة جودتها ورفع مستوى الضبط وااللتزام

تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم
الطوعي ،حيث ّ
لتحقيق العمل التكاملي في المجاالت المشتركة.

تم الربط معها بشكل
وقد بلغ عدد الجهات التي َّ

استراتيجي وتقني من القطاع العام أكثر من ()15
جهة ،والتي تحقق سهولة الوصول إلى البيانات
الخاصة بالمكلفين ومعرفة حاالتها بما يساند

الهيئة والجهات ذات العالقة في اتخاذ القرارات
واإلجراءات الالزمة للحد من التهرب الزكوي
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استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية

حرصت الهيئة على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في برامجها ومشاريعها المختلفة،

ً
موظفا وموظفة منذ البدء بتحول الهيئة ويشكل العنصر النسائي ما
تم توظيف عدد 782
حيث ّ

نسبته  ، %28كما حرصت الهيئة على استقطاب الخريجين الجدد والذين بلغ عددهم حتى اآلن 191
ً
خريجا وخريجة .ومن أبرز إنجازات الهيئة في مجال التوظيف حصولها على جائزة «لينكد إن» على

مستوى الشرق األوسط كأبرز المنشآت الناشطة في مجال التوظيف.

07

محافظ «الزكاة والدخل»
يبحث مع السفير الكوري التعاون المشترك
في إطار تعزيز التعاون المشترك ،التقى معالي محافظ الهيئة العامة

للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ،بمقر الهيئة في الرياض

التي تقدمها الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركات األجنبية العاملة في
المملكة وكذلك سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجاالت.

سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد جو بيونج ووك ،والوفد

الجدير بالذكر أن المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية وقعتا اتفاقية لتجنب

في المواضيع ذات العالقات بعمل الهيئة.و استعرض الجانبان الخدمات

سبتمبر 2017م.

المرافق له .وبحث اللقاء أوجه ومجاالت التعاون بين المملكة وكوريا

االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل في

«اإلسكان» و«الزكاة والدخل»

تطلقان بوابة إلصدار شهادة ضريبة المسكن األول
دعت وزارة اإلسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المواطنين

دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما ال

الراغبين في تملك المسكن األول ،ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة

يتجاوز سقف األسعار حسب األمر الملكي وذلك من خالل تسجيل بياناته

للمسكن األول عما ال يزيد عن  850ألف ريال من سعر شراء المسكن»،

 ) housing.saوستتولى وزارة اإلسكان معالجة البيانات والتأكد من

«بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة
في األمر الملكي القاضي
ُّ

في البوابة اإللكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (vat.

تم
إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة اإللكترونية التي َّ
ً
مؤخرا .وصدر بيان صحافي مشترك يحث المواطنين الذين
إطالقها

الراغب بالشراء ،يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء ،وسوف يتم

بتحمل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة
إلكترونية تثبت أحقيتهم
ّ

التحقق من سالمة عملية البيع والشراء واستالم جميع الوثائق المطلوبة

ً
إلكترونيا وإصدار شهادة
تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم

للمسكن األول ،مؤكدين أنه يمكن ألي مواطن شراء مسكنه األول
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ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن
مطابقته للشروطَّ ،

ً
مباشرة عن طريق الوزارة ،بعد
سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد
للسداد من مورد العقار.
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أخبار

توقع على االنضمام َّ
المملكة َّ
التفاقية دولية

لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح
َّ
وقعت المملكة العربية السعودية يوم األربعاء  9محرم 1440هـ

لألغراض الضريبية بين الدول ،وسد الثغرات في األنظمة الضريبية بين الدول

لالتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة
على االنضمام َّ

التي تستغلها بعض المنشآت للقيام بتحويل مصطنع لألرباح إلى واليات

إحدى نتائج المشروع المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون

َّ
وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل على التزامها وتطبيقها ألفضل

االتفاقية في مدينة جدة ،بحضور ممثلين
وجَ رَ ى توقيع االنضمام لهذه ِّ

في هذا المجال ،مما يسمح لها بتحقيق العديد من الفوائد والمكتسبات،

بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل األوعية وتحويل األرباح ،والتي ِّ
تمثل
االقتصادي والتنمية لمواجهة تآكل األوعية الضريبية وتحويل األرباح.

ضريبية ال تُ طبق فيها الضرائب أو تُ فرض الضرائب فيها بنسب منخفضة.

المعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي والعمل مع المجتمع الدولي

ً
حيث ّ
ُ
نيابة عن معالي وزير
وقعها
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،

والمحافظة على الوعاء الضريبي من التآكل وبالتالي تحصيل المبالغ

معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد

االتفاقية َ
بلغ
الضريبية مع المكلفين  .يُ ذكر أن عدد الموقعين على هذه َّ

االتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات
وتهدف هذه َّ

ِّ
الموقعة عليها مطلع يوليو 2018م.
الدول األوائل

المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة األستاذ محمد بن عبد الله الجدعان،
أبانمي.

الضريبية المستحقة على األنشطة في المملكة ،والتقليل من الخالفات
ً
حيز التنفيذ بين
83دولة ،وشملت َّ 1400اتفاقية ضرائب ثنائية ،ودخلت ِّ

هيئة الزكاة والدخل و«إيصال»
توقعان مذكرة تفاهم
بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن

محمد أبانميّ ،
وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي
السعودي ممثلة بمنصة «إيصال» ،أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي

السعودي لفواتير األعمال اإللكترونية ،مذكرة تفاهم بهدف تشجيع الشركات

والهيئات الحكومية على تطبيق نظام فواتير األعمال اإللكترونية ،من خالل
منصة «إيصال» التي تقوم بإصدار وإدارة فواتير األعمال (،)E-Invoicing

حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشفافية على فواتير األعمال وكذلك
الحد من حاالت التهرّ ب الضريبي.
ّ

وتعد هذه الشفافية متطلب أساس عند سداد ضريبة القيمة المضافة،

عالوة على ذلك ،يمثل تجميع الفواتير وتبادلها وتخزينها بغرض إعداد

ً
أساسيا ،يتطلب في كثير
إجراء
اإلقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة
ً

أن تطبيق نظام «إيصال»
من األحيان الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ،إال َّ
للفوترة اإللكترونية ِّ
يمكن الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات

التجارية من االلتزام بالمتطلبات النظامية للهيئة العامة للزكاة والدخل

يسهل تلك اإلجراءات على
ورفع مستويات الشفافية ،بشكل ملحوظ مما
ّ
مؤسسات القطاع العام والخاص.

العدد (2018 - )57

09

الزكاة ..تشجيع لالستثمار
ومحاربة لالكتناز السلبي

ً
ركنا من أركان اإلسالم ،إحدى السياسات المالية العامة في تحفيز الميدان
تعد الزكاة ،إلى جانب كونها

ً
ً
تدريجيا لألموال المكتنزة القابلة للنماء ،حيث أن
إنقاصا
التنموي ،فهي بمثابة دافع نحو االستثمار ،وتمثل

استقطاع  %2.5من األموال التي تتجاوز النصاب يسهم في استقطاع  %10من األموال المكتنزة في أقل

من خمس سنوات وتفعيلها واالستفادة منها في دائرة اإلنتاج.
ً
عددا من الخبراء االقتصاديين وأخذت آراءهم فيما يتعلق بدور
لذلك استطلعت مجلة « الزكاة والدخل »
الزكاة في محاربة االكتناز وتشجيع االستثمار ،فإلى التفاصيل.

تعريف االكتناز

االكتناز في اللغة من مصدر « كنز » ويطلق

على المال المدفون ،هذا هو األصل ثم تُ جُ ِّوزَ
يبق
خر َج منه الواجب عليه لم َ
فيه فقيل :إذا ُأ ِ
ً
ً
مكنوزا.
كنزا ولو كان
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ً
نقدا
ويعرف االقتصاديون االكتناز بأنه جمع المال وتكديسه واالحتفاظ بالمتراكم منه

ســائال لمدة طويلة ،وأطلق بعضهم عليه «المال المدفون » من كثرة األضرار المترتبة على
ً
ذلك بالنسبة للمستهلك أو االقتصاد بوجه عام.
ان
ورُ وي عن االكتناز عن ابن عمر رضي الله عنهما قالَ :
«ما ُأ ِّد َي زَ كَ اتُ ُه َف َليْ َس ِبكَ نْ ٍز َو ِإ ْن كَ َ
اه ًرا لاَ تُ َؤ َّدى زَ كَ اتُ ُه َف ُه َو كَ نْ زٌ ».
ان َظ ِ
ينَ ،و َما كَ َ
تَ حْ َت َسبْ ِع َأرْ ِض َ
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الركن الثالث

فعالة لتحفيز الثروات
تعتبر الزكاة أداة َّ

المعطلة ،كما أنها تحقق العديد من األهداف
االقتصادية والتنموية ،مثل مكافحة الفقر

واإلقالل منه ،وإعادة توزيع الدخول بعدالة،

وتحريك الدورة اإلنتاجية نحو النمو ،ومحاربة

البطالة ،وإعادة تدوير المال ،ويظهر أثره في
عملية الرواج االقتصادي التي يساهم فيها
الفقير.

االستثمار من منظور إسالمي

معنى استثمار الموارد هو طلب الحصول على
ثمرتها ومنفعتها ونمائها.
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واالستثمار من منظور إسالمي هو إخراج المال من ضيق االكتناز إلى سعة التداول والتبادل،

وذلك بتوجيهه إلى مختلف أنواع النشاط االستثماري بطريقة منظمة وهادفة ،لتحقيق
مكاسب يتوقع الحصول عليها على فترة زمنية محددة.

اآلثار السلبية االقتصادية لالكتناز

الحقيقي
أن المالك
من اآلثار السلبية البارزة التي يخلفها االكتناز تناقضه مع إيمان المسلم ّ
ّ
مما يدفعه إلى
حب المال في النفس؛ ّ
للمال؛ هو الله تعالى ،إلى جانب كونه ينشط غريزة ّ

بأي وسيلة كانت دون النظر والتقييد بالمشروعية ،ويعتبر االكتناز
السعي والعمل لتحصيله ٍ

عملية تضاد مستمر مع االدخار ،والواجب على المسلم أن يأخذ من المال ما يحتاجه ،ويكون
ما ّ
تبقى من المال للضعفاء ولمن ال يملكونه.

كما أن اكتناز المال والثروة ينقص من األخالق والتي تعد من أسس النظام المالي

ً
ٌ
إن العبد متصرّ ٌف بالمال فقط
وسيلة لنيل رضا الله تعالى وليس
اإلسالمي؛ فالمال
غاية؛ إذ ّ
ّ

11

د.الجفري :الزكاة تشجع أصحاب
األموال المكتنزة للخروج بها من
مخابئها واستثمارها
ً
مالكا له؛ ليصرفه كيفما يشاء ويريد
وليس

علماء الشريعة واالقتصاد

دون تحرّ ي ما يرضي الله تعالى ،واالكتناز فيه

علماء الشريعة وخبراء االقتصاد يؤكدون أن االكتناز والبخل والشح ثالثي مدمر القتصادات

االجتماعي ،وتحقيق الحياة
هدم لفكرة التكافل
ّ

األفراد والمؤسسات ،ألنه تعطيـل متعمـد لنعمة المال في دفع عجلة التنمية وحبس له عن

أن اإلسالم حرّ م كنز المال دون
الحالل ،لذلك نجد ّ

وفرقت الدكتورة سهير معربة رئيسة قسم االقتصاد في كلية التجارة للبنات في جامعة
َّ

ال يدخل في حرمة ،وإخراج زكاة المال المكنوز

ً
عادة مـا يتحول
سواء بالنسبة إلى الفرد أو المجتمع ،ألنه
ومفيدة بالمفهوم االقتصادي،
ً

الكريمة لألفراد ،وتوفير وسائل وطرق الكسب

أداء دوره .والمستهلك هو أكبر المتضررين من هذه السلوكيات االقتصادية الخاطئة.

ّ
وحذر من ذلك بالوعيد الشديد ،حتى
إخراج زكاته،

«االدخار عادة ما يكون عملية مؤقتة وإيجابية
األزهر المصرية ،بين االكتناز واالدخار قائلة:
ِّ

ً
شرعا.
المقدر
بالنصاب
ّ

الحكمة من
مشروعية وفرض
ركن الزكاة

إلى مصدر لالستهالك أو االستثمار ،أما االكتناز فهو عملية عقيمة من الناحية االقتصادية،
ً
للمدخرات».
إضافة إلى آثارها السلبية على الفرد والمجتمع بما يحدثه من تجميد
َّ

تزكية النفس وإبعادها عن
البخل وتعويدها العطاء

01

وسيلة لتحقيق التكافل
االجتماعي في المجتمع المسلم

02
سبب من أسباب حلول
البركة ونزول الخيرات

03

04

06

05

سبب من أسباب تنمية
المال وتطهيره

أداة أكثر فاعلية لتـحريك
الثـروات المعطلة

SR

تنشــيط االقتصـاد الـذي
يســاهم فيه الفقير

هل تحارب الزكاة االكتناز؟

تقوم الزكاة بمحاربة االكتناز وذلك بالحث على االستثمار وحركية رأس المال وخلق

الرواج االقتصادي ،وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بتوفير مناصب للشغل

فضال عن مضاعفة األموال المزكى منها التي وعد الله
ً
وحماية االقتصاد من التقلبات،

سليمان العساف :الزكاة وسيلة
جيدة لالستثمار وحماية األموال
من التآكل

12

بها عباده.

تآكل رأس المال

الدكتور ياسين الجفري أستاذ التمويل واالستثمار يؤكد لمجلة «الزكاة والدخل» أن بإمكان
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االستقطاع السنوي من المال
المدفون يؤدي إلى تآكله بمعدل
 %10كل خمس سنوات
يعني وجود زكاة سنوية ،تدفع بما يوازي النسبة المشار إليها أعاله ،فإذا حققت نسبة

الزكاة تشجيع أصحاب األموال المكتنزة للخروج

بها من مخابئها واستثمارها حتى ال تتآكل بنسبة

ً
ً
عالوة على تراجع قوته
سنويا ويتناقص،
فإن السيولة أو رأس المال السائل ،سيتآكل
دونها َّ

ً
حاليا ال يتم تطبيق الزكاة على األفراد،
وقال:

ألن الشركات تزكي دخلها ،فال يدفع مالكها أي زكاة عليها َّ
ألنه
وأشار إلى استثناء األسهمَّ ،

الشرائية.

سنوية ثابتة عند إخراج الزكاة.

ال ثني في الزكاة ،فيما هناك َمن يرون إن كانت النية استخدامها عروض تجارة ،فعلى قيمتها

فإن استثمار األموال المكتنزة يتطلب
وبالتالي َّ

زكاة وليس دخلها والله أعلم ،كما يقول.

تحقيق عوائد أعلى من  %2.5للحفاظ على
السيولة ،وإلاَّ
َّ
فإنه يتناقص بالنسبة نفسها

عالقة الزكاة والضريبة بالسياسات االقتصادية

ً
ً
كليا.
سنويا حتى يختفي

وثيقا بالسياسات االقتصادية للمملكة ويظهر ذلك ً
ً
ً
جليا
ارتباطا
يرتبط نظام الزكاة وضريبة الدخل

فإن االحتفاظ
وبالتالي -والحديث للجفريَّ -

ً
ً
ً
عالجا لحاالت االختالل في توزيع الثروة والدخل.
تمويليا باإلضافة لكونها
موردا
في اعتبارهما

بالسيولة أو باستثمارات مالية ماعدا األسهم،

تشجيع
االستثمارات

تداول
السلع

حماية المال
من التآكل

زيادة حجم
االستهالك

ارتفاع
معدالت اإلنتاج

استحداث
قوة شرائية
مساهمة الفقراء
في االقتصاد

تنشيط
االقتصاد
SR

01

03

02

04

05

06

07

اآلثار اإليجابية لمحاربة االكتناز

نظام الزكاة وضريبة الدخل يرتبط
ً
ً
وثيقا مع السياسات
ارتباطا
االقتصادية

08

وتسهم الزكاة وضريبة الدخل في إيجاد المشاريع المنتظمة وافرة الحصيلة التي ال يوجد لها

وفعالية مساهمتها في التنمية
مثيل في أي من االقتصاديات الوضعية عن واقع المسلمين،
ّ
االجتماعية واالقتصادية وإيجاد فرص العمل لألفراد.

كما تساهم في السياسات االقتصادية من خالل العمل على تغييرات هيكلية تتناول ظروف

ً
كفاءة ،مع تحقيق إشباع متزايد
اإلنتاج االجتماعي ،واستخدام وسائل إنتاج أحدث وأكثر

ً
سريعا
معد ًال
للحاجات الفردية واالجتماعية .وموارد الزكاة وضريبة الدخل تحقق مواردها
ّ

للتوسع االقتصادي يؤدي إلى زيادة مطـردة فـي الدخل القومي وفي نصيب الفرد من السلع
والخدمات ،وتوفر رؤوس األموال والخبرة الفنية والتكنولوجيا.
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وأضاف :دخل الهيئة العامة للزكاة والدخل ال

تم تطبيقها على نحو ّ
منظم ،تقوم
فعالة إذا َّ
األدوات الزكاة ،فهي تعمل كأداة تمويلية ّ

يمثل الحجم الحقيقي لألعمال في السعودية،

فيه الدولة بدورها في تحصيلها من مصادرها وإنفاقها في مصارفها المقررة في الشريعة

على الفقراء عن طريقهم بصورة شخصية

اجتماعي نحو فقراء المجتمع وأصحاب الحاجات فيه.

ً
كثيرا من التجار ينفقون عشرات المليارات
ألن
وطرق متعددة.

االستثمار والعملية اإلنتاجية

المجتمع المسلم لديه من األدوات واألساليب

ما يمكّ نه من تخصيص موارده االقتصادية
وتشغيلها بطريقة مثلى ،ومن أهم هذه

اإلسالمية ،وكذلك بالتزام أفراد المجتمع المسلم بأداء زكاة أموالهم كفريضة دينية ،وواجب

تأثير الزكاة على المستثمرين

تؤدي الزكاة إلى زيادة الحافز على االستثمار لدى فئتين من الناس على النحو التالي:

فئة أصحاب األموال المكتنزة الذين تجب عليهم الزكاة :فهؤالء يتعين عليهم إخراج زكاة

مدخرة غير معدة لالستثمار ،أو تشغيلها
أموالهم المكتنزة ،وهي بالتعبير االقتصادي أموال َّ

SR

SR

اآلثار اإليجابية على
المجتمع عند تطبيق
فريضة الزكاة

القرار في االقتصاد اإلسالمي
يقوم على تقييم معدالت الربحية
المحتملة

تعزز من استقرار االقتصاد
وتخلق بيئة اجتماعية مستقرة

01

تم
أداة تمويل فعالة إذا َّ
تطبيقها على نحو شرعي منظم

02

تـدفـع الفـرد باتجاه االستثمار
حتى ال يتآكل رأس المال

03

فريضة دينية وواجب مجتمعي
نحو الفقراء والمحتاجين

04

توزيعها على مصارفها يحدث
ً
حراكا للسلع ويزيد استهالكها

05

إنفاقها على المحتاجين يعـزز
تآلف المجتمع وتناصره

06

سيؤدي إلى نقصانها بمتوالية ثابتة
في دورة إنتاجية ،األمر الذي يعني أن إخراج الزكاة منها،
ِّ
« ،»%2.5ما دامت في حدود النصاب الشرعي.

ً
قرارا من بين خيارين ،أحدهما أن يترك أمواله
وهذه الحالة تدفع بصاحب الثروة أن يتخذ

المكتنزة تأكلها الزكاة ،أو أن ِّ
يفكر في تشغيلها مع إخراج زكاتها دون أن يؤدي ذلك إلى
نقصانها ،وهو خيار رشيد واقتصادي.
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االستثمار هو إخراج المال من
ضيق االكتناز إلى سعة التداول

الزكاة وتحفيز االستثمار

إن االقتراض قصير األجل بحجة عدم حوالن الحول عليه كان ال يدخل في الوعاء
وأضافَّ « :

ويقول الدكتور الجفري« بعكس الضريبة ،التي

أن الوضع اختلف ،وأضيف إلى وعاء الزكاة من
على أساس َّأنه مسؤولية المقرض ،إال َّ

فإن الزكاة يتم
وقيمتها حتى تدفعها الشركاتَّ ،

حجم الزكاة بأن ال يتعدى حجمها رأس المال والقروض الطويلة األجل ».
ّ

تخصم من األرباح كعنصر وحيد لتحديد حجمها

احتسابها كوعاء ،حيث يدخل في تحديدها األرباح
ورأس المال والقروض كعناصر ترفع من قيمة

الزكاة ،في حين يساعد االستثمار في األصول

وفي االستثمارات المالية « ال ثني في
الثابتة ِ
الزكاة  -قاعدة شرعية » على خفض الوعاء».

زاوية االستفادة والتمويل ،واالستفادة من األصول الثابتة في خفض الوعاء ،وبالتالي
ً
حافزا ّ
يخفض
وبالتالي -يقول الجفري -فإن أثر تطبيق الزكاة يظهر في منح االستثمار

الوعاء ،وعدم االستثمار في األصول الثابتة يعني وجود األموال في حالة سيولة ،أي أصل
ولعل في الحديث النبوي « :اتجروا في مال اليتامى حتى ال
ّ
قصير األجل مما يرفع الوعاء.
تأكله الزكاة ».

حركية رأس المال

ً
ً
سائلة غير
مقارنة بترك األموال
أن االستثمار يدعم االقتصاد ويحركه
ويؤكد الجفري َّ

مستثمرة ،والزكاة تدفع الفرد باتجاه االستثمار حتى ال يتآكل رأس المال ،لكن يجب التمييز بين
ٍ
ً
سائلة وتدفع
تخفيض حجم الزكاة باالستثمار لما يعود بالفائدة على المجتمع ،وترك األموال

عليها الزكاة إذا حال عليها الحول .وأضاف :إذا رغب الفرد في االستثمار قصير األجل كعروض
شك أن تحريك رأس المال
فإن الهدف هو تحقيق عائد أعلى من  .% ٢.٥وال ّ
التجارة وغيرها َّ

هو الهدف األساس من تشريع الزكاة ،فالمشرّ ع عند وضعه للزكاة كان هدفه دفع المجتمع

إلى االستثمار الرأس مالي طويل األجل ،وهو الذي يعود على المجتمع بالفائدة ،وليس
االستثمار قصير األجل المؤقت.

العدد (2018 - )57
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إنفاق الزكاة في مصارفها يعني
تداول السلع وزيادة االستهالك

خفض مستوى االكتناز

وأشار أستاذ االقتصاد بجامعة العلوم اإلسالمية
في ماليزيا الدكتور محمد شريف بشير «:عندما
يتم تخفيض مستوى االكتناز ،وتتوفر األموال

السائلة أمام المشروعات االقتصادية ،وهذا ما

معدل النمو االقتصادي ،ويزداد الدخل ،كما أن إنفاق الزكاة على المصالح العامة يساعد على
ّ

إيجاد بيئة داعمة لالستثمارات».

ويضيف في مقال منشور :أما المساعدة في االستقرار االقتصادي فتتم من خالل البيئة

االجتماعية المستقرة التي توجدها الزكاة ،حيث يشعر المستثمرون باألمان وقلة المخاطر

التي يمكن أن تتعرض لها استثماراتهم ،فاإلنفاق على الفقراء والمساكين يعمل على تآلف

يدفع إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،وبالتالي يرتفع

المجتمع المسلم وتناصره وتعاونه ،ويُ ذهب عنه الضغائن والصراعات بين األغنياء والفقراء،

االكتناز والبخل إضرار باالقتصاد
الفردي والجماعي

اإلسالم ونظرية المضاعف االقتصادية

وهذه البيئة المستقرة ما كان لها أن تكون في غياب تطبيق الزكاة في المجتمع المسلم.

في علم االقتصاد هناك نظرية ُتسمى نظرية المضاعف وتطلق في التحليل االقتصادي

على األثر المضاعف لإلنفاق االستهالكي أو االستثماري على الدخل الوطني ،وهذه النظرية
ً
ً
حديثا بل هي نظرية إسالمية ظهرت قبل  1400عام.
سبقا
ليست
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والفكرة األساسية للمضاعف هي أن زيادة اإلنفاق

الل ِه َف ُأ َ
ون َوجْ َه َّ
َّ
ون» ،الروم.39 :
الل ِه َو َما آتَ يْ تُ ْم ِم ْن زَ كَ ٍ
اة تُ ِر ُ
ولئِ َك ُه ُم ْال ُم ْض ِع ُف َ
يد َ

مضاعفة تتوقف على الميل الحدي لالستهالك

يقبل الله إال الطيب ـ إال أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى

التلقائي يترتب عليها زيادة الدخل الوطني بكمية

أن
فتزيد بزيادته وتنخفض بانخفاضه ،هذا يعني َّ

االستهالك واالستثمار يسيران ً
جنبا إلى جنب .أما

النظرية اإلسالمية للمضاعف فتتمثل في قول
ون َأ ْم َو َال ُه ْم ِفي
ين يُ ِ
الله تعالىَّ :
نف ُق َ
«م َث ُل َّال ِذ َ
يل ّ
الل ِه كَ َم َث ِل حَ َّب ٍة َأنبَ تَ ْت َسبْ َع َسنَ ِاب َل ِفي كُ ِّل
َس ِب ِ
ّ
ّ
َ
َ
ُسنبُ َل ٍة ِّمئ ُة حَ َّب ٍة َوالل ُه يُ َض ِاع ُف لِ َمن يَ شاء َوالل ُه

وكما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « :ما تصدق أحد بصدقة من طيب ـ وال
تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة ،أو فصيلة » ،رواه مسلم وغيره.

آثار اإلنفاق على الغارمين

واألصل أن الله سبحانه وتعالى جعل للزكاة مصارف ثمانية ،جاءت في قوله تعالى « ِإَّن َما
ين
الر َق ِ
ين َو ْال َع ِ
ات لِ ْل ُف َقرَ ِاء َو ْال َم َس ِ
الص َد َق ُ
ين َع َليْ َها َو ْال ُم َؤَّل َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم َو ِفي ِّ
َّ
اب َو ْال َغ ِار ِم َ
املِ َ
اك ِ

«و َما
َو ِ
يم » ،البقرة .261 :وقوله تعالىَ :
اس ٌع َعلِ ٌ
َ
ال َّ
اس َفال يَ رْ بُ و ِعنْ َد
الن ِ
آتَ يْ تُ ْم ِم ْن ِربً ا لِ يَ رْ بُ َو ِفي أ ْم َو ِ

الل ِه َو ّ
يض ًة ِّم َن ّ
يل ّ
يل َف ِر َ
يم حَ ِكيم» ،التوبة .60 :ولكل مصرف
الل ُه َعلِ ٌ
الل ِه َوابْ ِن َّ
الس ِب ِ
َو ِفي َس ِب ِ

دوره الخاص في تشجيع االستثمار ،يؤخذ لذلك مثال مصرف الغارمين « المستدينين في غير
سرف » ،حيث يؤدي إنفاق الزكاة إلى تحفيز االستثمار وزيادة الميل إليه على النحو التالي:

مصارف الزكاة الثمانية التي وردت في القرآن الكريم
02

01

مصرف الفقراء

03

مصرف المساكين

04

مصرف المؤلفة قلوبهم

مصرف العاملين عليها

SR

الر َقاب
مصرف ِفي ِّ

05

زيادة اإلنفاق التلقائي يترتب
عليه زيادة الدخل القومي بكمية
مضاعفة
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مصرف الغارمين

06

مصرف ِفي سبيل الله

07

مصرف ابن السبيل

08

ً
قرارا استثماريّ ًا دون أن ينتابه القلق ،وعدم التأكد في حالة
المستثمر يشعر باألمان عند اتخاذه
ّ
مستحق ًا الزكاة إذا ّأدت خسارته إلى وقوعه في ديون كثيرة
حدوث خسارة له؛ ألنه سيكون
جعلت أمواله دون النصاب الشرعي.
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تحقيق

ضرورة ملحة

تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت
يحقق الرضا لجميع األطراف
شدد رجال أعمال واقتصاديون على أهمية المواكبة وتطوير آليات
َّ
ً
العمل الضريبي والزكوي باعتبار أن ذلك ً
ضروريا ملحّ ًا من شأنه
أمرا

أن يُ ساهم في تطوير العالقة بين الهيئة و المنشآت وتعزيز الثقة بين

الطرفين ،متوقعين أن يُ حدث ذلك قفزة في العمل الضريبي والزكوي

بشكل عام ،ويحقق مقاصده السامية و أعلى مستويات الرضا وخدمة
المجتمع والهيئة والمنشآت.
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الدكتور باعجاجة :العالقة بين
هيئة الزكاة والدخل و المنشآت
عالقة مهمة وذات مردود إيجابي
وأكدوا على أهمية التوعية الالزمة لكل األطراف،

مشكالت تواجه مجتمع األعمال مع الضرائب والزكاة ،وتطور في الوقت نفسه الخدمات المقدمة

من أجل التعامل مع العمل الضريبي والزكوي بشكل

لألطراف المستفيدة.

وورش العمل ،بالتعاون مع المؤسسات االقتصادية

المردود اإليجابي

ودعوا المهتمين لالطالع واالستفادة من التجارب

االقتصادي لـ«الزكاة والدخل» َّإن العالقة بين هيئة الزكاة والدخل و المنشآت عالقة مهمة وذات

بالمجتمع اإلسالمي وجلب آليات التطوير من

لدى الطرفين من جهة وعلى مصلحة االقتصاد المجتمعي من ناحية أخرى».

مواكب ،من خالل عقد الندوات والمحاضرات
والخبراء من مختلف المجاالت.

اإلقليمية والدولية المعززة لعالقة الضرائب

البالد الغربية المتطورة في هذا المجال ،مشددين
على ضرورة تبني آليات جديدة تساهم في حل أية

من جهته ،قال األستاذ الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة جدة والخبير

مردود إيجابي إذا تأسست على نحو يبعث على معرفة تحقيق أعلى مستويات المصلحة والمنفعة
وأكّ د باعجاجة على عنصر مهم آخر في هذه الثنائية يقوم على تعزيز الثقة بين هيئة الزكاة والدخل

ً
مبينا أن المكلف يجب أن يقدم
والمكلفين لبناء عالقة وطيدة تُ بنى على زرع الثقة بين الطرفين

ً
ً
وصحيحا بحيث ال يكون هناك أي شكل من أشكال الغش أو التدليس في البيانات
سليما
إقراره

ً
داعيا إلى أهمية المواكبة وتطوير
المقدمة للهيئة وكذلك عدم التحايل في دفع الزكاة أو الضريبة
آليات العمل الضريبي والزكوي.

وشدد باعجاجة على ضرورة أن تراعي هيئة الزكاة والدخل ،ظروف المكلفين ومقدرتهم المالية

ً
مشيرا إلى
على دفع الزكاة أو الضريبة وأن تقوم الهيئة بمراعاة ذلك عند الربط الزكوي أو الضريبي،
ً
مؤكدا أن الكثيرين من المكلفين يعترضون على الربط
أن العالقة مبنية على التعاون والتفاهم،

ويقدمون شكواهم إلى لجان االعتراض والمكونة من مختصين في المحاسبة والقانون والشريعة
ولديهم الخبرة الكافية لحل اعتراضاتهم.
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االستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية

عدد اإلقرارات تعد أحد وسائل التقارير العالمية للتعرف على مدى التزام الشركات بالضرائب.

الرامز الدولية ،إحدى مؤسسات مجموعة المليحي

إذ َّأن ذلك يرجع إلى عدم التزام المنشآت بتقديم اإلقرارات الضريبية ،لذلك من الضروري وجود

وعضو مجلس الغرف السعوديةَّ ،إن هناك حاجة

الضريبية للدولة ،من خالل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي باالستناد إلى نشاط اقتصادي قوي

و المنشآت ،وتطويرها بأفضل الوسائل وتعزيز بناء

ولفت المليحي إلى َّأن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات

ً
مشيرا إلى َّأن
اإلقليمية والدولية في هذا المجال،

ً
مشيرا إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تتعامل مع مكلفي الضرائب باعتبارهم شركاء
اإلجمالي،

وقال المليحيَّ « :إن هناك حاجة للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة انخفاض اإلقرارات الضريبية،

من ناحيته ،قال عبدالله بن زيد المليحي مدير عام

ً
بأن السياسة المالية للحكومة تركّ ز على تعزيز اإليرادات
شفافية في اإلقرارات الضريبية،
علما َّ

السعودية ،ورئيس الغرفة العربية السريالنكية

وليس بالجباية ،أو بتقديرات جزافية غير صائبة على مكلفي الضرائب».

ملحّ ة لتعظيم العالقة بين هيئة الزكاة والدخل

ً
خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي
العامة،

الثقة بين الطرفين ،مع االستفادة من التجارب

العالقة بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين تقوم على:
التعامل
مـع كافة
المكلفين
باعتبارهم
شــركاء

أهمية
الشفافية
في اإلقرار
الضريبي
والزكوي
لتعزيز
اإليرادات

تسخير أفضل
التـجارب
اإلقليمية
والـدولية
لالستفادة
منها

تعظـيم وتعـزيـز
العـالقـة بين
«الهيئة»
وكافة
المكلفين

تطوير
العالقة بأفضل
ً
دعـما
الوسائل
لبناء الثقة بين
الطرفين

تقديم اإلقرار
يؤكد التزام
المنشآت
بتطبيق
أنظمة الضريبة
والزكاة

ّ
محفزات تساهم في تنمية األعمال تهدف إلى تحقيق
ولذا من المصلحة العامة أن تكون هناك

أرباح وتتزايد بموجبها هذه األعمال وبالتالي المساهمة بشكل أو بآخر في إيجاد وخلق فرص العمل
ً
مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحّ ة لالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية المعززة
للشباب،

الحمادي :تعزيز الثقة بين الهيئة
والمنشآت سيطور الخدمات
المقدمة لمحدودي الدخل
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لعالقة الضرائب بالمجتمع.
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01

06

خلق المنفعة
العامة وتحقيق
العدالة
لمصلحة
المجتمع

زيادة الوعي
بالمقاصد الشرعية
وتحفيز العمل
المجتمعي

أبرز أهداف
العالقة بين هيئة الزكاة
والدخل والمكلفين

02
تحقيق أعلى مستويات
الرضا لخدمة األفراد
والمنشآت

تطوير المنظومة
الضريبية والزكوية
بين الهيئة
واألطراف األخرى
حل مشكالت
مجتمع األعمال
مع الضرائب
والزكاة

05
تعزيز الثقة
والشفافية
لترسيخ عالقة
وطيدة

03

04

أهمية زيادة التوعية بأهمية وإيجابيات
التعاون المثمر

من ناحيته ،أكد محمد بن فهد الجازع الحمادي

العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات

يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز
التسرب في اإليرادات الضريبية ّ
والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل.

«أن العمل بروح الفريق أمر في غاية األهمية في مثل هذه المجاالت الحيوية ،مع
وأضاف َّ

العمل على استمرار التحديث والتطوير ،حيث العمل على وضع سياسات طويلة ومتوسطة

الجازع للتجارة والصناعة والمقاوالت ،رئيس مجلس

وقصيرة األجل تصب في صالح أطراف المنظومة الضريبية ،من إدارة ضريبية ومكلفين

على أهمية زيادة التوعية بأهمية وإيجابيات التعاون

ولفت الحمادي ،إلى أن استقرار وشفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب االستثمارات

ً
مشيرا إلى َّأن
هيئة الزكاة والدخل و المنشآت،.

عملية تطوير السياسات الضريبية وتحسين مستوى رضا مكلفي الضرائب على الخدمات التي

األعمال السعودي المغربي لـ«الزكاة والدخل»،

المثمر القائم على المعرفة وحدود الواجبات بين

ومحاسبين».

ً
مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على
إلى جانب االستقرار األمني والسياسي،

تقدمها لهم الهيئة العامة للزكاة والدخل ،من أجل مزيد من االلتزام الطوعي في سداد
ً
منوها إلى أن تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت
الضرائب وتقليل حاالت التهرب الضريبي،

أن هناك حاجة لعقد ورش
سيطور الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل .وأوضح الحماديَّ ،

عمل وسمنارات تعزز الحس التوعوي والشراكات المفيدة لتعظيم الناتج النهائي من التعاون
ألن من شأن ذلك أن ِّ
يمكن المتعاملين مع هذا المجال
بين هيئة الزكاة والدخل والمنشآتَّ ،

البد من تبني
الدكتور المغلوث:
َّ
آليات جديدة لحل أية مشكالت تواجه
مجتمع األعمال مع الضرائب
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ً
أن عالج التهرب
توصيل المعلومات المساعدة في تحقيق الهدف المنشود،
مشيرا إلى َّ

الضريبي يتمثل في تعريف المجتمع الضريبي بأوجُ ه اإلنفاق العام الممولة من حصيلة ما

يسددونه من ضرائب ورسوم ،األمر الذي سيعزز الثقة بين األطراف المختلفة ويحقق أعلى
مستوى من المصلحة المنشودة.

العدد (2018 - )57

المليحي :هناك حاجة ملحة لالستفادة
من التجارب اإلقليمية والدولية
المعززة لعالقة الضرائب بالمجتمع
تطوير قدرات العاملين بالهيئة

وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة

االستثمار واألوراق المالية بالغرفة التجارية

بسبل تعزيز
ومع أن المغلوثَّ ،
أقر بأن هيئة الزكاة والدخل تبذل جهود ًا مقدرة في توعية الشركاء ُ

العالقة بين الهيئة و المنشآت  ،منوه ًا بأنها تعمل على تطوير المنظومة الضريبية ،من حيث التشريع
الضريبي واإلدارة الضريبية والسياسات الضريبية ،باإلضافة لتطوير قدرات العاملين بالهيئة ،إلاَّ َّأنه يرى َّأن

الصناعية بالرياض ،لـ«الزكاة والدخل»َّ ،إن األصل في

واع ومتفهم ألهمية الضريبة وضرورتها ،والتعاون بين
هذا التطوير لن يكتمل إلاَّ بوجود مجتمع ضريبي ٍ

ألن ذلك سيحقق العديد من المكاسب
والمنشآتَّ ،

ولفت المغلوث إلى جهود مقدرة يمكنها أن تخدم العمل المشترك بين عناصر الزكاة والدخل والمنشآت

غير مباشر في زيادة الوعي بالمقاصد الشرعية،

بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية ،مشير ًا إلى َّأنه في حال تطبيقه فسوف تتحقق

األمر أهمية تعزيز الثقة بين هيئة الزكاة والدخل

فضال عن مساهمته بشكل
ً
للطرفين وللمجتمع،
وتحفيز العمل الجماعي المثمر.

الهيئة و المنشآت.

والمؤسسات ذات الصلة ،منوه ًا بإمكانية عمل ربط شبكي بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والشركات

الشفافية ويتم توفير الوقت لموظف الضرائب الذي ستتوافر لديه كافة المعلومات.

التوجه نحو الربط بين المؤسسات ذات الصلة والعاملين فيها توفير وقت
ويرى المغلوث َّأن هذا
ُّ

للشركات ،باإلضافة إلى تحقيق اإلنجاز دون الحاجة إلى زيارة الهيئة .وكذلك اقتناع المكلفين بالربط
ً
نظرا لتوافر المعلومات من واقع الملفات الخاصة به ،وبما يُ ؤدّ ي في النهاية إلى انضباط المجتمع
الضريبي .

ودعا المغلوث إلى أهمية تطوير وتبني هيئة الزكاة والدخل آليات جديدة لحل أية مشكالت

فضال عن تعزيز الثقة والصلة المباشرة بين الهيئة والعاملين
ً
تواجه مجتمع األعمال مع الضرائب،
ً
مشددا على ضرورة وجود شفافية
فيها من جهة وبينهما وبين المجتمع ككل من جهة أخرى،
في اإلقرارات الضريبية.
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الهيئة العامة للزكاة والدخل
تدعم سياسة الدولة الرامية لتعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية
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ملف العدد

للضريبة وظيفة مالية تتمثل في تأمين اإليرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية
النفقات ووظيفة اقتصادية كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة والتي تستخدمها
ً
ً
اجتماعيا
دورا
من أجل تحفيز النمو أو الحد من مستويات التضخم ،وتلعب الضريبة
ً
أيضا في تحقيق االستقرار االجتماعي حيث تُ ِّ
وظف اإليرادات الضريبية لتأمين الخدمات
ً
االجتماعية .ولتحقيق تلك األهداف تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل جهودا متواصلة
ومكثفة من أجل تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة .في هذا الملف
نتناول جهود الهيئة في التنمية المستدامةوسعيها لتحقيق االستدامة المالية للدولة.
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01
تأمين اإليرادات
المالية لخزينة
الدولة ألجل
تغطية النفقات

06

تحقيق
االستقرار
المجتمعي عبر
توفير اإليرادات
الضريبية

دعم التنمية
ً
اجتماعيا
ً
ً
تعزيزا
واقتصاديا
لالستدامة
المالية

02

جهود «الزكاة والدخل»
لتعزيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية

05

تحفيز النمو
والحد من ارتفاع
مستويات
التضخم المالي

توظيف الموارد
نحو قنوات
االستثمار لزيادة
اإلنتاجية

03

إعادة توزيع
الدخل والثروات
ً
تحقيقا لالستقرار
االقتصادي

04

التوازن االقتصادي

أخرى .ويبرز دور الضرائب وأهميتها في تعزيز التمويل الداخلي وزيادة الموارد المالية التي تتطلبها

تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل على تحقيق

عملية التنمية .ومن المعلوم أن دور النظام الضريبيَّ ،
يتمثل في دعم وإسناد عملية التنمية

وتنفيذ الخطط متوسطة وطويلة األجل،لتحقيق

الطاقات اإلنتاجية ،وإعادة توزيع الدخل والثروات وتحقيق االستقرار االقتصادي ،ولذلك تقوم

االستدامة المالية التي ِّ
تمكن الدولة من رسم

االقتصادية ،من خالل توجيه الموارد نحو قنوات االستثمار التي تخدم عملية التنمية وزيادة

األهداف التنموية بكافة مجاالتها ،وذلك ألن قدرة

الهيئة العامة للزكاة والدخل بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات االلتزام

االقتصادي تتوقف على ما يُ تاح لها من الموارد

ً
نظاما ودون إخالل باختصاصات ومسؤوليات الجهات األخرى ،والقيام بكل
إلى اختصاصاتها المقررة

الدولة على اإلنفاق العام وزيادة معدل النمو

ً
وفقا ألفضل الممارسات وبكفاية عالية ،باإلضافة
من قبل المنشآت بالواجبات المفروضة عليهم،

المالية الالزمة لتمويل استثماراتها ،وتعتمد الدولة

ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

واالستعانة بمصادر التمويل الخارجية ،من ناحية

جهود مكثفة

على تطوير المصادر الداخلية للتمويل ،من ناحية

ً
جهودا متواصلة
تبذل الهيئة
ومكثفة من أجل تطوير أساليب
العمل بإداراتها وفروعها
المختلفة

26

تُ صاغ أهداف السياسة الضريبية ،بانسجام مع أهداف السياسة االقتصادية بشكل عام ،لذا إن تغيير

الخطوط المرسومة للسياسة االقتصادية يؤثر بشكل واضح في تدابير السياستين المالية والضريبية

ً
جهودا متواصلة ومكثفة ،من أجل
على وجه الخصوص ،وبالتالي تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل
تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة ،بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل

ً
إضافة إلى تبسيط اإلجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقتضي به األنظمة
خدمة المنشآت،
والتعليمات ،وبما يسهم في إنهاء مواقف المنشآت بالزكاة والضريبة بدون تأخير.
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ً
عادة ما يستجيب النظام
وبناء على ذلك،
ً
الضريبي مع المتغيرات االقتصادية ،وتكون للدولة

اإلمكانيات الكافية لمراجعة هيكل الضرائب القائم

ً
مؤسسيا ،حيث قامت الهيئة باتخاذ إجراءات جادة ،في اتجاه تحقيق تطوير مؤسسي يزيد

من قدرتها على النهوض بمهامها ،بأعلى كفاءة وأكمل وجه ،ولقد كانت النقلة الكبيرة في

التطوير المؤسسي للهيئة ،من خالل التحول إلى هيئة مستقلة ،حيث صدرت موافقة مجلس

وما يتضمنه من عناصر خاضعة للضرائب ومعدالتها،

الوزراء على التنظيم الجديد الذي رفعته الهيئة لتصبح هيئة مستقلة بمجلس إدارة مستقل،

تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.

سيعطي مرونة وقدرة أعلى لإلنتاجية واإلنجاز وتحقيق األهداف ،وإحداث نقلة
أخرى ،وهذا
ُ

ً
خاصة في حالة حدوث عجز في الموازنة العامة ،مع

تطوير مؤسسي

تمضي الهيئة العامة للزكاة والدخل ُق ً
دما في

له كامل الصالحيات في إدارة الهيئة بما ِّ
يمكنه من إنجاز أعماله ،دون الرجوع ألي جهة

نوعية ،في محوري الكفاءة واإلنتاجية بالتمحور حول خدمة المكلفين بما يلبي طموحاتهم،
ِّ
سيمكن الهيئة من تحمل
وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة « ،»2030كما

األعباء الكبيرة الناشئة عن توسع األسواق الذي تشهده المملكة ومتطلبات تطبيق برنامج

مسيرتها الحافلة بالنجاح والتميز ،حيث أصبح لها

التوازن المالي الذي اعتمد ضريبتي القيمة المضافة والضريبة االنتقائية وإيرادات الزكاة،

وتعمل الهيئة على تحقيق التحصيل األمثل

مع المنظمات الدولية ذات الصلة .كما أنها تقوم بإيداع ما تحصله من ضرائب بحساب

التزام راسخ في مسيرة هذاالوطن العزيز.

وبالعدالة المنشودة ،من خالل ثالثة محاور

أساسية ،هي تطوير الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعمل على تعزيز عالقاتها مع
القطاعين العام والخاص

كأحد أذرعه ،وكذلك األعباء المناطة بالهيئة لجهة االتفاقيات الدولية التي ّ
وقعتها المملكة
اإليرادات العامة للدولة ،لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،لتسهم مع اإليرادات األخرى
في تغطية النفقات العامة.

الشفافية وبناء الشراكات

الهيئة العامة للزكاة والدخل هي مؤسسة وطنية اقتصادية فاعلة ،يرتبط عملها بالقطاعين العام
فعال وذلك
والخاص ولذلك تعمل الهيئة على تعزيز عالقتها مع القطاعين العام والخاص ،بشكل َّ
ً
دعما للشفافية ،ولخلق بيئة مالئمة تعمل على تشجيع المجتمع السعودي في زيادة مساهمته

االجتماعية واالقتصادية للمملكة.

وتعمل الهيئة على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص وتفعيلها مع األجهزة الحكومية ذات

الصلة والشركات المعنية بالتدقيق والمراجعة المحاسبية القانونية ،للوصول للبيانات والمعلومات
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الدقيقة والحديثة لألنشطة االقتصادية والحسابات

لتنسيق أنظمة البيانات والمعلومات لتتوافق مع نظام« إيراد » ،لرفع كفاءة الفحص المكتبي

الربط مع األجهزة الحكومية وواصلت الهيئة الربط

عالقة مع المكلفين

«يسر» للتعامالت اإللكترونية ،للحصول من تلك
ِّ

الزكاة والضريبة وقد نجحت الهيئة في هذا الصدد ،مع المحافظة على قدرة الشركات على التوسع

المالية للمكلفين بكافة فئاتهم،الكتشاف حاالت

التهرب الزكوي والضريبي ،حيث نجحت الهيئة في
مع الجهات الحكومية ذات العالقة عبر خدمة

الجهات على المعلومات التي تحتاجها الهيئة في
أعمالها ،ومن أهم تلك الجهات وزارة التجارة

واالستثمار ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية

واألمانات التابعة لها ونظام سداد ،ووزارة الداخلية،
ووزارة الحج والعمرة ،ووزارة النقل ،والهيئة العامة
للسياحة واآلثار،والهيئة العامة لالستثمار ،والهيئة

اإللكتروني للمكلفين كافة.

ً
ً
مهما وهو بناء شراكات مميزة مع المكلفين لتحصيل
جانبا
لم تغفل الهيئة العامة للزكاة والدخل
في أنشطتها دون مواجهة مشاكل في انسيابية أنشطتها ،أو مشاكل في السيولة والتدفقات

النقدية ،وقد نجحت الهيئة في تحقيق تواصل مثمر ومستمر مع الشركاء والتواصل مع المكلفين
بشكل مباشر وغير مباشر ،من خالل المكاتب التي تقدم لهم خدمات التدقيق والمراجعة

المحاسبية القانونية ،ومن خالل محاضرات وورش عمل مشتركة ،لبناء تفاهم مشترك للوصول
لعالقة شراكة قائمة على الثقة والتعاون.

ً
حاليا
العامة للجمارك ،ووزارة المالية ،كما يجري

الربط مع أبرز
الجهات الحكومية
ذات العالقة عبر
«يسر»
خدمة ِّ

وزارة المالية

وزارة الداخلية

تعمل الهيئة على تحقيق االستدامة
ِّ
تمكن الدولة من رسم
المالية التي
وتنفيذ الخطط التنموية

التجارة واالستثمار

البلدية والقروية

الحج والعمرة

هيئة الجمارك

تطوير األنظمة اإللكترونية

تسعى الهيئة إلى تطوير خدماتها اإللكترونية وجعلها أكثر ً
ً
ومرونة ،لدعم تنفيذ واستخدام
أمنا
ً
دائما إلى تحقيق االستمرار ،بتقديم
الخدمات اإللكترونية الحكومية بالشكل األمثل ،وتطمح

الخدمات اإللكترونية المقدمة من الهيئة بشكل يعمل على تحسين تقديم الخدمات اإللكترونية

لتكون مرتكزة على رضا المنشآت ليتواكب مع برنامج التحول الوطني ويدعم رؤية المملكة .2030

وتواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل مسيرة تطوير األنظمة اإللكترونية ،لتسهيل إجراءات التسجيل
واحتساب الزكاة ،أو الضريبة ورفع اإلقرارات والسداد ،وطلب إجراءات الترخيص ،أو التقسيط ،أو

ً
إلكترونيا وكذلك تطبيق إجراءات الفحص المكتبي اإللكتروني عالي الجودة
إصدار شهادات الزكاة
ً
تلقائيا
لخدمة المكلفين وتوفير المعلومات ،من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية ،وتبادلها
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برنامج التوازن المالي اعتمد ضريبتي
القيمة المضافة والقيمة اإلنتقائية
وإيرادات الزكاة كأحد ممكناته

وتستهدف مساعدة المنشآت في اعتماد ضريبة القيمة المضافة وتطبيق اإلجراءات المطلوبة،

وبسرعة ،التخاذ القرارات بما يسهم في سد الفجوة

الرسمي لضريبة القيمة المضافة «» VAT.GOV.SA ،لتقديممجموعة واسعة من األدوات

لقد أسهمت هذه الجهود التطويرية في رفع

لضريبة القيمة المضافة«  ،»19993لإلجابة على كافة االستفسارات المتعلقة بتطبيق الضريبة.

الزكوية والضريبية.

مستوى األداء ،في كافة مجاالت العمل بالهيئة

بصفة عامة ،وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة

خاصة ،حيث َّأدت تلك الجهود إلى تطوير وإنشاء
أفضل األنظمة المتكاملة في إدارة الموارد

الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها ،كما

ضريبة القيمة المضافة

وكذلك تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة
بشكل سلس ،منخالل تحقيق جاهزية عالية لذلك ،منها :تدشين الهيئة للموقع اإللكتروني

ً
ً
إضافة إلى توفير مركز اتصال موحد
مرجعا داعم ًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها،
والمعلومات التي تعد

الضريبة االنتقائية

نص برنامج التوازن المالي على الضريبة االنتقائية وهي ضريبة تُ فرض على السلع التي تلحق الضرر
َّ

بالصحة العامة ،أو البيئة ،أو السلع الكمالية بنسبمتفاوتة ،ويأتي تطبيق الضريبة االنتقائية في

ً
وفقا لالتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة االنتقائية ،وقد قامت الهيئة
المملكة العربية السعودية

َّأدت إلى تسهيل عملية الربط مع الجهات ذات

بإطالق مشروع الضريبة االنتقائية ،والبدء بتحصيل إيراداتها ودعم تطبيقها بإعداد النظام واللوائح

خدمات الهيئة للمنشآت والتواصل معهم بشكل

الشركاء ،للتأكد من التزامهم بالوفاء بواجباتهم النظامية.

العالقة بشكل يسهم إلى حد كبير في تحسين

فعال ،وتعزيز الوعي حول ضريبة القيمة المضافة
َّ

التنفيذية وتصميم إجراءات العمل وتوفير وتطبيق النظام التقني والتوعية والتواصل ومتابعة

واالمتثال لها ولذلك تنطلق الهيئة العامة للزكاة
والدخل في عملها من مفهوم تقليص الفجوة

الزكوية  /الضريبية لجباية الزكاة الشرعية والضرائب

ً
ووفقا
المثلى
النظامية بالكفاءة والعدالة ُ
للمقاييس والمعايير الدولية.

سياسة الهيئة الضريبية تتفاعل
مع مرحلة التطور وتوفر مقتضيات
النمو وعناصره الضرورية

تحصيل الزكاة

الزكاة هي الركن الثالث في اإلسالم وبها يسود الود والمحبة والتكافل والتعاون بين المسلمين
أوال بأول في حساب خاص لدى
ثم تقوم بإيداعها ً
حصل الهيئة أموال الزكاة ومن َّ
ولذلك تُ ّ

مؤسسة النقد العربي السعودي ،حيث تتولى وكالة الضمان االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية
الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان االجتماعي.

كما أن الهيئة تتابع إصدار نظام جباية الزكاة الجديد ويتضمن مراجعة آلية حساب الزكاة وتحديد

آلية موحدة ومعتمدة على مستوى المملكة ،إلى جانب إنشاء لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة

من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة ،في مجال فقه المعامالت المالية ومحاسبة الزكاة

واألنظمة لتكون بمثابة المرجعية الشرعية النهائية للهيئة للتسريع في معالجة االختالفات
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والمشاكل في احتساب الزكاة ،ومراجعة نظام

الزكاة الجديد إلصداره بشكل نهائي وفق النظام،
ومراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة.

حمالت توعوية

وفي مجال دعم حمالت التوعية بالضريبة ،قامت

من خالل كافة الوسائل واألنشطة االتصالية لتعزيز معرفتهم باألنظمة واللوائح التنفيذية

وإجراءاتها ،وإرشادهم الستكمال معامالتهم بكل سهولة ويسر ودون تأخير ودون التعرض
للغرامات المنصوص عليها.

الكوادر الوطنية

يعتبر التدريب والتأهيل أحد أعمدة التنمية والتطوير ويقتضي التحول إلى اقتصاد

الهيئة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية لتنفيذ

السوق االجتماعي االهتمام بالموارد البشرية باعتبارها ركيزة النمو االقتصادي

ً
عددا من
ولوائحها التنفيذية ،وقد َّنفذت الهيئة

ً
ً
كبيرا ،حيث تتيح اإلمكانيات المالية الجديدة للهيئة تأهيل الكوادر
اهتماما
البشرية

حمالت التوعية واإلرشاد بشأن أنظمة الضرائب

واالجتماعي .ومن هذا المنطلق تُ ولي الهيئة العامة للزكاة والدخل تأهيل الكوادر

اللقاءات وورش العمل للتوعية واإلرشاد ،والتعرف

ً
عاليا واستقطاب ما تحتاجه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج
تأهيال
ً
البشرية

واإلجراءات ،بما يحقق المصلحة المشتركة التي

بالكوادر الوطنية المميزة ،وفي سبيل تطوير الموارد البشرية قامت الهيئة بابتعاث

على آراء المكلفين واألخذ بها لتحسين اللوائح

تصب في المصلحة العامة وتؤمن الهيئة بأهمية

ِّ
ستمكن الهيئة من التحول إلى بيئة جاذبة وبالتالي القدرة على االحتفاظ
البالد ،كما

عدد من موظفيها للعمل في المؤسسات الضريبية الدولية.كما قامت بالتوسع في

االستمرار في حمالتها للتوعية واإلرشاد للمكلفين،

توظيف العنصر النسائي.

تعمل الهيئة على تحقيق االستدامة
ِّ
تمكن الدولة من رسم
المالية التي
وتنفيذ الخطط التنموية

الوصول للعالمية

30

خالصة القول ،إن الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي تتبنى ركائز برنامج التحول الوطني ،تتطلع ألن

تكون من أفضل اإلدارات الضريبية على مستوى العالم ،وأن تحقق النجاحات المنشودة في « برنامج
التحول» الذي يستهدف تحقيق التوازن المالي بين اإليرادات والمصروفات عام 2020م.
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جهود«الهيئة» لتأهيل وتدريب منسوبيها
واستقطاب أكفأ الكوادر

ابتعاث عدد من
الموظفين للعمل
بمؤسسات ضريبية دولية

استقطاب ما تحتاجه
الهيئة من كوادر من
الداخل والخارج

01
تكليف مكاتب
توظيف الستقطاب
كوادر وطنية واعدة

03

02
التحول لبيئة جاذبة
مكّ ن الهيئة من
االحتفاظ بكادرها المميز

04

اإلمكانيات المالية
للهيئة مكّ نتها من
تحقيق برامج التدريب

قيام الهيئة بالتوسع
في توظيفها ألكفأ
العناصر النسائية

05
تأهيل الكوادر البشرية
تأهيال على
ً
الوطنية
أعلى مستوى
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07

06

08

التحول القتصاد السوق
الحديث واالهتمام
بالموارد البشرية

31

عملية اتخاذ القرار ..فنونها وأسرارها
ً
ثم تفكّ ر بعقلك
قرارا في حياتك فعليك ً
يقول علماء المجتمع إذا أردت أن تتخذ
أوال أن تستعين باللهَّ ،
في األمر بدون الرجوع إلى الماضي إذا كانت األحاسيس سلبية ويمكن الرجوع إذا كانت األحاسيس
ً
جيدا وتبدأ في وضع البدائل واالحتماالت،
تحليال
ً
ثم تفكّ ر بمنطقية في المعلومات وتحللها
إيجابيةَّ ،
إن كلمة قرار مشتقة من القطع ،أي أن
ثم ترى النجاح في ذهنكَّ ،
ثم تتوكل على الله وتتخذ القرارَّ .
ً
قدما في قراره ومن هنا
يقطع صاحب القرار كل االحتماالت التي قد تعيده ثانية ،أو تثنيه عن المضي
والبد من مالحظة الخطوات التالية :
تبدأ خطوات اتخاذ القرار
َّ

إن القرار الضعيف هو القرار الذي يتخذه اإلنسان،

ثم ال يقدر على تنفيذه ،أو إتمامه بشكل جيد.
َّ

البد لإلنسان أن يقرر وأن يساعد نفسه على اتخاذ القرارات
َّ

واليقول لم يعد هناك وقت ،لقد كبرت على إحداث تغيير

البد أن يساعد من حوله كذلك على اتخاذ
بحياتي ،كما َّأنه َّ
القرارات.

يجب أن نعلم أن القرار يُ بنى على قيم الشخص المقرر
وعلى اعتقاده وعلى مفهومه الذاتي وعلى إدراكه
لألشياء ،باإلضافة إلى المؤثرات الخارجية.

البد أن يكون لديك القرار الداخلي في التحكم في شعورك
َّ

لذا علينا االبتكار واالختالف عن اآلخرين وليس من

الفعل ،فإذا ما تحكمت في الفعل عرفت النتيجة.

تتميز عن غيرك من اآلخرين ،وعليك أن تعلم َّأنه ال وجود

وأحساسك ،وفي التحكم في سلوكك ،والتحكم في

32

إن العالم اليوم يتحرك بجناحين هما :السرعة واالبتكار،
َّ

وعلى اإلنسان أن يدرك ذلك حتى ال يحطمه قطار الزمن.

االختالف لالختالف ولكن االختالف للتميز ،وذلك حتى
لكلمة مستحيل ،فكل شيء ممكن.
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تطوير الذات

الوصايا العشر التخاذ القرار
01
االعتقاد في قدراتك
وفي قوة قراراتك
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«سويسرا» دولة صغيرة بال موارد
تحولت لدولة من أغنى دول العالم من خالل
َّ
ضريبة «القيمة المضافة»
دولة صغيرة بال موارد كثيرة ،يقطنها عدد قليل من السكان « 8.5مليون» شخص
رغم ذلك تُ عد من أغنى دول العالم..إنها سويسرا التي تعرف بارتفاع مستوى دخل
الفرد ،ويبدو أن الدولة األوروبية الصغيرة وجدت كلمة السر في تحقيق الثروات
بأبسط السبل ..بالتركيز على «القيمة المضافة».
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تجارب دولية

سويسرا تغرّ د خارج سرب «اقتصاد
الوفرة» نحو « اقتصاد الذكاء»
ضريبة القيمة المضافة تسهم في تعزيز موازنات

ضرائب البلديات .يوجد في المقاطعات  26قانون ضريبة خاص ونظام ضريبة مختلف،

المتغيرات االقتصادية الحالية وتطلعات المستقبل

احتساب الضريبة االتحادية بنسب مئوية من ضرائب المقاطعات ويختلف من مقاطعة

الدول وفرضها أصبح في الواقع ضرورة تمليها

وهي تساهم في خفض العجز المالي والمديونية
العامة ،وتساهم في تنويع مصادر الدخل.

موحد
نظام
َّ

يمكن للبلديات أن تحدد مستوى الضريبة ،في إطار قانون المقاطعات نفسها يتم
ألخرى ومن بلدية ألخرى .

استحقاقات الخزينة

ضريبة القيمة المضافة ،هي ضريبة تُ ـفرَ ض على جميع األموال والخدمات والمنتجات

ً
فريدا من نوعه،
يُ ـعتبر النظام الضريبي السويسري

المستهلكة ،محلية الصنع كانت أم مستوردة ،بينما تُ عفى منها الصادرات في سويسرا من

«كانتونات الكنفدرالية » ويخضع النظام الضريبي

العموم ، ٪7,6ورفعت إلى  %8في  1يناير 2011م « لسنوات محدودة » ،أما بالنسبة لخدمات

مستويات :ضرائب االتحاد ،ضرائب المقاطعات،

والخدمات األخرى مثل الرعاية الطبية والتعليم ،فإنها معفاة من هذه الضريبة.

كما أنه ال يوجد نظام جبائي موحّ ـد في جميع

السويسري للنظام االتحادي وهو يشمل ثالثة
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ً
نسبيا عنها في بقية الدول األوروبية ،ونسبتها في
استحقاقات الخزينة الفدرالية وتعد أقل
الفنادق ،فنسبتها  ،٪3,6وبالنسبة للحاجات األساسية األولية ال تتعدى  ،%2.4أما السلع
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النظام الضريبي السويسري فريد
من نوعه وال يوجد نظام جبائي
موحّ ـد في الدولة

ضرائب متنوعة

ً
أيضا ،التنوع
ومما يُ ـلفت نظر المراقب األجنبي

واالختالف اللذان تتميّ ـز بهما الرسوم الضريبية

مقاصد النظام الضريبي

تقود هذه االستقاللية الكُ ـبرى في اتخاذ القرار إلى نوع من المنافسة بين الكانتونات
َ
مطلـقة ،فالدستور الفدرالي يحظـر
المختلفة ،ولكن لحسن الحظ ،هذه المنافسة ليست

في سويسرا ،وال تُ ـستثنى من ذلك إال الضرائب

مثال على الكانتونات منح « امتيازات ضريبية غير مبرّ رة » ،من أجل جذب المكلفين
ً

فهي متجانسة في جميع مناطق البالد ،وأما

ً
اتفاقا يمنع حدوث هذا النوع من الممارسات.
فعال فيما بينها بشكل طوعي
ً
وقد أبرمت

التي يتم خصمها لصالح الدولة الفدرالية،

ّ
شاذ ،وهو أمر لم يحصل،
حق التدخل لمعالجة أي وضع
األغنياء .وللحكومة الفدرالية ّ

بقية الرسوم ،فلكل كانتون من الكانتونات الـ

باإلضافة إلى ذلك يستند النظام الضريبي السويسري إلى فكرة التضامن ،وذلك من

صاحبة القرار في ذلك ،ما لم يحصل تَ ـعارُ ض

ً
مشتركا» ،يسمح «للتقسيم اإلداري»
عاء
ً
المالية الكبرى،
تمويال ما يمكن اعتباره ِ
«و ً

 «26تقسيم إداري» نظام ضريبي خاص ،وهي

ويؤدي هذا إلى خلق
مع الدستور الفدرالي،
ّ
وضع يتّ ـسم بالتعدد والتنوع.

ً
دائما هي أكثر القطاعات
الخدمات
ً
ً
نظرا
توليدا للقيمة المضافة
لمحدودية المواد األولية

خالل اعتماد «المعادلة المالية »  ،وهي إجراء يفرض على الكانتونات ذات الموارد

الذي يحتاج إلى موارد مالية باللجوء إليه عند الضرورة .ونظام «المعادلة المالية»،
تعتمده البلديات فيما بينها.

ً
ً
ً
ً
نظرا
توليدا للقيمة المضافة،
دائما هي أكثر القطاعات
عادة ما تكون الخدمات
لذا

لمحدودية المواد األولية التي تدخل فيها ،وعلى ذلك ،فإن  %74من عائدات االقتصاد
السويسري من الخدمات ،و  %25من الصناعات و %1فقط من الزراعة.

ً
ً
كبيرا لمفهوم القيمة
إدراكا
والتركيز على الخدمات بهذه الصورة الكبيرة يعكس

وعمال على تفعيله بأقصى ما يكون.
ً
المضافة
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ضريبة القيمة المضافة ُتـفرَ ض
على جميع األموال والخدمات
والمنتجات المستهلكة
عائدات استثنائية

أرصدة البنوك

تأتي شركات االستثمار والبنوك في مقدمة

تفوقت سويسرا على غيرها من الدول األوروبية باحتضان بنوكها ألرصدة ضخمة ،حيث
ّ

ويحصد من ورائها عائدات استثنائية ،فالبنوك

ً
ً
أيضا» يضم أكثر
أن قطاع التأمين «قطاع خدمي
وجدت
مستقرا لها في سويسرا .كما َّ

الخدمات التي يقدمها االقتصاد السويسري

تشير التقديرات الدولية إلى أن  %28من األرصدة العالمية الموجودة خارج أراضيها

تقدم أكثر من  %10.4من عائدات الناتج القومي

من  %3من العاملين في سويسرا ،وال تعمل تلك الشركات على األراضي السويسرية

وال شك أن أهمية هذا الرقم تتعاظم عندما

جهود حكومية

االتحاد األوروبي ال تتعدى  .%4.83كما أن بنك

فضال عن استقطاب االستثمارات األجنبية .ولعل أبرز الجهود في هذا الصدد وهي
ً
الوطنية،

للبالد ،وهي بذلك تتفوق «من ناحية النسبة»
على بقية بنوك أوروبا.

نعلم أن نسبة مساهمة القطاع البنكي في

ً
أيضا.
فقط ،والسياحة تولد  %3من الدخل القومي في سويسرا

وتعمل الحكومة السويسرية على تشجيع اإلنتاج بشتى السبل لكي تضمن تسهيل عمل شركاتها

«يو بي إس» يحتل المركز السابع والعشرين على

ضريبة القيمة المضافة المنخفضة التي تفرضها السلطات السويسرية على السلع والخدمات بما

األصول أما بنك «كريدي سويس» فيحتل المركز

و %3.5على الخدمات ،وتتقلص الضريبة حتى تصبح  %2.5على األساسيات .ويتسق ذلك مع

يستند النظام الضريبي
السويسري إلى فكرة التضامن
من خالل اعتماد المعادلة المالية

سويسرا على صناعات القيمة المضافة بالدرجة األولى ،فحوالي  %40من الناتج الصناعي في

مستوى البنوك في العالم فيما يتعلق بحجم
التاسع والعشرين.

ً
أرباحا أكبر ،فضريبة القيمة المضافة في سويسرا تبلغ  %8على أغلب السلع،
يعطي الشركات

ً
أيضا ،تركز
حقيقة أن  %99من الشركات السويسرية شركات صغيرة ومتوسطة ،وفي الصناعة

مجال الكيماويات و %22أدوات وساعات ومجوهرات ،و %16آالت صناعية وإلكترونية.

صناعة الساعات

فمثال في عام
ً
ويمكن ضرب مثل بصناعة الساعات على ذكر فكرة القيمة المضافة،

2013م باعت سويسرا  28.1مليون ساعة بقيمة تصل إلى  23.6مليار دوالر ،ويمكن

تخيل هذه القيمة الكبيرة للغاية في مواجهة تكلفة المواد الخام التي تدخل في اإلنتاج،

والتي تقوم على بعض المعادن والجلود والمجوهرات.كما أن قيمة تلك المواد األولية
ً
كثيرا عن قيمة مبيعات الساعات وهو ما يعكس ارتفاع القيمة المضافة التي
تقل

يحصدها االقتصاد السويسري ..بنوك ،صناعة ساعات ومجوهرات وأدوية ،كلها مجاالت
تضع نصب أعينها «القيمة المضافة».
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قضايا

التهرب الضريبي..

اآلثار الضارة وأساليب المكافحة
تعتبر اإليرادات الضريبية من أهم العوامل المؤثرة على القدرات االقتصادية

الفعالة
للدول ،وذلك لما لها من تأثير واسع النطاق على أداء كل القطاعات َّ
في المجتمع ،فباإلضافة إلى تأثيرها على مسار االستثمار الوطني بشقيه

المحلي واألجنبي ،فدور النظام الضريبي يتمثل في دعم وإسناد عملية التنمية
االقتصادية من خالل توجيه الموارد نحو قنوات االستثمار التي تخدم عملية

التنمية وزيادة الطاقات اإلنتاجية ،وإعادة توزيع الدخل والثروات وتحقيق
االستقرار االقتصادي.

تحايل وغش وتشويه

يعد التهرب الضريبي ( )Tax Evasionجريمة

اقتصادية يحاول بواسطتها المكلف التخلص من

جرائم اقتصادية كبرى

المستشار طلعت بن زكي حافظ ،أمين عام لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية المتحدث باسم

البنوك أوضح لمجلة (الزكاة والدخل) أن الضرائب تنقسم إلى نوعين :ضرائب مباشرة «ضريبة

دفع الضريبة كلها أو بعضها بأية وسيلة ويعرف بأنه

الدخل» ،والتي تصل في بعض الدول إلى  % 40و ،% 45وضرائب غير مباشرة تؤخذ بأشكال

العديد من الحيل .

وذكر أن التهرب الضريبي ،يصنف من بين الجرائم االقتصادية الكبرى الموجبة للعقوبات ،وقد

امتناع المكلف ،شركات ،أفراد ،وذلك باستخدام

والتهرب الضريبي يأتي في ثالث صور :

التجنب الضريبي :هو تخلص مشروع من العبء

متنوعة وتفرض على السلع والخدمات وما إلى ذلك.

ً
خطا أحمرَ في كثير من دول العالم،
يصنف من جرائم غسل األموال ،لذا فالتهرب الضريبي يعتبر
ً
ً
َّ
كبيرا لموازناتها ،ويضر باقتصادها ألن الضرائب تعني الكثير للدول ،خاصة الغربية،
خرقا
ألنه يشكل
والدول التي لديها موارد اقتصادية محدودة ومنها دول متقدمة في االتحاد األوروبي.

الضريبي ،ألنه يتم دون مخالفة النصوص القانونية.

تدني اإليرادات العامة

العبء الضريبي ألنه يتم بمخالفة لنصوص قوانين

للتهرب الضريبي ً
آثارا جسيمة على االقتصاد المحلي بشكل عام ،ومن ذلك تدني حجم اإليرادات

والغش الضريبي :وله معنيان ،معنى ضيق :هو

المشاريع العامة ،ومن أهمها تخلف مشاريع البنى التحتية ،وبالتالي إحجام مستثمري القطاع

مشروعة للتخلص من الضريبة ،ومعنى واسع :هو

وأضاف :إن تهرب بعض المكلفين عن دفع الضريبة يجعل الحكومة تشعر بأن األمر يستوجب فرض

والتهرب الضريبي :هو تخلص غير مشروع من
الضرائب.

الذي يستخدم فيه المكلف طرق احتيالية غير

الذي ينتج من عدم إدراك المكلف لمسؤولياته أو
جهله بالقانون أو عدم فهمه له.

أما مستشار االستثمار والتمويل عبد الله بن محمد الفوزان ،فأكد لمجلة (الزكاة والدخل) أن

العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين ،وبالتالي التأثير المباشر على حجم نفقات الدولة على
الخاص في اإلنفاق.

ضرائب جديدة ،وبالتالي وبطريقة غير مباشرة يتم معاقبة المنتظمين في سدادها مما يجعلهم

ً
محفزا لبعضهم لالنضمام لقائمة المكلفين المتهربين.
يشعرون بعدم العدالة ،فيصبح هذا العامل

التهرب الضريبي يتم عبر ثالث صور وهي كالتالي:

األولى
التجنب الضريبي

ّ
تخلص المشروع من العبء
الضريبي دون مخالفة قانونية
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الثانية
التهرب الضريبي

ّ
تخلص غير مشروع من العبء
الضريبي بمخالفة قانونية

الثالثة
الـغـش الضـريبي

يـتم بطريقه غير مشروعة
للتخلص من الضريبة
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المستشار حافظ :التهرب الضريبي
ً
ً
كبيرا لموازنات الدول
خرقا
يسبب
ومن الجرائم االقتصادية الكبرى
كما َّأن الحكومة ستنساق نحو االقتراض الداخلي

اختالل العدالة الضريبية

والخارجي ،وبالتالي زيادة األعباء المالية عليها ومنها

فإن اآلثار الضارة ،للتهرب من الضرائب ال تقتصر على الجوانب االقتصادية ،بل
مما ال شك فيه َّ

تنمية مستدامة ،وهذا بالمجمل يؤدي إلى حكومة

دفع الضرائب ،وال توجد أي فروقات بينهم
الضرائب ،ففي األصل أن كل المواطنين سواسية في ِ

ً
إضافة إلى ذلك هناك آثار كثيرة بعضها غير منظور

أي أسباب قانونية مرتبطة بحاالت اجتماعيّ ة خاصة ،مثل الفقر.

والمنتظمة في دفع مستحقاتها الضريبية مقارنة

ً
فإن الحكومات تعيد إنفاق تلك الضرائب على الخدمات
معا للمتهرب .وأضاف :وكما هو معروف َّ

منتجاتها متدنية نتيجة للوفر المادي من هذا التهرب

بالمستوى المطلوب لخدمة المجتمع وأفراده.

ً
عوضا عن إنفاق ذلك في مشاريع
خدمة الدين،

ضعيفة ال تستطيع تلبية متطلبات مواطنيها.

ومن ذلك إفالس عدد كبير من الشركات الجيدة
ً
ضريبيا ،والتي تكون تكلفة
بالشركات المتهربة
غير الشرعي.

ً
سلبيا وبشكل كبير حيث يختل مبدأ المساواة بين المواطنين دافعي
تؤثر على المجتمع الذي يتأثر
سواء في التعامل ،أو الطبقات االجتماعية ،وال يستثنى أي شخص من دفع الضريبة ،دون وجود
ً

وأكد المستشار حافظ أن صرامة القوانين في التهرب الضريبي تصل إلى السجن والغرامة أو كليهما
فإن تراجع إيراداتها سيكون على حساب تنفيذ المشاريع الخدمية
العامة وال تكتنزها ،وبالتالي َّ

أبرز األضرار االقتصادية واالجتماعية
التي يسببها التهرب الضريبي

ً
ً
كبيرا
خـرقا
يشكل

لموازنـات الـدول التي
يحدث فيها

01

يصنف من جرائم

تصنفه معظم دول

يتسبب بضرر بالغ في

التهرب الضريبي خط

الموجبة للعقوبة

غسل األموال

المحدودة

العـالم

االقتصاد الكبرى

02

التهرب الضريبي يصنف من بين
الجرائم االقتصادية الكبرى الموجبة
للعقوبات

العالم ضمن جـرائم

03

الدول ذات الموارد

04

ً
ً
كبيرا
ضررا
يسـبب

أحمـر في مختلف دول

باقتصـاد الـدول ويقلص

05

06

اإلنتاج

ارتفاع معدالت البطالة

وأضاف المستشار الفوزان أن تهرب المكلفين عن سداد الضريبة المستحقة سيجعل إيرادات

الحكومة في مستويات متدنية ،وبالتالي ستحجم الحكومة عن النفقات الرأسمالية أو النفقات

ً
مخططا أن يذهب جزء منها لمشاريع تخص الطبقة المتوسطة والطبقة
التشغيلية ،والتي كان
الكادحة ،ويضاف إلى ذلك أن إفالس شركات ومنشآت القطاع الخاص سيتزايد مما يؤدي إلى
فقدان عشرات اآلالف من الوظائف ،وبالتالي ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع
معدالت الجريمة .

وأشار إلى أنه يجب أن ال نغفل الجانب األخالقي المتمثل في انعدام النزاهة وتفشي الفساد،

جيال يمتهن أساليب النصب واالحتيال ،وتجاوز األنظمة وجعل هذه التصرفات ً
أمرا
وهذا األمر سيفرز ً
ً
مستساغا في األعمال اليومية في أنشطة القطاع الخاص.
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المستشار الفوزان« :فاتكا» أحد
القوانين التي تحارب التهرب الضريبي
قانون فاتكا األمريكي

وذكر أن القانون يلزم المؤسسات المالية في الخارج بالكشف عن الحسابات التي تعود

ً
كثيرا من الدول
وأضاف المستشار حافظ ،أن

ألمريكيين ،من أفراد أو شركات أو غيرهم ،سواء أكان هؤالء مقيمون داخل الواليات

ً
تحاشيا للنزف االقتصادي الذي يشكله
جمعها،

عقدت اتفاقيات ،تعرف باسم «اتفاقيات فاتكا» مع دول كثيرة لتقوم مؤسساتها المالية

الواليات المتحدة األمريكية ،التي أصدرت

اإليرادات ،سواء كانت عن طريق شراكات أو استثمارات فردية أو عقارية أو غيرها.

تشدد على مسألة جمع الضرائب وضمان

التهرب الضريبي ،ولعل من بين هذه الدول
ً
قانونا في 2010م يُ سمى قانون فاتكا

المتحدة أو خارجها ،إلدارة الضرائب ،ومن أجل ضمان الحصول على مستحقاتها الضريبية،
بتزويد إدارة الضرائب ببيانات مالية عن إيرادات عمالئها من مواطنيها ،مهما كانت تلك

ويشير المستشار الفوزان إلى أن هناك أساليب جيدة تحفز بها الدولة المكلفين على سداد

( ، )FATCAويعني نظام االلتزام الضريبي على

مستحقاتهم الضريبية غير العقوبات ،ومن أهم ذلك نشر الوعي الضريبي في المجتمع

المقيمون في الخارج (Foreign Accounts

شفافية مطلقة في تحديد أوجه الصرف هو محك رئيس لتقبل فرض ضرائب في أي

الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون
.)Tax Compliance Act

ومشروعية الدولة في فرضها وفي تحصيلها وكذلك في أوجه صرفها ،حيث أن وجود
مجتمع مهما كان وضعه االقتصادي.

مالمح من قانون فاتكا األمريكي
كأحد التجارب العالمية لجباية الضرائب
قانون ضريبي أمريكي صدر

وسمي بقانون
في 2010م ُ

فاتكا ()FATCA

يلزم فاتكا الكشف عن

الحسابات الخاصة بأمريكيين
بالخارج “أفراد ،شركات “

ربط الجهاز الضريبي بعدد من
الجهات الحكومية وشبه الحكومية
والقطاع الخاص يحد من التهرب
الضريبي

ضريبة على الحسابات األجنبية
التي يملكها أمريكيون
مقيمون في الخارج

لـ”فاتكا” اتفاقيات دولية
لضمان الحصول على

مستحقاتها الضريبية بالخارج

وأضاف :كما أن تشجيع المكلفين على مسك دفاترهم بطريقة صحيحة وتقديم العون الفني والتقني
لهم هو أحد أهم األساليب لمنع أي تهرب ضريبي أو على األقل الحد منه ،ولعل منح إعفاءات

ضريبية أو نسب خصم للمبادرين في سداد مستحقاتهم الضريبية قد يكون له أثر جيد مقارنة بفرض

قائال :إن قدرة الحكومة في ربط جهازها
ً
غرامات على المتأخرين في سداد المستحق عليهم .وختم

الضريبي بعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص ،ومن ذلك البنوك والتي

يتعامل معها المكلفون ،يحد من قدرتهم في التهرب الضريبي كون معلوماتهم المالية لدى أكثر من
جهة ،وبالتالي ال يستقيم مع ذلك تقديم بيانات مالية مضللة للجهة التي تجبي الضرائب.
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حوار

اإلنفاق على المشروعات الحيوية

يحمل رسائل إنسانية

المهندس ناصر المطوع:

رفع مستوى أداء األجهزة الحكومية
يجعلنا ضمن أول عشر دول بالعالم
في سهولة إنجاز األعمال
َّ
أكد المهندس ناصر بن محمد المطوع ،رئيس مجلس ادارة شركة سمامة،

ورئيس مجلس إدارة جمعية اإلعاقة الحركية للكبار ،ورئيس مجلس األعمال
السعودي البريطاني أن التعاون بين هيئة الزكاة والدخل والمنظمات

والجمعيات الخيرية يعتبر من أهم أوجه التعاون المثمر المفيد للمجتمع،
ً
مشيرا إلى أن اإلنفاق على المشروعات الحيوية اإلنسانية التي تقدم خدمة
ً
أفرادا أو منظمات يحمل رسائل إنسانية.
سواء كانوا
للمستحقين
ً

إن الهيئة تكثف التواصل
وقال المطوع في حواره مع “الزكاة والدخل” ّ

ومشروبات الطاقة والغازية ،تكمن أهميته في تفادي المخاطر المترتبة

ً
مشيرا إلى أن تغيير المسمى
لتحقيقها ،و ذلك بالتنسيق مع المكلفين ،

ً
متوقعا أن تحقق
الدولة مصاريف عالجية لمعالجة أثر هذه المنتجات،

وينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية  2030التي تهدف

ً
داعيا بأن تقوم الهيئة باالستثمار في الطاقات
لصالح المواطنين،

مع مختلف الجهات للوصول إلى األهداف المنشودة التي تطمح

من مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يتماشى

إلى رفع مستوى أداء جميع األجهزة الحكومية لدرجة تجعلنا ضمن أول

عشر دول في العالم في سهولة إنجاز األعمال واإلجراءات الحكومية “.

وأوضح المطوع ،أن تطبيق الضريبة االنتقائية على سلع التبغ
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على هذه المنتجات وما ينتج عنها من فقد للطاقة البشرية وتحمل

مشيرا أن لهذا القرار ً
ً
آثارا ايجابية بعيدة المدى
ضرائب سنوية عالية،

البشرية والمجال التقني والذي سيسهل عملية تطبيق األنظمة على

الهيئة والمكلفين للوصول إلى أفضل النتائج.فإلى تفاصيل الحوار:
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التعاون مع المنظمات

ما أهمية التعاون بين هيئة الزكاة والدخل
والمنظمات والجمعيات الخيرية لخدمة
المجتمع؟

شك أن التعاون بين هيئة الزكاة والدخل
ال َّ
والمنظمات والجمعيات الخيرية يعتبر من
أهم أوجه التعاون المثمر المفيد للمجتمع،
َّ
ألنه أحد مصارف اإلنفاق على المشروعات

الحيوية اإلنسانية التي تقدم خدمة
ً
أفرادا أو منظمات
سواء كانوا
للمستحقين،
ً
إن الهيئة
تحمل رسائل إنسانية ،وحيث َّ

العامة للزكاة والدخل هي الجهة المناط بها جباية الزكاة من المنشآت الخاضعة

للزكاة ،وأرى أن الهيئة تكثف التواصل مع مختلف الجهات للوصول إلى األهداف المنشودة التي

تطمح لتحقيقها ،و ذلك بالتنسيق مع المكلفين  ،وأن تغيير المسمى من مصلحة الزكاة والدخل

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يتماشى وينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية

 2030التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع األجهزة الحكومية لدرجة تجعلنا ضمن أول عشر

دول في العالم في سهولة إنجاز األعمال واإلجراءات الحكومية».

معالجة االستثمارات

هناك من يسأل هل يحق للمنشأة حسم استثماراتها في شركات أخرى داخل أو خارج
المملكة من وعائها الزكوي ،فما رأيكم؟

ً
ألن هناك معالجة
هذا سؤال
كثيرا ما يطرح من قبل المستثمرين أو أصحاب الشركاتَّ ،
تتبعها الهيئة العامة للزكاة والدخل لمعالجة االستثمارات ،حيث يجوز للمكلفين حسم

أهمية التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل
والمنظمات والجمعيات الخيرية
01

03

ضمان

استفادة للمجتمع

إيصال

06

04

02

الخدمة للمستحقين

05

تحسين

الصورة الذهنية

تحقيق

مبدأ الشفافية

التواصل

مع الجهات

بيان

جهات التبرع

استثماراتهم من الوعاء الزكوي ،داخل وخارج المملكة وفق محددات معينة ،حيث
تعالج داخل المملكة من خالل حالتين ،إما من خالل الملكية التامة  % 100سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر فيجوز تقديم إقرار زكوي موحد ،بعد أخذ موافقة الهيئة العامة
للزكاة والدخل على التوحيد الزكوي ،مما يجيز حسم االستثمارات في هذه الحالة ،أما
في حالة عدم الملكية التامة (أقل من  )% 100فيجوز حسم االستثمارات من الوعاء
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الزكوي بشرط تأدية الزكاة المتوجبة على
هذه االستثمارات .أما االستثمارات خارج
المملكة ،فيتم معالجتها وفق طريقتين،
الحالة األولى يجوز حسم االستثمارات في
حال أثبت المكلف أن هذه االستثمارات
تم تزكيتها (كما في
خارج المملكة قد َّ
الكويت ،السودان ،ماليزيا) أما الحالة الثانية

فلكي يتم السماح بحسم االستثمارات فالبد من

تقديم (قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني

معتمد في بلد االستثمار) إلى الهيئة العامة للزكاة

دالالت وأبعاد

تغيير المسمى من مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  ..ما
الدالالت واألبعاد في هذا التغيير؟

أن هذا يتماشى وينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030
ال َّ
شك َّ
التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع األجهزة الحكومية ،لدرجة تجعلنا ضمن أول
أن
عشر دول في العالم في سهولة إنجاز األعمال واإلجراءات الحكومية  ..وال َّ
شك َّ
وتغير مسماها قد اتخذت العديد من
طورت
َّ
الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ أن َّ
الخطوات الجيدة في اتجاه تحقيق األهداف التي أشرت إليها ولكن الزلنا ننتظر الكثير
ً
قريبا بمشيئة الله.
من التطوير وسيتحقق ذلك

والدخل ،وأن هذا اإلجراء من شأنه تسهيل انسياب
ً
وخصوصا الخارجية.
االستثمارات

أهم وأبـرز مـا جـاء عـلى لسـان
المهندس نـاصـر المـطـوع
التعـاون بين «الهيئة»

02

والمنظمات الخيرية مـن

أهـم أوجـه التعاون المفيد

أتـوقع أن تحقق الضريبة

عـلى السلع االنتقائية مبالغ
كبيرة ً
جدا

لـ«هيئة» حقق عـدة أهــداف

والزلنا في انتظـار الكثير

تتمـيز المملكة بنظام جباية

أدعو «الهيئة» لالستثمار في

نشكر حكومتنا الرشيدة

الشـريعة اإلسـالمـية

وصوال ألفضل النتائج
ً

االنتقائية آلثارها اإليجابية

زكاة وأنظمة ضريبية وفق

01

04

التـحول مـن مصلحة

06

االستثمار في الطاقات البشرية
والمجال التقني بالهيئة يسهل
عملية تطبيق األنظمة وتحقيق
أفضل النتائج
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الطاقات البشرية والتقنية

03

على قرار تطبيق الضريبة

05

خطوات تطويرية

ِّ
تمكن من ذلك؟
لتطوير العمل الزكوي والضريبي ما اآلليات التي

لمواكبة رؤية  2030فقد قامت الهيئة باتخاذ خطوات في هذا المجال ،حيث تتميز
المملكة بوجود نظام جباية الزكاة واألنظمة الضريبية وفق الشريعة اإلسالمية
ومما يحقق ذلك في نظري أن تقوم الهيئة باالستثمار في الطاقات البشرية
والمجال التقني والذي سيسهل عملية تطبيق األنظمة على الهيئة والمكلفين
للوصول إلى أفضل النتائج ،بمشيئة الله.
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مقال

الزكاة وضريبة الدخل..
ومفهوم المسؤولية االجتماعية
د.منى عبد الفتاح
كاتبة صحفية

بأن إيرادات ضريبة وزكاة
ً
لقد ثبت بما ال يدع
مجاال للشك ّ
الدخل تقوم بأدوار حيوية في إيجاد حيّ ز في االقتصاد
السعودي والموازنة العامة لإلنفاق على الخدمات
االجتماعية ،مثل الصحة والتعليم واالستثمارات العامة.
ً
موقعا
شموال يحتل بناء القدرات الضريبية
ً
وبشكل أكثر
ً
محوريا في أي استراتيجية إنمائية ممكنة لتلبية االحتياجات

المستمرة للتوسع في خدمات التعليم والرعاية الصحية،
وسد فجوات البنية التحتية الكبيرة ،مما يمكّ ن المملكة
العربية السعودية من تنفيذ خططها بخصوص أجندة
التنمية 2030م.
أن مفهوم المسؤولية االجتماعية قد خطا
بالرغم من ّ
خطوات واسعة في حيز التطبيق والتنفيذ ،إلاّ أنّ ه لم تُ حدد
مالمحه بالشكل الذي يتيح للمؤسسات المختلفة التعاطي
معه بشكل يبعث على االطمئنان .وإن كانت معظم
مبادرات المسؤولية االجتماعية ال تزال في حدود اإلعراب
عن النوايا الحسنة لهذه المؤسسات تجاه المجتمع ،الشيء
الذي يعيد إلى األذهان مسألة إعادة تطوير المفهوم
بشكل مبسط حتى يُ تاح للشركات والمؤسسات المبادرة
إلى المسارعة في تطبيقه بما يجمع بين وجهيه العفوي
والتنظيمي.
يتسع مجال المساهمة في التنمية ليشمل مفهوم
المسؤولية االجتماعية وإجراءات ضريبة وزكاة الدخل.
وبغض النظر عما يتعين على المؤسسات فعله إزاء هذا
توافقا ً
ً
أن
أن هناك
المفهوم
ّ
تاما على ّ
المتشعب ،إلاّ ّ
المسؤولية االجتماعية هي رسالة إنسانية صادقة تهدف
إلى خدمة وتحسين حياة المجتمع إلى األفضل .وتتفاوت
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هذه المهام من مجتمع إلى آخر ،وحتى داخل المجتمع
الواحد تتفاوت من مشاكل كبيرة كتلك الخاصة بمسائل
التنمية البشرية ،أو مشاكل أقل ،مثل الظواهر الطارئة
على المجتمع المعين نتيجة لبعض الظروف المحيطة ،أو
كتلك المتعلقة بالتوعية االجتماعية في مجاالت الصحة
والسالمة المرورية وأساليب االستهالك والبرامج الوقائية
وغيرها .وهنا نبعت الحاجة إلى توجيه مفهوم المسؤولية
ليصب في نفس المعين التنموي الذي تصب
االجتماعية
ّ
تعدى المفهوم األعمال
فيه ضريبة وزكاة الدخل .فقد َّ
الخيرية التي تكتفي باإلعالة وتقديم العون إلى مستحقيه،
كما تعداه إلى إعادة صياغة مفهوم التعاون في أحد
محاور النقص أو الحاجة .ويكون ذلك بتوفير آليات فاعلة
من شأنها التصدي للتحديات القائمة ومحاولة إيجاد حلول
ً
عائقا في وجه النمو
للمشاكل المعروضة التي تقف
االقتصادي واالجتماعي ورفاهية المجتمع على المدى
الطويل.
أن تحسين القدرات المحلية في مجال
والجدير بالذكر ّ
تحصيل الضرائب واإليرادات األخرى هو أحد األهداف التي
اتفقت عليها البلدان ضمن أهداف األمم المتحدة للتنمية
أن متوسط اإليرادات الضريبية من غير
المستدامة .ويُ الحظ ّ
الموارد الطبيعية قد زاد في منطقة الشرق األوسط على
مدار السنوات القليلة الماضية ،ولكنها ال تزال منخفضة
بالمعايير الدولية وبالنسبة الحتياجات اإلنفاق الكبيرة على
أن الهيكل الضريبي ّ
يمثل
التنمية في المنطقة .وبما ّ
فالبد من إعادة صياغته حتى يتواكب مع
أهمية كبيرة،
َّ
ظروف المملكة.
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الهيئة العامة للزكاة والدخل

تطبق أفضل األنظمة المتكاملة
إلدارة الموارد االقتصادية

ً
جهودا متواصلة ومكثفة ،من أجل تطوير أساليب
تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل
العمل في مختلف إداراتها وأفرعها ،بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل

خدمة المنشآت ،إضافة إلى تبسيط اإلجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقتضي
به األنظمة والتعليمات.

وتسعى الهيئة من خالل هذه التقنيات إلى تعزيز التنوع في االقتصاد الوطني ،الذي
يعد من أكبر االقتصادات ،ليس على مستوى منطقة الشرق األوسط فحسب،
وإنما حتى على مستوى العالم.
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تقرير

02
توعية
وإرشاد

01
تعزيز
العالقات

تنفيذ ورش عمل

ولقاءات حول أنظمة
ولوائح الضرائب

بناء عالقة متينة مع

الربط مع األجهزة

الحكومية ذات العالقة

المكلفين لتحصيل

«يسر»
عبر برنامج ِّ

06

زكاتي

عالقة
متينة

الزكاة والضريبة

تطبيق إلكتروني

يقوم على تطوير

األفراد لزكاتهم

لنظام الجباية

03

مؤسسي واستراتيجي

يسهل أداء

تطوير آلية للمالحظات
ً
نظاميا
ومعالجتها
ً
ً
وتقنيا
وإجرائيا

نهج
تحصيلي

04

آلية
المالحظة

05

أفضل األساليب التي توفرها «الهيئة»
لخدمة األفراد والمنشآت
منظومة متكاملة

ً
عددا من التطبيقات على
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل
الهواتف الذكية بهدف استثمار التقنيات الحديثة ،من أجل إشاعة
المعرفة الزكوية والضريبة وتمكين المكلف من الوصول السهل إلى
مختلف قنوات الهيئة والحصول على المعلومات التي تهمه.
ومن تلك التطبيقات تطبيق «زكاتي» الموجهة لألفراد ألداء الزكاة
ويهدف إلى تعزيز الرسالة اإلنسانية ،وتوطيد أواصر التكاتف والترابط
المجتمعي ،من خالل تفعيل واستدامة فريضة الزكاة.
ً
عددا من الخدمات منها حساب قيمة الزكاة
ويستعرض التطبيق
المستحقة ،دفع الزكاة من خالل أنظمة سداد مختلفة ،عرض
اإلحصائيات العامة للزكاة ،عرض اإلحصائيات الشخصية للمستخدم.
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عرض سجل المدفوعات

كما أطلقت الهيئة التطبيق الرسمي لضريبة القيمة المضافة
في المملكة العربية السعودية ،والذي يوفر العديد من الخدمات
المتعلقة بالضريبة ومن ضمنها أداة تساعد المنشآت على احتساب
ضريبة القيمة المضافة ،وخدمة التأكد من تسجيل المنشآت
باستخدام الرقم الضريبي أو السجل التجاري ،مع إمكانية استخدام
خاصية مسح الرمز في شهادة تسجيل المنشأة ،وإمكانية التبليغ عن
مخالفات المنشآت للضريبة مع خاصية إدراج الصور وموقع المخالفة.
وتميزت هذه الخدمات اإللكترونية باألمن والمرونة الالزمتين
لدعم تنفيذ واستخدام الخدمات اإللكترونية الحكومية بالشكل
األمثل ،مع تطلع مستمر إلى تحقيق األفضل والحصول على رضا
المنشآت ،وبشكل يتواكب مع برنامج التحول الوطني ويدعم رؤية
المملكة.2030
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كفاءة الممارسات الضريبية تعزز تنوع
االقتصاد الوطني
تحويل العبء إلى حافز

تؤكد دراسات رسمية في دول مجلس
التعاون أن «دول الخليج ستجني  25مليار
دوالر من الضريبة على القيمة المضافة
ً
كاف لترحيب الحكومات
سنويا» ،وهو سبب ٍ

بها والقيام بحمالت واسعة لجعلها مقبولة،
فعال.
ً
وهو ما حدث
وأظهرت نتائج تنفيذ الضريبة االنتقائية
وضريبة القيمة المضافة ،أن الضريبة ترتبط
في الذهن العام بصورة العبء المالي،
وجاءت جاهزية المكلفين مدعاة للثقة
والقناعة بما اعتمدته الدولة في نسب
التحصيل وفي موقع الضرائب ضمن النظام
المالي للدولة ،إذ تكون هذه الضرائب
حيادية عادلة وذات مردود مؤثر في أبواب
اإلنفاق بالموازنة العامة للدولة.
وما يهم هنا هو تطبيق الضريبة بتدرّ ج
مدروس محصن بقواعد التخطيط والرؤية
والمرونة التطبيقية ،لتُ ظهر درجة الوعي

العالية إلى أن ما تتم برمجته وتنفيذه ،هو أداة رئيسة لتنظيم االقتصاد الوطني،
ً
وأنها ال تشكّ ل ً
حقيقيا على المستهلك أو المستثمر.
عبئا

نهج التحصيل األمثل

تنطلق الهيئة العامة للزكاة والدخل في عملها من مفهوم تقليص الفجوة الزكوية/
ً
ووفقا
الضريبية لجباية الزكاة الشرعية والضرائبالنظامية بالكفاءة والعدالة المثلى
للمقاييس والمعايير الدولية ،وكذلك من دورها في تنفيذ التزامات المملكة العربية
السعودية تجاه ما وقعته من اتفاقيات ضريبية دولية حول منع االزدواج والحد من
التهرب الضريبي ،ونقل األرباح ،والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.ويتم تحقيق
التحصيل من خالل ثالثة محاور أساسية:

التطوير المؤسسي

اتخذت الهيئة إجراءات جادة في اتجاه تحقيق تطوير مؤسسي يزيد من قدرتها على
النهوض بمهامها بأعلى كفاءة وأكمل وجه ،حيث نفذت خطة تحولها من مصلحة
إلى هيئة مستقلة بموجب موافقة مجلس الوزراء ،بمجلس إدارة مستقل له كامل
الصالحيات في إدارة الهيئة ،وتوسيع صالحيات الهيئة بما يُ مكّ نها من إنجاز أعمالها
دون الرجوع ألي جهة أخرى ،وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى لإلنتاجية واإلنجاز
وتحقيق األهداف ،وإحداث نقلة نوعية في محوري الكفاءة واإلنتاجية.

المرونة

في إنجاز األعمال

قدرة أعلى

على اإلنتاجية

دقة وتحديد وتحقيق
األهداف

توسيع صالحيات الهيئة
ساهم في:
تطوير الخدمات اإللكترونية ليتواكب
مع برنامج التحول الوطني ويدعم
رؤية 2030
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إحداث النقلة

النوعية في األداء

تطوير استراتيجية الهيئة

طورت الهيئة استراتيجية تناسبت مع تحولها من «مصلحة» إلى «هيئة» ،وما
َّ
ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في موازنات الهيئة ،وبما يتناسب بأهمية المهام
المناطة بالهيئة ،والمتمثلة بجباية الزكاة الشرعية وتحصيل الضرائب النظامية،
في ظل توسع األنشطة االقتصادية بكافة المجاالت وتطور المعامالت المالية
والتجارية المعاصرة ،والمشاركة في صياغة االتفاقيات الضريبية الدولية وتوقيعها
ثم تطبيقها.
ومن َّ
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المرونة التطبيقية تدعم الوعي
بأهمية الضرائب في دعم االقتصاد
الوطني
تعزيز العالقات

نظام جديد للجباية

«يسر»
نجحت الهيئة في الربط مع األجهزة الحكومية ذات العالقة عبر خدمة ّ
للتعامالت اإللكترونية للحصول من تلك الجهات على المعلومات التي تحتاجها
الهيئة في أعمالها ،ومن أهم تلك الجهات وزارات :المالية ،والتجارة واالستثمار،
الشؤون البلدية والقروية ،الداخلية ،الحج والعمرة ،النقل ،الهيئة العامة لالستثمار،
هيئة الجمارك ،نظام سداد .كما يُ جرى تنسيق أنظمة البيانات والمعلومات لتتوافق
مع نظام «إيراد» ،لرفع كفاءة الفحص المكتبي اإللكتروني للمكلفين كافة.
وفي مجال الشراكات لدعم قطاع المحاسبة والتعاون مع الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين وقعت الهيئة اتفاقية لتطوير العاملين في مهنة المحاسبة
داخل وخارج الهيئة ،من خالل تنفيذ اختبارات مهنية لقياس القدرات وإعداد وتنفيذ
دورات مالئمة لتطويرها.
كما تضمنت االتفاقية التعاون في مجال االستشارات والبحوث والدراسات المهنية
ذات العالقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة ،وتنظيم المؤتمرات واللقاءات
وحلقات النقاش وورش العمل ،وتضمن اتفاقية التعاون كذلك التزام هيئة

ويتضمن النظام مراجعة آلية حساب الزكاة،
وتحديد آلية موحدة ومعتمدة على مستوى
المملكة ،ووضع آلية التعامل مع صناديق
االستثمار ،وآلية تحديد الفرق في التقويم
الميالدي ،وتطبيق الغرامات اإلدارية
على التأخير في تقديم اإلقرارات وسداد
المستحقات ،كما قامت الهيئة بمتابعة
إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة وإعداد
وتم العمل
وإصدار ونشر الئحته التنفيذيةَّ ،
على تطوير هيكلة الهيئة ولوائحها اإلجرائية
وأنظمتها المالية واإلدارية لمواجهة
مهامها الجديدة.

أهم بنود اتفاقية التعاون بين
«الهيئة» والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

02

01

04

03

تنفيذ اختبـارات

التعاون بمجال

تنظيم عـدد

القـدرات وإعـداد

والبحـوث ذات

واللقاءات وحلقات

والمراجعين

مالئمة لتطويرها

الزكاة والضريبة

العمل المـختلفة

مع «الهيئة»

مهنية لقياس

وتنفيذ دورات

االستشـارات

العـالقة بمحاسبة

االلتزام بتوجيه

من المؤتمـرات
النقـاش وورش

إجراءات التحديث والتطوير
أسهمت في رفع الكفاءة وفاعلية
األداء وزيادة اإليرادات

06

05
تزويد « الهيئة»

تمكين «الهيئة»

من معلـومـات

ملفات العمالء

بأعمال الفحص

القانونيين

مكاتب المحاسبين

بكل ماتحتاجه

القانونيين بالتعاون

وبيانات خاصة

من االطالع على

بمكاتب المحاسبين

المحاسبين القانونيين بتوجيه مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع
الهيئة العامة للزكاة والدخل وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات
تتطلبها أعمال الفحص ،وتمكين منسوبيها من االطالع على ملفات العمالء لدى
مكاتب المحاسبين القانونيين.

حمالت التوعية بالضريبة

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل ،بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية ،حمالت
للتوعية واإلرشاد بشأن أنظمة الضرائب ولوائحها التنفيذية ،من خالل اللقاءات
وورش العمل والتعرف على آراء المكلفين واألخذ بها لتحسين اللوائح واإلجراءات،
بما يحقق المصلحة المشتركة التي تصب في المصلحة العامة.
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Role of the Tax Law is to support
the economic development process
through leverage of resources
sary growth elements particularly that money
is essential for economic development. It
also helps to narrow the gap between saving
and investments and mobilizes the financial
resources to fund productive investments.
In this context, the General Authority of Zakat &
Tax (GAZT) collects Zakat and tax amounts from
the various enterprises in accordance with the
applicable rules and instructions. High quality
services are provided for collection of imposed
dues and to promote awareness among
enterprises to observe voluntary obligation to
(GAZT) instructions and restrictions. To broaden
its scope, the General Authority of Zakat & Tax
(GAZT) cooperates and exchanges experience
with the regional and international organizations and housings of expertise inside and
outside the Kingdom, and represents Saudi
Arabia in regional and international conferences associated with (GAZT) specialties.

Tax Authority policy interacts
with the development phase and
provides growth requirements
and necessary elements
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Excise Tax

The financial balance program provides for Excise Tax which is a tax imposed on goods
that cause hazards to the public health or the environment or luxury goods in varying
proportions. The application of the Excise Tax in Saudi Arabia comes in accordance with the
Unified Gulf Excise Tax Agreement. The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) launched
the Excise Tax project and initiated collection of related revenues. It also backed the application of such tax by formulating rules, implementing regulations and work procedures,
along with the implementation of the technical system and promotion of awareness,
communications and pursuit with the partners to ensure their compliance with the requirements.

Collection of Zakat Amounts

Zakat is the third cardinal pillar in the Islamic faith. It is intended to serve social justice
among Muslims. The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) collects and deposits the
Zakat amounts in the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). The Social Security Agency
at the Ministry of Social Development pays from such amounts to the entitled Zakat recipients registered at the Social Security Agency.
The General Authority of Zakat and Tax (GAZT) is in the process of establishing a new
system for calculation of Zakat amounts. Such system shall serve as newly approved and
unified mechanism to use all over the Kingdom. A legal committee shall also be formed,
under (GAZT) umbrella, of competent and experienced personnel specializing in jurisprudence of financial transactions, Zakat calculation and related regulations. The committee
shall be responsible for solving all differences in Zakat calculation and reviewing the new
Zakat system as well as (GAZT) regulations.

Awareness Campaigns

To support the tax awareness campaigns, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
launched, in cooperation with the chamber of commerce and industry, awareness campaigns about the tax systems and related implementing regulations. The (GAZT) organized
a number of tax-awareness meetings and workshops to listen to the opinions of the taxpayers and use the same for enhancement of the rules and regulations to serve the mutual
and public interest. The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) believes in the importance
of continuing the awareness campaigns for tax-payers through all means of communication in order to bolster their knowledge of the rules and implementing regulations, and in
order for them to process their transactions easily without any delay or fines.
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The financial balance program approved
VAT, Excise Tax value and Zakat
revenues as cardinal pillars
VAT

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) is
also applying the value-added tax (VAT) in the
Kingdom, and assisting firms and enterprises
to approve the VAT and apply the required
procedures smoothly. In this connection, the
(GAZT) inaugurated the official VAT website
“VAT.GOV.SA” to offer large group of tools and
information to serve as reference for the firms
and enterprises. In addition, a unified VAT call
center “19993” had been established to answer
all queries related to application of tax.

Relations with Tax-payers

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
hadn’t overlooked the necessary aspect of
building distinguished partnerships with the

tax-payers for collection of Zakat and tax amounts, and had achieved success in this regard.
Companies and enterprises may expand their activities without facing any problems with
regard to cash flow. Fruitful and on-going direct and indirect communication had also been
established with the partners and tax-payers through the offices that provide auditing and
chartered accountancy services along with joint lectures and workshops.

Electronic Systems Upgrade

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) is determined to improve its electronic services
and make it more secured and flexible in order to support the implementation and utilization of government electronic services properly. The electronic services of the (GAZT) are
meant to be continuous and satisfactory to firms and enterprises as well as in line with
the National Transformation Program and Saudi 2030 Vision. Upgrading of the electronic
systems is still proceeding. The purpose is to facilitate for registration, calculation of Zakat
or tax amounts, submittal of declarations, payment of dues, acquisition of licenses & installments, issuance of Zakat certificates electronically and application of high quality electronic
desk check procedures to serve tax-payers and provide information to and from local and
international entities; and exchange the same automatically or expeditiously for decision

Liaise with
prominent government departments through
“Yusur” service

Saudi Customs Authority

Pilgrimage and Umra

Municipal and Rural

Commerce and Investment

Ministry of Interior

Ministry of Finance

making and to cover any Zakat or tax gap. Such efforts enhanced the performance in all
areas of work at the (GAZT) in general and in the Zakat and tax aspects in particular. Better
integrated systems have been established and developed to manage, calculate and collect
Zakat and tax resources. It also facilitated the link-up with the concerned entities in a manner that largely improved the (GAZT) services to enterprises and enhanced the communications with them. Further, it promoted awareness and compliance with VAT. Therefore, the
(GAZT) adopts in its business the concept of shrinking the Zakat / tax gap in order to ensure
the collection of the legal Zakat and regular tax effectively and fairly in accordance with the
international standards.

High Quality Services

Striking balance between the special nature of the country and the nature of the tax may
breed a taxation policy that interacts with the development phases and provide the neces-
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Institutional Development

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
continues its success and distinction. It has firm
commitment towards this beloved country. It is
determined to achieve financial sustainability
to enable the State to draw and implement
medium-term and long-term strategy to turn
various development plans into reality.
The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
seeks to realize ideal and fair collection of dues
through three main areas designed to make
The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
evolve institutionally. The (GAZT) took serious
steps to bring about institutional development
to in order to perform its duties properly and
professionally. The leap that occurred to (GAZT)
in terms of institutional development came
following its transformation into an independent entity with full powers to manage its own
affairs, along with the expansion of the “Governor” authority to perform his assigned duties

(GAZT) Contributes to
sustainable development and
firmly commits to the march of
the motherland

2018 - )57( العدد

without resorting to any other entity. Such change shall endow (GAZT) with more flexibility,
high productivity and better performance. The leap in competence and productivity shall
consequently reflect on the services being rendered to the tax-payers in a satisfactory
manner. It shall also contribute to the Saudi 2030 Vision and shall enable the (GAZT) to
shoulder the burden resulting from the expansion of the Saudi markets. Further, it shall help
the (GAZT) meet the requirements of the financial balance program and approval of the
VAT, Excise Tax and Zakat revenues. The (GAZT) shall also oversee the international treaties
concluded between the Kingdom and the concerned international organizations. The tasks
of the (GAZT) also feature the deposit collected tax amounts in the General State Revenue
Account at the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) to cover, with other returns, the
general State expenditure and the multiple services being rendered to the citizens by the
wise government of Custodian of the Two Holy Mosques.

Transparency & Partnership Building

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) is an effective national institution whose work
is associated with the private and general sectors. It is keen to consolidate its relation with
such sectors, support transparency and create a suitable environment for the Saudi community to maximize its social and economic contribution to the Kingdom.
The (GAZT) is building partnerships with the private and general sectors, and dealing with
the concerned government departments and firms specializing in auditing and chartered
accountancy. The purpose is to have access to updated data and information related to the

economic activities and financial accounts for all tax-payers; and to detect any cases of
Zakat and tax evasion. The (GAZT) managed to establish links with the concerned government circles through “Yusr” electronic service platform to obtain the necessary information
required from the Ministry of Commerce and Investment, Ministry of Municipal and Rural
Affairs and related municipalities, Saddad system, Ministry of Interior, Ministry of Pilgrimage and Umra, Ministry of Transport, General Authority for Tourism and Antiquities, Saudi
Customs Authority and Ministry of Finance. Efforts are currently underway to coordinate the
information and data systems to match with “Irad” system so as to enhance the electronic
desk check for all tax-payers.
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boost Social and Economic Development
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Utilize
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to maximize
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Economic Balance

The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) is
seeking to achieve financial sustainability that

enables the State to formulate and implement
medium-term and long-term plans, and to
realize the development objectives in all areas.
State’s ability to public expenditure and increase
of economic growth rate depends on the available financial resources needed to finance its
investments. The State relies on development
of its internal resources on the one hand and
utilization of external financing sources. Here
comes the role of taxation and its importance

(GAZT) exerts continuous and
extensive efforts to develop
work methods in its various
departments and branches
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in boosting internal funding and maximizing the financial resources required by the
development process. It is understood that the Tax Law supports economic development by
directing the resources towards investment channels that bolster development projects, increase production capacity, re-distribute income as well as resources and realize economic
stability. For this reason, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) collects Zakat and tax
amounts, and ensures adherence of all tax-payers to the requirements subject to the best
practices and professionalism. The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) spares no effort
to achieve its goals within its respect fields of specialty without prejudice to the responsible
and roles of other entities.

Extensive Efforts

The tax policies are generally formulated in line with the economic policies. Any change in
the outlines of the economic policy shall explicitly affects the financial and tax policies alike.
For this reason, GAZT continues to develop the work methods in its various departments and
branches using technology to facilitate the services and simplify the formalities for enterprises
in accordance with the rules and instructions. The purpose is to finalize the Zakat and tax status
of cited entities without any delay.
Usually the tax system responds to the economic changes. While the State provides adequate
resources to review the existing tax structure, taxable elements and related rates particularly in
case of General State Budget deficit, it seeks to achieve the intended financial policy objectives.
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The tax has a financial function to secure financial income for the State’s treasury
and to cover expenses. It also has an economic role as a State financial policy tool
that stimulates growth and limits inflation levels. Equally, the tax plays a social role.
It brings about social stability by employing tax returns to serve social needs. GAZT
is exerting strenuous and extensive efforts to improve the works methods in its
various administrations and branches, and taking all measures to realize the intended
objectives.
This file features the contribution of GAZT to sustainable development, and its quest to
ensure financial sustainability for the State. Details below:
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KSA concludes International Anti-Base
Erosion and Profit Shifting Treaty
The Kingdom of Saudi Arabia signed on Wednesday 9th Muharram
1440H [September 19, 2018G], a multilateral treaty for implementation of
formalities pertaining to tax treaties set to prevent Base Erosion and Profit
Shifting. This treaty is the result of the joint action of the G20 and the
Organization of Economic Cooperation and Development to combat Base
Erosion and Profit Shifting.
The signing ceremony of this agreement took place in Jeddah in the presence of representatives from the Organization of Economic Cooperation.
The treaty was signed on behalf of the Minister of Finance by Mr. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Chairman of The General Authority of Zakat
& Tax (GAZT) and Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi, Governor of The
General Authority of Zakat & Tax (GAZT).

The treaty aims to boost tax transparency and exchange of information for
tax purposes among the countries. It also aims to cover the loopholes in
the tax regulations used by some entities to effect illegal transfer of profit
to tax jurisdictions where no tax is imposed or else applied at lower rates.
The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) asserts its commitment to
adopt the best international standards to limit tax evasion and to work with
the international community to this effect. The purpose is to make gains,
protect tax base from erosion, collect tax amounts due on activities in the
Kingdom and reduce tax-related disagreements with tax-payers. It is worth
mentioning that 83 countries have signed this great which includes 1400
bilateral tax agreements. The treaty came into existence among the first
countries that signed it in July 2018.

To Encourage Companies and Government Departments

(GAZT) and “Isal” Platform conclude E-Invoicing memorandum of Understanding

In the presence of HE / Governor of The General Authority of Zakat & Tax
(GAZT) Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi, the General Authority of Zakat
& Tax (GAZT) and the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), represented
by “Isal” Platform - a (SAMA) system for electronic invoicing -, a memorandum of understanding. The purpose is to encourage the companies and
government departments to apply the (E-invoicing) system through “Isal”
Platform that issues and manages the (E-Invoicing). The memorandum aims
to boost transparency on (E-invoicing) and to limit tax evasion. Transparency is a main requirement when it comes to payment of the value-added
tax (VAT). Besides, collection, exchange and retention of invoices for preparation of (VAT) declarations represent a major procedure that takes time,
effort and cost. However, application of the “Isal” system for (E-invoicing)
enables the government departments and business companies to meet the
requirement of The General Authority of Zakat & Tax (GAZT), and notably
elevate the level of transparency; thus facilitating such formalities for the
private and general sectors.
The memorandum was signed by Engr. Mohammed Al-Hadyan, Manager
of (GAZT) Information Technology Department, and for “Isal” platform, it
was signed by Mr. Ziyad Al-Yousuf, Manager of (SAMA) Payment Systems
Department.
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Governor of (GAZT) discusses Joint
Cooperation with Korean Ambassador
In the context of joint efforts, HE. Governor of The General Authority of
Zakat & Tax (GAZT) Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi, recently met at
(GAZT) venue in Riyadh with the Ambassador of the Republic of South
Korea Mr. Jo Byung Wook and his accompanying delegation. The meeting
discussed ways of cooperation between the Kingdom and Korea in matters
of bilateral relations. The two sides reviewed the services being provided

by The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) to the foreign companies
operating in the Kingdom, and ways of boosting mutual cooperation in
various fields.
It is worth mentioning that Saudi Arabia and South Korea signed in September 2017 an agreement to avoid double taxation and tax evasion.

Ministry of Housing & (GAZT) launch Electronic

Gate for Issuance of First Housing Tax Certificate
The Ministry of Housing and The General Authority of Zakat & Tax (GAZT)
called on all the citizens wishing to own their first housing, on whom apply
the conditions contained the pertinent Royal Decree which provides for the
State to bear the value-added tax (VAT) for the first housing which its price
doesn’t exceed 850,000 riyals, to issue electronic certificate through the
electronic gate launched recently.
A joint press statement was issued urging the citizens on whom the conditions apply to register their applications electronically and issue electronic
certificate proving their eligibility for assumption by the State of the (VAT) for
their first housing, assuring that any citizen can buy his first housing without
paying the (VAT) due on the purchase amount; provided that the ceil of
prices is not exceeded in accordance with the Royal Decree; by registering
his details in the electronic gate designated for the tax on the following link:
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(vat.housing.sa).
The Ministry of Housing shall handle data processing; ensure compliance
with the conditions, then issue a certificate of entitlement staging eligibility
of the citizen wishing to buy the property. Such certificate shall be submitted
to the real estate agent upon the purchasing. The value-added tax (Vat) shall
be directly paid to the agent through the Ministry after ensuring integrity of
the selling and buying process and receipt of all the required payment documents from the real estate agent.
The Ministry of Housing asserted that all beneficiaries included officially in
the existing lists of the Ministry or Real Estate Development Fund shall be
automatically added to the electronic system, citing that any citizen wishing
to own his first housing can benefit from the assumption of the value-added
tax (VAT) even if he is not included in the Ministry’s or Fund’s lists.
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Economic Reforms and Future of
Investments in the Kingdom
Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi
HE. Governor of The General Authority of
Zakat & Tax (GAZT)

The Saudi 2030 Vision placed the economy on the
top of the agenda and paved the way to transform it
into a prosperous and productive economy and foster
investments in the Kingdom’s natural resources. In this
connection, economic reforms had been put in place by
the Development and Economic Affairs Council chaired
by HRH Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince,
Deputy Premiere and Minister of Defense. The goal is to
reduce dependency on oil as the main source of national
income.
The challenge which the Kingdom successfully surmounted is how to turn into innovative and knowledge-based
economy based on innovation, and how to attract the
foreign investments which the Saudi market requires to
stimulate the Saudi economy in the presence of the capital of active and vital large Saudi financing corporations.
The reforms and changes in the economic sector including the valued-added tax (VAT), made the Kingdom capable today of providing all infrastructure necessary for
all types of investments especially the technology-based.
There are strong and effective communication networks.
There are also raw materials at competitive prices. This is
aside from the modern trends in the processing industries that greatly contribute to the advanced industries.
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The economic reforms adopted by the Kingdom opened
the door widely for a large scale global competition in
Saudi Arabia to attract high value investments, and to
market the Kingdom as a distinguished international
investment destination that attract investments from
various sectors. The reforms also paved the way for
solicitation of investments in a number of sectors such as
mining, infrastructure, logistics, transport, construction,
housing, health care, insurance, recreation and tourism.
Such sectors offer important opportunities for successive
growth of investing companies and entities. It also opens
the door for creation of new companies that provide
numerous job opportunities.
By attracting foreign investments, the Kingdom aims to
develop the local capital of all its types whether human,
through continuous employment and training, or financial assets such as stocks, other tools, knowledge or new
and advanced technology.
The Kingdom established gain investment and economic
projects and turned thousands of square kilometers of
sand into Economic Cities, availed job opportunities and
supported investments through the economic cities
which are special areas in logistic services, tourism,
industry, finance; and recreational cities.
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