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شهدت المملكة، خالل العام الماضي، نهضة اقتصادية كبرى، 
وحراًكا تنموًيا رائًدا، عبر إطالق العديد من مشاريع التنمية الضخمة 

ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية، لتعكس بذلك رؤية 
القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - 
حفظهما الله-، في صناعة مستقبل واعد، يشهد تنوعًا في مصادر 

الدخل القومي للبالد، وزيادة في معدالت االستثمار، وأحدثت 
نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، وقفزت بمواردها غير النفطية، 

وتشكل إيرادات الزكاة والضرائب ركيزة أساسية في مداخيل 
الميزانية.

وقد عملت الهيئة العامة للزكاة والدخل على تطوير استراتيجية 
جديدة انطالقًا من رؤية 2030، تم بناؤها مع شركائها من قطاع 
األعمال، والجهات المحاسبية، مع االستعانة ببيوت خبرة عالمية 

لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن االستراتيجية الجديدة عددًا من البرامج والمبادرات التي 

ل الهيئة وتطوير أعمالها،  ستساهم، بإذن الله تعالى، في تحوُّ
وتشمل )6( ركائز وممكنات استراتيجية، تتضمن )19( برنامجًا تندرج 

تحتها )72( مبادرة. وبدأنا فعليًا في تنفيذ )60( مبادرة منها.
وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل بأدائها الفاعل في زيادة 

موارد الدولة وتنويعها، حيث أطلقت الهيئة عددًا من الخدمات، 
رت  من أجل تحسين عملية التواصل وتجربة المستفيد. كما سخَّ
التقنية من أجل سرعة خدمة المنشآت وتسهيلها، إضافة إلى 

تبسيط اإلجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به األنظمة 
والتعليمات، وبما يسهم في إنهاء تعامالتها مع المنشآت في 

مجاالت الزكاة والضريبة دون تأخير.
وتعزيزًا لعالقتها مع القطاعين العام والخاص، قامت الهيئة 

بتفعيل منهجية الشراكات االستراتيجية مع القطاعين، عبر أكثر من 
10 شراكات، بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020، ووفق 

الرؤية الوطنية الطموحة.

وحرصًا على العمل بمبدأ الشفافية، تعمل الهيئة على إنشاء منصة 
»صوت العميل«، لتطوير خدمات العمالء، وتحسين البيئة للفروع، 

بحيث تكون أكثر مالءمة للمكلفين. وتمكنت الهيئة من تحسين 
خدمة العمالء وتطويرها، وكذلك تطوير محفزات المكلفين األكثر 

امتثااًل، حيث تم تدشين صاالت الخدمات الشاملة في فرعي 
الرياض والدمام. 

وسيتم تدشين الصالة بفرع جدة خالل العام الحالي لتشمل بقية 
الفروع على عدة مراحل.

كما قامت الهيئة بتطوير إجراءات الفحص من خالل تصميم نموذج 
تشغيلي جديد بناًء على معايير واضحة وشفافة، إضافًة إلى تدريب 

أكثر من 500 فاحص في جميع الفروع، وتطوير إجراءات الهيئة 
ونماذجها كاملة بما فيها نماذج اإلقرارات وإجراءات االعتراض، 

وتبسيطها لتحسين تجربة المكلف.
وتهدف الهيئة خالل الفترة المقبلة إلى رفع مستوى اإليرادات، 

وتحسين ترتيبها في مؤشر سهولة دفع الضرائب، وتوسيع الوعاء 
الزكوي والضريبي، والتوسع في إطالق العديد من الخدمات 

لتحسين عملية التواصل وتجربة المستفيد، والعمل على تنقيح 
الئحة الزكاة وتعديلها، وإطالق مبادرات تهدف إلى تطوير كافة 

أعمال الهيئة، مما يعزز من مساهماتها في التنمية الوطنية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤدي فيه الهيئة دورًا حيويًا ضمن 

رؤية المملكة 2030، وبرنامج التوازن المالي، عبر تطوير قطاعاتها 
لخلق وظائف ذات مهارات عالية للمواطنين للعمل في المجال 

الضريبي، وتأهيلهم وفق أعلى المستويات لدعم هذا القطاع 
الحيوي بكوادر وطنية متخصصة ومؤهلة .

والَعْهُد الذي قطعناه على أنفسنا في الهيئة، أال نألوا جهًدا 
في تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها، والسعي  نحو رفع 

مستوى األداء في مجاالت العمل بالهيئة، وصواًل إلى أفضل 
األنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية.

ونرحب في الهيئة العامة للزكاة والدخل بكافة اآلراء والمقترحات، 
التي من شأنها المساعدة في تقديم أفضل الخدمات.

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

عام مضى.. 
وعام قادم من اإلنجازات

االفتتاحية
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نّوه صاحب السمو األمير جلوي بن عبد العزيز 
بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالرعاية 

الكريمة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ 
بكل ما يحقق الرفاهية. في أثناء استقبال 

سموه، في مكتبه بديوان اإلمارة ، محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل 

بن محمد أبانمي، حيث اطلع سموه على 
التطورات التي تشهدها الهيئة وفق رؤية 

المملكة 2030.
وبحث األمير جلوي بن عبد العزيز سبل دعم 

أعمال ومهام الهيئة في المنطقة، بما يواكب 
برنامج التحول الوطني 2020.

وبين معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة 
والدخل، ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة 

ومكثفة لتطوير أساليب العمل بإداراتها 
وفروعها، مع تعزيز عالقتها مع القطاعين 

العام والخاص، بكل شفافية ووضوح.
وأكد معاليه أنه في ضوء توجيهات خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وسمو ولي عهده األمين ـ حفظهما 
الله ـ ، تضع الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة 

المواطن والمجتمع في مقدمة أولوياتها، 
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤدي فيه الهيئة 

دوًرا حيوًيا ضمن رؤية المملكة 2030، وبرنامج 
التوازن المالي، عبر تطوير قطاعاتها الستقطاب 

وتوظيف المواطنين من خالل معايير مهنية 

عالية للعمل في المجال الضريبي، وتنظيم 
اإلجراءات الضريبية التي تساعد على خلق 

مصادر دخل متعددة للدولة.

أمير نجران يبحث مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
مهام الهيئة في المنطقة

محافظ »الزكاة والدخل« يكرم المتميزين من الدفعة 
الثانية بالبرامج التدريبية لمحاسبي ضريبة القيمة المضافة

كّرم محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل معالي المهندس سهيل بن 
محمد أبانمي، يوم األثنين 11 ربيع األول 1440هـ المتميزين من الدفعة 

الثانية من البرامج التدريبية لمحاسبي ضريبة القيمة المضافة، التي 
قدمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالشراكة مع الهيئة 

العامة للزكاة والدخل.
وفي كلمته خالل حفل التكريم الذي أقيم في مقر الهيئة العامة 

للزكاة والدخل بالرياض أشاد أبانمي بجهود كافة المتدربين وما قدموه 
من اجتهاد وتفاٍن خالل فترة البرنامج التدريبي، وحثهم على المزيد من 
السعي لكل ما فيه خدمة الوطن، كما عّبر عن شكره وتقديره للهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين لجهودها في إعداد وتنفيذ البرامج 
التدريبية. وأوضح معاليه أن شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة 

تتمتع بسمعة طيبة ومرموقة في هذا المجال، وستنعكس إيجابًا على 
توطين الوظائف المحاسبية في تخصص الضريبة بالمملكة، مؤكدًا دعم 

الهيئة لشركائها في قطاع األعمال لتوفير كوادر وطنية مؤهلة في 
مجال المحاسبة لتسهيل تعامالتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن شهادة أخصائي ضريبة القيمة 
المضافة تهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يرغبون في 

الحصول عليها ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية وتوفير المهارات 
العملية لديهم والقدرة على تطبيقها ومدى إدراكهم للمسؤولية 

المهنية والمتطلبات التي يتعين عليهم األخذ بها في أداء مهامهم في 
كل ما له عالقة بتطبيقها. 

يذكر أن هذه الدفعة تعتبر الثانية من البرنامج ويبلغ عددهم 206 
متدرب ومتدربة، في حين بلغ عدد الدفعة األولى 85 متدربًا ومتدربة، 

ويأتي تفعيل البرنامج في إطار توجه الهيئة العامة للزكاة والدخل 
والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نحو تأهيل كوادر سعودية 

متخصصة وفق أعلى مستويات الجودة لإلسهام في تطوير القطاع 
المحاسبي بالمملكة. 
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أمير جازان يستقبل 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

استقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر 
بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه باإلمارة مؤخرًا 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل 

بن محمد أبانمي ، وعددًا من مسؤولي الهيئة.
ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة في 
المنطقة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعيًا 

سموه لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات األنظمة 
والتعاون مع الجهات الحكومية ، وتعزيز التواصل مع 

المنشآت لتسهيل اجراءاتهم الزكوية والضريبية .
وأكد األمير محمد بن ناصر أهمية سرعة التسجيل 

من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة لإلجابة على 
استفساراتهم وأسئلتهم في ظل األنظمة المستحدثة 

المتعلقة بالزكاة والضريبة، للتيسير على مستفيدي 
الهيئة ، متمنيًا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق 
،والعمل على توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة 

-حفظها الله-.
  من جهته أعرب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 

عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان وما 
استمع إليه والوفد المرافق من توجيهات ،مثمنًا 
لسموه الوقت الذي تفضل به، وحرصه على دعم 

أعمال فرع الهيئة بجازان .

مجلس الغرف السعودية يستضيف 
اللقاء التعريفي للهيئة العامة للزكاة والدخل

استضاف مجلس الغرف السعودية، مؤخًرا، 
اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة 
للزكاة والدخل للتعريف بدورها وأنشطتها 

وتوجهاتها الحالية والمستقبلية ومبادراتها لتعزيز 
العمل الزكوي والضريبي في المملكة، بحضور 

معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
المهندس سهيل أبانمي، بمشاركة عدد من 

أصحاب األعمال السعوديين، وذلك في خطوة 
تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة 

وقطاع األعمال السعودي.
في مستهل اللقاء نوه معالي محافظ الهيئة 

العامة للزكاة والدخل بأهمية الشراكة بين 
الهيئة والقطاع الخاص، وحرصها على تحسين 

الخدمات المقدمة لشركائها في قطاع األعمال 
السعودي، واالستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم 

بما يساهم في دفع االلتزامات الضريبية 
والزكوية من جهة، وتطوير الخدمات المقدمة 
لهم من جهة أخرى، مشيًرا إلى أن اللقاء يأتي 

في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعتزم 
الهيئة عقدها بالغرف التجارية في مختلف 

مناطق المملكة، مثمًنا تعاون القطاع الخاص 

والتزامه بتطبيق األنظمة واللوائح الخاصة 
بالضريبة والزكاة.

وأضاف أبانمي أن الهيئة حريصة على حل 
المعوقات التي تواجه منشآت قطاع األعمال 
وتؤثر في ربحيتها، وبالتالي تؤثر في اإليرادات 

المالية للزكاة والضريبة، مبيًنا أن مساهمة القطاع 
الخاص في التنمية االقتصادية من خالل سداد 
التزاماته الزكوية والضريبية تساعد على تحقيق 
هدف تنويع مصادر الدخل وفًقا لتطلعات رؤية 

2030 وتوجهاتها.

أخبار



إدارة كبار المكلفين..
مهام متعددة.. وأداء متميز
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تقوم إدارة كبار المكلفين في الهيئة 
العامة للزكاة والدخل بمهام في غاية 

األهمية. كما تمثل اإلدارة جانًبا من جهود 
الهيئة التطويرية، حيث جرى تحديث النظام 

وتطويره بعد صدور النظام الضريبي 
للمملكة، الذي يعد من أفضل األنظمة على 

مستوى العالم، حيث جاء ترتيب السعودية 
سابعًا في تقرير ممارسة األعمال الصادر عن 

) www.ifc.org(مؤسسة التمويل الدولية
من بين 180 دولة. )الزكاة والدخل( حرصت 

على إلقاء الضوء على جهود إدارة المكلفين 
ودورها إدارًيا واقتصادًيا.

أهم أعمال اإلدارة
قت اإلدارة مفهوم الحكومة  من باب تيسير العمل على كبار المكلفين طبَّ

اإللكترونية، عبر نظام آلي زكوي ضريبي، يتكون من عدة وظائف تبدأ من التسجيل 
وتقديم اإلقرار، والربط، والفحص، واالعتراض، والتحصيل، وإصدار الشهادات. 

وتقوم اإلدارة باستالم اإلقرارات الزكوية والضريبية واالستقطاع آلًيا. كما أن إدارة 
كبار المكلفين منوط بها تمثيل الهيئة أمام لجان الفصل بالمنازعات الضريبية.

تقوم اإلدارة بعدة مهام من بينها: استالم اإلقرارات الزكوية والضريبية وضريبة 
االستقطاع آلًيا، وذلك بعد التأكد من صحتها ونظاميتها، وصحة المسدد 

بموجبها من مستحقات زكوية وضريبية وغرامات تأخير السداد. وبناًء على ذلك 
تجري عملية إصدار الشهادات الالزمة، باإلضافة إلى تعزيز التواصل مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة عبر إعداد الخطابات الموجهة لتلك الجهات، وكذلك إصدار 
خطابات اإلفراج عن المستحقات لدى جهات التعاقد.

ومعالجة جميع معامالت كبار المكلفين عبر فريق عمل مخصص وبجودة عالية. 
واالعتراضات الخاصة بالزكاة تتم معالجتها من قبل فريق مختص لدى إدارة كبار 

المكلفين أما االعتراضات للضرائب غير المباشرة تتم معالجتها من قبل قسم 
المراجعة واالستئناف التابع لوكالة الشؤون القانونية.

أضواء
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اإلدارة تستلم اعتراضات المكلفين آلًيا 
وتدرسها وصواًل للتسويات

مهام إضافية
من بين مهام اإلدارة استالم اعتراضات 
المكلفين آلًيا ودراستها، ومن ثم تعديل 
ما يتطلب التعديل منها بموجب ما جاء 

باالعتراض أو التعديل حسبما يجري التوصل 
إليه مع المكلف المعترض من تسويات. 

وإذا لم يتم التوصل مع المكلف إلى اتفاق 
حول االعتراض، يجرى رفعه لإلدارة القانونية 
إلحالته إلى اللجنة المختصة. وتقوم اإلدارة 

باستالم الضمانات البنكية المقدمة من 

المكلفين وتسجيلها، وذلك من أجل متطلبات االعتراضات، أو الشهادات في 
حالة االعتراض، أو خطابات اإلفراج عن المستحقات لدى جهات التعاقد، إلى جانب 
إجراء تعديل الربط الزكوي والضريبي بموجب القرارات الصادرة من اللجان االبتدائية 

واالستئنافية والمحكمة اإلدارية، وإصدار الفواتير الالزمة لذلك.
وتحرص اإلدارة على متابعة المكلفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم الزكوية 

أو الضريبية، والمتأخرين عن سداد ما يستحق عليهم من مبالغ للهيئة مكتبًيا أو 
ميدانًيا، وحثهم على التجاوب مع الهيئة، ومخاطبة اللجان المختصة داخل الهيئة 

وخارجها من خالل اإلدارة القانونية في حال عدم التجاوب من جانب المكلفين 
خالل المدد المحددة نظاًما، فضاًل عن دراسة مالحظات الجهات الرقابية وتنفيذها 

أو الرد عليها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج األعمال المنفذة.

عدة مهام ووظائف تقوم بها 
إدارة كبار المكلفين أبرزها

التأكد من صحة ونظامية 
اإلقرارات وصحة المسدد 
للمستحقات   

التنسيق مع اإلدارة القانونية 
بشأن تمثيل »الهيئة« أمام لجان 
الفصل في المنازعات الضريبية

العمل على تعزيز 
التواصل مع الجهات 
الحكومية ذات العالقة 

إصـدار خطابات اإلفـراج 
عن المستحقات لـدى 
جهات التعاقد 

متابعة المكلفين 
غير الملتزمين

استالم اإلقرارات 
الزكوية والضريبية 

وضريبة االستقطاع آليًا 

استالم اعتراضات 
المكلفين آليًا ثم دراسـتها 

وتعديل ما يتطلب
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تمثيل »الهيئة« أمام لجان الفصل 
في المنازعات الضريبية

الرؤية.. واألهداف
تخطط اإلدارة خالل استراتيجيتها قصيرة 

المدى أن تكون إدارة كبار المكلفين على 
غرار إدارات التميز بالبنوك، بحيث يصبح 
المكلف المنتمي لإلدارة شريًكا مميًزا 

ويستفيد من الخدمات الخاصة، بالمقارنة 
مع المكلفين اآلخرين، وترك انطباع جيد عن 
األنظمة الضريبية بالمملكة، وتقليص حجم 

االعتراضات وتبسيط اإلجراءات.
تسعى اإلدارة نحو تحقيق مكاسب سريعة 
من خالل تطبيق الفترة المحدودة لتقديم 

الخدمة، مثل إصدار الشهادة خالل 72 ساعة 
من تاريخ طلبها.

خدمات اإلدارة
ووفًقا الختصاصاتها المنصوصة، تقدم 

اإلدارة مجموعة من الخدمات ذات األهمية 
للطرفين، سواء الهيئة أو المكلفين، إذ تقوم 

اإلدارة بحصر كبار المكلفين في المملكة 
وفق المعايير المحددة، والتأكد من وجودها 

ضمن دائرة اختصاص اإلدارة، واالحتفاظ 
بملفاتهم وسجالتهم، مع التحديث المستمر 

لبياناتهم، ومتابعتهم للتأكد من التزامهم 
بالمتطلبات النظامية.

وهناك تركيز خاص على كبار المكلفين والمستثمرين األجانب من خالل فريق عمل 
متخصص من مديري العالقات، حيث بلغ عددهم )81(. فيما بلغ عدد المكلفين 

والمستثمرين األجانب الذين لديهم مدير عالقة 4٫172. ويتم التواصل مع 
المكلفين والمستثمرين األجانب بشكل مستمر، وذلك لتسهيل إجراءات المكلفين 

وخدمتهم على كفاءة عالية ومتميزة في جميع إدارات الهيئة ومراكزها، والتأكد 
بأن جميع معامالتهم تتم على أكمل وجه.

ويتعين على اإلدارة التأكد من تحصيل الزكاة والضرائب، وغرامات التأخير. كما 
تقوم بإصدار الشهادات، وخطابات التسهيل، والخطابات الموجهة للجهات 
الحكومية ذات العالقة، وإصدار خطابات اإلفراج، وخطابات إنهاء المواقف 

الزكوية والضريبية.
ومن بين هذه الخدمات إقفال األرقام المميزة للمكلفين الذين غادروا المملكة 

بشرط عدم وجود مستحقات، أو مالحظات.
وتطبيقًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة في عملها تقوم إدارة كبار المكلفين 

بإعداد عدد من التقارير الخاصة باألداء وإصدارها. ومن هذه التقارير: »اإليرادات 
الزكوية والضريبية، عدد المكلفين المسجلين، عدد اإلقرارات المستلمة، عدد 

اإلقرارات غير المستلمة، عدد الشهادات، عدد المكلفين الذين ألغوا أرقامهم 
المميزة، تقرير بحاالت الفحص المكتبي والميداني والربط التي جرت والفروقات، 

وتقرير بحاالت التحصيل«.
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المشروبات المحالة بالسكر..

لذة مؤقتة ومخاطر صحية دائمة
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ُصنف اإلفراط في استهالك المشروبات المحالة بالسكر مشكلة صحية 
في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا النوع من المشروبات من بين األكثر 
استهالًكا على نطاق واسع من األغذية التي تحتوي على سكر مضاف، 

ولها تأثيرها المباشر على نمط الحياة، وبصفة خاصة تأثيراتها السلبية على 

صحة األطفال ونموهم. ويشكل استهالك المشروبات المحالة بالسكر 
خطًرا كبيًرا ينتج عنه اختالل في إجمالي استهالك الطاقة، والذي يؤدي 

بدوره إلى زيادة الوزن غير الصحي، حيث تحتوي على السكريات »السكروز 
أو الفركتوز« وغالًبا ما تكون بكميات مرتفعة.

11

توعية

المشروبات والفهم الخاطئ
 تعرف المشروبات المحالة بالسكر بأنها 

المشروبات التي يضاف إليها السكر، 
أو يتم تحليتها بأشكال مختلفة من 

السكريات المضافة )مثل: السكر البني، 
محليات الذرة، شراب الذرة، سكر العنب، 

شراب الذرة عالي الفركتوز، العسل، 
الالكتوز، شراب الشعير، المالتوز، والعسل 

األسود الخام(.
هناك فهم خاطئ سائد بأن هذه 

المشروبات ذات قيمة غذائية، وتساعد 
على هضم الطعام وامتصاص الدهون. 
والحقيقة أنها على عكس ذلك تماًما. 

فقد أثبتت الدراسات أن القيمة الغذائية 
لها ضئيلة أو معدومة في بعض األحيان. 

وفي الغالب تكون النتيجة لألشخاص 

الذين يكثرون من تناول المشروبات السكرية زيادة وزن، وصحة أقل من الذين 
ال يشربون المشروبات السكرية. وتؤدي السكريات الحرة )المضافة( إلى 

توفير طاقة كبيرة دون فائدة غذائية معينة، ما يؤدي إلى زيادة غير صحية 
في الوزن، وزيادة مخاطر السمنة، ومختلف األمراض غير المعدية، وبخاصة 

تسوس األسنان الذي يعد األكثر انتشاًرا على مستوى العالم.

أضرار المشروبات المحالة
المشروبات المحالة اصطناعًيا قد تؤدي إلى كثير من األمراض، وبصفة خاصة 

ن الحصوات، وذلك طبًقا لنتائج دراسات علمية قدمت في كثير  تلف الكلى، وتكوُّ
من الجمعيات العالمية، حيث أثبت الباحثون تأثيرها في الصحة العامة. وأظهرت 

النتائج والفحوصات المعملية أن مستهلكي المشروبات المحالة بالسكر أكثر 
عرضة لخطر تدهور وظائف الكلى.

والمشروبات المحالة بالسكر يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مثل السمنة، 
وتسوس األسنان، والسكري من النوع الثاني. كما أن األطباء والمختصين أكدوا 
أن زيادة استهالك هذا النوع من السوائل يشكل بحد ذاته عاماًل مستقاًل مسبًبا 

النوبات القلبية والوفيات.

تناول المشروبات المحالة يؤدي 
إلى اختالل في استهالك الطاقة

أضرار السكريات في الجسم
السكريات والعظام

تسبب المشروبات 
المحالة مشاكل في 

العظام، نظًرا الحتوائها 
على الفوسفات

السكريات والكلى
االستهالك المنتظم 
للمشروبات المحالة 
ن حصاة  بالسكر ُيكوِّ

في الكلى

السكريات واألسنان
بكتيريا تتغذى 

على السكريات 
تحدث تجاويف 

تدمر األسنان
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ضرر المشروبات المحالة على األطفال

صعوبة إرضاء الطفلتسوس األسناناختالل توازن الطاقة

شهية محدودةزيادة الوزن

010305
0204

أمراض الكلى والقلب تنتشر وسط 
مستهلكي المشروبات المحالة

السمنة لدى األطفال
يرتبط هذا النوع من المشروبات ارتباًطا وثيًقا 

بزيادة الوزن والسمنة لدى األطفال. ويرى 
المختصون أن الحد من استهالكها يقلل من 
الخطر، إذ إن المشروبات أحد العوامل التي 

تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة جذع الجسم، األمر الذي يمهد الطريق لبطن 
كبيرة ومخاطر أكبر في المستقبل ألمراض القلب والسكري.

وتشير اإلحصائيات إلى أن معدالت البدانة للمراهقين قد تضاعفت ثالث مرات 
في السنوات الـ30 الماضية، وتضاعفت معدالت البدانة في مرحلة الطفولة.

كما أن فرط الحركة وتشتت االنتباه )ADHD( هي واحدة من أكثر الحاالت الصحية 
المزمنة في طب األطفال، حيث ال يزال غير واضح تماًما ما إذا كان السكر الحر 

)المضاف( مرتبًطا بفرط الحركة وتشتت االنتباه. ومع ذلك قد يؤدي اإلفراط في 
تناول السكر إلى تغيرات في إشارة إلى )الدوبامين( في الدماغ، ما قد يساهم 

في ظهور األعراض المرتبطة باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.
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فوائد تقليل السكريات الحرة 

تقليل زيادة 
الوزن والسمنة 

تقليل اإلصابة 
بتسوس األسنان

تقليل اإلصابة بالسكري 
»النوع الثاني«

تقليل اإلصابة 
بأمراض القلب

تقليل إصابة 
األوعية الدموية

األطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة 
بالسمنة وزيادة الوزن

توجه ضريبي عالمي
وجهت منظمة الصحة العالمية حكومات 
العالم إلى فرض ضرائب على المشروبات 

المحالة بالسكر، في تأكيد منها على جدية 
األمر، أسوة بالمكسيك، التي انعكست 

الضريبة التي فرضتها السلطات سنة 2014 
على المشروبات المحالة بالسكر ارتفاعًا 
بنسبة %10 في األسعار، في حين تراجع 

االستهالك بنسبة 6%.

تكمن خطورة المشروبات المحالة بالسكر- وفق المنظمة- في أنها أهم أسباب 
السمنة، التي يعانيها ثلث سكان العالم. وإذا جرى فرض الضريبة المقترحة، 

وهي زيادة سعرها %20، فسيؤدي ذلك إلى تقليص االستهالك %20. وعلى 
المستوى العالمي ازداد عدد حاالت السمنة بواقع الضعف منذ عام 1980. ففي 

عام 2014 كان أكثر من مليار وتسع مئة مليون بالغ يعانون الوزن الزائد. وفي 
عام 2015 كان 42 مليون طفل دون الخامسة يعانون الوزن الزائد أو السمنة.

تخفيف الضرر الصحي
تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق ضريبة على المشروبات المحالة 

بالسكر ضمن تطبيق الضريبة االنتقائية وقامت خالل الفترة الماضية بأدوار 
كبيرة للتنوير بالضريبة على السلع ذات األضرار على الصحة العامة أو البيئة 

أو السلع الكمالية بنسب  متفاوتة، وهي المشروبات الغازية ومشروبات 
الطاقة والتبغ ومشتقاته.  وبفرض الهيئة ضرائب أكثر على منتجات مثل 

هذه المشروبات، فإنها تستطيع بذلك خفض معاناة الناس والمساهمة في 
المحافظة على صحتهم، وكذلك خفض تكاليف القطاع الصحي، وفي الوقت 
ذاته توفير المزيد من المال له، ويأتي تطبيق الضريبة اإلنتقائية في المملكة 

وفقًا لإلتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة اإلنتقائية.
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فرضت التطورات على الساحة االقتصادية العالمية تحوالت غير مسبوقة، والتي 
تمثلت في العولمة التي ساهمت في فتح األسواق، وإزالة مختلف القيود والزيادة 
السريعة والمطردة للتجارة الدولية، وحجم المبادالت المالية بما فيها االستثمارات 

األجنبية المباشرة وغير المباشرة، حيث أصبح االستثمار األجنبي من أبرز المعالم 
الكبرى ألداء االقتصاد العالمي، ويمثل قاطرة التقدم لكثير من الدول.

النظام الضريبي األمريكي..
مزايا وامتيازات 

للمستثمرين األجانب
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تسعى الدول إلى تحقيق مزايا تنافسية في مجال جذب 
االستثمارات األجنبية من خالل تحسين المناخ المالئم 

الستقطاب االستثمار األجنبي ألجل تحفيز نمو اقتصادياتها. 
وأحد أهم الموضوعات التي تساهم في جذب االستثمار 

األجنبي للدول هو السياسات الضريبية للدولة في تعاملها مع 
المستثمرين األجانب.

السياسات الضريبية
قدم المحامي األمريكي ريتشارد س.ليهمان دراسة بعنوان: 

»النظام الضريبي األمريكي للمستثمرين األجانب«. والغرض من 
هذه الدراسة الملخصة هو إعطاء المستثمرين األجانب، سواء 

من الشركات، أو األفراد، فكرة تنافسية أساسية عن قوانين 
الضرائب التي تطبق عليهم في الواليات المتحدة األمريكية.

وقد حقق النظام الضريبي األمريكي مزايا عديدة للمستثمرين 
األجانب حتى أصبحت مالًذا آمًنا لالستثمار األجنبي.

أنواع الضريبة
يوجد اختالف كبير في طريقة تطبيق )الضرائب األمريكية على الدخل والعقارات 

والهبات( بالنسبة للراغبين في الهجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية الذي سيعد 
من المقيمين الخاضعين للضريبة tax resident وعلى األجنبي غير الخاضع للضريبة 

non-resident alien. أما المقيم الخاضع للضريبة فمطالب بتسديد الضرائب 
األمريكية على ماله من األرباح والعقارات والهبات على مستوى العالم.

أما األجنبي غير المقيم فإنه مطالب بتسديد الضرائب األمريكية فقط على األرباح 
التي يكون مصدرها الواليات المتحدة األمريكية، وبتسديد الضرائب األمريكية 
فقط على األصول والممتلكات العقارية والملموسة الموجودة في الواليات 

المتحدة، وعلى أنواع مختارة من األصول غير الملموسة، أو أي أنشطة أخرى ُتِدرُّ 
دخاًل في أمريكا تخضع للضريبة.

األجانب غير المقيمين
يعرف األجانب غير المقيمين الخاضعون للضريبة على الدخل )الشخص األجنبي غير 

المقيم(، بالنسبة لألغراض الضريبية األمريكية هو أي مواطن من أي دولة غير الواليات 
المتحدة األمريكية »غير مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية. القاعدة العامة هي 

أن األجنبي ال يعد مقيًما في الواليات المتحدة بالنسبة ألغراض الضريبة إذا لم يكن قد 
حصل على:

بطاقة اإلقامة الدائمة.	 
إقامة طويلة في أمريكا.	 

15

قراءة
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تعريف الدخل الخامل
)الدخل من غير الشركات(. وهو يخضع لمعدل ضريبي موحد %30 على إجمالي 

الدخل مع االلتزام باقتطاع الضريبة من المنبع.

أنواع الضريبة الفيدرالية
هناك أنواع للضريبة الفيدرالية على الدخل، وهم دافعو الضرائب األمريكية 

)المواطنون واألجانب المقيمون(، والشركات الوطنية األمريكية. والمواطنون 
األمريكيون والمقيمون في الواليات المتحدة يدفعون الضرائب األمريكية على 
صافي دخلهم من مختلف دول العالم بصرف النظر عن مصدر الدخل. وال توجد 

استثناءات من هذه القاعدة إال لمنع »االزدواج الضريبي« على الدخل األجنبي 
الذي تحصل عليه الشركات األمريكية واألفراد األمريكيون من الخارج. واالزدواج 
الضريبي ممنوع. ولذلك يسمح القانون لدافعي الضرائب األمريكية بأن يخصموا 
من الضريبة المقررة عليهم في الواليات المتحدة قيمة ما يدفعونه في الخارج 

من ضرائب على الدخل نفسه.

قواعد عامة
القواعد العامة التي تضبط عملية تحديد مصدر 

الدخل لألغراض الضريبية في أمريكا هي مجموعة 
من القواعد المحكمة التي تضبط عملية تحديد 

مصدر الدخل، وما إذا كان الدخل مصدره من 
الواليات المتحدة األمريكية، أو من مكان آخر 

خارج الواليات المتحدة، وذلك لألغراض الضريبية.

مصادر الخصم في أمريكا
تعد قواعد مصادر الخصم أقل تحديًدا من 

قواعد التعامل مع الدخل الكلي. وتنص القواعد 
المتعلقة بالمطالبة بتخفيضات الضرائب على 

دخل دافع الضرائب األجنبي في الواليات المتحدة 
األمريكية على أن الدخل الخاضع للضريبة من 

أنواع الملكية الفكريةاألسماء التجاريةالدفعات الدوريةحقوق االمتيازالفوائد واألرباح

أنواع الدخل الخامل للمستثمرين األجانب 

تعريفات القيم الضريبية

بطاقة اإلقامة 
الدائمة

معيار 
اإلقامةالطويلة

االختيار 
الطوعي

استثناء الصلة 
األوثق

االتفاقيات وانقطاع 
الصلة
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مصادر محلية أو خارجية يتم تحديده بعد أن يتم 
تحديد التكاليف، أو الخسائر والخصومات األخرى 

على إجمالي الدخل الذي ترتبط به.
الضرائب على دخل األجنبي	 
الضريبة على دخل الخامل	 

تأثير االتفاقيات الثنائية
االتفاقيات الضريبية الثنائية لها دور كبير بالنسبة 

للمعاملة الضريبية لألجنبي دافع الضريبة 
األمريكية على ما يحققه من كسب من 

مصدر أمريكي، يفوق في أهميته دور القواعد 
القانونية التي سبقت اإلشارة إليها. ويمكن أن 
تقوم االتفاقيات الضريبية الثنائية بين الواليات 

المتحدة وغيرها من الدول بعدة وظائف.

والغرض الرئيسي من االتفاقيات الضريبية الثنائية مع الواليات المتحدة هو تجنب الوقوع 
في االزدواج الضريبي الذي ينشأ نتيجة لتداخل السلطات الضريبية )مثل أن يكون مصدر 

الدخل في دولة ويكون دافع الضريبة مقيًما في الدولة األخرى(.

الضريبة على أرباح الفروع
هناك ضريبة إضافية البد أن تكون الشركات األجنبية على دراية بها، حيث إنه في غياب 
الفوائد الضريبية التي يمكن أخذها من اتفاقيات الضرائب المبرمة مع الواليات المتحدة 
األمريكية، قد تجد الشركة األجنبية نفسها خاضعة ليس فقط لضريبة فلوريدا والضريبة 
الفيدرالية على الدخل مجتمعين مًعا بنسبة تقترب من %40 حسب الظروف واألحوال. 

وقد تجد الشركات األجنبية التي تحقق مكاسب من االستثمارات في الواليات المتحدة 
أنها مطالبة بتسديد ضريبة أمريكية جديدة تعرف باسم »الضريبة على أرباح الفروع«. 
وتطبق الضريبة بنسبة %30 على الدخل األمريكي الذي يتم توزيعه كأرباح، أو أعيد 

استثماره في أصول أمريكية بوساطة شركة أجنبية.

تحديد مصدر الدخل لألغراض الضريبية في أمريكا

تخفيض الضريبة 
أو إلغاؤها

تجاوز بعض 
القواعد القانونية

إعفاء أنواع معينة 
من الدخل

توسيع نطاق 
خصم الضريبة

وظائف االتفاقيات الضريبية الثنائية

مكافأة 
الخدمات 
الشخصية

ريع 
الممتلكات 

العقارية

الدخل 
من المصادر

 الداخلية

اإليجار 
ورسوم 
االمتياز

حصة 
أرباح

الشركات

بيع 
الممتلكات 

الشخصية

فوائد 
مصدر 
الدخل

01020304050607
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تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل جهوًدا لتطوير أساليب العمل 
بجميع إداراتها وفروعها، وتسخير التقنية لتبسيط إجراءاتها 

وتعامالتها وتطوير خدماتها اإللكترونية. وفي هذا اإلطار دشنت في 
مايو الماضي بوابة »زكاتي« اإللكترونية، وتطبيق »زكاتي« للهواتف 

الذكية، لتوفر خدمة اختيارية ألفراد  المجتمع تمكنهم من دفع 
زكاتهم إلكترونًيا من داخل المملكة أو خارجها.

أسلوب إلكتروني متطور
يخدم مشروع »زكاتي« األفراد، حيث يوفر لهم خياًرا جديًدا وسريًعا لدفع زكاتهم 
بصورة إلكترونية متطورة، كما يوفر خياًرا جديًدا وسريًعا لمساعدة األفراد، سواًء 

كانوا موجودين داخل المملكة، أو في الخارج، على دفع زكاتهم للمستفيدين 
منها في المملكة بأسلوب إلكتروني متطور وبطريقة سهلة، وفي دقائق 

معدودة بكل ثقة واطمئنان، من خالل نظامي »سداد« و»مدى«، اللذين يقدمان 
للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.

مركز االتصال الموحد
في سبيل التسهيل على األفراد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتأهيل فريق 

متخصص بمركز االتصال الموحد بالهيئة على الرقم )19993(، يقوم بتقديم 
خدماته يومًيا للرد على جميع أسئلة أفراد المجتمع واستفساراتهم.

ويعمل هذا المركز على إيصال رسالة الهيئة في توطيد أواصر التكاتف والترابط 
المجتمعي من خالل تيسير أداء فريضة الزكاة واستدامتها، وإيصالها لمستحقيها 

في دقائق من خالل اإلجابة عن استفسارات األفراد كافة.

بوابة وتطبيق »زكاتي«
دفع زكاة األفراد في أي وقت.. 

ومن أي مكان 
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بوابة وتطبيق »زكاتي«
الركن الثالث
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بوابة زكاتيدافع الزكاة
 وكالة الضمان 

االجتماعي
 مستفيدو الضمان 

االجتماعي

قنوات سير الزكاة وصواًل للمستحقين

التذكير بمواعيد دفع الزكاة

معلومات عن الزكاة

احسب زكاتك

ادفع زكاتك

سجل المدفوعات

خدمات بوابة »زكاتي«

وتحرص الهيئة دائًما على التطوير المستمر 
لمركز االتصال لالرتقاء بالخدمات المقدمة 

لعمالئها، وتوفير خدمات عالية الجودة تساعد 
الجميع على الوفاء بواجباتهم، وإنشاء أفضل 
األنظمة المتكاملة في إدارة عملية االتصال 

والتواصل من أجل رفع كفاءة األداء، وخلق بيئة 
مالئمة تشّجع أفراد المجتمع على دفع زكاتهم 

بصورة سلسة ومرنة في مصارفها الصحيحة.

أول بوابة حكومية
تعدُّ بوابة »زكاتي« اإللكترونية أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة األفراد، وتقدم 

خدمات عديدة ومتمّيزة ألفراد المجتمع، تشمل: معلومات عن الزكاة، وخدمة 
حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند 
التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم. وال شك أن 
تفاعل أفراد المجتمع من خالل استخدام بوابة »زكاتي« اإللكترونية وتطبيق »زكاتي« 
يساهم بشكل كبير في دعم برنامج الضمان االجتماعي. وتعمل الهيئة العامة للزكاة 
والدخل مع شركائها في وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومؤسسة النقد العربي، 
ووزارة المالية وفق شراكة استراتيجية على توظيف أحدث أساليب التقنية، لتقديم 

أفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.

أكثر من 5 آالف شخص دفعوا 
زكاتهم عبر »زكاتي«
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األهمية االقتصادية 
لقياس التهرب 

الضريبي

التهرب الضريبي من أهم األسباب التي تؤدي إلى تقليص 
الحصيلة الضريبية، بحيث تحرم الدول سنوًيا من مبالغ هائلة، 

تحول دون إنجاز المشاريع العمومية، وتنعكس على العجز في 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.

الشك في أن ظاهرة التهرب الضريبي Tax Evasion تعدُّ أحد 
الموضوعات البارزة التي تنال اهتماًما كبيًرا في اآلونة األخيرة، 

سواء في البالد المتقدمة، أو النامية، أو اآلخذة في النمو.. 
تلك الظاهرة التي تعبر عن التخلص من أداء الضريبة جزئًيا أو 
كلًيا، األمر الذي يترتب عليه وجود اختالف فيما بين الضرائب 
التي قد يقوم الممولون بسدادها فعاًل من واقع إقراراتهم 

الضريبية، والضرائب التي كان يجب أن يسددوها على أرباحهم 
الحقيقية.

وظاهرة التهرب الضريبي يتسع نطاقها باستمرار، وتزداد حدة 
آثارها على االقتصاديات الدولية، خصوًصا في ظل التطورات 

االقتصادية، والتكنولوجية التي يشهدها العالم. وقد تسارعت 
هذه التطورات مع نهاية القرن الماضي. ومن هذا المنطلق 

يحيي بن عبدالعزيز الحجيري
مدير تحرير صحيفة »اليوم« 

السعودية في المنطقة الغربية
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مقال

تبرز ضرورة االهتمام بدراسة هذه الظاهرة، وحصر أهم طرقها، 
والصورة التي تتم عبرها على الصعيد المحلي والدولي. وكذلك 

األسباب والعوامل التي تدفع بالمكلفين إلى التهرب الضريبي.
نظًرا الستفحال ظاهرة التهرب الضريبي التي تهدد المصالح 

االقتصادية، واالجتماعية والمالية فمن الضروري فهم 
طبيعتها، وأسبابها، واإللمام بمختلف الطرق التي من الممكن 
أن تكون منفًذا للتهرب . وهذا بغية تكوين ولو صورة بسيطة 
حول هذه الظاهرة، لنتمكن من محاولة السيطرة عليها فيما 

بعد. تبدو عملية رصد التهرب الضريبي وقياسه بشكل إحصائي 
دقيق أمًرا في غاية الصعوبة، إذ لم نقل مستحياًل من الناحية 
العملية. وعلى صعيد الدراسات والنظريات االقتصادية تكمن 
تلك الصعوبة في أسباب متعددة، كالطبيعة الخاصة للتهرب 

الضريبي بصفته تصرًفا يجري في الخفاء من جهة، ومن جهة 
أخرى فإنه ممكن الحدوث في جميع مراحل التسوية الضريبية، 
ابتداًء من حصر اإلدارة الضريبية للمكلفين وأنشطتهم وانتهاًء 
بتحصيل الضريبة. ويضاف إلى ذلك ضعف اإلحصاءات المالية 

المتاحة، المتعلقة باألنشطة االقتصادية واإلنتاجية، وتوزيع 
الدخل في القطاعات المختلفة.

ولقد أثبتت الدراسات أن التهرب الضريبي يلعب دوًرا أساسًيا 
في نمو االقتصاد )غير الرسمي(، غير أن التهرب الضريبي 

يرتبط بمعدل الضريبة. فإذا مال هذا المعدل إلى االرتفاع 
فإن معدل التهرب الضريبي يرتفع ويرتفع معه حجم االقتصاد 

غير الرسمي. إن معالجة االقتصاد غير الرسمي الناجم عن 
ارتفاع مستوى التهرب الضريبي، أو ارتفاع معدل التهرب 
الضريبي البد أن يرتبط بـ»إعادة إصالح النظام الضريبي، 

ومراجعة أساس حساب الضريبة ومعدل الضريبة، والتصاعد 
الضريبي، ومراجعة أشكال الكشف عن مصادر الدخل وأساليب 

التحصيل، وتقليل المستندات واألوراق المطلوبة للمراجعة 
الضريبية، وتبسيط اإلجراءات، خصوًصا للمشاريع الصغيرة 

ذات اإلمكانيات المحاسبية المحدودة، ومراجعة مدى حدة 
العقوبات على التهرب الضريبي، ومراجعة مدى مالءمة 

النظام الضريبي ككل«.
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حجر الزاوية في االستقرار 
االقتصادي والتنمية االجتماعية

التوافق االجتماعي واالقتصادي في الضرائب..
المملكة يشكل زاوية صلبة بين تقاطعات 
السياسات االقتصادية والواقع االجتماعي 
للمواطنين، حيث تثبت المواقف دائًما أن 
المجتمع يفكر بالطريقة نفسها التي تفكر 

بها قيادة المجتمع وهيئاته الرسمية. وهذا 
ما يجعل كثيًرا من القضايا المهمة تجد 

طريقها إلى النجاح بطرق مهنية يتم قبولها 
من الجميع.
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تحقيق

والضرائب واحدة من هذه القضايا التي 
وجدت تجاوًبا كبيًرا من جميع القطاعات، 

إيماًنا بأهميتها في تحقيق االستقرار 
االجتماعي في بلد ينعم بقدر كبير 

من التكافل االجتماعي وسط شرائحه 
كافة. ومن هذا المنطلق يرى مختصون 

اقتصاديون واجتماعيون أهمية خلق توازن 
بين المكلف دافع الضريبة والمستفيد، 
بما يضمن تحقيق االستقرار االجتماعي 

المطلوب.

التوازن االجتماعي
الدكتور راشد محمد الفوزان، المحلل االقتصادي، يرى أن الضريبة تعدُّ جزًءا 

من اإليرادات العامة للدولة، وتمثل أحد مصادر األموال التي تعد عماًل مهًما 
للتنمية االقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل، األمر الذي ينعكس إيجاًبا 

على مسألة التوازن االجتماعي.
وبشأن كيفية تحقيق التوازن االجتماعي بين فرض الضرائب على األغنياء 
وإعفاء الفقراء يقول الفوزان: »إنه كلما زاد دخل الفرد أو المنشأة تكون 
نسبة الضريبة على األرباح أعلى، وتوظف لصالح فئات المجتمع من ذوي 

الدخل المحدود، وتنعكس كذلك في صورة إعفاءات ضريبية كما هو 
الحال لمن دخلهم 5 آالف ريال أو أقل. كما تنعكس الضريبة المتحصلة من 

المنشآت في صورة استثمارات يستفيد منها المجتمع«.
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ويؤكد الفوزان على أهمية إيرادات الزكاة 
والضرائب كمصدر دخل لوزارة المالية، 

والتي توجه اإلنفاق الحكومي بحسب ما 
تقتضيه المصلحة العامة. وفيما يخص 
أموال الزكاة قال: »الجمعيات الخيرية 
أثبتت دوًرا فاعاًل وريادًيا في توظيف 

األموال التي ترد إليها من الزكاة«. وعّد 
الفوزان توجيه اإليرادات الضريبية لتغطية 
تكاليف الخدمات العامة والمجتمعية من 

الفوائد أيًضا، وذلك مثل المستشفيات 
والتعليم، وغيرهما من الجوانب 

االجتماعية والحياتية المهمة. وهذا 
يعزز قدرات التكافل المجتمعي وتوازن 

المعطيات واستمرارها.

رسوم مقابل الخدمات
من جانب آخر قال د. إبراهيم ميرغني محمد، رئيس قسم الدراسات اإلقليمية 
والدولية بكلية العلوم االستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: »إن 
الدول درجت منذ القدم على أخذ الضرائب من مواطنيها كجزء من خططها 
لتوفير الخدمات. وقد عرفت الضريبة بأنها »رسوم مقابل الخدمات«. ولهذا 

يحسن المواطن الظن بالذين يقومون بجمع الضرائب. وأذكر حادثة في 
مدرسة أمريكية، حيث جاءت أم تشتكي إلدارة المدرسة من أن التغذية 
المقدمة البنتها ليست كافية، وقد أثر ذلك في صحة البنت. وكان رد 

المدرسة مهذًبا، إذ اعتذروا لها عن التقصير. وكنت أنا شاهًدا، وسألت عن 
سبب التقصير؟ فقالوا إن المبلغ المستقطع من الضريبة التي يدفعها ولي 

أمر التلميذة يكفي لتقديم خدمات أفضل. الحظوا الضرائب في الواليات 
المتحدة فيدرالية، والخدمات والئية، والمدرسة تتبع للمحلية، فكيف يعرف 

المواطن حقه ويجادل على أساسه؟ هذا كله تقوم به أجهزة كمبيوتر 
مبرمجة بدقة. فالمواطن يأتي لمكتب الضرائب ويمأل استمارة طويلة تحتوي 

على معلومات كثيرة، ويستعين بمرشد، وبوجود موظفين يساعدونه عند 
الضرورة.

وأذكر ذات مرة أن موعد بعثتي الدراسية كان قد انتهى في شهر أبريل، 
حيث كان وقتها آخر قسط من ضريبتي موعده في يوليو، فتوجهت فوًرا إلى 

مكتب الضرائب، وأخبروني بعدم إمكانية الدفع في هذا المكتب، وطلبوا 
مني التوجه إلى سفارة أمريكا في البلد الذي أقيم فيه.

واستدللت بهذين الموقفين، أو هاتين التجربتين، ألنهما يجيبان عن التساؤل 
الذي يدور في ذهن كثير من الناس: »لماذا يهرع المواطن العادي ليدفع 

الضريبة عندهم، وفي كثير من الدول يتهرب كثير من الناس من دفع 
ونها عبًئا عليهم؟!«. الضرائب ويعدُّ
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الضريبة تعزز الخدمات العامة، 

وتحقق التوازن االجتماعي
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ضمان اجتماعي رسمي
بما أن الضرائب تؤخذ على أساس الدخل، 

وتعود في شكل خدمات صحية وتعليمية 
وغيرها فإنها تؤخذ من بعضهم لتوزع 

على الكل حسب القدرة، بما يوفر ضماًنا 
اجتماعًيا للشرائح الضعيفة في المجتمع. 
فهي ضمان اجتماعي رسمي تنهض به 

الدولة لمصلحة مواطنيها.
وال تستطيع الدول دعم الخدمات دون 
الضرائب التي يدفعها مواطنوها، وفي 
ذلك تقوية للنسيج االجتماعي، والروح 

الوطنية، ألنه يربط المواطن بوطنه. لكن 
هذا يحتاج من الدولة إلى تعزيز مفهوم 

أهمية الضرائب في خدمة المواطن.
والضرائب في كل دول العالم بند ثابت 

من بنود اإليرادات للدولة، وذلك حتى في 
الدول ذات الدخل الوطني المرتفع.

توازن اقتصادي
أما المستشار بمركز الجودة الشاملة للتدريب واالستشارات في دبي علي 
اليامي فيقول: »إن الضريبة أسهمت في إيجاد توازن اقتصادي، وتحقيق 
الهدف االجتماعي من خالل إعادة توزيع الدخل، بحيث يترتب على أصحاب 

الدخل األعلى ضريبة أعلى )الشرائح الضريبية تصاعدية(، وتحقق هدف منع 
األنشطة غير المرغوبة، أو تقليلها بفرض ضريبة عالية على هذا النوع.

كما نجد أن األثر الضريبي هو أثر إيجابي في المجتمع بتنمية ثقافة االدخار 
لدى المواطنين وترتيب األولويات. وهذا بدوره سيسهم قطًعا في التنمية 

االقتصادية واستقرار المجتمع«.
ويضيف اليامي أن: »علماء االجتماع يرون، وكما هو متعارف، أن المجتمعات 

تقسم إلى ثالث طبقات »الفقيرة، والوسطى، والغنية«. وفي المجتمعات 
الرأسمالية تسيطر الطبقة الغنية على عناصر اإلنتاج، وهذا هو مصدر 

غناها، في حين تقدم الشرائح الضعيفة عنصر العمل مقابل أجور محدودة 
د لديها مشاكل اجتماعية  ال تمكنها من تأمين حاجاتها األساسية، ما يولِّ

تؤثر في المجتمع برمته. لذلك يأتي فرض ضرائب بمعدالت مرتفعة على 
الطبقة الغنية، وإعفاء الشرائح الضعيفة من الضريبة أو فرضها بمعدالت 

منخفضة. ويجب أن تنفق الحصيلة الضريبية على الحاجات األساسية من خالل 
مساعدات اجتماعية، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية واإلسكانية. وهذا 

ما تقوم به الهيئة العامة للزكاة والدخل مع شركائها في الهيئات والمنشآت 
ذات العالقة.
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عائدات الضرائب تقوي النسيج 
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ومن ثم فإن تصاعدية الضريبة هي 
األداة الفاعلة إلعادة توزيع الدخل، 

بحيث يزيد معدل الضريبة كلما ارتفع 
دخل المكلف. كما تعد من أبرز اإليرادات 

الثابتة التي تعتمد عليها الدولة في 
تحقيق أهدافها االقتصادية، وإشباع 

حاجات األفراد داخل المجتمع«.

تعزيز الفرص
وعموًما، فإن مسألة فرض الضرائب تحدد حجم إيرادات الدولة، ومن ثم 

قدرتها على اإلنفاق على المجاالت الحيوية التي تحدد كفاءة الدول وقدرتها 
على اإلنجاز. فالعالقة بين الضرائب واالستقرار ذات منحى طردي في الدول 

العربية، خصوًصا خالل المرحلة المقبلة.
وضرب اليامي مثااًل بأهمية ضريبة القيمة المضافة في تنويع أساليب 

االقتصاد اإلنتاجي كونها تساهم في توسيع نطاق األنشطة االقتصادية، 
مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي، ومن ثم دعم الدورة االقتصادية 

وإعادة هيكلة ذاتها، ما سيفتح آفاًقا جديدة للنشاط االقتصادي بالنمو، 
والتسارع في األداء، وتوجيهه نحو استثمارات جديدة ناشئة. وأضاف: 

»كذلك فإن الضريبة تقود إلى توازن معطيات االقتصاد الحديث وانسجامه 
مع األداء الكلي. وهذا سيعزز استمرار قوة االقتصاد السعودي ومكانته، 

وقدرته التنافسية، ومرونة تدفق رؤوس األموال واالستثمارات تباًعا، 
فضاًل عن خلق المزيد من ثقافة االستهالك والوعي االستهالكي والشراء 

المتوازن ونمط السلوك اإلنفاقي لألفراد، ما يحقق المزيد من الفرص 
المتاحة لنمو المدخرات، وخلق استثمارات فردية جديدة في مجال ريادة 

األعمال واألسر المنتجة«.

28

علي اليامي: 
توزيع الدخل أسهم في االستقرار 
االجتماعي، وتنمية ثقافة االدخار

العدد )58( - 2019



االستقرار المجتمعي
من جهة أخرى يرى األستاذ عبدالعزيز 

حافظ العريني، المحلل االقتصادي عضو 
جمعية االقتصاد السعودي، أن الضرائب 

تساهم بصورة أو بأخرى في توظيف 
مستفيدي الضمان االجتماعي، األمر 

الذي يؤدي إلى االستقرار المجتمعي من 
خالل المبادرات االجتماعية التنموية، 
في محاولة جادة لتلمس االحتياجات 

الحقيقية للمجتمع وأفراده، حيث 
تهدف هذه المبادرات إلى اإلسهام في 
الجهود الكبيرة للدولة؛ لتحقيق الرفاهية 
االجتماعية، واالستقرار األسري والتنمية 

الشاملة بمعناها الواسع.
وأضاف العريني أن هذه المبادرات تواكب 
المتغيرات التي حدثت في المجتمع، في 

جانبه االجتماعي وبخاصة الشرائح الضعيفة، وتشمل: إكساب مهارات رعاية 
األطفال المعاقين، والتوحديين، ودعم أسرهم نفسًيا، واجتماعًيا، وإكساب 

الفرد المهارات األساسية في االحتياجات المهنية الخفيفة كالنجارة، 
والسباكة، والكهرباء... إلخ، وتطوير المهارات المهنية، وصقل قدراتهم 

اإلنتاجية والتنافسية، واكتشاف الهوايات التي يمتلكها الشباب والفتيات 
وتطويرها.

واختتم العريني حديثه بقوله: »مما ال شك فيه أن الضرائب المباشرة تراعي 
األوضاع االجتماعية للمكلفين، فتطبق الضريبة التصاعدية على مجموعة 

كبيرة من ضرائب الدخل وضرائب المنشآت وضريبة األمالك، وتراعي 
األوضاع المعيشية والعائلية، إضافة إلى أن من الفوائد توجيه اإليرادات 

الضريبية لتغطية تكاليف الخدمات العامة والمجتمعية، مثل المستشفيات 
والتعليم، وغيرها من الجوانب االجتماعية والحياتية المهمة، ما يعزز قدرات 

التكافل المجتمعي. 
وهذا يعني أن الضرائب المباشرة أكثر مياًل لتحقيق االستقرار االجتماعي«.

 األثر االقتصادي للضريبة على المجتمعات
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المالذ الضريبي 
وآثاره الضارة 

على اقتصادات الدول

جاء فرض الضرائب منذ قديم الزمان لصالح اقتصاد المجتمعات 
والمساواة بين من يملك ومن ال يملك. وبظهور الدولة الحديثة، 
أصبحت الضريبة تمّثل الوجه االقتصادي لها فتطورت مع تطورها 

حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. وبما أن الضرائب أصبحت 
من أهم مصادر التمويل التي تلجأ إليها الدول، فقد تمت صياغة 
مجموعة من األسس تحكم التنظيم الضريبي في كل بلد حسب 

أهمية مصادر الضرائب، وذلك للتوفيق بين مصلحة الدول من 
أجل توفير الخدمات العامة، ومصلحة الفرد بتحقيق نوع من 

المساواة.
بتطور النظام الضريبي وظهور المفاهيم االقتصادية الحديثة 
المتعلقة به، ظهرت مصطلحات عديدة منها المالذ الضريبي، 

والذي ُيعرف بأنه منطقة أو دول تتمتع أنظمتها المصرفية 
بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عمالئها األجانب، 

فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بالدهم األصلية. 
كما أن بإمكانها سن قوانين خاصة فيما يرتبط بسياساتها 

المالية والضريبية، وتلتزم بسرية هوية الشركات المسجلة لديها 
أو حسابات األفراد، وترفض أي تعاون مع السلطات القضائية 
في الدول األخرى، ما يجعل هذه الشركات أو األفراد محميين 
من أي مالحقات. وتتميز المالذات الضريبية بفرضها لمعدالت 

ضرائب منخفضة أو بعدم فرضها ألي ضرائب على اإلطالق، 

د. منى عبد الفتاح
كاتبة صحفية
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مقال

كما تتميز بانفتاحها المالي وعدم فرضها أي قيود على دخول 
العمالت وخروجها. ويعتمد اقتصاد المالذات الضريبية أساًسا على 

القطاعين المالي والمصرفي، باإلضافة إلى السياحة وقطاعات 
خدمية أخرى.

حددت المنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية أربعة معايير رئيسة 
اشترطت أنها إذا اجتمعت في بلد فإنه يتم تصنيفه على أنه مالذ 

ضريبي، وهي: ضرائب ضئيلة أو غير موجودة أصاًل، غياب الشفافية 
في النظام المالي، غياب تبادل المعلومات المالية مع البلدان 

األخرى، واستقطاب شركات اسمية ذات نشاطات وهمية.
للسياسة الضريبية بشكل عام آثار واضحة على اقتصاديات 

البلدان تتجلى في إمكانية جعلها مستقطبة لالستثمار أو طاردة 
له. ويسعى كثير من الدول لالستفادة من النظام الضريبي 

بجعله نظاًما يستقطب االستثمارات الوطنية واألجنبية باالنفتاح 
على دول العالم، وباألخص المتطور منها اقتصادًيا، وذلك من 
خالل المنظمات العالمية للوقوف على أفضل السبل للنهوض 

بالواقع االقتصادي للبالد. إال أننا من جهة أخرى نجد أن المالذات 
الضريبية هي خصم على هذا النوع من اإلصالح االقتصادي، 
فهي تحدُّ من تشجيع دخول االستثمارات والذي يعتمد على 

برامج تبادل المعلومات بين الدول، ما من شأنه أن يخلُّ بالوفاء 
باالتفاقيات الضريبية.

تشّكل المالذات الضريبية آثاًرا ضارة على اقتصادات الدول 
بتشجيعها على التهرب الضريبي لألفراد والشركات من 

المنظومات الضريبية لبلدانها األصلية، كما أنها تسمح بتبييض 
األموال المتدفقة عليها من أنحاء العالم كافة، دون تحّقٍق من 
مصادرها. وتساهم أيًضا في الدفع بالدول إلى تنشيط عوامل 

التنافس الضريبي الذي يؤدي إلى تبديد أموالها. فكثيٌر من الدول 
تجد صعوبة في تنفيذ برامجها االقتصادية واالجتماعية لهذا 

السبب.
وبالنظر إلى التطور الذي شهدته حركة التجارة العالمية كان من 

المؤمل أن يواكبه تطور مواٍز في التشريعات الوطنية وسبل 
التعاون الضريبي بين الدول، إال أن شيًئا من هذا لم يحدث حيث 

إن كثيًرا من الدول استمرت في تطبيق قواعدها الضريبية، سواء 
الوطنية، أو الدولية، كلٌّ بطريقتها الخاصة.

وللحدِّ من هذه اآلثار الضارة قامت بعض الدول بمكافحة هذه 
الظاهرة بكل الوسائل، كما قررت مجموعة قمة العشرين معاقبة 

البلدان التي ُتعدُّ مالذات ضريبية، وأكدت ضرورة عدم التعامل 
معها للحدِّ من ظاهرة التهرب الضريبي بين البلدان. وبالرغم من 

تعّهد المراكز المالية للتقّيد بالنظم المالية الجديدة دون أن 
تكون مالًذا ضريبًيا، إال أنها لم تلتزم بذلك، بل قامت باستخدام 

الممرات اآلمنة للتستر على هذا النشاط.

20182019
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أداء »الزكاة والدخل« ساعد قطاع 
األعمال على اإليفاء بالتزاماتهم

رئيس مجلس الغرف السعودية 
سامي العبيدي:

33

قراءة

وأشاد العبيدي بالجهود التي تبذلها الهيئة 
العامة للزكاة والدخل لزيادة التوعية 

بالقرارات الضريبية والزكوية المتعلقة 
بقطاع األعمال من خالل ورش العمل، 

أو من خالل الرسائل التوعوية التي تبثها 
عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ومواقع 

التواصل االجتماعي الخاصة بالهيئة، 
والفيديوهات، واالنفوجرافيك التوعوي 

والتعريفي، والتي تقدم معلومات 
وشروحات تفصيلية حول المنشآت 

الخاضعة للضريبة.

مبادرات المجلس وخططه
ما الخطط التي يعمل عليها مجلس الغرف في هذه الدورة؟ وما 

النتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة في اتجاه تحقيق األهداف 
المنشودة والتطوير؟

تركز أجندة عمل المجلس في هذه المرحلة على العمل بجد مع أجهزة الدولة من 
خالل مبادرات المجلس والغرف التجارية والصناعية، وخططه االستراتيجية لتحقيق 

رؤية 2030 التي تم إقرارها واعتمادها في ورش العمل التي نظمها مجلس 
الغرف السعودية، ووزارة التجارة واالستثمار.

كما نعمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية وبشكل وثيق على دعم 
توطين الوظائف في كثير من القطاعات االقتصادية.

لدينا مبادرة مهمة نعمل عليها، وهي مبادرة المؤتمرات الوزارية ضمن خطة 
تحفيز القطاع الخاص، بهدف تعزيز العالقة والتكامل بين القطاعين الحكومي 

والخاص، وتحقيق التنمية الوطنية وفق الميزة التنافسية والنسبية لكل منطقة، 
ودعم االستثمار وتشجيعه بمناطق المملكة المختلفة، وإزالة العوائق والتحديات. 

وقد عقدنا حتى اآلن ثالثة مؤتمرات: األول بمكة المكرمة، وركز على فرص 
االستثمار بقطاع الحج والعمرة. والثاني باألحساء، وتطرق للشراكة بين وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية مع قطاع األعمال باألحساء. والثالث بجدة، وتناول 
المحفزات التجارية واالستثمارية لمحافظة جدة.

أكد د. سامي بن عبدالله العبيدي، النائب األول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجي ورئيس مجلس الغرف السعودية، أهمية دور المجلس، كممثل للقطاع 

الخاص، في ترسيخ االلتزام الضريبي، وتحفيز المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة 
المضافة. وقال: »بدأنا منذ وقت مبكر وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في 

عقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية والصناعية بمختلف مناطق المملكة 
بهدف رفع جاهزية المنشآت«.
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ولتحقيق هذه األهداف وغيرها قمنا في 
مجلس الغرف السعودية بتشكيل لجنة 
للمبادرات من ضمن أهدافها مناقشة 
سبل رفع مستوى أداء القطاع الخاص 

لمواجهة تبعات استحقاقات رؤية 2030، 
وكيفية االستفادة من الفرص االستثمارية 
التي تضمنتها الرؤية، باإلضافة إلى تشكيل 

عدد من التكتالت لتحقيق محاور الرؤية 
وتطلعاتها.

كما نعمل على تطوير أداء مجالس 
األعمال واللجان الوطنية التي تشكل 

أذرع عمل مهمة على الصعيد االقتصادي 
الداخلي والخارجي، لتضطلع بدورها في 

مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه 
عمل القطاعات االقتصادية، وتشجيع 

المستثمرين األجانب والمحليين وتحفيزهم، 
والترويج للفرص االستثمارية التي تضمنتها 

الرؤية المستقبلية.. إلى غير ذلك من 
الخطط التي نعمل عليها.

تنويع مصادر الدخل
ما تقييمكم النعكاسات رؤية 2030 على االقتصاد الوطني عامة، 

والعمل الزكوي والضريبي خاصة؟

لقد ساهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز مناعة االقتصاد السعودي في 
وجه التقلبات االقتصادية العالمية وعدم استقرار أسعار النفط، حيث بدأ كثير من 

القطاعات االقتصادية ينمو ويزيد مساهمته في االقتصاد بشكل واضح مثل: 
قطاع السياحة والترفيه، والقطاع العقاري واإلسكان، وقطاع الحج والعمرة، 

واالستثمارات األجنبية. باإلضافة إلى الصادرات غير النفطية، وتنامي مساهمة 
القطاع الخاص بسبب سياسات الدعم والتحفيز.

كما ساهمت مشاريع الخصخصة لكثير من القطاعات والخدمات الحكومية 
في تنويع مصادر الدخل، فضاًل عن االتجاه الجاد نحو ترشيد الطاقة، وتطوير 

مصادرها المتمثلة في الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب االهتمام بتنمية 
المدن والمناطق الصناعية واالقتصادية وتطويرها، ما ساهم في زيادة تنافسية 

الصناعة، باإلضافة إلى أثرها في زيادة معدالت التوظيف والتوطين.
ومما ال شك فيه أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والذي جرى 

من خاللهما اعتماد ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية إلى جانب 
إيرادات الزكاة في إطار تحقيق برنامج التوازن االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل 
غير النفطية وزيادتها، كان له انعكاس واضح على العمل الزكوي والضريبي من 

خالل جهود تطوير العمل واألداء، لمواكبة توجهات الرؤية المستقبلية، وتحسين 
الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لشركائها في قطاع األعمال، 

بما يساعدهم على دفع التزاماتهم الضريبية والزكوية.

الغرف السعودية ملتزمة بترسيخ 
االلتزام الضريبي وتشجيع 

المنشآت على التسجيل
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وقد ساهمت هذه الجهود وغيرها، لتنويع 
مصادر الدخل، في زيادة اإليرادات المالية 

غير النفطية، كما ظهر ذلك في تقارير أداء 
الميزانية العامة للدولة.

أثر الشراكة
ما أهمية الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، وآثارها في خلق الفرص، 
والطاقات البشرية، والنمو االقتصادي، 

والتنمية المستدامة؟

تجربة الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في المملكة تعدُّ من التجارب 

الرائدة التي ترسخت عبر السنوات 
الطويلة. وقد حرصت الدولة، وكذلك 
القطاع الخاص، على بناء شراكة قوية 
بينهما من خالل إتاحة الفرصة لقطاع 

األعمال للمشاركة في صناعة القرارات 
االقتصادية، وإبداء المرئيات في األنظمة 

االستثمارية والتجارية. وقد وصلنا اليوم 
لمرحلة متقدمة في الشراكة. فمجلس 

الغرف السعودية، كممثل للقطاع الخاص، 
أصبح اليوم يشارك بفاعلية في مناقشة 

القضايا االقتصادية من خالل عضويته في مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية، ولجنة )تيسير(، واللجان الوزارية، وغيرها من القنوات الحكومية.

وهذا التفاهم واالنسجام بين القطاعين العام والخاص كان لهما أثر إيجابي 
واضح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية، نتيجة 

لسياسات الدعم والتحفيز، والخصخصة، وتحسين بيئة األعمال واالستثمار، ما 
ساهم في نمو أنشطة القطاع الخاص، وزيادة حجم استثماراته ومساهمته 

االقتصادية، وفي توفير فرص العمل للمواطنين.

دور الهيئة
كيف تقيمون الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للزكاة والدخل في 

السعودية كمطلب شرعي واقتصادي ومجتمعي؟

من المعروف أن الزكاة فريضة مهمة من فرائض اإلسالم، ولها أبعاد 
اقتصادية واجتماعية كبيرة. ونرى اهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل بهذه 
الفريضة، وحرصها على تطوير أنظمتها بما يسهل على المكلفين أداءها، إلى 

جانب تحصيل الضرائب المفروضة على الشركات المحلية واألجنبية.. فإنها 
بذلك تساهم في تحقيق االستدامة المالية للدولة بضخ مليارات الرياالت 

لخزينة الدولة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها وخططها التنموية. وقد 
لمسنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في هذا الجانب، لمساعدة المنشآت 
التجارية على االستعداد والجاهزية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضاًل عن 

سهولة اإلجراءات التي تتبعها.

التفاهم واالنسجام بين القطاعين 
العام والخاص أثر إيجابًيا 
في التنمية االقتصادية
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االلتزام الضريبي
ما أهمية مجلس الغرف ودوره في 

ترسيخ االلتزام الضريبي لرجال األعمال 
والشركات، وتحفيز المنشآت على 

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ 
وما طبيعة التعاون بينكم وبين الهيئة 

العامة للزكاة والدخل؟

من المؤكد أن دور مجلس الغرف 
السعودية، كممثل للقطاع الخاص، في 
ترسيخ االلتزام الضريبي وتحفيز المنشآت 

على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، 
يعدُّ أمًرا مهًما. وقد بدأنا، منذ وقت 

مبكر، في التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على عقد ورش عمل في 
المجلس والغرف التجارية والصناعية بمختلف مناطق المملكة، بهدف رفع 

جاهزية المنشآت، وضمان فهم ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة 
لعملية االستعداد.

وانطالًقا من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل في مساعدة 
المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، نّظمت الهيئة هذه 

الورش، والتي هدفت إلى تسهيل امتثال المنشآت الخاضعة لمتطلبات ضريبة 
القيمة المضافة، وتعريف المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف 

ريال على الخطوات المطلوبة لعملية االستعداد والتسجيل في الضريبة، وإلى 
فهم النظام المحاسبي، وإدارة المشتريات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة 

المضافة، وتقديم اإلقرار الضريبي.
ونظمت الهيئة 8 ورش عمل خالل أسبوع واحد في أواخر نوفمبر من عام 
2017م، بالتعاون مع الغرف التجارية في 8 مدن، هي: »الرياض، أبها، جدة، 

الدمام، حائل، المدينة المنورة، حفر الباطن، وبريدة«، وذلك قبل تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة.

واستمرت الهيئة في تنظيم العديد من الورش بالتعاون مع الغرف التجارية 
بمختلف مناطق المملكة حتى اليوم.

مجلس الغرف السعودية يلعب 
دورًا مهمًا في ترسيخ االلتزام 

الضريبي الضريبي
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جهود توعوية
كيف تنظرون إلى الجهود التوعوية 

التي تقوم بها الهيئة تجاه المنشآت 
والشركات؟

من الواضح أن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل تبذل جهوًدا حثيثة لزيادة التوعية 

بالقرارات الضريبية والزكوية المتعلقة 
بقطاع األعمال، سواء من خالل ورش 
العمل التي سبق ذكرها، أو من خالل 

الرسائل التوعوية التي تبثها عبر وسائل 
اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالهيئة، والفيديوهات، 
واالنفوجرافيك التوعوي والتعريفي، والتي 
تقدم معلومات وشروحات تفصيلية حول 

المنشآت الخاصة للضريبة، ومواعيد تقديم 
اإلقرار الضريبي، وكيفية التسجيل.. إلى غير 
ذلك من جهود التوعية التي تبذلها الهيئة، 
والتي كان لها أثر كبير في رفع الوعي لدى 

أصحاب األعمال والمنشآت التجارية بالقضايا 
الضريبية والزكوية، األمر الذي سينعكس 

على تحقيق األهداف المنشودة.

أهمية الخدمات اإللكترونية
ما تقييمكم لنوعية الخدمات اإللكترونية وأهميتها والتي تقدمها 

الهيئة للعمالء المستفيدين على مختلف شرائحهم؟

ال شك في أن تطبيق الخدمات اإللكترونية في مختلف الجهات الحكومية 
والخاصة بات مطلًبا مهًما في عالم اليوم، وبخاصة في األنشطة االقتصادية. 

وبالنسبة للهيئة فإننا ومن خالل متابعتنا لمسنا تطوًرا كبيًرا في هذا الجانب، 
حيث يجري تقديم خدمات إلكترونية كبيرة هدفها تسهيل إجراءات المنشآت 

التجارية وأعمالها من خالل تنفيذ جميع تعامالتها الزكوية والضريبية مع الهيئة 
إلكترونًيا. ونشيد هنا بشكل خاص بخدمة الشهادة الفورية للزكاة بعد سداد 

المبلغ المستحق، والتسجيل التلقائي بعد إصدار السجل التجاري، باإلضافة 
إلى الخدمات األخرى التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة 

للمستفيدين.

الضريبة االنتقائية
هناك توجه خليجي عام بتطبيق الضريبة االنتقائية.. فما أهمية ذلك 
بالنسبة للمجتمع، واالقتصاد، والقطاعات المنتجة، والمستهلك في 

السعودية؟

قرار تطبيق ضريبة انتقائية على بعض السلع كمنتجات التبغ، والمشروبات 
الغازية، ومشروبات الطاقة هو قرار خليجي موحد من خالل االتفاقية الموحدة 
للضريبة االنتقائية، واالتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 
التعاون الخليجي. وأثره سيكون واضًحا في زيادة اإليرادات العامة للدولة من 
الضرائب المفروضة على هذه السلع ذات االستهالك العالي. وقد يكون لها 

أثر في تقليل االستهالك لهذه السلع الضارة من الناحية الصحية، ومن ثم 
توفير تكاليف الرعاية الصحية لألمراض الناتجة عن استهالكها. ولكن ذلك 

يحتاج إلى تقييم تجربة تطبيق هذه الضريبة واألثر االقتصادي والسلوكي الذي 
أحدثته على عادات المستهلكين لمثل هذه السلع.

 تطبيق الضريبة االنتقائية على 
بعض السلع هو قرار خليجي موحد
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على من تطبق الزكاة في المنشآت؟
الزكاة حسب ُمالك المنشأة

تطبق عليها الزكاة إذا 
»تحققت شروط اإلقامة 

للمنشأة الخليجية«

تطبق عليها ضريبة 
الدخل وال تطبق 

عليها الزكاة

تطبق الزكاة على النسبة 
السعودية– تطبق ضريبة الدخل 

على النسبة غير السعودية

 المنشأة غير 
السعودية

المنشأة 
المختلطة

المنشأة سعودية 
أو خليجية

األنشطة الخاضعة للزكاة

النشاط الصناعي

المصانع 
والورش

النشاط التجاري

التجارة بالسلع 
والخدمات

النشاط االستثماري

االستثمار في 
األوراق المالية

النشاط الخدمي

المهني والحرفي 
والوكاالت

النشاط المالي

األنشطة 
المصرفية

SR
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معلومات زكوية

أنواع شهادات الزكاة

الشهادة 
المقيدة

الشهادة 
النهائية

شهادة 
التسجيل

010203

إقرارات الزكاة

يجب تقديم اإلقرارات خالل 120 يوًما من انتهاء السنة المالية على 
كل منشأة تمارس أي نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل

أ- إقرار زكاة حسابات
»للمنشآت التي لديها 

حسابات منتظمة«

ب- إقرار زكاة تقديري
»للمنشآت في حال لم يكن لديها 

حسابات منتظمة«

الحاالت التي تمنح فيها الشهادات الزكوية

عند اكتمال 
متطلبات التسجيل خالل السنة المالية األولى بما ال 01

02يتجاوز 12 شهًرا من بداية النشاط

العدد )58( - 2019



المنازعات الضريبية..
عدالة التقاضي وواقع اإلجراءات
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ُتعد أهم أسس نجاح الرؤية الوطنية السعودية 2030، قدرتها على تشجيع االستثمارات الوطنية 
واألجنبية، وتحويل البيئة االستثمارية السعودية إلى بيئة جاذبة منافسة عالمًيا. وال يمكن أن يتحقق ذلك 
دون إعادة النظر في النظام الزكوي الضريبي، والتحقق من أنه ال يمّثل عائًقا أمام هذا الهدف االقتصادي 

الطموح، ما يجعل الدولة تولي النزاعات الضريبية أهمية كبرى؛ لتوفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين 
ضمانًة كافيًة تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض الزكاة أو الضريبة على المكلفين وتحصيلها، 

وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سنٍد شرعٍي أو قانونٍي صحيح وثابت.
والمتابع لمستجدات األنظمة الزكوية والضريبية ومتغيراتها، ُيدرك أنها من أكثر األنظمة التي دخلت عليها 

التعديالت والتغيرات بدرجة أكثر بكثير مما حصل منذ تأسيس المملكة الحديثة.

قضايا
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مالمح النزاعات الضريبية
في شأن النزاعات الزكوية والضريبية في 
المملكة، كان النظام السابق يقوم على 

أساس حق المكلف في االعتراض على 
ما تصدره الهيئة العامة للزكاة والدخل، 

من ربٍط زكوٍي أو ضريبٍي بحقه، من خالل 
إجراءات عدة جاء تفصيلها في نظام 

ضريبة الدخل في المادتين )66 - 67(، 
وفي الئحته التنفيذية في المواد )60 - 

61 - 62(، التي حددت بداية االعتراض بأن 
يكون لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل 

نفسها. وفي حال تمسك الهيئة بصواب 
قرارها، يتم إحالة اعتراض المكلف إلى 

اللجنة االبتدائية للنظر في هذه النزاعات، 
ثم بعدها اللجنة االستئنافية، ثم يكون 

الطعن في قرار اللجنة االستئنافية أمام 
ديوان المظالم بدرجتي التقاضي االبتدائية 

واالستئناف، وصواًل إلى النقض لدى 
المحكمة العليا اإلدارية.

وبالرغم من أن النص في هذا النظام كان خاًصا بإجراءات التظلم الضريبي؛ 
إال أنه جرى إلحاق التظلمات الزكوية به لتطبق عليها اآللية نفسها لالعتراض. 

واستمر على ذلك طيلة السنوات الماضية، وفق تفاصيل وفروقات يسيرة 
يعرفها المختصون. فيما شملت التعديالت األخيرة التي صدرت على هذه 

األنظمة الزكوية والضريبية، إجراءات وآلية التظلم من قرارات الربط الزكوي 
والضريبي.

ففي شأن الزكاة ورد في قواعد وإجراءات جباية الزكاة الصادرة عن وزير 
المالية، تنظيم إجراءات االعتراض، وذلك في الفصل الثامن من هذه 

القواعد، في المواد )22 - 23 - 24 - 25(، حيث اقتصرت على اإلشارة إلى 
التظلم أمام اللجان االبتدائية واالستئنافية فقط، دون أي إشارة إلى حق 

التظلم أمام ديوان المظالم كما في السابق.

اللجان الضريبية ليست طرفًا في المنازعات
بالنظر إلى مجموع التعديلين المشار إليهما أعاله، بقرار وزير المالية في 

قواعد جباية الزكاة، والمرسوم الملكي في تعديل نظام ضريبة الدخل، يتضح 
أن المشرع السعودي اتجه إلى إلغاء درجات التظلم التي كانت مقررًة أمام 
ديوان المظالم سابًقا، واالقتصار فقط على التظلم أمام اللجنتين االبتدائية 

واالستئنافية.
ثم صدر قرار من وزير المالية برقم 1215 في 13 /2 / 1439هـ بتوضيح 

استمرار العمل على ما كان عليه سابًقا قبل هذه التعديالت، وذلك ألن 
الفقرة )الرابعة( من المرسوم الملكي رقم )م/113( نصت على أن تستمر 

اللجان االبتدائية واالستئنافية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل- 
قبل التعديل- في ممارسة مهماتها وفًقا لتشكيالتها الحالية، لحين إعادة 

تشكيلها وفًقا للنص بعد التعديل.

الفصل في النزاع الضريبي يمر 
بعدة مراحل أمام لجان الفصل 

في المخالفات
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مهام األمانة العامة للجان الضريبية

010203040506

توفير جميع 
أنوع الدعم 

للجان لتقوم 
بأعمالها

استقبال 
الدعاوى 

ومخاطبة 
أطرافها للرد

دراسة 
الدعاوى 

وعرضها على 
اللجان

تصنيف 
إقرارات 

اللجان تمهيًدا 
لنشرها

إعداد تقارير 
دورية 

وإحصائيات عن 
أعمال اللجان

إجراء 
البحوث 

والدراسات 
المساندة
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ومن المعلوم، أن المنازعات الضريبية 
تنشأ بين المكلفين، وعمالئهم، جراء 

العالقات المختلفة التي قررتها األنظمة 
الضريبة، بينما ال تكون الهيئة طرًفا في 
النزاع، من حيث المنازعات الناشئة عن 

مخالفات أحكام النظام، أو الناشئة عن 
االختالف في فهم نصوص األنظمة 

واللوائح بين المكلفين والهيئة، وكذلك 
عن عدم االطالع على التعاميم التي قد 

تحتوي على إضافات للوائح، فضاًل عن 
التهرب الضريبي.

خطوات تسوية الخالفات الضريبية 
بات للمكلف في حال رغبته في التسوية، 
التقدم بطلب إلى اللجنة الداخلية لتسوية 

الخالفات الضريبية والزكوية في الهيئة. 
كما يمكنه أن يتقدم بدعوى أمام لجان 

الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية. ويحق للمكلف الرجوع إلى 

لجنة التسوية في أثناء نظر دعواه أمام 
اللجان الضريبية، وفي أي فترة زمنية من 

االعتراض.

وبالرغم من أن اللجان االبتدائية واالستئنافية الضريبية ذات اختصاص قضائي 
في مجال المنازعات الضريبية، وأن قراراتها تتسم بطابع األحكام القضائية، 

إال أنه يمكن عّدها، بحكم تكوينها من أعضاء متخصصين في مجال القانون 
والمحاسبة والضرائب، أنها أشبه بلجنة خبراء تؤدي دراستها للجوانب القانونية 

والمالية والمحاسبية للقضايا الضريبية، إلى تخفيف العبء على ديوان 
المظالم في دراسة هذه الجوانب، عندما ُينظر في هذه القضايا بسبب 

تظلم أصحاب الشأن من قرارات هذه اللجان.
وتختص اللجان الضريبية، التي تم تعيين أعضائها بأمر ملكي، وتمارس اختصاصاتها 

باستقاللية وحيادية كاملة، وفق ما نص عليه المرسوم الملكي رقم )م/113( 
وتاريخ 1438/11/02هـ، بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق 

العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام األنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات 
والتعليمات الصادرة بناًء عليها، إضافة إلى الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على 
القرارات الصادرة من الهيئة؛ تطبيًقا ألحكام األنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات 

والتعليمات الصادرة بناًء عليها، كما تتمتع بجميع الصالحيات الضرورية للتحقيق 
والفصل في الدعاوى، التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء 

الشهود، واألمر بتقديم األدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
وتنقسم تلك اللجان إلى عدد من الدوائر تتمثل في لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعات الضريبية، منها الدائرتان األولى والثانية للفصل في مخالفات ضريبة 
الدخل ومنازعاتها، بمدن الرياض، والدمام، ومحافظة جدة، باإلضافة إلى الدائرة 

األولى للفصل في مخالفات ضريبة القيمة المضافة ومنازعاتها في مدينة 
الرياض، والدمام، ومحافظة جدة، وكذلك الدائرة األولى للفصل في مخالفات 

ضريبة السلع االنتقائية ومنازعاتها في مدينة الرياض.

مستجدات األنظمة الزكوية 
والضريبية ومتغيراتها تهدف 
إلى التسهيل على المكلفين
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كما تنقسم اللجنة االستئنافية للمخالفات 
والمنازعات الضريبية، ومقّرها مدينة 

الرياض، إلى الدائرة االستئنافية األولى 
لمخالفات ضريبة الدخل ومنازعاتها، 

والدائرة االستئنافية األولى لمخالفات 
ضريبة القيمة المضافة والسلع االنتقائية 
ومنازعاتها، وتختص تلك الدوائر بالفصل 

في االعتراضات المقدمة ضد قرارات 
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.
وتعمل األمانة العامة للجان الضريبية، 
والتي تعد جهة مستقلة تتولى مهام 

تقديم الدعم اإلداري والقانوني والفني والمحاسبي للجان الفصل في 
المخالفات والمنازعات الضريبية، على توفير الدعم اإلداري والقانوني 

والمحاسبي والفني لقيام اللجان بأعمالها، واستقبال الدعاوى وقيدها 
ومخاطبة أطرافها للرد، ودراسة الدعاوى من النواحي القانونية والمحاسبية 

والفنية وعرضها على اللجان للنظر فيها، عالوًة على تصنيف القرارات التي 
تصدرها اللجان وتبويبها؛ تمهيًدا لنشرها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية 

وإحصائيات سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدة التقاضي، وإجراء البحوث 
والدراسات واالستشارات المساندة.

مراحل النزاع الضريبي
يمر الفصل في النزاع الضريبي، أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية، إلى مراحل عدة هي تقديم الدعوى من قبل المدعي إلكترونًيا، من 
خالل نظام إدارة الدعاوى الخاص باألمانة العامة للجان الضريبية »حياد«، ثم 
تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى إلكترونًيا، ودراسة الدعوى من 

الناحيتين الشكلية والموضوعية، دراسة قانونية وفنية ومحاسبية، وتحديد موعد 
جلسة أمام إحدى دوائر لجنة الفصل- حسب االختصاص- وإبالغ األطراف بموعد 

الجلسة، ثم عرض الدعوى على الدائرة المختصة بحضور األطراف، وإصدار قرار 
بشأنها، وصياغة القرار وتسليمه ألطراف الدعوى إلكترونًيا.

المنازعات الضريبية تنشأ بين 
المكلفين، وعمالئهم، جراء 

العالقات المختلفة
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ويحق ألطراف الدعوى استئناف القرار خالل 
30 يوًما من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
الستالم القرار، وتقديم طلب االستئناف 

إلكترونًيا من خالل النظام اآللي المشار 
إليه أعاله؛ لدراسة طلب االستئناف من 
الناحيتين الشكلية والموضوعية، وإحالة 

طلب االستئناف إلى إحدى دوائر لجنة 
االستئناف إلصدار قرار بشأنه، وتسليم 

األطراف قرار الدائرة االستئنافية من خالل 

النظام اإللكتروني. وفي تلك الحالة يعد قرار دوائر اللجنة االستئنافية نهائًيا، 
وغير قابل لالعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

مثل هذه التغييرات الجوهرية تؤكد ضرورة العناية التامة بتوفير كامل 
الضمانات الكافية والباعثة على الثقة لدى المكلفين، بعدالة وقانونية 

إجراءات وقرارات الربط والتحصيل الزكوي والضريبي، وذلك من خالل قوة 
واستقاللية وعمق خبرة اللجان التي تنظر في هذه النزاعات، فضاًل عن ضرورة 

توفير الخدمات القانونية االستشارية الموثوقة من األفراد والشركات من 
سائر المكلفين، لمساعدتهم على التعاطي بشكل صحيح مع هذه األنظمة 

واإلستفادة مما قررته لهم من حقوق وضمانات.

45

أسباب المنازعات الضريبية
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العالقات المختلفة 
بين المكلفين التي 

قررتها األنظمة

عدم االطالع على 
التعاميم التي قد تحتوي 

على إضافات للوائح

التهرب 
الضريبي

منازعات ناشئة 
عن مخالفات 
أحكام النظام

االختالف في فهم 
نصوص األنظمة 

واللوائح
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أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
مجموعة من األدلة اإلرشادية 

المخصصة لقطاعات وأنشطة مختلفة، 
يحتوي كل منها على معلومات 

وتوضيحات تتعلق بالمعامالت الضريبية 
وكيفية تطبيقها، ومن بينها الدليل 
اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية 

وحفظ السجالت.
وهذا الدليل اإلرشادي موجه لجميع 

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين 
الذين يمارسون نشاًطا اقتصادًيا، 

والخاضعين لضريبة القيمة المضافة. 
كما تكمن أهميته في تقديم 

المزيد من التوضيحات فيما يتعلق 
بااللتزامات الخاصة بإصدار الفواتير 

الضريبية، واالحتفاظ بالسجالت لغايات 
ضريبة القيمة المضافة، باإلضافة 
إلى المتطلبات المتعلقة بالحاالت 

والمعامالت الخاصة.

الدليل اإلرشادي..
مساهمة توعوية من الهيئة لمساعدة 

المنشآت الخاضعة للضريبة
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تقرير

احتوى الدليل اإلرشادي عدًدا من التعريفات والمصطلحات الخاصة بالفاتورة الضريبية:

تعاريف المصطلحات

فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة 
للضريبة وُتعامل كـ)فاتورة ضريبية 

قياسية(فقط في حال تم إصدارها فيما 
يتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة.

الفاتورة الضريبية
طة تتعلق  الفاتورة الضريبية المبسَّ
بتوريدات خاضعة للضريبة وهي أحد 
أشكال الفاتورة الضريبية، و تحتوي 

على عدد أقل من البيانات.

طة الفاتورة الضريبية المبسَّ

أحد أشكال الفاتورة الضريبية، و تتعلق 
بتوريد السلع أو الخدمات، و يقوم 
بإصدارها العميل الخاضع للضريبة، 

ويقوم بها مورد خاضع للضريبة.

الفاتورة الصادرة نيابة عن المورد
يتم إصدارها في شكل آلي محدد، 
و تتضمن متطلبات نظام ضريبة 

القيمة المضافة، وكذلك متطلبات 
الالئحة التنفيذية.

الفاتورة اآللية

0102

04 03

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للزكاة والدخل 
لالضطالع بمسؤولياتها وهي الجهة المكلفة بتطبيق ضريبة القيمة 

المضافة وإدارتها. كما أنها هي الجهة المسؤولة عن تسجيل 
األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وإلغائهم، وإدارة عملية 

تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وإجراءات 

استرداد الضريبة، والقيام بتدقيق الحسابات والزيارات الميدانية. 
وتتمتع الهيئة أيًضا بصالحية فرض العقوبات والغرامات في حاالت 
عدم االمتثال باألحكام النظامية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

ويمكن االطالع على األدلة اإلرشادية من خالل موقع ضريبة القيمة 
WWW.VAT.GOV.SA المضافة
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الفواتير اآللية اإللكترونية
تـم تعريـف الفواتيـر اآللية )اإللكترونية( 

ألغراض هـذا الدليـل بأنهـا القيـام بإصـدار 
الفواتيـر الضريبيـة أو استالمها آلًيـا 

)إلكترونًيا(. ومـن المسـموح القيـام بإصـدار 
ا للشـروط واإلجراءات  ا وفقـً الفواتيـر آليـً

المتبعـة فـي المملكـة.

أشكال الفاتورة اآللية

أشكال التبادل 
اإللكتروني

التوقيع اإللكتروني 
المؤهل

التبادل اإللكتروني 
للبيانات

الفواتير اإللكترونية 
اإللزامية

يمثل الدليل رؤية الهيئة في تطبيق 
االتفاقية الموحدة للضريبة لدول 

مجلس التعاون الخليجي

48

التسجيل ألغراض الضريبة
بخصوص التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة، يمكن ممارسة النشاط 

االقتصادي من قبل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين على حدٍّ سواء. وسيعّد 
األشخاص االعتباريون )كالشركات( يمارسون نشاًطا اقتصادًيا إذا كان لهؤالء 

األشخاص نشاط منتظم يتعلق بإجراء التوريدات.
تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الطبيعيين قد يقومون ببعض األعمال كجزء من 

نشاطهم االقتصادي، أو جزء من نشاطاتهم الخاصة. لذا فهناك قواعد خاصة لتحديد 
ما إذا كان الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم ال.

على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يقومون بممارسة نشاط اقتصادي 
التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة إذا تطلب األمر ذلك. كما يجب على هؤالء 

األشخاص تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على نشاطاتهم وسداد تلك 
الضريبة المحصلة إلى الهيئة.
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المعلومات التي يجب إدراجها 
في الفاتورة الضريبية
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المستند

التواريخ

الرقم 
التسلسلي

بيانات 
المورد

بيانات 
العميل

التفاصيل 
والوصف

المبلغ 
بدون الضريبة

نسبة 
الضريبة

09 مبلغ 
الضريبة

10 أن تكون الفاتورة باللغة العربية 
باإلضافة إلى أي لغة أخرى
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احتساب ضريبة القيمة المضافة
شرح الدليل اإلرشادي عملية احتساب ضريبة 

القيمة المضافة ذاتًيا من قبل العميل، حيث أشار 
إلى أن الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي المملكــة 

ا  ـً عليه احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة ذاتيـ
فــي إقــراره الضريبــي )مسـتخدًما آليـة االحتساب 
العكسـي( مـن خالل تقييـم الضريبـة المفروضـة 

علـى التوريـدات المسـتلمة واحتسـابها فــي حالــة:
أن يكون المتلقي للتوريد مقيًما بالمملكة 	 

ومسجاًل ألغراض ضريبة القيمة المضافة
كان مكان توريد السلع أو الخدمات في 	 

المملكة.
وكان المورد شخًصا غير مقيم في المملكة.	 

ال يتوجــب علــى المورد غيــر المقيــم تحصيــل الضريبــة عــن التوريــدات التــي 
يقدمهــا إلــى عميــل خاضــع للضريبــة فـي المملكـة. وفـي معظـم الحاالت ال 

يكـون المـورد غيـر المقيـم مسجاًل لضريبـة القيمـة المضافـة فـي المملكـة.
وعليـه، فال يطالـب بإصـدار فاتـورة ضريبيـة عـن تلـك التوريـدات التـي تمـت 

فـي المملكـة. كمـا أنـه ال يطالـب العميـل بإصـدار فاتـورة ضريبيـة لنفسـه عـن 
التوريـدات المسـتلمة.

بالرغـم مـن ذلـك، فمـن الممكـن أن يكـون المـورد غيـر المقيـم مسجاًل لضريبـة 
القيمـة المضافـة، علـى أسـاس قيامـه بتوريــدات أخــرى تلزمــه بالتســجيل فــي 

المملكــة. فــي هــذه الحاالت، يجــب علــى المــورد غيــر المقيــم والمســجل 
فـي المملكـة إصـدار فاتـورة ضريبيـة عـن ذلـك التوريـد. ويجـب أن تتضمـن تلـك 

الفاتـورة الضريبيـة رقـم التعريـف الضريبـي للعميـل وعبارة تفيـد بأن العميـل 
مسؤول بذاتـه عـن احتسـاب الضريبـة.
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إستونيا..
أول دولة في شرق أوروبا تبنت ضريبة ثابتة

إستونيا دولة من دول البلطيق عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، قامت بأهم تحول اقتصادي 
ناجح مقارنة بدول شرق أوروبا، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الرقمي في الناتج اإلستوني 
إلى %6.8 في عام 2016م، وحظيت بتقديرات دولية تشيد بالخدمات اإللكترونية المتقدمة 

التي مكنت اقتصادها من احتالل المرتبة األولى دولًيا في هذا القطاع.
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ووفًقا الستطالع سنوي تجريه منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، فإن إستونيا 

تحتل صدارة الترتيب العالمي من حيث 
عدد التطبيقات والمبادرات الرقمية 

واإللكترونية قياًسا بعدد السكان، وبمعدل 
تطبيق واحد لكل 3.700 نسمة.

وورد في نتائج استطالع آخر أجراه البنك 
الدولي، أن التوفير في عدد ساعات العمل 

بسبب االقتصاد الرقمي يزيد على 2.8 
مليون ساعة سنوًيا.

وتكرر حكومة إستونيا في رسالة عامة 
سنوية »أنها تتجه إلى تحقيق هدف 

إلغاء أي استخدام للورق في المعامالت 
الرسمية والخاصة«.

الخدمات الحكومية
تتوافر في إستونيا مائتا خدمة حكومية إلكترونية بمتوسط 300 مليون عملية 

معالجة عن بعد سنوًيا. ونتيجة لذلك تراجع عدد الموظفين في القطاع العام إلى 
28 ألًفا فقط، أي ما نسبته %2.1 فقط من إجمالي عدد السكان البالغ 1.3 مليون 

نسمة. ويعد هذا المعدل بين األدنى عالمًيا.
تقول المصادر الحكومية المعنية إن: »الخدمات تمر عبر بوابة عامة واحدة، 

لكن الدوائر المختلفة تتواصل إلكترونًيا فيما بينها، وتتقاطع بياناتها ومعلوماتها 
لحظًيا«.

البطاقة الرقمية
أطلقت إستونيا البطاقة الرقمية لكل السكان في عام 2002م، وهي اآلن 

األولى عالمًيا من حيث الخدمات التي توفرها. وبات باإلمكان تأسيس شركة 
في غضون 18 دقيقة فقط ودفع الضرائب في أقل من ذلك بكثير، اعتماًدا على 

الخدمات اإللكترونية. كما عملت الحكومة اإلستونية على نقل جميع خدماتها إلى 
منصة واحدة عبر اإلنترنت بنجاح وسالسة، في إطار مبادرة »إي إستونيا«

أو )إستونيا الرقمية(، والتي تعد نموذًجا ناجًحا يحتذى به عالمًيا.
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تجارب دولية

العدد )58( - 2019



إضافية، أو تقديم إقرارات ضريبية شهرية.
باإلضافة إلى ذلك، ُيلزم صاحب العمل بدفع الضريبة االجتماعية بنسبة %33 من 

راتب الموظف اإلجمالي، وهذه الضريبة على صاحب العمل.
وعندما يقوم صاحب العمل بتسجيل عمل الموظف في سجل التوظيف ويدفع 
ضرائبه االجتماعية، سيحصل الموظف تلقائًيا على تغطية تأمين اجتماعي وصحي 

في إستونيا.

ضريبة الراتب
في إستونيا يتم خصم الضرائب من راتب 

الموظف اإلجمالي من قبل صاحب العمل 
الخاص به على أساس شهري. وهذا يعني 

أن الموظف ليس مضطًرا إلى إجراء دفعات 

%20 المعدل القياسي لضريبة الدخل 
الشخصي في إستونيا للجميع

الضرائب الشخصية في إستونيا

فائدة قرض 
اإلسكان

نفقات 
التدريب

اشتراكات 
التقاعد

الخصومات 
لألطفال

مساهمات 
البطالة
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األوراق المالية
فيما يتعلق باألوراق المالية الخاصة دون 

ضريبة األرباح الرأسمالية، فإنه ال يتعين على 
الفرد في إستونيا اإلبالغ عن استالم األوراق 
المالية أو ملكيتها، حيث يجري تشغيل ضريبة 

األرباح الرأسمالية فقط عند بيع األوراق 
المالية الخاصة بالفرد وكسب الربح. وتخضع 
المكاسب الناتجة عن تحويل األوراق المالية 

)أو غيرها من األصول المالية( إلى معدل 
ضريبة الدخل القياسي البالغ 20%.

أيًضا، كشخص طبيعي يسمح لك بتأجيل فرض الضرائب على دخل االستثمار 
باستخدام حساب االستثمار لهذا الغرض. ويجب أن تتم المعامالت مع األصول 

المالية من خالل حساب االستثمار فقط.

تقديم اإلقرار الضريبي
يجري تقديم اإلقرار السنوي لضريبة الدخل الشخصية في بداية كل عام لإلبالغ عن 
دخل العام السابق، وأن الموعد النهائي لعائدات ضريبة الدخل الشخصية السنوية 

هو 31 مارس من كل عام.
كذلك لدى هيئة الضرائب والجمارك اإلستونية معلومات تفصيلية فيما يتعلق 

بتقديم إيرادات ضريبة الدخل الشخصية.

أسباب جعلت ضريبة األرباح في إستونيا
 فريدة من نوعها

ر ضرائب الشركات من  تغيُّ
لحظة كسب األرباح إلى 

لحظة توزيعها

ينشأ االلتزام 
الضريبي فقط عندما 

يتم توزيع األرباح

ال توجد في إستونيا 
ضريبة استقطاع على 
توزيعات أرباح األفراد

تحقيق الربح بحد 
ذاته ال يؤدي إلى 

تحمل ضريبة الدخل

ال تفرض ضرائب على 
األرباح الموزعة من شركة 

تابعة في بلد آخر

0102030405

إستونيا أول 
دولة من دول 

شرق أوروبا 
تبنت ضريبة 

ثابتة

تمت خصخصة 
معظم 

الصناعات 
الوطنية في 

مناقصات عامة

 تبنت نظام 
التجارة الحرة، 

وقامت بإلغاء 
الرسوم الجمركية 

واإلعانات

تحتل المرتبة 
السادسة من 

حيث أكثر دول 
العالم تبنًيا 

للتجارة الحرة

سهلت ممارسة 
األعمال التجارية 

،و تسجيل 
الشركات الجديدة 

بسالسة

 تم تطبيق 
سياسة ضريبية 

ناجحة، و تخفيض 
نسبة الضرائب 

إلى 20%

إعفاء جميع أرباح 
الشركات المعاد 
استثمارها داخل 

إستونيا من 
الضريبة

تحتل إستونيا 
المرتبة األولى 

من حيث 
التنافسية 

الضريبية الدولية

حقائق اقتصادية 
عن إستونيا

01030405060708 02
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 Awareness Efforts
How do you rate the awareness 
efforts of the The General Author-
ity of Zakat and Tax )GAZT( towards 
the commercial enterprises and 
companies? 
It is obvious that the General Authority of Zakat 
and Tax )GAZT( is exerting strenuous efforts 
to promote awareness of the Zakat and tax 
decisions pertaining to the business sector 
whether through the said workshops or the 
awareness messages broadcast by the various 
mass media and the )GAZT( social media, vid-
eos and informative info-graphics that provide 
detailed information and explanations for the 
commercial enterprises regarding the tax, 
time of submittal of the tax declarations and 
how to register etc. This aside from the other 
awareness efforts being exerted by the General 
Authority of Zakat and Tax )GAZT( which had 
great impact in promoting the awareness of 
businessmen and commercial enterprises on 
the Zakat and tax issues; and that this would 
certainly reflect on achieving the intended 
objectives. 

Authority of Zakat and Tax )GAZT( to such ritual, and its keenness to improve it so that 
it becomes easy for the tax-payers to perform aside from collection of tax amounts 
imposed on the local and foreign companies. This contributes to financial sustainability 
for the State whereby billions of riyals flow into the State’s treasury and enable it to 
achieve its developmental plans and objectives. We have seen the great efforts being 
exerted by the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( in this respect to help the 
commercial enterprises to be prepared to apply the added-value tax, and to benefit 
from the easy formalities designed by the )GAZT(.

Tax Liability
What is the importance of the chambers council and its role in 
consolidating tax liability for businessmen and companies and 
encouraging commercial enterprises to register in the value-add-
ed tax? And what is the nature of the cooperation between you 
and the General Authority of Zakat and Tax )GAZT(? 
Certainly, the role of the Saudi chambers council, as a representative for the private 
sector, in consolidating the tax liability and encouraging the commercial enterprises 
to register in the value-added tax, is important. We have started since a long time, in 
collaboration with the General Authority of Zakat and Tax )GAZT(, to hold workshops at 
the council and the chambers of commerce and industry at the various regions of the 
Kingdom with the aim of increasing the preparedness of the commercial enterprises 
and ensure the understanding of the value-added tax and the steps required for the 
preparation. 
Based on the efforts of the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( is exerting to 
help the commercial enterprises register in the value-added tax, the )GAZT( organized 
such workshops to facilitate for such commercial enterprises to register in the value-
added tax and to acquaint the commercial enterprises which their annual revenues 
exceed SR 375,000 on the steps required for registration in VAT and to understand the 
accounting system and purchasing management and how to calculate the value-
added tax and provide a tax declaration. 
The )GAZT( organized 8 workshops within one week in November 2017, in cooperation 
with the chamber of commerce in 8 cities namely: Riyadh, Abha, Jeddah, Dammam, 
Hail, Madina, Hafr Al-Batin and Bureida prior to the application of the value-added tax. 
The latest of such workshops was held in Jeddah at the venue of the chamber of 
commerce in July 2018 and at Riyadh in October in the same year. The General Author-
ity of Zakat and Tax )GAZT( also organized at its office in Riyadh a workshop on the 
value-added tax for the digital economic sector within the framework of the )GAZT( 
plans and awareness programs for the commercial enterprises in various sectors and 
to facilitate their compliance with the requirements of the value-added tax.

Understanding and 
harmony between the 
public and private sectors 
have positively affected the 
economic development. 
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we have reached an advanced staged in the 
partnership. The Saudi chambers council, 
being a representative for the private sector, is 
now participating actively in the discussion of 
economic issues through its membership in the 
Council for Economic Affairs and Development, 
)Taiseer( committee, ministerial committees 
and other government channels. Such under-
standing and harmony between the public 
and private sectors had a clear positive impact 
in increasing the contribution of the private 
sector in the economic development based on 
the support and stimulation policies, privati-
zation, and enhancement of investment and 
business environment. This contributed to the 
growth of the private sector activities and the 
maximization of its investments and economic 
contributions and in availing job opportunities 
for the Saudi citizens. 

GAZT Role
How do you evaluate the role of the 
General Authority of Zakat and Tax 
)GAZT( in Saudi Arabia being a le-
gitimate, economic and community 
requirement? 
It is understood that Zakat is one of the 
cardinal pillars of Islam and that it has huge 
economic and social dimensions. We see 
the attention being exhibited by the General 

sector, real estate and housing, pilgrimage and Umra and foreign investments. This is 
aside from the non-oil exports and increasing contribution of the private sector due to 
the support and simulation policies. 
The privatization projects of many government sectors and services also helped 
diversify the sources of income. Further, there is a serious orientation towards the con-
servation of energy and the development of its resources such as the renewable and 
nuclear energy. This is in addition to the attention attached to the development of the 
industrial and economic cities and areas. As a result, competitiveness of industry has 
increased and increased the rates of employment and job localization. 
Undoubtedly, the Saudi 2030 Vision and the national transformation program through 
which the value-added tax and the selective tax are approved; along with the Zakat 
returns under the framework of the economic balance program as well as the diversifi-
cation and maximization of the non-oil sources of income;; have all had clear reflection 
on the Zakat and tax action. Efforts are underway to improve the performance and to 
keep pace with the orientation of the future vision and to enhance the services ren-
dered by the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( to its partners in the business 
sector help them pay their Zakat and tax liabilities. 
Such efforts and others contributed to the diversification of the sources of income and 
increasing the non-oil financial revenues as shown in the reports of the State’s balance 
sheet. 

Partnership Impact
What is the significance of the partnership between the public 
and private sectors and its impact in creating opportunities and 
human resources, economic growth and sustainable develop-
ment? 
The partnership between the public and private sectors in the Kingdom representa-
tives a distinguished experiment that remains to be well-founded over the years. The 
State and also the private sector were keen to build a strong partnership between 
them by given the business sector the chance to take part in the economic decision-
making and to offer opinions on the investment and commercial regulations. Today 

 The Saudi chambers are
 committed to consolidate tax
 liability and encourage the
establishments to register in VAT
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 Performance of the General Authority for
 Zakat & Tax (GAZT) helped the business
 sector to discharge its commitments

Chairman of Saudi Chambers

Mr. Sami Al-Obaidi: 

Mr. Al-Obaidi lauded the efforts exerted by 
the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( 
to promote awareness on the Zakat and 
tax decisions related to the business sector 
through workshops or other awareness means 
broadcast by the various mass media, GATZ 
social media, videos, and informative info-
graphics which provide detailed information 
and explanations about the taxable commer-
cial enterprises. 

Council Initiatives and Plans
What the plans of the chambers 
council in this session? And what 
results are expected to be achieved 
during the next period with regard 
to the intended objectives and 
development? 
The council agenda items at this stage focus on 
working diligently with the organs of the State 
through the initiatives of the council and the 
chambers of commerce and industry and its 
strategic plans to achieve the Saudi 2030 Vision 
which have been approved in the workshops 
organized by the Saudi chambers council and 
the Ministry of Commerce and Investment. 
We work closely with the Ministry of Labor and 
Social Development to support the localization 
of jobs in many economic sectors. 

We also have an important initiative to work on namely the ministerial conferences 
initiative as part of the private sector stimulation plan. The purpose is to boost the 
relationship and integration between the government sector and the private sector 
and to achieve national development based on the competitive and relative advantage 
of every area; and also to support and encourage investment in the various regions of 
the Kingdom and to remove the obstacles and challenges. So far, we have held three 
conferences: the first in Mecca that focused on the investment opportunities in the 
pilgrimage and Umra sector; the second at Al-Hasa which addressed the partnership 
between the Ministry of Labor and Social Development with the business sector in 
Al-Hasa; and the third at Jeddah which focused on the commercial and investment 
stimulus for Jeddah governorate. 
To achieve these objectives and others, we at the Saudi chambers council formed a 
committee of initiatives which its goals include discussion of ways to enhancing the 
performance of the private sector to face the reflections of the Saudi 2030 Vision and 
how to benefit from the investment opportunities included in the Vision. 
We are also in the process of improving the performance of the work councils and the 
national committees that form important work tools on the internal and external eco-
nomic levels. The purpose is for them to play its role in discussing the obstacles and 
challenges facing the economic sectors and encouraging foreign and local investors 
and promoting for investment opportunities included in the future vision. This is aside 
from the other plans we are working on. 

Diversifying the Sources of Income 
What is your evaluation to the reflections of the Saudi 2030 Vi-
sion on the national economy in general and the Zakat and tax in 
particular? 
The Saudi 2030 Vision has strengthened the Saudi economy in the face of the global 
economic fluctuations and instability of the oil prices. Many economic sectors began 
to grow and clearly contribute to the economy such as: the tourism and entertainment 

Dr. Sami Abdullah Al-Obaidi, Vice President of the GCC Chambers Union and Chairman of the 
Saudi Chambers Council affirmed the important role of the Council, as a representative for the 
private sector, in consolidating the tax liability and encouraging the commercial enterprises 
to register in the value-added tax. “We started early and in cooperation with the General 
Authority of Zakat and Tax )GAZT( in holding workshops at the Council and the chambers of 
commerce and industry at the various regions of Saudi Arabia with the aim of upgrading the 
commercial enterprises” he said. 
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HRH Prince Jalawi bin Abdul Aziz bin Musa’ad, 
Governor of Najran, lauded the care and atten-
tion shown by the Saudi leadership to realize 

prosperity for the Saudi people. This came during 
the reception of HRH at his office of the Governor 
of the General Authority of  Zakat and Tax )GAZT( 

Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi. HRH was 
acquainted on the developments taking place in 
the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( in 
accordance with the Saudi 2030 Vision. 
Prince Jalawi discussed ways of supporting the 
works and tasks of the General Authority of Za-
kat and Tax )GAZT( in the region in line with the 
national transformation program 2020. 
HE / Governor of the General Authority of Zakat 
and Tax )GAZT(, explained the continued and 
extensive efforts being pursued to develop the 
methods of work at the )GAZT( administrations 
and branches and its quest to boost its relation 
with the public and private sectors. Such move 
is done with clarity and transparency to create a 
stimulating environment for the Saudi society to 
increase its social and economic contributions to 
the Kingdom. 
HE asserted that in light of the directions of the 
Custodian of the Two Holy Mosques King Salman 
bin Abdul Aziz Al Saud and HRH the Crown 
Prince, the General Authority of Zakat and Tax 
)GAZT( places the service of the citizen and the 
society on the top of its priorities. 

Governor of Najran discusses with GAZT Gov-
ernor role of
The General Authority of  Zakat & Tax )GAZT( in 
the Region

Governor of the General Authority of Zakat 
and Tax (GAZT) honors
Distinguished performers from the  2nd batch of 
VAT Accountant

HE / the Governor of the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( Engr. 
Suhail bin Mohammed Abanmi; honored on Monday 11 Rabi’I 1440H the dis-
tinguished performers from the 2nd batch of value-added accountants who 
have completed the training organized by the Saudi Chartered Accountants 
Authority in partnership with the General Authority of Zakat and Tax )GAZT(. 

In his word during the award ceremony held at the )GAZT( venue in Riyadh, 
Abanmi, lauded the efforts of all the trainees and their diligence during the 
training program, and urged them to exert more effort to serve the father-
land. Mr. Abanmi also expressed his appreciation to the Saudi Chartered 
Accountants Authority for their effort in preparing and executing the training 
program. HR highlighted that the VAT specialist certificate is reputable and 
reflects positively on the localization of the tax-accountant jobs in the King-
dom, asserting the support of the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( 
to its partners in the business sector secure qualified citizens in the field of 
accounting and to facilitate its transactions with the General Authority of 
Zakat and Tax )GAZT(.
In his word the Secretary General of the Saudi Chartered Accountants 
Authority Dr. Ahmed Abdullah Al-Maghamis, asserted that the VAT specialist 
certificate aims to measure the competence of the applicants wishing to ob-
tain such certificate and to what extent they have theoretical knowledge, the 
skills, professional responsibility and the requirements they should consider 
while performing their duties, stating that a training program is prepared for 
this certificate incorporating VAT topics in addition to principles on financial 
accounting. 
It is to be mentioned that this batch is the second of the program featuring 
206 female and male trainees. 
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Governor of Jazan receives GAZT Governor  
HRH Prince Mohammed bin Nasir bin Abdul Aziz, Governor of Jazan 
recently received at his office the Governor of the General Authority 
of Zakat and Tax )GAZT( Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi and a 
delegation of )GAZT( officials. 
HRH lauded the efforts being exerted by the General Authority 
of Zakat and Tax )GAZT( in the region and the improvement that 
occurred to its works. HRH called for intensification of awareness 
efforts on the developments of regulations and for cooperation 
with the government departments. HRH also called for communica-
tion with the commercial enterprises to facilitate their Zakat and 
tax formalities.  HRH Prince Mohammed bin Nasir asserted the im-
portance of speedy registration by the commercial enterprises and 
their constant communication with the General Authority of Zakat 
and Tax )GAZT( to reply to their queries and questions in light of 
the updated Zakat and tax regulations to facilitate for the custom-
ers. HRH wished the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( and 
its personnel all the best and to work hard in order to achieve the 
aspirations of the Saudi leadership. 
For his part the Governor of the General Authority of Zakat and Tax 
)GAZT( Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi, expressed his happi-
ness and honor for meeting with HRH the Governor of Jazan and 
to the instructions given during the visit. Mr. Abanmi, commended 
HRH for his time and his keenness to support the works of the 
)GAZT( branch in Jazan. 

Saudi Chambers Council Hosts (GAZT) 
Introductory meeting 
The Saudi Chambers Council recently hosted 
the introductory meeting organized by the 
General Authority of Zakat and Tax )GAZT( to 
introduce its role, activities and current and 
future orientation as well as it’s initiatives to 
boost the Zakat and tax work in the Kingdom. 
This took place in the presence of HE / the 
Governor of the General Authority of Zakat 
and Tax )GAZT( Engr. Suhail bin Mohammed 
Abanmi; with the participation of a number 
of Saudi businessmen. Such step was meant 
to boost the partnership and cooperation be-
tween the General Authority of Zakat and Tax 
)GAZT( and the Saudi business sector. 
At the beginning of the meeting, HE / the 
Governor of the General Authority of Zakat 
and Tax )GAZT( highlighted the importance of 
the partnership between the )GAZT( and the 
private sector, and its keenness to enhance 
the services rendered to its partners in the 
Saudi business sector. Mr. Abanmi, stressed 
the need to listen to the opinion and sugges-
tions of such partners to pay the Zakat and tax 
liabilities on the one hand and to improve the 
service rendered to them on the other, stating 
that the meeting came as part of a series of 
meetings the )GAZT( is planning to hold at the 
chamber of commerce at the various regions 
in the Kingdom, lauding the cooperation and 
commitment of the private sector and its ap-
plication of the Zakat and tax regulations. 
Mr. Abanmi added that the )GAZT( is keen to 
solve the obstacles facing the business sector 

and adversely affect its profitability and the 
Zakat and tax revenues; pointing out that 
the contribution of the private sector in the 
economic development through the payment 
of its Zakat and tax liabilities contributes to 
diversification of the sources of income in ac-
cordance with the Saudi 2030 Vision. 
For his part, the Vice President of the Saudi 
Chambers Council Mr. Abdullah Al-Adeem, 
stressed the importance of the Zakat sector 
in building the Saudi economy. Mr. Abdullah 
lauded the role of the General Authority of Za-

kat and Tax )GAZT( in opening communication 
channels with the private sector and listening 
to its feedback on the )GAZT( services and 
activities commending the positive perfor-
mance of the )GAZT( owing to the growing 
improvement in its services and the compe-
tence of its personnel. Mr. Abdullah called on 
intensification of such encounters to come 
with effective recommendations that support 
the work of the General Authority of Zakat and 
Tax )GAZT( and help it play its developmental 
and social role. 
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The Kingdom witnessed during this last year great econom-
ic boom and remarkable development with the launching 
of many huge socially and economically-viable projects. It 
is the vision of the Custodian of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdul Aziz and the Crown Prince HRH Prince 
Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz, the Crown Prince, 
Deputy Premiere and Minister of Defense to build a bright 
future. Diversifying the sources of income and maximiz-
ing the investment rates resulted in a quantum leap for 
the Saudi economy and a rise in the Kingdom’s non-oil 
revenues. The Zakat and tax returns constitute a main pillar 
of the State budget revenues. 
The General Authority of Zakat and Tax )GAZT( developed a 
new strategy based on the Saudi 2030 Vision, in collabora-
tion with its partners in the business sector, accounting 
entities and international expertise, to apply the best global 
practices. The new strategy features a number of programs 
and initiatives which are expected to contribute to the 
transformation of )GAZT( and the upgrading of its busi-
ness. The strategy includes )6( strategic pillars incorporating 
)19( programs embracing )72( initiatives of which we have 
already implemented )60( initiatives.  
The General Authority of Zakat and Tax )GAZT( is ardently 
seeking to increase and diversity the resources of the State. 
Numerous services are in place to enhance the communica-
tions with the beneficiary. Technology has also been utilized 
to expedite and facilitate the rendered services. Formalities 
are equally simplified with new forms introduced in ac-
cordance with the rules and instructions. The purpose is to 
ensure the finalizing the Zakat and tax transactions with the 
enterprises without any delay. 
To boost its relation with the public and private sector, The 
General Authority of Zakat and Tax )GAZT( established more 
than )10( partnerships in line with the national transforma-
tion program 2020 and the ambitious national vision. 
For the purpose of transparency, The General Authority of 
Zakat and Tax )GAZT( is in the process of establishing the 
“Customer Voice” platform. Such platform is designed to 

improve customer services, enhance the physical environ-
ment of the branches and make it more convenient for 
tax-payers. To best serve the customers, offer incentives 
for compliant tax-payers in a healthy environment, The 
General Authority of Zakat and Tax )GAZT( has inaugurated 
full-service halls at Riyadh and Dammam branches. Jeddah 
branch shall be inaugurated during the current year to 
include the rest of the branches in several stages. 
Further, The General Authority of Zakat and Tax )GAZT( has 
improved the inspection procedures by designing a new 
operational model based on clear and transparent stan-
dards. This is in addition to the training of more than 500 
inspectors at all the branches. The procedures and forms of 
)GAZT( including the declaration and objection instruments 
have also been improved and simplified for the tax-payer 
convenience.
During the next phase, the General Authority of Zakat and 
Tax )GAZT( is planning to increase the returns and upgrade 
its rating in the tax-payment indicator. It is also planning to 
expand the Zakat and tax base and launch new services to 
enhance communications with the beneficiary.
All these developments come at a time when the General 
Authority of Zakat and Tax )GAZT( plays a vital role in the 
Saudi 2030 Vision and the financial balance program. 
Efforts are equally underway to create jobs for highly quali-
fied Saudi personnel in the tax business, and to streamline 
the tax formalities to help create miscellaneous sources of 
income thereby enhancing its contribution to the national 
development. 
We will keep the covenant not to spare any effort in order 
to improve the work processes at the various administra-
tions and branches of the General Authority of Zakat and 
Tax )GAZT(, enhance the Rehabilitation and create the most 
integrated systems in the management of Zakat and tax 
resources. 
We at the General Authority of Zakat and Tax )GAZT( wel-
come all the proposals and ideas which can assist us render 
the best services. 

A Year is Wrapped Up; and 
another Promising One on 
the Way 

Engr. Suhail bin Mohammed Abanmi
HE. Governor of The General Authority of 
Zakat & Tax )GAZT(  
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للتواصل..
نسعد بخدمتكم من خالل:

info@gazt.gov.sa

19993

gazt_ksa@

www.gazt.gov.sa


