




نشر النظام اآللي الشامل 
في فروع املصلحة

اإلفتتاحية

إلى  فائقة  أهمية  اهلل-  رعاها   – الدولة  تولي      

مواكبة  ضرورة  على  وحترص  االلكترونية  التعامالت 

األجهزة احلكومية للتطورات واألدوات احلديثة وصوالً 

إلى مجتمع املعلومات حيث ينعكس ذلك إيجاباً على 

والفاعلية  الكفاءة  زيادة  من  احلياة  مختلف جوانب 

وبالتالي دعم   ، العام واخلاص  إنتاجية القطاع  ورفع 

منو االقتصاد الوطني وزيادة الناجت احمللي.  

والدخل  الزكاة  مصلحة  تواصل  اإلطار  هذا  في 

بتوجيهات ومتابعة معالي وزير املالية  وسعادة مدير 

عام املصلحة واملسئولني نشر النظام اآللي الشامل 

في اإلدارة العامة وفروع املصلحة. ولغاية تاريخه مت 

استكمال نشر معظم أجزاء هذا النظام في كل من 

إدارة كبار املكلفني باإلدارة العامة وفرعي املصلحة 

فور  الدمام  فرع  في  نشره  وسيتم  وجدة،  بالرياض 

انتقال الفرع إلى مقره اجلديد إن شاء اهلل. وفي هذه 

اإلثناء تتواصل االستعدادات لنشر النظام في فروع 

ثم  والطائف  املكرمة  مكة  من  كل  في  املصلحة 

املدينة املنورة، وسيتوالي نشر النظام تباعاً ليغطي 

جميع فروع املصلحة.  

كما مت الربط بني النظام اآللي الشامل ونظام سداد 

مؤسسة  أنظمة  أحد  وهو  احلكومية  للمدفوعات 

تسديد  ويسرع  يسهل  مما  السعودي  العربي  النقد 

القنوات  جميع  عبر  عليهم  املستحقات  املكلفني 

املصرفية في اململكة. 

كبار  إدارة  في  الشامل  اآللي  النظام  تطبيق  إن 

املكلفني باإلدارة العامة والفروع الرئيسة الثالث في 

الرياض وجدة والدمام يعني تغطية النظام ألكثر من  

95% من إيرادات املصلحة  وأكثر من 50% من أعداد 

اجلزء  إجناز   اكتمال   يعني  مما  اإلجمالية،  املكلفني 

األهم  من نشر النظام، هذا  مع أهمية التطبيق في 

الفروع واملاليات املتبقية وفقاً للخطة املوضوعة.  

وتركز املصلحة حالياً على انخراط جميع موظفيها 

وتتولى  وتطبيقاً.  تدريباً  الشامل  اآللي  النظام  في 

اآللي  النظام  مشروع  فريق  من  منتقاة  مجموعة 

التدريب على التطبيق ونشر النظام في فرع  حالياً 

الكامل  النجاح  في  االهم  العنصر  بأن  علماً  جده. 

إجادتهم  ومدى  الفروع  موظفوا  هم  للتطبيق 

وفقاً  النظام  أجزاء  مبختلف   االملام   من  ومتكنهم  

بسهولة  ميتاز  النظام  أن  خاصًة  منهم،  كل  لعمل 

أعضاء  معظم  أن  على  ذلك   من  أدل  وال  التطبيق 

احملاسبني  الزمالء  من  هم  والتطبيق  التدريب  فريق 

أن يتولوا  النظام قبل  الذي تدربوا على  والفاحصني 

املتنوعة  التقارير  النظام  يوفر  كما  عليه.  التدريب 

التي يستخرجها نفس املستفيد )القسم أو اإلدارة 

أو الفرع( عن اإلنتاجية ومستوى األداء في أي وقت.  

جميع  في  الشامل  اآللي   النظام  تطبيق  جناح  إن 

األهـم  واحللقة  األكبر  التحدي  هو  املصلحة  فروع 

ملساهمة مصلحة الزكاة والدخل الهامة في حتقق 

خادم  حكومة  حتـرص  الـتي  االلكترونية  احلكومـة 

ملا  نظراً  وجناحها  حتقيقها  على  الشريفني  احلرمني 

توفره من سهولة ويسر عند تقدمي اخلدمات احلكومية 

للمواطن واملقيم وقطاع األعمال على حد سواء. 
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جميع اآلراء واإلجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي املصلحة أو آراء املسؤولني فيها

نشرة ربع سنوية تصدر عن
 مصلحةالزكاة والدخل
 العدد الثالث والعشرون

ربيع الثاني - 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

رقم اإليداع:1428/4663
ردمك: 1658/3728

خادم احلرمني الشريفني يرعى 
افتتاح اجلنادرية

املفلح: 28 مليارًا إيرادات زكوية

تدشني النظام اآللي بفرع جده

6

10

الــمـحتـويـات

18
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تدشني النظام اآللي لتعامالت 

املكلفيني في فرع جدة

قضية زكوية

د0 سلمان العودة : من أسرار الزكاة

املوسوعة الزكوية والضريبية

دور الضرائب في مواجهة 
األزمة املالية

استفسارات املكلفيني

20

26

50

65

66

العربية السعودية خطوات 45 اململكة  حتقق       
حيث  االلكترونية  احلكومة  مجال  في  كبيرة 
الدعم املتواصل من لدن حكومة خادم احلرمني 
لتسهيل وصول  وذلك  الشرفيني حفظه اهلل  
احدث  تطبيق  طريق  عن  للمواطن  اخلدمات 
هذه  أمثلة  ومن  العاملية  االلكترونية  األنظمة 
والنظام   ، تداول  ونظام   ، سداد  نظام  األنظمة 
وهو  والضريبة  الزكاة  لتحصيل  الشامل  اآللي 
نظام في طور التطبيق اآلن في مصلحة الزكاة 
والدخل و يعتبر من احدث األنظمة العاملية في 
خاصاً  ملفاً  ننشر   العدد  هذا  في   ، اجملال  هذا 
وفوائده  فاعليته  اثبت  الذي  سداد  نظام  عن 
الكثيرة خملتلف القطاعات في اململكة وحصل 
على أعلى اجلوائز العاملية في مجال التعامالت 
شكري  أقدم  الصدد  هذا  وفي   . االلكترونية 
وتقديري  للعاملني في نظام سداد على كافة 
املعلومات التي مت تزويدنا بها إلعداد هذا امللف 
آل  امللك  عبد  األستاذ/  سعادة  منهم  ،واخص 
الشيخ مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة 
النقد ، واألخت ملى السحيباني مدير التخطيط 
االستراتيجي .  متطلعني إلى مزيد من التعاون 
ونظام  والدخل  الزكاة  مصلحة  بني  والتنسيق 
سداد للمدفوعات . كما أضفنا في هذا العدد  
املصلحة  مجتمع  عن  صفحتني  األولى  وللمرة 
نتحدث فيهما عن  األخبار االجتماعية ملنسوبي 
واملعتادة  الثابتة  األبواب  إلى  إضافة   ، املصلحة 

للنشرة .                                                         
* مدير التحرير

كلمة التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة *
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بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  رعى   

الوطني  املهرجان  انطالقة  اهلل  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز 

ينظمه  الذي  والعشرين  اخلامسة  دورته  في  والثقافة  للتراث 

احلرس الوطني سنوياً باجلنادرية ..

وبعد أن أخذ امللك املفدى وضيوفه مكانهم في املنصة الرئيسة 

األول  الشوط  انطلق  الكرمي،ثم  القرآن  من  آيات  تليت  للحفل 

السباق  من  األول  الشوط  نهاية  وبعد  الكبير  الهجن  لسباق 

آل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  الشريفني  احلرمني  سلم خادم 

سعود حفظه اهلل اجلوائز للفائزين اخلمسة األوائل في السباق 

صاحب  من  مقدمة  هدايا  والثاني  األول  الفائزان  تسلم  كما 

األمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

العربية املتحدة الشقيقة سلمها لهما سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان .

األمير  امللكي  السمو  لصاحب   ) هداج   ( األول  باملركز  وفاز 

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

املركز الثاني ) الصايل ( لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن فهد بن عبدالعزيز.

املركز الثالث ) طويق ( لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن فهد بن عبدالعزيز .

املركز الرابع )مشهور ( لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن فهد بن عبدالعزيز .

األمير  امللكي  السمو  لصاحب   ) الطائف   ( اخلامس  املركز 

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

بعد ذلك قام خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود وجاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 

البحرين بجولة في معرض الصور املقام مبناسبة مرور 25 عاماً 

على انطالقة املهرجان الوطني للتراث والثقافة باجلنادرية .

ورافق خادم احلرمني الشريفني وجاللة ملك البحرين في اجلولة 

صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة 

عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  امللكي  السمو  وصاحب  البيعة 

بن  مقرن  األمير  امللكي  السمو  وصاحب  الرياض  منطقة  أمير 

عبدالعزيز رئيس االستخبارات العامة وأصحاب السمو امللكي 

األمراء .

   ثم شرف خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك  آل سعود وأخوه جاللة 

مملكة البحرين، بحضور صاحب السمو امللكي األمير سلطان 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

والفني  اخلطابي  احلفل  العام  واملفتش  والطيران  الدفاع  وزير 

حيث  اجلنادرية،  في  املغلقة  القاعة  في  أقيم  الذي  الكبير 

متعب  األمير  امللكي  السمو  صاحب  بكلمة  احلفل  استهل 

للشؤون  الوطني  احلرس  رئيس  نائب  بن عبدالعزيز  بن عبداهلل 

في  خاطب  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  نائب  التنفيذية 

خادم احلرمني الشريفني يرعى افتتاح 
مهرجان اجلنادرية 25

خادم احلرمني الشريفني واخاه امللك حمد بن عيسى يتابعان سباق الهجن
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مستهلها خادم احلرمني الشريفني قائال :» سيدي ال أقف اليوم 

أللقي كلمة املهرجان الوطني للتراث والثقافة في اجلنادرية بل 

جئت استمع لكلمتها مثلكم حفظكم اهلل فهي اليوم تقول 

لكم :» يا أيها احملسن املشكور من جهتي .. والشكر من قبل 

اإلحسان ال قبلي«.

الكثير  جتاوزت  لقد  تقول  اجلنادرية  هي  فها  سموه:»  وأضاف 

والكثير مبا منحتني إياه وأدخلتني من خالله مرحلة من النضج 

لباسا  إن  وأردد  ذلك  أقول  أيضا،  واألخالقي  واإلنساني  الثقافي 

إياه متجدد دائما برعايتكم ألظل عمال ورؤية وقيمة  منحتني 

ثقافية وتراثية، وليراني املثقف العربي واإلسالمي فسحة من 

سياسية  إمالءات  خالل  من  معها  يتداخل  ال  الفكرية  احلرية 

جنادرية  فأنا  وطباعي،  طابعي  تخالف  دعائية  وتوجيهات 

روحا  اهلل  بعد  ووهبني  دربي  ل  بن عبدالعزيز من شكَّ عبداهلل 

يجددها الزمن شبابا وجماال«.

لصياغتي  طويلة  سنوات  قبل  سعيتم  »حني  سموه  وتابع 

أنا  أردمتوني  واملتغيرات  الثوابت  بني  أسس جمعت  على  وبنائي 

األخالقي  الضعف  أشكال  من  شكل  كل  على  ثورة  اجلنادرية 

والعجز الذهني والثقافي ولئن كانت كل مالمحي حقائق تؤمن 

باهلل وتصون شريعته فألنها قناعات تسعى كمسعاكم دائما 

إلى اإلصالح والتطور والتعامل مع العصر وأحداثه بروحه«.

اهلل  شاء  إن  اجلنادرية  أنا  بإمياني  سيدي  نعم   « سموه  وزاد 

سيصوغني احلق واخلير واجلمال ويصونني عن كل آفة من آفات 

العصر ومتغيراته التي جتهد مسعانا من مساس مبا ترتكز عليه 

ابن  وآمال تقوم على حراستها حفظكم اهلل بعني  ثوابت  من 

إليها وأستظل بظلها  تبحث دائما عن األمل واحلقيقة ألركن 

في وله عاشقة يبادلها عبداهلل بن عبدالعزيز عشقا بعشق«.

وأضاف سمو األمير متعب بن عبداهلل بن عبد العزيز : »سيدي 

أنا اجلنادرية أن تقف قدماي بجانب قدميكم لنطأ  اسمح لي 

التي  وخرائقه  وجتاوزاته  وحمقه  العصر  هذا  جهالة  رأس  على 

لم حتن قامتها يوماً إلى اهلل، لنطأ عليها بإميان عميق يضفي 

األمان الروحي والرؤية البصيرة في محافظة البشر على الكون 

االستهالك  وثقافة  الطمع  حضارة  عرتهما  بعدما  واإلنسان 

الكبير  البلد  أنا جنادريتك في هذا  أما   , والتشويه  الدمار  إلى 

مبا  واالهتمام  باهلل  اإلميان  على  قائم  فتوازني  ومعناه  بحجمه 

أبدعه  ثقافي  تراث  أغلى  اخليرة  مملكتنا   , العرب  جزيرة  وهبه 

العرب  بصياغة حضارة  به  وساهموا  العصور  مر  على  أبناؤها 

زمان  العربية في كل  اجلزيرة  والعالم هو ما شكل  واملسلمني 

ومكان«.

وقال سموه في ختام كلمته » سيدي لك من هذه األرض الطاهرة 

واإلسالمية  العربية  أمتك  ومن  األبي  السعودي  شعبك  من 

احملبة , ومن العالم الذي أطلقتم على منبره األممي مبادرة احلوار 

الثقافي بني األديان واحلضارات، كل حب وتقدير«. 

قصيدة  الصحيح  جاسم  األستاذ  الشاعر  ألقى  ذلك  بعد 

بهذه املناسبة، ثم ألقى الشاعر اللواء خلف بن هذال العتيبي 

قصيدة نبطية.

عقب ذلك بدأ العرض الفني »االوبريت« بعنوان » وحدة وطن« .

امللك عبد اهلل يقلد الدريس وسام امللك  عبد العزيزامللك عبد اهلل يتسلم هدية اجلنادرية من االمير متعب

سمو ولي العهد يتسلم هديته من االمير متعب بن عبد اهلل
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حتويل  عن  املصلحة،  عام  مدير  املفلح  إبراهيم  كشف      

املصلحة  28 مليار ريال للضمان االجتماعي متثل إيرادات زكوية 

محصلة في السنوات اخلمس املاضية، مشيرا إلى أنها تودع 

بشكل مباشر في حساب ملؤسسة النقد العربي السعودي 

للضمان االجتماعي. 

الرياض حتت عنوان  املفلح خالل ورشة عمل بغرفة    وأوضح 

األعمال  وسيدات  رجال  ملتقى  في  زكاتك«  »استثمارك 

حلساب  املصلحة  حولتها  ريال  مليار   6.6 أن  ومحاسبني، 

 ،2009 املاضي  العام  خالل  االجتماعي  الضمان  مستفيدي 

والتي متثل إيرادات زكوية خالل عام. 

   ويتضح أن 60 في املائة من إيرادات الضمان االجتماعي التي 

ريال  مليار   11.3 أصل  واملستفيدين من  للمستحقني  صرفت 

هي في حقيقتها إيرادات زكوية من مصلحة الزكاة والدخل. 

بغية  املصلحة  طبقته  الذي  اآللي  النظام  إلى  املفلح  ولفت 

مشددا  آلية،  إلى  اليدوية  األعمال  ونقل  والتحديث،  التطوير 

املفلح :28 مليارًا ايرادات زكوية حولت للضمان 
االجتماعي خالل السنوات اخلمس األخيرة

يف لقاء بغرفة الريا�ض » ا�ستثمارك زكاتك«

خالل الورشة على أن تطبيق النظام يحتاج إلى وقت لفهمه. 

في مايلي مزيد من التفاصيل: 

   وأكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن النظام اآللي طبق 

اآلن على إدارتها وفروعها مبدينة الرياض، وجدة وقريباً بالدمام، 

مشيرا إلى أن العمل جار لتطبيقه على كافة فروع املصلحة 

في اململكة. 

   ولم تخل الورشة من نقاشات مفيدة متثلت في استفسارات 

ومداخالت حملاسبني ورجال أعمال، إلى جانب طلبهم إيضاحات 

الضريبي  والنظام  يعارضها،  وما  الفتاوى  اختالف  بخصوص 

والزكوي.

   وقد أجاب مسئولو املصلحة على جميع االستفسارات. 

خصـم  حـول  العوبثاني  عـلي  املستثمر  استفسر  وقــد    

الوعاء  عـند حساب  الــعام  للمدير  الشخصـية  املصروفات 

نائب  اخلراشي  فهد  األستاذ/  سعادة  ورد  الضريبة،  أو  الزكوي 

يوجد  »ال  بالقول:  والبرامج  للسياسات  املصلحة  عام  مدير 

املفلح وسط الصوره متحدثاً في لقاء غرفة الرياض

» ا�ستثمارك زكاتك«
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بل صدرت لراتب صاحب الشركة باعتبار أن املنشأ فردي وهذا 

ما حدث فيه لبس ومتت مراسلة اللجنة الدائمة لالستيضاح، 

هل هذا يطبق على الشريك أم يقتصر على صاحب الشركة، 

والفتوى واضحة وصدرت بحق شخص فردي يستفتي اللجنة، 

فردي  واملال  والشركة  الشريك  وضع  تتصور  لم  واللجنة 

لصاحب املنشأ، لذا أفتى املفتي بأنه يجوز ذلك«.  

لصالح  صدرت  فتاوى  بخصوص  ليوضح  الظاهري  واوضح 

هناك  زال  ما  أنه  تطبق،  ولم  املعدل  الزكوي  كالوعاء  املكلف 

نقاش مع اللجنة الدائمة لإلفتاء«. في حني أكد املفلح أن من 

حق املكلفني االعتراض على أي من قرارات املصلحة، لتذهب 

إلى جلنة االعتراض اإلبتدائية وعند عدم قناعة املكلف ميكن 

له االعتراض أمام اللجنة االستئنافية ثم إلى ديوان املظالم 

إلصدار حكمها.

الشخصية  املصاريف  بخصم  يسمح  عاملي  ضريبي  نظام 

للمدير العام، والنظام في اململكة أقرها«. 

أوضح  الزكاة،  في  اخلاصة  الفتاوى  تعارض  وبخصوص      

من  فتاوى  من  يصدر  ما  تعتمد  املصلحة  أن  املفلح  إبراهيم 

اللجنة الدائمة لإلفتاء، وال نستطيع مخالفتها، مع اختالف 

في مفهوم بعض احلاالت، وهنا يتم شرح هذا للجنة الدائمة 

وآلية عمل املصلحة احملاسبي البحت، موضحا أن هناك فتاوى 

بنيت على أساس نقدي. 

   ولفت املفلح إلى أن نظام جباية الزكاة اجلديد الذي يدرس 

اهلل،  إن شاء  قريبا  إقراره  املتوقع  من  والذي  اخلبراء،  هيئة  في 

سيعالج جميع القضايا خاصة فيما يتعلق بالفتاوى القدمية 

واحلديثة اخملتلفة وما جاء في القرارات اإلدارية، مشيرا إلى أن 

النظام سيكون هو املرجعية األساسية جلميع القضايا. 

تطبيق  سبب  عن  احلضور  من  قانوني  محاسب  وتساءل      

على  رجعي  بأثر  ضريبية  أو  زكوية  لقضايا  وزارية  قرارات 

املكلف  لصالح  صدرت  فتاوى  عن  تساءل  كذلك  الشركات، 

كالوعاء الزكوي املعدل ولم تطبق، أوضح املفلح أن القرارات 

الوزارية تطبق على القضايا التي لم تنته، مؤكدا أن القضايا 

التي حسمت من قبل ال يطبق بحقها القرار. 

    أما بخصوص فتاوى لصالح املكلف لم تطبق، أجاب األستاذ/ 

خالد الظاهري املستشار الضريبي في املصلحة: »غالبا تصدر 

فتوى بألفاظ حتتمل عدة وجوه، مثال فتوى راتب الشريك في 

الشركة حيث لم تصدر فتوى في األصل حول راتب الشريك، 

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حتتضن العديد من اللقاءآت للمسئولني في االدارات احلكومية 

مشاركة قسم العالقات العامه في اللقاء 
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     بدأت مصلحة الزكاة والدخل عند تأسيسها ألول مرة في 
مدينة جدة عام 1370هـ وانتقلت اإلدارة العامة اعتبارا من عام 
1385هـ إلى العاصمة وأحيل مكتب املصلحة إلى فرع مبدينة 
جدة  ، وقد تنقل الفرع في عدة مباني مستأجرة خالل الفترة من 
1408 إلى 1426هـ استقر الفرع في مقره اجلديد اجملهز بالكامل 
بتاريخ 1427/4/22هـ. و يقع ضمن مبنى مجمع الفروع التابعة 

لوزارة املالية اجلديد الواقع باملنطقة املركزية اجلديدة.
اخلطة التطويرية :

في  ممثلة  املالية  وزارة  قامت  الكرمي  السامي  للتوجيه  إنفاذا   
بتنفيذ  الفرع  إدارة  وإشراف  ومتابعة  والدخل  الزكاة  مصلحة 
برنامج تطوير وحتديث فرع محافظة جدة  منذ عام2003م  وذلك 
الذكية  املباني  بخصائص  تتمتع  التي  احلديثة  املباني  بإنشاء 
والتي تخضعها للدراسات واملتابعة املتواصلة سعيا في تقدمي 
خدمات الكترونية راقية بحلول عام 2010م  حيث يجري حاليا 

إعداد وتهيئة الفرع لتطبيق البرنامج اآللي الشامل.
 البنية التحتية :

التجهيزات احلديثة حيث يشغل 80% من مساحة  اكتمال     
البرج اجلنوبي  بعدد 6 ادوار والتي تتضمن الدور األرضي احملتوي 
األعمال  سيدات  خدمة  ومركز  فاخرة  استقبال  صاالت  على 
ومواقع للبنوك وتشتمل بنيتها التحتية على شبكات عالية 
وفرعية  رئيسية  اجتماعات  وقاعة  عمل  ومحطات  التقنية 

وقاعة تدريب و معمل تدريب حاسب آلي .
األهداف :

التابعة لها بدور نبيل  الفروع  تقوم أهداف املصلحة ممثلة في 
امللكية  املراسيم  ماتضمنته  ووفق   ، اإلسالمية  القيم  وفق 
وطبقا ملضمون القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن حتقيق 

يحملون  الذين  والشركات  األفراد  على  الزكاة  فريضة  وجباية 
الرعوية السعودية ومن في حكمهم  ممن ميارسون أعماال جتارية 
املتحصالت  وإيداع   ، النظام  مبوجب  اخلاضعة  حكمها  في  وما 
مباشرة في صندوق الضمان االجتماعي، وكذلك حتقيق وحتصيل 
الضريبة من املمولني من األجانب املقيمني وغير املقيمني الذين 

ميارسون أعماال في داخل اململكة العربية السعودية .
املهـــام :

  يقوم الفرع بالعديد من املهام املناط به في نطاق اختصاصه 
املكلفني  توعية ومساعدة عموم  في  اخلدمة  لتقدمي  اجلغرافي 

لتحديد الزكاة /الضريبة املستحقة وحتصيلها ومنها :
•   استقبال وتسجيل املكلفني واملمولني احلاصلني على سجالت 

وتراخيص نظامية .
•  استالم اإلقرارات  وفحصها وربط الزكاة/ الضريبة وحتصيل 

املبالغ املستحقة.
واتخاذ  واملتأخرين  واملمولني غير املسجلني  املكلفني  •  متابعة 
إجراءات لضمان حتصيل املستحق عليهم  مايلزم نحوهم من 

من زكاة و ضريبة وغرامات تأخير.
بااللتزام  املكلفني  لدى  القناعة  لتحقيق  الوعي  نشر    •

الطوعي. 
•  تطوير األدوات وتبسيط إجراءات العمل من خالل التعاون مع 
اإلدارة العامة عن طريق إجراء البحوث والدراسات لكل مايفرزه 

التطبيق العملي.

اإلدارات واألقسام
أوالً : مكتب إدارة الفرع

بداية عمل املصلحة 
عند تأسيسها 

االستاذ / عبد اهلل احلربي

فرع املصلحة 
بجدة
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•  مدير عام الفرع  
•  مساعد املدير العام 
•  العالقات العامة  :  

اخلطة  مراحل  ومتابعة  اخلارجي  االتصال  وتنسيق  ترتيب   •
التطويرية.

•  متابعة واستالم كافة أعمال التحديث والتطوير التي جتري 
داخل الفرع .

ومعمل  التدريب  وقاعة  الرئيسية  االجتماعات  قاعة  إدارة   •
احلاسب اآللي.

•  السكرتارية  :  
واالتصال  اإلدارة  مبكتب  اخلاصة  األعمال  وترتيب  تنسيق 

الداخلي.  
الشئون اإلدارية واملالية :

•  شئون املوظفني :     تتولى خدمة املوظفني
•  أرشيف املوظفني :   يحوي ملفات جميع منسوبي الفرع .
•  الصندوق :   يتولى تسجيل اإليرادات وتعبئة مناذج السداد 

•  االتصاالت :  تسجيل الصادر والوارد استالم كافة املعامالت 
وتسليمها 

• املستودع : حفظ السجالت والنماذج غير املستخدمة واألدوات 
واألحبار .

ثانيا : اإلدارات واألقسام الفنية 
املكلفني  استقبال  عمليات  تتولى  التي  اإلدارات  وهي 
السنوية  إقراراتهم  واستالم  بياناتهم  وحتديث  وتسجيلهم 
املستحقة  والضريبة  الزكاة  لتحديد  أنشطتهم  ومعاينة 

عليهم ومتابعة حتصيلها واملتمثلة في : 
1-  إدارة خدمات املكلفني :

جرى تفعيل هذه اإلدارة عام 1418هـ والتي تختص باستقبال 

املكلفني والرد على استفسارتهم ، ومساعدتهم في استكمال 
استالم  من  لهم  الفورية  اخلدمات  وتقدمي  إجراءات تسجيلهم 
إصدار  من  بالتسهيالت  وتزويدهم  البيانات  وحتديث  اإلقرارات  
شهادات او خطابات إفراج عن مستخلصات مبجرد توفر الشروط 

النظامية .
يتبع لهذه اإلدارة األقسام املرتبطة باالستقبال وتقدمي اخلدمات 

وهي :
مستندات  واستالم  النماذج  تسليم   : التسجيل  مكتب   -

تسجيل املكلفني ومنح رقم التسجيل ) الرقم املالي(  .
-  احلاسب اآللي   :  تسجيل وإدخال البيانات وحتديثها ومعاجلتها 

وإصدار الشهادات
- مكتب تسليم الشهادات :  تسليم املكلفني شهادة تسوية 

الزكاة والضريبة .
1ـ أرشيف ملفات املكلفني

  استالم و حفظ ملفات املكلفني التي حتتوي على املستندات 
املقدمة منهم واملستندات الرسمية التي حتوي إجراءات  تسوية 
أوضاعهم الزكوية/الضريبية ، اليسمح لغير اخملتصني باالطالع 

على محتويات امللفات .
مت  امللفات  تنقل  حركة  وتقليص  اإلجراءات  تيسير  وألغراض   

تقسيم األرشيف في موقعني :
-  أرشيف  )التقديري(  : 

-  يحوي ملفات املكلفني الذين جتري إمتام إجراءاتهم وإنهاؤها 
الذين  الفئات  إقرارات  ملفات  في  تتمثل  والتي  األرضي  بالدور 

)ليس لديهم حسابات(  .
-  أرشيف )احلسابات( :

)لديهم  ممن  املكلفني  شريحة  ملفات  يحوي  األول  الدور   -
حسابات(   .

صالة استقبال املكلفني
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امللفات  : 
يستخدم الفرع حاليا ملفات حفظ عادية وجاري العمل على 

تغييرها وحتديث أساليب حفظ املستندات.
-  عدد امللفات : يبلغ إجمالي عدد امللفات ) 49303( ملف  .

-  امن وحماية الوثائق داخل الفرع وفقا ألحدث التقنيات 
2 - إدارة الفحص والربط :

تنقــسم إلى :
 أ - فحص وربط اإلقرارات املقدمة مبوجب )حسابات نظامية( :

 تستلم اإلقرارات والبيانات املرفقة احملالة إليها من إدارة  خدمات 
الشروط  لديهم  توافرت  الذين  املكلفني  منح  بعد  املكلفني  
وفحص  دراسة  إجراءات  الستكمال   ، الشهادة  النظامية 
ومناقشة اإلقرارات مكتبيا وميدانيا للتأكد من صحة ومطابقة 

األرصدة في الدفاتر مع ماورد في اإلقرارات والبيانات .
ب - الفحص والربط ) التقديري( : 

حسابات  لديهم  ليس  الذين  املكلفني  على  والربط  الفحص 
نظامية وأصحاب األنشطة الصغيرة لتحديد الزكاة املستحق 

حلظة تقدمي املكلف لإلقرار وإنهاء إجراته فورا  .
3- إدارة املراجعة :

احملال  املناقشة  وخطابات  الربوط  كافة  وتدقيق  مبراجعة  تقوم 
إليها من إدارة الفحص والربط  وتنقسم إلي جزئيني حسابات / 

تقديري وكذلك استكمال مالحظات اجلهات الرقابية .
4 - إدارة املتابعة والتحصيل : 

وحتصيل  املتأخرين  املكلفني  متابعة  في  اإلدارة  هذه  تختص    
ومتابعة   . التقسيط  بإجراءات  تقوم  كما  املستحقة  املبالغ 
مايصدر من سجالت جتارية ورخص ومخاطبة أصحاب املنشآت 

اجلديدة لتسجيل أنشطتهم .
مسح  فريق  تشكيل  مؤخرا  جرى   : امليداني  املسح  فريق   
ميداني يقوم بجوالت ميدانية لتسجيل املنشآت التجارية ومن 

قائمة االنتظاراملنجزالواردعدد املراجعنياإلدارة

وجود إجراءات يتطلب 200160140خدمات املكلفني
استكمالها 

وجود مالحظات يتطلب 180140120الفحص والربط )تقديري(
استكمالها

الفحص والربط 
)حسابات(

قيد الدراسة512080

وجود مالحظات 1614085املراجعة التقديري

قيد املراجعة010095املراجعة حسابات

لم يتم السداد213213210الشئون املالية

استكمال بيانات35130125املتابعة والتحصيل

املعدل النسبي لعدد املراجعني واملعامالت املستلمة يوميا  

في حكمها غير املسجلة .
5- سكرتارية جلان االعتراض االبتدائية:

للجان  السكرتارية  أعمال  و  املكاتب  بتوفير  املصلحة  تقوم     
:  املشكلة بقرار  وزير املالية   النظر في االعتراضات االبتدائية 

ويضم الفرع جلنتني هما :
-  جلنة االعتراضات االبتدائية األولى .

-  جلنة االعتراض االبتدائية الثانية .

حجم العمل بالفرع
 يقدم الفرع خدماته من استقبال ورد على استفسارات  وتامني 
النماذج لشريحة املواطنني ومن في حكمهم واملقيمني الذين 
ميارسون أعمال جتارية وصناعية ومهنية احلاصلني على سجالت 

جتارية وتراخيص.

تقدمي اخلدمات للمكلفني وارشادهم كالً حسب معاملته
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عدد املوظفني في الفرع لعام1430هـ

165موظفني

8مستخدمني

7عمال على بند األجور

2متعاقدين

182اجملموع

 القوى البشرية العاملة
منسوبي الفرع للعام المالي 1430/1429هـ

ايرادات الفرع للسنة المالية 27-1428 هـ و 28-1429 هـ
1429/1428هـ 1428/1427هـنوع اإليراد

1.077.346.721  ريال925.417.4780الزكاة الشرعية

457.732.066  ريال253.163.289ضريبة دخل

323.085.995  ريال326.082.007ضريبة االستقطاع

13.535.201  ريال7.103.291غرامات

1.871.699.991  ريال1.511.766.068اإلجمالي

توفر البنوك داخل كل فروع الزكاة والدخل مبناطق اململكة لتسهيل عملية السداد للمكلفني
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     زار األستاذ/ صالح بن علي العواجي نائب مدير عام 

املصلحة للعمليات املساندة فرع املصلحة في محافظة 

جدة، وناقش مع  االستاذ عبد اهلل بن مسفر احلربي مدير 

عام الفرع املكلف واملسئولني اآلخرين بالفرع كل ما يتعلق 

بتطوير العمـل وتلمــس احتـياج الفـرع واالطالع على 

املعوقات التي تواجه سير العمل. واستعرض العواجي 

تقريراً إحصائياً موجزاً عن األعمال املنفذة آليا في الفرع، 

ثم جال على صاالت استقبال املكلفني، واطلع على آلية 

بدأت  التي  اجلديدة  املرحلة  في  اخلدمة، خصوصاً  تقدمي 

تأكيدات بقرب تطبيق برنامج 
احملتوى الشامل

متقدمة  نقلة  إحداث  معها  والدخل  الزكاة  مصلحة 

في اإلجراءات والتطوير. وأكد العواجي اهتمام املصلحة 

التي ظهرت عند  والسلبيات كافة،  الصعوبات  مبعاجلة 

تطبيق البرنامج اآللي، كاشفا عن قرب تطبيق برنامج 

احملتوى الشامل في الفرع، الذي يهدف إلي تقدمي خدمات 

التي  اجلهود  مقدرا  وتام،  متكامل  بشكل  إلكترونية 

يبذلها منسوبو الفرع في خدمة املكلفني. يذكر أن تلك 

الزيارات القت ترحيبا واستحسانا واسعا من منسوبي 

الفرع واملراجعني، .

الصفحة الرئيسية ملوقع املصلحة على اإلنترنت
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    بتوجيهات ومتابعة مدير عام املصلحة األستاذ/ إبراهيم بن 

الزكاة  محمد املفلح واملسئولني باملصلحة  تواصل مصلحة 

املصلحة. وفي  فروع  الشامل في  اآللي  النظام  والدخل  نشر 

فريق  مدير  الدغماني  عبداهلل  بن  علي  األستاذ/  مع  مقابلة 

التدريب والتطبيق أفادنا باآلتي: 

لقد بدأ تطبيق النظام  اآللي  الشامل  في إدارة كبار املكلفني 

بداية  بالرياض في  بداية سنة 2008م، وفي فرع املصلحة  في 

2010م  بداية  في  بجدة  املصلحة  فرع  في  واآلن  2009م،  سنة 

وقد  الرئيسة  النظام  وظائف  على  املوظفني  تدريب  مت  حيث 

والتطبيق،  التدريب  في  عالية  كفاءًة  الفرع  موظفو  أثبت 

التعامل مع نظام سداد.   بالفرع على  اخملتصني  تدريب  مت  كما 

ووفقاً للخطة فإن الفرع التالي في التطبيق هو فرع املصلحة 

بالدمام والذي سيبدأ التطبيق فيه بعد انتقال الفرع الوشيك 

إلى مبناه اجلديد. 

فروع  في  النظام  لنشر  االستعدادات  جتري  اإلثناء  هذه  في 

املصلحة في كل من مكة املكرمة والطائف  حيث يجري اآلن 

خدمات  صالة  بتجهيز  والطائف   املكرمة  مكة  فرعي  إعداد 

أجهزة  من  املواصفات   أعلى  على  منهما  كل  في  املكلفني 

حاسب وطابعات ونقاط شبكة وكاونترات استقبال املكلفني 

وصالة انتظار املراجعني بحيث تبدأ وتنتهي  معاملة املكلف 

إن شاء اهلل في فرع  التطبيق  يبدأ  من مكان واحد. بعد ذلك 

املصلحة باملدينة املنورة. وسيكون التطبيق في الفروع القادمة 

 .SP1 على اإلصدار اجلديد من النظام اآللي الشامل

املعني  الفرع   موظفي  تدريب  يتم  كان   املاضية  الفترة  في 

على النظام اآللي الشامل قبل بدء التطبيق الفعلي. أما اآلن 

يدل على حرص  مما  الوقت  والتطبيق في نفس  التدريب  فيتم 

جميع املعنيني واملوظفني على االستفادة القصوى من التدريب 

واألخذ بأحدث أساليب التقنية احلديثة في العمل.  وفيما يلي 

نستعرض نتائج تطبيق النظام اآللي الشامل إلى تاريخه: 

1- أعداد املكلفني املسجلني في النظام الشامل 

عدد املكلفني املسجلنيالفرع

1715إدارة كبار املكلفني 

35884فرع الرياض

16614فرع جدة

 

2- أعداد اإلقرارات املعاجلة  في النظام الشامل 

عدد اإلقرارات املعاجلة  حتى تاريخهالفرع

6881إدارة كبار املكلفني 

16416فرع الرياض

2800فرع جدة

أ / علي الدغماني 

املصلحة تواصل 
نشر النظام اآللي 

الشامل في 
فروعها
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  أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ إبراهيم بن 

محمد املفلح أن نظام اجلباية اجلديد يدرس حالياً في هيئة 

اخلبراء واجلهات ذات العالقة. جاء ذلك في تصريح لألستاذ 

من  والعشرين  الثاني  في  نشر  عكاظ  لصحيفة  املفلح 

شهر صفر املاضي.

وأوضح  مدير عام املصلحة أن النظام اجلديد تضمن بعض 

لدى  التسجيل  عدم  على  كالغرامات  اإلجرائية  الغرامات 

احملددة  الغرامات  من  وغيرها  احملددة  الفترة  خالل  املصلحة 

في النظام.

من جانب آخر ذكر مدير عام املصلحة أن اإليرادات الزكوية 

خالل عام 1430هـ لم تتأثر باألزمة املالية العاملية، وقال:»بل 

العام  عن  املائة  في  ستة  بنسبة  زادت  متاما  العكس  على 

السابق، حيث قفزت من 6.2 مليار ريال إلى 6.6 مليار ريال«. 

املفلح : 
اإليرادات الزكوية 

زادت العام 
املاضي بنسبة %6

   وبني األستاذ املفلح أن جميع مبالغ اإليرادات وجهت بصفة 

وزارة  في  االجتماعي  للضمان  الوزارة  وكالة  يومية حلساب 

الشؤون االجتماعية من أجل صرفها على املستفيدين، الفتاً 

إلى أن اإليرادات الزكوية تغطي ما نسبته 60 في املائة من 

النسبة  بتغطية  الدولة  تتكفل  فيما  الضمان  مصروفات 

املتبقية. 

الشركات  من  الزكاة  حتصيل  في  التالعب  من  وللحد     

ومدى سالمة ميزانيتها أكد مدير عام املصلحة وجود أربعة 

مستويات من الرقابة والتدقيق تبدأ أوالً بإدارات املراجعة في 

الفروع، ثم الرقابة واملراجعة في اإلدارة العامة للمصلحة، 

وإدارة  املالية  وزارة  في  املالية  اإليرادات  مراقبة  إدارة  تليها 

املراجعة في ديوان املراقبة العامة، مبيناً إمكانية أن تقوم 

لتأكيد  الشركات  مليزانيات  امليداني  بالفحص  املصلحة 

التزامها.

اإلدارة القانونية/ أحمد أبااخليل

مدير عام مصلحة الزكاة االستاذ ابراهيم املفلح 
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         عقد في دولة الكويت يوم الثالثاء 1431/1/19هـ املوافق 

بالدول  الزكاة  أجهزة  لرؤساء  السابع  االجتماع  2010/1/5م،  

األعضاء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. ناقش املؤمتر 

تقرير    : املدرجة في جدول االجتماع وهي  املواضيع املشتركة 

للعاملني  الثانية  املشترك  التدريب  وخطة   ، العامة  األمانة 

بأجهزة الزكاة بدول اجمللس، واحلملة اإلعالمية التوعوية للزكاة، 

والتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية في مجال الزكاة، وجائزة 

مميزة  جتربة  واستعراض  الزكاة،  أجهزة  في  للعاملني  اإلبداع 

إلحدى أجهزة الزكاة .

 / األستاذ  سعادة  االجتماع  هذا  في  اململكة  وفد  رأس  وقد   

إبراهيم بن محمد املفلح مدير عام املصلحة وشارك فيه كل 

من سعادة األستاذ / سعد بن عبدالعزيز السعيدان، مدير عام 

احملاسب  الظاهري،  خالد  األستاذ/  و  بالرياض،  املصلحة  فرع 

القانوني باملصلحة.

مدير عام املصلحة ميثل اململكة في االجتماع 
السابع لرؤساء الزكاة في الدول األعضاء في 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

املفلح ميني الصوره خالل االجتماع اخلليجي لرؤساء الزكاة

صوره جماعية للمشاركني في االجتماع السابع مناقشات خليجية حول الزكاة دارت في اجتماع الكويت

دولة الكويت حتتضن االجتماع اخلليجي السابع لرؤساء الزكاة
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        دشن إبراهيم املفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل   

جدة،  محافظة  في  املصلحة  فرع  في  الشامل  اآللي  النظام 

وذلك بحضور عبد اهلل احلربي مدير عام الفرع. 

   وقدم مدير فريق التدريب والتطبيق حملة موجزة عن آلية النظام 

اآللي الشامل جلباية اإليرادات، والذي طور مع إحدى الشركات 

كبار  إدارة  في  تدريجيا  تطبيقه  في  املصلحة  وبدأت  العاملية 

املكلفني في اإلدارة العامة أوال ثم في فرع الرياض قبل االنتقال 

إلى فرع جدة، وسيتوالى التطبيق في بقية فروع املصلحة خالل 

العام احلالي مبشية اهلل. 

    ويشتمل النظام على أحدث التقنيات في مجال املعلومات، 

ديناميكية  ومحركات  كامل  بشكل  الشبكة  على  يعتمد  و 

ألحكام وضوابط العمل واإلجراءات، كما يوفر عمليات احتساب 

والتدقيق  والفحص  للتأكد  الضريبية  و  الزكوية  املستحقات 

عن  املستحقات  لتسديد  املكلف  توجيه  ثم  ومن  واملراجعة 

طريق البوابة اإللكترونية »سداد«. 

ومت تطوير هذا النظام بلغة اجلافا وهو يعمل على قاعدة بيانات 

األوراكل والتي ميكن من خاللها املسؤول من موظفي املصلحة 

الذي لديه الصالحية املناسبة من تعديل وصيانة جميع أحكام 

وقواعد العمل، واإلجراءات التنظيمية الداخلية، وقواعد اختيار 

حاالت الفحص، وكذلك التأكد من صحة البيانات املدخلة، ويتم 

ذلك بواسطة احملركات اخلاصة لكل مجال من هذه اجملاالت. 

   كما أن تقنية وسائل التطوير املوجودة في النظام متكن اجلهة 

اخملتصة في املصلحة من استحداث وتعديل شاشات إدخال مبا 

يالئم أي تعديالت قد تطرأ في النظام أو في مناذج اإلقرارات. 

    كما يحتوي النظام على برامج وأدوات متقدمة في استخراج 

البيانات اخلاصة بالتقارير والتحاليل اإلحصائية متنح املصلحة 

درجة إضافية من املرونة في التحليل وإعداد التقارير وكذلك في 

تصميمها وباألشكال املطلوبة. 

ويتميز النظام مبرافق شاملة إلدارة بيانات املكلف: والتي توفر 

أنواع  جميع  و  الزكاة  مكلفي  تسجيل  على  كاملة  سيطرة 

الضرائب األخرى والتحقق من صحة التسجيل، ويجري فحوص 

تطابق بني جميع أنواع الضرائب لتعقب حاالت عدم التسجيل 

في الضرائب اإللزامية. 

    كما ميكن عمل حتليل إحصائي تفصيلي لقاعدة املكلفني: 

ناحية  من  املكلفني،  جميع  عن  إحصائياً  حتليالً  النظام  يوفر 

التوزيع اجلغرافي ونوع النشاط واإليرادات والتسديد، إلى جانب 

ا�ستهداف التو�سع يف تطبيق اخلدمة الآلية يف الفروع كافة قبل نهاية عام 2010

مدير عام 
املصلحة 

يدشن النظام 
اآللي الشامل 

لتعامالت 
املكلفني في 

  االستاذ ابراهيم املفلح  خالل تدشينه النظام اآللي بفرع جدهفرع جدة
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ضريبة  و  الدخل  ضريبة  مثل  الضرائب  أنواع  جميع  تغطية 

االستقطاع. 

    كما تتوفر في النظام إمكانية استيعاب أي نوع جديد من 

الضرائب بواسطة محركات قواعد الضرائب. 

كما يتميز النظام من إجراء الربط اآللي والذي ميكن املصلحة من 

تركيز استخدام مواردها في إدارات الفحص والتحصيل، أما إدارة 

أداة فحص قوية تستطيع اختيار حاالت  الفحص اآللي فتوفر 

الفحص تلقائياً اعتماداً على متغيرات مالية واقتصادية وإحالة 

احلاالت ومتابعة مراحل حاالت الفحص وتوثيق نتائجها. 

وتسعى املصلحة إلى تطوير مختلف األنظمة ومنها األنظمة 

فروع  في  تطبيقها  سيتم  التي  واإلدارية«  »املالية  التطبيقية 

املصلحة كافة مما يسهل اإلجراءات الداخلية بني اإلدارة العامة 

واخلدمات  اإلجراءات  مما يساعد على سرعة وسهولة  وفروعها 

املقدمة للمكلفني في أنحاء اململكة، وهذه األنظمة هي: نظام 

املالي، نظام  النظام  املوظفني،  اإلدارية، نظام شؤون  االتصاالت 

املشتريات، ونظام املستودعات. 

مبشروع  الشامل  اآللي  النظام  مشروع  ربط  سيتم  كما      

التي  اخلارجية  اإللكترونية  البوابة  طريق  عن  الشامل  احملتوى 

ستتيح للمكلفني إدخال إقراراتهم آليا عوضا عن تقدميها يدويا 

الداخلية  اإلجراءات  لتنفيذ  الداخلية  البوابة  املصلحة  وتطور 

املصلحة  موظفي  وبني  الفروع  و  العامة  اإلدارة  بني  تعامل  و 

يسهل  والذي  األخرى  اإلدارات  و  إداراتهم  ومع  بعضا  بعضهم 

الشامل  احملتوى  مع  اإلدارية  االتصاالت  نظام  ربط  اآلتي:  بدوره 

من حيث االستفسار عن املعامالت، حفظ املعامالت إلكترونيا 

والرجوع إليها عند احلاجة مبا فيها ملفات املكلفني، والتوظيف 

اإللكتروني. 

   يذكر أن املصلحة استطاعت حتصيل جزء من إيراداتها آليا من 

خالل نظام سداد للمدفوعات احلكومية حيث بلغ عدد العمليات 

املنفذة خالل العام املالي 1431/1430هـ بـ 2013 عملية ُحّصل 

من خاللها مبلغ يصل إلى نحو 130 مليون ريال، وهذا النظام 

ميّكن املكلف من تسديد املستحقات املالية املتوجبة عليه جتاه 

املصلحة آلياً عن طريق القنوات املصرفية اخملتلفة التي توفرها 

باستخدام  وذلك  اململكة  في  العاملة  البنوك  جميع  فروع 

املواقع  طريق  عن  أو  املصرفي  الهاتف  أو  اآللي  الصرف  أجهزة 

اإللكترونية للبنوك على شبكة اإلنترنت أو من خالل مراجعة 

البنك نفسه وذلك بعد أن مت االنتهاء من إمتام جميع اخلطوات 

التقنية واإلجراءات الالزمة للربط مع نظام سداد للمدفوعات 

اإللكترونية التابع ملؤسسة النقد العربي السعودي. 

في  اخلدمة  هذه  تطبيق  في  التوسع  املصلحة  وتستهدف     

فروعها كافة قبل نهاية عام 2010، ويأتي ذلك في إطار حرص 

وأكثرها  السبل  أفضل  توفير  إلى  الدؤوب  وسعيها  املصلحة 

تطورا في العمليات املالية واحملاسبية من خالل مواكبة التطورات 

التقنية احلديثة في هذا اجملال واالستفادة من مميزاتها. 

استخدام  وتعليمات  إرشادات  إلى  النظر  املصلحة  ولفتت      

نظام سداد، حيث بإمكان املكلف إجراء عمليات السداد اآللي 

باستخدام الرقم املالي اخلاص به واملكون من 15 خانة والصادر 

له من املصلحة بعد أن قامت املصلحة بتحديث بياناته وربط 

ذلك الرقم بالبيانات احملّدثة وتوفيرها من خالل قناة سداد جلميع 

البنوك التجارية في اململكة ويستطيع املكلف احلصول على 

أكثر من رقم مالي، وذلك لكل نشاط جتاري ضمن كيان قانوني 

مستقل , حيث يتم إصدار أرقام جتارية فرعيه لكل من حساب 

الزكاة ، وحساب ضريبة الدخل ، وحساب لضريبة االستقطاع. 

وأوضحت املصلحة أن هناك طريقتني للسداد: 

قبل  من  حتديدها  مت  املكلف  على  مستحقات  وجود  األولى: 

املصلحة ، فعند قيام املكلف بالسداد من خالل قنوات الصرف 

املتاحة لدى البنوك التجارية، يتم إدخال رقم املفوتر )20( وهو 

الرقم  إدخال  الرقم اخلاص باملصلحة في نظام سداد، ومن ثم 

املالي اخلاص باملكلف وعندها سيتم إظهار املبالغ املستحقة 

على هذا احلساب، وعند التسديد سيتم وصول اإلشعار بشكل 

فوري إلى املصلحة. 

حيث  احلساب:  حتت  دفعة  تسديد  فهي  الثانية:  الطريقة 

كان  سواًء  حسابه  على  املستحقات  حتديد  املكلف  بإمكان 

خالل  ومن  الذاتي  »الربط«  القرار  مبوجب  للضرائب  أو  للزكاة 

احلالة،  هذه  وفي  التجارية  البنوك  لدى  املتاحة  الصرف  قنوات 

يتم إدخال الرقم املفوتر 20 وهو الرقم اخلاص في املصلحة في 

نظام سداد، ومن ثم إدخال الرقم املالي اخلاص به وإدخال املبلغ 

بشكل  اإلشعار  وصول  سيتم  التسديد  وعند  تسديده،  املراد 

فوري إلى املصلحة.

توقيع أول شهادة تصدر من النظام اآللي
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العاملي  »االقتصاد  عنوان  حتت  جاء  التي  العاشر  االقتصادي  جدة  منتدى  أعمال  في  والدخل  الزكاة  شاركت مصلحة 

2020«، وأطلقه األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ، ومثل مصلحة الزكاة والدخل في املنتدى عبد اهلل احلربي مدير فرع 

املصلحة في محافظة جدة ويحيى بن محمد بن عشتل مدير إدارة العالقات العامة املكلف في اإلدارة العامة، ومتثلت 

املشاركة بالرد على استفسارات احلضور عن جباية الزكاة والنظام الضريبي والنظام اآللي الشامل. 

وبلغ عدد املشاركني فــي املنتدى 2684 مشاركا من متحدثني وإعالميني ومنظمني ومختصني من اململكة وخارجها،وحترص 

املصلحة على املشاركة في املنتديات وامللتقيات لنشر الوعي الزكوي والضريبي للجمهور عامة ورجال األعمال خاصة.

قام نائب مدير عام املصلحة للعمليات املساندة األستاذ/ 

املصلحة  لفرع  تفقدية  بزيارة  العواجي  علي  بن  صالح 

بن  عبداهلل  األستاذ/  استقباله  في  وكان  مبحافظة جدة 

واجتمع مع مدير  املكلف  الفرع  احلربي مدير عام  مسفر 

بن  عبداهلل  األستاذ/  املكلفني  خدمات  ومدير  الفرع  عام 

/فهد  األستاذ  التقديري   الفحص  ومدير  الغامدي  سعد 

القحطاني   وناقش معهم كل ما يتعلق بتطوير العمل 

وتلمس احتياج الفرع واإلطالع على املعوقات التي تواجه 

سير العمل . 

ثم استعرض تقريراً إحصائياً موجزاً عن األعمال املنفذة 

آلياً بالفرع ثم قام بجولة على صاالت استقبال املكلفني 

 الزكاة والدخل 
تشارك في أعمال 

منتدى جدة 
مدير العالقات العامة و احلربي خالل املشاركة في املنتدىاإلقتصادي

العواجي يتحدث مع مسئولي فرع جده خالل الزيارة

وتقدمي اخلدمة اآللية  . خصوصاً في املرحلة اجلديدة التي 

بدأت مصلحة الزكاة والدخل معها إحداث نقله متقدمة 

في اإلجراءات والتطوير ، مؤكداً على اهتمام املصلحة في 

عند  ظهرت  التي  والسلبيات  الصعوبات   كافة  معاجلة 

تطبيق البرنامج اآللي  وكشف عن  قرب تطبيق برنامج 

خدمات  تقدمي  إلى  يهدف  الذي  بالفرع  الشامل  احملتوى 

الكترونية بشكل متكامل  ومقدرا للجهود التي يبذلها 

منسوبي الفرع في خدمة املكلفني .

العواجي يزور فرع 
املصلحة بجده
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أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ/ إبراهيم 

خادم  حكومة  توجه  من  انطالقاً  بأنه  املفلح  محمد  بن 

احلرمني الشريفني  جلعل اململكة في مصاف الدول األولى 

استثمارية  بيئة  وخللق  اخلارجية،  لالستثمارات  اجلاذبة 

والدخل  الزكاة  ومصلحة  املالية  وزارة  عملت  منافسة، 

على  إجراء مفاوضات مع مجموعة من الدول بهدف إبرام 

اتفاقيات ثنائية معها لتجنب االزدواج الضريبي حيث يتم 

التفاوض مع إحدى وأربعني دولة متثل الدول التي للمملكة  

معها عالقات جتارية واقتصادية واستثمارية متينة.

 وبني أن عدد االتفاقيات التي استكملت ودخلت حيز النفاذ 

بلغ ثالث عشرة اتفاقية هي: 

تاريخ  النفاذالدولة

1403/4/18هـ      )1983/2/1م(فرنسا

1427/9/8هـ        )2006/10/1م(الصني

1427/10/10هـ    )2006/11/1م(الهند

1427/11/10هـ    )2006/12/1م(باكستان

1428/5/15هـ      )2007/6/1م(النمسا

1428/6/16هـ      )2007/7/1م(ماليزيا

1429/4/25هـ      )2008/5/1م(جنوب إفريقيا

1429/12/3هـ      )2008/12/1م(بريطانيا وايرلندا الشمالية

1429/12/3هـ      )2008/12/1م(كوريا

1430/1/4هـ        )2009/1/1م(اسبانيا

1430/4/5هـ        )2009/4/1م(تركيا

1431/1/15هـ      )2010/1/1م(ايطاليا      

1431/2/17هـ      )2010/2/1م(روسيا

أما عدد االتفاقيات املوقعة ولم تدخل بعد حيز النفاذ فبلغ 

هولندا،  أوزبكستان،  اليونان،  مع   وهي  اتفاقيات  خمس 

بيالروس، وسوريا. 

وبلغ عدد االتفاقيات التي مت استكمال التفاوض بخصوصها 

وبانتظار التوقيع واملصادقة سبع عشرة اتفاقية. 

كما يجري التفاوض اآلن  مع إحدى عشرة دولة  للتوصل 

إلى اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي. 

وذكر أن مصلحة الزكاة والدخل تقوم باإلضافة  إلى اإلعالن  

التجارية   الغرف  مجلس  بإشعار   املصلحة   موقع  على 

بأول  عن   والهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني أوالً 

وإبالغ  لإلحاطة  املفعول  نافذة  أصبحت  التي  االتفاقيات 

املهتمني من رجال أعما ل ومكاتب احملاسبني القانونيني. 

يحدد  مستقراً  قانونياً   إطاراً  االتفاقيات   هذه  وتعتبر 

على  الدول  جميع  حترص  الدول  بني  الضريبية   العالقات 

في  املتمثل  الضريبي  االزدواج  إبرامها، كما تضمن جتنب 

فرض نفس الضريبة  من قبل حكومتني أو أكثر  على الدخل 

الضريبية.  السنة  نفس  خالل  الواحد  للشخص  الواحد 

وهذه االتفاقيات تشجع على تدفق رؤوس األموال األجنبية 

الدول  مع  والشراكة  التعاون  جوانب  وتعزز  اململكة  إلى 

األخرى.  

من أهداف توقيع االتفاقيات جذب 
االستثمارات اخلارجية وخلق بيئة 

استثمارية مناسبة

املفلح: اململكة وقعت 
اتفاقيات مع 13 دولة 
لتجنب االزدواج الضريبي 
مت االعالن عن نفاذها

مدير عام مصلحة الزكاة األستاذ/ إبراهيم املفلح
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ملف

إعداد : حسني الشيخ ومحمد النفيسة وأحمد الطائفي
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أكد مدير إدارة التقنية البنكية في موسسة النقد العربي السعودي املهندس عبد امللك آل الشيخ أن نظام سداد للمدفوعات يعد 

نظاماً متكامالً لتقدمي وعرض الفواتير واملستحقات األخرى وكذلك دوره في خدمة والوطن واملواظن فهو متفرد في هذه الناحية 

مضيفا أن النظام حالياً مطبق بشكل كامل ،واوضح املهندس عبد امللك آل الشيخ في حوار خص به مجلة الزكاة والدخل »أن 

النظام ساهم في تعزيز استخدام التعامالت احلكومية االلكترونية بشكل كبير وذلك لكونه احلل املالئم للدفع امليسر حيث مت 

اعتماده من قبل وزارة املالية لتسديد جميع املستحقات احلكومية،وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع اليكم احلوار التالي:

    بداً لهذا احلوار نأمل من سعادتكم تقدمي نبذة عن سيرتكم الذاتية واملشوار الوظيفي في حياتكم العملية؟

السعودية  الشبكة  فريق  وترأست  البنكية  التقنية  بإدارة  1409هـ  عام  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  في  بالعمل  التحقت 

للمدفوعات، كما قمت باإلشراف على مشروع ربط جميع البنوك احمللية بالشبكة السعودية للمدفوعات ومن ثم البنوك اخلليجية 

والعاملية، وعملت كذلك على تطوير نظام سريع وآلية تطبيقه في السوق احمللي، وحالياً مدير إلدارة التقنية البنكية والتي تقوم 

بتشغيل نظم املدفوعات املالية ومنها سريع والشبكة السعودية للمدفوعات وسداد.

   هل ميكن أن تعطينا نبذة قصيرة عن نظام سداد للمدفوعات، متى بدأ ؟ ما هي األهداف والطموحات ؟ وما هي االجنازات التي 

تتحقق حتى اآلن؟

نظام سداد للمدفوعات »سداد« أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير واملدفوعات 

األخرى إلكترونياً في اململكة العربية السعودية، حيث أن مهمته األساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير واملدفوعات 

تطبيق نظام 
)سداد( بشكل 

كامل في 
التعامالت 
احلكومية 
االساسية

املهند�ض عبدامللك اآل ال�سيخ  لن�سرة )الزكاة والدخل(

املهندس / عبد امللك آل الشيخ
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األخرى عبر جميع القنوات املصرفية في اململكة )فروع البنوك 

وأجهزة الصرف اآللي والهاتف املصرفي واإلنترنت املصرفية(.

جلميع  األسهل  الفني  احلل  ليكون  النظام  هذا  بناء  مت  وقد 

واحد  ارتباط  إلى  املتعددة  االرتباطات  بتقليص  وذلك  األطراف 

سواء للبنوك أو الشركات املفوترة، حيث يعمل سداد كوسيط 

بني الطرفني، ويضمن التنظيم املالي وتوزيع التكاليف والفوائد 

القنوات  خالل  من  فواتيره  جميع  تسديد  من  العميل  ومُيكن 

البنكية املتعددة دون حتديد بنك معني لهذه العمليات والتقليل 

من الوقت واجلهد اللذان كانت تستهلكهما عمليات التسديد 

وذلك  العميل  اخلدمة عن  واحلد من عمليات فصل  التقليدية، 

ودقة  بسرعة  اخلدمة  ملقدمي  التسديد  معلومات  بتوفير 

وذلك  الورقية  النقود  التقليل من حمل  في  واملساعدة  عالية، 

باستخدام قنوات التسديد اإللكترونية املتعددة. أما بالنسبة 

للجهات املفوترة تستفيد من سرعة احلصول على املبالغ املالية 

التي مت تسديدها من قبل العمالء، والتقليل من تعقيدات الربط 

مع عدة بنوك وبالتالي تقليل مصاريف الربط املتعددة، وكذلك 

جميع  مع  املتعددة  املطابقة  عمليات  تكاليف  من  التقليل 

احلد  أيضاً  املركزية،  املطابقة  أن سداد هي جهة  البنوك حيث 

من عمليات إنهاء أو فصل اخلدمة عن العمالء بسبب التأخر في 

وصول عملية التسديد إلى اجلهة، وأخيراً التقليل من الشكاوي 

واالستفسارات الناجتة عن الفروقات في عمليات التسديد. وقد 

مت إنشاء النظام في أواخر 2005م  ومت تدشينه رسمياً في يونيو 

2007م. 

في السابق كانت عملية دفع الفواتير في اململكة تشكل عبئاً 

ثقيالً على املواطنني واملقيمني، حيث أنه قبل إنشاء نظام سداد 

كان هناك حوالي 12إلى 15 مليون ساعة يقضيها العمالء سنوياً 

الثقيل  للعبء  باإلضافة  فواتيرهم  لتسديد  البنوك  فروع  في 

على اجلهات املفوترة والبنوك من حيث اإلنتاجية والتكلفة، وقد 

سعت جهات حكومية وغير حكومية لالستفادة من ترتيبات 

الدفع التي أتيحت لشركتي اخلدمات العامة في السابق، حيث 

قام عدد قليل من البنوك احمللية بتقدمي بعض اخلدمات احملدودة 

لقطاعات حكومية وغير حكومية من أجل كسب السبق في 

تقدمي هذه اخلدمات وحتقيق بعض الفوائد احملدودة. وتفاقمت هذه 

املشاكل بعد خصخصة وحترير قطاع االتصاالت وتقدمي خدمة 

بشكل  الفواتير  عدد  منا  حيث  اململكة،  في  املتحرك  الهاتف 

عدد  املتحرك  الهاتف  خدمة  في  املشتركني  عدد  وجتاوز  كبير، 

املشتركني في خدمة الهاتف الثابت والكهرباء مجتمعني.

 اآلن مع نظام سداد يستطيع أي شخص في اململكة تسديد 

)والعدد  وحكومية  خاصة  جهة  ثمانني  من  ألكثر  مستحقات 

للجهة  شخصياً  الذهاب  إلى  احلاجة  وبدون  حلظياً  تزايد(  في 

املصرفية  القنوات  جلميع  باإلضافة  هذا  نقداً،  والتسديد 

اآللي  الصرف  وأجهزة  املصرفية  اإلنترنت  مثل  اإللكترونية 

والهاتف املصرفي في جميع املصارف العاملة في اململكة بال 

السعودية  العربية  اململكة  سكان  يستطيع  حيث  استثناء. 

العامة  اخلدمات  وفواتير  احلكومية  املستحقات  تسديد جميع 

الدراسة في  رسوم  وتسديد  السفر  تذاكر  قيمة  ودفع  واجلوال 

اجلامعات وأقساط املصارف وبطاقات االئتمان، وخدمات اإلنترنت 

اجنازات  أهم  ومن  سهولة.  وبكل  إلكترونياً  التلفزيون  وقنوات 

النظام بأنه قام بتغيير طريقة التسديد في اململكة واستطاع 

زيادة نسبة تنفيذ العمليات إلكترونياً من 27% فقط في 2003 

قبل تشغيل النظام إلى أكثر من 91% من مجموع العمليات 

يتم تنفذها إلكترونياً.

  تعمل الدولة حفظها اهلل على تفعيل اخلدمات والتعامالت 

احلكومية االلكترونية . ما دور نظام سداد للمدفوعات في هذا 

اجلانب؟

احلكومية  التعامالت  استخدام  تعزيز  في  سداد  نظام  ساهم 

للدفع  املالئم  احلل  لكونه  وذلك  كبير  بشكل  االلكترونية 

جميع  لتسديد  املالية  وزارة  قبل  من  اعتماده  مت  حيث  األيسر 

وضع  في  الفعال  الدور  إلى  باإلضافة  احلكومية،  املستحقات 

وتطوير املقاييس واملعايير الوطنية للدفع والبروتوكوالت اآلمنة 

للتعامل اإللكتروني املالي وتكوين قاعدة هامة لتطوير اخلدمات 

حصول مؤسسة النقد على جائزة احلكومة االلكترونية
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الفواتير  تسديد  عمليات  حدودها  تتعدى  والتي  اإللكترونية 

االعتيادية، ورفع كفاءة القطاع املالي حيث أنه يساعد في وضع 

بنية مالية حتتية للحكومة اإللكترونية مع حتقيق عدة أهداف 

ملؤسسة النقد العربي السعودي من أهمها التكامل فيما بني 

ملا  اململكة  داخل  النقد  والتقليل من حمل  واملفوترين،  البنوك 

فيه من أخطار مثل احتمال تعرضه للتلف أو الضياع، وتوحيد 

مقاييس املدفوعات اإللكترونية و تعزيز الثقة واألمان في الدفع 

اإللكتروني في اململكة، وتوفير احلل املثالي الحتياجات الدفع مما 

ائتها واالستفادة  الدولة لتطوير اجر  حفز قطاعات كثيرة في 

من اخلدمات التي يوفرها النظام.

    متى يتم ربط باقي اجلهات احلكومية بنظام سداد وخاصة 

واجلوازات  املرور  إدارة  مثل  باملواطن  مباشرة  عالقة  لها  التي 

وغيرها؟

مت  ومؤخراً  احلكومية  اجلهات  من  كبيرة  مجموعة  ربط  مت  لقد 

عن  سداد  بنظام  املدنية  واألحول  واجلوازات  املرور  إدارات  ربط 

طريق مركز املعلومات الوطني )الذي تشرف علية وزارة املالية( 

ومت تشغيل اخلدمة تدريجياً مع البنوك احمللية مما يتيح التسديد 

آالف   10 من  أكثر  عبر  واملقيمني  املواطنني  من  أكبر  لشريحة 

صراف آلي وفروع البنوك والهاتف املصرفي واإلنترنت املصرفية 

املالية  ووزارة  واخلاصة.  احلكومية  اجلهات  من  عدد  ربط  وجاري 

تتولى إدارة تأهيل اجلهات احلكومية للربط بالنظام وهي ساعية 

إلكمال جميع اجلهات املتبقية.

   كما هو معلوم يعتمد نظام سداد على الفاتورة أي أن املبلغ 

املطلوب سداده معلوم ومحدد مسبقاً، أما في مصلحة الزكاة 

والدخل فإنها تعتمد في أعمالها  على مبدأ الربط الذاتي أي أن 

املكلف هو الذي يحدد املبلغ املطلوب منه بناًء على نتائج أعماله 

ثم يسدد وفقاً لذلك – تطبق املصلحة بعد ذلك إجراءاتها من 

ناحية التحقق من صحة الربط وصحة املبالغ املسددة وغيرها 

من اإلجراءات- السؤال كيف يتعامل نظام سداد مع هذا الوضع 

مفوترة  جهة  ليست  والدخل   الزكاة  مصلحة  أن  ناحية  من 

باملعنى احلقيقي حيث أنها ال حتدد مسبقاً املبلغ املطلوب من 

الربط  التسديد هو  البداية في  نقطة  إن  بل  املكلف تسديده 

الذي يجريه املكلف على نفسه؟

بني سداد بطريقة مرنة جداً بحيث يكون باستطاعته مواجهة 

الطلب في السوق على منتجات الدفع اخملتلفة وتطوير نوعية 

اخلدمة  كانت  حيث  مختلفة،  لقطاعات  املقدمة  اخلدمة 

إلكترونياً  الفواتير  ودفع  عرض  خدمة  عن  عبارة  األساسية 

ثم مت طرح خدمة  اخملتلفة،  البنكية  القنوات  عن طريق جميع 

الدفع املسبق بدون وجود فاتورة، وخدمة اإليصاالت اإللكترونية 

املسبقة الدفع. فهنا يكون التعامل مثل التعامل مع اجلهات 

فواتير  رفع  يتم  ال  أنه  املسبقة حيث  الدفع  تقدم خدمة  التي 

وإمنا يقوم عميل النظام بتحديد املبلغ املراد تسديده وهو ما مت 

وفد اململكة اثناء حضوره حفل جائزة احلكومة االلكترونية لدول مجلس التعاون
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استخدامه لدفع مستحقات مصلحة الزكاة والدخل. 

 توجد عالقة تعاونية وترابط بني مصلحة الزكاة ونظام سداد 

بهذا  املرتبطة  احلكومية  املصالح  أوائل  املصلحة من  أن  حيث 

النظام . فهل ميكن إبراز أهم جوانب هذه العالقة؟

بالفعل فإن املصلحة من أوائل اجلهات املهتمة بالربط مع نظام 

سداد وكانت عضواً فعاالً في جميع اللقاءات التي أقامها سداد 

خدمات  بتطوير  منها  االستفادة  مت  والتي  احلكومية  للجهات 

تناسب هذه اجلهات، ومالحظات فريق العمل في املصلحة كان 

اجلهات  تناسب  جديدة  دفع  منتجات  تطوير  في  كبير  أثر  لها 

وكبر  فواتير  وجود  عدم  على  تقوم  والتي  للمصلحة  املماثلة 

األخرى  باجلهات  مقارنة  عددها  وقلة  املسددة  املبالغ  حجم 

املرتبطة بسداد.

   هل هناك أنظمة عاملية مشابهة لنظام سداد للمدفوعات ؟ 

ومبا ذا يتميز عن غيره من األنظمة في هذا اجملال ؟

ينفرد سداد دولياً لكونه نظاماً متكامالً لتقدمي وعرض الفواتير 

دوره كخدمة وطنية فهو متفرد  األخرى وكذلك  واملستحقات 

في هذه الناحية كما يوجد عدة أنظمة توفر خدمات مشابهة 

لنظام سداد ولكن تختلف عنها بعدم وجود مركزية في الربط، 

استراليا  في  يوجد  سداد  لنظام  مشابه  نظام  اقرب  ولكن 

املبلغ  عرض  عملية  هو  سداد  نظام  مييز  ما  ولكن  وسويسرا  

عن  املنقطعة  اخلدمة  يعيد  مما  الفوري  واإلبالغ  تسديده  املراد 

العميل خالل ثواني من عملية التسديد ألغلب اجلهات املرتبطة 

بالنظام.

  متى تتوقعون تطبيق نظام سداد للمدفوعات بشكل كامل 

في التعامالت؟

سداد مطبق اآلن بشكل كامل في التعامالت األساسية، حيث 

يتم معاجلة ما يفوق 6 ماليني عملية شهرياً حيث مت ربط أغلب 

اجلهات احلكومية بنظام سداد وقريباً عدد من شركات اخلدمات 

التعامالت  جميع  على  النظام  تطبيق  ناحية  ومن  العامة 

احلكومية فهذا موضوع يتعلق باجلهة احلكومية نفسها، حيث 

أنها هي املسئولة عن تطبيقها داخلياً على جميع تعامالتها 

جهة  ألي  الداخلية  اإلجراءات  تغيير  على  قدرة  لسداد  وليس 

أشيد  أن  ويسرني  ذلك،  احتاجت  إن  مبساعدتها  نقوم  ولكن 

بجهود وزارة املالية التي قامت بإنشاء مكتب فني خاص يساعد 

كل جهة حكومية على ربط جميع اخلدمات مع سداد. 

  نود التعليق على جتربة إصدار نشرة ) الزكاة والدخل ( ورأيكم 

في املواضيع التي تطرحها؟

املصلحة  بدور  للتعريف  النشرة  هذه  تصدر  بأن  جيدة  بادرة 

العالقة  ذات  التطورات  على  الضوء  وتسليط  وأنشطتها، 

بأنظمة الزكاة، إضافة إلى نشر التعليمات واإلرشادات اخلاصة 

وتثقيف  املكلفني  وعي  مستوى  رفع  في  يسهم  مما  باجلباية 

به  تضطلع  الذي  الهام  االجتماعي  بالدور  عام  بشكل  اجملتمع 

املصلحة.

   هل من كلمة أخيرة لسعادتكم تختمون بها هذا اللقاء؟ 

لتعريف  اللقاء  هذا  على  والعرفان  الشكر  بجزيل  لكم  أتقدم 

القراء الكرام بنظام سداد للمدفوعات ودوره في تسهيل عملية 

دفع الفواتير واملدفوعات عبر كافة القنوات املصرفية.

»�سداد« ينفرد دوليًا كونه نظامًا 

متكامالً لتقدمي وعر�ض الفواتري 

وامل�ستحقات الخرى

ربط جمموعة من اجلهات احلكومية 

بنظام �سداد عن طريق مركز 

املعلومات الوطني يف وزارة املالية

جائزة االمم املتحده التي حصل عليها سداد

تعزيز استخدام تسديد الفواتير عن طريق نظام سداد والقنوات البنكية
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التعامالت  إلى  كبيرة  أهمية    - اهلل  رعاها   – الدولة  تولي 

الدولة  أجهزة  مواكبة  ضرورة  وإلى  احلكومية  اإللكترونية 

وتفعيلها  احلديثة  واألدوات  املفاهيم  وتبني  للتطورات 

لهذا  ملا  املعلومات،  مجتمع  إلى  التحول  عملية  يدعم  مبا 

احلياة.  مناحي  مختلف  على  إيجابية  أثار  من  التحول  

فالتعامالت اإللكترونية تؤدي  إلى زيادة الكفاءة والفاعلية، 

ورفع إنتاجية القطاع العام واخلاص، وحتسني مستوى تقدمي 

وبالتالي دعم  واألفراد،  األعمال  اخلدمات احلكومية لقطاع 

النمو االقتصادي وزيادة الناجت احمللي اإلجمالي. لتحقيق ذلك  

وضعت الدولة اخلطط، وخصصت املوارد، وأنشئت األجهزة، 

للمملكة  يكفل  مبا  املؤمترات  وعقدت  املشاريع،  وأقامت 

بني  إلى موقع متقدم  اإللكترونية   التعامالت  في  الوصول 

الدول األخرى. 

ما هي التعامالت اإللكترونية احلكومية:
التكاملي  االستخدام  هي  احلكومية  اإللكترونية  التعامالت 

الفعال جلميع تقنيات املعلومات واالتصاالت، لتسهيل وتسريع 

بينها،  وفيما  احلكومية  اجلهات  داخل  عالية  بدقة  التعامالت 

وبني اجلهات احلكومية وقطاع األعمال، وبني اجلهات احلكومية 

واألفراد. 

اجلهات  في  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  تطبيقات  وتنقسم 

احلكومية في اململكة إلى ثالثة أقسام رئيسة، هي: 

-   تطبيقات منتشرة في جميع اجلهات احلكومية )التطبيقات 

املالية،  واألنظمة  املوظفني،  شؤون  أنظمة  مثل:  النمطية(، 

وأنظمة حفظ امللفات، وغيرها. 

-    تطبيقات مشتركة بني عدد من اجلهات احلكومية، كنظام 

طلبات االستقدام. 

 - تطبيقات خاصة باجلهة احلكومية. 

في  احلكومية  اإللكترونية  التعامالت  من  األهداف 
اململكة:

مبادرة  خالل  من  حتقيقها  ليتم  أهداف  عشرة  حتديد  مت  لقد 

اخلمس  خالل  اململكة  في  احلكومية  اإللكترونية  التعامالت 

مجموعات  ثالث  في  األهداف  هذه  وتندرج  القادمة،  سنوات 

كما يلي: 

توفير خدمات أفضل بنهاية عام 2010م:
الكترونية  )150( خدمة  العالية  األولوية  ذات  اخلدمات  -توفير 

مبستوى راق من اجلودة. 

-توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمني وعلى 

مستوى عال من األمان. 

مدار  على  للجميع  احلكومية  اخلدمات  إلى  الوصول  -إتاحة 

الساعة من أي مكان داخل وخارج اململكة. 

االلكترونية  احلكومية  اخلدمات  استخدام  مستوى  -حتقيق 

بنسبة 75% من املستخدمني. 

اخلدمات  عن  املستخدمني  لرضا   %80 نسبة  -حتقيق 

االلكترونية. 

القطاع  في  والفعالية  الكفاءة  مستوى  زيادة 
احلكومي

-استخدام الوسائل االلكترونية في جميع املراسالت الرسمية 

املمكنة بني اجلهات احلكومية. 

-إتاحة وصول أي من اجلهات احلكومية إلى كل املعلومات التي 

حتتاجها في اجلهات األخرى وضمان عدم تكرار حفظ املعلومات 

في أكثر من جهاز حكومي. 

التي  واخلدمات  السلع  من  احلكومية  املشتريات  -تأمني 

االلكتروني  النظام  خالل  من  معقول  حد  عن  تكلفتها  تزيد 

للمشتريات احلكومية. 

املساهمة في رخاء وازدهار الوطن
اململكة من خالل  املعلوماتي في  بناء اجملتمع  -املساهمة في 

نشر املعرفة واستخدام اخلدمات االلكترونية. 

-املساهمة في حتسني استغالل موارد وأصول الوطن من خالل 

رفع مستوى إنتاجية اجملتمع بجميع شرائحه. 

 : اإللكترونية  التعامالت  مجال  في  احلكومية  املشاريع  أهم  ومن 

ومشروع  )يّسر(،  احلكومية  اإللكترونية  التعامالت  برنامج 

الوطني  واملركز  احلكومية،  اإللكترونية  التعامالت  شبكة 

احلكومية،  النمطية  األنظمة  ومبادرة  الرقمي،  للتصديق 

في  ونتوسع  للمدفوعات.  سداد  ونظام  اإللكترونية،  النشرة 

هذا امللف في نظام سداد للمدفوعات.  
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نظام سداد
النقد  مؤسسة  أنظمة  أحد  هو  للمدفوعات  سداد  نظام 

الفواتير  ودفع  لعرض  مركزي  نظام  وهو  السعودي،  العربي 

واملدفوعات األخرى إلكترونياً في اململكة العربية السعودية، 

حيث أن مهمته األساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع 

الفواتير واملدفوعات األخرى عبر جميع القنوات املصرفية في 

اململكة )فروع البنوك وأجهزة الصرف اآللي والهاتف املصرفي 

واإلنترنت املصرفية.(

اخلدمات التي يقدمها نظام سداد:
- خدمة تقدمي الفواتير ودفعها إلكترونيا. 

- خدمة الدفع املسبق بدون فاتورة )مثل بطاقة الهاتف املسبق 

الدفع(. 

- إشعار آلي بدفع املبلغ املفوتر عن طريق سداد. 

- جتميع املبالغ املدفوعة للمفوتر من جميع البنوك املرتبطة 

مع سداد وحتويلها إلى حساب املفوتر. 

- تقارير دورية للمفوترين والبنوك عن عمليات الدفع والتحويل 

ومطابقة احلسابات. 

معرفة  من  ميكنهم  واملفوترين  للبنوك  إلكتروني  موقع   -

ويسمح  بسداد  املرتبطة  العمليات  تفاصيل  جميع  ومتابعة 

لهم بإرسال الشكاوي أو االستفسارات. 

- عند ربط اجلهة احلكومية مع سداد سيتم ربطها مع جميع 

الفرع،   ( املتاحة  قنواتها  كل  واستخدام  السعودية  البنوك 

الصراف اآللي، الهاتف املصرفي... إلخ( بدون استثناء. 

واستفسارات  اتصاالت  الستقبال  العمالء  خدمات  مركز   -

البنوك واملفوترين. 

- يستطيع أي شخص في أي مكان في اململكة أو حتى خارج 

اململكة أن يستخدم خدمة سداد بدون تسجيل مسبق في 

سداد. 

دفع الفواتير عن طريق سداد
فواتيرهم  تسديد  املفوترة  اجلهات  عمالء  يستطيع  حالياً 

ومدفوعاتهم األخرى من خالل نظام سداد عبر جميع القنوات 

البنكية املتاحة، وهي:-

- فروع البنوك 

- أجهزة الصرف اآللي 

- اإلنترنت املصرفية 

- الهاتف املصرفي 

املنافع التي يعود بها نظام سداد على العمالء 
التسديد  عمليات  في  املستهلك  الوقت  من  التقليل   -

االعتيادية 

- احلصول على رسائل تذكيرية خاصة بالفواتير 

- املرونة في عمليات التسديد 

- احلد من عمليات فصل اخلدمة عن العميل 

- املساعدة في التقليل من حمل النقود الورقية 

- مكان واحد جلميع الفواتير 

على  سداد  نظام  بها  يعود  التي  والفوائد  املنافع 
االقتصاد الوطني

- زيادة اإلنتاجّية بسبب زيادة فّعالّية أساليب العمل وتخفيض 

الوقت الضائع 

- التوفير في مصاريف الربط مع عدة جهات 

- تطوير املقاييس واملعايير الوطنية للدفع 

- قاعدة لنشر اخلدمات اإللكترونية 

- بنية حتتية للحكومة اإللكترونية 

السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  شجعت  ملاذا 
املدفوعات االلكترونية:

للتقليل من حمل  السعودي  العربي  النقد  هدفت مؤسسة 

اإللكترونية،  النقد وذلك باستخدام نظام سداد للمدفوعات 

وذلك خلطورة حمل النقد الحتمال تعرضه للسرقة أو التلف 

أو الضياع. مع نظام سداد اإللكتروني لن يكون هناك حاجه 

حلمل النقد والتوجه لفروع البنوك أو مكاتب املفوترين للقيام 

بعمليات التسديد االعتيادية. 

يقلل نظام سداد تكاليف املفوترين 
ميكن للجهات املفوترة أن تتوّقع تكلفة أقل مع سداد من عدة 

نواحي أهمها: 

على  اإلنفاق  النخفاض  الرأسمالية  املصروفات  انخفاض   -

البنية التحتية وبرامج احلاسب اآللي. 

البشرية  املوارد  عدد  لتدّني  التشغيل  مصروفات  انخفاض   -

إلكترونياً  وتسديدها  الفواتير  تقدمي  نظام  إليها  يُلّزم  التي 

وتشغيله ومساندته.    

- تسريع عملية حتصيل الفواتير وبالتالي انخفاض رأس مال 

التشغيل. 

إقامة  من  بدالً  وحيدة-  ارتباط  نقطة  في  التعامل  انحصار   -

نقطة ارتباط منفصلة مع كّل من البنوك على حدة. 

- انخفاض تكاليف إجراءات تسوية احلسابات.  

تسديد  مهل  متديد  بسبب  اخلدمة  فصل  حاالت  انخفاض   -

الفواتير. 

- انخفاض عدد مندوبي خدمات العمالء النخفاض عدد العمالء 
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الذين يسّددون فواتيرهم في مواقع املفوترين. 

كيف يتم ربط املفوترين مع سداد

لضمان االنضمام األسرع واألمثل لسداد، على اجلهة املفوترة 

والتي  وتسديدها  الفواتير  لتقدمي  اخلاصة  اخلطوات  تنفذ  أن 

وتطبيق جميع هذه  أساسية،   ثماني خطوات  تشتمل على 

اخلطوات هو مسئولية اجلهة املفوترة مبساعدة وحدة االرتباط 

بسداد، واخلطوات الثماني هي: 

1. حتليل تفصيلي

2. تخطيط االرتباط مع سداد 

3. تقييم متطلبات األعمال

4. التطوير والتنفيذ

5. االختبار

6. تخطيط التحول إلى االرتباط 

7. التدريب

8. اإلطالق

هل يجب أن ميتلك الشخص حساب في بنك معني 
ليتمكن من دفع الفواتير نقداً في أحد فروعه:

بقبول  اململكة  بنوك  بالِتعميم على جميع  املؤسسة  قامت 

تسديد الفواتير في جميع فروعها من قبل أي شخص سواء 

كان من عمالء هذا البنك أو غيره، فليس من الضروري أن يكون 

الشخص عميالً للبنك الذي يتم تسديد الفاتورة لديه.

كيف يعمل نظام سداد: 
في  إلى سداد  الفاتورة  عن  موجزة  املفوتر معلومات  1.يرسل 

موعد محدد.

في  ويحفظها  املتلقاة  املعلومات  صحة  من  سداد  يتأكد   .2

قاعدة بياناته.

املعلومات  في  موجودة  مشاكل  بأي  املفوتر  سداد  يبلغ   .3

املستقبلية.

)الفواتير( من خالل  الفاتورة  املعلومات عن  العميل  4. يطلب 

والصراف  املصرفي  والهاتف  الفرع   ( البنكية  القنوات  إحدى 

اآللي ومواقع البنوك على اإلنترنت(. 

5. يرسل البنك ) أو أي قناة تسديد أخرى( الطلب إلى سداد.

إلى  بياناته ويرسلها  املعلومات من قاعدة  6. يسترجع سداد 

العميل. 

7. يختار العميل الفاتورة )الفواتير( الواجبة السداد. 

8. يخصم البنك املبلغ من حساب العميل ويؤكد العملية. 

من  الوارد  التأكيد  على  بناًء  بياناته  قاعدة  سداد  يحدث   .9

البنك.

10. يلغ سداد املفوتر املعني بالتسديد فوراً. 

11. في آخر اليوم، يرسل سداداملبالغ املسدده بواسطة نظام 

سريع. 

12. في آخر اليوم، يتلقى املفوترون تقارير التسوية من سداد 

وفيها تفاصيل العمليات املنجزة بواسطة سداد. 

13. يعدل سداد وضع الفواتير إلى »مدفوعة«. 

 تبنت ودعمت مصلحة الزكاة والدخل فكرة سداد منذ بدايته 

تسعى  تطويرية  خطوات  عدة  من  مهمة  خطوة  باعتباره 

املصلحة لتحقيقها نحو تفعيل مفهوم احلكومة اإلليكترونية 

التي  باخلدمات  واالرتقاء  العمل  إجراءات  وتبسيط  لتسهيل 

تقدمها املصلحة للمكلفني واجلهات ذات العالقة.

 

  وقد سعت املصلحة في إمتام الربط التقني مع نظام سداد 

للمدفوعات احلكومية وتطوير إجراءات وأنظمة العمل ، إلتاحة 

لعموم  تقدمها  التي  اخلدمات  منظومة  ضمن  اخلدمة  هذه 

املكلفني.

ويأتي ذلك من خالل متكني جميع عمالئها الكرام حالياً في إدارة 

فروع  كافة  في  وقريبا  وفرع جدة  الرياض  وفرع  املكلفني  كبار 

املستوجبة  املالية  املستحقات  تسديد  من  األخرى  املصلحة 

عليهم جتاه املصلحة آلياً عن طريق القنوات املصرفية اخملتلفة 

وذلك  اململكة  في  العاملة  البنوك  جميع  فروع  توفرها  التي 

عن  أو  املصرفي  الهاتف  أو  اآللي  الصرف  أجهزة  باستخدام 

من  أو  االنترنت  شبكة  على  للبنوك  االلكتروني  املوقع  طريق 

خالل مراجعة البنك نفسه.

كيفية تسديد املستحقات اليكترونياً:
ميكن للمكلف املسجل في مصلحة الزكاة والدخل واحلاصل 

القنوات  طريق  عن  التسديد   ، به  اخلاص  املالي  الرقم  على 

اإلليكتروني،  البنك  موقع  اآللي،  الصراف  )أجهزة  اإللكترونية 

الهاتف املصرفي( حيث يتم احلسم املباشر من حسابه لدى 

البنك.

باستخدام  البنوك  لدى  نقداً  الدفع  للمكلف  ميكن  كما 

النموذج اخلاص بذلك وتقدميه إلى البنك والتسديد نقداً أو عن 

طريق احلسم املباشر من حسابه لدى البنك.

طريقة التسديد باستخدام أجهزة الصراف اآللي:
1- إدخال بطاقة الصراف اآللي باجلهاز ثم إدخال الرقم السري 

كيف يسدد مكلفو المصلحة 
مستحقاتهم باستخدام نظام سداد
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اخلاص.

2- اختيار خدمة سداد من القائمة الرئيسية.

)رقم  املفوتر  قائمة  من  والدخل  الزكاة  مصلحة  3-اختيار 

املصلحة 20(.

4-إدخال الرقم املالي الذي مت إصداره من قبل املصلحة واملكون 

من 15 خانة.

وجود  حالة  في  الشاشة  على  الظاهر  املبلغ  تسديد  5-ميكن 

مبالغ مستحقة ، أو من املمكن تسديد املبلغ الذي مت حتديده 

من قبل املكلف نفسه.

طريقة التسديد باستخدام اإلنترنت:
1-استعراض املوقع اإلليكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

2-إدخال اسم املستخدم اخلاص بك والرمز السري.

3-اختيار خدمة سداد الذي يوفرها موقع البنك.

4-اختيار سداد الفاتورة املوجودة في قائمة الفواتير اخلاصة بك 

والتي لم يتم تسديدها.

5-في حالة عدم ظهور الفاتورة املراد تسديدها، قم بتسجيل 

 ، بك  اخلاص  املالي  الرقم  إدخال  طريق  عن  اجلديدة  الفاتورة 

وإدخال رقم املصلحة لدى سداد )20(.

حتت  دفعة  تسديد  أو   ، الفاتورة  قيمة  تسديد  6-باإلمكان 

حساب املستحقات من خالل اإلقرار املُعد من قبلك.

بك  اخلاص  بامللف  الفاتورة  هذه  معلومات  حفظ  7-بإمكانك 

املرات  في  الفاتورة  هذه  تفاصيل  لك  وستظهر  البنك.  في 

القادمة.

كلمة  على  اضغط   ، املبلغ  تسديد  على  املوافقة  حال  8-في 

»دفع الفاتورة« ثم تأكيد العملية.

طريقة التسديد باستخدام الهاتف املصرفي:
1-االتصال بالرقم اجملاني اخلاص بالبنك الذي تتعامل معه.

2-إدخال رقم احلساب والرمز السري ثم اختيار خدمة سداد.

3-اختيار املدفوعات احلكومية ثم أدخل الرقم املالي اخلاص بك 

والصادر من املصلحة

4-في حالة وجود مبلغ مستحق على الرقم املالي سيتم إبالغك 

به، وميكنك تسديد دفعة مقدمة حتت حساب املستحقات من 

خالل اإلقرار املُعد من قبلك.

طريقة التسديد من خالل فرع البنك الذي تتعامل معه:
1-تعبئة منوذج التسديد رقم )سداد1( ، وميكن احلصول عليه 

صاحب  من  وتوقيعه  باملصلحة  املكلفني  خدمات  إدارة  من 

الصالحية.

2-زيارة البنك وتقدمي النموذج موضحا به الرقم املالي واملبلغ. 

الهدف الرئيس للمشروع 
اجلهات  من  عدد  اكبر  ربط  هو  للمشروع  الرئيسي  الهدف 

النقد  ملؤسسة  التابع  للمدفوعات  سداد  بنظام  احلكومية 

العربي السعودي لتطوير وتسريع آلية تسديد رسوم اخلدمات 

بتوفير  احلكومية للمستفيدين منها من مواطنني ومقيمني 

أحدث  على  تعتمد  اإللكتروني  للدفع  وموثوقة  آمنة  قنوات 

التقنيات املعلوماتية في هذا اجملال، وعن طريق جميع البنوك 

احمللية ومبختلف وسائل التسديد. 

أهمية املشروع جلميع األطراف
رسوم  تسديد  عملية  تسهيل  في  املشروع  أهمية  تكمن 

للدفع  وموثوقة  آمنة  قنوات  بتوفير  وذلك  احلكومية  اخلدمات 

جميع  طريق  عن  السنة  مدار  على  وقت  أي  وفي  اإللكتروني 

إلى  باإلضافة  البنكية،  القنوات  ومبختلف  احمللية  البنوك 

مثل  اخلدمات  لبعض  التجديد  بتواريخ  اإلشعار  توفير خدمة 

مقدماً  اخلدمات  رسوم  تسديد  وإمكانية  واإلقامات  الرخص 

قبل استحقاقها.كذلك تقليل تكلفة تطوير وتشغيل النظم 

وتسهيل  والبنوك  احلكومية  اجلهات  على  للتحصيل  اآللية 

أعمال املراقبة املالية واحملافظة على املال العام. 

سداد  بنظام  ربطها  مت  التي  احلكومية  اجلهات 
للمدفوعات

في  املتمثلة  املشروع  من  األولى  املرحلة  من  االنتهاء  مت  لقد 

)تسديد  والكهرباء  املياه  وزارة  ربط 37 جهة حكومية ومنها 

)تسديد  والصناعة  التجارة  ،وزارة  اخلدمات(  ورسوم  الفواتير 

والدخل  الزكاة  مصلحة  التجاري(،  السجل  خدمات  رسوم 

اجلمارك  مصلحة   ، والضريبة(  الشرعية  الزكاة  )تسديد 

املدينة  منطقة  أمانة  اجلمركية(،  اإلجراءات  رسوم  )تسديد 

مدينة  أمانة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد  املنورة 

العاصمة  أمانة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد  الرياض 

املقدسة )تسديد رسوم اخلدمات واخملالفات)، أمانة محافظة 

املنطقة  أمانة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد  جدة 

مشروع تطوير وتسريع آلية 
تسديد رسوم الخدمات  الحكومية 
إلكترونيًا  عن طريق ربط الجهات 

الحكومية مع نظام سداد
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أخبار عن نظام سداد للمدفوعات

•  مت اختيار نظام سداد للمدفوعات »سداد« من قبل هيئة األمم 

املتحدة الستالم جائزة اخلدمة العامة عن فئة »حتسني تقدمي 

اخلدمات« لعام2008  ملنطقة غرب آسيا، و ذلك عن دوره  في 

تطوير اخلدمة العامة في اململكة العربية السعودية ، وعن 

االجنازات التي حققها النظام في تطوير أساليب املدفوعات. 

العاملية  أبرز اجلوائز  العامة  تعد جائزة األمم املتحدة للخدمة 

اإلجنازات  أنها تسهم في دعم  اجملال، حيث  لالمتياز في هذا 

اإلبداعية و املساهمات التي تتم من قبل املؤسسات اخلدمية 

العامة  اخلدمة  تقدمي  تطوير  في  دور  لها  التي  احلكومية 

الوضوح  دور  تعزيز  إلى  العالم، كما تهدف  أنحاء  في جميع 

واالحترافية في هذا القطاع. 

•  حصل نظام سداد للمدفوعات على املركز األول في جائزة 

اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  اإللكترونية  احلكومة 

وذلك  2009م  لعام  اإللكتروني  االقتصاد  فئة  عن  العربية 

احمللي  االقتصاد  على  النظام  به  قام  الذي  الكبير  للتأثير 

للمملكة وفتح مجاالت االستثمار جلهات مختلفة

• مت مؤخراً ربط وزارة الداخلية )اجلوازات ، الوافدين ، االستقدام 

،املرور، املركبات ، رخص السير ،األحوال املدنية( و ذلك عن طريق 

مركز املعلومات الوطني )الذي تشرف علية وزارة املالية( ومت 

تشغيل اخلدمة تدريجياً مع البنوك احمللية مما يتيح التسديد 

لشريحة أكبر من املواطنني واملقيمني عبر أكثر من 10 آالف 

اإلنترنت  و  املصرفي  الهاتف  و  البنوك  فروع  و  آلي  صراف 

املصرفية و جاري ربط عدد من اجلهات احلكومية و اخلاصة.

من  مفوتر   80 سداد  بنظام  املرتبطني  املفوترين  عدد  بلغ   •

مختلف القطاعات حكومية و غير حكومية مثل اخلدمات 

املصارف  وأقساط  اجلامعات  و  الطيران  و  واجلوال  العامة 

و  التلفزيون  وقنوات  اإلنترنت  وخدمات  االئتمان،  وبطاقات 

العدد في تزايد و 13 بنك محلياً. 

منطقة  أمانة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد  الشرقية 

تبوك )تسديد رسوم اخلدمات واخملالفات(، أمانة منطقة حائل 

جازان  منطقة  أمانة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد 

وتقنية  االتصاالت  هيئة  واخملالفات(،  اخلدمات  رسوم  )تسديد 

املعلومات، البنك الزراعي العربي السعودي، البريد السعودي، 

الهيئة  واملقاييس،  للمواصفات  السعودية  العربية  الهيئة 

العامة للسياحة واآلثار، البنك السعودي للتسليف واالدخار. 

وقد مت االنتهاء من  ربط إدارات اجلوازات واألحوال املدنية واملرور 

وذلك لتنفيذ 7 خدمات تتمثل في رسوم جوازات السعوديني 

واإلقامة لألجانب، األحوال املدنية تسديد رسوم اخملالفات، املرور 

للمخالفات ورسوم رخص القيادة ورخص املركبات. 

التعاون بني برنامج التعامالت احلكومية اإللكترونية 
– يّسر- ومشروع تطوير وتسريع آلية تسديد رسوم 

اخلدمات  احلكومية إلكترونياً
 – اإللكترونية  احلكومية  التعامالت  برنامج  بني  التعاون  يتم 

اخلدمات   رسوم  تسديد  آلية  وتسريع  تطوير  ومشروع  يّسر- 

احلكومية إلكترونياً في االستعمال املشترك لشبكة احلكومة 

يسر،  برنامج  عليها  ويشرف  اإللكترونية  للتعامالت  اآلمنة 

وكذلك في بناء بوابة موحدة للدفع اإللكتروني يتم بناؤها من 

مستقبال  وتتاح  بسداد  احلكومية  اجلهات  ربط  مشروع  قبل 

لبرنامج يسر. 

اآللية املتبعة لتنفيذ املشروع 
الغرض  لهذا  متخصص  مكتب  بإنشاء  املالية  وزارة  قامت 

واستقطاب كوادر مؤهلة إلدارة املشروع وذلك لضمان متابعة 

بتوقيع  الوزارة  قامت  كما  به،  العمل  سير  وحسن  التنفيذ 

اجلهات  لربط  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  مع  اتفاقية 

كافة  املالية  وزارة  تتحمل  أن  على  سداد  بنظام  احلكومية 

املالية.  عمليات  رسوم  فيها  مبا  ذلك  على  املترتبة  االلتزامات 

كما قامت الوزارة بتوفير كافة املتطلبات واالحتياجات الالزمة 

للمشروع جلميع اجلهات احلكومية املستهدفة باملشروع والتي 

تشمل توفير األجهزة والتطبيقات الالزمة لعملية االنضمام 

الالزمة  البرامج  وتطوير  حكومية  جهة  لكل  سداد  إلى 

وتطوير  لسداد  وإرسالها  املستحقات  بيانات  الستخالص 

بيانات  استالم  بعد  اجلهة  بيانات  لتحديث  الالزمة  البرامج 

الدفع من سداد وتوفير سبل الربط بعد التنسيق مع شركة 

البنوك  طريق  عن   PKI ال  وشهادات  السعودية  االتصاالت 

وتدريب الفنيني في اجلهات احلكومية على استخدام األنظمة 

وتقدمي الدعم الفني للجهات احلكومية ملدة ثالث سنوات. 

تسليم جائزة احلكومة االلكترونيه لدول اخلليج في عمان



32

وجه معالي وزير املالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف بالتطبيق 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 
القعدة  ذو  بلغت خالل شهر  بينما  )304( عملية،  القعدة  ذو  العمليات خالل شهر  بلغ عدد  إذ  املاضية،  خالل األشهر 
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 جناح تطبيق النظام

د. العساف 
يوجه بالتطبيق 
الكامل لنظام 
«سداد » على 
جميع إيرادات 

املصلحة 
وزير املالية د/ إبراهيم العساف
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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 والدخل على درب التطور والتحديث املستمر فإننا 

نستهدف من هذه الزاوية تطوير املعرفة للزمالء من منسوبي املصلحة وإطالع أكبر 

عدد ممكن من مكلفي املصلحة على سمات التحديث في شئون الضرائب



35

»األعمال  دورة  استعراض  العدد  هذا  في  نواصل   

عقدت  والتي  ضريبياً«  معها  والتعامل  واملتوسطة  الصغيرة 

والتعاون  التنمية  ملنظمة  التابع  الضريبي  التدريب  مركز  في 

االقتصادي في أنقرة، تركيا، في الفترة من 16-22 / 2009/11م، 

العدد  في  استعرضنا  املصلحة.  من  مشاركون  وحضرها 

باألعمال  يتعلق  فيما  احلديثة  الضريبية  اإلدارة  ميزات  السابق 

وهي  الضريبية  اإلدارة  أعمال  أهم  وبينا  واملتوسطة،  الصغيرة 

وتسجيلهم،  املكلفني(  معرفة  للنظام)  وفقاً  املكلفني  حتديد 

والربط والتحصيل والفحص، ومنع ومكافحة التهرب والغش. 

واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  قطاع  أهمية  استعرضنا  كما 

في  األكبر  هو  القطاع  هذا  أن  ناحية  من  الوطني  لإلقتصاد 

للوظائف،  واستحداثاً  ديناميكية  األكثر  وهو  بلد  أي  إقتصاد 

االلتزام  أعباء  تخفيف  على  اخملتصة  اجلهات  تعمل  أن  وضرورة 

خاص،  بشكل  القطاع  هذا  وعلى  عام  بشكل  املكلفني  على 

هذا  في  املنتشر  النقدي  االقتصاد  خطورة  استعرضنا  كما 

القطاع على اإليرادات الضريبية وضرورة احتوائه، كما تطرقنا 

إلى كيفية تعامل مصالح الضرائب مع اخملالفات وضرورة توفر 

أسلوب هيكلي للتعامل مع اخملالفات بأن يتم حتديد املكلفني 

والتعامل  التي تدعوهم للمخالفة   اخملالفني، وحتليل األسباب 

مع اخملالفات وفقاً للخطط التي توضع لذلك.

التي  الفحص  أساليب  سنستعرض  فإننا  العدد  هذا  في  أما 

تطبقها مصالح الضرائب على األعمال الصغيرة واملتوسطة، 

النقدي  الرصيد  وأسلوب  املال،  رأس  مقارنة  أسلوب  وأهمها: 

في  احلقيقية(  )غير  الوهمية  األرقام  فحص  وتطبيق  السالب 

حسابات املكلف، وأسلوب معدل الربح. كما نستعرض أهمية 

فحصه  ميكن  حتى  املكلف  نشاط  طبيعة  معرفة  وضرورة 

بشكل مالئم، لذلك نستعرض أنواع نشاطات املكلفني بشكل 

عام، والعالقات الرئيسة وجوانب الفحص اخلاصة بكل نوع. 

مع  الضرائب  مصالح  تطبقها  التي  الفحص  أساليب  أهم 

األعمال الصغيرة واملتوسطة هي اآلتي: 

 Capital Comparison 1- أسلوب مقارنة رأس املال

 Negative Cash Balance 2- اسلوب الرصيد النقدي السالب

  Method

 Percentage Mark-up Method 3- اسلوب معدالت الربح

أسلوب مقارنة رأس املال

Capital Comparison 

األوضاع املالئمة لتطبيق هذا األسلوب: 

•  سجالت املكلف غير كاملة أو غير كافية أو ال ميكن االعتماد 

عليها. 

•  وجود معامالت نقدية كبيرة. 

ال  قليل  دخل  يقابلها  املكلف  لدى  متراكمة  كثيرة  أصول    •

يتناسب معها. 

تطبيق األسلوب: 

•  رأس املال في بداية السنة املالية 

    )+( أو )-( 

•  التعديالت على رأس املال في بداية السنة املالية 

)+(     

•  الدخل املصرح عنه

 )-(    

•  رأس املال في نهاية السنة

 )-(    

•  نفقات خاصة معلومة 

•  تكاليف معيشة املكلف 

• رأس املال في بداية السنة املالية : جميع أصول املكلف  ناقص 

خصومه )إيداعات بنكية، أسهم، سيارات، ممتلكات غير منقولة 

ناقص قروض، ..(

•  التعديالت على رأس املال في بداية السنة املالية 

•  الدخل املصرح عنه في إقرار املكلف

•  نفقات خاصة معلومة 

•  تكاليف معيشة املكلف 

تعليمات عن هذا األسلوب: 

•  إذا كان بند تكاليف املعيشة بالسالب أو أنه متدني مقارنة 

بالعائالت النظيرة ذات الوضع االقتصادي واالجتماعي املشابه 

األعمال الصغيرة 
واملتوسطة والتعامل 

معها ضريبيًا )2(
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فال بد أن يكون هناك دخل لم يصرح عنه املكلف. 

•  يجب تعديل بند تكاليف معيشة املكلف حتى يتساوى مع 

من هو في وضعه االقتصادي واالجتماعي. 

املعلومات التي يعتمد عليها هذا االسلوب: 

معلومات  جتميع  على  املال«  رأس  مقارنة  »أسلوب  يعتمد    •

الفاحص  يجريها  التي  املقابلة  من  ومعلومات  واضحة،  غير 

مع املكلف. ويتم جتميع معلومات من مصادر متعددة أهمها: 

معاينة  اخلارج،  في  االستثمارات  ثالثة،  أطراف  من  معلومات 

مرافق املكلف ومسكنه وممتلكاته الشخصية ) إذا أجاز النظام 

اخلاصة  املؤشرات  على  للتعرف  االنترنت  في  والبحث  ذلك(، 

بطريقة معيشة املكلف. 

•  قد يجد الفاحص في دفاتر ومراسالت املكلف مؤشرات عن 

قد  املكلف  مع  املقابلة  أو عن مستوى معيشته.  انفاق كبير، 

تزود الفاحص مبعلومات عن مستوى معيشته. 

إذا وجد الفاحص مصادر أخرى لدخل املكلف فيجب حتديد    •

يجد  قد  كما  للضريبة،  خاضعة  املصادر  هذه  كانت  إذا  فيما 

ضوء  على  األسهم.  سوق  في  للمكلف  معامالت  الفاحص 

خضوع أو عدم خضوع هذه املصادر للضريبة يتم تعديل دخل 

املكلف. 

تعديالت يجريها  أية  الدفاع عن نفسه جتاه  للمكلف  •  ميكن 

بداية  في  املال  رأس  خفض  الفاحص  اآلتي:  بإثبات  الفاحص 

أو  السنة،  نهاية  املال في  رأس  بالغ في  الفاحص  أن  أو  السنة 

من  أكبر  الفاحص   عليها  اعتمد  التي  املعيشة  تكاليف  أن 

مبالغ  على  املكلف حصل  أن  أو  للمكلف،  احلقيقية  التكلفة 

خالل السنة املالية من مصادر غير خاضعة للضريبة. 

أسلوب الرصيد النقدي السالب

Negative Cash Balance Method 

أن  حقيقة  على  السالب  النقدي  الرصيد  أسلوب  يعتمد    •

الرصيد النقدي يجب أن يكون دائماً باملوجب. 

إلى  ذلك  فيشير  بالسالب  نتيجة  النقدي  الدفتر  أظهر  إذا    •

أن املكلف سجل مصروفاً غير موجود أو أنه لم يسجل بعض 

اإليرادات. 

النقدي  الدفتر  الغرض من تطبيق هذا األسلوب هو فحص    •

األصلي. 

•  ميكن للفاحص فحص تواريخ مختلفة إذا بقي فحص رصيد 

النقد يظهر نتيجة موجبة. 

•  قد يضطر الفاحص إلى وضع القيود entries في ترتيب زمني 

صحيح لفحص التدفق النقدي عند املكلف. 

مصالح  بعض  تطبق  املكلف  أرقام  في  الشك  حالة  في      

الضرائب فحص خاص يسمى Chi-square Test )فحص األرقام 

الوهمية( ويعتمد هذا الفحص على اآلتي: 

•  يعتمد هذا الفحص على األساليب اإلحصائية. 

•  يعتمد هذا الفحص على التحليل النفسي، حيث مييل كل 

فرد إلى استخدام أرقام معينة في حالة تأليفه لها. 

•  يظهر الفحص، في حال كانت األرقام وهمية، أن هناك أرقاماً 

مستخدمة بشكل متكرر أكثر من غيرها. 

•  تطبيق هذا الفحص يحتاج إلى توفر إلى عدد كاف من أرقام 

املكلف )ال تقل عن 50 رقماً(. 

عن  إضافي  الفحص كدليل  هذا  نتيجة  الدول  بعض  تقبل    •

احلسابات املهدورة ) التي ال ميكن االعتماد عليها(. 

أسلوب معدالت الربح

Percentage Mark-up Method 

•  يستعمل أسلوب معدالت الربح مع شركات املتاجرة واألعمال 

التي لديها تدفق سلع. 

•  يجب أن تكون معدالت الربح ثابتة لفترة من الوقت. 

•  ميكن تطبيق هذا األسلوب على إجمالي املبيعات/مجموعات 

منتجات/منتج واحد. 

•  يتم تطبيق أسلوب معدالت الربح قبل تطبيق أسلوب الوحدة 

 .Unit&Volume والكمية

السنوية  الضريبية  واإلقرارات  احلسابات  معظم  تظهر    •

للمكلفني معدالت إجمالي الربح. 

•  تعتمد مصالح ضرائب كثيرة  على تطبيق أسلوب معدالت 

الربح على عدد كبير من املكلفني في مرحلة التحليل لتحديد 

اخملاطر الرئيسة التي تواجه هذه املصالح. 

•  تشترط دول كثيرة على املكلفني مسك املكلف لبيان أرباح 

ربح  معدل  البيان  هذا  ويظهر  حساباته،  من  كجزء  وخسائر 

املكلف. 

تطبيق معدالت األرباح على املكلف موضوع الفحص: 

•  يتم مقارنة معدل الربح الذي أظهره املكلف  مع  املعدالت 

العامة السائدة لنشاط املكلف.

•  قد ال تنطبق املعدالت السائدة على املكلف بشكل كامل. 
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•  إن معدالت األرباح السائدة هي نسب عامة تظهر احلد األدنى 

واحلد األعلي للربح. 

يظهرون  الذين  للمكلفني  اإلنتباه  الضرائب  مصلحة  على    •

نسب قريبة أو قليلة من احلد األدنى. 

عند  االعتبار  في  اخلاصة  املكلف  أوضاع  أخذ  يجب   •

مقارنة معدل ربحه مع املعدالت السائدة. 

املكلف  الربح: موقع  تؤثر على معدل  التي  اخلاصة  األوضاع    •

العمالء  بشرية(،  جتمعات  من  قريب  أو  رئيسي  شارع  على   (

تلف   ( املكلف  بنشاط  خاصة  خسائر  للمكلف،  الرئيسيون 

يقدمها  التي  الترويجية  السلع  قدمية(،  موديالت  أو  بضائع، 

املكلف لعمالئه. 

الربح  معدالت  لتحديد  الضرائب  معلومات مصالح  مصادر 

خملتلف األنشطة 

العامة: يتم جتميع معلومات عامة عن مختلف  املعلومات    •

األخرى  واملؤسسات  البنوك  بواسطة  االقتصادية  األنشطة 

املشابهة والغرف التجارية. 

• مصلحة الضرائب: تقوم كثير من مصالح الضرائب بتجميع 

وحتليل معلومات خاصة بها عن معدالت الربح خملتلف األنشطة 

التي تتعامل معها. 

الربح  معدل  املكلفني  سجالت  تظهر  املكلفني:  معلومات    •

 ( البيع  أسعار  في  املعلومات  هذه  مثل  تتوفر  وقد  املتحقق، 

البيع  فواتير  وفي  املكلفني(،  لبعض  املنشورة  األسعار  جداول 

لدى عمالء املكلف. 

في حالة معدل الربح املتدني للمكلف: 

•  في حالة الشك في معدل الربح لدى املكلف ميكن تطبيق 

أساليب أخرى. 

الربح  لهامش  األدنى  احلد  حول  املكلف  ربح  معدل  كان  إذا    •

الوحدة  أسلوب  تطبيق  للفاحص  ميكن  للنشاط  الوسطي 

يستغرق  األسلوب  هذا  أن  العلم  مع   Unit&Volume والكمية 

وقتاً. 

احتساب  يتم  والكمية  الوحدة  أسلوب  تطبيق  حالة  في    •

الرئيسة، وقد تظهر  للمنتجات  أو  السلع« لكل منتج  »تدفق 

وفي  منتج  لكل  أرقام مجمعة  للمكلف  احملاسبية  السجالت 

لكل  املشتريات  إجمالي  احتساب  فيجب  توفرها  عدم  حالة 

منتج من الفواتير. 

وقد أوردنا هذه األساليب التي يتم تطبيقها، كلها أو بعضها، 

وجود  ضرورة  على  للتدليل  اخملتلفة  الضرائب  مصالح  في 

بأعمال  تقوم  التي  الضرائب  مصالح  في  املتخصصة  اإلدارات 

جتميع البيانات والتحليل ووضع خطط العمل إلدارات الفحص 

التنفيذية. 

معرفة طبيعة نشاط املكلف

عام

تدار  كيف  أوالً  تعرف  أن  عليك  مكلفاً  تفحص  أن  أردت  إذا    •

أعماله. 

•  تنقسم أعمال املكلفني إلى اقسام عامة على أساس الرقابة 

  cycle of valuesالداخلية والعالقات فيما يتعلق بدورة األقيام

ضمن النشاط. 

من  نوع  كل  إيرادات  لفحص  مالئمة  وأساليب  أدوات  هناك    •

والظروف  احلقائق  االعتبار  األخذ في  النشاط، مع ضرورة  أنواع 

اخلاصة باملكلف. 

للتعرف على نشاطه،  املكلف مهمة  األولى مع  املقابلة  إن    •

ويجب عدم اإلكتفاء باملعلومات املتوفرة عن املكلف في ملفه 

في مصلحة الضرائب من فحص سابق أو في اإلنترنت، ويجب 

املعلومات  لتحديث  فحص  أي  قبل  املكلف  مع  مقابلة  إجراء 

وتأكيد التفاصيل. 

أنواع نشاطات املكلفني

شركات   ( والبحر  األرض  من  منتجات  استخالص  نشاط    •

الزراعة والصيد(.

•  نشاط استخالص منتجات من باطن األرض ) املناجم(.

•  نشاط املتاجرة بتوريد السلع للمستهلكني ) سوبرماركات، 

بقاالت، الطلب بواسطة البريد(. 

•  نشاك توريد السلع لتجار آخرين ) بائعو اجلملة، املصدرون(. 

•  نشاط إنتاج سلع بسيطة.

•  نشاط إنتاج سلع معقدة ) أجهزة راديو، ..(. 

•  األنشطة ذات اإلنتاج القليل.

•  األنشطة التي تنتج سلع مميزة ) مساكن، سفن، سيارات(. 

•  نشاط تقدمي اخلدمات ويشمل بيع سلع ) املطاعم(. 

أنابيب  خطوط  خالل  من  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  نشاط    •

ثابتة )الغاز(. 

•  نشاط تقدمي اخلدمات ببيع حيز ثابت ) الفنادق، الدعاية(. 

• نشـاط تقـدمي اخلـدمـات بـبـع سـاعـات عمـل )محـاسبون، 

محاومون، ..(. 
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•  املؤسسات املالية ) البنوك، شركات التأمني(. 

•  مؤسسات غير ربحية ) تقدمي إعانات(. 

العالقات الرئيسة واجلوانب اخلاصة بالفحص لكل نشاط

شركات املتاجرة 

العالقات الرئيسة: تدفق السلع ) دون تغيير في طبيعتها(. 

اجلوانب اخلاصة بالفحص: 

•  استعمال لوحة تدفق السلع.

•  معدل الربح ) أرقام املكلف التاريخية، املعايير واإلحصائيات 

التي تصدر عن هيئات األعمال والبنوك ومصالح الضرائب(. 

•  مبيعات موسمية. 

أو  التلف،  السرقة،  طريق  عن  الفاقدة  املبالغ  تقدير   •

اخلصومات. 

شركات تبني سلع مميزة )سفن، مساكن(

العالقات الرئيسة: ال يوجد معايير عامة حيث أن املنتج يعتمد 

على حسابات مميزة، بعض أجزاء املنتج قد تعتمد على املعايير. 

اجلوانب اخلاصة بالفحص: 

•  ال تستطيع شركات إنشاءات مساكن القيام بأعمالها  دون 

وجود عمليات حسابية ودراسات جدوى اقتصادية. 

املكلف حتوي  الهندسية عند  والرسوم  العمليات احلسابية    •

على معلومات شاملة ومفيدة عن أعمال املكلف. 

•  أجزاء املنتج تعتمد على حسابات معيارية ) مثال: بناء اجلدار 

مساحة  أساس  على  الواحد  املربع  للمتر  طوبة   75 يتطلب 

الطوبة الواحدة(. 

تساوي  العمالة  تكلفة  باإلنشاءات:  خاصة  أخرى  معايير    •

على  يحتوي  الواحد  املنزل  املواد،  تكلفة  ضعف  عام  بشكل 

مطبخ واحد وحمامني. 

•  تتوفر املعايير العامة في الرسومات لدى املكلف. 

املكلف  وسجالت  حسابات  في  املعايير  هذه  تتوفر  لم  إذا    •

بواسطة  بتمويلها  قام  قد  املكلف  يكون  أن  احتمال  فهناك 

االقتصاد النقدي. 

•  مراجعة ملفات ودفاتر األستاذ الثانوية لكل موقع إنشاء. 

•  يجب أن يفسر املكلف أية خسائر يتكبدها في أي موقع. 

•  يجب إظهار الدخل من مبيعات اخمللفات والفائض. 

)موردو أطقم  •  سجالت موردو املطابخ وشركات السيراميك 

احلمامات( نقطة بداية جيدة لفحص شركات اإلنشاءات. 

مقدمو اخلدمات من بائعي السلع ) املطاعم(

العالقة الرئيسة: على الرغم من أن العمالة )والطهاة( تشكل 

جزًء كبيراً من تكلفة املنتج فإنه من السهل التعرف على بنود 

املبيعات في هذا النوع من النشاط. 

اجلوانب اخلاصة بالفحص:

•  البدء بفحص معدل الربح. 

•  من املفيد مراجعة لوحة تدفق السلع. 

والتالف(  الفاقد  )حتى عن معدل  النشاط  املعايير عن هذا    •

متوفرة. 

•  أسعار البيع متوفرة في الفواتير وعلى قوائم الطعام، وتتوفر 

بيانات معيارية في صناديق املطاعم. 

فواتير  إصدار  اخلدمة  هذه  مقدمي  البلدان  بعض  تلزم   •

واملستفيدين االحتفاظ بالفواتير. 

•  يجب األخذ في االعتبار الظروف اخلاصة التي قد تواجه هذا 

النشاط: الطقس، املوسم، املوقع، والعمالء. 

•  ضرورة اإلنتباه إلى إنتظام املشتريات لهذه الفئة. 

مقدمو اخلدمة من بائعي الفراغات

اجلوانب اخلاصة بالفحص: 

•  ال يتم في الغالب بيع  الفراغ بل تأجيره لوقت طويل ) الفنادق( 

أو وقت قصير ) شركات النقل(. 

•  معدل اإلشغال يشير إلى الفرق بني ما هو موجود في دفاتر 

املكلف وماذا يجب أن يكون. 

•  من السهل حتديد الطاقة االستيعابية ) عدد الغرف مضروباً 

بعدد األيام (. 

•  قد يكون الفراغ املباع صاالت عرض وأماكن احتفاالت. 

 ( متعددة  اإلشغال من مصادر  احلصول على معدالت  •  ميكن 

الغرف التجارية،البنوك املمولة، ومصلحة الضرائب(. 

الفحص  أساليب  العدد  هذا  في  استعرضنا  قد  نكون  وبهذا 

الصغيرة  األعمال  على  الضرائب  مصالح  في  املطبقة 

واملتوسطة، وأهمها: أسلوب مقارنة رأس املال، وأسلوب الرصيد 

النقدي السالب وتطبيق فحص األرقام الوهمية غير احلقيقية 

في حسابات املكلف، وأسلوب معدل الربح. واستعرضنا أيضاً 

املكلف حتى ميكن  نشاط  بطبيعة  اإلحاطة  أهمية   و  ضرورة 

نشاطات  أنواع  استعرضنا  لذلك   مالئم،  بشكل  فحصه 

الفحص  وجوانب  الرئيسة  والعالقات  عام،  بشكل  املكلفني 

اخلاصة التي يتعني اإلهتمام بها لكل نوع. وإلى اللقاء إن شاء 

اهلل في العدد القادم. 
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ال أظن أن أحداً لم يسمع بها ولو ملرة واحدة في حياته! 

وبلورتها وتضخيمها،  أحدنا في تشكيلها  ورمبا شارك 

بل رمبا ذهب أحدنا ضحية لها !. وال شك أننا في مصلحة 

الزكاة والدخل قد واجهناها يوماً ما، ورمبا نواجهها حالياً 

األخرى  املؤسسات  من  كغيرنا  ألننا  وذلك  ومستقبالً، 

الذين يعانون منها  والبشر هم  عبارة عن جتمع بشري، 

أما غيرنا من مخلوقات اهلل فال يعرفونها على األرجح !. 

ولذلك البد من التصدي لها!. ولكن كيف؟. قبل اإلجابة 

على ذلك دعونا نتعرف عليها أوالً من الناحية العلمية. 

اإلشاعات.  خطأ:  عنها  ونقول   ! الشائعات  اسمها 

فالشائعة )Rumor( في إحدى تعريفاتها املبسطة هي 

عبارة عن خبر غير موثق يتم نشره على نطاق واسع، أما 

اإلشاعة )X-ray( فهي تلك التي يطلبها األطباء أحياناً 

من مرضاهم !.  ولذا جرى التنبيه !. 

أحد  وضعه  قانون  خالل  من  الشائعة  فهم  وميكن 

الغموض   = )الشائعة  إن  فقال:  اجملال،  هذا  في  العلماء 

القانون!. فحتى  وأنصح بحفظ وفهم هذا  األهمية(.   ×

توفر  من  البد  االنتشار  لها  ويتحقق  الشائعة  تخرج 

)1(الغموض  وهما  املشاع،  اخلبر  في  أساسني  شرطني 

و )2(األهمية. فلو كان املوضوع مهماً لكنه واضح فإن 

الشائعة لن يكتب لها احلياة، ولو كان املوضوع غامضاً 

لكنه غير مهم فإن الشائعة ال تظهر ولو ظهرت لتالشت 

في احلال.

القضايا  حول  تظهر  الشائعات  غالب  أن  جند  ولذلك 

ولذلك فإن  أو املشهورين.  املهمني  أو األشخاص  املهمة 

السياسة احلكيمة ألي قطاع هي الشفافية وتوضيح 

لالجتهادات  عرضة  املسائل  ترك  وعدم  بأول  أوالً  األمور 

أحد  في  مسؤول  يشعر  فعندما  والقال.  والقيل 

القطاعات أو اإلدارات بأن من دونه من املوظفني يتناقلون 

العمل  الشائعة بسير  تضر هذه  وقد  غير مؤكد،  خبراً 

أو بالعالقات بني املوظفني، فإن من واجب املسؤول كما 

أعتقد أن يقوم بتوضيح املسائل بحكم قربه من مصادر 

القرار. وبالتالي يكشف أي غموض محتمل، وعندها لن 

أما من  املسؤول  الرواج. هذا من جهة  للشائعة  يكتب 

جهة املوظفني وغيرهم، فإن على كل واحد منا أن يتثبت 

مما ينقل إليه من أخبار وأال يظلم أحداً بظنونه. 

إِْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  - قال تعالى في سورة احلجرات: 

ِبَجَهاَلٍة  َقْوماً  تُِصيُبوا  أَْن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَبٍأ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم 

َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمني َ(.

القيل  كثرة  تنتشر بسبب  الشائعة  أن  بالذكر  و جدير 

والقال:-

حرم  اهلل  )إن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال   

عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم 

البخاري.   رواه   ) املال  وإضاعة  السؤال  وكثرة  وقال  قيل 

أن  كذباً  باملرء  كفى  والسالم:»  الصالة  عليه  قال  كما 

يحدث بكل ما سمع«. 

وذلك  وجـدناهـا  مـا  متى  للشائعـات  لنتصدى  إذن 

بالشفافية من قبل املدراء والتثبت من قبل املوظفني!. 

وليكن شعارنا ما قاله احلسن البصري ذات مرة: »املؤمن 

وّقاف حتى يتبني«. 

 اإلدارة القانونية / أحمد أبااخليل 

دعــوهــا !
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س1: هل تخضع اخلدمات الفنية املنفذة من قبل شركة 

االستقطاع  ضريبة  إلى  اململكة  في  لفرعها  فرنسية 

وبأي نسبة ؟

ج: تخضع اخلدمات الفنية املقدمة من شركة فرنسية إلى 

فرعها باململكة  لضريبة االستقطاع  وبنسبة  15%  وفقاً 

املعدلة  البروتوكول  من  الثالث عشر  البند  من   )3( للفقرة 

للفقرة )3( من املادة )14( من االتفاقية. وتعتبر املدة احملددة 

جميع  في  متوفرة  اخلضوع  شرط  لتحقق  أشهر  بثالثة 

املادة  ومبوجب  املقيم.   لغير  دائمة  منشأة  لوجود  األحوال 

اخلامسة عشر من اتفاقية حتاشي االزدواج الضريبي املذكورة 

) الفقرة 2/ب( فإنه يحق للشركة الفرنسية خصم الضريبة 

املستقطعة في اململكة من الضريبة الفرنسية .

س2: هل تخضع املصاريف املباشرة الفعلية احململة من 

املركز الرئيسي لشركة فرنسية على فرعها في اململكة 

لفرع  جائزة  مصاريف  هي  وهل   ، االستقطاع  لضريبة 

الشركة في اململكة ؟

ج : نعم، تخضع املبالغ املدفوعة مقابل املصاريف املباشرة 

الفعلية  احململة من املركز الرئيسي لشركة فرنسية  على 

فرعها في  اململكة لضريبة االستقطاع  مبوجب  الفقرة )3( 

 )3( للفقرة  املعدلة  البروتوكول  من  الثالث عشر  البند  من 

من املادة )14( من االتفاقية، وهي أيضاَ من املصاريف اجلائزة 

لفرع الشركة في اململكة مبوجب الفقرة )6( من املادة )14( 

املعدلة من االتفاقية.

س3:  طبقاً ملا تنص عليه املادة 6/14 من اتفاقية حتاشي 

االزدواج الضريبي املبرمة مع احلكومة الفرنسية ، هل عند 

حتديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة 

إنفاقها  يتم  التي  املصاريف  يتم خصم جميع   ، األخرى 

في ممارسة النشاط مبا في ذلك املصاريف اإلدارية سواًء 

متت في تلك الدولة أو خارجها ؟ نأمل التوضيح في ظل 

ما يقضي به نظام ضريبة الدخل اجلديد. 

أحكام  أن  على  الضريبي  النظام  من   )35( املادة  تنص    : ج 

أحكام   على  التطبيق  في  األولوية  لها  الدولية  املعاهدات 

املتعلقة   )63( املادة  أحكام  باستثناء  الضريبي   النظام 

أن  مالحظة  مع  الضريبي.  التجنب  مكافحة  بإجراءات 

االتفاقية املبرمة بني حكومة اململكة واحلكومة الفرنسية 

واإلدارية  العمومية  املصاريف  قصرت   )6(  )14( املادة  في 

املسموح بتحميلها على حسابات الفرع من املركز الرئيسي 

على املصاريف الفعلية املباشرة واملتعلقة بنشاط الفـرع. 

لشركة  عام  مدير  بتوفير  فرنسية  شركة  تقوم  س4:  

يأخذ   ، فرنسية(  )سعودية  مقيمة  مختلطة  سعودية 

الشركة  وتقوم  الفرنسية  الشركة  من  راتبه  املدير  هذا 

للشركة  مباشرة  شهري  مبلغ  بدفع  السعودية 

الفرنسية مقابل توفير هذا املدير ، فهل على هذا املدير 

دفع أي ضرائب في السعودية ، وهل تخضع هذه الدفعات 

وبأن  االستقطاع  لضريبة  الفرنسية  للشركة  املدفوعة 

نسبة ؟

مقابل  الفرنسية  للشركة  تدفع  التي  املبالغ  تخضع    : ج 

االستقطاع  لضريبة  السعودية  الشركة  عام  مدير  راتب 

واملادة   )7( املادة اخلامسة فقرة  وبنسبة 15% طبقاً ألحكام 

)68( من النظام الضريبي واملادة )63( من الالئحة التنفيذية 

بشرط أن يستمر عمل هذا املدير ودفع تلك املبالغ للشركة 

املرتبطة غير املقيمة مقابل توفير هذه اخلدمة ملدة تزيد عن 

ثالثة أشهر داخل اململكة وفقاً للفقرتني ) 2 ، 3( من املادة 

الثالثة عشر من البروتوكول املعدل التفاقية جتنب االزدواج 

الضريبي املوقعة بني اململكة وفرنسا .

استفسارات 
املكلفني
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   اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية يوم اإلثنني املوافق 
1429/2/18هـ وذلك للنظر في االستئناف املقدم من »املكلف« 
األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض  جلنة  قرار  على 
في جدة رقم )33( لعام 1427 بشأن الربط الزكوي الذي أجرته 

مصلحة الزكاة والدخل )املصلحة( على املكلف لعام 2003. 
ودرست اللجنة القرار االبتدائي املستأنف، وما جاء في مذكرة 
من  تقدميه  مت  ما  ومراجعة  املكلف  من  املقدمة  االستئناف 
مستندات، في ضوء األنظمة والتعليمات السارية على النحو 

التالي: 

الناحية الشكلية 
أخطرت جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى في 
جدة املكلف بنسخة من قرارها رقم )33( لعام 1427هـ مبوجب 
اخلطاب رقم )2/133/ص/ج/1( وتاريخ 1427/8/24، وقدم املكلف 
وتاريخ   )3/1566( برقم  اللجنة  هذه  لدى  املقيد  استئنافه 
1427/9/17، كما قدم للجنة صورة من خطاب الضمان البنكي 
مجموعة  من  الصادر  1427/9/16هـ  وتاريخ   200021344 رقم 
املستحقة  الزكاة  لقاء  ريال  ألف   568 مببلغ  املالية  سامبا 
مبوجب قرار اللجنة االبتدائية، وبذلك يكون االستئناف املقدم 
من املكلف مقبوالً من الناحية الشكلية لتقدميه من ذي صفة 
خالل املهلة النظامية، مستوفياً الشروط املنصوص عليها في 

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. 

الناحية املوضوعية 
قبول  بعدم  منه  أوالً  البند  في  االبتدائية  اللجنة  قرار  قضى 
االعتراض من الناحية الشكلية رغم تقدميه خالل املدة احملددة 

لتعميم  باخملالفة  صفة  ذي  غير  من  لتقدميه  وذلك  نظاماً، 
عدم  وبالتالي  1410/2/18هـ  وتاريخ   2/24 رقم  املصلحة 

مناقشته من الناحية املوضوعية. 
أن  وذكر  االبتدائية،  اللجنة  قرار  املكلف  استأنف  وقد    
الشركة  الزكوي على حسابات  الربط  بإجراء  قامت  املصلحة 
للسنة املنتهية في نهاية فبراير 2003م مبوجب خطابها رقم 
عليه  الشركة  واعترضت  1425/2/17هـ،  وتاريخ   1/2/1280/14
بتاريخ   2004/00168 رقم  القانوني  محاسبها  خطاب  مبوجب 
رقم 2/6897/14  ردت بخطابها  املصلحة  أن  إال  1425/3/24هـ، 
وتاريخ 1425/8/13هـ برفض االعتراض من الناحية املوضوعية، 
مبوجب  الشركة  مؤكدة  الشكلية،  الناحية  من  ترفضه  ولم 
وتاريخ  القيد رقم 1646  املودع لدى املصلحة مبوجب  خطابها 
جلنة  إلى  بإحالته  وطالبت  اعتراضها،  على  1425/8/25هـ 

االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. 
  وقدمت الشركة أثناء جلسة مناقشة االعتراض أمام اللجنة 
وتاريخ   2006/505 رقم  القانوني  محاسبها  خطاب  االبتدائية 
وجهة  على  الرد  تتضمن  تفصيلية  مذكرة  1427/8/17هـ 
رقم  القانوني  املصلحة، كما قدمت بخطاب محاسبها  نظر 
2006/518 وتاريخ 1427/8/26هـ مذكرة إحلاقية تؤكد أحقيتها 
ما  على  تعقيباً  وذلك  الشكلية،  الناحية  من  االعتراض  في 
أثاره ممثل املصلحة أثناء جلسة املناقشة. إال أن جلنة االعتراض 
الزكوية الضريبية األولى في جدة أصدرت قرارها رقم 33 لعام 
1427هـ متضمناً تأييد املصلحة في عدم قبول االعتراض من 

الناحية الشكلية وذلك لتقدميه من غير ذي صفة. 
وتاريخ   1/14 رقم  املصلحة  تعميم  أن  الشركة  وترى     
التي  اجلهة  مينع  ما  هناك  »ليس  أنه  على  نص  1412/1/24هـ 

قضية
تأييد استئناف مكلف 
بقبول اعتراضه على 
الربط الزكوي بإعادة 

النظر في القرار
 اإلدارة القانونية 
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يكون  حني  للمكلف  القانوني  املمثل  من  االعتراض  تتسلم 
التفويض الكتابي من أن تذكر في خطاب اإلحالة  مجرداً من 
إلى جلنة االعتراض بأن االعتراض قدم دون التفويض الكتابي من 
إال أن هذه اإلشارة غير ملزمة  املكلف مما يوجب رفضه شكالً 
للجنة االعتراض إذا تقدم املمثل القانوني للمكلف بالتفويض 
في  اللجنة  أمام  مثوله  وقبل  االعتراض  تقدمي  بعد  الكتابي 
صاحبة  اجلهة  هي  اللجنة  ألن  ذلك  له،  حتددها  جلسة  أول 
الناحيتني  البت في االعتراض من  االختصاص والصالحية في 
الشكلية واملوضوعية وال تعني تلك اإلشارة لرفض االعتراض 
االعتراض بعدم  للجنة  وتنبيهاً  إال تذكيراً  اإلحالة  في خطاب 
إرفاق التفويض الكتابي مع االعتراض بتاريخ تقدميه مبعنى أنه 
املكلف  من  الكتابي  تفويضه  تقدمي  القانوني  للممثل  ميكن 
بعد تاريخ تقدمي االعتراض وحتى ما قبل الساعة احملددة لبدء 
تقدمي  املكلف  ممثل  أحقية  يعني  مما  اللجنة«.  أمام  اجللسة 
قام  ما  وهو  االعتراض،  مناقشة  جلسة  أثناء  كتابي  تفويض 
به ممثل املكلف حيث قدم تفويضاً كتابياً للجنة أثناء جلسة 
االعتراض  جلنة  أمام  الشركة  لتمثيل  االعتراض  مناقشة 
الزكوية الضريبية االبتدائية األولى في جدة وقدم أيضاً صورة 
محاسبة  مكتب  تفويض  تضمن  الذي  الشركة  خطاب  من 
قانوني يخوله متثيل الشركة أمام مصلحة الزكاة والدخل في 

كل ما يتعلق بأمورها الزكوية مبا فيها تقدمي االعتراضات. 
وأضاف املكلف أن املصلحة قامت مبناقشة اعتراض الشركة 
من الناحية املوضوعية مبوجب خطابها رقم 2/6897/14 وتاريخ 
وإمنا  الشكلية  الناحية  من  برفضه  تقم  ولم  1425/8/13هـ 
طلبت من الشركة في ذلك اخلطاب تقدمي خطاب تفويض موجه 
للجنة االعتراض االبتدائية الزكوية في جدة وهو ما قامت به 

الشركة عند حضور ممثلها جلسة مناقشة االعتراض. 
أو  إضافة  أي  لديهم  كان  إذا  عما  املصلحة  ممثلي  وبسؤال 
تعليق على ما ورد في مذكرة االستئناف أفادوا بأنهم يكتفون 
ويتمسكون مبا ورد في القرار االبتدائي من أن مقدم االعتراض 

لم يكن مفوضاً وقت تقدميه مذكرة االعتراض. 

رأي اللجنة: 
االستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد     
املقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبني أن محور 
االستئناف يكمن في طلب املكلف قبول اعتراضه على الربط 
من  فيه  والنظر  الشكلية  الناحية  من  2003م  لعام  الزكوي 
الناحية املوضوعية، في حني تتمسك املصلحة مبا تضمنه قرار 
اللجنة االبتدائية من أن مقدم االعتراض لم يكن مفوضاً وقت 

تقدميه لالعتراض. 
املستندات  على  اطالعها  وبعد  املوضوع  اللجنة  وبدراسة     
قدم  الذي  هو  القانوني  احملاسبة  مكتب  أن  لها  تبني  املقدمة 

وأن  2003م  لعام  املالية  وقوائمها  الشركة  إقرار  للمصلحة 
الربط الزكوي أرسل للشركة بواسطة مكتب احملاسبة، وبعد 
اعتراض املذكور بخطابه رقم 2004/168 وتاريخ 1425/3/24 على 
على  خطابها  ونص  الشركة  على  املصلحة  ردت  الربط،  ذلك 
»باإلشارة إلى خطاب محاسبكم القانوني رقم 2004/00168 
الزكوي  الربط  على  اعتراضكم  املتضمن   1425/3/24 وتاريخ 
 1/2/1280/14 رقم  اخلطاب  مبوجب  لكم  املبلغ   2003 لعام 
وتاريخ 1425/2/17 وبعد االطالع والدراسة نفيدكم بعدم قبول 
موجه  تفويض  بخطاب  موافاتنا  ونأمل  موضوعاً،  اعتراضكم 
لسعادة رئيس جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية بجدة«، ومعنى 
مقدم  على  حتفظ  أي  لديها  يكن  لم  بداية  املصلحة  أن  هذا 
املصلحة  تعميم  إن  وحيث  الشكلية،  الناحية  من  االعتراض 
رقم 1/14 وتاريخ 1412/1/24 نص على أنه »يتعني على اللجنة 
أن تطلب من املمثل التفويض الكتابي قبل مثوله أمامها ألول 
جلسة، ومعنى ذلك أنه ميكن للممثل القانوني تقدمي تفويضه 
الكتابي من املكلف بعد تاريخ تقدمي االعتراض وحتى ما قبل 
الساعة احملددة لبدء اجللسة األولى أمام اللجنة«، وقد ثبت للجنة 
لتمثيلها  الشركة  قبل  من  مفوضاً  كان  االعتراض  مقدم  أن 
للشركة  املصلحة  مراسلة  خالل  من  وذلك  املصلحة  أمام 
بواسطته، كما أن املكلف قدم لهذه اللجنة صورة من خطاب 
الشركة املؤرخ في 1427/9/15هـ املرسل للمصلحة متضمناً 
تفويض مكتب احملاسبة بتمثيل الشركة أمام املصلحة في كل 
ما يتعلق بأمورها الزكوية مبا فيها تقدمي االعتراضات، وخطاب 
االبتدائية  للجنة  املرسل  1427/6/20هـ  في  املؤرخ  الشركة 
في  لتمثيلها  حبيب  رضا  إبراهيم  بتفويض  جدة  في  األولى 
جلسة املناقشة، ولكل ما ذكر ترى اللجنة أن مقدم االعتراض 
نيابة عنها،  لتمثيل الشركة وتقدمي االعتراضات  كان مفوضاً 
وبالتالي ترى قبول اعتراض املكلف أمام اللجنة االبتدائية من 
الناحية الشكلية وإعادة املوضوع إلى اللجنة االبتدائية للنظر 
هذا  في  به  قضى  فيما  االبتدائي  القرار  وإلغاء  موضوعاً  فيه 

اخلصوص. 

القرار 
    لكل ما تقدم قررت اللجنة االستئنافية الضريبية ما يلي: 

جلنة  قرار  على  »املكلف«  من  املقدم  االستئناف  قبول  أوالً: 
رقم  جدة  في  األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض 
املوضوع  وفي  ثانياً:  الشكلية.  الناحية  من   1427 لعام   33
الزكوي  الربط  على  اعتراضه  بقبول  املكلف  استئناف  تأييد 
لعام 2003 من الناحية الشكلية وبالتالي إعادة املوضوع إلى 
القرار االبتدائي  وإلغاء  اللجنة االبتدائية للنظر فيه موضوعاً 
فيما قضى به في هذا اخلصوص. ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً 

بعد تصديق وزير املالية.
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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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عدم إعطائه أية تسهيالت حلني قيامه بسداد املستحقات 
املتوجبة عليه. 

وهذه اإلجراءات تعتبر كفيلة بإلزام املكلفني بالتسجيل 
وتقدمي اإلقرارات وسداد املستحقات .                                                                                                        

على  تفرض  غرامات  هناك  هل   : ســـــؤال 
مكلفي الزكاة في حالة عدم التسجيل ، أو عدم 

تقدمي اإلقرار ، أو عدم السداد أو التأخير ؟ 
الزكاة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  صدرت  لقد   : اجلواب 
إلزام  ترتب  ولم  1370هـ  لعام   )393( رقم  الوزاري  بالقرار 
املكلفني بضرورة التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل 
عدم  أو  التسجيل  عدم  على  غرامات  أية  ترتب  لم  كما 

تقدمي اإلقرار أو عدم السداد أو التأخير . 
-  وقد تضمنت املادة )8( من هذه الالئحة على كل مكلف 
التابع  اجلهة  إلى  إقرار  يقدم  أن  شرعاً  الزكاة  عليه  جتب 
 )15( املادة  تضمنت  كما  والدخل(  الزكاة  )مصلحة  لها 
من   )  31  ،  21  ( املادتني  تطبيق  الالئحة ضرورة  نفس  من 
بالالئحة  الصادر  1370هـ  لعام   )340( رقم  الوزاري  القرار 
التنفيذية للنظام الضريبي وقد قضت املادة )21( بأن كل 
مكلف يخضع لنظام جباية الزكاة / الضريبة يجوز منعه 
نهائياً   أو  مؤقتاً  السعودية  البالد  في  أعماله  مزاولة  من 
خارج  أمواله  نقل  من  ومنعه  السفر  من  منعه  وكذلك 
املتوجبة  املستحقات  دفع  عن  امتنع  إذا  فيما  اململكة 
عليه في مواعيدها القانونية أو أعطى عمداً بيانات غير 

صحيحة بقصد التهرب أو املساعدة على التهرب. 
جباية  قانون  أحكام  بتطبيق   )31( املادة  قضت  كذلك   -
أموال الدولة بحق حتصيل املستحقات الزكوية / الضريبية 
املالية حق األولوية على جميع ممتلكات  .... ويكون لوزارة 
املكلفني املدينيني بهذه املستحقات أو امللزمني بتوريدها ، 
وحتصل احلكومة على دينها مرجحاً على كل دين وال يصرح 
ألحد املكلفني مبغادرة البالد السعودية إال بعد التثبت من 

دفعه لهذه املستحقات . 
إجراءات  عدة  تتبع  املصلحة  آلية  فإن  ذلك  على  وبناءاً 
ملتابعة املمتنعني عن السداد حددها تعميم املصلحة رقم 
)1/35( وتاريخ 1415/4/8هـ و)10/61( وتاريخ 1420/11/23هـ 

لضمان حتصيل هذه املستحقات تتلخص في : 
1. إرسال عدة مطالبات ) ثالث ( متتالية للمكلف ومنحه 
في  يوماً   )15( والسداد  للتجاوب  مهلة  مطالبة  كل  في 

األولى والثانية وفي الثالثة )20( يوماً كإنذار نهائي . 
تعاون  دون  األخير  باإلنذار  احملددة  املدة  انقضاء  بعد   .2
ممتلكات  على  للحجز  العدل  وزارة  يتم مخاطبة  املكلف 
مؤسسة  ومخاطبة  فيها،  التصرف  من  ومنعه  املكلف 
البنكية،  العربي السعودي للحجز على حساباته  النقد 
مع  السفر،  من  ملنعه  الداخلية  وزارة  مخاطبة  وكذلك 

 املستشار مغاوري شملول 

اعداد: اإلدارة القانونية

منوذج إقرار خاص مبكلفي الزكاة )تقديري(
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الرياض- مؤيد الكثيري:

الشيخ  الصفحات فضيلة  لنا في هذه  يكتب 

االسالمي  الداعية  العودة  سلمان  الدكتور 

ماكتب  فاليكم  واسرارها  الزكاة  عن  املعروف  

فضيلته.

تعالى:  قال  ونقاء  ر  وتطهُّ وزيادة،  اء  منَّ الزكاة      

وقال   ،)* ى  َتَزكَّ َمْن  َأْفَلَح  )َقْد  ]األعـلى: 14[ 

ُيْبِدَلُهَما  َأْن  )َفَأَرْدَنا   ]81 ]الكهف:  سبحانه: 

ُهَما َخْيًرا ِمْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما *(؛ أي:  َربُّ
أكثر منه تطهرًا وصالًحا واستقامة.

    والزكاة فيها معنى زيادة املال؛ ومن املعلوم أن 

اإلنسان كلما أخرج شيًئا من زكاة ماله؛ بارك 

فيه،  له  وزاد  بقي،  فيما  وتعالى  سبحانه  اهلل 

وتفتَّحت له أبواب اخلير، والعطاء.

ي  ي، وتطهير للمزكِّ     ففي الزكاة زيادة ملال املزكِّ

عن  بالنفس  وسمو  والشح،  البخل  أدران  من 

هذه املعاني املذمومة، وفيها إيثار ببعض املال 

الذي تعب في جمعه وحتصيله للفقراء واملساكني، ففي ذلك 

اآلخذ؛  للُمعَطى:  الزكاة مثل ذلك  أن في  زكاة لنفسه، كما 

أهله  ويزيد  خيره،  ويزيد  أخذ،  مبا  ماله  في  له  زيادة  فيها  فإن 

وولده.

    وفي الزكاة طهارة للمعَطى له؛ فالفقير قد يشعر باحلقد 

على  أموالهم  ببعض  يبخلون  عندما  حوله  من  الناس  على 

الفقراء واحملتاجني، في حني أنهم يسكنون البيوت الفخمة، 

املطعومات  بألوان  ويستمتعون  الفارهة،  السيارات  ويركبون 

أنهم لو أعطوهم ما يحتاجون؛  وامللبوسات، مع  واملشروبات 

ملا نقصت جتارتهم، وما أفلست أحوالهم، فإن ذلك كله يورث 

في قلبه كراهية وحقًدا، ورمبا ينعكس كراهيًة للمجتمع كله 

ونقمًة عليه، ورغبًة في تدميره، وقد يحمله ذلك على السرقة 

َبه؛ في  من أموال الناس، أو املال العام بشيء من األعذار والشُّ

حني أنه لو شعر مبواساة من حوله له فإن هذا يستخرج ما في 

قلبه، فيشعر بالتعاطف مع هذا اجملتمع، وبحقيقة االنتماء 

التي يعطف كبيرها على صغيرها، وغنيُّها  البيئة  إلى هذه 

لآلخذ،  وزيادًة  للمعطي  زيادًة  الزكاة  في  فتجد  فقيرها،  على 

معاني  أعظم  من  وهذه  لآلخذ،  وطهرًة  للمعِطي  وُطهرًة 

الزكاة وأهمها. 

ومن أعظم آثار الزكاة:

    تقريب الشقة في املستوى املالي واملعيشي بني أفراد اجملتمع؛ 

أباح لإلنسان أن يضارب باملال، ويسعى  فإن اجملتمع اإلسالمي 

في جمعه ما استطاع؛ حتى إنك جتد كثيرًا من رجال الصحابة 

- رضي اهلل عنهم - أغنياء؛ كعثمان بن عفان، وعبد الرحمن 

بن عوف، وطلحة بن عبيد اهلل، وسعد بن أبي وقاص وهؤالء من 

العشرة املبشرين باجلنة - رضي اهلل عنهم -، وكانت أموالهم 

وذات  اليمني،  ذات  بها  يضربون  كانوا  لكنهم  باملليارات،  تقدر 

الشمال، أخذوها من حالل، وصرفوها في حالل، ولم يكن ذلك 

التميز املالي سبًبا في كراهية الناس لهم؛ ألن الناس يشعرون 

ا بهم،  أن ذلك املال الذي في أيدي أولئك الرجال لم يكن خاصًّ

بل كان ألفراد اجملتمع كلهم، إذ كانوا يجودون به على الفقراء، 

واملساكني، واحملتاجني، وغيرهم.

    واملقصود أن الشريعة اإلسالمية ال متنع اإلنسان أن يضارب 

مباله كما تفعل األنظمة الشيوعية أو االشتراكية، التي متنع 

اإلنسان من التملك أصالً، أو حتدد لتملكه حدودًا قهرية، كما 

من أسرار الزكاة

فضيلة الشيخ الدكتور / سلمان العودة
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هو  وكما  روسيا،  في  الشيوعي  للنظام  بالنسبة  احلال  كان 

األنظمة  وهذه  الصني،  في  الشيوعي  للنظام  بالنسبة  احلال 

ظنت أنها بذلك تستطيع أن تقرب الشقة بني أفراد اجملتمع، 

لكنها عاندت الفطرة البشرية، ولذلك كانت النتيجة انهيار 

أنهم  سقوطه  مبجرد  ف  تكشَّ كما  الشيوعي،  النظام  في 

أن  وإمنا استطاعوا  بالغني،  الفقير  أن يساووا  لم يستطيعوا 

يساووا الغني بالفقير، فتجد مجتمعاتهم اآلن يغلب عليها 

طابع الفقر، وشظف العيش واجلوع، ورمبا يجلس الواحد منهم 

شهورًا - بل سنوات - ال يحصل على مرتَّبه، ورمبا كان أحدهم 

فخاب  يومه،  قوت  يجد  ال  فقير  إلى  ثم حتول  كبيرًا،  مسؤوالً 

إزالة  في  ينجحوا  لم  أنهم  كما  اجلانب،  هذا  في  مسعاهم 

األحقاد والضغائن من اجملتمع.

عليه  اهلل  صلى  لرسوله  يقول  وتعالى  سبحانه  فاهلل      

َفِإنَّ  َيْخَدُعوَك  َأْن  ُيِريُدوا  )َوِإْن  وسلم: ]األنفـَـال: 63-62[ 

َف  َدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن *َوَألَّ ِذي َأيَّ ُ ُهَو الَّ َحْسَبَك اللَّ
ْفَت  َألَّ َما  َجِميًعا  اأَلْرِض  ِفي  َما  َأْنَفْقَت  َلْو  ُقُلوِبِهْم  َبْيَن 
 ،)* َحِكيٌم  َعِزيٌز  ُه  ِإنَّ َبْيَنُهْم  َف  َألَّ  َ اللَّ َوَلِكنَّ  ُقُلوِبِهْم  َبْيَن 
واآلية إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يؤلِّف بني قلوب 

املؤمنني، ويزيل الشح والضغينة واحلقد، والكراهية والبغضاء، 

وإن  املؤمنني،  بني  والتعاطف  والتراحم  والتوادَّ  احملبة  ويزرع 

في  أو  املال  في  أو  الوظيفة  في  التفاوت  من  نوع  بينهم  كان 

ال  والشرع  حقيقته،  في  فطري  أمر  التفاوت  هذا  ألن  املرتبة؛ 

يجحده وال يعانده؛ ألنه جزء من الفطرة، فالناس يتفاوتون في 

ليس  فالتفاوت  وقدراتهم،  َملَكاتهم  ويتفاوتون في  عقولهم 

أمرًا مذموًما أو منكرًا، وإمنا املنكر هو أن يكون في اجملتمع من 

األنظمة والقوانني والتشريعات؛ ما يزيد الفقير فقرًا إلى فقره، 

ويزيد الغني غنًى.

املقابل   - الثاني  العاملي  النظام  في  جتده  الذي  هو  وهذا      

العالم  في  يوجد  ما  نقيض  الرأسمالي-  وهو  للشيوعية 

الشرقي؛ حيث إنك جتد أصحاب املليارات الكثيرة، وقد يكون 

الواحد منهم في مقتبل عمره، بينما جتد عددًا كبيرًا منهم 

يأخذون الطعام من صناديق القمامة حتى في الدول الراقية، 

األمريكية  املتحدة  الواليات  في  الفقراء  أخبار  سمعت  فلو 

املارة،  يتسوَّلون  أقواًما  هناك  بعيني  رأيت  وقد  األمر،  لهالك 

وعلى األرصفة، وعند اإلشارات املرورية، ورأيت َمن يأخذ الطعام 

من القمامة، وهذا ليس في كل مكان وليس كل أحد، وإمنا هي 

موجودة في ذات اجملتمعات الراقية والنامية، والتي توجد فيها 

أحياء  فهناك  وغيرها،  السحاب  وناطحات  الفخمة  املباني 

عليها  ويغلب  وبغيرهم،  وبامللونني  وبالسود  بالفقراء  خاصة 

وهي  بالالمسئولية،  والشعور  الفقر  وشدة  العيش  شظف 

ظاهرة ال ميكن إخفاؤه، أو التقليل من شأنها.

    وزيادة على ذلك، فإن العوملة هي األخرى - في حقيقتها - 

تزيد الفقير فقرًا والغني غًنى، والتقارير والدراسات تشير إلى 

أن هذه العوملة سوف جتمع رأس املال في يد )20%( من العالم، 

بينما ثمانون باملائة )80 %( سيعيشون دون مستوى الطبقة 

الوسطى، وهي الطبقة التي تعيش حياة الكفاف؛ فهي فوق 

مستوى الفقر، ودون مستوى الغنى.

    بينما جتد النظام اإلسالمي قد أعطى الغني مجاالً لكسب 

 ، فروًضا  الغني  على  فرض  املقابل  وفي  احلالل،  بالطرق  املال 

وأوجب عليه واجبات.

    ومن أعظمها الزكاة، ولو أُدِّيت شعيرة الزكاة كما ينبغي؛ 

بذلك  لضاق  املعروفة؛  ملصارفها  ماله  زكاة  غنيٍّ  كل  وأخرج 

بساط الفقر والعوز.

ا  ا أعلى للغنى، وحدًّ الذي يجعل هناك حدًّ التقارب      وهذا 

أدنى للفقر، وبينهما مجال واسع ألصحاب الطاقات والقدرات 

واملواهب؛ من أجل حتريك طاقة اإلنسان ورغبته في التملك، 

حتقيًقا  فيها  أن  كما  الغريزية،  الفطرية  جوانبه  وإشباع 

ملطالبه وطموحاته الشرعية واألخالقية.

    في مقابل ذلك، فإن للزكاة أثرًا كبيرًا في حتقيق االستقرار 

األمني للمجتمع املسلم؛ فاجملتمعات التي تشهد كثيرًا من 

القالقل والفنت واخلالفات رمبا يكون من أهم أسباب ذلك: وجود 

الفقر الشديد، والبطالة التي قد تؤدي بكثير من الناس إلى 

أن يشعر باالنفصال عن هذا اجملتمع، وعدم الشعور باالنتماء 

احلقيقي إليه، ويشعر أن كل نازلة تنزل به فهي تلبي نوًعا من 

التشفي واالنتقام عند هذا اإلنسان. قال أحدهم:

مَتـنَّى  والحـظٌّ  نَصيٌب  اْمرِىٍء   دَولِة  في  للمرِء  يَُكْن  لم  إذا     

زَوالَها

يهَوى  َفْهَو  ِسواها  ي  يُرَجِّ أنَُّه   غيرَ  لَـها  ُكـرٍْه  عن  ذاك  وَما 

انِتَقالَها

    أما في اجملتمع املسلم، فإن روح اإلخاء والتعاون والتناصر 
الزكاة ركن عظيم من أركان اإلسالم اخلمسة
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تظلل األفراد في اجملتمع، وتبعد عنهم معاني احلقد واالنتقام 

أسماء  اجملتمعات.  من  كثير  في  توجد  قد  التي  ي  والتشفِّ

الزكاة:

الكرمي  القرآن      وللزكاة أسماء كثيرة؛ منها: الصدقة، وفي 

الزكاة  بها  وقصد  )الصدقة(؛  كلمة  فيها  ذُكرت  كثيرة  آيات 

املفروضة.

َما  ومن أظهر ذلك: ما جاء في سورة التوبة، كقوله تعالى: )ِإنَّ

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء...( ، وهذه قطًعا في الزكاة الواجبة؛ ألنها  الصَّ
هي التي حددت مصارفها.

فالصدقة تُطلق على صدقة الفرض، وعلى صدقة النفل.

حيًنا  والنفل  حيًنا،  الفرض  به  وأريد  )اإلنفاق(  لفظ  ورد  كما 

آخر.

 ]24 ]املعـَـارج:  تعالى:  قوله  في  كما  احلق؛  أسمائها:  ومن 

األخرى:  اآلية  وفي   ،)* َمْعُلوٌم  َحقٌّ  َأْمَواِلِهْم  ِفي  ِذيَن  )َوالَّ
اِئِل َواْلَمْحُروِم(. ]الّذاريَات: 19[ )َحقٌّ ِللسَّ

    فهذا احلق املعلوم ليس املقصود به الزكاة املفروضة، وإمنا 

هو أشمل من ذلك، بدليل أن هذه اآليات نزلت في مكة، فدلَّ 

وال  الصدقة،  ومجمل  الزكاة،  مجمل  املقصود  أن  على  ذلك 

يلزم منها الزكاة مبقاديرها وأنصبتها املعروفة، بل يدخل فيها 

الزكاة املفروضة وغيرها، فاحلق عام.

      وفي احلديث املشهور عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه -، أن 

النبي - صلى اهلل عليه وسلم -قال: » َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب 

ي  َها َواَل َصاِحُب ِإِبٍل، اَل ُيَؤدِّ ي ِمْنَها َحقَّ ٍة، اَل ُيَؤدِّ َواَل ِفضَّ
َها َحَلُبَها َيْوَم ِوْرِدَها؛ ِإالَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم  َها، َوِمْن َحقِّ ِمْنَها َحقَّ
َيْفِقُد  اَل  َكاَنْت،  َما  َأْوَفَر  َقْرَقٍر،  ِبَقاٍع  َلَها  ُبِطَح  اْلِقَياَمِة 
ِبَأْفَواِهَها  ُه  َوَتَعضُّ ِبَأْخَفاِفَها،  َتَطُؤُه  َواِحًدا،  َفِصياًل  ِمْنَها 
البخاري  اِر«رواه  النَّ ِإَلى  ا  َوِإمَّ ِة  اْلَجنَّ ِإَلى  ا  ِإمَّ َسِبيَلُه  َفَيَرى 

ومسلم

 وهذا بال شك ليس من الزكاة، وإمنا هو من اإلحسان إلى الناس 

فيما وراء الزكاة املفروضة.

 ]7-4 ]املـَـاعون:  املكية:  اآليات  في  يقول  وجل  عز  واهلل      

ِذيَن  ِذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهوَن *الَّ )َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن *الَّ
ُهْم ُيَراُءوَن *َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن *(، فِمْن منِع املاعون منُع 
الكتاب، وعارية ما  الثوب، وعارية  اإلناء، وعارية  العارية، عارية 

ر بذله. يحتاجه اآلخرون مما يتيسَّ

    وكل هذه املعاني داخلة في معنى الزكاة والصدقة واإلنفاق 

وغيرها، وامللحوظ أن طرًفا مما ذكرنا نزل في مكة قبل أن يهاجر 

الرسول - صلى اهلل عليه وسلم -إلى املدينة، وهذا يدل أوالً 

على أهمية هذا اجلانب العظيم في حتقيق الترابط االجتماعي 

األنبياء  فحتى  هذا:  من  أكثر  نقول  بل  به،  اإلسالم  وعناية 

ما  الكرمي  القرآن  في  ورد  والسالم؛  الصالة  عليهم  السابقون 

يدل على أنه كان في شريعتهم الزكاة وكانوا يخرجونها.

  قال تعالى في سورة املائدة في شأن األسباط: ]املـَـائدة: 12[ 

َكاَة  اَلَة َوآَتْيُتُم الزَّ ُ ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّ )َوَقاَل اللَّ
ْرُتُموُهْم(، وقال اهلل سبحانه وتعالى  َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّ
اْلَخْيَراِت  ِفْعَل  ِإَلْيِهْم  )َوَأْوَحْيَنا  عن األنبياء: ]األنبيـَـاء: 73[ 

األنبياء  مع  جاء  هدي  هذا  َكاِة(،  الزَّ َوِإيَتاَء  اَلِة  الصَّ َوِإَقاَم 
ال  البشرية  اجملتمعات  ألن  والسالم؛  الصالة  عليهم  جميًعا 

تقوم قياًما حقيقًيا وال تأمن؛ إال في ظل التكافل بني أفرادها.

    ومن أعظم صور التكافِل: التكافُل املادي واملالي؛ واإلنسان 

قد ُجبل على محبة املال، فمحبة الغني للمال جعلْته يبخل 

به، وتشح به يده - إال من رحم اهلل -، ومحبة الفقير للمال 

جعلْته - حني يكون محروًما منه - يشير جتاه أغنياء مجتمعه 

باملقت والكراهية.

    ولو بحثت في تاريخ كثير من اجملتمعات والثورات البشرية 

وراء  لوجدت   - اإلسالمي  التاريخ  مراحل  بعض  في  حتى   -

األسباب الظاهرة نوًعا من التفاوت الشديد بني أفراد اجملتمع، 

فقلٌة من الناس تسمى األغنياء قد استحوذت على أكثر املال، 

لديهم  فولَّد  وحاجتها،  عوزها  لسد  ماالً  جتد  ال  كاثرة  وكثرٌة 

نقمة على اجملتمع، تشكلت في صورة ثورة أو اندفاع متعاطف 

مع بعض احلركات املناوئة للدولة اخلارجة على اإلمام، أو نصرة 

ألعداء اجملتمع على اجملتمع.

  

 فاإلنسان بطبيعته يحب املال كما قال اهلل سبحانه وتعالى: 

]العـَـاديَات: 8[   )* ا  َجمًّ ا  ُحبًّ اْلَماَل  )َوُتِحبُّوَن  ]الَفجـر: 20[ 

ُه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد *(، وهذا احلب ما لم يضبط ويؤطر  )َوِإنَّ
بإطار شرعي؛ فإنه يؤدي إلى ما ال حتمد عقباه، في شأن الغني 

وفي شأن الفقير.

ولذلك نزلت الشرائع حتث على إعطاء الفقير، وإطعام املسكني 

والعناية باليتيم والضعيف، وهكذا كان هدي األنبياء جميًعا 

النبي  وبعث  اإلسالم  جاء  إذا  حتى  والسالم،  الصالة  عليهم 

من  كثيرة  آيات  نزلت  مكة؛  -في  وسلم  عليه  اهلل  صلى   -

السور املكية تعنى بهذا اجلانب وتتحدث عنه؛ كقوله تعالى: 

يِن *( إلى قوله تعالى:  ُب ِبالدِّ ِذي ُيَكذِّ ]املـَـاعون: 1[ )َأَرَأْيَت الَّ
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املطففني  وسورة   )* اْلَماُعوَن  |)َوَيْمَنُعوَن   ]7 ]املـَـاعون: 

واضحة في هذا اجلانب.

    وسورة الفجر كذلك: ]الَفجـر: 17-20[ )َكالَّ َبْل اَل ُتْكِرُموَن 

*َوَتْأُكُلوَن  اْلِمْسِكيِن  َطَعاِم  َعَلى  وَن  َتَحآضُّ *واَل  اْلَيِتيَم 
ا *(. ا َجمًّ ا *َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّ َراَث َأْكاًل َلمًّ التُّ

َما َأَنا َبَشٌر      وكما في سورة فصلت: ]ُفّصلَت: 6-7[ )ُقْل ِإنَّ

ِإَلْيِه  َفاْسَتِقيُموا  َواِحٌد  ِإَلٌه  ِإَلُهُكْم  َما  َأنَّ ِإَليَّ  ِمْثُلُكْم ُيوَحى 
َكاَة  ِذيَن اَل ُيْؤُتوَن الزَّ َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكيَن *الَّ
َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن *( حثَّ اهلل سبحانه على بذل 
]الَفجـر:   : والتحاضُّ احلضُّ  بلفظ:  مواضع  ثالثة  في  الصدقة 

اْلِمْسِكيِن *(، واحلضُّ هو أن  َطَعاِم  َعَلى  وَن  َتَحآضُّ )واَل   ]18

يأمر غيره به، والذي أمر غيره ال بد أن يكون أمر نفسه، فهو 

حضَّ نفسه أيًضا على طعام املسكني ثم حضَّ غيره، فاهلل 

سبحانه ملا طلب منا األعلى واألكمل - وهو أن نقوم نحن بدور 

يتضمن  فهذا   - املسكني  إطعام  على  الناس  وحث  التوعية، 

ورعاية  املساكني،  بإطعام  نحن  نقوم  أن  أولى  باب  من  أمرنا 

والنعم  بامللذات  ننهمك  ال  وأن  عليهم،  والشفقة  أحوالهم، 

التي نتملكها، ونغفل عن اجلياع والفقراء الذين إلى جوارنا.

    بل إن الرسول - صلى اهلل عليه وسلم -يقول: » َما آَمَن بي 

ِبِه«  َيْعَلُم  َوُهَو  ِإَلى َجْنِبِه،  َشْبَعاَن، َوَجاُرُه َجاِئٌع  َباَت  َمْن 
أنس بن مالك -رضي اهلل عنه-،  الطبراني من حديث  أخرجه 

ن  البزار، وحسَّ إلى  أيًضا  الزوائد«  الهيثمي في »مجمع  وعزاه 

إسناده، وله شواهد من حديث ابن عباس وغيره

     وقوله - صلى اهلل عليه وسلم-»َما آَمَن بي «؛ من ألفاظ 

انسلخ  قد  اإلنسان  هذا  أن  إلى  إشارة  وفيه  الشديد،  الوعيد 

بقلبه وروحه من بنية اجملتمع املسلم املتكافل املتعاون، الذي 

وابن  واملسكني  الفقير  حاجة  عن  فيه  املرفَُّه  الغني  يغفل  ال 

السبيل، خصوًصا إذا كان قريًبا منه نسًبا أو جوارًا.

حه جماعة من العلماء احملققني- أن الزكاة      والذي يظهر- ورجَّ

كانت مشروعة في مكة إجماالً، ورمبا نقول: كانت واجبة في 

َما َأَنا  مكة؛ ألن قوله سبحانه وتعالى: ]ُفّصلَت: 6-7[ )ُقْل ِإنَّ

ِإَلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا  ِإَلُهُكْم  َما  َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنَّ
ُيْؤُتوَن  اَل  ِذيَن  *الَّ ِلْلُمْشِرِكيَن  َوَوْيٌل  َواْسَتْغِفُروُه  ِإَلْيِه 
َكاَة َوُهْم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن *(، دليٌل صريح على  الزَّ

أنهم أهملوا أو تركوا واجًبا شرعيًّا، وليس أمرًا مندوبًا.

املقادير  دة  محدَّ تكن  ولم  مكة،  في  واجبة  كانت  فهي      

ل أحكامها إال بعد الهجرة، وإمنا الذي شرع  واألنصباء، ولم تفصَّ

في املدينة هو تفصيل ما يجب فيه الزكاة من املال، وأنصبتها 

ومقاديرها ومصارفها.

     وأما ما قبل ذلك فكان مطلوبًا من املسلمني أن يساعدوا 

امللهوف، وما  العاني, ويغيثوا  وا  الفقير، ويفكُّ احملتاج، ويطعموا 

أشبه ذلك مما هو من املروءة، ومما جاء به األنبياء السابقون.

عنها  اهلل  رضي   - خديجة  قالت  ومسلم  البخاري  وفي      

-للرسول - صلى اهلل عليه وسلم -ملا نزل عليه الوحي: »َوالِل 

 ، الَكلَّ َوَتْحِمُل  ِحَم،  الرَّ َلَتِصُل  ِإنََّك  َأَبًدا؛  الُل  ُيْخِزيَك  َما 
َنَواِئِب  َعَلى  َوُتِعيُن  ْيَف،  الضَّ َوَتْقِري  الَمْعُدوَم،  َوُتْكِسُب 

« ، فهذا كان موجودًا في مكة قبل الهجرة. الَحقِّ
القرآن الكرمي بالصالة في أكثر من ثالثني      والزكاة قرنت في 

موضًعا.

وقد قرنت الصالة مع الزكاة؛ ألسباب منها:

    األول : أن الصالة آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني، وتليها 

الزكاة، ولذلك فإن اهلل سبحانه وتعالى يقول: ]الّتوبـَـة: 5[ )َفِإْن 

طهر مالك بتأدية الزكاة في وقتها واعطاء املستحقني حقهم الذي شرعه اهلل سبحانه وتعالى وامرنا به



50

َكاَة(، فجعل عالمة اإلميان أن  اَلَة َوآَتُوا الزَّ َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
يتوب اإلنسان من الكفر، ويؤدي الصالة ويقيمها، ويؤدي الزكاة.

الثاني : أن الصالة هي الشعيرة التي يرتبط فيها العبد بربه؛ 

إليه،  وتزلًفا  وتقربًا،  ًكا،  ومتسُّ وزهًدا،  وعبودية،  له،  خضوًعا 

العبد  فيها  ه  يتوجَّ خالصة،  وقربة  محضة،  عبادة  فالصالة 

إلى ربه تكبيرًا وتعظيًما، وتأليًها ومتجيًدا، وتسبيًحا وحتميًدا، 

وقياًما وقعودًا وسجودًا.

    هذا هو شأن الصالة، أما الزكاة فركن له طبيعة مختلفة، 

فهو وإن كان املؤمن يؤديه بروح العبادة هلل سبحانه وتعالى، 

ذلك  في  بأخيه  الفرد  عالقة  في  اجتماعيًّا  طابًعا  له  أن  إال 

إلى  إحسان  ففيها  اجملتمع، 

الناس.

حق  في  إحسان  األول  ففي 

اهلل، وفي الثاني إحسان إلى 

يجتمع  وبذلك  اهلل،  عباد 

اخلير.

قال العلماء: واإلحسان الذي 

العبودية  مراتب  أعلى  هو 

ومقاماتها على نوعني:

اهلل،  عبــادة  فـي  إحـسان 

وإحسـان إلـى عـبـاد اهلل.

اإلسـالم  جـمـع  وبذلك     

بـني هـذين املعـنيـني، فـلم 

يتـحول الـدين إلـى طقوس 

الواقع،  عن  بعـيدة  تعبـدية 

كما لم يتحول إلى أنظـمة 

بعيدة  وتشـريعـات  وقوانني 

الـربانية؛ ألن كثيـرًا من  عن 

عند  التـعبـدية  الطـقوس 

أهل  عند  أو حتى   - البوذيني 

الكتاب أو غيرهم - لم تغير 

شيًئا،  مجتمعهم  واقع  من 

وصار االنحراف اخللقي وغيره 

تقع  املـخالفات؛  ألـوان  مـن 

العبادة  ممارسة  أماكن  في 

العبادة  وانحصرت  عندهم، 

األنظمة  أن  ينفع مبفرده، كما  ا، فهذا ال  دائرة ضيقة جدًّ في 

البشرية والقوانني والتشريعات مهما كانت صارمة ودقيقة 

الداخلي  الضمير  رقابة  غاب عنها  إذا  أنها  إال  رقابة،  وعليها 

أحيانًا،  فيه  يتخلص  أسلوبًا  يعدم  لن  املرء  فإن  اإلنسان؛  في 

ويتحايل على بعض املسؤوليات وبعض األعمال.

    بينما في اإلسالم - وهذه محمدة من أعظم محامد هذا 

الدين - جمع اهلل سبحانه وتعالى فيه بني األمرين، فاإلنسان 

وهو يؤدي الزكاة يشعر أنه يتعبد هلل بهذا العمل، ويستشعر 

احلقيقة  في  هو  إمنا  زكاته  يُخرج  الذي  املال  هذا  أن  كذلك 

جاءت  كما  فيه؛  مستخلَف  هو  وإمنا  سبحانه،  اهلل  مال 

ّـُـور:  ]الن تعالى:  قوله  احلقيقة؛ كما في  بهذه  رة  اآليات مذكِّ

]احلـَـديد: 7[  آتَاُكْم{، وقوله:  الَِّذي   ِ
َماِل اهللَّ ِمْن  }وَآتُوُهْم   ]33

َّا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَِفنَي ِفيِه{. }وَأَنِْفُقوا مِم

    فهذا الشعور الداخلي يدفع اإلنسان إلخراج املال عن طيب 

هذا  الناس  إلزام  والسلطات  األنظمة  حاولت  ومهما  نفس، 

األمر؛ فلن تؤثر أوامرها في الناس تأثير آيات الزكاة.

    وأجمع املسلمون على أن 

من  ركن  وهي  واجبة،  الزكاة 

أركان اإلسالم، وال يكاد يخفى 

هذا على عامة املسلمني.

فيها  قرنت  التي  واملواضع 

في  الزكاة  مع  الصالة 

على  تربو  الكرمي  القرآن 

أمر  إما  وهي  موضًعا،  ثالثني 

الزكاة؛ كقوله تعالى:  بإيتاء 

)َوَأِقيُموا   ]43 ]البقرة: 

َكاَة(،  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ
أو وعيد على من لم يقمها 

إلى  والعقوبة  والنار  بالويل 

غير ذلك.

سبحانه  اهلل  إن  بل      

القرآن من  توعد في  وتعالى 

لم يؤد الزكاة بأشد الوعيد، 

وهو أن يُْكَوى بهذا املال الذي 

في  كما  جمعه؛  في  تعب 

-34 ]الّتوبَة:  وجل:  عز  قوله 

آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  )َياَأيُّ  ]35

اأَلْحَباِر  ِمَن  َكِثيًرا  ِإنَّ 
ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل  َوالرُّ
وَن  َوَيُصدُّ ِباْلَباِطِل  اِس  النَّ
ِذيَن  َوالَّ  ِ اللَّ َسِبيِل  َعْن 
َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن 
*َيْوَم  َأِليٍم  ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ  ِ َسِبيِل اللَّ ِفي  ُيْنِفُقوَنَها  َواَل 
َم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم  ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنَّ
ُكْنُتْم  َما  َفُذوُقوا  َكَنْزُتْم ألَِْنُفِسُكْم  َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهْم 

َتْكِنُزوَن *( .
   وقد التمس بعض العلماء واملفسرين سرًّا في ذلك؛ فقالوا: 

كيُّ اجلْنِب ألنه محل األكل، واإلنسان يدخر املال ليأكل منه، 

ً وليكن مأكلك  ومشربك حالالً طيباً طاهرا
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اجلبهة فقد  وأما كي  اإلنسان،  يلبسه  ملا  إشارة  الظهر  وكيُّ 

واملكانة،  اجلاه،  من  املال  بهذا  به  يتجمل  ما  إلى  إشارة  يكون 

واحملمدة عند الناس، أو غير ذلك من املقاصد واالحتماالت.

    وفي حديث أبي هريرة - رضي اهلل عنه –في الصحيحني -: 

َها، ِإالَّ  ي ِمْنَها َحقَّ ٍة، اَل ُيَؤدِّ » َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفضَّ
َحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن َناٍر، َفُأْحِمَي  ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصفِّ
َوَظْهُرُه،  َوَجِبيُنُه  َجْنُبُه  ِبَها  َفُيْكَوى  َم،  َجَهنَّ َناِر  َعَلْيَها ِفي 
َخْمِسيَن  ِمْقَداُرُه  َكاَن  َيْوٍم  ِفي  َلُه،  ُأِعيَدْت  َبَرَدْت  َما  ُكلَّ
ا ِإَلى  َأْلَف َسَنٍة، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن اْلِعَباِد، َفَيَرى َسِبيَلُه ِإمَّ
اِر«. فهذا احلديث دليل على وعيد ملَن لم  ا ِإَلى النَّ ِة َوِإمَّ اْلَجنَّ

يؤد الزكاة، وهو وعيد أخروي.

تُؤخذ منه  أن  وهو  الزكاة،  يؤدي  ال  ملَن  دنيوي  وعيد  وهناك      

برغمه، كما جاء في ذلك في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، 

عن جده - رضي اهلل عنه -، أن النبي - صلى اهلل عليه وسلم 

ا  -قال: » َمْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا َفَلُه َأْجُرَها، َوَمْن َمَنَعَها َفِإنَّ

َنا عز وجل  آِخُذوَها َوَشْطَر َماِلِه؛ َعْزَمًة ِمْن َعْزماِت َربِّ
والنسائي  داود  أبو  أخرجه  َشْيٌء«  ِمْنَها  ٍد  ُمَحمَّ آلِل  َلْيَس 

وأحمد، والدارمي، وابن اجلارود وابن خزمية .

    وهو وإن كان ظاهر إسناده الصحة؛ إال أن اإلمام أحمد سئل 

فه الشافعي، ولم يأخذ  عنه فقال: ما أدري ما وجهه , وقد ضعَّ

أئمة احلديث- وقال:  - وهو من  إبراهيُم احلربي  به، وأعلَّ متَنه 

)آخذوها وشطرَ  وليس  ماله(،  )آخذوها من شطرِ  املقصود  إن 

ماله(.

ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن من لم يدفع الزكاة؛ أخذت 

منه قهرًا، وال يزاد عليها.

عبد  بكر  وأبو  القدمي،  في مذهبه  الشافعي  اإلمام  وذهب      

منه  تؤخذ  أنه  إلى  راهويه  بن  وإسحاق  احلنابلة،  من  العزيز 

الزكاة، ويزاد عليها تعزيرًا باملال.

امتنع بعض  ملا  ولذلك  اجلمهور،  إليه  ما ذهب  والصحيح      

 - - رضي اهلل عنهم  الصحابة  الزكاة؛ أخذها  أداء  الناس عن 

منهم قهرًا، ولم يُنقل أنهم أخذوا ما زاد على ذلك، فهذا يقوِّي 

أن في منت احلديث غرابة أو نكارة، ولذلك لم يأخذ به اجلمهور، 

فهذه عقوبة دنيوية خاصة.

   وهناك عقوبة دنيوية عامة على اجملتمع الذي ال يؤدي الزكاة، 

وهي الواردة في قوله صلى اهلل عليه وسلم: »... َوَلْم َيْمَنُعوا 

َوَلْوال  َماِء،  السَّ ِمَن  الَقْطَر  ُمِنُعوا  ِإالَّ  َأْمَواِلِهْم؛  َزَكاَة 
في  والطبراني  ماجه  ابن  أخرجه  ُيْمَطُروا«  َلْم  الَبهاِئُم 
وله شاهد  وفي سنده ضعف،  ابن عمر  »الكبير« من حديث 

من حديث بريدة .

فهنا إشارة إلى عقوبة إلهية على اجملتمع الذي مينع الزكاة : 

العيش  شظف  من  عليهم  يسلط  وتعالى  سبحانه  اهلل  إن 

من  القطر  منع  ذلك  ومن   - الغنى  أسباب  ر  وتعسُّ والفقر، 

السماء - ما يكون عقوبة لهم، واجلزاء من جنس العمل.

    وهناك عقوبة رابعة: وهي أن الطائفة التي متتنع من أداء 

ن، وتخرج عن السلطة الشرعية؛ تُقاتَل؛ كما  الزكاة، وتتحصَّ

قاتل أبو بكر - رضي اهلل عنه - املرتدين، وأصرَّ على ذلك وقال: 

كاَة َحقُّ  كاِة، َفِإنَّ الزَّ الِة َوالزَّ َق َبْيَن الصَّ »أَلَُقاِتَلنَّ َمنَّ َفرَّ
وَنُه ِإلى َرُسوِل  الَماِل، َوالِل َلْو َمَنُعوني ِعَقااًل َكاُنوا ُيَؤدُّ
َمْنِعِه«رواه  َعَلى  -َلَقاَتْلُتُهْم  وسلم  عليه  الل  صلى   - الل 

البخاري ومسلم

إليه  - اخلالف، ورجع  - رضي اهلل عنه  . فلما قال ذلك حسم 

عمُر وبقيُة الصحابة - رضي اهلل عنهم -، ووافقوه على قتال 

املرتدين؛ سواًء الذين ارتدوا عن أصل اإلسالم، أو الذين امتنعوا 

عن أداء شعيرة الزكاة.

    وفي هذا دفاع عن حقوق الفقراء واملساكني واحملتاجني؛ ال 

يُعرف مثله في امللل األخرى، فالصحابة - رضي اهلل عنهم - ما 

الزكاة ليأخذوا أموالهم ألنفسهم،  أو مانعي  املرتدين،  قاتلوا 

ويستمتعوا بها، وإمنا قاتلوهم على حق الفقير واملسكني.

وهذه تربية إميانية في تعظيم أواصر األخوة بني أفراد اجملتمع 

املسلم: أن يصل األمر إلى املقاتلة من أجل استخالص حقوق 

الفقراء، والضعفاء، واملساكني.

ذلك:  ومن  النبوية؛  السنة  بالزكاة في  األمر       وكذلك جاء 

حديث ابن عمر - رضي اهلل عنهما -  قال: قال رسول اهلل - 

صلى اهلل عليه وسلم-» ُبِنَيْ  اإلْسالُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة 

اَلِة،  ًدا َرُسوُل الِل، َوِإَقاِم الصَّ َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ الُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ
، َوَصْوِم َرَمَضاَن «متفق عليه. َكاِة، َواْلَحجِّ َوِإيَتاِء الزَّ

    وَمن جحد وجوب الزكاة جهالً، وكان حديث عهد بإسالم، 

له  عالقة  وال  اإلسالم،  حواضر  عن  بعيًدا  بادية  في  ناشًئا  أو 

واهلل  احلجة،  عليه  تقم  لم  ألنه  يكفر؛  ال  فإنه  باملسلمني، 

ِبيَن  ُمَعذِّ ا  ُكنَّ )َوَما   ]15 ]اإلسـرَاء:  يقول:  وتعالى  سبحانه 

ِإَليَّ  )َوُأوِحَي   ]19 ]األنعـَـام:  ويقول:  َرُسواًل(،  َنْبَعَث  َحتَّى 
َهَذا اْلُقْرآُن أُلْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ(..

    فال يكفر حتى يبنيَّ له أن القرآن جاء بالزكاة، وأن العلماء 

قد أجمعوا على أنها من أركان اإلسالم، فإن أصرَّ على جحد 

وجوبها؛ فإنه يكفر.

    أما من امتنع عن أدائها؛ فإن اجلمهور على أنه ال يكفر بذلك، 

وهو الصحيح، ومن أدلته: حديث أبي هريرة - رضي اهلل عنه 

َبْيَن الِعَباِد، َفَيَرى َسِبيَلُه:  - السابق وفيه: ».. َحتَّى ُيْقَضى 

اِر« . فمانع الزكاة ليس من أهل  ا ِإلى النَّ ِة، َوِإمَّ ا ِإلى الَجنَّ ِإمَّ
اخللود في النار، وإمنا قد يكون من أهل اجلنة.

وهذا  قهرًا،  منه  تؤخذ  الزكاة   أن  على  فاجلمهور  ولذلك      

مذهب األئمة الثالثة وهو القول اجلديد للشافعي، وأما قوله 

القدمي فهو أن تؤخذ منه قهرًا مع زيادة، ولو كانوا يرون كفره ملا 

كانت معاملته بهذه الطريقة.
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في  العمل  بيئة  حتسني  إطار  في  الشورى  مجلس  يشرع 

األجهزة احلكومية مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على 

الصعوبات التي تعوق عمل مصلحة الزكاة والدخل، ومنها 

لتمكينها  املصلحة  مع  بالتعاون  احلكومية  اجلهات   إلزام 

من حتصيل مستحقاتها. وشددت جلنة الشؤون املالية في 

والدخل  الزكاة  ملصلحة  السنوي  التقرير  بشأن  توصياتها 

احلكومية  اجلهات  إلزام  على  1428/1427هـ  املالي  للعام 

بالتعاون مع املصلحة لتمكينها من حتصيل مستحقاتها 

تعاون  على  تؤكد  التي  للحكم  األساسي  للنظام  تنفيذاً 

طالبت  كما  وظيفتها،  أداء  في  وأجهزتها  الدولة  قطاعات 

بإلزام املؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على نصف 

مليون ريال بتقدمي حسابات نظامية للمصلحة. 

اجلهات  بعض  مع  والتنسيق  التعاون  ضعف  التقرير  وأبرز 

احلكومية فيما يخدم أعمال املصلحة، وذلك بإغفالها طلب 

شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول الصادرة عن املصلحة 

كأحد املسوغات إلنهاء تعاملها مع املكلفني عند جتديدها 

في  سلبا  يؤثر  ما  والسجالت،  الرخص  املثال  سبيل  على 

إيرادات املصلحة. 

في مايلي مزيد من التفاصيل: 

ينتظر أن يشرع مجلس الشورى في إطار حتسني بيئة العمل 

تستهدف  إجراءات  مناقشة  في  احلكومية  األجهزة  في 

الزكاة  مصلحة  عمل  تعوق  التي  الصعوبات  على  القضاء 

والدخل، ومنها  إلزام اجلهات احلكومية بالتعاون مع املصلحة 

لتمكينها من حتصيل مستحقاتها. 

التقرير  بشأن  توصياتها  في  املالية  الشؤون  جلنة  وشددت 

السنوي ملصلحة الزكاة والدخل للعام املالي 1428/1427هـ 

على إلزام اجلهات احلكومية بالتعاون مع املصلحة لتمكينها 

من حتصيل مستحقاتها تنفيذاً للنظام األساسي للحكم 

أداء  في  وأجهزتها  الدولة  قطاعات  تعاون  على  تؤكد  التي 

وظيفتها، كما طالبت بإلزام املؤسسات التجارية التي يزيد 

نظامية  بتقدمي حسابات  ريال  مليون  عن نصف  رأسمالها 

للمصلحة. 

شهادة  اعتبار  إلى  تتجه  املصلحة  أن  التقرير  أوضح  كما 

في  الزكاة  مكلفي  إجراءات  إلنهاء  أساسية  ركيزة  الزكاة 

الوزارات واجلهات احلكومية املعنية، الفتا في هذا الصدد إلى 

اخلطوة  في  ذلك  تدرس  الوزراء  مجلس  في  اخلبراء  هيئة  أن 

للمصلحة  ظهر  أن  بعد  بدفعها  بالزكاة  املكلفني  إلجبار 

تخلف عدد من املكلفني عن سداد الزكاة املستحقة على 

أنشطتهم أوالً بأول لعدم وجود غرامات أو جزاءات في نظام 

جباية الزكاة على من يتأخر في تقدمي اإلقرار الزكوي وسداد 

الزكاة الشرعية املستحقة عليه. حيث أوضحت املصلحة 

عملها،  أداء  في  تواجهها  التي  املعوقات  أبرز  من  ذلك  أن 

املصلحة  تعدها  التي  املطالبات  وصول  عدم  إلى  إضافة 

الوصول  يجعل  مما  عناوينهم  صحة  لعدم  للمكلفني 

استالمهم  وكذلك عدم  باملستحيل،  وأشبه  إليهم صعباً 

للمكلفني  املستمرة  التوعية  توافر  وعدم  للخطابات، 

زكوية  بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات 

االجتماعية  وباألهداف  الشرعية  مصارفها  في  تصرف 

واالقتصادية بهذه الفريضة. ومن املعوقات أيضاً عدم جتاوب 

بعض املكلفني بتقدمي إقراراتهم الزكوية املستندة إلى دفاتر 

للربط  التقديري  األسلوب  استخدام  يستدعي  مما  نظامية 

صعاب،  من  ذلك  يشوب  وما  الزكاة  مكلفي  معظم  على 

إضافة إلى عدم تناسب وانخفاض عدد احملاسبني املتخصصني 

مقارنة بحجم متطلبات العمل باملصلحة وفروعها، وقلة 

خبرة حديثي العمل باملصلحة وصعوبة استقطاب اخلبرات 

املناسبة، كذلك عدم االستقرار الوظيفي واخللل في توزيع 

األنصبة الوظيفية في فروع املصلحة بسبب عدم منحها 

احلرية في اختيار وتوجيه اخلريجني لها وتوجيه وزارة اخلدمة 

في بعض األحيان موظفني على وظائف في مناطق غير التي 

يرغبون فيها، حيث بني التقرير أن املوظفني يطالبون بالنقل 

إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم. 

التجارة  عروض  زكاة  إيرادات  سجلت  التقرير،  وبحسب      

منوا قدره نحو 45 في املائة عن العام األسبق وحققت أكثر 

من 6.5 مليار ريال، والتي يتم توجيهها كاملة إلى الضمان 

االجتماعي. بينما بلغت إيرادات رسوم الشركات واملؤسسات 

نحو ستة مليارات ريال، 

«الشورى» يسعى لتمكني «الزكاة والدخل» 
من حتصيل مستحقاتها
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     شاركت مصلحة الزكاة والدخل ممثلة بنائب مدير عام املصلحة للعمليات املساندة األستاذ صالح العواجي في أعمال 

برنامج السعودية أكسفورد للقيادة واإلدارة املتقدمة في دورته للعام 2010م الذي نظمه برنامج الشمال للتنمية للسنة 

،ويعتبر  أكسفورد  ،وجامعة  لالستثمار  العامة  للهيئة  التابع  الوطني  التنافسية  مركز  مع  بالتعاون  التوالي  على  الثالثة 

البرنامج  مبثابة مبادرة أكادميية نوعية ،مت إطالقها في منتدى التنافسية الدولي ،وتستهدف إحداث نقلة معرفية في التفكير 

االستراتيجي لدى القادة وكبار املسئولني التنفيذيني حيث مت اختيار 46 من القادة السعوديني من القطاعني العام واخلاص 

ومؤسسات  واجلامعات  احلكومية  والهيئات  الوزارات  قبل  ترشيحهم من  مت  2010م ممن  للعام  البرنامج  دورة  في  للمشاركة 

القطاع اخلاص في اململكة. 

املالية  وزارة  والدخل ضمن معرض  الزكاة  شاركت مصلحة 

والعشرين  اخلامس  والثقافة  للتراث  الوطني  املهرجان  في 

املعرض من  يحويه  ما  الزوار على  أطلع  1431هـ حيث  لعام 

وآليات  املكلفني  وحقوق  سداد  نظام  وتطبيق  معروضات 

بالنظام  تعريفية  ونشرات  والتحديث  التطوير  مشروع  

إلبراز   ) استثمارك  زكاتك   ( توعوية  وسـائل  عـبر  الضـريبي 

أهمية الزكاة .

ولقد مت العرض عبر شاشات بالزما  تتضمن اجنازات املصلحة 

ورسائل موجهة إلى اجلمهور عامة واملكلفني خاصة، كما مت 

تقدمي الهدايا القيمة .

وقد ابرز اجلناح دور مصلحة الزكاة والدخل في دعم الضمان 

االجتـماعـي مـن خـالل احلـساب اخملـصص للزكاة مبؤسسة 

النـقد الـعربي السـعـودي  الـذي يـصرف عـلى مـستحقـني 

املصلحة تشارك في 
برنامج «السعودية 
أكسفورد لإلدارة 

والقيادة املتقدمة» 
2010م

املصلحة تشارك في 
مهرجان اجلنادرية

الضمان االجتماعي . 

وصدر أمر خادم احلرمني الشريفني بتمديد أيام وأوقات الزيارة 

للعوائل مما كان له بالغ األثر في نفوس زوار املهرجان من حيث 

زيادة اإلقبال ومتكن العوائل من زيارة األجنحة املشاركة في 

املهرجان بكل يسر وسهوله.

االستاذ / صالح العواجي

جناح املصلحه استقبل آالف الزوار في مهرجان اجلنادرية
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د. خالد بن عبد اهلل املزيني 
muzeini@kfupm.edu.sa

عضو هيئة التدريس بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن

    الزكاة عبادة افترضها اهلل تعالى في أموال األغنياء للفقراء، 

الشرع  أوجبه  إداري،  تصرُّف  وجبايتها  حتصيلها  على  والقيام 

تغياها  التي  املقاصد  معرفة  أن  ريب  وال  املسلم،  احلاكم  على 

الشارع احلكيم من هذا اإليجاب تعني املسؤولني واملكلفني على 

حتقيق األحكام على وجهها الصحيح.

    هذا وملا كانت الزكاة حكماً شرعياً، وكانت أحكام الشريعة 

منوطة بالظهور واالنضباط، كان من وسائل ضبطها وتوفيرها 

ألصحابها: نوط جبايتها بولي األمر املسلم، ألنه لو ترك إخراجها 

الختيار األفراد ألوشكوا أن يتساهلوا في إخراجها، على ما هو 

الشريعة  لوضع  مخالف  وهذا  واحلديث،  القدمي  في  مشاهد 

أصول  وتعيني  مستحقيها،  ألنواع  احلقوق  لتعيني  جاءت  التي 

االستحقاق، الذي هو أعظم أساس وأثبته للتشريع. 

لقصد  واجلباية:  التحصيل  بأن وضع  القول  ثم يصح  ومن      

انضباط أحكام الزكاة. وفيما يأتي استقراء جزئي ملا ظهر لي 

من مقاصد اجلباية، وبيان آثار تلك املقاصد على أحكام الزكاة:

أ – اجلباية احتساب حلق اهلل تعالى: 

احلسبة: األمر باملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر 

الزكاة  أن  وكما   ،])240( للماوردي  السلطانية؛  ]األحكام  فعله 

حقٌّ للمستحقني لها، فإن هذا يجعلها حقاً هلل تعالى، نظراً 

للحق العام فيها، واحلقوق العامة منوطة بالسلطان، مبقتضى 

األمانة التي خوطبوا بها، ومنها األمانات املالية، قال تعالى في 

وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها  آية األمراء: )ِإنَّ الّلَ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ

ا  ِنِعمَّ الّلَ  ِإنَّ  ِباْلَعْدِل  َتْحُكُموْا  َأن  اِس  النَّ َبْيَن  َحَكْمُتم  َوِإَذا 
َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ الّلَ َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا( ]سورة النساء )58([.

)َأَلْم  فقال:  إليه،  الصدقات  أخذ  تعالى  اهلل  نسب  ولهذا     

َدَقاِت  ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ َيْعَلُموْا َأنَّ الّلَ ُهَو َيْقَبُل التَّ
ِحيُم( ]التوبة )104([، فاآلية نص صريح  اُب الرَّ وَّ َوَأنَّ الّلَ ُهَو التَّ
في أن اهلل هو اآلخذ للصدقات، وأن احلق هلل، والنبي صلى اهلل 

واهلل  الواسطة،  هو  فعامله  توفي  فإن  واسطة،  وسلم  عليه 

الزكاة في عهد  حي ال ميوت، فال يبطل حقه كما زعم مانعو 

الصديق رضي اهلل عنه.

    ويؤكد هذا املعنى اعتناء القرآن الكرمي بالزكاة، أخذاً وصرفاً، 

وتفصيل املصارف على ما حكى اهلل سبحانه في آية املصارف 

أن اهلل  الثمانية، وفي حديث معاذ رضي اهلل عنه: " أعلمهم 

وترد  أغنيائهم  من  تؤخذ  أموالهم،  في  عليهم صدقة  افترض 

البخاري برقم )1331(، ومسلم برقم  على فقرائهم " ]أخرجه 

)29(، من حديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما -[، قال ابن حجر 

قبض  يتولى  الذي  هو  اإلمام  أن  على  به  استدل   " الفتح:  في 

الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت 

منه قهراً "اهـ ]فتح الباري )360/3([.

    وقد أجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم، وإلى رسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها 

إليه.

الزكاة، وإضفاء لباس      وهذا يستلزم: العناية بشأن حتصيل 

املكلفني،  على  استيفائها  من  والتثبت  جبايتها،  على  الهيبة 

املنوط بها بالشرع،  دورَها االجتماعي  الزكاة  أداء  والتحقق من 

فاجلباية تكليف شرعي، ينحلُّ إلى: والية، ووكالة عن مستحقي 

الزكاة، واملهم فيما يلزم فيه إذن ولي األمر: أال تظهر فيه صورة 

ميكن  ثم  ومن  العناد،  وإظهار  الوالية،  أبهة  وخرق  املشاقة، 

ملؤسسة اجلباية أن تفوض املكلف بإخراج زكاة ماله، أو بعضها، 

إذا كان هذا هو األصلح واألرفق.

    ومعلوم أن باب احلسبة تقديري، يخضع الجتهاد احملتسب، ومن 

ق، وأن ال يصدر إال وهو راٍض. ثم جاءت الوصية بإرضاء املصدِّ

ق أن يجتهد في حتقيق الزكاة على أحسن  فاملطلوب من املَصدِّ

الوجوه وأرضاها، واملهم أن يتحاشى الظلم واجلور، وأخذ كرائم 

األموال، وأن ال يغل، ليتحقق اإلنصاف والعدل.

ب – اجلباية مقابل احلماية: 

عنه  اهلل  رضي  املتعي  سيارة  أبي  عن  روي  ما  لذلك  ويدل      

قلت:  العشر،  أدِّ  قال:  ؟،  نحالً  لي  إن  اهلل،  رسول  يا  قلت:  قال: 

                       ،)18556( أحمد  ]أخرجه  فحماها  لي،  احمها  اهلل؛  رسول  يا 

مقاصد حتصيل الزكاة

الزكاة عبادة افترضها اهلل تعالى في أموال األغنياء للفقراء
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وابن ماجه )1895(، وعبد الرزاق )6973([، فجعل احلماية مقابل 

بذل الزكاة. 

من  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  فعله  ما  أيضاً  ذلك  ومن 

وربع  الذمة،  أهل  العشر من  يأخذون  العشارين، فكانوا  نصب 

 - الصحابة  من  مبحضر  ذلك  وكان  املسلمني،  جتار  من  العشر 

رضي اهلل عنهم -، ولم ينقل أنه أنكر عليه واحد منهم؛ فكان 

إجماعاً.

األموال  على  الزكاة  بتحصيل  احلاكم  يقوم  أن  يستلزم:  وهذا 

الباطنة التي تقوم الدولة بحمايتها، ولو لم تكن جتبى زكاتها 

العصر  في  والشركات  التجارات  زكاة  مثل  النبوة،  عهد  في 

احلاضر. 

ج – اجلباية نظام مدني: 

اهلل  ألمر  استجابة  املسلم  بها  يقوم  مالية  عبادة  الزكاة      

تعالى، كما يقوم بالشعائر األخرى من صالة وصيام وحج طوعاً 

واختياراً، تطهيراً ألمواله وتزكيًة لنفسه.

وجعلت  الشعيرة،  هذه  بتنظيم  جاءت  الشريعة  أن  إال      

موارد  من  مورداً  بوصفها  املسلم،  باحلاكم  منوطًة  جبايتها 

وبهذا  اجملتمع،  جتاه  واجباتها  أداء  على  تعينها  التي  الدولة، 

جاءت النصوص، ومنها قوله تعالى: } ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة 

لَُّهْم  َسَكٌن  َصالَتََك  إِنَّ  َعلَْيِهْم  وََصلِّ  بَِها  يِهم  وَتُزَكِّ ُرُهْم  تَُطهِّ

وَاهلّلُ َسِميٌع َعلِيٌم { ]سورة التوبة )103([، وفي هذا املعنى جاء 

حديث معاذ رضي اهلل عنه املشار إليه آنفاً.

    ومما يدل على هذا املعنى أن اهلل تعالى فرَض للجهاز القائم 

َدَقاُت  َا الصَّ على جباية الزكاة نصيباً منها، بقوله تعالى: } إمِنَّ

 ،])60( التوبة  ]سورة   }... َعلَْيَها  وَالَْعاِملنَِي  وَامْلََساِكنِي  لِلُْفَقرَاء 

وتعدية الفعل بعلى دليل على معنى الوالية، وهي ال تستفاد 

إال من السلطان أو نائبه.

الدولة  سيادة  رموز  من  رمز  الزكاة  جباية  ومؤسسة      

في  وقعت  ثلمة  أول  كان  ولهذا  العصور،  مر  على  اإلسالمية 

بنيان الدولة اإلسالمية بعد وفاة نبي الرحمة صلى اهلل عليه 

وسلم أن منعت قبائل من العرب زكاة أموالها، فكان في ذلك 

من الصديق رضي اهلل عنه ما كان.

وقالوا حينئٍذ:

أطعنا رسول اهلل ما عاش بيننا       فيا لعباد اهلل ما ألبي بكر

قاصمة  اهلل  وبيت  فتلك  بعـده     مـات  إذا  بكراً  أيورثـها 

الظهر

    وقال بعضهم: نؤمن باهلل، ونشهد أن محمداً رسول اهلل، 

قتالهم،  إال  بكر  أبو  فأبى  أموالنا،  نعطيكم  ال  ولكن  ونصلي، 

]انظر: االكتفاء؛ للكالعي )7/3([.

    وقد طال أعمال اجلباية على مر التاريخ ما طال غيرها من 

االضطراب والنقص واالزدياد، وقدمياً نعى اإلمام مالك على من 

يقوم بخرص الثمار في عصره تلبسهم باخلطأ واجلهل، فقال: " 

عامة من يخرص اليوم ال يعرفون كمعرفة من مضى " ]النوادر 

والزيادات؛ البن أبي زيد )267/2(، ط دار الغرب اإلسالمي[.

وأن  الزكاة،  الدولة بشأن  أن تعتني  املقصد يستلزم:      وهذا 

املؤسسات  مستوى  عن  تقل  ال  مؤسسًة  لتدبيرها  تخصص 

األخرى في الدولة، وأن يولي عليها احلاكم أصلح من يجد لها 

يكفل  مبا  وينظم شؤونها  تيمية،  ابن  اإلسالم  قرر شيخ  كما 

استيفاء الزكاة على الوجه األكمل.

    وقد أنشئت في اململكة العربية السعودية مصلحة خاصة 

للزكاة والدخل تتبع في عملها وزارة املالية، وهذا أمر حسن متيزت 

به هذه البالد املباركة، وحبذا لو تكون مؤسسة الزكاة مؤسسة 

عامة، ويكون مرجعيتها امللك، لتتمكن من أداء دورها املنوط بها 

على أكمل وجه، وتتخفف من أعباء اإلجراءات اإلدارية احلالية 

والناظر  أحياناً.  أداءها  تعيق  قد  التي 

في وضع مصلحة الزكاة والدخل يجد 

أن الطريق أمامها طويل لتطوير أدائها 

الدول  في  النظيرة  املؤسسات  لتضارع 

حتصيل  مؤسسات  أعني  املتقدمة، 

الضرائب، ولكي تواكب النمو املتسارع 

القطاعات  جميع  ليشمل  رد  يطَّ الذي 

اململكة، ولتتوفر على نظام  املالية في 

املتعلقة  اجلوانب  جميع  يغطي  شامل 

األوعية  كافة  ويستوعب  باجلباية، 

تتسرب  التي  الثغرات  ويعالج  الزكوية، 

التي ال تصل  األموال  رؤوس  من خاللها 

اهلل  وفق  الزكاة،  مأموري  أيدي  إليها 

العريقة،  املؤسسة  القائمني على هذه 

وسدد أعمالهم. الحتبس اموالك عن مستحقيها فالزكاة التنقص املال بل تزده 
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باملصلحة  القانونية  لإلدارة  مكلف  كمدير  عملي  بحكم   

رأيت أنه من األنسب مبكان طرح موضوع في غاية األهمية، 

اإلدارة  استقبلت  فلقد  اجلدد.  باملوظفني  يتعلق  ما  وهو 

القانونية هذا العام عدداً من املوظفني اجلدد ذوي تخصصات 

علمية مختلفة.

اجلدد   املوظفني  لهؤالء  الدراسية  التخصصات  أن  ومبا   

متنوعة مبا يتناسب وأعمال املصلحة فإن اإلدارة القانونية 

رأس  على  تدريب  ببرامج  بأحلاقهم  تأهيلهم  أهمية  رأت 

يؤدوا  أن  يستطيعوا  حتى  متخصصة  مراكز  وفي  العمل 

أعمالهم الوظيفية على أكمل وجه. 

للبحث   االمر مع عدد من اخملتصني  اإلدارة هذا  ولقد بحثت 

عن أفضل السبل لتحقيق مايلبي احتياج املصلحة، وبناًء 

عليه قامت اإلدارة بخطوات عملية أرى أنها تصلح كأمنوذج 

لتأهيل أي موظف جديد في أي قطاع كان، وهذه اخلطوات 

تتمثل في اآلتي:

عليها  تنبني  التي  األشياء  أهم  من  األول  االنطباع  أوالً: 

العالقات املستقبلية، ولذلك حرصت اإلدارة على الترحيب 

باملوظفني اجلدد وإشعارهم بأهميتهم و بأنهم جزء من اإلدارة 

منذ اللحظة األولى التي باشروا فيها أعمالهم باإلدارة.

ثانياً: انطالقاً من الفرضية التي تقول: إن الغموض قد يولد 

اخلوف، سعينا إلى تعريف املوظفني اجلدد باإلدارة وأقسامها 

واألدوار التي تقوم بها بطرق ميسرة ومرنة، حتى تكون األمور 

تنوع  ذلك  في  مراعني  البداية،  منذ  واضحة  لهم  بالنسبة 

تخصصاتهم مبا يخدم طبيعة العمل باإلدارة.

اجلـدد  املـوظــفني  لتهـيئة  عـملـياً  برنـامجـاً  بـدأنا  ثالثاً: 

باإلدارة  العمل  طبيعة  مع  التكيف  على  ومساعدتهم 

الطرق  املنوطة بهم، وذلك من خالل  إجناز األعمال  وبالتالي 

اآلتية:

أ-أمددنا املوظفني اجلدد باألنظمة واللوائح وكذلك القرارات 

والتعاميم اخلاصة بجباية الزكاة والضريبية  وكل ما يتعلق 

اإلدارة، كي يقرؤوها بعناية، ويستفسروا عن كل ما  بعمل 

يشكل عليهم منها.

في  متخصصة  قصيرة  بدورات  اجلدد  املوظفني  ب-أحلقنا 

مجال عملهم داخل اإلدارة وخارجها في معاهد خاصة.

حتى  اجلدد  للموظفني  البسيطة  األعمال  بعض  إحالة  ج- 

يتدربوا تدريجياً على املهام التي يكلفون بها.

اخلبرة  ذوي  املوظفني  مع  اإلدارة  أعمال  في  د-مشاركتهم 

اخلبرة  ويكتسبوا  يديهم  على  يتعلموا  حتى  والكفاية 

منهم.

ومن خالل ما سبق ميكن أن يتحقق للموظفني اجلدد االندماج 

املطلوب لتنفيذ املهام على الوجه الصحيح، وهذا ما ترجوه 

أية إدارة.

التأهيلي  البرنامج  هذا  أن  على  التأكيد  من  البد  وختاماً 

للموظفني اجلدد قد يستغرق من سنة إلى سنتني كي يؤتي 

ثماره، وهذا ما تقوم به اإلدارة القانونية مع موظفيها اجلدد، 

وكلنا أمل أن ننجح في ذلك، واملؤشرات احلالية تبشر بخير 

وهلل احلمد.

املوظفون اجلدد .. 

منصور الوابلي
بقلم/ منصور الوابلي
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تطبيقات نظم 
املعلومات 

اجلغرافية في البحث 
عن احملتاجني من 
الفقراء واملعوزين

د . صالح بن عبداحملسن الشمري

رئاسة احلرس الوطني

  e-mail: sshamar@hotmail.com

 Geographic Information( تعريف نظم املعلومات اجلغرافية   

والبرامج  األجهزة  من  املكونة  النظم  تلك  هي   )System GIS

واخملتصني واإلجراءات والبيانات مصممة حيث ميكن من خاللها 

املعلومات  أشكال  كل  وعرض  وحتليل  ومعاجلة  وتخزين  إدخال 

شكل  على  سواء  البيانات  أستدعاء   ً وأيضا  جغرافيا.  املسندة 

خرائط أو رسوم بيانية, مجسمات, صور, جداول أو تقارير وربطها 

بقواعد بيانات جغرافية وتكون النتيجة لتحقيق هدف معني. 

إدارة  منها  كثيرة  تطبيقات  لها  اجلغرافية  املعلومات  ونظم 

األزمات والطوارئ والتخطيط العمراني, املياه والكهرباء, الزراعة، 

وغيرها  اإلجتماعي  الضمان  الصحة،  اآلثار, 

من التطبيقات للقطاعني احلكومي واخلاص. 

وفي هذا املقال سأركز على تطبيقات نظم 

اإلجتماعي  للضمان  اجلغرافية  املعلومات 

وكيفية االستفادة من هذه التقنية لتحسني 

جودة وسرعة العمل. ومن أهم األشياء التي 

تفيد في هذا اجملال هو عمل خريطة أساس 

لفروع  جغرافي  مسح  وعمل  للمملكة 

اخليرية  واجلمعيات  اإلجتماعي  الضمان 

مستوى  على  لها  واملتبرعني  واحملتاجني 

اململكة وعمل قواعد بيانات جغرافية تربط 

املعلومة باملكان, ومن ضمن هذه املعلومات 

معرفة مواقع احملتاجني ونوعيتهم مثال ً هل 

هم من الفئة السكانية متوسطة الدخل أو 

من محدودة الدخل أو التي تعيش حتت خط 

الفقر فتعطي املسئول توجه بالتركيز على 

مناطق معينة مهمه حسب معايير هو يضُعها, كما أن نظم 

املعلومات اجلغرافية لديها تطبيق مُيكن الهيئة من تخزين جميع 

ويتضمن عناوينهم  اجلغرافية  املتبرعني على حسب مواقعهم 

ألي  التبرعات  إعطاء  في  رغباتهم  ومعرفة  أخرى,  ومعلومات 

منطقة.

نظم املعلومات اجلغرافي قد تساعد في البحث عن محتاجني 
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 Buffering تسمى  دراسة  عمل  أيضا  املهمة  التطبيقات  ومن   

حينما  وذلك  املسؤوليات  مناطق  حتليل   ))  Zone Analysis

تتداخل مسؤوليات الفروع داخل املدينة فمن خالل هذا التطبيق 

أنظر  دقة  بكل  له  التابعة  املواقع  معرفة  املسئول  يستطيع 

هذا  عن  فكرة  القارئ  إلعطاء  كمثال  فقط   )1( رقم  الشكل 

التطبيق.

http://www.utexas.edu/depts/grg/hudson/grg360g/      

EGIS/labs_04/Lab5/Figures/fig12.JPGاملصدر

وقت  أي  في  اخملزنة  املعلومات  استعادة  املستخدم  ويستطيع 

املهمة  والفائدة  التقليدية.   الطرق  وبسرعة كبيرة مقارنة مع 

لنظم املعلومات اجلغرافية هي تطبيقات الشبكة العنكبوتية 

)الويب( وربط جميع الفروع مبختلف مناطق اململكة والتي تعطي 

املعلومة,  على  احلصول  في  وسرعة  االستخدام  في  سهوله 

القرار  اتخاذ  في  والدقة  السرعة  القرار  متخذ  تعطي  وبالتالي 

واستقاء املعلومة من مصادرها مباشرة.

ومن ناحية أخرى ميكن دمج نظم املعلومات اجلغرافية مع نظم 

وعمل  للهيئة  التابعة  املركبات  ملتابعة   )GPS( العاملي  املواقع 

الصحيح  التوجيه  املسئول  يعطي  متطور  ومالحة  تتبع  نظام 

اجلهاز  عبر  رساله  إرسال  يستطيع  وأيضا  احملتاج  إلى  للوصول 

وبالتالي  مستحقاته  ُسلم  قد  احملتاج  ذلك  بأن  للفرع  املوجود 

متابعة  في  سهولة  املدراء  يعطي 

ذهبوا   ً فعال  هل  ومعرفة  املوزعني 

للمكان الصحيح أم هناك تالعب في 

املدير جدول  ولدى   ً التوزيع خصوصا 

يبني احملتاجني و أولويات احتياجاتهم 

والسيطرة  املراقبة  يستطيع  وبهذا 

الــذهــاب  بـــدون  موظفيه  على 

وقد  التقليدية.  بالطرق  ملتابعتهم 

تزويد  وهو  ذلك  من  أبعد  إلى  نذهب 

مربوطة  تكون  بكاميرات  املوزعني 

بنظام املعلومات اجلغرافية بالنسبة 

للمكان وتسجيل األحداث بالتخزين 

 )DVR( مسجالت  فــي  مباشرة 

أحد  ال  و  الرقمي,  الفيديو  تسجيل 

مسحها  أو  بها  التالعب  يستطيع 

عمل  وهــي  أخــرى  طريقه  وهناك 

تسجيل مباشر لغرفة العمليات بث 

حي يستطيع من خالله املسئول متابعة األحداث أوال ً بأول.

في نهاية هذا املقال اقترح على املؤسسات احلكومية واجلمعيات 

اخليرية مواكبة التطور التقني الذي متر به اململكة والدعم الال 

اهلل.  حفظه  الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  لدن  من  محدود 

يحب  ملا  عليها  القائمني  يوفق  أن  وتعالى  وأسأل اهلل سبحانه 

ويرضى.

 

           

صورة  باالقمار االصطناعية مقربه ملدينه الرياض حتدد بشكل ادق تفاصيل املدينة

خارطة اململكة ومسافات شاسعة بن املدن الرئيسية وقراها
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املكرمة  التحصيل بفرع املصلحة مبكة  إدارة        كرم مدير 

لعام  بالقسم  املتميزين  املوظفني  الفاسي  /عاطف  األستاذ 

1430هـ حيث أقام القسم احتفاالً بهذه املناسبة كرم فيها 

عدد من الزمالء وهم  محمد اجلابري و سلطان اللحياني وغازي 

الشيخ . كما مت تكرمي الزميلني  خالد اللهيبي من إدارة خدمات 

املكلفني و سلطان االحمدي من الشؤون اإلدارية لتعاونهم مع 

ومدراء  الفرع  عام  مدير  االحتفال  ،وقد شرف  التحصيل  إدارة 

عام  مدير  وقام  القسم.  موظفي  من  وعدد  بالفرع  اإلدارات 

الفرع في نهاية احلفل بتسليم الهدايا التذكارية ودروع التميز 

للموظفني املتميزين لعام1430هـ.

تكرمي املوظفني املثاليني بفرع املصلحة مبكة املكرمة

مدخل فرع مصلحة الزكاة والدخل مبجمع وزارة املالية مبكة املكرمة

تكرمي الزميل / غازي الشيخ

تكرمي الزميل / سلطان األحمدي تكرمي الزميل / محمد اجلابري

تكرمي الزميل / سلطان اللحياني
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األســتاذ  حصــل 

بن  الرحمن  عــبد 

على  املطيري  بدر 

املاجستير  شهادة 

تخصــص  فـــي 

بـدولة   )CURTIN( جامـعة  مــن  احملاسبة 

استراليا ومتت ترقيته الى املرتبة الثامنة بإدارة 

وأسرة  باملصلحة  الدولية  للشئون  العمليات 

بهذه  الرحمن  عبد  الزميل  تهنئ  التحرير 

موفقة  عملية  وحياة  مبروك  وألف  املناسبة 

بإذن اهلل

ردة  بن  محمد  بن  مشعل  األستاذ  العامة  العالقات  أخصائي  حصل 
العتيبي، والباحث في شئون املوظفني األستاذ عبد الرحمن بن عبد اهلل 
احلبيب  بن عبداجلابر  ناصر  بن  األستاذ حبيب  واحملاسب  الريس،  ريس  بن 
على املرتبة الثامنة مبصلحة الزكاة والدخل، وأسرة التحرير تبارك للزمالء 

على الترقية، وتتمنى لهم التوفيق والى األمام .

العتيبي والريس واحلبيب إلى الثامنةاملاجستير والترقية للمطيري

احلناكي مديرًا ملركز املعلومات باملرتبة الثالثة عشر 

صدر قرار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بتعيني األستاذ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم احلناكي 

على وظيفة مدير عام مركز املعلومات باملرتبة الثالثة عشرة.  واحلناكي حائز على درجة املاجستير 

بالواليات املتحدة األمريكية عام 1406هـ في علوم الكمبيوتر واملعلومات.  من جامعة نيوهيفن 

ملركز  عاماً  القطاع احلكومي واخلاص حيث عمل مديراً  تولى وظائف هامة ومماثلة في  أن  وسبق 

إدارة أعمال  اإلدارة العامة لإلحصاءات العمالية ومركز  املعلومات في وزارة العمل، وأشرف على 

التقنية في نفس الوزارة، كما عمل مديراً عاماً ملراكز حاسب آلي في القطاع اخلاص. يأتي تعيني األستاذ إبراهيم احلناكي  في 

هذه الوظيفة العليا في وقت هام حيث تقوم املصلحة حالياً بنشر النظام اآللي الشامل في جميع فروع املصلحة. متمنني 

له النجاح والتوفيق.  

االستاذ / ابراهيم احلناكي

احلبيباالستاذ / عبد الرحمن املطيري الريسالعتيبي

والدخل  الزكاة  ترقية عدد من موظفي مصلحة  املوافقة مؤخراً على  صدرت 

بـوزارة املالـية من العاشرة  إلـى املرتبـة احلادية عشرة وهم األستاذ فهد بـن 

العامة  باالدارة  املوظفـني  أخصــائـي شـئون  املسامح  العزيز  عبد  بن  راشد 

واألستاذ عبد اهلل بـن عـلي بـن محمد املطلق املستشــار الضريبـي بفرع 

القصيم واألستاذ حمد بـن سعد بن راشد آل مسعود احملاسب بفرع الرياض 

الزمالء باملصلحة بهذه  والتبـريكــات مـــــن  التهاني  املرقـون  تلـقى  وقـد 

املناسبة . ألـف مبروك والـى مزيد من التقدم واملراتب العليا.

املسامح واملطلق وآل مسعود إلى احلادية عشر

االستاذ / عبد اهلل املطلقاالستاذ / فهد املسامح
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مبصلحة  القانونية  اإلدارة  موظفي  من  عدد  شارك 

الطويل  مكتب  بالرياض  تدريبية  دورة  في  والدخل  الزكاة 

في  احملاسبني(  لغير  )احملاسبة  بعنوان  اإلدارية  لإلستشارات 

أيام. واطلع املتدربون  شهر صفر املاضي على مدى خمسة 

على بعض املفاهيم والقوانني احملاسبية وشاركوا في ورش 

املراجعة  ميزان  كإعداد  نظريا  تعلموه  ما  لترسيخ  عمل 

وقائمة الدخل واملركز املالي. 

)الرقابة  بعنوان  تدريبية  دورة  الرياض  في  أقيمت   

واملؤسسات  احلكومية  األجهزة  في  الداخلية  واملراجعة 

العامة( وشارك فيها موظفون مبصلحة الزكاة والدخل على 

مدار أسبوعني خالل الفترة من 2/22 ـ 3/3 لعام 1431هـ.

عبدالرحمن  األستاذ  باملصلحة  القانوني  احملاسب  وأفاد 

العمري بأن الدورة كانت مفيدة للغاية. وأنها تناولت عدداً من 

املواضيع الهامة وهي الرقابة واملراجعة الداخلية والتحديات 

املعاصرة، وإنشاء وتنظيم وإدارة وحدات املراجعة الداخلية، 

العينات  واستخدام  التقارير  ورفع  وإعداد  وتنفيذ  وتخطيط 

ألغراض املراجعة الداخلية وكيفية تنفيذها.

اإلدارة القانونية/ أحمد أبااخليل

  دورة في الرقابة 
واملراجعة الداخلية

اإلدارة القانونية/ أحمد أبااخليل:

موظفون باملصلحة 
يشاركون في دورة 
محاسبية بالرياض 

       في بادرة طيبة قام مدير ومنسوبو إدارة املراجعة 

األستاذ/ زميلهم  باختيار  املكرمة  املصلحة مبكة  بفرع 

محمد بن عبيداهلل الوافي املوظف املثالي لعام 1430هـ. 

األستاذ/ الفرع  عام  مدير  قام   وقد  املتميزة.  جلهوده 

التميز  درع  الوافي  الزميل  بتسليم  النفيعي  عبداهلل 

بحضور مدراء إدارات الفرع وعدد من املوظفني.

  الزميل محمد الوافي 
موظف مثالي 

مدير فرع مكه النفيعي يسلم الزميل محمد الوافي درع التميز

اإلدارة  فـــــي  املستشـار 

الزكاة  مبصلحة  القانونية 

والدخل األستاذ أحمد املنصور أصبح جّداً بقدوم حفيده األول 

» ياسر « مبروك للمستشار املنصور وجعله اهلل من مواليد 

السعادة وأقر به عيني والديه.

تـلقـى املـسـتشـار الـقانوني 
الرحمن  بن عبد  األستاذ بسام 

املوسى  عبداهلل  بن  أسامة  واألستاذ/  العمار  اهلل  عبد  بن 
مبصلحة  العاشرة  املرتبة  إلى  ترقيتهما  مبناسبة  التهاني 
مزيد من  والى  للزميلني  تبارك  التحرير  اسرة  والدخل.  الزكاة 

التقدم والنجاح.

املنصور جدًا
العاشرة للعمار
واملوسى في 
اإلدار القانونية

االستاذ / بسام العماراالستاذ / احمد املنصور



63

 Accrual Basis  أساس االستحقاق
واملصروفات  اإليرادات  مبوجبه  تخضع  محاسبي  أسلوب     

للضريبة بالرجوع إلى تاريخ اكتسابها أو تكبدها بصرف النظر 

عن تاريخ قبضها أو دفعها. وعليه، فإن البيع الذي يتم بالدين 

املبيعات  قيمة  قبض  مت  لو  حتى  البيع  سنة  في  إيراداً  يظهر 

فعلياً بعد نهاية تلك السنة. 

Cash Basis األساس النقدي
أسلوب محاسبي يتم مبوجبه قبول اإليرادات واملصروفات النقدية 

وينحصر  للضريبة.  اخلاضع  الدخل  احتساب  ألغراض  فقط 

استعمال هذا األسلوب بشكل عام على صغار املكلفني. 

Earnings Basis أساس االكتساب
األرباح  احتساب  يتم  عندما  يستعمل  محاسبي  أسلوب 

في  املكتسب  املبلغ  أساس  على  الدخل  ضريبة  ألغراض 

واخلدمات  املباعة  السلع  أساس  على  أي  الضريبية،  السنة 

املقدمة ) سواء مت الدفع عنها في السنة الضريبية أم ال( مع 

احلسومات  عن املشتريات  والنفقات املتكبدة ) سواء مت دفع 

قيمتها أم ال(.  

األسلوب المحاسبي الهجين
Hybrid Accounting Method 

املكلف  يستعمل  عندما  الوضع  إلى  املصطلح  هذا  يشير 

الدخل اخملتلفة. مثال: قد  لبنود  خليطاً من أساليب احملاسبة  

يستعمل مكلف األساس االستحقاق فيما يتعلق باملشتريات 

واملبيعات واألساس النقدي الحتساب بنود الدخل األخرى. 

أسس احملاسبة ألغراض الضريبة
Accounting Bases for Tax Purposes

التعديل حسب قيمة السوق
 Mark to Market 

يتم  الضريبة  ألغراض  أحياناً  يستعمل  محاسبي  أسلوب 

مبوجبه تعديل القيمة الدفترية لألصل لتعكس القيمة العادلة 

أو  ربح  بأي  اإلقرار  مع  محدد،  تاريخ  في  السوق  في  السائدة 

خسارة ألغراض الضريبة. ويستعمل هذا األسلوب في الغالب  

في سياق الضريبة على األدوات املالية. 

املوسوعة الزكوية والضريبية
اعداد/ أسرة التحرير:
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        برزت األزمة املالية العاملية في منتصف عام 2008م  والتي 

تواجه  مالية  أزمة  أكبر  بأنها  االقتصاديني  من  العديد  يصفها 

العالم بعد الكساد الكبير في ثالثينات القرن املاضي.  والقطاع 

الذي تأثر بشكل ملحوظ من هذه األزمة هو القطاع املالي حيث 

املالية  املؤسسات  من  للعديد  انهيار  أو  إفالس  حاالت  شهدنا 

يتوقع  لم   لدرجة  واملتانة  القوة  من  متلك  كانت  التي  العاملية 

لها احد أن  تتأثر بأي صعوبات مالية. إن أسباب األزمة كما هو 

معروف نشأت بداية من هذا القطاع بسبب املبالغة في موضوع 

مالية  أدوات   في  واالستثمار  اإلقراض  في  والتوسع   , االئتمان 

مستجدة , واملبالغة في املضاربات.

إن األنظمة الضريبية املطبقة في دول العالم لم يكن لها دور 

في حدوث هذه األزمة  إمنا كان لبعضها  مساهمة من نوع ما 

في تفاقمها , لذلك البد جلميع دول العالم وخصوصاً الدول التي 

تعرضت لألزمة بشكل كبير ، سواء كانت نامية أو ذات اقتصاديات 

ناشئة أو متطورة، أن تراجع أنظمتها وخاصة املتعلقة بالقطاع 

املالي وتعدلها لتكون متالئمة مع هذه الظروف.  هذا باإلضافة 

إلى اجلهود والتحركات املطلوبة من احلكومات نفسها والبنوك 

في  وأساسي  كبير  دور  له  الذي  القطاع  هذا  إلنقاذ  املركزية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول.

حتديات  العاملية  املالية  األزمة  عن  ينتج   أن  املتوقع  من  كذلك 

باألزمة  تأثرت  التي  الدول  في  الضرائب  مصالح  أمام  جديدة 

من أهمها , عدم التزام املكلفني بتقدمي إقراراتهم في املواعيد 

في  عليهم  املتوجبه  الضرائب  بسداد  االلتزام  وعدم  النظامية 

أوقاتها احملددة نتيجة للتراجع االقتصادي،  وقد ينتج أيضاً  قيام 

بعض املكلفني مبخالفات ضريبية مثل عدم التصريح عن حقيقة 

دخولهم أو عمليات غش أو تدليس في إقراراتهم أو االمتناع عن 

تقدمي هذه اإلقرارات وهذا بال شك سيؤثر على احلصيلة.

وأمام هذا الوضع من املفترض أن تعمل املصالح الضريبية على 

مواجهة هذا الوضع وعدم السماح بهذه اخملالفات , وفي نفس 

أنظمتها  تطوير  و  أعمالها  تركيز  على  تعمل  أن  يجب  الوقت 

وخدماتها من أجل حتقيق األمور التالية :

•  تقليل العبء الضريبي على القطاع املالي و عملياته الرئيسة 

وخصوصاً عمليات اإلقراض واالستثمار واالدخار. 

•  السماح بترحيل اخلسائر حلني استردادها بالكامل.

•  التركيز على عمليات التحصيل اإللزامي للمبالغ ذات األهمية 

النسبية األعلى على اإليرادات.

•  اتخاذ أي وسائل أخرى لتشجيع عمليات اإلقراض أو االدخار من 

خالل منح تخفيضات ضريبية أو إعفاءات لفترة محدودة. 

•  التوسع في اخلدمات املقدمة للمكلفني وتقدمي املساعدة لهم 

وحتسني االتصال معهم.

أن  من  بالرغم  فأنه  السعودية  العربية  للمملكة  بالنسبة 

يستوجب  مبرر  هناك  يكن  لم  عليها محدود  املالية  األزمة  أثر 

لو حدثت  األزمة  املساهمة مبعاجلة  الضريبية في  اإلدارة  تدخل 

اململكة تخضع   في  املالية  املؤسسات  غالبية  اململكة ألن  في 

معاملة  يوفر  اململكة  في  الضريبي  النظام  أن  كما  للزكاة 

مشجعة لتوسع القطاع املالي , منها مثالً:

•  تطبيق سعر ضريبي معتدل على القطاع املالي يبلغ %20 .

•  تطبيق سعر ضريبي على العوائد من عمليات اإلقراض لغير 

املقيمني يبلغ 5% مع إعفاء الفوائد املدفوعة على الصفقات بني 

 .  Inter-banks transactions البنوك

• السماح بترحيل اخلسائر حلني استرداد كامل اخلسائر والسماح 

احلسم  جائزة  كمصاريف  فيها  املشكوك  الديون  مبخصصات 

بالنسبة للبنوك.

•  عدم إخضاع الدخل املتحقق لألفراد املقيمني نتيجة عمليات 

املتاجرة في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم املالي 

, وإيداع أموالهم في احلسابات البنكية اجلارية و االدخارية , إذا 

كان ذلك ميثل النشاط الوحيد لهم في اململكة.

األوراق  التخلص من  الرأسمالية املتحققة من  األرباح  •  إعفاء 

املالية املتداولة في السوق املالي. 

األستاذ/ فهد بن عبدالعزيز اخلراشي   
نائب املدير العام للبرامج والسياسات

دور الضرائب في 
مواجهة األزمة 
املالية العاملية
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