سلسلة خاصة عن ال سياسات المالية الالزمة لالستجابة لجائحة كوفيد19-
هذه واحدة من سلسلة مذكرات تصدرها إدارة شؤون المالية العامة لمساعدة البلدان األعضاء في التصدي لحالة الطوارئ الناجمة عن فيروس ك ورونا .وتعبر
اآلراء الواردة في هذه المذكرة عن وجهات نظر خبراء الصندوق وال تمثل بالضرورة آراء الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارته العليا.

إدارة اإليرادات – حماية اإليرادات في البلدان المنتجة للنفط
تقدم هذه المذك ةر ا إل رشادات للحكومات وإدارات اإليرادات حول المخاطر التي تهدد قطاع النفط والغاز واإلجراءات الالزمة لدعم هذا القطاع من
خالل التخفيف من ضغوط تدفقات النقدية قصيرة األجل على الشركات ،وضمان امتثال هذا القطاع للنظام المالي ،وحماية اإليرادات المستمدة

من هذا القطاع وال قطاعات المرتبطة به أثناء تفشي جائحة كوفيد 19-وانهيار أسعار النفط .وهذه المذكرة هي إضافة لمذكرات أخرى أصدرها

صندوق النقد الدولي استجابة لجائحة كوفيد. 19-

3 ،2 ،1

وعلى المدى القصير ،ال تزال فاشية كوفيد 19-مستم ةر في تخفيض الطلب العالمي على النفط ،مما يساهم في تقلب األسعار .وبالنسبة للبلدان
المعتمدة على اإلنتاج النفطي في جانب كبير من إيراداتها فإنها تواجه هبوطا هائال في أسعار النفط ،األمر الذي سيؤثر على العديد من البلدان

النامية المنتجة للنفط التي يمكن أن تتجاوز إيراداتها من هذا القطاع  %80من مجموع اإليرادات.

4

وحيثما كانت إدا ةر قطاع النفط والغاز مجزأة بين عدة أجه ةز تنظيمية ،يصبح التعاون بينها عامال حيويا لكي تتمكن الحكومات من إدارة األمور

المتعلقة باالمتثال وتعبئة اإليرادات بفعالية .وعلى المدى األطول ،إذا كانت هناك شركة نفط وطنية مشاركة في إدارة اإليرادات ،سيتعين على
الحكومات معالجة مشاغل تضارب المصالح والشفافية.

ولدى تطبيق هذه اإلرشادات ،يتعين أن تنظر إدارات اإليرادات بحرص في إمكاناتها التنفيذية وأوضاعها المحلية ،مع مراعاة المرحلة التي بلغتها

األزمة في بلدانها ومرحلة استجابات الحكومة لمواجهة األزمة.

يرجى توجيه أي أسئلة أو تعليقات على هذه المذكرة إلى cdsupport-revenue@imf.org

 1خاصة :مذكرتي صندوق النقد الدولي عن "استجابات اإلدارات الضريبية والجمركية" ،و"استمرارية العمل في إدارات اإليرادات" ،إبريل  ، 2020ضمن سلسلة خاصة عن جائحة

كوفيد. https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes ، 19-
 2راجع ،على سبيل المثال ،مذكرة الرأي التحليلية الصادرة عن خبراء الصندوق في  14يوليو  2009بعنوان “Collecting Taxes During an Economic Crisis:
”. https://www.IMF.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf Challenges and Policy Options
 3راجع :النظم المالية للموارد الطبيعية :استجابة السياسة الضريبية ،إبريل  2020؛ ضمن سلسلة خاصة عن جائحة كوفيد، 19-

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
 4راجع  ،على سبيل المثال ،مذكرة Revenue Administration: Administering Revenues from Natural Resources- A Short Primer, IMF Staff, June
17,
2014,
https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2016/12/31/Revenue -Administration-Administering-Revenues-fromNatural-Resources-A-Short-Primer-41604
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أثناء هذه األزمة ،ازدادت أهمية الوظائف والسياسات واإلجراءات المحددة بشكل مالئم التي تركز على تحقيق األهداف والخطط طويلة األجل واالمتثال
الطوعي .وتركز هذه المذكرة على اإلجراءات اإلدارية القائمة التي تتطلب اهتماما أكبر من اإلدارات الضريبية ،واإلجراءات التي تتصدى للمخاطر
المرتبطة مباش ةر بأزمة جائحة كوفيد. 19-

أوال-

إجراءات فورية لقطاع النفط والغاز

للتخفيف من أث ر الهبوط المفاجئ في النشاط االقتصادي نتيجة أزمة كوفيد 19-على الشركات في قطاع النفط والغاز ،من الممكن أن تنظر اإلدارات
الضريبية في القيام بما يلي:
▪

تنفيذ عملية للموافقات القائمة على أساس المخاطر وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

▪

اعتماد نظام تأجيل مدفوعات ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية المستوردة بالنسبة لدافعي الضرائب (المكلفين) الذين يتمتعون بسجل

▪

حيثما كانت هناك متأخرات لرد ضريبة القيمة المضافة ،ينبغي أداؤها على وجه السرعة.

امتثال مثبت والذين يقدمون ضمانات مالية.

▪

إجراء المزيد من عمليات ا لتدقيق المحاسبي بعد رد الضريبة بالنسبة للمطالبات األقل خطورة ،في إطار الخطط السنوية للتحقق من صحة

▪

تأجيل مدفوعات اإلتاوات على النفط الخام المنتج دون بيعه والمخزن في المستودعات .

المعلومات ،واإلبقاء على عمليات التدقيق قبل رد الضريبة بالنسبة للمطالبات األعلى خطورة فقط.

ولحماية االمثال الضريبي ودعم قطاع النفط والغاز ،من الممكن أن تنظر اإلدارات الضريبية في القيام بما يلي:
▪

التأكد من توجيه القدر المالئم من التركيز على التحقق من صحة األسعار والقياس (الكم والجودة والسعر) لضمان دقة إبالغ بيانات االمتيازات

▪

تحديد ومراقبة المخاطر المصاحبة للمقاولين الذين يغادرون البالد نتيجة تخفيضات شركات النفط الدولية إلنفاقها الرأسمالي في عمليات النفط

▪

تحديد ومراقبة المخاطر المصاحبة لرحيل الوافدين والتأكد من تقدير كل الضرائب ودفعها.

النفطية والضرائب الرئيسية.

والغاز.

▪
▪

5

6

التقييم المستمر للتغيرات االقتصادية في القطاع لتحديد المخاطر الجديدة.

تمحيص طلبات التخفيضات في مدفوعات األقساط الضريبية.

ثانيا -إجراءات للتصدي لمخاطر تقديم اإلقرارات الضريبية لقطاع النفط والغاز
ألف-

تقديم اإلق اررات وفت رات اإلبالغ قبل األزمة

إق اررات ضريبة دخل الشركات المقدمة عن العام المنتهي في  2019سوف تعكس الدخل ،والنفقات ،والضرائب مستحقة الدفع قبل وقوع أثر جائحة

فيروس كورونا أو الهبوط في أسعار النفط الخام .وينبغي أن تتأكد اإلدارات الضريبية من تطبيق االشتراطات السليمة لاللتزامات والمدفوعات الضريبية
لعام  2019واإلق اررات السابقة حتى تكفل حماية مستوى ا المتثال وتخفيف ضغوط تدفقات النقدية قصيرة األجل التي ستتعرض لها الشركات في قطاع
النفط والغاز .وينبغي أن تنظر إدارات اإليرادات في القيام بما يلي:

 5بما في ذلك  ) 1( :أن حجم كل حمولة سيحدده مفتش مستقل؛ و( ) 2أن هيئة التشغيل ،والحكومة ،وشركة التحميل يمكن أن تكون شاهدة على عملية أخذ القياسات؛ و( ) 3أن
عملية أخذ القياسات المترية ستتم بشكل فوري قبل التحميل وأثنائه وبعده؛ و( ) 4أن أدوات القياس المتري سيتم ضبطها قبل االستخدام في كل حمولة؛ و( ) 5أن القياسات سيتم
تصحيحها لمراعاة درجتي الحرارة والضغط الجوي المعيارية بواقع  60درجة فهرنهايت و 14.5باوند ضغط جوي لكل بوصة مربعة.
 6ربما تكون هناك التزامات ضريبية متراكمة على هؤالء المقاولين ،زائد عمليات التصرف في األصول داخل البلد قبل رحيلهم .وينبغي أن تقوم إدارات اإليرادات ب تحديد والتحقق من
هذه االلتزامات الضريبية وعمليات التصرف في األصول قبل المغادرة ،ومباشرة إجراءات التحصيل عند اللزوم.
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▪

مراجعة ومراقبة كل المخاطر التي تواجه قطاع النفط والغاز والتي سبق تحديدها في فترات اإلبالغ الحالية والسابقة .وتحديد المكلفين الضريبيين

الذين ت تخذ تجاههم إجراءات االمتثال الحالية والمستقبلية وترتيب أولوياتهم حسب فداحة مشكالت االمتثال .وينبغي تحديد االلتزامات من خالل

عملية تقديم اإلق اررات في الوقت المناسب  ،وإن كان يمكن وضع ترتيبات للدفع بحيث تعالج مشكالت تدفقات النقدية التي تواجه الشركات.
▪

مراقبة واستهالل ومباش ةر عمليات تدقيق استرداد التكلفة مع االلتزام التام بشروط عقود المشاركة في اإلنتاج وقانون ضريبة دخل الشركات للحفاظ

▪

مراقبة هيكل األسعار للمستهلكين وهوامش موزعي الناقالت النفطية في حالة تخفيض دعم األسعار.

على حقوق الحكومة في إجراء عمليات التدقيق ومنع المغاالة في تقدير التكاليف.
▪

مراقبة اإلبالغ المشتق؛ ففي األوقات التي تشهد هبوط أسعار النفط الخام تنشأ عن عقود التحوط المشتقة مكاسب خاضعة للضريبة ينبغي

إبالغها.

باء -تقديم اإلق اررات الضريبية وفت رات اإلبالغ لعام  2020والفت رات المستقبلية
سوف تتأثر اإلق اررات واالقساط والتحويالت الضريبية للسنة الضريبية  2020بالتبعات االقتصادية الناجمة عن الجائحة والهبوط في أسعار النفط
والغاز .فسوف يترتب على عمليات النفط والغاز ،والق اررات االستثمارية ،والتغيرات في هياكل الشركات نشوء مخاطر جديدة على مستوى االمتثال
الضريبي  .وينبغي أن تنظر إدارات اإليرادات في القيام بما يلي:

▪

تطبي ق نظام فعال لتبادل المعلومات والمعرفة بين الجهات التنظيمية لضمان توافر المعلومات والخبرات الحيوية لتعزيز اإلدارة وأعمال الم ارقبة

▪

تقييم المخاطر ومراقبة حجم النفط الخام المنتج والذي يخزن بالمستودعات ليباع الحقا وذلك بهدف التأكد من اإلبالغ ببيانات اإلتاوات واإليرادات.

على هذا القطاع .وعلى المدى المتوسط ،يمكن صياغة هذه البروتوكوالت بشكل رسمي في هيئة "مذكرة تفاهم".

فزيادة المعروض من النفط الخام ستخلق أوضاعا تسمح بإنتاج النفط مع عدم إمكانية بيعه .وفي نفس الوقت ،فإن إغالق اآلبار مكلف وقد

يضر بإمكانات إنتاج المكامن النفطية .وسيواصل منتجو النفط اإلنتاج واالحتفاظ مؤقتا بإنتاجها غير المباع في مرافق التخزين.
▪

مراقبة حاالت التصرف في الحصص ،إما من خالل عمليات الدمج واالستحواذ أو اإلفالس ،والتأكد من صحة اإلبالغ بالمكاسب أو الخسائر

الرأسمالية الناجمة عن هذه العمليات  ،أو إصدار خطابات إعادة التقدير الضريبي في الوقت المناسب  ،أو دفع الضريبة ،أو التأكد من قيد االلتزام

الضريبي ،نظ ار ألن البلد المعني في حاالت كثيرة يكون بمثابة الدائن المفضل.
▪

تقييم مخاطر أثر إعادة الهيكلة المالية على الضرائب مستحقة الدفع ،بما في ذلك تأثير اإلعفاء من الديون ،وتحويل الديون إلى حصص ملكية،

▪

دقة فحص تكاليف اإلغالق والتحول لضمان التصنيف المالئم للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

▪

تطبيق شروط ترحيل الخسائر القائمة لألمام وللخلف لضمان تطبيق الخسائر بالشكل الصحيح .

▪

تطبيق أسلوب تقديم اإلق اررات والدفع إلكترونيا بالنسبة لشركات النفط والغاز الكبيرة والمقاولين من الباطن لضمان قدرة المكلفين على تقديم

▪

التعجيل بتركيب أحدث تكنولوجيات القياس لضمان دقة قراءات أجه ةز القياس المترية للجودة والكميات في سلسلة اإلنتاج بأكملها ،والتي يمكن

وتعديالت الشروط الجوهرية ألدوات الدين.

اإلق اررات ،وإصدار التقديرات ،وتحصيل الضرائب ومطابقتها للمدفوعات.

إبالغ معلوماتها مباشرة لمصلحة الضرائب والجهات التنظيمية األخرى بالوسائل اإللكترونية.

ثالثا -إجراءات تحسين االمتثال من أجل تعبئة اإليرادات
يحبذ قيام اإلدارات الضريبية بتحديد وتنفيذ اس تراتيجيات لتعبئة اإليرادات أثناء األزمة .ويمكن النظر في اتخاذ اإلجراءات التالية:
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▪

إجراءات فورية يتم تكثيفها أثناء األزمة.

▪

وضع وتعزيز خطط لتحسين االمتثال وتنفيذها في القطاعات االقتصادية التي تفيد من انهيار أسعار النفط ،على سبيل المثال ،الزراعة،

▪

فحص التقديرات الضريبية وطلبات رد ضريبة القيمة المضافة من مقدمي وموردي الخدمات المحليين لضمان اإلبالغ بكل اإليرادات.

▪

تعزيز خدمات المكلفين واالتصال بالمكلفين بصفة منتظمة للبقاء على اتصال مع الشركات بشكل ثابت لمناقشة المسائل الفنية ،والعمل بصورة

والمستلزمات االستهالكية األساسية ،والكيماويات ،واالتصاالت.

7

أكبر " كجهة تيسير ضرائب الشركات".

إجراءات متوسطة وطويلة األجل يتم تنفيذها فور انحسار األزمة:
▪

تحديد استراتيجيات مشتقة جديدة طويلة األجل مصممة لتثبيت الخسائر المستقبلية.

▪

تقييم النظام المالي وتفهم الخيارات المتا حة في الظروف المختلفة التي قد تتطور أثناء األزمة أو بعدها لضمان استعداد إدارة اإليرادات.

▪

إرساء حدود فاصلة واضحة بين الدور التجاري والتنظيمي .فمشاركة أي كيان تجاري في الوظائف التنظيمية للحكومة هو تعارض واضح في

▪

زيادة درجة الشفافية عن طريق النشر المنتظم للعقود واإليرادات المحصلة من القطاع وفقا للمبادئ التوجيهية لإلبالغ حسب "مبادرة شفافية

8

المصالح وينبغي استبعاد دمج إدا ةر إيرادات قطاع النفط والغاز في أي شركة وطنية للنفط.
الصناعات االستخراجية".

رابعا-

إجراءات محددة إلدارات الجمارك

في كثير من البلدان ،يالحظ أن السيط ةر الجمركية على صادرات قطاع النفط والغاز والمعدات المستوردة إلنتاجها ليست مثالية ،وذلك على الرغم من

األهمية البالغة للبيانات التي تنتجها إدا ةر الجمارك لضمان الشفافية وتحديد إيرادات الموارد الطبيعية .ومع االنخفاض في أسعار النفط والغاز من

جراء جائحة كوفيد ، 19-فقد ازدادت األهمية أكثر من قبل لضمان دقة تسجيل التدفقات العابرة للحدود وإمكانية استخدام البيانات لصياغة السياسات
والتحقق من صحة اإليرادات.

وبالنسبة لإلدارات الجمركية ،من الضروري التأكد من وجود إجراءات وضوابط تتعلق بأنشطة تصدير النفط والغاز ،وبخالف ذلك ،العمل على وضعها

أو تقويتها حسب مقتضى الحال .وينبغي إيالء اهتمام خاص بما يلي:
▪

قياس وتسجيل كميات ومستويات جودة النفط والغاز المحملة للتصدير ،وسالمة تطبيق قواعد التقييم.

▪

مراقبة المخاطر وإجراء عمليات التدقيق (المكتبي) حسب الحاجة ،فيما يتعلق بواردات وصادرات معدات قطاع النفط والغاز ،لتقصي حاالت

▪

مراقبة وتدقيق حسابات السلع مزدوجة األغراض والم عفاة من الجمارك عن استيرادها لالستخدام حصريا في قطاع النفط والغاز.

التقييم بأكثر أو أقل من القيمة الحقيقية ،وذلك مقابل قواعد التقييم الجمركي المعمول بها.

 7راجع مذكرة إدارة شؤون المالية العامة بعنوان “Safeguarding Revenue Streams and Restoring Revenue Administration Activities After the

” ، COVID-19 Crisisإبريل ( 2020لم تنشر بعد).

 8راجع :النظم المالية للموارد الطبيعية :استجابة السياسة الضريبية ،إبريل  2020؛ ضمن السلسلة الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول جائحة كوفيد19-
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
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وفي حالة احتياج إدارات اإليرادات للمساعدة في وضع االستراتيجيات أو الخطط  ،أو التوسع في بعض االقتراحات المذكورة أعاله أو التكيف معها
حتى تتمكن من سرعة التصدي آلثار جائحة كوفيد 19-في قطاع النفط والغاز ،فإن إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على أهبة
االستعداد للمساعدة من خالل عقد المشاورات وتقديم التوصيات وفق احتياجات كل إدا ةر على حدة .
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