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العالــم، وذلــك بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد 
19(، ومــا رافقهــا مــن ظــروف صحيــة اســتثنائية.

ــا المســتمرة  ــاج جهودن ــرى مجــددًا نت وهــا نحــن ن
والــذي  ومواردنــا،  بكفاءاتنــا  االســتثمار  فــي 
التكّيــف  علــى  الهيئــة  قــدرة  خــالل  مــن  تجلــى 
الســريع مــع األزمــة الطارئــة بــل وتحقيــق اإلنجــاز 
تلــو اآلخــر وتنفيــذ المشــاريع بإتقــان واحترافيــة 
لطالمــا عهدناهــا مــن فريــق عمــل الهيئــة، خاّصــة 
أن بعــض هــذه المشــاريع شــّكل بــدوره محّطــة 
مهّمــة فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة مثــل 
مشــروع زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 
إلــى 15%، وتطبيــق ضريبــة التصرفــات العقاريــة.

وإّن هــذا النجــاح يمكــن قراءتــه مــن خــالل األرقــام 
والمؤشــرات التــي يســتعرضها لكــم هــذا التقريــر، 
والتــي تشــهد تطــوًرا عاًمــا تلــو اآلخــر بمــا يعكــس 
ثبــات رؤيتنــا وتمتــع اقتصــاد مملكتنــا بالمؤهــالت 

وزيـــر الــمـــالــيــة 
رئـيـس مجلس اإلدارة

مـحـمـد بـن عـبدالله الجدعان

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رســول  علــى  والســالم  والصــالة  اللــه،  بســم 
آلــه وصحبــه ومــن وااله وبعــد، اللــه، وعلــى 

أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن منســوبي الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل، يشــّرفني أن أعلــن عــن 
للــزكاة  التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة  صــدور 

والدخــل للعــام المالــي 2020م.

إذ  خاصــة،  برمزيــة  تحديــًدا  التقريــر  هــذا  يتمّتــع 
ــم تحقيقهــا  ــه نجاحــات المعــة ت ــن طيات يحمــل بي
علــى أكمــل وجــه، فــي ضــوء عــام كامــل ملــيء 
بالتحديــات االقتصاديــة التــي طالــت كافــة دول 

أي  وجــه  فــي  منيًعــا  ســًدا  تقــف  التــي  القويــة 
ــاٍت طارئــة، ومــا كان لذلــك أن يتحقــق لــوال  تحدي
النهــج الحكيــم الــذي أســس لــه خــادم الحرميــن 
آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
التــي  النّيــرة  والرؤيــة  اللــه،  حفظــه  ســعود، 
الملكــي  الســمو  صاحــب  العهــد  ولــي  يقودهــا 
األميــر محمــد بــن ســلمان لدفــع مملكتنــا نحــو 

المزيــد مــن النهضــة والتقــدم.

ــه بـالـجــهـــود الـتـــي تـفـانـــت  ختاًمــا، أود الــتــنــويــ
الهيئــة  مهــام  إلتمــام  الماضــي  العــام  خــالل 
واختصاصاتهــا بمــا فــاق التوقعــات، وأشــكر جميــع 
منســوبي الهيئــة علــى ســعيهم الدائم والمســتمر 
ــة لهــم  ــًا للهيئ ــر واالســتدامة، متمني نحــو التطوي

دوام التوفيــق والنجــاح.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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مــحـافـظ الـهيئة
م. ســهــيــل بــــن مــحـــمـد أبانمي

كلمة المحافظ

ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان 
اللــه-. -حفظهمــا 

لــم يقتصــر دور الهيئــة علــى التعايــش مــع هــذه 
تســجيل  إلــى  تّعداهــا  بــل  العالميــة،  الجائحــة 
الحافــل،  ســجّلها  فــي  عــّدة  وإنجــازاٍت  نجاحــات 
ومــن أهّمهــا تنفيــذ مشــروع رفــع ضريبــة القيمــة 
العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  وفــرض  المضافــة، 
وبــدء تطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة، كمــا عملنــا 
علــى إطــالق وتنفيــذ 15 مبــادرة لدعــم القطــاع 
الخــاص وتحفيــز المنشــآت المتأثــرة مــن جائحــة 

.)19 )كوفيــد  كورونــا 

لألزمــات  الســريع  التجــاوز  علــى  بقدرتنــا  ونفخــر 
واالســتدامة  التطويــر  نهــج  يعكــس  والــذي 
المملكــة  رؤيــة  مــن  انطالًقــا  نعتمــده  الــذي 
التأهيــل  نتائــج  يعكــس  أّنــه  كمــا   ،2030 لعــام 
واالســتثمار المســتمر فــي كوادرنــا البشــرية التــي 
كانــت علــى قــدر كبيــر مــن الكفــاءة والمســؤولية.

العــام المنصــرم مــا هــو إال حافــزًا لنــا لإليمــان 
مــن  المزيــد  نحــو  والســعي  بالدنــا  بطاقــات 
اإلنجــازات وتنفيــذ المشــاريع التــي مــن شــأنها أن 
ــا االقتصــادي  ــة ونظامن ــا المالي ترقــى بمنظومتن

. مســتقباًل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم 
علــى رســول اللــه، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

وااله.

المالــي  التقريــر  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يســّرني 
للهيئــة لعــام 2020م، الــذي كان عاًمــا مختلًفــا 
عــن كّل األعــوام الســابقة، حيــث شــهدنا تحديــات 
ــا  ــا ترافقــت مــع جائحــة كورون ــدة مــن نوعه جدي
وآثــار  عقبــات  مــن  خّلفتــه  ومــا   ،)19 )كوفيــد 
علــى اقتصادنــا بشــكل عــام وعلــى نطــاق عملنــا 
اليومــي بشــكل خــاص، لكّننــا لــم نقــف مكتوفــي 
األيــدي أمامهــا، بــل نجحنــا فــي التكّيــف معهــا 
دعــم  بفضــل  ثــم  أواًل،  اللــه  بفضــل  وتجاوزهــا 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وتوجيهــات 
سـلــــمــــان بــــن عـبـدالـعـزيـــز آل ســعــــود، ،وســمو 

ومــع فــرض حظــر التجــول فــي المملكــة، كان 
علينــا اســتغالل مــا تــم اســتثماره تقنيــًا مــن قبــل 
الهيئــة حيــث وظفنــا أكثر من 89 خدمــة إلكترونية 
لضمــان متابعــة مهامنــا مــع االســتقطاب الســريع 
لألنظمــة الداخليــة التــي تســهل العمــل عــن ُبعــد 
مــع االســتمرار بتقديــم الدعــم للمكلفيــن حيــث 
قمنــا باإلجابــة علــى أكثــر مــن مليــون مكالمــة 
كان  األهــم  ولعــل  2020م،  خــالل  هاتفيــة 
ترجمــة هــذه الجهــود إلــى نتائــج حيــث تمكّنــا مــن 
المحافظــة علــى نســبة التــزام مرتفعــة مــن قبــل 
ــة  ــرادات زكوي ــق إي ــن بلغــت 95% وتحقي المكلفي
وضريبيــة أعلــى مــن المســتهدف للعــام المالــي 

هـــ.  1441/1442

ــا مــع صــدور األمــر الملكــي رقــم )أ/638(  وتزامًن
ــة  ــادة ضريب ــخ 1441/09/18هـــ، القاضــي بزي وتاري
القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% بتاريــخ 11 
مايــو 2020م، عملنــا علــى نقــل الرســالة بوضــوح 
إلــى المعنييــن فــي المجتمــع وذلــك مــن خــالل 
مختلــف قنــوات الهيئــة وإعــداد دليــل توضيحــي 
االستفســارات،  الســتقبال  ســريع  خــط  وفتــح 
كذلــك األمــر مــع إطــالق الفوتــرة اإللكترونيــة 
والتــي ســتحد مــن تعامــالت االقتصــاد الخفــي، 
والحــد مــن التســتر التجــاري، حيــث عملنــا علــى 
المفهــوم  هــذا  لترســيخ  العمــل  ورش  إقامــة 
بــآراء ومالحظــات المعنييــن. الجديــد والترحيــب 
لقــد كان دور الهيئــة رئيســي وفعــال فــي تمثيــل 
المملكــة فــي المســار المالــي لمؤتمــر مجموعــة 
العشــرين، حيــث قمنــا بتشــكيل الفريــق الســعودي 
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مــن  نخبــة  علــى  باالعتمــاد  الدوليــة  للضرائــب 
كوادرنــا، والــذي أخــذ علــى عاتقــه تــولـــي مــلــــف 
المالــي  الــمــــــسار  فــــي   الـدولـيـــة  الـضـرائـــب 
فــي مجموعــة العشــرين تحــت رئاســة المملكــة 
بإعــداد  قــام  حيــث  عاليــة،  واحترافيــة  بنجــاح 
ــوزراء  ــة ل ــب الدولي السياســات المتعلقــة بالضرائ
البيــان  مســودة  وكتابــة  المجموعــة،  ماليــة 
الختامــي الجتماعــات مجموعــة العشــرين، وإعــداد 

المذكــرات. 
العديــد  إجــراء  فــي  فريقنــا  جهــود  ونشــطت 
وذلــك  األعضــاء  الــدول  مــع  المفاوضــات  مــن 
لتقريــب وجهــات النظــر وتبــادل الخبــرات، فضــاًل 
عــن إجــراء ورش عمــل فنيــة ألكبــر عشــرين شــركة 
فــي المملكــة لتوضيــح وشــرح الحلــول المقترحــة 

آراءهــم. والتمــاس 
وتهــدف الـهـيـئـــة فـــي الـمـرحـلـــة الـمـقـبـلـــة إلـــى 
رفــع نســبة االلتــزام وزيــادة مســتوى إيراداتهــا 
وتحســين تجربــة المكلفيــن عبــر االســتمرار فــي 
ــم  ــي المفاهي ــة وتبن ــات الحديث اســتقطاب التقني
واألدوات الـتـــي تــواكــــب الــرؤيــــة الــعـصــريــــة 

للمملكــة.

ونتعّهــد  بــأن نكمــل مســيرة الهيئــة علــى نفــس 
ــا  ــر وأن نضــع نصــب أعينن خطــى التنميــة والتطوي
ازدهــار اقتصــاد مملكتنــا وبناء مســتقبل مســتدام 

لألجيــال المقبلــة بــإذن اللــه تعالــى. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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مقـدمـة
يستعرض هذا التقرير أهم مالمح أداء الهيئة خـالل العام المالي 
)1442/1441هـ( الموافق )2020/1/1م إلى 2020/12/31م(  
وأهــم األنــشــطــة واإلنـــجـــــازات الــتــي قــامــت بــهــا إضـــافة 

إلى خططها المستقبلية للعام 2021م.

أنشـــطة وإنجـــازات الهيئـــة خــالل 
)1442/1441هـــ( المالــي  العــام 

متضمنــًا التنظيــم اإلداري والهيــكل التنظيمــي 
والخارطــة االســتراتيجية للهيئــة، وممتلــكات 

الهيئــة مــن المبانــي والمعــدات

الوضع الراهن.

02

01

يتضمن التقرير سبعة فصول رئيسة تستعرض نشاطات 
الهيئة خالل العام )1442/1441هـ( وهي: 

18

مؤشرات
األداء العامة للهيئة

مجاالت
العالقات الدولية

الخاتمة

جهود الهيئة العامة للزكاة والدخل في 
مواجهة جائحة كورونا

رئاسة
قمة العشرين

03

04

06

07

05
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أبرز اإلنجازات

أنشطة
وإنجازات الهيئة

 	 )ISO 9001 : 2015( ــزو تحقيــق شــهادة االي

شــهرة  األكثــر  الدوليــة  المواصفــة  وهــي 

لبنــاء أنظمــة إدارة الجــودة، ممــا يعكــس 

خدمــات  بتقديــم  الهيئــة  أعمــال  جــودة 

للمكلفيــن. عاليــة  جــودة  وذات  مميــزة 

 	 )ISO 10002 : 2018( تحقيق شــهادة االيزو

الشــكاوى  لمعالجــة  دولــي  معيــار  وهــي 

وزيــادة رضــا العمــالء. وتأتــي هــذه الشــهادة 

وتشــغيل  بنــاء  فــي  الهيئــة  لنجــاح  تتويجــًا 

المكلــف  مــع  العالقــة  إدارة  أنظمــة 

الشــكوى  أســباب  علــى معالجــة  وقدرتهــا 

معــدالت  أعلــى  وتحقيــق  جذورهــا،  مــن 

للمكلفيــن. الرضــى 

األوروبيــة 	  الجــودة  تميــز  شــهادة  تحقيــق 

وجميــع  الهيئــة  مســتوى  علــى   EFQM

إلدارة  األوروبيــة  المنظمــة  مــن  فروعهــا 

الجــودة وذلــك بعــد أن تمكنــت الهيئة بنجاح 

مــن تحقيــق االلتــزام بمعاييــر نمــوذج التميــز 

المؤسســي األوروبــي والــذي تــم تصميمــه 

مــن أجــل مســاعدة المنظمــات فــي توجههــا 

لكــي ترفــع مــن مســتوى النضــج والتميــز.

تحقيــق شــهادة تقييــم نضــج إدارة المشــاريع 	 

P3M3 مــن المنظمــة العالميــة أكســلوس 

مجــال  فــي  عالميــًا  المعروفــة   )Axelos(

الــى  التقييــم  يهــدف  إذ  المشــاريع،  إدارة 

قيــاس مســتوى نضــج منهجيــة وإجــراءات 

أحــرزت  وقــد  المشــاريع.  إدارة  وعمليــات 

الهيئــة المســتوى الرابــع مــن أصــل خمــس 

مســتويات لتصبــح أحــد أعلــى الجهــات تقييًمــا 

.)P3M3( المشــاريع إدارة  نضــج  نمــوذج  فــي 

التميــز فــي إدارة الكفــاءات 	  تحقيــق جائــزة 

ضمــن القمــة الحكوميــة للمــوارد البشــرية 

الخليجــي وهــو  التعــاون  فــي دول مجلــس 

عملــي  إطــار  الهيئــة  تطبيــق  علــى  تأكيــدًا 

مبتكــر وشــامل إلدارة الكفــاءات الوطنيــة 

بمــا يســهم فــي تنميــة قدراتهــم المهنيــة 

ويســاعد فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 

للهيئــة.

حصــول الهيئــة علــى جائــزة أفضــل مبــادرة 	 

ــة فــي المــوارد البشــرية وذلــك علــى  ابتكاري

ــة  ــادرة “أكاديمي ــر النجــاح الــذي حققتــه مب إث

الــزكاة والدخــل”.

حصــول الهيئــة علــى جائــزة أفضل اســتراتيجية 	 

علــى  2020م  لعــام  والتواصــل  االتصــال 

نظيــر  وذلــك  األوســط  الشــرق  مســتوى 

الحمــالت  إثــر  علــى  المتحققــة  النجاحــات 

اإلعالميــة والتوعويــة التــي نفذتهــا الهيئــة 

2020م. عــام  خــالل 

قامــت الهيئــة بعمــل أكثــر مــن 20 دراســة 	 

ضريبيــة شــملت دراســة قيــاس األثــر مــن رفع 

نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 

بضريبــة  المتعلقــة  الدراســة  وكانــت   .%15

التصرفــات العقاريــة مــن أبــرز منجــزات الهيئــة 

حيــث تــم اعتمــاد هــذه الضريبــة وتطبيقهــا 

خــالل عــام 2020م.

أهم األنشطة واإلنجازات خالل العام 
المالي 1441-1442هـ )2020م(

الضريبــي 	  االزدواج  تجنــب  اتفاقيــات  دخــول 

ــة الســعودية  ــي وقعتهــا المملكــة العربي الت

مــع كٍل مــن )كوســوفا، روســيا االتحاديــة( 

ــاذ.  ــز النف حي
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الشراكات االستراتيجية
توقيــع )16( شــراكة اســتراتيجية موزعــة مــا بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ليصــل عــدد الشــركاء االســتراتيجيين للهيئــة منــذ تحّولهــا مــن مصلحــة 

إلــى هيئــة إلــى )41( شــريك اســتراتيجي.

بلغ عدد تحميل التطبيقات اإللكترونية
الخاصة بالهيئة على الهواتف الذكية 

أكثر من )388( ألف مرة. 

نشر أكثر من )2,600( مادة
 إعالمية الكترونية خارجية.

تنسيق أكثر من 

)70( لقاء تلفزيوني.

أكثر من )85( خبر
عبر القنوات التلفزيونية.

تم تصميم وطباعة أكثر من )6,600( 
مطبوعة تختص باألمور الزكوية والضريبية.

تم عمل زيارات رقابية والتفتيشية ألكثر من 

)148( ألف زيارة ميدانية.

التواصل المؤسسي

أنشطة
وإنجازات الهيئة

عدد األخبار الصحفية التي تم توزيعها 

)138( خبر.

استقبال أكثر من ) 1,000,000(
مكالمة تتعلق باستفسارات المكلفين

عن الخدمات المقدمة من الهيئة.

أهم األنشطة واإلنجازات خالل العام 
المالي 1441-1442هـ )2020م(
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ــزكاة  ــة العامــة لل ــوزراء الموقــر ذات العالقــة بالهيئ ــة وقــرارات مجلــس ال األوامــر والمراســيم الملكي

والدخــل ومــاذا تــم بشــأنها

ماذا تم بشأن القرارالموضوعالتاريخرقم القرار

أمر ملكي رقم
أ/638

تاريخ 
ضريبــة تعديل مواد نظام ضريبة القيمة المضافة.1441/10/15هـ نظــام  مــن  )الثانيــة(  المــادة  تعديــل 

المضافــة القيمــة 

مرسوم ملكي رقم 
م/153

تاريخ 
تــم تعديــل نــص الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة تعديل مواد نظام ضريبة الدخل.1441/11/5هـ

بموجــب األمــر الملكــي. 

أمر ملكي رقم
أ/84

تاريخ
1442/02/14هـ

القيمــة  ضريبــة  مــن  العقاريــة  التوريــدات  إعفــاء 
المضافــة وفــرض ضريبــة باســم )ضريبــة التصرفــات 

العقاريــة(

إعــداد الئحــة تنظــم أحــكام ضريبــة التصرفــات 
ــرار وزاري  ــم اعتمادهــا بموجــب ق ــة وت العقاري

ــخ   1442/02/15هـــ رقــم )712( وتاري

الجدول )01( األوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء
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01
الفصل األول  

الوضع الراهن

24
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قيـمنا

الــتــعــاون

الشفافية 

الــــــعــــدل

االحترافية 

الـكــفــاءة

26
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الرسالة

الـرؤيـــة
أن تكون الهيئة نموذجًا يحتذى به على الصعيد العالمي إلدارة الزكاة 

والضرائب بفعالية وشفافية والتركيز على العميل

المواطن  أجل  من  المجتمع  وازدهار  االقتصاد  استدامة  تمكين 
خدمات  لتقديم  والضرائب  الزكاة  أنظمة  بتطوير  وذلك  السعودي 

استثنائية

27
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الخارطة 
االستراتيجية

01
01

الوضع الراهن
01

دّشــنت الهيئــة اســتراتيجيتها المحدثــة التــي ستســتمر 
ــن  ــة مـ ــرة مــن 2020م إلــى 2022م والـمـكـّونـ للـفـتـ
)4( أهــداف، و )6( ممكنــات اســتراتيجية، تمــت فيهــا 
مواءمــة األهــداف االســتراتيجية للهيئــة مــع أهــداف 
بحلــول  الهيئــة  لتكــون   2030م.  المملكــة  رؤيــة 
عــام 2023م إدارة زكويــة وضريبيــة تتســم بالتمّيــز 
م تجربــة متكاملــة للمكلفيــن عــن  التشــغيلي، وُتقــدِّ
طريــق خدمــات رقميــة شــاملة، وذلــك مــن خــالل 
)58( مشــروًعا،  مــن  أكثــر  عبــر  برنامًجــا   )22( تنفيــذ 
ســير  تمّكــن  آمنــة  رقميــة  منصــة  إلــى  للوصــول 
االلتــزام،  زيــادة  لتحفيــز  فــوري  بشــكل  المعامــالت 
ودعــم التجربــة الرقميــة الكاملــة للمكلفيــن، وإيجــاد 
م  إطــار عملــي تنظيمــي واضــح للــزكاة والضريبــة ُيقــدَّ
بشــفافية، باإلضافــة إلــى تفعيــل أنظمــة متطــّورة 
للضبــط الداخلــي تضمــُن مرونــة العمليــات، وفاعليــة 
التدريبيــة  األكاديميــة  ســتقّدم  كمــا  القــرار،  صنــع 
التميــز الفنــي، والتنميــة المهنيــة المســتمرة؛ لتحقيــق 
أهدافنــا، ورؤيتنــا الطموحــة أن تكــون الهيئــة نموذجــًا 
الــزكاة  إلدارة  العالمــي  الصعيــد  علــى  بــه  يحتــذى 
والضرائــب بفعاليــة وشــفافية والتركيــز علــى العميــل.

تـحـقـيـــق أهــداف  الــهــيــئــــة عــلـــــى  وقـــد عـزمـــت 
والضريبــي،  الزكــوي  االلتــزام  برفــع  اســتراتيجيتها 
فّعالــة  منظومــة  وبنــاء  المكلفيــن،  تجربــة  وإثــراء 
ودعــم التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل عــدة ممكنــات 
والبيانــات   واإلبــداع،  الرقمنــة  وهــي:  اســتراتيجية، 
والتحليــل، باإلضافــة إلــى الشــفافية واليقيــن الزكــوي 
والضريبــي، وكفــاءات مــن أجــل المســتقبل، والمرونــة 

والتعــاون. والتكامــل  التشــغيلية، 

وتســتكمل الهيئــة رحلتهــا فــي الوصــول إلــى أفضــل 
ــن  ــة المكلفي ــز علــى تحســين تجرب الممارســات بالتركي
مــن خــالل تطويــر قنــوات الخدمــات وتكامــل البيانــات 
الهيئــة  تعمــل  كمــا  العالقــة.   ذات  الجهــات  مــع 
أفعــال  ردود  أخــذ  فــي  توفيــر ســبل متنوعــة  علــى 
الالزمــة.  التحســينات  علــى  والعمــل  المكلفيــن 
الداخليــة  التحســينات  بعــض  عمــل  إلــى  باإلضافــة 
مــن خــالل تفعيــل التميــز التشــغيلي وإضفــاء الطابــع 
ــى عــدة إجــراءات وأنشــطة. وتســتمر  المؤسســي عل
الهيئــة فــي إعــداد كوادرهــا ورأس مالهــا البشــري 
مــن خــالل رفــع مســتوى التدريــب والتطويــر المهنــي 
مــن خــالل توفيــر دورات تدريبيــة ذات قيمــة وإضافــة 

عاليــة. وقــد فّعلــت  الهيئــة دورهــا بشــكل أكبــر فــي 
تمثيــل المملكــة فــي المحافــل الدوليــة بالمؤتمــرات 
الشــراكات  عمــل  خــالل  ومــن  العالميــة  الضريبيــة 

الالزمــة مــع الجهــات الضريبيــة ذات الصلــة.
 وســتركز الهيئــة فــي الســنوات القادمــة علــى أن 
القطــاع  فــي  الممارســات  أفضــل  ضمــن  تكــون 
التحســين  وعمليــة  االبتــكار  دور  بتعزيــز  الحكومــي 
المســتمر للخدمــات المقدمــة، مــن أجــل تعزيــز دور 
الهيئــة والقيــام باألعمــال المنوطــة بهــا علــى أكمــل 
وجــه. والســعي للوصــول إلــى رؤيتهــا وذلــك »بــأن 
بــه علــى الصعيــد العالمــي  تكــون نموذجــًا يحتــذى 
إلدارة الــزكاة والضرائــب بفعاليــة وشــفافية والتركيــز 

العميــل.« علــى 
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األهداف االستراتيجية

ضمان أعلى درجات االلتزام الزكوي 
رحلة  مراحل  جميع   على  والضريبي 
التسجيل  ذلك  في  بما  المكلف 

واإلقرار والفحص والدفع

رفع مستوى الوعي لدي المكلفين 
احترافي  بشكل  الخدمات  وتقديم 
للحصول  االتصال  قنوات  خالل  من 

على تجربة متكاملة

خلق هيئة تتسم بالكفاءة وتتمتع 
الموظف  وتمكن  قوية  بحوكمة 
من التطوير المهني في بيئة عمل 

جذابة

االجتماعية  التنمية  المساهمة في 
و االقتصادية على نطاق  أوسع من 
المنظومة  مع  التعاون  تعزيز  خالل 

الضريبية المحلية والدولية

بنــــــــاء منــــــــظــــومة فعــــــالة

دعم التنـــــــــمية االقتصـــــادية إثــــــراء تجــــــــــربة المـــــــــكلفين

رفع االلتزام الزكوي والضريبي
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مشاريع
الهيـــــــئة

01
02

الوضع الراهن
01

         )1-2-1( مشاريع الهيئة خالل العام 2020م

تقــوم إدارة المشــاريع باإلشــراف علــى جميــع المشــاريع االســتراتيجية وبعــض المشــاريع غيــر االســتراتيجية الخاصــة بالهيئــة ومتابعتهــا والحــرص علــى تنفيذهــا فــي الوقــت 
المناســب خــالل النطــاق المحدد. 

ولتحقيــق رؤيــة الهيئــة وأهدافهــا االســتراتيجية، تســتمر إدارة المشــاريع بتنفيــذ المشــاريع والمبــادرات التطويريــة خــالل المــدة الزمنيــة المحــددة لالســتراتيجية. ومــن 
أهــم المشــاريع االســتراتيجية المنجــزة للعــام 2020م والجــاري العمــل علــى إنجازهــا خــالل العــام القــادم 2021م مــا يلــي:

        )1-2-2( مشاريع منجزة
الـتـرميز لضريبة السلع االنتقائية	 
مؤشر دفع الضرائب	 
الفاتورة اإللكترونية - المرحلة األولى	 
تعزيز وتطوير أنظمة ولوائح الزكاة	 
تطوير اإلطار االسـتراتيجي لاللتزام الضريبي	 
تعـديل وتطوير األنظمة الضريبية	 
الرحالت التعليمية لمنتجات الهيئة للمكلفين  	 

       واألفراد - المرحلة الثانية

تطوير إدارة العالقات واالتفاقيات الدولية	 
الفحص الميداني- ضريبة القيمة المضافة 2	 
نظام إدارة العقــــــود الذكية - المرحلة الثانية:	 
تطوير نظام إدارة العقود	 
معرفة أسباب عدم قيام المكلفين بااللتزام 	 

       بمتطلبات هيئة الزكاة والدخل
تطبيق الئحة الزكاة الجديدة والقرارات 	 

       الوزارية الخاصة بها

صوت العميل	 
بمــا 	  اإلجــراءات  لهندســة  بنيــة شــاملة  تطويــر 

فــي ذلــك توثيــق اإلجــراءات واتفاقيــة مســتوى 
الخدمــة

التقييم الداخلي للهيئة العامة للزكاة والدخل	 
 )TADAT( طبًقا لمعايير تادات       

تعزيز الثقافة التنظيمية وبيئة العمل	 
تحسين مركز تقييم الموظفين	 

للــزكاة والدخــل المســتوى  العامــة  الهيئــة  حققــت 
إدارة  نضــج  تقييــم  فــي   –  5 أصــل  مــن   – الرابــع 
البريطانيــة  المنظمــة  مــن   )P3M3( المشــاريع 
إدارة  مجــال  فــي  عالميــًا  المعروفــة   )Axelos(
المشــاريع والــذي يصنــف الهيئــة ضمــن إحــدى أعلــى 

 )1-2-5( تقييم نضج إدارة        

)P3M3( المشاريع

الرابــع  المســتوى  علــى  بحصولهــا  تقييمــًا  الجهــات 
مقارنــة بالمعــدل العالمــي للجهــات الحكوميــة البالــغ 
)2.5( ومقارنــة بالمعــدل المحلــي لـــ 172 جهــة والبالــغ 
إلــى قيــاس مــدى  التقييــم  )2.75(، و يهــدف هــذا 
نضــج منهجيــة وإجــراءات وعمليــات إدارة المشــاريع، 

وتحديــد الفجــوات ووضــع خطــط التحســين المقترحــة 
فــي ســبعة محــاور رئيســة، هــي: الرقابــة اإلداريــة، 
والـحـوكـمـــة الـتـنـظـيـمـيـــة، وإدارة تـحـقـيـــق الفوائــد، 
وإدارة  المصلحــة،  أصحــاب  وإدارة  المخاطــر،  وإدارة 

الماليــة. اإلدارة  وأخيــرًا  المــوارد، 
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الشراكات 
االستراتيجية

01
03

الوضع الراهن
01

قامــت الهيئــة بتفعيــل دورهــا فــي منظومــة الــزكاة 
والضريبــة، وذلــك بإشــراك أصحــاب المصلحــة مــن 
وبنــوك،  حكوميــة،  ومؤسســات  وهيئــات  وزارات 
عالميــة،  محاســبية  وشــركات  محاســبية،  ومكاتــب 
وشــركات تطويــر البرامــج والمؤسســات التعليميــة 
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة، وذلــك فــي تطويــر 
المكلفيــن  تجربــة  وتحســين  واألنظمــة  اللوائــح 
ونقــل المعرفــة وبنــاء القــدرات لتغطيــة الفجــوات 
بالمملكــة  والضريبــة  الــزكاة  فــي مجــال  واالحتيــاج 

الســعودية. العربيــة 

حرصــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــن خــالل 
إدارة الشــراكات االســتراتيجية فــي عــام 2020 م على 
العمــل مــع الشــركاء االســتراتيجيين الذيــن يســاهمون 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي دعــم الهيئــة للقيــام 
بأعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية المنبثقــة 

مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 م. 

حيــث  عقــد هــذا العــام 2020م عــدد )16( شــراكة 
ــاء االســتراتيجيين  ــدد الــشــركــ ــل عـ اســتراتيجية, لـيـصـ
مــن  تحّولهــا  منــذ  والدخــل  للــزكاة  العامــة  للهيئــة 
مصلحــة إلــى هيئــة )41( شــريك اســتراتيجي, وذلــك 
بالعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع الشــركاء فــي العديــد مــن 

مجــاالت التعــاون ضمــن مبــادرات عمــل اإلدارة والتــي 
تركــزت هــذا العــام علــى تعزيــز وتوســيع الشــراكات ، 
وكذلــك مشــروع الشــراكة مــع الجامعــات إلنشــاء 
أغلــب  مــع  الشــراكة  عبــر  وضريبيــة  زكويــة  مناهــج 
مجــاالت  تنوعــت  حيــث   ، بالمملكــة  الجامعــات 
الشــراكة لتشــمل هــذا  العــام الدخــول فــي شــراكات 
ومجــال   , والبيانــات  المعلومــات  تبــادل  كمجــال 
وكذلــك   , الكفــاءات  وتوظيــف  وتطويــر  التدريــب 

مثــل  نوعيــة  مســارات  فــي  المتخصــص  التدريــب 
المهــارات  وتنميــة  اإلبداعــي  الرقمــي  اإلعــالم 
القياديــة , والصناعــة الماليــة كالمحاســبة والخدمــات 
الماليــة , وكذلــك الدخــول فــي شــراكات فــي مجــال 
والضريبــة,  بالــزكاة  المتعلقــة  والدراســات  البحــوث 
كمــا قامــت الهيئــة ببنــاء شــراكات تنمويــة مســتدامة 
تخــدم المجتمــع كالشــراكة فــي مجــال المســئولية 

االجتماعيــة.

عدد الشراكات االستراتيجية لعام 2020م 

)16( شراكة استراتيجية
عدد الشراكات منذ تأسيس هيئة الزكاة والدخل 

)41( شراكة استراتيجية
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أنشطة وإنجازات الهيئة
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ضريبة
السلع االنتقائية

تماشــيًا مــع قــرار المجلــس األعلــى لــدول مجلــس 
  )36( دورتــه  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
ــي واالقتصــادي  ــاون المال ــة التع ــض لجن بشــأن تفوي
بــأن يتــم اســتكمال جميــع المتطلبــات الالزمــة إلقــرار 
لــدول  االنتقائيــة  للضريبــة  الموحــدة  »االتفاقيــة 
ــة  ــى االتفاقي المجلــس« فقــد صادقــت المملكــة عل
)م/51(  رقــم  الكريــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب 
علــى  الموافقــة  وتمــت  1438/05/03هـــ،  وتاريــخ 
اســتناًدا  االنتقائيــة(  للضريبــة  الموحــدة  )االتفاقيــة 
إلــى األحــكام الــواردة فيهــا،  وقــد أصــدرت المملكــة 
المرســوم  بموجــب  االنتقائيــة«  الضريبــة  »نظــام 
الملكــي الكريــم رقــم )م/86( وتاريــخ 1438/8/27هـــ 

كمــا صــدرت الموافقــة علــى تعديل الالئحــة التنفيذية 
مجلــس  قــرار  بموجــب  االنتقائيــة  الضريبــة  لنظــام 
إدارة الهيئــة رقــم )2-3-19( وتاريــخ 1440/9/10هـــ 
علــى  الالئحــة  وتحتــوي  2019/5/15م،  الموافــق 
)23( فصــاًل و)64( مــادة، وكذلــك صــدر قــرار مجلــس 
إدارة الهيئــة رقــم )3905( وتاريــخ 1438/12/23هـــ 
والعقوبــات  المخالفــات  تصنيــف  علــى  بالموافقــة 
المتعلقــة بالضريبــة االنتقائيــة، كمــا صدر قــرار مجلس 
ــخ 1438/12/25هـــ  ــة رقــم )1-3-17( وتاري إدارة الهيئ
الرقابــة  موظفــي  اختيــار  معاييــر  علــى  بالموافقــة 
ــة  ــكام نظــام الضريب ــات أح ــط مخالف ــش لضب والتفتي

االنتقائيــة.

وتعــرف الضريبــة االنتقائيــة بأنهــا الضريبــة التــي تفرض 
علــى الســلع الضــارة بصحــة اإلنســان والبيئــة والســلع 
الضريبــة  فــرض  وتــم  متفاوتــة،  بنســب  الكماليــة 
)المشــروبات  اآلتيــة  الســلع  علــى  حاليــا  االنتقائيــة 
الــــغــازيــــة ومــشــروبــــات الــطــاقـــة، والمشــروبات 
المحــالة، ومنتجــات التبــغ،  وأجهــزة وأدوات التدخيــن 
ــة،  ومــا يماثلهــا، والســوائل المســتخدمة  اإللكتروني
ومــا  اإللكترونيــة  التدخيــن  وأدوات  أجهــزة  فــي 

يماثلهــا(. 

والهــدف مــن إقرارهــا هــو تخفيــض نســبة اســتهالك 
السلع الـضـارة، والــحــد مـن استــهــالكــهــا، خــصــوصــًا 
بـالـنـسـبـــة لـصـغـــار الـســـن والـنـاشـئـــة، وكـذلك الـحـد 
وتوجيــه  مســتهلكيها،  بيــن  األمــراض  انتشــار  مــن 
المفيــدة،  الســلع  نحــو  المجتمــع  أفــراد  اســتهالك 
وتـوجـيـه الـمـوارد الـمـالـيـة الـمـتـحـصـلـة مـن الـضـريبة 
ــة وبرامــج مفيــدة، كمــا تهــدف إلــى  لمشــاريع تنموي
الخفــض مــن تكاليــف العــالج، وتعويــض خزينــة الدولــة 

عمــا تنفقــه لمعالجــة البيئــة والمتضرريــن. 

وبلــغ إجمالــي عــدد المكلفين المســجلين فــي الضريبة 
االنتقائيــة )106( مكلــف. وســاهم العمــل المتواصــل 
مــع  بالتعــاون  والتفتيشــية  الرقابيــة  الزيــارات  علــى 
ــزام،  الجهــات المعنيــة فــي الرفــع مــن مســتوى االلت

فــي هــذه المرحلــة علــى األشــخاص الحائزيــن لســلع 
انتقائيــة مخصصــة ألغــراض تجاريــة )يتجــاوز وعائهــا 
الضريبــة  احتســاب  ريــال(  ألــف   60,000 الضريبــي 
بحوزتهــم  التــي  االنتقائيــة  الســلع  عــن  المســتحقة 
عنهــا  واالقــرار  والالئحــة  النظــام  ألحــكام  وفقــا 
وســدادها بواســطة إقــرار انتقالــي واحــد إلــى الهيئــة 
ــغ  ــارا مــن 2019/12/1 م وقــد بل ــوم اعتب خــالل 45 ي
عــدد اإلقــرارات المدققــة 288 إقــرار مرحلــة إنتقاليــة. 

يقــدم المنتــج إقــرار ضريبــي كل فتــرة ضريبيــة )وتحــدد 
مــدة كل فتــرة بشــهرين تقويمييــن بحيــث يكــون فــي 
الســنة الماليــة الواحــدة ســت فتــرات( عــن البضاعــة 
المطروحــة لالســتهالك، وتســدد الضريبــة المســتحقة 
عنهــا خــالل 15 يومــًا مــن انتهاء مــدة اإلقــرار الضريبي، 

وتــم خــالل الســنة تدقيــق 94 إقــرار نمطــي. 

إقرارات
المرحلة االنتقالية )الحائزون(

اإلقرارات
النمطية )المنتجون( 

مــن  أكثــر  2020م  لعــام  الزيــارات  عــدد  بلــغ  حيــث 
ــر مــن  ــق أكث ــم تدقي ــة.  كمــا ت ــارة ميداني )7,400( زي
تفاصيلهــا  كانــت  وقــد  العــام  خــالل  حالــة   )1,104(

كالتالــي:

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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الســلع  عــن  الضريبــة  بســداد  المســتورد  يقــوم 
االنتقائيــة لــكل بيــان جمركــي فــي الهيئــة العامــة 
للــزكاة  العامــة  الهيئــة  تقــوم  ثــم  ومــن  للجمــارك 
ــات  ــة للبيان ــة احتســاب الضريب ــل بمراجعــة صح والدخ
إن  بالفروقــات  المســتورد  ومطالبــة  الجمركيــة 
حــاالت  مــن  حالــة   722 تدقيــق  تــم  وقــد  وجــدت، 

الجمركيــة.  االســتيرادات  بيانــات 

طبقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل نظــام األختــام 
التاليــة  االنتقائيــة  الســلع  منتجــات  علــى  الضريبيــة 
)منتجــات الســجائر، ومنتجــات المعســل، ومنتجــات 

التبــغ األخــرى( وذلــك علــى ثالثــة مراحــل: 

مرحلــة خاصــة بمنتجــات )الســجائر( وتــم تطبيقهــا فــي 
عــام 2019م. 

)منتجــات  علــى  النظــام  بتطبيــق  خاصــة  مرحلــة 
المعســل( وقــد تــم تطبيــق اإللــزام الجمركــي علــى 
منتجــات المعســل بتاريــخ 24 فبرايــر 2020م، كمــا تــم 

2020م.  18 مايــو  بتاريــخ  اإللــزام الســوقي 

مرحلــة خاصــة بتطبيــق النظــام علــى )منتجــات التبــغ 
24 فبرايــر  النظــام فــي  تــم إطــالق  األخــرى( وقــد 
2020م، وتــم تطبيــق اإللــزام الجمركــي عليهــا بتاريــخ 
ــخ  ــزام الســوقي بتاري ــم اإلل ــو 2020م، كمــا ت 18 ماي

2020م. 10 أغســطس 

أمــا بالنســبة لألهــداف التــي قــادت الهيئــة لتطبيــق 
ــام الضريبيــة، هــي: نظــام األخت

فــرض الضوابــط الرقابيــة علــى تحصيــل   ضريبــة	 

         السلع االنتقائية المستوردة .

ــز القــدرة علــى التحقــق مــن ســالمة دخــول	  تعزي

         السلع االنتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية

 البيانات
 الجمركية )المستوردون(

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

        )2-1-1( مشروع
      نظام األختام الضريبية

ومشــروعة بمــا يضمــن قيــام المملكــة مــن التحقــق    
 مــن تحصيــل كافــة الضرائــب والرســوم المســتحقة 

علــى هــذه الســلع. 

تعزيــز قــدرة الســلطات ذات الصلــة علــى تحليــل 	 
ومراجعــة  الســلع المســتوردة لتحديــد التجــارة غير 
المشــروعة لتلــك المنتجــات، ولدراســة إجــراءات 

الحــد منهــا وتقليصهــا  إلــى أكبــر قــدر ممكــن. 

وأخيــرا، الوفــاء بمعاييــر االلتــزام المنصــوص عليهــا 
ــة بشــأن  ــة منظمــة الصحــة العالمي فــي إطــار   اتفاقي
مكافحــة التبــغ ،)FCTC( مــن خــالل القــدرة علــى  تتبــع 

ــر. ــغ المتوافقــة مــع تلــك المعايي منتجــات التب
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ضريبة
القيمة المضافة

تماشــيًا مــع قــرار المجلــس األعلــى لــدول مجلــس 
  )36( دورتــه  فــي  العربــي  الخليــج  لــدول  التعــاون 
ــي واالقتصــادي  ــاون المال ــة التع ــض لجن بشــأن تفوي
بــأن يتــم اســتكمال جميــع المتطلبــات الالزمــة إلقــرار     
المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  »االتفاقيــة 
علــى  المملكــة  صادقــت  فقــد  المجلــس«  لــدول 
االتفاقيــة  بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
إلــى  واســتناًدا  1438/05/03هـــ  وتاريــخ  )م/51( 
األحــكام الــواردة فيهــا فقــد أصــدرت المملكــة نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب المرســوم الملكــي 
الكريــم رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، كمــا 
صــدرت  الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم 
)3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ القاضــي بالموافقــة 
القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  علــى 

المضافــة.

أقــر  قــد  )أ/638(  رقــم  الملكــي  األمــر  بموجــب 
تعديــل المــادة )الثانيــة( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، والمتضمــن رفــع نســبة الضريبــة مــن %5 
إلــى 15% فــي 11 مايــو 2020م، أعلنــت وزارة الماليــة 
عــن تعديــل التشــريعات المحليــة المنظمــة لضريبــة 
القيمــة المضافــة بهــدف زيــادة النســبة األساســية 
 1 بدايــة مــن   %15 إلــى  المضافــة  القيمــة  لضريبــة 
يوليــو 2020م وذلــك فــي إطار مجموعــة من التدابير 
الضروريــة المتخــذة بهــدف حمايــة اقتصــاد المملكــة 
غيــر  واالقتصاديــة  الماليــة  التداعيــات  ولمواجهــة 
المســبوقة لجائحــة فيــروس كورونــا بأفضــل طريقــة 
ممكنــة. وأصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
إرشــادات انتقاليــة جديــدة بشــأن زيــادة معــدل ضريبــة 
القيمــة المضافــة ونشــرت الهيئــة معلومــات عــن 

اإلرشــادات االنتقاليــة المؤقتــة.

وقــد بلــغ إجمالــي المكلفيــن المســجلين فــي القيمــة 
المضافــة أكثــر مــن )282( ألــف مكلــف، منهــم أكثــر 
تــم تصنيفهــم ضمــن كبــار  )6( آالف مكلــف  مــن  
المكلفيــن بنــاًء علــى عــدد مــن المعاييــر المحــددة 
قطاعــات  إلــى  تصنيفهــم  تــم  كمــا  والمعتمــدة، 
االقتصاديــة  لألنشــطة  العالمــي  التصنيــف  حســب 
)ISIC4(. وســاهم العمــل المتواصــل علــى الزيــارات 
الرقابيــة والتفتيشــية بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة 
مــن  والرفــع  المكلفيــن  وتســجيل  تحديــث  فــي 
ــغ عــدد  ــر الغرامــات، حيــث بل ــزام وتحري مســتوى االلت
الزيــارات لعــام 2020م أكثــر مــن )148( ألــف زيــارة 
ميدانيــة وتســجيل مــا يقــارب 5,222 مكلــف خــالل 

هــذه الزيــارات. 

أجــل  التحســينات مــن  تــم تطبيــق عــدد مــن  وقــد 
يلــي: العمــل ومــن أهمهــا مــا  تطويــر 

 تــم فتــح قنــاة اتصــال لتحديــد أوجــه التعــاون 	 
الزكويــة  التحقيقــات  إدارة  بيــن  العمــل  وآليــة 
التســتر  لمكافحــة  العامــة  واإلدارة  والضريبيــة 
المكلفيــن  امتثــال  لزيــادة  ســعيًا  التجــاري 
واألفــراد وذلــك باعتمــاد مذكــرة تفاهــم مــع 
الــوزارة والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل خــالل 
الربــع األول مــن عــام 2020م وذلــك عــن طريــق 
المتعلقــة  المعلومــات  تبــادل  فــي  التنســيق 
بجريمــة التســتر التجــاري واســتيفاء مســتحقات 

زكاة وضرائــب. مــن  الدولــة 

تــم تدريــب أكثــر مــن 150 موظــف بــاإلدارة لعــدد 	 
300 ســاعة تدريبيــة خــالل العــام وباألخــص خالل 

فتــرة الحجــر المنزلــي بســبب جائحــة كورونا.

البالغــات 	  اســتقبال  قنــوات  وأتمتــة  تطويــر 
بــاإلدارة. العمــل  وإجــراءات 

ــراءات وسياســات اســتقبال وإغــالق 	  اعتمــاد إج
البالغــات.

عقــد ورش العمــل والمشــاورات واالجتماعــات 	 
الدوريــة مــع الجهات الحكوميــة الرقابية ألغراض 
تســهيل  لضمــان  المشــترك  الميدانــي  النــزول 
الخبــرات  وتبــادل  التفتيشــية  المهــام  ونجــاح 
وتمريــر المعلومــات وجلــب أفضــل الممارســات 
لالســتفادة منهــا فــي تطويــر األعمــال وذلــك 

علــى مســتوى مناطــق المملكــة. 

إطــالق مركــز عمليــات الرقابــة والتفتيــش والذي 	 
يحتــوي علــى عــدد مــن المؤشــرات التشــغيلية 
واالســتراتيجية وكذلــك اللحظيــة باإلضافــة إلــى 
العديــد مــن المزايــا والحلــول التقنيــة األخــرى كـــ 
)التتبــع لمركبــات التفتيــش – ونظام  المحادثات 
الفــوري مــع المفتشــين – وقيــاس نســب اإلنجــاز 
والتــي  إلــخ(   ... والبالغــات  للمهــام  اللحظــي 
ستســاهم فــي رفــع مســتوى األداء وحوكمــة 
ومراقبــة وإدارة أعمــال التفتيــش بشــكل آلــي.  

عمــل مــدراء الحســابات بالتنســيق علــى مبادرات 	 
لتشــجيع اإلفصــاح الطوعــي مــن قبــل المكلفيــن 
وقــد قــام 6,862 مكلــف مــن مختلــف أنــواع 
المبــادرة  ضمــن  باإلفصــاح  والــزكاة  الضرائــب 
األولــى وقــام 4,645 مكلــف مــن مختلــف أنــواع 
المبــادرة  ضمــن  باإلفصــاح  والــزكاة  الضرائــب 
باإلفصــاح ضمــن  مكلــف   1139 وقــام  الثانيــة 

المبــادرة الثالثــة.
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وتوعيــة 	  تســجيل  مشــروع  علــى  العمــل  تــم 
ــة القيمــة  ــن لضريب ــة الخاضعي الجهــات الحكومي
بتوريــد  المكلفيــن  إلــى  باإلضافــة  المضافــة 
مخرجاتهــا  مــن  وكان  االســتقطاع  ضريبــة 
تســجيل 72 جهــة حكوميــة باإلضافــة إلــى عــرض 
التحديــات التــي تواجههــا الجهــات الحكوميــة غيــر 
الملتزمــة ضمــن اجتماعــات أســبوعية مــع وزارة 
الماليــة لمعالجتهــا والعمــل علــى وضــع إجــراءات 

جديــدة ُتطبــق العــام المقبــل.

لكبــار 	  عمــل  ورشــة   30 مــن  أكثــر  عقــد  تــم 
ألغــراض  الضرائــب  أنــواع  لمختلــف  المكلفيــن 
الضريبــة وكان  االلتــزام  نســبة  التوعيــة ورفــع 
المكلفيــن  عــن  ممثــل   13,076 الحضــور  عــدد 

الضرائــب. أنــواع  لمختلــف 

تــم العمــل علــى دراســة عــدد 29 شــركة مــن 	 
المقيمــة  غيــر  الرقمــي  المحتــوى  شــركات 
المضافــة  القيمــة  بضريبــة  التســجيل  ألغــراض 

شــركات.  9 عــدد  تســجيل  وتــم 

وقــد حافظــت الهيئــة علــى معــدل إنهــاء طلبات 	 
المحــددة  المــدة  خــالل  للمكلفيــن  االســترداد 
)30 يومــًا( وذلــك ألكثــر مــن 98% مــن الطلبــات 
13,399 طلــب خــالل  المقدمــة وتــم معالجــة 
العــام.  كمــا قامــت الهيئــة بعــدد مــن المبادرات 
مــع  التجــاوب  ســرعة  علــى  المكلفيــن  لحــث 
أجــل  مــن  الداعمــة  والمســتندات  المتطلبــات 
المحــددة  الوقــت  خــالل  االســترداد  تنفيــذ 
تأخيــر  أي  عــن  اإلبــالغ  بإتاحــة  وقامــت كذلــك 
الهيئــة  موقــع  طريــق  عــن  االســترداد  لطلــب 

ــذ اإلجــراءات الالزمــة لتســريع  وذلــك ألجــل تنفي
الطلبــات التــي تجــاوزت 30 يومــا.

كمــا قامــت إدارات الفحــص والتدقيــق بإنجــاز 	 
ــة إعــادة ربــط ناتجــة عــن حــاالت  109,941 عملي
قامــت  وقــد  المكلفيــن  جميــع  علــى  الفحــص 

كذلــك بإنجــاز عــدد مــن المبــادرات، منهــا:

والمؤسســات 	  للبنــوك  تدريبيــة  ورش  إقامــة 
الماليــة مــن أجــل التأكــد مــن التطبيــق الســليم 

للوائــح وأنظمــة ضريبــة القيمــة المضافــة.

إنجازهــا 	  وتــم  للفحــص  ذكيــة  أدوات  تطويــر 
داخليــا لرفــع كفــاءة وســرعة الفحــص والتدقيــق 

اإلقــرارات. علــى 

جميــع 	  علــى  الشــامل  الفحــص  ســبل  تطويــر 
موحــدة. عمليــة  فــي  لتكــون  الضرائــب 

الهيكلــة 	  بإعــادة  كذلــك  الهيئــة  قامــت  وقــد 
اإلداريــة فيمــا يتعلــق بالفحــص والتدقيــق وذلك 
لتنظيــم المرجعيــة اإلداريــة والتوجيهيــة للفــروع 
والتأكــد مــن الســير علــى منهــج موحــد وخطــط 

ــة الكفــاءة. ــة عالي ــة وإجــراءات فني تنظيمي

بلغ عدد الزيارات لعام 2020م

 أكثر من )148(

 ألف زيارة ميدانية

بلغ إجمالي المكلفين 
المسجلين في القيمة 

المضافة
أكثر من )282( ألف 

مكلف
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ضريبة
القيمة المضافة

لجنة اإلعفاء
من العقوبات )الغرامات(

2018م: 992 طلــب بــنــســبـة %35

تفصيل الطلبات  اإلعفاء المرفوعة 
للجنة حسب السنة المالية 

2019م: 1,260 طلب بنسبة %45

2020م: 555 طلـب بــنــســبـة %20

الحكوميــة  الجهــات  مــع  التعــاون  جانــب  وفــي 
ذات العالقــة فقــد قامــت الهيئــة بإنجــاز مشــروع 
الخارجيــة  وزارة  مــع  اإلجــراءات  وترابــط  التكامــل 
الســترداد  المؤهليــن  المكلفيــن  تســجيل  لغــرض 
ضريبــة القيمــة المضافــة مــن الجهــات والمكاتــب 
الدبلوماســية. والتعــاون أيضــًا مــع عــدد مــن الجهات 
األخــرى لغــرض مشــاركة البيانــات ألغــراض الفحــص 
وزيــادة االلتــزام الضريبــي للمكلفيــن. وفيمــا يتعلــق 
بذلــك أيضــا فقــد أبرمــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم 
لالرتبــاط  للمدفوعــات  الســعودية  الشــركة  مــع 
والتكامــل ومشــاركة البيانــات مــع منصــة إيصــال 

اإللكترونيــة. للفواتيــر 

كمــا تــم إنشــاء لجــان لتســهيل الخدمــات للمكلفيــن 
النحــو  علــى  وهــي  المضافــة  للضريبــة  الخاضعيــن 

ــي: التال

 )18-1-3( رقــم  قــرار  الهيئــة  إدارة  مجلــس  أصــدر 
قواعــد  المتضمــن  )2018/03/06م(،  وتاريــخ 
المتعلقــة  )الغرامــات(  العقوبــات  مــن  اإلعفــاء 
بتعديــل الضريبــة المســتحقة عــن إقــرارات ضريبــة 
القيمــة المضافــة الســابق تقديمهــا إلــى الهيئــة، 
ــي محافــظ  ــة بموافقــة معال ــة داخلي وبتشــكيل لجن
ــات الالزمــة واعتمادهــا فــي  الهيئــة إلعــداد التوصي
الغرامــات  فــرض  آليــة  فــي  العمليــة  الممارســات 
إقــرارات  عــن  اإللغــاء  أو  للغرامــات  بالتخفيــض 
2018م  بالعــام  المتعلقــة  المقدمــة  المكلفيــن 
طبقــًا  المتخــذة  اإلجــراءات  فــي  النظــر  وإعــادة 

المعتمــدة. واإلجــراءات  لالشــتراطات 

مــن  كبيــر  عــدد  وجــود  بعــد  اللجنــة  إنشــاء  وجــاء 
حــاالت إعــادة التقييــم إلقــرارات المكلفيــن وذلــك 
لوقــوع المكلفيــن بأخطــاء غيــر مقصــودة، مــن خــالل 

الضريبيــة. لإلقــرارات  تقديمهــم 

بلغــت عــدد الطلبــات المقدمــة للجنــة منــذ تأسيســها 
عــام 2018م )2,807( طلــب، حيــث تــم إنجازهــا جميًعــا 

خــالل اجتماعــات اللجنــة الدوريــة.

ــات  ــي الـطلـبـ ــاًضا فــ ــام 2020م انــخــفـــ ــد عــ وشــهــ
المقدمــة حيــث بلغــت )555( طلــب بنســبة انخفــاض 
بلــغ عــدد الطلبــات  العــام الســابق، إذ  )%56( عــن 
لعــام 2019م )1,260( طلــب، ويــعــــود ذلــك إلـــــى 

مبــادرات الهيئــة لإلعفــاء مــن الغرامــات.
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ضريبة
التصرفات العقارية

وتاريــخ  )أ/84(  رقــم  الكريــم  الملكــي  لألمــر  تطبيقــًا 
1442/2/14هـــ، قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بإعفــاء كافــة التوريــدات العقاريــة التــي تتــم بالبيــع 
مــن ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 15%، وفــرض 
ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنســبة 5%، والتــي تعــّرف 
أو  العقــار  ناقــل لملكيــة  بأنهــا »أي تصــرف قانونــي 
لحيازتــه، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: البيــع، والهبــة 
والوصيــة، والمقايضــة واإلجــارة، واإليجــار التمويلــي، 
ونقــل حصــص فــي الشــركات العقاريــة«، وزيــادة قيمــة 
للضريبــة  كمقابــل  الدولــة  ســتتحمله  الــذي  المبلــغ 
المســتحقة عــن المســكن األول للمواطنيــن مــن 850 
ألــف ريــال، إلــى مليــون ريــال، مــع تطبيــق التحمــل علــى 

ضريبــة التصرفــات العقاريــة.

وقــرار اإلعفــاء مــن ضريبــة القيمــة المضافــة يشــمل 
جميــع التوريــدات العقاريــة التــي تتــم علــى ســبيل البيــع 
ونقــل الملكيــة أو حــق التصــرف فــي العقــار كمالــك 
والتأجيــر  بالتملــك،  المنتهيــة  اإلجــارة  فيهــا  )بمــا 

التمويليــة(. والمرابحــة  التمويلــي، 

كمــا تتضمــن ضريبــة التصرفــات العقاريــة عــددًا مــن 
االســتثناءات، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
)توزيــع ونقــل ملكيــة العقــارات بيــن الورثــة كجــزء مــن 
توزيــع التركــة، وهبــة العقــار بــدون مقابــل للــزوج أو 
الزوجــة أو ألحــد األقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة )األب 
نزلــوا(،  وإناثــًا وإن  األبنــاء ذكــورًا   – علــوا  واألم وإن 
ونقــل ملكيــة العقــار بــدون مقابــل لوقــف ذري )أهلــي( 
مــن  وغيرهــا  مرخصــة(،  خيريــة  لجمعيــة  أو  خيــري  أو 
االســتثناءات التــي ســيتم تفصيلهــا فــي التشــريعات 

ذات الصلــة بضريبــة التصرفــات العقاريــة.

مــع التأكيــد علــى اســتمرار العمــل بإعفــاء إيجــارات 
العقــارات الســكنية مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، 
القيمــة  لضريبــة  التجاريــة  اإليجــارات  وخضــوع 

المضافــة بنســبة %15.

69 مـحتوى إعالمي

02 دلــيـل إرشــادي

38 ورشــــة عــــمـــل

01  حـمـلة إعـالمية

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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مكافحة التهرب
الزكوي والضريبي

تســعى الهيئــة إلــى رفــع االلتــزام الزكــوي والضريبــي 
المســتحقات  بســداد  المكلفيــن  بإلــزام  وذلــك 
التحقيــق  خــالل  مــن  عليهــا  المترتبــة  والغرامــات 
ــواردة مــن بالغــات  ــال ال فــي حــاالت التهــرب واالحتي
الجمهــور، والحمــالت الميدانيــة التفتيشــية، والجهــات 
وتحليــل  الهيئــة  داخــل  مــن  واإلحــاالت  الحكوميــة، 
بيانــات المكلفيــن بالهيئــة الكتشــاف التهــرب الزكــوي 
والضريبــي واالحتيــال والتنســيق والتواصــل مع جهات 
الضبــط المختصــة حيــال القضايــا الجنائيــة المتعلقــة 
بالــزكاة والضريبــة، باإلضافــة إلــى مباشــرة بالغــات 
خــالل  مــن  المكلفيــن  امتثــال  وقيــاس  المخالفــات 

الميدانــي. التفتيــش 

2020م  الــواردة للهيئــة لعــام  بلــغ عــدد البالغــات 
)29,097( ألــف بــالغ وتمثــل نســبة ارتفــاع )386%( 
مقارنــًة بالعــام الســابق كمــا بلــغ عــدد المخالفــات 
التــي رصدتهــا الهيئــة مــن خــالل البالغــات و المســح 
 )33,853( أكثــر مــن  2020م  عــام  خــالل  الميدانــي 

ألــف مخالفــة.

ومــن أبــرز أســباب ارتفــاع البالغــات فــي عــام 2020م 
مقارنــة بالعــام الماضــي مــا يلــي:

التشــجيعية 	  المكافــآت  الئحــة  بتطبيــق  البــدء 
للُمَبّلغيــن خــالل الربــع األول مــن عــام 2020م 
تــم  التــي  المكافــآت  عــدد طلبــات  بلــغ  حيــث 
عــدد  وبلــغ  )431( طلــب  العــام  خــالل  صرفهــا 
طلــب.   )4,587( المؤهلــة  المكافــآت  طلبــات 

مخالفــات 	  عــن  اإلبــالغ  آليــة  وتســهيل  تطويــر 
أنظمــة الــزكاة والضرائــب مــن خــالل الموقــع 
االلكترونــي للهيئــة أو رفــع البــالغ علــى تطبيــق 

ــة القيمــة المضافــة، وذلــك وفــق أفضــل  ضريب
الممارســات المحليــة والدوليــة فــي ارتفــاع عــدد 

البالغــات الــواردة مــن الجمهــور. 

إطــالق الحمــالت اإلعالميــة والتوعويــة داخــل 	 
وخــارج الهيئــة التــي تضمنــت )قنــوات التواصــل 
االجتماعــي، واالخبــار الصحفيــة، وأدلــة ارشــادية، 

ــة ومســموعة(. ــات مرئي واعالن

عــدد البالغــات الــواردة للهيئــة 
لعــام 2020م )29,097( ألــف 

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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تجربة
المكــــلفين 

       )2-5-1( قنوات استقبال البالغات والشكاوى 

        )2-5-2( معالجة الشكاوى والبالغات 

موقع 
الهيئة

تهــدف الهيئــة إلــى رفــع مســتوى الخدمــة ومعالجــة الشــكاوى والبالغــات حيــث قامــت الهيئــة بإطــالق وتطويــر نظــام )CRM( خــاص بمعالجــة شــكاوى المكلفيــن فــي 
جميــع مراحلهــا ابتــداًء مــن اســتقبالها فــي قنــوات الهيئــة الرســمية ومــرورًا بوحــدة تحليــل الشــكاوى والمعالجــة مــع اإلدارات المعنيــة ومــن ثــم الــرد علــى المكلــف 

وأخيــرا قيــاس الرضــا عــن معالجــة الشــكوى. باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن الصالحيــات كالتصعيــد ولوحــة المؤشــرات للمتابعــة وإصــدار التقاريــر.

المحادثات 
الفـورية      البريداإللكترونيالفروع

 )info@gazt.gov.sa(

قنوات التواصل االجتماعي
)تويتر (

مركز 
االتصال

مدراء 
الحسابات

تطبيق جوال لضريبة القيمة المضافة
)لبالغات المنشآت غير الملتزمة بشروط الضريبة(       

تطبيق تحقق 
الخاص بالتبغ 

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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معالجة تذكرة المكلفين

متابعة بالغات مخالفة
نظام ضريبة القيمة المضافة 

)2-5-3( الحصول على شهادة ISO 10002 في نظام    
 إدارة معالجة الشكاوى ورضا المكلفين 

تــــم الـتـعـامـــل مـــع )115,137( تــذكــــرة واردة مــــن 
وكانــت  الرســمية  الهيئــة  قنــوات  عبــر  المكلفيــن 
معالجــة وإغالق الشــكاوى خالل الوقت المســتهدف 
)8 أيــام عمــل( بنســبة )91.69%(، كمــا بلغــت نســبة 

رضــا المكلفيــن عــن معالجــة الشــكاوى )%84(

تــم التعامــل مــع أكثــر مــن  )29( ألــف بــالغ وارد مــن 
تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة خــالل 5 أيــام عمــل 

بنســبة إغــالق %90.

ــزكاة والدخــل بالتعامــل مــع شــكاوى العمــالء وفــق أفضــل الممارســات المعتمــدة  تقــوم الهيئــة العامــة لل
فــي هــذا المجــال، وتطبيًقــا لذلــك ســعت الهيئــة ممثلــة فــي اإلدارة العامــة لتجربــة المكلفيــن والجــودة فــي 
الحصــول علــى شــهادة المواصفــات العالميــة ISO 10002 الــذي يعــد معيــاًرا دولًيــا  فــي نظــام إدارة معالجــة 

الشــكاوى ورضــا المكلفيــن. حيــث يحقــق هــذا المعيــار العديــد مــن المكاســب منهــا علــى ســبيل المثــال:

التعامل مع الشكاوى بالطريقة األكثر إنصاًفا.	 

توضــح النهــج الــذي يركــز علــى المكلفيــن لحــل 	 
الشــكاوى بــكل شــفافية.

مــن خــالل تحليــل شــكاوى العمالء، يتــم الحصول 	 
على فرص التحســين المســتقبلية.

ــة التزامهــا بمتابعــة ومعالجــة عــدم 	  تثبــت الهيئ
ــن. رضــا المكلفي

التعزيــز اإليجابــي لســمعة الهيئــة  بيــن األوســاط 	 
المعنيــة.

زيادة إنتاجية األعمال.	 
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تجربة
المكــــلفين

        )2-5-4( مراقبة الخدمات والجودة   

تلتــزم الهيئــة فــي تنفيــذ طلبــات المكلفيــن عبــر القنــوات والخدمــات اإللكترونيــة وفــق اتفاقيــة مســتوى الخدمــة المنشــورة فــي البوابــة. وتعمــل إدارة مراقبــة 
الخدمــات والجــودة علــى تتبــع طلبــات المكلــف ورحلتــه فــي القنــوات وإعــداد تقاريــر دوريــة تحــت ضوابــط ومؤشــرات أداء بهــدف تحقيــق نتائــج ورضــا عالــي للمكلفيــن 

ووضــع خطــط لتحســين الخدمــات، حيــث يتــم مراقبــة القنــوات التاليــة:

وقد حققت الهيئة )82%( نسبة الرضا العام من المكلفين للعام الحالي 2020م وتفصيله كالتالي حســب القنوات:

خط الهاتف الموحد 19993.	 

 	 @gazt_care )مواقع التواصل االجتماعي )تويتر

 	 info@gazt.gov.sa :البريد اإللكتروني

الخدمات اإللكترونية:         	 

     
%79     

الفروع:          	 

     
 %81     

مدراء العالقة 	 

     
%91     

الموقع اإللكتروني:	 

    
%84     

مركز االتصال الموحد:	 

      
%77     

 	Live Chat المحادثة الفورية

 	  )www.gazt.gov.sa(  الموقع اإللكتروني

البوابة اإللكترونية للمكلفين	 

الصاالت الشاملة	 

الفروع األخرى	 

ورش العمل	 

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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كمــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتطبيــق برنامــج المتســوق الخفــي لقنــوات الهيئــة وذلــك لضبــط أداء موظفــي الخطــوط األماميــة ومعاينــة اإلجــراءات 
ورحلــة المكلــف ورفــع تقاريــر بذلــك. حيــث يقــوم المقيــم المؤهــل بــدور المكلــف المســتفيد مــن خدمــات الهيئــة وبالتالــي تقييــم الخدمــات مــن منظــور المكلفيــن 

وذلــك بهــدف تحديــد فــرص التحســين والعمــل علــى رفــع جــودة الخدمــة.

كمــا تــم دعــوة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ممثلــة فــي إدارة تجربــة المكلفيــن والجــودة مــن قبــل المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة الحكوميــة )أداء( لتقديــم 
عــرض عــن تجربتهــا فــي تأســيس تجربــة مميــزة للمكلفيــن باعتبارهــا أحــد الجهــات الرائــدة فــي مجــال تجربــة المســتفيدين، ومشــاركته مــع الجهــات األخــرى.

يتــم متابعــة طلبــات المكلفيــن المقدمــة عبــر الخدمــات الرقميــة وفــق اتفاقيــة مســتوى خدمــة محــددة وقــد بلغــت نســبة تنفيــذ طلبــات خدمــات المكلفيــن حســب 
اتفاقيــات مســتوى الخدمــة 99.6% حســب اآلتــي:

        )2-5-5( قياس أداء طلبات المكلفين عبر القنوات الرقمية   

نسبة اإلنجاز لخدمات الزكاة وضريبة الدخل      	 

     
%100     

نسبة اإلنجاز لخدمات الضريبة االنتقائية 	 

     
%100     

نسبة اإلنجاز لخدمات القيمة المضافة           	 

     
 %99     
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المكــــلفين

        )2-5-6( تطوير الخدمات والسياسات

        )2-5-7( تطوير صاالت خدمة المكلفين في الفروع

بعــد رفــع التقاريــر الدوريــة لمراقبــة ســير الخدمــات المقدمــة للمكلفيــن فــي جميــع قنــوات الهيئــة ضمــن معاييــر الجــودة واتفاقيــات مســتوى الخدمــات مــع المكلفيــن 
وتنفيــذ قياســات الرضــا حســب المســتهدفات المحــددة، والتقاريــر الدوريــة لمتابعــة شــكاوى المكلفيــن وتحليلهــا، يتــم االســتفادة منها فــي أعمال التحســين والمبادرات 

التطويريــة لالرتقــاء بتجربــة المكلفيــن، ثــم يتــم قيــاس أثــر هــذه المبــادرات والتحســينات منهــا علــى ســبيل المثــال:

ــر صــاالت شــاملة لخدمــة المكلفيــن فــي الفــروع التاليــة  ــر نظــام المرحــب وقــد تــم تطوي ــاة الســتقبال المكلفيــن فــي الفــروع وذلــك عب الصــاالت الشــاملة هــي قن
)المدينــة المنــورة، والطائــف، والقصيــم، وتبــوك، والباحــة، ونجــران، وجــازان، وعرعــر، وحفــر الباطــن، والجــوف( لتكــون رحلــة العميــل فــي الفــرع نموذجيــة بهــدف تقديــم 

خدمــة راقيــة ورفــع مســتوى الخدمــة والرضــا، كمــا أن الهيئــة تعمــل علــى تجهيــز صــاالت إضافيــة ســيتم إطالقهــا قريًبــا فــي مكــة المكرمــة وينبــع وأبهــا وحائــل.

تحديــث دليــل الخدمــات واتفاقيــات مســتوى الخدمــات المقدمــة للمكلفيــن فــي الموقــع اإللكترونــي.	 

بنــاء علــى أعمــال التحليــل تــم عمــل أكثــر مــن 20 طلــب تحســين علــى البوابــة اإللكترونيــة للمكلفيــن 	 
لتصبــح أكثــر مرونــة وســهولة 

تحســين أعمــال الــرد التفاعلــي فــي مركــز االتصــال الموحــد حيــث تــم إطــالق أكثــر مــن 20 خدمــة ذاتيــة 	 
ــر الرقــم 19993 ــن عب للمكلفي

إطــالق مشــروع تحديــث األســئلة الشــائعة فــي الموقــع اإللكترونــي ليصبــح ســهل ومــرن للتصفــح 	 

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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       )2-5-8( إطالق منصة صوت العميل

       )2-5-9( دليل الخدمات للمكلفين

أطلقــت الهيئــة فــي بدايــة العــام الحالــي منصــة صــوت العميــل وهــو مشــروع يهــدف إلــى تطويــر منهجيــة لقيــاس تجربــة المكلفيــن وفهــم متطلباتهــم واحتياجاتهــم 
باإلضافــة إلــى مقترحاتهــم، وفــق معاييــر محــددة وباســتخدام أدوات قيــاس متعــددة تســاعد فــي تحديــد فــرص التحســين والدعــم فــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة لضمــان 

التطويــر المســتمر، حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــى:

حيث  تم إجراء أكثر من )53( استبيان قياس للمكلفين خالل عام 2020م

قامــت الهيئــة بالعمــل علــى دليــل خدمــات المكلفيــن والــذي يوضــح متطلبــات وإجــراءات الخدمــات المقدمــة لرفــع كفــاءة الهيئــة فــي تنفيــذ الخدمــات بالجــودة التــي 
تليــق بمكلفيهــا. كمــا تهــدف الهيئــة لتوفيــر مرجعيــة لجميــع المكلفيــن والجهــات ذات العالقــة بمــا يضمــن تعزيــز الشــفافية والوضــوح فــي إجــراءات الخدمــات المقدمــة 

وتوحيــد آليــات التنفيــذ.

وحرصــًا مــن الهيئــة علــى تطويــر خدماتهــا بشــكٍل مســتمر لضمــان جودتهــا وتســهياًل للمكلفيــن للوصــول للمعلومــات التــي بحاجــة إلــى معرفتهــا ورفــع مســتوى التوعيــة 
لــدى المكلفيــن عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة، فقــد تــم إعــداد دليــل متكامــل عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة بشــكٍل مفصــل، إضافــة إلــى الوقــت الزمنــي 
المســتغرق إلنجازهــا، وإجــراءات طلــب الخدمــة. وتوضــح الجــداول التاليــة الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمكلفيــن مفصلــة بحســب الــزكاة وأنــواع الضرائــب والوقــت 

الــالزم لتنفيــذ كل خدمــة.

استخدام منهجية واحدة للقياس.	 

أتمتة عملية جمع االستبيانات في منصة 	 
واحدة.

سرعة وسهولة الوصول للمكلفين واستهداف 	 
شريحة أكبر.

دقة البيانات المدخلة في االستبيانات.	 

التحـــــــــــليل الـــــــــدقيق ومــــــــــــــــراقبة األداء.	 

قياس رضـــــــا المكلفين وتحســـــــين تجربتهم.	 
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تجربة
المكــــلفين

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

يوم عمل واحدالتسجيل في الزكاة 1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

3 أيام عملتسجيل شركة قابضة3

3 أيام عملإلغاء تسجيل شركة قابضة4

فوًرا تقديم اإلقرار الزكوي5

فوًرا تعديل اإلقرار الزكوي6

فوًرا دفع الزكاة7

20 يوم عملطلب الدفع بالتقسيط8

فوًرا الشهادة الفورية9

يومي عملطلب الحصول على شهادة10

3 أيام عملطلب اإلفراج عن عقد11

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم12

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

يوم عمل واحدالتسجيل في ضريبة الدخل1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

فوًرا تقديم إقرار ضريبة الدخل3

فوًرا طلب تعديل إقرار ضريبة الدخل4

فوًرا دفع الضريبة5

20 يوم عملطلب الدفع بالتقسيط6

5 أيام عملطلب تخفيض الدفعات المقدمة7

يومي عملطلب الحصول على شهادة8

3 أيام عملطلب اإلفراج عن عقد9

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم10

45 يوم عملطلب قرار تفسيري11

        خدمات ضريبة الدخل        خدمات الزكاة

 جدول رقم )3( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )ضريبة الدخل( جدول رقم )2( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )الزكاة(

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 1
يوم عمل واحد)منشآت(

يوم عمل واحدتسجيل األفراد في ضريبة القيمة المضافة2

تسجيل مجموعة في ضريبة القيمة 3
3 أيام عملالمضافة

تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة 4
3 أيام عملالمضافة

فوًرا تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة5

فوًرا تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة6

فوًرا طلب تغيير فترة تقديم اإلقرارات7

طلب استخدام طريقة الخصم النسبي 8
20 يوم عمللضريبة المدخالت

فوًرا دفع الضريبة9

طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة 10
يومي عملبالتقسيط

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

طلب استرداد أموال ضريبة القيمة 11
30 يوم عملالمضافة

3 أيام عملطلب اإلفراج عن الضمان البنكي12

13
تسجيل األشخاص المؤهلين 
لالسترداد في ضريبة القيمة 

المضافة
30 يوم عمل

طلب إعادة طباعة شهادة ضريبة 14
فوًرا القيمة المضافة

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم15

خالل 90 يومطلب اعتراض على غرامة16

45 يوم عملطلب قرار تفسيري17

 اإلبالغ عن مخالفة تطبيق ضريبة 18
5 أيام عملالقيمة المضافة

 إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة 19
5 أيام عملالمضافة

        خدمات ضريبة القيمة المضافة 

 جدول رقم )4( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )ضريبة القيمة المضافة(
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02
05

تجربة
المكــــلفين 

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

يوم عمل واحدالتسجيل في الضريبة االنتقائية 1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

3 أيام عملترخيص المستودع الضريبي3

فوًرا تقديم إقرار ضريبة السلع االنتقائية4

فوًرا إقرار المرحلة االنتقالية5

فوًرا دفع الضريبة6

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم7

14 يوم عملإلغاء ترخيص مستودع ضريبي8

إلغاء التسجيل في ضريبة السلع 9
3 أيام عملاالنتقائية

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

فوًرا تقديم إقرار ضريبة االستقطاع1

فوًرا دفع الضريبة2

45 يوم عملطلب قرار تفسيري3

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

فوًرا طلب تسجيل عقار1

تحديث طلب ضريبة التصرف 2
فوًرا العقاري

فوًرا التحقق من طلب تسجيل العقار3

إلغاء طلب تسجيل العقار4

فوًرا  – وفي حال 
وجود مبلغ يتم 

استرداده خالل 5 
أيام عمل

        خدمات ضريبة االستقطاع        خدمات ضريبة السلع االنتقائية

        خدمات ضريبة التصرفات العقارية

 جدول رقم )6( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )ضريبة االستقطاع( جدول رقم )5( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )ضريبة السلع االنتقائية(

 جدول رقم )7( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )ضريبة التصرفات العقارية(

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

فوًرا تعديل كلمة المرور1

فوًرا تعديل بيانات االتصال2

5 أيام عملإيقاف الرقم المميز3

3 أيام عملإلغاء تسجيل فرع4

فوًرا التحقق من شهادة الزكاة5

التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة 6
فوًرا المضافة

فوًرا التحقق من شهادة اإلفراج عن عقد7

يوم عمل واحدالفاتكا8

التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات 9
يوم عمل واحدالمالية

الخدمةم
الوقت الزمني 
حسب اتفاقية 

مستوى الخدمة

يوم عمل واحدالتقرير الخاص بكل دولة10

فوًرا خدمة فوض11

طلب إجراء اتفاق متبادل12

المهل الزمنية 
وموعد االكتمال 
محددة في دليل 
المكلف – طلب 

إجراء االتفاق 
المتبادل

5 أيام عملاالستفسارات العامة والشكاوى13

طلب تصعيد االعتراض إلى األمانة العامة 14
للجان الضريبية 

فوًرا  عبر موقع 
األمانة العامة 
للجان الضريبية

        خدمات عامة 
 جدول رقم )8( جدول يوضح دليل الخدمات للمكلفين )خدمات عامة(
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البحوث
والدراسات الشرعية

تقــوم الهيئــة بإعــداد البحــوث والدراســات لمعالجــة أي إشــكاالت تظهــر أثنــاء ممارســتها لمهماتهــا المتصلــة بجبايــة الــزكاة، ومراجعــة مشــروعات األنظمــة واللوائــح 
المتصلــة بعملهــا، لــذا حرصــت الهيئــة علــى تهيئــة البيئــة العلميــة واإلداريــة المســاعدة علــى القيــام بأعمالهــا ومهامهــا مشــاريعها، وكذلــك القيــام بأعمــال اللجنــة 

الشــرعية، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه الهيئــة بهــذا الخصــوص مــا يلــي: 

يأتــي مشــروع إعــادة صياغــة الالئحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة ليحقــق للهيئــة عــدًدا مــن األهــداف المرجــوة، مثــل معالجــة القصــور التشــريعي لعــدم وجــود نظــام لجبايــة 
الــزكاة، وتوضيــح المفهــوم وطريقــة الهيئــة فــي الجبايــة وتكــون الوعــاء الزكــوي، وتطويــر عــدد مــن آليــات الجبايــة وتســهيل حســابات الــزكاة، ومراعــاة االختــالف فــي 

األنشــطة وأثــره علــى أوعيتهــا، ممــا يثمــر ارتفــاع وعــي المكلفيــن وتصحيــح الغطــاء التشــريعي لعمليــة جبايــة الــزكاة.

يأتــي هــذا المشــروع امتــدادًا لمشــروع األدلــة اإلرشــادية األول المطــروح عــام 2019م والمرفــوع علــى موقــع الهيئــة، ويتنــاول تحديــث األدلــة اإلرشــادية وتطويرهــا، 
ودعمهــا باألمثلــة أو المعــادالت أو التقنيــات المســاعدة لإلســتفادة منهــا، باإلضافــة إلــى إصــدار ونشــر أدلــة إرشــادية أخــرى تعنــى بمعالجــة قطاعــات معينــة، أو بيــان 
الحلــول إلشــكاليات تطبيقيــة، أو نقــاط محــل اعتــراض وخــالف بيــن المكلفيــن والهيئــة، مّمــا يســهم فــي رفــع الوعــي تجــاه آليــات حســاب الــزكاة لــدى فاحصــي الهيئــة 

والمكلفيــن ونحوهــم، وتقليــل فجــوة الخــالف فــي حســاب الــزكاة.

        )2-6-1( تطوير الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة 

        )2-6-2( األدلة اإلرشادية للزكاة اإلصدار الثاني

ــى  ــة لهــا والتفســيرات الملحقــة بهــا- عل ــر المكمل ــة )IAS( والمعايي ــر المحاســبة الدولي ــي )IFRS( -ومعايي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــر تحــول المعايي ــدرس المشــروع أث ي
إجــراءات حســاب وجبايــة الــزكاة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. بــدأ المشــروع بدراســتها عبــر ورش عمــل منــذ الربــع الرابــع مــن عــام 2019م، حيــث ُدرس كل معيــار 
علــى حــدة وُحــّددت أبــرز المعاييــر المتوقــع تأثيرهــا الجوهــري علــى حســاب الــزكاة، وفــي بدايــة عــام 2020م ُطــرح المشــروع للمنافســة للتعاقــد مــع مــورد خارجــي خبيــر 

لتقديــم الدعــم الفنــي الــالزم لتحقيــق أهــداف المشــروع، وبــدأ العمــل علــى المشــروع مــن قبــل المــورد فــي نهايــة شــهر ســبتمبر 2020م.

        )2-6-3( أثر التحويل للمعايير المحاسبية الدولية على حساب الزكاة
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ســعت الهيئــة لتكويــن قاعــدة علميــة ثريــة عــن طريــق إنشــاء مركــز معرفــة تابــع لهــا مختّصــة بالــزكاة، تضــّم داخلهــا أربعــة مواضيــع هــي: الــزكاة، والضريبــة، والقانــون 
والمحاســبة المتصلــة بهمــا. وتوفــر المــواد التــي يحتاجهــا فريــق البحــث فــي الهيئــة، وتهيــئ البيئــة للباحثيــن وتقــرب لهــم المصــادر العلميــة المعنيــة، وتســعى الهيئــة 

لتكــون هــذه المكتبــة رائــدة فــي مجــال الــزكاة عالميــًا.

وفحصــت الهيئــة أكثــر مــن )4,500( عنــوان متعلقــة بالمالّيــة، وانتخبــت منهــا مــا يناســب اختصاصهــا ويفيــد الباحثيــن، كمــا تواصلــت مــع )12( جهــة مختصــة فــي إنشــاء 
المكتبــات وأنظمتهــا الرقميــة لتقييــم خدماتهــا ومالءمتهــا للمشــروع، وتــم وضــع آليــات عمــل إداريــة لكاّفــة عمليــات المكتبــة، وأضافــت إلــى المكتبــة أكثــر مــن 500 
عنــواٍن بعــد جــوالت علــى مكتبــات الريــاض العلمّيــة، واشــتركت مــع عــدد مــن المجــالت والدورّيــات العلمّيــة، كل هــذا إلمــداد الباحثيــن بــكل مــا يحتاجونــه إلتمــام العمــل 
بكفــاءة عاليــة، كمــا اّتســع اختصــاص المكتبــة ليشــمل جوانــب قانونيــة فــي الصياغــة واللوائــح والمذكــرات لتقويــة وتجويــد األبحــاث والدراســات المقدمــة داخــل الهيئة.

       )2-6-4( تأسيس المكتبة الورقية
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البحوث
والدراسات الشرعية

يصيــغ المشــروع قواعــد نظاميــة لمتطلبــات تســجيل الصناديــق االســتثمارية، وتقديــم اإلقــرارات، والمعالجــة الزكويــة ألنــواع الصناديــق المرخــص لهــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، كمــا يعمــل علــى دليــل إرشــادي خــاص بهــا، كمــا يربــط البيانــات عبــر الرقــم الضريبــي المبّيــن لالســتثمار، وذلــك عبــر بيــان ناتــج عــن المشــروع.

يعتبــر مشــروع الــورش التدريبيــة لألدلــة اإلرشــادية مــن المشــاريع المهمــة لــدى الهيئــة، حيــث تنبــع أهميتــه مــن جهــة تحقيقــه ألحــد مهــام الهيئــة المنصــوص عليهــا 
فــي التنظيــم الخــاص بهيئــة الــزكاة والدخــل، والمتمثــل بنشــر الوعــي لــدى المكلفيــن، ورفــع درجــة التزامهــم الطوعــي وفقــًا للفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثالثــة مــن 
التنظيــم، ونظــرًا لكــون تطبيــق جبايــة الــزكاة فــي الواقــع الحالــي يكتنفــه شــيء مــن الغمــوض بالنســبة للمكلفيــن، فقــد رأت الهيئــة توضيــح ممارســاتها الجبائيــة، وشــرح 

طريقتهــا المتعلقــة بحســاب الــزكاة، مــن خــالل طــرح 42 ورشــة خــالل عــام 2020م.

يأتــي هــذا المشــروع امتــدادًا لمشــروع األدلــة اإلرشــادية األول المطــروح عــام 2019م والمرفــوع علــى موقــع الهيئــة، ويتنــاول تحديــث األدلــة اإلرشــادية وتطويرهــا، 
ودعمهــا باألمثلــة أو المعــادالت أو التقنيــات المســاعدة لإلســتفادة منهــا، باإلضافــة إلــى إصــدار ونشــر أدلــة إرشــادية أخــرى تعنــى بمعالجــة قطاعــات معينــة، أو بيــان 
الحلــول إلشــكاليات تطبيقيــة، أو نقــاط محــل اعتــراض وخــالف بيــن المكلفيــن والهيئــة، مّمــا يســهم فــي رفــع الوعــي تجــاه آليــات حســاب الــزكاة لــدى فاحصــي الهيئــة 

والمكلفيــن ونحوهــم، وتقليــل فجــوة الخــالف فــي حســاب الــزكاة.

يوّفــر المشــروع خًطــا ســاخًنا الســتقبال االتصــاالت مــن الراغبيــن فــي حســاب زكاة أموالهــم بشــكل اختيــاري، وقــد بــدأ المشــروع بإعــداد قاعــدة بيانــات باالستفســارات 
ــرز االستفســارات وُدرســت بدقــة، ثــم ُأعــّدت حقائــب تدريبيــة لتمكيــن العامليــن فــي الهيئــة مــن الجــواب عــن تلــك  ــرزْت أب ــّم ُف الــواردة مــن األفــراد حــول زكاتهــم، ث

االستفســارات -مــن خــالل دليــل إرشــادي خــاص بهــم-، مــع إمكانيــة إرســال االستفســار فــي حــال عــدم معرفــة الموظــف الجــواب عــن ســؤال المستفســر.

        )2-6-5( قواعد زكاة الصناديق االستثمارية

        )2-6-8( الورش التدريبية

        )2-6-6( صفحة االستفسار عن البنود الزكوية

       )2-6-7( هاتف زكاتي

يهــدف المشــروع إلصــدار دليــل شــرعي لجبايــة الــزكاة، يوضــح طريقــة حســاب الــزكاة فــي المملكــة، مــع بيــان التأصيــل الشــرعي لهــا، ويــدرس أهــم المســائل الفقهيــة، 
واألســس المحاســبية، والمســتندات النظاميــة التــي ُبنيــت عليهــا، ممــا يســاهم فــي رفــع الوعــي بفقــه حســاب الــزكاة، ويســاعد فــي رفــع االلتــزام الطوعــي بهــا.

       )2-6-9( الدليل الشرعي لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية
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يهــدف المشــروع لتوعيــة المختصيــن فــي مجــال الــزكاة، وإظهــار جهــود وإســهامات الهيئــة فــي خدمــة المجــال الزكــوي والضريبــي، وذلــك بطباعــة كتــاب )فقــه التقديــر 
ــا فــي الــزكاة، اختيــر بعنايــة مــع مالحظــة حاجــة المجــال وقــوة المحتــوى، فُطبــع منــه ثالثــة آالف نســخة، ُنشــر باســم  فــي حســاب الــزكاة(، وهــو يالمــس موضوعــًا مهمًّ

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ووّزعــْت نســخ منــه علــى المكاتــب العلميــة والمختصيــن والجهــات المالّيــة.

       )2-6-10( كتاب فقه التقدير في حساب الزكاة

جــاء لتحديــث قواعــد زكاة مكلفــي التقديــري وذلــك بعــد دراســة هــذا المشــروع لدراســة أثــر تطبيــق قواعــد مكلفــي التقديــري علــى المكلفيــن، وبيــان نتائــج التطبيــق، 
ــة  ــه، إضافــًة إلــى التوعي ــزام الزكــوي علي ــري مــع الســعي لتقليــل تكلفــة االلت ــة المكلــف التقدي ــة اإلقــرارات والربــوط واالعتراضــات وتســهيل رحل ــر ذلــك مــن ناحي وأث

بالقواعــد عــن طريــق إقامــة ورش العمــل والحمــالت اإلعالميــة التــي تســتهدف عمــوم المكلفيــن وموظفــي الهيئــة العامليــن فــي الربــوط واالعتراضــات.

       )2-6-11( تطوير قواعد زكاة مكلفي التقديري
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رأس المال
البشـــــــــــــري

عملــت الهيئــة علــى تطويــر أنشــطة رأس المــال البشــري لتتوافــق مــع أفضــل الممارســات فــي مجــال التخصــص والتــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة وأيضــًا تلبيــة 
احتياجــات الموظفيــن ضمــن اســتراتيجية وميزانيــة وخطــط رأس المــال البشــري، واســتقطاب الكفــاءات والخبــرات المتميــزة وتدريــب وتطويــر موظفيهــا فــي كافــة 
المجــاالت للرفــع مــن كفاءتهــا، وكذلــك العمــل علــى مشــروع إعــادة بنــاء عمليــات رأس المــال البشــري وتصميــم وتطبيــق االســتراتيجية الجديــدة لــرأس المــال البشــري 

والمهــام اإلداريــة والهيــكل الوظيفــي وبرنامــج المكافــآت.

وتمــت إدارة مشــروع مراجعــة وتطويــر أطــر رأس المــال البشــري واســتراتيجية المزايــا والتعويضــات بنجــاح خــالل فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( حيــث تــم عقــد 
أكثــر مــن 160 ورشــة عمــل خــالل الفتــرة مــن شــهر أبريــل إلــى شــهر أغســطس، تــم خاللهــا تخطيــط القــوى العاملــة ومراجعــة واعتمــاد الهيــكل الوظيفــي والكفــاءات 

الفنيــة والعوائــل الوظيفيــة.
وقــد بلــغ عــدد الوظائــف التــي تــم شــغلها فــي عــام 2020م 250 وظيفــة 100% ســعوديين، فــي كافــة قطاعــات الهيئــة، عــدد اإلنــاث 78 موظفــة وعــدد الذكــور 172 

موظف.

       )2-7-1( برنامج بناء الكفاءات  

هــو برنامــج يتيــح فرصــة تدريــب وتأهيــل خريجــي الجامعــات الســعودية والعالميــة ، حيــث تــم الحاقهــم فــي برنامــج تدريبــي مكثــف لمــدة 12 شــهرا يركــز علــى تطويــر 
ــة  ــة و عالمي ــرات محلي ــب ذوي خب ــة لهــم مــع شــركاء تدري ــم دورات وبرامــج تدريبي ــى تقدي ــى رأس العمــل باإلضافــة إل ــب عل ــارات مــن خــالل التدري ــارف والمه المع
متخصصــة فــي مجــاالت الهيئــة علــى ســبيل المثــال المحاســبة القانونيــة والفنيــة لمحاســبة الــزكاة والضرائــب وإعطائهــم مهــام عمليــة علــى رأس العمــل لتمكيــن 
المتدربيــن بمهــام وخدمــات الهيئــة الكتســاب المهــارات وتأهيلهــم للمنافســة فــي ســوق العمــل، حيــث شــارك فــي المرحلــة األولــى 75 متــدرب ومتدربــة وبــدأت فــي 
عــام 2018م حيــث تــم توظيــف مــا يقــارب )90%( مــن الخريجيــن ، كذلــك انطــالق المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج 2019 م بـــ 43 متــدرب ،  ومتدربــة وانطلقــت المرحلــة 

الثالثــة فــي العــام 2020م بـــ 50 متــدرب ومتدربــة ويصــل إجمالــي المتقدميــن للبرنامــج أكثــر مــن 9000 متقــدم .

2631
اجمالي عدد الموظفين

523 عدد االناث 
بنسبة 20% من االجمالي

2108 عدد الذكور  
بنسبة 80% من االجمالي
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        )2-7-3( مسار الدعم النفسي والرعاية الذاتية

تــم تخصيــص هــذا المســار لتقديــم الدعــم النفســي مــن قبــل أخصائييــن واستشــاريين متخصصيــن، وذلــك لرفــع الوعــي بمبــادئ الرعايــة الذاتيــة وفــق المعاييــر المهنيــة 
االحترافيــة مــن خــالل الخدمــات التاليــة:

البرامــج الفرديــة: تختــص البرامــج الفرديــة للدعــم النفســي بتقديــم جلســات العــالج واإلرشــاد للموظــف بشــكل فــردي يضمــن لــه بيئــة آمنــة للحديــث عــن التحديــات	 
       النفسية واالجتماعية واألسرية التي يواجهها، وتؤثر على حياته بشكل عام أو خاص.

البرامــج الجماعيــة: برامــج وورش عمــل جماعيــة تعنــى بالدرجــة األولــى بالمواضيــع ذات الصلــة بالصحــة النفســية، واألداء المهنــي والمهــارات الحياتيــة المتنوعــة.	 
الفعاليــات والحمــالت التوعويــة: تقديــم برامــج توعويــة تعنــى باألحــداث واأليــام العالميــة التــي لهــا عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالصحــة النفســية للموظــف 	 

       باإلضافة إلى الرسائل التحفيزية الدورية من خالل منصات التواصل المتاحة.
منصــة جســور: منصــة لالستشــارات النفســية واالجتماعيــة واألســرية لتكــون وســيلة متاحــة بشــكل مســتمر يضمــن الخصوصيــة للموظــف لطلــب المســاعدة.	 
مجموعــات الدعــم: برامــج جماعيــة تعنــى بموضــوع محــدد تهــدف إلــى توفيــر بيئــة جماعيــة آمنــة يشــارك فيهــا الموظــف اهتمامــه بموضــوع محــدد تحــت إدارة 	 

       مستشار أو مدرب متخصص بموضوع المجموعة.

       )2-7-2( بيئة العمل 

تبنــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تصميــم وتنفيــذ حلــول مبتكــرة لرعايــة الموظفيــن فــي أماكــن عملهــم وذلــك ُيعــد اســتجابة طبيعيــة لتعزيــز اإللهــام فــي ثقافــة 
العمــل، ويشــكل اســتثماًرا رابًحــا  فــي مواردهــا البشــرية، فمــن منطلــق رغبــة الهيئــة بتوفيــر بيئــة عمــل تتســم بالشــفافية والتطــور المســتمر وتحقيــق الرضــا الوظيفــي 
تــم اســتحداث عــدد مــن المبــادرات االســتراتيجية حــول ارتبــاط الموظفيــن ببيئــة العمــل، تهــدف هــذه المبــادرات إلــى تفعيــل التواصــل وتعزيــز الثقافــة والقيــم والــوالء، 
ــة  ــزًا لهــذا التوجــه أطلقــت الهيئ ــة والنمــو المهنــي، تعزي ــة الذاتي ــن الرعاي ــوازن بي ــز الت ــة علــى أمــل تعزي ــة وتثقيفي ــذ برامــج مســاندة توعوي ــم تصميــم وتنفي وبذلــك ت
»برنامــج جســور« الــذي يختــص بتعزيــز نمــط الحيــاة المتــوازن ويركــز علــى دعــم احتياجــات الموظفيــن علــى جميــع األصعــدة األساســية التــي تؤثــر علــى مســتوى الرضــا 
واالرتبــاط الصحــي داخــل الهيئــة، ليمتــد هــذا األثــر اإليجابــي علــى حيــاة الموظــف الشــخصية وحياتــه األســرية والمحيطيــن بــه، حيــث يقــدم برنامــج جســور خدماتــه لجميــع 

منســوبي الهيئــة فــي جميــع الفــروع مــن خــالل ثالثــة مســارات :

2108 عدد الذكور  
بنسبة 80% من االجمالي
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رأس المال
البشـــــــــــــري

        )2-7-5( مسار الرعاية الصحية والدعم الطبي

ــة، حيــث يهــدف هــذا المســار لتســهيل  ــم الدعــم الطبــي والصحــي مــن خــالل تواجــد فعلــي لفريــق طبــي متكامــل داخــل مقــر الهيئ ــم تخصيــص هــذا المســار لتقدي ت
الحصــول علــى الدعــم الصحــي وتوفيــر االحتياجــات الطبيــة فــي حــال الحاجــة باإلضافــة إلــى تشــجيع الموظفيــن للحفــاظ علــى نمــط الحيــاة الصحــي مــن خــالل الخدمــات 

التاليــة:
الكشف السريري واالستشارات الطبية المتنوعة.	 
الخدمات التمريضية طيلة ساعات العمل.	 
اإلسعافات األولية والنقل الطبي ألقرب موفر رعاية الستكمال إجراءات العالج في حال الحاجة ال سمح الله.	 
الطب االتصالي والمرئي )متابعة الحاالت من قبل الطبيب المتخصص عبر الهاتف(.	 
الحمالت والرسائل التوعوية الدورية من خالل منصات التواصل المتاحة.	 

        )2-7-4( مسار اإلرشاد المهني والتطور الذاتي

تــم تخصيــص هــذا المســار لتقديــم خدمــات االستشــارات المهنيــة التطويريــة مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال التطويــر واإلرشــاد المهنــي والــذكاء العاطفــي، وذلــك 
إللهــام وتعزيــز ثقافــة اإلنجــاز واالبتــكار علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي مــن خــالل الخدمــات التاليــة:

البرامــج الفرديــة: تختــص البرامــج الفرديــة لإلرشــاد المهنــي بتقديــم الدعــم ورفــع الوعــي الذاتــي مــن خــالل تقديــم جلســات فرديــة لمســاعدة ودعــم الموظفيــن 	 
ــذكاء  ــي وال ــى األداء المهن ــر بشــكل مباشــر عل ــي تؤث ــزات الشــخصية الت ــى اكتشــاف الدوافــع والمحف ــة إل ــاط التحســين، باإلضاف ــوة ونق ــاط الق          الكتشــاف نق

         العاطفي باستخدام أسلوب التمكين الشخصي )الكوتشنج( والمقاييس العالمية المتنوعة التي تختص بقياس المهارات والسمات الشخصية.
البرامــج الجماعيــة: جلســات إرشــاد جماعيــة لفــرق العمــل والتــي تعنــى بالدرجــة األولــى بالمواضيــع التــي تختــص بتمكيــن الموظفيــن مــن المهــارات الحياتيــة التــي 	 

        تدعم التطور المهني والشخصي، مثل مهارات الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، التعامل مع الضغوط، التعامل مع فرق العمل وغيرها.
الحمــالت التوعويــة: تقديــم رســائل توعويــة بشــكل دوري تعنــى بطــرق ومهــارات التطــور ورفــع الوعــي ذاتيــًا لصناعــة النجــاح الشــخصي خــالل منصــات التواصــل 	 

         المتاحة.
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       )2-7-7( أكاديمية الزكاة والدخل

تؤمــن الهيئــة بــأن الموظــف هــو رأس مــال بشــري يســاهم بشــكل رئيســي لتحقيــق أهــداف الهيئــة االســتراتيجية وتأكيــًدا لذلــك تــم إطــالق أكاديميــة الــزكاة والدخــل 
لتقديــم حلــول تعلــم وتطويــر فريــدة ومتميــزة ورؤيتهــا بنــاء المعــارف والمهــارات فــي مجــال إدارة وتنظيــم الــزكاة والضريبــة ورســالتها تقديــم حلــول التعلــم والتطويــر 

لموظفــي الهيئــة وفقــا ألحــدث وأنســب الممارســات المحليــة والعالميــة وتوعيــة المهتميــن والمختصيــن بمجــال الــزكاة والضريبــة وأهدافهــا:
تقديم أسلوب فريد ومميز لضمان التعلم والتطوير المستمر لموظفي الهيئة.	 
إعداد موظفي الهيئة بالمعارف والمهارات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة الحالية والمستقبلية 	 
ضمان التطور المهني المستمر. 	 
تقديم االستشارات المهنية لضمان التعلم والتطوير المستمر.	 
تأهيل القادة الحاليين بالمهارات والمعارف القيادية واإلدارية.	 
إعداد قادة المستقبل في الهيئة بما يتوافق مع خطط التعاقب الوظيفي.	 
تطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجال الزكاة والضريبة.	 

وقد تم تدشين بوابة إلكترونية لعرض معلومات عن أكاديمية الهيئة والبرامج المهنية التي سيتم إتاحتها لمنسوبي الهيئة.
وبلغ إجمالي الفرص التدريبية المقدمة للموظفين بنهاية عام 2020م أكثر من 5000 فرصة تدريبية باإلضافة إلى حلول متنوعة ومختلفة في التعلم عن بعد.

       )2-7-6( التعلم والتطور المهني

تعمــل الهيئــة علــى رفــع مســتوى الكفــاءات مــن خــالل تقديــم برامــج تدريبيــة عامــة ومتخصصــة لتعزيــز مســتوى األداء الوظيفــي والكفــاءة اإلنتاجيــة والتــي بدورهــا 
تســاهم فــي تنميــة وتطويــر المهــارات لمنســوبيها ومســتوى أدائهــم والــذي ينعكــس علــى مســتوى أداء المنشــأة بأكملهــا. حيــث بلــغ إجمالــي الملتحقيــن ببرامــج 
اإليفــاد الداخلــي )37( موظفــًا وهــي مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي »الــزكاة والضريبــة« و »المراجعــة الداخليــة« المقدمــة مــن معهــد اإلدارة العامــة يمنــح 

المتخــرج منهــا دبلــوم عالــي يعــادل شــهادة الماجســتير وظيفيــًا، وكذلــك )7( موظفيــن مبتعثيــن للخــارج. 
ــل  ــى خلــق فــرص تدريــب وتأهي ــة، واعتزمــت عل ــة ومهامهــا وأدوارهــا العملي ــف بالهيئ ــدة للتعري ــد مــن الجهــات الرائ ــم برامــج للعدي ــة فــي تقدي كمــا ســاهمت الهيئ
لخريجــي الجامعــات الســعودية والعالميــة مــن خــالل دعــم برنامــج التدريــب التعاونــي والتدريــب الصيفــي مــن خــالل اتاحــة الفرصــة لطــالب وطالبــات مختلــف الجامعــات 
ــاءة تعــود علــى الطلبــة بالنفــع، حيــث بلــغ عــدد متدربــي  ــدأ التكامــل بيــن مؤسســات التعليــم ومنشــآت ســوق العمــل والتــي تعــد خطــوة بن الســعودية لتحقيــق مب

ــا. الجامعــات خــالل العــام )134( متدرب
كمــا أطلقــت الهيئــة برنامــج دعــم الشــهادات المهنيــة لضمــان اســتمرارية التطويــر المهنــي المتخصــص الخــاص بكفــاءات الهيئــة حيــث تضــم أكثــر مــن )100( شــهادة 

مهنيــة فــي مختلــف المجــاالت، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين أكثــر مــن )151( موظــف.
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التواصل
المؤسسي

ــة للخدمــات  ــة واإلعالمي ــن، مــن خــالل إطــالق الحمــالت التوعوي ــدى المكلفي ــة ونشــر الوعــي الثقافــي ل ــة اإلعالمي ــم التوعي ــى تقدي يهــدف االتصــال المؤسســي إل
المقدمــة والتعريــف بهــا بمــا يتوافــق مــع مبــادئ وأحــكام الحمــالت التــي تطلقهــا الهيئــة عبــر الوســائل اإلعالميــة المختلفــة المســموعة والمرئيــة والمقــروءة 

وتطبيقــات األجهــزة الذكيــة، إلبــراز هويــة الهيئــة الجديــدة.

       )2-8-1( أهم إحصائيات التواصل المؤسسي  

إدارة الحسابات الــتـــابـــعـــة للـهـيـئــة في
قنوات التواصل االجتماعي

حيث بلغ عدد المتابعين أكثر من 

)670( ألف متابع  

مؤتمر الزكاة والضريبةالهيئة العامة للزكاة والدخل العناية بالعمالءضريبة القيمة المضافة زكاتي

        التواصل الرقمي
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       تــــويتر

عدد الظهور

)195( مليون
عدد التغريدات 

 )1,045(
عدد المتابعين لحساب الهيئة

)404( ألف

  )937( 

  )%33( 

  )%198( 

عدد الصور والفيديوهات: 

بنسبة زيادة 

نسبة زيادة المتابعين



66

       حساب زكاتي

عدد الظهور

)64( مليون
عدد التغريدات 

 )38(
عدد المتابعين لحساب زكاتي

)41( ألف

  )32( 

  )%400( 

عدد الصور والفيديوهات: 

نسبة زيادة المتابعين
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       حساب مؤتمر الزكاة والضريبة

       حساب العناية بالعمالء

عدد الظهور 

)513( ألف

 عدد الظهور

)22( مليون 

نسبة زيادة المتابعين

 )%6(

عدد التغريدات 

)102( ألف

نسبة زيادة المتابعين

 )%58( 

عدد المتابعين

  )9,000(

عدد المتابعين

)69( ألف
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       تليقرام

       لينكد إن

عدد المشاهدات

)530( ألف 

عدد الظهور

)5.3( مليون

عدد المشتركين

 )6,975(

عدد المنشورات

 )950(

نسبة زيادة المتابعين

 )%55(

عدد المحتويات

 )265(

عدد المتابعين

)131( ألف

أنشطة
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       يوتيوب

       انستغرام  

عدد المشاهدات

)2.3( مليون 

نسبة زيادة المتابعين 

  )%168(

عدد الفيديوهات

)74( فيديو

عدد المنشورات 

 )81(

عدد المنشورات

 )960(

عدد المشتركين

 )7,665(

عدد المتابعين 

 )4,300(

عدد الظهور

)49( مليون

       سناب شات
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      )2-8-2( الفعاليات والمراسم

      )2-8-3( المشاركات الخارجية 

يتولــى قســم الفعاليــات والمراســم  إدارة، وتخطيــط، وتنفيــذ فعاليــات، وأنشــطة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســواًء داخــل المملكــة، أو خارجهــا، مثــل: المحافــل 
الرســمية كالمعــارض أو المؤتمــرات، أو توقيــع اتفاقيــات مذكــرات التفاهــم وغيرهــا.

المشاركة في ملتقى بيبان الرياض من 29 يناير 	 
–  1 فبراير 2020م.

مشاركة هيئة الزكاة والدخل بورقة عمل 	 
بملتقى » التحول الرقمي المالي في 

المملكة« والذي نظمه معهد اإلدارة العامة 
من خالل عرض تجارب الهيئة في هذا المجال 

بتاريخ  2 فبراير 2020م. 
المشاركة في اللقاء الشهري بمحافظة 	 

القطيف مع رجال األعمال لإلجابة على 
استفساراتهم في مجال الزكاة والضريبة في      

18 فبراير 2020م. 

ملتقى زيدكس: 20-22 فبراير 2020م	 
مشاركة معالي المحافظ في المؤتمر الوزاري 	 

للضرائب الدولية لمجموعة العشرين بالرياض 
في 22 فبراير 2020م.

المشاركة في منتدى المحاسبين السعودي 	 
-المشاركة بورقة عمل بملتقى » التحول 

الرقمي المالي في المملكة والذي نظمه 
معهد اإلدارة العامة من خالل عرض تجارب 

الهيئة في هذا المجال« خالل الفترة من  27-
29 يناير 2020م.

مشاركة معالي المحافظ في مجلس دعم 	 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل بث 

مباشر بتاريخ 23 أبريل 2020م.
مشاركة معالي المحافظ في لقاء افتراضي 	 

من خالل بث مباشر للحديث حول مبادرات 
الزكاة والدخل لتخفيف األثر المالي 

واالقتصادي على القطاع الخاص في 4 مايو 
2020م.

مشاركة معالي المحافظ بالقمة الدولية 	 
للمواصفات بتاريخ  4 نوفمبر 2020م.

أنشطة
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     )2-8-4( تنظيم االجتماعات واستقباالت الوفود 

استـقبــال ســعـــادة الـسـفـيـر الـجـديـد/بـاتـريـك 	 
سيمونيه – سفير االتحاد األوروبي والسيد/ 

باتريك إلينج – رئيس قسم التجارة والشؤون 
االقتصادية بتاريخ 5 سبتمبر 2020م. 

استقبال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي 	 
السيد/ تاو جانغ، والوفد المرافق له بتاريخ 3 

مارس 2020م. 

استقبال وفد من أمن الدولة في زيارة للهيئة 	 
في 21 سبتمبر 2020م. 

استقبال المركز الوطني للعمليات األمنية - 	 
شعبة الجودة - وزارة الداخلية  بتاريخ 28 أكتوبر 

2020م. 
استقبال وفد من النيابة العامة في 12 نوفمبر 	 

2020م. 

تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة. 	 
تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية. 	 
االجـتـمـاع الـسـابـع للــجــنـة رؤســاء األجــهـــزة 	 

الــضـريـبـيـة لـدول مـجـلـس الـتـعـاون بتاريخ 12 
أكتوبر 2020م.

تنظيم اجتماع شركة أوج القابضة في 5 	 
سبتمبر 2020م.
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      )2-8-5( اإلنتاج والعالقات اإلعالمية

       )2-8-6( المحتوى والهوية

تحــرص الهيئــة علــى التواصــل مــع كافــة وســائل اإلعــالم، لــذا يقــوم المســؤولون عــن اإلنتــاج والعالقــات اإلعالميــة بكتابــة األخبــار الصحفيــة ومتابعــة نشــرها إعالمًيــا 
وتنســيق الظهــور للمتحــدث اإلعالمــي أو قيــادات الهيئــة، كمــا يعملــون علــى تغطيــة وتوثيــق جميــع فعاليــات وأنشــطة الهيئــة الداخليــة والخارجيــة.

نعتنــي بــأن تكــون مخرجاتنــا متوافقــة مــع دليــل هويــة الهيئــة، وهــذه العنايــة تحتــم علينــا جعــل المحتــوى والتصاميــم مجــودة بشــكل كبيــر حتــى تصــل الرســائل اإلعالميــة 
ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة علــى نحــو فّعــال. 

ــوا  ــح فــي الوقــت المناســب للمســتهدفين ســواء كان ــة بمــا يكفــل الوصــول الصحي ــر والتحســين المســتمر سياســة مســتمرة فــي إدارة المحتــوى والهوي إن  التطوي
ــن.  ــن أو مكلفي موظفي

عدد المواد المنشورة بشكل مباشر من الهيئة 	 
)أخبار، صحف(: 138 خبر.

عدد التغطيات التلفزيونية: 89 تغطية 	 
تلفزيونية .

عدد اإلعالنات التلفزيونية: 92 إعالن تلفزيوني.	 

عدد اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية: 73 لقاء 	 
تلفزيوني وإذاعي.

عدد المواد اإلعالمية المنشورة في الصحف 	 
الورقية واإللكترونية والمواقع اإلخبارية 

اإللكترونية المتخصصة: 2,622 مادة منشورة.

فيديوهات توثيقية لورش العمل: 120 فيديو.	 
فيديوهات منتجة ومنشورة: 69 فيديو.	 
الصــــــــــــــــور: أكثر من 3000 صورة.	 

عدد التصاميم المنجزة:
6,632 تصميم.

عدد الصفحات المترجمة:
450 صفحة.

عدد النصوص المحررة:
4,050 صفحة.

عدد األدلة اإلرشادية المصممة:
80 دليل إرشادي.

دليل الهوية بعدد: 
237 صفحة.

المجلة الرقمية إصدار: 
3 نسخ والمطبوع 100 نسخة.
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     )2-8-7( التواصل الداخلي

يبــرز دور التواصــل الداخلــي فــي كونــه مجموعــة مــن العمليــات والبرامــج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى أن تكــون بيئــة العمــل فــي الهيئــة أفضــل بيئــة عمــل محفــزة 
للعطــاء وتعزيــز الــوالء واالنتمــاء مــن خــالل:  

المشاركة والتوعية في أيام عالمية: 14 	 
فعاليات مرتبطة بأيام عالمية.

عدد الهدايا الداخلية: 15,000 هدية تم 	 
تقديمها للمنسوبين. 

عدد المنشورات الداخلية المرسلة عبر البريد: 	 
900 بريد داخلي. 

عدد مناسبات التكريم لالحتفاء بإنجازات 	 
الموظفين:14 تكريم.

مبادرات دعم وتحفيز وتشجيع الموظفين من 	 
معالي المحافظ للمنسوبين: 8 مبادرات.

فعاليات داخلية لتعزيز بيئة العمل : 20 فعالية. 	 
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     )2-8-8(  أنشطة المسؤولية االجتماعية

اليــوم العالمي لمكــافحة التدخين. 	 

اليوم العالمي للسرطان .	 
 

سـاعة األرض. 	 

زكـــاتي #مستحقوها _أقرب_ مما_ تتصور .	 

مبادرة تبرعــك من بيتك.	 

الشـــــــهر العالمي لمـرض الزهايمر.	 
 

الشهر العالــمي للتوعية بسرطان الثدي. 	 

مبادرة التبرع بالـــدم.	 

مبـــادرة زيــارة دور كبار الســــــــن.	 
 

تنظيــم حفــل تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج 	 
بنــاء الكفــاءات عــن ُبعــد ألكثــر مــن 40 خريــج 

بحضــور وتكريــم معالــي المحافــظ.
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    )2-8-9( التوعية

       )2-8-10( الرحالت التعليمية

تم العمل على العديد من المبادرات لزيادة معدل الوعي الداخلي لموظفي الهيئة باإلضافة إلى الوعي الخارجي من قبل المكلفين

منصــة  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  أطلقــت 
يمــر  التــي  والمراحــل  بالخطــوات  خاصــة  تعليميــة 
الهيئــة  فــي  تســجيله  بدايــة  مــن  المكلــف  بهــا 
»الرحــالت  تحــت مســمى  للــزكاة والدخــل،  العامــة 
التعليميــة«، وتهــدف المنصــة إلــى توعيــة المكلفيــن 
الــزكاة،  أو  بالضرائــب  الخاصــة  الهيئــة  بأعمــال 
والخطــوات التــي يّتبعونهــا بشــكل مبســط، وأيضــًا 
المحاســبين والطلبــة وغيرهــم  المنصــة  تســتهدف 
التعليميــة«  »الرحــالت  وتحتــوي  المهتميــن،  مــن 
علــى مقاطــع مرئيــة توعويــة، ورســومات توضيحيــة، 
ــه  ــف بمعامالت ــف المكل وأســئلة عامــة، بهــدف تعري

اإللكترونيــة فــي الهيئــة، ومــا لــه مــن حقــوق ومــا 
صاحــب  المكلــف  كان  ســواء  واجبــات،  مــن  عليــه 

صغيــرة. أو  متوســطة  أو  كبيــرة  منشــأة 
وتضــم الرحــالت التعليميــة عــدد )26( رحلــة تشــمل 
الــزكاة وكافــة أنــواع الضرائــب، ويتــم تحديثهــا بشــكل 
األنظمــة  علــى  التحديثــات  كافــة  لتتضمــن  دوري 

واللوائــح ذات العالقــة.
ــر مــن  ــم إنهــاء أكث ــة ت ومــن خــالل الرحــالت التعليمي
ــة أي مــا يعــادل )1,345( ــون دقيقــة تدريبي )1.6( ملي

ــر. ــر مــن 143 ألــف زائ ورشــة عمــل، ألكث

عدد ورش عمل التوعية المقدمة للمكلفين: 	 
132 ورشة عمل  

عدد الحضور المجمل لورش عمل التوعية: 	 
372,000 شخص 

عدد الرحالت التعليمية: 26 رحلة تعليمية	 

أكثر من 1.6 مليون دقيقة تعليمية في 	 
الرحالت التعليمية على الموقع االلكتروني

عدد حلقات ساعة توعية: 12 حلقة	 
عدد حلقات بالمختصر: 23 حلقة	 
تطوير وتشغيل البوابة االلكترونية للهيئة 	 

القديمة والحديثة، حيث بلغ عدد زوار الموقع 
خالل هذا العام أكثر من )27( مليون زائر.

تطوير تطبيق للهواتف الذكية حيث بلغ إجمالي 	 
عدد مرات التحميل أكثر من )388( ألف مرة 

للتطبيقات وهي على النحو التالي:

األثر المنجز 

قيمــة الوفــورات الماليــة أكثــر مــن )7( مليــون ســنويًا 
المنشــورات  وطباعــة  الورقيــة  األعمــال  وتوفيــر 
الخاصــة بورشــة العمــل بأكثــر مــن )1.2( مليــون ورقــة 
ــع  ــن بمعرفــة جمي ــص الوقــت للمكلفي ســنويًا وتقلي
مرئيــة  بوســائل  مختصــة  منصــة  عبــر  تســاؤالتهم 

مبســطة ذات دقائــق معــدودة.

تـطـبـيـق تحققتـطـبـيـق زكاتي الـقـيـمـة الـمـضافة 62,201
146,7258,301

اإلجمالي 
167,623

اإلجمالي  
208,800

اإلجمالي 
11,618

105,42262,0753,317
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    )2-8-12( األبحاث والتحليل      )2-8-11( مبادرة نّورنا

ــدى موظفــي  ــي ل ــادة الوعــي الداخل ــادرة لزي هــي مب
الهيئــة والتعامــل مــع الثغــرات التوعويــة. وتهــدف 
المبــادرة إلــى تحقيــق أعلــى مســتوى للوعــي وتحفيــز 
التعلــم الذاتــي بمنتجــات الهيئــة ومشــاركة المعرفــة 
لــدى جميــع منســوبي الهيئــة. إضافــة إلــى رفع مؤشــر 
نســبة الوعــي لــدى منســوبي الهيئــة العامــة للــزكاة 
ــب  ــك لتجن ــة. وذل والدخــل بخدمــات ومنتجــات الهيئ
فجــوات اإلنتاجيــة التــي قــد تحــدث نتيجــة جهــل بعــض 

الموظفيــن بخدمــات أو بمنتجــات الهيئــة.

متابعــة  علـــي  المؤسســي,  االتصــال  إدارة  تعمــل 
وقيــاس ومراجعــة األنشــطة اإلعالميــة والســوقية 
اإلعالميــة  الهيئــة  أنشــطة  أداء  معرفــة  بهــدف 
والتوعويــة عبــر قنــوات التواصــل المتاحــة وكشــف 
المكلفيــن.  لــدى  والمعرفيــة  التوعويــة  الفجــوات 

وكان أبــرز مــا تــم العمــل عليــه: 

األثر المنجز
زيــادة الــوعــي الـداخـلـي وتـفـاعل الموظفين بنسبة 
عالية في الموضوعات الـتي تخص ضريبة التصرفات 
الـعـقـاريـة، والـمـخـالــفـات والـبـالغات وكذلك زيادة 

االمتثال والحوكمة.

بناء استراتيجية القسم التشغيلية. 	 
تحليــل وقيــاس الفجــوات التوعويــة والصــورة 	 

للهيئــة. الذهنيــة 
قياس مؤشرات األداء لإلدارة. 	 
تقارير الرصد الرقمي اليومية. 	 
تحليل كفاءة الحمالت الرقمية.	 
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تحــرص الهيئــة علــى تقديــم الخدمــات للمكلفيــن بشــكل مســتمر حيــث يعمــل مركــز االتصــال الموحــد علــى مــدار الســاعة )7/24(، ليكــون بمثابــة حلقــة الوصــل 
بيــن الهيئــة والمكلفيــن مــن المنشــآت واألفــراد للــرد علــى استفســاراتهم وتقديــم الخدمــات ومعالجــة الشــكاوى، حيــث بلــغ إجمالــي المكالمــات الــواردة 
للمركــز بأكثــر مــن )1,200,000( مكالمــة. كمــا كانــت عــدد العمليــات الــواردة فــي قنــوات التواصــل األخــرى )المحادثــة الحيــة )243,562 محادثــة( والبريــد 

اإللكترونــي )15,193 بريــد إلكترونــي( وتويتــر )860,625 تغريــدة( وبالغــات التطبيــق والموقــع )6,673 بــالغ(.

وتتمثــل مهــام المركــز فــي الــرد علــى جميــع االستفســارات الــواردة ومحاولــة التعامــل مــع الشــكاوى ومعالجتهــا مــن أول اتصــال، كمــا يتــم التعامــل مــع 
البالغــات الســرية )التهــرب الضريبــي وغيرهــا(.

      )2-8-13( قنوات التواصل

إجمالي المكالمات الواردة للمركز 

إحـصـائيات مركز 
االتصال الموحد
لــــعـــام 2020م

 أكثر من (1,200,000) مكالمة     

المحادثة الحية
 أكثر من (243,562) محادثة

بالغات التطبيق والموقع
 أكثر من (6,673 ) بالغ

البريد اإللكتروني
 أكثر من (15,193) بريد إلكتروني

تويتر
 أكــثــــر مــن (860,625) تـغـريدة

يعمل مركز االتصال الموحد
 على مدار الساعة (7/24(
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02
09

الجاهزية
اإللكترونية 

ســعيًا نحــو رفــع كفــاءة اإلنتــاج وتســريع عمليــات الهيئــة تــم توريــد وتركيــب نظــام اتصــال مرئــي وتســجيل الجلســات فــي قاعــات المحاكمــة فــي مبانــي اللجــان الضريبيــة 
وفــروع الهيئــة وتوريــد وتركيــب نظــام التحكــم باألنظمــة الصوتيــة والمرئيــة وشاشــات العــرض والتســجيل فــي القاعــات

.
كما تم إضافة وتحسين الخدمات على النحو التالي: 

ــن األفــراد والمؤسســات وتحســين واجهــة  ــة تســجيل المكلفي ــة لتســريع عملي ــط مــع الجهــات الحكومي ــة تســجيل األفــراد والشــركات بالرب ــراء تحســين عملي ــم إج وت
ــة. ــات المطلوب ــدد البيان ــل ع ــة التســجيل وتقلي ــات لتســهيل عملي ــواع الكيان ــادة تقســيم أن المســتخدم لتكــون بخطــوات واضحــة وإع

ولزيادة نسبة رضا المستخدم لمنصة زكاتي، تم العمل على تحسينات على منصة زكاتي. 
وتــم إغــالق األنظمــة القديمــة كجــزء مــن التحــول الرقمــي ونقــل البيانــات وإتاحتهــا عــن طريــق لوحــات معلومــات ذكيــة للمســتخدمين، إضافــة إلــى ذلــك تــم تطويــر 

نظــام التســويات لزيــادة نســبة رضــا المكلفيــن وذلــك بإتاحــة الخدمــة طلــب تســوية لالعتراضــات الخاصــة بالمكلفيــن. 

خدمــة 	  وتطويــر  العمــل  ورش  منصــة  تطويــر 
الضريبيــة. اإلقامــة  شــهادة  إصــدار 

إضافــة ميــزة ســهولة الوصــول للمســتخدمين 	 
الخاصــة. االحتياجــات  ذوي 

تحســين محــرك البحــث للحصــول علــى نتائــج أكثــر 	 
دقــة و بأســرع وقــت.

بإضافــة 	  وذلــك  المســتخدم  تجربــة  تحســين 
 UI/UX الموقــع  علــى  وتعديــالت  تحســينات 

التحســينات  تطبيــق  مبــادرة  مــن  كمخرجــات 
الخارجــي.  الموقــع  علــى  والتعديــالت 
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     )2-9-1( البيئة التقنية 

تــم ترقيــة وإعــادة تصميــم خدمــة االنترنــت بالمركــز 
دائــم  فعــال  بشــكل  الدوائــر  لـتـعـمـــل  الرئـيـســـي 
)Active-Active( حيــث ُيتيــح هــذا المنجــز االســتفادة 
ــادة ســعتها  ــر خدمــة اإلنترنــت وزي ــة مــن دوائ الكامل

اإلجماليــة.
وتــم نقــل حســابات المســتخدمين وأجهــزة الهيئــة 
ــم نقــل )32( نظــام مــن أنظمــة  ــد وت للنطــاق الجدي
الهيئــة مــن النطــاق القديــم إلــى النطــاق الجديــد. 
وللتأكــد مــن اســتمرارية األعمــال فــي مركــز البيانــات 
ــم اســتبدال  ــي ت ــار الكهربائ خــالل حــاالت فقــدان التي
وحــدات التيــار غيــر المنقطــع وتــم التأكــد مــن ربــط 
البيانــات  مركــز  لكبائــن  الكهربائيــة  التوصيــالت 

للكهربــاء.   مختلفــة  بمصدريــن  الرئيســي 

جديــد  احتياطــي  نســخ  نظــام  وتجهيــز  توريــد  وتــم 
متناســب مــع احتياجــات الهيئــة للحفــاظ علــى البيانات 
بشــكل آمــن واســترجاعها بشــكل ســريع عنــد الحاجــة 
للخــوادم  االســتيعابية  الطاقــة  زيــادة  وتــم  لهــا.  
لضمــان اســتمرارية العمــل وتوفيــر جميــع المــوارد 

الالزمــة لمشــاريع الهيئــة الحاليــة والمســتقبلية. 

ولتحســين كفــاءة التشــغيل تــم إعــادة تصميــم قواعد 

ترقيــة البنيــة التحتيــة للمحســن الشــبكي لكافــة 
الفــروع.

وتــم إنشــاء البينــة التحتيــة لتقديــم الخدمــات 
اإللكترونيــة الذاتيــة )IVR Phase2( للمكلفيــن 
وذلــك ضمــن مســار الهيئــة ألتمتــة الخدمــات 
وتحســين الخدمــة للمكلفيــن وتقليــل الوقــت 
عليهــم. وتــم تحديــث أنظمــة التشــغيل األخيــرة 
ألنظمــة تشــغيل )لينكــس( وحــل وذلــك لحــل 

األخطــاء فــي المشــاكل الســابقة. 

 ( المكلفيــن  بوابــة  أنظمــة  تحديــث  تــم  كمــا 
نظــام إيــراد(. وذلــك لغــرض تحســن األداء وتــم 
تحديــث أنظمــة بوابــة المكلفيــن )نظــام إيــراد(. 

البيانــات بنــاء علــى المتطلبــات الجديــدة للخدمــات 
التــي تعمــل عليهــا. وتــم توفيــر مســاحة فــي مركــز 
الخــوادم  جميــع  اســتبعاد  بعــد  الرئيســي  البيانــات 
القديمــة واســتبدالها بخــوادم جديــده تحــوي خــواص 
حديثــة باإلضافــة إلــى الســرعة العاليــة ممــا ينعكــس 

ــة العمــالء.  ــى تجرب عل

ولتلبيــة حاجــة الهيئــة فــي خطــط التحســين والتطويــر 
لفــروع الهيئــة فــي كافــة المناطــق تــم نقــل الفــروع 
والجــوف،  والباحــة،  وجــازان،  ونجــران،  )الطائــف، 
وعرعــر، وحفــر الباطــن( إلــى المبانــي الجديدة وتشــمل 
عمليــة النقــل تركيــب دوائــر االتصــال ونقــل األجهــزة 
المراقبــة  وكاميــرات  واالنصــراف  الحضــور  ونظــام 

ــدة. ــب أجهــزة شــبكة جدي وتركي
وتــم ترقيــة البنيــة التحتيــة للموجهــات لكافــة الفــروع 
الـــ )22( وتحديــث أجهــزة السوتشــات للهيئة وفروعها 
وذلــك ســاهم فــي اصــالح أخطــاء النظــام والثغــرات 
تــم  وكذلــك  بهــا.  الخاصــة  األمنيــة  والتهديــدات 
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       )2-9-2( بيئة التطبيقات 

        )2-9-3( مشروع العقود الذكية

       )2-9-4( األمانة العامة للجان الضريبية

تــم تنفيــذ بوابــة تكامــل لتطبيقــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وتكاملهــا مــع األنظمــة الخارجيــة والداخليــة وذلــك لغــرض تســهل تبــادل المعلومــات مــع القطاعــات 
والجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ويهــدف إلــى وجــود منصــة واحــدة إلدارة تبــادل وتكامــل المعلومــات وتــم االنتهــاء مــن تجهيــز بيئــة التكامــل للمشــروع وجاهزيتها 
لربــط أنظمــة الهيئــة الداخليــة وتكاملهــا مــع األنظمــة داخــل الهيئــة وكذلــك مــع الجهــات الخارجيــة واالســتغناء عــن الربــط المباشــر بيــن األنظمــة ممــا ســيكون لــه األثــر 

اإليجابــي فــي إدارة تكامــل األنظمــة وتقليــل الجهــد المبــذول علــى الصيانــة والربــط.

يتيــح المشــروع إدارة العقــود الُموقّعــة بيــن الجهــات الحكوميــة ودافعــي الضرائــب مــن القطــاع الخــاص، وهــو يشــمل االرتبــاط مــع منصــة اعتمــاد، ويمكــن النظــام 
الهيئــة مــن متابعــة العقــود الُموقّعــة وإيــرادات دافعــي الضرائــب وبالتالــي الحــد مــن حــاالت التهــرب. وتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع مــع تنفيــذ بيئــة التكامــل مــع 
نظــام إيــراد وتنفيــذ الدخــول الموحــد )SSO( بحيــث يتيــح لجميــع المكلفيــن الدخــول مباشــرة إلــى نظــام ادارة العقــود مــن نظــام إيــراد، ايضــًا تــم الربــط مــع بوابــة اعتمــاد 
بحيــث يمكــن للمكلفيــن االطــالع علــى جميــع العقــود المســجلة فــي اعتمــاد كمــا يمكــن للمكلــف إضافــة إدارة العقــود وتحديــد الطــرف الثانــي وبالتالــي ســيصل إشــعار 

اليــه لضــرورة الموافقــة أو الرفــض وتتيــح البوابــة ايضــا للمكلفيــن رفــع مجموعــة عقــود دفعــة واحــدة. 

تــم تطويــر الموقــع اإللكترونــي لألمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، بطريقــة ديناميكيــة وأكثــر مرونــة إلدارة المحتــوى، وتحســين تجربــة المســتخدم حيــث تــم تنفيــذ البوابــة 
بحيــث تتيــح لفريــق األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة مــن إدارة وتعديــل المحتــوى بطريقــة أكثــر مرونــة كمــا تــم تنفيــذ الربــط مــع مســتودع البيانــات لعــرض مجموعــة 
مــن التقاريــر المطلوبــة، أيضــا اتمــام الربــط مــع )CRM( ممــا يتيــح لمســتخدمي البوابــة مــن رفــع الشــكاوى واالقتراحــات بطريقــة أكثــر ســهولة ويســر، أيضــا تــم إضافــة 

المحادثــة المباشــرة التــي تتيــح التواصــل مباشــرة مــع فريــق الدعــم الفنــي. 
وتــم تنفيــذ نظــام تحقــق إلكترونــي مربــوط مــع المركــز الوطنــي للتحقــق مــن هويــة المدعــي والمدعــى عليــه عبــر توفيــر خدمــة التحقــق مــن هويــة الحضــور لمقــرات او 
قاعــات األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وكذلــك للموافقــة علــى محاضــر الجلســات وذلــك مــن خــالل توفيــر أجهــزة قارئــة للبصمــة مرتبطــة بصفحــة إلكترونيــة يقــوم 
بتطويرهــا مقــدم العــرض وتحتــوي علــى واجهــة مســتخدمين تتيــح للموظــف االطــالع علــى تقاريــر عمليــات التحقــق التــي تمــت مــن خــالل أجهــزة البصمــة وذلــك مــن 

خــالل اســتخدام خدمــة واجهــة التطبيقــات البرمجيــة )API( للبصمــة فــي مركــز المعلومــات الوطنــي )NIC( للتحقــق مــن هويــة مقــدم الدعــوى.
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       )2-9-5( فاحص 

      )2-9-6(  مستودع البيانات وذكاء االعمال المرحلة الثانية 

تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع وفــق الخطــة الزمنيــة ولجميــع المراحــل مــع تنفيــذ جميــع نمــاذج التفتيــش. أيضــا إنهــاء الربــط مــع نظــام إيــراد ونظــام )CRM( وتتضمــن 
المرحلــة الثانيــة مــن إدارة ضريبــة القيمــة المضافــة )FAHES( علــى التعديــالت المطلوبــة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة ونمــاذج التفتيــش الجديــدة مثــل نمــاذج الزيــارات 

والتســجيل وإلغــاء التســجيل والمخالفــات باإلضافــة إلــى دليــل المســتخدم والتدريب.

تم عمل مستودع بيانات للهيئة من خالل تنفيذ األنشطة التالية:
إضافة مصادر جديدة للبيانات ومجاالت خاصة بالعمل.	 
تحليل ودراسة التغيير الحاصل على األنظمة التي تمثل مصادر البيانات، ومن ثم القيام بالتعديالت المطلوبة على مستودع البيانات الحالي.	 
 	 .)Dashboards( تطوير تقارير ولوحات عرض جديدة
إثراء مستودع البيانات الحالي ببيانات خاصة بجهات خارجية إضافية والتي هي متوفرة على أي نظام آخر في الهيئة )مثل نظام إيراد(.	 
تغذية أنظمة الهيئة األخرى بالبيانات من مستودع البيانات الحالي. 	 
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       )2-9-8( التصرفات العقارية

تــم تنفيــذ خدمــة لتســجيل العقــار فــي ضريبــة 
عمليــة  إتمــام  قبــل  العقاريــة  التصرفــات 
اإلفــراغ العقــاري أو توثيــق العقــد حيــث توفــر 
الخدمــة معرفــة مــدى خضــوع العقــار المــراد 
بيعــه للضريبــة، مــع إمكانيــة إصــدار فاتــورة 
ســداد بمبلــغ الضريبــة المســتحق. وتــم تنفيــذ 
المشــروع بحيــث تتيــح لجميــع الشــرائح مــن 
)أفــراد - جهــات حكوميــة - شــركات - ورثــة 
- بعثــات دبلوماســية( مــن اســتخدام الخدمــة 
ــدى وزارة العــدل  ســواًء كان العقــار مســجل ل
أو لــدى جهــات أخــرى، كمــا تــم أيضــا الربــط 
شــهادة  مــن  للتحقــق  االســكان  وزارة  مــع 

األول. المســكن 

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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أنشطة
وإنجازات الهيئة

03

يهــدف محــرك المخاطــر إلــى تفعيــل إجــراءات المراجعــة علــى أســاس المخاطــر والكشــف عــن حــاالت عــدم صحــة اإلقــرارات الزكويــة والضريبيــة المقدمــة مــن المكلفيــن.
وقــد قامــت الهيئــة خــالل العــام بإجــراء تحديثــات عليــه لرفــع كفــاءة تحديــد حــاالت الفحــص علــى أســاس المخاطــر ليشــمل إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة وإقــرارات 
الــزكاة وضريبــة الدخــل، وذلــك عــن طريــق وضــع قواعــد عامــة ومعاييــر للتحقــق مــن صحــة تقديــم اإلقــرار وبنــاء نمــاذج مخاطــر لتقييــم صحــة اإلقــرار ومطابقــة بيانــات 
اإلقــرار بمصــادر عديــدة مثــل بيانــات االســتيراد والتصديــر وبيانــات نقــاط البيــع وبيانــات الصفقــات العقاريــة وبيانــات منصــة قوائــم فــي وزارة التجــارة وبيانــات منصــة 

اعتمــاد وبيانــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. 

       )2-10-1( مشروع تطوير إطار استراتيجي لاللتزام الضريبي  

       )2-10-2( بناء نموذج تنبؤي يساعد في تحديد الحاالت األكثر خطورة

تهــدف الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل إلــى تحقيــق قيمهــا األساســية وغايتهــا المتمثلــة فــي أن تصبــح مؤسســة عالميــة المســتوى. ولتتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا، تــم 
تطويــر اإلطــار االســتراتيجي مــن خــالل اعتمــاد سياســة مخاطــر عــدم االلتــزام الضريبــي الــذي يهــدف إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات االلتــزام الضريبــي وتطويــر آليــة تحديــد 

المخاطــر المرتبطــة بســلوك المكلــف مــن خــالل تفعيــل خطــوط الدفــاع الثالثــة، باإلضافــة إلــى تطويــر بطاقــة التــزام المكلفيــن حســب القطــاع. 

تــم بنــاء هــذا النمــوذج باســتخدام تقنيــات تعلــم اآللــة والــذكاء االصطناعــي، فيســتطيع النمــوذج التنبــؤ للحــاالت الخطــرة والواجــب إرســالها للتدقيــق بنــاء علــى بيانــات 
التدقيــق التاريخيــة. أيضــا يســتطيع النمــوذج تحديــد القطاعــات أو أحجــام النشــاط التــي يكــون فيهــا الخطــر أعلــى مــن غيرهــا.

      )2-10-3( تطوير وتحسين محرك المخاطر 

جديــدة. فحــص  مســارات  إنشــاء  عنــه  نتــج  الــزكاة،  جبايــة  إلــى  باإلضافــة  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  الضرائــب  أنــواع  جميــع  علــى  جديــدة  معاييــر  إضافــة  تــم 



87

       )2-10-4( أتمتة اإلجراءات لألعمال ذات االهمية العالية

       )2-10-5( معالجة مخاطر طلبات االسترداد

       )2-10-6( المخاطر المؤسسية

       )2-10-7( المخاطر التشغيلية

)TRM( تمت أتمتة إنشاء حاالت الفحص لضريبة القيمة المضافة والزكاة وضريبة الدخل من خالل الربط المباشر مع نظام

تم العمل على تحسين إجراءات طلبات االسترداد عبر البوابة.

العمل على إنشاء السياسات واإلجراءات الالزمة حول المخاطر التشغيلية واستمرارية األعمال والعمل على تفعيلها، ومن 
األهداف الرئيسية الموضوعة العمل على تحديد ماهية المخاطر االستراتيجية والتشغيلية وكيفية العمل على مراقبتها 

والتقليل أو الحد منها من اجل رفع أداء الهيئة داخليًا وخارجيًا.

العمــل مــع كافــة إدارات الهيئــة حــول كيفيــة إدارة المخاطــر. حيــث تــم عمــل التقييــم الذاتــي للمخاطــر 
والضوابــط الرقابيــة لجميــع إدارات الهيئــة والــذي تــم خاللــه تحديــد المخاطــر وتصنيفهــا وأيضــا مراقبتهــا مــن 
خــالل تأســيس مؤشــرات المخاطــر الرئيســية لهــذه اإلدارات. كمــا تــم العمــل علــى نظــام يتــم مــن خاللــه 

إمكانيــة عمــل بالغــات المخاطــر. 
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       )2-10-8( مشروع استمرارية

     األعمال
اســتمرارية  إدارة  نظــام  تأســيس  علــى  العمــل  تــم 
األعمــال )BCMS(والــذي يهــدف لتقديــم المســاعدة 
فــي تحديــد اإلجــراءات الهامــة لــكل إدارة مــن إدارات 
اســتمرار  لضمــان  االزمــة  الخطــط  ووضــع  الهيئــة 
حــاالت  فــي  أهميــة  األكثــر  والخدمــات  األنشــطة 
 ،)ISO 22301( الطــوارئ مــع األخــذ فــي االعتبار المعيــار
والتنســيق  االســتراتيجي  التوافــق  علــى  يركــز  الــذي 

الهيئــة. فــي  المســتمر  والتحســين 
االســتراتيجيات  تأســيس  علــى  العمــل  تــم  كذلــك 
المناســبة بخصــوص اســتمرارية األعمــال والــذي يحتــوي 
اســتمرارية  الســتراتيجيات  مختلفــة  مقترحــات  علــى 
حســب  التقنيــة  الكــوارث  مــن  والتعافــي  األعمــال 

والوقــت. التكلفــة  حيــث  مــن  الممارســات  أفضــل 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم العمــل علــى نشــر الوعــي 
والتثقيــف بيــن موظفــي الهيئــة مــن خــالل عقــد عــدد 
والمخاطــر  األعمــال  تأثيــر  لتحليــل  العمــل  ورش  مــن 
المتعلقــة بهــا وتــم مــن خاللهــا تعريــف العمليــات/

المطلوبــة  والمــوارد  )الرئيســية(،  الهامــة  اإلجــراءات 
لتنفيــذ  الالزمــة  األجهــزة  وعــدد  الموظفيــن  كعــدد 
األدوار والمســؤوليات  إيضــاح  أيضــًا  تــم  ذلــك. كمــا 

المعنيــة. األطــراف  لــكل 
وخــالل هــذه العــام تــم عمــل أول اختبــار لضمــان عمــل 
اســتمرارية االعمــال للهيئــة واألمانــة العامــة للجــان 
العمــل  وخطــط  السياســات  اعتمــاد  بعــد  الضريبيــة 
مــن  التعافــي  نظــام  فاعليــة  مــن  التأكــد  وكذلــك 
الكــوارث لــدى الهيئــة لنظــام ايــراد ونظــم حيــاد الخــاص 

باألمانــة العامــة للجــان الضريبيــة.

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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التشغيلي

      )2-11-1( هيكلة اإلجراءات 

      )2-11-2( توثيق اإلجراءات 

      )2-11-3( منصة اإلجراءات 

      )2-11-4( تطوير وإعادة هندسة اإلجراءات 

ُبنيــت هيكليــة اإلجــراءات باالســتناد إلــى اســتراتيجية الهيئــة وأدوارهــا الرئيســية مــن خــالل ترجمــة جميــع األهــداف والمهــام الرئيســية إلــى إجــراءات بمســتويات مختلفــة 
توضــح تكامــل اإلجــراءات وتقديــم الخدمــات للمســتفيدين داخــل وخــارج الهيئــة

ــة والــذي  ــز فــي التوثيــق المعتمــد فــي الهيئ ــر مــن 380 إجــراء ونشــرها علــى منصــة اإلجــراءات مــع أصحــاب المصلحــة فــي الهيئــة وفقــًا إلطــار التمي ــم توثيــق أكث ت
ــخ 1437/12/8هـــ.  ــة إجــراءات العمــل المشــار إليهــا باألمــر الســامي التعميمــي رقــم )59124( وتاري ــة إعــداد أدل يتماشــى مــع آلي

تــم تدشــين نظــام إلكترونــي مركــزي )منصــة اإلجــراءات( لتكــون المرجــع فــي كل مــا يتعلــق باإلجــراءات. تهــدف المنصــة إلــى توحيــد مصــادر البيانــات وتســهيل الوصــول 
إلــى اإلجــراءات ومــا يتعلــق بهــا مــن وثائــق ولوائــح ونمــاذج وغيرهــا وتعزيــز التميــز التشــغيلي ورفــع مســتوى النضــج والتواصــل لضمــان الحوكمــة واالســتدامة

ــًا،  ــًا وخارجي تقــوم الهيئــة بعمــل ممنهــج لمراجعــة وقيــاس وتحليــل اإلجــراءات القائمــة بهــدف ضمــان تقديــم خدماتهــا بمــا يحقــق تطلعــات أصحــاب المصلحــة داخلي
يتــم العمــل علــى تطويــر اإلجــراءات فــي الهيئــة بنــاًء علــى منهجيــات التحســين المعتمــدة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة باإلضافــة إلــى تفعيــل منهجيــة اإلدارة 

باإلجــراءات بمــا يضمــن متابعــة وقيــاس فعاليــة اإلجــراء بشــكل مســتمر.                             

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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      )2-11-5( أنشطة التوعية والتثقيف 

      )2-11-6( نضج إجراءات العمل 

أطلقــت الهيئــة برامــج تثقيفيــة اســتهدفت جميــع منســوبي الهيئــة وعــدة حمــالت توعويــة مــن خــالل قنــوات التواصــل باإلضافــة إلــى تدريــب منســوبي الهيئــة، لتعزيــز 
الجانــب المعرفــي فــي مفاهيــم وأدوات إدارة اإلجــراءات.

وامتــدت أنشــطة التوعيــة والتثقيــف إلــى بعــض الجهــات الحكوميــة وشــبة الحكوميــة والقطــاع الخــاص حيــث رحبــت الهيئــة بمشــاركتهم أبــرز خبراتهــا وتجاربهــا فــي إدارة 
اإلجــراءات والتميز المؤسســي.

عددهاإحصائيات اإلجراءات

+380تم توثيق

+25تم تحسين

5/3.5قياس نضج إجراءات العمل

 جدول رقم )9( جدول يوضح إحصائيات اإلجراءات
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02
12

التميز
التشغيلي 

جت الهيئة العامة للزكاة والدخل تميزها المؤسسي في ضمان الجودة وخدمة المكلفين بشهادات اعتراف دولية وهي: كما َتوَّ
ــًا لبنــاء انظمــة إدارة الجــودة، ممــا يجعــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل قــادرة علــى تلبيــة طلبــات  1. شــهادة )9001:2015ISO ( وهــي المعيــار األكثــر شــهرة دولي

ــق بهــدف التحســين المســتمر. المكلفيــن، وُيَمكنهــا مــن مواءمــة توجهاتهــا االســتراتيجية مــع نظــام اإلدارة المطبَّ
2. شــهادة )10002:2018ISO ( وهــي تعتبــر معيــارًا دوليــًا لمعالجــة الشــكاوى وزيــادة رضــا العمــالء، وذلــك لمســاعدة الهيئــة فــي بنــاء وتشــغيل أنظمــة إدارة العالقــة 

مــع العميــل تمكــن مــن معالجــة أســباب الشــكاوى مــن جذورهــا، وتحقيــق أعلــى معــدالت الرضــا لعمــالء الهيئــة.
3. شــهادة )ملتزمــون بالتميــز( مــن المنظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة مــن )EFQM( وتعتبــر شــهادة التميــز المؤسســي مــن )EFQM( واحــدًة مــن الشــهادات التــي تؤكــد 
ــق باســتمرار لضمــان  التــزام الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بمتطلبــات نمــوذج التميــز المؤسســي فــي أدائهــا، والــذي ينطــوي علــى 8 مبــادئ، و 9 معاييــر رئيســة، ُيطبَّ

االســتمرارية فــي تحســين األداء، وتحقيــق نتائــج متميــزة فــي خدمــة العمــالء. 

وقــد تبنــــت الهيئــــة العامــــة للــــزكاة والدخــــل ممثلــــة فــــي اإلدارة العليــــا وكافــــة العامليــــن بهــــا ثقافــــة الجـــودة والتميـــز كخيـــار اســـتراتيجي لتقييـــم األداء وضمــان 
التحســين المســتمر، وتعظيـــم النتائـــج المتميـــزة وصــواًل إلــى االســتدامة وتحقيــــق الريــــادة. حيــث تــم اعتمــاد المواصفــة الدوليــــة)ISO 2015:9001( كأســاس لنظــام 

إدارة الجـــودة فـــي الهيئـــة، وكذلـــك تطبيــــق اإلطــار العــــام للتميــــز المؤسســــي )EFQM( وفــي هــذا الســياق تــم اعــداد واعتمــاد التالــي: 

وجاري العمل على إكمال أكثر من 55 فرصة تحسينية لرفع مستوى النضج المؤسسي بالهيئة، من أبرزها:
رفع مستوى إشراك الموظفين في الهيئة.  	

تحسين بيئة العمل.  	
تعميم استراتيجية الهيئة.  	

المسؤولية المجتمعية.  	
المسؤولية البيئية.  	

تحسين قياس النتائج للعاملين والعمالء والمجتمع واألعمال للهيئة.  	

ولتنفيــذ هــذه المشــاريع ولرفــع ثقافــة الجــودة بالهيئــة تــم تدريــب أكثــر مــن )90( موظــف علــى معاييــر التميــز والجــودة، تــم تأهيــل أكثــر مــن )25( موظــف بشــهادة 
.) ISO 9001:2015( ومدقــق معتمــد للمواصفــة الدوليــة )EFQM( اعتمــاد كمقيــم معتمــد مــن المؤسســة األوروبيــة للجــودة

سياسة
الجودة.

دلــــيــل
الجودة.

إجراءات التميز 
والــــــجـــــــــودة

أنشطة
وإنجازات الهيئة
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الفصل الثالث 

مؤشرات األداء العامة للهيئة
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ســعيًا لتحقيــق رؤيــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وأهدافهــا االســتراتيجية واســتجابًة للمتغيــرات 
ــة المناســبة  ــراءات اإلحصائي ــات واإلج ــر اآللي ــى تطوي ــة عل ــت الهيئ ــة، فقــد عمل ــة والخارجي الداخلي
ــر وإرشــادات  ــك باالســتعانة بمعايي ــي فــي المملكــة، وذل ــر النمــو الزكــوي والضريب ــاس وتقدي لقي
مســتمدة مــن المنظمــات العالميــة المختصــة بالمصالــح الضريبيــة كالبنــك الدولــي ومنظمــة 
ــة علــى صياغــة  ــة والتعــاون االقتصــادي )OECD(. ولضمــان تحقيــق األهــداف عملــت الهيئ التنمي
مجموعــة مــن المؤشــرات لمتابعــة األداء التــي تســاعد فــي معرفــة التأثيــر الناتــج مــن األولويــات 
ــق  ــي تســاعد فــي تحقي ــرارات الت ــاذ الق ــا باتخ ــي تســاهم فــي دعــم اإلدارة العلي االســتراتيجية والت
والمســتهدفات  الراهــن  الوضــع  فــي  الهيئــة  مســتهدفات  ومتابعــة  االســتراتيجية  األهــداف 
فــي  والمبــادرات  اليوميــة  للمهــام  التشــغيلية  الكفــاءات  تيســير  تســاهم  كمــا  المســتقبلية، 
ــة بالغــة فــي اتخــاذ القــرارات  ــات االســتراتيجية. ولمــا لهــذه المؤشــرات مــن أهمي تحقيــق األولوي
ــر العمــل عــن طريــق أتمتتهــا باســتخدام األنظمــة  ــة المناســبة لتطوي واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي

اإللكترونيــة التاليــة:

مؤشرات
األداء العامة للهيئة

03

03
01

مؤشرات
األداء العامة للهيئة

نظــام لربــط جميــع أنــواع البيانــات حيــث يســاعد فــي تبســيط وتصنيــف وعــرض البيانــات واإلحصاءات 
ــوي  ــر مصنفــة. ويحت ــات غي ــداًل مــن عرضهــا كأرقــام فقــط أو بيان ــغ مفهومــة وواضحــة ب فــي صي
ــل ودراســة  ــن اإلطــالع وتحلي ــا والمختصي ــإلدارة العلي ــح ل ــات أداء تتي ــة لوح ــى مجموع النظــام عل
 )DWH( المعلومــات والبيانــات التــي يتــم عرضهــا بشــكل مباشــر مــن مســتودع بيانــات الهيئــة

ــة. ــي والتشــغيلي وعمليتهــا اليومي ــة المال ليعكــس بذلــك أداء الهيئ
كمــا اســتمرت الهيئــة علــى مراجعــة مؤشــرات األداء لعــام 2020م. وتتــم مراجعــة هذه المؤشــرات 
بنــاًء علــى مخرجــات االجتماعــات )األســبوعية، والشــهرية، الربعيــة، النصــف ســنوية( لمراجعــة األداء 
إضافــًة إلــى نتائــج الدراســات والتحليــالت المعــدة مــن قبــل إدارة األداء المؤسســي. وتقيــس الهئــة 
أكثــر مــن )43( مؤشــر اســتراتيجي وأكثــر مــن )130( مؤشــر تشــغيلي يســاعد علــى تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية. وتتــم مراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المســتجدات، وتوضــح األشــكال أدنــاه بعــض من 

أهــم المؤشــرات االســتراتيجية والتشــغيلية المتحققــة للعــام المالي 1442/1441هـــ. )2020م(.

)1-1-3(
 )Tableau( نظام تابلو
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مؤشرات
األداء العامة للهيئة
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مؤشرات
األداء العامة للهيئة

       )3-1-2( مؤشرات الرضا

       )3-1-3( نسبة المكلفين المدركين لحقوقهم وواجباتهم

يقيــس هــذا المؤشــر الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة للمكلفيــن وصــواًل إلــى قيــاس درجــة رضــا المكلفيــن عــن هــذه الخدمــات وتــم التوصــل إلــى نتائــج هــذا المعيــار مــن 
خــالل شــركة خارجيــة )طــرف ثالــث( والتــي قامــت بدورهــا باختيــار العينــة والتواصــل المباشــر مــع المكلفيــن فــي مختلــف مناطــق المملكــة. وينقســم هــذا المؤشــر إلــى: 

نسبة رضا الكلفين

المقدمــة  الخدمــة  جــودة  مــدى  يقيــس 
للمكلفيــن حيــث بلغــت نســبة رضــا المكلفيــن 
عــن جــودة الخدمــة المقدمــة لهــم )%82( 
العــام  لهــذا   )%2( االرتفــاع  نســبة  وتمثــل 

الماضــي. بالعــام  مقارنــًة 

نسبة رضا المكلفين عن الخدمات اإللكترونية

المقدمــة  الخدمــة  جــودة  مــدى  يقيــس 
للمكلفيــن حيــث بلغــت نســبة رضــا المكلفيــن 
عــن جــودة الخدمــة المقدمــة لهــم )%79( 
العــام  لهــذا   )%1( االرتفــاع  نســبة  وتمثــل 

الماضــي. بالعــام  مقارنــًة 

وهــو الجانــب الــذي يقيــس مــدى معرفــة المكلفيــن بحقوقهــم وواجباتهــم والوعــي 
فــي معرفــة تقديــم إقراراتهــم الزكويــة والضريبيــة وخدمــات الهيئــة، حيــث بلغــت 
نســبة إدراك المكلفيــن )82%( وتمثــل نســبة االرتفــاع )16%( لهــذا العــام مقارنــًة 

بالعــام الماضــي 

نسبة المكلفين المدركين لحقوقهم وواجباتهم
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 )3-1-4( نسبة مطالبات استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعالجة في الفترة المستهدفة

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة التــزام الهيئــة فــي معالجــة مطالبــات اســترداد مبالــغ ضريبــة القيمــة المضافــة ضمــن الوقــت المحــدد )30( يــوم مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، 
ممــا يعكــس قــدرة الهيئــة علــى تنفيــذ خدمــة االســترداد، بمــا فــي ذلــك التواصــل مــع المكلفيــن لتأكيــد المعلومــات المتعلقــة بالطلــب وإقــرار  الطلــب مــن حيــث الدفــع 
أو الرفــض أو التعديــل ضمــن المهلــة المحــددة. ويعتمــد المؤشــر فــي قياســه علــى نســبة المكلفيــن الذيــن تــم إنهــاء طلبــات اســتردادهم لمبالــغ الضريبــة فــي المهلــة 

المحــددة مــن إجمالــي طلبــات المكلفيــن التــي تقــع مهلــة معالجــة طلباتهــم ضمــن فتــرة قيــاس المؤشــر.

الجدول رقم )10( يوضح نسبة مطالبات استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعالجة في الفترة المستهدفة

نسبة المتحقق المتحقق لعام 2020مالمستهدف لعام 2020م
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مجاالت
العالقات الدولية

04

04
01

االتفاقيات
الــــــــــــــدولية

تحــرص المملكــة العربيــة الســعودية علــى تعزيــز 
أهدافهــا  لتحقيــق  األخــرى  الــدول  مــع  تعاونهــا 
والتــي مــن أهمهــا تشــجيع وجلــب رؤوس األمــوال 
األجنبيــة لالســتثمار فيهــا، باإلضافــة إلــى الحصــول 
علــى إعفــاءات ضريبيــة الســتثماراتها الحكوميــة 
تبــادل المعلومــات  الــدول، وكذلــك  فــي هــذه 
الضريبيــة بيــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي 
المملكــة ونظيراتهــا مــن المصالــح الضريبيــة فــي 

ــة. ــدول األخــرى لألغــراض الضريبي ال

االزدواج  تجنــب  اتفاقيــات  توقيــع  أن  وحيــث 
الضريبــي بيــن الــدول يوفــر قواعــد واضحــة عــن 
ماهيــة الــدول التــي لهــا حــق فــرض الضريبــة علــى 
الدخــل المتعلــق بكيانــات وأشــخاص والمتحقــق 
ــر الحــدود فــي  مــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا عب
كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن، بهــدف ضمــان عــدم 
االزدواجيــة فــي فــرض الضريبــة بيــن الــدول التــي 
المملكــة،  أبرمــت  النشــاط، فقــد  بذلــك  ترتبــط 
لتجنــب  اتفاقيــة   )58( حوالــي   تاريخــه،  حتــى 
االزدواج الضريبــي منهــا )53( اتفاقيــة دخلــت حيــز 
ــز  ــم تدخــل حي ــات موقعــة ول النفــاذ، و )5( اتفاقي
ــب رؤوس  النفــاذ، ممــا يســاهم فــي بتشــجيع جل
وبالتالــي  فيهــا  لالســتثمار  األجنبيــة  األمــوال 
للتجــارة واالســتثمار ونقــل  الحــر  التدفــق  زيــادة 
التكنولوجيــا، باإلضافــة إلــى عــدد مــن األهــداف 

األخــرى.

وإدراكًا مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للــدور 
فــي  الضريبيــة  االتفاقيــات  تلعبــه  التــي  الهــام 
ناحيــة تســهيل حركــة  التنميــة االقتصاديــة مــن 
الحــدود،  عبــر  الحــدود  عبــر  والتجــارة  االســتثمار 

فــإن الهيئــة تقــوم بالتفــاوض مــع ممثلــي الــدول 
التــي ترتبــط معهــا المملكــة بعالقــات اقتصاديــة 
النمــاذج  ألحــدث  وفقــًا  هامــة  واســتثمارية 
الدوليــة الخاصــة باالتفاقيــات الضريبيــة لتحقيــق 
تلــك األهــداف، ومــن ضمــن االعمــال التــي قامــت 
بهــا فــي مجــال االتفاقيــات الضريبيــة الدوليــة مــا 

ــي: يل

عقد جولة مفاوضات مع الجانب االرجنتيني 	 
حول اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي.

دخول اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي التي 	 
وقعتها المملكة العربية السعودية مع 

كوسوفا حيز النفاذ بتاريخ 2020/08/01م.

دخول االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ 	 
اإلجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية 

لمنع تآكل األوعية وتحويل األرباح حيز 
النفاذ بتاريخ 5/1/ 2020م.

دخول مذكرة التفاهم التي وقعتها 	 
المملكة العربية السعودية مع إدارة 

الضرائب االتحادية في روسيا االتحادية حيز 
النفاذ بتاريخ 01 / 02 / 2020م.

عقد ورشة عمل )عن بعد( بالتعاون مع 	 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحت 
عنوان مراجعة حسابات الشركات متعددة 

الجنسيات.

عقد عدد من ورش العمل )عن بعد(	 
بالتعاون مع البنك الدولي حول المواضيع 

التالية:
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-    توقع اإليرادات.
-    تسعير المعامالت.

-   مبادئ المراجعة لضريبة دخل الشركات.

المشاركة في االجتماعات الدورية للجنة 	 
التعاون المالي واالقتصادي بدول المجلس 

واالجتماعات الدورية للجنة رؤساء أجهزة 
الزكاة واألجهزة.

الضريبية بدول المجلس وفريق عمل 	 
النظام الضريبي الموحد بدول المجلس 

باإلضافة إلى ورش العمل الخاصة 
بالدراسات التي ُتعدها تلك اللجان.

المشاركة في اجتماعات الجهات الحكومية 	 
الخاصة بمراجعة السياسات التجارية 

للمملكة في إطار عضويتها لدى منظمة 
.)WTO( التجارة العالمية

استكمال اإلجراءات الالزمة لمشروع 	 
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين حكومة 

المملكة وحكومة العراق.

التنسيق مع مجلس الغرف السعودية 	 
لتوقيع اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي 

في شأن الضرائب على الدخل ولمنع 
التهرب الضريبي بين مجلس الغرف التجارية 

الصناعية السعودية ومكتب الممثل 
االقتصادي والثقافي في المملكة العربية 

السعودية.
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تبادل
المعلومات

        )4-2-1( تبادل المعلومات التلقائي

عملــت الهيئــة علــى تطبيــق اآلليــات الخاصــة بتبــادل المعلومــات الضريبيــة مــع الــدول األخــرى علــى ضــوء االتفاقيــات الضريبيــة التــي وقعتهــا المملكــة معهــا، كمــا 
تقــوم الهيئــة بوضــع المتطلبــات الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا والوفــاء بالتزاماتهــا مــع تلــك الــدول فــي وقتهــا واالســتفادة مــن البيانــات التــي تــرد لهــا لتحصيــل الضرائــب 

والــزكاة المســتحقة.
	  مراجعــة تقاريــر مراجعــة النظيــر للــدول األخــرى للتأكــد مــن عــدم وجــود معلومــات عــن المملكــة وتعامالتهــا مــع الــدول األخــرى بمــا يخالــف األمــر الواقــع وإبــداء الــرأي 

فــي بعــض األحــكام أو التوصيــات التــي يتضــح مخالفتهــا للمعاييــر الدوليــة أو التــي ليــس مــن مصلحــة المملكــة تطبيقهــا.
	  التعامــل مــع استفســارات الجهــات الماليــة ومعالجــة المعوقــات التــي تواجههــم عنــد اســتخدامهم لنظــام الفاتــكا أو نظــام تبــادل المعلومــات التلقائــي وإحالــة 

االستفســارات التقنيــة إلــى الدعــم الفنــي لحلهــا فــي ســبيل إتمــام إجــراءات التبــادل مــن خــالل النظــام كمــا هــو مخطــط لــه. 
ــكل مــا يســتجد  وتزويدهــم بالقواعــد اإلرشــادية )Guidelines( التــي تحتاجهــا  ــة بالمملكــة وتزويدهــم ب ــة للجهــات المالي ــة الممثل 	  التواصــل واالجتمــاع مــع اللجن

الجهــات الماليــة فــي ســبيل مســاعدتهم فــي رفــع درجــة االلتــزام.
	   التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة والمتابعــة معهــا حتــى يتــم توفيــر بعــض المعلومــات المطلوبــة دوليــًا مــن الســلطات الضريبيــة الشــريكة حســب 

االتفاقيــات المبرمــة فــي هــذا الشــأن.
	  تزويد اإلدارات المعنية بتقارير/ وعروض بشكل دوري وبناًء على الطلب لتقديم المعلومات ذات العالقة بمشروع تبادل المعلومات.

قامت الهيئة لغرض الحصول على المعلومات لألغراض الضريبية للمساعدة في الربط الصحيح بتبادل المعلومات بشكل تلقائي بإنجاز ما يلي:

	   إعــداد القواعــد واإلجــراءات اإلداريــة لتطبيــق االتفاقيــة والمعيــار المشــترك )القواعــد واإلجــراءات( ومتابعــة اعتمادهــا مــن قبــل وزيــر الماليــة حتــى صدورهــا بقــرار 
وزاري رقــم )893( وتاريــخ )1439/2/24هـــ.(.

	   تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي للتعاون في مجال تبادل المعلومات.
	   تــم تبــادل التقاريــر االقتصاديــة مــع الــدول الشــريكة بنــاء علــى اتفاقيــة تبــادل التقاريــر االقتصاديــة بيــن الــدول )CbCR( وتــم اســتقبال وإرســال التقاريــر عــن طريــق 

المنصــة اإللكترونيــة لتبــادل المعلومــات )CTS( بنجــاح.
	   تــم اعتمــاد تقييــم المملكــة بشــأن تقريــر المملكــة الخــاص بتبــادل المعلومــات التلقائــي وذلــك باعتمــاد توفيــر اإلطــار القانونــي بــدون أي مالحظــات مــن قبــل الــدول 

األعضاء.
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      )4-2-2(  المعلومات الدولية المتبادلة

قامــت الهيئــة بتلقــي وارســال المعلومــات لألغــراض الضريبيــة فــي إطــار االتفاقيــة متعــددة األطــراف بيــن الســلطات المختصــة بشــأن التبــادل التلقائــي لمعلومــات 
الحســابات الماليــة« و »ملحــق المعيــار المشــترك عــن اإلبــالغ والعنايــة الواجبــة لمعلومــات الحســابات الماليــة« )االتفاقيــة والمعيــار المشــترك( )CRS( وقانــون 
االلتــزام األمريكــي علــى الحســابات الضريبيــة األجنبيــة )الفاتــكا/FATCA( واالتفاقيــة متعــددة األطــراف بيــن الســلطات المختصــة بشــأن تبــادل التقاريــر عــن األنشــطة 

االقتصاديــة فــي الــدول )CBC( وهــي كالتالــي:

	   تــم اعتمــاد تقييــم المملكــة بشــأن البنــد رقــم )13( مــن مشــروع مكافحــة تــآكل األوعيــة الضريبيــة وتحويــل األربــاح الخــاص بتبــادل المعلومــات بيــن الــدول فيمــا يخــص 
الشــركات العالميــة لتجنــب ترحيــل األســعار )CbC( والــذي أشــير فيــه إلــى توفــر اإلطــار القانونــي للمملكــة وفقــًا للمعاييــر الدولية.

	   تم الرد على استفسارات المؤسسات المالية بشأن تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي.

الدول المرِسلةالدول المستِلمةتبادل المعلومات التلقائيم

1FATCAال ينطبقالواليات المتحدة األمريكية

2CRS97 دولة69 دولة

3CBC5260

الجدول رقم )11( يوضح إجمالي المعلومات الدولية المتبادلة
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04

       )4-2-3( تبادل المعلومات بناء على الطلب

قامت الهيئة لغرض تبادل المعلومات لألغراض الضريبية بإنجاز ما يلي:
اســتقبال طلبــات معلومــات مــن بعــض الــدول األعضــاء بالمنتــدى العالمــي للشــفافية 	 

وتــم الــرد علــى جميــع هــذه الطلبــات ضمــن االطــار الزمنــي المحــدد للــرد.
إرسال طلب معلومات إلى عدد من الدول األعضاء بالمنتدى العالمي للشفافية. 	 
التواصــل مــع كل مــن البنــك المركزي الســعودي وبعض إدارات الهيئــة وبعض المكلفين 	 

ــًا مــن الســلطات الضريبيــة الشــريكة حســب  ــر بعــض المعلومــات المطلوبــة دولي لتوفي
االتفاقيــات المبرمــة فــي هــذا الشــأن فــي ســبيل الــرد علــى تلــك الطلبــات.

04
02

تبادل
المعلومات

اتفاقيات تبادل 
المعلومات التلقائي 

FATCACRS CBC
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03

مجاالت
العالقات الدولية

وتبــادل  للشــفافية  العالمــي  لمنتــدى  التابعــة  اللجــان  فــي  المملكــة  وتمثيــل  بالمشــاركة  الهيئــة  تقــوم 
وهــي: دوري  بشــكل  اجتماعاتهــا  تعقــد  والتــي  المعلومــات 

 	.)Steering Group( لجنة التوجيه
ــدول األعضــاء فــي 	  ــر ال ــى بمراجعــة تقاري ــي تعن ــر )Peer Review Group( والت مجموعــة مراجعــة النظي

المنتــدى العالمــي للشــفافية ومــدى التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة للشــفافية وتبــادل المعلومــات لألغــراض 
الضريبيــة.

 	.)AEOI Group( مجموعة تبادل المعلومات التلقائي
اجتماعــات البنــد رقــم )13( الخــاص بتبــادل المعلومــات بيــن الــدول فيمــا يخــص الشــركات العالميــة لتجنــب 	 

ترحيــل األســعار )CBC( لمناقشــة جميــع المواضيــع المتعلقــة بمعاييــر الشــفافية وتبــادل المعلومــات بيــن 
الدول.

كمــا قامــت الهيئــة بالمشــاركة فــي االجتماعــات المتعلقــة بعضويــة المملكــة فــي اللجــان التابعــة لمراجعــة 
التابــع للمنتــدى العالمــي للشــفافية وتبــادل المعلومــات   )APRG( التلقائــي لتبــادل المعلومــات  النظيــر 
لألغــراض الضريبيــة. إضافــة إلــى ذلــك فقــد شــاركت الهيئــة فــي عــدة نــدوات )عــن ُبعــد( تتعلــق بمبــادرة 

الحــزام والطريــق.

      )4-3-1(  المشاركات الدولية
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01

رئاسة
قمة العشرين

تولــت  2019م  العــام  مــن  ديســمبر  شــهر  فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية رئاســة أعمــال مجموعــة 
العشــرين والتــي تعتبــر مــن أهــم المنتديــات الدوليــة 
والتــي يشــارك فيهــا 19 دولــة باإلضافــة إلــى االتحــاد 
القضايــا  أهــم  مناقشــة  خاللهــا  ويتــم  األوربــي 
مــن  واحــدة  الدوليــة  الضرائــب  تعتبــر  االقتصاديــة. 
أولويــات جــدول أعمــال مجموعــة العشــرين، حيــث تــم 
التركيــز علــى عــدة قضايــا ضريبيــة مــن أهمهــا موضوع 
التحديــات الضريبيــة الناشــئة عــن رقمنــة االقتصــاد، 
والــذي يهــدف إلــى الوصــول إلــى حــل دولــي توافقــي 
الرقميــة  الشــركات  علــى  الضرائــب  فــرض  لكيفيــة 
أدنــى لمكافحــة  حــد ضريبــي  إلــى وضــع  باإلضافــة 

التهــرب الضريبــي.  

بمــا ال شــك فيــه تعــد الضرائــب مــن أكثــر المواضيــع 
ــكونها  ــدًا وأهمهــا فــي نفــس الوقــت وذلــك لـ تعقي
التــي  الماليــة  السياســة  أدوات  أهــم  أحــد  تشــكل 
ــرادات  ــادة اإلي تســتخدمها الحكومــات خاصــة فــي زي
ــم مشــكلة  ــا يواجــه العال ــه االســتثمارات. حالي وتوجي
تكمــن فــي كيفيــة فــرض الضرائــب علــى الشــركات 
الرقميــة وذلــك بســبب أن النظــام الضريبــي الدولــي 
الحالــي تــم إعــداده فــي عشــرينيات القــرن الماضــي 
الــذي لــم يواكــب مــن حينــه التغيــرات فــي نمــاذج 
يتــم  التــي  والطــرق  بالشــركات  الخاصــة  األعمــال 

اســتخدامها فــي خلــق القيــم وتعظيــم األربــاح.

ولوضــع حــل توافقــي أمثــل، تطلــب ذلــك  توحيــد 

الجهــود وتنســيق التعــاون الدولــي المشــترك للحــد 
مــن أي إجــراء أحــادي غيــر منســق والتــي قــد ينجــم 
ســوف  بدورهــا  والتــي  اقتصاديــة  تداعيــات  عنــه 
وحركــة  االســتثمارات  علــى  ســلبي  أثــر  لهــا  يكــون 
التجــارة الدوليــة. وحيــث أن اآلثــار الســلبية الناتجــة 
ــادة  مــن اإلجــراءات الضريبيــة األحاديــة تكمــن فــي زي
عــدم اليقيــن الضريبــي للمكلفيــن واالزدواج الضريبــي 
باإلضافــة إلــى العــبء اإلداري للمكلــف وللســلطات 
االقتصاديــة  العواقــب  هــذه  ولتفــادي  الضريبيــة. 
أصبــح مــن الضــرورة تحديــث النظــام الضريبــي الدولــي 

ليكــون أكثــر شــمواًل وعدالــة.
تــم الشــروع فــي العمل علــى ملف الضريبــة والرقمنة 
إبــان الرئاســة األلمانيــة لمجموعــة العشــرين فــي عــام 
2017م, حيــث قــام فريــق العمــل المعنــي باالقتصــاد 
الرقمــي فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
عــن  تمهيــدي  تقريــر  بإعــداد  العشــرين  ومجموعــة 
االقتصــادي الرقمــي تــم تســليمه فــي عــام 2018م. 
العشــرين  مجموعــة  اعتمــدت  2019م  عــام  وفــي 
يمهــد  والــذي  بالموضــوع  الخــاص  العمــل  برنامــج 
ــن. وتحــت  ــل توافقــي مكــون مــن ركيزتي ــق لح الطري
للمجموعــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رئاســة 
، كان  الهــدف هــو تحقيــق تقــدم فــي العمــل بمــا 
يحقــق اتفــاق علــى قواعــد أساســية للوصــول إلــى 

اتفــاق نهائــي. 

الحــل الــتــوافــقــــي لــمــواجــهـــة الـتـحـديـــات الضريبيــة 
الناشــئة عــن االقتصــاد والرقمنــة يتكون مــن ركيزتين، 

الركيــزة األولــى، تعتبــر االســتجابة الرئيســية لمواجهــة 
األول  الشــق  شــقين  مــن  وتتكــون  التحــدي  هــذا 
يختــص بخلــق حقــوق ضريبيــة جديــدة للــدول والشــق 
الثانــي يختــص بالتوزيــع العــادل إليــرادات الضرائــب 
ــة، فتهتــم بوضــع حــد  ــزة الثاني ــدول. أمــا الركي ــن ال بي
ضريبــي عالمــي أدنــى تدفعــه الشــركات وذلــك للحــد 
مــن تــآكل األوعيــة الضريبيــة وترحيــل األربــاح إلــى دول 

ــر مــالذ للتهــرب الضريبــي. تعتب

الفريــق الســعودي للضرائــب الدوليــة فــي مجموعــة 
للــزكاة  العامــة  الهيئــة  مــن  إعارتــه  تــم  العشــرين 
والدخــل لتولــي ملــف الضرائــب الدوليــة فــي المســار 
المالــي فــي مجموعــة العشــرين وهــذا يعكــس نتائــج 
بتهيئــة  الهيئــة  بــه  قامــت  التــي  الــدؤوب  العمــل 
مواردهــا البشــرية ورفــع كفاءتهــم. فقــد تمــت إعــارة 
االســتاذ وصــال المالكــي واألســتاذة رغــد المســيطير 
ــح لتمثيــل الهيئــة كفريــق  واألســتاذ محمــد البــو صال
فــي  الدوليــة  الضريبيــة  السياســات  عــن  مســؤول 

المســار المالــي لمجموعــة العشــرين.

عــدة  الدوليــة  للضرائــب  الســعودي  الفريــق  تولــى 
مهــام فــي عــام رئاســة المملكــة لقمــة العشــرين، 
ومــن أهمهــا إعــداد السياســات المتعلقــة بالضرائــب 
ــة مســودة  ــة المجموعــة، وكتاب ــوزراء مالي ــة ل الدولي
العشــرين.  مجموعــة  الجتماعــات  الختامــي  البيــان 
ومعالــي  الماليــة  وزيــر  لمعالــي  مذكــرات  وإعــداد 
لشــرح  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  محافــظ 
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ــى  ــدول باإلضافــة إل ــرز مواقــف ال ــرح وأب الحــل المقت
ــد مــن المفاوضــات مــع  ــم إجــراء العدي ذلــك، فقــد ت
النظــر.  وجهــات  لتقريــب  وذلــك  األعضــاء  الــدول 
لضمــان أن العناصــر الفنيــة الموجــودة فــي الركيزتيــن 
األولــى والثانيــة ليــس لهــا تأثيــر ســلبي علــى مصالــح 
الشــركات  وعلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الســعودية واســتثماراتها فــي الخــارج، لــذا قــام فريــق 
ألكبــر  فنيــة  عمــل  ورش  بإجــراء  الدوليــة  الضرائــب 
عشــرين شــركة فــي المملكــة لتوضيــح وشــرح الحــل 
إجــراء  أيضــًا  تــم  كمــا  آراءهــم.  والتمــاس  المقتــرح 
عــدة اجتماعــات ثنائيــة مــع شــركة ســابك وأرامكــو 
لمناقشــة  الســعودي  االســتثمارات  وصنــدوق 
العناصــر الفنيــة فــي الركيزتيــن ومــدى تأثيرهــا علــى 
نمــاذج أعمالهــم لضمــان تشــكيل موقــف المملكــة.

الرقمــي  االقتصــاد  علــى  الضرائــب  موضــوع  يعتبــر 
فــي  وجــداًل  حساســية  المواضيــع  أكثــر  مــن  واحــد 
فــي  صعوبتــه  تكمــن  حيــث  العشــرين  مجموعــة 
ــر قواعــد ضريبيــة يتــم العمــل بهــا منــذ  محاولــة تغيـيـ
ســنوات باإلضافــة إلــى تغيــرات كبيــرة فــي الحقــوق 
ــرادات الضريبيــة.  الضريبيــة للــدول وإعــادة توزيــع اإلي
المزيــد  أضافــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
التركيــز  توجيــه  تــم  حيــث  الصعوبــات،  هــذه  إلــى 
وإعــادة  األرواح  كحمايــة  أهميــة  أكثــر  لمواضيــع 
اســتقرار االقتصــاد العالمــي. ولكــن وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد تــم تحقيــق تقــدم كبيــر بموضــوع الضرائــب 
علــى االقتصــاد الرقمــي أثنــاء رئاســة المملكــة لقمــة 

والجلســة الثانيــة تتحــدث عــن الطريــق الــى الوصــول 
لحــل عالمــي لمعالجــة التحديــات الضريبيــة الناتجــة 
عــن رقمنــه االقتصــاد. أدار الجلســة األولــى معالــي 
محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المهنــدس 
ســهيل أبانمــي بحضــور وزراء ماليــة االتحــاد األوربــي، 
إيطاليــا، كنــدا، إندونيســيا، باإلضافــة إلــى أميــن عــام 
أدار  التعــاون االقتصــادي والتنميــة. وقــد  منظمــة 
ســانت  باســكال  األســتاذ  ســعادة  الثانيــة  الجلســة 
أمــان مســؤول السياســات الضريبيــة فــي منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة بحضــور وزاري مكــون 
مــن وزراء ماليــة الســعودية، فرنســا، أمريــكا، ألمانيــا، 

والهنــد.
تواصــل مجموعــة العشــرين أعمالهــا فــي عــام 2021م 
تحــت الرئاســة اإليطاليــة حيــث إن العمــل علــى إيجــاد 
ــام 2021م  ــول منتصــف ع ــي بحل ــل توافقــي ونهائ ح

ســيكون مــن أبــرز المواضيــع. 

العشــرين، وذلــك بإنعقــاد أكثــر مــن 400 ســاعة مــن 
ــاون  ــة المكثفــة مــع منظمــة التع ــات الفني االجتماع
االقتصــادي والتنميــة والــدول األعضــاء والتــي نتــج 
ــي تتكــون  ــن والت ــة للركيزتي ــا مخططــات تفصيلي عنه
مــن أكثــر مــن 450 صفحــة توضــح العناصــر الفنيــة 
المكونــة للحــل والتــي تهــدف إلــى بنــاء أســاس متيــن 
وقــوي للوصــول إلــى حــل توافقــي نهائــي وقــد اتفــق 
وزراء ماليــة المجموعــة علــى المخططــات التفصيليــة 
للركيزتيــن فــي أكتوبر 2020م والتــي تعكس التوافق 
الــذي تــم التوصــل اليــه علــى العديــد مــن عناصــر الحــل 
ــى حــل  ــن للوصــول إل ــاء أســاس متي ــى بن الهادفــة إل
العشــرين  مجموعــة  وســتظل  ونهائــي.  توافقــي 
ــول  ــي بحل ــى حــل توافقــي ونهائ ملتزمــة للوصــول إل

منتصــف عــام 2021م. 

مســار  بعمــل  المرتبطــة  الفعاليــات  أبــرز  تمثلــت 
بانعقــاد  الرئاســة  ســنة  خــالل  الدوليــة  الضرائــب 
الريــاض  فــي  الدوليــة  للضرائــب  الــوزاري  المؤتمــر 
ومحافظــي  الماليــة  وزراء  اجتمــاع  هامــش  علــى 
البنــوك المركزيــة فــي شــهر فبرايــر، وذلــك لمناقشــة 
الضريبــي  التهــرب  ومكافحــة  الضريبيــة  الشــفافية 
مــن  الناشــئة  الضريبيــة  التحديــات  إلــى  باإلضافــة 
االقتصــاد والرقمنــة. حيــث تــم افتتــاح المؤتمر بكلمة 
أدار  وقــد  الجدعــان  محمــد  الماليــة  وزيــر  لمعالــي 
النــدوة ســعادة األســتاذ مهنــد باســودان. تضمنــت 
النــدوة جلســتين: الجلســة األولــى تتحــدث عــن زيــادة 
الضريبــي،  التهــرب  ومحاربــة  الضريبيــة  الشــفافية 
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مبادرات تفعيل 
العمل عن بعد

      )6-1-1(  تمكين المكلفين

تـمـكين 74 خـدمـة على الموقع 
الرسمي للهيئة لتـمـكن المكلف
مـن إتـمـام طلباته بدون مراجعة

مكاتب الهيئة

)Webex Events( تم تفعيل ويبيكس المؤتمرات
لـعـمـل مـؤتمـرات توعية للمكلفين بسعة 1,000

مشارك بنفس الوقت.
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مبادرات تفعيل 
العمل عن بعد

      )6-1-2(  تمكين األعمال

تمكيـن عمـل مركـز االتصال عـن بعـد، 
وذلــــك عبــــر اســــتقبال المكالمــــات 
الـــواردة للــمــركـــز والـــتـــواصــل مـع 

المكلفيــن.

ــن  ــاعات عـــ ــة االجـتـمـ ــل خـدمـ تـفـعـيـ
بعــد لتمكيــن الموظفيــن مــن عقــد 
التدريبيــــة  والــــدورات  االجتماعــات 
ــل  ــد ورش العمــ ــى عقــ باإلضافــة إلــ

ــن. للمكلفيــ

إطــالق الخدمــات المســاندة لتمكين 
الــمـوظفـيـن مـــن الـــدخــــول اآلمــــن 
عــــن طــــريـــــق األجـهـزة الــشــخــصية 

المحمولــة بكل يســر وســهولة.
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تـفـعـيـــل الـخـدمـــات الــتــــي تــســاعــد 
الــمـوظــفـيـــن فـــي تــأديــــة مـــهـــــام 
عـمـلـهـــم وإبـقـــائهم علـــى تواصـــل 

دائـــم داخلًيـــا وخارجًيـــا.
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الجهود واإلجراءات المتخذة لمواجهة فايروس
كورونا )كوفيد 19( في مقرات العمل والمرافق

      )6-2-1(  تفعيل اإلجراءات الوقائية
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بالحــاالت  خــاص  إجــراءات  اطــالق 
المؤكــدة والمشــتبه بإصابــة كورونــا 
العمــل خــالل  19(, ودليــل  )كوفيــد 

جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(.

دعــم الموظفيــن فــي إجــازات الحجــر 
عبــر برنامــج جســور لدعــم المصابيــن 
والـمـخالـطـيـــن نـفـسـيـــًا وصحيــًا أثناء 

فتــرة عزلهــم.

التوعيــة المســتمرة وتطبيــق االحتــرازات، وتذكيــر الموظفيــن بضــرورة التباعد وااللــتــــزام بــالـبـرتـوكـــوالت 
والـتـقـيـد بـهـا بـشـكـل مــسـتــمـر

اطــالق حملــة توعويــة عــن جائحــة كورونــا 
ــة  ــل تــوعــويـــ ــال رســـائـــ ــد 19( وارســ )كوفي
مــن  للوقايــة  اإللكترونــي  الـبـريـــد  عــبـــــر 

.)19 )كوفيــد  كورونــا  فيــروس 

تـــم اإلعـــالن عـــــن الــبــرتــوكــــوالت الـخـاصـــة 
بـفـايـــروس كــورونـــــا )كــوفـيـــــد 19( ورفـــــع 
االحتــرازات الوقائيــة لــه بـالـهـيـئـــة وفروعهــا 

للحــد مــن انتشــاره.

تـــم الـــتنسيق مــع وزارة الصحــة إلجــراء فعاليــة المســحة الطبيــة بمقــر الهيئــة بــاإلدارة العامــة وتــم فحــص 
أكثــر مــن 400 مســتفيد وللــه الحمــد.
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وتوزيــع  المــرن  العمــل  سياســة  تفعيــل 
ــًا  دخــول الموظفيــن علــى ثالثــة فتــرات تجنب

للمبانــي. الدخــول  عنــد  لإلزدحــام 

تفعيــل العمــل عــن بعــد للحــاالت المســتثناة 
وللموظفيــن بنســب محــددة.

الــهـــواء  بــدوران  والـتـحـــكم  الـتـهـويـــة  مـصـــادر  زيــادة 
وإغــالق  الهــواء  مـنـقـيـــات  تــوفــيــــر  إلــــى  بــاإلضــافـــة 
األماكن المخصصة لتناول الـطـعــــام وأمـاكـــن اإلستراحات 

المبنــى. داخــل  فــي  الموجــودة  الــعــامــــة 

تجهيــز المرافــق بملصقــات ووســائل إرشــادية مـكـتـوبـــة 
ومـرئــيــــة للـتـــوعية باإلجــراءات الوقائيــة.

إعــادة توزيــع المكاتــب ومســاحات العمــل 
إجـــراءات  بـالـمـوظـفـيـــن ووضـــع  الـخـاصـــة 
وضوابــط تضمــن تحقيــق التباعــد االجتماعــي.

والمرافــق  العمــل  لمواقــع  كامــل  تعقيــم 
مــن قبــل شــركة متخصصــة للتعقيــم وتوفيــر 
الــمـعـقـمـــات داخـــل الـمـبـانـــي والـمـصـاعـد.

عــن  لإلبــالغ  خاصــة  للموظفيــن  تواصــل  قنــاة  تخصيــص 
الحــاالت المشــتبه بهــا والتــي تظهــر عليهــا أعــراض اإلصابــة 

بالعــدوى وتعميمهــا علــى الموظفيــن.

عمــل جــوالت تفتيشــية للتأكــد مــن امتثــال الجميــع للتدابيــر 
والتباعــد  الشــخصية  الوقايــة  ذلــك  فــي  بمــا  الوقائيــة 

اإلجتماعــي أثنــاء وجودهــم فــي داخــل مقــرات العمــل.

الدخــول  وبروتوكــوالت  إجــراءات  تفعيــل 
للمبانــي. والخــروج 
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مبادرات تخفيف اآلثار االقتصادية والتنموية
لجائحة كورونا )كوفيد 19( على القطاع الخاص
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      )6-3-1(  مبادرات إلغاء الغرامات

ــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء، بلــغ االنخفــاض فــي معــدل نمــو القطــاع الخــاص 10.1% والقطــاع الحكومــي 3.5% ، إال أن الحكومــة الســعودية  ــًا لـتـقـريـ وفـقـ
اسـتـطاعـــت تـخـفيـــف أثـــر الـجـائـحـــة فـــي االقـتـصـــاد مـــن خــالل وضــع حوافــز ومبــادرات تهــدف إلــى تخفيــف اآلثــار االقتصاديــة والتنمويــة علــى القطــاع الخاص
ــادرات  ــزكاة والدخــل عــن إطالقهــا عــدة مب ــة العامــة لل ــت الهيئ ــذًا لألمــر الملكــي، فقــد أعلن ــد 19(. وتنفي ــا )كوفي ــروس كورون ــات انتشــار فاي ــال تداعي حي

ــي: كاآلت

إلغــاء كافــة الغرامــات المترتبــة علــى تقديــم إقــرارات ضريبيــة لــم 
ــة  ــل أي إقــرارات ضريبي ــد تعدي تقــدم فــي موعــد اســتحقاقها، أو عن
ســبق تقديمهــا، علــى أن يتــم ســداد المبالــغ المســتحقة خــالل فتــرة 

ــادرة. المب

إلغــاء كافــة الغرامــات المترتبــة علــى المكلفيــن عنــد تســجيل أي 
ــادرة  ــرة المب ــة خــالل فت ــدى الهيئ ــة ل ــف فــي األنظمــة الضريبي مكل
بشــرط تقديــم كآفــة اإلقــرارات المســتحقة وســدادها خــالل فتــرة 

المبــادرة.

إشــتراط  دون  المقدمــة  التقســيط  طلبــات  قبــول  فــي  التوســع 
المقدمــة. الدفعــة 

إلغــاء الغرامــات المترتبــة علــى التأخــر فــي الســداد والتأخــر فــي تقديــم 
اإلقــرارات الضريبيــة عــن موعــد اســتحقاقها، باإلضافــة إلــى إلغــاء غرامــة 
تصحيــح اإلقــرار المنصــوص عليهــا فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ، 
والمرتبطــة بإقــرارات واجبــة التقديــم أو الســداد للهيئــة قبــل تاريــخ العمــل 

بالقــرار علــى النحــو التالــي:

إلغــاء الغرامــات عــن المكلفيــن الذيــن لديهــم اعتراضــات أو دعــاوى قائمــة 
ــزم المكلــف ســداد  ــخ 30 ســبتمبر 2020 وذلــك شــريطة أن يلت ــى تاري حت

أصــل الضريبــة المســتحقة او طلــب تقســيطها.

المرحلة الرابعة:المرحلة األولى والثانية:

المرحلة الثالثة:

يعفــى المكلــف مــن الغرامــات بنســبة 100 % فــي حــال تــم ســداد 
أصــل الديــن الــذي نشــأت عنــه الغرامــة خــالل الفتــرة مــن ينايــر 2021 

وحتــى مــارس 2021 .

يعفــى المكلــف مــن الغرامــات بنســبة 75 % فــي حــال تــم ســداد 
أصــل الديــن الــذي نشــأت عنــه الغرامــة خــالل الفتــرة مــن ابريــل 2021 

ــو 2021 . وحتــى ماي

يعفــى المكلــف مــن الغرامــات بنســبة 50 % فــي حــال تــم ســداد 
أصــل الديــن الــذي نشــأت عنــه الغرامــة خــالل شــهر يونيــو 2021 .
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الخـــــاتمة
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شــهدت الهيئــة تطــوًرا كبيــًرا فــي األعــوام 
الطموحــات  ســقف  رفــع  ممــا  الماضيــة 
لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات. وتــم العمــل 
ــث ــة حي ــة الهيئ ــث اسـتـراتـيـجـيـ ــى تـحـديـ عــلــ

صــمــمــت لــتــدعــم تــحــقــيــق رؤيــة الـهـيـئـة 
ولتتماشــى مــع رؤيــة 2030 ، وتصميــم عــدد 
مــن البرامــج والمشــاريع ويبلــغ عددهــا )22( 
بـرنـامـج يـتـم تـنـفـيـذهـا مـن خـــالل الــعـــديــد

من المشاريع.

ومــن ضمــن البرامــج المتوقــع إطالقهــا خالل 
ــة  ــب فــي الهيئ ــر نظــام الضرائ 2021م تطوي
لتقديــم  إيــراد  نظــام  تطويــر  ســيتم  حيــث 
خـدمـــات أفـضـــل للـمـكـلـفـيـــن والمســاهمة

فــي تقليــل األعبــاء الضريبيــة. إضافــة إلــى 
ذلــك، تطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة والتــي 
الرقمنــة  تفعيــل  فــي  أساســي  عنصــر  تعــد 
العالميــة. الممارســات  ألفضــل  والوصــول 

وســتطلق الهيئــة خــالل عــام 2021 م برنامــج 

        لمحة عن أبرز خطط الهيئة للعام )2021م(

حيــث  الجــودة  وإدارة  اإلجــراءات  توثيــق 
ســيتم تحديــد الفجوات وعمل التحســينات 

الالزمــة علــى إجــراءات الهيئــة وبالتالــي
جوائــز  مــن  عــدد  علــى  الهيئــة  حصــول 
وشهــــادات الــجــــودة للـوصـــول ألفــضــــل 
مــســتــويـــات الــتــمــيــز التشغيلي لالرتقاء 

بمســتوى خدمــة المكلفيــن.

برامــج  عــدة  بإطــالق  الهيئــة  وســتقوم 
للمكلفيــن  متكاملــة  خدمــات  لتقديــم 
مــن خــالل تعزيــز الشــفافية وزيــادة اليقيــن 
الضريبــي وتقليــل األعبــاء علــى المكلفيــن،
مــن أهمهــا برامــج تحديــث إطــار العمــل 
وتحســين  والضريبــة  للــزكاة  التنظيمــي 
القواعــد اإلرشــادية المقدمــة لدعــم توجه 
الهيئــة لتصبــح إدارة ضريبيــة تتســم بالتميز 
التشــغيلي تقــدم تجربــة مكلفيــن متكاملة 

عــن طريــق خدمــات رقميــة شــاملة.
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          ختامًا عرض التقرير ما قامت به من إنجازات خالل العام المالي )1442/1441هـ( 
ــة ومســتوى األداء. ــاءة الـتـشـغـيـلـيـ ــع الـكـفـ ــى رفــ ــي أدت إلــ )2020م( والــتــ
ومرت الهيئة بعام استثنائي جراء جائحة كورونا حملت معها تحديات عديدة، إال أن 
ذلك لم يقف حائاًل لتنفيذ البرامج والمبادرات ضمن الخطة االستراتيجية للهيئة.  
ــي ظــل الـدعـــم الـــذي تــلـقـــاه الـهـيـئـــة مــن  وبـحـمـــد اللـــه وتــوفـيـقـــه، وفـِ
الحكومــة الرشــيدة، وبإشــراف ودعــم مجلــس اإلدارة؛ حققــت الهيئــة نتائــج 
استـثـنـائـيـــة مـــن حـــيث العوائــد ونســب االلتــزام ورضــى المكلفيــن وإعــادة 
ــر الـخـدمـــات اإللكترونيــة. هـنـدســـة الـعـديـــد مـــن إجـــراءات الــعــمـــل وتــطـويــ
والــمـمــارســــات  الـســـبـــل  أفـــضـــل  اسـتــنـــبـــاط  عــلــــى  الــهــيـئـــة  وتــحــــرص 
الـتـــي مـــن شـأنـهـــا رفــــع مــســتــــوى الـخـــدمات المقدمــة وتعزيــز  الــعـمــلـيـــة 
الـجـــودة. مـسـتـويـــات  أعـــلى  تـحـقـيـــق  أجــــل  مـــن  الـتـشـغـيـلـيـــة  الــكـفـــاءة 
وســتمضي الهيئــة قدمــًا فــي عمليــة التحســين واالرتقــاء بخدماتهــا مــن أجــل 
القيــام بالــدور المنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه والوصــول إلــى التطلعــات واآلمال 

المرجــوة منهــا
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