




االفتتاحية

    

الوزراء برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن   أقر مجلس 

اجلديد  املالي  للعام  للدولة  العامة  امليزانية  اهلل،  آل سعود، حفظه  عبدالعزيز 

1432/1431هـ، والتي تبلغ 540 مليار ريال، بزيادة قدرها 14 في املائة عن ميزانية العام 

مسيرة  لتعزيز  استمراراً  امليزانية  هذه  تكون  أن  على  الدولة  وحرصت  1431/1430هـ.  املالي 

املوارد  توجيه  الدولة  وواصلت  العاملية،  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  على  املستدامة  التنمية 

الوطني  االقتصاد  جاذبية  وتعزيز  وللتنمية  االقتصادي  للنمو  دعماً  األكثر  اجلوانب  على  لإلنفاق 

البشرية  التنمية  على  التركيز  طريق  عن  وذلك  للمواطنني  العمل  فرص  من  مزيد  وتوفير  لالستثمار 

والبنية األساسية واخلدمات اإلجتماعية. 

ومتثل امليزانية استمراراً لنهج الدولة في إعطاء التنمية  البشرية األولوية والرفع من كفاءتها، وتبعاً لذلك 

فقد مت تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. 

 1200 إنشاء  واعتماد  التعليم،  تطوير  مشروع  تنفيذ  في  العمل  استمرار  القطاع  هذا  برامج  وتشمل 

الدمام،  اجلديدة في  األربع  للجامعات  اعتمادات  امليزانية  والبنات، كما تضمنت  للبنني  مدرسة جديدة 

وإنشاء كليات  القائمة،  اجلامعات  اجلامعية في عدد من  املدن  واستكمال  واجملمعة، وشقراء،  واخلرج، 

تقنية ومعاهد مهنية جديدة. 

وقد حث خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، اجلميع على شكر 

اهلل جل وعال على ما أفاء به من نعم على هذه البالد ووجه رعاه اهلل كل مسؤول أن يراعي 

اهلل في كل وقت ومكان ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم األمانة 

التي يحملها.



جميع اآلراء واإلجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي املصلحة أو آراء املسؤولني فيها
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بيان قمة مجلس التعاون

اقرار الميزانية الجديدة
1431 - 1432هـ

األمير سلطان يصل بالسالمة
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المحتويات
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نشرة ربع سنوية تصدر عن
 مصلحةالزكاة والدخل
 العدد الثاني والعشرون

محرم - 1431هـ

املشرف العام
إبراهيم بن محمد املفلح

الهيئة االستشارية
صالح بن علي العواجي الغامدي

منصور بن صالح الوابلي
منصور بن محمد احمليا

مدير التحرير
د. محمد بن عبداهلل النفيسة

هيئة التحرير
مشعل بن محمد العتيبي 

تركي بن سعود النفيعي
بندر بن أحمد املوسى

حسني بن عبدالرحيم الشيخ

املراسالت: بإسم مدير التحرير
هاتف:4044375 - 1 - 966+
فاكس:4012332 - 1 - 966+
ص.ب 6898 الرياض 11187

التصميم واإلخراج والتنفيذ

ت : 4536669 01
ف : 014555256

www.nwaafth.com
info@nwaafth.com



اتفاقية بين المملكة 
و بريطانيا وآيرلندا لتجنب االزدواج 

الضريبي 

فرع مصلحة  الزكاة بمكة المكرمة

اجتماع مدراء الفروع بمصلحة الزكاة 
والدخل

القضية الزكوية والضريبة

إنجازات مصلحة الزكاة والدخل 
في مجال التدريب في السنة المالية

 1429-1430هـ ) 2009م(.

د/ العساف يوجه بتطبيق نظام سداد

14

30

34

48

56

العامة 33 امليزانية  العدد مع صدور  يأتي هذا       

للدولة للعام املالي 1432/1431هـ مبشرة بكل 

األكبر  هي  ومصروفات   ، واملواطن  للوطن  خير 

 ، ريال  مليار    )540( ب  تقدر  اململكة  تاريخ  في 

امللكي  السمو  صاحب  عودة   مع  يأتي  كما 

األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه 

اهلل  ، ساملا معافى إلى بلد اخلير وسط ترحيب 

في  ،ونحرص  له   مثيل  ال  وشعبي  رسمي 

هذه  تغطية  على  والدخل  الزكاة  نشرة  حترير 

في  العدد  هذا  يصدر  كما   . الهامة  املناسبات 

العام الهجري اجلديد بحلة جديدة في اإلخراج 

إلى  لتصل  العلمية   املادة  وتطوير  والتنفيذ 

كافة املكلفني بالزكاة والضريبية وعموم القراء 

باجلودة الفنية والعلمية املطلوبة ، و سيالحظ 

من  مبزيد  نعد  كما  الفارق   هذا  الكرمي  القارئ 

العلمي  ومحتواها  النشرة  أبواب  في  التطوير 

والفني في األعداد القادمة إن شاء اهلل تعالى .    

                                                                      
                                 

* مدير التحرير

كلمة التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة *
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في بيان قمة مجلس التعاون

تضامن خليجي مع السعودية في 
مواجهة االعتداءات على أراضيها

التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو  اجلاللة  أصحاب  أكد        

السعودية  العربية  اململكة  مع  التام  تضامنهم  اخلليجي 

حلدودها  واالنتهاكات  أراضيها  على  االعتداءات  مواجهة  في 

مساس  هو  اململكة  واستقرار  بأمن  مساس  أي  أن  معتبرين 

بأمن واستقرار وسالمة دول اجمللس كافة.

وشدد القادة في البيان اخلتامي للدورة ال30 للمجلس األعلى 

العربية على دعمهم املطلق حلق  التعاون لدول اخلليج  جمللس 

مؤكدين  مواطنيها  وأمن  أراضيها  عن  الدفاع  في  السعودية 

في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن 

الشقيق .

اعتماد مرشح مملكة  وافق على  األعلى  أن اجمللس  البيان  وقال 

عام  من  اعتبارا  اخلليجي  التعاون  جمللس  عاما  أمينا  البحرين 

. 2011

وذكر أن اجمللس األعلى تدارس اآلثار الناجتة عن األزمة االقتصادية 

العاملية ورحب باجلهود التي تبذلها دول اجمللس للحد من هذه 

وقدرتها  دوله  اقتصاديات  متانة  في  ثقته  عن  معربا  األزمة 
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على جتاوز تبعات هذه األزمة بفضل سالمة وكفاءة سياسات 

وإجراءات الدول األعضاء بهذا الشأن .

     وثمن اجمللس األعلى دور اململكة العربية السعودية في قمة 

مجموعة العشرين وتنسيق اجلهود لتحقيق االستقرار املالي 

واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج االقتصاد الدولي 

من األزمة  املالية العاملية.

مسيرة  تعزيز  على  اجمللس  دول  قادة  حرص  من  وانطالقا     

التعاون املشترك والدفع بها  إلى آفاق أرحب واشمل استعرض 

اجمللس  من  املرفوعة  املتابعة  وتقارير  توصيات  األعلى  اجمللس 

الوزاري وما حتقق من اجنازات في مسيرة العمل املشترك منذ 

القضايا  تطورات  بحث  كما  اجملاالت  كافة  في  املاضية  الدورة 

ما  ضوء  في  والدولية  اإلقليمية  واالقتصادية  السياسية 

تشهده املنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ 

بشأنها القرارات. 

  في اجملال االقتصادي : 

اطلع اجمللس األعلى على تقارير التقدم احملرز في مجاالت االحتاد 

اجلمركي والسوق اخلليجية املشتركة واالحتاد النقدي ومشاريع 

تكامل البنية األساسية بدول اجمللس أهمها الربط الكهربائي 

ودراسة اجلدوى االقتصادية لسكة حديد دول اجمللس وعبر عن 

ارتياحه ملا مت إحرازه وإصدر توجيهاته بشأنها .

   وفي إطار مناقشة التوصيات املرفوعة له بشأن املقترحات 

وجه  التعاون  مجلس  دور  لتفعيل  قطر  دولة  رؤية  في  الواردة 

من  اخلامسة  املادة  بتفعيل  الوزارية  اللجان  األعلى  اجمللس 

بني  االستثمار  بيئة  بتعزيز  اخلاصة  االقتصادية  االتفاقية 

املشروعات  أقامة  بتشجيع  اخلاصة   )12( واملادة  اجمللس  دول 

املشتركة وزيادة االستثمارات البينية التي تسهم في حتقيق 

تستكمل  أن  وقرر  اجملاالت  في جميع  اجمللس  دول  بني  التكامل 

من  املقدم  املقترح  في  النظر  واالقتصادي  املالي  التعاون  جلنة 

مجلس  لدول  مشترك  تنموي  بنك  إنشاء  بشأن  قطر  دولة 

قطر  دولة  قدمته  ما  ضوء  في  القادم  اجتماعها  في  التعاون 

من إيضاحات ومعلومات عن البنك املقترح في ضوء الدراسة 

العامة  األمانة  واالقتصادي  املالي  التعاون  جلنة  كلفت  التي 

بإعدادها وفوض اجمللس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات اجلدوى 

االقتصادية للمشروعات املشتركة التي يتم اختيارها من قبل 

جلنة التعاون املالي واالقتصادي في مجالي التعليم والصحة.

في  األطراف  األعضاء  الدول  مصادقات  األعلى  اجمللس  وبارك    

النقدي  اجمللس  بإنشاء  ووجه  عليها  النقدي  االحتاد  اتفاقية 

إليه من  أوكل  العمل الجناز ما  إدارته بتكثيف  وكلف مجلس 

الزمني  البرنامج  حتديد  ذلك  في  مبا  االتفاقية  مبوجب  مهام 

إلصدار العملة املوحدة وطرحها للتداول.

التعاون وافق   وفيما يتعلق مبشروع سكة حديد دول مجلس 

اجمللس األعلى على ما يلي : 

1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام 

باستخدام  )350 كم/الساعة(  بسرعة  الركاب  لنقل  قطارات 

الكهرباء وإمكانية التوفيق بني استخدام قطارات نقل الركاب 

بسرعة  والبضائع  الركاب  ونقل  كم/الساعة(   350( بسرعة 

)200 كم/الساعة( باستخدام الديزل ومبا يتماشى مع أفضل 

املواصفات لقطاع السكك احلديدية.

مجلس  دول  حديد  لسكة  خليجية  هيئة  إنشاء  دراسة   -2

التعاون لإلشراف على تنفيذ املشروع بكامله والتنسيق فيما 

بني الدول األعضاء ملواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع 

الوطنية بدول اجمللس وتكليف األمانة  شبكات سكك احلديد 

لدراسة  املرجعية  والشروط  اخلدمات  نطاق  بإعداد  العامة 

وهيكلها  األساسي  ونظامها  مهامها  وحتديد  الهيئة  إنشاء 

التنظيمي .

املبالغ  باعتماد  واالقتصادي  املالي  التعاون  جلنة  تفويض   -3

املطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات االستشارية 

إلعداد الدراستني املشار إليهما في الفقرتني )1 و 2 ( بعد تقدمي 

إلعداد  واملالية  الفنية  عروضها  املؤهلة  االستشارية  املكاتب 

)فنيا وماليا( من  الدراستني وتقييمهما بصورة شاملة  هاتني 

اللجان املعنية والتوصية باختيار الشركات االستشارية  قبل 

للقيام بهذه الدراسات وحتديد التكاليف املطلوبة لذلك.

4- رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان املعنية للجنة 

بدول  واالقتصادي  املالي  التعاون  وجلنة  واملواصالت  النقل  وزراء 

اجمللس متهيدا لرفع التوصيات املناسبة بهذا الشأن للدورة )31( 

للمجلس األعلى .

التعاون  واملواصالت بدول مجلس  النقل  وزراء  5- تكليف جلنة 

بتكثيف العمل الجناز هذا املشروع احليوي في أسرع وقت ممكن 

وبأفضل املواصفات املتوفرة عامليا والتنسيق بني اجلهات املعنية 

بشبكات سكك احلديد بالدول األعضاء ومبا يحقق املواءمة مع 

شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.

   المجلس يثمن دور 
المملكة في قمة مجموعة 
العشرين وتنسيق الجهود 
لتحقيق االستقرار المالي 
واستقرار أسعار الطاقة 
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   السوق اخلليجية املشتركة : 

   عبر اجمللس األعلى عن ارتياحه للتقدم احملرز بشأن تنفيذ 

اجمللس  واقر  املشتركة  اخلليجية  السوق  إطار  في  قراراته 

في  اجمللس  دول  مواطني  بني  املعاملة  في  املساواة  األعلى 

مجال التعليم الفني.

   العالقات مع الدول واجملموعات االقتصادية : رحب اجمللس 

األعلى بالتوقيع في يونيو املاضي على اتفاقية التجارة احلرة 

بني مجلس التعاون ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية التي 

تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وباستكمال 

التجارة  اتفاقية  على  األولى  باألحرف  والتوقيع  املفاوضات 

هاتان  به  ستعود  ملا  املاضي  أكتوبر  في  نيوزيلندا  مع  احلرة 

االتفاقيتان من مردود ايجابي على العالقات مع هذه الدول. 

االستشارية  الهيئة  مرئيات  على  األعلى  اجمللس  اطلع     

للمجلس األعلى بشأن املوضوعات التي متت دراستها وهي 

1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

2. دراسة األزمة املالية العاملية وتأثيراتها على دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية والتدابير التي ميكن اتخاذها.

3. دراسة األمن الغذائي واملائي جمللس التعاون. 

  وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية اخملتصة لتفعيل 

وتعزيز العمل املشترك بني دول اجمللس في ضوء ذلك.

  وقد نوه اجمللس األعلى بدور الهيئة االستشارية للمجلس 

األعلى املتنامي واجلهود اخمللصة ألعضائها في إثراء مسيرة 

مجلس التعاون مبا تقدمه من مرئيات ايجابية لكل املوضوعات 

التي تكلف بها وفي هذا السياق قرر اجمللس األعلى تكليف 

الهيئة االستشارية لدراسة عدد من املوضوعات في دورتها 

الثالثة عشرة وهي:

القيمة  ذات  املستوطنة  الزراعية  احملاصيل  إنتاج  تطوير   .1

اإلنتاج  مساهمة  ورفع  النخيل  مثل  العالية  االقتصادية 

الزراعي واحليواني والسمكي في الناجت احمللي.

2. االحتباس احلراري والتغير املناخي.

3. رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة واحلد من اإلعاقة. 

دورته  في  األعلى  اجمللس  على  الدراسات  هذه  نتائج  وعرض 

احلادية والثالثني.

اجملالس التشريعية الشورى والنواب والوطني واألمة

الدوري  إليه االجتماع  ارتياحه ملا توصل  عبر اجمللس األعلى عن     

التشريعية  اجملالس  رؤساء  والسعادة  املعالي  ألصحاب  الثالث 

في  املنعقد  اجمللس  دول  في  واألمة  والوطني  والنواب  الشورى 

تبذلها  التي  واجلهود  اجلاري  ديسمبر  شهر  مطلع  الكويت  دولة 

العمل  تعزيز  إلى  والهادفة  رفعها  مت  التي  واملرئيات  اجملالس  هذه 

املشترك.

   التعامل مع اجلمهورية اليمنية

   اطلع اجمللس األعلى على تقرير األمني العام بشأن مسارات التعاون 

بني دول اجمللس واجلمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي 

مت إحرازه خالل عام 2009 فيما يخص متويل دول اجمللس للمشاريع 

سرعة  على  املانحة  واجلهات  الدول  وحث  اليمن  في  التنموية 

في  املانحني  مؤمتر  في  قدمتها  التي  تعهداتها  تنفيذ  استكمال 

لندن واعتمد انضمام اليمن إلى جلنة رؤساء وكالء البريد.

   وفي اخلتام عبر اجمللس األعلى عن بالغ تقديره وامتنانه حلضرة 

الكويت  دولة  أمير  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ  السمو 

حفظه اهلل ورعاه رئيس الدورة احلالية للمجلس األعلى وحلكومته 

الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر 

والسمو  اجلاللة  أصحاب  إخوانه  بها  قوبل  التي  الصادقة  اإلخوة 

قادة دول مجلس التعاون .

الشيخ صباح  السمو  أواله حضرة صاحب  مبا  القادة  نوه     كما 

األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت لهذا االجتماع من اهتمام 

التوصل  األثر في  اكبر  لها  وإدارة حكيمة كان  ورعاية كرمية  بالغ 

الكويت  دولة  بان  ثقتهم  عن  معبرين  هامة  وقرارات  نتائج  إلى 

املباركة  اجمللس  مبسيرة  ستدفع  الدورة  لهذه  ترؤسها  خالل  ومن 

لتحقيق املزيد من االجنازات واملضي بها إلى مجاالت أوسع واشمل 

ومبا  املتسارعة  والدولية  واإلقليمية  احمللية  التطورات  ظل  في 

يحقق احلفاظ على األمن واالستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس 

التعاون واملنطقة .

   ووافق اجمللس األعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا 

عاما جمللس التعاون اخلليجي اعتبارا من 2011 م .

   ورحب اجمللس األعلى بالدعوة الكرمية من حضرة صاحب السمو 

العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

املتحدة حفظه اهلل لعقد الدورة احلادية والثالثني إن شاء اهلل 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2010 م .

تكثيف العمل لتحديد البرنامج الزمني 
إلصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول 
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استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز، أخاه األمير سلطان بن 

عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، 

الذي وصل إلى مطار امللك خالد الدولي في 

أن  بعد  اململكة  خارج  من  قادماً  الرياض، 

التي تكللت  املوفقة  العالجية  الرحلة  أمت 

بالنجاح. 

وقد أقام سمو النائب الثاني وزير الداخلية 

بن  نايف  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

عبد العزيز احتفالية شعبية كبيرة رائعة 

العهد  ولي  بعودة  املواطنون  فيها  ابتهج 

الدفاع  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب 

السمو  صاحب  العام  واملفتش  والطيران 

العزيز  عبد  بن  سلطان  األمير  امللكي 

ساملاً معافى إلى أرض اململكة بعد رحلته 

العالجية الناجحة.

عيسى  بن  حمد  امللك  احلفل  حضر  وقد 

ودولة   ، البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل 

رئيس وزراء لبنان سعد احلريري ، وعدد من 

والشيوخ  األمراء  امللكي  السمو  أصحاب 

لوطنهم  احملبني  املواطنني  من  وحشد 

الصاالت  مبقر  وذلك   , الرشيدة  وقيادتهم 

فهد  بن  فيصل  األمير  مبجمع  الرياضية 

األوملبي بالرياض .

بعد رحلة عالجية موفقة

خادم الحرمين الشريفين 
يستقبل األمير سلطان 

بن عبد العزيز
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    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 

حفظه اهلل في قصر اليمامة مبدينة الرياض امليزانية العامة 

للدولة للعام املالي اجلديد 1431 / 1432هـ . 

      وقـــال معالي وزيـــر الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز 

السعودية  األنباء  لوكالة  بيانه  في  خوجة  الدين  محيي  بن 

عقب اجللسة إن اجمللس تدارس بتوجيه كرمي من خادم احلرمني 

الشريفني في هذه اجللسة التي بدأت بآيات من القرآن الكرمي 

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 1431 - 1432ه وأقرها 

بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  وجه  بعدها   .

وأبنائه  أيده اهلل كلمة ضافية إلخوانه  آل سعود  عبدالعزيز 

التي  ، وفيما يلي نص الكلمة  امليزانية  املواطنني أعلن فيها 

األستاذ  الوزراء  جمللس  العام  األمني  معالي  بإلقائها  تشرف 

عبدالرحمن بن محمد السدحان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 

وصحبه وسلم. 

إخواني وأبنائي املواطنني. 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

املالي  العام  ميزانية  نعلن   ، وتوفيقه  وعونه  اهلل  بحمد 

حرصــنا أن تكـون 
الميزانية استـمــراًر 
لتعزيــــز مســـيرة 

التنمـية المستدامة 
وإعطاء األولويــة 

للتنميــة البشريــة ودعم 
النمو االقتصــادي

خادم الحرمين الشريفين : 
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بزيادة  ريال  مليار   )540( تبلغ  والتي  1432/1431هـــ  اجلديد 

مقدارها )14( باملائة عن امليزانية املقدرة للعام املالي احلالي 

اقتصادنا  حاجات  إعدادها  في  رُوعي  وقد   ، 1431/1430هـــ 

الوطني مع األخذ بعني االعتبار الظروف االقتصادية الدولية 

، حيث حرصنا أن تكون هذه امليزانية استمراراً لتعزيز مسيرة 

التنمية املستدامة في بالدنا الغالية على الرغم من الظروف 

البترول  أسعار  انخفاض  الى  أدت  التي  الدولية  االقتصادية 

وكميات تصديره ، وذلك مبواصلة توجيه املوارد لإلنفاق على 

وتعزيز  وللتنمية  االقتصادي  للنمو  دعماً  األكثر  اجلوانب 

جاذبية اقتصادنا الوطني لالستثمار ، وتوفير مزيد من فرص 

التنمية  التركيز على قطاعات  العمل للمواطنني من خالل 

االجتماعية. وحتقيقاً  واخلدمات  األساسية  والبنية  البشرية 

لهذا الهدف فقد تضمنت امليزانية برامج ومشاريع جديدة 

ومراحل إضافية لعدد من املشاريع التي سبق اعتمادها تزيد 

 )225( ب  مقارنة  ريال  مليار   )260( عن  اإلجمالية  تكاليفها 

مليار ريال مبيزانية العام املالي احلالي. 

التنمية  إعطاء  في  لنهجنا  استمراراً  متثل  امليزانية  هذه  إن 

مت  فقد  لذلك  وتبعاً   ، كفاءتها  من  والرفع  األولوية  البشرية 

مليار   )137( عن  يزيد  ما  تخصيص 

العام  التعليم  لقطاعات  ريــال 

العاملة.  القوى  وتدريب  والعالي 

القطاع  ــذا  ه بــرامــج  وتشمل 

استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا 

إنشاء  واعتماد   ، التعليم  لتطوير 

للبنني  جديدة  مدرسة   )1200(

امليزانية  تضمنت  كما   ، والبنات 

اعتمادات للجامعات األربع اجلديدة 

 ، واجملمعة   ، واخلرج   ، )الدمام  في 

وشقراء( واستكمال املدن اجلامعية 

القائمة  اجلامعات  من  عدد  في 

ومعاهد  تقنية  كليات  وإنشاء   ،

 ، االجتماعية  والتنمية  الصحة  قطاع  وفي  جديدة.  مهنية 

مت تخصيص ما يزيد عن )61( مليار ريال ملواصلة العمل على 

االجتماعية.  البرامج  ودعم  الصحية  اخلدمات  مستوى  رفع 

الستكمال  جديدة  صحية  مشاريع  امليزانية  تضمنت  حيث 

إنشاء وجتهيز مراكز الرعاية الصحية األولية بجميع مناطق 

وتطوير  وإحالل  جديدة  مستشفيات   )8( وإنشاء  اململكة 

البنية التحتية ل )19( مستشفى قائماً. وفي مجال اخلدمات 

أندية  إلنشاء  جديدة  مشاريع  امليزانية  تضمنت  االجتماعية 

ومدن رياضية ودور للرعاية واملالحظة االجتماعية والتأهيل ، 

واالعتمادات الالزمة لدعم برامج الضمان االجتماعي. 

اخلدمات  لقطاع  ريال  مليار   )22( حوالي  تخصيص  مت  وقد 

لبعض  وإضافات  جديدة  بلدية  مشاريع  تتضمن   ، البلدية 

املشاريع القائمة. 

كما بلغت مخصصات قطاع النقل واالتصاالت حوالي )24( 

املعتمدة  للمشاريع  وإضافات  جديدة  ملشاريع  ريال  مليار 

سابقاً. 

وبلغ اخملصص لقطاعات املياه والصناعة والزراعة والتجهيزات 

األساسية األخرى حوالي )46( مليار ريال ملشاريع جديدة لتوفير 

التحتية  وللبنية   ، الصحي  الصرف  وخدمات  الشرب  مياه 

، كما تضمن  الصناعيتني  وينبع  واملرافق في مدينتي اجلبيل 

مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس 

الزور. 

 ، القضاء  أجهزة  تطوير   - وتوفيقه  اهلل  بحول   - وسيستمر 

وتنفيذ اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و)اخلطة الوطنية 

لالتصاالت وتقنية املعلومات( ، كما ستواصل صناديق وبنوك 

اجملاالت  في  القروض  تقدمي  املتخصصة  احلكومية  التنمية 

الصناعية والزراعية واملشاريع الصغيرة واملتوسطة. 

لقد أكدت هذه امليزانية - كسابقاتها - على النظرة املتوازنة 

ميزانية الخير : 540 مليار ريال ومشاريع 
جديدة بـ 260 مليار رياًل
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بني القطاعات ، والتنمية املتوازنة بني املناطق. كما تُولي أهمية 

للنظرة املستقبلية لتوازن املالية احلكومية واستقرارها مبــا 

يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي. 

لبرامج ومشاريع  واخمللص  الدقيق  التنفيذ  نؤكد على  ختاماً 

املتابعة  احلكومية  األجهزة  ورؤساء  الوزراء  وعلى  امليزانية. 

الدقيقة ملا يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون واالستشعار الدائم 

للمسؤولية واألمانة التي حتّملوها أمام اهلل ثم أمامنا ، وعلى 

األجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير 

إلينا أوالً بأول. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  وجه  ذلك  عقب 

عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو واملعالي الوزراء بالعمل 

بجد وإخالص ، وقال حفظه اهلل )احلمد هلل رب العاملني على 

هذه امليزانية ، وهلل احلمد فيها اخلير وفيها البركة إن شاء اهلل 

، املهم عليكم إخواني إمتامها بجد وإخالص والسرعة ، وعدم 

التهاون في كل شيء يعوقها ، ألن هذه أسمعها أنا من الناس 

وأحسها بنفسي ، بعض املشاريع إلى اآلن ما بينت ، ضائعة. 

لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير 

املالية أن يخبرني ، ألنه ال يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء 

يجيء على الوزير فقط. 

أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمنكم ، 

وأرجو لكم التوفيق والنجاح ، وأسأل اهلل التوفيق لهذا الدين 

وهذا الوطن. وشكراً لكم(. 

 وقدم معالي وزير املالية الدكتور ابراهيم العساف وبتوجيه 

اجلديدة  امليزانية  ملشروع  املفدى عرضا موجزاً  امللك  كرمي من 

وتطوراتها  العاملية  االقتصادية  األوضاع  إلى  وتطرق  للدولة 

 -  1429 للعام  املالية  والنتائج  الوطني  االقتصاد  وتطورات 

1430ه واملالمح الرئيسية للميزانية اجلديدة حيث جاء فيها : 

العام  هذا  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يبلغ  أن  املتوقع  من 

اإلحصاءات  مصلحة  لتقديرات  وفقاً  )2009م(   1431/1430

مئة  وثالث  ألفاً   )1.384.400.000.000( واملعلومات  العامة 

ريال باألسعار اجلارية  وأربع مئة مليون  وأربعة وثمانني ملياراً 

بانخفاض نسبته )22.3( باملئة نتيجة االنخفاض في القطاع 

الناجت  أما  املصدرة.  والكميات  البترول  أسعار  بتأثير  البترولي 

احمللي للقطاع غير البترولي بشقيه احلكومي واخلاص فيتوقع 

أن يحقق منواً نسبته )5.5( باملئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع 

احلكومي بنسبة )10.2( باملئة والقطاع اخلاص بنسبة )2.85( 

باملئة باألسعار اجلارية. 

أما باألسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناجت احمللي اإلجمالي 

القطاع  يشهد  أن  يتوقع  إذ  باملئة،   )0.15( نسبته  تبلغ  منواً 

البترولي انخفاضاً نسبته )6.4( باملئة، وأن يبلغ منو الناجت احمللي 

يَُتَوقَّع أن ينمو  للقطاع غير البترولي بنسبة )3( باملئة حيث 

بنسبة  اخلاص  والقطاع  باملئة   )4( بنسبة  احلكومي  القطاع 

)2.54( باملئة، ويالحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناجت 
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احمللي تعزى لإلنفاق االستثماري احلكومي. وقد حققت جميع 

األنشطة االقتصادية املكونة للناجت احمللي للقطاع غير البترولي 

الصناعات  في  احلقيقي  النمو  يصل  أن  يُقدر  إذ  إيجابياً،  منواً 

التحويلية غير البترولية إلى )2.2( باملئة، وفي نشاط االتصاالت 

والنقل والتخزين )6( باملئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز واملاء 

وفي  باملئة،   )3.9( والبناء  التشييد  نشاط  وفي  باملئة،   )3.35(

باملئة،   )2( والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جتارة  نشاط 

وفي نشاط خدمات املال والتأمني والعقارات )1.8( باملئة. 

وأشار معالي وزير املالية إلى أنه كان لإلجراءات والقرارات التي 

استمرت اململكة في تبنيها في مجال اإلصالحات االقتصادية 

التي يشهدها  اإليجابية  النمو  أثرٌّ فعالٌّ في حتقيق معدالت 

القطاع اخلاص والتي أّدت إلى توسيع قاعدة االقتصاد الوطني 

العام  احمللي هذا  الناجت  بلغت مساهمته في  وتنويعها حيث 

تدل  املؤشرات  وهذه  الثابتة،  باألسعار  باملئة   )47.8( حوالي 

على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات 

التحويلية واخلدمات اللذين يشهدان منواً مستمراً وجيداً منذ 

عدة سنوات. 

وبني في حديثه عن املستوى العام لألسعار أن الرقم القياسي 

لتكاليف املعيشة وهو أهم مؤشرات املستوى العام لألسعار 

أظهر ارتفاعاً خالل عام 1431/1430)2009م( نسبته )4.4( باملئة 

)2008م(   1429/1428 عام  في  عليه  كان  ا  عمَّ

اإلحصاءات  مصلحة  لتقديرات  وفقاً  وذلك 

العامة واملعلومات. 

اإلجمالي  احمللي  الناجت  انكماش  ُمعامل  ا  أمَّ

أهم  من  يُعد  الذي  البترولي  غير  للقطاع 

على  التضخم  لقياس  االقتصادية  املؤشرات 

مستوى االقتصاد ككل فمن املتوقع أن يشهد 

ارتفاعاً نسبته )2.4( باملئة في عام 1431/1430 

العام  في  عليه  كان  مبا  مقارنة  )2009م( 

السابق. وأوضح أن التقديرات األولية ملؤسسة 

امليزان  أن  إلى  تشير  السعودي  العربي  النقد 

مقداره  فائضاً  العام  هذا  سيحقق  التجاري 

)390.300.000.000( ثالث مئة وتسعون ملياراً 

وثالث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته )50.9( 

باملئة عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض 

أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى 

انخفاض الصادرات غير البترولية. 

فُيتوقع  املدفوعات  مليزان  اجلاري  احلساب  ا  أمَّ

 )76.700.000.000( مقداره  فائضاً  يحقق  أن 

العام  في  ريال  مليون  مئة  وسبع  ملياراً  وسبعون  ستة 

مقداره  بفائض  مقارنة  )2009م(   1431/1430 املالي 

ومئتا  ملياراً  وتسعون  وستة  مئة  أربع   )496.200.000.000(

نسبته  بانخفاض  )2008م(   1429/1428 للعام  ريال  مليون 

)84.5( باملئة. 

وأكد معالي وزير املالية أن توجيهات خادم احلرمني الشريفني 

صدرت بأن تتضمن امليزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد 

التركيز على املشاريع  ، ومت  احلالية  بامليزانية  اعتماده  عّما مت 

الفرص  زيادة  إلى   - اهلل  مبشيئة   - ستؤدي  التي  التنموية 

رُّكز فيه على  املالية بشكل  ، ووزعت االعتمادات  الوظيفية 

قطاعات التعليم ، والصحة ، واخلدمات األمنية واالجتماعية 

والتعامالت   ، والطرق   ، الصحي  والصرف  واملياه   ، والبلدية 

اإللكترونية ، ودعم البحث العلمي. 

محيي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  واإلعالم  الثقافة  وزير  وأوضح 

امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  أن  بيانه  في  خوجة  الدين 

عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل حمد اهلل سبحانه وأثنى 

وال  تعد  ال  نعم  من  البالد  هذه  على  به  أنعم  ما  على  عليه 

حتصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء . 

وحث حفظه اهلل اجلميع على شكر اهلل جل وعال على ما 

أفاء به على هذه البالد وخصها به من النعم ووجه رعاه اهلل 

كل مسؤول أن يراعي اهلل في كل وقت ومكان ويعمل على 

خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم األمانة التي يحملها.

معالي وزير املالية د/ إبراهيم العساف
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اململكة  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  إن 

املّتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الّشمالية

رغبًة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

رأس  وعلى  الدخل  على  الضرائب  شأن  في  الضريبي  التهرب 

املال،

قد اتفقتا على ما يلي:
املادة )1(

األشخاص الذين تشملهم االتفاقية:

إحدى  في  املقيمني  األشخاص  على  االتفاقية  هذه  تطبق 

الدولتني املتعاقدتني أو في كلتيهما.

املادة )2(
الضرائب التي تشملها االتفاقية:

ضرائب  وعلى  الدخل  ضرائب  على  االتفاقية  هذه  تطبق    -1

أقسامها  أو  متعاقدة  دولة  كل  ملصلحة  املفروضة  املال  رأس 

طريقة  عن  النظر  بصرف  احمللية  سلطاتها  أو  السياسية 

فرضها.

2-  تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس املال جميع الضرائب 

أو  املال،  رأس  إجمالي  على  أو  الدخل،  إجمالي  على  املفروضة 

على عناصر الدخل أو عناصر رأس املال مبا فيها الضرائب على 

املكاسب الناجتة من التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة أو 

غير املنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس املال.

3-  الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل 

خاص هي:-

أ(  بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:
1(  الزكاة.

2( ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

    )يشار إليها فيما بعد بـ »الضريبة السعودية«(.

ب( بالنسبة إلى اململكة املتحدة:
1(  ضريبة الدخل.

2(  ضريبة الشركات.

3(  ضريبة املكاسب الرأسمالية.

)يشار إليها فيما بعد بـ »ضريبة اململكة املتحدة«(.

4-  تطبق هذه االتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة 

في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتني املتعاقدتني بعد تاريخ 

توقيع هذه االتفاقية، إضافة إلى الضرائب احلالية أو بدالً منها. 

وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتني املتعاقدتني السلطة 

أنظمتها  على  أدخلت  التي  اجلوهرية  بالتغييرات  األخــرى 

الضريبية.

املادة )3(
تعريفات عامة

النص خالف  يقتض سياق  لم  ما  االتفاقية،  1-  ألغراض هذه 

ذلك:

أ(   يعني مصطلح »اململكة العربية السعودية« إقليم اململكة 

املياه  خارج  الواقعة  املناطق  ذلك  ويشمل  السعودية  العربية 

اإلقليمية التي متارس اململكة العربية السعودية على مياهها 

الطبيعية  واملوارد  التربة  حتت  الواقعة  والطبقات  بحرها  وقاع 

حقوق السيادة والوالية مبقتضى نظامها والقانون الدولي.

العظمي  بريطانيا  املتحدة«  »اململكة  مصطلح  يعني  ب( 

بحرها  خارج  واقعة  منطقة  أي  ويشمل  الشمالية،  وأيرلندا 

اإلقليمي ومحددة كمنطقة يجوز للمملكة املتحدة أن متارس 

داخلها حقوقها املتعلقة بقاع البحر والطبقات الواقعة حتت 

اتفاقية بين المملكة وحكومة بريطانيا 
وآيرلندا لتجنب االزدواج الضريبي 

لنــــــدنالريــــــاض



15

التربة ومواردها الطبيعية طبقاً لقوانينها بشأن اجلرف القاري 

ووفقاً للقانون الدولي.

جـ(  تعني عبارتا »دولة متعاقدة« و »الدولة املتعاقدة األخرى« 

ما  بحسب  املتحدة  اململكة  أو  السعودية  العربية  اململكة 

يقتضيه سياق النص.

د(  يشمل مصطلح »شخص« أي فرد، أو أي شركة وأي كيان آخر 

من األشخاص.

اعتبارية  صفة  ذي  شخص  أي  »شركة«  مصطلح  يعني  هـ( 

اعتبارية ألغراض  ذو صفة  أنه شخص  يعامل على  أي كيان  أو 

الضريبة.

و(  تعني عبارتا »مشروع تابع لدولة متعاقدة« و »مشروع تابع 

يباشره مقيم  للدولة املتعاقدة األخرى« على التوالي مشروعاً 

املتعاقدة  بالدولة  مقيم  يباشره  ومشروعاً  متعاقدة  بدولة 

األخرى.

يتولى  طائرة  أو  بسفينة  نقل  أي  دولي«  »نقل  عبارة  تعني  ز(  

تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ما عدا احلاالت التي يتم 

أو الطائرة فقط بني أماكن تقع داخل  فيها تشغيل السفينة 

الدولة املتعاقدة األخرى.

حـ(   يعني مصطلح »السلطة اخملتصة«:

1- بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية، وزارة املالية وميثلها 

وزير املالية أو ممثله املفوض.

وجمارك  إيرادات  مفوضي  املتحدة،  اململكة  إلى  بالنسبة   -2

جاللة امللكة أو من يُفّوض بتمثيلهم.

ط(  يعني مصطلح »مواطن«:

فرد حائز على  أي  السعودية  العربية  اململكة  إلى  بالنسبة   -1

أو  قانوني  شخص  وأي  السعودية  العربية  اململكة  جنسية 

شراكة أو جمعية تستمد ذلك الوضع من األنظمة النافذة في 

اململكة العربية السعودية.

أحد  أو  بريطاني  مواطن  أي  املتحدة،  اململكة  إلى  بالنسبة   -2

تابع  إقليم  أو  دولة  أي  جنسية  يحمل  ال  البريطانيني  الرعايا 

املتحدة،  اململكة  في  اإلقامة  بحق  متتعه  بشرط  للكومنولث، 

أو كيان آخر يستمد  أو جمعية  أو شراكة  وأي شخص قانوني 

وضعه تلك من القانون املطبق في اململكة املتحدة.

2-  عند تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة 

فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض 

ذلك  في  نفسه  املعنى  له  يكون  ذلك،  خالف  النص  سياق 

التي  بالضرائب  يتعلق  الدولة فيما  تلك  أنظمة  الوقت مبوجب 

لألنظمة  أي معنى طبقاً  ويرجح  االتفاقية،  هذه  عليها  تطبق 

الضريبية املطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة 

أو للمصطلح وفقاً لألنظمة األخرى لتلك الدولة.

املادة )4(
ال�مقي�م

1-  ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة »مقيم في دولة متعاقدة« 

فيها  للضريبة  الدولة  تلك  ألنظمة  وفقاً  يخضع  شخص  أي 

بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي 

أو  الدولة  تلك  أيضاً  مماثلة. كما تشمل  ذي طبيعة  آخر  معيار 

أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها احمللية. لكن ال تشمل 

الدولة فيما  العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك  هذه 

مال  رأس  أو  الدولة  تلك  في  مصادر  من  بالدخل  فقط  يتعلق 

موجود فيها.

املادة  هذه  من   )1( الفقرة  ألحكام  وفقاً  فرد  يكون  عندما    -2

مقيماً في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإن وضعه عندئذ يتحدد 

وفقاً لألحكام التالية:

أ( يعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي يتوافر له سكن 

دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتني املتعاقدتني 

فيعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي تكون فيها عالقاته 

الشخصية واالقتصادية أوثق )مركز املصالح »احليوية«(.

التي فيها مركز  املتعاقدة  الدولة  إذا لم يكن ممكناً حتديد  ب(  

منع التهرب الضريبي 
في شأن الضرائب 
على الدخل وعلى 

رأس المال 
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مصاحله احليوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتني، 

فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه املعتاد.

جـ(  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتني املتعاقدتني أو لم 

يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة 

التي يكون مواطناً فيها.

يكن  لم  أو  املتعاقدتني  الدولتني  كلتا  في  مواطناً  كان  إذا  د(  

مواطناً في أي منهما، تقوم السلطتان اخملتصتان في الدولتني 

املتعاقدتني بتسوية املوضوع باالتفاق املشترك.

الفقرة  وفقاً ألحكام  الفرد-  3-  عندما يكون شخص ما -غير 

)1( من هذه املادة مقيماً في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإنه يعد 

مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

 املادة )5(
املنشأة الدائمة

1-  ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة »املنشأة الدائمة« املقر 

الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع كلياً 

أو جزئياً.

2-  تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« دون حصر:

أ(  مركز اإلدارة.

ب( فرع.

جـ(  مكتب.

د(  مصنع.

هـ( ورشة.

و(  أي مكان الستخراج املوارد الطبيعية.

3-  تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« أيضاً:

أعماالً  أو  تركيب،  أو  أو مشروع جتميع  إنشاء،  أو  بناء،  موقع  أ(  

إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا املوقع أو 

املشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب( توفير خدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية من قبل مشروع 

لهذا  املشروع  يوظفهم  آخرين  عاملني  أو  موظفني  خالل  من 

الغرض، لكن بشرط أن تستمر األعمال من هذا النوع )للمشروع 

في  تزيد  مدد  أو  ملدة  الدولة  في  به(  مرتبط  ملشروع  أو  نفسه 

مجموعها على 183 يوماً خالل أي مدة اثني عشر شهراً.

4-  على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة، ال تشمل 

عبارة »املنشأة الدائمة«:

أ(  استخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد 

السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع .

ب( االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع 

لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط .

ميلكها  التي  البضائع  أو  السلع  من  مبخزون  االحتفاظ  جـ(  

املشروع فقط لغرض املعاجلة من قبل مشروع آخر .

د(  االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع 

أو جمع معلومات للمشروع .

هـ( االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط 

آخر ذي طبيعة حتضيرية أو مساعدة للمشروع.

األنشطة  من  مزيج  ألي  فقط  للعمل  ثابت  مبقر  االحتفاظ  و(  

الفقرة  هذه  من  )هـ(  إلى  )أ(  الفرعية  الفقرات  في  املذكورة 

بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناجت عن 

هذا املزيج له طبيعة حتضيرية أو مساعدة.

في  واملعروضة  للمشروع  اململوكة  البضائع  أو  السلع  بيع  ز(  

سوق أو معرض مؤقت بعد إغالق هذا السوق أو املعرض.

5-  على الرغم من أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة إذا 

كان شخص، خالف الوكيل املتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق 

عليه الفقرة )6( من هذه املادة، يعمل نيابة عن مشروع ولديه 

صالحية وميارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة إلبرام العقود 

نيابة عن املشروع فإن ذلك املشروع يعد أن لديه منشأة دائمة 

الشخص  ذلك  بها  يقوم  أعمال  أي  شأن  في  الدولة،  تلك  في 

الواردة  للمشروع، ما لم تكن هذه األعمال مقصورة على تلك 

في الفقرة )4( من هذه املادة والتي إذا متت مباشرتها من خالل 

مقر ثابت للعمل ال جتعل هذا املقر الثابت للعمل منشأة دائمة 

مبقتضى أحكام تلك الفقرة.

6-  ال يعد أن ملشروع منشأة دائمة في الدولة املتعاقدة بسبب 

مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل 

عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل 

مثل هؤالء األشخاص باألسلوب املعتاد لعملهم.

7-  إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة 

املتعاقدة  بالدولة  مقيمة  شركة  قبل  من  عليها  مسيطر  أو 

خالل  من  )سواء  األخرى  الدولة  تلك  في  عمالً  تزاول  أو  األخرى، 

الشرطة البريطانية
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منشأة دائمة أو غيرها( فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أياً 

من الشركتني منشأة دائمة للشركة األخرى.

 املادة )6(
الدخل من املمتلكات غير املنقولة

من  متعاقدة  دولة  في  مقيم  عليه  يحصل  الذي  الدخل    -1

ممتلكات غير منقولة )مبا في ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل 

إخضاعه  يجوز  األخرى  املتعاقدة  الدولة  في  الكائنة  الغابات( 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.

املنصوص  املعنى  املنقولة«  غير  »املمتلكات  لعبارة  يكون    -2

املمتلكات  بها  توجد  التي  املتعاقدة  الدولة  أنظمة  في  عليه 

املعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على امللكية امللحقة 

باملمتلكات غير املنقولة والثروة احليوانية واملعدات املستخدمة 

بشأنها  تطبق  التي  واحلقوق  الغابات  واستغالل  الزراعة  في 

االنتفاع  وحق  األراضي،  مبلكية  املتعلقة  العام  النظام  أحكام 

أو  املتغيرة  املدفوعات  في  واحلقوق  املنقولة  غير  باملمتلكات 

الثابتة مقابل االستغالل أو احلق في استغالل الترسبات املعدنية 

واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى، وال تعد السفن والطائرات من 

املمتلكات غير املنقولة.

3-  تطبق أحكام الفقرة )1( من هذه املادة على الدخل الناجت من 

استخدام املمتلكات غير املنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو 

استغاللها بأي شكل آخر.

على  املادة  هذه  من   )3( و   )1( الفقرتني  أحكام  أيضاً  تطبق   -4

من  الدخل  وعلى  ملشروع،  املنقولة  غير  املمتلكات  من  الدخل 

شخصية  خدمات  ألداء  املستخدمة  املنقولة  غير  املمتلكات 

مستقلة.

املادة )7(
أرباح األعمال

1-  تخضع األرباح العائدة ملشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة 

في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر املشروع نشاطاً في الدولة 

باشر  فإن  فيها.  دائمة  منشأة  طريق  عن  األخرى  املتعاقدة 

الضريبة على  فإنه يجوز فرض  آنفاً،  كاملذكور  املشروع نشاطاً 

الذي  بالقدر  ولكن  األخرى،  املتعاقدة  الدولة  في  املشروع  أرباح 

ميكن أن ينسب إلى تلك املنشأة الدائمة.

يباشر  املادة، عندما  )3( من هذه  الفقرة  2-  مع مراعاة أحكام 

مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة املتعاقدة األخرى 

عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، حتدد كل دولة متعاقدة أرباح 

حتقيقها  يتوقع  التي  األرباح  أساس  على  الدائمة  املنشأة  تلك 

أو  األنشطة نفسها  يباشر  ومستقالً  منفرداً  لو كان مشروعاً 

أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، 

الذي ميثل منشأة  املشروع  مع  متاماً  ويتعامل بصفة مستقلة 

دائمة له.

3- عند حتديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم املصروفات 

املصروفات  ذلك  في  مبا  الدائمة  املنشأة  ألغــراض  املتكبدة 

التنفيذية واإلدارية العمومية، سواًء مت تكبدها في الدولة 

املتعاقدة التي توجد فيها املنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. 

ولكن ال يسمح مبثل ذلك اخلصم بالنسبة ألية مبالغ مدفوعة، 

الفعلية(  النفقات  استرداد  مقابل  دُفع  ما  )خالف  وجدت،  إن 

من قبل املنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو ألي من 

أو مدفوعات مماثلة  أو رسوم  إتاوات  مكاتبه األخرى على شكل 

أخرى مقابل استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى أو 

على شكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو 

)فيما عدا حالة املشروع املصرفي( على شكل دخل من مطالبات 

الدين فيما يتعلق باألموال املقرضة إلى املنشأة الدائمة. وباملثل 

املبالغ  الدائمة  املنشأة  أرباح  حتديد  عند  االعتبار  في  يؤخذ  ال 

ل من  )خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي حُتمَّ

قبل تلك املنشأة الدائمة على حساب املكتب الرئيس للمشروع 

أو أيٍّ من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات 

حقوق  أو  االختراع  براءات  حقوق  استخدام  مقابل  أخرى  مماثلة 

أخرى، أو على شكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل 

دخل  على شكل  املصرفي(  املشروع  حالة  عدا  )فيما  أو  اإلدارة، 

املكتب  إلى  املقرضة  باألموال  يتعلق  فيما  الدين  من مطالبات 

الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه األخرى.

متعاقدة  دولة  ملشروع  دائمة  منشأة  إلى  ربح  أي  ينسب  ال   -4

أو  سلع  بشراء  الدائمة  املنشأة  تلك  قيام  إلى  فقط  استناداً 

بضائع لتلك املشروع.

5-  عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل أو ألرباح رأس املال 

الريــــــاض
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عوجلت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه االتفاقية، فإن 

أحكام تلك املواد لن تتأثر بأحكام هذه املادة.

لدولة  نظام  أي  تطبيق  على  يؤثر  ما  املادة  هذه  في  ليس   -6

متعاقدة يتعلق بالضريبة املفروضة على األرباح املتحققة من 

الدولة لدى غير مقيمني  بأخطار تقع في تلك  املتعلق  التأمني 

الدولتني  من  أي  في  النافذ  النظام  في  تغيير  مت  إذا  أنه  بشرط 

)باستثناء  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  تاريخ  في  املتعاقدتني 

التغيير الثانوي بحيث ال يؤثر على الصفة العامة( فإنه يتعني 

االتفاق  بهدف  بينهما  فيما  التشاور  املتعاقدتني  الدولتني  على 

على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل مالئم.

املادة )8(
النقل البحري واجلوي

تشغيل  من  متعاقدة  لدولة  تابع  ملشروع  األرباح  تخضع    -1

في  فقط  للضريبة  الدولي  النقل  حركة  في  طائرات  أو  سفن 

تلك الدولة املتعاقدة.

2- ألغراض هذه املادة تشمل عبارة »األرباح من التشغيل الدولي 

للسفن أو الطائرات«:

أ(  األرباح من التأجير للسفن أو الطائرات بدون أي من مستلزماتها 

مثل أطقم العاملني والوقود الالزم للتشغيل .

)ويشمل  احلاويات  تأجير  أو  صيانة  أو  استخدام  من  األرباح  ب( 

املستخدمة  احلاويات(  بنقل  املتعلقة  واملعدات  املقطورات  ذلك 

في نقل السلع أو البضائع.

االستخدام،  هذا  مثل  أو  التأجير  هذا  مثل  يكون  عندما       

الصيانة أو التأجير - بحسب احلالة - ثانوياً بالنسبة لتشغيل 

مثل هذه السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3-  تطبق أحكام الفقرة )1( من هذه املادة أيضاً على األرباح من 

املشاركة في احتاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

املادة )9(
املشروعات املشتركة

1- عندما:

أو غير  أ(  يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة 

في  أو  األخرى  املتعاقدة  للدولة  تابع  مشروع  إدارة  في  مباشرة 

السيطرة عليه أو في رأس ماله.

أو غير مباشرة  أو يشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة  ب( 

في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة 

متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى.

    وفي أي من احلالتني، إذا وضعت أو فرضت شروط بني املشروعني 

فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو املالية تختلف عن تلك التي 

أرباح  أية  فإن  بعضهما،  عن  مستقلني  مشروعني  بني  تكون 

كان من املمكن أن يحققها أي من املشروعني لو لم تكن هذه 

الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، 

يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا املشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً 

لذلك.

لها  تابع  مشروع  أرباح  ضمن  متعاقدة  دولة  أدرجت  إذا   -2

للدولة  تابع  مشروع  أرباح  لذلك–  وفقاً  للضريبة  -وأخضعتها 

املتعاقدة األخرى مت إخضاعها للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة 

التابع  األخرى، وكانت هذه األرباح املدرجة ستتحقق للمشروع 

هي  املشروعني  بني  الشروط  كانت  لو  أوالً  املذكورة  للدولة 

الشروط ذاتها التي تكون بني مشاريع مستقلة، فعلى الدولة 

الضريبة  مبلغ  على  املناسب  التعديل  إجراء  عندئذ-   – األخرى 

هذا  مثل  لتحديد  الدولة.  تلك  في  األرباح  تلك  على  املفروض 

التعديل يتعني مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية، وتتشاور 

السلطتان اخملتصتان في الدولتني املتعاقدتني فيما بينهما متى 

دعت الضرورة لذلك.

املادة )10(
أرباح األسهم

1-  يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة 

األخرى  املتعاقدة  الدولة  في  مقيم  إلى  متعاقدة  دولة  في 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.

2-  ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة 

في الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لألرباح 

بأرباح  املنتفع  املالك  إذا كان  ولكن  الدولة.  تلك  ألنظمة  ووفقاً 

الضريبة  فإن  األخرى،  املتعاقدة  الدولة  في  مقيماً  األسهم 

املفروضة يجب أال تتجاوز:

أ(  خمسة عشر باملائة )15%( من إجمالي مبلغ أرباح األسهم 

األسهم  أرباح  بدفع  عقارية  استثمارية  مؤسسة  قيام  عند 

املؤهلة .
لنـــدن
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في  األسهم  أرباح  قيمة  إجمالي  من   )%5( باملائة  خمسة  ب( 

جميع احلاالت األخرى.

في  مستخدمة  هي  كما  األسهم«  »أرباح  عبارة  تعني    -3

التي ال متثل   - األخرى  أو احلقوق  الدخل من األسهم  املادة  هذه 

من  الدخل  وكذلك  األرباح،  في  املشاركة  أو   - ديون  مطالبات 

حقوق املشاركة األخرى التي تخضع لنفس املعاملة الضريبية 

مثل الدخل من األسهم مبوجب أنظمة الدولة املتعاقدة املقيمة 

فيها الشركة املوزعة لألرباح وكذلك تشمل أي بنود أخرى التي 

لألرباح،  املوزعة  الشركة  فيها  املقيمة  الدولة  ألنظمة  وفقاً 

تعتبر كأرباح أسهم أو أرباح موزعة للشركة.

إذا كان  املادة  )2( من هذه  و   )1( الفقرتني  أحكام  تنطبق  4-  ال 

ويزاول  دولة متعاقدة  في  األسهم مقيماً  بأرباح  املنتفع  املالك 

الشركة  فيها  تقيم  التي  األخرى  املتعاقدة  الدولة  في  عمالً 

الدافعة ألرباح األسهم من خالل منشأة دائمة موجودة فيها، أو 

كان يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من 

قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية األسهم التي دفعت بسببها 

أرباح األسهم مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة 

الثابتة. في مثل هذه احلالة تنطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( 

من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.

5-  إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخالً من 

الدولة املتعاقدة األخرى، فال يجوز أن تفرض تلك الدولة األخرى 

أي ضريبة على أرباح األسهم التي تدفعها الشركة إال بقدر ما 

يدفع من أرباح األسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو 

بالقدر الذي تكون فيه امللكية التي تدفع بسببها أرباح األسهم 

مرتبطة ارتباطاً فعلياً مبنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في 

تلك الدولة األخرى. كما ال يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير 

أرباح  كانت  لو  حتى  املوزعة  غير  األرباح  على  للضريبة  املوزعة 

األسهم املدفوعة أو األرباح غير املوزعة متثل كلياً أو جزئياً أرباحاً 

أو دخالً ناشئاً في تلك الدولة األخرى.

املادة )11(
الدخل من مطالبات الدين

1-  يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة 

ومالكه املستفيد مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة 

فقط في تلك الدولة األخرى.

2-  تعني عبارة »الدخل من مطالبات الدين« كما هي مستخدمة 

في هذه املادة الدخل من السندات املالية احلكومية، والسندات 

وسندات الديون مبا في ذلك العالوات واجلوائز املرتبطة مبثل هذه 

السندات املالية أو السندات أو سندات الديون سواء مت ضمانها 

برهن عقاري أم ال، وسواء لها احلق في املشاركة في أرباح املدين 

أم ال، وكذلك املطالبات بدين من أي نوع، وجميع الدخول األخرى 

للنظام  وفقاً  مقرضة  أموال  من  دخل  أنها  على  تعرف  التي 

الضريبي في الدولة املتعاقدة التي نشأت منها.

املالك  كان  إذا  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  تنطبق  ال    -3

املنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة 

ويزاول عمالً في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ فيها الدخل 

أو  فيها،  موجودة  دائمة  منشأة  خالل  من  الدين  مطالبات  من 

األخرى خدمات شخصية مستقلة  الدولة  تلك  في  يؤدي  كان 

عنها  دفع  التي  الدين  مطالبة  وكانت  فيها،  ثابتة  قاعدة  من 

الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة 

أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك احلالة تنطبق أحكام املادة )7( أو 

مصنـــع
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املادة )14( من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.

4-عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب عالقة 

خاصة بني اجلهة الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وشخص 

يزيد، ألي  الدخل،  يدفع عنه هذا  الذي  بالدين  يتعلق  آخر، فيما 

اجلهة  بني  عليه  االتفاق  سيتم  كان  الذي  املبلغ  على  سبب، 

الدافعة واملالك املنتفع في غياب تلك العالقة، فإن أحكام هذه 

املادة تنطبق فقط على املبلغ املذكور أخيراً، في مثل هذه احلالة، 

طبقاً  للضريبة  خاضعاً  يظل  املدفوعات  من  الزائد  اجلزء  فإن 

األخرى  األحكام  مراعاة  وجوب  مع  متعاقدة  دولة  كل  ألنظمة 

لهذه االتفاقية.

املادة )12(
اإلتاوات

1-  يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع 

إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة 

األخرى.

2-  ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أيضاً للضريبة في 

الدولة املتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً ألنظمتها، لكن إذا كان 

املستفيد هو املالك املنتفع من اإلتاوات فإن الضريبة املفروضة 

يجب أال تزيد على:

أ(  خمسة في املائة )5%( من إجمالي مبلغ اإلتاوات التي تدفع 

مقابل استخدام أو احلق في استخدام معدات صناعية أو جتارية 

أو علمية.

ب(  ثمانية في املائة )8%( من إجمالي مبلغ اإلتاوات في جميع 

األحوال األخرى.

3-  يعني مصطلح »إتاوات« -كما هو مستخدم في هذه املادة- 

أو  استعمال  مقابل  تسلمها  يتم  التي  نوع  أي  من  املدفوعات 

حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي )مبا في 

أو  اإلذاعي  البث  أشرطة  أو  وأفالم  السينمائية،  األفالم  ذلك 

أو  أو تصميم  أو عالمة جتارية،  اختراع  براءة  أي  أو  التليفزيوني( 

منوذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معاجلة سرية، أو مقابل استعمال 

أو حق استعمال معدات صناعية، أو جتارية أو علمية أو مقابل 

أو  الصناعية،  بالتجارب  املتعلقة  الفنية«  »املعرفة  املعلومات 

التجارية أو العلمية.

إذا كان  املادة  )1( و )2( من هذه  4-  ال تنطبق أحكام الفقرتني 

املالك املنتفع من اإلتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عمالً 

في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأت فيها هذه اإلتاوات من 

خالل منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة 

األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها، 

فعلياً  مرتبطة  اإلتاوات  تدفع عنها  التي  امللكية  أو  احلق  وكان 

الثابتة، في مثل هذه احلالة  القاعدة  أو  الدائمة  املنشأة  بهذه 

تنطبق أحكام املادة )7( أو )14( من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.

5-  تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم 

في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع اإلتاوات، 

سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم ال، ميلك في دولة متعاقدة 

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها االلتزامات التي تدفع 

القاعدة  أو  الدائمة  املنشأة  تلك  وكانت  اإلتاوات،  تلك  عنها 

الثابتة تتحمل عبء دفع هذه اإلتاوات، عندها تعد هذه اإلتاوات 

قد نشأت في الدولة املتعاقدة التي توجد فيها املنشأة الدائمة 

أو القاعدة الثابتة.

6-  عندما يكون مبلغ اإلتاوات املدفوع - بسبب عالقة خاصة 

بني اجلهة الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وبني شخص 

آخر - يزيد، ألي سبب، على املبلغ الذي كان سيتم االتفاق عليه 

فإن  العالقة  تلك  املنتفع في غياب  واملالك  الدافعة  بني اجلهة 

املذكور أخيراً. وفي  املبلغ  املادة تنطبق فقط على  أحكام هذه 

خاضعاً  يظل  املدفوعات  من  الزائد  اجلزء  فإن  احلالة،  هذه  مثل 

مراعاة  وجوب  مع  متعاقدة،  دولة  كل  لنظام  طبقاً  للضريبة 

األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 املادة )13(
األرباح الرأسمالية

1-  األرباح املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية 

ممتلكات غير منقولة، املذكورة في املادة )6( من هذه االتفاقية، 

والواقعة في الدولة املتعاقدة األخرى، تخضع للضريبة في تلك 

الدولة األخرى.

األرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من    -2

التجارية ملنشأة دائمة ميتلكها مشروع تابع لدولة  املمتلكات 

متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى أو الناجتة من نقل ملكية 

من  ملقيم  متوافرة  ثابتة  بقاعدة  متعلقة  منقولة  ممتلكات 

دولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات 

نافورة في لندن
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مثل  ملكية  نقل  من  األرباح  ذلك  في  مبا  مستقلة  شخصية 

هذه املنشأة الدائمة )مبفردها أو مع كامل املشروع( أو مثل هذه 

القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.

3-  األرباح املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية 

سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي من قبل مشروع لتلك 

الدولة متعاقدة، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة 

بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط 

في تلك الدولة.

من  متعاقدة  دولة  في  مقيم  عليها  يحصل  التي  األرباح   -4

نقل ملكية أسهم أو أي حقوق مماثلة تستمد أكثر من 50 في 

املائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير 

تخضع  أن  يجوز  األخرى،  املتعاقدة  الدولة  في  واقعة  منقولة 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.

5-  األرباح الناجتة من نقل ملكية أسهم - غير تلك املذكورة في 

الفقرة )4( من هذه املادة – والتي متثل مساهمة بنسبة خمسة 

دولة  في  مقيمة  شركة  في  أكثر  أو   )%25( باملائة  وعشرين 

متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة.

6-  األرباح من نقل أي ملكية غير تلك املشار إليها في الفقرات 

الدولة  في  فقط  للضريبة  تخضع  املادة  هذه  من  السابقة 

املتعاقدة التي يقيم فيها ناقل امللكية.

 املادة )14(
اخلدمات الشخصية املستقلة

فيما  دولة متعاقدة  في  فرد مقيم  يكتسبه  الذي  الدخل    -1

طبيعة  ذات  أخرى  أنشطة  أي  أو  مهنية  بخدمات  يتعلق 

مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي 

من احلاالت التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً 

للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى:

أ(  إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في 

يجوز  احلالة،  تلك  في  أنشطته،  ألداء  األخرى  املتعاقدة  الدولة 

أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى، ولكن 

فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب( إذا كان الشخص موجوداً في الدولة املتعاقدة األخرى ملدة أو 

ملدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن )183( يوماً في أي مدة 

أثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية. في 

تلك احلالة، فإن مقدار الدخل املتحقق فقط من أنشطته املؤداة 

الدولة  في  للضريبة  يخضع  أن  يجوز  األخرى،  الدولة  تلك  في 

األخرى.

األنشطة  خاص  بوجه  املهنية«  »اخلدمات  عبارة  تشمل    -2

التربوية  أو  الفنية  أو  األدبية  أو  العلمية  اجملاالت  املستقلة في 

أو التعليمية وكذلك األنشطة املستقلة التي يزاولها األطباء 

واحملامون واملهندسون واملعماريون، وأطباء األسنان واحملاسبون.

املادة )15(

اخلدمات الشخصية غير املستقلة

املواد )16( و )18( و )19( و )20( من هذه  1-  مع مراعاة أحكام 

التي  األخرى  املماثلة  واملكافآت  واألجور  الرواتب  فإن  االتفاقية 

 - بوظيفة  يتعلق  فيما   - متعاقدة  دولة  في  يكتسبها مقيم 

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في 

الدولة املتعاقدة األخرى، فإذا متت مزاولتها في الدولة املتعاقدة 

األخرى يجوز أن تخضع مثل هذه املكافآت املكتسبة للضريبة 

في تلك    الدولة األخرى.

2-  على الرغم من أحكام الفقرة )1( من هذه املادة، فإن املكافآت 

التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة 

للضريبة  تخضع  األخرى،  املتعاقدة  الدولة  في  مزاولتها  يتم 

فقط في الدولة املذكورة أوالً في احلالة التالية:

أو ملدد ال  ملدة  األخرى  الدولة  في  املستفيد موجوداً  إذا كان  أ(  

تتجاوز في مجموعها )183( يوماً في أي مدة أثني عشر شهراً 

تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية.

ب(  وأن تكون املكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم 

في الدولة األخرى أو نيابة عنه.

ميلكها  دائمة  منشأة  حتملتها  قد  املكافآت  تكون  ال  وأن  جـ(  

صاحب العمل في الدولة األخرى.

فإن  املــادة،  هذه  في  السابقة  األحكام  من  الرغم  على    -3

فيما  متعاقدة  دولة  في  مقيم  قبل  من  املكتسبة  املكافآت 

في  تعمل  طائرة  أو  سفينة  منت  على  متارس  بوظيفة  يتعلق 

النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

آلة صرف نقدي
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املادة )16(
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واملدفوعات املماثلة األخرى التي 

يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس 

إدارة شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز إخضاعها 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.

املادة )17(
أتعاب الفنانني واألشخاص الرياضيني

املادة،  )15( من هذه  و   )14( املادتني  أحكام  من  الرغم  على    -1

-بصفته  متعاقدة  دولة  في  مقيم  يكتسبه  الذي  الدخل  فإن 

فناناً في املسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو بصفته 

ميارسها  التي  الشخصية  أنشطته  من  رياضياً-  أو  موسيقياً 

املتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك  الدولة  في 

الدولة األخرى.

2-  عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان 

أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي 

من  الرغم  وعلى  الدخل  ذلك  فإن  آخر،  ولكن لشخص  نفسه 

أحكام املواد )7( و )14( و )15( من هذه االتفاقية يجوز إخضاعه 

للضريبة في الدولة املتعاقدة التي متت فيها مزاولة الفنان أو 

الرياضي لتلك األنشطة.

املادة )18(
معاشات التقاعد

     مع مراعاة أحكام الفقرة )2( من املادة )19( من هذه االتفاقية، 

تدفع  التي  املشابهة  األخرى  واملكافآت  التقاعد  معاشات  فإن 

تلك       في  للضريبة  تخضع  متعاقدة،  دولة  في  مقيم  لفرد 

الدولة فقط .

املادة )19(
اخلدمات احلكومية

1-  أ(  الرواتب واألجور واملكافآت األخرى املشابهة التي تدفعها 

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية 

أو  القسم  أو  الدولة  لتلك  أداها  بخدمات  يتعلق  فيما  لفرد 

السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

األخرى  واملكافآت  واألجور  الرواتب  هذه  مثل  فإن  ذلك  ومع  ب( 

املشابهة تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى فقط إذا 

أديت اخلدمات في تلك الدولة األخرى وكان 

الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

1(  أحد مواطنيها.

الدولة  تلك  في  لم يصبح مقيماً  أو    )2

فقط لغرض تأدية اخلدمات.

الفقرة  أحكام  من  الرغم  على  أ(     -2

التقاعد  معاشات  فإن  املادة  هذه  من   )1(

من  املدفوعة  املشابهة  األخرى  واملكافآت 

متعاقدة  دولة  توفرها،  أموال  من  أو  قبل، 

أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها 

أداها  بخدمات  يتعلق  فيما  لفرد  احمللية 

السلطة  أو  القسم  أو  الدولة  لتلك 

يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

التقاعد  فإن مثل معاشات  ذلك  ومع  ب( 

تخضع  املشابهة  ــرى  األخ واملكافآت 

األخرى  املتعاقدة  الدولة  في  للضريبة 

فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة األخرى.

هذه  من   )18( و   )17( و   )16( و   )15( املواد  أحكام  تنطبق    -3

واملكافآت  التقاعد  ومعاشات  واألجور،  الرواتب  على  االتفاقية 

ومرتبطة  تأديتها  مت  بخدمات  يتعلق  فيما  املشابهة،  األخرى 

أو  السياسية  أقسامها  أحد  أو  متعاقدة  دولة  تزاوله  بعمل 

سلطتها احمللية.

املادة )20(
الطالب

والذي  مهني  متدرب  أو  طالب  يتسلمها  التي  املدفوعات    -1

يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة 

املتعاقدة األخرى، ويتواجد في الدولة املذكورة أوالً فقط لغرض 

تعليمه أو تدريبه، هذه املدفوعات التي تكون لغرض معيشته 

أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة املذكورة 

املدفوعات ناشئة من مصادر  أن تكون مثل هذه  أوالً شريطة 

خارج تلك الدولة.

2- مكافأة الطالب أو املتدرب املهني ، الذي يكون أو كان قبل 

زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة املتعاقدة األخرى ووجوده 

 ، تدريبه  أو  تعليمه  لغرض  أوالً  املذكورة  املتعاقدة  الدولة  في 

استاد امللك فهد بالرياض
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التي يكتسبها من خدمات أداها في الدولة املتعاقدة املذكورة 

أوالً ، ال تخضع للضريبة في تلك الدولة إال إذا جتاوزت اإلعفاء أو 

القدر املمنوح مبوجب نظام تلك الدولة املتعاقدة.

املادة )21(
املعلمون والباحثون

املتعاقدتني  الدولتني  إحدى  بزيارة  يقوم  الذي  الفرد  يعفى   -1

أو  كلية  أو  جامعة  في  علمي  بحث  إجراء  أو  التدريس  لغرض 

مدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى ُمعترف بها في تلك الدولة 

الدولة  في  الزيارة  تلك  قبل  مباشرة  مقيماً  وكان  املتعاقدة، 

املتعاقدة األخرى، من الضريبة من قبل الدولة املتعاقدة املذكورة 

أوالً عن أي مكافأة لفترة ال تتجاوز عامني من تاريخ زيارته األولى 

لتلك الدولة لذلك الغرض.

البحث  املتحقق من  الدخل  املادة على  أحكام هذه  تُطبق    -2

العلمي فقط إذا أدى ذلك البحث فرد من أجل املصلحة العامة 

بعض  أو  آخر  خاص  شخص  ملصلحة  أساسية  بصفة  وليس 

األشخاص اخلاصني اآلخرين .

املادة )22(
الدخل اآلخر

1-  بنود الدخل ملقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها املواد 

الدولة  تلك  للضريبة في  االتفاقية تخضع  السابقة من هذه 

فقط أينما كان منشؤها.

 - الدخل  على  املادة  )1( من هذه  الفقرة  أحكام  تنطبق  ال    -2

الفقرة  في  احملددة  املنقولة  غير  املمتلكات  من  الدخل  بخالف 

)2( من املادة )6( من هذه االتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل 

املتعاقدة  الدولة  في  عمالً  وميارس  متعاقدة  دولة  في  مقيماً 

تلك  في  يؤدي  أو  فيها،  توجد  دائمة  منشأة  خالل  من  األخرى 

ثابتة  قاعدة  من  مستقلة  شخصية  خدمات  األخرى  الدولة 

الدخل  أجلها  من  يدفع  التي  املمتلكات  أو  احلق  ويكون  فيها، 

الثابتة.  القاعدة  أو  الدائمة  املنشأة  هذه  مبثل  فعلياً  مرتبطة 

في مثل هذه احلالة، تطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( من هذه 

االتفاقية وفقاً للحالة.

3-  على الرغم من أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة فإن 

بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها املواد السابقة 

من هذه االتفاقية وتنشأ في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز أن 

تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.

املادة )23(
رأس املال

إليها في  واملشار  املمثل مبمتلكات غير منقولة  املال  رأس    -1

املادة )6( من هذه االتفاقية و اململوك ملقيم في دولة متعاقدة 

أن يخضع للضريبة  املتعاقدة األخرى، يجوز  الدولة  ويوجد في 

في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.

جزءاً  يشكل  والذي  منقولة  مبمتلكات  املمثل  املال  رأس    -2

لدولة  تابع  مشروع  ميلكها  دائمة  منشأة  نشاط  ممتلكات  من 

متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى أو املمثل مبمتلكات منقولة 

تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة ملقيم في دولة متعاقدة في الدولة 

املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز 

أن يخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.

3-  رأس املال املمثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل 

قلعة في بريطانيا
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املمثل  أو  الدولي،  النقل  في  متعاقدة  لدولة  تابع  مشروع 

مبمتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، 

يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

دولة  في  لرأسمال مقيم  األخرى  العناصر  تخضع جميع    -4

متعاقدة للضريبة في تلك الدولة     املتعاقدة فقط .

املادة )24(
إزالة االزدواج الضريبي

1-  مبقتضى أحكام نظام اململكة املتحدة املتعلقة بالسماح 

كخصم من ضريبة اململكة املتحدة للضريبة الواجبة الدفع 

في إقليم خارج اململكة املتحدة )والتي ال تؤثر على املبدأ العام 

لهذه االتفاقية(:

الواجبة  السعودية  الضريبة  أ- 

العربية  اململكة  نظام  الدفع مبوجب 

االتفاقية،  لهذه  وطبقاً  السعودية 

طريق  عن  أو  مباشرة  كانت  سواء 

احلسم، املفروضة على األرباح أو على 

الدخل أو املكاسب املستحقة الدفع 

اململكة  داخل  من مصادر  املكتسبة 

العربية السعودية )تستثنى في حالة 

أرباح األسهم الضريبة الواجبة الدفع 

منها  تُدفع  التي  باألرباح  املتعلقة 

أرباح األسهم(، يسمح بها كخصم 

املتحدة  للمملكة  ضريبة  أي  من 

األرباح  نفس  إلى  بالرجوع  حُتسب 

املستحقة  املكاسب  أو  الدخل  أو 

إليها عند حسبان  يُرجع  التي  الدفع 

الضريبة السعودية.

ب( في حالة قيام شركة مقيمة في 

اململكة العربية السعودية بدفع أرباح األسهم لشركة مقيمة 

في اململكة املتحدة تسيطر مباشرة أو غير مباشرة على ما ال 

يقل عن 10 باملائة من القوة التصويتية في الشركة التي تدفع 

إلى  )باإلضافة  أرباح األسهم، يُؤخذ عند احلسم في احلسبان 

الواردة  األحكام  مبوجب  بحسمها  ُسمح  سعودية  ضريبة  أي 

السعودية  الضريبة  الفقرة(  هذه  من  )أ(  الفرعية  الفقرة  في 

الواجبة الدفع من قبل الشركة فيما يتعلق باألرباح التي تُدفع 

منها أرباح األسهم تلك.

اإلزدواج  إزالة  تتم  السعودية  العربية  اململكة  حالة  في    -2

الضريبي كما يلي:

أ(  إذا اكتسب مقيم في اململكة العربية السعودية دخالً يجوز 

اململكة  أن يخضع للضريبة في  االتفاقية  وفقاً ألحكام هذه 

اخلصم  عندئذ  السعودية  العربية  اململكة  جتيز  املتحدة، 

للضريبة  مساوياً  مبلغاً  املقيم  ذلك  دخل  على  الضريبة  من 

يتجاوز  أن  يجوز  ال  ذلك  ومع  املتحدة.  اململكة  في  املدفوعة 

اخلصم مبلغ الضريبة احملتسب قبل اخلصم على بنود مثل ذلك 

الدخل املستمد من اململكة املتحدة.

ب( ال تخل أساليب إزالة االزدواج الضريبي بأحكام نظام جباية 

الزكاة بالنسبة للمواطنني السعوديني.

تُعتبر  املادة،  و )2( من هذه   )1( بالفقرات  3- لألغراض املتعلقة 

في  مقيم  ميتلكها  التي  الرأسمالية  واألرباح  والدخل  األرباح 

دولة متعاقدة ويجوز إخضاعها للضريبة في الدولة املتعاقدة 

تلك  في  مصادر  من  نشأت  قد  االتفاقية،  هذه  مبوجب  األخرى 

الدولة األخرى.

املادة )25(
إجراءات االتفاق املتبادل

1-  عندما يتبني ملقيم في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى تلك 

الدولتني أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض 

ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية، ميكنه -بصرف النظر 

لتلك  احمللية  األنظمة  املنصوص عليها في  املعاجلة  تدابير  عن 

التابعة  اخملتصة  السلطة  على  قضيته  يعرض  أن  الدولتني- 

للدولة املتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خالل 

سنتني من أول إشعار باإلجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف 

أحكام هذه االتفاقية أو في وقت الحق خالل ست سنوات من 

يتعلق  فيما  الدفع  فترة استحقاق  أو  الضريبية  السنة  نهاية 

بتلك الضريبة املفروضة أو املقترحة.

2-  يتعني على السلطة اخملتصة، إذا بدى لها أن االعتراض مبرراً، 

وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرضي، السعي 

مسجد الراجحي بالرياض
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السلطة  مع  املتبادل  االتفاق  طريق  عن  القضية  لتسوية 

الضريبة  فرض  بهدف جتنب  األخرى  املتعاقدة  بالدولة  اخملتصة 

التي تخالف أحكام هذه االتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل 

إليه برغم أي قيود زمنية أو أي قيود إجرائية أخرى في األنظمة 

احمللية للدولتني املتعاقدتني، إال إذا ُطبقت تلك القيود ألغراض 

نفاذ ذلك االتفاق.

3-  يتعني على السلطتني اخملتصتني في الدولتني املتعاقدتني 

املتبادل فيما بينها إلى تذليل أي  أن تسعيا عن طريق االتفاق 

صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. 

ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً إلزالة االزدواج الضريبي في احلاالت 

التي لم ترد في هذه االتفاقية.

أن  املتعاقدتني  الدولتني  في  اخملتصتني  للسلطتني  يجوز    -4

حول  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من  مباشرة  ببعضهما  تتصال 

الفقرات السابقة.

باتفاق  املتعاقدتني  الدولتني  في  اخملتصة  للسلطات  يجوز    -5

متبادل أن تقررا أسلوب تطبيق هذه االتفاقية وبصفة خاصة 

املتطلبات التي يخضع لها املقيمون في الدولة املتعاقدة كي 

يحصلوا في الدولة األخرى على التخفيض أو اإلعفاء الضريبي 

املنصوص عليه في هذه االتفاقية.

املادة )26(
تبادل املعلومات

1-  تتبادل السلطات اخملتصة في الدولتني املتعاقدتني املعلومات 

أو  االتفاقية  هذه  أحكام  بتنفيذ  صلة  ذات  أنها  يتوقع  التي 

املتعلقة  املتعاقدتني  للدولتني  احمللية  األنظمة  إنفاذ  أو  بإدارة 

بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها املفروضة نيابة عن الدولتني 

احمللية،  سلطاتهما  أو  السياسية  أقسامهما  أو  املتعاقدتني 

خصوصاً   ، االتفاقية  هذه  مع  الضرائب  تلك  تتعارض  ال  طاملا 

االمتناع  النظامية ضد  األحكام  إدارة  ولتسهيل  االحتيال  ملنع 

القانوني وال يتقيد تبادل هذه املعلومات باملادتني )1( و )2( من 

هذه االتفاقية.

2-  تعامل املعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة مبوجب الفقرة 

الطريقة  بنفس  معلومات سرية  أنها  على  املادة  هذه  من   )1(

احمللية  القوانني  مبوجب  املتحصلة  املعلومات  بها  تعامل  التي 

لتلك الدولة، وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص أو السلطات 

)مبا في ذلك احملاكم واألجهزة اإلدارية( املعنيني بربط أو حتصيل 

الضرائب املشار إليها في الفقرة )1( من هذه املادة أو بنفاذها 

أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد االستئناف املتعلق 

بها، أو مبراقبة ما ذكر أعاله، وال يجوز لهؤالء األشخاص أو تلك 

السلطات استخدام املعلومات إال في تلك األغراض فقط، مع 

جواز كشفها من قبلهم في اإلجراءات القضائية في احملاكم 

العامة أو في األحكام القضائية.

3-  ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه 

املادة مبا يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة مبا يلي:

أ(  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة واملمارسات اإلدارية 

في تلك الدولة أو في الدولة املتعاقدة األخرى.

األنظمة  مبوجب  عليها  احلصول  ميكن  ال  معلومات  تقدمي  ب(  

الدولة  في  أو  الدولة  تلك  في  املعتادة  اإلدارية  التعليمات  أو 

املتعاقدة األخرى.

جـ(  تقدمي معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة 

أو األعمال أو الصناعة أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات 

مخالفاً  عنها  الكشف  يكون  قد  معلومات  أو  التجارية 

للسياسة العامة.

املادة،  هذه  مبوجب  معلومات  متعاقدة  دولة  طلبت  إذا    -4

بتجميع  اخلاصة  إجراءاتها  األخرى  املتعاقدة  الدولة  تستخدم 

كانت  لو  حتى  املطلوبة،  املعلومات  على  للحصول  املعلومات 

الدولة األخرى ال حتتاج لتلك املعلومات ألغراض الضريبة  تلك 

اخلاصة بها. ويخضع االلتزام الوارد في احلكم السابق للحدود 

الواردة في الفقرة )3( من هذه املادة ولكن ال تُفّسر هذه احلدود 

بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة باالمتناع عن توفير 

املعلومات جملرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

املادة )27(
البعثات الدبلوماسية والقنصلية

        االمتيازات املالية املمنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية 

أو خدمهم الشخصيني أو أعضاء البعثات القنصلية، أو أعضاء 

البعثات الدائمة في املنظمات الدولية مبوجب القواعد العامة 

للقانون الدولي أو وفقاً ألحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه 

االتفاقية.

مبنى بلنـــدن



26

املادة )28(
أحكام متنوعة

أو  الرئيسي  الغرض  كان  إذا  إعفاء،  أي  االتفاقية  هذه  تقدم  ال 

أحد األغراض الرئيسية ألي شخص معني بإيجاد أو التنازل عن 

أي أسهم أو مطالبات دين أو حقوق أخرى ينشأ عنها دخل، هو 

االستفادة من هذه االتفاقية بواسطة هذا اإليجاد أو التنازل.

املادة )29(
النفاذ

1-  تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة املتعاقدة األخرى عن طريق 

وفقاً  الالزمة  اإلجــراءات  باستكمال  الدبلوماسية  القنوات 

هذه  وتصبح  النفاذ.  حيز  االتفاقية  هذه  لدخول  لنظامها 

االتفاقية نافذة في اليوم األول من الشهر الثاني التالي للتاريخ 

الذي مت فيه تلقى اإلخطار األخير.

2-  تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة:

أ( بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:

1(  فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع، على املبالغ 

املدفوعة في أو بعد اليوم األول من شهر يناير الذي يلي تاريخ 

دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

2(  فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي 

تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي 

تصبح فيه االتفاقية نافذة.      

ب( بالنسبة إلى اململكة املتحدة:

1(  فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة رأس املال عن أي سنة 

ربط ضريبي تبدأ في أو بعد اليوم السادس من إبريل من السنة 

امليالدية التي تلي السنة التي تسري فيها االتفاقية.

2(  فيما يتعلق بضريبة الشركات، عن أي سنة مالية تبدأ في 

أو بعد اليوم األول من إبريل من السنة امليالدية التي تلي السنة 

التي تسري فيها االتفاقية.

املادة )30(
اإلنهاء

تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول حتى تلغيها إحدى الدولتني 

املتعاقدتني. يجوز ألي من الدولتني املتعاقدتني إنهاء االتفاقية 

عبر القنوات الدبلوماسية بتقدمي إشعار خطي بطلب اإلنهاء 

قبل ستة أشهر على األقل من نهاية أي سنة ميالدية تبدأ بعد 

إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، في 

هذه احلالة، فإن االتفاقية تتوقف عن النفاذ:

أ( بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:

1(  فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع، على املبالغ 

املدفوعة في أو بعد نهاية السنة امليالدية التي مت فيها تقدمي 

إشعار إنهاء االتفاقية.

2(  فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي 

تبدأ بعد نهاية السنة امليالدية التي مت فيها تقدمي إشعار إنهاء 

االتفاقية.      

ب( بالنسبة إلى اململكة املتحدة:

1(  فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة رأس املال عن أي سنة 

ربط ضريبي تبدأ في أو بعد اليوم السادس من إبريل من السنة 

امليالدية التي تلي السنة التي مت فيها تقدمي اإلشعار.

2(  فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في 

أو بعد اليوم األول من إبريل من السنة امليالدية التي تلي السنة 

التي مت فيها تقدمي اإلشعار.

جسر ببريطانية
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 إثباتاً لذلك قام املوقعان أدناه، املفوضان حسب األصول، 

بتوقيع هذه االتفاقية.

 حررت في لندن بتاريخ 1428/10/19هـ املوافق 2007/10/31م 

وكال  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  أصليتني  نسختني  من 

النصان متساويان في احلجية.

 عن حكومة اململكة العربية السعودية

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

عن حكومة اململكة املتحدة وزيــر املاليــة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 أليستار دارلنج

وزير اخلزانة                                                                                                   

ب�روت�وك�ول
العربية  اململكة  حكومة  بني  االتفاقية  توقيع  عند   

السعودية وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

املال  رأس  الدخل وعلى  الضرائب على  الضريبي في شأن 

وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  وافقت   ،

الشمالية  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  املتحدة  اململكة 

من  يتجزأ  ال  جــزءاً  تشكل  التالية  األحكام  أن  على 

االتفاقية.

1- باإلشارة إلى املادة )3( )تعريفات عامة(:

من املفهوم أن :

)د(  الفرعية  بالفقرة  يتعلق  فيما  أ(   

مصطلح   ،  3 املادة  من    )1( الفقرة  من 

»شخص« يشمل أيضاً الدولة وأقسامها 

السياسية أو سلطاتها احمللية.

معاشات  »مشروع  عبارة  تعني  ب( 

أو صندوق  أو مشروع  أي خطة  التقاعد« 

دولة  في  يُؤسس  آخر  ترتيب  أو  ائتمان  أو 

متعاقدة ويكون:

1(  معفى عموماً من ضريبة الدخل في 

تلك الدولة.

2(  ويعمل أساساً إلدارة أو تقدمي معاشات 

تقاعد أو منافع تقاعدية أو لكسب دخل 

ملنفعة واحد أو أكثر من تلك الترتيبات.

2- باإلشارة إلى املادة )4( )املقيم(:

متعاقدة«  دولة  في  »مقيم  مصطلح  أن  املفهوم  من 

يشمل:

 أ( مشروع معاشات تقاعد املؤسس في تلك الدولة.

ب( واملنظمة التي يتم تأسيسها وتعمل حصرياً ألغراض 

)أو ألكثر  أو تعليمية  أو ثقافية  أو علمية  أو خيرية  دينية 

من غرض من تلك األغراض( ومقيمة في تلك الدولة طبقاً 

ألنظمتها، على الرغم من إعفاء كل أو جزء من دخلها أو 

مكاسبها من الضريبة في تلك الدولة.

3-  باإلشارة إلى املادة )7( )أرباح األعمال(:

من املفهوم أن :

أو  التجهيز  أو  التشييد  أو  إلى عقود املسح  بالنسبة  أ(   

أرباح املنشأة الدائمة على أساس املبلغ  التركيب، ال حُتدد 

اإلجمالي للعقد، لكنها حتدد فقط على أساس ذلك اجلزء 

من العقد الذي تنفذه املنشأة الدائمة فعالً في الدولة التي 

توجد فيها املنشأة الدائمة. أي جزء من العقد ينفذ خارج 

الدولة املتعاقدة املقيمة فيها املنشأة الدائمة ال يؤخذ في 

االعتبار عند حتديد أرباح املنشأة الدائمة.

ب(   تشمل عبارة »أرباح األعمال« دون االقتصار على ذلك، 

الدخل املكتسب من التصنيع والتجارة واألعمال املصرفية 

وتقدمي  الداخلي،  النقل  ومن عمليات  والتأمني،  )البنكية(، 

اخلدمات وتأجير املمتلكات الشخصية املنقولة وامللموسة. 

يؤديها  التي  الشخصية  اخلدمات  العبارة  هذه  تشمل  وال 

فرد سواءاً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.

4-  باإلشارة إلى املادة )10( )أرباح األسهم( :

مت االتفاق على إعفاء أرباح األسهم من الضريبة في الدولة 

املتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح األسهم 

إذا كان املالك املنتفع من أرباح األسهم مشروع معاشات 

تقاعد مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى.

)أرباح   )10( املــادة  من  )أ(   )2( الفقرة  إلى  باإلشارة    -5

األسهم(:

أ(  تعني عبارة »مؤسسة استثمارية عقارية« :

مؤسسة استثمارية مملوكة على نطاق واسع توزع معظم 

دخلها - من املمتلكات الغير منقولة كما هو معرف في 

املادة 6 من هذه االتفاقية - املعفى من الضريبة .
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ب( تعني عبارة »ربح السهم املؤهل« :

توزيع تقوم به مؤسسة استثمارية عقارية كما هو مشار 

إليه في الفقرة الفرعية )أ( .

6-  باإلشارة إلى املادة )11( )الدخل من مطالبات الدين(:

مطالبات  من  »الدخل  عبارة  اشتمال  عدم  املفهوم  من 

مبوجب  سهم  ربح  أنه  على  يُعامل  بند  أي  على  الدين« 

أحكام املادة )10( من هذه االتفاقية.

7- باإلشارة إلى املادة )13( )األرباح الرأسمالية(:

ملحوظ  بشكل  تداولها  يتم  التي  األسهم  تقع  ال  أ(  

ومتكرر في سوق األسهم ضمن نطاق الفقرة )4(.

ب( من املفهوم أن ال تؤثر أحكام الفقرة )6( من املادة )13( 

على حق الدولة املتعاقدة في حتصيل ضريبة مستحقة 

الدفع وفقاً ألنظمتها فيما يتعلق باألرباح املستمدة من 

 ، مقيماً  يكون  شخص  على  ممتلكات،  أي  في  التصرف 

املاضية  املالية  سنوات  الست  خالل  وقت  أي  في  كان  أو 

أو على شخص مقيم  املتعاقدة  الدولة  تلك  في  مقيماً 

في تلك الدولة املتعاقدة في أي وقت خالل السنة املالية 

التي مت خاللها التصرف في املمتلكات.

8- باإلشارة إلى املادة )24( )إزالة االزدواج الضريبي( :

على  ضريبة  فرض  املتحدة  للمملكة  يجوز  عندما    ) أ 

تقوم  البروتوكول،  هذا  من  )ب(   )7( للفقرة  طبقاً  األرباح 

اململكة املتحدة وليس اململكة العربية السعودية بإزالة 

االزدواج الضريبي بالطرق املوضحة في الفقرة )1( من املادة 

)24( كما لو نشأت األرباح من موارد في اململكة العربية 

فرض  املتحدة  للمملكة  يجوز  عندما  ولكن  السعودية. 

من   )3( أو   )2( أو   )1( للفقرات  طبقاً  األرباح  على  ضريبة 

املادة )13( تقوم اململكة العربية السعودية وليس اململكة 

الواردة في  للطرق  بإزالة االزدواج الضريبي طبقاً  املتحدة 

الفقرة )2( من املادة )24(.

ب( لغرض تقدمي اململكة املتحدة تخفيضاً لضريبة اململكة 

العربية السعودية ، من املفهوم أن املواطنني السعوديني 

املقيمني في اململكة املتحدة خاضعون لضريبة الدخل في 

اململكة العربية السعودية عن دخلهم من مصادر فيها ، 

وعليه يستحق مثل هؤالء األشخاص خصماً في اململكة 

للمملكة  املستحقة  الدخل  ضريبة  عن  فقط  املتحدة 

العربية السعودية عن الدخل من مصادر فيها .

9- باإلشارة إلى املادة )26( )تبادل املعلومات( :

     من املفهوم أنه عندما تسمح األنظمة احمللية في الدولتني 

املتعاقدتني بذلك، سوف تقوم الدولتان املتعاقدتان بتبادل 

معلومات متوفرة لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى، 

أو أمني، أو  أو لدى مرشح،أو شخص يعمل بصفة وكيل 

معلومات متعلقة مبصالح ملكية لدى شخص.

10-  باإلشارة إلى االتفاقية املبرمة بني حكومة اململكة 

املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة 

اململكة العربية السعودية لتفادي االزدواج الضريبي على 

النقل  أعمال  من  الناشئة  اإليرادات  على  متبادل  أساس 

املؤسسات  في  العاملني  مكافآت  وعلى  الدولي  اجلوي 

في  الرياض  في  املوقعة  النشاط،  ذلك  في  العاملة 

1993/3/10، فإنه من املفهوم أنه ليس في هذه االتفاقية 

لتلك  يكون  ما  بقدر  االتفاقية  تلك  أحكام  على  يؤثر  ما 

األحكام من تأثير يتعلق بالضرائب التي تُطبق مبوجب هذه 

االتفاقية. ولكن عندما يرد إعفاء أكثر من تلك الضرائب 

ذلك  تطبيق  يتم  فإنه  االتفاقية  هذه  في  حكم  أي  في 

احلكم.

 إثباتاً لذلك قام املوقعان أدناه، املفوضان حسب األصول، 

بتوقيع هذا البروتوكول .

 حرر في لندن بتاريخ 1428/10/19هـ املوافق 2007/10/31م 

وكال  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  أصليتني  من نسختني 

النصان متساويان في احلجية.

عن حكومة اململكة العربية السعودية

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

لبريطانيا  املتحدة  اململكة  حكومة  وعن  املاليــة  وزيــر 

العظمى وأيرلندا الشمالية

الرياض
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على  الــوزراء  مجلس  وافــق        

أو   – املالية  وزير  معالي  تفويض 

مشروع  على  بالتوقيع  ينيبه-  من 

اململكة  حكومة  بني  اتفاقية 

وحكومة  السعودية  العربية 

الضريبي  االزدواج  لتجنب  رومانيا 

شأن  في  الضريبي  التهرب  وملنع 

ومشروع  الدخل  على  الضرائب 

ضوء  في  له  املرافق  )البروتوكول( 

الصيغتني املرفقتني بالقرار ورفع ما يتم التوصل إليه 

الستكمال اإلجراءات النظامية. 

وزير  معالي  تفويض  على  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 

املالية – أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية 

وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني 

وملنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  كرواتيا  جمهورية 

الدخل  على  الضرائب  شأن  في  الضريبي  التهرب 

وعلى رأس املال ومشروع البروتوكول املرافق له وذلك 

رفع  ثم  ومن  بالقرار  املرفقتني  الصيغتني  ضوء  في 

النسخة النهائية املوقعة لكمل منهما الستكمال 

اإلجراءات النظامية. 

   

عبدالعزيز  بن  إبراهيم  الدكتور  املالية  وزير  وقع   

سفيان  اإلثيوبي  والتنمية  املالية  وزير  مع  العساف 

السعودي  املنتدى  فعاليات  هامش  على  أحمد، 

الشرق إفريقي اتفاقية لإلعفاء املتبادل من الضرائب 

النقل  مؤسسات  أنشطة  على  اجلمركية  والرسوم 

اجلوي في البلدين وذلك في العاصمة اإلثيوبية أديس 

أبابا. وأضح معالي وزير املالية  أن هذه االتفاقية تعتبر 

إطاراً قانونياً مستقراُ يحدد وبشكل واضح املعاملة 

الضريبية عند ممارسة إحدى مؤسسات النقل اجلوي 

الدولة  في  للنشاط  املتعاقدتني  الدولتني  إلحدى 

من  املتبادل  اإلعفاء  تضمن  حيث  األخرى  املتعاقدة 

املتحقق  الدخل  على  اجلمركية  والرسوم  الضرائب 

االتفاقية  تعفي  كما  املؤسسات.  هذه  نشاط  من 

دخل وتعويضات العاملني في هذه املؤسسات. وأشار 

اململكة  بني  التجاري  التبادل  حجم  أن  إلى  معاليه 

مضطرد  بشكل  ينمو  وإثيوبيا  السعودية  العربية 

حيث ارتفع من حوالي 206 ماليني ريال عام 2000م إلى 

حوالي 455 مليون ريال في 2007م. ومتنى وزير املالية 

أن يكون لهذه االتفاقية دور إيجابي في زيادة التبادل 

االستثمارية  املشاريع  من  املزيد  وإقامة  البلدين  بني 

املشتركة. 

مجلس الوزراء 

يفوض معالي 

وزير المالية

معالي وزير املالية

توقيع اتفاقية سعودية إثيوبية 
لإلعفاء المتبادل من الضرائب 

والرسوم الجمركية
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    تأسس فرع املصلحة مبكة املكرمة عام 1377هـ.وتنقل في 

عدة مباني مستأجرة إلى أن استقربه احلال مبجمع فروع وزارة 

املعابدة  بحي  اجملمع  ويقع   . العام1417هـ  مطلع  مع  املالية 

لقصرالسقاف  مجاوراً  احلرام  املسجد  شارع  إمتداد  على 

املقدسة  العاصمة  أمانة  بالقرب منه مبنى  ويقع  التاريخي 

باإلضافة  اجملمع  ويتألف  املقدسة  العاصمة  شرطة  ومبنى 

وصندوق  املالية  وزراة  مكتب  من  والدخل  الزكاة  ملصلحة 

التنمية العقارية وبنك التسليف واإلدخار السعودي. ويتكون 

اجملمع من برجني يشتمل البرج الواحد على دور أرضي واربعة 

من  األدوار  املكرمة  مبكة  املصلحة  فرع  يشغل  متكررة  أدوار 

األول إلى الرابع في البرج اجلنوبي  من اجملمع.

الهدف العام :
وفق  املكلفني  والضريبة من  الشرعية  الزكاة  فريضة  جباية 

األنظمة واللوائح والتعليمات. 

مهام الفرع :
1-  حصر املكلفني الواقعني ضمن إختصاص الفرع واإلحتفاظ 

ملعلوماتها  املستمر  التحديث  مع  وسجالتهم  مبلفاتهم 

ومتابعتهم للتأكد من إلتزامهم باملتطلبات النظامية.

ومراجعتها  الذاتية  وربوطهم  املكلفني  إقرارات  فحص   -2

حتصيل  مع  والتعليمات  لألنظمة  مطابقتها  من  للتأكد 

املستحقات املتوجبة وفقاًً لذلك.

والسداد  اإلقرارات  تقدمي  عن  املتخلفني  املكلفني  متابعة   -3

وإعداد بيانات دورية بهم ترفع لإلدارة املعنية في املصلحة.

أجهزة  وتشغيل  وحتديثها  املكلفني  معلومات  تسجيل   -4

احلاسب اآللي وصانتها وإستخراج التقارير الالزمة والتنسيق 

في ذلك مع مركز املعلومات .

بحقوقهم  لتوعيتهم  للمكلفني  اخلدمات  تقدمي   -5

وإلتزاماتهم وتوفير البيانات والنماذج الالزمة لذلك.

مواقف  إنهاء  إجراءات  لتبسيط  الكفيلة  السبل  إقتراح   -6

املكلفني.

الفرع  ملوظفي  واملالية  اإلدارية  الشؤون  بأعمال  القيام   -7

فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة

األستاذ/ 
عبداهلل 
بن حوتان 
النفيعي

مدير فرع 
املصلحة 

مبكة 
املكرمة 
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بالتنسيق مع اإلدارات اخملتصة باملصلحة.

8-  إعداد تقارير دورية عن إجنازات الفرع ونشاطاته ومعوقات 

أدائها وإقتراح احللول املناسبة لها.

9- أية مهام أخرى يكلف بها الفرع في مجال إختصاصه.      

عدد موظفي الفرع:

عدد الوظائـــــــفنوعية الوظائـف 

74محاسبون

11إداريون

6خدمية

عدد مكلفي الزكاة والضريبة:

عدد امللفات حسابات نظامية       517             ملف .

عدد امللفات التقديري                   18264         ملف .

           ـــــــــــ

مجموع امللفات                           18781          ملف.

عدد ملفات الضريبة                    281              ملف.

ـ               ــــــــ ـ

عدد ملفات الزكاة                        18500         ملف.

املشاركات اخلارجية للفرع:
وامللتقيات  املناشط  في  املشاركة  على  الفرع  يحرص   

والندوات التي تقيمها بعض األجهزة احلكومية ومنها على 

سبيل املثال:

بتنظيمه  قامت  والتي  احلرام  البلد  تعظيم  مشروع    -1

جمعية مراكز األحياء التابعة إلمارة منطقة مكة املكرمة 

وقد ساهم الفرع مساهمة فعاله وواضحة القت إستحسان 

القائمني على هذا املشروع حيث قام الفرع بطبع بروشورات 

وبنات.  بنني  املكرمة  مكة  مدارس  على  وزعت  ومطويات 

البلد  تعظيم  أهمية  توضح  املبنى  داخل  لوحات  وضع  ومت 

احلرام.

2- كما شارك الفرع في مشروع )مكة بال جرمية ( والذي قام 

بإعداده وتنظيمه وعقد اللقاءات والندوات اخلاصة به شرطة 

العاصمة املقدسة وقد شارك الفرع بعدد من األفكار بهذا 

الصدد.

أم  جامعة  طالب  من  عدد  بتدريب  يقوم  الفرع  أن  كما   -3

سعادة  توجيهات  حسب  وذلك  محاسبة  تخصص  القرى 

قبل  من  الفرع  تكرمي  مت  ذلك  إثر  وعلى  املصلحة  عام  مدير 

اجلامعة بدرعني تذكارين وذلك عامي 1427و 1429هـ. كما 

أن الفرع يتيح اجملال ملنسوبي الكلية التقنية مبكة املكرمة 

رأس  على  بالتدريب  مكتبية(  وإدارة  محاسبة  تخصص   (

العمل وفقاً لتوجيهات سعادة املدير العام.

البرنامج اآللي :
اآللي  البرنامج  لتطبيق  الفرع  بإستعدادات  يتعلق  وفيما   

بتجهيز  العام  املدير  سعادة  من  وبدعم  الفرع  قام  فقد 

قاعة تدريب بكل ماحتتاجه من طاوالت وأجهزة حاسب آلي 

وشاشة عرض وذلك توطئة للبدء في تطبيق البرنامج . وقد 

تتوفرلدينا  الذين  املكلفني  ملفات  حتديث  على  الفرع  قام 

أرقام سجالتهم املدنية. كما يأمل الفرع أن يتم دعم البنية 

التحتية لإلتصاالت وإستكمال إصالح نقاط الشبكة وتوفير 

أجهزة احلاسب اآللي لكل موظف . 

مواعد تقدمي اإلقرارات الزكوية والضريبية:
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  نص       

م/1 وتاريخ 1425/1/15هـ في مادته الستني على تقدمي اإلقرار 

الضريبي خالل مائة وعشرون يوماً من إنتهاء السنة الضريبيه 

التي ميثلها اإلقرار.

كيف يتم حتديد زكاة املوسسات والشركات:
       بداية يتعني على جميع املكلفني من أصحاب الشركات 

الزكوي ويتم فحص  واملؤسسات واملهن اخملتلفة تقدمي اإلقرار 

إقرارات مكلفي الزكاة على إختالف أنشطتهم وإختالف الكيان 

القانوني الذي ميارسون النشاط مبوجبه بإحدى وسيلتني:-

أوالً:- مكلفون يحاسبون بطريقة التقدير:-
       إن معظم مكلفي الزكاة تتم محاسبتهم وربط الزكاة 

األنشطة  ألصحاب  وبالنسبة  اجلزافي  بالتقدير  عليهم 

الزكوي  اإلقرار  تقدمي  مبجرد  أوضاعهم  إنهاء  فيتم  البسيطة 

والسداد مبوجبه. 

أنشطة  بعض  على  تطبق  محددة  تعليمات  وهناك       

ويكون  الفروع  لدى  محاسبتهم  طرق  تتوحد  حتى  املكلفني 

حتديد املستحقات الزكوية في ظل عدم مسكهم للحسابات 

النظامية اقرب للعدالة ومنهم على سبيل املثال:-

املستوردون:- حيث قامت املصلحة بحصر جميع املستوردين 
عن طريق إدارة اجلمارك ويتم تزويد الفرع ببيانات اإلستيراد آلياً 

لكل عام وحسب سنة املكلف سواء كانت هجرية أو ميالدية 
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بعد  اإلستيراد  متوسط  بقيمة  وذلك  مبوجبها  احملاسبة  لتتم 

إضافة املشتريات الداخلية للخمسة سنوات األخيرة على 

الرقم ) 8 ( إلستخراج رأس املال والذي يكون متحركاً من سنة 

العدالة  لتحقيق  ونقصاً  زيادة  اإلستيراد  مبالغ  حسب  ألخرى 

بعدم تثبيت رأس املال. ويضاف إليه ربح اإلستيراد طبقاً لنوعه 

) جتارة عامة 15%- أرزاق10%- مواشي وخضروات 5%  ( ويحسم 

من الربح أيضاً 30% مصاريف إدارية. وتتم محاسبة املستوردين 

طبقاً لهذه القاعدة أو إقرار املكلف أيهما أكبر .

املقاولون: - تلتزم اجلهات احلكومية بالتعليمات القاضية بتزويد 
املصلحة بالعقود التي تبرمها مع الشركات واملؤسسات وتتم 

احملاسبة بإضافة أرباح عن هذه العقود بواقع 15% بعد حسم 

30% مقابل النفقات وتضاف إلى رأس املال املصرح به او املقدر 

العقود  تعامل  كما  الوعاء  إلى  للوصول  املصلحة  قبل  من 

املبرمة من الباطن بنفس الطريقة.

اخلاصة  للقاعدة  تتم محاسبتهم طبقاً   -: املصانع  أصحاب 
بهذا النشاط وذلك بقسمة رأس املــال التمويلي املدون فـي 

املال  رأس  إلستخراج   )  16  ( الرقم  على  الصناعي  الترخيص 

العامل ومن ثم إضافة أرباح بواقع %15

محاسبتهم  تكون  املفروشة:-  والشقق  الفنادق  أصحاب 
للمعادلة  طبقاً  النشاط  بهذا  اخلــاص  التعميم  حسب 

التالية:- 

xمتوسط  األيام  x  عدد  السعر   x النزالء  أوعدد  الغرف  ) عدد 

نسبة اإلشغال( سواء كانت أيام عادية أو موسمية. ثم يضرب 

الناجت وهو إجمالي الدخل في 15% في حالة كون العقار 

أو 25% في حالة كونه ملكاً للمكلف للوصول إلى  مستأجراً 

صافي الربح اخلاضع للزكاة.

تأجير السيارات لألفراد :- تتم محاسبتهم طبقاً إلقرارتهم أو 
مبوجب تقدير صافي الدخل وفقاً للمعادلة التالية أيهما أكبر 

) عدد السيارات x قيمة اإليجار اليومي x  354 يوم x  متوسط  

اإلشغال x 20% صافي إيراد (. على أن يراعى تقدير نسبة           

اإلشغال لكل مكلف حسب إقراره بحيث ال يقل عن 50% كحد 

أدنى.

 -: املقاوالت  أو  باإلستيراد  التقوم  التي  األخرى  املؤسسات 
يتم التقديرعليها بحسب النشاط التي متارسه ومايصرح به 

من رأس مـــال عامل وينظر في املوقع وقيمة اإليجار وحجم 

الطبيعة  على  للمعاينة  منهم  البعض  ويخضع  العمالة 

لتحديد الوعاء الزكوي. 

ثانياً :- مكلفون يحاسبون مبوجب حسابات نظامية:-
أنه مبجرد تقدمي املكلف حلساباته  إليه    كما سبقت اإلشارة 

مرفقاً معها اإلقرار وسدد الزكاة مبوجبه فيتم منحه شهادة 

طبقاً للتعليمات ليتم بعد ذلك دراسة اإلقرار الزكوي واحلسابات 

اخلتامية واجلداول والبيانات املرفقة معها وفحصها بكل دقة 

وقد  النسبية  األهمية  ذات  البنود  على  التركيز  مع  وعناية 

تناقش هذه احلسابات ببعث بعض اإلستفسارات وطلب بعض 

يعد  ثم  القانوني.  أواحملاسب  املكلف  واإليضاحات من  البياتات 

الربط الزكوي حيث يضاف إلى رأس املال صافي األرباح املعدلة 

الشركاء  جاري  وحساب  واخملصصات  اإلحتياطيات  إلى  إضافة 

والقروض التي حال عليها احلول. ويحسم من اإلجمالي األصول 

الثابته ومافي حكمها للوصول إلى الوعاء الزكوي ويتم إشعار 

ومطالبة املكلف بالفروقات الزكوية إن وجدت.

قنوات إيرادات فرع مكة املكرمة:
متثل قنوات إيرادات الفرع كما هو احلال لباقي فروع املصلحة في 

إيرادات زكاة عروض التجارة لألنشطة التجارية القائمة  سواًء 

مؤسسات فردية أوشركات.

والغرامات  اإلستقطاع  وضريبة  الدخل  ضريبة  إيرادات  وفي 

املستحقة مبوجب أحكام النظام الضريبي.

وفي اخلتام نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا بالنجاح 

لتحقيق األهداف التي نسعى جميعاً لتحقيقه
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وجه معالي وزير املالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف التطبيق الكامل لنظام » سداد » على جميع إيرادات 
املصلحة. جاء ذلك بعد اطالع معاليه على بيانات اإليرادات املستخرجة من نظام » سداد » التي أوضحت تزايداً في عدد 
من العمليات املنفذة عبر النظام باملصلحة لتحصيل اإليرادات آلياً والتي تعكس التقدم في تفعيل هذا النظام . وقال 

معاليه في خطاب شكر بعثه إلى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ إبراهيم بن محمد املفلح.
» يسرنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكم واملسؤولني واخملتصني بإدارتي الشؤون اإلدارية واملالية واحلاسب اآللي باملصلحة 
على جهودهم املبذولة بالتنسيق مع املسؤولني واخملتصني في الوزارة , التي أدت إلى االستفادة من اخلدمات االلكترونية 
لتسديد اإليرادات آليا من خالل هذا النظام , والذي كان له األثر االيجابي في تزايد حجم املبالغ وعدد العمليات املنفذة 
خالل األشهر املاضية , إذ بلغ عدد العمليات خالل شهر ذو القعدة )304( عملية , بينما بلغت خالل شهر ذو القعدة 
1429هـ )عمليتني( , كما بلغ إجمالي عدد العمليات املنفذة منذ إطالق املشروع باملصلحة )2013( عملية . حصل من 

خاللها مبلغ مقداره )129.124.305( ريال.
ومبواصلة  واخملتصني  للمسؤولني  وتوجيهاتكم  دعمكم  ثم  اهلل  توفيق  لوال  ليتحقق  يكن  لم  النجاح  هذا  أن  وحيث 

التنسيق مع املسؤولني واخملتصني بهذه الوزارة.
الكامل  بالتطبيق  باملصلحة  واخملتصني  للمسؤولني  توجيهاتكم  نأمل صدور   , النظام  تفعيل  االستمرار في  وألهمية 

للنظام على جميع إيرادات املصلحة 

بعد نجاح تطبيق النظام

د. العساف يوجه بالتطبيق الكامل لنظام 

» سداد « على جميع إيرادات المصلحة 

األستاذ/ إبراهيم املفلح  مدير عام املصلحةمعالي وزير املالية د/ إبراهيم العساف
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         ترأس سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل 

األستاذ/ إبراهيم بن محمد املفلح االجتماع السنوي 

العامة  باإلدارة  عقد  والذي  واإلدارات  الفروع  ملدراء 

للمصلحة بالرياض يومي السبت واألحد املوافق 19  

و 20 / 11/ 1430هـ.. وقد حضر االجتماع نواب املدير 

الفروع واإلدارات. وقد مت في االجتماع  العام ومدراء 

مراجعة شاملة ملا مت بشأن تنفيذ توصيات االجتماع 

السنوي السابق. ثم مت استعراض مجموعة واسعة 

املدرجة على  واملالية  واإلدارية  الفنية  املواضيع  من 

أو  القرارات  اتخذت  وقد  االجتماع  أعمال  جدول 

التوصيات املناسبة حيال كل منها. 

    كشف االجتماع أن فرع املصلحة بجدة سيبدأ 

تطبيق  1431هـ  اجلديد  الهجري  العام  مطلع  من 

النظام اآللي الذي سبق تطبيقه  في كل من إدارتي 

كبار املكلفني وفرع الرياض، فيما سيتوالى التطبيق 

تباعاً في بقية فروع املصلحة. 

املصلحة في  اجلديد مكلفي  اآللي  النظام  ويخدم 

سرعة إجناز معامالتهم، ويهدف على مدى السنوات 

تقدمي  من  املكلفني  متكني  من  املقبلة  القليلة 

إقراراتهم إلكترونياً ومن ثم سرعة حصولهم على 

فيه   تتوفر  اجلديد  اآللي  والنظام  الزكاة.  شهادات 

جميع  آلياً  تتم  بحيث  الفنية   اإلمكانيات  جميع 

وتقدمي  تسجيل  من  باملكلفني   املتعلقة  األعمال 

إقرارات وتسديدات ومتابعة كافة اإلجراءات املتخذة 

على املكلف  مما سينعكس إيجاباً إن شاء اهلل

األستاذ/ إبراهيم بن محمد املفلح
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل   

االجتماع السنوي لمدراء الفروع واإلدارات بمصلحة الزكاة والدخل
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على األداء بشكل عام في املصلحة. 

     كما أُقر باالجتماع  ربط جميع فروع املصلحة 

بحيث  واملالية،  اإلدارية  لألنظمة  الرئيسي  باملركز 

واملالية  اإلدارية  املعامالت  إجناز  الفروع  تستطيع 

ملوظفي تلك الفروع إلكترونياً بوجود صفحة لكل 

موظف أطلق عليها صفحة »استعالمتي« ويوجد 

فيها معلومات املوظف منذ تعيينه مبا فيها الدورات 

واإلجازات واملكافآت. 

ربط  مشروع  عن  االجتماع   وكشف 

احلكومية  اجلهات  مع  املصلحة  

اخملتلفة للحصول على البيانات التي 

هذه  ومن  املصلحة   أعمال  تخدم 

املالية،  وزارة  في  العقود  إدارة  اجلهات 

التجارة  ووزارة  اجلمارك،  ومصلحة 

والصناعة، واألمانات والبلديات. 

آخر  عن  املدراء  تساؤل  على   وإجابًة 

مستجدات نظام جباية الزكاة املنظور 

في مجلس الوزراء، طمأن سعادة مدير 

النظام حسب  بقرب صدوره  املدراء  املصلحة  عام 

جباية  نظام  ويحتوي  اخلبراء.  هيئة  مع  املتابعة 

الزكاة اجلديد على كثير من التنظيمات التي تيسر 

مساعيها  في  وخصوصاً  عملها،  املصلحة  على 

أنشطة  وتغطية  التحصيل  أعمال  فاعلية  لزيادة 

اقتصادية لم تكن »مشمولة«.  

األستاذ/ فهد اخلراشي
نائب املدير العام للبرامج والشبكات   

االستاذ / صالح العواجي
نائب املدير العام للعمليات املساندة
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       قام وفد من مصلحة الضرائب الفدرالية 

بـجـمــهـورية نــيجيـريا بـزيارة استـطالعية 

أيام لغرض اإلطالع على  للمصلحة ملدة ثالثة 

والتحديث  التطوير  أعمال  املصلحة في  جتربة 

تأمني  واالستفادة من خبرتها في  بشكل عام 

خاص،  بشكل  اآللي  النظام  وتطبيق  وتطوير 

عام  مدير  مع  بلقاء  زيارته  الوفد  استهل  وقد 

املصلحة الذي رحب بالوفد مشيراً إلى أهمية 

إلى  وتطرق   ، الضريبية  املصالح  بني  الزيارات 

مـشـروع التـطـوير والـتـحديث الـذي تنفذه 

أو  واإلجراءات  باألنظمة  يتعلق  فيما  املصلحة 

ميكنة العمل والذي جعل اململكة حتتل املركز 

السابع عامليا في مجال الضرائب وفقاً لتقرير 

التمويل  ممارسة األعمال الصادر عن مؤسسة 

قام  ذلك  بعد  الدولي.  للبنك  التابعة  الدولية 

الوفد بزيارة نائب املدير العام للعمليات املساندة 

وفد مصلحة الضرائب النيجيرية يزور المصلحة
الـذي كـرر ترحـيـبـه بالـوفـد وأبـدى استعداد 

املصلحة للتعاون معهم في اجملاالت املشتركة 

بالشركة  االستعانة  بأن  سعادته  أوضح  كما 

املطورة للنظام اآللي يأتي في إطار االستفادة 

من اخلبرات الدولية في هذا اجملال احليوي الهام. 

برنامج تعريفي  ومن جهة أخرى فقد مت إعداد 

للـوفـد الـزائر تـضـمـن عـرض مفصل ملراحل 

مشروع النظام اآللي منذ بدايته وكذلك عرض 

املعلومات باملصلحة    عن مـهام وأعمال مركز 

املعلومات  لنظم  التحتية  للبنية  واستعراض 

باملصلحة. مت بعدها إجراء جولة ميدانية على 

وقد  املكلفني.  بإدارة كبار  العمل  بعض مواقع 

أبدى الوفد استحسانه ملا حتقق باملصلحة معرباً 

عن شكره وتقديره للمسئولني باملصلحة على 

االستقبال  حسن  وعلى  الفرصة  هذه  إتاحة 

والتنظيم لهذه الزيارة.
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    أقامت مصلحة الزكاة والدخل حفل استقبال ومعايدة في البهـو الرئيسي باإلدارة العامة مبناسبة  عيد 

األضحى املبارك حضره مدير عام املصلحة ومسئولو وموظفو اإلدارة العامة وفرع الرياض. وقد تبادل اجلميع 

التهاني بهذه املناسبة الدينية الغالية على املسلمني ،واملصلحة حترص على إقامة مثل هذه املناسبة لتبادل 

التهاني بني الزمالء وتوطيد أواصر احملبة واإلخاء بني منسوبيها ومشاركتهم مناسبة االحتفال بالعيد .

احتفال منسوبي مصلحة الزكاة والدخل بعيد األضحى المبارك

اإلدارة القانونية / أحمد أبااخليل: 

حضر عدد من موظفي مبصلحة الزكاة والدخل دورة تدريبية في الرياض في الفترة من 2-4/ 1/ 1431هـ بعنوان 

)نظام التأجير التمويلي اجلديد(. وتناولت الدورة عددا من احملاور الهامة أبرزها اآلراء الفقهية حول نظام التأجير 

التمويلي واألوجه اجملازة وغير اجملازة شرعا وفقا ملا أفاد به احملاسب القانوني عبدالرحمن العمري والذي كان أحد 

املشاركني في الدورة. وأضاف العمري أن الدورة عاجلت موضوع العقود وشروطها. كما أوضحت للمشاركني في 

الدورة مسؤولية كل من املؤجر واملستأجر حيال العني املؤجرة. كما حتدثت الدورة عن قرب صدور أنظمة جديدة 

تنظم العالقة بني املؤجر واملستأجر، ومن ضمنها الرهن العقاري ونظام التأجير التمويلي السالف الذكر

دورة تدريبية حول نظام التأجير 

التمويلي الجديد
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مصلحة الزكاة والدخل تشارك في منتدى الرياض االقتصادي

التجارية  الغرفة  نظمته  الذي  الرابع  االقتصادي  الرياض  ملنتدى  املصاحب  باملعرض  والدخل  الزكاة  مصلحة  شاركت 

بالرياض في الفترة  من  3 ـ 5  /1 / 1431 هـ في مركز الرياض للمعارض .

وقد زار وزير التجارة والصناعة عبداهلل بن احمد زينل يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

االستاذ عبدالرحمن اجلريسي وضيوف املنتدى جناح مصلحة الزكاة والدخل.

وأشاد معالي الوزير بجهود املصلحة  في نشر الوعي الزكوي والضريبي بني اجلمهور عامة واملكلفني خاصة.  وقد القى 

جناح املصلحة إقباالً جيداً وأجاب موظفو املصلحة  على أسئلة واستفسارات الزوار.

جانب من اجلناح اخلاص مبشاركة مصلحة الزكاة والدخلوزير التجارة والصناعة عبداهلل زينل يتجول داخل املعرض

شاركت مصلحة الزكاة والدخل في دورة تدريبية عقدتها 

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في أنقرة، تركيا في 

الفترة من 16-20 نوفمبر 2009م. حضر الدورة مشاركون من 

)13( دولة، وغطت الدورة اإلدارة الضريبية لقطاع األعمال 

الصغيرة واملتوسطة وأبرزت أهمية هذا القطاع لالقتصاد 

الوطـني حـيث أنـه القـطـاع األكـبر واألكثر ديناميكية 

المصلحة تحضر دورة تدريبية عن فحص الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا

للوظائف في أي اقتصاد. كما تطرقت  واألكثر استحداثاً 

الدورة إلى ضرورة مكافحة ما يسمى باالقتصاد اخملفــي 

 Cash Economy or Underground Economy أو النقدي

وهي األنشطة االقتصادية  غير  املسجلة  وفقاً لألنظمة 

إيرادات  على  األنشطة  هذه  ملثل  الضارة  للتأثيرات  وذلك 

كما  ــرادات.  اإلي لنظام  وتهديدها  الضرائب  من  الدولة 

تطرقت الدورة  إلى األساليب املستعملة لفحص األعمال 

الصغيرة واملتوسطة ومن اجلدير ذكره أن املصلحة وفـرت

 الترجمة الفورية إلى اللغة العربية في هذه الدورة.  
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حضرت مصلحة الزكاة والدخل ندوة علمية بالرياض بعنوان )انعكاسات األزمة املالية العاملية وأثر األنظمة التجارية 

في احتوائها(.   وشارك في الندوة  خبراء اقتصاديون ورجال أعمال بعدد من األوراق العلمية أكدوا فيها أن األزمة املالية 

التي يشهدها العالم اليوم جاءت نتيجة ملا أسموه )اإلفراط في املديونية(.  وأشاد املشاركون مبتانة االقتصاد السعودي 

وقدرته على مواجهة األزمات املالية العاملية واحلد من انعكاساتها. وكان للسياسات املالية والنقدية السعودية األثر 

الكبير في تقليل آثار  هذه األزمة إلى أدنى مستوى. وأوضح املشاركون أن اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها اململكة 

في سبيل مواجهة هذه األزمة عملت على استمرار دوران عجلة االقتصاد. وقد حضر من املصلحة كل من الزمالء سامي 

الصايغ وإبراهيم الشرهان وصالح القباع وإبراهيم السحيم وعبدالرحمن العمري وأحمد أبااخليل. 

المصلحة تحضر ندوة علمية حول انعكاسات األزمة المالية العالمية    
اإلدارة القانونية / أحمد أباالخيل

مركز أنقرة / بتركيا  لعام 2010م 

مكان مدتهاأسم الدورةم
أخر موعد للترشيح التاريخانعقادها

باملصلحة

الضريبة على غير 1
1-2010/2/5مأنقرة 5 أيام املقيمني

16-1431/2/20هـ

2010/1/2م
1431/1/16هـ

22-2010/3/26مأنقرة5 أيام احلوافز الضريبية 2
6-1431/4/10هـ

الضريبة على األدوات 3
5-2010/4/9مأنقرة5 أيام املالية

20-1431/4/24هـ

فحص متقدم للشركات 4
5/31-2010/6/4مأنقرة5 أيام متعددة اجلنسيات

17-1431/6/21هـ

مسائل خاصة 5
6/28-2010/7/2مأنقرة5 أيام باالتفاقيات الضريبية

16-1431/7/20هـ

18-2010/22/5مأنقرة5 أيام ترحيل األسعار الوسيط 6
2010/9/18م10-1431/11/14هـ

1431/10/9هـ فحص الشركات 7
22-2010/11/26مأنقرة5 أيام الصغيرة واملتوسطة  

15-1431/12/19هـ

مركز فينا / بالنمسا لعام 2010م 

مكان مدتهاأسم الدورةم
أخر موعد للترشيح التاريخانعقادها

باملصلحة

مسائل خاصة 1
18-2010/1/2مفينا5 أيام باالتفاقيات الضريبية 

2010/1/2م2-1431/2/6هـ
1431/1/16هـ

التجنب والتهرب 2
8-2010/3/12مفينا5 أيام الضريبي الدولي 

22-1431/3/26هـ

3
الفحص املتقدم 

للشركات متعددة 
اجلنسيات

8-2010/11/12مفينا5 أيام 
1-1431/12/5هـ

2010/9/18م
1431/10/9هـ

•

 دورات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )OECD( لعام 2010م
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نافذة على العالم

إعداد األستاذ/ حسني عبدالرحيم الشيخ 

إدارة العمليات والشئون الدولية

في هذا العدد من نشرة الزكاة والدخل وفي كل عدد نفتح هذه النافذة لنطل منها على العالم ،عاملنا 

هو اإلدارات الضريبية احلديثة والنظم واألساليب واإلجراءات األفضل املطبقة عاملياً، وألن مصلحة الزكاة 

للزمالء  املعرفة  تطوير  الزاوية  هذه  من  نستهدف  فإننا  املستمر  والتحديث  التطور  درب  على  والدخل 

من منسوبي املصلحة وإطالع أكبر عدد ممكن من مكلفي املصلحة على سمات التحديث في شئون 

الضرائب
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    شـاركـت مـصـلـحة الزكاة والدخل  مؤخراً  في دورة 

تدريبية من الدورات التي تعقدها منظمة التنمية والتعاون 

االقتصادي، وقد رأيت لتعميم الفائدة استعراض هذه الدورة 

في باب »نافذة على العالم« في هذا العدد والعدد القادم 

مبشيئة اهلل.

نأتي  ثم  الدورة،  غطتها  التي  املواضيع  أوالً  سنستعرض 

بشيء من التفصيل على أهم اجلوانب التي عاجلتها الدورة، 

ونختتم مبلـخـص عن أهـم الـدروس املسـتفادة مـن هذه 

الدورة. 

لقد غطت الدورة املواضيع التالية: 

1- الضريبة في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي. 

بالشركات  يتعلق  فيما  الضرائب  إدارة  إلى  مقدمة   -2

الصغيرة واملتوسطة. 

3- إجراءات العمل الرئيسة في مصالح الضرائب. 

4- أهمية فئة الشركات الصغيرة واملتوسطة. 

5- االقتصاد النقدي. 

6- مبادىء عامة عن الفحص / نظرية الفحص. 

7- إجراء الفحص. 

8- أدوات ووسائل الفحص. 

9- الفحص مبساعدة تقنية املعلومات. 

10- حاالت الغش والتزوير. 

11- أسلوب الفحص الذي يعتمد على مقارنة رأس املال. 

12- أسلـوب الفـحص الـذي يعـتـمد عـلى رصيـد النقد 

السالب. 

13- أسلوب الفحص الذي يعتمد على  نسبة الربح.    

14- حتليل العمل اجلاري فحصه والتعرف عليه. 

15- إدارة األداء في مصلحة الضرائب بشكل عام والفحص 

بشكل خاص. 

فيما يلي نستعرض ملخصاً بأهم مواضيع الدورة: 

أوالً: الضريبة في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

Taxation Work in OECD

)املنظمة(  االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة  تقوم    

بأعمال الضريبة من خالل جلنتها للشئون املالية يدعمها 

وتتركز  املنظمة.  في  الضريبية  واإلدارة  السياسات  مركز 

أعمال املنظمة في مجال الضرائب على املواضيع التالية: 

خالل  من  الضريبية  االتفاقيات  أطراف  بني  اخلالفات  حل   -

حتسني إجراءات االتفاق املتبادل في تلك االتفاقيات. 

- حتسني تبادل املعلومات بني الدول. 

- ضـرائب اإلستـهالك فـي مـجـال التـجارة في اخلدمات 

العاملية. 

- إزالة العوائق أمام االستثمارات األجنبية املباشرة. 

الشركات  بني  )التسعير  األسعار  ترحيل  عن  أدلة  إعداد   -

املرتبطة( وأرباح املنشآت الدائمة. 

الضريبية  املمارسـات  مـن  للـحد  استراتيجيات  إعـداد   -

الضارة. 

- إصدار النشرات عن معلومات ضريبية مقارنة. 

اإللتزام  مخاطر  إدارة  وحتسني  الضريبية  اإلدارة  حتسني   -

وتقدمي خدمات تقنية املعلومات. 

ثانياً: مقدمة عن إدارة الضرائب فيما يتعلق بالشركات 

الصغيرة واملتوسطة

   نستعرض في هذا اجلزء تعريف اإلدارة الضريبية، والغرض 

مـن فـرض الضـرائـب، ووجـوب تـوفر املعلومات ملصلحة 

الصالح  الضرائب  مصلحة  تخدم  أن  ووجوب  الضرائب، 

العام في بلدها، وأن أهم عمل ملصلحة الضرائب هو حتسني 

من  التي حتد  والعوائق  املكلفني  قبل  من  الطوعي  اإللتزام 

مصالح  ومهام  اجليدة،  املكلفني  وخدمات  ذلك،  حتقيق 

الضرائب احلديثة. 

أ- ما هي اإلدارة الضريبية؟ 

تطبيق  حول  الضرائب  إلدارة  الرئيسة  األعمال  تتمحور 

اإللزامية  اإلجراءات  وتطبيق  الضريبية  واللوائح  األنظمة 

املتعلقة بها، واألعمال الرئيسة ألي مصلحة ضرائب هي: 

األعمال الصغيرة 
والمتوسطة 

والتعامل معها 
ضريبيًا
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املكلفني(  معرفة  للنظام)  وفقاً  املكلفني  حتديد   -

وتسجيلهم. 

- الربط والتحصيل والفحص. 

- منع ومكافحة التهرب والغش. 

الضرائب  الدول  تفرض  الضرائب:  فرض  من  الغرض  ب- 

لألغراض اآلتية: 

- متويل اإلنفاق العام للدولة.

- إعادة توزيع الدخل. 

- أداة للسياسة املالية. 

على  ) تشجيع  واإلقتصادية  اإلجتماعية  للسياسة  أداة   -

سلوك اقتصادي معني وتثبيط آخر(. 

ج- وجوب توفر املعلومات ملصلحة الضرائب: 

الضرائب  مصالح  أعمال  في  أساسي  عنصر  املعلومات 

وتقوم تلك املصالح في هذا اجملال باآلتي: 

- جتميع معلومات وبيانات من املكلفني.

- جتميع معلومات وبيانات من أطراف ثالثة. 

- تقدمي معلومات للمكلفني. 

- تقدمي معلومات ألطراف ثالثة. 

د- على مصلحة الضرائب أن تخدم الصالح العام في بلدها 

من خالل اآلتي: 

بثقة  وموظفيها  الضرائب  مصلحة  حتظى  أن  يجب   -

كفائتها  في  بالثقة  حتظى  وأن  تخدمه  الذي  اجلمهور 

وفاعليتها وإنصافها. 

- يجب أن حتصل مصلحة الضرائب مبلغ الضريبة الصحيح 

وفقاً للنظام بأقل تكلفة ممكنة. 

واحدة  معاملة  الضرائب  مصلحة  تقدم  أن  يجب   -

ومتساوية. 

الضرائب  به مصلحة  تقوم  الذي  العمل  يكون  أن  يجب   -

ميثل قيمة جيدة مقابل املبالغ التي تصرف عليها. 

هـ- إن هدف جميع مصالح الضرائب هو حتقيق أعلى درجة 

وباقل  الضريبية  باألنظمة  الطوعي  االلتزام  من  ممكنة 

تكلفة ممكنة لألسباب اآلتية: 

بالقوة  تستطيع  العالم  في  ضرائب  مصلحة  يوجد  ال   -

إجبار كل واحد من مكلفيها على اإللتزام باألنظمة ألنه ال 

يوجد مصلحة ضرائب متلك املوارد لذلك. 

- لن توفر احلكومات موارد إضافية ملصالح الضرائب بسبب 

تتدخل في خصوصية  التي  املوارد وطبيعتها  تلك  تكلفة 

األشخاص. 

أي  إلدارة  واألكفأ  األرخص  الوسيلة  هو  الطوعي  اإللتزام   -

نظام ضريبي. 

و- العوائق التي حتول دون حتقيق االلتزام الطوعي: 

- جهل املكلفني بالنظام، أي أن املكلف ببساطة ال يعرف 

ماذا يتوجب عليه عمله. 

- تعقيد وصعوبة األنظمة، يرتكب املكلف اخملالفة أحياناً 

بسبب صعوبة وتعقيد األنظمة. 

من  يطلب  عندما  مثالً  عالية،  وتكلفته  صعب  األلتزام   -

تكلفة   يتحمل  وهو  ضرورية(  )غير  أشياء  توفير  املكلف 

لتوفيرها. 

ال  رمبا  املكلفني،  بعض  لدى  كافية  سجالت  توفر  عدم   -

يعرف املكلف كيف ميسك سجالت كافية أو هو غير مهتم 

بذلك. 

- عدم استعداد بعض املكلفني لاللتزام باألنظمة عن سابق 

إصرار وتخطيط وهذه الفئة من املكلفني تتحمل مخاطر 

احتمال اكتشافها. 

االلتزام  حتقيق  على  تساعد  اجليدة  املكلفني  خدمات  ز- 

الطوعي عن طريق اآلتي: 

- حتسني فهم املكلفني للنظام. 

- جعل اإللتزام أسهل وأقل تكلفة على املكلفني. 

اإللتزام  لتحقيق  فعله  عليهم  مبا  املكلفني  إعــالم   -

الصحيح. 

- تثبيط وردع املكلفني عن ارتكاب اخملالفات. 

- توصل الباحثون في السنوات األخيرة إلى أنه ميكن حتقيق 

اإللتزام اجليد بالنظام عن طريق املزج بني تقدمي خدمة جيدة 

للمكلفني من قبل مصلحة الضرائب + التطبيق اإللزامي 

حتسني  إلى  التالية  العوامل  تؤدي  اخملالفة.  احلاالت  على 

اإللتزام الطوعي: 

- نظام بسيط ومفهوم. 

- إجراءات شفافة وواضحة. 

- إجراءات كفؤة وسريعة. 

- تكاليف اإللتزام منخفضة. 

- التعامل مع املكلف كعميل. 

- توفير خدمات مكلفني جيدة ) مساعدة املكلفني وتوفير 

املعلومات لهم(.

- اكتشاف وردع حاالت الغش والتهرب. 
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- إستعمال معلومات أطراف ثالثة ) البنوك وغيرها(. 

- تطبيق إجراءات التحصيل اإللزامي. 

ح- تتمحور مهام مصالح الضرائب احلديثة حول اآلتي: 

- حتسني اإللتزام الطوعي من قبل املكلفني. 

- توفير اخلدمات وفقاً ألهداف اإللتزام. 

مصلحة  وإنصاف  عدالة  في  اجلمهور  ثقة  تدعيم   -

الضرائب. 

- ضمان اإلنصاف واملساواة والعدالة. 

- حتسني جودة العمل واإلنتاجية. 

- املكافحة القصوى للغش والتهرب في اجملتمع. 

- توفير موظفني أكفاء، مدربني بشكل جيد، ومتحمسني 

ألعمالهم.

- استعمال املوارد بطريقة كفؤة وصحيحة. 

- تخفيض الثغرة الضريبية. 

ثالثاً: األهمية اإلقتصادية لألعمال الصغيرة واملتوسطة

 Economic Importance of Small and Medium

Enterprises

دولة  أي  في  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع  يتمتع 

بأهمية إقتصادية لالسباب اآلتية: 

- قطاع األعمال الصغيرة واملتوسطة هو األكثر ديناميكية 

في اإلقتصاد الوطني. 

املفتاح  هو  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع  منو   -

إلقتصاد وطني متعافي. 

من   %99 يشكل  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع   -

الشركات في أوروبا، هناك )10( مليون عمل صغير ومتوسط 

متثل 99% من إجمالي األعمال في الصني. 

فإن  البسيطة  وهياكلها  الصغيرة  أحجامها  بسبب   -

من  ديناميكية  أكثر  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع 

أهمية   القطاع  هذا  على  يضفي  مما  الكبيرة  الشركات 

خاصة في استحداث الوظائف على املستوى الوطني. 

- لكن هذا القطاع غير حصني أمام املشاكل والصعوبات 

وهو يفتقد لرأس املال ومصادر التمويل. 

الضريبية  األنظمة  عن  ينتج  الذي  اإللتزام  - يشكل عبء 

املعقدة وإدارتها عامل قلق  لألعمال الصغيرة واملتوسطة. 

- إن عنصر التكلفة الثابت إلنشاء األعمال  وتكلفة اإللتزام 

موقع  في  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع  تضع  قد 

تنافسي سلبي. 

- على احلكومات أن تسعى إليجاد الوسائل لتخفيض عبء 

لتطبيق  املعلومات  وتوفر  جودة  على  التأثير  دون  اإللتزام 

اإلجراءات اإللزامية. 

اإلجراءات احلكومية لتخفيض عبء اإللتزام على املكلفني:

- توحيد التعاريف واللغة  في األنظمة الضريبية اخملتلفة 

املطبقة في البلد الواحد. 

في  مكلف  لكل  وموحد  واحد  تعريفي  رقم  استعمال   -

جميع األجهزة احلكومية. 

- توفير نقطة معلومات الكترونية واحدة تقدم املعلومات 

عن جميع األجهزة احلكومية. 

- يجب على األجهزة احلكومية أن تعيد استعمال املعلومة 

) إذا قدمت ألي جهاز حكومي( وعدم طلبها من جديد من 

املكلف. 

 ( احلكومية  األجهزة  بني  اإللكترونية  املعلومات  توحيد   -

اإلجراءات والهياكل والبنى التحتية(. 

رابعاً: االقتصاد النقدي

Cash Economy/Underground Economy

يشكل االقتصاد النقدي مشكلة كبيرة ومعقدة للعديد 

من البلدان: 

غير  اإلقتصادي  النشاط  هو  اخملفي  أو  النقدي  االقتصاد   -

احملاسب عنه وفقاً لألنظمة. 

النقدي  االقتصاد  اإلقتصاديني عن حجم  تقديرات  - تشير 

في الدول األعضاء في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

والدول األخرى  إلى منو متزايد في هذا االقتصاد. 

منو  أسباب  فهم  في  اهتماماً  أكثر  احلكومات  أصبحت   -

االقتصاد النقدي  وإيجاد اآلليات الحتوائه. 

من  للحكومات  حتديات  يشكل  النقدي  االقتصاد  تزايد  إن 

عدة جوانب: 

- االقتصاد النقدي يقلل من شرعية النظام الضريبي. 

- االقتصاد النقدي يسبب إنحرافات في سياسات االقتصاد 

الكلي. 

الدولة  بني  اإلجتماعي  العقد  يهدد  النقدي  االقتصاد   -

وشعبها. 

تعريف اإلقتصاد النقدي 

التي  االقتصادية  األنشطة  جميع  هو  النقدي   اإلقتصاد 

 ( لكنها غير مسجلة  الوطني  الناجت  إجمالي  تساهم في 

لدى األجهزة اخملتصة مثل مصلحة الضرائب(. 
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تعريف الفجوة الضريبية

غير  الضريبة  مبالغ  إجمالي  هي  الضريبية  الفجوة     

والناجتة عن جميع أشكال اخملالفات  فيما يتعلق  احملصلة 

تبلغ  الضرائب.  مصلحة  تديرها  التي  الضرائب  بجميع 

النظري لإليراد الضريبي  الثغرة الضريبية 9% من األساس 

في السويد، و 13% في اململكة املتحدة فيما يتعلق بضريبة 

يتعلق  فيما  املتحدة  الواليات  في   %14 و  املضافة،  القيمة 

بضريبة الدخل. 

خامساً: إدارة اخملاطر في مصالح الضرائب

Risks Management in Tax Administration

   تعريف اخلطر في مصلحة الضرائب هو أي أمر يؤثر على 

قدرة املصلحة على حتقيق أهدافها. 

إدارة اخملاطر في مصلحة الضرائب تعني اتخاذ تلك املصلحة 

لإلجراءات  التي يقصد منها حتسني احتماالت حتقيق نتائج 

جيدة وتخفيض احتماالت حدوث نتائج رديئة. 

منوذج حتليل اخملاطر: 

للنموذج  وفقاً  الضرائب  في مصالح  اخملاطر  حتليل  يتم     

املتسلسل اآلتي: 

وضع   ( الضرائب  مصلحة  تواجه  التي  اخملاطر  حتديد  أوالً: 

قائمة فيها(. 

ثانياً: تقييم اخملاطر احملددة ووضعها في ترتيب وفقاً لألولوية 

واألهمية. 

وخيارات  األسباب   ( اخملالفني  املكلفني  سلوك  حتليل  ثالثاً: 

التعامل(. 

رابعاً: وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع اخملالفني. 

خامساً: تطبيق اخلطط واالستراتيجيات. 

حتديد اخملاطر وفقاً للوظائف األساسية ملصلحة الضرائب:  

- اخلطر في مجال التسجيل:  تسجيل غير صحيح ) ضريبة 

القيمة املضافة( لإلستفادة من ميزات التسجيل. 

أو  اإلقرار  تقدمي  عدم  اإلقــرارات:  تقدمي  مجال  في  اخلطر   -

تقدميه متأخراً. 

- اخلطر في مجال اإليراد:  عدم اإلفصاح عن كامل الدخل أو 

املبالغة في املصاريف. 

عدم  أو  املتأخر  التسديد  التسديد:  مجال  في  اخلطر   -

التسديد. 

الغرض من حتليل اخملاطر:

الغرض من حتليل اخملاطر هو اإلجابة على األسئلة التالية: 

-  ملاذا يرتكب املكلفون اخملالفات؟ 

التي  األسباب  على  تتعرف  أن  الضرائب  مصلحة  على 

املعرفة،  نقص  هي  هل  اخملالفات،  يرتكبون  املكلفني  جتعل 

أو تكلفة االلتزام العالية، أو حدث ما في حياة املكلف، أو 

عدم األمانة. 

 من الذي يرتكب اخملالفات؟ 

الذي  املكلفني  صفات  حتدد  أن  الضرائب  مصلحة  على 

يرتكبون اخملالفات. 

نوع اخملالفات؟ 

التي  اخملالفات  أشكال  حتدد  أن  الضرائب  مصلحة  على 

في  املبالغة  الدخل،  كامل  عن  اإلفصاح  عدم  تواجهها: 

املصاريف، أو إعداد املكلف جملموعات مختلفة من السجالت 

والدفاتر احملاسبية. 

التأثير على سلوك املكلفني: 

الضريبي.  اإلقرار  من  وليس  الضريبة  من  املكلف  يتهرب 

لذلك حتى تستطيع مصلحة الضرائب التأثير على سلوك 

والسلوك وليس  الفرد  تركز على  أن  املكلفني يجب عليها 

من  أنه  أيضاً  تدرك  وأن  الضريبي،  اإلقرار  في  اخلطأ  على 

للمكلفني  اجليد  السلوك  على  حتافظ  أن  عليها  األسهل 

منه من تغيير سلوك رديء. 

اخلامتة

الضريبية  اإلدارة  ميزات  العدد  هذا  في  استعرضنا  لقد 

وبينا  واملتوسطة،  الصغيرة  باألعمال  يتعلق  فيما  احلديثة 

وفقاً  املكلفني  حتديد  وهي  الضريبية  اإلدارة  أعمال  أهم 

للنظام) معرفة املكلفني( وتسجيلهم، والربط والتحصيل 

والفحص، ومنع ومكافحة التهرب والغش. كما استعرضنا 

لإلقتصاد  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع  أهمية 

تخفيف  على  اخملتصة  اجلهات  تعمل  أن  وضرورة  الوطني 

أعباء االلتزام على املكلفني بشكل عام وعلى هذا القطاع 

النقدي  االقتصاد  خطورة  استعرضنا  كما  خاص،  بشكل 

تطرقنا  كما  احتوائه،  وضرورة  الضريبية  اإليــرادات  على 

إلى كيفية تعامل مصالح الضرائب مع اخملالفات وضرورة 

بأن يتم حتديد  توفر أسلوب هيكلي للتعامل مع اخملالفات 

املكلفني اخملالفني، وحتليل األسباب التي تدعوهم للمخالفة  

لذلك،  توضع  التي  للخطط  وفقاً  اخملالفات  مع  والتعامل 

وإلى اللقاء إن شاء اهلل في العدد القادم. 
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إستفسارات 
المكلفين

حترص مصلحة الزكاة والدخل على توعية املكلفني بأحكام 

هذا  ولتحقيق  اجلديد  الدخل  ضريبة  نظام  وتطبيقات 

الهدف افردت نشرة الزكاة والدخل هذه املساحة لإلجابة 

نستعرض  العدد  هذا  وفي  املكلفني   استفسارات  على 

العديد من هذه االستفسارات والتي قام باإلجابة عليها  

نخبة من املتخصصني في هذا اجملال.
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بني  الضريبي  االزدواج  تفادي  اتفاقية  تنطبق  هل  س1: 

اململكة وفرنسا على ضريبة االستقطاع ؟

ج : ضريبة االستقطاع املقررة باملادة )68( من النظام متثل 

املقيمني   غير  إلى  الدفعات  على  مفروضة  دخل  ضريبة 

اتفاقية  فإن  وعليه   اإلستقطاع،  بواسطة  حتصيها  يتم 

تنطبق على  وفرنسا  اململكة  بني  الضريبي  االزدواج  تفادي 

1/أ(  فقرة   ( الثانية  املادة  حددت  حيث  االستقطاع  ضريبة 

االتفاقية  عليها  تطبق  التي  الضرائب  االتفاقية  هذه  من 

وهي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضريبة الدخل 

وضريبة الشركات.

س2: نصت الفقرة )4( من املادة الرابعة عشر من االتفاقية 

مع فرنسا على أنه »« بالرغم من أي أحكام أخرى ال تخضع 

تصدير  من  متعاقدة  دولة  في  ملؤسسة  املتحققة  األرباح 

البضائع أو اخلدمات للدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في 

، أما إذا اشتملت العقود على كل من  تلك الدولة األخرى 

التصدير وأنشطة أخرى فتخضع كل فئة من هذه األنشطة 

والواردة في  تنطبق عليها  التي  بشكل منفصل لألحكام 

هذه املادة »« ، فهل ينطبق ذلك على اخلدمات أيا كانت ؟

ج : الدخل املتحقق من تصدير البضائع أو اخلدمات من دولة 

متعاقدة إلى الدولة املتعاقدة األخرى ال يخضع للضريبة ، 

ولكن إذا اشتمل عقد التوريد على خدمات أو أنشطة أخرى 

للضريبة  تخضع  املصاحبة  األنشطة  هذه  فإن  مصاحبة 

في حالة تنفيذ هذه األنشطة أو اخلدمات ملدة تزيد عن ثالثة 

أشهر طبقاً للفقرتني )2 ، 4 ( من املادة )13( من البروتوكول 

املعدل لالتفاقية .

أما املقصود باخلدمات الواردة في هذه الفقرة فهي   

في  وردت  حيث  حصر  بدون  اخلدمات  أنواع  جميع  تشمل 

االتفاقية بشكل مطلق دون حتديد .

شركة  من  عقد  على  فرنسية  شركة  حصلت  إذا  س3: 

األرباح  على  اململكة  في  ضريبة  تفرض  فهل   ، سعودية 

املتحققة من قيمة العقد املتعلقة باألعمال املنفذة داخل 

اململكة واحملددة بشكل واضح في العقد فقط ، أم تفرض 

أيضاً على أعمال توريد املعدات واآلالت واخلدمات التي سيتم 

تنفيذها خارج اململكة في فرنسا وبعض الدول األخرى مبا 

فيها بعض دول مجلس التعاون اخلليجي.  وفي حالة عدم 

للضريبة  باخلارج  املؤداه  واخلدمات  التوريد  أعمال  خضوع 

في  عنها  التصريح  الفرنسية  الشركة  على  يتوجب  هل 

إقراراتها الضريبية التي يتم تقدميها للمصلحة عن العقد 

املذكور؟

والشركة  الفرنسية  الشركة  بني  املبرم  العقد  إذا كان  ج: 

خدمات  على  ويشتمل  توريد  عقد  عن  عبارة  السعودية 

فإن  اململكة  في  تأديتها  يتم  مصاحبة  أخرى  أنشطة  أو 

هذه األنشطة املصاحبة هي فقط التي تخضع للضريبة 

على  شهور  ثالثة  على  تزيد  مدة  خالل  تنفيذها  حالة  في 

السابق.   السؤال  على  اإلجابة  في  إيضاحه  مت  الذي  النحو 

أما األعمال املتعلقة بتوريد املواد واملعدات واخلدمات املؤداة 

ذو  اخلدمات  تكن  لم  ما  للضريبة  تخضع  ال  فإنها  باخلارج 

االستقطاع  استشارية فتخضع لضريبة  أو  فنية  طبيعة 

بواقع %5 .

س4: هل تخضع املبالغ املدفوعة من قبل شركة سعودية 

األبحاث   ( مقابل  فرنسا  في  بها  مرتبطة  شركة  إلى 

والتطوير ، فحص معدات في مختبرات الشركة الفرنسية 

، خدمات تسويقية ، عموالت مقابل إحضار عمالء للشركة 

( إلى ضريبة االستقطاع باعتبار أن الفقرة )7(  السعودية 

الدخل  اعتبرت  الضريبي  النظام  من  اخلامسة  املادة  من 

متحققاً من مصدر في اململكة في حالة دفع مبالغ مقابل 

خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى 

شركة مرتبطة بها ؟

ج : تخضع املبالغ املدفوعة مقابل خدمات مقدمة من قبل 

شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا لضريبة 

 ، النظام  )7( من  فقرة  اخلامسة  للمادة  االستقطاع طبقاً 

لها في استفساركم  املشار  اخلدمات  فإن جميع  وبالتالي 

لضريبة  تخضع  غير مقيمة  مرتبطة  املقدمة من شركة 

ملدة  تنفيذها  يستمر  أن  بشرط   %15 بنسبة  االستقطاع 

 )3 ،  2( للفقرتني  اململكة وفقاً  تزيد عن ثالثة أشهر داخل 

من املادة الثالثة عشر من البروتوكول املعدل لإلتفاقية .

إستفسارات 
المكلفين
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القضية الزكوية 
والضريبة

من ضمن أهداف مصلحة الزكاة والدخل اإلسهام الفعال 

إثراء املعرفة بكافة القواعد املطبقة لربط وحتصيل  في 

التي  الطرق  ومن  التجارة،  عروض  على  والزكاة  الضريبة 

تساهم في حتقيق هذا الهدف هو عرض ما انتهت إليه 

االعتراض  جلان  أمام  والضريبية  الزكوية  القضايا  بعض 

االبتدائية واالستئنافية
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في  للنظر  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 

والدخل على قرار  الزكاة  املقدم من مصلحة  االستئناف 

منه  )ثانيا(  البند  في  به   قضى  فيما  اإلبتدائية  اللجنة 

طبقاً  احلسابات  إهدار  على  الشركة  اعتراض  بتأييد 

للحيثيات الواردة بالقرار . 

القرار  من  البند  هذا  املصلحة  استأنفت  وقد   

فذكرت أنه باإلضافة إلى ما سبق بيانه للجنة االبتدائية 

نفيد بأن املصلحة قامت بإجراء فحص ميداني حلسابات 

الشركة لألعوام املالية من 1417هـ حتى 1421هـ ، حيث 

اتضح أن السبب في عدم تقدمي اإلقرار الضريبي واحلسابات 

املدققة لعام 1421هـ للمصلحة حتى تاريخ الفحص هو 

عدم تدقيق احلسابات من املراجع اخلارجي حيث لم يحضر 

سوف  الشركة  إدارة  وأن  الستالمها  القانوني  احملاسب 

تسعى إلصدار تلك القوائم املدققة بأقصى سرعة , وألن 

الشركة لم تلتزم بتقدمي إقرارها الضريبي في أو قبل اليوم 

اخلامس عشر من الشهر الثالث من نهاية سنتها املالية 

والتي تنتهي في 1421/12/30هـ تطبيقاً للمادة )15( من 

النظام الضريبي ، وألنها لم تقدم مبرراً نظامياً حول عدم 

تقدمي إقرارها الضريبي وحساباتها املدققة قامت املصلحة 

مبوجب خطابها رقم 8/1102 وتاريخ 1423/3/1هـ بالربط 

بخطابها  الشركة  اعترضت  وقد   ، تقديري  أساس  على 

القوائم  معه  وأرفقت  1423/5/13هـ  وتاريخ   )1300( رقم 

أي  إلى  اعتراضها  في  تشير  أن  دون  املدققة  غير  املالية 

تلتزم  لم  أنها  كما   . اإلقرار  تقدمي  عن  تأخرها  في  سبب 

بتقدمي إقراراتها الضريبية وقوائمها املالية لألعوام املالية 

وقد   ، النظامية  املواعيد  في  1424هـ  حتى  1422هـ  من 

قامت املصلحة مبطالبتها بذلك بعدة خطابات ، وبتاريخ 

املذكورة  لألعوام  املالية  قوائمها  قدمت  1425/8/7هـــ 

بإجراء  املصلحة  وقامت   ، محاسبة  مكتب  من  مدققًة 

األرصدة  أن  منه  اتضح  احلسابات  لتلك  ميداني  فحص 

االفتتاحية لعام 1422هـ مأخوذة من ميزانية عام 1421هـ 

القوائم  حول  القانوني  احملاسب  تقرير  وأن   ، املدققة  غير 

الشركة قد كلفت  وأن   ، املالية لعام 1421هـ لم يصدر 

إغالق  مت  فقد  آخر  جانب  ومن   ، بذلك  قانوني  محاسب 

الشركة معظم عام 1423هـ ونظراً لعدم اكتمال دفاتر 

1422هـ  قيود  باستكمال  الشركة  بدأت  1422هـ  عام 

تسليمها  مت  حتى  طويالً  وقتاً  واستغرقت  1423هـــ  و 

إلى  أدى  مما  1424هـ  عام  نهاية  في  القانوني  للمحاسب 

إصدار احملاسب القانوني تقريره حول األعوام من 1422هـ 

, ولقد  حتى 1424هـ بتاريخ متأخر أي في 1425/7/26هـ 

أكدت الشركة بأنه حتى تاريخ الفحص امليداني املنتهي 

لعام  املالية  القوائم  تدقيق  يتم  لم   ، 1425/9/17هـ  في 

تقريره  في  القانوني  احملاسب  اعتمد  هذا  ورغم  1421هـ 

املالية  القوائم  حول  الصادر  ـــ  1425/7/26ه في  املؤرخ 

لألعوام من 1422هـ إلى 1424هـ على أرصدة اإلقفال لعام 

1421هـ غير املدققة ، وعليه ترى املصلحة أن ما بني على 

باطل فهو باطل. كما أن ما ذكرته الشركة حول إغالقها 

1422هـ  عام  قيود  واستكمال   ، 1423هـ  عام  معظم 

القانوني  بعد ذلك وتسليمها للمحاسب  وعام 1423هـ 

دفاتر  نظامية  عدم  على  دليالً  يعد   ، 1424هـ  نهاية  في 

الشركة , حيث نصت املادة )3( من نظام الدفاتر التجارية 

ولذلك   . بيوم  يوماً  التجارية  العمليات  قيد  ضرورة  على 

قامت املصلحة بالربط لألعوام من 1422هـ حتى 1424هـ  

االبتدائي  بالقرار  ورد  ملا  وبالنسبة   . تقديري  أساس  على 

حتت عنوان )وجهة نظر املصلحة ( »... لذا مت إهدار حسابات 

احملاسب  من  واملعدة  1424هـ  وحتى  1421هـ  من  األعوام 

أعدت  جميعها  ألن   ، للمحاسبة  اليوسف   / القانوني 

)رأي  عنوان  بالقرار حتت  ورد  وما   ،  « 1425/7/26هـ  بتاريخ 

اللجنة( »... وألن جميع احلسابات لألعوام محل االعتراض 

املصلحة  أفادت   . 1425/7/26هـ«  بتاريخ  جميعها  أعدت 

بأن تقرير احملاسب القانوني / اليوسف للمحاسبة الصادر 

بتاريخ 1425/7/26هـ صادر بشأن األعوام من 1422هـ حتى 

1424هـ فقط ، أما عام 1421هـ فقد أقرت الشركة في 

محضر أعمال الفحص املنتهي في 1425/9/17هـ وهو ) 

تاريخ الحق لتاريخ تقرير اليوسف للمحاسبة ( أنه ال يوجد 

املالية  القوائم  وأن  1421هـ  لعام  مدققة  مالية  قوائم 

لعام 1422هـ أخذت أرصدتها االفتتاحية من أرصدة عام 

1421هـ غير املدققة , وحول ما ورد بالقرار االبتدائي حتت 

عنوان ) رأي اللجنة ( »... وألنه ثبت للجنة أن التأخير في 

تقدمي حسابات عام 1421هـ كان ألسباب خارجة عن إرادة 

الشركة ، نتيجة وجود نزاع بني الشركاء ترتب عليه عدم 

متكن مراجع احلسابات لهذا العام من إصدار تقريره« أفادت 

مدون  هو  كما  الشركة  من  استفسرت  بأنها  املصلحة 

عدم  أسباب  عن  1423/2/7هـــ  في  الفحص  محضر  في 

تدقيق القوائم املالية لعام 1421هـ ؟  فلم تبرر الشركة 

بوجود خالف بني الشركاء , كما أن الشركة اعترضت على 

الربط بخطابها رقم )1300( وتاريخ 1421/5/13هـ دون أن 

مبررات  أي  أو  الشركاء  بني  خالف  بوجود  تبرر  أو  تسبب 

يوضح  لم  االبتدائي  القرار  أن  إلى  باإلضافة  هذا   . أخرى 

من  التثبت  في  اللجنة  إليها  استندت  التي  املستندات 
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وجود خالف بني الشركاء وأثر هذا اخلالف على استمرارية 

نشاط الشركة وكيانها أو حقوق الشركاء ، كما أنه لم 

ومع   . اخلارجي  ذلك على عمل مراقب احلسابات  أثر  يبني 

املستندات  تلك  على  إطالعها  بعدم  املصلحة  متسك 

ما  حتت  يندرج  اخلالف  هذا  من  موقفها  أن  تؤكد  أنها  إال 

تقضى به األنظمة والتعليمات فالشركة ) املكلف ( هي 

شركة ذات مسؤولية محدودة تسري عليها أحكام املواد 

)من 157 حتى 180( من نظام الشركات السعودي الصادر 

باملرسوم امللكي رقم م/ 6 لسنة 1385هـ وتعديالته حيث 

فصلت هذه املواد بني املسؤولية القانونية لكيان الشركة 

املعايير  جلنة  أن  كما  الشركاء  أشخاص  وبني  وإدارتها 

رأيها  بينت  القانونيني(  للمحاسبني  السعودية  )بالهيئة 

الصادر برقم )2( وتاريخ 1417/1/10هـ حول ما يتعني على 

احملاسب القانوني القيام به في حالة امتناع إدارة الشركة 

القوائم  إعداد  عن  احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  في 

القانوني  احملاسب  دعوة  بضرورة  له  وتقدميها  املالية 

 ، أعاله  النظامي  السياق  العامة. ومن  اجلمعية  الجتماع 

فإن لكيان الشركة وإدارتها مسؤولية قانونية مستقلة 

القوائم  بإعداد  ملزمة  فالشركة  الشركاء  أشخاص  عن 

املالية وتقدميها ملراقب احلسابات وذلك في مدة أقصاها 

أربعة أشهر من نهاية السنة املالية واإلدارة هي املسئولة 

عن ذلك ، وفي حال تقصير اإلدارة في إعداد وتقدمي القوائم 

املالية ملراقب احلسابات اخلارجي وجب عليه دعوة اجلمعية 

العامة طبقاً للمادة) 174 ( من نظام الشركات ، وتعتبر 

احلاضرين  أغلبية  مبوافقة  صحيحة  اجلمعية  قــرارات 

في  أي   ( الظروف  أسوأ  في  رأسمالهم  نسبة  كانت  أياً 

االجتماع الثاني ( طبقاً للمادة )172( من النظام نفسه . 

وفي ذلك تأكيد على أن اإلجراءات النظامية كفيلة بسير 

أعمال الشركة دون تعطيل أو تأخير وأن الشركة ال تعفى 

من االلتزام بواجباتها النظامية لوجود خالف بني الشركاء، 

الضريبي  بالربط  والدخل  الزكاة  مصلحة  قيام  أن  كما 

النظامية  املدة  انقضاء  بعد  جاء  تقديري  أساس  على 

لتقدمي الشركة إقرارها الضريبي ، كما أن ربط املصلحة 

الشركة  قدمتها  التي  واملعلومات  البيانات  على  استند 

لفريق الفحص امليداني وهي من مسؤولية الشركة ولم 

تظهر ظروفاً قاهرة متنع الشركة من االلتزام مبسؤوليتها 

املالية  القوائم  تدقيق  دون  وحتول  القانونية  وواجباتها 

حتى  أو  1423/2/7هـــ  في  املنتهي  الفحص  تاريخ  حتى 

، وقد تضمنت  تاريخ الفحص املنتهي في 1425/9/17هـ 

املالية  النصوص النظامية وجوب إعداد وتدقيق القوائم 

للشركة في موعد أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة 

املالية ، والشركة ال تعفى من االلتزام بواجباتها النظامية 

في حال وجود تقصير من جانب اإلدارة أو الشركاء .  ومبا 

انقضاء  بعد  إال  التقديري  الربط  تصدر  لم  املصلحة  أن 

لها  قدمت  التي  املعلومات  على  وبناًء  النظامية  املدة 

النصوص  أن  وحيث  امليداني  الفحص  أثناء  الشركة  من 

بواجباتها  االلتزام  من  الشركة  تعفي  ال  النظامية 

النظامية حال وجود نزاع بني الشركاء الستقالل كل من 

فإن   ، الشركاء  أشخاص  عن  الشركة  وإدارة  شخصية 

1421هـ  من  لألعوام  ربوطها  بصحة  تتمسك  املصلحة 

املستندات  على  املصلحة  اطالع  وبعد   . 1424هـ  حتى 

وتاريخ  )2008/3678م(  رقم  املكلف بخطابه  املقدمة من 

أن  املقدمة  املذكرة  من  يتضح  بأنه  أفادت  1429/5/5هـ 

للشركة قوائم مالية لعام 1421هـ تتضمن تقرير مراقبي 

احلسابات )مكتب إسماعيل محاسبون قانونيون( بتاريخ 

1425/5/4هـ , واملصلحة تؤكد أن هذه القوائم لم تقدم 

لها أثناء الفحص حيث مت الفحص بتاريخ 1425/9/12هـ 

وهو تاريخ الحق لتاريخ تقرير احملاسب القانوني إسماعيل 

الفحص  أثناء  الشركة  أوضحت  وقد   , القوائم  لتلك 

وهي  تدقق  لم  1421هـ  لعام  املالية  القوائم  أن  امليداني 

احملاسب  وليس  البهلول  ربحي  القانوني  احملاسب  لدى 

جاء  املصلحة  إجراء  فإن  وبالتالي  إسماعيل  القانوني 

استناداً لهذه احلقائق والوثائق وقد مت تزويد اللجنة مبحضر 

اإليضاح  ومع   . االستئناف  مذكرة  رفق  امليداني  الفحص 

االستئناف  مبذكرة  جاء  مبا  تتمسك  املصلحة  فإن  أعاله 

ـــ,  1427/8/20ه وتاريخ   4/4263 برقم  للجنة  املقدمة 

وحول االستفسارات التي طرحتها اللجنة على مندوبي 

مندوبو  أفاد  واملناقشة  االستماع  جلسة  أثناء  املصلحة 

املصلحة بأن الربط على عام 1421هـ مت تقديرياً بناًء على 

نتائج الفحص امليداني وقبل تقدمي املكلف إقراره الضريبي 

والقوائم املالية لذلك العام وبعد انتهاء األجل النظامي 

لتقدمي اإلقرار, أما األعوام 1422هـ وحتى 1424هـ فذكرت 

املصلحة أن الشركة  قدمت القوائم املالية دون أن تقدم 

القوائم  لهذه  امليداني  الفحص  ومت  الضريبية  اإلقرارات 

املوضحة في مذكرة  واملبررات  الفحص  نتائج  وبناًء على 

االستئناف مت إهدار احلسابات للسنوات من 1422هـ حتى 

1424هـ . 

املصلحة  استئناف  على  املكلف  اطالع  وبعد   

املقدمة  نظـــرها  بوجهــة  تتمسك  الشركة  بأن  أفاد 

في  املؤرخة  املذكـرة  مبوجب  الثانية  االبتدائية  للجنـــة 
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1426/4/23هـ كما تتمسك مبا ورد في قــرار اللجنة رقم 

)16( لعام 1427هـ من حيثيات , وحول ما ذكرته املصلحة 

من أنها قامت بإجراء الربط على األساس التقديري على 

املدققة  احلسابات  تقدمي  لعدم  1421هـ  عام  حسابات 

للعام املذكور في أو قبل اخلامس عشر من الشهر الثالث 

من انتهاء سنتها املالية ذكرت الشركة بأن عقوبة عدم 

اإلقرارات  تقدمي  في  التأخير  أو  النهائية  اإلقرارات  تقدمي 

والقوائم املالية املدققة هي فرض غرامة التأخير املنصوص 

إهدار  وليس  الضريبة  نظام  من   )15( املادة  في  عليها 

عن  يقل  ما  انقضاء  وقبل  املصلحة  أن  كما   , احلسابات 

انتهاء الفحص أصدرت ربطها التقديري عن  الشهر من 

العام املذكور في 1423/3/1هـ ) أي أن املصلحة لم متنح 

 ) املدققة  املالية  القوائم  لتقدمي  الكافية  املهلة  املكلف 

كما أن النظام لم مينح املصلحة احلق في إهدار احلسابات 

حيث   , املدققة  املالية  القوائم  تقدمي  في  التأخير  جملرد 

املدققة  املالية  القوائم  في  النظر  املصلحة  على  أوجب 

املقدمة بعد صدور الربط وتعديل الربط مبوجبها في ضوء 

ضوابط محددة تنطبق على الشركة كما هو وارد في قرار 

اللجنة االبتدائية ، وقد أشار التعميم رقم )1/130( بتاريخ 

1417/9/16هـ على قبول احلسابات املقدمة املستندة إلى 

واالكتفاء  الربط مبوجبها  وإجراء  دفاتر وسجالت نظامية 

بفرض الغرامة احملددة باملادة اخلامسة عشرة من النظام 

على فرق الضريبة متى ما وجدت . كما أن نظام الضريبة 

طبقاً لتعميم املصلحة رقم 1/130 وتاريخ 1417/9/16هـ 

لم يتضمن اللجوء للمحاسبة بأسلوب التقدير اجلزافي 

الضريبة  دافع  يتمكن  لم  لو  كما  محددة  حاالت  في  إال 

من تقدمي حسابات يركن إليها أو لوجود عيب فني يشوب 

األمر  وهو  إطالقاً  لديه  حسابات  وجود  لعدم  أو  صحتها 

الذي ال ينطبق على حال الشركة حيث أن املصلحة سبق 

وأن فحصت حسابات الشركة للسنوات السابقة لعام 

1421هـ وأصدرت ربوطاً ضريبية بناًء عليها , وبالنسبة ملا 

ذكرته املصلحة من أنها طالبت الشركة بتقدمي القوائم 

تقدمي  في  التأخر  بسبب  1422هـ  للعام  املدققة  املالية 

لقوائم  االفتتاحية  األرصدة  وألن  املدققة  املالية  القوائم 

املدققة،  غير  1421هـ  عام  أرصدة  على  مبنية  1422هـ 

 , اجلزافي  التقدير  أساس  على  بالربط  املصلحة  قامت 

ذكرت الشركة بأن القوائم املالية املدققة لعام 1422هـ مت 

إيداعها لدى املصلحة قبل صدور الربط وعليه كان يتوجب 

أن يتم الربط بناًء عليها حيث أن نظام ضريبة الدخل قضى 

بعدم إهدار احلسابات في حال تقدميها بعد انتهاء املهلة 

املمنوحة من املصلحة وقبل إجراء عملية الربط حيث ورد 

بتاريخ  رقم 1/122  املصلحة  ( من تعميم  ) 8/ب  بند  في 

1414/8/19هـ بأنه » يجوز الربط مبوجب هذه احلســابات 

) أي احلسابات التي مت تقدميها بعد انتهــاء املهلة ( طاملا 
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قدمت قبل إجراء عملية الربط » , كما أن املصلحة لم 

مخالفة  تناقشها  ولم  املقدمة  املاليــة  القوائم  تدرس 

بذلك التعميم رقم 1/130 وتاريخ 1417/9/16هـ الذي نص 

التي  للحسابات  بالنسبة   « أنه  على   )1( رقم  البند  في 

تقدم إليكم بعد انتهاء املدة النظامية وقبل إجراء عملية 

الربط الضريبـي على املكلف يتم مناقشة ودراسة هذه 

ما تسفر  املكلف في ضوء  الربط على  وإجراء  احلسابات 

عنه هذه الدراسة حيث ال توجد قاعدة نظامية حتول دون 

التوجه  أقرت هذا  أن  . وقد سبق للمصلحة  اإلجراء  هذا 

خالل اجتماع مدراء الفروع الصادر به التعميم رقم 1/122 

القانوني  احملاسب  تقرير  أن  كما   « 1414/8/19هـ  وتاريخ 

حول القوائم املالية لعام 1422هـ في تاريخ الحق إلصدار 

التقرير لعام 1421هـ حيث أن تقرير احملاسب القانوني حول 

1425/7/26هـ  بتاريخ  كان  1422هـ  لعام  املالية  القوائم 

املالية  القوائم  القانوني حول  احملاسب  تقرير  أن  في حني 

أنه لم يكن  بتاريخ 1425/5/4هـ كما  لعام 1421هـ كان 

لعام 1421هـ  النهائية  األرصدة  تعديالت على  أية  هناك 

التقرير  الذي أصدر  القانوني  اعتمد عليها احملاسب  التي 

حول قوائم 1422هـ . وبناًء عليه فإن ما أوردته املصلحة 

في وجهة نظرها بأن ما بني على باطل فهو باطل تعبير 

غير سليم حيث ال توجد أية اختالفات بني أرصدة آخر املدة 

لقوائم عام 1421هـ وأرصدة أول املدة لقوائم عام 1422هـ 

وبالتالي ليس هناك سند نظامي إلهدار احلسابات على 

الشركة  إغالق  بشأن  املصلحة  ذكرته  وما  األساس  هذا 

بعد  القيود  واستكمال  1423هـ  عام  أعمالها  معظم 

ذلك واعتبار ذلك دليالً على عدم نظامية دفاتر الشركة 

أن  إلى  غير سليم نسبة  استنتاج  أن هذا  املكلف  فيرى 

نظامية الدفاتر يحددها النظام احملاسبي املتبع بواسطة 

وإتباع  احملاسبية  للعمليات  املؤيدة  واملستندات  املنشأة 

املعايير احملاسبية وتوجيهات اجلهات الرقابية فيما يختص 

مبسك احلسابات وال يحدد نظامية الدفاتر كون املنشأة مت 

التجارية يتم  العمليات  أن  . كما  الوقت  إغالقها لبعض 

األمر  يتطلب  ال  التي  اإلغالق  بيوم عدا حالة  يوماً  قيدها 

خاللها قيد العمليات التجارية حيث أنه باألساس ال توجد 

وحول   , اإلغالق  فترة  خالل  القيد  تستلزم  جتارية  حركة 

االبتدائي  القرار  في  جاء  ما  على  املصلحة  رد  في  ورد  ما 

جميعاً  أعدت  كونها  احلسابات  أهدرت  املصلحة  أن  من 

ال  بأنه  أفادت  الشركة  وأن  »1425/7/26هـ«  واحد  بتاريخ 

السبب  أن  أي  1421هـ  لعام  مدققة  مالية  قوائم  توجد 

ليس صدور القوائم املالية بتاريخ واحد وإمنا السبب يعود 

إلفادة الشركة بعدم وجود قوائم مالية مدققة . فتفيد 

الربط  ويجب  تقدميها  مت  قد  املالية  القوائم  بأن  الشركة 

استناداً عليها بناًء على توجيهات املصلحة العديدة في 

هذا الشأن . كما أن إفادة الشركة بعدم اكتمال تدقيق 

أثناء عملية الفحص ال يعد مبرراً إلهدار  القوائم املالية 

تبرير  عدم  املصلحة بخصوص  ذكرته  ما  أما   , احلسابات 

الشركة بوجود خالف بني الشركاء وأن القرار االبتدائي لم 

يبني املستندات التي استندت إليها اللجنة في التثبت من 

وجود خالف بني الشركاء واثر هذا اخلالف على استمرارية 

نشاط الشركة وكيانها أو حقوق الشركاء ، ذكر املكلف 

أن اللجنة االبتدائية قد طلبت منه تقدمي ما يثبت وجود 

باملستندات  اللجنة  موافاة  مت  وقد  الشركاء  بني  خالف 

املطلوبة واللجنة هي التي حتدد مدى كفاية املستندات 

املقدمة. كما أن ما أوردته املصلحة في معرض تعليقها 

يتعلق مبتطلبات نظام  االبتدائية فيما  اللجنة  على قرار 

هذا  أن  املكلف  فيرى  الشركة  إدارة  بخصوص  الشركات 

األمر يتعلق بالوفاء مبتطلبات جهة رقابية أخرى والشركة 

مسئولة لدى اجلهة الرقابية املذكورة األخرى فيما يتعلق 

مبواد نظام الشركات وال يندرج حتت موضوع اخلالف , وبناًء 

املقيد  رفق خطابه  املكلف  اللجنة قدم  على طلب هذه 

املالية  القوائم  1429/5/5هـــ  وتاريخ   )600( برقم  لديها 

أنه مت  , وذكر  املدققة لألعوام من 1420هـ حتى 1424هـ 

تقدمي كافة القوائم املالية املدققة ملصلحة الزكاة والدخل 

قبل صدور الربط , وأن املصلحة لم تدرس القوائم املالية 

املدققة ولم تناقشها , كما قدم نسخة من املستندات 

التي طلبتها اللجنة االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية 

لم  املصلحة  أن  وذكر  الشركاء  بني  اخلالف  تثبت  التي 

تشدد  والتي  بنفسها  أصدرتها  التي  التعليمات  تتبع 

على ضرورة استيفاء جميع الشروط واألحوال الواردة في 

األنظمة والتعليمات قبل إهدار احلسابات , وباإلضافة إلى 

ذلك ذكر أن اللجنة االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية لم 

تطلب منه تزويد املصلحة بصورة من املستندات املقدمة 

لها , وذكر أنه قام بتزويد مصلحة الزكاة والدخل بجميع 

اخلطابات واملستندات املقدمة إلى اللجنة االستئنافية , 

وانتهى إلى املطالبة بتأييد القرار االبتدائي رقم )16( لعام 

الشركة على  اعتراض  تأييد  به من  1427هـ فيما قضى 

الربط التقديري للسنوات من 1421هـ حتى 1424هـ . 

رأي اللجنة : 

وعلى   ، االبتدائي  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد   

االستئناف املقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات 
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، تبني أن محور االستئناف يكمن في طلب املصلحة إهدار 

حسابات الشركة لألعوام من 1421هـ حتى 1424هـ , في 

حني يتمسك املكلف مبا قضى به القرار االبتدائي من تأييد 

اعتراضه على إهدار احلسابات لألعوام املذكورة لألسباب 

املوضحة عند عرض وجهة نظر الطرفني . 

املستندات  على  اللجنة  وإطالع  الدراسة  وبعد   

أعمال  ومحاضر  املالية  القوائم  ذلك  في  مبا  املقدمة 

الوعاء  احتساب  أن أساس  اللجنة  ترى  امليداني  الفحص 

احملدد  املكلف  إقرار  على  بناًء  يتم  الضريبي  أو  الزكوي 

بالربوط املقدمة منه ويلزمه أن يقدم ما يؤيد تلك اإلقرارات 

املؤيد  األساس  اخليار  للمكلف  املالية  القوائم  ومتثل 

تقدميه  عدم  حالة  في  يجوز  أنه  كما   , الوعاء  الحتساب 

على  الضريبة  أو  الزكاة  احتساب  اختيار  املالية  للقوائم 

أساس تقديري وهنا فإنه يترك خيار إثبات وعائه الزكوي 

أو الضريبي لتقدير املصلحة والتي يلزمها في هذا الشأن 

أن جتمع املعلومات التي توصلها إلى احتساب وعاء زكوي 

أو ضريبي عادل سواًء كان هذا من خالل ما يقدمه املكلف 

من دالئل وقرائن موثقة أو من خالل الفحص امليداني الذي 

جتريه املصلحة أو من خالل أي معلومات تستقصيها من 

أطراف أخرى أو من كل هذه املصادر مجتمعة , وحيث تبني 

املدققة  املالية  قوائمه  للمصلحة  يقدم  لم  املكلف  أن 

للعام  عليها  املتعارف  احملاسبية  املعايير  حسب  املعدة 

وإمنا قدمها  احملدد  املوعد  املنتهي في 1421/12/30هـ في 

بتاريخ 1423/5/13هـ بعد استالمه للربط التقديري , فإن 

للعام  املكلف  على  بالربط  املصلحة  تأييد  ترى  اللجنة 

باعتبارها  تقديري  بأسلوب  1421/12/30هـ  في  املنتهي 

الوسيلة الوحيدة املتاحة للمصلحة في ذلك الوقت في 

ظل عدم تقدمي قوائم مالية معدة حسب معايير احملاسبة 

املتعارف عليها . 

أما بخصوص القوائم املالية للسنوات من 1422هـ   

حتى 1424هـ فتبني للجنة أن املكلف قدمها للمصلحة 

النظامية احملددة  املدة  نهاية  أي بعد  بتاريخ 1425/8/7هـ 

لذلك , إال أن تقدميها كان قبل أن تقوم املصلحة بالربط 

على هذه السنوات , كما تبني أن املصلحة قامت بإجراء 

فحص ميداني للسنوات املذكورة وانتهت إلى عدم قبول 

تلك القوائم املالية بحجة أن األرصدة االفتتاحية للقوائم 

لعام  املالية  القوائم  من  مأخوذة  1422هـ  لعام  املالية 

أنه  اللجنة  وترى  الوقت(  ذلك  في  املدققة  )غير  1421هـ 

بالرغم من أن السنة املالية املنتهية في 1422/12/30هـ 

للسنة  املالية  القوائم  من  االفتتاحية  أرصدتها  أخذت 

املنتهية في 1421/12/30هـ إال أن ذلك ال يعد سبباً كافياً 

عن  مستقلة  مالية  سنة  كل  أن  ذلك   , قبولها  لعدم 

املالية  السنوات  باستقاللية  األخذ  عدم  فإن  وإال  األخرى 

املالية  القوائم  قبول  عدم  إلى  سيؤدي  احلالة  هذه  في 

لسنة 1422هـ والسنوات الالحقة لها , وطاملا أن النظام 

امليداني(  أو  )املكتبي  الفحص  في  احلق  املصلحة  أعطى 

املالية واالطالع على  القوائم  للتأكد من سالمة وعدالة 

كافة البيانات واملستندات الالزمة وحيث أن املصلحة قد 

استخدمت هذا احلق دون أن تظهر تقارير فحصها امليداني 

لألعوام من 1422هـ حتى 1424هـ أي مالحظات باستثناء 

القوائم  إعداد  في  اعتمدت  الشركة  أن  من  ذكرته  ما 

املالية لعام 1422هـ على األرصدة اخلتامية لعام 1421هـ 

وهذا التبرير بحد ذاته من وجهة نظر اللجنة ال يعد سبباً 

تقريراً  أصدر  اخلارجي  املراجع  وأن  خاصة  لإلهدار  كافياً 

خالياً من أي حتفظات على القوائم املالية للعام املنتهي 

باألغلبية رفض  اللجنة  ترى  وبالتالي  في 1422/12/30هـ 

استئناف املصلحة وتأييد القرار االبتدائي فيما قضى به 

بخصوص الربط على املكلف على أساس القوائم املالية 

املدققة لألعوام من 1422هـ حتى 1424هـ .

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة االستئنافية الضريبية   

ما يلي :

أوالً : قبول االستئناف املقدم من مصلحة الزكاة والدخل 

الزكوية  االبتدائية  االعتراض  جلنة  قرار  على  )املصلحة( 

الناحية  من  1427هـ  لعام   )16( رقم  الثانية  الضريبية 

الشكلية .

ثانياً : وفي املوضوع :

بالربط على املكلف للعام  تأييد استئناف املصلحة   -  1

وإلغاء  تقديري  أساس  على  1421/12/30هـ  في  املنتهي 

القرار االبتدائي فيما قضى به في هذا اخلصوص .

االبتدائي  القرار  وتأييد  املصلحة  استئناف  رفض    - 2

فيما قضى به بخصوص الربط على املكلف على أساس 

القوائم املالية املدققة لألعوام من 1422هـ حتى 1424هـ 

.

 ،، املالية  وزير  بعد تصديق  القرار نهائياً  : يكون هذا  ثالثاً 

وباهلل التوفيق ،، .
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مستشارك القانوني

الزكاة  مبصلحة  القانونية  باإلدارة  القانونيون  املستشارون  الزاوية  هذه  يعد 

والدخل لتكون رافداً للمعرفة القانونية باحلقوق والواجبات لكل من املكلف 

ومصلحة الزكاة والدخل
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اإلدارة القانونية / املستشار مغاوري شملول

           املدد النظاميه التي يجب على املكلف إتباعها في 

حالة االعتراض ، أو االستئناف على قرار اللجنة االبتدائية ، 

أو التظلم على القرار االستئنافي في ديوان املظالم ؟  

  هناك مواعيد ومدد نظاميه حددتها التعليمات النظامية 

جلباية الزكاة الشرعية ، كما حددها أيضاً النظام الضريبي 

القدمي واجلديد ، ونوجزها فيما يلي :

 

  

للزكاة  املصلحة  بربط  املكلف  اقتناع  عدم  حالة  -في 

اعتباراً من  الشرعية فعليه االعتراض خالل مدة )60( يوماً 

استدعاء  مبوجب  وذلك  إليه  اإلشعار  لوصول  التالي  اليوم 

مسبب يرسل إلى اجلهة التي أشعرته بذلك ، وفقاً للمادة 

العاشرة من القرار الوزاري رقم )393( لعام 1370هـ املعدلة 

بالقرار الوزاري رقم )961/32( وتاريخ 1418/4/22هـ . 

مدة  خالل  االعتراض  فعليه  للضريبة  بالنسبة  -كذلك 

بالنسبة للنظام  الربط وذلك  )60( يوماً من تسلم خطاب 

الضريبي اجلديد وفقاً للمادة )66/أ( من النظام واملادة )1/60( 

من الئحته التنفيذية أما إذا كانت السنوات محل االعتراض 

خالل  االعتراض  فيكون  القدمي  الضريبي  النظام  ظل  في 

 )340( رقم  الوزاري  القرار  من   )23( للمادة  وفقاً  يوماً   )30(

لعام 1370هـ الصادر بالالئحة التنفيذية للنظام الضريبي 

القدمي. 

في حال عدم اقتناع املكلف بربط الزكاة أو الضريبة وفقاً 

لقرار اللجنة االبتدائية فيجوز له االستئناف على القـــرار 

أمـــام اللجنة االستئنافية مباشرة خالل )30( يوماً من 

تاريخ استالمه للقرار االبتدائي على أن يقوم قبل استئنافه 

بسداد املستحقات واملتوجبة   عليه طبقاً لقرار اللجنة 

االبتدائية ، وذلك وفقاً لنص املادة )26( من القرار الوزاري 

رقم )340( لعام 1370هـ ، والبند خامساً من القرار الوزاري 

رقم )1413( وتاريخ 1416/6/12هـ الصادر بتشكيل اللجنة 

االستئنافية للنظر في االعتراضات الضريبية والزكوية ، 

ويالحظ أن هذه املدة الـ )30( يوماً بالنسبة للضريبة فهي 

تخص السنوات الضريبية التي في ظل النظام الضريبي 

القدمي ، أما االستئناف على القرار االبتدائي للسنوات في 

ظل النظام الضريبي اجلديد فيكون خالل مدة )60( يوماً 

)66/أ( من  للمادة  االبتدائي وفقاً  القرار  تاريخ استالم  من 

النظام الضريبي واملادة )4/60( من الالئحة التنفيذية . 

أمام  االستئنافية  اللجنة  قرار  على  التظلم  يجوز  -كما 

بالقرار  اإلبالغ  تاريخ  من  يوماً  ستني  خالل  املظالم  ديوان 

الالئحة  واملادة )4/60( من  النظام  للمادة )66/و( من  وفقاً 

التنفيذية . 

المدد النظامية لإلعتراض  
واالستئناف والتظلم

االعتراض على ربط المصلحة :

االستئناف على القرار االبتدائي

التظلم من القرار االستئنافي :  
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إعداد / إدارة التطوير والبحوث، األستاذ/ حسن بن عمر بلخي

 

الزكاة والدخل في مجال  نعرض فيما يلي إحصائيات ومقارنات عامة وتفصيلية عن اجنازات مصلحة 

التدريب في السنة املالية 1429-1430هـ ) 2009م(. 

أوالً : إجمالي أعداد املتدربني ) داخل وخارج اململكة( :

إجمالي أعداد املتدربني

) داخل اململكة وخارجها (

النسبة املئويةالعددمكان التدريب

70%613داخل اململكة

30%258خارج اململكة

100 %871اإلجمــــالي

ثانياً : أعداد املتدربني حسب جهات التدريب :

أعداد املتدربني حسب اجلهات التدريبية

النسبة املئوية املعتذرينعدد املتدربنياجلهة املنظمة الرقم 

32%27910معهد اإلدارة العامة ) الفصل األول (1

32%ال يوجد276الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني2

30%25813مراكز خارجية3

6%581جامعات ومعاهد أخرى4

100 %87124اإلجمالي

    

إنجازات مصلحة الزكاة والدخل 
في مجال التدريب في السنة المالية

 1429-1430هـ 
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ثالثاً :  التدريب داخل اململكة :

1/ دورات معهد اإلدارة العامة :

أعداد املتدربني بدورات معهد اإلدارة العامة

النسبة املئويةاالعتذارعدد املشاركنيأســـــــــم الدورةالرقم

66%18310الدورات العامة 1

27%ال يوجد75الدورة اخلاصة : محاسبة الزكاة والضريبة 2

4%128اللغة اإلجنليزية 3

2%61اإلعـــدادية4

1%ال يوجد3حلقات تطبيقية 5

100%27919اجملموع 

التدريبي  إلى فصلني تدريبيني وقد بدأ تطبيق ذلك  في الفصل  العامة تنقسم  اإلدارة  • دورات معهد 

في  الثاني  التدريبي  الفصل  في  ستعقد  التي  التدريبية  البرامج  إلى  إضافًة  1430/8/17هـ,  في  األول 

1431/2/1هـ.  ويظل الترشيح مستمراً إلى ما قبل تنفيذ البرنامج بيومي عمل . وجتدر اإلشارة إلى أنه مت 

في  عام 1430 الفصل الدراسي األول قبول 279 متدرب ويتبقي الفصل الثاني من العام احلالي الذي من 

املؤمل زيادة أعداد املقبولني فيه. 

يتم احلصول على إشعار قبول فوري  العامة  اإلدارة  برنامج ما في معهد  املرشح في  • مبجرد تسجيل 

www.ipa.( ومباشر، وميكن للمرشح  أو اجلهة طباعة اإلشعار من موقع املعهد على شبكة اإلنترنت

.)edu.sa

• ينقسم العام التدريبي إلى فصلني تدريبيني مدة كل فصل )16( أسبوع متوافقة مع أسابيع الدراسة 

في التعليم العام ويتم الترشيح على البرامج التدريبية لكل فصل تدريبي كل على حده

  2/دورات الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني   :

أعداد املتدربني

بدورات الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

النسبة املئوية عدد املشاركنيأســـــــــم الدورةالرقم

18%50احملاسبـــــــــــة 1

15%42املراجعــــــــــــة 2

13%37األنظمة التجارية 3

16%45فقه املعامــــالت4

14%39الزكاة والضريبة5

24%63الرقابة واملراجعة الداخلية6

100%276اجملموع 

• دورة  احملاسبة األولى عقدت أما  الثانية والتي كان من املقرر عقدها في تاريخ 7/ 10/ 1430هـ فقد مت تأجيلها إلى تاريخ  6 /1431/3هـ  .
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3/ ورش العمل التي تعقدها املصلحة  :

أعداد املتدربني بورش العمل التي تنظمها املصلحة

النسبة املئوية عدد املشاركنيعنوان الورشةالرقم

النظام الضريبي1

مت تأجيلها للعام احلالي 1431هـ . 

الفحــــص والربط2

حتديد الوعاء الزكوي والضريبي3

معاجلة االعتراض واالستئناف4

التحصيل5

خدمات املكلفني6

اإلجمالي

 

4/ دورات مختلفة تعقد داخل اململكة :

أعداد املتدربني 

النسبة املئوية عدد املشاركنياجلهة املنظمة الرقم

22%13امللتقي الرابع ملدراء فروع وزارة املالية بوزارة املالية ) الرياض (1

3%2شركة تقنيات املستقبل احملدودة ) الرياض (2

29%16املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ) جدة (3

10%6مركز اخلليج للتدريب ) نيوهورايزن ( ) الرياض (3

7%4مجلس التعاون اخلليجي ) الدمام (4

29%16جامعات مختلفة 5

100 %57اإلجمالي

رابعاً : التدريب خارج اململكة :
أعداد املتدربني خارج اململكة حسب جهات التدريب 

النسبة املئويةعدد املتدربنيأسم اجلهةالرقم

2%4مجلس التعاون اخلليجي1

2%4أمن املعلومات2

3OECD 1%3منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

95%220مراكز تدريبية خاصة4

100 %231اإلجمالي

خامساً: اإليفاد واالبتعاث :

 أعداد املتدربني املوفدين واملبتعثني     

النسبة املئوية عدد الدارسنيعنوان الدراسةالرقم

4%1اإليفاد  ) داخل اململكة (1

96%27االبتعاث ) خارج اململكة (2

100 %28اإلجمالي

بعض املبتعثني مستمرين من أعوام سابقة .  
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سادساً  : أعداد املتدربني ) إجماالً ( مقارنة باألعوام املاضية  :

أعداد املتدربني خالل األعوام املاضية حسب مكان التدريب 

الـــــــعـــــــاممكان التدريب

1430هـ1429هـ1428هـ1427 هـ1426 هـ

552738925727613داخل اململكة

877176175258خارج اململكة 

6398091001902871اجملموع

  

سابعاً : اإليفاد واالبتعاث :

أعداد املوفدين واملبتعثني خالل األعوام املاضية 

الـــــــعـــــــامنوع الدراسة

1430هـ1429هـ1428هـ1427هـ1426 هـ

إيفاد ) داخل 

اململكة (

11------11

ابتعاث ) خارج 

اململكة (

------441327

1541428اجملموع

ثامناً : إحصائية مفصلة ألعداد املتدربني باملصلحة :

عن الفترة من 1426- 1430هـ

الـــــــعـــــــامجهة التدريب

1430هـ1429هـ1428هـ1427هـ1426 هـ

287211245187279معهد اإلدارة العامة 

الهيئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني

67129161206276

-------1987514334التدريب داخل املصلحة 

57----3915----املعاهد األهلية واجلامعات

866672161231التدريب في اخلارج 

1541428االبتعاث واإليفاد 

6398091001902871اجملموع
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  ضريبة القيمة املضافة هي نوع محدد من الضرائب على 

الدول  جميع  في  مطبقة  الضريبة  وهذه  األعمال،  رقم 

األوروبية. منوذجياً ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة عل 

ال  واخلدمات.  للسلع  النهائي  اإلستهالك  نفقات  جميع 

من  مباشر  بشكل  املضافة  القيمة  ضريبة  تسديد  يتم 

على  يتم  بل  الضرائب،  مصلحة  إلى  النهائي  املستهلك 

مراحل بواسطة األطراف الوسيطة التي تدخل في عملية 

اإلنتاج والتوزيع، وهذه الضريبة ليست بذاتها بند تكلفة 

في حسابات األطراف الوسيطة وال تظهر كمصروف في 

بياناتهم املالية. 

في ضريبة القيمة املضافة يستخدم ما يسمى باإلئتمان 

والنهائي  احلقيقي  العبء  لوضع   Tax Credit الضريبي 

األطراف  ولتخليص  النهائي  املستهلك  على  للضريبة 

الوسيطة من أي تكلفة تتعلق بالضريبة النهائية. مبوجب 

القيمة  ضريبة  تخفيض  يتم  الضريبي  اإلئتمان  نظام 

النافذ  السعر  بتطبيق  احتسابها  يتم  التي  املضافة- 

أو  املوردة  الضريبي للسلع  الوعاء  اإلنتاج على  في مرحلة 

اخلدمات املقدمة – بقيمة ضريبة القيمة املضافة ) املبينة 

في فواتير املشتري( التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة 

اخلدمة.  أو  السلعة  سعر  تشكل  التي  اخملتلفة  العناصر 

عملياً هناك انحرافات عن النموذج املوصوف بسبب تطبيق 

إعفاءات  منح  أو  اخملتلفة،  املنتجات  على  مختلفة  أسعار 

مختلفة  أحكام  بسبب  أو  اخلدمات،  أو  السلع  لبعض 

تتعلق بالتصدير واإلستيراد. تبذل اجملموعة األوروبية جهوداً 

الدول  في  املضافة  القيمة  ضريبة  أنظمة  بني  للتوفيق 

إليها  يشار  نظامية  تعليمات  إصدار  خالل  من  األعضاء 

دول كثيرة  وقد طبقت   .Directives التوجيهات أو  باألدلة 

في أسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية هذه الضريبة. 

ويتم  أيضاً،  اخلدمات  وأحياناً  السلع  مبيعات  على  ضريبة 

احتسابها عادًة بتطبيق سعر هو عبارة عن نسبة مئوية، 

ويتم حتصيلها من التجار على فترات منتظمة شهرية أو 

ربع سنوية. 

ضريبة تفرض على مبيعات اجلملة إلى جتاز التجزئة. ميزة 

هذه الضريبة مقارنة بضريبة املبيعات على التجزئة هي أن 

عدد املكلفني أقل. 

للمستهلكني، سواًء  السلع  تفرض على مبيعات  ضريبة 

مت البيع للمستهك من قبل تاجر التجزئة أو من غيره. من 

أهم الدول التي تطبيق هذه الضريبة الواليات اخملتلفة في 

الواليات املتحدة األمريكية واملقاطعات الكندية. 

الموسوعة الزكوية والضريبية 
إعداد / أسرة التحرير :

ضريبة المبيعات :ضريبة القيمة المضافة :

ضريبة مبيعات الجملة :

ضريبة مبيعات التجزئة :
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اإلدارة القانونية / أحمد أبااخليل:

شاركت اململكة بفعالية في املؤمتر الفني السادس الحتاد 

السلطات الضريبية في الدول اإلسالمية والذي عقد في 

اخلرطوم خالل الفترة من 11 – 15 أكتوبر 2009م.

برئاسة  والدخل  الزكاة  مصلحة  من  وفد  اململكة  ومثل 

منصور  األستاذ  من  كل  وعضوية  امللحم  سعود  األستاذ 

الوابلي واألستاذ علي الدغماني.

األستاذ  خاللها  من  استعرض  ورقة  اململكة  وفد  وقدم 

وقام  بالتنمية،  وعالقتها  الضريبية  احلوافز  امللحم  سعود 

إثر ذلك  باإلجابة على أسئلة املؤمترين. 

إسالمية  دولة  عشرة  خمس  من  وفود  املؤمتر  في  وشارك 

قدموا فيه أوراقا بحثية ناقشت مختلف املوضوعات ذات 

النظام  ملسألة  املؤمترون  تطرق  كما  بالضرائب.  العالقة 

األساسي لالحتاد والذي يعتبر املوضوع الرئيس في الدورة. 

مشاركة فعالة للمملكة في المؤتمر الفني السادس 
التحاد السلطات الضريبية في الدول اإلسالمية

عقدت في الخرطوم أكتوبر الماضي

اخلاصة  املادة  فيها  مبا  باستفاضة  مواده  املؤمترون  وناقش 

بإنشاء األمانة الدائمة. وقد صدرت من املؤمتر عدة توصيات 

من بينها توصية بتشكيل جلنة مكونة من عدة دول خملاطبة 

منظمة املؤمتر اإلسالمي بشأن انضمام االحتاد لها. 

عام  املغرب  في  سيعقد  لالحتاد  السابع  املؤمتر  أن  يذكر 

2010م. 

منصور الوابليسعود امللحم
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العــقـال يثمــن 
جــهود المصلحة 
ويشكر المفلح 

  

ثـمـن وكـيـل وزارة الشــؤون 

االجتـــماعــية للـضـــمان 

االجتـماعي األسـتاذ مـحمد 

والدخل  الزكاة  مصلحة  به  تقوم  ما  العقال  اهلل  عبد  بن 

على  للمكلفني  وحثها  أعمالها  في  مباركة  جهود  من 

بعثه  املتوجبة عليهم شرعاً،وقال في خطاب  الزكاة  دفع 

إبراهيم  األستاذ  والدخل  الزكاة  مصلحة  عام  مدير  إلى 

بن محمد املفلح »لقد سرني اإلطالع على إصداركم وما 

يحتويه من معلومات قيمة ،مثمناً ما تقومون به من جهد 

يخدم  فيما  التواصل  باستمرار  ثقة  على  ،ونحن  مبارك 

وتطلعات  توجيهات  ،وحتقيق  واملواطنني  الوطن  مصلحة 

والة األمر حفظهم اهلل ،وشاكراً لكم إهدائكم لنا نسخاً 

من نشرة املصلحة سائالً املولى عز وجل أن يوفقكم« .

  

  

تـلـقى مـديـر حتـريـر نـشـرة 

وزير  معالي  مكتب  عام  مدير  من  شكر  خطاب  املصلحة 

فيه  أشاد  بغدادي  ابن عبداهلل  الوهاب  الدكتور عبد  احلج 

التي تسهم  املطروحة  الصحفية  واملواد  املبذولة  باجلهود 

واجنازاتها  املصلحة  نشاطات  أوجه  مختلف  إبراز  في 

الوعي  نشر  سبيل  في  تبذلها  التي  اجلهود  توضيح  وفي 

مباركاً   . معها  املتعاملني  جمهور  بني  والضريبي  الزكوي 

الداعم للشأن الصحفي في مجال  التوجه الطيب  لهذا 

االختصاص في بالدنا العزيزة التي حتكم شرع اهلل في كل 

شئونها. 

  أشـاد مـديـر عـام مـعهـد 
الـدراســـات الدبلوماســية 
الدكتور سعد بن عبد الرحمن 
والدخل  الزكاة  بنشرة  العمار 
وما  عشر  التاسع  عددها  في 
موضوعات  من  العدد  احتواه 

قيمة وإحصائيات حديثة باإلضافة إلى املواضيع االقتصادية 
واملالية ذات الصلة بركن من أركان ديننا احلنيف . جاء ذلك 
نشرة  حترير  ملدير  العمار  الدكتور  بعثه  شكر  خطاب  في 

الزكاة والدخل .

 شكر املستشار واملشرف على 

العالي  التعليم  وزير  مكتب 

األسـتاذ عبـد اللـه بن حـمـد 

الراشد مدير حترير نشرة الزكاة 

نسخة  إهدائه  على  والدخل 

من العدد احلادي والعشرون من 

أصدرتها  التي  1430هـ  شوال  لشهر  والدخل  الزكاة  نشرة 

التوفيق والنجاح  الزكاة ،متمنيا لنشرة املصلحة  مصلحة 

الدائم بإذن اهلل. 

قدم املشرف العام على مكتب سمو وزير الشؤون البلدية 

والقروية األستاذ عبد الرحمن 

بـن مـحـمد الدهمش شكره 

نشرة  حترير  ملـديـر  وتـقـديره 

للعدد  إهدائه  على  املصلحة 

نشرة  من  والعشرون  الواحد 

الزكاة والدخل وقال الدهمش 

اشكر  »إننـي  خـطـابـه  في 

القيم  إهدائكم  لسعادتكم 

في  املبذولة  اجلهود  وعلى  لنا 

يوفقنا  أن  تعالى  اهلل  ألسأل  النشرة  هذه  وإصدار  إعداد 

جميعا خلدمة ديننا ووطننا انه ولي ذلك والقادر عليه .

د. بغدادي يشيد 
بنشرة المصلحة 

والمواد الصحفية 
المطروحة 

د. العمار يشيد بنشرة 
الزكاة والدخل

شكر من الراشد 

الدهمش يشكر
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األراضي  بأن  املواطنني  لنا كبار السن من             يحكي 

عاماً،  خمسني  قبل  تذكر  قيمة  ذات  تكن  لم  السكنية 

فالقيمة احلقيقية للمسكن كانت تكمن في كمية املباني 

)مثل:  األخرى  املسكن  وعناصر  القائمة، ومستوى جودتها، 

االقتصادية  الطفرات  ولكن  وغيرها(.   والنوافذ  األبواب 

داخلية  هجرة  من  صحبها  وما  اململكة،  بها  مرت  التي 

أولية  إلى ظهور مالمح  أدت  الرئيسية،  املدن  إلى  وخارجية 

من  عدد  إستحداث  إلى  بالدولة  دفع  مما  إسكانية،  ألزمات 

البرامج لتوفير اإلسكان املالئم للمواطنني، وكان من ضمن 

ظهرت  التي  السكنية  األراضي  منح  برنامج  البرامج  هذه 

بصفتها وسيلة لتوزيع األراضي احلكومية على أفراد اجملتمع 

بحركة  والدفع  العمراني؛  التطوير  عملية  في  إلدخالها 

البناء والتعمير، وإحداث التوازن بني العرض والطلب ومن ثم 

التحكم في أسعار األراضي.  

وباإلضافة إلى الدور الفعال لبرنامج منح األراضي السكنية 

في متكني الكثير من املواطنني من بناء مساكن ألسرهم في 

غالبية مدن اململكة وقراها، فإنها كانت أسلوباً غير مباشر 

حتويل  إلى  الباب  وفتحت  عليهم،  الثروة  لتوزيع   - – كذلك 

نتيجة  ونشط  استثمارية،  سلعة  إلى  السكنية  األرضي 

لذلك سوق بيع األراضي وشرائها، وال أدل على ذلك من عدد 

الهشيم،  في  النار  انتشار  انتشرت  التي  العقارية  املكاتب 

فلم يخُل منها شارع من الشوارع التجارية في جميع مدن 

أراضي اخملططات  أركان  اململكة وقراها، وكذلك لم تسلم 

من خيامها وصنادقها وغرفها املتنقلة سابقة التصنيع. 

املدى  إلى سلع استثمارية طويلة  األراضي  ونتيجة لتحول 

فقد ظهرت األراضي غير املستغلة، فمن املالحظ لكل ذي 

بصيرة انتشار املساحات الشاسعة من األراضي الفضاء أو 

البيضاء داخل النسيج العمراني لغالبية املدن السعودية، 

وأكثر هذه األراضي الفضاء مملوكة ألفراد حصلوا عليها إما 

بغرض  لها  أو بشرائهم  الدولة،  قبل  لهم من  عبر منحها 

التي  الظواهر  من  األراضي  في  واالستثمار  االستثمار.  

استجدت على اجملتمع، وقد ظهرت بوضوح بعد النهضة أو 

ل  الطفرة االقتصادية األولى قبل أكثر من ثالثني عاماً، وتأصَّ

مفهوم االستثمار في األراضي بعد ذلك، خصوصاً قبل تفشي 

ظاهرة املضاربة في سوق األسهم.  فقد كان االستثمار في 

األراضي وشراؤها املالذ شبه الوحيد - الواضح واآلمن - لكل 

من يرغب في استثمار مدخراته وتنميتها بعيداً عن قنوات 

املردود،  قليلة  أو  اخملاطرة  عالية  أو  الشرعية  غير  االستثمار 

تُتخذ  لم  إذا  خصوصاً  الزكاة،  بفعل  التآكل  من  وحفظها 

األرض عرضاً من عروض التجارة – وتأكد هذا املفهموم بعد 

إنتكاست سوق األسهم.  فكانت األراضي بالنسبة للكثير 

االستثمار في األراضي 

والتنمية اإلسكانية

أ. د. علي بن سالم باهمام

alibahammam@yahoo.com
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من املواطنني منوذجاً من مناذج حفظ الثروة وتنميتها بفعل 

البنية  ومرافق  التطوير  ووصول  األرض  على  السنني  تقادم 

والهاتف  والكهرباء  املاء  على:  )املشتملة  إليها  التحتية 

والتشجير  واإلنارة  والرصف  والزفلتة  الصحي  والصرف 

وخالفه(، دون أن يتحمل مالكها أي مصروفات مالية أو أعباء 

فضاًء  وإبقائها  األراضي  شراء  وأصبح  وتشغيلية.   إدارية 

دون التفكير في تطويرها أو حتى بيعها - ما لم تضطرهم 

احلاجة املاسة إلى ذلك - قنوات استثمارية أمنه متنح الكثير 

من املواطنني خاصة املوظفني الراحة واالطمئنان.  

الفضاء  أو  البيضاء  األراضي  أن  العجيبة  املفارقات  ومن 

االستثمار  أن  من  الرغم  على  رائجة  جتارية  أصبحت سلعاً 

فيها يعد استثماراً غير إنتاجي وغير موظف لليد العاملة، 

بل على النقيض من ذلك كان بقاؤها بيضاء من غير تطوير 

يدفع بالتنمية إلى حدود أوسع، ويؤدي إلى ظهور مخططات 

جديدة لتغطية الطلب على األراضي، ويعمل - من ثم - على 

فتح سوق جديدة للمضاربة في نسبة من أراضي اخملططات 

اجلديدة واالستثمار بشرائها وإبقائها بيضاء لسنوات طوال، 

ويستمر املسلسل، حتى أننا جند أن نسبة األراضي الفضاء 

تقترب  الرياض  مدينة  في  اخلدمات  على  واحملتوية  اخملططة 

من نصف مساحة األراضي املبنية.

فبقاؤها  املدن،  تنمية  على  عبئاً  البيضاء  األراضي  وتشكل 

تطويرها  ويجعل  التوسع،  إلى  باملدينة  يدفع  تطوير  دون 

مكلفاً،  فيها  ومرافقها  التحتية  البنية  خدمات  وتوفير 

التنقل  رحالت  ويجعل  األمثل،  بالشكل  مستثمر  وغير 

أسعار  ارتفاع  يؤدي  كما  وأطول.   أكثر  املدينة  أجزاء  بني 

األراضي الفضاء مع الوقت إلى التضخم في أسعار األراضي 

من  امليسرة  املساكن  توفير  جعل  وإلى  األخرى،  والعقارات 

املستحيالت.  ويلزم لتفادي هذه السلبيات استحداث حزمة 

مبالك  الدفع  على  تعمل  التي  واإلجراءات  التنظيمات  من 

للمدن  العمراني  النسيج  داخل  الواقعة  الفضاء  األراضي 

إلى اإلسراع بتطويرها أو بيعها ملن يقوم بتطويرها.  فسوق 

متكنه  التي  املزايا  من  بالكثير  يتمتع  السعودي  اإلسكان 

التوازن  إيجاد  في  بفاعلية  واملشاركة  بإيجابية  العمل  من 

احملمود بني العرض والطلب إذا ما توفرت له عدد من اآلليات 

واملعاجلات املناسبة، مثل وضع رسوم سنوية على األراضي 

العمرانية تسدد  املناطق  البيضاء في  أو  اخلالية  السكنية 

عند بيعها، وتسهيل إجراءات بيع األراضي، وضبط عملية 

تسجيلها، وإفراغها وتوثيقها.

أرض فضاء
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      إن تنمية املناطق األقل منواً في اململكة ميثل مطلباً 

واملوارد  الثروات  إستغالل  أن  كما   ، ملحة  وضرورة  وطنياً 

إقتصادياً  هدفاً  ميثل  منطقة  كل  في  املتوفرة  الطبيعية 

متنوعة  دخل  مصادر  توفير  أجل  من  وذلك  إستراتيجياً 

للوطن والتقليل من هاجس اإلعتماد على مصدر طبيعي 

واحد معرض للهزات والتقلبات . 

املناطق  لهذه  شاملة  تنمية  حتقيق  ولغرض   

والتشريعية  اإلدارية  اإلصالحات  من  مجموعة  عمل  فقد 

واإلقتصادية ، وإنطالقاً من كون الضريبة متثل أحد األدوات 

املالية املؤثرة في حتفيز اإلقتصاد وتوجيهه ، فقد صدر قرار 

والذي  1429/11/26هـ  وتاريخ   )359( رقم  الوزراء  مجلس 

اململكة  إلى تشجيع اإلستثمار في بعض مناطق  يهدف 

اآلتية   املناطق  في  املقامة  املشاريع  مبنح  وذلك  منواً  األقل 

)حائل ، احلدود الشمالية ، جازان ، جنران ، الباحة ، اجلوف ( 

احلوافز الضريبية التالية : 

التدريب  تكاليف  بنسبة 50% من  خصم ضريبي   •

السنوي للسعوديني . 

األجور  تكاليف  من   %50 بنسبة  ضريبي  خصم   •

السنوية املدفوعة للسعوديني . 

خصم ضريبي للمشاريع الصناعية فقط بنسبة   •

15% من قيمة رأس املال املستثمر في املشروع وأي توسعات 

رأسمالية وملرة واحدة خالل عمر املشروع . 

وتاريخ   2106 رقم  املالية  وزير  معالي  قرار  صدر  كما 

والنماذج  واإلجراءات  التعليمات  حدد  الذي  1430/7/25هـ 

الالزمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ .

يتطلب  املناطق  هذه  ملثل  تنموي  مشروع  أي  ألن  ونظراً 

حتى  وتطويرها  فيها  البشرية  للموارد  تنمية  يواكبه  أن 

والتطوير  التنمية  عملية  في  للمساهمة  مهيئة  تكون 

واملشاركة في إدارتها واحملافظة عليها ، لهذا تضمن القرار 

على أحكام تهدف إلى حتقيق األتي : 

تستقطبها  التي  اجلديدة  اإلستثمارات  من  جزء  1-توجيه 

دولة مستقطبة لإلستثمارات  أكبر  والتي متثل   ، اململكة 

في الشرق األوسط ، إلى اإلستثمار في تلك املناطق .

2-تأهيل القوى البشرية املوجودة في تلك املناطق بتأمني 

التدريب املناسب لهم ومتكينهم من املساهمة في حركة 

التنمية الشاملة التي تعيشها اململكة . 

3-إيجاد وظائف مناسبة ألهل تلك املناطق وتأمني مصدر 

واملناطق  املدن  إلى  الهجرة  ثابت لهم وتقليل موجات  رزق 

األخرى . 

بصدور  املتمثلة  اخلطوة  هذه  تتزامن  أن  الطبيعي  ومن 

خطوات  مع  املناطق  لهذه  املستثمرين  إلجتذاب  تشريع 

بحيث  املناطق  هذه  بتهيئة  احلكومة  فيها  شرعت  أخرى 

تكون بيئة مناسبة لإلستثمار مثل توفير مشاريع البنية 

األساسية ومشاريع الطاقة واإلتصاالت ومشاريع املواصالت 

من طرق وسكك حديد ومطارات وموانئ .

ونأمل أن ال متر فترة طويلة إال وقد حتولت تلك املناطق إلى 

ورش عمل ومناطق إنتاج تضيف قيمة إلى اإلقتصاد احمللي 

وتسهم في دفع عملية التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 

لهذه املناطق . 

الضرائب ودورها 

في التنمية

األستاذ/ فهد بن عبدالعزيز اخلراشي   
نائب املدير العام للبرامج والسياسات






