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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا في العالم 

على كافــة األصعــدة، وسـأعمــل مـعكــم على تحقيق ذلك



إن مسـتـقـبـل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بالدنا الغالية 

أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة 

إسهامها في صناعة هذا المستقبل



صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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التعريفالمصطلح

االتفاقية الدولية

تعني االتفاقية التي تكون المملكة طرًفا فيها، وتشمل اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل في المسائل الضريبية، واتفاقيات ضريبية ثنائية، 

واتفاقيات متعددة األطراف، واالتفاقيات الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية التي تقضي بتبادل المعلومات الضريبية فيما بين السلطات 

الضريبية بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات.

اتفاقيات االزدواج 

الضريبي

هي مجموعة االتفاقيات الثنائية الدولية التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى، تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبي، وخضوع الشخص للضريبة 

في دولتين متعاقدتين على نفس الدخل، أو األرباح أو المكاسب، والتهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال.

اتفاقيات تبادل 

المعلومات
هي اتفاقيات أبرمتها المملكة مع عدة دول لتحسين االمتثال الضريبي الدولي، تقضي بتبادل معلومات الحسابات المالية على أساس تلقائي.

جميع العمليات التي يجب تنفيذها من قبل األشخاص المعنيين ومن قبل الجمارك لغرض االلتزام بقانون الجمارك.اإلجراءات الجمركية

االحتيال التجاري

تعني هذه العبارة أي جنحة تخالف النصوص القانونية أو التشريعية التي تكون الهيئة مسؤولة عن تطبيقها وااللتزام بها، والتي يتم ارتكابها 

لألغراض التالية:

التهرب أو محاولة التهرب من دفع الضرائب والرسوم على حركة البضائع التجارية.   o

التهرب أو محاولة التهرب من أي حظر أو قيد مطبق على البضائع التجارية.  o

الحصول أو محاولة الحصول على أي دفعات، مساعدات أو مبالغ بصورة غير مشروعة.  o

الحصول أو محاولة الحصول على مزايا تجارية بصورة غير مشروعة تضر بمبادئ وممارسات المنافسة التجارية المشروعة.  o

التعريفات
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التعريفالمصطلح

دخول السلع من خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي إلى أي دولة عضو بالمجلس وفًقا ألحكام الجمارك الموحد.استيراد السلع

استيراد السلع

 االنتقائية

دخول السلع االنتقائية إلى المملكة والتي لن يتّم وضعها الحًقا تحت الوضع المعّلق للرسوم الجمركية، باإلضافة إلى التخليص الجمركي، 

واإلفراج عنها؛ ألغراض االستيراد في المملكة.

اعتراض رسمي يقدمه الخاضع للزكاة والضريبة والجمارك إلى اللجنة أو الهيئة القضائية المعنية، لالعتراض على تقييم أو قرار صادر من الهيئة.االعتراض

بيان البضائع أو إقرار يقدمه المستورد أو ممثله يصف العناصر المعرفة للبضائع المعلن عنها وكميتها بالتفصيل وفًقا ألحكام هذا القانون.اإلقرار الجمركي

اإلقرارات الضريبية
المعلومات والبيانات المحددة ألغراض الضريبة، والواجب تقديمها من قبل الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه لكل فترة ضريبية وفًقا 

للنموذج المعتمد الذي تحدده الهيئة.

االلتزام
هو الوفاء بكافة االلتزامات، والمهام، والواجبات المفروضة على المكّلف، أو الشخص الخاضع للضريبة بموجب األنظمة، واللوائح، والتعليمات 

الصادرة عن الهيئة.

البيان الجمركي
بيان البضاعة، أو اإلقرار المقدم من المستورد، أو من ينوب عنه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل 

وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
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التعريفالمصطلح

إنجاز اإلجراءات الجمركية الضرورية للسماح باستخدام السلع داخلًيا أو لتصديرها أو لكي تخضع إلجراءات جمركية أخرى.التخليص

هو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفًقا لإلجراءات الجمركية.التخليص الجمركي

الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والمالحظات الواردة فيها ألنواع البضائع وأصنافها.التعرفة الجمركية

التهرب الضريبي
القيام بأي أعمال لغاية التخّلف عن دفع الضريبة بشكل كامل أو جزئي أو محاولة استرداد الضريبة المستحقة دون أسباب محّقة لذلك، وبطريقة 

مخالفة للقانون.

يعني استيراد أو محاولة استيراد البضاعة بقصد الغش في اإليراد.التهريب

جباية الزكاة
تحصيل الزكاة من المكلف الذي يمارس نشاًطا يخضع ألحكام جباية الزكاة، وتقوم الدولة ممثلة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحساب زكاة 

األموال الخاضعة للزكاة، وتحصيلها من المكلفين الخاضعين لها، وتحويلها إلى وكالة الضمان االجتماعي لصرفها على المستفيدين.

تهريب جمركي

هو أي تصرف يقوم بموجبه شخص ما بخداع أو محاولة خداع الجمارك وبالتالي يتهرب أو يحاول التهرب بشكل كلي أو جزئي من دفع الضرائب 

والرسوم أو من تطبيق الحظر والقيود المفروضة بموجب قانون الجمارك أو يحصل أو يحاول الحصول على أي مزايا بشكل يخالف قانون الجمارك

وبذلك يرتكب جنحة جمركية.

التعريفات
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التعريفالمصطلح

الجمارك
وفًقا لمسرد منظمة الجمارك العالمية الخاص بالعبارات الجمركية العالمية، تعني هذه العبارة السلطة الحكومية المسؤولة عن إدارة قانون 

الجمارك وتحصيل الرسوم وتكون كذلك مسؤولة عن تطبيق القوانين واألنظمة األخرى المتعلقة باستيراد، تصدير، حركة أو تخزين البضائع.

الختم الضريبي

ُيقصد به العالمة المميزة المنصوص عليها في المادة )18( من االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو عالمة يوضع على السلع االنتقائية المحددة وُيفّعل بطريقة إلكترونية، ويتم تحديد شكله والمعلومات التي 

يتضمنها من قبل الهيئة.

هي المبالغ التي ُتحصلها الهيئة مقابل أداء خدمة.الرسوم

هي الرسوم الواردة في التعرفة الجمركية التي ُتفرض على البضائع عند دخولها أو خروجها من منطقة الجمارك.الرسوم الجمركية

هي ضرائب ورسوم االستيراد أو ضرائب ورسوم التصدير.الرسوم والضرائب

هي اإلجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان االلتزام بقانون الجمارك.الرقابة الجمركية

زكاتي
خدمة اختيارية ُتمكن األفراد من دفع الزكاة بشكل سلس وميسر من داخل المملكة أو خارجها من خالل نظام الدفع اإللكتروني “سداد 

ومدى”، وذلك لتسهيل أداء الزكاة في أي وقت، ومن أي مكان.

الرسوم والضرائب وفًقا 

للقيمة

أي ضرائب ورسوم جمركية تحسب على أساس القيمة. وعدا عن الرسوم الجمركية تعتبر ضريبة القيمة المضافة مثااًل آخر على الضريبة 

المحتسبة طبًقا للقيمة والمستخدمة في العديد من الدول.
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التعريفات

التعريفالمصطلح

زكاة الحساب

 التقديري

طريقة تتبعها الهيئة في احتساب الزكاة على المكلف الذي ال يمسك دفاتر تجارية، وحسابات نظامية. وتلجأ الهيئة إلى الطريقة المعتبرة عند 

عدم التزام المكّلف بالمواعيد المحددة لتقديم اإلقرار، أو وجود إشكاالت تتعلق بثقة الهيئة في دقة البيانات التي يقّدمها المكّلف، من أجل 

االقتراب قدر اإلمكان من قاعدته الصحيحة؛ وذلك ألن أصل وعاء الزكاة للمكّلف هو أنه يقوم على سجالته النظامية التي تحتوي على بيانات 

يمكنه من خاللها تحديد الوعاء، وفي حالة عدم تحقيق ذلك، تقوم الهيئة بتكوين الوعاء الزكوي حسب المعلومات المتاحة عنه، بحيث يمكن 

تقدير وعائه الزكوي بأكبر قدر ممكن.

السلع والخدمات التي تنتجها دولة واحدة وتبيعها إلى الدول األخرى. الصادرات

الضرائب غير المباشرة
هي الضرائب التي يكون تحملها على المستهلك وُتجبى عن طريق وسيط يكون هو المسؤول عن تحصيلها وتوريدها للهيئة، مثل ضريبة 

القيمة المضافة وضريبة السلع االنتقائية.

الفوترة اإللكترونية
إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير، والتعديالت الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير، وتعديالتها ومعالجتها بصيغة 

إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

ضريبة تفرض على الشخص المكلف مباشرة، مثل ضريبة الدخل.الضرائب المباشرة

الفاتورة اإللكترونية
هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية. وال 

تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد، أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.
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التعريفالمصطلح

كبار المكلفين
شريحة من المكلفين يتم إضافتهم ضمن قائمة كبار المكلفين وفق ضوابط ومعايير تحَدث بشكل دوري حيث تعتمد على حجم الشركة 

باإلضافة إلى شركات/جهات يتم إضافتها تلقائيًا لخصوصية القطاع وذلك بتوفير مدير عالقة لتقديم الدعم الالزم لهم وفق مزايا خاصة بهم.

المشغل االقتصادي

عضوية تمنح للمنشأة بعد تقديمها على برنامج المشغل االقتصادي ودراسة طلبها وفق معايير وشروط معينة تثبت كفاءة المنشأة إداريًا 

وماليًا والتزامها الزكوي والضريبي والجمركي بحيث تتمتع بمزايا خاصة.

حيث يعتبر البرنامج معيارًا عالميًا لتعزيز أمن سلسلة اإلمدادات العالمية وجزء من االتفاقية اإلطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية 

بمنظمة الجمارك العالمية.

كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.المخلص الجمركي

ر الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.الُمصدِّ

وقت الفسح
معدل “الوسيط” المستغرق للمنافذ في إكمال فسح البيانات الواردة في الوقت المستهدف من إجمالي عدد البيانات

الواردة، وذلك لتحديد كفاءة وفعالية التبادل التجاري.
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كلمة رئيس مجلس 
اإلدارة

باسم هللا، والصالة والسالم على رسول هللا، 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إدارة  مجلــس  عــن  ونيابــًة  نفســي  عــن  أصالــًة 

وكافــة  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة 

منســوبيها، يشــّرفني أن أعلــن عــن صــدور تقريــر 

الهيئــة الســنوي للعــام المالــي )1443/1442هـــ( 

)2021م( والــذي يســتعرض باألرقــام والمؤشــرات 

الهيئــة  عمــل  فــرق  بهــا  قامــت  التــي  الجهــود 

ــه  ــى الوج ــا عل ــت مهامه ــام وأتم ــذا الع ــال ه خ

األكمــل، والــذي شــهد قــرار دمــج هيئتــي “الــزكاة 

والدخــل” و “الجمــارك” فــي هيئــة واحــدة تحــت 

والجمــارك”  والضريبــة  الــزكاة  “هيئــة  مســمى 

باإلضافــة  المرجــوة  التطلعــات  يعكــس  بمــا 

ــازات تتلوهــا أخــرى  ــن إنــجــ ــا تــحــقــــق مــ إلــــى مـ

ــعمل بــكل تفــان واحترافيــة. ــجة األداء والـ نــتــيــ

تعزيــز  فــي  الرئيســية  أدوارهــا  إلــى  وباإلضافــة 

المكلفيــن  لــدى  الضريبــي  االلتــزام  درجــة 

وتــيـسـيـر عــمـلـــيـــــــتـــي االستـــيــراد والــتــصــديــر 

ووقوفهــا  المرتبطــة،  اللوجســتية  والخدمــات 

كــســـــد مــنــيــــع أمــام مـــحــــــاوالت الـــتــهـــريـــــب 

قامــت  كمــا  المهــام.  مــن  وغيرهــا  والتهــرب 

والجمــارك خــال هــذا  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة 

والــمـشـاريـــع  المبــادرات  مــن  بالعديــد  العــام 

ــة  ــن منظوم ــرى كـتــدشــيـ ــة الــــكــبــ الـــوطــــنـــيــ

الــفــوتــــرة اإللــكــتــــرونية التــي ســتكون نقطــة 

تـــحـــــول هــــامــــــة فـــــي االقتصــاد الســعودي.

ــي  ــا ه ــت م ــي تحقق ــة الت ــج اإليجابي ــذه النتائ ه

االســتثمار  فــي  المســتمرة  الجهــود  نتــاج  إاّل 

ــا يــتــــاءم مــع رؤيــة  ــا بــمـــ بـــكفاءاتنا ومــواردنـــ

بهــا  تتمتــع  التــي  االقتصاديــة  والبنيــة  بادنــا 

إلــى  الوصــول  فــي  ســاعدتنا  والتــي  مملكتنــا 

يـتـحـقـــق  أن  لــــذلك  كـــان  ومــا  المســتهدفات، 

الــذي  الحكيمــة  القيــادة  نهــج  ثــم  هللا  لــوال 

ــن الملــك  ــن الــشـريـفـيـ ــادم الـحـرمـيــ ــه خــ رّسـخــ

ســلمان بــن عبدالعزيــز آل سـعـــود حـفــظـــه هللا 

ســمو  يقودهــا  الـتـــي  الـطـمـوحـــة  والـرؤيـــة 

ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان لمزيــد 

المجــاالت. مــن االزدهــار والتقــدم فــي كافــة 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

معالي وزير المالية 
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

محمد بن عبدهللا الجدعان
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كلمة محافظ 
الهيئة

باسم هللا، والصالة والسالم على رسول هللا، 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

كلمة محافظ الهيئة

يســّرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي 

لــهــيــئــــة الــــزكاة والــضــريــبــــة والـــجمارك لعــام 

شــهـــد  والـــذي  )2021م(،  )1443/1442هـــ( 

دمــج  فــي  التاريخــي  القــرار  بعــد  جديــًدا  عهــًدا 

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والهيئــة العامــة 

مســمى  تحــت  واحــدة  هيئــة  فــي  للجمــارك 

ــة  ــارك(، والموافق ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال )هيئ

علــى تنظيمهــا ســعًيا لارتقــاء بقطاعــات حيويــة 

تمثــل جــزًءا أساســًيا فــي حمايــة الحــدود، وتعزيــز 

الدخــل، حيــث  الوطنــي، وتنويــع مصــادر  األمــن 

ُيعــد الدمــج مواكًبــا ألبــرز الممارســات العالميــة 

ــد  ــى توحي ــم، ويهــدف إل الحديثــة فــي دول العال

واحــدة؛  مظلــة  تحــت  القطاعيــن  كا  جهــود 

ممــا يرفــع مــن فاعليــة األداء وكفــاءة اإلنفــاق 

وتحســين ممارســة األعمــال وتســهيلها، فبــدأت 

الهيئــة فــي وضــع اســتراتيجية دمــج فّعالة تضمن 

تقديــم الخدمــات بأفضــل أداء ممكــن، وتثــري 

تجربــة عمــاء الهيئــة مــن مكلفيــن وغيرهــم.

ــف  ــا لتخفي ــة جهوده ــت الهيئ ــام واصل ــذا الع وه

التداعيــات االقتصاديــة جــراء جائحــة كورونــا التــي 

ــادة الحكيمــة  ــم بدعــم مــن القي ــرت علــى العال أث

والتــي تعكــس حــرص خــادم الحرمين الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو 

ولــي العهــد األميــر محمد بن ســلمان -حفظهما 

هللا- حيــث تــم تمديــد الفتــرة الزمنيــة لمبادراتهــا، 

مــع اإلعفــاء عــن الغرامــات المترتبــة علــى التأخــر 

المســتحقات.  أو ســداد  اإلقــرارات  تقديــم  فــي 

مشــروع  تدشــين  تــم  الماضيــة،  األشــهر  وفــي 

الـفـوتـــرة اإللــكـــتــــرونـــيــــــة )فــاتــــورة( والــــذي 

ــة  ــة الطموح ــاريع الوطني ــم الـــمــشــ ــد أهــ يــــعــــ

الــتــــي تقودهــا الــهــيــئــــة وسـتـكـــون ذات أثـــر 
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والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

معالي المهندس سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ــل  ــعودي، وتتمث ــاد الس ــى االقتص ــوس عل مـلـمـ

نســب  زيــادة  فــي  اإليجابيــة  انعكاســاته  أبــرز 

االمتثــال والحــد مــن تعامــات االقتصــاد الخفــي، 

ــه ســيعزز مــن  ــة التســتر التجــاري، كمــا أن ومحارب

الـمـســـتهلك. الـعـادلـــة وحـمـايـــة  الــمـنـافـســـة 

الـقـادمـــة  مـرحـلـتـهـــا  فـــي  الـهـيـئـــة  وتـهـــدف 

المكلفيــن  لــــدى  االلـتـــزام  نـسـبـــة  رفــــع  إلـــى 

والـعـمـــاء عــبــــر تـحـسـيـــن تـــجربة تعاماتهــم 

ــي  ــتمرار ف ــتكاملة واالس ــة مـ ــة رقـمـيـ ــي بـيـئـ فـ

اســتقطاب التقنيــات الحديثــة وتبنــي المفاهيــم 

العالميــة. الممارســات  أفضــل  وفــق  واألدوات 

ويســتعرض هــذا الـتـقـريـــر مـــا حـقـقـتـــه الـهــيــئـــة 

ــي )1443/1442هـــ(  ــام المال ــال الع ــاز خ ــن إنج م

وأهدافهــا  اســتراتيجيتها  مــن  انطاًقــا  )2021م( 

والــــتي تأتــي مواكبــًة لرؤيــة 2030 وتحقيًقــا لــدور 

ــية  ــركات الرئيس ــأحد المح ــي كـ ــة الـرئـيـسـ الـهـيـئـ

الســعودي. لاقتصــاد 

ــا  ــة دوره ــل الـهـيـئـ ــأن تـكـمـ ــد بـ ــا نـتـعـهـ وخـتـاًمـ

بأفضــل األســاليب وأحــدث األدوات لتعزيــز األمــن 

الوطنــي وحمايــة الحــدود، مــع تعزيــز االســتدامة 

الماليـــة، وخلـــق فـــرص عمـل بالقطاعـــات الماليـة 

ــا مـــن المجـــاالت،  والضريبيــة والجمركيــة وغيرهـ

لتســاهم فــي تحقيــق رؤيـــة ملهمـــة تهــــدف 

إلــــى خلــــق مجتمــــع حيــــوي واقتصــــاد مزدهــــر 

ووطــــن طمــــوح.
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وزيـر الـمـالـيـة - مـعالي األستاذ
مــحـمـد بـن عـبــدهللا الـجــدعـان

سهيل بن محمد أبانمي
 محافظ الهيئة

ناصر بن علي الصيخان 
ممثل عن أمن الدولة 

رئيس مجلس إدارة 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

معالي الفريقمعالي المهندس
 رميح بن محمد الرميح

ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية

معالي الدكتور
محمد بن مهنا المهنا

ممثل عن وزارة الداخلية

معالي األستاذ

أعضاء مجلس 
اإلدارة
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عبدهللا بن عبدالرحمن النملة
ممثل عن وزارة المالية

أسامة بن عبد اإلله المؤيد
ممثل عن وزارة االستثمار

خالد بن عبدالعزيز الحمود
ممثل عن هيئة السوق المالية

فهد بن إبراهيم الشثري
ممثل عن البنك المركزي السعودي 

عصام بن عبد القادر المهيدب
عضو مجلس إدارة مستقل

سعادة الدكتورسعادة األستاذسعادة الدكتورسعادة الدكتور

سعادة األستاذ
سبتي بن سليمان السبتي
عضو مجلس إدارة مستقل

سعادة األستاذ
أيمن بن إسحاق أفغاني

 ممثل عن وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة األستاذ
 وليد بن خالد الرضيان

ممثل عن وزارة التجارة

سعادة األستاذ



22

األمانة العامة 
لمجلس اإلدارة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم )570( وتاريخ 22 رمضان 1442هـ الموافق لـ )4 مايو 2021م( ، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة 

للجمارك في هيئة واحدة باسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. 

يرأس مجلس إدارة الهيئة معالي وزير المالية وعضوية كًا من:

محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. . 1

ممثل عن وزارة الداخلية.. 2

ممثل عن وزارة المالية.. 3

ممثل عن وزارة التجارة.. 4

ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.. 	

ممثل عن وزارة االقتصاد والتخطيط. . 	

ممثل عن وزارة االستثمار. . 	

ممثل عن البنك المركزي السعودي. . 	

ممثل عن هيئة السوق المالية. . 	

ممثل عن رئاسة أمن الدولة.. 10

ــان بقــرار مــن . 11 ممثليــن اثنيــن مــن القطــاع الخــاص يعّين

ــاًء علــى ترشــيح مــن الرئيــس. ــوزراء بن مجلــس ال

ويجــب أالَّ تقــل مرتبــة ممثلــي األجهــزة الحكوميــة عــن المرتبــة )الخامســة عشــرة( أو مــا يعادلهــا، وفيمــا عــدا الرئيــس والمحافــظ، تكــون العضويــة فــي 

المجلــس لمــدة )ثــاث( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. 

مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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العمالء والمكلفين

24

الهيئة في أرقام

ــة  ــزكاة والضريب ــي ال ــدد مكلف ــي ع إجمال

ــة خــال عــام 2021م  ــدى الهيئ ل

عــدد اإلقــرارات المقدمــة مــن مكلفــي 

العــام 2021م الــزكاة والضريبــة خــال 

نسبة االلتزام في تقديم اإلقرارات 

الزكوية والضريبية من العماء

%96 مليون مكلف +1 مليون إقرار+1.4



نسبة الرضا العام عن الخدمات الجمركية 

خال عام 2021م

25

%81

نسبة الرضا عن مدراء الحسابات لكبار المكلفين 

والمشغلين اإلقتصاديين خال عام 2021م

%91

نسبة الرضا العام عن الخدمات الزكوية 

والضريبية خال عام 2021م

%82
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التواصل المؤسسي

الهيئة في أرقام

للموقع اإللكتروني بعد دمج معّرف الزكاة والدخل ومعّرف الجمارك 

وتطبيق الهوية الجديدة 

عدد األخبار الصحفية المنشورة 

 +210 خبر صحفي

عدد متابعي الهيئة في قنوات التواصل االجتماعي

+1.5 مليون متابع

إجمالي اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

220 لقاًء ومداخلة

مليون زائر 82+

تم نشره في قنوات التواصل االجتماعي

 +3.6 ألف محتوى
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الملخص التنفيذي

مقـدمـة

يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز مامــح أداء الهيئــة خـــال العــام المالــي )1443/1442هـــ( )2021م( مــن الجوانــب الماليــة واإلداريــة والتقنيــة ويشــمل ذلــك 

التنظيــم اإلداري للهيئــة، وأهــم األنشــطة واإلنجـــازات التــي قامــت بهــا وأبــرز التحديــات والمعوقــات التــي تواجههــا والحلــول المقترحــة لهــا إضافــًة إلــى 

التوجهــات المســتقبلية.

يتضمن التقرير أربعة فصول رئيسية تستعرض نشاطات الهيئة وهي:

الفصل األول

التوجه االستراتيجي

الفصل الثاني

أنشـطة وإنجـازات الهيئـة

الفصل الثالث

مؤشرات األداء العامة للهيئة

الفصل الرابع

الخاتمة
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التوجه االستراتيجي
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1 - كيان موحد واتجاه متماثل

تعــود نشــأة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 

الموافــق  إلـــــى عــــامــــــــي )	134هـــ- 		13هـــ( 

تشــمل  منفصلتيــن  لهيئتيــن  )	2	1-	3	1م( 

الهيئــة العامــة للجمــارك والهيئــة العامــة للــزكاة 

والدخــل. 

تأسســت الهيئــة العامــة للجمــارك تحــت مســمى 

ديــوان الجمــارك ثــم أصبحــت المديريــة العامــة 

للجمــارك فــي العــام 2	13هـــ تتبــع لــوزارة الماليــة 

ــير  ــن تيس ــة م ــة الازم ــال الجمركي ــام باألعم للقي

التجــارة وغيرهــا، ثــم مــرت الهيئــة بمراحــل عديــدة 

ــى  ــارك“ إل ــة للجم ــة العام ــل “المديري ــا تحوي منه

“مصلحــة الجمــارك العامــة” فــي عــام 1	13 هـــ 

حتــى صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )	304 ( 

مصلحــة  بتحويــل  	143هـــ  رجــب   03 وتاريــخ 

ــارك. ــة للجم ــة العام ــى الهيئ ــة إل ــارك العام الجم

أمــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فقــد تأسســت 

يتبــع  والدخــل  للــزكاة  كمكتــب  بداياتهــا  فــي 

لــوزارة الماليــة للقيــام باألعمــال الازمــة لتحصيــل 

ــدور المرســوم  ــد صــ ــررة، وعــنــ ــرادات الــمــقـــ اإليــ

الملكــي الكريــم رقــم )3321( وتاريــخ 21 محــرم 

0	13هـــ المتضمــن إقــرار نظــام ضريبــة الدخــل، 

وبعــده المرســوم الملكــي رقــم )34		( وتاريــخ 

	2 جمــادى اآلخــرة 0	13هـــ المتضمــن اســتيفاء 

ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــدر الق ــد ص ــرعية، فق ــزكاة الش ال

بإنشــاء  0	13هـــ  شــعبان   0	 وتاريــخ   )3	4(

المرســوم  صــدر  ثــم  والدخــل،  الــزكاة  مصلحــة 

ــب 	143هـــ  ــخ 30 رج ــم )أ/133( وتاري ــي رق الملك

الــذي نــص فــي البنــد الحــادي عشــر منــه علــى 

تـحـــٌول مصلحــة الــزكاة والدخــل لتكــون الهيئــة 

العامــة للــزكاة والدخــل.

قــرار  صــدر  1442هـــ  رمضــان   22 تاريــخ  وفــي 

مجلــس الــوزراء رقــم )0		( والــذي نــص علــى 

والهيئــة  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  دمــج 

العامــة للجمــارك تحــت كيــان واحــد بمســمى

)هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك( حيــث دشــنت 

الهيئــة هويتهــا الجديــدة لتعكــس دورهــا الكبيــر 

وتنميــة  الوطــن  حمايــة  فــي  اإلســهام  نحــو 

المجتمعــي.  التكاتــف  ظــل  فــي  االقتصــاد 

متقاربــة  أعمــال  فــي  الهيئتــان  تشــترك  حيــث 

رئيســية  اســتراتيجية  وأهــداف  كبيــر،  حــٍد  إلــى 

متشــابهة إضافــًة إلــى أن الهيئتيــن تشــترك فــي 

االخـــتـصـاصـــات األســاســيـــــة كـتـــحصيل الضرائــب 

التجــارة.  وتيســير 

ــرار  ــال للق ــا باالمتث ــة جهوده ــرت الهيئ ــه، باش علي

ُيعنــى  داخلًيــا  مكتًبــا  أنشــأت  حيــث  الســامي، 

بالعمــل علــى دمــج كافــة الممارســات واألعمــال 

وتيســير الفتــرة االنتقاليــة للهيئــة. فقــد حــرص 

والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  فــي  الدمــج  مكتــب 

والجمــارك علــى تفعيــل الربــط الداخلــي وضمــان 

اســتمرارية األعمــال والتأكــد مــن تداخــل قاعــدة 

فــي  البحــث  إلــى  إضافــًة  للهيئتيــن،  العمــاء 

علــى  باالســتناد  واإلمكانيــات  الفــرص  كافــة 

تحقيــق  بهــدف  العالميــة  المعياريــة  المقارنــات 

ومتكامــل.  مدمــج  كيــان 

التوجه
 االستراتيجي
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وعملــت الهيئــة علــى تحســين إجــراءات األعمــال 

نمــوذج  بأفضــل  للخــروج  السياســات  ومقارنــة 

يمثــل كيانهــا الجديــد، كمــا باشــرت العمــل علــى 

تحســين البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات مــن 

أجــل تعزيــز جــودة الوظائــف واإلجــراءات الداخليــة 

يهــدف  مترابــط  تشــغيلي  نمــوذج  وتشــكيل 

والمكلفيــن  للعمــاء  متكاملــة  رحلــة  لتوفيــر 

بنيــة  تدعــم  حيــث  كافــة.  الهيئــة  ومنســوبي 

ــات  ــمستحدثة متطلب ــومات الـ ــة الــمـعـلـ تــقــنــيــ

نظــام متكامــل  تكويــن  مــن  الرئيســية  العمــل 

ومركــز بيانــات موحــد.

ســعي  علــى  للتأكيــد  الجديــدة  الهويــة  وتأتــي 

بنــاء جهــة فعالــة ذات  نحــو  المتواصــل  الهيئــة 

كـفـــاءة عاليــة، تســاهم بشــكٍل كبيــر فــي تنميــة 

الجمركيــة  الرقابــة  إحــكام  وتعزيــز  االقتصــاد 

ــزكاة  ــي إدارة ال ــًيا فــ ــوذًجا عــالــمــ ــون نــمــ لــتــكــ

الهيئــة  اســتحدثت  والضرائــب والجمــارك. حيــث 

 )	( تــتـــضــــمن  والتــي  الموحــدة  استراتيـــجيتها 

أهــداف استـراتـيـجـيـــة و)	( مـمـكـنـــات داعمــة، 

المكونــات  مــن  المطلقــة  لاســتفادة  تهــدف 

والمــوارد المحدثــة ذات الصلــة وتحقيــق أوجــه 

ريــادي  نـمـــوذج  أفـضـــل  الــتــكــامـــل وتـقـديـــم 

وابتــكاري.

ــع  ــن رف ــوة م ــج المرج ــداف الدم ــق أه ولــتــحــقـيـ

الكفــاءة التشــغيلية وتحســين تجربــة المســتفيد 

وتعزيــز الجانــب األمني، تســتكمل الهيئة ســجلها 

باإلنجــازات والتطــورات، حيــث أصبحــت  الحافــل 

أحـــد األذرع الـرئـيـسـيـــة لـتـحـــقيق مســتهدفات 

والعمــل  التجــارة  وتيســير  االقتصاديــة  التنميــة 

عــلــــى جـــذب االستـثـــمارات األجنبيــة وحمايــة 

المجتمــع وســامته، إضافــًة إلــى دورهــا الفعــال 

فــي تنميــة اإلمكانــات البشــرية وتطويرهــا. 

الكفــاءة  رفــع  فــي  الدمــج  أعمــال  ســاهمت 

الــتـشـغـيـلـيـــة مــن خـــال خــفــــض الـتـكـالـيـــف 

التكاليــف المكــررة،  إلغــاء  الســنوية عــن طريــق 

وتوفيــر  الرأســمالية،  النفقــات  فــي  والترشــيد 

علــى  والتكامــل  التقنيــة،  التجهيــزات  تكاليــف 

جميــع  فــي  البشــري  المــال  رأس  صعيــد 

أنــه مــن المتوقــع  القطاعــات والــوكاالت، كمــا 

ــع  ــق رف ــن طري ــوية عــ ــرادات الســنـــ ــاع اإليـــ ارتــفـــ

عــن  الناتجــة  والجمركيــة  الضريبيــة  العائــدات 

والتــي  التدقيــق  وإجــراءات  البيانــات  تكامــل 

والجمركــي. الضريبــي  االمتثــال  لتعزيــز  تهــدف 

كمــا ســاهمت أعمــال الدمــج فــي تحســين رحلــة 

اإلجــراءات  كافــة  توحيــد  خــال  مــن  العميــل 

وضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة للمكلفيــن 

وتقديــم خدمــة ســريعة.

وتعزيــزًا للجانــب األمنــي أســهمت أعمــال الدمــج 

التفتيــش  عمليــات  وتحســين  تطويــر  فــي 

تضميــن  علــى  الهيئــة  حرصــت  وقــد  الجمركــي 

االتجاهــات الرئيســية والبحــث فــي الممارســات 

بالضرائــب  المتعلقــة  المتقدمــة  العالميــة 

ــتراتيجيتها  ــن اس ــًرا م ــزًء كبي ــون ج ــارك لتك والجم

الشــفافية  علــى  ركــزت  حيــث  التشــغيلية، 

والمرونــة وتفعيــل االبتــكار والرقمنــة. كمــا تــم 

ــة  العمــل علــى تقييــم اإلجــراءات الداخليــة للهيئ

التصحيحيــة  الخطــط  تطويــر  فــي  والمباشــرة 

متقدمــة. عالميــة  جهــة  الهيئــة  لتكــون 
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 الرؤية

2 - الرؤية والقيم

أن نــحـمـــي الـوطـــن ونـــكون نموذًجــا عالمًيــا 

فـــي إدارة الــــزكاة والــضــرائـــب والـجـمـــارك 

ــع  ــفافية م ــفعالية وش ــارة بـ ــر الـتـجـ وتـيـسـيـ

التركيــز علــى العميــل.

34



35

القيم

عمــل  بيئــة  بتهيئــة  االلتــزام  الواحــد:  الفريــق 

ــن  ــد، ع ــق الواح ــاون وروح الفري ــى التع ــوم عل تق

طريــق تشــجيع التواصــل الفعــال وروح الفريــق 

الهيئــة. إدارات  داخــل 

الجــودة: يحــرص منســوبو الهيئــة علــى تقديــم 

فــي  االســتمرار  مــع  الجــودة  عاليــة  خدمــات 

تطبيــق  إلــى  الوصــول  لضمــان  أدائهــم  تطويــر 

أبــرز المســتجدات وتحقيــق أفضــل الممارســات.

العــدل: يســعى موظفــو الهيئــة بشــكل حثيــث 

ليكونــوا عادليــن ومتوازنيــن مــع جميــع األطــراف 

ســواًء عنــد تنفيــذ مهامهــم أو عنــد تعاملهــم مــع 

زمائهــم أو مــع المكلفيــن أو الجهــات الخارجيــة.

والمصداقيــة،  واالنفتــاح  الوضــوح  الشــفافية: 

والســعي ألن تكــون الهيئــة جهــة موثوقــة وذات 

شــفافية عاليــة فــي أعمالهــا.

المهنيــة: يلتــزم موظفــو الهيئــة بــأداء مهامهــم 

بطريقــة منظمــة تظهــر الكفــاءة والمصداقيــة 

علــى ســرية  المحافظــة  التجــاوب مــع  وســرعة 

المعلومــات.
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3 - الخارطة االستراتيجية

التــي  المحدثــة  استراتـــيجيتها  الهيئــة  دشــنت 

ستـسـتـمـــر لـلـفـتـــرة مــــن 2021م إلــى 2024م 

والــمــكـونـــة مـــــن )	( أهـــــــداف و)	( مــــمكنات 

اســتراتيجية حيــُث تمــت فيهــا مواءمــة األهــداف 

االســتراتيجية للهيئــة مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 

2030 والعمــل علــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة 

علــى  العمــل  خــال  مــن  وذلــك  الدمــج  مــن 

تنفيــذ )20( برنامًجــا اســتراتيجًيا ينبثــق منهــا )3	( 

مشــروًعا اســتراتيجًيا، تهــدف لحمايــة المجتمــع 

واالقتصــاد الوطنــي ككل والوصــول إلــى إدارة 

متكاملــة للمخاطــر وخلــق هيئــة تتســم بالكفاءة 

ــة وتضمــن أعلــى درجــات  وتتمتــع بحوكمــة قوي

ــارك.  ــة والجم ــزكاة والضريب ــال لل ــزام واالمتث االلت

العميــل  تجربــة  لتحســين  الهيئــة  تســعى  كمــا 

عمــاء  وخدمــة  متكاملــة  خدمــات  بتقديــم 

التنميــة  موحــدة ومحّســنة والمســاهمة فــي 

االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى نطــاق أوســع مــن 

خــال تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات المحليــة 

الطموحــة  ورؤيتنــا  أهدافنــا  لتحقيــق  والدوليــة 

بــأن نحمــي الوطــن ونكــون نموذًجــا عالمًيــا فــي 

إدارة الــزكاة والضرائــب والجمــارك وتيســير التجــارة 

بفعاليــة وشــفافية مــع التركيــز علــى العميــل.

وقــــد عـــزمـــــت الــهـيـئـــة علــى تحقيــق أهــداف 

اســتراتيجيتها بــتــعــزيـــــز الـــجانب األمنــي وبنــاء 

منظومــة فعالــة ورفــع نســبة االمتثــال وااللتــزام 

وتـــحـــســيـــــن تــجـــربـــــة العميــل ودعــم التنميــة 

عــدة  خــال  مــن  التجــارة  وتيســير  االقتصاديــة 

ممكنــات اســتراتيجية وهــي: التكامــل والتعــاون 

الموظفيــن  قــدرات  وتنميــة  الشــركاء  مــع 

ــات  ــاق والبيان ــاءة اإلنف ــغيلي وكف ــز التش والتمي

والتحليــل والرقمنــة واالبتــكار والشــفافية بشــأن 

الــزكاة والضرائــب والرســوم الجمركيــة وتطويــر 

البنيــة التحتيــة والمرافــق. 

التوجه
 االستراتيجي

01
03
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األهداف االستراتيجية

تعزيز الجانب األمني

تحسين تجربة العميل

بناء منظومة فعالة

دعم التنمية االقتصادية وتيسير التجارة

رفع نسبة االمتثال وااللتزام
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3 - الخارطة االستراتيجية

الممكنات االستراتيجية

التكامل والتعاون مع الشركاء.

البيانات والتحليل.

تنمية قدرات الموظفين.

الرقمنة واالبتكار.

التميز التشغيلي وكفاءة اإلنفاق.

الشفافية بشأن الزكاة والضرائب والرسوم 

الجمركية.

تطوير البنية التحتية والمرافق.

التوجه
 االستراتيجي

01
03
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األنشطة 
واإلنجازات

02
01

1 - الزكاة والضرائب 

تعنــى الهيئــة بتنظيــم جبايــة الــزكاة والضرائــب وتســعى لتيســير كافــة إجــراءات المكلفيــن للوصــول لبيئــة امتثــال مثاليــة يعمــل فيهــا العميــل مــع الهيئــة 

بتناغــم ورضــا. ومــن الجهــود المبذولــة بهــذا الجانــب:

إلغـــاء الســـجات الفرعيـــة اليـــا عند شـــطب 	 

الســـجل التجـــاري لـــدى وزارة التجـــارة دون 

حاجـــة المكلـــف للقيـــام برفـــع طلـــب لدى 

. لـهـيئة ا

إطـــاق الدليل المبســـط لتعديـــل المعالجة 	 

الــضــريــبيــــة للـتـوريـــــدات الــتـــــي تتـــم من 

وفـــق  حكوميـــة  جهـــة  لصالـــح  المنشـــآت 

الحكومية،  والمشـــتريات  المنافسات  نظام 

وذلـــك بعد صـــدور قرار مجلـــس إدارة الهيئة 

أحـــكام  تعديـــل  علـــى  بالموافقـــة  مؤخـــرًا 

المادة )العشـــرين( مـــن الائحـــة التنفيذية 

لضريبـــة القيمة المضافـــة، والخاصة بتحديد 

تــاريـــــخ التوريـــد واســـتحقاق الضريبـــة في 

محددة. حـــاالت 

بـالـمـصــــطلحات 	  خـــــاص  مــعــجــــــم  إطاق 

والمفاهيم الزكويـــة والضريبية والجمركية، 

الذي ُيعد أول معجـــٍم تفاعلي يتم إطاقه 

بملـــف واحـــد علـــى المســـتويين المحلـــي 

واإلقليمي.

المتجـــاوزة 	  للمنشـــآت  الذكـــي  التســـجيل 

للــحــــــد اإللـــزامـــــي فــــي ضريبـــة القيمـــة 

المضافـــة. 

طلـــب 	  مـــن  المقيميـــن  األفـــراد  تمكيـــن 

شـــهادة اإلقامـــة الضريبيـــة آلًيـــا عـــن طريق 

البوابـــة.

تمكيـــن أكثـــر مـــن )			( جمعيـــة خيريـــة 	 

ومطـــوًرا عقارًيـــا مـــن االســـترداد من خال 

البوابـــة اإللكترونية. التســـجيل فـــي 

بوابـــة 	  فـــي  متعـــددة  تحســـينات  إطـــاق 

االســـتعام تتضمـــن إظهـــار بيانـــات للمعنييـــن 

الــتــــحصيل. و  واالعـتـراضــــات  الــتـدقـيــــق  فــــي 

إطـــاق تحســـين علـــى نظـــام الـــرد اآللـــي 	 

يتضمـــن خدمـــات ذاتيـــة.

إطـــاق خــدمـــــة فــــواتيري والتـــي تظهـــر 	 

للمكلـــف )الفـواتـيــــر غـيــــر المدفوعـــة(.

تـحـسـيــــن اسـتبـيــــان تـقـيـيــــم المكلفيـــن 	 

ممثـــل  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  للخدمـــات 

ارتفـــاع  إلـــى  أدى  ممـــا  العمـــاء  خدمـــة 

نســـبة المقيميـــن للخدمـــات المقدمة من 

العمـــاء والهيئـــة. قبـــل ممثـــل خدمـــة 

إطـــاق نظـــام فاحـــص بالنســـخة الجديدة 	 

ممـــا ســـاعد فـــي تحســـين النظـــام اآللي 

وأتمتـــة جميـــع أعمـــال التفتيـــش.

تـــم طرح مبـــادرة إعادة تصنيـــف المخالفات 	 

غيـــر  المخالفـــات  لبعـــض  التنبيـــه  وإدارج 

الجســـيمة وإعادة تقييم مقدار المخالفات 

بمـــا يتناســـب مـــع حجـــم ومســـتوى تأثير 

المخالفـــة لدعـــم المنشـــآت وحثهـــا علـــى 

واالمتثال. االلتـــزام 

تعييـــن مـــدراء عاقـــات لكبـــار المكلفين 	 

والمشـــغلين االقتصادييـــن مـــن خالهم 

تـــم تنســـيق أكثـــر مـــن )43( ورشـــة عمل 

بـهــــدف تــوعـيــــة الـمـكــــلفين وتثقيفهم 

لرفـــع التزامهـــم ورفع مســـتوى المعرفة 

. يـــهــم لــــد
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+200 ألف تذكرة

+1.3 مليون رسالة ومكالمة

معدل االلتزام بتقديم اإلقرارات

تم إغاقها خال الوقت المستهدف

لحث العماء على تقديم اإلقرارات 
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الزكاة وضريبة الدخل

بنــاًء علــى نظــام فريضــة الــزكاة الصــادر بالمرســوم 

 2	 وتاريــخ   )		34/2	/2/1	( رقــم  الملكــي 

وبنــاًء  وتعدياتــه.  0	13هـــ،  اآلخــرة  جمــادى 

وتاريــخ  رقــم )40/م(  الملكــي  المرســوم  علــى 

2 رجــب 	140 هـــ، المتضمــن جبايــة الــزكاة مــن 

جميــع الشــركات والمؤسســات وغيرهــا، وتوجيــه 

ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كٌل 

ــى  ــاًء عل ــوم. وبن ــذا المرس ــذ ه ــص تنفي ــا يخ فيم

 30 وتاريــخ   )12	( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

ــا( منــه  صفــر 	143 هـــ الــذي نــص فــي البنــد )ثانًي

علــى قيــام معالــي وزيــر الماليــة بإصــدار القــرارات 

الازمــة لتنفيــذ المرســوم الملكــي رقــم )40/م( 

أعــاه.  لــه  المشــار  	140هـــ  رجــب   2 وتاريــخ 

علــى  الســامي  المقــام  موافقــة  علــى  وبنــاًء 

المحضــر رقــم )			( وتاريــخ 2 شــعبان 	143 هـــ 

ــغ  ــوزراء والمبل ــس ال ــراء بمجل ــة الخب ــد بهيئ المع

بخطــاب معالــي رئيــس الديــوان الملكــي رقــم 

فــإن  	143هـــ.  شــعبان   2	 وتاريــخ   )4213	(

1 - الزكاة والضرائب 

األنشطة 
واإلنجازات

02
01
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ــزكاة والضريبــة والجمــارك تتولــى جبايــة  هيئــة ال

لهــا  الخاضعيــن  المكلفيــن  الــزكاة علــى جميــع 

ــواردة فــي الائحــة  وفــق القواعــد واإلجــراءات ال

ــوزاري  ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال التنفيذيــة لجبايــة ال

وتعــّرف  1440هـــ.  رجــب   	 وتاريــخ   )221	( رقــم 

فرضهــا  المــال  مــن  مقــدرة  حصــة  بأنهــا  الــزكاة 

هللا عــز وجــل لمســتحقيها، يدفعهــا المكلفــون 

الخاضعــون للــزكاة وتصــرف للفقــراء والمســاكين 

وغيرهــم مــن المســتحقين. وتحــول الهيئــة مــا 

يتــم جمعــه مــن زكاة إلــى وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة، ثــم تصــرف لمســتحقيها 

االجتماعــي.  الضمــان  مســتفيدي  مــن 

)م/1(  رقــم  الملكــي  المرســوم  علــى  وبنــاء 

والصــادر بتاريــخ 	1 محــرم 	142هـــ تــم إقــرار ضريبة 

المنشــآت  تفــرض علــى  الدخــل. وهــي ضريبــة 

المتخصصــة  والمنشــآت  والمختلطــة  األجنبيــة 

فــي مجــاالت معينــة، باإلضافــة إلــى األشــخاص 

غيــر  واألشــخاص  واالعتبارييــن  الطبيعييــن 

الســعوديين الذيــن يمارســون نشــاطات اقتصادية 

ــم  ــق عليه ــن تنطب ــعوديين الذي ــة أو الس بالمملك

شــروط اإلقامــة أو مــن يعامــل معاملتهــم.
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الدراسات الزكوية

1 - الزكاة والضرائب 

تــقـــــوم الهيئــة بـإعـــداد الـبـحـــوث والـدراســـــات 

لــمــعــالــجــــة أي إشــكــــاالت قــــد تــظــهــــر أثنــاء 

ممارســتها لمهامهــا المتعلقــة بجبايــة الــزكاة، 

ومــــراجــعـــــة مــشـــروعــــات األنظمــة واللوائــح 

الــمــتــصــــلة بعملهــا، لــذا حرصــت الهيئــة علــى 

المســاعدة  واإلداريــة  العلميــة  البيئــة  تهيئــة 

ومشــاريعها،  ومهامهــا  بأعمالهــا  القيــام  علــى 

الشــرعية،  اللجنــة  بأعمــال  القيــام  إلــى  إضافــًة 

أدلــة  تطويــر  الهيئــة  بــه  قامــت  مــا  أبــرز  ومــن 

تفصيليــة  معالجــة  تتضمــن  للــزكاة  إرشــادية 

هــذه  وأوضحـــت  الـزكـــوية،  الـــبــــنود  ألهــــــم 

هــذا  فــي  والعامليــن  للمكلفيــن  المعالجــات 

المجــال مــن خــال إصــدار أدلــة تفصيليــة تتنــوع 

بحســب الموضوعــات الزكويــة، واختــاف طريقــة 

المعالجــة، كمــا تشــتمل األدلــة علــى األمثلــة 

التوضيحيــة والحــاالت العمليــة التــي تزيــد مــن 

للمكلفيــن  الزكويــة  المعالجــات  هــذه  إيضــاح 

ــت  ــث بلغ ــوي، حي ــال الزك ــي المج ــن ف والعاملي

األدلــة اإلرشــادية المنشــورة للــزكاة )33( دليــًا 

فــي مجــاالت متعــددة. كذلــك ســعت الهيئــة 

إلــى تحديــد أهــم الموضوعــات الزكويــة التــي 

قــد تمثــل إشــكااًل لــدى المكلفيــن، وتوضيــح 

آليــة معالجتهــا مــن خــال حصــر الحــاالت وعــرض 

األمثلــة، ومــن أبــرز البنــود أو القضايــا التــي تمــت 

معالجتهــا: ضابــط المتاجــرة فــي االســتثمارات، 

العقاريــة  لاســتثمارات  الزكويــة  والمعالجــات 

ــار والـعـمـــات الرقميــة.  وصــنـــاديـــــق االستــثــمــ

ــة  ــى توعي ــة عل ــت الهيئ ــك عمل ــى ذل ــة إل باإلضاف

مــن  الزكــوي  بالمجــال  والعامليــن  المكلفيــن 

والــدورات  الــورش  مــن  عــدد  تقديــم  خــال 

شــملت  ورشــة   )		( عددهــا  والبالــغ  التدريبيــة 

كالقطــاع  المختلفــة  القطاعــات  مــن  العديــد 

ــن  ــا مـ ــة و غــيــرهــ ــل و الـصـنـاعـ ــاري والـنـقـ الـعـقـ

استفســارات  مــع  الهيئــة  تجاوبــت  القطاعــات. 

ــات  ــام بالدراس ــتلزم القي ــي تـسـ ــن الـتـ الـمـكـلـفـيـ

ــح  ــه توضي ــج عن ــا ينت ــة، مم ــوث ذات العاق والبح

وتســهيل المعالجــة الزكويــة للمكلــف، لتمكينــه 

الــذي  الزكويــة بالشــكل  مــن تقديــم اإلقــرارات 

بذلــك  ليتــم  الهيئــة  متطلبــات  مــع  يتناســب 

تحقيــق األهــداف المرجــوة بهــذا الشــأن. و ســعيًا 

المعاييــر  تطبيــق  عــن  الناتجــة  اآلثــار  الكتشــاف 

المحاســبية الدوليــة علــى الوعــاء الزكــوي قامــت 

الدوليــة  للمعاييــر  التحــول  أثــر  بدراســة  الهيئــة 

علــى حســاب الــزكاة، حيــث اشــتملت الدراســة 

علــى: 

دراســـة تـفـصـيـلـيـــة لـقـيـــاس أثــــر الــتــحــــول 	 

للــمــعـايـيـــر الـدولـيـــة عـلـــى حـســـاب الــزكاة 

وعددهــا )12( معيــارًا.

دراســة إجماليــة لقيــاس أثــر التحــول للمعايير 	 

الدوليــة علــى حســاب الــزكاة وعددهــا )11( 

معيــارًا. 

ــة  ــة بدورهــا فقــد طــورت الهيئ ــًا مــن الهيئ وإيمان

ُتمكــن  اختياريــة  خدمــة  وهــي  زكاتــي  منصــة 

مــن  ميســر  بشــكل  الــزكاة  دفــع  مــن  األفــراد 

نظــام  خــال  مــن  خارجهــا  أو  المملكــة  داخــل 

ــزكاة  ــك لتســهيل أداء ال الدفــع اإللكترونــي، وذل

فــي أي وقــت، ومــن أي مــكان. ومــن أبــرز مــا تــم 

إضافتــه فــي عــام 2021م مــا يلــي:

الزكويــة، 	  األمــوال  مــن  مجموعــة  إضافــة   

وتمكيــن المســتفيدين مــن حســاب زكاتهــا، 

مثــل: الصكــوك، والســندات، والرواتــب.

الســداد 	  )طــرق  للســداد  طــرق   4 إضافــة 

المتاحــة: فيــزا وماســتركارد - مــدى - ســداد 

- أبــل بــاي(.

تـعـيـيـــن ســـت جـهـــات مـــن مـسـتـفـيـــدي 	 

الـضـمـــان االجـتـمـاعـــي وربـطـهـــا بـمـنـصـــة 

زكاتــي.

 الربــط اليومــي مــع تــداول، وتمكيــن األفــراد 	 

علــى  زكاتــي  منصــة  مــن  المســتفيدين 

مــن  الماليــة  األوراق  زكاة  علــى  التعــرف 

خــال الربــط مــع أســعار اإلغــاق اليوميــة 

الماليــة. الســوق  فــي  المدرجــة  للشــركات 

األنشطة 
واإلنجازات
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كمــا عملــت الهيئــة علــى تطويــر قواعــد حســاب زكاة مكلفــي التقديــري مــن خــال مراجعــة متغيــرات الســوق واحتياجاتــه، إضافــًة إلــى توضيــح إجراءات 

التطبيــق للمكلفين .
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الدراسات الزكوية

1 - الزكاة والضرائب 

عــدم  لجنــة  إجــراءات  بتطويــر  الهيئــة  وقامــت 

الخضــوع وهــي لجنــة ُتعنــى بالنظــر فــي طلبــات 

ــي  ــاء مكلف ــزكاة، وإعف ــة ال ــوع لجباي ــدم الخض ع

القطاعــات التــي ينطبــق عليهــا إمكانيــة اإلعفــاء 

مــن الــزكاة، وذلــك مــن خــال القيــام بعــدد مــن 

الدراســات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن، وقــد 

بلغــت الطلبــات التــي تمــت معالجتهــا مــن قبــل 

الهيئــة بشــأن عــدم الخضــوع لجبايــة الــزكاة أكثــر 

ــب. ــن )1,100( طل م

وحرصــًا مــن الهيئــة علــى خدمــة فريضــة الــزكاة 

ورفــع الوعــي بهــا، وإثــراء المكتبــة الزكويــة؛ تــم 

إصــدار كتــاب “فقــه التقديــر في حســاب الــزكاة”، 

ــة  ــات عالي ــق طلب ــاب حق ــر أن الكت ــر بالذك والجدي

طبعاتــه،  إعــادة  وتــم  والتوزيــع  النشــر  فــي 

أكثــر مــن )00	,1( كتــاب  الهيئــة  أهــدت  كمــا 

واألكاديمييــن  المختصيــن  مــن  لمجموعــة 

العلميــة.  والمكتبــات 

كــمــــا سيــتــــم إصــــدار كــتــــاب “جـــباية الــزكاة 

فــــي الـمـمـلـكـــة العربيــة الســعودية” وكتــاب    

“مـسـتـخـــلصات الــزكاة” ومجموعــة كتب أخرى. 

وتجــدر اإلشــارة باســتمرار تطويــر مكتبــة هيئــة 

ُتعنــى  والتــي  والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة 

بمجال الشــريعة والمحاســبة والــقـــانـــــون، مـــــن 

خــــال تـــزويدها بالمصــادر الحديثــة، واإلصــدارات 

نظــام  تطويــر  إلــى  إضافــًة  الجديــدة،  العلميــة 

مكتبــة  أول  وتعــد  واالســتعارة،  الفهرســة 

الماليــة  المعامــات  مجــال  فــي  متخصصــة 

والقانــون.  المحاســبة  ومجــال  الشــرعية 

الهيئــة شــراكة علميــة مــع مركــز  كمــا عقــدت 

الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية 

الخبــرات، إضافــة  التعــاون وتبــادل  لتعزيــز ســبل 

إلــى تحديــد احتيــاج الفريــق البحثــي لديهــا لتقوم 

المتخصصــة. العلميــة  المتطلبــات  بتحقيــق 

كمــا شــملت المكتبــة نظــام الفهــرس العربــي 

والمكتبــات  المنصــات  مــن  والعديــد  الموحــد، 

اإللــكــتــرونــيــــة مــنــــها دار الـمـنـظـــومة، والهيئــة 

وأمانــة  الســعوديين،  للمحاســبين  الســعودية 

اللجــان الضريبيــة، والمجلــة القضائيــة السعــــودية 

اللجــان  وأمانــة  الـسـعـوديـيـــن،  للــمـــحــاسـبـيـــن 

القضائيــة. والمجلــة  الضريبيــة، 

األنشطة 
واإلنجازات
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1.7+

+645 ألف كتاب
عدد الكتب الورقية

عدد الكتب اإللكترونية

ألف كتاب
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لــدول  األعلــى  المجلــس  قــرار  مــع  تماشــًيا 

فــي  العربــي  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

التعــاون  لجنــة  تفويــض  بشــأن   )3	( دورتــه 

المالــي واالقتصــادي بــأن يتــم اســتكمال جميــع 

ــات الازمــة إلقــرار “االتفاقيــة الموحــدة  المتطلب

لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول المجلــس” فقــد 

بموجــب  االتفاقيــة  علــى  المملكــة  صادقــت 

ــخ  ــم )م/1	( وتاري ــم رق ــي الكري ــوم الملك المرس

إلــى  واســتناًدا  	143هـــ  األولــى  جمــادى   03

األحــكام الــواردة فيهــا فقــد أصــدرت المملكــة 

بموجــب  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  نظــام 

المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/113( وتاريــخ 

الائحــة  صــدرت  كمــا  	143هـــ،  الحجــة  ذو   02

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة 

بــمــوجـــــب قــــرار مــجــلــــس إدارة الـهـــيئة رقــم 

)	-3-	1( وتاريــخ 30 شــوال 1440هـــ الموافــق 

03 يوليــو 	201م، وتحتــوي الائحــة علــى )12( 

فصــًا و)		( مــادة.

األنشطة 
واإلنجازات
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ضريبة القيمة المضافة
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أقــر  قــد  )أ/	3	(  رقــم  الملكــي  األمــر  بموجــب 

تعديــل المــادة )الثانيــة( مــن نظــام ضريبــة القيمة 

المضافــة، والمتضمــن رفــع نســبة الضريبــة مــن 

	 إلــى 	1 بالمائــة فــي 11 مايــو 2020م، أعلنــت 

التشــريعات المحليــة  الماليــة عــن تعديــل  وزارة 

المنظمــة لضريبــة القيمــة المضافــة بهــدف زيــادة 

النســبة األساســية لضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 

	1% بدايــة مــن 01 يوليــو 2020م وذلــك فــي 

ــذة  ــة المتخ ــر الضروري ــن التدابي ــة م ــار مجموع إط

بــهـــــدف حـــمــــايــــــة اقــــتــــصـــــاد الـــمـــمــلــــكــة.

وتعــرف ضريبــة القيمــة المضافــة أنهــا ضريبــة غيــر 

ــات  ــلع والخدم ــع الس ــى جمي ــرض عل ــرة تف مباش

منتظــم  بشــكل  وبيعهــا  شــراؤها  يتــم  التــي 

ومســتمر مــن قبــل المنشــآت الخاضعــة للضريبــة، 

مــع بعــض االســتثناءات. وتطبــق ضريبــة القيمــة 

المضافــة فــي أكثــر مــن 0	1 دولــة حــول العالــم 

ــي  ــاهم ف ــي يس ــل أساس ــدر دخ ــد مص ــث تع حي

ــدول.  ــات ال ــز ميزاني تعزي
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لــدول  األعلــى  الـمـجـلـــس  قـــرار  مــع  تـمـاشـــًيا 

فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

التعــاون  لجنــة  تفويــض  بشــأن   )3	( دورتــه 

المالــي واالقتصــادي بــأن يتــم اســتكمال جميــع 

ــات الازمــة إلقــرار “االتفاقيــة الموحــدة  المتطلب

فقــد  المجلــس”  لــدول  االنتقائيــة  للضريبــة 

بموجــب  االتفاقيــة  علــى  المملكــة  صادقــت 

ــخ  ــم )م/1	( وتاري ــم رق ــي الكري ــوم الملك المرس

03 جمــادى األولــى 	143هـــ، وتمــت الموافقــة 

علــى )االتفاقيــة الموحــدة للضريبــة االنتقائيــة( 

اســتناًدا إلــى األحــكام الــواردة فيها، وقــد أصدرت 

المملكــة “نظــام الضريبــة االنتقائيــة” بموجــب 

المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/		( وتاريــخ 

الموافقــة  صــدرت  كمــا  	143هـــ،  شــعبان   2	

علــى تعديــل الائحــة التنفيذيــة لنظــام الضريبــة 

االنتقائيــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئة رقم 

األنشطة 
واإلنجازات
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)2-3-	1( وتاريــخ 10 رمضــان 1440هـــ الموافــق 

الائحــة علــى )23(  	1 مايــو 	201م، وتحتــوي 

ــس  ــرار مجل ــدر ق ــك ص ــادة، وكذل ــًا و)4	( م فص

ــة  ــخ 23 ذو الحج ــم )	0	3( وتاري ــة رق إدارة الهيئ

المخالفــات  تصنيــف  علــى  بالموافقــة  	143هـــ 

االنتقائيــة،  بالضريبــة  المتعلقــة  والعقوبــات 

وتعــّرف الضريبــة االنتقائيــة بأنهــا الضريبــة التــي 

اإلنســان  بصحــة  الضــارة  الســلع  علــى  تفــرض 

ضريبة السلع االنتقائية

1 - الزكاة والضرائب 
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والبيئــة والســلع الكماليــة بنســب متفاوتــة، وتــم 

الســلع  علــى  حالًيــا  االنتقائيــة  الضريبــة  فــرض 

ومـــشـــــروبات  الــغـــازيـــــة  )المشــروبات  اآلتيــة 

ــغ  ــات التب ــاة ومنتج ــروبات المح ــطاقة والمش الـ

ومــا  اإللكترونيــة  التدخيــن  وأدوات  وأجهــزة 

أجهــزة  فــي  المســتخدمة  والســوائل  يماثلهــا 

يماثلهــا(.  ومــا  اإللكترونيــة  التدخيــن  وأدوات 

والهــدف مــن إقرارهــا تخفيــض نســبة اســتهاك 

الســلع الضــارة، والحــد مــن اســتهاكها، خصوًصــا 

بالنســبة لصغــار الســن والناشــئة، وكذلــك الحــد 

مــن انتشــار األمــراض بيــن مســتهلكيها. وتوجيــه 

اســتهاك أفــراد المجتمــع نحــو الســلع المفيــدة، 

وتوجيــه المــوارد الماليــة المتحصلــة مــن الضريبــة 

لمشــاريع تنمويــة وبرامــج مفيــدة، كمــا تهــدف 

إلــى خفــض تكاليــف العــاج، وتعويــض خزينــة 

الدولــة عمــا تنفقــه لمعالجــة البيئــة والمتضرريــن. 

كمــا طبقــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 

نظــام األختــام الضريبيــة علــى منتجــات الســلع 

االنتقائيــة التاليــة )منتجــات الســجائر، ومنتجــات 

المعســل، ومنتجــات التبــغ األخــرى( حيــث تمــت 

معالجــة )	22( طلــب إصــدار أختــام ضريبيــة ضمن 

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة خــال عــام 2021م. 
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وتاريــخ  )أ/4	(  رقــم  الملكــي  المرســوم  صــدر 

التوريــدات  بإعفــاء  القاضــي  1442هـــ  صفــر   14

العقاريــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة وفــرض 

العقاريــة”  التصرفــات  “ضريبــة  باســم  ضريبــة 

بنســبة )	%(، وقــد اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة 

رقــم  بقــرار  -ســابًقا-  والدخــل  للــزكاة  العامــة 

)12	( وتاريــخ 	1 صفــر 1442هـــ الائحــة التنفيذيــة 

مــادة.   )1	( بعــدد  العقاريــة  التصرفــات  لضريبــة 

حــيــث قـــامـــت الـهـيـئـة الـعـامـة للـزكـاة والدخل 

-ســابًقا- بإعفــاء كافــة التوريــدات العقاريــة التــي 

تتــم بالبيــع مــن ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 

	1%، وفــرض ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنســبة 

قانونــي  تصــرف  »أي  بأنهــا  تعــّرف  والتــي   ،%	

ذلــك  ومــن  لحيازتــه،  أو  العقــار  لملكيــة  ناقــل 

والوصيــة،  والهبــة  البيــع،  المثــال:  علــى ســبيل 

والمقايضــة واإلجــارة، واإليجــار التمويلــي، ونقــل 

حصــص فــي الشــركات العقاريــة«، وزيــادة قيمــة 

المبلــغ الــذي ســتتحمله الدولة كمقابــل للضريبة 

المســتحقة عــن المســكن األول للمواطنيــن من 

0		 ألــف ريــال، إلــى مليــون ريــال، مــع تطبيــق 
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ضريبة التصرفات العقارية
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التحمــل علــى ضريبــة التصرفــات العقاريــة. وقــرار 

اإلعفــاء مــن ضريبــة القيمــة المضافــة يشــمل 

علــى  تتــم  التــي  العقاريــة  التوريــدات  جميــع 

التصــرف  حــق  أو  الملكيــة  ونقــل  البيــع  ســبيل 

فــي العقــار كمالــك )بمــا فيهــا اإلجــارة المنتهيــة 

بـالـتـمـــلك، والـتـأجـيـــر الـتـمـويـلـــي، والـمـرابـحـــة 

التمويليــة(. كـمـــا تـتـضـمـــن ضـريـبـــة التصرفــات 

العقاريــة عــدًدا مــن االســتثناءات، ومنهــا علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: )توزيــع ونقــل ملكيــة 

ــة،  ــع الترك ــن توزي ــزء م ــة كج ــن الورث ــارات بي العق

الزوجــة  أو  للــزوج  مقابــل  بــدون  العقــار  وهبــة 

)األب  الثانيــة  الدرجــة  حتــى  األقــارب  ألحــد  أو 

واألم وإن علــوا األبنــاء ذكــوًرا وإناًثــا وإن نزلــوا(، 

ونقــل ملكيــة العقــار بــدون مقابــل لوقــف ذري 

)أهلــي أو خيــري أو لجمعيــة خيريــة مرخصــة(، 

وغيرهــا مــن االســتثناءات التــي ســيتم تفصيلهــا 

فــي التشــريعات ذات الصلــة بضريبــة التصرفــات 

العمــل  اســتمرار  علــى  التأكيــد  مــع  العقاريــة. 

ــة  ــن ضريب ــكنية م ــارات الس ــارات العق ــاء إيج بإعف

القيمــة المضافــة، وخضــوع اإليجــارات التجاريــة 

لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 	%1.
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ضريبة االستقطاع هي آليــــة لفــــرض ضريبــــة الدخــــل تختلــــف عــــن القاعــدة العامــة فــي فــرض الضريبــة؛ إذ تلــــزم الشــخص المقيـم فـي المملكـة الـذي 

يدفـــع مبالـــغ لغيـــر المقيم مـــن مصـــدر فـــي المملكـــة باســـتقطاع نســـبة مـــن المبلـــغ المدفـــوع وفًقا لســـعر الضريبـــة المنطبـــق وتوريـــد أو تحويـــل مبلـــغ 

الضريبـة المسـتقطع إلـى الهيئـة. كمـا تختلـف مـن ناحيـة تحديـد أسـاس اسـتقطاع الضريبـة الـذي يكـون وفقـًا إلجمالـي الدخـل وليـس وفًقـا للربـح )أي 

يطبـــق الســـعر الضريبـــي الخـــاص بالدخــــل وفقـًـــا ألحــكام االســــتقطاع علــى كامــل المبلــــغ المدفــوع مــن المقيـم إلـــى غيـر المقيم(.

ضريبة االستقطاع

1 - الزكاة والضرائب 
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2 - التبادل التجاري

تيسير الفسح والتجارة

نجحــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي 

أهدافهــا  أحــد  ضمــن  عــدة  إنجــازات  تحقيــق 

كفــاءة  رفــع  فــي  المتمثلــة  االســتراتيجية 

التبــادل التجــاري خــال العــام 2021م، وأســهمت 

الهيئــة  مســيرة  تعزيــز  فــي  اإلنجــازات  تلــك 

كممكــن محــوري فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 

2030، عبــر المســاهمة فــي االرتقــاء بمكانــة 

المملكــة التنافســية فــي تيســير حركــة التبــادل 

االســتثمارات  واســتقطاب  الدوليــة  التجــاري 

الوطنيــة والخدمــات  الصناعــة  لتطويــر قطاعــي 

التــي  اإلنجــازات  أبــرز  يلــي  وفيمــا  اللوجســتية. 

رفــع  هــدف  مســتوى  علــى  الهيئــة  حققتهــا 

التجــاري: التبــادل  وفاعليــة  كفــاءة 

افتتـــاح منفـــذ الربـــع الخالي بيـــن المملكة 	 

العربية الســـعودية وســـلطنة عمان والبدء 

بـتـقـديـم خدماتها للمسافرين الــقــادمــيـن 

والـمــــغادرين مـــن المملكـــة، وتــيــســيـــــر 

إجـــــراءات حــركــــــة الشـــاحنات والمركبات، 

وتنظيـــم التصديـــر والتوريد بيـــن البلدين.

الفســـح 	  إنشـــاء مركـــز رئيســـي لعمليـــات 

)مـــركـــز   الــعــمـليات       الجمركية  الموحد( 

لتقديـــم خدمـــات شـــمولية موحـــدة ذات 

لمعالجـــة  عاليـــة  وجـــودة  ودقـــة  ســـرعة 

البيانـــات الجمركيـــة للعمـــاء ابتـــداًء مـــن 

اســـتام البيـــان الجمركي، والقيـــام بعمل 

اإلجـــراءات المختصـــة، وانتهـــاًء بالتحويـــل 

للتحصيـــل وفســـح البيـــان الجمركي ودمج 

جـمـيــــع الـمـنـافـذ فـي مــركـــــز الـعـمـلـيـات 

الجمركيـــة الموحد وتطبيـــق نموذج عمل 

موحد وتفعيل دور الموظف الشـــامل كما 

يســـاهم المركز في رفع مســـتوى الخدمة 

وتحســـين تجربـــة العميل وكذلك تبســـيط 

إجراءات الفســـح الجمركـــي وتقليل الفترة 

للفســـح. الزمنية 

إعادة هندســـة بعـــض اإلجـــراءات التي نتج 	 

عنهـــا إلغـــاء البنـــود الجمركية التـــي تخضع 

المدنـــي  للطيـــران  العامـــة  الهيئـــة  لرقابـــة 

المشـــاركة فـــي لجنة إعـــادة دراســـة البنود 

المقيـــدة والممنـــوع اســـتيرادها وتصديرها 

واالنتهـــاء مـــن تحديـــث البنـــود مـــع كافـــة 

الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة. ولفهم 

مشـــاكل اإلجـــراءات فقـــد تـــم عقـــد ورش 

عمـــل مع هيئة الغذاء والـــدواء للمخلصين 

الجمركييـــن لبحـــث التحديـــات مـــن جميع 

األطـــراف. وقـــد تمـــت معالجـــة الكثيـــر من 

التحديات في آلية فســـح الخضـــار والفواكه 

مـــع وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة وهيئة 

الغـــذاء والـــدواء. وتـــم االتفـــاق علـــى آلية 

هيئـــة  مـــع  المســـتعملة  الســـلع  فســـح 

المواصفـــات والمقاييس والجـــودة. وإعداد 

مـــع  للتعامـــل  مشـــتركة  آليـــة  واعتمـــاد 

البضائـــع المتروكـــة فـــي المنافـــذ البحريـــة 

مـــع الهيئـــة العامـــة للموانئ. وتـــم تطوير 

الســـائبة. الطرود  إجـــراءات 

رفع كفاءة وســـرعة عمليات الفســـح حيث 	 

التقنـــي مـــع وزارة  بالربـــط  الهيئـــة  قامـــت 

الغـــذاء  وهيئـــة  والزراعـــة  والميـــاه  البيئـــة 

والـــدواء وإتمـــام متطلبـــات الربـــط التقني 

نتائـــج  الســـتام  االتصـــاالت،  هيئـــة  مـــع 

وأذونـــات الفســـح بشـــكل آلـــي.

إطاق مشـــاريع تحســـين اإلجراءات لســـابر 	 

حيـــث تـــم إطـــاق خدمـــة تســـديد تعهـــد 
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عـــدم التصرف لســـابر آلًيـــا، وإطاق شاشـــة 

صاحيـــة االســـتثناء مـــن ســـابر للموظـــف 

الجمركـــي وإطـــاق خدمـــة ربـــط الصـــادر 

بالـــوارد لاســـتثناء من ســـابر.

لتشـــغيل 	  االتفاقيـــات  مـــن  عـــدد  توقيـــع 

التبـــادل  تدعـــم  والتـــي  اإليـــداع  منطقـــة 

التجـــاري )تفاصيلها في قســـم الشـــراكات 

االســـتراتيجية(.

افتتـــاح ســـوق حـــرة جديـــدة فـــي مطـــار 	 

بجـــدة. الدولـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 

لاســـتيراد 	  التعليميـــة  “الرحلـــة  إطـــاق 

الجـــوي والبـــري والبحـــري” عبـــر موقعهـــا 

للمنشـــآت  تتيـــح  والتـــي  اإللكترونـــي، 

والعامليـــن في هـــذا المجـــال والمهتمين 

معرفـــة كافة التفاصيـــل المتعلقة بعملية 

وذلـــك  وإجراءاتـــه،  وطرقـــه  االســـتيراد 

بطريقـــة تفاعلية تحتوي علـــى فيديوهات 

وأســـئلة، بهدف تســـهيلها وتبسيطها على 

الجميـــع.

عملت الهيئة على تيســـير األعمال وفســـح 	 

الحكومية  الجهـــات  لفعاليـــات  اإلرســـاليات 

للترفيـــه،  العامـــة  الهيئـــة  الرياضـــة،  )وزارة 

االتحـــاد  اإلبـــل،  نـــادي  الصقـــور،  نـــادي 

الســـعودية  الهيئـــة  للهجـــن،  الســـعودي 

االصطناعـــي(. والـــذكاء  للبيانـــات 

المســـاهمة في تفعيل منهجيـــة التعامل 	 

مـــع المنتجات االســـتهاكية في سلســـلة 

اإلمـــداد الخاضعة لكفـــاءة الطاقـــة وذلك 

بالمشـــاركة فـــي تبـــادل المعلومـــات بيـــن 

العاقة. ذات  الجهـــات 

لمنتجـــات 	  العينـــات  إحالـــة  نســـبة  زيـــادة 

كـفــــاءة الــــطاقة )كفاءة ,سامة( بنسبة 

)	3%( عـــن العام الســـابق، وإحالة العينات 

لمنتجـــات كفـــاءة الطاقـــة )كفـــاءة( زادت 

بنســـبة )110%( مقارنـــة بالعـــام الماضـــي.

الجمركيـــة 	  التعرفـــة  نظـــام  تحديـــث  تـــم 

لتقليـــل احتماليـــة الخطأ في تحديـــد البند 

الجمركـــي لإلرســـاليات عن طريـــق معالجة 

التعريفـــات الجمركية المتداخلـــة والثغرات 

المحتملـــة فـــي الهيكل الحالي وتســـهيل 

للســـلع.  الجمركـــي  البنـــد  تحديـــد  عمليـــة 

ويهـــدف المشـــروع إلـــى أن يكـــون جدول 

الجديـــد  المتكاملـــة  الجمركيـــة  التعرفـــة 

المنســـق  النظـــام  جـــدول  مـــع  متوافًقـــا 

الجمركية  الـتـعـريــــفة  وجـــــدول  الـدولـــــي 

الموحـــدة. الخليجيـــة 

المـــواد 	  إتـــاف  مشـــروع  وتنفيـــذ  طـــرح 

الــــمـــــــواد  إتـــــاف  الـخـطــــرة ومـــــشــــروع 

الـمـغـشـوشــــة والـمـقـلــــدة لشـــركة )آفاق 

البيئـــة(. وذلك مـــن ضمن الجهـــود إلتاف 

المـــواد الخطـــرة والتخلص مـــن المتروكات 

المقلـــدة والمغشوشـــة والمتكدســـة في 

المســـتودعات.
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األنشطة 
واإلنجازات

02
02

المســـاهمة في تفعيـــل منهجية التعامل 	 

مع المنتجات االســـتهاكية في سلســـلة

تدريـــب المعاينيـــن المختصين فـــي جميع 	 

المنافـــذ الجمركيـــة على اســـتخدام أدوات 

اإلرســـاليات  علـــى  للكشـــف  المعاينـــة 

الخاضعـــة إلشـــراف الهيئـــة العامـــة للغذاء 

والـــدواء. وتطويـــر قـــدرات الموظـــف في 

الموحـــد  الـجـمــــركية  الـعـمـلـيــــات  مـركــــز 

لتمكينـــه مـــن التعامل مع جميـــع البيانات 

وجميع المتطلبـــات الجمركية دون الحاجة 

إلـــى الرجـــوع إلـــى المنفذ.

تطويـــر وتحســـين إجـــراءات التصديـــر مـــن 	 

المينـــاء الجـــاف.

اعــتـــمــاد االسـتــراتيجية اللوجستية للهيئة 	 

من اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية.

تــطويــــــر إجـــــراء الـــمــســـافـنــــة للـــوكاء 	 

الماحييـــن وتمكينهم مـــن الحصول على 

موافقـــة آلية بمتوســـط 	 دقائق من وقت 

الطلب. تقديـــم 

2 - التبادل التجاري

تيسير الفسح والتجارة

اعتمـــاد تشـــغيل المرحلـــة األولـــى لمبنى 	 

الشـــحن الجوي الجديد لشـــركة ســـال في 

مطـــار الملـــك عبدالعزيز الدولـــي بجدة.

تفعيل اتفاقيـــة التير )اتفاقيـــة النقل البري 	 

الدولـــي( في منفذ ســـلوى ومنفذ جســـر 

فــهــد. الــمـلك 

اعتماد تشغيل مبنى شـــركة ناقل كمبنى 	 

نقـــل ســـريع فـــي مطـــار الملـــك عبدالعزيز 

الدولي.

المشـــاركة بتجربـــة المملكـــة فـــي تطوير 	 

بالتجـــارة  الخاصـــة  الجمركيـــة  اإلجـــراءات 

اإللكترونيـــة عبر الحدود فـــي اجتماع أمانة 

الخليجـــي والـــذي  التعـــاون  دول مجلـــس 

لقـــي إعجاب ممثلـــي دول المجلس وذلك 

فـــي جنـــاح األمانـــة فـــي معرض اكســـبو 

2020م. دبـــي 
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األنشطة 
واإلنجازات

02
02

الصادر 	  للبيان  الجمركي  البيان  رسوم  إلغاء 

لدعم منظومة التصدير.

عــدد الـمـنـشـآت الـمـنـضـمة لبرنامج أولوية 

)المشغل االقتصادي المعتمد السعودي(

198 مـنـشـأة تـجـاريـة

2 - التبادل التجاري

تيسير الفسح والتجارة
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األنشطة 
واإلنجازات

03
03

قامت   2030 الــمــملكة  رؤيـــة  مـــن  انـطاًقا 

الـــشـــراكــــات  مـــــن  عــــدد  بــعـــقــد  الــهــيـئــة 

االســــتــراتــــيـــجـــيـــة مع جهات في القطاعين 

الـــعــــام والـــخـــاص لـــريــادة أفضل الممارسات 

العالمية في تصميم وتطوير وتشـغـيـل الـبـنية 

الــتــحــتــيــة للــمـنـافذ ولتعزيز اقتصاد المملكة 

وتــيــســيــر جــمــيــع عــمــليات العبور البرية بـيـن 

الــمــمـلــكــة والـــدول الـمجاورة، باإلضافة إلى 

تشغيل وتسليم عدد من المرافق المهمة في 

المنافذ الجوية والبحرية. 

كما عملت الهيئة على تحديث خططها لتطوير 

الــمــنــافـــذ الـــبـــريـــة حـــيـث ركـزت في خطتها 

قــصــيــرة الــمــدى على تطوير عدد من المنافذ 

منفذ  الخالي،  الربع  منفذ  أهمها  من  الحيوية 

ومنفذ  سلوى  منفذ  الحديثة،  منفذ  البطحاء، 

الخفجي سعيًا مـنـها فـــي الــمــســاهمة في 

المملكة  لــتــحــويل  الرؤية  برامج  أحد  تحقيق 

تــســتغل  عــالــمــيــة،  لوجستية  منصة  إلى 

مـوقـعـهـا االسـتـراتـيـجـي الـذي يـــربـــط القارات 

الثاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا. 

3 - تطوير المنافذ البرية

ومن أبرز ما تم إنجازه في عام )2021م(:

▪إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

وشبكة الري في منفذ الخفجي

البدء في استكمال أعمال 

منفذ سلوى البري الجديد

االنتهاء من التصاميم إلعادة 

فتح منفذ الخضراء البري

تصميم المنفذ النموذجي  

للخفجي و البطحاء

▪افتتاح الصالة الشاملة بميناء 

جدة اإلسامي

التشغيل العاجل

 لمنفذ الربع الخالي
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األنشطة 
واإلنجازات

03
03

3 - تطوير المنافذ البرية

صور من المشاريع المنجزة في عام )1443/1442هـ( )2021م( 
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4 -  مكافحة التهرب وحفظ األمن 

التهرب الزكوي و الضريبي

تكثــف الهيئــة جهودهــا بالســعي إلــى رفــع االلتــزام الزكــوي والضريبــي مــن خــال إلــزام المكلفيــن بســداد المســتحقات والغرامــات المترتبــة عليهــم عــن 

طريــق كافــة الوســائل الممكنــة مــن التحقيــق فــي حــاالت التهــرب واالحتيــال الــواردة مــن باغــات الجمهــور، والحمــات الميدانيــة التفتيشــية، والجهــات 

الحكوميــة ذات العاقــة، واإلحــاالت مــن داخــل الهيئــة وتحليــل بيانــات المكلفيــن الكتشــاف التهــرب الزكــوي والضريبــي واالحتيــال والتنســيق والتواصــل 

مــع جهــات الضبــط المختصــة حيــال القضايــا الجنائيــة المتعلقــة بالــزكاة والضريبــة، باإلضافــة إلــى مباشــرة باغــات المخالفــات وقيــاس امتثــال المكلفيــن 

مــن خــال التفتيــش الميدانــي. 

األنشطة 
واإلنجازات

03
04

التهريب والممنوعات

تعمــل الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات الخارجيــة ذات العاقــة فــي المراقبــة األمنيــة وتعزيــز ســامة المنافــذ الجمركيــة، ومراقبــة الغــش التجــاري والتقليــد 

ــر  ــال التطوي ــن خ ــاب م ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــدود، ومكافح ــر الح ــد عب ــة النق ــة حرك ــى مراقب ــة إل ــة باإلضاف ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق وحماي

المســتمر لمحــرك المخاطــر واالســتفادة المثلــى مــن التقنيــات األمنيــة لتعزيــز األمــن وحمايــة المجتمــع. إضافــة علــى ذلــك، يتــم دراســة وتحليــل ســلوك 

المســافرين والمســتوردين نتيجــة لتغيــرات األســواق وأي قــرارات مســتحدثة. 
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5 - االعتراضات 

مصلحــة  لــه  لمــن  واللوائــح  األنظمــة  تتيــح 

الهيئــة  مــن  الصــادرة  القــرارات  علــى  االعتــراض 

والقــرارات  واللوائــح  األنظمــة  ألحــكام  تطبيقــًا 

والتعليمــات لــدى األمانــة العامــة للجــان الزكويــة 

والضريبيــة والجمركيــة، علــى أن تكــون قــرارات 

اللجــان نهائيــة وغيــر قابلــة لاعتــراض عليهــا أمــام 

الهيئــة  ســهلت  أخرى،كمــا  قضائيــة  جهــة  أي 

الوصــول إلــى اإلجــراءات التــي يجــب العمــل بهــا 

ــر  ــة عب إبتــدًاء قبــل تصعيــد االعتــراض لــدى األمان

الرســمية. قنواتهــا 

االعتراض والتظلم على الربط الزكوي 

والضريبي:

الهيئــة  مــن  قــرار  شــأنه  فــي  صــدر  لمــن  يجــوز 

ــخ  ــن تاري ــا م ــتين( يوًم ــال )س ــه خ ــراض علي االعت

مــن  الثانيــة  المــادة  لحكــم  إنفــاذًا  بــه،  اإلبــاغ 

المخالفــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل  قواعــد 

األمــر  علــى  بنــاء  الصــادرة  الضريبــة  والمنازعــات 

الملكــي رقــم )040	2( و تاريــخ 21 ربيــع اآلخــر 

1441هـــ ،و علــى الهيئــة أن تبــت فــي االعتــراض 

ــا مــن تاريــخ تقديمــه، فــإذا  خــال )تســعين( يوًم

مــدة  مضــت  أو  االعتــراض  برفــض  القــرار  صــدر 

)تســعين( يوًمــا دون البــت فيــه، للمكلــف خــال 

)ثاثيــن( يوًمــا مــن تاريــخ إباغــه برفــض اعتراضــه 

أمــام الهيئــة أو مضــي مــدة )تســعين( يوًمــا دون 

البــت فيــه، القيــام بــأي ممــا يأتــي:

طلــب إحالــة االعتــراض إلــى اللجنــة الداخليــة 	 

لغــرض التســوية، وفــي حــال رفــض المكلــف 

التســوية  بشــأن  الداخليــة  اللجنــة  قــرار 

قواعــد  فــي  المحــددة  المــدة  مضــت  أو 

إلــى تســوية، جــاز  الوصــول  التســوية دون 

مــن  التظلــم  بدعــوى  التقــدم  للمكلــف 

خــال  الفصــل  لجنــة  أمــام  الهيئــة  قــرار 

بقــرار  إباغــه  تاريــخ  مــن  يوًمــا  )ثاثيــن( 

اللجنــة الداخليــة أو مضــي المــدة المحــددة 

إلــى  الوصــول  دون  التســوية  قواعــد  فــي 

تســوية، وال تشــمل دعــواه مــا قــد يكــون تــم 

التوصــل فــي شــأنه إلــى تســوية مــع اللجنــة 

الداخليــة.

ــة 	  ــام لجن ــرًة أم ــم مباش ــوى التظل ــة دع إقام

ــل. الفص

األنشطة 
واإلنجازات

03
05

االعتراض والتظلم على قرارات التحصيل/ 

التغريم  الجمركية:

ــل  ــرارات التحصي ــى قــ ــراض عــلـــ ــون االعـــتــــ يــكـــ

والتغريــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن)	14( 

لــدول  الموحــد  الجمــارك  نظــام  مــن  و)	14( 

ــه  ــادق علي ــج المص ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/41( وتاريــخ 03 ذو 

بالمرســوم  عليــه  والمعــدل  1423هـــ،  القعــدة 

الملكــي رقــم )م/14( وتاريــخ 	2 محــرم 1443 هـ، 

وفقــًا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

مــن   )14	( والمــادة   )14	( المــادة  مــن  )ب( 

النظــام ذاتــه.
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والــذي  البشــري  المــال  بــرأس  الهيئــة  تعنــى 

أهدافهــا  تحقيــق  نحــو  محورًيــا  محــرًكا  يعــد 

االســتراتيجية، وتســعى لخلــق بيئــة رائــدة تحقــق 

توجهــات الهيئــة وتطلعاتهــا وتلبــي احتياجــات 

الموظفيــن  لتطويــر  تســعى  كمــا  منســوبيها. 

المميــزة  والخبــرات  الكفــاءات  واســتقطاب 

وتقديــم التدريــب والتأهيــل المســتمر للرفــع مــن 

كفــاءة موظفيهــا. حيــث حققــت الهيئــة العديــد 

مــن اإلنجــازات علــى الصعيــد المحلــي والعالمي، 

وتّوجــت بعــدد مــن الجوائــز أهمهــا: 

 	 )Best Innovative HR Initiative( جائزة

 	 Most distinctive learning and( جائــزة 

Development Strategy( ألكــاديـــمـــيـــــة 

الــــزكاة والـــضـــريــبــــة والجمــارك ممــا يؤكــد 

ــزها فــي تطويــر الكفــاءات.  ــلى تــمــيـ عـ

جميــع  تحويــل  علــى  الهيئــة  عملــت  كمــا 

إلــى  واإلدارات  بالموظفيــن  الخاصــة  الخدمــات 

عمليــات إلكترونيــة بهــدف رفــع ســرعة وجــودة 

ــواد  ــن الم ــد م ــذت العدي ــة، ونف ــال الداخلي األعم

مــن  والتــي  والموظفيــن  للقيادييــن  التوعويــة 

شــأنها تعريــف وتســهيل فهــم إجــراءات عمليــات 

البشــري. المــال  رأس 

تعمــل الهيئــة علــى رفع مســتوى الكفــاءات من 

ــم برامــج تدريبيــة عامــة ومتخصصــة  خــال تقدي

والكفــاءة  الوظيفــي  األداء  مســتوى  لتعزيــز 

اإلنتاجيــة والتــي بدورهــا تســاهم فــي تنميــة 

ومســتوى  لمنســوبيها  المهــارات  وتطويــر 

أداء  مســتوى  علــى  ينعكــس  والــذي  أدائهــم 

المنشــأة بأكملهــا. حيــث تــم إطــاق نظــام إدارة 

النظــام  التدريــب عبــر  إجــراءات  التعلــم وأتمتــة 

 )	,		1( تدريــب  وتــم  للموظفيــن  الداخلــي 

موظًفــا. كمــا اعتزمــت الهيئــة علــى خلــق فــرص 

تدريــب وتأهيــل لخريجــي الجامعــات الســعودية 

التدريــب  برنامــج  دعــم  خــال  مــن  والعالميــة 

التعاونــي ألكثــر مــن )0	2( طالًبــا وطالبــة مــن 

مبــدأ  لتحقيــق  الســعودية  الجامعــات  مختلــف 

ومنشــآت  التعليــم  مؤسســات  بيــن  التكامــل 

ســوق العمــل والتــي تعــد خطــوة بنــاءة تعــود 

علــى الطلبــة بالنفــع.

يســاهم  الموظــف  بــأن  الهيئــة  إيمــان  ومــن 

الهيئــة  أهــداف  لتـــحقيق  رئــيــســــي  بــشكـــــل 

الــزكاة  أكاديميــة  الهيئــة  فتوفــر  االســتراتيجية 

والضريبــة والجمــارك، وتتلخــص رســالة أكاديميــة 

حلــول  بتقديــم  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة 

خــال  مــن  للموظفيــن  والتطويــر  التعلــم 

المطلوبــة  والمهــارات  بالمعــارف  تزويدهــم 

وتقديــم االستشــارات المهنيــة لضمــان التطــور 

القــادة  لتأهيــل  وتهــدف  المســتمر  المهنــي 

واإلداريــة  القياديــة  والمعــارف  بالمهــارات 

نظــام  أطلقــت  كمــا  للمســتقبل.  وإعدادهــم 

إجــراءات  أتمتــة  علــى  وعملــت  التعلــم  إدارة 

للهيئــة. الداخلــي  النظــام  عبــر  التدريــب 

التعلم والتطور المهني 

تعمــل الهيئــة علــى المســاهمة فــي تحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية للمملكــة ضمــن رؤيــة 

المملكــة 2030 ومشــاركة الهيئــة ببرنامــج بنــاء 

الكفــاءات والــذي يتيــح فرصــة لتدريــب وتأهيــل 

والعالميــة  الســعودية  الــجـامـــعات  خــريــجــــي 

للــمســاهــمــــة فـــــي الـتـنـمـيـــة االجـتـمــاعـيـــة 

والبشــرية لارتقــاء بالكفــاءات الوطنيــة، حيــث 

تدريــب  برامــج  ضمــن  المتدربيــن  إلحــاق  تــم 

ذوي  تدريــب  شــركاء  مــع  بالتعــاون  مكثفــة 

ــة  ــاالت الهيئ ــي مج ــة ف ــة متخصص ــرات عالمي خب

العمــل  رأس  علــى  عمليــة  مهــام  وإعطائهــم 

برنامج بناء الكفاءات 

األنشطة 
واإلنجازات

03
06
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برنامج بناء الكفاءات 

لتمكيــن المتدربيــن بمهــام وخدمــات الهيئــة الكتســاب المهــارات وتأهيلهــم للمنافســة فــي ســوق العمــل. حيــث تــم تخريــج )		1( متدرًبــا ومتدربــة فــي 

المراحــل الثاثــة األولــى للبرنامــج علــى المســارات المعتمــدة. كذلــك انطــاق المرحلــة الرابعــة مــن البرنامــج فــي شــهر ســبتمبر 2021م بعــدد متدربيــن 

أكثــر مــن الدفعــات الســابقة. وتــم اختيــار )100( متــدرب ومتدربــة مــن أصــل )0	11,0( متقدًمــا للبرنامــج.
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تســعى الهيئــة لخلــق بيئــة عمــل داعمــة وفّعالــة 

ومبتكــرة  متنوعــة  حلــول  تنفيــذ  خــال  مــن 

اســتثماًرا  يشــكل  والــذي  الموظفيــن،  لرعايــة 

لثقافــة  واســتجابًة  البشــرية،  مواردهــا  فــي 

الوظيفــي.  واالرتبــاط  اإللهــام  وتعزيــز  العمــل 

تــم إطــاق برنامـــج جســـور المختــص بتعزيــز نمط 

الحيـــاة المتـــوازن ودعـــم احتياجـــات موظفــي 

الهيئــة األساســية فـــي جميـــع الفـــروع، ويشــمل 

ــي:  ــارات ه ــاث مس ــج ث ــذا البرنام ه

الدعــم  لتوفيــر  خدمــات  عــدة  الهيئــة  تقــدم 

مــــع  بــالــتــعــــاون  الذاتيــة  والرعايــة  النفســي 

مـتـخـصـصـيـــن.  واسـتـشـــاريين  أخــصــائــيــــين 

فــي: الخدمــات  هــذه  وتكمــن 

ــة: برامــج تشــمل جلســات فرديــة  البرامــج الفردي

وذلــك  للموظــف  واإلرشــاد  العــاج  لتقديــم 

للحديــث عــن التحديــات التــي قــد تواجهــه والتــي 

الـنـفـــسية  حـــيـــاتــــه  عــلـــــى  ســلبًيا  تؤثــر  قــد 

واألســرية. واالجتماعيــة 

البرامــج الجماعيــة: برامــج تشــمل ورش عــمــــل 

بــاألداء  خاصــة  ورش  لتقديــم  جــمــاعــيــــة 

مسار الدعم النفسي والرعاية الذاتية:

بيئة العمل 

ــة  ــارات الحياتي ــية والمه ــة النفس ــي والصح المهن

. لمختلفــة ا

بتقديــم  مـــــخــتــــصة  مــنـــصـــــة  جســور:  منصــة 

ــارات  ــين كاالستش ــارات للــمــوظــفـ ــدة اســتـشـ ع

واألســرية. والنفســية  االجتماعيــة 

الفعاليــات والحمــات التوعويــة: برامــج توعويــة 

تكــون  قــد  والتــي  العالميــة  باألحــداث  خاصــة 

ــر علــى نفســية الموظفيــن. إضافــًة إلــى  لهــا تأثي

ذلــك، تشــمل هــذه الفعاليــات تقديــم الرســائل 

التحفيزيــة بشــكل دوري وذلــك علــى منصــات 

التواصــل.

تتضمــن  جماعيــة  برامــج  الدعــم:  مجموعــات 

مــشـــاركـــــة الــمـــوظــفــيــن اهــتــماماتهم حول 

مــوضــــوع مـعـيـــن وذلــك تــحــــت إدارة مدربيــن 

مستشــارين. أو  متخصصيــن 

تقــدم الهيئــة عــدة خدمــات طبيــة لمنســوبيها 

متكامــــل  طبــــي  فريــــق  مــع  بالتعــاون  وذلــك 

وتكمــن  الهيئــة.  مقــر  داخــل  يتواجــد  والــذي 

فــي: الخدمــات  هــذه 

مسار الرعاية الصحية والدعم الطبي :مسار اإلرشاد المهني والتطور الذاتي:

األنشطة 
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تقــدم الهيئــة عــدة خدمــات استشــارية مهنيــة 

بالتعــاون مــع متخصصيـــن فــي اإلرشــاد المهنــي 

والتطويــر الذاتــي. وتكمــن هــذه الخدمــات فــي:

الــدعــــم  لـتـقـديـــم  برامــج  الفرديــة:  البرامــج 

واإلرشـــــاد الــمــهــنــــي للموظفين ومســاعدتهم 

نقــاط  وتحســين  قوتهــم  نقــاط  تعزيــز  فــي 

أســلوب  اســتخدام  إلــى  إضافــًة  ضعفهــم. 

العالميــة  والمقاييــس  الشــخصي  التمكيــن 

الكتشاف المحفــــزات الشــــخصية التــــي قد تؤثــــر 

بشــــكل إيجابــي علــــى أداء الموظــف المهنــــي.

البرامــج الجماعيــة: برامــج إرشــادية لدعــم التطــور 

وكيفيــة  الوقــت،  كإدارة  والمهنــي  الذاتــي 

مــع  التعــاون  وكيفيــة  الضغــوط  مــع  التعامــل 

العمــل. فــرق 

تـوعـويــــة خاصــة  بــرامــــج  التوعويـــة:  الحمـــات 

بمهــارات التطــور ورفــع الوعــي لــدى الموظفيــن 

بشــكل دوري وذلــك عبــر منصــات التواصــل وتــم 

عقــد )		3( جلســة إرشــاد مهنــي, وكان عــدد 

 .)	3( بيركمــان  مســتفيدي مقيــاس 



75

الخدمات التمريضية طيلة ساعات العمل
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6 -رأس المال البشري

تطوير وتحسين إجراءات عمليات رأس المال البشري 

برنامج دعم التمويل السكني 

مركز اتصال رأس المال البشري

ــى  ــارك عل ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــت هيئ عمل

تطويــر وتحســين إجــراءات عمليــات رأس المــال 

وتوثيقهــا  اإلجــراءات  جميــع  وحصــر  البشــري 

بيانــات توضــح مخطــط  للحصــول علــى قاعــدة 

خــال  مــن  اســتطاعت  إجــراء.  لــكل  التشــغيل 

للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ذلــك مقارنــة سياســات 

للجمــارك  العامــة  الهيئــة  بسياســات  والدخــل 

تــم إطــاق برنامــج القــروض الســكنية لموظفــي هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك المســتحقين ضمــن اســتراتيجية المزايــا والمنافــع وتــم االنتهــاء مــن 

إطــاق مرحلتيــن حتــى اآلن مــن المشــروع حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المرحلــة األولــى والثانيــة )	22( موظًفــا.

إنشــاء مركــز اتصــال موحــد لتقديــم خدمــة ذات جــودة وســرعة لزيــادة رضــا الموظفيــن مــن خــال الــرد علــى جميــع االستفســارات وتلبيــة طلبــات 

الموظفيــن. ومــن أبــرز اإلحصائيــات مــا يلــي:

الــزكاة  والخــروج بأفضــل مقتــرح يمثــل هيئــة 

والضريبــة والجمــارك بحيــث يتماشــى مــع أفضــل 

ــى العمــل بشــكل  ممارســات الســوق. إضافــًة إل

ــد اإلجــراءات  ــة لتوحي دقيــق مــع اإلدارات المعني

والخــروج بأفضــل دليــل إجــراء لــكل عمليــة فــي 

رأس المــال البشــري ووضــع خطــط زمنيــة لهــا 

تتماشــى مــع احتيــاج الهيئــة وســوق العمــل. 

جديــدة  سياســات  الهيئــة  اســتحدثت  حيــث 

معتمــدة تتماشــى مــع ســوق العمــل كان أبرزها 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر سياســة معادلــة 

الشــهادات المهنيــة، وسياســة العمــل عــن بعــد، 

وسياســة االدخــار وغيرهــا مــن السياســات. كمــا 

تــم نشــر هــذه السياســات علــى منصــة ديــوان 

الداخليــة لتكــون متاحــة لكافــة الموظفيــن.

معدل االستقبال اليومي للمكالماتنسبة االستجابةعدد المكالمات منذ إطاق المشروع

 31 مكالمة90% +7.9 ألف مكالمة
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7 - المخاطر واستمرارية األعمال 

تعمــل الهيئــة علــى تكثيــف جهودهــا لمتابعــة 

وضمــان  المكلفيــن،  بالتــزام  الخاصــة  المخاطــر 

اســتمرارية األعمــال والمخاطــر التشــغيلية وأمــن 

معتمــدة  بالمنظومــة.  الخاصــة  المعلومــات 

ومعالجــة،  وتقييــم  تحديــد  آليــات  علــى  بذلــك 

للوصــول إلــى الحــد المقبــول مــن درجــة تقبــل 

المخاطــر. 

كمــا عملــت الهيئــة علــى حصــر أبــزر مســتويات 

والضريبــة  بالــزكاة  الخاصــة  األساســية  المخاطــر 

نمــاذج  وبنــاء  الدمــج  عمليــة  بعــد  والجمــارك 

ســاهمت بحصــر المســتوردين والمخلصيــن غيــر 

تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  للمعالجــة،  الـملـتـزمـيـــن 

مخرجــات المشــاريع القائمــة والمرتبطــة بتطويــر 

الجمــارك. إجــراءات 

اســتمرت الهيئــة فــي تطويــر محــرك المخاطــر 

مــن خــال تطويــر عــدد مــن النمــاذج والمؤشــرات 

للــزكاة والضرائــب. كذلــك تــم تطويــر عــدد مــن 

باإلضافــة  الجمركيــة  األعمــال  تخــص  النمــاذج 

إلــى بنــاء بطاقــة درجــة خطــورة المســتوردين.

إلــى  الــزكاة الضريبيــة والجمــارك  تحــرص هيئــة 

ممارســة  وتحســين  األمنــي  الجانــب  تعزيــز 

اإلجــراءات  وتســهيل  التجــارة  وتيســير  األعمــال 

الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة لقطــاع األعمــال. 

ــة  ــزم الهيئ ــا، تعت ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ولتتمك

المخاطــر  إلدارة  محكمــة  ممارســات  ترســيخ 

فــي جميــع وحداتهــا الوظيفيــة، لذلــك تعتمــد 

الهيئــة  داخــل  المؤسســية  المخاطــر  سياســة 

التــي  الثاثــة  الدفــاع  خطــوط  منهجيــة  علــى 

تحــدد أدوار ومســؤوليات فــرق العمــل المختلفــة 

وحدودهــا وطــرق التنســيق بينهــا لرفــع مســتوى 

فاعليــة اإلجــراءات الرقابيــة والترتيبــات االحترازيــة 

لرصــد المخاطــر ومعالجتهــا علــى النحــو المحــدد 

المؤسســية. المخاطــر  إدارة  حوكمــة  فــي 

المخاطــر  إدارة  حوكمــة  هيــكل  يعتمــد 

المؤسســية لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 

علــى مبــادئ المســؤولية والمســاءلة الواضحــة 

عمــل  وعاقــات  إبــاغ  عمليــات  مــع  والصريحــة 

محــددة بيــن الوحــدات الوظيفيــة واإلدارة العليــا 

المخاطــر بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  ومجلــس 

المخاطر المؤسسية لرأس المال البشري

محرك المخاطر
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8 -الشراكات االستراتيجية

قــامـــــت الــهــيــئــــة بإشــــراك أصــــحاب الـمــصـلـحة 

مـــن وزارات وهــيــئـــات ومــــؤسسات حكوميــة 

ومؤسســات تعليميــة وقطــاع خــاص وغيرهــم 

فـــي  دورهــا  لتفعيــل  المصلحــة  أصحــاب  مــن 

منظومـــة الـــزكاة والضريبــــة والجمــارك، والعمــل 

على تطويـــر اللوائــح واألنظمة وتحســين تجربــة 

العمــاء وتبــادل البيانــات ونقــل المعرفــة وبنــــاء 

الكفــاءات وتطويرهــا لتغطيــــة جميــع المجاالت 

الــــزكاة والضريبــــة والجمــارك  فــــي  األساســية 

بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية.

الشــركاء  مــع  العمــل  علــى  الهيئــة  ولحــرص 

االســتـــراتــيــجــيـيـــن الـــذين يســاهمون بدورهــم 

ــة  ــم الهيئ ــي دع ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

للقيــام بأعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية 

المرتبطــة برؤيــة المملكــة 2030، قامــت الهيئــة 

شــراكة   )2	( عــدد  بعقــد  2021م  عــام  فــي 

اســتراتيجية، ليصــل عــدد الشــركاء االســتراتيجيين 

عــام  منــذ  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  لهيئــة 

اســتراتيجي.  شــريك   )11	( إلــى  	201م 

الشـــركاء  مـــع  بالتعــاون  الهيئــة  قامــت  كمــا 

المجــاالت،  مـــن  العديـــد  فـــي  االســتراتيجيين 

تعزيــــز  العــام  لهــذا  المجــاالت  تلــك  وشــملت 

وتوســــيع الشــراكات مــــن أجــل تكامــل البيانــات 

ــادل  ــر تبـ ــات الحكوميــــة والخاصـــة عبـ مــــع الجهــ

ــن  ــد مــ ــع العديــ ــط اإللكترونــي مـ ــات والربـ البيانـ

الجهــــات، إضافــًة إلــى مشــــروع الشـــراكة مــــع 

برامــج  وتطويــر  الخبــرات  لتبــادل  الجامعـــات 

تعليمــي  منهجــي  كتــاب  وتأليــف  مشــتركة 

فــي مجــال الــزكاة والضرائــب إضافــًة إلــى تطويــر 

والضريبــة  بالــزكاة  خاصــة  منهجيــة  مســارات 

ــج  ــاق برنام ــم إط ــث ت ــة حي ــبة الضريبي والمحاس

المحاســبة  فــي  األعمــال  إدارة  ماجســتير 

ــة  ــي الهيئ ــن موظف ــدد م ــاث ع ــة، وابتع والضريب

أيًضــا  التعــاون  مجــاالت  وشــملت  للبرنامــج، 

الدخــول فــــــي شــــــراكات لــتــوطــيــــن وظائــف 

الــتــخــلـيـــص الـجـمـركـــي والـتـــدريب والتأهيــل 

بيــن  المثمــر  التعــاون  إلــى  إضافــًة  للكفــاءات، 

فــي  االســتراتيجيين  الشــركاء  وبعــض  الهيئــة 

المشــتركة. والمشــاريع  المبــادرات 

عدد الشراكات االستراتيجية 

لعام 2021م

25

إجمالي عدد الشراكات 

االستراتيجية 

115
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9 - العالقات الدولية

االتفاقيات الدولية

من  عدًدا  لتحقيق  دولًيا  حضورها  الهيئة  عززت 

أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بجلب 

رؤوس األموال األجنبية لاستثمار، باإلضافة إلـى 

لاستثمارات  ضريبيــة  إعفــاءات  علــى  الحصـول 

تبــادل  وكذلــك  الــدول،  هــذه  فــي  الحكوميــة 

الهيئة  بيـن  والجمركية  الضريبيـة  المعلومــات 

قواعد  ولتوفير  األخرى.  الــدول  فـي  ونظيراتهـا 

حـق  لهـا  التـي  الـدول  ماهيـة  عــن  واضـحـة 

بكيانــات  المتعلــق  الدخــل  علـى  الضريبـة  فـرض 

التــي  األنشطة  مــن  والمتحقـق  وأشــخاص 

الدولتيـن  كلتـا  فــي  الحــدود  عبــر  بهــا  تقــوم 

فــي  االزدواجية  عـدم  ولضمـان  المتعاقدتيـن، 

فــرض الضريبــة بيــن الــدول التــي ترتبــط بذلــك 

النشــاط، حيث بلغ عدد اتفاقيات تجنب االزدواج 

عدد  تاريخه  حتى  والنافذة  الموقعة  الضريبي 

)		( اتفاقية، منها عدد )3( اتفاقيات دخلت حيز 

نفس  خال  ووقعت  2021م،  عام  خال  النفاذ 

واحدة  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  العام 

تاريخه، كما وقعت  النفاذ حتى  ولم تدخل حيز 

المتبادلة  والمساعدة  للتعاون  اتفاقيتين  الهيئة 

في المسائل الجمركية خال عام 2021م وبلغ 

الموقعة  الجمركي  التعاون  اتفاقيات  إجمالي 

لتعزيز  تهدف  والتي   )	( تاريخه  حتى  والنافذة 

التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق 

األنظمة الجمركية.

وإدراًكا مــن الـهـيـئـة للــدور الـهـــام الـذي تلعبــه 

االتــفـاقـيـات الـدولـيـة فـــي الـتـنـميــة االقتصادية 

مــن نـاحـيـــة تـيـسـيـر حـركــة االستثمار والتجــارة 

بالتفـاوض مـع  تقـوم  الهيئـة  فـإن  الحــدود،  عبــر 

مــمـثـلــي الـــدول الــتـــي تـرتبـط معهـا المملكـة 

ومـن  هامــة،  واســتثمارية  اقتصاديـة  بعاقـات 

ضــمــن األعــمــال الــتــي قــامـت بهـا فـي مجـال 

االتفاقيات الدوليـة مـا يلــي:

دخول اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين 	 

النفاذ  حيز  الجابون  وجمهورية  المملكة 

بتاريخ 01 فبراير 2021م.

دخول اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين 	 

النفاذ  حيز  سويسرا  وجمهورية  المملكة 

بتاريخ 01 أبريل 2021م.

الضريبي 	  االزدواج  تجنب  اتفاقية  دخول 

النفاذ  حيز  التفيا  وجمهورية  المملكة  بين 

بتاريخ 01 يوليو 2021م.

االتفاقيات:

ورش العمل والندوات والمشاركات:

 عـقد عـدة ورش عمل عن بعد بالتعاون مع 	 

إدارة اإليرادات والجمارك البريطانية.

عقد ندوات عــن بـعـد تـتـعلق بمبادرة الحزام 	 

والطريق.

األنشطة 
واإلنجازات

بين 	  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  توقيع 

المملكة والعراق في تاريخ 31 مارس 2021م.

اســتــكــمــال جــمــيــع اإلجـــراءات النظامية 	 

االزدواج  تجنب  اتفاقية  لدخــول  الازمـــة 

الضريبي بين المملكة وتايوان حيز النفاذ.

اســتــكــمــال جــمــيــع اإلجــراءات الــنظامية 	 

الازمـــة لــــدخـــول اتــفــاقية تجنب االزدواج 

الضريبي بين المملكة والعراق حيز النفاذ.

تــوقــيــع اتــفــاقـيـة بـيـن جمهورية أذربيجان 	 

والمملكة العربية حول التعاون والمساعدة 

المتبادلة في المسائل الجمركية.

تـوقـيـع اتـفـاقـيـة بـيـن جمهورية سنغافورة 	 

والمملكة العربية حول التعاون والمساعدة 

المتبادلة في المسائل الجمركية.

03
09
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أعمال أخرى:

قانون 	  مواد  تعديل  اعتماد  في  المساهمة 

الجمارك الموحد بدول المجلس.

تنفيذ البرنامج السعودي اإلقليمي للتدريب 	 

عــن بـعــد خــال أزمـــة جـائـحـة كـورونا لدعم 

بـــالتعاون 	  بــعـــد  عـــن  عــمـــل  ورش  عـــقـــد 

مع صندوق النقد الدولي.

الــمــشـــاركـــة فـــي االجــتــمــاعـــات الدورية 	 

بــدول الــمــجـلس )لـــجــنـــة الـتعاون المالي 

واالقــتــصادي، لــجــنــة رؤساء أجهزة الزكاة 

واألجــهـــزة الــضــريــبــيــة، فريق عمل النظام 

الضريبي الموحد(.

الــمــشـــاركـــة فـــي اجــتــمـــاعـــات الــجـهـات 	 

الــحــكـــومــيـــة الخاصة بمراجعة السياسات 

لدى  عضويتها  إطار  في  للمملكة  التجارية 

.)WTO( منظمة التجارة العالمية

الــمـــشــاركــة فـــي االجـــتـــمـــاعــات الدورية 	 

لــمــنــظــمــة الــتــعاون االقتصادي والتنمية 

فـــي مـــشـــروع مــعالجة التحديات الضريبية 

الناشئة عن رقمنة االقتصاد وتحديد موقف 

الفنية  التطورات والتعديات  المملكة في 

والتشريعية.

شمال  منطقة  إقليم  دول  جمارك  موظفي 

أفريقيا والشرق األدنى واألوسط في مجال 

بناء القدرات.

العمل 	  تفعيل  اتفاقية  لتعديل  ملحق  إعداد 

للبضائع  الدولي  للنقل  الجمركية  باالتفاقية 

بموجب بطاقات النقل البري الدولي )اتفاقية 

النقل البري الدولي 			1م(.

إعداد التقرير الدوري الموحد لمتابعة تطبيق 	 

الكبرى  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  أحكام 

الدول  الــتـجـارة مع  والـمـتـضـمـن إحـصـائـيـات 

األعضاء للعام )2020م- 2021م(.
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10 - تجربة العميل وضمان الجودة

معالجة استفسارات وشكاوى العمالء

مراقبة الخدمات والجودة

المتسوق الخفي

دليل الخدمات للعمالء

تهدف الهيئة إلى رفع مستوى الخدمة ومعالجة 

الخاص   )CRM( نظام  خال  من  العماء،  تذاكر 

مراحلها  جميع  في  العماء  تذاكر  بمعالجة 

ابتداًء من استقبالها في قنوات الهيئة الرسمية 

مع  والمعالجة  التذاكر  تحليل  بوحدة  ومرورًا 

العميل  على  الرد  ثم  ومن  المعنية  اإلدارات 

وأخيرا قياس الرضا عن معالجة التذاكر.

من  واردة  تذكرة  ألف   1	3+ مع  الــتـــعــامل  تــم 

الــعــمـاء عبر قنوات الهيئة الرسمية خال عام 

خال  التذاكر  وإغاق  معالجة  وكانت  2021م، 

الوقت المستهدف )	 أيام عمل( بنسبة )		%(، 

رضا  ونسبة  عمل  يوم   2.4 خال  رد  بمتوسط 

العماء عن معالجة التذاكر )1	%(.

عبر  العماء  طلبات  تنفيذ  في  الهيئة  تلتزم 

اتفاقية  وفق  اإللكترونية  والخدمات  القنوات 

مستوى الخدمة المنشورة في البوابة، وتعمل 

إدارة مراقبة الخدمات والجودة على تتبع طلبات 

األنشطة 
واإلنجازات

03
10

العميل ورحلته في القنوات وإعداد تقارير دورية 

تحت ضوابط ومؤشرات أداء بهدف تحقيق نتائج 

لتحسين  خطط  ووضع  للعماء  عالي  ورضا 

مثل  الهيئة  قنوات  مراقبة  يتم  حيث  الخدمات، 

الـهـاتـف الـمـوحـد، مـواقـع الـتـواصل االجتماعي، 

الصاالت الشاملة وغيرها.

بتطبيق  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت 

وذلك  الهيئة  لقنوات  الخفي  المتسوق  برنامج 

لضبط أداء موظفي الخطوط األمامية ومعاينة 

اإلجراءات ورحلة العميل ورفع تقارير بذلك حيث 

المستفيد  العميل  بدور  المؤهل  المقيم  يقوم 

الخدمات  تقييم  وبالتالي  الهيئة  خدمات  من 

فرص  تحديد  بهدف  وذلك  العماء  منظور  من 

التحسين والعمل على رفع جودة الخدمة.

قامت الهيئة بالعمل على دليل خدمات العماء 

الـخـدمات  والـذي يـوضـح مـتـطلـبـات وإجـراءات 

المقدمة لرفع كفاءة الهيئة في تنفيذ الخدمات 

بالجودة التي تليق بعمائها. كما تهدف الهيئة 

ذات  والجهات  العماء  لجميع  مرجعية  لتوفير 

والوضوح  الشفافية  تعزيز  يضمن  بما  العاقة 

آليات  وتوحيد  المقدمة  الخدمات  إجراءات  في 

التنفيذ.

بشكٍل  خدماتها  تطوير  على  الهيئة  من  وحرصًا 

للعماء  وتسهيًا  جودتها  لضمان  مستمر 

معرفتها  إلى  بحاجة  التي  للمعلومات  للوصول 

عن  العماء  لدى  الــتـــوعية  مــســـتـــوى  ورفــع 

إعداد  تم  فقد  الهيئة،  تقدمها  التي  الخدمات 

دلــيــــل مـــتـــكـــامل عــن الخدمات التي تقدمها 

الهيئة بشكٍل مفصل، إضافة إلى الوقت الزمني 

الـمـسـتـغـرق إلنجازها، وإجراءات طلب الخدمة. 

في الـمـلـحقات تفصيل للوقت الزمني للخدمات 

المقدمة.
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11 - الفوترة اإللكترونية

)فاتــورة(  اإللكترونيــة  الفوتــرة  مشــروع  يعــد 

أحــد المشــاريع الوطنيــة الطموحــة التــي قامــت 

بإطاقــه  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة 

ــع مــن عــام 2021م، وذلــك  ــع الراب فــي أواخــر الرب

بالتزامــن مــع صــدور الائحــة التنفيذيــة لهــا وذلك 

لرقمنــة عمليــة إصــدار الفواتيــر الضريبيــة. ويأتــي 

علــى  الهيئــة  حــرص  مــن  المشــروع  تدشــين 

رقمنــة خدماتهــا وتبنــي أبــرز وأحــدث التقنيــات 

الرقميــة مواءمــًة مــع األهــداف االســتراتيجية 

المملكــة  رؤيــة  وأهــداف  وتطلعــات  للهيئــة 

ــدة. ــة األصع ــى كاف ــي عل ــا الرقم 2030 بتحوله

علــى  اإللكترونيــة،  الفوتــرة  مفهــوم  يتلخــص 

مــن  الفواتيــر  وحفــظ  إصــدار  عمليــة  تحويــل 

إلكترونيــة  عمليــة  إلــى  التقليــدي  شــكلها 

بتبــادل  تســمح  إلكترونيــة  فوتــرة  أنظمــة  عبــر 

ومعالجــة الفواتيــر بتنســيق إلكترونــي متكامــل. 

حيــث ســيتم إلــزام جميــع المكلفيــن الخاضعيــن 

لضريبــة القيمــة المضافــة باســتثناء المكلفيــن 

ــرة  ــق الفوت ــة بتطبي ــي المملك ــن ف ــر المقيمي غي

الفوتــرة  بالذكــر، أن فوائــد  الجديــر  اإللكترونيــة. 

لكونهــا  الوطنــي  االقتصــاد  علــى  تنعكــس 

التجــاري  الـتـسـتـــر  تــسـاهــــم فــــي مـكـافـحـــة 

مــن  بالحــد  تســاهم  كمــا  الخفــي,  واالقتصــاد 

تعامــات االقتصــاد الخفــي وتعزيــز المنافســة 

المســتهلك  دور  تفعيــل  جانــب  إلــى  العادلــة، 

ــة  ــز البني ــى تجهي ــًة إل ــة. إضاف ــي الرقاب ــي ف النهائ

إلكترونيــة  خدمــات  إلضافــة  الرقميــة  التحتيــة 

تثــري تجربــة المكلفيــن والمســاهمة فــي زيــادة 

نســبة االمتثــال بااللتزامــات الضريبيــة مــن خــال 

التجاريــة. المعامــات  مــن  التحقــق  تعزيــز 

ــروع  ــق مش ــون تطبي ــى أن يك ــة عل ــت الهيئ حرص

ــدف  ــل به ــى مراح ــة عل ــرة اإللــكــتــرونــيــ الـــفــوتــ

التأكــد مــن جاهزيــة أصحــاب المصلحــة ولتيســير 

وتســهيل عمليــة التطبيــق، ســواًء للمكلفيــن أو 

ــم،  ــة أو غيره ــول التقني ــوري الحل مط

وعــلـــيـــــه سيـــتــــــم تــطــبـيـــق مشــروع الفوتــرة 

اإللــــكترونية عبــر مرحلتيــن:

المرحلــة األولى)مرحلــة إصــدار وحفــظ الفواتير 

اإللكترونية(:ويجــب علــى المكلفيــن فــي هــذه 

المرحلــة، إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة بصيغــة 

مــع  متوافــق  إلكترونــي  نظــام  عبــر  إلكترونيــة 

ــى  ــة األول ــزام بالمرحل ــم اإلل ــث ت ــات، حي المتطلب

فــي الرابــع مــن ديســمبر لعــام 2021م. 

والتكامــل(:  الربــط  )مرحلــة  الثانيــة  المرحلــة 

مرحلــة الربــط والتكامــل بيــن أنظمــة المكلفيــن 

ومـــنـــصـــــة الـــهــيــئـــــة “فاتــورة” وهــي الهــدف 

األساســـي مـــــن وجـــــود مــنـظـومـــة الـفـوتــــرة 

ــى أن  ــة عـلــ ــرص الـهـيـئـ ــن حـ ــة، ومـ اإللــكـتـرونـيـ

ــزام  يكــون التطبيــق ســهل وميســر، ســيكون اإلل

بالمرحلــة الثانيــة عبــر مجموعــات، وكل مجموعــة 

ســتنبأ بدورهــا قبــل )	( أشــهر علــى األقــل. حيــث 

مــن المقــرر البــدء بــأول مجموعــة فــي األول مــن 

ينايــر 2023م.

متعــددة  أدوات  بتوفيــر  الهيئــة  قامــت  وقــد 

ــة  ــول التقني ــوري الحل ــلفين ومط ــم الــمـكـ لــدعــ

حــول االلتــزام بمتطلبــات الفوتــرة اإللكترونيــة، 

وتشــمل:

الدليــل 	  علــى  تحتــوي  اإلرشــادية:  األدلــة 

المبســط والــذي يعطــي موجــًزا للمفاهيــم 

األساســية للفوتــرة اإللكترونيــة ولمتطلبــات 

المفصــل  الدليــل  أمــا  األولــى.  المرحلــة 

والــذي يشــرح بشــكٍل تفصيلــي المتطلبــات 

األمثلــة  إلــى  إضافــًة  والتقنيــة  الفنيــة 

العمليــة.

اإللكترونيـــة: 	  للفوتـــرة  التعليميـــة  الرحلـــة 

رحلـــة تعليميـــة تفاعليـــة تســـمح للعموم 

باســـتعراض أبرز المفاهيـــم الخاصة بالفوترة 

التطبيـــق  مراحـــل  وتوضـــح  اإللكترونيـــة 

والمتطلبـــات وكيفيـــة االســـتعداد لتطبيق 

األنشطة 
واإلنجازات

03
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رحلـــة  زيـــارات  بلغـــت  حيـــث  المتطلبـــات. 

الفوتـــرة اإللكترونيـــة التعليميـــة أكثـــر من 

)240( ألـــف زيـــارة .

نشــر القائمــة االسترشــادية والتــي تحتــوي 	 

علــى أكثــر مــن )00	( مــزود حلــول الفوتــرة 

المكلفيــن  وصــول  لتســهيل  اإللكترونيــة 

ــارة . ــف زي ــاوز، )0	3( أل ــارات تج ــدد زي ــم بع له

تســاهم 	  الضريبــي:  الرقــم  اســتعام  أداة 

فــي تســهيل امتثــال المكلفيــن لمتطلــب 

القيمــة  ضريبــة  تســجيل  رقــم  “إضافــة 

للمشــتري”. المضافــة 

أداة مســح رمــز االســتجابة الســريع: تمكيــن 	 

المكلفيــن  التــزام  مــن  بالتحقــق  العمــوم 

بتطبيــق متطلــب “رمــز االســتجابة الســريع” 

عــدم  حــال  فــي  الهيئــة  وإبــاغ  وعرضــه 

االلتــزام. حيــث تفاعــل مســتخدمو تطبيــق 

الهيئــة لضريبــة القيمــة المضافــة عــن طريــق 

مســح أكثــر مــن )0	2( ألــف رمــز اســتجابة 

ألكثــر مــن )		( ألــف مكلــف. 

زيــارة 	  آالف   )10( مــن  أكثــر  علــى  العمــل 

للتأكــد  الميدانــي  المســح  عمليــة  خــال 

الفوتــرة  لتطبيــق  المكلفيــن  مــن جاهزيــة 

اإللكترونيــة. 

ــدد 	  ــة بع ــل توعوي ــة عم ــن )0	( ورش ــر م أكث

حضــور تجــاوز )13( ألــف .

ــي 	  ــر صحف ــال وتقري ــن )20( مق ــر م ــر أكث نش

ــوي.  توع

ــوي 	  ــي وتوع ــان تثقيف ــن )300( إع ــر م أكث

ــة.  ــول المملك ح

إرســال أكثــر مــن )3( مليــون رســالة نصيــة 	 

وتثقيفــي. توعــوي  إلكترونــي  وبريــد 

ــوي 	  ــو تــوعــ ــن )20( فـــيـــديـــ ــر مـــ ــر أكـثـ نشـ

مشــاهدة.  المليــون  تجــاوزت  بمشــاهدات 

ــن 	  ــة: تمكي ــر اإللكتروني ــدار الفواتي ــة إص منص

المنشــآت متناهيــة الصغــر والذيــن يقومــون 

بإصــدار عــدد محــدود مــن الفواتيــر الضريبيــة، 

بإصــدار فواتيــر متوافقــة مــع المتطلبــات.

االمتثــال 	  مــن  التحقــق  أدوات  مجموعــة 

صيغــة  صحــة  مــن  التحقــق  تدعــم   :)SDK(

االســتجابة  ورمــز  اإللكترونيــة  الفواتيــر 

. يعة لســر ا

بيئــة االختبــارات والتحقــق )SANDBOX(: محــاكاة 	 

البيئــة الحيــة للربــط مــع منصــة الهيئــة “فاتــورة” 

والتحقــق مــن متطلبــات الربــط والتكامــل.
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12 - مبادرة البيانات المفتوحة

المفتوحــة هــي مجموعــــة محــــددة  البيانــات 

آليــــًا  والمقــــروءة  العامــــة  المعلومــــات  مــــن 

تكــــون متاحــــة للعمــــوم مجانــــًا ودون قيــــود 

ويمكــــن ألي فــــرد أو جهــــة عامــــة أو خاصــــة 

مشــــاركتها.  أو  اســــتخدامها 

تـهـــدف الـمــمـــلـــــكة إلـــــى تــعـــزيـــــز مفهــــوم 

ــين  ــة لتحســ ــات المفتوحــ ــات الـبـيـانــ ومــمـــارســ

الشــــفافية لــــدى الجهــــات العامــــة وتشــــجيع 

االقتصــادي.  النمــــو  ودفــــع  واالبتــكار  البحــــث 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعزز البيانــات المفتوحــة 

مــــؤشرات  فــــي  الــمــمــلــكــــة  مـــركــــــز  مــــن 

إلــى  المملكــة  تهــدف  كمــا  الدولــي.  البنــك 

االنضمــام إلــى قائمــة أفضــل 10 دول فــي مؤشــر 

البيانــات المفتوحــة الخــاص بالبيانــات الحكوميــة 

والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  مــن 

)OECD(. مؤشــر OECD OUR data يقيــم جهــود 

فــي  المفتوحــة  البيانــات  لتنفيــذ  الحكومــات 

المجــاالت الثاثــة الحاســمة: االنفتــاح، والفائــدة، 

الحكوميــة.  البيانــات  اســتخدام  وإعــادة 

والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  تقــدم 

ومحدثــة  موثوقــة  ولوجســتية  تجاريــة  بيانــات 

ــلع  ــواع الس ــم وأن ــن قي ــع ع ــاول الجمي ــي متن وف

األنشطة 
واإلنجازات

03
12

البيانــات  منصــة  عبــر  والمصــدرة  المســتوردة 

الـمـفـتـوحــــة الــتـــــي تــــم اطاقــــها عــام 2020م 

موقعهــا.  علــى  والمتوفــرة 

للمنصة ثالث أقسام رئيسية: 

حاســبة مــدة الفســح: تمكــن حاســبة مــدة 	 

الفســح الباحــث مــن معرفــة مــدة الفســح 

ــر المنفــذ المطلــوب. المتوقــع لــكل منتــج عب

أوقــات 	  قســم  يســتعرض  الــذروة:  أوقــات 

الــذروة نشــاط المنافــذ البريــة مــع إمكانيــة 

مــع  البيــان  ونــوع  معيــن،  منفــذ  تحديــد 

واليــوم.  الشــهر  تحديــد 

مـسـتـكـشـــف الـبـيـانـــات: تـتـيـــح خـدمـــة 	 

مستكشــف البيانــات بنــاء تقريــر مفصــل مــع 

ومــن  المنتــج،  أو  الدولــة  تحديــد  إمكانيــة 

ثــم عــرض الرســم البيانــي بعــدة أشــكال أو 

تحميــل البيانــات بــكل ســهولة. 

 	

هــدف مبــادرة البيانــات المفتوحــة لــدى هيئــة 

الــزكاة والضريبــة والجمــارك هــو تعزيــز االســتثمار 

ــر الحــدود عــن  فــي المنتــج المحلــي والتجــارة عب

طـريـــق إثـــراء الـمـجـــال الـبـــحثي واالســتثماري 

ببيانــات موثوقــة ومحدثــة عــن دول االســتهاك 

الفســح  وســرعة  ســلعة  لــكل  اإلنتــاج  ودول 

مـفـــصلة حـســـب مـنـفـــذ الـدخـــول أو الخـــروج. 

ــادئ الشــفافية  ــادرة تتوافــق مــع مب وهــذه المب

ــا تـعـتـبـــر مــن طائــع  ومـشـاركـــة الـبـيـانـــات، كـمـ

الـمـــبادرات للـبـيـــانات المفتوحــة لــدى الجهــات 

والـهـيـئـــات الـحـكـــومية.

عدد مستخدمي المنصة

 +33 ألف

عدد زيارات المنصة

+65 ألف زيارة
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أعلى 	 دول من حيث عدد المستخدمين للمنصة:

المملكة العربية السعودية
 )+	2 ألف زيارة(

اإلمارات العربية المتحدة
)+1 ألف زيارة(

جمهورية الصين الشعبية
)+00	 زيارة(

الواليات المتحدة األمريكية
)+00	 زيارة(

الهند
)+0		 زيارة(

 1  2  3  4  5 

1

2

3

5

4

4
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تحــرص الهيئــة علــى تطبيــق أفضــل المعايير 

ــع  ــي جمي ــتمر ف ــين المس ــة والتحس العالمي

الجوائــز  علــى  حصلــت  حيــث  مجاالتهــا. 

العــام 2021م. التاليــة فــي  والشــهادات 

88

 )ISO22301:2019( شهادة اآليزو

عـــلــــى شــهـــــادة اآليـــــزو  الـــهــيــئــــة  حــصــلــــت 

)	ISO22301:201( الــــــــمـــــتـــــعــــلــــقـــــــة بـــإدارة 

الــزكاة  خدمــات  مــن  لــكل  األعمــال  اســتمرارية 

والضريبــة والخدمــات الجمركيــة لــإلدارة العامــة 

بمواصلــة  منافــذ  وثمانيــة  الرئيســي  والفــرع 

الدوليــة.  المعاييــر  أفضــل  تطبيــق 

التحول الرقمي

كانــت الهيئــة ضمــن أفضــل الجهــات الحكوميــة 

فــي التحــول الرقمــي وفــق نتائــج قيــاس التحــول 

الرقمــي الحكومــي التاســع 2021م، الصــادر مــن 

نقطــة   23 بزيــادة  الرقميــة،  الحكومــة  هيئــة 

 )	1( إلــى   )		( مــن  الســابق  بالقيــاس  مقارنــة 

نقطــة.

جائــزة أفضــل مبــادرة ابتكاريــة فــي المــوارد 

البشــرية

والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  حصلــت 

ــزة “أفضــل  للمــرة الثانيــة علــى التوالــي علــى جائ

مبــادرة ابتكاريــة فــي المــوارد البشــرية”، خــال 

العمــل  بيئــة  جوائــز  حفــل  فــي  مشــاركتها 

المســتقبلية فــي دبــي، وذلــك علــى إثــر النجــاح 

الــزكاة  “أكاديميــة  مبــادرة  حققتــه  الــذي 

والضريبــة والجمــارك” خــال عاميــن فقــط مــن 

إطاقـــها.

ــر  ــر األكث ــم والتطوي ــتراتيجية التعل ــزة “اس جائ

ــًزا” تمي

الــزكاة والضريبــة والجمــارك  حققــت أكاديميــة 

والـــتــــطـــويـــــر  التعلــم  “اســتراتيجية  جائــزة 

تـــمـــيــــًزا”  األكــــثــــر 

Most Distinctive Learning & Develop-(

ment Strategy(، إحــدى الجوائــز التــي تمنحهــا 

القمــة الحكوميــة للمــوارد البشــرية فــي دبــي 

الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة  للمنظمــات 

لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  والخاصــة 

ــزة  ــذه الجائ ــوز به ــاء الف ــث ج ــة، حي ــج العربي الخلي

وتصميًمــا  فكــرًة  األكاديميــة  مشــروع  عــن 

وتنفيــًذا.

جائزة التميز الدولية للمسؤولية االجتماعية

حققــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك جائــزة 

ــك  ــة، وذل ــؤولية االجتماعي ــة للمس ــز الدولي التمي

علــى إثــر النجــاح الــذي حققتــه حملــة “زكاتــي” 

ومــا  2021م،  عــام  فــي  رمضــان  شــهر  خــال 

تقدمــه ســنوًيا فــي الشــهر الكريــم لحــث األفــراد 

علــى إخــراج الــزكاة عــن طريــق تطبيــق وبوابــة 

زكــاتـــي بـشـكـــل سلـــس ومـيـــّسر لتصــل إلــى 

مستحـقـــيها.

برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 

“ندلــب” اللوجســتية 

ــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى  حصلــت هيئــة ال

الصناعــة  تطويــر  برنامــج  جوائــز  مــن  جائزتيــن 

“ندلــب”  اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة 

الحكوميــة  الجهــات  مــن  لعــدد  المقدمــة 

األعضــاء فــي البرنامــج نظيــر تميزهــا فــي أدائهــا، 

حيــث حصلــت الهيئــة علــى الجائزتيــن عــن مبــادرة 

منظومــة  فــي  المســتفيد  تجربــة  “تحســين 

االســتيراد والتصديــر”، ومبــادرة “تطويــر عمليــة 

والتصديــر”. االســتيراد 

برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع 

الهندسية

والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  نجحــت 

فــي  المســتمر  التحســين  برنامــج  اجتيــاز  فــي 

كأول  وذلــك  الهندســية،  المشــاريع  إدارة 

الُمقــدم  البرنامــج  هــذا  تجتــاز  حكوميــة  جهــة 

والمشــروعات  اإلنفــاق  كفــاءة  “هيئــة  مــن 

هيئــة  تحقيــق  بعــد  ذلــك  يأتــي  الحكوميــة”. 

الــزكاة والضريبــة والجمــارك جميــع المتطلبــات 

والمعاييــر الازمــة الجتيــاز البرنامــج، التــي مــن 

13 - الشهادات والجوائز

األنشطة 
واإلنجازات

03
13
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المشــاريع  إدارة  فــي  التغييــر  مواكبــة  أبرزهــا 

بنــاء  خــال  مــن  بالهيئــة  الخاصــة  الهندســية 

ــة  ــرعة والفاعلي ــى الس ــوم عل ــل تق ــة عم منظوم

فــي التغييــر، إضافــة إلــى رفــع جــودة اإلجــراءات 

والعمليــات، الــذي أســهم فــي رفــع اإلنتاجيــة، 

المســتمر،  التحســين  واســتدامة  وممارســة 

وتعزيــز مهــارات التفكيــر اإلبداعــي الــذي يــؤدي 

إلــى الحلــول المبتكرة في المشــاريع الهندســية.

الوثيقة المتكاملة للمنهجية الوطنية للبنية 

المؤسسية 

بنــاء  فــي  الرابــع  المســتوى  علــى  الحصــول 

الوثيقــة المتكاملــة للمنهجيــة الوطنيــة للبنيــة 

المؤسســية كأول جهــة حكوميــة، حيث تمّكنت 

خــال  مــن  اإلنجــاز  هــذا  تحقيــق  مــن  الهيئــة 

تطبيــق المنهجيــة الوطنيــة للبنيــة المؤسســية 

ــي  ــول الرقم ــط للتح ــاء خط ــان بن )NORA(، لضم

بالكفــاءة والفاعليــة المطلوبــة، وباتبــاع المعاييــر 

الوطنيــة. والمرجعيــة  الدوليــة  والنمــاذج 

استراتيجية تجربة العميل

الخليــج  جوائــز  ضمــن  البرونزيــة  بالمرتبــة  الفــوز 

 Gulf Customer Experience( لتجربــة العميــل

Awards( فــي فئــة اســتراتيجية تجربــة العميــل.
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نـسـبـة الـمـكـلـفـيـن الـواعــيــن لــحـقــوقــهـم 

وواجباتهم 

يقيــس هــذا المؤشــر مــدى معرفــة المكلفيــن 

معرفــة  فــي  والوعــي  وواجباتهــم  بحقوقهــم 

تقديــم إقراراتهــم الزكويــة والضريبيــة وخدمــات 

المكلفيــن  إدراك  نســبة  بلغــت  حيــث  الهيئــة، 

نســبة  وتمثــل   %		 وواجباتهــم  لحقوقهــم 

االرتفــاع 	% لهــذا العــام مقارنــًة بالعــام الماضي.

1 - مؤشرات األداء الرئيسية 

الرئيســية فــي دعـــم  تســاهم مؤشــرات األداء 

اإلدارة العليـــا باتخـــاذ القـــرارات التـــي تســـاعد فـي 

ــاهم  ــا تسـ ــتراتيجية، كمـ ــداف االس ــق األه تحقيـ

فــي متابعــة األعمــال التشـــغيلية والمبــــادرات 

لـتـحـقــيـــــق األولــويــــات االســتراتيجية.

 ولوعــي الهيئــة بأهميــة تلــك المؤشــرات ودورها 

والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  رؤيــة  تحقيــق  فــي 

والجمــارك، تضمنــت اســتراتيجية الهيئــة الجديــدة 

)12( مؤشــر أداء رئيســًيا لمجلــس اإلدارة ُحــددت 

لمتابعــة التنفيــذ، كجــزء مــن مجموعــة أوســع 

اســتراتيجي  أداء  مؤشــر   )		( مــن  تتكــون 

التشــغيلية.  المؤشــرات  إلــى  إضافــًة  رئيســي، 

ومــن أبــرز مؤشــرات األداء االســتراتيجية مــا يلــي:

مؤشر الرضا

يقيــس هــذا المؤشــر مــدى الرضــا العــام للعماء 

ــة، تتلخــص  عــن جوانــب عــدة مــن خدمــات الهيئ

ــي  ــات ف ــز الخدم ــة ومراك ــات الرقمي ــي الخدم ف

الهيئــة. وتــم التوصــل إلــى نتائــج هــذا المعيــار 

مــن خــال شــركة خارجيــة )طــرف ثالــث( والتــي 

قامــت بدورهــا باختيــار العينــة والتواصــل المباشــر 

مناطــق  مختلــف  فــي  الهيئــة  عمــاء  مــع 

المملكــة. وينقســم هــذا المؤشــر إلــى:

مؤشرات األداء 
العامة للهيئة
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نسبة رضا العماء عن التجار 

المستوردين والمصدرين

%81

نسبة رضا مكلفي الزكاة والضرائب 

عن جودة الخدمات المقدمة 

%82

معدل الرضا عن الخدمات

 الرقمية

%82

%86
نسبة المكلفين الواعين لحقوقهم 

وواجباتهم 
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1 - مؤشرات األداء الرئيسية 

معدل االلتزام بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية

أبرز إحصائيات االلتزام بتقديم اإلقرارات 

يقيــس هــذا المؤشــر مــدى التــزام المكلفيــن فــي تقديــم اإلقــرارات الزكويــة والضريبيــة حيــث بلــغ عــدد إجمالــي اإلقــرارات المقدمــة فــي 2021 م أكثــر مــن 

مليــون إقــرار. كمــا بلغــت نســبة التــزام المكلفيــن بتقديــم إقراراتهــم الزكويــة والضريبيــة 		% مــن عــدد اإلقــرارات المتوقعــة لعــام 2021، بتحســن مقــداره 

11% عــن العــام الماضــي. وذلــك يعــود إلــى التحســن الملحــوظ فــي مســتوى االلتــزام ومجهــودات الهيئــة فــي حــث المكلفيــن علــى تقديــم اإلقــرارات، 

ــة القيمــة المضافــة بموجــب أحــكام الضرائــب فــي المملكــة حيــث ســاهم رفــع عــدد المكلفيــن المســجلين  وتوســيع تغطيــة نطــاق الخاضعيــن لضريب

ــال والتــي تكــون ملزمــة  ــات التــي تمــارس النشــاط االقتصــادي وتتخطــى إيراداتهــم الســنوية 		3 ألــف ري والــذي يشــمل األفــراد أو المنشــآت أو الكيان

بالتســجيل فــي الضريبــة بموجــب النظــام. كمــا ســاهم تفعيــل دور مــدراء الحســابات للمكلفيــن وزيــادة نســبة االلتــزام فــي تقديــم اإلقــرارات الســابقة 

المتأخــرة واســتمرار الحمــات التوعويــة لرفــع معــدل االلتــزام.

إقرار زكوي وضريبي

 مقدم للهيئة

نسبة االلتزام بتقديم

 اإلقرارات 

 

معدل تحسن االلتزام عن

 العام الماضي

11%96%+1 مليون
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1 - مؤشرات األداء الرئيسية 

النسبة المئوية للبيانات الجمركية المفسوحة التي تمت خالل الوقت المستهدف )للمنافذ البحرية والجوية والبرية(

يقيــس المؤشــر فعاليــة إجــراءات الهيئــة فــي فســح البيانــات الجمركيــة الــوارده لضمــان عمليــة أســرع فــي سلســلة الموردين.وتجــدر اإلشــارة بأنــه جــاري 

العمــل علــى مشــروع النمــوذج التشــغيلي لتطويــر منظومــة الفســح )الفســح خــال ســاعتين( ممــا ســيأثر بشــكل كبيــر فــي تحســن نســب الفســح خــال 

الوقــت المســتهدف، ومــن أبــرز أعمــال المشــروع تحســين مركزيــة اإلجــراءات، وإعــادة هندســة البنيــة التحتيــة، وتحســين للقواعــد والقوانيــن التنظيميــة. 

الجــدول التالــي يبيــن النســب المحققــة لـــ 2021م مقارنــة بعــام 2020م.

نسبة البيانات الجمركية المفسوحة خالل الوقت 

المستهدف حسب نوع المنفذ

 عام )1442/1441هـ( 

)2020م( 

عام )1443/1442هـ( 

)2021م( 
نسبة التغيير % 

31.8%75.0%56.9%الجوي

51.6%57.6%38.0%البري

40.8%67.5%48.0%البحري

0.0

0.2

0.3

0.5

0.6

0.8

جوي بري بحري

48.0%
38.0%

56.9%
67.5%

57.6%

75.0%

جدول )1( النسبة المئوية للبيانات الجمركية المفسوحة خالل الوقت المستهدف لعام )1443/1442هـ( )2021م( مقارنة بالعام الماضي.

شكل )1( النسبة المئوية للبيانات الجمركية المفسوحة التي تمت خالل الوقت المستهدف مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات األداء 
العامة للهيئة
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حجم التجارة للمشغل االقتصادي المعتمد كنسبة من إجمالي حجم التجارة

ــاحنات /  ــات )ش ــارة / العملي ــركاء التج ــارك لش ــن الجم ــد م ــدق ومعتم ــر مص ــد كمؤش ــادي المعتم ــغل االقتص ــو للمش ــم النم ــر حج ــذا المؤش ــس ه يقي

حاويــات( خــال المنفــذ البحــري، المنفــذ الجــوي، المنفــذ البــري. حيــث ســجل مؤشــر حجــم التجــارة للمشــغل االقتصــادي هــذا العــام 	2% مــن إجمالــي 

حجــم التجــارة.

29% حجم التجارة للمشغل االقتصادي من إجمالي حجم التجارة في عام )1443/1442هـ( )2021م( 
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04
الخاتمة
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اإلنجــازات  التقريــر  هــذا  اســتعرض  ختاًمــا 

واألعمــال التــي تحققــت لهيئــة الــزكاة والضريبــة 

والجمــارك خــال العــام المالــي )1442-1443هـــ( 

تبعــه  الــذي  الدمــج  بعــد  ســيما  ال  )2021م(، 

كبــرى  وقفــزات  والــرؤى،  للجهــود  توحيــد 

تعزيــز  فــي  جميعهــا  أســهمت  اإلنجــازات  فــي 

الجانــب األمنــي، وبنــاء منظومــة فّعالــة عــززت 

ــى  ــات عل ــهيل المعام ــزام، وتس ــال وااللت االمتث

جانــب  إلــى  تجربتهــم،  وتحســين  المكلفيــن 

االقتصاديــة.  التنميــة  ودعــم  التجــارة  تيســير 

واستــعــــرض هــــذا الــتــقــريــــر الجهــود الرقميــة 

الخاتمة

مــن  لاســتفادة  الهيئــة  تبذلهــا  التــي  الكبــرى 

رأس  وعلــى  الرقمنــة،  توفرهــا  التــي  الفــرص 

اإللكترونيــة  الفوتــرة  مشــروع  يأتــي  ذلــك 

التحــول  مشــاريع  أهــم  كأحــد  )فاتــورة( 

الهيئــة  أهــداف  مــع  المتوائمــة  الرقمــي 

.2030 المملكــة  رؤيــة  وأهــداف  االســتراتيجية 

علــى  الهيئــة  إنجــازات  التقريــر  أوضــح  كمــا 

المســتوى األمنــي، واتفاقيــات التعــاون األمنــي 

كمــا  األمــوال،  غســيل  مكافحــة  مجــال  فــي 

الهيئــة  موظفــي  كفــاءة  تعزيــز  برامــج  تنــاول 

ســاهمت  تعليميــة  شــراكات  فــي  المتمثلــة 

جنــب  إلــى  جنًبــا  منســوبيها  أداء  تطويــر  فــي 

واالتفاقيــات  االســتراتيجية  الشــراكات  مــع 

الدوليــة مــــن أجــــل تكامــــل البيانــــات وتبادلهــا 

مــــع الجهــــات الحكوميــــة والخاصـــة والدوليــة.

ــج  ــي تـتـويـ ــت فـ ــود أسـهـمـ ــلك الـجـهـ ــل تـ إن كـ

الهيئــة باعتمــادات تميــز وشــهادات دوليــة تؤكــد 

رؤيــة  لتحقيــق  الحثيــث  والســعي  الطمــوح 

اســتراتيجية بعيــدة المــدى تهــدف إلــى حمايــة 

ــي  ــا ف ــا عالميًّ ــة نموذًج ــون الهيئ ــن، وأن تك الوط

إدارة الــزكاة والضرائــب والجمــارك، وتيســير التجارة 

بفعاليــة وشــفافية مــع التركيــز علــى العميــل. 
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الملحقات
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ملحق رقم )1(
قائمة خدمات الهيئة وإتفاقيات مستوى الخدمة

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

يوم عمل واحدالتسجيل في الزكاة 1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

3 أيام عملتسجيل شركة قابضة3

3 أيام عملإلغاء تسجيل شركة قابضة4

فوًراتقديم اإلقرار الزكوي5

فوًراتعديل اإلقرار الزكوي6

فوًرادفع الزكاة7

20 يوم عملطلب الدفع بالتقسيط8

فوًراالشهادة الفورية9

يومي عملطلب الحصول على شهادة10

3 أيام عملطلب اإلفراج عن عقد11

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم12

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

يوم عمل واحدالتسجيل في ضريبة الدخل1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

فوًراتقديم إقرار ضريبة الدخل3

فوًراطلب تعديل إقرار ضريبة الدخل4

فوًرادفع 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 عمل طلب قرار تفسيري11

خدمات ضريبة الدخلخدمات الزكاة
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الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

يوم عمل واحدالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة )منشآت(1

يوم عمل واحدتسجيل األفراد في ضريبة القيمة المضافة2

3 أيام عملتسجيل مجموعة في ضريبة القيمة المضافة3

يوم عمل واحدتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة4

فوًراتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة5

يوم عمل واحدتعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة6

يوم عمل واحدطلب تغيير فترة تقديم اإلقرارات7

3 أيام عملطلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت8

فوًرادفع الضريبة9

20 يوم عمل طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط10

30 يوم تقويميطلب استرداد أموال ضريبة القيمة المضافة11

5 أيام عملطلب اإلفراج عن الضمان البنكي12

13
تسجيل األشخاص المؤهلين لالسترداد في ضريبة 

القيمة المضافة
30 يوم عمل

فوًراطلب إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة14

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم15

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

خالل 90 يومطلب اعتراض على غرامة16

45 يوم عملطلب قرار تفسيري17

5 أيام عمل اإلبالغ عن مخالفة تطبيق ضريبة القيمة المضافة18

5 أيام عمل إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة19

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

يوم عمل واحدالتسجيل في الضريبة االنتقائية 1

يوم عمل واحدتعديل بيانات التسجيل2

3 أيام عملترخيص المستودع الضريبي3

فوًراتقديم إقرار ضريبة السلع االنتقائية4

فوًراإقرار المرحلة االنتقالية5

فوًرادفع الضريبة6

خالل 90 يومطلب اعتراض على إعادة التقييم7

14 يوم عملإلغاء ترخيص مستودع ضريبي8

3 أيام عملإلغاء التسجيل في ضريبة السلع االنتقائية9

خدمات ضريبة القيمة المضافة

خدمات ضريبة السلع االنتقائية
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ملحق رقم )1(
قائمة خدمات الهيئة وإتفاقيات مستوى الخدمة

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًراتقديم إقرار ضريبة االستقطاع1

فوًرادفع الضريبة2

45 يومطلب قرار تفسيري3

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًراطلب تسجيل عقار1

فوًراتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري2

فوًراالتحقق من طلب تسجيل العقار3

فوًراإلغاء طلب تسجيل العقار4

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًراتعديل كلمة المرور1

فوًراتعديل بيانات االتصال2

5 أيام عملإيقاف الرقم المميز3

3 أيام عملإلغاء تسجيل فرع4

فوًراالتحقق من شهادة الزكاة5

فوًراالتحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة6

فوًراالتحقق من شهادة اإلفراج عن عقد7

يوم عمل واحدالفاتكا8

يوم عمل واحدالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية9

يوم عمل واحدالتقرير الخاص بكل دولة10

فوًراخدمة فوض11

5 أيام عملاالستفسارات العامة والشكاوى12

13
طلب تصعيد االعتراض إلى األمانة العامة للجان 

الضريبية 
فوًرا

خدمات ضريبة االستقطاع

خدمات ضريبة التصرفات العقارية

خدمات عامة
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الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًرااالستعالم عن بيان جمركي1

فوًراطباعة البيان الجمركي واإلحصائي2

فوًراتأكيد وصول شحنات النقل السريع3

فوًرااستعراض الغرامات4

5
برنامج أولوية )برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 

السعودي(
فوًرا

فوًرااستعراض حالة صرف رسوم تأمين6

7
استعراض تقرير ضريبة القيمة المضافة والضريبة 

االنتقائية
فوًرا

فوًرااستعراض التعهدات8

فوًراتعهد بعدم التصرف باإلرسالية9

فوًرااستعراض بيانات الفروقات ومتابعتها10

فوًرااستعراض رسوم البيان الجمركي11

فوًراتسجيل مستورد أو مصدر جديد12

فوًراتفويض مخلص جمركي13

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًراطباعة تقرير الواردات أو الصادرات للبيانات الجمركية14

فوًراطلب اإلفراج عن خطاب ضمان بنكي15

فوًرااستعراض خطابات الفسح وأرصدتها للسلع المقيدة16

فوًراإيقاف تفويض مخلص17

فوًرااالستعالم عن القضايا الجمركية18

فوًرااإلقرار الجمركي للمسافرين19

فوًرااالستعالم عن المخالفات وسدادها20

يوم عمل واحدتعديل بيان جمركي21

يوم عمل واحدتقديم بيان صادر إحصائي22

يوم عمل واحدتقديم بيان وارد إحصائي23

يوم عمل واحدتقديم بيان نقل بالعبور )ترانزيت(24

يوم عمل واحدتقديم بيان نقل بالعبور )ترانزيت( إحصائي25

يوم عمل واحدتقديم بيان صادر26

يوم عمل واحدتقديم بيان وارد27

الخدمات الجمركية
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ملحق رقم )1(
قائمة خدمات الهيئة وإتفاقيات مستوى الخدمة

الخدمةم
الوقت الزمني 

)SLA( حسب

فوًراتقرير البيانات المفّتحة28

فوًراتعديل رقم جوال مخلص في منفذ29

فوًرااالستعالم عن البطاقات الجمركية30

فوًراتقديم بالغ مخالفة مالية أو إدارية31

فوًراتقديم اآلراء والمقترحات32

فوًراتتبع شحنات النقل السريع33

فوًرااالستعالم عن صرف رسوم التأمين للمختبر الخاص34

20 يوم عمل تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية35

يوم عملفسح السلع المقيدة36

خدمات ضريبة االستقطاع
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