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اليوم الوطني الـ 90 ..

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية تحــت قيــادة رشــيدة منــذ عهــد المؤســس ـ المغفــور لــه ـ الملــك 

عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل آل ســعود ـ طّيــب اللــه ثــراه ـ، الــذي أســس دولــة قويــة اســتمدت 

دســتورها مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله، إلــى عهدنــا الحاضــر، هدفهــا النهضــة الشــاملة لبــاد أنعــم اللــه 

عليهــا باألمــن واألمــان، وتضــم بيــن جنباتهــا أطهــر بقعتيــن علــى وجــه األرض.

ــاًء  ــاء وبنــات المملكــة فــي كافــة أرجائهــا فــي 23 ســبتمبر مــن كل عــام باليــوم الوطنــي، إحي ويحتفــل أبن

لذكــرى عزيــزة فــي وجــدان كل مواطــن ســعودي، يبادلــون قيادتهــم المحبــة والتقديــر والــوالء؛ لمــا ُيســتحضر 

ــم  ــد العظي ــد صفــوف هــذا البل ــت توحي ــة صاحب ــادئ نبيل ــم ومب ــة، وقي ــازات تاريخي فــي أذهانهــم مــن إنج

وأرجائــه علــى يــد الملــك المؤســس. 

قفزات في الهيئة مع استشراف الربع الثالث

االفتتاحية
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وبهــذه المناســبة، يطيــب لــي أن أرفــع باســمي ونيابــة عــن منســوبي الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 

أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

ــر الدفــاع صاحــب الســمو  آل ســعود، ولســمو ولــي عهــده األميــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزي

الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظهمــا اللــه – وللشــعب الســعودي الكريــم بمناســبة الذكــرى 

التســعين لليــوم الوطنــي.

والمناســبة فرصــة ونحــن نستشــرف الربــع الثالــث لتأكيــد التــزام الهيئــة بمتطلبــات رؤيــة المملكــة 

2030، وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي الــذي اعتمــده مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة مطلع 

عــام 2018م ليكــون قطاعــًا ماليــًا متنوعــًا وفاعــًا لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي.

وبفضــل تطويــر اســتراتيجيتها، شــهدت الهيئــة قفــزات كبــرى فــي أدائهــا منــذ تحولهــا مــن مصلحــة 

إلــى هيئــة عامــة، ففــي هــذا الجانبأثمــرت اســتراتيجيتها عــن حضــور فّعــال  فــي المحافــل العالميــة، 

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
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كان مــن أبــرزه عضويــة المملكــة فــي اللجنــة التوجيهيــة المكونــة مــن 14 عضــو للمنتــدى العالمــي للشــفافية 

وتبــادل المعلومــات لألغــراض الضريبيــة، وذلــك لمتابعــة تطبيــق دول العالــم لمعاييــر الشــفافية.

كمــا تحســنت مرتبــة المملكــة فــي تصنيــف دفع الضرائب على مؤشــر ســهولة ممارســة األعمال، الــذي يصدره 

ــت المملكــة فــي المرتبــة 57 عالميًا، بعــد أن كانت فــي المرتبة 78.  البنــك الدولــي ســنويًا، حيــث حلَّ

وارتــكازًا علــى هــذه اإلنجــازات ومــا تحقــق مــن خطــط اســتراتيجية أطلقنــا اســتراتيجية 2020ـ 2022 مــن رؤيــة 

تــم بناؤهــا مــع الشــركاء فــي قطاعــات األعمــال والمحاســبة لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة، 

متضمنــة 4 أهــداف و6 ممكنــات، إلــى جانــب العديــد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة األداء فــي 

تطويــر أعمــال الهيئــة خــال عمــر االســتراتيجية.

وتتلخــص أهــداف االســتراتيجية التــي توائــم رؤيــة المملكــة 2030 فــي رفــع االلتــزام الزكــوي والضريبــي، وإثــراء 

تجربــة المكلفيــن، وبنــاء منظومــة فّعالــة، ودعــم التنميــة االقتصاديــة. وخــال الفتــرة الماضيــة تم التوســع في 

األوعيــة الزكويــة والضريبيــة وعــدد المكلفين.

كمــا تــم تطويــر أنظمــة وخدمــات متقدمــة للــزكاة والضريبــة؛ كالتطبيــق الناجــح لمشــروعي ضريبــة القيمــة 

ــب  ــى جان ــة المطّبقــة، إل ــدول الخليجي ــل ال ــح المملكــة مــن أوائ ــة، لتصب ــة الســلع االنتقائي المضافــة، وضريب

إطاقهــا مجموعــة مــن المبــادرات الفاعلــة مــن أجــل تحفيــز القطــاع االقتصــادي ودعــم القطــاع الخــاص خــال 

جائحــة كورونــا.

وبفضــل التزامنــا اتجــاه المكلفيــن وتوفيــر أفضــل وأجــود الخدمــات المتميــزة والمســتدامة تمكنــت الهيئــة مــن 

تحقيــق االلتــزام بمعاييــر نمــوذج التميــز المؤسســي، مؤكــدة ذلــك بحصولهــا علــى شــهادة »ملتزمــون بالتميــز« 

مــن المنّظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM(، لتكــون بذلــك األولــى فــي المملكــة التــي تحصــد هــذه 

الشــهادة فــي عــام 2020م.

ونحــن فــي الهيئــة نــدرك مســؤوليتنا تجــاه بلدنا ومجتمعنا، ونبــذل كافة الجهود للقيام بدورنا في المســاهمة 

بتنويــع مصــادر الدخــل إليجــاد اقتصــاد وطنــي قــوي ومتيــن، واضعيــن شــعار »همــة حتــى القمــة« نصــب أعيننــا، 

فاليــوم الوطنــي التســعون هــو يــوم جديــد مــن أيــام المجــد والعــز والرفعــة، مــن أيــام الفخــر والحضارة.
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»الزكاة والدخل
ل حافلة باإلنجاز بين 2018م و2020م .. رحلة َتحوُّ

عــددًا  للــزكاة والدخــل  العامــة  الهيئــة  تشــهد 
مــن القفــزات الُكبــرى، وذلــك منــذ بــدء تطبيــق 
2020م(،   – )2018م  ليــة  التحوُّ اســتراتيجيتها 
لهــا مــن مصلحــة إلــى هيئــة عامــة ُتعنــى  بتحوُّ
المملكــة،  فــي  والضرائــب  الــزكاة  بــإدارة 
ومــا  2030م،  المملكــة  برؤيــة  مسترشــدًة 
للمملكــة. اقتصاديــة  اســتدامة  مــن  تقتضيــه 

التحــول  رحلــة  فــي  الهيئــة  اعتمــدت  وقــد 
العالميــة،  الممارســات  أفضــل  علــى  هــذه 
مــع تطويــر وتطبيــق أنظمــة متقدمــة إلدارة 
ــال  ــزكاة والضرائــب، كان منهــا التطبيــق الفّع ال
ــة  ــة القيمــة المضافــة، وضريب لمشــروَعْي ضريب
التســوية،  لجــان  وإنشــاء  االنتقائيــة،  الســلع 
تســعير  مشــروَعْي  تدشــين  إلــى  باإلضافــة 
الرقميــة.  الضريبيــة  واألختــام  المعامــات، 

ــان تدشــين منصــة  وقــد شــهد العامــان الماضي
األداء علــى األجهــزة الذكيــة، والتــي كان الهدف 
منهــا ربــط جميــع بيانــات الــزكاة والضرائــب فــي 
منصــة واحــدة، وتصنيفهــا وتحليلها، للمســاعدة 
فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة، التــي تصــب فــي 

تحقيــق أهــداف الهيئــة. 

بالــزكاة  المكلفيــن  خدمــة  صعيــد  وعلــى 
تجربــة  إثــراء  علــى  الهيئــة  عملــت  والضرائــب، 
التقنيــة  حلولهــا  منظومــة  بتحســين  عمائهــا 
ــم  ــم الخدمــات، فقــد ت وتحســين إجــراءات تقدي

فــي ســبيل ذلــك توثيــق وتحســين أكثــر مــن 155 
إجــراًء، وتدشــين أكثــر مــن 60 خدمــة إلكترونيــة، 
ممــا  ثة،  الـــُمحدَّ اإلفصــاح  نمــاذج  إصــدار  مــع 
نتــج عنــه ارتفــاع مؤشــر رضــا المكلفيــن فــي 
المملكــة، ليصــل فــي نهايــة عــام 2019م إلــى 

%80

اســتراتيجية  أثمــرت  الدولــي،  الصعيــد  علــى 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن حضــور فعال 
فــي المحافــل العالميــة، كان مــن أبــرزه عضويــة 
المملكــة فــي اللجنــة التوجيهيــة المكونــة مــن 
14 عضــو للمنتــدى العالمــي للشــفافية وتبــادل 
المعلومــات لألغراض الضريبيــة، وذلك لمتابعة 

تطبيــق دول العالــم لمعاييــر الشــفافية.
فــي  للهيئــة  المتواصلــة  الجهــود  وأســهمت 
دفــع  تصنيــف  فــي  المملكــة  مرتبــة  تحســين 
ممارســة  ســهولة  مؤشــر  علــى  الضرائــب 
األعمــال، والــذي يصــدره البنــك الدولــي ســنويًا، 
ــًا،  ــة 57 عالمي ــت المملكــة فــي المرتب حيــث حلَّ

بعــد أن كانــت فــي المرتبــة 78. 
كمــا أطلقــت الهيئــة مؤتمرهــا الدولــي األول 
بمســمى  الماضــي،  العــام  المنطقــة  فــي 
)مؤتمــر الــزكاة والضريبــة(، والــذي شــارك فيــه 
3,500 زائــر، وشــاهده عــن ُبْعــد 10,000 متابــع. 
الشــامل،  الجهــد  هــذا  ثمــرات  مــن  وكان 
عــددًا  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  حْصــد 
فــت الهيئــة فــي الفئــة  مــن اإلنجــازات، إذ ُصنِّ
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الباتينيــة لمؤشــر النضــج اإللكترونــي بيــن الجهــات 
الحكوميــة فــي المملكــة، الــذي يصــدره برنامــج 

ــر(. )َيسِّ الحكوميــة  اإللكترونيــة  التعامــات 

جــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تميزهــا  وَتوَّ
وخدمــة  الجــودة  ضمــان  إدارة  فــي  ســي  المؤسَّ
العمــاء بعــدة شــهادات مــن المنظمــة الدوليــة 
للمعاييــر )ISO(، وهــي: شــهادة الجــودة )27001 
ُتَعــدُّ  التــي   ،)ISO  9001:2015( وشــهادة   ،)ISO
األكثــر شــهرة لبنــاء أنظمــة إدارة الجــودة، مّمــا 
يســاهم فــي جعــل الهيئــة قــادرة على تلبيــة طلبات 
المكلفيــن، باإلضافــة إلــى شــهادة )10002:2018 
ــا لمعالجــة الشــكاوى،  ISO( التــي تعتبــر معيــاًرا دوليًّ

ــادة رضــا العمــاء. وزي

المؤسســي  تميزهــا  تأكيــد  الهيئــة  واصلــت  ثــّم 
بحصولهــا علــى شــهادة »ملتزمــون بالتميــز« مــن 
المنّظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM(، بعــد 
بنجــاح مــن تحقيــق االلتــزام بمعاييــر  أن تمّكنــت 
بهــدف  األوروبــي  المؤسســي  التميــز  نمــوذج 
االســتمرارية فــي تحســين األداء، وتقديــم خدمــات 
المنظمــة  بذلــك  لتكــون  مســتدامة،  متميــزة 
تحصــد  التــي  المملكــة  فــي  األولــى  الحكوميــة 
هــذه الشــهادة فــي عــام 2020م، كمــا حققــت 
المســتوى الرابــع – مــن أصــل 5 – فــي تقييــم نضــج 
إدارة المشــاريع )P3M3( مــن المنظمــة البريطانيــة 
إدارة  مجــال  فــي  عالميــًا  المعروفــة   )Axelos(

المشــاريع. 
ومواصلــًة لرحلــة النجــاح التــي بدأتها الهيئــة العامة 
للــزكاة والدخــل فــي عــام 2018م، فقــد دشــنت 
الهيئــة اســتراتيجيتها الجديــدة )2020م – 2022م(، 
والتــي تضــع نْصــب عينيهــا رفــع االلتــزام الزكــوي 
والضريبــي بيــن المكلفيــن، وإثــراء تجربتهــم فــي 
ــاء منظومــة  ــة، وبن االســتفادة مــن خدمــات الهيئ

االقتصاديــة،  التنميــة  ودعــم  َفّعالــة،  إداريــة 
الُمَمّكنــات  معتمــدًة فــي ذلــك علــى عــدٍد مــن 
االقتصاديــة، وهــي: الرقمنــة واإلبــداع، البيانــات 
واليقيــن  الشــفافية  إلــى  باإلضافــة  والتحليــل، 
الزكــوي والضريبــي، وكفــاءات من أجل المســتقبل، 
والمرونــة التشــغيلية، والتكامــل والتعــاون؛ لتكــون 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بحلول عــام 2023م 
إدارة زكويــة وضريبيــة، تّتســم بالتميــز التشــغيلي، 
خــال  مــن  للمكلفيــن،  متكاملــة  تجربــة  وتقــدم 

منظومــة شــاملة مــن الخدمــات الرقميــة.

أخبار الهيئة
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»الزكاة والدخل« تعقد ورشة عمل لتعريف المستفيدين 
بمبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات

عقــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ورشــة عمــل افتراضيــة، ســبتمبر الماضــي لتعريــف المكلفيــن 
بآليــة االســتفادة مــن مبــادرة اإلفصــاح واإلعفــاء مــن الغرامــات، التــي أطلقتهــا الهيئــة ضمــن سلســلة 
مبادراتهــا لتخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي عــن القطــاع الخــاص، وَأعلنــت مؤخــرًا تمديــد فتــرة 

االســتفادة منهــا حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر الجــاري. 
مــت الورشــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، فــي َســْعٍي مــن الهيئــة نحــو زيــادة الوعــي بيــن  وُقدِّ
ــن منشــآت القطــاع الخــاص مــن تجــاوز  ــى تمكي ــن والمســتفيدين مــن مبادراتهــا الهادفــة إل المكلفي

اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة، فــي ظــل انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-(. 
ــة  ــم خالهــا شــرح آلي وحضــر الورشــة 550 مكلــف مــن منشــآت القطــاع الخــاص فــي المملكــة، إذ ت

ــة فــي هــذا الصــدد.  ــى استفســارات عمــاء الهيئ ــة عل ــادرة، واإلجاب االســتفادة مــن المب
لين لــدى الهيئــة  وُتَمكــن مبــادرة اإلفصــاح واإلعفــاء مــن الغرامــات األشــخاص المكلفيــن، المســجَّ
ــر ُمفَصــح عنهــا، مــع اإلعفــاء  ــة غي لين، مــن اإلفصــاح الطوعــي عــن أي التزامــات ضريبي ــر المســجَّ وغي
مــن الغرامــات المترتبــة علــى ذلــك اإلفصــاح، ويشــمل ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة، والضريبــة 

االنتقائيــة، وضريبــة الدخــل.
وكانــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل قــد دَعــْت المكلفيــن مؤخــرًا إلــى المســارعة نحــو االســتفادة 
مــن عــدة مبــادرات لتخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي عــن منشــآت القطــاع الخــاص، والتــي تــم تمديد 

وقــت االســتفادة منهــا حتــى نهايــة شــهر ديســمبر.
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»الزكاة والدخل« تدعو العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم 
بشأن مسودة »الئحة الَفْوترة اإللكترونية«

أعلنــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن بــدء 
بشــأن  العمــوم  ومقترحــات  مرئيــات  اســتقبال 
التــي  اإللكترونيــة«،  الَفْوتــرة  »الئحــة  مســودة 
ــي  ــى موقعهــا اإللكترون ــرًا عل ــة مؤخ نشــرتها الهيئ

.)gazt.gov.sa(
الحــد  إلــى  تهــدف  الائحــة  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
مــن األعبــاء اإلداريــة علــى المكلفيــن، ورفــع نســبة 
تعامــات  حجــم  مــن  والحــد  الضريبــي،  االلتــزام 
االقتصــاد الخفــي، باإلضافــة إلــى مكافحــة التســتر 
التجــاري، إذ ســتعمل الائحــة علــى تنظيــم عمليــة 
إصــدار فواتيــر إلكترونيــة وحفظهــا لــدى المكلفيــن.
تنــص  الائحــة  أن  والدخــل  الــزكاة  وأضافــت 
اإللكترونيــة  بالفواتيــر  المتعلقــة  األحــكام  علــى 
ومتطلباتهــا وشــروطها، وذلــك ألغــراض ضريبــة 

المضافــة. القيمــة 
وَدعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المهتميــن 
مــن أصحــاب العاقــة والعمــوم إلــى إبــداء آرائهــم 
»الئحــة  مســودة  بشــأن  مقترحاتهــم  وتقديــم 
ــرة اإللكترونيــة«، وذلــك فــي موعــد أقصــاه  الَفْوت

الســابع عشــر مــن شــهر أكتوبــر 2020م.
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بلــغ إجمالــي اإلقــرارات المقدمــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة بواســطة المكلــف خــال العــام الجــاري 
426804 إقــرارات، فيمــا بلــغ إجمالــي اإلقــرارات 
المقدمــة بواســطة التقديــم التلقائــي 62536 

إقــرارًا.

والضريبيــة  الزكويــة  اإلقــرارات  جميــع  وتخضــع 
ــن للفحــص بشــكل  ــل المكلفي المقدمــة مــن قب
آلــي فــي حــال الحاجــة الــى ذلــك، حيــث قامــت 
الهيئــة بتطويــر أداة المخاطــر التــي تقــوم باختيــار 
والتدقيــق،  للفحــص  تخضــع  التــي  الحــاالت، 

ــة  ــادة جــودة المخرجــات وتحســين تجرب بهــدف زي
أهــم  أحــد  المخاطــر  أداة  تعــد  إذ  المكلفيــن، 
العوامــل، التــي يعتمــد عليهــا لفحــص اإلقــرارات 
ــا بعــد تقديمهــا فــي حــال  الزكويــة والضريبيــة آلي
الحاجــة الــى ذلــك، والتــي تســتند إلــى معاييــر 
الزكــوي  اإلقــرار  العتمــاد  وإحصائيــة  محاســبية 
والضريبــي، وفقــا ألفضــل الممارســات العالميــة.

ودعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المنشــآت 
الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تتجــاوز 
توريداتهــا الســنوية 40 مليــون ريــال، إلــى تقديــم 
إقراراتهــا الضريبيــة عن شــهري )مايو( )أغســطس( 

الماضيين.

 426.8 ألف إقرار ضريبي
للقيمة المضافة بواسطة

المكلف
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»الزكاة والدخل« تحّقق مستوًى متقدمًا
)P3M3(  في المؤشر العالمي لنضج إدارة المشاريع

حققــت الهيئــة العامة للزكاة والدخل المســتوى 
الرابــع – مــن أصــل 5 – فــي تقييــم نضــج إدارة 
المشــاريع )P3M3( مــن المنظمــة البريطانيــة 
)Axelos( المعروفــة عالميــًا فــي مجــال إدارة 
ــاس  ــم إلــى قي المشــاريع، إذ يهــدف هــذا التقيي
مــدى نضــج منهجيــة وإجــراءات وعمليــات إدارة 
خطــط  ووضــع  الفجــوات  وتحديــد  المشــاريع، 

التحســين المقترحــة.
ــة  ــر معالــي محافــظ الهيئ وبهــذه المناســبة، عّب
ســهيل  المهنــدس  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
بــن محمــد أبانمــي عــن ســعادته بهــذا اإلنجــاز، 
تطبيــق  مــن  الهيئــة  تمكنــت  أن  بعــد  وذلــك 
أفضــل المنهجيــات المعتمــدة إلدارة مشــاريعها 

بكفــاءة عاليــة فــي وقــت قياســي. 
التطويــر  أن  علــى  المحافــظ  معالــي  وأكــد 
المتواصــل فــي أداء الهيئــة ومشــاريعها هدفــه 
إلــى  مــة  الُمقدَّ الخدمــات  بجــودة  االرتقــاء 
المكلفيــن في المملكــة، وتوفير جميع األدوات 
والمــوارد الداعمــة لهــم، لتمكينهــم مــن أداء 
ــال لهــا. ــة واالمتث ــة والضريبي التزاماتهــم الزكوي

المحافــظ  وكيــل  ســعادة  عّبــر  جهتــه  مــن 
مهنــد  األســتاذ  والتطويــر  لاســتراتيجية 
باســودان عــن شــكره لجميــع الزميــات والزمــاء 
فــي الهيئــة علــى تميزهــم، الــذي تــم تتويجــه 
ــى  ــة عل ــأن حصــول الهيئ بهــذا اإلنجــاز، مضيفــًا ب
ــر مــن الجهــود  هــذا المســتوى كان خلفــه الكثي
التطويريــة المســتمرة، والتــي توجــت بتصنيــف 
تقييمــًا  الجهــات  أعلــى  إحــدى  ضمــن  الهيئــة 
مقارنــة  الرابــع  المســتوى  علــى  بحصولهــا 

بالمعــدل العالمــي لـــلجهات الحكوميــة البالــغ 
جهــة   172 لـــ  المحلــي  بالمعــدل  ومقارنــة   2.5
المســتوى  علــى  حصــل  فيمــا   ،2.75 والبالــغ 
ــن الجهــات  ــًا أقــل مــن %15 مــن بي ــع محلي الراب

المتقدمــة.
مــن ناحيتــه، أوضــح ســعادة مديــر االســتراتيجية 
ناصــر  بــن  ريــاض  المهنــدس  المشــاريع  وإدارة 
المهــوس أن هــذه الشــهادة ُتَعــد إنجــازًا جديــدًا 
يضــاف إلــى رصيــد اإلنجــازات والشــهادات التــي 
منظمــات  مــن  مؤخــرًا  الهيئــة  عليهــا  حصلــت 
التقييــم  يغطــي  حيــث  مرموقــة،  عالميــة 
مــدى نضــج الهيئــة فــي إدارة المشــاريع فــي 
ســبعة محــاور رئيســة، هــي: الرقابــة اإلداريــة، 
الفوائــد،  تحقيــق  إدارة  التنظيميــة،  الحوكمــة 
إدارة المخاطــر، إدارة أصحــاب المصلحــة، إدارة 

الماليــة. إدارة  المــوارد، 

General Authority of Zakat & Tax

AXELOS, the AXELOS logo, the AXELOS swirl logo, ITIL, PRINCE2, MSP, M_o_R, P3M3, P3O, MoP and MoV are registered trade marks of 
AXELOS Limited. PRINCE2 Agile and RESILIA are trade marks of AXELOS Limited.

This is to certify that

Effective from: 10 September 2020   Expiry date: 10 September 2023*

Mark Basham, CEO, AXELOS Axelos audit conducted by Allan Thomson,  
PPM Product Ambassador.

Signature Signature

*Subject to annual P3M3 maturity review. 

Has achieved level 4 P3M3 maturity

As assessed by  
Bakkah Inc  

and validated by Axelos.
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القطاع الحكومي )عالميا(

كافة القطاعات )محليا(

4

2.5

4

2.75

466

172
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»الزكاة والدخل« تحصد شهادة التميز 
)EFQM( المؤسسي من منظمة

واصلــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تأكيد تميزها 
 Committed( المؤسســي بحصولهــا علــى شــهادة
ــة  to Excellence 2 Stars( مــن المنظمــة األوروبي
تمكنــت  أن  بعــد  )EFQM(، وذلــك  الجــودة  إلدارة 
ــز  ــر نمــوذج التمي ــزام بمعايي ــق االلت بنجــاح مــن تحقي

ــي.  المؤسســي األوروب

وتعليقــًا علــى هــذه المناســبة، قــال معالــي محافــظ 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المهندس ســهيل بن 
محمــد أبانمــي: »إن الهيئــة تبــذل ُقصــارى جهدهــا 
تطويــر  خــال  مــن  المؤسســي،  أدائهــا  لَحْوكمــة 
منظومــة أعمالهــا، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين 

فــي الهيئــة«. 

متابعات

18
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وأكــد معالــي المحافظ أن التطوير المتواصل في 
أداء الهيئــة المؤسســي، هدفــه االرتقــاء بجــودة 
مــة إلــى المكلفين  خدمــات الــزكاة والدخــل الُمقدَّ
فــي المملكــة، وتوفيــر كافــة األدوات والمــوارد 
الداعمــة لهــم، لتمكينهــم مــن أداء التزاماتهــم 

الزكويــة والضريبيــة، واالمتثــال الطوعــي لهــا. 
المحافــظ  وكيــل  أوضــح  الســياق،  ذات  وفــي 
لاســتراتيجية والتطويــر األســتاذ مهنــد باســودان 
أن هــذه الشــهادة ُتَعــد إنجــازًا جديــدًا يضــاف إلــى 
رصيد الشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرًا 
ــق التميــز  مــن منظمــات عالميــة مرموقــة، توثِّ
المؤسســي للهيئــة، كان آخرهــا شــهادَتْين مــن 
المنظمــة الدوليــة للمعايير )ISO(، وهما شــهادة 

)آيــزو 9001:2015( و )آيــزو 10002:2018(.

بالهيئــة  التشــغيلي  التميــز  إدارة  مديــر  وعّبــر 
المهنــدس عبــد اللــه الفنتــوخ عــن شــكره لجميــع 
الزميــات والزمــاء فــي الهيئــة علــى تميزهــم، 

والــذي تــم تتويجــه بهــذا اإلنجــاز، مضيفــًا فــي 
ذات الســياق أن حصــول الهيئــة علــى شــهادة 
كان   ،)Committed to Excellence 2 Stars(
خلفــه الكثيــر مــن الجهــود والمشــاريع التحســينية، 
األعمــال  نضــج  مســتوى  رفــع  إلــى  الهادفــة 

وتميزهــا فــي مختلــف المجــاالت.

وأكــد الفنتــوخ أن عمليــات التطويــر والتميــز فــي 
الهيئــة، هــي رحلــة طموحــة مســتمرة ال تنتهــي، 
مــن أجــل رفــع جــودة األعمــال وتحقيــق رضــا كافة 

أصحــاب المصلحــة.

19
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ســّهلت الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا هيئــة الــزكاة والدخــل التجــاوب اإليجابــي للمنشــآت 
ــز االقتصــاد مــن  ــدور المنــوط بهــا فــي تعزي ــة ال والشــركات والمكلفيــن بصــورة عامــة، لتــؤدي الهيئ

خــال االلتــزام بالــزكاة والضريبــة. 

الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الهيئة

الخدمات الرئيسية لبوابة الهيئة اإللكترونية
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أبرز الخدمات اإللكترونية المتاحة

خدمات إلكترونية أخرى
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تسهيل معامالت المتصرف في العقار

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
هــي ضريبــة يتــم فرضهــا علــى المتصــرف فــي العقــار، 
بحيــث يكــون المتصــرف فــي العقار بائعــًا أو متبرعًا أو 
واهبــًا لــه، وتتكــون الئحــة ضريبة التصرفــات العقارية 
مــن 15 مــادة، ويتــم فــرض الضريبــة بنســبة قدرهــا 
%5 مــن إجمالــي قيمــة التصــرف فــي العقــارات؛ 
ــاف حالتهــا أو شــكلها  ــى الرغــم مــن اخت ــك عل وذل
أو اســتخدامها فــي وقــت الّتصــرف، ويشــمل ذلــك 
األرض ومــا يتــم تشــييده أو بنــاؤه عليهــا، ســواء كان 
التصــرف عليهــا بحالتهــا أو بعــد إقامــة المنشــآت 
عليهــا، وســواء التصــرف بكامــل العقــار أو أّي جــزء 
منــه مفــرزًا أو مشــاعًا أو وحــدة ســكنية أو غيرهــا 
مــن أنــواع العقــارات، هــذا باإلضافــة إلــى التصــرف به 

بشــكل موثــق أم غيــر موثــق.

غرامة المتأخر عن السداد
ــى المتأخــر غرامــة تعــادل %5 مــن قيمــة  ُتفــَرض عل
ــه  ــزء من دة عــن كل شــهر أو ج ــر المســدَّ ــة غي الضريب
د عنــه الضريبــة، كمــا َتفــرض الهيئــة غرامــة  لــم ُتســدَّ
ال تقــل عــن عشــرة آالف ريــال وال تزيــد عــن قيمــة 

ــة المســتحقة. الضريب
حاالت فرض غرامة على الضريبة:

عدم اإلفصاح في الوقت الصحيح.
عدم اإلفصاح بشكل دقيق.

تقديم قيمة غير دقيقة للعقار.

ــة التصرفــات  ــع ضريب ب مــن َدْف ــى التهــرُّ ــب عل ويترتَّ
العقاريــة فــرض غرامــة ال تقــل قيمتهــا عــن الضريبــة 
المســتحقة وال تتجــاوز ثاثــة أمثالهــا، وأكــدت الهيئة 
أن كافــة المعامــات العقاريــة التــي تتــم على ســبيل 
ــة التصرفــات  ــه حكمــه خاضعــة لضريب ــع ومــا في البي
ضريبــة  مــن  إعفائهــا  مــع   ،%  5 بنســبة  العقاريــة 
القيمــة المضافــة بنســبة 15 %، مهمــا كانــت حالــة 
العقــار وقــت التصــرف، ســواًء كان التصــرف شــامًا 

لكامــل العقــار أو جــزء منــه.

حاالت معامالت التصرف العقاري
ــق  ــب العــدل أو الُموثِّ ــدى كات ــق ل ــع عقــار ُموثَّ بي

المعتمــد نظامــًا.
ك. عقود اإليجار المنتهية بالتملُّ

عقود اإليجار التمويلي.
ــد مدتهــا  ــة األجــل التــي تزي عقــود االنتفــاع طويل

عــن 50 عامــًا.
توثيق بيع عقار بالمزاد العلني.

التنازل عن حقوق االنتفاع.
بيع عقار على الخارطة.

ُتعــد خدمــة ضريبــة التصرفــات العقاريــة واحــدة مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي تَمّكن المكلفين من تســجيل 
عقاراتهــم فــي ضريبــة التصرفــات العقاريــة قبــل إتمــام عمليــة اإلفــراغ العقــاري أو توثيــق العقــد، وتَمّكــن 

المكلــف مــن معرفــة مــدى خضــوع عقــاره للضريبــة، مــع إصــدار فاتــورة الســداد بمبلــغ الضريبــة المســتحق.

ضريبة التصرفات العقارية
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استثناءات في نطاق التطبيق:

يســتثنى مــن نطــاق تطبيــق الضريبــة - كلًيــا أو جزئًيــا- 
كل ممــا يلــي:

1. التصــرف فــي العقــار فــي حــاالت قســمة التركــة أو 
توزيعها.

2. التصــرف بــدون مقابــل فــي العقار لوقــف »أهلي«، 
أو خيــري، أو جمعيــة خيريــة مرخصة.

3. التصــرف فــي العقــار لجهــة حكوميــة أو لألشــخاص 
ذات  والمشــروعات  الجهــات  أو  العامــة  االعتباريــة 

النفــع العــام.

4. التصــرف فــي العقــار مــن جهــة حكوميــة بصفتهــا 
أو  االقتصــادي  النشــاط  إطــار  خــارج  عامــة  ســلطة 

التجــاري. أو  االســتثماري 

5. التصــرف فــي العقــار بصــورة قســرية فــي حــاالت 
نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة أو وضــع اليــد المؤقت 

علــى العقــار.

6. التصــرف فــي العقــار كهبــة موثقــة لــدى الجهــة 
ــزوج أو الزوجــة أو أحــد األقــارب  ــك لل المختصــة؛ وذل
حتــى الدرجــة الثانية، أو بموجب وصية شــرعية موثقة 

نظاًمــا بمــا ال يجــاوز ربــع تركــة الموصــي.

لغــرض  مؤقتــة  بصــورة  العقــار  فــي  التصــرف   .7
ــم  ــم يت ــل أو ائتمــان مــا ل اســتخدامه كضمــان لتموي
التنفيــذ علــى العقــار محــل الضمــان أو االئتمــان وذلك 

بنقلــه بشــكل دائــم للممــول أو للغيــر.

هــذه  ســريان  تاريــخ  قبــل  العقــار  فــي  التصــرف   .8

الائحــة؛ وذلــك تنفيــذًا لعقــود اإلجــارة بغــرض التملك 
وعقــود اإليجــار التمويلــي.

9. التصــرف فــي العقــار بصــورة مؤقتــة لغــرض نقلــه 
فيمــا بيــن صنــدوق وأميــن حفــظ أو العكــس أو فيمــا 
بيــن أمنــاء حفــظ لــذات الصنــدوق؛ وفًقــا ألحــكام 
نظــام الســوق الماليــة واللوائح والتعليمــات الصادرة 

بنــاًء عليــه.

أي  ِقَبــل  -مــن  عينيــة  كحصــة  العقــار  تقديــم   .10
شــخص- فــي رأســمال الشــركات المســاهمة بشــرط 
عــدم التصــرف فــي األســهم المقابلــة لهــا لمــدة 

ســنوات. خمــس 

11. التصــرف فــي العقــار إذا كان أحــد طرفــي التصــرف 
حكومــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة، أو هيئــة، أو بعثــة 
الســلك  أعضــاء  أحــد  أو  عســكرية  أو  دبلوماســية 
الدبلوماســي أو القنصلــي أو العســكري، المعتمديــن 

بالمملكــة، وبشــرط المعاملــة بالمثــل.

12. التوريــد العقــاري الــذي خضــع لضريبــة القيمــة 
المضافــة قبــل توثيقــه -فــي حــال تــم توثيقــه الحًقــا 
بعــد ســريان الضريبــة- شــريطة عــدم حــدوث أي تغييــر 
التعاقــد  وبنــود  أو قيمــة  المعاملــة  أطــراف  علــى 

الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة.

13.أي حاالت أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.
كمــا  ال تخضــع المعاملــة للضريبــة إال مــرة واحــدة؛ 
وذلــك فــي الحــاالت التــي يتحقــق فيهــا وحــدة أطراف 
التصــرف والعقــار والقيمــة، وللهيئــة صاحيــة تحديــد 
الصــور والحــاالت التــي تنطبــق عليهــا هــذه الفقــرة 

بحســب األحــوال.
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التحول الرقمي

ل الرقمي التي تنفذها الهيئــة، بالتعاون والتكامل  يأتــي إطــاق خدمــة ضريبــة التصرفــات العقارية اســتمرارًا لجهود التحــوُّ
ــة فــي المملكــة،  ــن باألنظمــة الضريبي ــة األخــرى، فــي ســبيل تحســين جــودة خدماتهــا للمكلفي مــع األجهــزة الحكومي

وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم والوفــاء بالتزاماتهــم الضريبيــة بيســر وســهولة.

عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في أول ثالثة أيام من انطالق الخدمة

ضريبة التصرفات العقارية

تجاوز 8.286 طلب على مستوى 
مناطق ومدن المملكة.

 8.286234104
الرياض في المرتبة األولى

بـ  234 طلبًا.
جدة في المرتبة الثانية 

 بـ 104 طلبات.
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ورش عمل 

عقــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ورشــة عمــل عــن ُبعــد، حــول “حســاب الــزكاة لمكلفــي التقديــري” 
وذلــك بمقــر الهيئــة فــي الريــاض يــوم األربعــاء 2 ســبتمبر 2020م، وبمتابعــة عدد من المختصيــن والمهنيين 
فــي مجــال الــزكاة والدخــل والمحاســبة والمراجعــة وأصحــاب ومســؤولي وممثلي الشــركات والمؤسســات.
ــزكاة والدخــل  ــة العامــة لل ــة الشــرعية فــي الهيئ ــد الظاهــري مستشــار اللجن ــن عبي ــد ب ــور خال وقــدم الدكت
معلومــات حــول أساســيات تطبيــق قواعــد حســاب زكاة مكلفــي التقديــري، الذيــن يشــكلون النســبة األكبــر 
مــن مكلفــي الهيئــة. وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن سلســلة ورش عمــل بــدأت الهيئــة فــي تنفيذهــا، وذلــك 
بهــدف شــرح آليــات حســاب الــزكاة لمكلفــي التقديــري، وبقصــد اطــاع المكلفيــن وذوي االختصــاص مــن 

المحاســبين علــى التعديــات التــي طــرأت فــي حســاب زكاة مكلفــي التقديــري بموجــب التعديــات.

»الزكاة والدخل« تنظم ورشة عمل« حساب الزكاة لمكلفي التقديري«
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أسلوب محاسبة المكلف
وأوضــح الظاهــري خــال الورشــة أن المكلــف 
هــو العنصــر األهــم  فــي عمليــة حســاب الــزكاة 
الزكــوي  الوعــاء  أن  إلــى  مشــيرًا  والضريبــة، 
النظاميــة  ســجاته  علــى  يســتند  للمكلــف 
مــن  يمكــن  التــي  البيانــات  علــى  المشــتملة 
ــد الوعــاء، وفــي حــال عــدم تحقــق  خالهــا تحدي
ذلــك فــإن الهيئــة تقــوم بتكويــن )تقديــر( وعــاء 
المتاحــة عنــه.  المعلومــات  لــه، وفــق  زكــوي 
الزكــوي  وعائــه  مــن  االقتــراب  يمكــن  بحيــث 

بأكبــر قــدر ممكــن.
وتابــع: »إن المكلــف التقديــري هــو أي مكلــف 
زكــوي ليــس لديــه دفاتــر تجاريــة تعكــس حقيقــة 
ماليــة  قوائــم  بإصــدار  ملــزم  وغيــر  نشــاطه، 
الســارية  والقواعــد  واللوائــح  لألنظمــة  وفقــًا 
ذات الصلــة، وتشــمل عــددًا مــن الجهــات منهــا 
البيــع،  نقــاط  وبيانــات  الجمــارك،  التأمينــات، 
اإللكترونيــة  المنصــة  وهــي  اعتمــاد  ومنصــة 
لــوزارة  التابعــة  الحكوميــة  الماليــة  للخدمــات 

الماليــة«.
لألســلوب  الهيئــة  »تلجــأ  الظاهــري:  وقــال 
بالمــدد  المكلــف  التــزام  عــدم  عنــد  التقديــري 
المحــددة لتقديــم اإلقــرار، أو وجــود إشــكاليات 
تتعلــق بثقــة الهيئــة فــي صحــة البيانــات التــي 
وذلــك  لســجاته،  وفقــًا  المكلــف؛  يقدمهــا 
طلبــًا لاقتــراب ألكبــر قــدر ممكــن مــن وعائــه 

الصحيــح«.
التقديريــة  المحاســبة  أســلوب  أن  إلــى  وأشــار 
ــة الوعــاء  ــى إصاب ــر تهــدف إل يعتمــد علــى معايي
الزكــوي، وذلــك مــن خال تحديد أدوات تكشــف 
عــن حجــم النشــاط بشــكل تقريبــي، وعــدد دورات 
العــادل  التقديــر  إلــى  للوصــول  المــال،  رأس 
ــر  للوعــاء الزكــوي، ويســاهم إعمالهــا فــي توفي

بيانــات تكشــف عــن حجــم الموجــودات الزكويــة.
وأوضــح  الظاهــري أن الهيئــة العامــة للــزكاة 
ــزكاة  ــة ال والدخــل، ومــن خــال خبرتهــا فــي جباي
توصلــت  المكلفيــن  مــع  والتعامــل  والفحــص 
إلــى قواعــد يمكــن مــن خالهــا تحديــد األمــوال 
ــق هــذه  ــزكاة، مــع مراعــاة أن تطبي الخاضعــة لل
ال  الذيــن  المكلفيــن  علــى  يقتصــر  القواعــد 
ــر تجاريــة. األســئلة والمقترحــات  يمســكون دفات
وزيــادة التفاعــل، وتــم التعليــق عليهــا مــن قبــل 

القائميــن علــى أمــر الورشــة.
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مرجعية محاسبة مكلفي التقديري
وأوضــح مستشــار اللجنة الشــرعية فــي الهيئة خال 
الورشــة أن مرجعيــة محاســبة مكلفــي التقديــري 
– تعــد وفــق قواعــد تتســم بالواقعيــة - إلــى مــا 
ــار الحــرص  ــاء فــي الشــريعة اإلســامية مــن اعتب ج
فــي جبايــة الــزكاة، وذلــك ألن الحــرص فــي حقيقتــه 
ــودات  ــدار الموج ــاد فــي معرفــة مق ــر، واجته تقدي
الزكويــة، وهــو أداة مــن أدوات المقادير والمعايير، 
وصلــة تســهيل حســاب مكلفــي التقديــري بالحــرص 
وفــق   – التقديــري  مكلفــي  محاســبة  بــأن  هــي 
أدوات  تطبيــق  علــى  تقــوم   - الهيئــة  إجــراءات 
تســتوعب جميــع المكلفيــن، ويترتــب علــى إعمالهــا 

ــة. ــة للهيئ الكشــف عــن الموجــودات الزكوي

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
وكشــف الظاهــري خــال الورشــة بالقــول: قواعــد 
حســاب مكلفــي التقديــري التــي قدمــت بعــد مطلع 
العــام 2020م وفقــًا لمــا ورد فــي البنــد »الثالــث« 

مــن قــرار وزيــر الماليــة.
وبحســب القــرار ترفــع الهيئــة لوزيــر الماليــة بعــد 
ســنة مــن تاريــخ ســريان هــذه القواعــد تقريــرًا توضــح 
القواعــد علــى  فيــه واقــع ونتائــج تطبيــق هــذه 
المكلفيــن مــع مقارنتها بالســنة الســابقة باإلضافة 

ــال ذلــك. ــة حي ــات الهيئ ــات وتوصي إلــى مرئي
وبحســب هــذه القواعــد ُيقــدر وعــاء الــزكاة للمكلف 
الخاضــع لهــذه القواعــد بتحديــد رأس مــال يتناســب 
مــع حجــم نشــاط المكلــف وفقــًا للمعادلــة اآلتيــة: 
)المبيعــات/8( + ]المبيعــات 15 %[، وبمــا ال يقــل 

ورش عمل 
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عــن رأس المــال الــوارد فــي الســجل التجــاري أو 
مســتندات  أي  أو  للنشــاط  الازمــة  التراخيــص 
أخــرى يمكــن للهيئــة عــن طريقهــا تحديــد رأس 

المــال.

مضيفــًا أن المــادة الرابعــة مــن القواعــد نصــت 
عــن  آنفــًا  الــواردة  المبيعــات  تقــل  أال  علــى 
ضريبــة  إقــرار  فــي  عنهــا  المفصــح  المبيعــات 
إجمالــي  عــن  عبــارة  المضافــة، وهــي  القيمــة 
لــم  فــإن  الماليــة،  المكلــف  لســنة  المبيعــات 
فــي ضريبــة  للمكلــف مبيعــات مســجلة  يكــن 
القيمــة المضافــة فُتقــدر مبيعاتــه بعــدة معاييــر 

أكبــر. أيهــا  القواعــد«  »ســردتها 
تبســيط  فــي  الهيئــة  بــدور  الظاهــري  ونــوه 
اإلجــراءات وعزمهــا علــى تطبيــق قواعــد حســاب 
ــزكاة  ــري، ليصبــح حســاب ال زكاة مكلفــي التقدي

اإلقــرارات  تقديــم  فــي  مرونــة  وأكثــر  أســهل 
الزكويــة لمكلفــي التقديــري، الذيــن يشــكلون 
ــد  ــم يع ــث ل ــة، بحي ــن الهيئ ــن مكلفي ــة بي الغالبي
مكلفــو التقديــري بحاجــة لرفــع اإلقــرار فســتقوم 
فاتــورة  وتصــدر  آليــة  بطريقــة  بذلــك  الهيئــة 
اإلقــرار  عــرض  إمكانيــة  مــع  للمكلــف  الــزكاة 

وتعديلــه. 

للــدروس  باســتعراض  الورشــة  واختتمــت 
المســتفادة وعــرض كافــة التطــورات، واآلليــات 
التقديــري،  لمكلفــي  الــزكاة  لحســاب  الخاصــة 
لتوجيــه  للمتابعيــن  الفرصــة  أتيحــت  وبعدهــا 
وتــم  التفاعــل،  وزيــادة  والمقترحــات  األســئلة 
التعليــق عليهــا مــن قبــل القائميــن علــى أمــر 

الورشــة.
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اليوم الوطني الـ 90

حضور فّعال في المحافل العالمية.

تصنيف الهيئة في الفئة
الباتينية لمؤشر النضج اإللكتروني.

توثيق وتحسين أكثر من 155 إجراًء.

رفع االلتزام
الزكوي والضريبي
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أبنــاء المملكــة هــذه األيــام بالذكــرى  يحتفــل 
الـــ90 لليــوم الوطنــي، التــي ُتوافــق 23 ســبتمبر 
مــن كل عــام، وفــي هــذه المناســبة يبادلــون 
لمــا  والــوالء؛  والتقديــر  المحبــة  قيادتهــم 
ُيســتحضر فــي أذهانهــم مــن إنجــازات تاريخيــة، 
ــد صفــوف  ــت توحي ــة صاحب ــادئ نبيل ــم ومب وقي

هــذا البلــد العظيــم وأرجائــه علــى يــد الملــك 
بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  العزيــز  عبــد  المؤســس 
الــذي  ـ،  ثــراه  اللــه  ـ طّيــب  آل ســعود  فيصــل 
أســس دولــة قويــة اســتمدت دســتورها مــن 

كتــاب اللــه وســنة رســوله
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اليوم الوطني الـ 90

وبهــذه المناســبة، رفــع معالــي محافــظ الهيئــة 
بــن  ســهيل  المهنــدس  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
منســوبي  عــن  ونيابــًة  باســمه  أبانمــي،  محمــد 
الهيئــة التهنئــة لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود، ولســمو 
ولــي عهــده األميــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الدفــاع  وزيــر 
ــه – وللشــعب  ــن ســلمان - حفظهمــا الل محمــد ب
التســعين  الذكــرى  بمناســبة  الكريــم  الســعودي 

لليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية.

نهضة شــاملة
المناســبة:  بهــذه  تصريــح  فــي  أبانمــي  وقــال 
تاريخيــة  إنجــازات  اليــوم  هــذا  فــي  نســتحضر 
توحيــد صفــوف  نبيلــة صاحبــت  ومبــادئ  وقيــم 
هــذا الكيــان العظيــم وأرجائــه علــى يــد الملــك 
المؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل 
أبنــاؤه  ـ، وأكمــل  ثــراه  اللــه  ـ طّيــب  آل ســعود 
المســيرة مــن بعــده علــى هــذا النهــج القويــم”.

وأضــاف معاليــه: “وتنتظــم بادنــا العزيــزة فــي 
هــذا العهــد الميمــون نهضــة شــاملة بقيادة خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
بــن  األميــر محمــد  األميــن ســمو  عهــده  وولــي 
ســلمان - حفظهمــا اللــه – وفــق الرؤيــة الوطنيــة 
بادنــا،  قــدرات  تعكــس  التــي   2030 الطموحــة 
وهمــة المواطنيــن وصــواًل ألعلــى قمــم المجــد، 
وتؤكــد أن اقتصــاد المملكــة يملــك المقومــات 
التــي تؤهلــه للمزيــد مــن الريــادة، وتعمــل علــى 
توفيــر ســبل العيــش الكريــم للمواطنيــن ولــكل 

مقيــم علــى أرض المملكــة”.

للــزكاة  العامــة  الهيئــة  فــي  أننــا  وأّكــد معاليــه 
والدخــل نــدرك مســؤوليتنا تجــاه بلدنــا ومجتمعنــا 
فــي  بدورنــا  للقيــام  الجهــود  كافــة  ونبــذل 
المســاهمة بتنويــع مصــادر الدخــل إليجــاد اقتصــاد 
وطنــي قــوي ومتيــن، واضعيــن شــعار همــة حتــى 

القمــة نصــب أعيننــا.
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إنجــازات متالحقة
وفــي اليــوم الوطنــي الـــ90، تســتعرض الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل إنجازاتهــا فــي مجــال 
مــن  عــددًا  شــهدت  حيــث  والضريبــة،  الــزكاة 
القفــزات الُكبــرى، بينهــا تدشــين منصــة األداء 
الهــدف  كان  والتــي  الذكيــة،  األجهــزة  علــى 
والضرائــب  الــزكاة  بيانــات  جميــع  ربــط  منهــا 
وتحليلهــا،  وتصنيفهــا  واحــدة،  منصــة  فــي 
الســليمة،  القــرارات  اتخــاذ  فــي  للمســاعدة 

التــي تصــب فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة. 

للــزكاة  العامــة  الهيئــة  اســتراتيجية  وأثمــرت 
المحافــل  فــي  فّعــال  حضــور  عــن  والدخــل 
المملكــة  عضويــة  أبــرزه  مــن  كان  العالميــة، 
 14 مــن  المكونــة  التوجيهيــة  اللجنــة  فــي 
وتبــادل  للشــفافية  العالمــي  للمنتــدى  عضــو 
وذلــك  الضريبيــة،  لألغــراض  المعلومــات 
لمعاييــر  العالــم  دول  تطبيــق  لمتابعــة 

. فية لشــفا ا

جهــود متواصلة
فــي  للهيئــة  المتواصلــة  الجهــود  وأســهمت 
دفــع  تصنيــف  فــي  المملكــة  مرتبــة  تحســين 
ممارســة  ســهولة  مؤشــر  علــى  الضرائــب 
الدولــي  البنــك  يصــدره  والــذي  األعمــال، 
ــت المملكــة فــي المرتبــة 57  ســنويًا، حيــث حلَّ

 .78 المرتبــة  فــي  كانــت  أن  بعــد  عالميــًا، 
ــي األول  ــة مؤتمرهــا الدول كمــا أطلقــت الهيئ
بمســمى  الماضــي,  العــام  المنطقــة  فــي 
شــارك  والــذي  والضريبــة”،  الــزكاة  “مؤتمــر 
فيــه 3,500 زائــر، وشــاهده عــن ُبْعــد 10,000 

متابــع. 
الشــامل،  الجهــد  هــذا  ثمــرات  مــن  وكان 
عــددًا  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  حْصــد 
ــة  ــة فــي الفئ فــت الهيئ ــازات، إذ ُصنِّ مــن اإلنج
بيــن  اإللكترونــي  النضــج  لمؤشــر  الباتينيــة 
والــذي  المملكــة،  فــي  الحكوميــة  الجهــات 
اإللكترونيــة  التعامــات  برنامــج  يصــدره 

ــر(. )َيسِّ الحكوميــة 
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عمل مؤسســي
جــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تميزهــا  وَتوَّ
ســي فــي إدارة ضمــان الجــودة وخدمــة  المؤسَّ
العمــاء بعــدة شــهادات مــن المنظمــة الدوليــة 
للمعاييــر )ISO(، وهــي: شــهادة الجودة )27001 
ــدُّ  ــي ُتَع ISO(، وشــهادة )ISO 9001:2015(، الت
ــا  األكثــر شــهرة لبنــاء أنظمــة إدارة الجــودة، مّم
تلبيــة  علــى  قــادرة  الهيئــة  جعــل  فــي  يســاهم 
شــهادة  إلــى  باإلضافــة  المكلفيــن،  طلبــات 
ــا  )ISO 10002:2018( التــي تعتبــر معيــاًرا دوليًّ

لمعالجــة الشــكاوى، وزيــادة رضــا العمــاء.
ثــّم واصلــت الهيئــة تأكيــد تميزهــا المؤسســي 
بحصولهــا علــى شــهادة “ملتزمــون بالتميــز” مــن 
 ،)EFQM( الجــودة  األوروبيــة إلدارة  المنّظمــة 
االلتــزام  تحقيــق  مــن  بنجــاح  تمّكنــت  أن  بعــد 
األوروبــي  المؤسســي  التميــز  نمــوذج  بمعاييــر 
بهــدف االســتمرارية فــي تحســين األداء، وتقديــم 

خدمــات متميــزة مســتدامة، لتكــون بذلــك 

المملكــة  فــي  األولــى  الحكوميــة  المنظمــة 
التــي تحصــد هــذه الشــهادة فــي عــام 2020م.

االســتراتيجية العامــة وتحــول الهيئة
عملــت الهيئــة علــى إعــداد خطتهــا االســتراتيجية 
وانســجامًا   2030 المملكــة  رؤيــة  لمواكبــة 
والمتغيــرات  األولويــات  مــن  مجموعــة  مــع 
االســتراتيجية التــي تســاهم فــي تعزيــز وتوحيــد 
وزيــادة  اإليــرادات،  تحصيــل  أنشــطة  معاييــر 
التركيــز فــي نشــر التوعيــة والتثقيــف، وقيــاس 

المكلفيــن. رضــا  مــدى 
الهيئــة  اســتراتيجيتها، شــهدت  وبفضــل تطويــر 
مــن  تحولهــا  منــذ  أدائهــا  فــي  كبــرى  قفــزات 
ــق اســتراتيجية  ــة عامــة، لتنطل ــى هيئ ــة إل مصلح
2020ـ 2022 مــن رؤيــة تــم بناؤهــا مــع الشــركاء 
لضمــان  والمحاســبة  األعمــال  قطاعــات  فــي 
تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة، متضمنــة  

اليوم الوطني الـ 90



39

خل
لد

وا
ة 

كا
الز

4 أهــداف و6 ممكنــات، إلــى جانــب العديــد 
مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة 
ــة خــال عمــر  ــر أعمــال الهيئ األداء فــي تطوي

االســتراتيجية.
رفــع  فــي  االســتراتيجية  أهــداف  وتتلخــص 
تجربــة  وإثــراء  والضريبــي،  الزكــوي  االلتــزام 
وبنــاء منظومــة فعالــة، ودعــم  المكلفيــن، 

االقتصاديــة. التنميــة 

وعبــر هــذه االســتراتيجية تعمــل الهيئــة كدأبها 
علــى إشــراك أصحــاب المصلحــة، واســتصحاب 
مــن  الصــادرة  والماحظــات  اآلراء  جميــع 
العمــاء أو المكلفيــن، وإطــاق فــرق توعوية 
تثقيــف  علــى  تركــز  إدارة  وإنشــاء  متنقلــة، 
والمؤتمــرات  اللقــاءات  وتنظيــم  المكلفيــن 
تحســين  إلــى  وصــواًل  والضريبيــة،  الزكويــة 
الوعــي  معــدل  ورفــع  المكلفيــن  تجربــة 

ــك مــن  لديهــم، ورفــع نســبة التزامهــم، وذل
خــال إقامــة معــارض ومؤتمــرات ونــدوات 
وورش عمــل، وحمــات إعاميــة توعويــة، إلى 
جانــب العمــل علــى تيســير وتســهيل كل ســبل 
وقنــوات التواصــل مــع المكلفيــن بمــا يمّكــن 
الوجــه  علــى  بمهامهــا  القيــام  مــن  الهيئــة 
خدمــات  وتوفيــر  لتنظيمهــا،  وفًقــا  األكمــل 
عاليــة الجــودة للمنشــآت لمســاعدتهم علــى 

بالتزاماتهــم. الوفــاء 
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شملت إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية
تمديد مبادرات الهيئة لتحفيز االقتصاد ودعم القطاع الخاص

وهــي:  مبــادرات،  أربــع  التمديــد  وشــمل 
التقســيط  طلبــات  قبــول  فــي  التوســع 
اشــتراط  بــدون  المكلفيــن  مــن  المقدمــة 
ضريبــة  ســداد  وتأجيــل  المقدمــة،  الدفعــة 
لتكــون  الجمــارك  عبــر  المضافــة  القيمــة 
وتعجيــل ســداد طلبــات  اإلقــرار،  خــال  مــن 
المضافــة  القيمــة  لضريبــة  االســترداد 

الحقــًا. والفحــص 
وبإمــكان المكلفيــن الذيــن لديهــم اعتراضــات 
أو دعــاوى علــى قــرارات الهيئــة، تــم تقديمهــا 
قبــل تاريــخ 30 ســبتمبر 2020م ولــم يصــدر 
القضائيــة  الجهــة  مــن  نهائــي  قــرار  بشــأنها 
إلغــاء  مبــادرة  مــن  االســتفادة  المختصــة؛ 
الغرامــات واإلعفــاء مــن العقوبــات الماليــة 
ــر  ــخ األول مــن شــهر أكتوب دة مــن تاري ــدَّ الُمَم
حتــى الحــادي والثاثيــن مــن شــهر ديســمبر، 
بشــرط التــزام المكلــف بســداد أصــل الضريبــة 
المســتحقة، أو طلبــه تقســيطها خــال فتــرة 
تشــمل  ال  المبــادرة  أن  مؤكــدة  المبــادرة، 
حــق  فــي  أوقعــت  التــي  الماليــة  الغرامــات 

المكلــف بســبب مخالفــة تهــرب ضريبــي.

كمــا شــملت المبــادرات التــم تــم تمديدهــا 
العقوبــات  مــن  واإلعفــاء  الغرامــات  إلغــاء 
لــدى  المســجلين  المكلفيــن  عــن  الماليــة 
الهيئــة، والتــي تعفيهــم مــن غرامــات التأخــر 
فــي  والتأخــر  الضريبــي،  اإلقــرار  تقديــم  فــي 
ســداد الضريبــة المســتحقة، فــي حــال تقديــم 
قبــل  تقديمهــا  يجــب  كان  ضريبيــة  إقــرارات 
علــى  وترتــب  2020م،  مــارس   18 تاريــخ 
ــر اســتحقاق الغرامــات  ــا بشــكل متأخ تقديمه
النظاميــة، أو فــي حــال تعديــل إقــرار ســبق 
ضريبيــة  مبالــغ  عليــه  وترتــب  تقديمــه، 
الهيئــة أن  أكــدت  بالزيــادة، حيــث  مســتحقة 
المكلفيــن مــا زال بإمكانهــم االســتفادة مــن 
ــادرات الســابقة حتــى الثاثيــن مــن شــهر  المب

الجــاري. ســبتمبر 
ألنظمــة  الخاضعيــن  المكلفيــن  تَمّكــن  كمــا 
مــن  المملكــة  فــي  والضرائــب  الــزكاة 
بواجباتهــم  والوفــاء  الطوعــي  االمتثــال 
الضريبيــة باعتبــار هــذه الخطــوة مــن الهيئــة 
ــزكاة والدخــل ضمــن جهودهــا فــي  العامــة لل

الجــودة. عاليــة  خدمــات  تقديــم 

دعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المكلفيــن إلــى المســارعة باالســتفادة مــن مجموعــة مــن 
ــر المالــي واالقتصــادي علــى القطــاع الخــاص، والتــي تــم تمديدهــا حتــى  مبادراتهــا لتخفيــف األث
نهايــة 31 ديســمبر المقبــل فــي خطــوٍة تهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام المكلفيــن لتصحيــح 

أوضاعهــم الماليــة، وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم الزكويــة والضريبيــة.
وأوضحــت الهيئــة أن عــددًا مــن مبــادرات تخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي علــى القطــاع الخــاص 
التــي ُأطِلقــت فــي شــهر مــارس الماضــي، قــد تــم تمديدهــا لتحقيــق االســتفادة الكاملــة منهــا، 
والمحافظــة علــى دور القطــاع الخــاص فــي مشــروع التنميــة الوطنــي، وتمكيــن المنشــآت مــن 

تجــاوز تداعيــات فايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19(.

أربــع مبادرات شــملها التمديد
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2020م  مــارس  شــهر  فــي  الهيئــة  وأعلنــت 
اإلجــراءات  لتســهيل  المبــادرات،  مــن  حزمــة 
الزكويــة والضريبيــة علــى المكلفيــن ، تتماشــى 
مــع توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي للجهــات 

العالــم. حــول  الضريبيــة 

مــن  اســتفادوا  مكلــف  ألــف   637
لمبــادرة: ا

وأوضحــت الهيئــة أن أكثــر مــن 637 ألــف مكلــف 
والســداد  اإلقــرار  تأجيــل  مبــادرة  مــن  اســتفادوا 
للــزكاة، بينمــا اســتفاد أكثــر مــن 5 آالف مكلــف مــن 
مبــادرة تأجيــل اإلقــرار والســداد لضريبــة الدخــل، 
مؤكــدة أن هنــاك أكثــر مــن 28 منشــأة مســتفيدة 
مــن مبــادرة تأجيــل اإلقــرار والســداد لضريبــة الســلع 
االنتقائيــة، وأكثــر مــن 818 مكلفــًا سيســتفيدون 
مــن مبــادرة تأجيــل ســداد ضريبــة الســلع االنتقائيــة 

ــن المســجلين. فــي الجمــارك للمكلفي
أن  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وأضافــت 
المبــادرات شــملت تأجيــل اإلقــرار والســداد لضريبــة 
أكثــر  منهــا  سيســتفيد  التــي  المضافــة  القيمــة 
ســداد  تأجيــل  ومبــادرة  مكلــف،  ألــف   228 مــن 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الجمــارك للمكلفيــن 
المســجلين التــي سيســتفيد منهــا أكثــر مــن 213 

ألــف مكلــف.
وأشــارت الهيئــة إلــى أن مبــادرة تعليــق غرامــات 
التأخــر بســداد األقســاط شــملت جميــع المكلفيــن 
المســجلين الذيــن لديهــم أقســاط تســتحق خــال 
منــح  مبــادرة  شــملت  بينمــا  المبــادرة،  مــدة 
الشــهادات الزكويــة بــا قيــود عــن إقــرارات 2019 
أكثــر مــن 534 ألــف مكلــف مســتفيد، فــي حيــن من 
المتوقــع أن يصــل عــدد المكلفيــن المســتفيدين 
ــى  ــات االســترداد إل ــل دفــع طلب ــادرة تعجي مــن مب

أكثــر مــن 9 آالف مكلــف مســتفيد.

اســتفاد  الخــاص  القطــاع  أبانمــي: 
المبــادرات: مــن 

ــة  ــي محافــظ الهيئ وفــي ذات الســياق، أكــد معال
بــن  ســهيل  المهنــدس  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
محمــد أبانمــي، اســتفادة عــدد كبيــر مــن المنشــآت 
فــي القطــاع الخــاص مــن حزمــة المبــادرات التــى 
كورونــا  جائحــة  آثــار  لتخفيــف  الهيئــة  أطلقتهــا 
المســتجد، وقــال: »إن عــدد المبــادرات بلــغ )15( 
مبــادرة، اســتهدفت تقديــم تســهيات للُمكلفيــن، 
مــن أبرزهــا تأجيل تقديم وســداد اإلقرارات، وتعليق 
فــرض الغرامــات وإيقــاف الخدمــات، إضافــًة إلــى 
إجــراءات لإلفصــاح الطوعــي لالتزامــات الضريبــة 
الغرامــات  مــن  واإلعفــاء  عنهــا،  المفصــح  غيــر 
ــن  ــن الخاضعي ــع الُمكلفي ــك لجمي ــى ذل ــة عل المترتب
دليــًا  أصــدرت  الهيئــة  أن  موضًحــا  للضرائــب«، 

يوضــح آليــة تطبيــق المبــادرات.

وأضــاف معاليــه أن حزمــة المبــادرات تشــمل جميــع 
ــرة أو  ــرة أو صغي ــن أفــرادًا أو منشــآت كبي المكلفي
الملتزميــن،  غيــر  المكلفيــن  وكذلــك  متوســطة، 
ــر مــن 10 آالف  ــة تلقــت أكث ــال: »إن الهيئ ــث ق حي
مــن  االســتفادة  كيفيــة  عــن  لاستفســار  اتصــال 
 66 لديهــا  الهيئــة  أن  إلــى  مشــيًرا  المبــادرات«، 
ــة بطــرق االســتفادة مــن  ــة للتوعي خدمــة إلكتروني
المبــادرات وتســهيل اإلجــراءات، وتنــوي إطــاق 
خدمــات جديــدة قريًبــا، منوًهــا بــأن عمليــة تأجيــل 
لجميــع  الســيولة  توفيــر  فيهــا  يقصــد  الســداد 
ــاء  ــاوز األزمــة، واإليف ــى تســتطيع تج المنشــآت حت
بمتطلباتهــا الماليــة، مؤكــًدا فــي ذات الســياق أن 
الهيئــة تتابــع التطــورات المتعلقــة بالجائحــة كافــة 

بشــكل مســتمر«.
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غرفة الرياض تثمن دور الهيئة
مــن جهــة أخــرى، ثّمــن رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الريــاض عجــان العجــان، دور الهيئــة فــي التجــاوب 
مــع القطــاع الخــاص والمســارعة فــي تقديــم الحلــول للتحديــات التــي تواجههــا المنشــآت فيمــا يخــص 
ــادرات وصفهــا بالقّيمــة، لمســاعدة القطــاع  ــه مــن مب ــب، مشــيًدا بمــا أطلقت ــزكاة والضرائ ســداد ال
الخــاص فــي التصــدي لجائحــة كورونــا، كمــا عبــر عــن شــكره لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن – حفظهمــا اللــه – علــى مــا قدمــوه مــن 

دعــم للقطــاع الخــاص، مــن خــال حزمــة مبــادرات الدعــم المالــي.

ودعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المكلفيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات 
ــز االقتصــاد  ــادرات تحفي ــل الخــاص بمب ــى الدلي ــى االطــاع عل ــم تمديدهــا، إل ــي ت ــادرات الت حــول المب

Gazt.gov.sa ودعــم القطــاع الخــاص، وذلــك عبــر موقــع الهيئــة اإللكترونــي
أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز االتصال )19993(

والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام األسبوع
)Gazt_Care@( أو حساب العناية بالعماء على تويتر

)info@gazt.gov.sa( أو البريد اإللكتروني
gazt.go .و عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة
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خدمات المركز
وتتمثــل الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز الســعودي 
جهــات  ســبع  خدمــات  تســهيل  فــي  لألعمــال 
ووزارة  التجــارة،  وزارة  خدمــات  تشــمل  حكوميــة 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، والهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل، ووزارة الشــؤون البلديــة 
والمؤسســة  االســتثمار،  ووزارة  والقرويــة، 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، وخدمــات التوثيــق 

“مــراس”. خدمــات  إلــى  باإلضافــة 

أهم برامج المركز
مــن  العديــد  لألعمــال  الســعودي  المركــز  يقــدم 
األنشــطة واألعمــال والبرامــج التــي أقرهــا مجلــس 

الــوزراء وتتمثــل تلــك البرامــج فــي:
)1( منصة مراس: 

تهــدف  التــي  الموحــدة  الوطنيــة  المنصــة  وهــي 
التجــاري.  العمــل  بــدء  إجــراءات  لتســهيل 

)2( قوائم:
للقوائــم  اإللكترونــي  اإليــداع  برنامــج  يهــدف   
الماليــة “قوائــم” إلــى تعزيــز الثقــة فــي البيانــات 
القوائــم  جمــع  خــال  مــن  والمحاســبية  الماليــة 

للمنشــآت. الماليــة 

المملكة األولى في سهولة 
ممارسة األعمال

ويحظــى النشــاط االقتصــادي الــذي يقدمــه المركــز 
الســعودي لألعمــال وعــدد من الجهــات ذات الصلة 
المحليــة  المؤسســات  مــن  واستحســان  بإشــادة 
الدوليــة وانعكــس ذلــك إيجابــًا مــن خــال المكانــة 
التــي تتمتــع بهــا المملكــة عالميــًا، حيــث احتلــت 
المملكــة المرتبــة األولــى عالميــًا واألكثــر تقدمــًا 
األعمــال  ممارســة  ســهولة  تقريــر  فــي  وإصاحــًا 

2020م الصــادر مــن مجموعــة البنــك الدولــي.

تعزيز دور القطاع الخاص
مــن  كل  فــي  فروعــًا  يتخــذ  الــذي  المركــز  يتميــز 
الريــاض وجــدة والدمــام، بتقديــم أفضــل الخدمــات 
االقتصاديــة التــي ســاهمت بدورهــا فــي تطويــر 
أعمــال القطــاع الخــاص والــذي ســاهم بــدوره فــي 
دعــم االقتصــاد الوطنــي وذلــك مــن خــال تقديــم 
خدمــات  فــي  تتمثــل  شــاملة  حكوميــة  خدمــات 
ذات  الخدمــات  مــن  وغيرهــا  األعمــال  تراخيــص 

الصلــة.

بالنجــاح ســطره المركــز الســعودي  ســجل حافــل 
منصــة  أكبــر  يعتبــر  حيــث  االقتصاديــة،  لألعمــال 
انطــاق لدخــول عالــم ريــادة األعمــال وممارســة 
مــن  وجيــزة  فتــرة  وخــال  التجاريــة،  األنشــطة 
المركــز  ســاهم  2020م،  مــارس  فــي  تدشــينه 
ــدء وممارســة  ــراءات ب ــر فــي تيســير إج بشــكل كبي

وفقــا  األعمــال  ورائــدات  لــرواد  التجــاري  العمــل 
ألفضــل الممارســات العالميــة، إلــى جانــب تقديــم 
لــرّواد  المثاليــة  البيئــة  وتوفيــر  الخدمــات  أرقــى 
األعمــال التــي تمكنهــم مــن الوصــول إلــى مراقــي 

البيزنــس. وعالــم  النجــاح 

المركز السعودي لألعمال..
منصة انطالق للمستثمرين 

ورواد األعمال

تقارير
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للحقــوق علــى األمــوال  الموحــد  الســجل   )3(
المنقولــة: وهــو ســجل إلكترونــي يختــص فــي 
إشــهار حقــوق الضمــان فــي األمــوال المنقولــة 
فــي  والبحــث  وإنهائهــا  عليهــا  والتعديــل 
تقاريــر  واســتخراج  فيــه  المســجلة  اإلشــهارات 
البحــث المعتمــدة ويهــدف إلــى تســجيل ونشــر 
بوجــود  تفيــد  والتــي  المــأل  علــى  اإلشــهارات 
ــة  ــى المــال المنقــول والمقــدم كضمان حــق عل
إلــى الدائــن “المضمــون لــه” كمــا يحصــل مــن 
أشــهر حقــه أواًل علــى أولويــة فــي التنفيــذ علــى 
الضمانــة فــي حــال تعثــر المديــن “الضامــن” فــي 

ســداد الديــن.
“مــراس”  منصــة  خــال  مــن  المركــز  ويمنــح 
المبتدئيــن  األشــخاص  مــن  للعديــد  الفرصــة 
مــن  ويمكنهــم  واألعمــال  المــال  عالــم  فــي 
بــدء ممارســة أنشــطتهم وأعمالهــم التجاريــة 
المركــز  يقــدم  حيــث  ويســر،  ســهولة  بــكل 
ــة  ــه لجمهــور رجــال المــال واألعمــال طيل خدمات
ــام األســبوع مــن األحــد وحتــى الخميــس مــن  أي
ــى الرابعــة عصــرًا. ــًا وحت الســاعة التاســعة صباح

خدمات دون ختم المنشأة
المركــز  التــي يقدمهــا  التســهيات  بيــن  ومــن 
الســعودي لألعمــال مــن خــال منصــة “مــراس” 
بــدء  مــن  األعمــال  ورائــدات  رواد  تمكيــن 
ختــم  إلــى  الحاجــة  دون  التجاريــة  أنشــطتهم 
المنشــأة األمــر الــذي وجــد القبــول والتفاعــل 
مــن أوســاط عديــدة لــدى الشــباب، باإلضافــة 
إلــى تمكيــن رواد األعمــال مــن بــدء أنشــطتهم 
ــح حســاب بنكــي،  ــى فت ــة دون الحاجــة إل التجاري
أعمالهــن  بــدء  مــن  النســاء  تمكيــن  بجانــب 
ــك مــن  ــي األمــر وذل ــة دون موافقــة ول التجاري

“مــراس”. منصــة  خــال 

اختصار الوقت والمسافات
مــن  لألعمــال  الســعودي  المركــز  ويســعى 
خــال منصاتــه المختلفــة إلــى اختصــار الوقــت 
والمســافات حتــى يتمكــن رواد األعمــال مــن 
بــدء أعمالهــم التجاريــة ابتــداًء من ســهولة إصدار 
ــة مــن الجهــات  ــة األنشــطة التجاري رخــص مزاول
الحكوميــة بــكل ســهولة ويســر، ويســمح المركــز 
رخــص  إصــدار  التجــارة  عالــم  فــي  للمبتدئيــن 
ــر  ــوا عب النشــاط التجــاري الخــاص بهــم أينمــا كان

تطبيــق “مــراس”.

180 ثانية نحو االنطالق
نجــح المركــز الســعودي لألعمــال فــي تصميــم 
برامــج وتطبيقــات مــن شــأنها مســاعدة رواد 
بــدء  مــن  والمســتثمرين  األعمــال  ورائــدات 
حيــث  قياســي،  زمــن  فــي  التجــاري  نشــاطهم 
“مــراس”  منصــة  خــال  مــن  المركــز  يســمح 
للشــباب مــن بــدء نشــاطهم التجــاري واالنطاق 
نحــو عالــم األعمــال بضغطــة زر وتمكينهــم مــن 
ثانيــة   )180( خــال  مؤسســاتهم  إنشــاء  بــدء 

فقــط.
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تحويل األفكار إلى حقيقة
يعمــل المركــز الســعودي لألعمــال مــن خــال الخدمــات التــي يقــوم بتقديمهــا لجمهــور رواد ورائــدات 
األعمــال والمســتثمرين علــى المســاعدة فــي تحويــل األفــكار إلــى حقائــق مثمــرة علــى أرض الواقــع وذلــك 
ــدء النشــاط  ــة الرئيســية للحصــول علــى الســجل التجــاري وب ــر البواب مــن خــال منصــة “مــراس” والتــي تعتب

التجــاري واالســتثماري.

تجديد السجل التجاري
تضمنــت الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز خدمــة تجديــد الســجل التجــاري بــكل ســهولة ويســر، حيــث يســمح 
المركــز عبــر منصــة “مــراس” اإللكترونيــة لــرواد ورائــدات األعمــال والمســتثمرين مــن تجديــد الســجل التجــاري 

قبــل 90 يومــًا مــن انتهائــه.

تحويل المؤسسة إلى شركة
وكمــا يهــدف المركــز الســعودي لألعمــال إلــى تشــجيع رواد ورائــدات األعمــال والمســتثمرين يســعى أيضــا 
إلــى توفيــر بيئــة خصبــة لنمــو وازدهــار األعمــال التجاريــة الخاصــة بهــؤالء المســتثمرين، حيــث يســاعد المركــز 
مــن خــال التعامــل اإللكترونــي عبــر منصــة “مــراس” فــي تحويــل المؤسســات التجاريــة إلــى شــركات مــن 

خــال يــوم عمــل واحــد.

العمل خالل العطالت
لتشــجيع المســتثمرين ورواد األعمــال مــن مزاولــة انشــطتهم التجاريــة فــي أي وقــت مــن األوقــات يعمــل 
المركــز مــن خــال فروعــه فــي الريــاض وجــدة والدمــام عبــر التواصــل اإللكتروني خــال عطلة نهاية األســبوع، 

وذلــك لبــدء ممارســة األعمــال التجاريــة بــدون رســوم إضافيــة.

تقارير
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الخدمات اإللكترونية للمركز عبر منصة »مراس«

إمكانية تجديد سجلك التجاري 
قبل 90 يومًا من انتهائه.

بدء األعمال التجارية بدون 
ختم المنشأة.

منشآتك خال 180
ثانية فقط.

استقبال طلبات المستثمرين 
ورواد األعمال خال الُعطات.

ممارسة أعمالك التجارية 
بدون حساب بنكي.

يسمح للنساء بمزاولة أعمالهن التجارية 
بدون موافقة ولي األمر.

12

4

5

3

6

180180
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تطور عمل وأداء الهيئة
»بعيون رجال أعمال وخبراء ومختصين في االقتصاد«

عجالن العجالن: السياسة الضريبية في المملكة تستهدف تحقيق التوازن االقتصادي

د. باعشن: دور بارز للهيئة في التثقيف الضريبي والتوعية االجتماعية

العفالق: الهيئة اعتمدت أفضل الممارسات العالمية

فواز الفواز: تميز في الرقمنة واإلبداع والبيانات والتحليل

حجي: جهود الهيئة التطويرية ساهمت في رفع مستوى األداء

أكــد اقتصاديــون وخبــراء فــي المــال واألعمــال، أن االقتصــاد الســعودي حقــق العديــد مــن المنجــزات 
ــزكاة والدخــل  ــة المملكــة 2030م، مــن أهمهــا منجــزات الهيئــة العامــة لل التنمويــة منــذ إعــان رؤي
والتــي جــاءت فــي ظــل العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد العالمــي فــي ظــل تفشــي جائحــة 
فيــروس كورونــا »COVID-19«، ممــا يتطلــب مــن الــدول بــذل المزيــد مــن الجهــود للحفــاظ علــى 

االســتقرار المالــي، ودعــم النمــو االقتصــادي.
 والمملكــة اآلن تشــهد تحــواًل اقتصاديــًا واجتماعيــًا كبيــرًا، بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ــز -  ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب ــر محمــد ب ــي عهــده األمي ــز آل ســعود، وســمو ول ــد العزي ــن عب ســلمان ب
ــي  ــة المملكــة 2030 الت ــع اقتصــادي ونمــو مســتدام فــي إطــار رؤي ــق تنوي ــه -، لتحقي حفظهمــا الل

ــع مصــادر الدخــل. ــج الملموســة لتنوي ــي ثمارهــا مــن خــال النتائ ــدأت تؤت ب
خبــراء المــال واألعمــال واالقتصاديــون تناولــوا بالشــرح دور الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ومبادراتها 
مــن أجــل تحفيــز القطــاع الخــاص وخطــط التنميــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة، انطاقــًا مــن دفــع عجلــة 

التطــور واستشــعار الواجــب الوطنــي فــي مثــل هــذه الظــروف الطارئــة االســتثنائية.
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عجالن العجالن: تعاون وثيق بين الهيئة وغرفة الرياض

ــة فــي  أكــد رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة التجاري
أن  العجــان،  عبدالعزيــز  بــن  عجــان  الريــاض 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية عملــت 
ــة  ــر المالي ــى تطوي ــة عل خــال الســنوات الماضي
العامــة، ومراجعــة جميــع األنظمــة والتشــريعات 
االقتصاديــة  والمتغيــرات  التطــورات  لتواكــب 
تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  والدوليــة،  المحليــة 
مســتهدفات برامــج الرؤيــة، وهــو األمــر الــذي 
تطلــب تطبيــق إصاحــات ماليــة وهيكليــة خــال 

الســنوات الماضيــة لتنويــع مصــادر الدخــل،

كمــا البــد أن نشــير إلــى التعــاون الوثيــق بيــن 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وغرفــة الريــاض، 
النــدوات  مــن  عــدد  تنظيــم  عــن  أثمــر  الــذي 
وورش العمــل والمحاضــرات التــي اســتهدفت 
تعريــف رجــال وســيدات األعمــال بطــرق حســاب 
الــزكاة والضرائــب وفــي شــتى المجــاالت ذات 
ــع  ــى الدف ــود إل ــي تق ــة والت ــة االقتصادي العاق

بعجلــة التنميــة.

وأوضــح عجــان العجــان، أن السياســة الضريبيــة 
فــي المملكــة تســتهدف تحقيــق التــوازن بيــن 
ــث  ــة، حي ــة للدول ــة واالقتصادي األهــداف المالي
تراعــي الحفــاظ علــى االســتدامة الماليــة علــى 
يضمــن  وبمــا  والطويــل،  المتوســط  المدييــن 
تحفيــز معــدالت النمــو االقتصادي إدراًكا منا بأن 

السياســات الماليــة ســواًء علــى جانــب اإليرادات 
ــركات النمــو  ــد أهــم مح ــات تشــكل أح أو النفق
فــي القطــاع غيــر النفطــي، وهنــا تكمــن أهميــة 
التــوازن فــي عمليــة التخطيــط المالــي بيــن حجــم 
اإليــرادات الممكــن تحقيقهــا ومــا يقابلــه مــن 
قــدرة علــى اإلنفــاق علــى األنشــطة والقطاعات 

ــة المســتهدفة. ــة واالجتماعي االقتصادي

أصداء
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نظام جباية جديد للزكاة

الخبير االقتصادي باعشن: أدوار ومهام اقتصادية ملموسة

وأثنــى رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الريــاض علــى دور 
الهيئــة فــي إطــاق مشــروع الضريبــة االنتقائيــة، 
والبــدء بتحصيــل إيراداتهــا، ودعــم تطبيقهــا بإعــداد 
إجــراءات  وتصميــم  واللوائــح  التنفيذيــة،  النظــام 
العمــل، وتوفيــر وتطبيــق النظــام التقنــي والتوعيــة 
والتواصــل، ومتابعــة الشــركاء للتأكد مــن  التزامهم 

بالوفــاء بواجباتهــم النظاميــة. 
إمكاناتهــا  بتطويــر  قامــت  الهيئــة  أن  مضيفــًا 
المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  وإدارة  إلطــاق 

أكــد الخبيــر االقتصــادي الدكتــور عبدالرحمن باعشــن 
رئيــس مركــز الشــروق للدراســات االقتصاديــة فــي 
معالجــات  بوضــع  الســعودي  التوجــه  أن  جــازان، 
ضريبــة القيمــة المضافــة، ودخولهــا حيــز التنفيــذ 
يصــب فــي تعزيــز االقتصــاد وســد الثغــرات الطارئــة 
ــات  ــق بأســواق القطاع ــا أســباب تتعل ــي تحدثه الت
المختلفــة، خاصــة أن الدولــة مازالــت تهتــم بقطــاع 
النفــط وهــو القطــاع األوفــر حظــًا اقتصاديــًا مــن 
ــزز برامــج  ــة تع ــر أن سياســة الدول ــث الدخــل، غي حي
تنويــع االقتصــاد وإدخــال قطاعــات اقتصاديــة أخرى 

لتشــارك فــي الدخــل فــي خزينــة الدولــة.

بمعالجــة  المعنيــة  المؤسســة  أن  باعشــن  وبّيــن 
ــدًا الهيئــة العامــة  ضريبــة القيمــة المضافــة وتحدي
للــزكاة والدخــل، التــي أهابــت بجميــع المســجلين 
فــي ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى التحقــق مــن 
جاهزيــة منشــآتهم، والتعــرف علــى كافــة األحــكام 
ــة، مــع  ــل نســبة الضريب ــة المرتبطــة بتعدي االنتقالي

للمشــاركة  المؤهلــة  المنشــآت  ومســاعدة 
مــع الحكومــة فــي  دعــم إدارة الضريبــة ووضــع 
وصــول  وتســهيل  األساســية،  االحتياجــات 
المنشــآت للجاهزيــة للضريبــة، والحصــول علــى 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  المنشــآت  بيانــات 
التعــاون  أن محــاور  إلــى  العاقــة.  الفًتــا  ذات 
بيــن الهيئــة وغرفــة الريــاض غطــت عــدًدا مــن 
المجــاالت التــي تخــص الــزكاة الشــرعية، وضريبــة 
الســلع االنتقائيــة، وضريبــة القيمــة المضافــة.

التــي  الضريبيــة  الفاتــورة  عناصــر  مــن  التأكــد 
الرقــم  الشــراء،  تاريــخ  المتجــر،  اســم  تشــمل 
المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  وخانــة  الضريبــي، 
مشــيرًا إلــى أن ذلــك يعــزز جديــة منهــج تنفيــذ 
اقتصاديــة  كقيمــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

وضروريــة. مهمــة 
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هاني العفالق: الهيئة اتبعت أفضل الممارسات العالمية
رئيــس اللجنــة التجاريــة بغرفــة الشــرقية، األســتاذ 
ــة العامــة  ــرى أن الهيئ ــق ي ــن حســن العفال ــي ب هان
للــزكاة والدخــل اعتمــدت خــال مســيرتها اآلنيــة 
العالميــة، مــع تطويــر  الممارســات  علــى أفضــل 
وتطبيــق أنظمــة متقدمــة إلدارة الزكاة والضرائب.

ضريبــة  لمشــروَعْي  الفّعــال  التطبيــق  منهــا  كان 
القيمــة المضافــة، وضريبــة الســلع االنتقائيــة، إلــى 
جانــب إنشــاء لجــان التســوية، إضافــة إلــى إطــاق 
مشــروَعْي تســعير المعامــات، واألختــام الضريبيــة 

ــة. الرقمي

الماضَييــن شــهدا  العاَميــن  العفالــق: »إن  وقــال 
إطــاق منصــة األداء علــى األجهــزة الذكيــة، التــي 
الــزكاة  بيانــات  جميــع  ربــط  منهــا  الهــدف  كان 
والضرائــب فــي منصة واحــدة، وتصنيفها وتحليلها، 
التــي  الســليمة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  للمســاعدة 

تصــب فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة«.

وأضــاف: »إن الهيئــة تميــزت فــي مبادراتهــا خدمــة 
للقطــاع الخــاص واألفــراد، حيــث شــملت المبادرات 
التــم تــم تمديدهــا، إلغــاء الغرامــات واإلعفــاء مــن 
العقوبــات الماليــة عــن المكلفيــن المســجلين لــدى 
الهيئــة، والتــي تعفيهــم مــن غرامــات التأخــر فــي 

تقديــم اإلقــرار الضريبــي، 

والتأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة، فــي حــال 
ــل  ــة كان يجــب تقديمهــا قب ــم إقــرارات ضريبي تقدي
تاريــخ 18 مــارس 2020م، وترتــب علــى تقديمهــا 
النظاميــة،  الغرامــات  اســتحقاق  متأخــر  بشــكل 
أو فــي حــال تعديــل إقــرار ســبق تقديمــه، وترتــب 
حيــث  بالزيــادة،  مســتحقة  ضريبيــة  مبالــغ  عليــه 
أكــدت الهيئــة علــى أن المكلفيــن مــا زال بإمكانهــم 

االســتفادة مــن المبــادرات الســابقة«.

أصداء
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 فواز الفواز: إدارة زكوية تّتسم بالتميز التشغيلي
وفــي الســياق ذاتــه تحــدث الكاتــب االقتصــادي 
فــواز بــن حمــد الفــواز عــن رحلــة النجــاح التــي 
بدأتهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي عــام 
اســتراتيجيتها  الهيئــة  دشــنت  فقــد  2018م، 
تضــع  والتــي  2022م(،   – )2020م  الجديــدة 
ــزام الزكــوي والضريبــي  نْصــب عينيهــا رفــع االلت

بيــن المكلفيــن
وإثــراء تجربتهــم فــي االســتفادة مــن خدمــات 

الهيئــة، وبنــاء منظومــة إداريــة َفّعالــة، 
فــي  معتمــدًة  االقتصاديــة،  التنميــة  ودعــم 
ذلــك علــى عــدٍد مــن الُمَمّكنــات االقتصاديــة، 
وهــي: الرقمنــة واإلبــداع، البيانــات والتحليــل، 
الزكــوي  واليقيــن  الشــفافية  إلــى  باإلضافــة 
المســتقبل،  أجــل  مــن  وكفــاءات  والضريبــي، 
والتعــاون؛  والتكامــل  التشــغيلية،  والمرونــة 

لتكــون الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بحلــول 
تّتســم  وضريبيــة،  زكويــة  إدارة  2023م  عــام 
متكاملــة  تجربــة  وتقــدم  التشــغيلي،  بالتميــز 
للمكلفيــن، مــن خــال منظومــة شــاملة مــن 

الرقميــة. الخدمــات 

عبدالعزيز حجي: الجهود التطويرية بالهيئة ساهمت في رفع 
مستوى األداء

وأشــار نائــب رئيــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة فــي 
ينبــع عبــد العزيز بن فيصل حجي إلى التغيــرات وإعادة 
الهيكلــة والتحــوالت التــي تمــت لتمكيــن الهيئــة من 
ــًا لمســتهدفات  ــا وفق ــم خدماته أداء دورهــا وتقدي

رؤيــة المملكــة 2030.

وتنــاول حجــى مهــام الهيئــة وتوضيــح دورهــا فــي 
جبايــه الــزكاة الشــرعية ممــن يمارســون األنشــطة 
التجاريــة فــي المملكة، إضافــًة إلى تنفيذ االتفاقيات 

الدوليــة فــي مجــال الضرائــب الثنائيــة والمتعددة 
األطــراف، والعمــل علــى نشــر الوعــي الزكــوي 
والضريبــي بيــن المكلفيــن لتنميــه مبــدأ االلتــزام 
الطوعي لديهم  بما يضمن تجاوبهم مع الهيئة. 
وكذلــك تعــاون الهيئــة مع الجهــات الدولية لنقل 
التجــارب األفضــل المعمــول بهــا عالميــًا، وتمثيــل 
المملكــة فــي الخارج. وأكد حجــي على أن الجهود 
التطويريــة بالهيئــة ســاهمت فــي رفــع مســتوى 
وتحديــث  العمــل  مجــاالت  كافــة  فــي  األداء 
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األنظمــة، لتواكــب التطــور الــذي تشــهده، وقــد 
شــهد العاَمــان الماضيــان تدشــين منصــة األداء 
علــى األجهــزة الذكيــة، والتــي كان الهــدف منهــا 
ربــط جميــع بيانــات الــزكاة والضرائــب فــي منصــة 
واحــدة، وتصنيفهــا وتحليلهــا، للمســاعدة فــي 
اتخــاذ القــرارات الســليمة، التــي تصــب في تحقيق 
أهــداف الهيئــة. وعلــى صعيــد خدمــة المكلفيــن 

بالــزكاة والضرائــب

أضــاف نائــب رئيــس غرفــة ينبــع أن الهيئــة عملــت 
علــى إثــراء تجربــة عمائهــا بتحســين منظومــة 
تقديــم  إجــراءات  وتحســين  التقنيــة  حلولهــا 
الخدمــات، فقــد تــم فــي ســبيل ذلــك توثيــق 
وتســريعها،  اإلجــراءات  مــن  الكثيــر  وتحســين 
وتدشــين العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة، مــع 

ثة، ممــا نتــج عنــه  إصــدار نمــاذج اإلفصــاح الـــُمحدَّ
ارتفــاع فــي مؤشــر رضــا المكلفيــن فــي المملكــة، 
ــى %80 وهــو  ــة عــام 2019م إل ليصــل فــي نهاي
رقــم يعبــر عــن مســتوى النجــاح الــذي حققتــه 

الهيئــة.

التجاوب مع القطاع الخاص

ــة  ــاض معــددًا أدوار الهيئ ــس غرفــة الري ــاد رئي وع
مــع  التجــاوب  فــي  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
القطــاع الخــاص، والمســارعة فــي تقديــم الحلــول 
للتحديــات التــي تواجههــا المنشــآت فيمــا يخــص 
ســداد الــزكاة والضرائــب، مشــيًدا بمــا أطلقتــه 
لمســاعدة  بالقّيمــة،  وصفهــا  مبــادرات  مــن 
القطــاع الخــاص فــي التصــدي لجائحــة كورونــا، 
المالــي.  الدعــم  مبــادرات  حزمــة  خــال  مــن 
مضيفــًا أن الهيئــة تميــزت بخدماتهــا اإللكترونيــة 

ــذي يســتقبل باغــات  ــل نظــام »فاحــص« وال مث
التهــرب الضريبــي، ويمّكــن موظفــي الهيئــة مــن 
أداء مهامهــم وإجراءاتهــم فــي الفحص الميداني 
يقــوم  حيــث  الملتزمــة،  غيــر  المنشــآت  علــى 
النظــام بتســهيل عمليــة تعييــن المهــام واعتمــاد 
ــى رفــع جــودة العمــل  ــؤدي إل ــراءات، ممــا ي اإلج
اإلدارة  وســهولة  اإلجــراءات  وتســريع  الرقابــي، 
والمتابعــة والحصــول علــى التقاريــر اإلحصائيــة

أصداء
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تعزيز التوعية 

التعريف بضريبة القيمة المضافة

ويــرى  الخبيــر االقتصــادي باعشــن، أن هنــاك ضــرورة 
ــد  ــة التقي ــة االجتماعيــة وأهمي ــز التوعي ــة تعزي لعملي
االنتقاليــة  لألحــكام  اإلرشــادي  الدليــل  بمراجعــة 
المتعلقــة برفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة، 
وااللتــزام باللوائــح التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة  
»الــزكاة والدخــل«، وتعــاون المســتهلكين  معهــا 
واإلبــاغ عــن أي منشــأة مخالفــة فــي حال عــدم توفر 
تلــك العناصــر، مشــيرًا إلــى أن مســألة دخــول ضريبــة 
القيمــة المضافــة المعدلــة مــن 5 إلــى 15 فــي المئة 
حيــز التنفيــذ علــى جميــع الســلع والخدمــات الخاضعــة 
لهــا فــي األســواق التجاريــة الســعودية، طبقــًا لألمــر 

ــة  ــة بالشــرقية أن الهيئ ــة التجاري ــس الغرف ــر رئي وذك
العامــة للــزكاة والدخــل لعبــت دورًا تثقيفيــًا وإرشــاديًا 
بــارزًا بالتعريــف بضريبــة القيمــة الُمضافــة وتطبيقهــا 
ــف  ــرة والمتوســطة، والتعري ــى المنشــآت الصغي عل
بماهيــة ضريبــة القيمــة الُمضافــة والخطــوات الازم 
اتباعهــا مــن قبــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
لعمليــة التســجيل فيهــا، والكيفيــة التــي يتــم مــن 
ــي  ــم اإلقــرار الضريب خالهــا احتســابها وطريقــة تقدي
وكافــة المرتكــزات التـــي ُتبنــى عليهــا آليــة التقديــم.
العامــة  الهيئــة  دور  »إن  العفالــق:  هانــي  وقــال 
للــزكاة والدخــل تشــّكل جــزًءا مهمــًا مــن عناصــر إدارة 
السياســة الماليــة، كمــا هــو متعــارف عليــه فــي 
االقتصــادات األخــرى، وقــد اســتوجب دور الهيئــة 

الملكــي مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
ــة. والمتضمــن رفــع نســبة الضريب

مشــيرًا إلــى أن ذلــك أيضــا يعزز ثقافة المســتهلك 
الســلوك  تلتــزم  أن  فــي  البائــع  تقبــل  مــع 
الترشــيد  حيــث  مــن  المتــوازن  االســتهاكي 
وتخفيــف العــبء النفســي لــدى البعــض جــراء قلة 
الدخــل مــع زيــادة الصــرف، فــي ظــل التزامــات 
أخــرى مرهقــة تتعلــق باإليجــارات واالســتهاك 
اليومــي والعــاج واألقســاط والقــروض البنكيــة 

الماليــة. والمؤسســات 

فــي ظــل التحــول الــذي تشــهده المملكــة، إعــادة 
تشــكيل مهــام خدمات الــزكاة والضريبــة؛ بما في 
ذلــك آليــة العمــل واســتخدام األتمتــة والرقمنــة، 
وأصبحــت خدمــة المكلفيــن ضمن أهــم أهدافها، 
موضحــًا أن هــذه الجهــود أثمــرت صــدور الائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، وقواعــد حســاب زكاة 
أنشــطة التمويــل، وقــرار تحمــل الدولــة للــزكاة 
وضريبــة الدخــل عــن االســتثمار فــي الصكــوك 
زكاة  حســاب  وقواعــد  الحكوميــة،  والســندات 
إجــراءات  لتحســين  وذلــك  التقديــري،  مكلفــي 
تحصيــل الــزكاة بمــا يحقــق أعلــى درجــات االلتــزام 

والكفــاءة، وزيــادة الشــفافية والوضــوح«.
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تحجيم االستهالك وتحويالت النقد األجنبي

حضور دولي مشرف

وأثنــى فــواز بــن حمــد الفــواز علــى الشــجاعة فــي 
رفــع الضريبــة المضافــة، التــي عّدهــا خطــوة نحــو 
ــى  ــي عل تحــول اســتراتيجي فــي االقتصــاد الوطن
االقتصاديــة  التوجهــات  وأن  صعيــد.  مــن  أكثــر 
بــدأت بترشــيد الدعــم لضمــان جــودة اســتمرار 
المنافــع العامــة - مــن مصلحــة الجميــع أن تكــون 
قائمــة  والغــاز  والميــاه  والكهربــاء  المصافــي 
علــى أســس اقتصاديــة وماليــة ســليمة. ومــن 
تحجيــم  مــن  بــد  ال  إذ  المضافــة،  الضريبــة  ثــم 
االســتهاك وتحويــات النقــد األجنبــي وتنويــع 
مصــادر دخــل الحكومــة وتحميــل الوافديــن جــزًءا 

 وعــّدد نائــب رئيــس غرفــة ينبــع إيجابيــات الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل علــى الصعيــد الدولــي 
والتــي أثمــرت عــن حضــور فّعــال فــي المحافــل 
العالميــة، كان مــن أبــرزه عضويــة المملكــة فــي 
اللجنة التوجيهية المكونة من 14 عضو للمنتدى 
العالمي للشــفافية وتبادل المعلومات لألغراض 
الضريبيــة، وذلــك لمتابعــة تطبيــق دول العالــم 

لمعاييــر الشــفافية.
فــي  للهيئــة  المتواصلــة  الجهــود  وأســهمت 
دفــع  تصنيــف  فــي  المملكــة  مرتبــة  تحســين 
الضرائــب علــى مؤشــر ســهولة ممارســة األعمال، 
ــت  والــذي يصــدره البنــك الدولــي ســنويًا، حيــث حلَّ
المملكــة فــي المرتبــة 57 عالميــًا، بعــد أن كانــت 
ــة 78. وكان مــن ثمــرات هــذا الجهــد  فــي المرتب
الشــامل، حْصــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
فــت الهيئــة في الفئة  عــددًا مــن اإلنجــازات، إذ ُصنِّ
الباتينيــة لمؤشــر النضج اإللكترونــي بين الجهات 
الحكوميــة فــي المملكــة، والــذي يصــدره برنامــج 

مــن الضريبــة، ألن ضريبــة الدخــل لــن تطــول أغلــب 
الوافديــن بســبب أجورهــم غيــر العاليــة.

رفــع الضريبــة المضافــة يتعامــل مــع االســتهاك 
علــى أمــل أن تتوافــر أمــوال أكثــر فــي المنظومــة 
العامة لاستثمار. التعبير المالي لتقليل االعتماد 
علــى النفــط يتــم مــن خــال منظومــة الضرائــب. 
المرحليــة  الخطــوات  إحــدى  أنهــا  إلــى  مشــيرًا 
فــي التحجيــم االقتصــادي مــن ناحيــة الوصــول 
إلــى مســتوى أعلــى مــن االســتقرار واالســتدامة 

الماليــة.

جت  ــر(. وَتوَّ التعامــات اإللكترونية الحكومية )َيسِّ
ســي  الهيئــة العامــة للزكاة والدخل تميزها المؤسَّ
فــي إدارة ضمــان الجــودة وخدمــة العمــاء بعــدة 
 ،)ISO( شــهادات مــن المنظمــة الدولية للمعاييــر
وهــي: شــهادة الجــودة )ISO 27001(، وشــهادة 
)ISO 9001:2015(، التــي ُتَعــدُّ األكثــر شــهرة لبنــاء 
أنظمــة إدارة الجــودة، مّمــا يســاهم فــي جعــل 
الهيئــة قــادرة علــى تلبيــة طلبــات المكلفيــن، 
باإلضافــة إلــى شــهادة )ISO 10002:2018( التــي 
ــادة  ــا لمعالجــة الشــكاوى، وزي ــاًرا دوليًّ ــر معي تعتب
رضــا العمــاء. ثــّم واصلــت الهيئــة تأكيــد تميزهــا 
ــى شــهادة »ملتزمــون  المؤسســي بحصولهــا عل
بالتميــز« مــن المنّظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة 
)EFQM(، بعــد أن تمّكنــت بنجــاح مــن تحقيــق 
المؤسســي  التميــز  نمــوذج  بمعاييــر  االلتــزام 
األوروبــي بهــدف االســتمرارية في تحســين األداء، 
لتكــون  مســتدامة،  متميــزة  خدمــات  وتقديــم 
بذلــك المنظمــة الحكومية األولــى في المملكة 

التــي تحصــد هــذه الشــهادة فــي عــام 2020م.
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ــر العمــل المشــترك بينهــا وبيــن الجهــات ذات العاقــة  حرصــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تطوي
مــن خــال توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم المشــتركة خــال الفتــرة الماضيــة بهــدف تحســين متطلبــات 

الفحــص الزكــوي والضريبــي، وتعزيــز امتثــال المكلفيــن إلــى جانــب التطويــر المهنــي لموظفــي الهيئــة.

مذكرات التفاهم..زيادة الوعي وتحسين األداء

عالقات الشركاء

المحاسبون

مــع  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ووّقعــت 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وجمعيــة 
البريطانيــة،  المعتمديــن  القانونييــن  المحاســبين 
ــى خدمــة  ــى حــدة، مذكــرة تفاهــم تهــدف إل كًا عل
مجــاالت المحاســبة والخدمــات الماليــة والتطويــر 
المشــترك بين الجانبين، وتفعيل البرامج المشــتركة، 
ــن فــي اإلدارات  ــن العاملي ــر المهنيي وتدريــب وتطوي
ذات الصلــة التابعــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
لوضــع إطــار عمــل للتعــاون بيــن الهيئتيــن فــي ســبيل 
ــات  ــن فــي المملكــة لمتطلب ــال المكلفي ــز امتث تعزي

تقديــم اإلقــرار الزكــوي والضريبــي.
متطلبــات  مــع  التعــاون  إلــى  المذكــرة  وتهــدف 
الفحــص الزكــوي والضريبي لدى هيئــة الزكاة والدخل 
ومتطلبــات برنامــج مراقبــة جــودة األداء المهنــي.

وقــد شــملت بنــود المذكــرة أيضــًا حــث مكاتــب 
المحاسبة القانونية للمشاركة في دورات تخصصية 
وورش تعريفيــة تعقدهــا هيئــة الــزكاة والدخــل، كمــا 
ســتقّدم هيئــة المحاســبين دورات تدريبيــة وورش 
عمــل متخصصــة إلــى منســوبي هيئــة الــزكاة والدخل 

ولشــرائحهم المســتهدفة.

ويأتــي توقيــع هــذه المذكــرة، مــع هيئــة المحاســبين 
التــي ســيمتد العمــل بهــا علــى مــدى ثــاث ســنوات، 
فــي إطــار التعــاون بين الهيئــة العامة للــزكاة والدخل 

والجهــات الحكوميــة األخــرى، لتحســين متطلبــات 
الفحــص الزكــوي والضريبــي، وتعزيز امتثال المكلفين 
بمــا يصــدر عــن الهيئــة مــن تعليمــات وضوابــط ذات 
صلــة بجبايــة الــزكاة وتحصيل الضرائــب في المملكة.
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أكاديمية مسك

جامعة اليمامة

والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وّقعــت  كمــا 
مذكــرة تفاهــم مــع أكاديميــة »مســك« التابعــة 
ــة »مســك  ــن ســلمان الخيري لمؤسســة محمــد ب
الخيريــة« وتهــدف المذكــرة إلــى التعــاون فــي 
فــي  الهيئــة  لمنســوبي  تدريبيــة  برامــج  توفيــر 
مجــاالت التكنولوجيا واإلعام الرقمــي اإلبداعي، 

)OECD( القياديــة.  المهــارات  وتنميــة 

منظمة التعاون
)OECD( االقتصادي والتنمية

وأيضــًا جــرى توقيــع اتفاقيــة تفاهــم بيــن الهيئــة 
ــن منظمــة التعــاون  ــزكاة والدخــل وبي العامــة لل

وســبق ذلــك توقيــع الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة اليمامــة لتطويــر برامــج مشــتركة وتبــادل الدعــم 
والخبــرات والمعلومــات المتعلقــة بمجــال اختصــاص كّل منهمــا، وتدريــب الكــوادر الوظيفيــة مــن خــال 

تقديــم البرامــج والــدورات التدريبيــة عبــر »أكاديميــة الــزكاة والدخــل«، وتوظيــف الخريجيــن المتميزيــن.

األهداف العامة للتوقيع مع الشركاء

تهــدف  حيــث   ،)OECD( والتنميــة  االقتصــادي 
تطويــر  فــي  التعــاون  إلــى  االتفاقيــة  هــذه 
مجــال  فــي  المتخصصــة  األكاديميــة  الــدورات 
الضريبــة لموظفــي الهيئــة، والتعــاون فــي تقديم 
ورش العمــل والبرامــج المتخصصــة لمنســوبي 
مجلــس  دول  فــي  الحكوميــة  المؤسســات 
ــر  التعــاون والــدول العربيــة، والتعــاون فــي تطوي
الضريبــي  الوعــي  لزيــادة  عمــل  وورش  دورات 
ــاء  للقطــاع الخــاص، إضافــة إلــى التعــاون فــي بن
القــدرات ونقــل المعرفــة على المســتوى المحلي 
واإلقليمــي لدعــم الــدول المجــاورة فــي المجــال 

الضريبــي.

تفعيل البرامج 
المشتركة

وتبادل الدعم 
والخبرات

تطوير الدورات 
األكاديمية

بناء القدرات ونقل 
المعرفة محليًا 

وإقليميًا.
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تدريب وتطوير المهنيين العاملين 
في مجال الزكاة والضريبة.

زيادة الوعي الضريبي للقطاع 
الخاص.

تحسين متطلبات الفحص الزكوي 
والضريبي.

تعزيز امتثال المكلفين.

أهداف خاصة لتطوير العمل في الزكاة والضرائب

عالقات الشركاء
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المفهوم العام لزكاة المنشآت التجارية
نظمــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ورشــة عمــل 
عــن ُبعــد حــول »المفهــوم العــام لــزكاة المنشــآت 
أصحــاب  مــن  كبيــر  حضــور  وســط  التجاريــة«، 
والمؤسســات،  الشــركات  وممثلــي  ومســؤولي 

يــوم2020/6/30م. وذلــك 
وقــدم األســتاذ فــواز بــن عبــد العزيــز الســليم مــن 
إدارة استشــارات الــزكاة فــي الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل معلومــات حــول زكاة المنشــآت التجاريــة 
ممــا ُيســهل العاقــة بين الهيئة والمنشــآت التجارية 

ويخــدم طرفــي العاقــة.

وأوضــح الســليم خــال الورشــة أن الهيئــة العامــة 
ــزكاة والدخــل فــي المملكــة تقــوم بنفــس الــدور  لل
الــذي تقــوم بــه الدوائــر الضريبيــة فــي الــدول األخرى، 
ــد  ــؤدي دورًا مهمــًا وحازمــًا فــي ضمــان توري ــث ت حي

المملكــة  وفــي  للدولــة،  المســتحقة  الضرائــب 
تتضمــن مهامهــا تحصيــل الــزكاة المســتحقة نظامــًا 

ــة. ــى المنشــآت التجاري وشــرعًا عل

وقــال الســليم: »مــع دخــول العام الميــادي الجديد، 
بــدأت الهيئــة بتطبيــق التعديــات التــي أدخلــت علــى 
الائحــة التنفيذيــة لجبايــة زكاة المنشــآت التجاريــة 
لتســهيل عملية دفع الزكاة، حيث تمتلك المنشــآت 
التجاريــة التــي ال تقــدم قوائــم ماليــة للهيئــة فرصــة 
الوفــاء بالتزاماتهــا بشــكل تقديــري بواســطة مكلفي 
المؤسســات  مــع  الربــط  خــال  مــن  التقديــري 

الحكوميــة والجهــات ذات العاقــة«.
وبّيــن عضــو إدارة استشــارات الــزكاة فــي الهيئــة 
العامة للزكاة والدخل، ســريان تطبيق أحكام الائحة 

الركن الثالث
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العام الزكوي

بنود مكونات الوعاء الزكوي

وقــال الســليم خــال الورشــة: »إن الســنة المالية 
للمكلــف هــي ســنة قمريــة )354( يومــًا أو أكثــر، 
حيــث تبدأ من تاريخ إصدار الســجل التجــاري، أو من 
تاريــخ الحصــول علــى أول ترخيــص مــن التراخيــص 
الازمــة، أو مــن تاريــخ إيــداع رأس المــال، أيهــم 
أســبق، مــا لــم يحــدد المكلــف تاريخــًا آخــر لبدايــة 

النشــاط بإثباتــات تقبلهــا الهيئــة«.

التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى شــركات 
الشــركاء  غيــر  حصــص  عــن  المقيمــة  األمــوال 
الســعوديين فيهــا ســواًء كانــوا أشــخاصًا طبيعيين 
أو اعتبارييــن، مقيميــن أو غيــر مقيميــن، وال يدخــل 
الســعوديين فــي  الشــركاء غيــر   ضمــن حصــص 
شــركات األمــوال المقيمــة حصــص الشــركاء غيــر 
الســعوديين  التــي يتــم تملكهــا بقصــد المضاربــة 
الشــركات  أســهم  فــي  التــداول  خــال  مــن 
المســاهمة فــي الســوق الماليــة  الســعودية. 

الئحــة  تعديــات  تنفيــذ  الســليم  فــواز  وتنــاول 
جبايــة الــزكاة للمنشــآت التجاريــة التــي أقرتهــا 
الهيئــة والتــي أصبحــت ســارية منــذ بدايــة العــام 
الجــاري 2020م، حيــث تتميــز بتســهيل إجــراءات 
ــزكاة، ووضــوح بنــود مكونــات الوعــاء  تحصيــل ال
فيهــا  بمــا  التجاريــة  األنشــطة  لكافــة  الزكــوي 
نشــاط التأميــن، وتأتــي تعديــات الئحــة جبايــة 
الــزكاة والمزمــع تطبيقهــا علــى الكيانــات التجارية 
للســعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة 

فــي المملكــة.

زكاة  بحســاب  الخاصــة  القواعــد  »إن   وقــال: 
أنشــطة التمويــل أســهمت بتحديــد بنــود الوعــاء 

الزكــوي للبنــوك وشــركات التمويل المرخصة من 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، ممــا ســيرفع 
مســتوى االلتــزام ويقلــل مــن أي خــاف قــد يطــرأ 

بيــن الهيئــة والمكلفيــن فــي حســاب الــزكاة«.
وأشــار الســليم إلــى طريقــة دفــع زكاة المنشــآت 
بوصــول  تبــدأ  التقديــري«،  لـ«مكلفــي  التجاريــة 
ــزكاة  ــة إليهــم مــن الهيئــة العامــة لل رســالة نصي
والدخــل تحتــوي علــى فاتــورة وإجمالــي مبلــغ 
الــزكاة المطلــوب، ثــم يدخــل العميــل بعــد ذلــك 
رقــم الفاتــورة عبــر خدمــة »ســداد« ويدفع المبلغ 

ــه. المســتَحقَّ علي

وكانــت الهيئــة، أوضحــت طريقة اســترداد القيمة 
األرصــدة  اســترداد  بهــا  والمقصــود  المضافــة، 
الدائنــة لألشــخاص المســجلين فــي نظــام ضريبــة 
الدخــول  بتســجيل  وذلــك  المضافــة،  القيمــة 
واالنتقــال  للهيئــة  اإللكترونيــة  البوابــة  إلــى 
القيمــة  لضريبــة  المدفوعــات  »اســترداد  إلــى 
المضافــة«، ثــم إنشــاء »طلب اســترداد«، على أن 
يصــل العميــل بعــد ذلــك إشــعار باســتام الطلــب.

كمــا تطــرق الســليم خــال الورشــة التــي أقيمــت 
عــن ُبعــد تطبــق أحــكام الائحــة علــى األشــخاص 
غير المقيمين ســواًء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، 
ســعوديين أو  غيــر ســعوديين، ممــن يمارســون 
النشــاط فــي المملكــة مــن خــال منشــأة دائمــة 

فيهــا، أو يحققــون دخــًا فــي  المملكــة.
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جباية الزكاة 

طرق حساب الزكاة للشركات

قيــام الدولــة بحســاب زكاة األموال الخاضعة للزكاة، 
وتحصيلهــا مــن المكلــف الخاضــع، وتوريدهــا لوكالــة 
الضمــان االجتماعــي لتقوم بصرفها على مســتفيدي 
الضمــان. وجبايــة الــزكاة من مهام الدولــة، وقد كان 
النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم - يبعث الســعاة في 
كل عــام لتحصيــل الــزكاة مــن عمــوم المســلمين، 
وتقــوم بهــا فــي هــذا الوقــت نيابــة عــن ولــي األمــر 

بهــا  يتــم  التــي  الكيفيــة  الســليم  فــواز  وأوضــح  
حســاب زكاة الشــركات المعاصــرة يســدد »الطريقــة 
المباشــرة« طريقــة صافــي الموجــودات الزكويــة. أو 

الطريقــة غيــر المباشــرة طريقــة مصــادر األمــوال.
وشــهدت الورشــة، تفاعــًا مــن المشــاركين فيهــا، 

األنظمــة  وفــق  والدخــل؛  للــزكاة  العامــة  الهيئــة 
أصــدرت  وقــد  الصلــة،  ذات  والقواعــد  واللوائــح 
الهيئــة اللوائــح والقواعــد المنظمــة لجبايــة الــزكاة، 
ووفــرت خدمــات عالية الجودة للمكلف؛ لمســاعدته 
علــى الوفــاء بواجباتــه، وتحصيلهــا وتوريدهــا لوكالــة 
الضمــان االجتماعــي ليقوم بصرفها على مســتفيدي 

الضمــان.

حــول  واالستفســارات  األفــكار  مــن  عــدد  وطــرح 
البرنامــج وآليــة االســتفادة منــه، حيــث أجاب الســليم 
علــى استفســارات الحضــور، الفتــًا إلــى أنــه ســيتم 
االســتفادة مــن كافــة اآلراء والمقترحات، في مرحلة 

ــر البرنامــج. تقييــم وتطوي

الركن الثالث
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الحوكمة

الحوكمة في الهيئة.. نموذج النزاهة وااللتزام

المقصود بالحوكمة 

المقصود باالمتثال

نموذج خطوط الدفاع الثالثة

تــؤدي الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل دورًا محوريــًا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها 
المملكــة، كمــا أنهــا تــؤدي دورهــا فــي تحقيــق رؤيــة 2030، وذلــك خــال تطويــر نظــم للــزكاة والضرائــب تقــدم 
خدمــة متميــزة، ومــن خــال تقديــم الدعــم للمكلفيــن فــي الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة، ولذلــك فــإن الهيئــة 

يجــب أن تكــون نموذجــًا للنزاهــة وااللتــزام حتــى تكــون قــدوة حســنة لهــم ومثــااًل ُيحتــذى بــه. 
وهــذا يتضــح مــن خــال قيــام إدارة الحوكمــة واالمتثــال بدورهــا اإلشــرافي واالستشــاري لتحقيــق أعلــى معاييــر 

ومبــادئ االمتثــال فــي الهيئــة وهــي النزاهــة وااللتــزام والشــفافية.

 مجموعــة مــن العاقــات والقواعــد التــي تنظــم 
العمــل بيــن مجلــس إدارة الهيئــة واللجــان المنبثقــة 

مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والموظفيــن.

االلتــزام باألنظمة واللوائــح الخارجية
 والسياســات الداخليــة للهيئة.

الدفــاع  خطــوط  نمــوذج  بتنفيــذ  الهيئــة  قامــت 
ــق أفضــل  ــك فــي إطــار ســعيها لتطبي ــة، وذل الثاث

الحوكمــة. ممارســات 
علــى  قادريــن  والمحافــظ  المجلــس  يكــون  بــأن 
االعتمــاد علــى وكاالت الهيئــة واإلدارات العامــة 
ذات العاقة؛لضمان التعامل الصحيح مع المخاطر.
ولتحقيق ذلك، اســتخدمت الهيئــة نموذج »خطوط 
الدفــاع الثاثــة« كطريقــة لتحديــد وتوضيــح العاقــة 

بيــن تلــك اإلدارات العامــة والوكاالت:

خط الدفاع األول: 
هــو الــذي يكــون مســؤواًل عن المخاطــر التي يتعرض 

لهــا أثنــاء القيام بأعمالــه ويتولى التعامل معها.
العامــة  الــوكاالت واإلدارات  ويتمّثــل فــي كافــة 
بالهيئــة، باســتثناء إدارة الحوكمــة واالمتثــال فــي 
وكالة الشــؤون القانونية وااللتزام، واإلدارة العامة 
للمراجعــة  العامــة  واإلدارة  والمخاطــر،  للتحليــل 

الداخليــة.
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خط الدفاع الثاني:
بــإدارة المخاطــر  الــذي يشــرف أو يختــص   هــو 
واالمتثــال، وهــذه المهام تشــمل تحديد المخاطر 
بشــكل أدق، وقياســها ورصدهــا واإلبــاغ عنهــا، 
وذلــك بشــكل مســتقل عــن خــط الدفــاع األول.

ــال واإلدارة  ــل فــي إدارة الحوكمــة واالمتث ويتمّث
العامــة للتحليــل والمخاطــر.

خط الدفاع الثالث:
ــة للمجلــس  ــات الكافي ــذي يقــدم الضمان  هــو ال
فيمــا يخــص ســامة وكفــاءة إطــار العمــل، كمــا 
يضمــن أيًضــا أن السياســات واإلجــراءات مطبقــة 
ومتســقة.ويتمّثل فــي اإلدارة العامــة للمراجعــة 

الداخليــة.

إدارة الحوكمــة واالمتثــال مســؤولة عــن وضــع 
ــه، بمــا  ــة وتحديث ــال فــي الهيئ إطــار عمــل االمتث
إلــى ضمــان  تهــدف  التــي  العناصــر  ذلــك  فــي 
إجــراءات االمتثــال، كمــا تقــدم اإلدارة  فاعليــة 
المســاعدة لوكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة 
تنفيــذ سياســة  علــى  اإلشــراف  فــي  وااللتــزام 
االمتثــال الداخلــي وتقييــم مخاطــر عــدم االمتثــال 
الداخليــة ورصدهــا واإلبــاغ عنهــا، كمــا تقــوم 
بتقديــم عــرض موجــز للجــان المعنيــة عــن شــؤون 
تضــع سياســات  أنهــا  كمــا  الداخلــي،  االمتثــال 
وأدوات مخاطــر عــدم االمتثال الداخلية وتحديثها 
ودعــم تنفيذهــا، وذلــك باالشــتراك مــع اإلدارة 

العامــة للتحليــل والمخاطــر.
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ضريبة السلع االنتقائية.. ترويض النزعة االستهالكية  

قبــل الشــباب، هــذا بجانــب أن االيــرادات المالية 
المتحصلــة مــن الضريبــة يمكــن توجيههــا لدعــم 
مشــاريع وبرامــج تنمويــة وخدميــة مفيــدة أبرزها 
العــاج  تكاليــف  لخفــض  الصحــة  دعــم قطــاع 
وتعويــض خزينــة الدولــة عمــا تنفقــه لمعالجــة 

البيئــة والمتضرريــن.
غيــر  ضريبــة  هــي  االنتقائيــة  الســلع  وضريبــة 
يحددهــا  معينــة  ســلع  علــى  تفــرض  مباشــرة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  النظــام 
باالتفــاق مــع أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــى الســلع  ــة عل ــة الســلع االنتقائي وتفــرض ضريب
يتــم  التــي  وتلــك  المملكــة  داخــل  المنتجــة 

العربيــة  المملكــة  فــي  الســلطات  فرضــت 
علــى  االنتقائيــة  الســلع  ضريبــة  الســعودية، 
مجموعــة مــن الســلع ذات األضــرار التــي تؤثــر 
علــى الصحــة العامــة لإلنســان أو البيئــة، وذلــك 
فــي محاولــة منهــا لترويــض النزعة االســتهاكية 
الصحــة  علــى  الحفــاظ  بغــرض  الســلع  لهــذه 
الســلع  اســتهاك  نســبة  خفــض  عبــر  العامــة 
منهــا  للتقليــل  المســتهلكين  ودفــع  الضــارة 

عنهــا. باإلقــاع  الراغبيــن  مســاعدة  بجانــب 
وتســاهم الضريبــة االنتقائيــة فــي رفــع أســعار 
هــذه الســلع، ممــا يــؤدي إلــى الحــد أو تأخيــر 
اســتهاك هــذه الســلع المضــرة، خاصــة مــن 

اســتيرادها مــن الخــارج. ســلع تطبــق عليهــا الضريبــة االنتقائيــة.. نظــرة عــن قــرب وكانــت المملكــة قــد 
حــددت قائمــة مــن ســت ســلع صنفتهــا بأنهــا مضــرة بصحــة اإلنســان وطبقــت عليهــا الضريبــة بنســب 

التــي شــملتها الضريبــة االنتقائيــة: متفاوتــة، وشــملت قائمــة الســلع 

المشروبات الغازية 
باستثناء المياه الغازية 

غير المنهكة 

 50%

100%

 50%

100%

 100%

 100%

أجهزة وأدوات التدخين 
اإللكترونية 

مشروبات الطاقة على 
سعر بيع التجزئة

التبغ ومشتقاته 

المشروبات المحاة 

السوائل المستخدمة في أجهزة 
التدخين اإللكترونية 

123

4 5 6
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الضريبة على المشروبات المحالة..
نجاعة الحلول واإلجراءات

مثــًا  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وضربــت 
لتوضيــح الشــروط التــي بموجبهــا ُتطبــق بهــا ضريبــة 
فــي  العاملــة  الشــركات  علــى  االنتقائيــة  الدخــل 
إن  مثــًا   : وقالــت  المحــاة  المشــروبات  مجــال 
شــركة ليمونــاده العاملــة فــي مجــال المشــروبات 
المحــاة، تحتفــظ بمخــزون يضــم أنواعــًا عديــدة مــن 

أصبــح  2019م  للعــام  ديســمبر  مــن  األول  فــي 
تطبيــق ضريبــة الســلع االنتقائيــة علــى المشــروبات 
المحــاة واقعــًا يمشــي بيــن النــاس، وذلــك بعــد أن 
باشــرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل التطبيــق 
تصــل  بمــا  الســلع  هــذه  علــى  للضريبــة  الفعلــي 
ــى المشــروبات  ــة عل ــه%50 مــن ســعر التجزئ قيمت

المحــاة.
والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وضعــت  وحيــن 
علــى  االنتقائيــة  الضريبــة  تحمــل  مســؤولية 
المســتهلك النهائــي للســلعة فــإن هــذه الخطــوة 
أظهــرت فعليــًا نجاعــة اإلجــراءات والمعالجــات التــي 
اتخذتهــا الهيئــة فــي هــذه الصــدد والتــي انعكســت 
تأثيراتهــا علــى حركــة العــرض واالســتهاك، فقــد 

ــات أحدهــا شــراب يتكــون أساســًا مــن الســكر  المنتج
الشــراب  بهــذا  والمقصــود  أخــرى،  ومــواد  والمــاء 
ويبــاع  الليمونــاده  إلعــداد  إليــه  المــاء  إضافــة  هــو 
المشــروب للمســتهلكين بالتجزئــة، فهــو بذلــك يكــون 

خاضعــًا لضريبــة الدخــل.

ســجلت بيانــات متخصصــة فــي الســوق الســعودية 
تراجعــًا ملحوظــًا فــي مبيعــات المشــروبات الغازيــة 
بنســبة %50 بعــد تنفيــذ الضريبــة االنتقائيــة، ثــم بــات 
التراجــع يتــراوح مــا بيــن %50 إلــى %30 وهــذه نســبة 
إلــى خفــض  تــؤدي  بحســب الكثيريــن مؤثــرة يمكــن 

األثــار الســالبة لهــذه الســلع.
2019 م تخضــع المشــروبات المحــاة  ومنــذ العــام 
لضريبــة الســلع االنتقائيــة بنســبة %50 وتشــمل هــذه 
المشــروبات أي منتــج يضــاف إليــه مصــدر مــن مصــادر 
الســكر أو محليــات أخــرى يتــم إنتاجهــا بغــرض التنــاول 
كمشــروب، ســواء كان جاهــزًا للشــرب أو مركــزات أو 
أي صــورة  أو  أي مســتخلصات  أو  ُجــل  أو  مســاحيق 

ــى مشــروب.  يمكــن تحويلهــا إل

توعية
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المشروبات المحالة.. استثناءات للتعريف والخصائص

.100% والطاقــة  الغازيــة 
 وقالــت اللجنــة: “إذا كانــت ســلعة ال ينطبــق 
وتعريــف  المحــاة  المشــروبات  تعريــف  عليهــا 
نفســه  الوقــت  فــي  الغازيــة  المشــروبات 
وتعريــف  المحــاة  المشــروبات  تعريــف  أو 
ــن تخضــع هــذه الســلعة  مشــروبات الطاقــة فل
المحــاة  المشــروبات  مــن  باعتبارهــا  للضريبــة 
أو  الغازيــة  المشــروبات  مــن  باعتبارهــا  وإنمــا 

مواصفاتــه”.  بحســب  الطاقــة  مشــروبات 

ــات الســلع  ــة.. بعــض فئ ــة الوزاري اســتثنت اللجن
علــى  بنــاًء  االنتقائيــة  للضريبــة  الخاضعــة  غيــر 
تعريــف المشــروبات المحــاة، ويبــدو أن التداخل 
الكثيــف فــي طعــم المشــروبات المحــاة مــع 
اختــاف  رغــم  والغازيــة  الطاقــة  المشــروبات 
التراكيــب الصناعيــة لــكل مشــروب جعــل اللجنــة 
وتســمية  االلتبــاس  لفــك  تجتهــد  الوزاريــة 
األشــياء بمســمياتها باعتبــار أن القيمــة الضريبية 
للمشــروبات المحــاة هــي %50 مــن ســعر بيــع 
للمشــروبات  الضريبيــة  القيمــة  بينمــا  التجزئــة 
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ــة 1366  ــة الخليجي ــر المنصــوص عليهــا فــي الائحــة الفني  وإذا كانــت هــذه الســلع تســتوفي المعايي
GSO أو الائحــة الفنيــة الخليجيــة GSO 1366 هــي أيضــا مســتثناة مــن تعريــف المشــروبات المحــاة، 
وقــررت اللجنــة الوزاريــة أيضــا أن تســتثني مــن تعريــف “المشــروبات المحــاة” المشــروبات والمركــزات 
المحتويــة علــى أي مصــدر مضــاف مــن مصــادر الســكر أو المحليــات األخــرى والتــي يتــم إعدادهــا 

بواســطة األشــخاص الطبيعييــن بغــرض االســتهاك الشــخصي أو ألغــراض أخــرى غيــر تجاريــة. 

توعية

قائمة االستثناءات

عصائر الفاكهة
والخضار الطبيعية بنسبة 100%

الحليب واأللبان ومنتجاتها.

المشروبات القائمة
على الحليب والمشروبات البديلة.

المشروبات والمركزات المخصصة
لاستخدامات التغذوية والطبية.
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استثناءات أخرى
بهــا  المعمــول  واللوائــح  باألنظمــة  التقييــد 
فــي المملكــة وتلــزم هــذه المؤسســات بدفــع 
ومــن  والزكويــة  الضريبيــة  االســتحقاقات 
ــة  ــك االلتزامــات التســجيل فــي نظــام الهيئ تل
وتقديــم المعلومــات المطلوبــة مــن الهيئــة 
أو  للمصنــع  ترخيــص ضريبــي  علــى  والحصــول 
الخاضعــة لضريبــة  بالمنشــأة  الخــاص  المخــزن 
اإلقــرارات  بتقديــم  االلتــزام  بجانــب  الدخــل 
طريــق  عــن  الضريبــة  مبلــغ  دفــع  الضريبيــة، 
حالــة  فــي  الســعودية  الجمــارك  أو  الهيئــة 
إلكترونيــة  بســجات  واالحتفــاظ  االســتيراد، 
تســمح للهيئــة بمراقبــة التزامــك نحــو الضريبــة 

االنتقائيــة.

اســتثناء المشــروبات المحتويــة علــى أي مصــدر 
المحليــات  أو  الســكر  مصــادر  مــن  مضــاف 
ــي تعــد فــي المطاعــم واألماكــن  األخــرى والت
غيــر  مفتــوح  إنــاء  فــي  وتقــدم  المشــابهة 
ــن بغــرض  ــق للمســتهلكين النهائيي محكــم الغل

كمشــروب.  المباشــر  االســتهاك 

إجــراءات  للضريبــة..  الخاضعــة  المنشــآت 
ة  د مشــد

والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وأحاطــت 
المنشــآت الخاضعــة لضريبــة الســلع االنتقائيــة 
»ســواء كانــت تلــك المنشــآت مســتوردة أو 
تضمــن  ملزمــة  بإجــراءات  أحاطتهــا  ُمخزنــة« 



76

ــر فــي التعامــات بشــأن الحصــول علــى  تحــرص الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تطبيــق أعلــى المعايي
تراخيــص المســتودعات الضريبــة، فالتســجيل يتــم عبــر سلســلة مــن طلــب المعلومات الشــخصية فــي البوابة 

الرقميــة للهيئــة لضمــان الدخــول اآلمــن.  

ترخيص المستودع الضريبي.. معايير عالية الدقة

بعــام واحــد  الضريبــي  المســتودع  ترخيــص  مــدة 
قابــل للتجديــد لكــن للتجديــد شــروط والتزامــات 
90 يومــًا مــن انتهــاء  منهــا تقديــم طلــب قبــل 
الضمــان  بيانــات  تحديــث  ضــرورة  مــع  الترخيــص 

لبنكــي.  ا

إشــعار  المكلــف  إلــى  يصــل  التســليم  وبعــد 
علــى  الهيئــة  موافقــة  وحــال  طلبــه  باســتام 
الضمــان  تقديــم  إشــعار  يصــل  الرخصــة  إصــدار 
البنكــي بعــد هــا يتــم إصــدار رخصــة المســتودع 
الهيئــة  وحــددت  الموافقــة  حــال  فــي  الضريبــي 

الدخول إلى موقع الهيئة

اختيار نوع السلعة

اإلجابة على األسئلة 
اإلضافية

إرفاق ما يلزم والتعهد 
بصحة البيانات

اختيار مستودعات

إدخال عنوان المستودع

اختيار طلب رخصة 
مستودع

إدخال معلومات الضمان 
البنكي

توعية
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ضرر المشروبات المحالة على األطفال

شــهية محدودةتسوس األسنانزيادة الوزناختــال توازن الطاقة
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خدمة العقود.. تسهيل رفع عقود المكلفين

مكلــف  أي  العقــود  خدمــة  وتســتهدف 
عــن  باإلفصــاح  وملــزم  الهيئــة  لــدى  مســجل 
جميــع  اإلفصــاح  لنطــاق  ويتضمــن  العقــود 
العقــود المتعلقــة بتوريــد الخدمــات والســلع 
التــي تزيــد قيمتهــا عــن 100 ألــف ريــال الحــد 
المالــي، وُتســتثنى التــي تقــل عــن هــذا المبلــغ 
تتــم  التــي  والخدميــة  التجاريــة  والتعامــات 

مســبقة. عقــود  بــدون 

خدمــة العقــود، إحــدى الخدمــات اإللكترونيــة 
التــي تقدمهــا هيئــة الــزكاة والدخــل، مــن أجــل 
تســهيل رفــع عقــود المكلفيــن المبرمــة مــع 
عقــود  كانــت  ســواء  الجهــات،  مــن  غيرهــم 
»مصروفــات أو إيــرادات«، كمــا توفــر الخدمــة 
إمكانيــة تحديــث العقــود وإلغائهــا، فضــًا عــن 

االطــاع علــى اإلشــعارات والمهــام.

ويجــب اإلفصــاح مباشــرة عــن العقــود وبحد أقصى 3 أشــهر في الحــاالت التالية:

العقــود الجديدة.

13

4

2

5
االنتهاء مــن التنفيذ.

التعديــات التي تطرأ 
علــى العقد.

العقــود التــي لم يتم 
اإلفصــاح عنها، ومازالت 

تحــت التنفيذ.

التوقف عنــد تنفيذ 
العقد.
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خطوات تقديم الخدمة

تســجيل الدخول على 
البوابــة اإللكترونية

تســجيل العقد وإكمال اختيــار أيقونــة » العقود«
الخطــوات الازمة

مرايا
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الضرائب في سنغافورة..
إسهامات في التنمية والبنية التحتية

ضريبــة الدخــل يتــم فرضهــا علــى دخــل األفــراد 
والشــركات.

ضريبــة األمــاك يتــم فــرض ضريبــة األمــاك 
العقــارات. علــى 

التــركات  تفــرض علــى قيمــة صافــي  رســوم 
أصــول المتوفــى التــي تزيــد عــن الحــد األدنــى.
ضرائــب الســيارات يتــم فــرض هــذه الضرائــب 

للحــد مــن ملكيــة الســيارات.

رســوم الجمــارك والضرائــب ُتفــرض علــى التبــغ 
والمنتجــات البتروليــة والمشــروبات الكحوليــة. 
ضريبــة الســلع والخدمــات )GST( ضريبــة الســلع 
والخدمــات هــي ضريبــة علــى االســتهاك. يتــم 
دفــع الضريبــة عندمــا يتــم إنفــاق األمــوال علــى 
الســلع أو الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الــواردات.

اليانصيــب  علــى  واجبــات  الرهــان  ضرائــب 
واليانصيــب. والمراهنــة  الخــاص 

ــرادات  ــي إي ــى إجمال ــو ُتفــَرض عل ــة الكازين ضريب
ألعــاب الكازينوهــات.

ختــم المهــام يتــم فــرض هــذا علــى المســتندات 
باألســهم  المتعلقــة  والقانونيــة  التجاريــة 

المنقولــة. غيــر  والممتلــكات  واألســهم 

ُتســتخدم الضرائــب فــي ســنغافورة مــن أجــل 
أفضــل  وبيئــة  أقــوى،  مجتمــع  إلــى  التطــور 
السياســة  وُتعــد  حيويــة،  أكثــر  واقتصــاد 
الضريبيــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن السياســة الماليــة، 
فــي هــذا البلــد الــذي يعتبــر رابــع أهــم مركــز 
مالــي فــي العالــم، ويلعــب دورًا مهمــًا فــي 

العالمــي. االقتصــاد 

فــي  الضريبيــة  للسياســة  الرئيســية  األهــداف 
ســنغافورة هــي:

زيادة اإليرادات
تعزيــز األهداف االقتصاديــة واالجتماعية

ولزيــادة مرونــة الضرائــب كمصــدر لإليــرادات 
الحكوميــة، تــم إدخال ضريبة الســلع والخدمات 
)GST( فــي عــام 1994م . هــذا المزيج المتوازن 
مــن الضرائــب علــى االســتهاك والدخــل يقلــل 
مــن ضعــف مدخــول اإليــرادات ويعــزز المرونــة 

للوضــع المالــي لســنغافورة.
وتذهــب الضرائــب لتمويــل اإلنفــاق الحكومــي، 
حيــث يمثــل قطــاع التنميــة االجتماعيــة أكبــر 
نفقــات  إجمالــي  مــن   ٪54.5 يشــكل  قطــاع 

الحكوميــة. التشــغيل 

أنــواع الضرائــب التــي تفرضهــا الحكومــة فــي 
ســنغافورة:

مرايا
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ضرائب أخرى

اإلقرار الضريبي على الشركات السنغافورية تقديم المستندات 
التالية كل سنة إلى سلطة اإليرادات الداخلية في سنغافورة 

:)IRAS(

معايير االستفادة من إعفاءات الشركات الناشطة في سنغافورة:

أن تكون المؤسســة في ســنغافورة.

أن تكــون إقامتهــا الضريبية في ســنغافورة.

ليــس فيهــا أكثر من 20 مســاهمًا.

يمتلــك علــى األقــل واحــد من المســاهمين حدًا أدنى يبلغ %10 من األســهم.

)ECI( تقديــر دخل الشــركة الخاضــع للضريبة
اإلقــرار الضريبــي لدخل الشــركة )النموذج ج(

الخاضــع  الشــركة  دخــل  تقديــر  إرســال  يجــب 
ــة الســنة  ــة )ECI( خــال 3 أشــهر بعــد نهاي للضريب
الماليــة للشــركة؛ ويجــب إبــاغ ذلــك التاريــخ إلــى 
ســلطة اإليــرادات الداخليــة فــي ســنغافورة إذا 

31 ديســمبر. لــم يكــن 
الخاضــع  الشــركة  دخــل  تقديــر  تقديــم  تــم  إذا 
للضريبــة )ECI( خــال الحــدود الزمنيــة بــدون تأخير، 
دفــع ضرائبهــا  بفرصــة  الشــركة  تتمتــع  فســوف 

علــى أقســاط متعــددة؛ وكلمــا تــم إرســال تقديــر 
دخــل الشــركة الخاضــع للضريبــة فــي تاريــخ مبكــر، 

زادت فرصــة الشــركة فــي تقســيط الدفعــات.
بعــد ذلــك وفــي مــارس أو أبريــل مــن كل عــام، 
تقــوم ســلطة اإليــرادات الداخليــة فــي ســنغافورة 
دخــل  إقــرار  وهــو  ج،  النمــوذج  بإرســال   )IRAS(

الشــركة. 

ــة العمال  ضريب
األجانب

ضريبــة الحمولــة 
الســنوية

ــة الحفاظ  وضريب
علــى المياه

رســوم التنمية
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اتفاقية مع السعودية

وفــي 2010م وّقعــت المملكــة مــع ســنغافورة 
اتفاقيــة تجنــب االزدواج الضريبــي، ومنــع التهــرب 
الضريبــي فــي شــأن الضرائــب علــى الدخــل بيــن 
قانونيــًا  إطــارًا  االتفاقيــة  تعــد  حيــث  البلديــن، 
ــن،  ــن البلدي ــة بي مســتقرًا يحــدد العاقــات الضريبي
المعاملــة  واضــح  وبشــكل  تحــدد  أنهــا  كمــا 
الدولــة  مــن  مقيــم  ممارســة  عنــد  الضريبيــة 
المتعاقــدة  الدولــة  فــي  للنشــاط  المتعاقــدة 
علــى  الضريبــي  االزدواج  عــدم  وتضمــن  األخــرى 

المســتثمر. نشــاط  مــن  المتحقــق  الدخــل 

العــبء  تقلــل  االتفاقيــة  هــذه  فــإن  وبالتالــي 
لهــم  تحقــق  كمــا  المســتثمرين،  علــى  الضريبــي 
الشــفافية فــي المعاملــة الضريبيــة، كمــا توفــر 
ضريبيــة  وتخفيضــات  مميــزات  االتفاقيــة  هــذه 
االســتثمارية  المشــاريع  مــن  المزيــد  إلقامــة 

لمشــتركة. ا

مرايا
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نسعد بخدمتكم من خال :


