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والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  تستشــرف 

االرتقــاء  مــن  جديــًدا  عهــًدا  المملكــة  فــي 

بأعمالهــا، وتحســين ممارســة األعمــال، وتيســير 

التجــارة، وتســهيل اإلجــراءات الزكويــة والضريبيــة 

موافقــة  بعــد  األعمــال،  لقطــاع  والجمركيــة 

الحـرميـــن  خـــادم  بـرئـاســـة  الـــوزراء  مجـلـــس 

ــي  ــز ف ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

مايــو الماضــي علــى دمــج الهيئــة العامــة للــزكاة 

ــة  ــي هيئ ــارك، ف ــة للجم ــة العام ــل والهيئ والدخ

ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــمى )هيئ ــت مس ــدة تح واح

تنظيمهــا. علــى  والموافقــة  والجمــارك(، 

جديــدة  مرحلــة  بدأنــا  القــرار  صــدور  ومــع 

الغالــي  وطننــا  خدمــة  غايتهــا  أعمالنــا،  فــي 

ــي،  ــا الوطن ــتدامة اقتصادن ــي اس ــاهمة ف والمس

ومهمتنــا تاريخيــة بعــد الدمــج، فــي إنجــاح هــذه 

ــات  ــود والنجاح ــيرة الجه ــال مس ــة وإكم المرحل

كلتــا  فــي  العامليــن  بجهــود  تحققــت  التــي 

ســابًقا. الجهتيــن 

 إّن إنشــاء هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ُيعــد 

مواكًبــا ألبــرز الممارســات العالميــة الحديثــة فــي 

ــود  ــد جه ــى توحي ــدف إل ــث يه ــم، حي دول العال

مرحلة جديدة ومهمة تاريخية بعد الدمج

االفتتاحية
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ممــا  واحــدة؛  مظلــة  تحــت  القطاعيــن  كال 

اإلنفــاق؛  وكفــاءة  األداء  فاعليــة  مــن  يرفــع 

وذلــك لتحقيــق األهــداف المنشــودة.

عاليــة  وهمــة  بطمــوح  مًعــا  نســير  واليــوم 

وأنــا   ،2030 رؤيــة  مســتهـدفـــات  لتحـقيـــق 

العامليــن  بقــدرات  اإليمــان  تمــام  مؤمــن 

العاليــة وتجاربهــم المهنيــة الســابقة، وكلهــا 

ستســهم فــي تحقيــق أهدافنــا وتطلعاتنــا 

خــالل المرحلــة المقبلــة بمــا يتجــاوز التوقعــات 

بــه  نعتــز  ناجًحــا  حكومًيــا  نموذًجــا  لنصبــح 

إليــه. ونفتخــر باالنتســاب 

بينهــا  مــن  إيجابيــة  نتائــج  عــدة  وللدمــج 

األمنــي،  الجانــب  وتعزيــز  الجهــود،  توحيــد 

وتحســين ممارســة األعمــال عبــر زيــادة فاعليــة 

السياســات الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة، 

كفاءتهــا،  ورفــع  التحصيــل  عمليــات  وربــط 

خــالل  مــن  الجمركــي  التهــرب  ومكافحــة 

إيجــاد قاعــدة بيانــات شــاملة والتأكــد مــن 

المنافــذ  عبــر  المقدمــة  المعلومــات  صحــة 

الجمركيــة ومنهــا تقديــم إقــرارات ضريبيــة.

ــى  ــة إل ــوبي الهيئ ــع منس ــو جمي ــا، أدع وختاًم

مواصلــة العمــل بــذات الجهــد والمثابــرة بجــد 

لنــا  والتوفيــق  العــون  اهلل  وأســأل  وإخــالص، 

جميًعــا لتنفيــذ توجيهــات وتطلعــات قيادتنــا 

ــيدة.  الرش

المهندس/ سهيل بن محمد أبانمي

محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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 الجدعان يشـكر القيادة
على قرار دمج الهيئة العامة 

للزكاة والدخل والهيئة 
العامة للجمارك

ــس إدارة  ــس مجل ــة رئي ــر المالي ــي وزي ــع معال رف
األســتاذ  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة 
ــره  ــن عبــد اهلل الجدعــان، شــكره وتقدي محمــد ب
ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي لخ
عبــد العزيــز آل ســعود، ولصاحب الســمو الملكي 
ــي  ــز ول ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم األمي
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 
- حفظهمــا اهلل - بمناســبة صــدور قــرار مجلــس 
الــوزراء القاضــي بدمــج الهيئــة العامــة للــزكاة 
لتصبــح  للجمــارك  العامــة  والهيئــة  والدخــل 

»هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك«.

سيســاهم  الدمــج  قــرار  أن  الجدعــان  وأوضــح 
ــة  ــين ممارس ــي وتحس ــب األمن ــز الجان ــي تعزي ف
اإلجــراءات  التجــارة، وتســهيل  األعمــال وتيســير 
الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة لقطــاع األعمــال 
اإلجــراءات  تكامــل  مســتوى  رفــع  خــالل  مــن 

بيــن الجهتيــن وتطويــر منصــة موحــدة قائمــة 
علــى التقنيــات الحديثــة توفــر الوقــت والتكلفــة 
علــى العميــل، ممــا يعــزز التنافســية االقتصاديــة 

للمملكــة واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة.

ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــاء هيئ ــه أن إنش ــن معالي وبّي
والجمــارك يعد مواكًبــا ألبرز الممارســات العالمية 
الحديثــة فــي دول العالــم، حيــث يهــدف إلــى 
مظلــة  تحــت  القطاعيــن  كال  جهــود  توحيــد 
ــاءة  ــة األداء وكف ــن فاعلي ــع م ــا يرف ــدة مم واح
اإلنفــاق، وذلــك لتحقيــق األهــداف المنشــودة.

الــذي  الكبيــر  االهتمــام  أّن  الجدعــان  وأضــاف 
المســتمر  للتطويــر  الرشــيدة  القيــادة  توليــه 
القطـاعـــات  كـافـــة  فـــي  الـدولـــة  ألجـهـــزة 
الـمـــال  رأس  قــدرات  وتطـويـــر  الحـكـوميـــة 
البشــري هــو أحــد أهــم ممكنــات الوصــول إلــى 

.2030 رؤيـــة  مسـتهـــدفات 

أخبار الهيئة
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9900 زيارة تفتيشية في رمضان

نفــذت الفــرق الرقابيــة والتفتيشــية بهيئــة الـزكـــاة والضـــريبة والجـــمارك 9.963 زيــارة 
تفتيشــية علــى األســواق والمحــالت التجاريــة بمختلــف مــدن ومحافظــات المملكــة، 

حيــث تــم خــالل هــذه الزيــارات ضبــط 2.346 مخالفــة ضريبيــة.

وشــملت الزيارات التفتيشـــية قطاعــاٍت تجارية 
ــارة  ــة، والتج ــع بالتجزئ ــا: البي ــن أبرزه ــدة، م عدي
العامــة، وقطــاع الذهــب، وتنوعــت المخالفات 
ــن  ــى م ــة أعل ــل ضريب ــن تحصي ــة بي المضبوط
ــة،  ــل الضريب ــدم تحصي ــية، وع ــبة األساس النس
وعــدم وجــود الرقــم الضريبــي علــى الفاتــورة.

مــن  كـبيـــًرا  جـــزًءا  أن  الهـيـئـــة  وأوضــحـــت 
المخالفــات المضبوطــة كان بفضــل بالغــات 
إليهــا عـبـــر قنــوات  الــواردة  المســتهلكـــين 
التبليــغ الرســمية، حيــث تلقــى قســم الرقابــة 
والتفتيــش فــي الهيئــة 228 بالًغــا فــي نفــس 

الفتــرة. 

الــزكاة والضريبــة والجمــارك  وأكــدت هيئــة 
ســياق  فــي  تأتــي  الزيــارات  هــذه  أن  علــى 
الهيئــة  تنفذهــا  التــي  الرقابيــة  الجهــود 
وذلــك  الميدانــي،  التفتيــش  فــرق  بواســطة 
بهــدف تعزيــز درجــة االلتــزام الضريبــي لــدى 
المكلفيــن، والحــد مــن التعامــالت التجاريــة 
المخالفــة للتعليمــات والضوابــط التــي تدخــل 

الهيئــة. اختصــاص  إطــار  فــي 

ــآت  ــاب المنش ــا أصح ــة دعوته دت الهيئ ــدَّ وَج
التجاريــة إلــى االلتــزام بتطبيــق ضريبــة القيمــة 

اســتمرار  مؤكــدًة   ،%15 بنســبتها  المضافــة 
والمحـــالت  لألســـواق  التفتيـشـــية  زيـاراتهـــا 
المكلفيــن  الـتـــزام  مـــن  للتـأكـــد  التجـاريـــة 
بأحــكام األنظمــة الضريبيــة فــي المملكــة.

وتـدعـــو الـهـيـئــــة المســتهلكين إلــى التبليــغ 
القيمــة  لــم تطبــق ضريبــة  أي منشــأة  عــن 

المضافــة بنســبة 15%  وذلــك عبــر:

الهيئــة مكافــآٍت تشــجيعية  تقـــدم  حيـــث 
للمبلغيــن عــن المخالفــات الضريبيــة بـــ %2.5 
وذلــك  والغرامــات،  المخالفــات  قيمــة  مــن 
بحــد أقصــى مليــون ريــال ســعودي أو ألــف 

ريــال ســعودي كحــد أدنــى.

تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة

للهواتف الذكية

الموقع اإللكتروني 

للهيئة

gazt.gov.sa
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ــة  ــي، اتفاقي ــل الماض ــي أبري ــارك ف ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــت هيئ وقع
تعــاون مــع جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وذلــك بهــدف تطويــر 
برامــج أكاديميــة تخصصيــة مــن أجــل تطويــر القــوى العاملة فــي المملكة، 

وتأهيــل الطلبــة الخريجيــن للعمــل فــي مجــاالت الــزكاة والضرائــب.

ومّثــل الهيئــة فــي هــذا التوقيــع معالــي محافظهــا المهنــدس 
ســهيل بــن محمــد أبانمــي، فيمــا مثــل الجامعة فــي توقيــع االتفاقية 
معالــي رئيســة الجامعــة الدكتــورة إينــاس بنــت ســليمان العيســى.

الهيئة توّقع اتفاقية تعاون مع »جامعة األميرة نورة«

أخبار الهيئة
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االتفاقيــة  التعــاون فــي  أوجــه  أبــرز  وتتمثــل 
برنامــج  تطويــر  الطرفيــن،  بيــن  عــة  الموقَّ
الماجســتير  مرحلــة  فــي  العليــا  للدراســات 
الضرائــب  فــي  العلــوم  )ماجســتير  باســم 
إلــى  باإلضــافـــة  الضـريبيـــة(،  والمـحـاســـبة 
تطويــر تخصــص دقيــق ضمــن بكالوريــوس 
)مســار  باســم  الجامعــة  فــي  المحاســبة 

والضرائــب(. الــزكاة 

وعّبــر معالــي محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
محمــد  بــن  ســهيل  المهنــدس  والجمــارك 
أبانمــي خــالل التوقيــع، عــن أن هــذه االتفاقيــة 
الهيئــة  تخطوهــا  أولــى  كخطــوة  تأتــي 
بالتعــاون  أكاديميــة  برامــج  تأســيس  باتجــاه 
ــي ذات  ــا ف ــعودية، مثمًن ــات الس ــع الجامع م
بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  حــرص  الســياق 
عبدالرحمــن علــى تفعيــل برنامــج أكاديمــي 

بالــزكاة والضرائــب. ُيعنــى 
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ــن  ــعود ب ــيخ س ــام الش ــب الع ــي النائ ــع معال وق
عبــداهلل المعجــب فــي شــهر مــارس الماضــي 
مذكــرة تفاهــم مــع معالــي محافــظ هيئــة 
ــهيل  ــدس س ــارك المهن ــة والجم ــزكاة والضريب ال
بــن محمــد أبانمــي فــي مجــال مكافحــة جرائــم 

ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس

وتضمنــت المذكــرة التعاون والتنســيق المشــترك 
ــى  ــًة إل ــم، إضاف ــذه الجرائ ــر ه ــة مخاط لمواجه
ــن  ــن المختصي ــة بي ــة دوري ــات ثنائي ــد اجتماع عق

والضريبــة  الــزكاة  وهيئــة  العامــة  النيابــة  فــي 
التعــاون والتنســيق  والجمــارك لرفــع مســتوى 

وفًقــا لالختصاصــات المناطــة بــكل جهــة.

كمــا تضمنــت المذكــرة وضــع آليــة عمل تســهم 
فــي الربــط اإللكترونــي بيــن الجهازيــن، بهــدف 
ســريع  بشــكل  والمعلومــات  البيانــات  تبــادل 
وآمــن، ويعــزز قــدرات الطرفيــن فــي مكافحــة 
جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب حســب 

اختصــاص كل جهــة.

 النيابة العامة والهيئة توقعان مذكرة تفاهم
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أخبار الهيئة
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2018م،  ينـايـــر  فــي 
تطـبيـــق  قـــرار  دخـــل 
ضـريبـــة القيمـــة المضافــة 
حّيــز التنفيــذ، ومنــذ ذلــك الحيــن، وحتــى يومنــا 
هــذا، حرصت هيئــة الزكاة والضريبــة والجمارك 
علــى  والتفتيشــية  الرقابيــة  بُفُرقهــا  ممثلــًة 
ــة؛ التــي مــن  عــدم وقــوع المخالفــات الضريبي
ــا  ــا ومقيًم ــتهلك مواطًن ــأنها اإلضــرار بالمس ش

ــًرا. وزائ

الميدانيــة  الزيــارات  مالييــن  الهيئــة  ونفــذت 
مــن  المملكــة  مســتوى  علــى  التفتيشــية، 
لغربهــا،  شــرقها  ومــن  لجنوبهــا  شــمالها 

يبلــغ: أســبوعي  زيــارات  بمتوســط 

ومــع كل زيــارة مــن هــذه الزيــارات، وضعــت 
الهيئــة المســتهلك نصــب عينيهــا.

وفـي إطـار إشـراك المسـتهلك بالـدور الرقابي، 
وحمايـًة لـه مـن أن يتـم التالعـب بـه بتحصيـل 
ضريبـة أعلـى مـن النسـبة األساسـية، أو غيرهـا، 
والجـمــارك  والضـريبــة  الـزكــاة  هيئــة  أقـرت 
فـي شـهر فبرايـر مـن العـام الماضـي، الئحـة 
والتــي  للمبلغيــن،  التشـجــيعية  المكـافــآت 
تحّفـز الجميـع عنـد رصدهـم ألٍي مـن أسـاليب 

5000 زيارة

قنـوات  عبـر  الهيئـة  إبـالغ  الضريبـي  التالعـب 
التبليـغ المختلفة التـي أتاحتهـا، والتعامل مع 
هـذا البـالغ علـى الفـور وبشـكل سـري، ينتهـي 

بحصولـه علـى مكافـأة نظيـر بالغـه.

الئـحــة  إقـرار  مـن  فقـط  واحـد  عـام  وبعـد 
قـســـم  تـلقــى  التشــجـيــعية،  المكــافــآت 
البالغـات،  آالف  بالهيئـة  والتفتيــش  الـرقــابـــة 
مـن  المتبـع  باإلجـراء  معهـا  التعامـل  وتـم 

مباشـرة:  تمـت  إذ  الهيئـة، 

وعلـى إثره، بلغـت المكافآت التشـجيعية التي 
ٌصِرفـت لهـؤالء المبلغيـن أكثـر مـن 533 ألـف 

ريال.

ومــن هــذا المنطلــق، تؤكــد الهيئــة علــى 
ــات ذات  ــة الجه ــع كاف ــاون م ــا وبالتع أنه
العالقــة، تحــرص بشــكل كبير علــى حماية 
تالعــب  أي  مــن  وحقوقــه  المســتهلك 
تجــاري أو ضريبــي، وتوعيتــه وتثقيفــه عبــر 
ــى عــن  ــن تتوان مختلــف الوســائل، وأنهــا ل

ــي. ــرب الضريب ــة الته محارب

2,558 
بالغــًا بعد التحقق من صحتها

الزكاة والضريبة والجمارك: 
 أدوارنا الرقابية هدفها

حماية المستهلك
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تطبيق إقرار 

المسافرين 
الموقع اإللكتروني

www.customs.gov.sa

ماليــة  غرامــة  فــرض  عــن  الهيئــة  وكشــفت 
بمقــدار )25%( مــن قيمــة المضبوطــات فــي حال 
عــدم اإلقــرار أو اإلقــرار الخاطــئ عــن العمــالت 
أو األدوات القابلــة للتــداول إذا كانــت المخالفــة 
للمــرة األولــى، و )50%( مــن قيمتهــا عنــد التكــرار، 
إذا انتفــى االشــتباه بارتبــاط المضبوطــات بجريمــة 
حــال  وفــي  أمــوال،  غســل  جريمــة  أو  أصليــة 
االشــتباه بارتبــاط المضبوطــات بجريمــة أصليــة أو 
جريمــة غســل أمــوال فيتــم حجــز كامــل المبلــغ 

ــة. ــة العام ــى النياب ــف إل ــة المخال وإحال

والجمــارك  والضـريبـــة  الـزكـــاة  هيئـــة  دعـــت 
ضــرورة  إلــى  للمملكــة  القادميــن  المســافرين 
اإلقــرار عــن أي مشــتريات شــخصية أو هدايــا تزيــد 
قيمتهــا عــن )3000( ريال ســعودي أو مــا يعادلها 
مــن عمــالت أجنبيــة، ودفــع الرســوم الجمركيــة 
والضرائــب المســتحقة، وذلــك تطبيًقــا للضوابــط 
الجمــارك  )قانــون(  بنظــام  الخاصــة  والشــروط 
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــد ل الموح

ــة. العربي

كمــا دعــت الهيئــة المســافرين القادميــن إلــى 
المملكــة أو المغادريــن منهــا إلــى ضــرورة تقديم 
ــرات أو  ــالت أو مجوه ــون عم ــن يحمل ــرار للذي اإلق
ــال  ــى )60.000( ري ــا إل ــل قيمته ــة تص ــواد ثمين م
أو أكثــر أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة، 
ــة،  ــي المملك ــدة ف ــورة أوُ مقّي ــلع محظ أو أي س
بمــا فــي ذلــك منتجــات الســجائر والتبــغ،  وذلــك 

ــر: ــي عب ــكل إلكترون بش

أكدت ضرورة التزام المسافرين دولًيا باإلجراءات 

الهيئة تدعو إلى »اإلقرار« 
عن مجموع المشتريات

أخبار الهيئة

 ما يزيد عن

3 آالف
ريــــال
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ــا،  وتعبئــة النمــوذج المخصــص لذلــك إلكترونًي
أو عــن طريــق تطبيــق األجهــزة الذكية وســداد 
المبالــغ المســتحقة ســواء عبــر التطبيــق أو 
تزويــد  أو مــن خــالل  المـوقـــع اإللكـترونـــي، 
المنافــذ  جميــع  فــي  الجـمـــارك  مـوظفـــي 
البريــة والبحريــة والجويــة بالرقــم المرجعــي، 

واســتكمال إجــراءات اإلقــرار.

ُيذكــر أن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
حاســبة  خدمــة  مؤخــًرا  لعمالئهــا  قدمــت 
الرســوم الجمركيــة والضرائــب، والتــي ُتتيــح 
للعمــالء إمكانيــة التعــرف على قيمة الرســوم 
ــى  ــري عل ــكل تقدي ــب بش ــة والضرائ الجمركي

ــة. ــارج المملك ــن خ ــواردة م ــع ال البضائ

ــح  ــرار أو التصري ــدم اإلق ــة أن ع ــت الهيئ وأضاف
ــب  ــدة يترت ــة أو المقي ــواًء الممنوع ــع س للبضائ
ــة  ــاع الغرام ــواد وإيق ــك الم ــادرة تل ــه مص علي
الجهــة  إلــى  الشــخص  وإحالــة  الجمركيــة 
ــة،  ــواد ممنوع ــه م ــال حيازت ــي ح ــة ف المختص
نــص  إلــى  اســتناًدا  يأتــي  ذلــك  أن  مؤكــًدة 
غســل  مكافحــة  نظــام  مــن   )23( المــادة 
األمــوال، والمــادة )60( مــن نظــام الجمــارك 

الموحــد.   

ــة  ــرار متاح ــراءات اإلق ــة أن إج ــت الهيئ وأوضح
مــن خــالل الدخــول علــى صفحــة اإلقــرار عبــر 

ــط: الراب

  www.customs.gov.sa/ar/declare
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أنفوجرافيك
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معلومة زكوية

آثار الزكاة على المجتمع

تعـزز مـن اسـتقرار االقتصـاد وتخلق 
بيئـة اجتماعية مسـتقرة

ـــي  ـــب مجتمع ـــة وواج ـــة ديني فريض
ـــن ـــراء والمحتاجي ـــو الفق نح

توزيعهـــا علـــى مصارفهـــا يحـــدث 
ــتهالكها ــد اسـ ــلع ويزيـ ــراًكا للسـ حـ

تدفـــع الفـــرد نحـــو االســـتثمار حتـــى 
ال يتـــآكل رأس المـــال

أداة تمويل فّعالة 

إنفاقهـــا علـــى المحتاجيـــن يعـــزز 
المجتمـــع وتراحمـــه تآلـــف 
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معلومة جمركية

ــادة  ــه المعت ــن قيمت ــل م ــعر أق ــة بس ــى المملك ــا إل ــج م ــر منت ــه تصدي ــى أن ــراق عل ــّرف اإلغ ُيع
والمشــابهة لقيمتــه فــي بلــد التصديــر وفــي مجــرى التجــارة العاديــة.

مخاطر وآثار اإلغراق

إغالق المصانع

المحافظة على الوظـــائف المتـــاحـة في المصــانع الوطـنية للعــامليـن والعــامـالت

بســـبب  االحتـــكار  وجـــود 
خـــروج الصناعـــات المحــــلية

حمـايـة اسـتثمـارات المصــانـع الوطنية

تسرب العمالة وزيادة البطالة

خسائر في االستثمارات

تحصيل الهيئة لرسوم مكافحة اإلغراق ساعد في:
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مبادرات 
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هــو فحــص منظــم للنظــم التجاريــة وعقــود 
البيــع والســجالت الماليــة وغيــر الماليــة والمخزون 
ــره مــن األصــول كوســيلة لقيــاس وتحســين  وغي
ــه  ــم تطبيق ــة، ويت ــات النظامي ــال بالمتطلب االمتث
عالمًيــا فــي أكثــر مــن 160 دولــة مــن دول أعضــاء 
منظمــة الجمــارك العالميــة فــي ســبيل تســهيل 

عمليــات الفســح والتجــارة.

فــي إطــار تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 تأتــي 
هيئــة  مـــن  الفســـح  بعــد  التـدقيـــق  مـبـــادرة 
عمليــة  لتيســير  والجـمـــارك  والضريبــة  الزكـــاة 
التجــارة وتعزيــز الشــراكة بيــن الهيئــة والكيانــات 
واللـوائـــح  األنظمــة  تمنـــح  حيــث  المخـتلفـــة، 
الصالحيــات  كافــة  التدقيــق  علــى  القائميــن 
إلجــراء التدقيــق فــي منشــأة الجهــات الخاضعــة 

للتدقيــق.

ــة  ــز بيئ ــادرة لتحفي مب
العمــل االســتثمارية

التدقيق بعد الفسح..

لمــاذا مبــادرة التدقيــق التدقيق بعد الفسح
بعــد الفســح؟

مبادرات 

       لإلسهام في تحفيز بيئة العمل االستثمارية.

       لتحقيق قيمة مضافة للُعمالء المرتبطين 
بعمليات االستيراد.

       لجعل المملكة من المراكز اللوجستية 
المتميزة عالمًيا.
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أهداف المبادرة
الكيانات الخاضعة 
لعمليات التدقيق 

بعد الفسح

       تحقيق اإليرادات المستحقة نظاًما.

       التأكد من أن البضائع التي تخضع 
لضوابط استيراد أو تصدير خاصة قد تم 

اإلفصاح عنها بالشكل الصحيح.

     تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين 
الممتثلين.

     تطوير روابط التواصل والتعاون بين الهيئة 
وعمالئها.

التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها 
لما تم استيراده، وأن األسعار تمثل جميع 
الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير 

مباشر بما في ذلك عموالت البيع والتصاميم 
وحقوق الملكية الفكرية.

       التأكد من أن البيانات قد اكتملت وفًقا 
للمتطلبات الجمركية، من خالل فحص    

أنظمة المستورد والمصدر والسجالت 
المحاسبية ومواقع العمل.

      المستوردون ومن في حكمهم.

      المصدرون والمخّلصون الجمركيون.

      أشخاص / شركات أخرى مشاركة بشكل 
مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع 

المستوردة.



الجـهــــات  منشــآت  وتفتيــش  دخــول 
للتدقيــق. الخـاضعـــة 

فحــص الســجالت واألنظمــة والبيانــات 
التجاريــة ذات العالقة بالبيانات الجمركية 

والقوائــم الماليــة.

علــى  واالســـتفسارات  األســئـــلة  طـــرح 
مســؤولي الشــركات الخاضعــة للتدقيق.

التجاريــة  والســجـــالت  الـوثائـــق  رفـــع 
بهــا. واالحتفـــاظ 

تفتيــش وأخــذ عينات مــن البضاعــة وجرد 
المخازن.

أثنــاء قيامهــم  الهيئــة  ُيعــد موظفــو 
بأعمالهــم مــن رجــال الضبــط القضائــي.

بطـــرق  والمســـتندات  بالســـجالت  االحتفـــاظ     
نظاميـــة.

ــاظ  ــق االحتف ــة للتدقي ــات الخاضع ــى الجه        عل
تتعلــق  التــي  والســجالت  المســتندات  بكافــة 
ــزام  ــع االلت ــة، م ــالت الجمركي ــات والمعام بالعملي
ــد  ــاعة عن ــالل 24 س ــي خ ــتند األصل ــم المس بتقدي

الطلــب.

      التعــاون وتقديــم التســهيالت الالزمــة إلنجــاز 
عمليــة التدقيــق.

     علــى الجهــات الخاضعــة للتدقيــق التعــاون 
مــع موظفــي الهيئــة مــن أجــل تســهيل إنجــاز 
والســجالت  المعلومــات  وتقديــم  مهامهــم 

المطلوبــة.    

        اإلجابة على كافة استعالمات المدققين.

         وجود الموظفين ومديري األقسام واألشخاص 
التدقيــق لإلجابــة علــى  المعنييــن عنــد عمليــة 

اســتعالمات واستفســارات المدققيــن.

صالحيات القائمين 
على التدقيق

التزامات المستورد

مبادرات 
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يجــوز لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك أن 
المخلــص  ومنــدوب  المخلــص  علــى  تفــرض 
ــالزم  ــق ال ــراء التحقي ــد إج ــك بع ــي وذل الجمرك
معــه بمعرفــة الجهــة المختصــة بمــا يتناســب 
وحجــم مخالفتــه لاللتزامــات المفروضــة عليــه 

العقوبــات التاليــة:

       إلغـــاء الرخصـــة والمنـــع مـــن مزاولـــة المهنـــة 
نهائًيـــا.

        اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد على سنتين.

        غرامــة ماليــة ال تتجاوز 5000 ريال ســعودي أو 
مــا يعادلها مــن عمالت دول المجلــس األخرى.

        اإلنذار.

العقوبات عند ثبوت المخالفات

يكـــون أصحـــاب البضائـــع وأربـــاب 
البضائع مســـؤولين  العمل وناقلو 
عن أعمال مســـتخدميهم وجميع 
العـامليــــن لمصلحـتهــــم فـيمــــا 
يتعلـــق بالرســـوم والضرائـــب التي 
الجـمركـيـة  الـدائــــرة  تسـتوفيــــها 
والغرامـــات والمصادرات المنصوص 

عليهـــا فـــي النظام.
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دمج »الزكاة والدخل« و»الجمارك«

ــة  ــل، والهيئ ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام ــج الهيئ ــي بدم ــوزراء القاض ــس ال ــرار مجل ــد ق وج

ــزكاة والضريبــة والجمــارك(،  ــم )هيئــة ال ــدة باس ــة واح ــي هيئ ــارك، ف ــة للجم العام

ــوة،  ــن بالخط ــؤولين واالقتصاديي ــن المس ــدد م ــادة ع ــا إش ــى تنظيمه ــة عل والموافق

مؤكديــن أن مــن شــأنها تعزيــز وتطوير األجهــزة الحكوميــة ورفع كفاءتها، وســيعمل 

القــرار علــى تكامــل الهيئتيــن ودعــم السياســات الضريبيــة والجمركيــة وتســهيل 

اإلجــراءات وتيســير األعمــال وزيــادة جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــالء والمراجعيــن.

ملف العدد

تكامل.. تيسير.. كفاءة

30



ك
ار

جم
وال

ل 
خ

د
وال

ة 
كا

لز
ا

31

وزيــر الماليــة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك محمــد الجدعــان،  أشــار 
إلــى أن قــرار دمــج الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والهيئــة العامــة للجمــارك لتصبــح »هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك«، سيســهم فــي تعزيــز الجانــب األمنــي وتحســين ممارســة األعمــال وتيســير 
ــع  ــالل رف ــن خ ــال، م ــاع األعم ــة لقط ــة والجمركي ــة والضريبي ــراءات الزكوي ــهيل اإلج ــارة، وتس التج
مســتوى تكامــل اإلجــراءات بيــن الجهتيــن وتطويــر منصــة موحــدة قائمــة علــى التقنيــات الحديثــة 
توفــر الوقــت والتكلفــة علــى العميــل، ممــا يعــزز التنافســية االقتصاديــة للمملكــة واســتقطاب 

االســتثمارات األجنبيــة.

ويـقـــول مـحـافــــظ الـهــيـئــــة الـعــامــــة 

والـمـتـوســـطة  الصـغـيـــرة  للـمـنـشـــآت 
إن موافقــة  الـرشـــيد  المهنــدس صـالـــح 
مجلــس الــوزراء علــى دمــج الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل والهيئــة العامــة للجمــارك 
ــارك«،  ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــح »هيئ لتصب
تعكــس  االهتمــام الكبيــر لقيادتنــا الرشــيدة 
فــي توفيــر جميــع العوامــل والُممكنــات التي 
تســهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
لرؤيــة  الســعودية  2030، إذ أن هــذا الدمــج 
تحســين  فــي  مباشــر  بشــكل  سـيســـهم 
بيئــة األعمــال فــي القطــاع الخــاص، خصوًصــا 
فــي المنشـــآت الصغيــرة والمتوســطة والتــي 

عــدد  إجمالــي  مــن   %99.6 نحــو  ُتشــكل 
ــاص.  ــاع الخ ــآت القط منش

فــي  جوهرًيــا  دوًرا  الدمــج  هــذا  ويلعــب 
الخـاصـــة  األسـاســـية  االحـتياجـــات  تلبـيـــة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  بقطــاع 
تتيــح  محفــزة  بيئــة  وخلــق  األعمــال  ورواد 
لهــم فــرص النمــو واالزدهــار، ال ســيما أنــه 
ــال  ــير األعم ــى تيس ــي عل ــكل أساس ــز بش يرك
والضريبيــة  الزكويــة  اإلجــراءات  وتســهيل 
والجمركيــة لقطــاع األعمــال، وتطويــر منصــة 
موحــدة قائمــة علــى التقنيــات الحديثــة توفر 

المســتفيدين. علــى  والتكلفــة  الوقــت 

تعزيز الجانب األمني

تحسين بيئة األعمال



الهيئــة  العــام  األميــن  أشــاد  جانبــه  ومــن 
والمحـاســـبين،  للمـراجـعيـــن  الســعـوديـــة 
الدكتــور أحمــد المغامــس، بقــرار دمــج الهيئــة 
العامــة  والهيئــة  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
)هيئــة  باســم  واحــدة  هيئــة  فــي  للجمــارك، 
ــى  ــة عل ــارك(، والموافق ــة والجم ــزكاة والضريب ال
مفيــدة  خطــوة  أنــه  إلــى  مشــيًرا  تنظيمهــا، 
ُتصنــف ضمــن خطــوات اإلصــالح والتحديــث التــي 
األجهــزة  مختلــف  أداء  لرفــع  الدولــة  تباشــرها 

كفاءتهــا. ورفــع  الحكوميــة 

إلــى أن عمــل الهيئتيــن فــي  ونــوه المغامــس 
ــات  ــدة بيان ــدة قاع ــة الجدي ــيتيح للهيئ ــابق س الس
ضخمــة تســهل بشــكل كبيــر التأكــد مــن صحــة 
المعلومــات وتعمــل علــى الحــد مــن التهــرب 
الضريبــي والجمركــي، مبيًنــا أن القرار جــاء مواكًبا 
الحديثــة فــي دول  العالميــة  الممارســات  ألبــرز 
العالــم وســيعمل االندمــاج علــى توفيــر الوقــت 

ــة.  ــة المقدم ــودة الخدم ــادة ج ــد وزي والجه

ملف العدد

رفع الكفاءة
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الغـرفـــة  إدارة  مجـلـــس  رئـيـــس  وصـــف 
التجاريــة الصناعيــة بنجــران، محيميــد آل 
الــزكاة والدخــل  شــرمة قــرار دمــج هيئتــي 
والجمــارك فــي جهــة تنفيذيــة واحــدة بأنــه 
قــرار أتــى فــي وقتــه المناســب، ألنــه ينــدرج 
ــر  ــالح وتطوي ــى إص ــة إل ــود الرامي ــن الجه ضم
مختلــف األجهــزة الحكوميــة ورفــع كفاءتها، 
مشـــيرًا إلـــى أنـــه  ســـوف يسـهـــم بشـــكل 
كبيــر فــي تكامــل عمــل الهيئتيــن ويدعــم 
ويســهل  والجمركــي،  الضريبيــة  السياســات 
مــن اإلجــراءات، ويــؤدي فــي اآلخــر إلــى تطويــر 
ــا  ــة، ومواكًب ــات المقدم ــودة الخدم ــادة ج وزي
ــرز الممارســات العالميــة الحديثــة فــي دول  ألب

العالــم.

الموفــق  القــرار  »هــذا  شــرمة  آل  وقــال 
ســوف يــؤدي بــدون شــك إلــى التخفيــف 
األعمــال  رجــال  عاتــق  علــى  األعبــاء  مــن 
ــرف  ــات يع ــا ب ــدرج بم ــه ين ــتثمرين، ألن والمس
باســم معامــالت الشــباك الواحــد، لذلــك 
الوقــت علــى  الكثيــر مــن  فســوف يوفــر 
ويســهم  النفقــات  ويختصــر  المراجعيــن 
يعــزز  بمــا  التجــاري،  العمــل  تيســير  فــي 
ــذب  ــة ويج ــة للمملك ــية االقتصادي التنافس
مزيــًدا مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة، 
عمــل  فــي  الكبيــر  التشــابه  فــإن  لذلــك 
يســتهلك  الســابق  فــي  كـــان  الهـيئتيـــن 
الكـثيـــر مــن الـوقـــت ويتطلــب مصاريــف 
تشــغيلية إضافيــة ترفــع مــن قيمــة الســلع 

والخدمــات«.

اختصار الجهد والمال

33
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عضــو مجلــس الشــورى المستشــار  ويؤكــد 
دمــج  أن  اليامــي  هــادي  الدكتــور  القانونــي 
ــريعية  ــة التش ــياق النهض ــي س ــي ف ــن يأت الهيئتي
خــالل  المملكــة  تشــهدها  التــي  والتنظيميــة 
حلقــة  أنهــا  إلــى  مشــيًرا  الماضيــة،  الســنوات 
ــو  ــة نح ــوات الهادف ــلة الخط ــي سلس ــدة ف جدي
إعــادة هيكلــة الجهــات الحكوميــة، بمــا يتوافــق 
مــع التوجــه الحالــي نحــو تحديــث كافة أســاليب 
ــة  ــتهدفات رؤي ــق مس ــي لتحقي ــل الحكوم العم
المملكــة، موضحــً أن الهيئــة الجديــدة ســيكون 
ــة  ــة االقتصادي ــي التنمي ــة ف ــر فاعلي ــا دور أكث له

الســعودية.

وقــال اليامــي: »بالنظــر إلــى هذا القــرار يتضــح جلًيا 
أن لــه جوانــب متعــددة تتمثــل فــي التناســق مــع 
القوانيــن وأســاليب العمــل العالميــة، لتفــادي أي 
أضــرار قــد تلحــق  باالقتصــاد أو تأخير  بعمــل رجال 
األعمــال، كذلــك فإنــه يمثــل عنصر جــذب إضافي 
الراميــة  الدولــة  خطــط  ويدعــم  للمســتثمرين 
إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة، والســيما بعــد 
تعديــل القوانيــن الــذي جعــل المملكــة قبلــة 
اليامــي:  وأضــاف  الخــاص«.  القطــاع  ألصحــاب 
وجــود  بضــرورة  يتمســكون  األمــوال  »أصحــاب 
االختصاصــات  تضــارب  تجنبهــم  جاذبــة  بيئــة 
عامــل  ألن  بسالســة،  العمــل  مــن  وتمكنهــم 
الوقــت بالنســبة لهــم يأتــي فــي المقــام األول«.

نهضة تشريعية
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غرفــة  إدارة  عـضـــو مجـلـــس  بــدوره قــال 
جــدة الســابق، المهنــدس نصــار الســلمي: 
الشــاملة  والتطـويـــر  اإلصــالح  عمـليـــات  »إن 
ضمنهــا  مــن  والتــي  الدولــة  باشــرتها  التــي 
دمــج بعــض األجهــزة أو تخصيصهــا، أثبتــت 
جدواهــا ونجاحهــا وأســهمت بشــكل كبيــر 
فــي رفــع كفــاءة عمــل العديــد مــن األجهــزة 
ــن  ــك التحس ــى ذل ــال عل ــر مث ــة وخي الحكومي
الكبيــر فــي الخدمــات البلديــة واإلســكان بعــد 

دمــج وزارتيهمــا فــي وزارة واحــدة، وال شــك أن 
دمــج الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والهيئــة 
ــم  ــدة باس ــة واح ــي هيئ ــارك، ف ــة للجم العام
)هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك( ســيكون 
لــه دور كبيــر فــي تعزيــز فاعليــة السياســات 
الضريبيــة والجمركيــة بشــكل يكافــح التهــرب 
الضريبــي ويعمــل علــى تحســين الخدمــات 

ــدة« ــة الجدي ــا الهيئ ــي تقدمه الت

فاعلية السياسات الضريبية
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ملف العدد

فوائد الدمج

جذب االستثمارات األجنبية

تطوير الخدمات

زيادة اإليرادات

إنشاء قاعدة معلومات متكاملة

مكافحة التهرب 

توحيد الجهود

تعزيز الجانب األمني

تحسين ممارسة األعمال

ترقية األداء
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ــد  ــى توحي ــدف إل ــة ويه ــات العالمي ــرز الممارس ــب أب ــرار يواك الق
الجهــود تحــت مظلــة واحــدة، ممــا يرفــع مــن فاعليــة األداء 
وكفــاءة اإلنـفـــاق، واالهتمــام الكـبيـــر الــذي تـوليـــه القـيـــادة 
ــى  ــول إل ــات الوص ــم ممكن ــد أه ــو أح ــة ه ــزة الدول ــر أجه لتطوي

الرؤيــة مســتهدفات 

الدمــج سيســهم بشــكل مباشــر فــي تحســين بيئــة األعمــال في 
القطــاع الخــاص، خصوًصــا فــي المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

والتي ُتشــكل نحــو %99.6

وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
محمد بن عبداهلل الجدعان

محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد
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ملف العددملف العدد

سيعمل االندماج على توفير الوقت والجهد وزيادة جودة 
الخدمة ويعمل على الحد من التهرب

الخطــوة تنــدرج بمــا بــات ُيعــرف باســم معامــالت الشــباك الواحد، 
وســوف توفــر الكثيــر مــن الوقــت علــى المراجعيــن وتختصــر 
ــذب  ــة ويج ــة للمملك ــية االقتصادي ــزز التنافس ــا يع ــات، بم النفق

ــة ــة واألجنبي ــتثمارات المحلي ــن االس ــًدا م مزي

األمين العام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
الدكتور أحمد بن عبداهلل المغامس

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في نجران

محيميد بن صالح آل شرمة
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دمــج الهيئتيــن يأتــي فــي ســياق النهضــة التشــريعية والتنظيمية 
التــي تشــهدها المملكــة خــالل الســنوات الماضية

عضو مجلس الشورى السعودي
هادي بن علي اليامي
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أضواء 
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التهرب الزكوي والضريبي.. 
                إضرار اقتصادي وتشويه مجتمعي

ُيعــرَّف التهــرب الزكــوي والضريبــي علــى أنــه )قيــام األفــراد أو المنشــآت بممارســات تهــدف إلــى 
ــح المنصــوص عليهــا،  ــزكاة والضرائــب، مــا يعــد مخالفــة لألنظمــة واللوائ التهــرب مــن دفــع ال
ويتضمــن عــادًة تشــويه أو إخفــاء متعمــد للوضــع الحقيقي للمكلــف تجاه الجهة ذات الســلطة 
الضريبيــة للحــد مــن قيمــة الضرائــب مثــل تقديــم تقاريــر غيــر صادقــة كتصريــح عــن أربــاح أقــل 

مــن القيمــة الحقيقيــة لــه(. 

أضواء
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المتهرب

المتهــرب هــو كل مخالــف يمتنــع عــن دفــع 
الــزكاة أو الضريبــة جزئًيــا أو كلًيــا، ومــن أبــرز 
ــن  ــة م ــغ المالي ــر المبال ــرب توفي ــع المته دواف

ــح. ــة واللوائ ــه لألنظم ــالل مخالفت خ

أسباب ودوافع عامة

ممارســة  وراء  تقــف  كثيــرة  أســباب  توجــد 
مــن  والضريبــي،  الزكــوي  التهــرب  ظاهــرة 

أبرزهــا:

الفهــم  وعــدم  الدينــي  الــوازع  ضعــف 
الديــن. لمقـاصـــد  الصحيــح 

للوطـــن  باالنتـمــــاء  اإلحـســــاس  تـراجــــع 
. لمجتمـــع ا و

الجشــع والطمــع والرغبــة فــي االســتئثار 
بالمــال.

وجبايــة  الضرائــب  تحصيــل  فــي  التهــاون 
الــزكاة.

غياب العقوبات الرادعة بحق المتهرب

من حاالت التهرب الزكوي والضريبي

عــدم التســجيل فــي الهيئــة فــي حــال كان 
المكلــف خاضًعــا للــزكاة أو الضريبــة.

عــدم اإلفصــاح عــن أي نشــاط خاضــع للزكاة 
الضريبة. أو 

ــة  ــر صحيح ــتندات غي ــات أو مس ــم بيان تقدي
تأديــة  مــن  التهــرب  بقصــد  مصطنعــة  أو 
دون  اســتردادها  أو  المســتحقة  الضريبــة 

ــق. ــه ح وج

حيــازة ســلعة انتقائيــة دون ســداد الضريبــة 
المســتحقة عليهــا.

والمســتندات  والســجالت  الدفاتــر  اخفــاء 
الهيئــة   بــدء  قبــل   بالمنشــأة  الخاصــة 

. لفحــص با

تأثير التهرب الضريبي

اإلضرار 
باالقتصاد

التأثير سلًبا على 
التنمية االجتماعية
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1- ضريبة القيمة المضافة
ــتحقة،  ــة المس ــة الضريب ــن قيم ــل ع ــة ال تق غرام
أو  الســلع  قيمــة  أمثــال  ثالثــة  علــى  تزيــد  وال 

التهــرب. محــل  الخدمــات 

2- ضريبة السلع االنتقائية
ــتحقة،  ــة المس ــة الضريب ــن قيم ــل ع ــة ال تق غرام
أو  الســلع  قيمــة  أمثــال  ثالثــة  علــى  تزيــد  وال 

التهــرب. محــل  الخدمــات 

3- ضريبة التصرفات العقارية
المستحقة وال  الضريبة  غرامة ال تقل عن قيمة 

أمثالها. ثالثة  تتجاوز 

ــة   ــآت األجنبي ــى المنش ــل عل ــة الدخ 4- ضريب
ــة  ــرون بالمئ ــة وعش ــا خمس ــة قدره ــة مالي غرام
ــرب. ــن الته ــة ع ــة الناتج ــرق الضريب ــن ف )25%( م

إخفاء نسبة األرباح

عدم التعامل بالفواتير

فواتير شراء مصطنعة

التزوير في اإلقرارات

إتالف السجالت الحقيقية

إخفاء بعض األنشطة

التالعب في حصص الملكية

تحويل الملكية لألقارب

أضواء

نماذج وأساليب 
التحايل

عقوبات التهرب
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تدشين حمالت تثقيفية

تشديد العقوبات

تحفيز المواطنين لكشف التجاوزات

تعزيز دور وسائل اإلعالم

تشجيع المؤسسات الملتزمة

التعليم عبر المناهج الدراسية

االسترشاد بتجارب اآلخرين

الهيئــة تســتقبل بالغــات التهرب 
الـزكـــوي والـضـريـبـــي والتعـــامل 
معـهـــا عـــبر نـظـــام إلكـترونـــي، 
ــالغ،  ــتقبال الب ــرعة اس ــان س لضم
ــآت  ــقق مــن وضــع المنـشـ والتحـ
المعـنيـــة. كـمـــا أقــرت مكـافـــأة 
ماليــة تبــدأ مــن ألــف ريــال ويصــل 
حدهــا األقصــى إلــى مليــون ريــال 

ــات.  ــن المخالف ــن ع للمبلغي

مقترحات وحلول 
لمكافحة التهرب
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الذكاء االصطناعي في مركز االستهداف الجمركي 
وإدارة المخاطر

أهداف المركز

ُيعتبــر مركــز االســتهداف الجمركــي وإدارة المخاطــر مــن اإلدارات الفّعالــة فــي هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك، وخصوصــً فيمــا يتعلــق باســتخدامات الــذكاء االصطناعــي، حيــث تــم إنشــاء المركــز علــى 
غــرار أفضــل الممارســات العالميــة ليكــون منصــة لجمــع وتحليــل البيانــات، ومــن ثــم االســتهداف الذكــي 
ــة  ــات جمركي ــم خدم ــي تقدي ــا ف ــح األول إقليمًي ــي أن يصب ــة ف ــز المتمثل ــتراتيجية المرك ــا الس تحقيًق

متميــزة، لتصبــح المملكــة منصــة لوجســتية عالميــة.

يهــدف المركــز إلــى تعزيــز فاعليــة إدارة المخاطــر فــي مجــال الجمــارك وتطويــر آليــة 
اســتهداف المخاطــر والتهديــدات عبــر المنافــذ الجمركيــة )البريــة والجويــة والبحريــة(، 
إضافــة إلــى العمــل علــى إجــراء تقييــم شــامل للمخاطــر واآلثــار المحتملــة والمرتبطــة 

بالمنافــذ ووضــع اســتراتيجية فاعلــة لهــا.

أضواء 



47

ك
ار

جم
وال

ل 
خ

د
وال

ة 
كا

لز
ا

فوائد ومزايا عمل المركزعمل المركز

أهم الركائز التي يعمل
عليها المركز 

   إعادة تقييم جميع معايير االستهداف.

   تحقيق الجودة في أداء إدارة المخاطر.

ــي  ــبة ف ــة والمناس ــاليب الفاعل ــار األس    اختي
ــتهداف. ــة االس عملي

   تصنيــف معاييــر االســتهداف وفًقــا لدرجــة 
الخطورة.

    تذليل المعوقات التي تواجه العمل 
الجمركي.

    سرعة ومرونة تدفق الواردات.

   تقليل عمليات التهريب بجميع أنواعه.

   رفع نســبة االمتثال للمســتوردين 

والمصدرين.

   رفع المســتوى األمنــي في المنافذ 

الجمركية.

   تيسير التجارة وتحقيق رضا العمالء.

   رفع كفاءة تشغيل المنافذ الجمركية.

   توجيه عمليات التفتيش المكثفة
للشحنات األعلى خطًرا.

   منح التسهيالت للعمالء األكثر امتثااًل.

االصطناعي  الذكـاء  تطبيقـات  أصبحت 
في  واضحـة  وأهميتهـا  حـياتيـة  ضـرورة 
الجمركي، حيث ينعكس  العمل  مجال 
العمـليـات  عـلـى  التـطبيـقــات  هـذه  أثـر 
اليـوميـة فـي الجـمارك مـن خـالل زيادة 
احتمالية التفتيش الذي يؤدي إلى ضبط 

المخالفات الجمركية.
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ضبط خمور ومخدرات ومحاوالت تهريب األموال

أياِد أمينة

فــي إطــار جهـودهـــا المتـواصـــلة لحـمايـــة 
المخــدرات  تهـريـــب  محــاوالت  مــن  المملكــة 
ــة،  ــارج المملك ــى خ ــوال إل ــب األم ــور وتهري والخم
تمكــن أبطــال هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
التصــدي  مــن  المملكــة  منافــذ  مختلــف  فــي 
لمحــاوالت العبــث بأمــن هــذا الوطــن، وأحبطــت 
ــة  ــذل واليقظ ــل والب ــدت بالعم ــاعيهم، وأك مس
أنهــا ســتظل عيًنــا حارســة تــذود عــن هــذه البــالد 
المقدســة، وتحمــي شــبابها وأبناءهــا والمقيميــن 
علــى أرضهــا مــن كافــة المحــاوالت اآلثمــة التــي 
تســتهدفهم، وأنهــا قــادرة ـ بحــول اهلل ـ علــى 

ذلــك رغــم المحــاوالت االحترافيــة التــي يقــوم 
ــون. ــا المهرب به

ــذي  ــدود ال ــر المح ــم غي ــة بالدع ــت الهيئ ونوه
مــن  الجمركيــة  ومنافذهــا  وعناصرهــا  تجــده 
القيــادة الرشــيدة ـ أّيدهــا اهلل، ومــن ذلــك تهيئــة 
الحديثــة  التقنيــة  بالوســائل  المنافــذ  جميــع 
التــي ســاعدت فــي كشــف وإحبــاط العديــد مــن 
محــاوالت التهريــب، وكانــت حــاالت الضبــط التــي 
شــهدتها الثالثــة أشــهر الماضيــة ابتــداًء مــن أول 
مــارس وحتــى نهايــة مايــو 2021م علــى النحــو 

ــي: التال

الـزكـــاة  هـيئـــة  أبـطـــال  تـمـّكـــن 
والضريبــة والجمــارك فــي منفــذ الوديعــة ومينــاء 
جــازان مــن إحبــاط محاولتــي تهريــب كميــة مــن 
ُعثــر عليهــا  )306.5( كجــم،  بلغــت  الحشــيش 
عبــر  للمملكــة  قدمتــا  شــاحنتين  فــي  ُمخبــأة 

المنفذيــن.
تمّكــن  الوديعــة  جمــرك  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
كجــم   )191.5( تهريــب  محاولــة  إحبــاط  مــن 

ــأة  ــافها ُمخب ــد اكتش ــك بع ــيش وذل ــن الحش م
ــة  ــاحنات القادم ــدى الش ــي إح ــة ف ــة فني بطريق
للمملكــة عبــر المنفــذ، بحيــث ُوضعــت كميــة 
الحشــيش بيــن أعــواد مــن القصــب، وذلــك بقصــد 

التمويــه علــى المفتــش.
وأضافــت أن جمــرك مينــاء جــازان تمّكــن أيًضــا 
ــن  ــم م ــب )115( كج ــة تهري ــاط محاول ــن إحب م
ُعثــر عليهــا ُمخبــأة بطريقــة فنيــة  الحشــيش، 
داخــل الصنــدوق الخلفــي إلحــدى الشــاحنات.

تقارير

21 مايو

أحبــط أبطــال هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك محاولتــي تهريــب  
140 كبســولة مــن الكوكاييــن المخــدر بمطــار الملــك عبــد العزيــز 
الدولــي، وجــدت مخبــأة بداخــل أحشــاء رجل وامــرأة حــاوال تهريبها 

إلــى داخــل المملكــة.

26 مايو
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والضـريبـــة  الـزكـــاة  هيئــة  أبطـــال  تمّكـــن 
تهريــب  محاولتــي  إحبــاط  مــن  والجمــارك 
ــدت  ــيش، وج ــادة الحش ــن م ــم م 306.5 كج
ــاحنة  ــي للش ــدوق الخلف ــل الصن ــأة بداخ مخب

وداخــل أعــواد مــن القصــب.

والضريبــة  الـزكـــاة  هـيـئــــة  أبـطـــال  نـجـــح 
والجمــارك فــي إحبــاط محاولــة تهريــب أكثــر 
مــن 2.312.000 حبــة كبتاجــون ُعثــر عليهــا 
مخبــأة داخــل إرســالية واردة عبــر منفــذ مينــاء 

جــدة اإلســالمي.

والضريبــة  الزكـــاة  هيـئـــة  أبـطـــال  اسـتـــطاع 
فهــد  الملــك  جســر  منفــذ  فــي  والجمــارك 
ــات  ــاء زجاج ــب 4468 غط ــة تهري ــاط محاول إحب
خمــور و 978 ملصقــات خمــور أماميــة  و 738  

خلفيــة. خمــور  ملصقــات 

والضريبــة  الـزكـــاة  هيئــة  أبطــال  اسـتـــطاع 
والجمــارك إحبــاط محاولــة تهريــب أكثــر مــن 
21180 زجاجــة مــن الخمــور و 240 علبــة بيــرة، 
ُعثــر عليهــا مخبــأة داخــل إرســالية زيــت زيتــون 

ــاء. ــذ البطح ــر منف واردة عب

15 مايو21 مايو

19 مايو

2 مايو
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26 أبريل
ــارك  ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــال هيئ ــح أبط نج
نقديــة  مبالــغ  تهريــب  محاولتــي  إحبــاط  فــي 
بلــغ مقدارهــا 2.250.000 ريــال ســعودي، ُعثــر 
علــى جــزء منهــا مخبــأ بطريقــة احترافيــة داخــل 
ــر  ــزء آخ ــى ج ــة إل ــة، إضاف ــي لمركب ــور أمام ديك
أمتعــة  طّيــات  فــي  مخبــأ  كان  المبلــغ  مــن 

. شــخصية

23 أبريل
تمكــن أبطــال هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
مــن إحبــاط محاولــة تهريــب أكثــر مــن 5 مالييــن 
بطريقــة  مخبــأة  عليهــا  ُعثــر  كبتاجــون،  حبــة 
احترافيــة داخــل إرســالية »ُرّمــان« واردة مــن لبنــان 
مــع  وبالتنســيق  اإلســالمي،  جــدة  مينــاء  عبــر 

قــوات المكافحــة تــم ضبــط المســتقبلين.

16 أبريل
 

ــارك  ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــال هيئ ــح أبط  نج
فــي إحبــاط محاولــة تهريــب مشــغوالت ذهبيــة 
بلــغ وزنهــا 66 كجــم، ُعثــر عليهــا مخبــأة بطريقة 

احترافيــة داخــل جيــوب رداء اإلبــل. 

16 أبريل 
 

ــدرات  ــة المخ ــوات مكافح ــر ق ــتطاعت عناص اس
بمنطقــة الريــاض، بالتنســيق مــع عناصــر هيئــة 
محاولــة  ضبــط  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة 
ــدر،  ــن مخ ــرص إمفيتامي ــب )5.200.000( ق تهري

مخفيــة داخــل شــحنة فاكهــة البرتقــال.

8 أبريل
المخــدرات  مكافحــة  قــوات  عناصــر  تمكنــت 
بمنطقــة الريــاض، بالتنســيق مــع عناصــر هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــن إحبــاط محاولــة 
719 زجاجــة مشــروبات كحوليــة، ُعثــر  تهريــب 
عليهــا مخبــأه بطريقــة احترافيــة فــي وحــدة 

تكييــف مركــزي، وتــم ضبــط المســتقبلين.

5 أبريل
المخــدرات  مكافحــة  قــوات  عناصــر  تمكنــت 
بمنطقــة الريــاض، بالتنســيق مــع عناصــر هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــن ضبــط محاولــة 
لتهريــب )4.335.000( مليــون قــرص إمفيتاميــن 
مخــدر، كانــت مخبــأة داخــل شــحنة فاكهــة 

ــاح .  تف

تقارير
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    12 مارس
المخــدرات  مكـافحـــة  قــوات  اســتطـاعـــت 
عنـاصـــر  مــع  بالتنســيق  الـريـــاض،  بمنطقــة 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــن إحبــاط 
ــرص  ــون ق ــب )2.500.000( ملي ــة تهري محاول
شــاحنة  داخــل  مخبــأة  مخــدر،  إمفيتاميــن 

نقــل خرســانة جاهــزة.

8 مارس
والضريبــة  الزكـــاة  هيـئـــة  أبـطـــال  تمـكـــن 
ــر  ــب أكث ــة تهري ــاط محاول ــن إحب ــارك م والجم
مــن 15 مليــون حبــة كبتاجــون في مينــاء جدة 
اإلســالمي، ُعثــر عليهــا مخبــأة داخــل إرســالية 
»عنــب«، وبالتنســيق مــع قــوات المكافحــة تــم 

ــتقبلين. ــط المس ضب

  
29 مارس

والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  أبـــطال  اســتطـــاع 
تهــريــــب  مـحــاولــــة  إحــبـــاط  والـجـمـــارك 
)1.223.000( حـبـــة كبتـاجـــون قادمــة مــن 
تركيــا عبــر مينــاء جــدة، ليصــل إجمالــي مــا تــم 
ــن  ــة م ــدرة القادم ــوب المخ ــن الحب ــه م ضبط
الموانــئ التركيــة خــالل عــام أكثــر مــن )12.5( 

مليــون حبــة مخــدرة.

24 مارس
تمكنــت قــوات مكافحــة المخــدرات بمنطقــة 
ــزكاة  ــة ال ــر هيئ ــع عناص ــيق م ــاض، بالتنس الري
محاولــة  ضبــط  مــن  والجمــارك  والضريبــة 
إمفيتـاميـــن  قــرص   )10.948.000( تهـــريب 

مخــدر قبــل دخولهــا إلــى المملكــة.
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6 مارس

تمكــن أبطــال هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
ــد  ــك عب ــاء المل ــالمي ومين ــدة اإلس ــاء ج ــي مين ف
العزيــز بالدمــام، مــن ضبــط شــحنتي منتجــات 
ــن 9  ــر م ــى أكث ــوي عل ــة تحت ــدة ومغشوش مقل
آالف قطعــة مــن الشــنط والمالبــس. يأتــي ذلــك 
إلحــكام الرقابــة علــى الــواردات وحمايــة الملكية 

ــة. الفكري

4 مارس
ــارك  ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــال هيئ ــح أبط نج
فــي إحبــاط محاولتــي تهريــب أكثــر مــن مليونــي 
حبــة كبتاجــون بجمــرك الحديثــة، وبالتنســيق مع 
قــوات المكافحــة تــم ضبــط المســتقبلين البالــغ 

عددهــم 5 أشــخاص.

تقارير

أكثر المـواد 
المضبوطة

المخدرات

الخمور
 

األموال

 
الذهب

 السلع المقلدة
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تكسر األرقام

مؤشر التنافسية العالمية

أسـس  2016م،  عـام  مـن  أبريـل   25 فـي 
بـن  محمـد  األميـر  الملكـي  السـمو  صاحـب 

نائـب  العهـد  ولـي  العزيـز،  عبـد  بـن  سـلمان 
رئيـس مجلـس الـوزراء رئيس مجلس الشـؤون 
رؤيـة   - اهلل  حفظـه   - والتنميـة  االقتصاديـة 
كأحـد   2030 العربيــة السـعودية   المملكــة 
وخـالل  عالمًيـا،  الوطنـي  التحـول  برامـج  أكبـر 
الرؤيـة  حققـت  الماضيـة،  الخمسـة  األعـوام 

فـي  أسـهمت  عديـدة،  أساسـية  إصالحـات 
تنفيـذ مجموعـة مـن اإلنجـازات فـي عدة 

االقتصاديـة. وخاصـة  مجـاالت 

مؤشــر  فــي   12 للمـرتبـــة  المملكــة  تقـدمـــت 
ــية  ــر التنافس ــي تقري ــريء ف ــال الج ــر رأس الم توف
العالميــة  2020م، ضمــن أبــرز المؤشــرات الفرعية 
فــي تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة 
الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي، ويأتــي 
هــذا الترتيــب انعكاًســا لحــرص الهيئــة العامــة 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت« علــى 
خلــق بيئــة تنافســية تشــجع دخــول منشــآت 
المنـشـــآت  وتمكـيـــن  الســـوق،  إلــى  جديــدة 
الصغيــرة والمتوســطة مــن النمــو والتوســع، 
وإيجــاد الحلــول التمويليــة المناســبة والفــرص 
االســتثمارية، وذلــك لرفــع مســاهمتها فــي 
فــي   %35 إلــى  اإلجمالــي  المحـلـــي  النـاتـــج 

2030م.

 الرؤية

أعوام بعد مرور  5
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مشاريع كبرى

                    مشروع »نيوم«

المســتقبلية  المنظـومـــة  المشـــروع  يمّثــل   
المتكاملــة األكثــر طموًحــا واســتداًمة فــي 

والعمــل. للعيــش  العالــم 

                    مشروع »القدية«

مشــروع ترفيهــي يحتــوي علــى أكثــر مــن 300 
منشــأة ترفيهيــة وتعليميــة موجــودة فــي 
المتوقــع  ومــن  مختلفــة،  مناطــق  خمــس 
أن تجــذب القديــة 17 مليــون زائــر كل عــام، 
وتوفــر اآللــف فــرص العمــل، وُتســهم فــي 
ريــال  مليــار   17 بمبلــغ  الســعودي  االقتصــاد 

.2030 بحلــول  ســنويً 

                   مشروع »البحر األحمر« 

200 كلــم علــى ســاحل  يمتــد علــى طــول 
البحــر األحمــر مــن الجانــب الســعودي، ويضــم 
90 جزيــرة،  أكثــر مــن  أرخبيــًلا يحتــوي علــى 
ألــف   70 المتوقــع أن يوفــر المشــروع  ومــن 
22 مليــار  فرصــة عمــل، وأن ُيســهم بمبلــغ 

ريــال مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.

                   »استثمر في السعودية« 

أطلقــــت منصــــة تحــت اســــم »اســتثمر فــي 
الســعودية«، تعبـر عـن هويـة  وطنيـة  موحـدة 
ــا   ــة، كم ــي  المملكــ ــتثمار فـ ــويق واالسـ للتسـ
أنشــئت قاعــدة  بيانــات للفــرص  االســتثمارية 

ــتثمرين. والمس

59
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نسبة الناتج المحلي غير النفطي 
من الناتج المحلي اإلجمالي

قيمة االستثمار األجنبي المباشر

5.321مليارات ريال    

166 مليار ريال

17.625 مليار ريال

369 مليار ريال

ما قبل الرؤية               

ما قبل الرؤية               

في 2020م                           

في 2020م                           

نسبة التوطين في الصناعات 
العسكرية اإليرادات غير النفطية

عدد المصانع

 الرؤية

من منجزات الرؤية نحو »اقتصاد مزدهر«

ما قبل الرؤية               

في 2020م                           

%2

%8

 %55

 %59

ما قبل الرؤية               

في 2020م                           

ما قبل الرؤية               

في 2020م                           

7.206 مصنع

9.984 مصنع
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الســعودي  التلفزيــون  بثــه  حــوار  وفــي 
بــن  محمــد  األميــر  العهــد  ولــي  لســمو 
ســلمان وجــد اهتماًمــا مــن كافــة وســائل 
والـدولـــية  واإلقلـيميـــة  العـربـيــــة  اإلعـــالم 
الرؤيــة  تنفيــذ  ضمــان  إلــى  ســموه  تطــرق 
ومســتهدفاتها الطموحــة قائــًلا: اقتربنــا مــن 
بكثيــر،   2030 قبــل  الرؤيــة  أرقــام  نكســر  أن 
فمثــًلا اإلســكان هــدف الرؤيــة كان الوصــول 
إلــى نســبة 62% واآلن وصلنــا إلــى 60% فــي 
ســنكون  2030م  الـعـــام  وخـــالل  2020م 
ذلــك  ومعنــى  الرؤيــة  هــدف  إلــى  وصلنــا 
مــن  تعــدى  2030م  فــي  الرؤيــة  هــدف  أن 
62% إلــى 70% مــن عــدد المواطنيــن الذيــن 

مساكـــن. يملكــون 

وأشـــار ســـموه إلـــى أن صنـــدوق االســـتثمارات 
العامـــة كان هدفـــه أن يكـــون حجمـــه فـــي 
عـــام 2030 نحـــو 5 ترليـــون ريـــال، والواضـــح 
2025م ســـيكون  أنـــه فـــي العـــام  أمامنـــا 
حجمـــه 2 تريليونـــات ريـــال لـــذا ســـوف نعـــدل 
ـــي  ـــال ف ـــن ري ـــى 10 ماليي ـــتهدف إل ـــذا المس ه
2030م، فـــكل األرقـــام التـــي كان يعتقـــد 
أنهـــا أرقاًمـــا كبيـــرة وغيـــر قابلـــة للتحقيـــق 
كســـرناها وصـــار أجـــزاء منهـــا فـــي 2020م 
وسنكســـر كثيـــًرا مـــن هـــذه األرقـــام بحلـــول 
2025م، ممـــا يعنـــي أننـــا ســـنحقق أرقاًمـــا 

أكبـــر فـــي 2030م.

ولي العهد: كل األرقام التي كان ُيعتقد بأنها غير 
قابلة للتحقيق كسرناها
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وبخصوص الضريبة قال سموه:

مجلــس  مــن  اتفــاق   ..%15 عــن  هنــا  »تتكلــم 

 VAT ــة ــا ضريب ــون عندن ــي أن يك ــاون الخليج التع

بحيــث  محفــزة  وتكــون   %10 إلــى   5 بيــن  مــا 

نكــون نحــن األقــل فــي العالــم وكمــا تعــرف أن 

المملكــة العربيــة الســعودية، ثلــث ســكانها مــن 

غيــر الســعوديين مــع النمــو االقتصــادي الضخــم 

ســينمو عــدد الســكان، لكــن ســينمو أيًضــا عــدد 

األجانــب فــي المملكــة ، ممــا قــد نصــل فيــه 

فــي 2030 أو 2040 إلــى 50%  ســعوديين و %50 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل  أجانــب 

إذا مــا وضعنــا VAT خاصــًة مــع فتــح الســياحة 

واســـتهداف 100 مليــون ســائـــح فـــي 2030م 

سيـكـــون فيــه تســرب كبير جــًدا للدعــم الحاصل 

في المملكة العربية الســعودية من 5% و %10  

تضمــن أن العائــد الــذي يســتفيد منــه األجنبــي 

فــي اســتهالكه فــي داخــل المملكــة العربيــة 

الســعودية يعــود للحكومــة والحكومــة تنفقــه 

الســعودي،  يحتاجهــا  التــي  منافــع  كل  فــي 

ســواًء فــي الصحــة أو التعليــم أو بنيــة تحتيــة 

أو حتــى رواتــب أو غيرهــا مــن األشــياء األخــرى، الـــ 

15% فــي الجائحــة والتحديــات االقتصاديــة التــي 

واجههــا العالــم أجمــع فــي 2020م .

ضريبة القيمة المضافة

 الرؤية
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ال يــزال النفــط يشــكل جــزًءا رئيًســا مــن دخــل 

المملكــة العربيــة الســعودية ورأينــا أن أســعار 

النفــط وصلــت إلــى أقــل مــن صفــر فــي عــام  

ــر جــًدا إمــا نقــوم  2020م كان فيــه تحــد كبي

مســتهدفاتنا  كل  ونغيــر  شــيء  كل  بتغييــر 

ونتراجــع فــي كل أحالمنــا للمســتقبل أو نتخذ 

إجــراءات قــد تكــون قاســية فــي فتــرة قصيــرة 

ــا،  ــور لنصابه ــود األم ــم تع ــن ث ــن وم ــن الزم م

إلغــاء  نتفــادى  لكــي  اإلجــراءات  أحــد  وكان 

جــزء كبيــر مــن البــدالت أو تخفيــض الرواتــب 

 VAT وغيرهــا مــن هــذه اإلجــراءات أن نرفــع 

إلــى  15%،  وقــال ســموه: إن هــذا بــال شــك 

بالنســبة  حاجــة  آخــر  للغايــة،  مؤلــم  إجــراء 

ــي  ــعودي، مصلحت ــن س ــم أي مواط ــي أن آل ل

أن يكــون الوطــن عزيــًزا وينمــو، ومصلحتــي 

كل  راضًيــا  الســعودي  المواطــن  يكــون  أن 

ــر مــن اليــوم الــذي قبلــه لكــن دوري  يــوم أكث

أيًضــا وواجبــي أن أبنــي لــه مســتقباًل طويــل 

األمــد مســتمر فــي النمــو وال أرضيــه ثــالث أربــع 

وفــرص  البلــد  مدخــرات  واســتنزف  ســنوات 

فكانــت  أفضــل،  مســتقبل  لتحقيــق  البلــد 

وهــو   )VAT(  %15 مجموعــة قــرارات منهــا 

قــرار مؤقــت قــد يســتمر ســنة إلــى خمــس 

ســنوات كحــد أقصــى ومــن ثــم األمــور ســوف 

ــة. ــى الطبيع ــود إل تع

توازننــا                          ســـنعـــيد  فقـــط  ســـموه:  وأضــــاف 

للرقـــم  نعـــود  ثــم  الجـائحـــة  هــذه  بعــد 

االقتصاديــة  المعطيــات  حســب  الطبيعــي، 

بالقليــل  تحصــل  التــي  الظــروف  وحســب 

ســوف  وبالكثيــر  ســنة  خــالل  تكــون  ســوف 

تكــون خــالل 5 ســنوات، مؤكــًدا أنــه لــن يكــون 

المملكــة  الدخــل فــي  هنــاك ضريبــة علــى 

الســعودية. العربيــة 

رؤيــة المملكــة 2030 هــي خطــة 
ــدف  ــاملة ته ــة ش ــة تنموي وطني
العـربيـــة  الممـلـكـــة  لتـحـــويل 
الســعودية إلــى أنمــوذج رائــد فــي 
العالــم مــن خــال تمكيــن أبنائهــا 
إلطــالق طاقاتهــم وقدراتهــم، 
ــق  ــوة لخل ــن الق ــتثمار مكام واس
ــاء  ــر، وبن ــوع ومزده ــاد متن اقتص
بحيــاة  ينعــم  حيــوي  مجتمــع 
رؤيـــة  عـامـــرة وصحـيـــة وهـــي 
ــدى  ــن م ــر ع ــوح تعب ــة وطم ثاقب
إيمــان حكومــة المملكــة بقــدرة 
شــعبها علــى تحقيــق آمالهــم 

وتطلعاتهــم.
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تقنيات ضريبية
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الفوترة اإللكترونية )فاتورة(..

 نقلة نوعية في االقتصاد السعودي

منظومــة الفوترة اإللكترونية 

 

هــــي إجــراء يهــدف إلــــى تحويـل عمليـة إصـدار 
عمليــــة  إلـــى  الورقيـــة  واإلشــعارات  الفواتيـــر 
إلكترونيــــة تســمح بتبــادل الفواتيــر واإلشعارات 
المدينــة والدائنــة ومعالجتها بصيغــة إلكترونية 
منظمة بيـــن البائـــع والمشـــتري بتنســـيق إلكترونـــي متكامـــل.

نشــرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مايــو الماضــي القــرار 
الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد 

اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. 

اإللكترونيــة   - الفوتــرة   - تطبيــق 
ــن: ــى مرحلتي ــيتم عل ــورة( س )فات

المرحلة األولى: »مرحلة اإلصدار« 

التنفيذ اإللزامي: 4 ديسمبر 2021م.

المكلفيــن  جميــع  مــن  المـرحـلـــة  تتـطلـــب   
الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة إصــدار 
ــا عبــر نظــام إلكترونــي  وحفــظ الفواتيــر إلكترونّيً

متوافــق مــع أنظمــة الهيئــة.

تقنيات ضريبية

 المرحلة الثانية:

»مرحلة التكامل والربط«

 سيتم تنفيذها بشكل مرحلي في:
1 يناير  2023م. 

بيــن األنظمــة  التكامــل  تقــوم علــى ترســيخ 
اإللكترونيــة الخاصــة بالمكلفيــن وبيــن أنظمــة 

ــة.  الهيئ

تتطلــب المرحلــة االلتــزام بالمواصفــات الفنيــة 
والتقنيــة الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة للفوتــرة 

اإللكترونيــة )فاتــورة(.
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التاريخ

اسم وعنوان المتجر

)QR Code( رمز االستجابة السريعة

توضيح قيمة الضريبة المضافة أو أن    

األسعار شاملة للضريبة

كتابة الرقم الضريبي لمنشأة تمتلك 

الشهادة الضريبية

توضيح السلع والخدمات المقدمة

أهم عناصر الفاتورة الضريبية 
المبسطة في المرحلة األولى

من أهم األمور التي يجب تجنبها 
في نظام الفوترة اإللكترونية

إصدار الفواتير يدوًيا

إصدار فواتير ال تتضمن متطلبات الهيئة

استخدام نظام غير متوافق مع 
متطلبات الفوترة اإللكترونية )فاتورة( 

الصادرة عن الهيئة

حذف الفواتير اإللكترونية بعد إصدارها
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2- مرحلة الربط والتكامل 

والخـصـائـــص  المـواصـفـــات  جــميــــع 
الـخــاصـــــة  المحـظـــورة  الـوظـيفـيـــة 

األولــى. بالمـرحلـــة 

اســتـخـــراج أو نـقــل المـفـتــاح الـخــاص 
بختم التشفير.

       تغيير الوقت. 

تقنيات ضريبية

1 مرحلة اإلصدار

         عــدم وجــود خاصيــة إلدارة المســـتخدمين  
)علــى ســـبيل المثـــال: وصـــول مــن غيـــر تســـجيل 
دخـــول، عـــدم وجـــود إدارة جلســـة المستخدم(.

          التالعب في الفواتير اإللكترونية أو اإلشعارات 
اإللكترونية والسجالت

         الســماح بإمكانيــة إنشــاء أكثــر مــن تسلســل 
ــر أو اإلشــعارات اإللكترونيــة. واحــد للفواتي

المواصفات والخصائص الوظيفية 
المحظورة ألنظمة الفوترة اإللكترونية



ك
ار

جم
وال

ل 
خ

د
وال

ة 
كا

لز
ا

أبرز فوائد تطبيق )فاتورة(

الحد من التستر التجاري

محاربة االقتصاد الخفي

 تعزيز أجواء المنافسة العادلة

حماية المستهلك

إثراء تجربة المستهلك ورقمنة

عالقته مع المورد.

زيادة نسبة االمتثال الضريبي. 

متطلبات االلتزام بـ)فاتورة(

ــي  ــرة ف ــام فوت ــود نظ ــن وج ــد م التأك
منشــأتك متوافــق مــع المتطلبــات.

التأكد من وجود جميع عناصر 
الفاتورة اإللكترونية.

أ - تاريخ اإلصدار.

ب -  االسم والعنوان والرقم الضريبي.

ج-  بيان بالسلع أو الخدمات الموردة.

د- المقابل واجب السداد نظير السلع 
أو الخدمات.

بتحديــد  الهـيئـــة  سـتـقـــوم 
مراحــل ربــط أنظمــة الفوتــرة 
اإللكترونيــة وإشــعار الفئــات 
المســتهدفة فــي كل مرحلــة 
قبــل التاريــخ المحــدد للربــط 

ــل. ــى األق ــهر عل ــتة أش بس
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  الركن الثالث
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)زكاتي( في رمضان..
أكثر من 85 مليون ريال إجمالي زكاة األفراد

  الركن الثالث

قنوات سير الزكاة وصواًل لمستحقيها

       دافع الزكاة                                                   بوابة أو تطبيق زكاتي

       وكالة الضمان االجتماعي                      مستفيدو الضمان االجتماعي

تطبيق زكاتي 

هاتف زكاتي 

بوابة زكاتي
zakaty.gov.sa

19993
+966112682748

ــع  ــا الراب ــة عامه ــف الذكي ــي« للهوات ــق »زكات ــة وتطبي ــي« اإللكتروني ــة »زكات ــة بواب ــت خدم أكمل
ــارك  ــة والجـمـ ــزكاة والضريب ــة ال ــا هيئ ــة أطلقته ــي خدم ــي ه ــة، وزكات ــا تصاعدي ــق أرقاًم ــي تحق وه
لتـوفيـــر خـــدمة اختياريــة ألفــراد المجـتـــمع تمكـنهـــم من دفــع زكاتهــم إلكترونًيا من داخــل المملكة 

ــا. أو خارجه

وتلقــت )زكاتــي( خــالل شــهر رمضــان المبــارك للعــام 1442هـــ، أكثــر مــن 85 مليــون 
ريــال كـإجمـالـــي مبـالـــغ زكاة األفــراد االختياريــة، وتــم توجيــه المبلــغ إلــى وكالــة 
ــا  ــة لصرفه ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــدى وزارة الم ــي ل ــان   االجتماع الضم

علــى المســتحقين مــن مســتفيدي البرنامــج.
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أرقام زكاتي في رمضان 1442هـ

خدمات بوابة وتطبيق زكاتي

      التذكير بمواعيد دفع الزكاة

      معلومات عن الزكاة

      حساب الزكاة                            دفع الزكاة

      سجل المدفوعات                  هاتف زكاتي

تـدعـــو الهيـئـــة األفـــراد من 
مواطنيــن ومقيمـيـــن إلـــى 
إخـــراج زكـاتهـم عبر خدمة 
)زكـاتـــي( عـبـــر التـطبيـــق 
اإللكــتـرونـــي المـوقـــع   أو 

.)zakaty.gov.sa(

40 
مليون ريال

رمضان 1441هـ

تطبيق زكاتي 

هاتف زكاتي 

بوابة زكاتي
zakaty.gov.sa

19993
+966112682748

85 
مليون ريال

 المبلغ
الُمحصل

9000 شخص أخرجوا 
زكاتهم عبر الموقع 

اإللكتروني

4200 أخرجوا زكاتهم 
عبر الهواتف الذكية
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 أدلة إرشادية
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بنشــاط توفيــر نقــل  المتخصــص  القطــاع  هــو 
الــركاب أو الشــحن، ســواء كان مجــدواًل أم ال، عــن 
طريــق الســكك الحديديــة أو خطــوط األنابيــب أو 
الطــرق أو المــاء أو الجــو واألنشــطة المرتبطــة بهــا 
مثــل مرافــق المطــار ومواقــف الســيارات ومناولة 
البضائــع والتخزيــن ومــا إلــى ذلــك، مثــل تأجيــر 
معــدات النقــل مــع ســائق أو مشــّغل، وُيســتثنى 
مــن هــذا القطــاع صيانــة وإصــالح المركبــات ذات 
المحــركات وغيرهــا مــن معــدات النقــل، وإنشــاء 
الحديديــة  والســكك  الطــرق  وإصــالح  وصيانــة 

ــارات. ــئ والمط والموان

قطاعات النقل والتخزين

          النقل البري وعبر خطوط األنابيب.

          النقل المائي. 

         النقل الجوي. 

         أنشطة التخزين والدعم للنقل. 

        األنشطة البريدية والبريد السريع.

 

قطاع النقل والتخزين 

 أدلة إرشادية
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مصروفات يجوز حسمها

الالزمــة  والضروريــة  العاديــة  المصروفــات 
للنشــاط، علــى أن تكــون النفقــة فعليــة و 
مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة يمكــن التأكــد 
مــن صحتهــا. وأن تكــون مرتبطــة بنشــاط 
المكلــف وليســت مصروفــات شــخصية، وأال 

تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.

ــذه  ــريك، وه ــك أو الش ــدالت المال ــب وب روات
يجــوز حســمها فــي حــدود الراتــب والبدالت 

المصــرح بهــا.

ونائبــه  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مكافــآت 
ــي  ــون ف ــريطة أن تك ــس، ش ــاء المجل وأعض
ــخاص  ــع لألش ــي تدف ــآت الت ــدود المكاف ح

المســتقلين.

يكــون  أن  بشــرط  المعدومــة،  الديــون 
التــي  اإليــرادات  عــن  التصريــح  ســبق  قــد 
شــهادة  معهــا  ترفــق  وأن  عنهــا،  نتجــت 
لــه فــي  مــن محاســب قانونــي مرخــص 
المملكــة تفيــد بــأن شــطب هــذه االلتزامــات 
تــم بقــرار مــن صاحــب الصالحيــة، ويجــب 
أيًضــا أال تكــون هــذه االلتزامــات علــى جهات 
مرتبطــة بالمكلــف، وأن يتــم اإلبــالغ عــن أي 

جــزء يتــم تحصيلــه منهــا مســتقباًل.

للموجــودات  الســنوي  االســتهالك  قســط 
ــف،  ــة للمكل ــون مملوك ــى أن تك ــة؛ عل الثابت
فــي  لالســتخدام  مخصصــة  تكــون  وأن 

النشــاط، وأن يكــون القســط معقــواًل.

التبرعــات، علــى أن تكــون موجهــة لجهــات 
مصــرح لهــا بالمملكــة ومؤيــدة بمســتندات 

ثبوتيــة.

احتياطــي  مــن  العــام  خــالل  المكــون 
ــي  ــن احتياط ــبة، وم ــر المكتس ــاط غي األقس
األخطــار القائمــة، فــي شــركات التأميــن( و/

أو )إعــادة التأميــن(، علــى أن تتــم إعادتهــا 
تحــدد  وأن  للوعــاء،  التالــي  العــام  خــالل 
وفقــً للمعاييــر المتبعــة فــي هــذا النــوع 

مــن النشــاط.

المصاريــف المدرســية ألبنــاء المكلــف، علــى 
أن ُتســدد لمنشــأة تعليمية داخــل المملكة، 
وأن ينــص عليهــا فــي عقــد عمــل الموظــف 
ــح الشــركة التــي يعمــل بهــا، وأن  وفــي لوائ

تحــدد بمســتندات صــرف مقبولــة.
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مثــل  بالنـشـــاط،  المـرتبطـــة  غيــر  التكـاليـــف 
الـطـبيــعـــة  ذات  والمـصــروفـــات  الـتــرفـيـــه، 
فــي  ومــا  واألجــور،  والـرواتـــب  الـرأسـماليـــة، 
ــريك أو ألي  ــك أو الش ــة للمال ــا المدفوع حكمه
مــن أفــراد عائلتــه، والمصروفــات الشــخصية 

للشــركاء.

المصروفـات غير المؤيـدة بمسـتنـدات أو قـرائن 
مقبولة للهيئة.

أو المســددة  أو الضرائــب المســتحقة  الــزكاة 
باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة.

حصة العاملين في صناديق التقاعد وصناديق 
االدخار.

المخصصات واالحتياطات السنوية.

قيمــة الزيــادة فــي أســعار المــواد أو الخدمــات 
ــه  ــف أو ل ــط بالمكل ــخص يرتب ــت بش إذا ارتبط
ــف أو  ــال المكل ــي أفع ــتأثير ف ــى الـ ــدرة عل الق
قراراتــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مقارنــة 
باألســعار المســتخدمة بيــن أطــراف مســتقلة 
ــارية  ــد الس وفقــً لألنظمــة واللوائــح والقواع

ــة. ذات الصل

فــي  الــوارد  االســتيراد  فــي  الفــرق  كان  إذا 
ــارك  ــان الجم ــي بي ــه ف ــن قيمت ــر م ــرار أكب اإلق
يضــاف كامــًلا إلــى األربــاح، أمــا إذا كان أقــل 
يــوازي  الفــرق  لهــذا  ربــح  احتســاب  فيتــم 
بــه  وتعــدل  لإليــرادات،  اإلقــرار  ربــح  مجمــل 

النشــاط. نتيجــة 

مصروفات ال يجوز حسمها

 أدلة إرشادية
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قطع الغيار

        المصروفات العادية والضرورية الالزمة 
للنشاط.

رواتب وبدالت المالك أو الشريك.

الديون المعدومة.

قسط االستهالك السنوي للموجودات.

التبرعات.

مبالغ التأمين وإعادة التأمين.

المصاريف الدراسية ألبناء المكلف.

مبالغ التأمين وإعادة التأمين.

المصاريف الدراسية ألبناء المكلف.

التكاليف غير المرتبطة بالنشاط.

مصروفات ليست لها مستندات.

الزكاة أو الضرائب باستثناء القيمة 
المضافة.

حصة العاملين في صناديق التقاعد 
واالدخار.

المخصصات واالحتياطات السنوية.

مصروفات ال يجوز حسمها:  

أمــا قطــع الغيــار التــي تســتخدم لصيانــة اآلالت والمركبــات ومعــدات النقــل والشــحن التــي 
تســتخدم فــي النشــاط وهــي غيــر معــدة للبيــع فإنهــا تعتبــر موجــودات غيــر زكويــة تحســم مــن 

ــة. ــة التنفيذي ــً لالئح ــا ووفق ــى حالته ــع عل ــدة للبي ــر مع ــا غي ــاء لكونه الوع

مصروفات يجوز حسمها:
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التواصـل اإلنسـاني بيـن األفـراد والجماعـات هـو 
أهـم المهـارات التـي أكسـبها اهلل لإلنسـان منذ 
بـدء الخليقـة، ألهميتـه البالغـة فـي التعبيـر عـن 
بأنـه  اإلنسـان  ف  ويعـرَّ والرغبـات،  االحتياجـات 
محيطـه  فـي  يؤثـر  متفاعـل،  اجتماعـي  كائـن 

إيجابيـً. أو  التأثـر سـلبيً  بـه، سـواء كان  ويتأثـر 

لذلـك فـإن أداة التأثير الرئيسـية فـي هذا الصدد 
فكلمـا  المسـتخدمة.  التواصـل  وسـيلة  تبقـى 
كانـت فعــالة كــانت النتيـجــة إيجــابية، وكلمـا 
التـواصــل سـلبًيا. لذلـك ال  كــانت عـاجــزة كــان 
يمكـن أن يوجـد أي نـوع مـن أنـواع الحيـاة بـدون 
هـذه الخاصيـة، ألن ذلـك يعنـي انقطـاع طريقـة 
التفاهـم، وتراجـع العالقـات، وغيـاب المعلومة. 

تتفـاوت درجـة التواصـل بيـن األشـخاص واألفراد 
بحســب مهـاراتهــم وقـدراتهــم، كمـا تتفاوت 
درجـة كفـاءة كل منهـم وقدرتـه علـى تحقيـق 

مهارات التواصل الفّعال أول مداخل النجاح

علـى  قدرتـه  بحسـب  رغباتـه  وتلبيـة  أهدافـه 
مـع  اإليجابـي  التواصـل  مـن  جسـور  إقامـة 
فعالـة  الجسـور  تلـك  كانـت  فكلمـا  محيطـه، 
إلـى  الوصـول  علـى  قـدرة  أكثـر  كان  ومؤثـرة 
غاياتـه بطريقـة أكثـر كفـاءة وفـي أسـرع فتـرة 
القـول إن وسـائل  زمنيـة ممكنـة. لذلـك يمكـن 
الـتــي يسـتخـدمــها  الطـريقــة  التـواصــل هــي 
جماعـات،  أو  فرديـة  بطريقـة  ســواء  اإلنســان، 
المعلــومــات،  أو  المعـانــي  أو  األفـكــار  لنقــل 
ومـن  المسـتهدفة  الجهــة  تسـتقبلهــا  بحيـث 
فاعليـة  قيـاس  ويتـم  عليهـا،  بالـرد  تقـوم  ثـم 
علـى  القـدرة  بحسـب  ونجاحهـا  المهـارات  تلـك 
إيصـالهــا وتوفيرهـا  المـراد  المعـانــي  تـرجـمــة 

والجهـد. للوقـت 

تدريب وتطوير
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الوسـائل  أبـرز  إحــدى  الجـســد  لغــة  ُتـعــد 
اإلنسـان  تفاعـل  عـن  للتعبيــر  المستخــدمة 
قـد  معينـة  رسـالة  وإليصـال  محيطـه،  مـع 
بالدقـة  عنهـا  التعبيـر  الكلمـات  تسـتطيع  ال 
بقـدرتهــا  تمـتــاز  وســيلة  وهــي  الكـافيــة، 
المطلوبـة. الـرســالة  إيصـال  علــى  الفـائقــة 

هـي:  بأنهـا  الجسـد  لغـة  تعريـف  ويمكـن 
الـوجـــه  وتـعــابيــر  واإليـمــاءات،  الحـركـــات، 
عنـد  اإلنسـان  يسـتخـدمهــا  التــي  والجســد 
حديثـه »المرسـل«، أو التـي تبـدر ممن يسـتمع 
أسـفل  حتـى  رأسـه  مـن  ابتـداًء  »المسـتقبل«، 
كل  وتشـمل  وعـي،  بـدون  أو  بوعـي  قدميـه، 

التواصل البصري

 لنجاح عملية االتصال عليك بـعناصر عملية االتصال:

 المرسل.

 المستقبل.

  الرسالة.

  الوسيلة.

  البيئة.

ــكل  ــة بالش ــل المعلوم ــى تص ــة حت  الصراح
ــوب. المطل

 الصحـــة والضبـــط كـــي تصـــل علـــى الوجـــه 
األكمــل.

 الـوضــــوح بحـيـــث يكــون معنــى المعلومــة 
ــه.  ــس في ــا ال لب واضًح

الرسـالــة  تتــســم  أن  أيـًضـــا  الضـــرورة  ومــن 
باالكتمــال بحـيــث تتـوافــر فيهــا المعلومـات 
المطلوبـة وال تكون مجتزأة، وأن تكون موجزة 
اختيـار  وأخيـًرا  والتطويـل،  اإلسـفاف  وتتجـاوز 
عـن  سـواء  الرسـالة،  إليصـال  األمثـل  األسـلوب 
طريـق الكلمـات اللطيفـة أو التعبير المناسـب.

أو  ابتســام،  أو  عبــوس  مــن  عنــه  يصــدر  مــا 
اسـتغراب أو تأييـد، مما يشـرح بوضـوح وضعه 
النفسـي والمزاجـي، ومـا إذا كان قـادرًا علـى 
إيصـال فكرتـه أو عكـس ردة فعلـه لمحدثه.

التواصـل ومهاراتـه تطـوًرا  وشـهدت وسـائل 
احتياجاتـه،  وتزايـد  تطـوره  بحسـب  متسـارًعا 
فكلمـا  ومهاراتـه،  معارفـه  دائـرة  واتســاع 
مـســتـــواه  وارتـقـــى  احـتـيــاجـــاتــه  ازدادت 
مهـارات  اكـتســب  والمعـرفــي  التـعـليـمــي 
تكتسـب  وبالتالـي  التـواصــل،  فــي  جديــدة 
بنفسـه،  ثقتـه  وتـزداد  أكثـر  قـوة  شـخصيته 

النجـاح. أبـواب  وفتحـت 
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مهام التواصل

الجـماعـــات،  بيــن  باالتصــاالت  يتعـــلق  فـيمـــا 
ــات  ــل المؤسس ــم داخ ــاالت تت ــاك اتص ــإن هن ف
الحكوميــة أو الخاصــة، وتتنــوع طبيعتهــا بيــن 
اتصــاالت داخليــة وخارجيــة. فاألولــى تتــم عــادة 
واحــد،  مــكان  فــي  العامليــن  مجموعــة  بيــن 
وتتــم عــادة بيــن الرؤســاء والمرؤوســين، أو بيــن 
المســؤولين فيمــا بينهــم، أو الموظفيــن بيــن 
ــى  ــاالت إل ــك االتص ــدف تل ــً، وته ــم بعض بعضه
مراجعــة األداء وتقويمــه، وتحديــد اإليجابيــات 

والســلبيات، أو إلنجــاز المهــام المحــددة،

األداء،  وكفـاءة  فاعلية  زيـادة  فـي  يسـهم  بمـا 
األفضل  واالستخدام  المتاحة،  الفرص  وتحقيق 

للموارد. 

بين  تتم  ما  عادة  فهي  الخارجية  االتصاالت  أما 
وعمـالئهم  والشـركات  المؤسـسات  مسـؤولي 
مـن الجـمـهور المســتهـدف، بغرض االستفسار 
المطلوبة،  والخدمات  السلع  تقديم  موعد  عن 
وعادة ما تتم هذه االتصاالت في شكل رسائل 

مباشر. بشكل  أو  هاتفية  اتصاالت  أو  مكتوبة 

تدريب وتطوير
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وسائل التواصل االجتماعي

خـالل السـنوات األخيـرة ظهـرت وسـيلة اتصـال حديثـة اسـتطاعت أن تهيمـن علـى حيـاة الناس، 
وال يـكاد يخلـو بيـت فـي أي بقعـة مـن بقـاع العالـم منهـا، وهـي وسـائل التواصـل االجتماعـي 

المختلفـة، مثـل واتسـاب، وفيسـبوك، وإنسـتجرام، وتويتـر. 

وهي نوافذ رقمية يستطيع اإلنسان عبرها التواصل مع شخصيات لم يسبق له رؤيتها، بحيث 
فباستطاعته  مكانه.  مغادرة  إلى  يضطر  أن  دون  ومواقفه  وآرائه  نفسه  عن  التعبير  يستطيع 
كتابة أي منشور، أو إرسال تدوينة أو مقطع فيديو مصور، أو صورة فوتوغرافية بمجرد ضغطة 

زر ال تستغرق منه ثواني معدودة. 

خصائص االتصال الناجح أنواع الرسائل

صحة المعلومات

الوضوح والتحديد

االكتمال

اإليجاز

التفاعل

مسموعةمرئية

مباشرةمقروءة

جسدية
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كيف ساهم النظام الضريبي الصيني 
فـي تحـقيـق نمـو اقتصـادي متـسـارع؟

ــن  ــي الصي ــي ف ــي الحال ــار الضريب ــع اإلط ــم وض ت
بعــد اإلصــالح الضريبــي فــي عــام 1994م لتلبيــة 
لكــن  االشــتراكي،  الســوق  اقتصــاد  احتياجــات 
ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين أجــرت 
الحكـــومة الصينيـــة سـلســـلة مــن التعديــالت 
الضـريبـــي، ممــا  النـظـــام  والتحسـينـــات علــى 
ــو  ــي النم ــاهم ف ــة، وس ــدات الحكوم ــن عائ ضم

االقتصــادي الســريع للبــالد.

    إدارة استرداد الصادرات

    التدقيق الضريبي

    إدارة الضرائب التجارية الكبيرة

    إدارة مخاطر االمتثال

    إدارة الضرائب الدولية

إدارات تحصيل 
الضرائب بالصين

تجارب دولية



89

ك
ار

جم
وال

ل 
خ

د
وال

ة 
كا

لز
ا

مراحل تطبيق الخطة الصينية 

2006م

تــم إلغــاء الضرائــب الزراعيــة، التــي 
كانــت موجــودة منــذ أكثــر مــن 

2000 عــام فــي الصيــن.

2007م

تـم دمـج نظـام ضريبـة اسـتخدام 
الحضريـة  المناطـق  فـي  األراضــي 
 )DEs( المحــلـيــة  للمــؤســســات 
 )FEs( األجــنبيــة  والمــؤسـســات 

واألفـراد.

2009م

دمـج أنظـمـة الضـرائـب العقارية 
للمنشآت المندرجة والمتكاملة.

اعـتــمــاد تحـويـل الـرسـوم إلـى 
الضريبة على المنتجات النفطية 

المكررة. 

االنتهـــاء مـــن تحويـــل ضريبـــة 
ــام  ــن نظـ ــة مـ ــة المضافـ القيمـ
مـوجــــه نحـــو التصـنيــــع إلـــى 

لالســـتهالك. موجـــه  نظـــام 

2008م

ــل  ــة الدخ ــة ضريب ــج أنظم ــم دم ت
الخاصــة بالمؤسســات والشــركات 

ــة. ــة للدول المملوك
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الصيـانــــة  أنـظـمــــة  دمـــــج  تـــــم 
ـــاء لشـــركات  الحضريـــة وضرائـــب البن
والمؤسســـات  الحضريـــة  التنميـــة 

واألفـــراد. الماليـــة 

ــال إلـــى  ــة األعمـ تـــم تمديـــد ضريبـ
ـــة  ـــة القيم ـــي لضريب ـــالح التجريب اإلص
ــن  ــرى مـ ــزاء أخـ ــى أجـ ــة إلـ المضافـ

الصيـــن.

مـــع  مطـــرد  تقـــدم  إحـــراز  تـــم 
ضريبـــة  إلصـــالح  األعمـــال  ضريبـــة 
ــة  ــة وإصـــالح ضريبـ ــة المضافـ القيمـ
ـــوارد  ـــة الم ـــالح ضريب ـــم إص ـــاج، وت اإلنت
ليتـــم فرضهـــا علـــى أســـاس القيمـــة.

تـــم تنفيـــذ إصـــالح تجريبـــي لضريبـــة 
المضافـــة  القيمـــة  لضريبـــة  األعمـــال 
ــات  ــل وبعـــض قطاعـ ــاع النقـ ــي قطـ فـ
ـــق. ـــدة مناط ـــي ع ـــة ف ـــات الحديث الخدم

تـم توسـيع ضريبـة األعمـال إلـى اإلصالح 
المضافـة  القيمـة  لضـريبــة  التـجـريبــي 
بالسـكــك  النـقــل  قطـاعــات  لتشـمــل 

واالتصـاالت. والبـريــد  الحديديــة 

تـــم تمديـــد ضريبـــة األعمـــال إلـــى اإلصـــالح 
التجريبـــي لضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
ـــلع  ـــع الس ـــة جمي ـــامل لتغطي ـــكل ش بش
والخدمـــات. وتـــم دخـــول قانـــون ضريبـــة 
الصيـــن  لجمهوريـــة  البيئـــة  حمايـــة 

ــعبية.  الشـ

2012م2010م
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2015م

2014م

2016م
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القيمــة  ضريبــة  معــدالت  تبســـيط     
 ،%13 معــدل  إلغـــاء  مــع  المضـافـــة 
ممــا أدى إلــى هيكلــة ضريبــة القيمــة 
و%6،  و%11   %17 بنســـبة  المضافـــة 
لضريبــة  المـؤقتـــة  اللـوائـــح  وألغيـــت 

الصيــن. جـمهوريـــة  فــي  األعمـــال 

     تنقيــح اللـوائــح المــؤقـتــة لضـريبـة 
القيمة المضافة.

الدخــل  ضريبــة  قانــون  مـراجعـــة     
علــى الشــركات فــي الصيــن لتقديــم 
ــل  ــن أج ــات م ــم للتبرع ــن الدع ــد م مزي

العامــة. الرفاهيــة 

التجريبــي  اإلصــالح  نطــاق  توســيع     
 9 ليشــمل  المائيــة  المــوارد  لضريبــة 
الحكــم  ذاتيــة  )مناطــق  مقاطعــات 
للحكومــة  مباشــرة  تخضــع  وبلديــات 

بكيــن. ذلــك  فــي  بمــا  المركزيــة( 

لقانــون  التنفيذيــة  اللوائــح  إصــدار     
بشــأن  الشـــعبية  الصيـــن  جمهـــورية 

البيئــة.  حـمايـــة  ضـريبـــة 

   الموافقــة علــى قانــون جمهوريــة 
أوراق  ضريبــة  بشــأن  الشــعبية  الصيــن 
ــفن  ــة الس ــة حمول ــون ضريب ــغ وقان التب

. الشــعبية  الصيــن  لجمهوريــة 

2017م
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مــع المضــي قدمــً فــي إصــالح ضريبــة القيمــة المضافــة، تــم تعديــل المعــدالت الضريبيــة 
األصليــة 17% و 11% إلــى 16% و 10% علــى التوالــي لتشــكيل جــدول معــدل ضريبــة 
القيمــة المضافــة ثالثــي المســتويات 16% و 10% و 6%. مــن خــالل رفــع الحــد األدنــى 
لدافعــي الضرائــب علــى نطــاق صغيــر لضريبــة القيمــة المضافــة إلــى رقــم مبيعــات ســنوي 
ال يزيــد عــن خمســة مالييــن يــوان صينــي، وُمنــح دافعــو الضرائــب العامــة المؤهلــون لضريبــة 
القيمــة المضافــة الحــق فــي إعــادة التســجيل بوصفهــم دافعــي ضرائــب علــى نطــاق 

صغيــر.

ــة  ــة القيمـ ــدالت ضريبـ ــل معـ ــم تعديـ تـ
المـضــافة األصـليـة البـالغـة 16% و%10 
ـــكيل  ـــي لتش ـــى التوال ـــى 13% و9% عل إل
جـــدول معـــدل ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
الحالـــي ذي المســـتويات الثالثـــة وهـــو 
13% و9% و6%؛ تـــم توســـيع نـطــــاق 
ــة المـدخــــالت ليشـــمل  خـصــــم ضـريبــ
خصًمـــا لمـــرة واحـــدة مـــن العقـــارات 
الداعمـــة، وخصـــم خدمـــات نقـــل الـــركاب 
ـــات ـــا لصنـــاعـ ـــا إضافًي ـــة، وخـصًمـ المحلي

ــاء  ــم إنش ــة؛ وت ــاج والمعيشـ ــدمات اإلنتـ خـ
المضافــة  القيمــة  نظــام خصــم ضريبــة 

رســمًيا.

الضرائـب  تخفيـض  ســياسات  تنفيـذ  وتـم 
التفضيليــة واإلعفــاء للشـركات الصغيـرة 
الحوافـز  زيــادة  وتــم  الصغــر،  ومتنــاهية 
الصغيـرة ومتناهيـة  للشـركات  الضـريبيــة 

الصغـر.

2018م

2019م

تجارب دولية
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قوانين ضريبية

 مهام إدارة الضرائب الحكومية في الصين 

فـي 1 ينايـر 2019م تـم تنفيـذ اللوائـح الخاصـة بتنفيذ قانون ضريبـة الدخل الفـردي لجمهورية 
الصين الشـعبية رسـمًيا. 

فـي 1 سـبتمبر 2019م دخـل قانـون جمهوريـة الصيـن الشـعبية بشـأن ضريبـة احتـالل األراضـي 
الزراعيـة حيـز التنفيـذ رسـمًيا.

فــي 26 أغســطس 2019م، ناقشــت الــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي 
الثالــث عشــر لنــواب الشــعب الصينــي واعتمــدت قانــون جمهوريــة الصيــن الشــعبية بشــأن 

ــبتمبر 2020م. ــي 1 س ــذ ف ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــوارد، وال ــة الم ضريب

صياغـــة قوانيـــن الضرائب واللوائح.

السياســـات  بشـــأن  اقتراحـــات  تقديـــم 
ــة  ــع وزارة الماليـ ــاون مـ ــة، وبالتعـ الضريبيـ
إلـــى  ورفعهـــا  االقتراحـــات  ومراجعـــة 

مجلـــس الدولـــة.

صيـاغــــة قـواعــــد تنـفيــــذ السـياســــات 
. يبيـــة لضر ا

اإلجمالـــي  الضريبـــي  العـــبء  قيـــاس 
كـيفيــــة  حـــول  اقتـراحــــات  وتقـديــــم 
اســـتخدام الضريبـــة لغـــرض التنظيـــم.

الضريبيـــة  واإلجـــراءات  القواعـــد  وضـــع 
واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا.

تقديـــم إرشـــادات لتحصيـــل الضرائـــب 
المحليـــة وإدارتهـــا.

الضــرائــــب  وإدارة  تحـصـــيل  تنــظـيــــم 
المشــتركـــة  والـضــرائـــب  المــركـــزيـــة 
والمســاهمات فــي الصناديــق المخصصة 

للدولــة.

وضع خطط اإليرادات. 

المتعلقـــة  للقضايـــا  تفســـير  تقــــديم 
الضرائـــب. بتحـصيــــل 

ـــأن  ـــي بش ـــاون الدول ـــادل والتع ـــراء التب إج
ـــب. الضرائ

تجنـــب  اتفاقيـــات  وتطبيـــق  التفـــاوض 
الضريبـــي. االزدواج 
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تبعات ضريبية لإلقامة في الصين

في  أقام  ولكنه  الصين  في  دائم  موطن  لديه  ليس  الذي  الشخص  على  يجب 
من  ألكثر  البالد  يغادر  ولم  الضريبية  السنة  في  يوًما   183 إجماليها  لمدة  الصين 
الفردي  الدخل  ضريبة  يدفع  أن  السابقة،  الست  السنوات  من  أي  في  يوًما   30

الضريبية. السنة  تلك  في  الصين  وخارج  كالهما،  في  الناشئة 

183 يوًما في سنة معينة وغادر  الشخص الذي أقام في الصين لمدة ال تزيد عن 
السابقة  الخمس  السنوات  من  أي  أو  السنة  تلك  في  يوًما   30 من  ألكثر  البالد 
الصين  خارج  من  الناشئة  السنة  لتلك  الفردي  الدخل  ضريبة  من  ُيعفى  مباشرة 

وتدفع من قبل وحدات أو أفراد في الخارج.
 

عند حساب عدد أيام اإلقامة في الصين خالل سنة ضريبية لألفراد غير المقيمين، 
24 ساعة كاملة فقط. يتم تضمين فترات 

تجارب دولية
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