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أكبــر  حالًيــا  الســعودي  المالــي  القطــاع  يعيــش 
ــة أعمــال  ــات ورقمن ــة العملي ــة تحــول فــي أتمت عملي
بلغــت  الماضيــة،  القليلــة  الفتــرة  الشــركات، وخــال 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مرحلــة مــن النضــج 
ــة  ــي مواكب ــدة ف ــا رائ ــة يجعله ــا الرقمي ــي عملياته ف

التحــول االقتصــادي الــذي تمــر بــه المملكــة.
ويــدل علــى ذلــك حصــول الهيئــة علــى الفئــة الباتينية 
ــة” فــي مؤشــر نضــج الخدمــات الحكوميــة  “أعلــى فئ
الرقميــة فــي المملكــة؛ وهــي اآلن تقــدم 140 خدمــة 

إلكترونيــة تحقــق تطلعــات المكلفيــن.
ومــن ضمــن أكبــر المشــروعات الرقميــة التــي أطلقتها 
اإللكترونيــة  الفوتــرة  مشــروع  يأتــي  مؤخــًرا  الهيئــة 
“فاتــورة” الــذي تــم تدشــين المرحلــة األولــى منــه في 
ــا  ــع مــن ديســمبر الماضــي، وُيعــد مشــروًعا وطنًي الراب

فــي  شــركائنا  مــع  بالتعــاون  عليــه  نعمــل  طموًحــا، 
القطاعيــن العــام والخــاص، ويعــزز مــن متانــة االقتصــاد 
الســعودي، وتنظميــه عبــر رقمنــة الفواتيــر التقليديــة 
مــن خــال أنظمــة إلكترونيــة متكاملــة ستســهم فــي 
محاربــة المتســترين، وترفــع كفــاءة الرقابــة بما يضمن 

الحــد مــن تعامــات االقتصــاد الخفــي.   
للمنشـــآت  عـديـــدة  فـوائـــد  اإللكترونـيـــة  وللفـوتـــرة 
ــة اإلجــراءات  وتمكيــن أعمالهــم إذ تســهم فــي رقمن
اليدويــة وتوثيــق جميــع المعامــات بســهولة، كمــا 
تســهــــم فـــي  تسهـيــــل اإلقــرارات. وفيمــا يختــص 
اإللكترونيــة  الفــاتــــورة  تــمــكـــــن  بالمستهـلـكــيــــن 
المســتهلك مــن متابعــة مصاريفــه الشــهرية فضــًا 
ــيكون  ــارك س ــاع الجم ــي قط ــه. وف ــظ حقوق ــن حف ع
ــة  ــارز فــي تيســير وزيــادة مرون ــر ب ألتمتــة األنشــطة أث

االفتتاحية

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
ُمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
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العمليــات الجمركيــة ال ســيما عمليــات االســتيراد 
والتصديــر وصــواًل إلــى منافــذ المملكــة، ونســعى 
خــال الفتــرة المقبلــة إلــى تعزيــز الجهــود حتــى 
الــذي  األمــر  لوجســتية،  المملكــة منصــة  تصبــح 
حالًيــا  رؤيــة 2030، ونعمــل  أهــداف  أحــد  يمثــل 
علــى االســتفادة مــن التحــول الرقمــي والفــرص 
الخدمــات  إجــراءات  تطويــر  فــي  يوفرهــا  التــي 
تيســير  لضمــان  والفســح  والشــحن  اللوجســتية 
وحركــة  الــواردات  وانســياب  التجــارة  عمليــات 

التجــاري. التبــادل 
زكاتــي”  برنامــج”  يدخــل  الــزكاة،   مجــال  وفــي 
هــذا العــام عامــه الخامــس، وهــو مشــروع تقنــي 
يســهم فــي توطيــد أواصــر الترابــط  والتضامــن بيــن 
زكاتهــم  أداء  لألفــراد  يتيــح  حيــث  المجتمعــي، 

بشــكل اختيــاري مــن خــال بوابــة وتطبيــق “زكاتــي” 
الضمــان  مســتفيدي  مــن  مســتحقيها  إلــى  لتصــل 

وبســيطة. آمنــة  بطريقــة  االجتماعــي 
ــوم  ــل تق ــة عم ــة بيئ ــون بتهيئ ــة ملتزم ــي الهيئ ــن ف ونح
علــى  ونحــرص  الواحــد،  الفريــق  وروح  التعــاون  علــى 
تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة مــع االســتمرار فــي تطويــر 
األداء، ملتزميــن بالـــوضوح والشفافـيــــة والمصداقيـــة، 
فــي جميــع  ثقــة  الهيئــة مصــدر  تكــون  أن  منــا  ســعًيا 
أعمالهــا للمكلفيــن، بمــا يمكنهــا  مــن المســاهمة فــي 
تحفيــز االقتصــاد واســتدامته وتمكيــن المملكــة لتكــون 
ــر الحــدود  ــر تيســير التجــارة عب ــًا عب مركــزًا لوجســتيًا عالمي
وتحقيــق اإليــرادات واالهتمــام بالعميــل وحمايــة الوطــن 

والمجتمــع بكفــاءة وفاعليــة.
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أخبار الهيئة
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أخبار الهيئة
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أخبار الهيئة

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحتفل بتخريج الدفعة األولى من 
برنامج “القيادات الواعدة” المنعقد بالتعاون مع كلية انسياد

والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  محافــظ  معالــي  رعــى 
أبانمــي،  محمــد  بــن  ســهيل  المهنــدس  والجمــارك 
حفــل تخريــج الدفعــة األولــى مــن برنامــج “القيــادات 
الواعــدة” الــذي تقدمــه الهيئــة لمنســوبيها، وذلــك 
بالتعــاون مــع كليــة انســياد إلدارة األعمــال العالميــة.
وبلــغ عــدد خريجــي البرنامــج الــذي اســتمر 4 أشــهر، 
حيــث  الهيئــة،  منســوبي  مــن  وخريجــة  خريًجــا   30
حــول  األولــى  مراحــل،  ثــاث  علــى  تنفيــذه  جــرى 
القيــادة، والثانيــة حــول االســتراتيجية الرقميــة، فيمــا 
ركــزت المرحلــة الثالثــة علــى إعــداد المشــاريع وورش 
العمــل، كمــا اشــتمل البرنامــج علــى اختبــارات قصيــرة 

وحــاالت عمليــة، واســتعراض فيديوهــات تعليميــة، 
ــق  ــان تطبي ــاريع لضم ــروض والمش ــى الع ــة إل باإلضاف

ــع.  ــى أرض الواق ــه عل ــم تعلم ــا ت م
وُيعــد برنامــج “القيــادات الواعــدة” الــذي جــرى تنفيذه 
بالتعــاون مــع كليــة انســياد إلدارة األعمــال العالميــة، 
الهيئــة  تقدمهــا  التــي  التطويريــة  البرامــج  أحــد 
للموظفيــن المتميزيــن لتأهيلهــم ليكونــوا قيــادات 
تــم  حيــث  والفنــي،  القيــادي  الجانــب  فــي  واعــدة 
تصميــم البرنامــج بمــا يتناســب مــع اســتراتيجية الهيئــة 

 2024-2021
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“الزكاة والضريبة والجمارك” توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة 
الحكومية للجمارك األذربيجانية
وقعــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، مؤخــًرا 
اتفاقيــة تعــاون جمركــي مــع اللجنــة الحكوميــة 
التعــاون  بهــدف  وذلــك  األذربيجانيــة،  للجمــارك 
وتعزيــز  الجمركيــة،  المســائل  فــي  المتبــادل 
التعــاون الدولــي فــي المســائل المتعلقــة بتطبيق 

البلديــن. األنظمــة الجمركيــة وتنفيذهــا بيــن 
معالــي  الهيئــة  جانــب  مــن  االتفاقيــة  ووّقــع 
ــي،  ــد أبانم ــن محم ــهيل ب ــدس س ــظ المهن المحاف
الحكوميــة  اللجنــة  جانــب  مــن  وّقعهــا  فيمــا 
اللجنــة  رئيــس  معالــي  األذربيجانيــة  للجمــارك 
االتفاقيــة  أول ســفر مهدييــف. وتهــدف  الفريــق 

المســاعدة  إلــى  الجانبيــن،  بيــن  اليــوم  الموّقعــة 
ســامة  يحقــق  بمــا  الطرفيــن  بيــن  اإلداريــة 
ــع المخالفــات  ــون الجمــارك لديهمــا، لمن ــذ قان تنفي
ــادل  ــز تب الجمركيــة وتقصيهــا، ومكافحتهــا، وتعزي

الجمــارك. فــي  المعلومــات 
كمــا تتضمــن أوجــه التعــاون فــي االتفاقيــة تبــادل 
فــي  المشــروع  غيــر  االتجــار  حــول  المعلومــات 
البضائــع، مثــل: األســلحة بأنواعهــا والقطــع األثريــة 
والمخــدرات، وكذلــك تبــادل المعلومــات المتعلقــة 

بالمخالفــات الجمركيــة.
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الزكاة والضريبة والجمارك ُتطلق 
معجًما تفاعلًيا للمصطلحات 

والمفاهيم المرتبطة بأعمالها 
أطلقــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك معجًمــا 
خاًصــا بالمصطلحــات والمفاهيــم الزكويــة والضريبيــة 
والجمركيــة، الــذي ُيعــد أول معجــٍم تفاعلــي يتــم 
المحلــي  المســتويين  علــى  واحــد  بملــف  إطاقــه 
إطــار  فــي  المعجــم  إطــاق  ويأتــي  واإلقليمــي. 
الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا الهيئــة مــن أجــل 
واألفــراد  الحكوميــة،  والجهــات  المكلفيــن،  تزويــد 
وشــامل،  قويــم  بمرجــع  العاقــة  ذات  والكيانــات 
ودقيــق للمصطلحــات، والتعابيــر المعتمــدة من قبلها 
وتوحيــد المســّميات، وتيســير الفهــم علــى المكلفيــن 
والشـــركات  األفـــراد  مـــن  والمعنييــن  والمهـتـميـــن 
والجهــات ذات العاقــة. وأوضحــت الهيئــة أن المعجــم 
جــرى إعــداده وفًقــا لمــا ورد فــي األنظمــة واللوائــح 
المتعلقــة بأعمــال الهيئــة مــن مصطلحــات وتعابيــر؛ 
ليكــون األســاس المرجعــي فــي التعابيــر والمفاهيــم 
اإلجرائيــة. ويهــدف المعجــم بــأن يكــون أساًســا مرجعًيا 

والضريبيــة  الزكويــة  بالمصطلحــات  يتعلــق  مــا  لــكل 
والجمركيــة، حيــث يأتــي تقديــم هــذا المعجــم بدافــع 
ــة  ــاء ثقاف ــو بن ــة نح ــا الهيئ ــي تتحمله ــؤولية الت المس
ــة والجمــارك.  ــزكاة والضريب ــة فــي مجــاالت ال متكامل
والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  معجــم  أن  إلــى  ُيشــار 
يحتــوي علــى روابــط لتســهيل عمليــة التصفــح مــن 
للوصــول  المحــددة  األيقونــة  علــى  الضغــط  خــال 
معنــاه.  علــى  والتعــرف  المصطلــح  إلــى  مباشــرًة 
ــة  وقــد جــرى تبويــب المعجــم وفــق الحــروف األبجدي
كافــة  المعجــم  تضميــن  تــم  فيمــا  العربيــة،  باللغــة 
المصطلحــات والتعريفــات المتعلقــة بمجــاالت الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. 
كافــة  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  ودعــت 
قطــاع  مــن  والمكّلفيــن  والمختصيــن  المهتميــن 
علــى  االطــاع  واألكاديمييــن  والطــاب  األعمــال 
ألغــراض  إعــداده  جــرى  الــذي  التفاعلــي  المعجــم 
التوعيــة والتثقيــف. وأكــدت الهيئــة فــي هــذا الجانــب 
يمكــن  وال  قانونيــة،  استشــارة  ُيعــد  ال  المعجــم  أن 
االعتمــاد عليــه كمرجــع قانونــي بحــد ذاتــه، داعيــًة 
األنظمــة  نصــوص  إلــى  الرجــوع  بضــرورة  الجميــع 

واللوائــح المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
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ــرة  ــارك للم ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــت هيئ حصل
الثانيــة علــى التوالــي علــى جائــزة )أفضــل مبــادرة 
ابتكاريــة فــي المــوارد البشــرية(، خــال مشــاركتها 
ــي  ــتقبلية ف ــل المس ــة العم ــز بيئ ــل جوائ ــي حف ف
حققتــه  الــذي  النجــاح  إثــر  علــى  وذلــك  دبــي، 
مبــادرة )أكاديميــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك( 

ــا. ــن إطاقه ــط م ــن فق ــال عامي خ

ويأتــي حصــول الهيئــة علــى هــذه الجائــزة تأكيــًدا 
الهتمامهــا المتواصــل بأكاديميــة الــزكاة والضريبة 
والجمــارك منــذ إطاقهــا؛ إيماًنــا منهــا بــأن رأس 
المــال البشــري هــو عنصــر االرتــكاز األساســي فــي 
تحقيــق اســتراتيجيتها التــي مــن أبــرز أهدافهــا بنــاء 
الــة تحظى بالتميز المؤسســي  منظومــة عمــل فعَّ
عمــل  مجــاالت  جميــع  فــي  اإلداريــة  والكفــاءة 
وذلــك  والجمركيــة،  والضريبيــة  الزكويــة  الهيئــة 
والممارســات  المعاييــر  أفضــل  مــع  يتوافــق  بمــا 

ــى.  الُمثل

وتهــدف أكاديميــة الهيئــة إلــى تقديــم أســلوب 
ــتمر  ــر المس ــم والتطوي ــان التعل ــز لضم ــد وممي فري
بالمعــارف  وإعدادهــم  الهيئــة،  لموظفــي 
الهيئــة  أهــداف  لتحقيــق  المطلوبــة  والمهــارات 
الحاليــة والمســتقبلية، وتحقيــق التطــور المهنــي، 
ــة لضمــان  ــم االستشــارات المهني ــب تقدي ــى جان إل
القــادة  وتأهيــل  المســتمر،  والتطويــر  التعلــم 
الحالييــن بالمهــارات والمعــارف القياديــة واإلداريــة، 
بمــا  الهيئــة  فــي  المســتقبل  قــادة  وإعــداد 
يتوافــق مــع خطــط التعاقــب الوظيفــي، وتطويــر 
مجــال  فــي  للمهتميــن  المعرفــي  المســتوى 

والجمــارك. والضريبــة  الــزكاة 

جديــر بالذكــر، أن الجائــزة ُتعنــى بجميــع مســارات 
وأنشــطة المــوارد البشــرية، ويعمــل علــى معاييــر 
متمرســين  حــكام  لجنــة  بهــا  الخاصــة  التقييــم 

تتويًجــا لجهودهــا فــي تنمية الكفــاءات “الــزكاة والضريبــة والجمارك” 
تحصــل علــى جائــزة أفضــل مبــادرة ابتكارية للمــرة الثانية علــى التوالي

فــي مجــال المــوارد البشــرية، ويأتــي مــن أهــم شــروط 
التقديــم للمســابقة بــأن يتــم ربــط المبــادرة المقدمــة 
ــر  ــم مــا يثبــت األث باســتراتيجية الجهــة المشــاركة وتقدي

اإليجابــي علــى منظومــة العمــل .
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 بدء التدريب في النسخة الرابعة من برنامج “بناء الكفاءات”
الُمقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ــاء الكفــاءات”  ــون المنضمــون لبرنامــج “بن ــدأ المتدرب ب
فــي نســخته الرابعــة تدريبهــم فــي البرنامــج الــذي 
ُتقدمــه هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالتعــاون 
ــون  ــة وارت ــذي بجامع ــد التنفي ــع “المعه ــراكة م والش
ــة  ــن مرحل ــاء م ــم االنته ــد أن ت ــك بع ــة” وذل األمريكي

فــرز جميــع المتقدميــن لانضمــام إلــى البرنامــج. 
النســخة  فــي  المتدربيــن  عــدد  أن  الهيئــة  وبّينــت 
ومتدربــة،  متــدرب   100 بلــغ  البرنامــج  مــن  الحاليــة 
ــام  ــن انضم ــر تضم ــدة معايي ــق ع ــم وف ــرى اختياره ج
ــم  ــين، ليت ــن الجنس ــن م ــات المتميزي ــي الجامع خريج
بعــد ذلــك َصْقــل مهاراتهــم المهنيــة فــي 9 مســارات 
القانونيــة،  والشــؤون  العمليــات،  هــي:  تدريبيــة، 
الماليــة واإلداريــة، والتحليــل والمخاطــر،  والشــؤون 
ورأس  والرقمنــة،  التقنيــة  األنظمــة  إلــى  باإلضافــة 
المــال البشــري، واالســتراتيجية والتطويــر، والتواصــل 
المؤسســي، وكذلــك األمانــة العامــة للجــان الزكويــة 

والجمركيــة.  والضريبيــة 
البرامــج  أحــد  الكفــاءات”  “بنــاء  برنامــج  وُيعــد 
ــة، والتــي  ــة الهيئ ــة التــي تنفذهــا أكاديمي األكاديمي
ُتعنــى ببنــاء المعــارف والمهــارات فــي مجــال إدارة 
يتيــح  حيــث  والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة  وتنظيــم 
للخريجيــن فرصــة التأهيــل المهنــي فــي عــدد مــن 
مــن  العديــد  البرنامــج  ويوفــر  التدريبيــة.  المســارات 
الملتحقيــن  للمتدربيــن  والماليــة  التدريبيــة  الحوافــز 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــج تدريبي ــور برام ــا: حض ــن أبرزه ــه، م ب
األمريكيــة”،  وارتــون  بجامعــة  التنفيــذي  “المعهــد 
والــذي ُيعــد مــن أفضــل 10 جهــات للتعليــم القيــادي 
البرنامــج للمتــدرب تأميًنــا  فــي العالــم، كمــا يقــدم 
التأمينــات  لــه وأفــراد أســرته، وتســجيله فــي  طبًيــا 
ــى مكافــأة  ــة، وإجــازة ســنوية، باإلضافــة إل االجتماعي

للمتــدرب.  شــهرية  ماليــة 

أخبار الهيئة
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الهيئة تختتم مشاركتها في معرض التجارة البحرية
بالشرق األوسط المقام في مدينة دبي

اختتمــت هيئــة الــزكاة والضريبة والجمارك مشــاركتها 
األوســط(  بالشــرق  البحريــة  )التجــارة  معــرض  فــي 
المقــام فــي مدينــة دبــي خــال األســبوع الجــاري، 
والــذي يضــم نخبــًة مــن المســؤولين وصنــاع القــرار 
فــي مجــال التجــارة العالميــة مــن القطــاع الحكومــي 

وكبــرى الشــركات المحليــة والعالميــة.
المعــرض  فــي فعاليــات  الهيئــة  وتمثلــت مشــاركة 
بتقديــم الخدمــات والحلــول المتعلقــة بتيســير التجــارة 
والجمركــي،  اللوجســتي  التقنــي  المجــال  فــي 
وكذلــك عــرض معلومــاٍت عامــة عــن الضرائــب فــي 

والتصديــر. االســتيراد  مجــال 
واســتعرضت الهيئــة خــال مشــاركتها فــي المعــرض 
االقتصــادي  )المشــغل  أولويــة  ببرنامــج  التعريــف 
أهــم  مــن  ُيعــد  والــذي  الســعودي(،  المعتمــد 
البرامــج التــي ُتقدمهــا الهيئــة للقطــاع الخــاص، حيــث 
يقــوم البرنامــج علــى مفهــوم الشــراكة بيــن الهيئــة 
والمنشــآت التجاريــة، وُيعــزز أمــن سلســلة اإلمــدادات 

التجــارة،  لتيســير  أكثــر  مزايــا  توفيــر  مــع  العالميــة، 
بخاصيــة  التعريــف  الهيئــة  مشــاركة  تضمنــت  كمــا 
التقديــم المســبق لمســتندات االســتيراد والــذي يقلــل 
للمســتوردين  الحاويــات  إجــراءات  إنهــاء  مــدة  مــن 
وُيســهم فــي مرونــة اإلجــراءات الجمركيــة وانســيابية 
حركــة التجــارة.  وتأتــي مشــاركة “الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك” فــي معــرض )التجــارة البحريــة بالشــرق 
التواصــل  تعزيــز  علــى  إطــار حرصهــا  فــي  األوســط( 
مــع أصحــاب المصلحــة فــي المناســبات والمعــارض 
الزكويــة  المجــاالت  فــي  المتخصصــة  والمؤتمــرات 
والضريبــة والجمركيــة، وااللتقــاء بنظرائهــا فــي الــدول 

الخبــرات. لتبــادل  الشــقيقة والصديقــة 
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انفوجرافيك
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انفوجرافيك
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شروط االستيراد التجاريمعلومات جمركية

ضوابط فرض رسوم على الشحنات 
الشخصية 

يلتزم المستوردون بتقديم المستندات 
التالية لبدء عملية االستيراد:

أن تكون اإلرسالية ذات طابع 
شخصي وبكميات غير تجارية 

بوليصة الشحنالفاتورة التجارية

سـجـل تجـاري
بنفس النشاط

شهادة المنشأ 

أال يكون المستورد من 
ممتهني التجارة

تقديم التصاريح المطلوبة من 
الجهات المختصة لإلرساليات 

المقيدة.

أال تكون اإلرساليات الواردة 
من السلع الممنوعة دولًيا أو 

محلًيا

أال تكون باسم مؤسسة أو 
شركة تجارية

أال يشمل اإلعفاء التبغ 
ومشتقاته

انفوجرافيك

300 ريال شاملة رسوم الشحن

الحد األعلى لقيمة اإلرسالية
المعفاة من الرسوم:
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كما يلتزم المستورد بتقديم كافة ما يلزم وفًقا لطبيعة الواردات، وفًقا ومن ذلك 
على سبيل المثال:

إصدار شهادة المطابقة 
وغيرها الخاصة بالسلع 

التي ينطبق عليها شرط 
الشهادة.

تسجيل المنتجات في 
الجهات المختصة إذا كانت 

هذه السلع تستدعي 
التسجيل.

الفسوحات الازمة 
)التصريح أو الموافقة 

باالستيراد(.
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معلومات ضريبية

المعتمدة من وزارة التعليم.

الخدمات التعليمية المشمولة:

ــتحقة  ــة المس ــة المضاف ــة القيم ــة ضريب ــل الدول تتحم
على الخدمات التعليمية  األهلية المقدمة للمواطنين 

فــي:

المدارس األهلية والعالمية

ــا قيمة الرسوم الدراسية ــم بيعه ــي يت ــية الت ــب الدراس ــة الكت قيم
مــن المــدارس األهليــة والعالميــة الخاضعة 

للضريبــة والمعتمــدة مــن وزارة التعليــم.

من الجامعات األهلية )للبكالوريوس( التي تقع 
تحت إشراف وزارة التعليم.

الخدمات التعليمية المشمولة:

الخدمات التعليمية المقدمة 

قيمة الرسوم الدراسية

قيمة رسوم الكتب الدراسية التي
يتم بيعها من الجامعة مباشرة.

للتدريــب  العامــة  المؤسســة  عليهــا  تشــرف  التــي 
المهنــي والتقنــي والتي تعادل الشــهادات التعليمية 
المقابلــة والمماثلــة لهــا لــدى وزارة التعليــم والتــي 

ــن. ــن تدريبيي ــن عامي ــا ع ــد مدته تزي

الخدمات التعليمية المشمولة:

البرامج التعليمية والتدريبية

قيمة الرسوم الدراسية

قيمــة رســوم الكتــب الدراســية التــي يتم 
بيعهــا مــن الجهــات التعليميــة المعتمدة 

كجــزء مــن البرنامــج التعليمي.

انفوجرافيك
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معلومة زكوية
زكاة المنشآت التجارية

حاالت قبول االعتراض

قبول كامل

إصدار رابط جديد        +          إشعار المكلف

قبول جزئي

إصدار رابط جديد        +          إشعار المكلف

إشعار المكلف برفض االعتراض

ضوابط إضافة رأس المال للوعاء

رصيد أول المدة كامًل

الزيادة خلل العام تضاف كاملة في حالتين:

إن كان مصدرها داخلًيا

إن مولت بند من البنود
المحسومة

تضاف الزيادة النقدية على رأس المال إذا لم 
تمول محسوًما وذلك بنسبة عدد أيام الفترة 

للعام الزكوي 
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الفوترة اإللكترونية
)فاتورة(
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الفوترة اإللكترونية
)فاتورة(
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بدء المرحلة األولى “اإلصدار والحفظ”
بــدأت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تطبيــق المرحلــة األولــى من الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتورة( في 4 ديســمبر 

2021م هــي عمليــة إصــدار وحفــظ الفواتيــر عبــر نظــام إلكترونــي على المســجلين فــي ضريبة القيمــة المضافة.

تصدر الفاتورة اإللكترونية لـ:

أصحــاب المنشــآت المســجلين فــي ضريبــة القيمــة المضافــة الذيــن يبيعــون منتجاتهــم لألفــراد وليــس للمنشــآت 
علــــى ســــبيل المــــثال: مغســلة، مطعــم، حــاق وغيرهــا مــن المحــات، فســيكون عليهم إصــدار الفاتــورة الضريبية 

المبســطة.

الفوترة اإللكترونية

2 - صاحب منشأة 1 - المستهلك
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الفاتورة الضريبية المبسطة: هي الفاتورة التي تصدر غالًبا من منشأة إلى مستهلك تحتوي:

تفاصيل الفاتورة الضريبة المبسطة

عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في الفاتورة الضريبية المبسطة يعتبر مخالفة.

الفاتورة الضريبية المبسطة قبل وبعد تطبيق الفوترة اإللكترونية

تاريخ إصدار الفاتورة

اسم المتجر

حالة ضريبة القيمة المضافة أو أن يكون إجمالي مبلغ الفاتورة 
شامًا ضريبة القيمة المضافة

عنوان المتجر

بعدقبل

الرقم الضريبي للمنشأة 

رمز االستجابة السريعة 
)QR code(

الرقم التسلسلي للفاتورةعنوان الفاتورة
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الفوترة اإللكترونية ألصحاب المنشآت

هــي أن تصــدر فواتيــرك وتحفظهــا بشــكل إلكترونــي عــن طريــق نظــام إلكترونــي، وأن تتوقــف عــن إصــدار الفواتيــر 
المكتوبــة بخــط اليــد أو عبــر برامــج تحريــر النصــوص.

والمطلــوب مــن صاحــب منشــأة مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة التوقــف عــن كتابــة الفواتيــر بخــط اليــد 
ــي متوافــق مــع  ــق نظــام إلكترون ــر عــن طري ــر النصــوص، إصــدار وحفــظ الفواتي ــق برامــج تحري أو إصدارهــا عــن طري

متطلبــات الهيئــة.

أمثلة على األنظمة اإللكترونية:

إلصـــدار  إلكتـــروني  تطبـــيق 
وحـفـــظ الفواتـيـــر اإللـكتـرونـية 
ــاز  ــة )جه ــزة الذكي ــى األجه عـلـ

ذكــي(. هاتــف  لوحــي/ 

المدفــوعـــات  تسـجـيـــل  جهـــاز 
.)ECR( اإللـكـترونـيـــة  النقديــة 

برنامــج ســحابي إلصــدار وحفــظ 
الفواتيــر اإللكترونيــة.

الفوترة اإللكترونية
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ملف العدد



29 هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك

ملف العدد
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7 أعوام ..نواصل العطاء الزدهار مستدام

 مرحلة جديدة

نوفمبــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  احتفلــت 
الماضــي بالذكــرى الســابعة لجلــوس خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه 
هللا ورعــاه ـ علــى العــرش وتولــي ســدة الحكــم ملــًكا 

الســعودية. العربيــة  للمملكــة 

ليعــيــش السعــوديــون 7 أعــوام
مــن الــنــمــاء والرخــــاء واألمــــن.

وخــال العــام 2021 نفــذت هيئــة الــزكاة والضريبــة 
ــن  ــة ضم ــاريع الطموح ــن المش ــد م ــارك، العدي والجم

وافــق مجلــس الــوزراء، فــي جلســته برئاســة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود، مايــو الماضــي علــى دمــج الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل والهيئــة العامــة للجمــارك، فــي هيئــة 
واحــدة باســم )هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك(، 

والموافقــة علــى تنظيمهــا.

األمنــي  الجانــب  تعزيــز  فــي  الدمــج  قــرار  ويســهم 
التجــارة،  وتيســير  األعمــال  ممارســة  وتحســين 
وتســهيل اإلجــراءات الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة 
لقطــاع األعمــال مــن خــال رفــع مســتوى تكامــل 
موحــدة  منصــة  وتطويــر  الجهتيــن  بيــن  اإلجــراءات 
قائمــة علــى التقنيــات الحديثــة توفــر الوقــت والتكلفة 
االقتصاديــة  التنافســية  يعــزز  ممــا  العميــل،  علــى 

األجنبيــة. االســتثمارات  واســتقطاب  للمملكــة 

اســتراتيجيتها المســتندة إلــى ُمرتكــزات رؤيــة المملكــة 
رفــع  2030 تحقيًقــا لاســتدامة الماليــة مــن خــال 
االلتــزام الزكــوي والضريبــي وإثــراء تجربــة الُمكّلفيــن 
ودعمهــم، وبنــاء منظومــة فّعالــة إلــى جانــب تطويــر 
العمــل بالمنافــذ الجمركيــة البريــة والبحريــة والجويــة 

ــب ــاوالت التهري ــدي لمح ــي التص ــا ف ــوم بواجبه لتق
الجمركيــة،  اإلجــراءات  تيســير  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
تحقيًقــا النســيابية حركــة التجــارة، مــن وإلــى أراضــي 

المملكــة.

ملف العدد
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أمن ونماء

ودشــنت الهيئــة، هويتهــا الجديــدة التــي جــاءت لتعكــس فــي مفهومهــا الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه نحــو 
اإلســهام فــي حمايــة وأمــن الوطــن ومقدراتــه، ودورهــا فــي تنميــة وازدهــار االقتصــاد الوطنــي، فــي ظــل تكاتــف 

ــن العــام والخــاص.  المجتمــع مــن األفــراد والقطاعْي

وتأتي الهوية الجديدة

متوافقة   في دالالتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية
ُتســهـــم   في التنمية االقتصادية

ُتــــعــــــزز   من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة
تعــمـــــل   على تيسير التجارة عبر الحدود.
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فاتورة.. تعاملت موثقة

تطوير المنافذ

ــرز المشــاريع  ــذي ُيعــد أحــد أب ــورة”، وال ــة “فات ــرة اإللكتروني ــى مــن مشــروع الفوت ــة األول ــة المرحل ودشــنت الهيئ
ــة  ــاريع رقمي ــداًدا لمش ــي امت ــذي يأت ــارك، وال ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــا هيئ ــي تقوده ــة الت ــة الطموح الوطني
متنوعــة قدمتهــا الهيئــة خــال ســنواتها الماضيــة تطبيًقــا لرؤيــة المملكــة 2030 وأهدافهــا الطموحــة فــي 

تحقيــق التحــول الرقمــي المنشــود.

وانطاًقــا مــن رؤيــة المملكــة 2030 قامــت الهيئــة 
بعقــد عــدد مــن الشــراكات االســتراتيجية لريــادة أفضــل 
الممارســات العالميــة فــي تصميــم وتطويــر وتشــغيل 

البنيــة التحتيــة للمنافــذ.

ووقعــت الهيئــة العــام الماضــي بالتنســيق 
عقــوًدا  للتخصيــص  الوطنــي  المركــز  مــع 

استشــارية لدراســة تخصيــص منافــذ:

الوديعة

الدرة

حالة عمار

04

05

06

البطحاء

الحديثة

الخفجي

01

02

03

مواءمة المملكة أحدث ما توصلت
إليه االقتصادات العالمية

إثراء تجربة المستهلكين

الحد من التستر التجاري

محاربة االقتصاد الخفي
وتعزيز المنافسة العادلة 

زيادة نسبة االمتثال بااللتزامات الضريبية.

تتمثل جدوى المشروع في:

ملف العدد
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برنامج التحسين المستمرالتحول الرقمي

جوائز الهيئة

الرقمــي  التحــول  مســيرة  فــي  الهيئــة  ومضــت 
خطتهــا  وأنجــزت  والمعرفــة  بــاإلرادة  متســلحة 
مــن  مجموعــة  مــع  بالتوافــق  االســتراتيجية 
األولويــات والمتغيــرات التي تتطلــب تعزيز وتوحيد 
معاييــر أنشــطة تحصيــل اإليــرادات وزيــادة التركيــز 
فــي نشــر التوعيــة والتثقيــف واتفقــت المســاعي 
ــة بشــكل عــام مــع التوجهــات  االســتراتيجية للهيئ
التــي أقرتهــا الرؤيــة  المتمثلــة فــي إيجــاد بيئــة 
ــة  ــراكة القائم ــز الش ــة لتعزي ــركاء الهيئ ــزة لش محف
الســعودي  االقتصــاد  فــي  االندمــاج  وتعميــق 
بجانــب تحقيــق تــوازن الميزانيــة العامــة وتحســين 
أداء الجهــاز الحكومــي والتفاعــل بشــكل فعــال 

مــع المواطنيــن.

فــي  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  نجحــت 
إدارة  فــي  المســتمر  التحســين  برنامــج  اجتيــاز 
المشــاريع الهندســية، وذلــك كأول جهــة حكوميــة 
تجتــاز هــذا البرنامــج الُمقــدم مــن هيئــة كفــاءة 

الحكوميــة.  والمشــروعات  اإلنفــاق 
المتطلبــات  جميــع  تحقيقهــا  بعــد  ذلــك  يأتــي 
مــن  التــي  البرنامــج،  الجتيــاز  الازمــة  والمعاييــر 
المشــاريع  إدارة  فــي  التغييــر  مواكبــة  أبرزهــا 
الهندســية الخاصــة بالهيئــة مــن خال بنــاء منظومة 
عمــل تقــوم علــى الســرعة والفاعليــة فــي التغييــر، 
اإلجــراءات والعمليــات،  رفــع جــودة  إلــى  إضافــة 
وممارســة  اإلنتاجيــة،  رفــع  فــي  أســهم  الــذي 
واســتدامة التحســين المســتمر، وتعزيــز مهــارات 
الحلــول  إلــى  يــؤدي  الــذي  اإلبداعــي  التفكيــر 

الهندســية.   المشــاريع  فــي  المبتكــرة 

والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  أكاديميــة  حققــت 
جائــزة “اســتراتيجية التعلــم والتطويــر األكثــر تميًزا”
Most Distinctive Learning & Develop-(

ــز التــي تمنحهــا  ment Strategy(، إحــدى الجوائ
البشــرية فــي دبــي،  للمــوارد  الحكوميــة  القمــة 
“حلــول  فئــة  فــي  الذهبيــة  الجائــزة  نالــت  كمــا 
تكنولوجيــا األعمــال” إحــدى جوائــز األعمــال الدوليــة 
وذلــك عــن مشــروعها )النظــام اإللكترونــي للقضايــا 

الجمركيــة(
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رجال الهيئة..حماة المجتمع واالقتصاد

تتعــدد أســاليب ومحــاوالت الٌمهربيــن، وتبقــى المنافــذ الجمركيــة دائًمــا بالمرصــاد لردعهــم، ويواصــل رجــال هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المنافــذ الجمركيــة البريــة والبحريــة والجويــة جهودهــم فــي التصــدي لمحــاوالت 

أربــاب التهريــب، ويقفــون بالمرصــاد ســًدا منيًعــا لحمايــة الوطــن ومقدراتــه مــن هــذه اآلفــة.

وفيما يلي موجز ألهم الضبطيات وأبرزها خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 2021م

ضبطيات

وتدعو الهيئة إلى اإلسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع واالقتصاد الوطني
مــن خــلل التــواصــل معــهــا عــلــى الــرقــم المخــصــص للبــلغــــات األمنــيــة )1910(
أو عبـر البــريــد اإللكتــرونــي zatca.gov.sa@ أو الرقــم الدولــي )00966114208417(

01 أكتوبر 2021م

المنفذ: ميناء جدة 
المواد المهربة: كبتاجوناإلسامي

الوسيلة: ُمخبأة في الكمية:  12 مليون حبة
إرسالية “كاكاو”

15 أكتوبر 2021م

المنفذ: ميناء جدة 
المواد المهربة: الكوكاييناإلسامي

الكمية: 658 جراًما 
الوسيلة: أحشاء أحد 

المسافرين

19 نوفمبر 2021م

المواد المهربة: خمورالمنفذ: ميناء جدة اإلسامي

الوسيلة: مخبأة ضمن إرساليةالكمية: )612,3( زجاجة

15 أكتوبر 2021م

المنفذ: مطار الملك 
المواد المهربة: الكوكايينخالد الدولي بالرياض

الكمية: 91 كبسولة 
تحتوي على 855 جراًما

الوسيلة: أحشاء أحد 
المسافرين

29 أكتوبر 2021م

المنفذ: الخفجي
المواد المهربة: 3 

محاوالت لتهريب كبتاجون

الوسيلة: مخبأة في الكمية: 961.471
مركبات

26 نوفمبر 2021م

المواد المهربة: 7 محاوالت  المنفذ: الحديثة
لتهريب كبتاجون

 الكمية: أكثر من
الوسيلة: مخبأة ضمن إرسالية )2.1( مليون حبة 
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مجلــس الــوزراء يقــّدر المتابعــة األمنيــة االســتباقية لنشــاطات مهربــي المخــدرات التــي 
تســتهدف أمــن وشــباب المملكــة، وإســهام المديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات بالتنســيق 
مـــع هيئـــة الزكـــاة والضريبـــة والجـمــارك فـي إحبــــاط مخطـط إجرامـي لتـهـريـــب أكـثــر مــن

)30 مليون( قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.
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الوسائل الحية..دور فاعل
في الضبطيات

مهام متعددة

والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  مــن  حرًصــا 
وســعًيا لتطويــر قدراتهــا وتســخير اإلمكانــات لحمايــة 
ــائل  ــتعانت بالوس ــي، اس ــاد الوطن ــع، واالقتص المجتم
الرقابيــة الحيــة، فــي منافــذ المملكــة البريــة والبحريــة 
والجويــة واتخــاذ اإلجــراءات لمنــع التهريــب وكشــف 

وســائل وأســاليب المهربيــن.

ــة علــى المنافــذ والمســاهمة فــي  ــة لدعــم ومســاندة العمــل والمراقب ــة الحي تأتــي االســتعانة بالوســائل الرقابي
ــات فــي حــدود مســؤوليات العمــل الجمركــي. ــات اقتحــام المركب ــات الكشــف عــن المهربيــن وعملي عملي

أبرز مهام الوسائل الحية في العمليات الجمركية

التفتيش.

كشف المخدرات.

01

02

03

04

05 كشف المتفجرات واألسلحة. 

كشف محاوالت تهريب األموال والتبغ.

البحث والمطاردة.

قدرات تتمتع بها الوسائل الحية

شم الرائحة على 
ُبعد 40 قدًما 
تحت األرض.

امتاكها ألكثر 
من 125 مليون 

حاسة شم.

الرشاقة واللياقة 
العالية. 

سرعة االستجابة 
للبرامج التدريبية.

تقارير
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اختيار الوسيلة الحية 

بالمركــز  للعمــل  تصلــح  حيــة  وســيلة  كل  ليــس 
الوطنــي للوســائل الحيــة بالهيئــة، لكن يتــم االنتقاء، 
ــا علــى الصعيــد الوطنــي أو الدولــي، فإضافــة إلــى  إمَّ
تخضــع  مطلوبــة،  ومـــؤهات  مواصـفـــات خاصــة 
الــكاب المرشــحة إلــى مجموعــة مــن االختبــارات 

للكشــف عــن بعــض المزايــا:

تفتيش األمتعة

وُتســتخدم الوســائل الحيــة فــي تفتيــش األمتعــة 
الــواردة أو الصــادرة فــي المطــارات والموانــئ قبــل 
متــن  علــى  وضعهــا  أو  المراكــب  إلــى  وصولهــا 
الطائــرة أو الســفن، ويقتصــر دورهــا، فــي هــذه 
العمليــة، علــى التعــرض لهــذه األمتعــة وتحديــد 

مــا قــد يكــون محتوًيــا منهــا علــى مــواد مخــدرة، 
المــدرب  يفهــم  “الكلــب”  مــن  وبإشــارة كافيــة 
وجــود المخــدر فــي المتــاع الــذي حــّدده وينتهــي 
الســلطات  لتبــدأ  الحــد،  هــذا  عنــد  الحيــوان  دور 
المختصــة فــي اتخــاذ إجــراءات التفتيــش والضبــط 

ــة. ــرق القانوني بالط

تدريب الوسائل الحية ينقسم إلى نوعين

تدريب على الطاعةتدريب على السلوك

بلغ عدد الدورات التدريبية التي
تم تنفيذها من بداية البرنامج

393
دورة

بلغ عدد المدربين الفنيين 
بالمركز الوطني.

31
مدربًا

أفضل أنواع الوسائل الحية 
تختـلف أنــواع الوسائل الحية )الكاب البوليسية( التــي 

تستخدم في عمليات الضبط

الّروْتوايلْر.           الكنيش الْبرادوْر.

البيرجي األلماني.          الراعي البلجيكي مالينوا.

1      النباهة والشجاعة.

2     الجرأة والنشاط.

3     االمتثال لألوامر

4     أال تعاني من
       اضطرابات نفسية.
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تايم الين

1980م
إطاق برنامج الوسائل الحية.

1998م
استخدام فرق الوسائل الحية 

للكشف عن المتفجرات.

2005م
تدشين برنامج اإلنقاذ وتفتيش 
المفقودين عبر الوسائل الحية.

2010م
تطبيق برنامج تفتيش المسافرين 
في المطارات عبر الوسائل الحية.

هيئة ا لزكاة والضريبة و الجمارك42

تقارير
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2015م
تصنيف المركز الوطني للوسائل 
الحية من قبل منظمة الجمارك 
العالمية كمركز إقليمي لتدريب 

منسوبي الجمارك في دول إقليم 
شمال إفريقيا والشرق األدنى 

واألوسط.

2018م
إدراج مادة التبغ والمبالغ النقدية 
ضمن نطاق عمل الوسائل الحية.

2020م
استحداث برامج تدريبية خاصة 

بالوسائل الحية، منها برنامج 
الكشف عن مصابي )كوفيد 

19(، وبرنامج االقتحام والحراسة 
المكثفة.

2021م
البدء بتنفيذ مشروع الوسيلة 
الحية الشاملة، بحيث تساعد 

الوسيلة الحية على أكتشاف  
المهربات بأنواعها من متفجرات أو 
مخدرات أو تبغ أو نقود وغيرها من 

المهربات في آن واحد.

43 هيئة ا لزكاة والضريبة و الجمارك
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حوار
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رئيس الغرفة التجارية الصناعية 
بمكة المكرمة:

الفوتــرة اإللكترونية تخدم المســتثمرين 
ورواد األعمــال وتحمي االقتصاد

مــا الخطــط التــي يعمــل عليهــا مجلــس 
ومــا  الــدورة؟  هــذه  فــي  الغرفــة  إدارة 
ــرة  ــي الفت ــا ف ــع تحقيقه ــج المتوق النتائ

المقبلــة؟

رئيــس  كعكــي  عبــدهللا  محمــد  بــن  هشــام  أكــد 
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة أن الفوتــرة 
ــورة الضريبيــة  ــت الفات اإللكترونيــة بنوعيهــا ســواء كان
المبســطة التــي تصــدر مــن منشــأة إلــى مســتهلك 
أو الفاتــورة الضريبيــة التــي تصــدر مــن منشــأة إلــى 
منشــأة. تعــد مــن الخطــوات اإليجابيــة التــي تخــدم 
أصحــاب األعمــال والمســتثمرين وحتــى صغــار رواد 

األعمــال، وتحمــي االقتصــاد الوطنــي.
والضريبــة  )الــزكاة  مــع  حــوار  فــي  كعكــي  وقــال 
والجمــارك(: إن التطــور الســريع للخدمــات االلكترونيــة 
فــي الهيئــة وتحســين تجربــة العمــاء مثــل الخدمــات 
الفوريــة إلصــدار الشــهادات وغيرهــا. كل هــذه األمــور 
وفــرت علــى منتســبي الغرفــة  والعمــاء بشــكل عــام 
ــدرا  ــون مه ــن أن يك ــذي كان يمك ــد، ال ــت والجه الوق

ــة. ــة التقليدي ــو اســتمرت األمــور بالطريقــة الورقي ل

علــى المســتوى المحلــي واإلســامي والدولــي، مــن 
خــال حزمــة واســعة حملهــا خطــاب الــدورة.

المثــال  ســبيل  علــى  المنجــزات  بأبــرز  قائمــة  وهنــا 
الحصــر: وليــس 

قائمة بأبرز إنجازات الدورة الـ 20:
رقمنة الخدمات و تأسيس البوابة اإللكترونية

الشاملة 
ارتفــاع عــدد المنتســبين فــي غرفــة مكــة مــن 25 

ــا إلــى 45 ألــف مشــترك. ألًف
التواصــل مــع الغــرف اإلقليميــة والعالميــة لتســويق 
الفرص االســتثمارية، مثال اســتضافة: “أوزبكســتان، 
مصــر، اإلمــارات، إندونيســيا، ماليزيــا، تايــوان”. مثــال 

إرســال وفــود : مصــر، تونــس، بريطانيــا”.
لقــاءات األعمــال الثنائيــة عــن ُبعــد “ويبنــار”، )11( 

لقــاءات مــع دول مختلفــة. 
مــع  اتفاقيــات  بتوقيــع  الســعودية  الغــرف  دعــم 
مكتــب VFS global العتمــاد التأشــيرات وخدمات 

تجديــد الجــوازات األجنبيــة.
ــة الستكشــاف  ــارات داخلي ــة فــي زي ــادة وفــود تجاري قي
ــة الحــزام الذهبــي”. ــال: “جول الفــرص    االســتثمارية    مث
دعــم الغــرف الداخليــة: اســتضافة ممثلــي المكاتب 
التجاريــة وســفراء الــدول لمهرجــان التمــور الصفري 

فــي بيشــة، لدعــم تصديــر المنتــج دولًيا.
دعــم تطويــر األعمال المحلية بالتعــاون مع الجهات 
الفــرص  بترويــج  االســتثمار  ووزارة  العاقــة  ذات 
االســتثمارية المحليــة، وفــي صــدد ترويــج الفــرص 

ــا فــي قطاعــات مختلفــة. االســتثمارية عالمًي
10 دول تشــارك فــي معــرض ســاحات المنتجــات 

الدوليــة بغرفــة مكــة.

حوار
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لجنــة  أعمــال  تدشــين  يعنــي  مــاذا 
التطبيقــات وتقنيــة المعلومــات والــذكاء 

الســيبراني؟ االصطناعــي واألمــن 

وتقنيــة  التطبيقــات  لجنــة  أعمــال  تدشــين  يأتــي   #
المعلومــات والــذكاء االصطناعــي واألمن الســيبراني، 
كأول لجنــة مــن نوعهــا فــي الغــرف الســعودية، للعمل 
مــع الجهــات ذات العاقة في حمايــة أمن المعلومات 
ســواء علــى مســتوى المنشــآت االقتصاديــة التجاريــة 
والصناعيــة بكافــة أنواعهــا فــي منظومــة مدينــة مكــة 
المكرمــة، وأهــم نقطــة هــي األمــن الوطنــي نحققــه 
والفضــاء  والتجــاري  االقتصــادي  المســتوى  علــى 

الســيبراني، فــي حمايــة جميــع المنظومــات.
واللجنــة برئاســة عضــو مجلــس إدارة الغرفــة المهنــدس 
معــن بــن هاشــم حريــري، وعضويــة عــدد مــن الخبــراء 
وتــم  الصلــة،  ذات  التخصصــات  فــي  واألكاديمييــن 
المؤســس  الشــريك،  بــت  ســلمان  مــن  كل  اختيــار 
الغامــدي  القابضــة، والدكتــور تركــي  لشــركة ســلة 
أســتاذ الّشــبكات واالّتصــاالت المشــارك بقســم علــوم 
الحاســب بجامعــة أّم القــرى، نائبيــن لرئيــس اللجنــة.

ــن  ــة م ــع ثل ــا تجم ــن كونه ــي م ــة تأت ــة اللجن إن أهمي
دورهــا  يبــرز  التــي  المتخصصــة  الوطنيــة  القامــات 
الوطنــي فــي حمايــة أمــن المعلومــات، وغرفــة مكــة 
دائًمــا ســّباقة فــي أي عمــل يســاعد المجتمــع ويثريــه 
فــي المجــاالت العلميــة أو التقنيــة أو العمليــة، وأن 
حمايــة أمــن المعلومــات هــو واجــب وطنــي، وهــذه 
اللجنــة الوليــدة تنطلــق كأول لجنــة علــى مســتوى 
المملكــة، ونطمــح حالًيــا إلــى أخــذ الموافقــات الازمة 
لتأســيس لجنــة وطنية لجميــع المنظومــة االقتصادية 
ــس  ــاء مجل ــس وأعض ــد كان رئي ــرف، وق ــاد الغ ــر اتح عب
ــة  ــات الغرف ــة قطاع ــة وكاف ــة المكرم ــة مك إدارة غرف

ــور.  ــة الن ــا فــي أن تــرى هــذه اللجن عوًن
والغرفــة تســتكمل بإطــاق هــذه اللجنــة المتخصصــة 
سلســلة اللجــان البالغــة 28 لجنــة قطاعيــة فــي الــدورة 
العشــرين، وقــد رأى مجلــس اإلدارة إطــاق ومباركــة 

والــذكاء  المعلومــات  وتقنيــة  التطبيقــات  لجنــة 
الوحيــدة  كونهــا  الســيبراني  واألمــن  االصطناعــي 
علــى مســتوى الغــرف الســعودية، ولتســتمر بأدائهــا 
فــي المســتقبل، لمــا تذخــر بــه مــن أســماء بــارزة فــي 
المجــاالت المتخصصــة والمطلوبــة، والتــي مــن شــأنها 
التأثيــر إيجاًبــا فــي لجــان غرفــة مكــة المكرمــة األخرى، 
ومختلــف األنشــطة، ونظــام الغرفــة وآليــات عملهــا.
ومــا  الكبيــر  التطــور  لتواكــب  إطاقهــا  جــاء  كمــا 
تشــهده المملكــة فــي مجــال التطبيقــات والــذكاء 
االصطناعــي واألمــن الســيبراني، كمــا أن هــذه الفتــرة 
ومنــذ بدايــة جائحــة كورونــا “كوفيد 19” قامــت الغرفة 
تتوقــف  ولــم  اإللكترونــي  العمــل  آليــات  بتفعيــل 
أعمــال الغرفــة المختلفــة، مــن خــال االعتمــاد علــى 
منصــات العمــل عــن ُبعــد خــال أيــام الحظــر، وقــاد 
هــذا العمــل الكــوادر المتخصصــة فــي األمانــة العامــة، 
مســتغلة إمكانــات الغرفــة التــي بــرزت أهميتهــا فــي 

ــرة. ــك الفت تل
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كيف تنظر إلى حجم الجهود التنسيقية 
بينكم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

لتسهيل التزام أصحاب األعمال؟

ما الدور الذي تقوم به غرفة مكة في 
ترسيخ االلتزام الضريبي لرجال األعمال 

والشركات وتحفيز المنشآت على 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

مــا تقييمكــم النعكاســات رؤيــة 2030 
بعــد مــرور 5 أعــوام مــن إطالقهــا علــى 
االقتصــاد الوطنــي عامــة والعمــل الزكوي 

والضريبــي والجمركــي خاصــة؟

جميــع  مــع  تعمــل  المكرمــة  مكــة  غرفــة  ظلــت 
دوالب  لتيســير  القطاعــات  مختلــف  فــي  شــركائها 
مختلــف  شــرح  خــال  مــن  االقتصــادي،  العمــل 
القوانيــن واألنظمــة المعــززة لــألداء العــام فــي أجهزة 
الغرفــة  الصــدد ظلــت  وفــي هــذا  الخــاص،  القطــاع 
الشــرح  لتقديــم  المعنييــن  وتســتضيف  تســتقبل 
فــي  الخــاص  القطــاع  لمنســوبي  لألنظمــة  الــازم 
مكــة المكرمــة عبــر النــدوات واالجتماعــات واللقــاءات 
المختلفــة التــي كان لهــا األثــر المباشــر فــي فهــم 

المتطلبــات. كافــة 

تطبيقًيــا  لكــن  كمفهــوم،  جديــدة  ليســت  الضرائــب 
يعتبــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  هنــا 
ــر  ــم عب ــا مقّس ــن أن دورن ــذا نؤم ــا. ل ــوم تطبيقًي المفه
عــدة اتجاهــات؛ بهــدف دعــم جهــود الهيئــة العامــة 
ــب التوعــوي  ــة والجمــارك. أولهــا الجان ــزكاة والضريب لل
والتثقيفــي؛ عبــر رفــع الوعــي عــن ماهيــة الضرائــب 
ودورهــا فــي ترســية معــادالت االقتصــاد الداخلــي. 
والقوانيــن  والشــروط  الضرائــب،  بماهيــة  والتعريــف 
عــدم  نتيجــة  المترتبــة  والمخالفــات  بهــا،  المتعلقــة 
االمتثــال. وثانيهــا الجانــب الداعم لتطوير اســتراتيجيات 
األعمــال التجاريــة ومتابعــة خطــط نموهــا. ثالثهــا رصد 
التحديــات والمعوقــات ورفعهــا للمســؤولين والخــروج 

بالحلــول التطويريــة بــإذن هللا.

ممــا ال شــك فيــه أن االقتصــاد الســعودي حقــق نمــًوا 
ــتغًا  ــات، مس ــن القطاع ــر م ــدد كبي ــتوى ع ــى مس عل
بذلــك المــوارد الطبيعيــة فــي المملكــة، وموقعهــا 
الجغرافــي والحضــاري بيــن قــارات العالــم الثــاث. نتــج 
ــة، حيــث  ــة متين ــاء قاعــدة اقتصادي عــن هــذا النمــو بن
أصبــح ضمــن أكبــر عشــرين اقتصــاًدا عالمًيــا وعضــًوا 
الاعبيــن  وأحــد  العشــرين،  مجموعــة  فــي  فاعــًا 
الرئيســيين فــي االقتصــاد العالمــي وأســواق النفــط 
وقطــاع  قــوي  مالــي  بنظــام  مدعوًمــا  العالميــة، 
بنكــي فّعــال، وشــركات حكوميــة عماقــة تســتند 
علــى كــوادر ســعودية ذات تأهيــل عــاٍل، وقــد ظهــر 
والســعي  األعمــال،  بيئــة  تحســن  فــي  جلًيــا  هــذا 
المســتمر لتمكيــن القطــاع الخــاص فــي دعــم التنويــع 
وتذليــل  األعمــال  بيئــة  تحســين  عبــر  االقتصــادي 

المعوقــات لجعلهــا بيئــة أكثــر جاذبيــة.

لقــد ارتكــزت رؤيــة 2030 علــى العديــد مــن اإلصاحات 
تحــول  اســتهدفت  والتــي  والماليــة،  االقتصاديــة 
ومســتدام  متنــوع  اقتصــاد  إلــى  االقتصــاد  هيــكل 
مبنــي علــى تعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع مســاهمة القطــاع 
الخــاص، وكان لجميــع مفاصــل العمــل دور فــي هــذه 
اإلصاحــات التــي جعلــت مــن االقتصــاد الســعودي 

ــي. ــتوى الدول ــى المس ــًدا عل ــا ورائ متقدًم

حوار
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4 ديسمبر تم تطبيق نظام الفوترة اإللكترونية.. ما تقييمك لهذا المشروع؟

ما مدى حجم االستفادة من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الهيئة لمنتسبي 
الغرفة بصفة خاصة وقطاع األعمال بصفة عامة؟

الفوتــرة اإللكترونيــة بنوعيهــا ســواء كانــت الفاتــورة 
الضريبيــة المبســطة التــي تصــدر مــن منشــأة إلــى 
مســتهلك أو الفاتــورة الضريبيــة التــي تصــدر مــن 
منشــأة إلــى منشــأة. تعــد مــن الخطــوات اإليجابيــة 
والمســتثمرين  األعمــال  أصحــاب  تخــدم  التــي 
االقتصــاد  األعمــال، وتحمــي  رواد  وحتــى صغــار 
إلــى  الورقيــة  اإلشــعارات  تحويــل  ألن  الوطنــي. 
ومعالجتهــا  الفواتيــر  لتبــادل  إلكترونيــة  عمليــة 
بصيغــة إلكترونيــة منظمــة وبتنســيق إلكترونــي 

علــى  باإلشــراف  المختصــة  للجهــات  يســمح  متكامــل 
المنشــآت والتعامــات فيهــا. وبالتالــي المســاهمة فــي 
االقتصــاد  علــى  والقضــاء  التجــاري،  التســتر  مــن  الحــد 
ــز  ــال، وتعزي ــات النصــب واالحتي الخفــي، ومكافحــة عملي
الضريبــي  االمتثــال  نســبة  ورفــع  العادلــة،  المنافســة  
والحــد مــن التهــرب الضريبــي. خطــوة إيجابيــة وإن شــاء 
هللا ســنكون معهــا قلًبــا وقالًبــا، خــال المرحلتيــن األولــى 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــمبر 2021م، والمرحل ــدأت 4 ديس ــي ب الت

ســتنطلق فــي ينايــر 2023م بــإذن هللا. 

ــا، إنــه لغــة العصــر وتوجــه لدولتنــا ـ أيدهــا هللا. ونســتطيع اليــوم  التحــول الرقمــي لــم يعــد رفاهيــة أو خيــاًرا ثانوًي
ــة  ــات المقدم ــودة الخدم ــع ج ــى رف ــات عل ــة الجه ــا كاف ــي تقدمه ــة الت ــات اإللكتروني ــات الخدم ــرى انعكاس أن ن
وانخفــاض تكلفتهــا. ومــا تقدمــه الهيئــة لمنتســبي الغرفــة بصفــة خاصــة وقطــاع األعمــال بصفــة عامــة ينطبــق 
عليــه هــذا األمــر أيًضــا. وناحــظ التطــور الســريع للخدمــات اإللكترونيــة وتحســين تجربــة العمــاء مثــل الخدمــات 
الفوريــة إلصــدار الشــهادات وغيرهــا. كل هــذه األمــور وفــرت علــى منتســبينا والعمــاء بشــكل عــام الوقــت 

ــة.  ــة التقليدي ــو اســتمرت األمــور بالطريقــة الورقي ــذي كان يمكــن أن يكــون مهــدًرا ل والجهــد، ال

إلى أي مدى أسهمت الغرفة في تمكين المجتمع المكي
ودعم مشاريع األسر المنتجة؟

تعتنــي غرفــة مكــة المكرمــة بملــف األســر المنتجــة عنايــة كبيــرة. لــذا نجدهــا حاضــرة وقد تبــوأت هدًفا مــن أهداف 
ــي  ــاهمة ف ــى المس ــدف إل ــذي يه ــوي ال ــع الحي ــة المجتم ــي أولوي ــًدا ف ــة 2022م. تحدي ــة مك ــتراتيجية غرف اس
تمكيــن مجتمــع األعمــال ورفــع مســاهمته فــي إجمالــي الناتــج المحلــي. وخلــق بيئــة أعمــال محفــزة مــن خــال 
المســاهمة فــي تطويــر ودراســة القوانيــن واألنظمــة ورفــع المعوقــات للجهــات المختصــة، مــن أجــل تحســين بيئة 
األعمــال. وال ننــس تمكيــن الكــوادر العاملــة عبــر تأهيلهــم وتحســين كفاءتهــم حســب متطلبــات ســوق العمــل 
ــي  ــراكات الت ــق الش ــتثمار وخل ــى االس ــاص عل ــاع الخ ــجيع القط ــي تش ــاد، وبالتال ــة االقتص ــي تنمي ــاهمة ف للمس

ســتؤدي بــإذن هللا لتنميــة المجتمــع. 
ــل،  ــاد والتأهي ــم واإلرش ــم الدع ــدم له ــة وتق ــر المنتج ــن األس ــي تحتض ــة الت ــا التأهيلي ــت برامجن ــا انطلق ــن هن وم
عبــر عقــد شــراكات نوعيــة مــع الجهــات الحكوميــة المعتمــدة، لدعــم هــذه المشــاريع الصغيــرة لتنمــو وتكبــر. 

مسترشــدين برؤيــة وطننــا الســديدة 2030.
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نافذة ضريبية

تعديل أحكام المادة )العشرون( من الئحة ضريبة القيمة المضافة

الســتحقاق  الجديــدة  اآلليــة  تطبــق  والجمــارك”  والضريبــة  “الــزكاة 
ضريبــة القيمــة المضافــة للمنشــآت المتعاقــدة مــع الجهــات الحكوميــة

يتضمن التعديل الذي جرى على الالئحة:

أهـم مــمـيــزات تطبيــق اآلليــة الجـديــدة  الستــحـقـــاق ضريــبــــة القيــمــــة المضـافـــة

تطبيــق  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  بــدأت 
اآلليــة الجديــدة الســتحقاق ضريبــة القيمــة المضافــة 
للمنشــآت المتعاقــدة مــع الجهــات الحكوميــة فــي 
األول مــن نوفمبــر 2021م، وذلــك بعــد صــدور قــرار 
مجلــس إدارة الهيئــة مؤخــرًا بالموافقــة علــى تعديــل 
أحــكام المــادة )العشــرون( مــن الائحــة التنفيذيــة 
لضريبــة القيمــة المضافــة، والخاصــة بتحديــد تاريــخ 
التوريــد واســتحقاق الضريبــة فــي حــاالت محــددة.

القيمــة  ضريبــة  واســتحقاق  التوريــد  تاريــخ  تغييــر 
المضافــة علــى جميــع توريــدات الســلع أو الخدمــات 
التــي تتــم مــن المنشــآت المتعاقــدة مــع الجهــات 
الجهــات  تلــك  مــع  مبرمــة  عقــود  وفــق  الحكوميــة 
طبًقــا لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، 
بحيــث يكــون تاريــخ اســتحقاق الضريبــة هــو تاريــخ 
المتعلقــة  بالمطالبــة  الخــاص  الدفــع  أمــر  إصــدار 
بالتوريــدات الخاضعــة للضريبــة وفــــق إجــراءات نظــــام 

ــد أو جــزء  ــات أو تاريــخ تلقــي مقابــل التوريــ المنافســ
منــه، أيهمــا أســبق.

القرار يأتي حرًصا من الهيئة على:

ضمــان التــزام تلــك المنشــآت باألحــكام ذات الصلــة 
بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

ضمــان اســتمرارية نشــاط المكلفيــن المتعاقديــن مــع 
الجهــات الحكوميــة.

إتاحة المزيد من الفرص 
أمام القطاع الخاص 

للتوسع والنمو والتشغيل.

الحفاظ على بيئة مستقرة 
تحفز النمو االقتصادي على 
المديين المتوسط والطويل.

تسهيل مناخ األعمال 
وإزالة المعوقات.

توفير ماءة مالية 
أفضل للقطاع الخاص.
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انتعــاش  المضافــة  القيمــة  تعديــالت 
واستـمـــراره  الســعــــودي  لالقـتـصــــاد 
وتعكــس نجــاح اســتراتيجية المملكــة 
فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص، ليكــون 
المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي. 

53 هيئة ا لزكاة والضريبة و الجمارك
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تيسير
الفهم

توعية

المعجم التفاعلي للمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بأعمال الهيئة

مواصلــة للجهــود التــي تبذلهــا هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، للتيســير علــى المكلفيــن والجهــات الحكوميــة 
واألفــراد والكيانــات ذات العاقــة، أطلقــت معجًمــا خاًصا بالمصطلحــات والمفاهيم الزكويــة والضريبية والجمركية، 

الــذي ُيعــد أول معجــٍم تفاعلــي يتــم إطاقــه بملــف واحــد علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي.
ويأتــي تقديــم هــذا المعجــم بدافــع المســؤولية التــي تتحملهــا الهيئــة نحــو بنــاء ثقافــة متكاملــة فــي مجــاالت 

الــزكاة والضريبــة والجمــارك.

معجم المصطلحات والمفاهيم الزكوية والضريبية والجمركية

سمات المعجم

اللـغــةالــهــدف

وفًقا للحروف األبجديةأنظمة ولوائح الهيئةالعربية واإلنجليزيةالتوعية والتثقيفأساس مرجعي 

التبـويـبمشروعية اإلعدادالــغــرض

قـويــم
وشامل

دقيق 
للمصطلحات

تعابير
معتمدة 

توحيد 
المسّميات
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أساس مرجعي

تنويه مهم

من مميزات المعجم

فــي  ورد  لمــا  وفًقــا  المعجــم  إعــداد  جــرى 
ــن  ــة م ــال الهيئ ــة بأعم ــح المتعلق ــة واللوائ األنظم
مصطلحــات وتعابيــر؛ ليكــون األســاس المرجعــي 
فــي التعابيــر والمفاهيــم اإلجرائيــة لــكل مــا يتعلق 
والجمركيــة. والضريبيــة  الزكويــة  بالمصطلحــات 

يمكــن  وال  قانونيــة،  استشــارة  ُيعــد  ال  المعجــم 
االعتمــاد عليــه كمرجــع قانونــي بحــد ذاتــه وعلــى 
واللوائــح  األنظمــة  نصــوص  إلــى  الرجــوع  الجميــع 

الشــأن. هــذا  فــي  بهــا  المعمــول 

يتميــز المعجــم باحتوائــه علــى روابــط لتســهيل 
عمليــة التصفــح مــن خــال الضغــط علــى األيقونــة 
المحــددة للوصــول مباشــرًة إلى المصطلــح والتعرف 

علــى معنــاه.

للطلع على
الـمــعــجــــم
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أضواء

إدارة الحوكمة وااللتزام..
دور أساسي في الحفاظ على نزاهة سمعة الهيئة

مبادئ االمتثال في الهيئة هدف الحوكمة وااللتزام

ا فــي الحفــاظ علــى نزاهــة  تــؤدي إدارة الحوكمــة وااللتــزام فــي هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك دوًرا أساســيًّ
ــد  ــارية والقواع ــة الس ــة األنظم ــا لكاف ــن امتثاله ــق م ــال التحق ــن خ ــك م ــمعتها، وذل ــى س ــاظ عل ــة والحف الهيئ

ــة. ــراءات الداخلي ــات واإلج ــي والسياس ــلوك الوظيف ــد الس ــة قواع ــى مدون ــة إل ــا، باإلضاف ــول به ــح المعم واللوائ
كمــا تدعــم كافــة قطاعــات ووكاالت وإدارات الهيئــة، لتحديد مخاطــر الحوكمة وااللتزام داخل الهيئة، والمســاعدة 
ــر  فــي تصميــم األدوات الرقابيــة وتطبيقهــا، ومراقبــة فاعليــة تلــك األدوات والضوابــط واختبارهــا، وإعــداد التقاري
ــام  ــام بمه ــي القي ــتقالية ف ــن االس ــة م ــة عالي ــزام بدرج ــة وااللت ــع إدارة الحوكم ــا. وتتمت ــول فاعليته ــة ح الازم

التدقيــق وإعــداد التقاريــر وتقديــم االستشــارات لضمــان فاعليــة تلــك األدوات.

يهــدف تطبيــق الحوكمــة وااللتــزام فــي الهيئــة 
االلتــزام  وتعزيــز  الفّعالــة  الحوكمــة  بنــاء  إلــى 
والمتابعــة  المراقبــة  خــال  مــن  والشــفافية 
والتطويــر المســتمر لضمــان تحقيــق دور الهيئــة 
االقتصــاد واســتدامته  فــي تحفيــز  بالمســاهمة 
ــا  ا عالميًّ وتمكيــن المملكــة لتكــون مركــًزا لوجســتيًّ
عبــر تيســير التجــارة عبــر الحــدود وتحقيــق اإليــرادات 
واالهتمــام بالعميــل وحمايــة الوطــن والمجتمــع 

وفاعليــة. بكفــاءة 

توضــح المبــادئ التاليــة المتطلبــات األساســية التــي 
يتعيــن علــى كافــة موظفــي الهيئــة االلتــزام بهــا أثناء 

قيامهــم بأعمالهــم لضمــان تحقيــق رســالة الهيئــة.

تعزيــز قــدرة الهيئــة علــى تحقيــق أهدافها 
والتزامهــا باألنظمــة واللوائح.

بنــاء الحوكمــة الفّعالــة في الهيئــة وضمان 
توفيــر اإلشــراف والرقابــة الازمة.

إطار الحوكمة وااللتزام

االلتزام
االلـتــزام الــتــــام بكافــــــة األنــظــمــــة الســاريــــة
فـــي   المــمــلــكـــــة العــربــــيـــــة الــســعــــوديـــــــة.

النزاهة
التحلــي بالنزاهــة، وتجنــب المواقــف التي تشــكل 
تعارًضــا للمصالــح أو قــد تتســبب فيــه، وذلــك عــن 
بتعــارض  المتعلقــة  باألحــكام  االلتــزام  طريــق 
المصالــح الموضحــة فــي سياســة الهيئــة الخاصــة 

ــح. بتعــارض المصال

الشفافية
تكــون العاقــة بيــن الموظــف والهيئــة عاقــة مهنيــة 
مفتوحــة، مبنيــة علــى الصــدق واألمانــة مــن خــال 

ــة. ــات مهم ــن أي معلوم ــاح ع اإلفص
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استراتيجية الحوكمة وااللتزام

صلحيات إدارة الحوكمة وااللتزام

منهج الحوكمة وااللتزام

المنهجيــة  نمــوذج  وااللتــزام  الحوكمــة  تطبــق 
الشــاملة فــي الرقابــة علــى أنشــطة الهيئــة بالتركيز 
علــى األنشــطة ذات المخاطــر مــن خــال دورهــا 

كخــط دفــاع ثــاٍن تجــاه المخاطــر بالهيئــة.

لــدى إدارة الحوكمــة وااللتــزام صاحيــة االعتــراض علــى آراء وممارســات القطاعــات والــوكاالت واإلدارات العامــة 
األخــرى التــي قــد تــؤدي إلــى وقــوع مخاطــر بممارســات الحوكمــة أو عــدم االلتــزام داخــل الهيئــة.

تقديم الدعم والمشورة والتدريب 
والتوعية الازمة بالحوكمة وااللتزام

جمع المعلومات الازمة وتحديد 
مخاطر الحوكمة وااللتزام وقياسها

إعداد وتطوير سياسات 
وإجراءات الحوكمة وااللتزام

بناء وتطوير آليات الرقابة الدورية 
حول مسائل الحوكمة وااللتزام

إجراء المراجعة والتحقيقات 
الازمة حول حاالت عدم االلتزام

0102

04

03

05
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منجزات
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منجزات
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أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك تفوز بجائزة
استراتيجية التعلم والتطوير األكثر تميًزا

حصــدت أكاديميــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك جائــزة 
 Most( ”اســتراتيجية التعلــم والتطويــر األكثــر تميــًزا“
Distinctive Learning & Development Strat-
egy(، إحــدى الجوائــز التــي تمنحهــا القمــة الحكومية 
للمــوارد البشــرية فــي دبــي للمنظمــات الحكوميــة 
وشــبه الحكوميــة والخاصة فــي دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، حيــث جــاء الفــوز بهــذه الجائــزة 
عــن مشــروع األكاديميــة فكــرًة وتصميًمــا وتنفيــًذا، إذ 
ــة  ــاءات بالهيئ ــر الكف ــر إدارة تطوي ــزة مدي ــلم الجائ تس

عبــد العزيــز الحميــد.
وجــاء هــذا اإلنجــاز الجديــد خــال مشــاركة األكاديمية 

ــة  ــر القم ــن مؤتم ــعة م ــخة التاس ــات النس ــي فعالي ف
منصــة  توفــر  التــي  البشــرية،  للمــوارد  الحكوميــة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  لمجتمــع  مثاليــة 
لالتقــاء والعمــل نحــو رؤيــة دفــع مكانــة المنطقــة 

كرائــدة فــي تنميــة رأس المــال البشــري.
ــة مــن مفكــري  ويشــارك فــي المؤتمــر كل عــام نخب
ــا فــي  ــا ودولًي ــاع القــرار إقليمًي ــراء وُصنَّ األعمــال والخب
مجــال تنميــة المــوارد البشــرية الحكوميــة واألهليــة، 
لعــرض قصــص النجــاح وأفضــل الممارســات والتجــارب 
فــي إدارة المــوارد البشــرية، والتكنولوجيــا، ومحتــوى 

صناعــة التحفيــز الفكــري.

منجزات
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أهداف األكاديمية

إعداد موظفي الهيئة 
بالمعارف والمهارات المطلوبة 
لتحقيق أهداف الهيئة الحالية 

والمستقبلية.

إعداد قادة المستقبل في
الهيئة بما يتوافق مع خطط 

التعاقب الوظيفي.

تقديم االستشارات المهنية 
لضمان التعلم والتطوير 

المستمر.

تقديم أسلوب فريد ومميز 
لضمان التعلم والتطوير

المستمر لموظفي الهيئة.

تأهيل القادة الحاليين بالمهارات 
والمعارف القيادية واإلدارية.

ضمان التطور المهني المستمر.

تطوير المستوى المعرفي 
للمهتمين في مجال الزكاة 

والضريبة. 
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البرامج والخدمات

مسارات 
تطويرية لكل 

الوظائف.

01

برامج تطوير 
سلوكية، 

وقيادية، وفنية. 

02

برنامج دعم 
الشهادات 

المهنية.

03

برامج التعلم 
اإللكتروني.

04

برامج تطوير 
اللغة اإلنجليزية 
داخل المملكة. 

05

الزيارات 
الميدانية

لبيوت الخبرة 
العالمية.

06

المؤتمرات 
والمعارض 
المتخصصة.

07

يشــارك فــي القمــة أكثــر مــن 300 متخصــص 
ــم  ــًرا فــي العال ــر تأثي مــن مفكــري األعمــال األكث
ومقدمــو الحلــول وأفضــل صنــاع القــرار المحلييــن 
مــن  البشــرية  المــوارد  مجــال  فــي  والدولييــن 
الحكومــة ومنظمــات القطاعيــن العــام والخــاص، 
قصــص  لمشــاركة  واحــد  ســقف  تحــت  وذلــك 
البشــرية  المــوارد  اتجاهــات  وأفضــل  النجــاح 
والتكنولوجيــا ومحتــوى صناعة التحفيــز الفكري.

منجزات
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األكاديمية و حملة “زكاتي” تحصدان جوائز التمّيز في 2021م 

أهداف األكاديمية

واصلــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مســيرة 
جديديــن  إنجازيــن  وحققــت  األداء  فــي  التمّيــز 
يضافــان سلســلة منجــزات الهيئــة والتــي أوصلتهــا 
إلــى مســتوى نضــج األعمــال وتميزهــا فــي مختلف 

ــاالت. المج
التعلــم  “اســتراتيجية  جائزتــي  الهيئــة  وحصــدت 
للمسؤولية  والتطوير  األكثر تميزاً” و “التمّيز الدولية 

2021م”. لعــام  االجتماعيــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك  وحققــت أكاديميــة 
جائــزة “اســتراتيجية التعلــم والتطويــر األكثــر تميــزًا، 
Most Distinctive Learning & Develop-(
ــا  ــي تمنحه ــز الت ــدى الجوائ ment Strategy ( إح

دبــي  فــي  البشــرية  للمــوارد  الحكوميــة  القمــة 
للمنظمــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والخاصة 
فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
مشــروع  عــن  الجائــزة  بهــذه  الفــوز  جــاء  حيــث 
األكاديميــة فكــرًة وتصميمــًا وتنفيــذا، إذ تســلم 
بالهيئــة  الكفــاءات  تطويــر  إدارة  مديــر  الجائــزة 

الحميــد. عبدالعزيــز 
وكانــت أكاديميــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك قــد 
فــازت العــام الماضــي بجائــزة “التميُّــز فــي إدارة 
Excellence in Talent Manage- )الكفــاءات” 

.ment Award

مسارات 
تطويرية 

لكل 
الوظائف.

برنامج دعم 
الشهادات 

المهنية.

 الزيارات 
الميدانية 

لبيوت الخبرة 
العالمية

برامج تطوير 
سلوكية، 
وقيادية، 
وفنية. 

برامج 
تطوير اللغة 
اإلنجليزية 

داخل 
المملكة.

برامج التعلم 
اإللكتروني.

المؤتمرات 
والمعارض 
المتخصصة.

010305 02040607
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ــؤولية  ــة للمس ــز الدولي ــزة التمي ــة “جائ ــت الهيئ وحقق
ــر النجــاح الــذي حققتــه  االجتماعيــة”، وذلــك علــى إث
ــا  ــي، وم ــان الماض ــهر رمض ــال ش ــي” خ ــة “زكات حمل
األفــراد  لحــث  الكريــم  الشــهر  فــي  ســنوًيا  تقدمــه 
علــى إخــراج الــزكاة عــن طريــق تطبيــق وبوابــة زكاتــي 

بشــكل ســلس وميّســر لتصــل إلــى مســتحقيها.

و الحملــة تتمثــل فــي تقديــم حلــول ســهلة وســريعة 
لألفــراد بشــكل رئيــس، وتركــز علــــــــى جــــــــذب انتبــاه 
ــاة  ــراج الزكـــــــ ــاب وإخـ ــهولة حس ــوم س ــاس لمفهـ الن

عـــــــــن طريـــــــــق التطبيــق بشــكل موثــوق وآمــن.

مراســم  ضمــن  جــاء  بالجائــزة  التتويــج  أن  يذكــر 
العــرب  فــي حفــل جوائــز فخــر  الكبــرى  االحتفاليــة 
التــي  الشــخصيات  ولتكريــم  دبــي،  فــي  الدوليــة 
شــّكلت منعطفــًا فــي مســيرة الحيــاة، والمبــادرات 
ــي  ــي تحاك ــج الت ــاالت والبرام ــي المج ــة ف المجتمعي

المجتمــع. وحاجــات  قضايــا 

حملة “زكاتي”

منجزات
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