ن�ص اتفاقية اململكة و�إيطاليا
جباية الزكاة على العقارات
منفعة للمجتمع

امللك عبداهلل�..إجناز و عطاء

االفتتاحية
تعزيز امل�سئولية االجتماعية
«املسئولية االجتماعية للشركات واملؤسسات اخلاصة» تعني مسئولية أخالقية
تقع على عاتق الشركات واملؤسسات اخلاصة جتاه مجتمعاتها–هذه املسئولية
تطوعية إضافة إلى الواجبات النظامية األخرى املكلفة بها من ضرائب ورسوم
وغيرها .-ينظر إلى تلك املسئولية االجتماعية للشركات على أنها الواجب األخالقي
جتاه اجملتمع مقابل ما يوفره لها من بيئة أعمال وسوق حتقق منه أرباحها .وتتجسد
هذه املسئولية االجتماعية في املشاريع التي تقيمها وتشغلها الشركات اخلاصة
جملتمعاتها كاملدارس واجلامعات واملستشفيات ومراكز التدريب وبناء الطرق واجلسور
ناهيك عن احملافظة على البيئة باحلد من التلوث والقذف بالنفايات الضارة بصحة
االنسان واخمللوقات احلية االخرى ،حيث تشعر هذه الشركات أن استمرار جناحها مرتبط
مبوقف اجملتمع منها وأن قيامها بهذه املسئولية االجتماعية ال بد أن يبني لها رصيدا ً
قويا ً وشهرة وسمعة في اجملتمع يعزز من جناحها وتقدمها .وجند هذه الشركات
حترص على القيام بهذه األعمال التطوعية  ،وهي في ذات الوقت أشد حرصا ً على
الوفاء بالواجبات النظامية جتاه مصالح الضرائب في بلدانها ألن أي تقصير في تلك
الواجبات النظامية كفيل بإحلاق الضرر الكبير بها وسمعتها وبالتالي أعمالها .إن
حرص املكلفني على االلتزام الطوعي باألنظمة هو حجر األساس لبناء صروح قوية
لهم في اجملتمع ،كما أن حرصهم على القيام باملسئوليات االجتماعية األخرى يعزز
من ثقة مجتمعاتهم بهم وبالتالي ازدهار أعمالهم.

نشرة ربع سنوية تصدر عن
مصلحةالزكاة والدخل
العدد الرابع والعشرون
رجب 1431 -هـ
املشرف العام
إبراهيم بن محمد املفلح

ملك الإن�سانية..خم�س
�سنوات من االجناز
والعطاء
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كلمة التحرير

د .محمد بن عبداهلل النفيسة *
خمس سنوات من االجنازات والعطاء تأتي منذ تولي
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
آل سعود مقاليد احلكم داعني اهلل العلي القدير أن
ميد في عمر خادم احلرمني الشريفني أعواما عديدة ،
وأن يدمي نعمه على أهل هذه البالد حكاما ومحكومني
أمني  ،لذلك كان لزاما على نشرة الزكاة والدخل
أن تنوه بهذه الذكرى العظيمة على هذا الشعب
الطيب اخمللص لدينه ووطنه ومليكه مع مزيد من
الرخاء واالستقرار  .وننشر نص اتفاقية جتنب االزدواج
الضريبي بني اململكة العربية السعودية وجمهورية
ايطاليا في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس
املال والتي تسهل على املستثمرين السعوديني
في ايطاليا واملستثمرين االيطاليني في السعودية
أمورهم الضريبية  ،كما نعرض تقريرا عن فرع
مصلحة الزكاة والدخل مبحافظة اإلحساء  ،و يشتمل
العدد أيضا على آراء فقهية لبعض االقتصاديني
واملتخصصني جلباية الزكاة على العقارات ومنافعها
االقتصادية واالجتماعية على التنمية االقتصادية
للبلد  .وتتميز النافذة على العالم في هذا العدد
مبعاجلة موضوع صناديق االستثمار وكيفية التعامل
معها ضريبيا ً  ،كما يضم العدد األخبار االقتصادية
وأخبار املصلحة واألبواب الثابتة املعتاد للنشرة .
مدير التحرير

في ذكري البيعة

ملك الإن�سانية..خم�س �سنوات من
االجناز والعطاء
خمس سنوات مضت من االقوال واألفعال
وحنان االب القائد على تولي خادم احلرمني
الشريفني امللك عبـداهلل بن عبدالـعزيز
آل سعود مقاليد احلكم ،داعني اهلل أن
ميد في عمره سنوات وسنوات؛ ليشاركنا
دائما ً في كل إجناز صنعه لألجيال القادمة،
بعد أن رسم كل «السياسات التطويرية»
لهذه البالد؛ وأسس البنى التحتية
لبلد يضاهي في الوقت احلاضر البلدان
املتقدمة ،فقد استحق «يحفظه اهلل»
أن يُلقب بــ «ملك االنسانية» لسعيه
الدؤوب في تلمس احتياجات املواطنني
على أرض الواقع بكل عفوية بعيد ا ً عن
التصنع؛ فاستحوذ على قلوبهم بعد أن
ترجمت أفعاله أقواله إلى واقع حقيقي
ومؤثر في تنمية الوطن واملواطن.
وبهذه املناسـبة «مناسـبة يوم الـبيعة»
نعيد مجددا ً فـتح صـفـحات السـنوات
اخلـمـس املاضيـة التي ميلؤها التفاؤل
ويرسـم مـعـاملها اإلجنـازات ،ونـعيد في
ذاكـرتـنا تـاريـخ املرحـلة التي سـبقت
توليه مقاليد احلكم؛ عـندما كان وليا ً
للعهـد؛ حيث شـاهده املـواطنون وهـو
يدرس أحوالهم عن كثب في عدد من
املواقف التاريخية؛ كزيارته التفقدية
لبعض من األحياء الشعبية القدمية
ٍ
في مدينة الرياض؛ ومحادثته للمواطنني
أثناء مشاهدته للواقع الذي يعيشونه؛
باإلضافة إلى توجيهه رعاه اهلل بوضع
إستراتيجية وطنية ملعاجلة الفقر وما
تبعها من إنشاء الصندوق الوطني اخليري
من أجل هذه الغاية النبيلة.
لقد زرع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حبه
في قلوب املواطنني وغيرهم إلنسانيته
وحمله «هم» الوطن واملواطن ومتابعته
ألحوالهم داخل اململكة وخارجها ،فهو
يرى نفسه بني بسطاء الناس دون تعال
أو كبر ملا متلكه نفسه من طهارة دون
تكلف أو تصنع؛ فهو ذو تواضع فطري
متيزت به شخصيته التي أعطت صورة
رائعة عنا كمواطنني لكل سكان األرض؛
بعد أن كسب احترام العالم لوضوحه
و شفا فيته و تعز يز ه لسيا سة ا لبا ب
املفتوح ضمن منظومة تهدف إلى مزيد
من التمنية واإلصالح لبناء اإلنسان
السعودي وإسعاده.
لقد احتل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
بحضوره القوي املرتبة األولى بني القادة
ا أل كثر شعبية و تأ ييد ا ً في ا لعا لم
اإلسالمي بحسب استطالع أجراه أحد
مراكز األبحاث األمريكية ليتوج اجلهود
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خادم احلرمني الشريفني يقبل احلجر االسود

التي بذلها «حفظه اهلل» خلدمة دينه
ووطنه ورفعة شعبه بأفعاله التي دائما ً
تسبق أقواله،
وفتح القرار التاريخي الذي أصدره امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز حول «فاجعة
جدة» الباب على املفسدين ليؤكد ثوابته
في محاربة الفساد بصورة علنية ،كما
تفاعل الكثير من املواطنني مع القرار
احلكيم وعبروا بصدق عن فرحتهم مبثل
هذه القرارات غير املستغربة من قائد
بقامة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز؛ ملا
ميلكه القرار من لغة حازمة؛ وما تبعه من
إنشاء هيئة ملكافحة الفساد لدليل على
عزمه على املضي في طريق اإلصالح من
أجل القضاء على الفساد املالي واإلداري،
ولقد أحب «ملك االنسانية» شعبه

فأحبوه ملا يحمله من خير وعدل ورحمة؛
حيث نشأ في بيت متشبع بروح اإلميان
والعروبة؛ وعايش جهاد والده املؤسس
امللك عبدالعزيز «طيب اهلل ثراه» وما بذله
من أجل توحيد اململكة ولم شملها.
وبر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بوالديه
فأمر بإنشاء مؤسسة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لوالديه لإلسكان اخليري قبل
أكثر من ثالث سنوات؛ لتكون أحد روافد
التمنية اخليرية من خالل تنفيذها لعددٍ
من املشاريع اإلسكانية التي صممت على
أحدث التقنيات املعمارية مبتابعة وحرص
من لدنه «حفظه اهلل» الذي وجه بأهمية
إجنازها في أسرع وقت لتسد حاجة فئات
معينة في اجملتمع السعودي ،وشهد
العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني

امللك عبداهلل ميارس احدى األلعاب الشعبية بحضور ملك األردن

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

يختص بها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز؛
أعطت للوطن سبل االرتقاء إلى مراتب
متقدمة بني اجملتمعات بعد احلرص على
أهمية احتفاظه بسمته اإلسالمية.
وشهد التعليم في عهد امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز قفزة نوعية من خالل
التوسع في افتتاح مدارس التعليم العام
في املدن والقرى والهجر ،وتطوير املناهج
خاصة في مجال العلوم والرياضيات ،كما
أن تخصيص ربع امليزانية للتعليم ألكبر
دليل على اهتمامه «يحفظه اهلل» ببناء
األجيال؛ من خالل دفع عجلته بحكم أن
التعليم هو حجر الزاوية وسالح العصر،
كما شهد التعليم العالي في عهد امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز قفزات كبيرة بعد
أن ارتفع عدد اجلامعات إلى  22جامعة
ابوة حانية من خادم احلرمني الشريفني على أبنائه املعاقني
بدال ً عن ثمان لتغطي جميع محافظات
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز منوا ً اقتصاديا ً وأتباع األديان» في كافة أصقاع األرض ،وهي ومناطق اململكة.
من خالل عدد من املشاريع اجلبارة؛ حيث املبادرة التي تعبر عن رؤية إستراتيجية
شهد احلرما ن ا لشريفا ن في عهد ه
توسعة عمالقة ،كما حظيت اجلمرات
بتوسعة كبيرة ساهمت في تسهيل
حركة احلجاج أثناء أدائهم ملناسك احلج
ورميهم للجمرات.
ويعتبر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز نصير
احلوار الهادئ الهادف لتكريس الوحدة
الوطنية؛ في إطار العقيدة اإلسالمية
الهادفة ملعاجلة جميع القضايا الوطنية
اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية
أو اقتصادية أو تربوية وغيرها؛ وطرحها
من خالل قنوات احلوار الفكري ،فأطلق
بتوجيهاته «احلوار الوطني»؛ مما جعل
كلمة احلوار ذات قابلية لدى أبناء اململكة
مبختلف شرائحهم وأصبحت منطا ً من
أمناط حياتهم بعد أن أصبحت ثقافة
منتشرة على مستوى الوطن ،شريطة
أن يكون للحوار قيمته في حياة اجملتمع
السعودي بحكم أن احلوار هو أفضل
طريقة لإلقناع ،كما أصل امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز للفكر احلواري العاملي من
امللك عبداهلل يستقل العربة في جولتة على ابنائه في احلد اجلنوبي
خالل إطالقه ملبادرته «حوار احلضارات
و عند ما يجد د أ بنا ء هذ ا ا لو طن
في هذه األيام والءهم ومبايعتهم
وتأييدهم خلادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز؛ فإن
جتديد هذا الوالء هو تأكيد للنماء
لهذ ا ا لو طن و ملسير ته و إ جنا ز ا ته
ا حلضا ر ية ؛ و هو عهد و و عد من
ملك اإلنسانية منذ توليه مقاليد
احلكم في 14 26 /6 /26هـ ،حيث
وعد باستكمال املسيرة ومواصلة
العمل على طريق حتقيق املزيد من
اإلجنازات للوطن واملواطن؛ والذي
جعل من املواطن عنوانا ً بارز ا ً لكل
اإلجنازات في احلاضر واملستقبل .

متابعة دائمة لهموم املواطنني في كل مدن اململكة

الزكاة والدخل العدد الرابع والعشرون
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جمل�س الوزراء يوافق على توقيع
عدد من الإتفاقيات الدولية
وافق مجلس الوزراء في جلسة
ترأسها خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود في
الرياض على تفويض وزير املالية – أو من
ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية
بني حكومتي اململكة ومالطا لتجنب
االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل ومشروع البروتوكول.كما وافق
اجمللس أيضا على اتفاقية بني حكومة
اململكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية ( بيالروس ) لتجنب االزدواج
الضريبي وملنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس املال ،
والبروتوكول املرافق لها ،املوقع عليهما
من مدينة منسك بتاريخ 1430/7/27هـ
املوافق 2009/7/20م بالصيغتني املرفقتني
بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تفويض
معالي وزير املالية – أو من ينيبه – بالتوقيع
على مشروع اتفاقية بني اململكة العربية

امللك عبداهلل مترأسا ً إحدى جلسات مجلس الوزراء

السعودية وجمهورية بولندا لتجنب
االزدواج الضريبي وملنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل  ،ومشروع
البروتوكول املرافق له في ضوء الصيغتني
املرفقتني بالقرار  ،ومن ثم رفع النسخة
النهائية املوقعة لكل منهما الستكمال
اإلجراءات النظامية .ووافق مجلس الوزراء
على تفويض معالي وزير املالية – أو من

ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية
بني حكومة اململكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الفلبني لتجنب
االزدواج الضريبي وملنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل  ،في ضوء
الصيغة املرفقة بالقرار  ،ومن ثم رفع
النسخة النهائية املوقعة الستكمال
اإلجراءات النظامية

مطار أبها استقبل أولى طائراتها

العواجي :حوايل٪70

من �أ�سهم (طريان

ال�سعيدة) ميلكها م�ستثمرون �سعوديون

صرح نائب مدير عام مصلحة الزكاة
والدخل للعمليات املساندة االستاذ
صالح العواجي رئيس مجلس ادارة شركة
طيران السعيده بأن «طيران السعيدة»
شركة تعمل وف��ق��ا ً ملعايير جتارية
مبشاركة بني اململكة واليمن .وأضاف بأن
اجلانب السعودي ميلك  %70من أسهم
الشركة من خالل صندوق االستثمارات
العامة ،ورج��ال اعمال سعوديني .جاء
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تصريحه لدى وصوله مطار أبها على
منت «طيران السعيدة» يرافقه أكثر من
عشرين صحفيا ً وعدد من املسؤولني
والدبلوماسيني في اجلوازات واجلمارك.
وأضاف العواجي أن الرحلة هي تدشني
للرحالت بني اليمن ومنطقة عسير
صالح العواجي
سبقتها رح�لات إلى الدمام واملدينة عام املصلحة رئيس مجلس ادارة الشركة
املنورة .فيما أكد أن هناك رحالت ستحط أن الرحالت بني اليمن وأبها تتم في يومي
في جازان وجنران والطائف .وأفاد نائب مدير األربعاء واجلمعة من كل أسبوع.
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اتفاقية جتنب االزدواج
ال�رضيبي بني اململكة
و�سنغافورة
وقع وزير املالية الدكتور إبراهيم
بن عبدالعزيز العساف مع وزير خارجية
سنغافورة جورج يو اتفاقية جتنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل بني البلدين.وأوضح
الدكتور العساف أن هذه االتفاقية تعد
إطار ا ً قانونيا ً مستقر ا ً يحدد العالقات
الضريبية بني البلدين كما أنها حتدد
وبشكل واضح املعاملة الضريبية عند
ممارسة مقيم من الدولة املتعاقدة للنشاط

في الدولة املتعاقدة األخرى وتضمن عدم
االزدواج الضريبي على الدخل املتحقق من
نشاط املستثمر وبالتالي فإن هذه االتفاقية
تقلل العبء الضريبي على املستثمرين
كما حتقق لهم الشفافية في املعاملة
الضريبية.ودعا وزير املالية رجال األعمال
في البلدين لالستفادة مما توفره هذه
االتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية
إلقامة املزيد من املشاريع االستثمارية
املشتركة.وأشار العساف إلى أن حجم

د .ابراهيم العساف
التبادل التجاري بني اململكة وجمهورية
سنغافورة ينمو وبشكل مضطرد حيث
ارتفع من حوالي خمسة عشر ألف ومائة
وسبعني مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من
ستة وأربعني ألفا وخمسمائة مليون ريال
عام 2008م .وبتوقيع هذه االتفاقية بلغ عدد
االتفاقيات التي وقعتها اململكة مع الدول
األخرى عشرين اتفاقية.

توقيع اتفاقية جتنب االزدواج
ال�رضيبي بني اململكة وفيتنام
تعهد الرئيس الفيتنامي نغوين منيه
جييت بتقدمي كافة التسهيالت أمام
االستثمارات السعودية في بالده ،مشيرا
إلى أنه بحث خالل زيارته للمملكة التعاون
على مستوى استقدام العمالة املنزلية
حيث إن اململكة بحاجة إلى ذلك الفتا إلى
أن فيتنام دولة يبلغ عدد سكانها  86مليون
نسمة وبإمكانها توفير متطلبات اململكة
من العمالة املنزلية ،وكشف عن أنه
سيتم توقيع عدد من االتفاقيات اإلطارية
في هذا الشأن.جاء ذلك في كلمته التي
ألقاها خالل زيارته جمللس الشورى ،وقال
الرئيس الفيتنامي في كلمته :أنا واثق من
خالل زيارتي للمملكة في تطوير العالقات
بني البلدين ،وتطرق إلى احلرب التي مر
بها الشعب الفيتنامي الفتا إلى أنها قد

خلقت معاناة عام 1975م وقال  :ما زلنا
نبذل جهودنا في إعادة إعمار فيتنام وقد
حققنا إجنازات كبيرة حيث يسجل النمو
االقتصادي سنويا ً ما نسبته .%7
ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مع خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ومت االتفاق على تعزيز العالقات
وزيادة التبادل التجاري بني البلدين حيث إن
امليزان التجاري بني البلدين يصل إلى 455
مليون ريال واصفا هذا الرقم بـ(املتواضع)
في ظل العالقات بني البلدين واإلمكانات
املتوفرة لدى البلدين.
من جانبه استعرض نائب رئيس اجمللس
الدكتور بندر حجار وع��دد من رؤساء
اللجان في اجمللس خالل إلقائه كلمة رئيس
مجلس الشورى الشيـخ الدكتور عبد اهلل

نغوين منيه جييت
آل الشيخ نظـام مجـلس الشورى وآلية
العمل فيه واملراحـل التاريخية التي مر
بها منذ إنشائه.
من جهة أخرى وقع وزير املالية الدكتور
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اتفاقية
مع نائب وزير املالية الفيتنامي فام سي
زانه لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
وتعد إطارا ً قانونيا ً مستقرا ً يحدد العالقات
الضريبية بني البلدين .
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مدير عام المصلحة
في حديثه لصحيفة
«عكاظ»:

على
املكلفني
�رسعة
ال�سداد
حتي ميكن
�إي�صال الزكاة
ال�رشعية
مل�ستحقيها
10

األستاذ  /ابراهيم املفلح

كشف لـ «عكـاظ» مدير عام
مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد
املفلح في ح��وار مفصل ،عن النظام
اجلديد جلباية الزكاة قيد الدراسة لدى
هيئة اخلبراء التابعة جمللس الوزراء ،فيما
النظام املعمول به مت إقراره قبل  60عاما.
وأوضح أن النظام املرتقب قيد الدراسة
حاليا لدى هيئة اخلبراء في مجلس الوزراء،
مبينا أن النظام في حال صدوره سيشمل
أنشطة أخرى باإلضافة إلى عروض التجارة،
متوقعا أن تنتهي الهيئة من دراستها قريبا.
وق��ال إن بعض البنود الزكوية التي
تضمنها النظام تطلبت العرض على
اللجنة الدائمة لإلفتاء ،بهدف إخضاعها
ملزيد من البحث وال��دراس��ة ليخرج
النظام متوافقا مع القواعد الشرعية.
وحول وجود حاالت تهرب من دفع الزكاة،
أقر املفلح بذلك ،وقال إن السبب يعود إلى
ضعف الوعي الزكوي لدى بعض املنشآت،
مفصحا عن وجود عقوبات لكل نوع
من اخملالفات التي تكتشفها املصلحة.
وأكد أن ملصلحة الزكاة والدخل احلق

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

ف��ي االط�ل�اع على العقود السرية
التي يبرمها املكلفون مع احلكومة
ألغ���راض حتقيق الضريبة عليها.
وأهاب املفلح من خالل «عكـاظ» مبكلفي
الزكاة والضريبة إلى املبادرة بتقدمي
إقراراتهم في املواعيد النظامية وتسديد
املستحق عليهم من واقعها حتى ميكن
إيصال الزكاة الشرعية ملستحقيها
من خالل وكالة الضمان االجتماعي في
وزارة الشؤون االجتماعية ودعم خزينة
الدولة مبا يتم حتصيله من ضرائب لقاء
اخلدمات العديدة التي تقدمها احلكومة
للمواطنني واملقيمني على السواء.
املفلح أفصح عن حجم إيرادات الزكاة،
ووعد بتطوير الكوادر البشرية العاملة في
املصلحة ،كما بشر بقرب تطبيق نظام
التسديد اآللي ،فضال عن العمل على
تخصيص أماكن للنساء في الفروع الكبرى
اعتبارا من العام املقبل .إلى نص احلوار:
•هيئة اخلبراء في مجلس الوزراء تدرس
منذ أعوام فرض الزكاة على اخملططات
واملساهمات العقارية ،متى سترى

تطبيق الت�سديد
الآيل يف
جميع الفروع
هذا العام
تلك املقترحات النور؟ وهل احتساب
ال��زك��اة الشرعية هو أح��د األسباب
الرئيسة التي تقف عثرة أمام إطالقه؟
ــ هيئة اخلبراء في مجلس الوزراء تعكف
حاليا على دراسة نظام جباية الزكاة
املقترح والذي يتوقع أن يغطي أنشطة أخرى
باإلضافة إلى عروض التجارة ،ونتوقع أن
تستكمل الهيئة دراسة النظام قريبا ،وقد
تطلبت بعض البنود الزكوية التي تضمنها
النظام العرض على اللجنة الدائمة
لإلفتاء ملزيد من البحث والدراسة ليخرج
النظام متوافقا مع القواعد الشرعية.
• لقد تفضلتم بذكر أن هيئة اخلبراء في
مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة
نظام جباية الزكاة ،فهل النظام اجلديد
حتديث للنظام القدمي؟ أم أنه أول نظام
ملصلحة الزكاة والدخل منذ تأسيسها؟
ــ نظام جباية الزكاة اجلديد ،والذي
يدرس حاليا لدى هيئة اخلبراء ،ال يعد أول
نظام للمصلحة ،وإمنا هو حتديث للنظام
السابق الصادر باملرسوم امللكي رقم 8634
وتاريخ 1370/6/29هـ املوافق 1951/4/7م.
• إلى أين وصل مشروع التطوير والتحديث
وتوسيع دائ��رة عمل اللجان التابعة
للمصلحة؟ وما هي مهمات أعمالها؟
ــ وصل هذا املشروع إلى مراحل متقدمة
وحقق العديد من املنجزات التي أدت إلى
رفع مستوى األداء بشكل عام ،خاصة في
مجاالت األنظمة وإجراءات العمل وحتسني
بيئة وتوريد وتطوير النظم اآللية احلديثة.
علما بأن املصلحة بدأت بتطبيق النظام
اآللي الشامل لديها والذي طبق خالل
األعوام السابقة بإدارة كبار املكلفني في
اإلدارة العامة وفي فرع املصلحة في الرياض،

كما بدأ العمل بتطبيقه خالل هذا العام
في فرع املصلحة في جدة ،متهيدا لنشره
وإطالق تطبيقه في بقية فروع املصلحة،
إضافة إلى أنه مت توقيع مذكرة تفاهم مع
برنامج التعامالت اإللكترونية يتم مبوجبها
ربط أنظمة املصلحة في قناة التكامل
من خالل مشروع (يفي) لتبادل البيانات
مع مختلف اجلهات احلكومية بشكل آلي.
• متى سيتم تطبيق عمليات السداد
اإللكتروني للمستحقات املالية املستوجبة
على املكلفني جت��اه املصلحة آليا؟
ــ بدأت املصلحة بتطبيق التسديد اآللي من
خالل القنوات املتاحة لدى البنوك التجارية،
وشمل التطبيق إدارة كبار املكلفني في
اإلدارة العامة وفرع املصلحة في الرياض.
وحاليا ستتم إتاحة التسديد اآللي في
فرع جدة ثم بقية الفروع خالل هذا العام.
• ه��ل ه��ن��اك تغيير ف��ي أس��ل��وب
املصلحة ،خاصة في عملية الربط
التقليدي إلى الربط الذاتي للمكلف؟
ــ من ضمن اإلج���راءات احملدثة التي
أخذت بها املصلحة أخيرا ،هو اعتمادها
ألسلوب الربط الذاتي ،والذي يعد أحد
املبادئ األساسية خلطة تطوير إجراءات
العمل في املصلحة ،وه��ذا األسلوب
يعتمد على قيام املكلف بتقدمي إقراره
الضريبي أو الزكوي في املواعيد النظامية
واحتساب الضريبة أو الزكاة املستحقة
عليه من واقعها والعمل على تسديدها،
فإن قام املكلف بذلك ولم تكن عليه
مستحقات سابقة غير مسددة تعمل
املصلحة على منحه شهادة متكنه من
تسهيل كافة إجراءاته لدى مختلف
اجلهات احلكومية وغير احلكومية إلى أن
يحني موعد تقدمي إقراره للسنة التالية.
• من املعروف أن مجلس الشورى أوصى
بإعادة هيكلة املصلحة من ناحية ضخ دماء
جديدة رغم كونها جهة حكومية تخضع
لنظام اخلدمة املدنية سواء بالنسبة
للتوظيف أو املزايا أو خالفه ،فما هي اخلطة؟
ــ مت بحث توصية مجلس الشورى مع
مقام وزارة املالية واستطاعت املصلحة

احلصول من وزارة اخلدمة املدنية على
املرونة في االختيار والتعيني املباشر
للجامعيني .نأمل أن ميكن هذا املصلحة
من استقطاب الكفاءات التي حتتاج
إليها والتي تناسب طبيعة عملها.
• كم حجم إيرادات الزكاة في اململكة؟ وإلى
أين تذهب ،ومن اجلهة املشرفة على صرفها؟
ــ بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة
من الشركات واملؤسسات اخلاضعة للزكاة
في العام املاضي نحو  6,6مليار ريال بزيادة 6
في املائة عن العام الذي سبقه وميثل وعا ًء
زكويا مقداره  265مليار ريال ،وهذه املبالغ
يتم حتويلها بشكل يومي إلى حساب
الزكاة رقم ( ،)230301000006اخملصص
في مؤسسة النقد العربي السعودي
للصرف منه على مستحقات الضمان
االجتماعي عن طريق وكالة الضمان
االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية.
• الغرامات تتفاوت في النظام الضريبي
 ..ما هي النسب وعلى أي البنود؟
ــ الغرامات في النظام الضريبي
أن���واع ،ه��ي :غرامة ع��دم التسجيل،
وتفرض على املكلفني الذين ال يقومون
بتسجيل نشاطهم ل��دى املصلحة
خالل املواعيد النظامية ،وتتفاوت بني
ألف ريال للشخص الطبيعي ،وعشرة
آالف ريال لشراكة األم��وال املساهمة،
وخمسة آالف ريال للكيانات األخرى.
ومنها أيضا غرامة عدم تقدمي اإلقرار،
وتفرض على املكلفني الذين ال يقومون
بتقدمي إقراراتهم في املواعيد النظامية
وحتتسب إما بنسبة  1في املائة من
إجمالي اإلي��رادات وإما بنسبة تتراوح
بني  5في املائة إلى  25في املائة من
الضريبة غير املسددة ويؤخذ بأيهما أكبر.
كما تشمل غرامة التأخير ،وتفرض على
املكلفني الذين ال يقومون بتقدمي إقراراتهم
 1في املواعيد النظامية وحتتسب إما بنسبة
في املائة من إجمالي اإليرادات وإما بنسبة
تتراوح بني  5في املائة إلى  25في املائة من
الضريبة غير املسددة ويؤخذ بأيهما أكبر.
كما تشمل غرامة التأخير ،وتفرض
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على الضريبة التي لم تسدد في املوعد
النظامي وحتتسب بنسبة  1في املائة
من الضريبة غير املسددة عن كل 30
يوم تأخير .ويضاف إلى كل ما سبق غرامة
الغش ،وتفرض بنسبة  25في املائة على
فرق الضريبة الناجت عن تقدمي املكلف أو
محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية
أو الغش بقصد التهرب من الضريبة.
• ما آليات ضبط التهرب الضريبي؟ وما مدى
تعاوناملكلفنيمعاملصلحةفيتقدميإقراراتهم
وقوائمهم املالية وكيف تتم محاسبتهم؟
ــ من الوسائل التي تتمكن املصلحة من
ضبط حاالت التهرب الضريبي قيامها بإجراء
فحص ميداني لدفاتر وسجالت املكلف إذا
ما ساورها الشك بصحة اإلقرار املقدم منه،
عالوة على قيامها مبخاطبة اجلهات التي
تتعامل مع املكلف واحلصول منها على
التهرب من الضريبة ،فإنها تقوم بإخضاع
املبالغ اخملفاة الناجتة عن التهرب للضريبة
وللغرامات النظامية ومنها غرامة الغش.
وللعلم ،فإن موضوع التهرب من الضريبة
ال يعد ظاهرة أمام املصلحة .و يتعاون
أغلب مكلفي الضريبة مع املصلحة
ف��ي تقدمي إق��رارات��ه��م خ�لال املواعيد
النظامية وتتم محاسبتهم على أساس
ما تظهره تلك اإلف���رازات من نتائج.
• هل اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص
على علم تام بأحكام ضريبة االستقطاع
ال��واردة في نظام ضريبة الدخل؟ وكم
نسبتها؟ وهل الشخص الذي يحول ماله
إلى خ��ارج اململكة تشمله الضرائب؟
ــ منذ أن صدر نظام ضريبة الدخل مطلع
ع��ام 1425ه���ـ ،نفذت املصلحة حملة
توعية مبا تضمنه النظام الضريبي من
أحكام ،ومن ضمنها ضريبة االستقطاع،
حيث أبلغت املصلحة ذلك بتعاميم
وجهت مباشرة إل��ى مختلف اجلهات
واملصالح احلكومية ،وللمكلفني عن طريق
الغرف التجارية ،وللمحاسبني القانونيني
عن طريق هيئة احملاسبني القانونيني.
وعقدت املصلحة أيضا العديد من اللقاءات
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فح�ص ميداين
لدفاتر و�سجالت
املكلف �إذا ما �ساور
امل�صلحة ال�شك ب�صحة
الإقرار املقدم منه،
والندوات التعريفية في مقر املصلحة تارة
وفي مقر الغرف التجارية وبعض اجلهات
احلكومية تارة أخرى للغرض ذاته ،كما أعدت
الكثير من النشرات التعريفية عن أحكام
النظام الضريبي وعملت على توزيعها في
العديد من املناسبات .كما أوضحت تلك
األحكام في موقعها على شبكة اإلنترنت
وفي النشرة الدورية التي تصدر عن املصلحة
وع��ن طريق اإلجابة عن استفسارات
املكلفني والصحف واجملالت وما إلى ذلك.
أما عن نسبة ضريبة االستقطاع فهي
من  5في املائة إلى  20في املائة ،بحسب
طبيعة املبالغ املدفوعة ،وإذا حول الشخص
أمواله إلى اخلارج فإنها ال تخضع لضريبة
االستقطاع إال إذا كانت من قبيل األرباح
املوزعة فتخضع للضريبة بنسبة 5في املائة.
• تفاوضت اململكة مع  20دولة لتوقيع
اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي ،منها
ما مت املصادقة عليه ومنها ما هو قيد
التنفيذ ،ملاذا؟ وهل في اعتقادك أن القوانني
في اململكة مرنة ملستثمرين أجانب؟
ــتعتبراتفاقياتتفادياالزدواجالضريبيالتي
توقعها حكومة اململكة مع حكومات الدول
األخرى إطارا قانونيا يحدد العالقات الضريبية
بني البلدان ،كما يحدد بشكل واضح املعاملة
الضريبية عند ممارسة املستثمر من الدولة
املتعاقدة للنشاط في الدولة املتعاقدة
األخرى وتضمن عدم االزدواج الضريبي على
الدخل الذي يحققه املستثمر من نشاطه.
وبالتالي فإن هذه االتفاقيات تقلل العبء
الضريبي على املستثمرين مبا يحقق لهم
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الشفافية واالستقرار في املعاملة الضريبية
وينعكس أثره بالتالي على حتفيز االستثمار
بني البلدان املوقعة على مثل هذه االتفاقيات،
خاصة أن البعض منها يتضمن امتيازات أو
إعفاءات ضريبية في مجاالت معينة من
النشاط بغرض التشجيع على االستثمار
في تلك األنشطة ،علما بأن القوانني في
اململكة تعد جاذبة لالستثمار مبا توفره
للمستثمر األجنبي من مزايا وحوافز عديدة.
• ب��ع��ض املكلفني ل��دي��ه��م عقود
سرية مع احلكومة فهل للمصلحة
الصالحية في اإلطالع عليها ومنذ متى؟
ــ نعم يحق للمصلحة اإلط�لاع على
العقود السرية التي يبرمها املكلفون
مع احلكومة ألغ��راض حتقيق الضريبة
عليها ،وقد أكد على ذلك األمر السامي
رق��م /933م ب وت��اري��خ 1430/2/2ه����ـ.
•ماهيالعقوباتالتيتفرضهامصلحةالزكاة
ملن يهرب من الدفع أو يخل بالبيانات املالية؟
ــاملصلحةحتجبالشهاداتعناملكلفغير
املتعاون معها ،وحتجز على أمواله املنقولة
وغير املنقولة ،حتى يتم تعاونه مع املصلحة
في سداد ما عليه من مستحقات ،إضافة إلى
حجزمستحقاتهلدىاجلهاتاملتعاقدمعها.
• ك��م ع��دد القضايا التي تنظرها
احمل��اك��م السعودية ض��د املتهربني
م���ن دف����ع ال���زك���اة وال���ض���رائ���ب؟
ــ التهرب من دفع الزكاة والضريبة ال يعد
ظاهرة أمام املصلحة ،وإمنا هناك تهاون
من فئة قليلة من املكلفني الزكويني أو
الضريبيني ملراجعة املصلحة نتيجة ضعف
الوعي الزكوي أو الضريبي لديهم ،كما أنه
من جهة أخرى يحصل أحيانا اختالف في
وجهات النظر بني املصلحة وبعض املكلفني
من حيث ما يجب أن يخضع ،وما ال يجب أن
يخضع من بنود للزكاة أو للضريبة .ومثل
هذه االختالفات تنظرها جلان إدارية ذات
اختصاص قضائي ابتدائية واستئنافية ،ومن
ثم ديوان املظالم كمرحلة أخيرة من مراحل
التقاضي ،ويختلف عدد مثل هذه القضايا
من عام إلى آخر.

وفد من
�شيفرون العربية
يزور م�صلحة
الزكاة
قام وفد من شركة شيفرون العربية
السعودية بزيارة مصلحة الزكاة والدخل
بتاريخ 1431/7/10هـ لاللتقاء بأعضاء
اللجنة االستشارية للنظام في املصلحة
ملناقشة بعض املسائل الضريبية املتعلقة
بالشركة وأهمها ضريبة االستقطاع

وفد شركة شيفرون مجتمعا ً مع ممثلي املصلحة
املفروضة على اجلهات غير املقيمة
املتعاملة مع الشركة .وكان الوفد
برئاسة األستاذ /أحمد عواد العمر ،رئيس
الشركة ،وضم كالً من مدير اإلدارة املالية،
ورئيس الشئون القانونية ،واملستشار
املالي ،ومدير مكتب الشركة بالرياض.

وحضر االجتماع ممثالً عن املصلحة كل
من سعادة النائب للبرامج والسياسات
األستاذ /فهد اخلراشي ،وسعادة النائب
للشئون التنفيذية األس��ت��اذ /سعد
السعيدان ،وسعادة مدير عام إدارة كبار
املكلفني األستاذ /ناصر الذيبان.

مهنة املحا�سبة
يف اململكة
وحتديات
القرن احلادي
جامعة امللك سعود احتضنت ندوة احملاسبة
والع�رشين
احملور الثالث  :سبل تفعيل وتقوية دور املراجع في مع عدة دول أجنبية وفي ختام كل بحث مت

حضرت مصلحة الزكاة والدخل الندوة الثانية
عشر لسبل تطوير احملاسبة في اململكةالتي
أقيمت في رحاب جامعة امللك سعود حتت
رعاية معالي وزير التعليم العالي وبتنظيم من
قسم احملاسبة بكلية إدارة األعمال باجلامعـة.
وبعد حفل االفتتاح انطلقت جلسات محاور
الندوة اخلمسة وهي :
احملور األول  :معايير احملاسبة السعودية في ظل
التوافق العاملي مع معايير احملاسبة الدولية .
احملور الثاني  :استراتيجيات إدارة األزمات في
األسواق واملؤسسات املالية .

دعم مصداقية التقارير املالية .
احملور الرابع  :أدوات إدارة التكلفة ودعم القدرة
التنافسية للشركات .
احملور اخلامس  :نظم املعلومات احملاسبة وإدارة
التنمية في اململكة العربية السعودية .
وقد ُقدمت في كل محور مجموعة من األبحاث
وأوراق العمل ومت استعراض أربع اوراق عمل في
كل جلسة  ،قدمها عدد من الباحثني في داخل
اململكة وخارجها  ،ومتيزت األبحاث بدراسات
تطبيقية على دول عربية مختلفة مثل
السعودية واليمن والسودان واألردن ومقارنتها

مناقشة النتائج والتوصيات مع احلضور  ،وفي
اجللسة اخلتامية مت استعراض التوصيات وتوزيع
اجلوائز على البحوث املتفوقة وتكرمي عددا من
الضيوف والباحثني .
وحسب تقييم احلاضرين للندوة تعتبر
اململكة من أفضل الدول العربية في احملاسبة
واملراجعة في النظرية والتطبيق حيث أن قوة
االقتصاد السعودي وتطوره إضافة إلى كبر
حجم اقتصاد السعودي واالستقرار االقتصادي
واالجتماعي أدى بدوره إلى تطور مهنة احملاسبة
على الصعيد احمللي .
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اتفـاقيــة
بني حكومة
اململكة
العربية
ال�سعودية
وحكومة
جمهورية
�إيطاليا
لتجنب
االزدواج
ال�رضيبي
يف �ش�أن
ال�رضائب
على الدخل
وعلى ر�أ�س
املال
14

إن حكومة اململكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية إيطاليا رغب ًة منهما
في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس
املال وملنع التهرب الضريبي  ،قد اتفقتا
على ما يلي :
الفصل األول
نطاق االتفاقية
املادة ()1
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص
املقيمني في إحدى الدولتني املتعاقدتني أو
في كلتيهما.
املادة ()2
الضرائب التي تشملها االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل
وعلى ضرائب رأس املال املفروضة ملصلحة
كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية
أو اإلدارية أو سلطاتها احمللية بصرف النظر
عن طريقة فرضها .
تعد من الضرائب على الدخل وعلى
رأس املال جميع الضرائب املفروضة على
إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس املال ،أو
على عناصر الدخل أو عناصر رأس املال مبا
فيها الضرائب على املكاسب الناجتة من
التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة
أو غير املنقولة  ،والضرائب على إجمالي
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مبالغ األجور والرواتب التي تدفعها
املشروعات و الضرائب على ارتفاع قيمة
رأس املال.
الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه
االتفاقية بشكل خاص هي - :
أ ) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية :
ـ الزكاة .
ـ ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار
الغاز الطبيعي.
سوا ًء مت حتصيل هذه الضرائب بوساطة
االستقطاع عند املنبع أم ال .
(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة
السعودية» ).
( ب) بالنسبة إلى إيطاليا :
ـ ضريبة الدخل الشخصي .
ـ ضريبة دخل الشركات .
ـ الضريبة اإلقليمية على أوجه نشاط
اإلنتاج .
ـ الضرائب البديلة.
سوا ًء مت حتصيل هذه الضرائب بوساطة
االستقطاع عند املنبع أم ال ( يشار إليها
فيما بعد بـ « الضريبة اإليطالية « ) .
تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضا ً على
أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها
تفرض بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية
إضاف ًة إلى الضرائب احلالية أو بدال ً منها.
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتني

املتعاقدتني السلطة األخرى بالتغييرات
اجلوهرية التي أدخلت على أنظمتها
الضريبية.
الفصل الثاني
تعريفات
املادة ()3
تعريفات عامة
 -1في هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق
النص خالف ذلك :
أ ) يعني مصطلح « اململكة العربية
السعودية « إقليم اململكة العربية
السعودية ويشمل ذلك املناطق الواقعة
خارج املياه اإلقليمية التي متارس اململكة
العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة حتت التربة
واملوارد الطبيعية حقوق السيادة والوالية
مبقتضى نظامها والقانون الدولي .
ب ) يعني مصطلح «إيطاليا» جمهورية
إيطاليا  ،ويشمل أي منطقة خارج
املياه اإلقليمية تكون طبقا ً للقانون
اإليطالي والقانون الدولي منطقة متارس
فيها إيطاليا حقوق سيادة فيما يتعلق
باستكشاف واستغالل املوارد الطبيعية
في املياه ،وقاع البحر والطبقات الواقعة
حتت التربة واملياه فوقها.
ج ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» والدولة
املتعــاقدة األخـرى املـمـلكة الـعـربيـة

السعودية أو جمهورية إيطاليا بحسب ما
يقتضيه سياق النص.
د ) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد أو
أي شركة أو أي كيان آخر من األشخاص مبا
في ذلك صناديق االئتمان واملؤسسات.
هـ ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص
ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على
أنه شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض
الضريبة.
و ) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة
متعاقدة» و» مشروع تابع للدولة املتعاقدة
األخرى» على التوالي مشروعا ً يباشره
مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا ً يباشره
مقيم بالدولة املتعاقدة األخرى.
ز ) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة
أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد
مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة
ما عدا احلاالت التي يتم فيها تشغيل
السفينة أو الطائرة فقط بني أماكن تقع
داخل الدولة املتعاقدة األخرى .
ح ) يعني مصطلح «مواطن» :
 1ـ أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .
 2ـ أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو
جمعية تستمد ذلك الوضع من األنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
ط ) يعني مصطلح « السلطة اخملتصة» :
 1ـ بالنسبة إلى اململكة العربية

السعودية وزارة املالية وميثلها وزير املالية
أو ممثله املفوض.
 2ـ بالنسبة إلى إيطاليا وزارة االقتصاد
واملالية .
 2ـ عند تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت
من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو
مصطلح لم يرد له تعريف فيها ،وما لم
يقتض سياق النص خالف ذلك  ،يكون له
املعنى نفسه في ذلك الوقت مبوجب نظام
تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي
تطبق عليها االتفاقية ،ويرجح أي معنى
طبقا ً لألنظمة الضريبية املطبقة لتلك
الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو
للمصطلح وفقا ً لألنظمة األخرى لتلك
الدولة.
املادة ()4
املقيـم
 1ـ ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة
«مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص
يخضع وفقا ً ألنظمة تلك الدولة للضريبة
فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل
إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
كما تشمل أيضا ًَ تلك الدولة أو أيا ً من
أقسامها السياسية أو سلطاتها احمللية
 .لكن ال تشمل هذه العبارة أي شخص
خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما
ٍ
يتعلق فقط بالدخل املتحقق من مصادر
في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
 2ـ عندما يكون فرد وفقا ً ألحكام الفقرة
( )1مقيما ً في كلتا الدولتني املتعاقدتني
فإن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي :
أ ) يعد مقيما ً فقط في الدولة التي يتوافر
له سكن دائم بها  .فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتني ف ّيعد مقيما ً فقط
في الدولة املتعاقدة التي تكون فيها
عالقاته الشخصية واالقتصادية أوثق
(مركز املصالح احليوية).
ب) إذا لم يكن ممكنا ً حتديد الدولة التي
فيها مركز مصاحله احليوية أو لم يتوافر
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له سكن دائم في أي من الدولتني ،ف ّيعد
مقيما ً فقط في الدولة التي فيها سكنه
املعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا
الدولتني أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما ،يعد مقيما ً فقط في الدولة التي
يكون مواطنا ً فيها .
د )إذا كان مواطنا ً في كلتا الدولتني أو
لم يكن مواطنا ً في أي منهما  ،فتسوي
ا لسلطتا ن ا خملتصتا ن في ا لد و لتني
املتعاقدتني املوضوع باالتفاق املشترك .
 -3عندما يعد شخص ما ـ غير الفرد ـ
وفقا ً ألحكام الفقرة ( ، )1مقيما ً في كلتا
الدولتني املتعاقدتني فإنه يعد مقيما ً
فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته
الفعلي .
املادة ()5
املنشأة الدائمة
ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة
«املنشأة الدائمة» املقر الثابت للعمل
الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع
كليا ً أو جزئياً.
تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» بوجه
خاص :
أ ) مركز اإلدارة .
ب) فرع .
ج ) مكتب .
د ) مصنع .
هـ) ورشة .
و ) منجم أو محجر أو أي مكان آخر
الستخراج املوارد الطبيعية.
ز ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع جتميع
أو تركيب أو أعمال إشرافية متعلقة بها
 ،لكن بشرط أن يستمر مثل هذا املوقع
أو املشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على
ستة أشهر.
ح ) توفير خدمات مبا فيها اخلدمات
االستشارية من قبل مشروع من خالل
موظفني أو عاملني آخرين يوظفهم
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املشروع لهذا الغرض ،بشرط أن تستمر
األعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
ملشروع مرتبط به) في الدولة ملدة أو مدد
تزيد في مجموعها على ستة أشهر خالل
أي مدة اثنى عشر شهرا ً .
ال تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» اآلتي - :
أ ) استخدام التسهيالت فقط لغرض
تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع
التي ميلكها املشروع .
ب) االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع
التي ميلكها املشروع لغرض التخزين أو
العرض أو التوريد فقط .
ج ) الحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع
التي ميلكها املشروع فقط لغرض املعاجلة
من قبل مشروع آخر.
د ) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض
شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع.
هـ ) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط
لغرض اإلعالن أو لتوفير معلومات أو
للبحث العلمي أو ألعمال مشابهة ذات
طبيعة مساعدة أو حتضيرية للمشروع.
 4ـ يعد الشخص الذي يعمل في دولة
متعاقدة نيابة عن مشروع الدولة
املتعاقدة األخرى  ،خالف الوكيل املتمتع
بوضع مستقل والذي تنطبق عليه فقرة
( ، )5منشأ ًة دائمة في الدولة املذكورة أوال ً
إذا كان لديه صالحية وميارسها بشكل
معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باسم
املشروع  ،ما لم تكن هذه األعمال مقصورة
على شراء البضائع والسلع للمشروع.
 5ـ ال يعد أن ملشروع دولة متعاقدة
منشأة دائمة في الدولة املتعاقدة األخرى
بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة
األخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل
عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع
مستقل  ،بشرط أن يعمل مثل هؤالء
األشخاص باألسلوب املعتاد لعملهم.
 6ـ ال يعد أن ملشروع إحدى الدولتني
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املتعاقدتني منشأة دائمة في الدولة
املتعاقدة األخرى جملرد مزاولته في ختام
معرض جتاري أو مؤمتر في الدولة املتعاقدة
األخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها
في هذا املعرض التجاري أو املؤمتر فقط .
 7ـ إن كون شركة مقيمة في دولة
متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر
عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة
املتعاقدة األخرى  ،أو تزاول عمالً في تلك
الدولة األخرى (سوا ًء من خالل منشأة
دائمة أو غيرها ) ؛ فإن ذلك الواقع في حد
ذاته ال يجعل أيا ً من الشركتني منشأ ًة
دائم ًة للشركة األخرى.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
املادة ()6
الدخل من املمتلكات غير املنقولة
 1ـ الدخل الذي يحصل عليه مقيم في
دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة
(مبا في ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل
الغابات) الكائنة في الدولة املتعاقدة
األخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك
الدولة األخرى.
 2ـ يكون لعبارة «املمتلكات غير املنقولة»
املعنى الوارد لها وفقا ً لقانون الدولة
املتعاقدة التي توجد بها املمتلكات املعنية
 .وعلى أي حال  ،فإن العبارة تشتمل على
امللكية امللحقة باملمتلكات غير املنقولة
والثروة احليوانية واملعدات املستخدمة
في الزراعة واستغالل الغابات واحلقوق
التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام
املتعلقة مبلكية األراضي  ،ويعد أيضا ً
من املمتلكات غير املنقولة حق االنتفاع
باملمتلكات غير املنقولة واحلقوق في
املدفوعات املتغيرة أو الثابتة مقابل
االستغالل أو احلق في استغالل الترسبات
املعدنية واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى
 .وال تعد السفن والقوارب والطائرات من
املمتلكات غير املنقولة.

 3ـ تطبق أحكام الفقرة ( )1على الدخل
الناجت من استخدام املمتلكات غير املنقولة
بصورة مباشرة أو تأجيرها  ،أو استغاللها
بأي شكل آخر.
 4ـ تطبق أيضا ً أحكام الفقرتني ( )1و ()3
على الدخل من املمتلكات غير املنقولة
ملشروع  ،وعلى الدخل من املمتلكات
غير املنقولة املستخدمة ألداء خدمات
شخصية مستقلة.
املادة ( ) 7
أرباح األعمال
تخضع األرباح العائدة ملشروع دولة
متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ،
ما لم يباشر املشروع نشاطا ً في الدولة
املتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة
فيها  .فإن باشر املشروع نشاطا ً كاملذكور
آنفا ً  ،فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح
املشروع في الدولة املتعاقدة األخرى ،
ولكن بالقدر الذي ميكن أن ينسب منها
إلى تلك املنشأة الدائمة فقط .
مع مراعاة أحكام الفقرة (  ،)3عندما
يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة
نشاطا ً في الدولة املتعاقدة األخرى عن
طريق منشأة دائمة قائمة فيها ،حتدد كل
دولة متعاقدة أرباح تلك املنشأة الدائمة
على أساس األرباح التي يتوقع حتقيقها
لو كان مشروعا ً مستقالً يباشر األنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف
نفسها أو في ظروف مشابهة  ،ويتعامل
بصفة مستقلة متاما ً مع املشروع الذي
ميثل منشأة دائمة له .
عند حتديد أرباح منشأة دائمة ،يسمح
بخصم املصروفات املتكبدة ألغراض
املنشأة الدائمة ،مبا في ذلك املصروفات
التنفيذية واإلدارية العمومية  ،سوا ًء مت
تكبدها في الدولة املتعاقدة التي توجد
فيها املنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
ال يسمح مبثل ذلك اخلصم بالنسبة
ألي مبلغ مدفوع (خالف ما دفع مقابل

استرداد النفقات الفعلية) من قبل
املنشأة الدائمة إلى مكتبها الرئيس أو
ألي من مكاتبه األخرى باخلارج  -إن وجد
 على شكل إتاوات أو رسوم أو عموالت أومدفوعات أخرى مماثلة  ،مقابل استخدام
حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى  ،أو
مقابل أداء خدمات معينة  ،أو مقابل اإلدارة
 ،أو على شكل دخل من مطالبات الدين
فيما يتعلق باألموال التي يتم إقراضها
ملثل تلك املنشأة الدائمة ـ فيما عدا
حاالت املشاريع املصرفية.
 4ـ إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على
حتديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة
على أساس تقسيم نسبي ألرباح املشروع
الكلية على أجزائه اخملتلفة  ،فإن أحكام
الفقرة ( )2ال متنع تلك الدولة املتعاقدة من
حتديد األرباح التي تخضع للضريبة على
أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى
عليه العرف  .غير أن طريقة التقسيم
النسبي املتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة
تتفق مع املبادىء الواردة في هذه املادة.
 5ـ ال ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة
في دولة متعاقدة استنادا ً فقط إلى قيام
املنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع
للمشروع في الدولة املتعاقدة األخرى.
 6ـ ألغراض الفقرات السابقة  ،حتدد األرباح
التي تنسب إلى املنشأة الدائمة بالطريقة
نفسها عاما ً بعد عام  ،ما لم يكن هناك
سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة
أخرى .
 7ـ عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل
عوجلت بشكل منفصل في مواد أخرى في
هذه االتفاقية ،فإن أحكام تلك املواد لن
تتأثر بأحكام هذه املادة.
املادة ( ) 8
النقل البحري
تخضع األرباح الناجتة من تشغيل سفن
في حركة النقل الدولي للضريبة فقط

في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز
اإلدارة الفعلي للمشروع.
إذا كان مركز اإلدارة الفعلي ملشروع نقل
بحري يقع على منت سفينة أو قارب فإنه
يعد واقعا ً في الدولة املتعاقدة التي يقع
فيها ميناء موطن السفينة أو القارب
 ،و إن لم يوجد مثل هذا املوطن ،فيعد
واقعا ً في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها
مشغل السفينة أو القارب.
تطبق أحكام الفقرة ( )1أيضا ً على األرباح
الناجتة من املشاركة في احتاد أو عمل
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
املادة ( ) 9
املشروعات املشتركة
 1ـ عندما
أ ـ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة
مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى أو في
السيطرة عليه أو في رأس ماله .
ب ـ أو يشارك نفس األشخاص بصورة
مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في
السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع
لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة
املتعاقدة األخرى .
وفي أي من احلالتني  ،إذا وضعت أو فرضت
شروط بني املشروعني فيما يتعلق
بعالقتهما التجارية أو املالية تختلف عن
تلك التي تكون بني مشروعني مستقلني
عن بعضهما ،فإن أية أرباح كان من املمكن
أن يحققها أي من املشروعني لو لم تكن
هذه الشروط قائمة  ،ولكنه لم يحققها
بسبب وجود هذه الشروط ،يجوز إدراجها
ضمن أرباح هذا املشروع وإخضاعها
للضريبة تبعا ً لذلك.
 2ـ إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح
مشروع تابع لها  -وأخضعتها للضريبة
وفقا ً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة
املتعاقدة األخرى مت إخضاعها للضريبة
في تلك الدولة األخرى ،وكانت هذه
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األرباح املدرجة ستتحقق للمشروع
التابع للدولة املتعاقدة املذكورة أو ال ً
لو كانت الشروط بني املشروعني هي
الشروط ذاتها التي تكون بني مشاريع
مستقلة  ،فعلى الدولة املتعاقدة األخرى
 عندئذ  -إجراء التعديل املناسب على مبلغالضريبة املفروض على تلك األرباح في تلك
الدولة .لتحديد مثل هذا التعديل يتعني
مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية
وفي جميع األحوال فإن أي تعديل يجب أن
يتم فقط وفقا ً إلجراء االتفاق املشترك في
املادة ( )25من هذه االتفاقية.
املادة ()10
أرباح األسهم
 1ـ يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي
تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة
إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى
للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 2ـ ومع ذلك ،يجوز أيضا ً أن تخضع أرباح
األسهم تلك للضريبة في الدولة املتعاقدة
التي تقيم فيها الشركة الدافعة لألرباح
ووفقا ً لنظامها  .ولكن إذا كان املستلم هو
املالك املنتفع بأرباح األسهم فإن الضريبة
املفروضة يجب أال تتجاوز :
أ ) خمسة باملائة ( )%5من إجمالي قيمة
أرباح األسهم إذا كان املالك املنتفع شرك ًة
(خالف شركة تضامنية) متلك بصورة
مباشرة أو غير مباشرة نسب ًة ال تقل عن
خمسة وعشرين باملائة ( )%25من رأس
مال الشركة الدافعة لألرباح وملدة ال تقل
عن  12شهر قبل تاريخ اإلعالن عن األرباح
املوزعة.
ب) عشرة باملائة ( )%10من إجمالي قيمة
أرباح األسهم في جميع احلاالت األخرى.
تسوى السلطتان اخملتصتان في الدولتني
املتعاقدتني طريقة تطبيق هذه القيود
باالتفاق املتبادل فيما بينهما .
ال تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع
الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح
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التي تدفع منها أرباح األسهم.
 3ـ تعني عبارة «أرباح األسهم» كما هي
مستخدمة في هذه املادة الدخل من
األسهم أو أسهم «االنتفاع» أو حقوق
«االنتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم
املؤسسني أو احلقوق األخرى  -التي ال متثل
مطالبات ديون  -أو املشاركة في األرباح،
وكذلك الدخل من حقوق املشاركة األخرى
التي تخضع لنفس املعاملة الضريبية مثل
الدخل من األسهم مبوجب أنظمة الدولة
املقيمة فيها الشركة املوزعة لألرباح .
 4ـ ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ()2
إذا كان املالك املنتفع بأرباح األسهم
مقيما ً في دولة متعاقدة ويزاول عمالً في
الدولة املتعاقدة األخرى التي تقيم فيها
الشركة الدافعة ألرباح األسهم من خالل
منشأة دائمة موجودة فيها  ،أو كان يؤدي
في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها  ،وكانت
ملكية األسهم التي دفعت بسببها أرباح
األسهم مرتبطة فعليا ً بهذه املنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة  .وفي مثل هذه
احلالة تخضع أرباح األسهم للضريبة في
الدولة املتعاقدة األخرى وفقا ً لنظامها.
 5ـ إذا حققت شركة مقيمة في دولة
متعاقدة أرباحا ً أو دخالً من الدولة املتعاقدة
األخرى ،فال يجوز أن تفرض تلك الدولة
األخرى أي ضريبة على أرباح األسهم التي
تدفعها الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح
األسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة
األخرى أو بالقدر الذي تكون فيه امللكية
التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة
ارتباطا ً فعليا ً مبنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
موجودة في تلك الدولة األخرى  .كما ال
يجوز لها أيضا ً أن تخضع أرباح الشركة
غير املوزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح
األسهم املدفوعة أو األرباح غير املوزعة
متثل كليا ً أو جزئيا ً أرباحا ً أو دخالً ناشئا ً في
تلك الدولة األخرى .
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املادة ( ) 11
الدخل من مطالبات الدين
 1ـ يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات
الدين الناشيء في دولة متعاقدة ومدفوع
ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 2ـ مع ذلك ،يجوز أن يخضع مثل هذا
الدخل من مطالبات الدين للضريبة في
الدولة املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا ً
لنظامها  ،لكن إذا كان املستلم هو املالك
املنتفع بالدخل من مطالبات الدين لن
تتجاوز هذه الضريبة املفروضة نسبة
خمسة باملائة (  )%5من إجمالي مبلغ
الدخل من مطالبات الدين.
تسوى السلطتان اخملتصتان في الدولتني
املتعاقدتني طريقة تطبيق هذا القيد
باالتفاق املتبادل فيما بينهما .
 -3بالرغم من أحكام الفقرة ( )2يعفى
الدخل من مطالبات الدين الناشيء في
دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة
في احلاالت التالية :
أ ) إذا كانت اجلهة الدافعة للدخل من
مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة
املتعاقدة أو سلطة محلية فيها.
ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين
مدفوع إلى حكومة الدولة املتعاقدة األخرى
أو إلى سلطة محليه فيها أو أي وكالة أو
جهة (مبا في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة
بالكامل لتلك الدولة املتعاقدة األخرى أو
لسلطة محلية فيها.
ج) إذا كان الدخل من مطالبات الدين
مدفوع إلى أي وكالة أو جهة أخرى ( مبا
في ذلك مؤسسة مالية ) فيما يتعلق
بقروض متت تطبيقا ً التفاقية مبرمة بني
حكومتي الدولتني املتعاقدتني.
 4ـ تعني عبارة «الدخل من مطالبات
الدين» كما هي مستخدمة في هذه املادة
الدخل من السندات املالية احلكومية،
و السندات وسندات الديون مبا في ذلك

العالوات واجلوائز املرتبطة مبثل هذه
السندات املالية أو السندات أو سندات
الديون سواء مت ضمانها برهن عقاري أم
ال وسواء لها احلق في املشاركة في أرباح
املدين أم ال  ،وكذلك املطالبات بدين من
أي نوع ،وجميع الدخول األخرى التي تعرف
على أنها دخل من أموال مقرضة وفقا ً
للنظام الضريبي في الدولة املتعاقدة
التي نشأت منها .
 5ـ ال تنطبق أحكام الفقرات من ( )1إلى
( )3إذا كان املالك املنتفع من الدخل من
مطالبات الدين ،مقيما ً في دولة متعاقدة
ويزاول عمالً في الدولة املتعاقدة األخرى
التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين
من خالل منشأة دائمة موجودة فيها  ،أو
كان يؤدي في تلك الدولة املتعاقدة األخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها  ،وكانت مطالبة الدين التي دفع
عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة
فعليا ً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة  .وفي مثل تلك احلالة ،يخضع
الدخل من مطالبات الدين للضريبة في
الدولة املتعاقدة األخرى وفقا ً لنظامها.
 6ـ يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا ً
في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة
نفسها  ،أو أحد أقسامها السياسية أو
اإلدارية ،أو سلطاتها احمللية ،أو مقيم فيها
 .ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك
الدخل من مطالبات الدين  -سواء كان
هذا الشخص مقيما ً في دولة متعاقدة أم
ال -ميلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة مرتبطة باملديونية الناشىء
عنها الدخل من مطالبات الدين املدفوع ،
وحتمل ذلك الدخل هذه املنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة  ،عندئذ يعد هذا الدخل
ناشيء في الدولة املتعاقدة التي توجد
فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 7ـ عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات
الدين  ،بسبب عالقة خاصة بني اجلهة

الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معا ً
شخصا ً آخر فيما يتعلق بالدين الذي يدفع
عنه هذا الدخل  ،يزيد على املبلغ الذي كان
سيتم االتفاق عليه بني اجلهة الدافعة
واملالك املنتفع في غياب تلك العالقة ،
فإن أحكام هذه املادة تنطبق فقط على
املبلغ املذكور أخيراً .وفي مثل هذه احلالة،
فإن اجلزء الزائد من املدفوعات يظل خاضعا ً
للضريبة طبقا ً لنظام كل دولة متعاقدة
مع ضرورة مراعاة األحكام األخرى لهذه
االتفاقية .
املادة ()12
اإلتاوات
 1ـ يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في
دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة
املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة
املتعاقدة األخرى.
 2ـ ومع ذلك ،يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات
أيضا ً للضريبة في الدولة املتعاقدة التي
تنشأ فيها وفقا ً ألنظمتها  ،لكن إذا كان
املستفيد هو املالك املنتفع من اإلتاوات
فإن هذه الضريبة املفروضة يجب أال تزيد
عن عشرة باملائة ( )%10من املبلغ اإلجمالي
لإلتاوات .
وتتولى السلطتان اخملتصتان في
الدولتني املتعاقدتني طريقة تطبيق هذا
القيد باالتفاق املتبادل فيما بينهما.
 3ـ يعني مصطلح «إتاوات» كما هو
مستخدم في هذه املادة املدفوعات من أي
نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو
حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني
أو علمي مبا في ذلك برامج احلاسب اآللي أو
األفالم السينمائية أو أفالم أو أشرطة
البث اإلذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة
اختراع أو عالمة جتارية  ،أو تصميم أو منوذج،
أو مخطط ،أو تركيبة أو معاجلة سرية ،
أو مقابل استعمال أو حق استعمال
معدات صناعية ،أو جتارية أو علمية أو
املعلومات املتعلقة بالتجارب الصناعية،

أو التجارية أو العلمية.
 4ـ ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2إذا
كان املالك املنتفع باإلتاوات ،مقيما ً في دولة
متعاقدة ،ويزاول عمالً في الدولة املتعاقدة
األخرى التي نشأت فيها هذه اإلتاوات من
خالل منشأة دائمة موجودة فيها  ،أو كان
يؤدي في تلك الدولة املتعاقدة األخرى
خدمات شخصية مستقلة من خالل
قاعدة ثابتة فيها ،وكان احلق أو امللكية
التي تدفع عنها األتاوات مرتبطة فعليا ً
بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
 ،في مثل هذه احلالة تخضع اإلتاوات
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى
وفقا ً لنظامها .
 5ـ تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة
متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها
 ،أو أحد أقسامها السياسية أو اإلدارية أو
سلطاتها احمللية أو مقيم فيها .ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع االتاوات،
سواء كان مقيما ً في دولة متعاقدة أم
ال  ،ميلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة
أو قاعدة ثابتة مرتبطا ً بها االلتزامات التي
تدفع عنها تلك اإلتاوات  ،وكانت تلك
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل
عبء دفع هذه اإلتاوات  ،عندها تعد هذه
اإلتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد
فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
 6ـ عندما يكون مبلغ اإلتاوات  -بسبب
عالقة خاصة بني اجلهة الدافعة واملالك
املنتفع أو بينهما معا ً وبني شخص آخر
 فيما يتعلق باالستخدام أو احلق أواملعلومات التي يدفع مقابالً لها ،يزيد على
املبلغ الذي كان سيتم االتفاق عليه بني
اجلهة الدافعة واملالك املنتفع في غياب
تلك العالقة فإن أحكام هذه املادة تنطبق
فقط على املبلغ املذكور أخيراً .وفي مثل
هذه احلالة ،فإن اجلزء الزائد من املدفوعات
يظل خاضعا ً للضريبة طبقا ً لنظام كل
دولة متعاقدة  ،مع وجوب مراعاة األحكام
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األخرى لهذه االتفاقية.
املادة ( ) 13
األرباح الرأس مالية
 1ـ األرباح الناجتة من نقل ملكية ممتلكات
غير منقولة ،كما هي معرفة في الفقرة
( )2من املادة ( ،)6يجوز أن تخضع للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي توجد فيها.
 2ـ األرباح الناجتة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة تشكل جزء ا ً من املمتلكات
التجارية ملنشأة دائمة ميتلكها مشروع
تابع لدولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة
األخرى أو الناجتة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة
ملقيم من دولة متعاقدة في الدولة
املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات
شخصية مستقلة مبا في ذلك األرباح
من نقل ملكية مثل هذه املنشأة الدائمة
(مبفردها أو مع كامل املشروع) أو مثل هذه
القاعدة الثابتة  ،يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 3ـ األرباح الناجتة من نقل ملكية سفن
أو طائرات تعمل في النقل الدولي  ،أو من
نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة
بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات
 ،تخضع للضريبة فقط في الدولة
املتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة
الفعلي للمشروع.
 4ـ األرباح الناجتة من نقل ملكية أسهم
شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا ً
بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات
غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
 5ـ األرباح الناجتة من نقل ملكية أسهم
خالف تلك املذكورة في الفقرة ( )4ومتثل
مسا همة بنسبة خمسة و عشر ين
باملائة ( )%25في شركة مقيمة في دولة
متعاقدة  ،يجوز أن تخضع للضريبة في
تلك الدولة.
 6ـ األرباح الناجتة من نقل أي ملكية غير
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تلك املشار إليها في الفقرات ( )1و ( )2و
( )3و ( )4و ( )5تخضع للضريبة فقط في
الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها ناقل
امللكية.
املادة ()14
اخلدمات الشخصية املستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة
متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية
أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
فيما عدا أي من احلاالت التالية ،حيث يجوز
أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا ً للضريبة
في الدولة املتعاقدة األخرى:
أ ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة
له بصفة منتظمة في الدولة املتعاقدة
األخرى ألداء أنشطته .
ب ) إذا كان الشخص موجودا ً في الدولة
املتعاقدة األخرى ملدة أو ملدد تزيد في
مجموعها على ( )183يوما ً في أي مدة
اثنى عشر شهرا ً تبدأ أو تنتهي في السنة
املالية املعنية .
ج ) إذا كانت املكافئات عن أنشطته في
الدولة املتعاقدة األخرى مدفوعة من قبل
مقيم في تلك الدولة املتعاقدة أو حتملتها
منشأة دائمة تقع في تلك الدولة املتعاقدة
وتزيد في السنة املالية على مائة وخمسني
ألف ( )150.000دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة اإليطالية أو السعودية .
تشمل عبارة «اخلدمات املهنية» بوجه
خاص األنشطة املستقلة في اجملاالت
العلمية أو األدبية أو الفنية أو التربوية أو
التعليمية وكذلك األنشطة املستقلة
التي يزاولها األطباء واحملامون واملهندسون
واملعماريون وأطباء األسنان واحملاسبون.
املادة ()15
اخلدمات الشخصية غير املستقلة
 1ـ مع مراعاة أحكام املواد ( )16و ()17
و ( )18و ( )19و ( )20فإن الرواتب واألجور
واملكافآت املماثلة التي يكتسبها مقيم
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في دولة متعاقدة  -فيما يتعلق بوظيفة
 تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ،ما لم تتم مزاولتها في الدولة املتعاقدة
األخرى ،وفي تلك احلالة يجوز أن تخضع
املكافآت املكتسبة من تلك الوظيفة في
الدولة األخرى في أي من احلاالت التالية :
أ ) إذا كان املستفيد موجودا ً في الدولة
املتعاقدة األخرى ملدة أو ملدد تتجاوز في
مجموعها ( )183يوما ً خالل السنة املالية
املعنية.
ب) إذا كانت املكافآت مدفوعة من قبل أو
نياب ًة عن صاحب عمل مقيم في الدولة
املتعاقدة األخرى .
ج ) إذا كانت املكافآت مت حتملها من قبل
منشأة دائمة ميلكها صاحب العمل في
الدولة املتعاقدة األخرى .
 2ـ على الرغم من أحكام هذه املادة ،فإن
املكافآت املكتسبة  -فيما يتعلق بوظيفة
متارس على منت سفينة أو طائرة تعمل في
النقل الدولي  -يجوز أن تخضع للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز
اإلدارة الفعلي للمشروع.
املادة ()16
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واملدفوعات
املماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا ً في مجلس إدارة
شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى
 ،يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
األخرى.
املادة ()17
الفنانون والرياضيون
 1ـ على الرغم من أحكام املادتني ( )14و
( ، )15فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في
دولة متعاقدة  -بصفته فنانا ً في املسرح
أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو
بصفته موسيقيا ً أو رياضيا ً  -من أنشطته
الشخصية التي ميارسها في الدولة
املتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة

في تلك الدولة األخرى.
 2ـ عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة
شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته
تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر  ،فإن
ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام املواد
( )7و( )14و ( )15يجوز إخضاعه للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي متت فيها مزاولة
الفنان أو الرياضي لتلك األنشطة .
املادة ()18
معاشات التقاعد
 1ـ مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من املادة
( )19فإن معاشات التقاعد واملكافآت
األخرى املماثلة التي تدفع ملقيم في دولة
متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ؛ تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط .
 2ـ إذا أصبح مقيم في دولة متعاقدة
مقيما ً في الدولة املتعاقدة األخرى فإن
الدفعات التي يتسلمها مثل هذا املقيم
عن توقف وظيفته في الدولة املذكورة
أوال ً مثل دفعات عن إنهاء اخلدمة أو دفعات
مماثلة ملرة واحدة تخضع للضريبة في تلك
الدولة املتعاقدة .
ألغراض هذه الفقرة ،تشمل عبارة
«دفعات عن إنهاء اخلدمة (التعويضات) .
أي دفعة تتم نتيجة إنهاء وظيفة شخص
أو استخدامه.
املادة ()19
اخلدمات احلكومية
 1ـ أ) إن املكافأة خالف معاش التقاعد التي
تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو اإلدارية أو سلطاتها احمللية
ألي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة
أو ألحد أقسامها أو سلطاتها ؛ تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه املكافأة
تخضع للضر يبة فقط في ا لد و لة
املتعاقدة األخرى إذا أديت اخلدمات في تلك
الدولة وكان الفرد مقيما ً في تلك الدولة

وكذلك :
 ) 1أحد مواطنيها .
 ) 2أو لم يصبح مقيما ً في تلك الدولة
فقط لغرض تأدية هذه اخلدمات.
 -2أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من
قبل ،أو من أموال توفرها  ،دولة متعاقدة
أو أحد أقسامها السياسية أو اإلدارية
أو سلطاتها احمللية ألي فرد فيما يتعلق
بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو
السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة
فقط.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا
يخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة
األخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ً ومقيما ً
في تلك الدولة.
 -3تنطبق أحكام املواد ( )15و ( )16و ()18
على املكافآت أو معاشات التقاعد فيما
يتعلق بخدمات مت تأديتها ومرتبطة بعمل
تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو اإلدارية أو سلطاتها احمللية.
املادة ()20
املعلمون والباحثون
املكافآت التي يستلمها معلم أو باحث
يكون (أو كان) مقيما ً في دولة متعاقدة
قبل دعوته للدولة املتعاقدة األخرى لغرض
التعليم أو عمل أبحاث ،واملستلمة فيما
يتعلق مبثل هذه األنشطة ال تخضع
للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى ملدة
ال تتجاوز سنتني.
املادة ()21
الطالب
 1ـ املدفوعات التي يتسلمها طالب أو
متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان)
مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما ً
في الدولة املتعاقدة األخرى ويتواجد في
الدولة املذكورة أوال ً فقط لغرض تعليمه أو
تدريبه ،هذه املدفوعات التي تكون لغرض
معيشته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع
للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون

ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
 2ـ ال يخضع الدخل املكتسب لطالب أو
متدرب مهني أو حرفي  -املتعلق بأنشطة
يزاولها في دولة متعاقدة متواجد فيها
فقط لغرض التعليم أو التدريب  -للضريبة
في تلك الدولة خالل مدة معقولة من
الوقت ملثل هذا التعليم أو التدريب ما لم
يتجاوز الدخل املقدار الضروري إلعاشته أو
تعليمه أو تدريبه.
املادة ( ) 22
الدخل اآلخر
 1ـ بنود الدخل ملقيم في دولة متعاقدة
والتي لم تتناولها املواد السابقة من هذه
االتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة
فقط أينما كان منشؤها .
 2ـ ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1على
الدخل ـ بخالف الدخل من املمتلكات غير
املنقولة احملددة في الفقرة ( )2من املادة
( )6ـ إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما ً
في دولة متعاقدة وميارس عمالً في الدولة
املتعاقدة األخرى من خالل منشأة دائمة
توجد فيها ،أو يؤدي في تلك الدولة األخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها  ،ويكون احلق أو املمتلكات التي
يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا ً مبثل
هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
في مثل هذه احلالة ،تخضع بنود الدخل
للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى وفقا ً
ألنظمتها.
الفصل الرابع
الضريبة على رأس املال
املادة ( ) 23
رأس املال
 1ـ رأس املال املمثل مبمتلكات غير منقولة
واملشار إليه في املادة ( )6واململوك ملقيم
في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة
املتعاقدة األخرى يجوز أن يخضع للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 2ـ رأس املال املمثل مبمتلكات منقولة
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والذي يشكل جزء ا ً من ممتلكات نشاط
منشأة دائمة ميلكها مشروع تابع لدولة
متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى أو
املمثل مبمتلكات منقولة تتعلق بقاعدة
ثابتة متوافرة ملقيم في دولة متعاقدة في
الدولة املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات
شخصية مستقلة ،يجوز أن يخضع
للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 3ـ رأس املال املمثل بسفن أو طائرات يتم
تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة
متعاقدة في النقل الدولي ،أو املمثل
مبمتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل
هذه السفن أو الطائرات ،يخضع للضريبة
فقط في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها
مقر اإلدارة الفعلي للمشروع.
 4ـ تخضع جميع العناصر األخرى لرأسمال
مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك
الدولة فقط.
الفصل اخلامس
أساليب إزالة االزدواج الضريبي
املادة ()24
إزالة االزدواج الضريبي
 1ـ لقد مت االتفاق على أن يتم جتنب االزدواج
الضريبي وفقا ً للفقرات التالية من هذه
املادة :
 2ـ في حالة اململكة العربية السعودية :
إذا اكتسب مقيم في اململكة العربية
السعودية دخالً يجوز وفقا ً ألحكام هذه
االتفاقية أن يخضع للضريبة في إيطاليا،
جتيز اململكة العربية السعودية عندئذ
خصما ً من الضريبة على دخل ذلك املقيم
مبلغا ً مساويا ً لضريبة الدخل املدفوعة
في إيطاليا.
ومع ذلك فإنه في جميع احلاالت  ،ال يجوز
أن يتجاوز اخلصم ذلك اجلزء من ضريبة
الدخل ،كما هو محتسب قبل اخلصم،
املنسوب إلى الدخل أو إلى رأس املال الذي
قد يخضع للضريبة في إيطاليا.
 3ـ في حالة إيطاليا :
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إذا متلك مقيم في إيطاليا بنود دخل
تخضع للضريبة في اململكة العربية
السـعـوديـة  ،يـجـوز إليـطالــيا لتحديد
ضرائب الدخل احملددة في املادة الثانية
من هذه االتفاقية أن تدرج ضمن الوعاء
الذي تفرض عليه مثل هذه الضرائب بنود
الدخل املذكورة ما لم تقض أحكام أخرى
في هذه االتفاقية بخالف ذلك.
في مثل هذه احلالة ،تخصم إيطاليا
من الضرائب احملتسبة وفقا ً لهذه الطريقة
ضريبة الدخل املدفوعة في اململكة
العربية السعودية على أن ال يتجاوز املبلغ
اخملصوم نسبة الضريبة اإليطالية املذكورة
سابقا والتي حملت على بنود الدخل تلك
بالنسبة للدخل ككل.
 4ـ ألغراض أحكام الفقرات ( )2و ()3
من هذه املادة  ،فإنه عندما يتم إعفاء
أو تخفيض الضريبة على أرباح األعمال
الناشئة في دولة متعاقدة ملدة محدودة
وفقا ً ألنظمة و تعليمات تلك الدولة
لغرض تشجيع االستثمارات األجنبية
للتنمية االقتصادية تعد الضريبة املعفاة
أو اخملفضة كما لو أنه مت دفعها.
تطبق أحكام هذه الفقرة على العشر
سنوات األولى لنفاذ هذه االتفاقية.
الفصل السادس
أحكام خاصة
املادة ()25
إجراءات االتفاق املتبادل
 1ـ عندما يتبني لشخص أن إجراءات
إحدى الدولتني املتعاقدتني أو كلتيهما
تؤدي  ،أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض
ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،
ميكنه  -بصرف النظر عن وسائل املعاجلة
املنصوص عليها في األنظمة احمللية لتلك
الدولتني  -أن يعرض قضيته على السلطة
اخملتصة التابعة للدولة املتعاقدة التي
يقيم فيها .وينبغي عرض القضية خالل
سنتني من أول إشعار باإلجراء الذي أدى
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إلى فرض الضريبة مبا يخالف أحكام هذه
االتفاقية.
 2ـ يتعني على السلطة اخملتصة إذا بدا
لها أن االعتراض مبررا ً  ،وإذا لم تكن هي
نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي،
أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن
طريق االتفاق املتبادل مع السلطة اخملتصة
بالدولة املتعاقدة األخرى بهدف جتنب
فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه
االتفاقية  .وينفذ أي اتفاق يتم التوصل
إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في
األنظمة احمللية للدولتني املتعاقدتني .
 3ـ يتعني على السلطتني اخملتصتني في
الدولتني املتعاقدتني أن تسعيا عن طريق
االتفاق املتبادل فيما بينها إلى تذليل أي
صعوبة أو شك ينشأ متعلقا ً بتفسير
أو تطبيق هذه االتفاقية .ويجوز أيضا ً أن
تتشاورا معا ً إللغاء االزدواج الضريبي في
احلاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
 4ـ يجوز للسلطتني اخملتصتني في الدولتني
املتعاقدتني أن تتصال ببعضهما مباشر ًة
من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات
السابقة .وإذا بدا أنه من املالئم لغرض
التوصل إلى اتفاق تبادل اآلراء شفهياً ،فإنه
يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق
جلنة مؤلفة من ممثلني عن السلطتني
اخملتصتني في الدولتني املتعاقدتني.
املادة ()26
تبادل املعلومات
 1ـ يتعني على السلطتني اخملتصتني في
الدولتني املتعاقدتني تبادل املعلومات
الضرورية سوا ًء لتنفيذ أحكام هذه
االتفاقية أو لتنفيذ األنظمة احمللية
املتعلقة بالضرائب من أي نوع أو وصف
مفروضة نيابة عن الدول املتعاقدة
أو أقسامها السياسية أو اإلدارية أو
سلطاتها احمللية  ،مادام أن فرض الضريبة
تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية ،
وكذلك ملنع التهرب الضريبي .ويتم تبادل

برج اململكة احد معالم اململكة
املعلومات دون التقيد باملادتني ( )1و ( )2من
هذه االتفاقية  .وتعامل أي معلومة تتلقاها
الدولة املتعاقدة على أنها سرية وبنفس
الطريقة التي تعامل بها املعلومات التي
يتم احلصول عليها وفقا ً ألنظمتها احمللية
 ،وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص
والسلطات ( مبا في ذلك احملاكم واألجهزة
اإلدارية) املعنيني بالربط أو التحصيل
أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو حتديد
االعتراض فيما يتعلق بالضرائب املشار
إليها في اجلملة األولى .وال يستخدم هؤالء
األشخاص أو السلطات تلك املعلومات إالّ
لهذه األغراض فقط ،ويجوز لهم كشف
هذه املعلومات في مداوالت محكمة عامة
أو في أحكام قضائية.
 2ـ ال يجوز بأي حال من األحوال تفسير
أحكام الفقرة ( )1مبا يؤدي إلى إلزام دولة
متعاقدة مبا يلي :
أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة
أو للممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو
في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب ) تقدمي معلومات ال ميكن احلصول عليها
مبوجب األنظمة أو التعليمات اإلدارية
املعتادة في تلك الـدولة أو فـي الـدولة
املتعاقدة األخرى.
ج ) تقدمي معلومات من شأنها كشف أي
سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة
أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات

التجارية أو معلومات قد يكون الكشف
عنها مخالفا ً للسياسة العامة.
املادة ()27
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
االمتيازات املالية املمنوحة ألعضاء
البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو
البعثات الدائمة في املنظمات الدولية
مبوجب القواعد العامة للقانون الدولي
أو مبوجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر
بهذه االتفاقية .
املادة ()28
رد املبالغ
 1ـ تُرد الضرائب املستقطعة عند املنبع
 ،بنا ًء على طلب املكلف بدفع الضريبة أو
طلب الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها
هذا املكلف  ،إذا كان حق جباية الضرائب
املذكورة يتأثر بأحكام هذه االتفاقية.
 2ـ طلبات الرد التي يتعني تقدميها خالل
املدد النظامية احملددة في نظام الدولة
املتـعاقدة امللزمـة بتنفيذ الـرد  ،يـجـب
أن يرافقـها شهادة رسمية مـن الدولة
املتعاقدة التي يقيم فيها املكلف بدفع
الضريبة تؤكد توافر الظروف املطلوبة
للتأهل لطلب اخلصومات املنصوص عليه
في هذه االتفاقية.
 3ـ يتعني على السلطتني اخملتصتني في
الدولتني املتعاقدتني االتفاق املتبادل فيما
بينها حول أسلوب تطبيق هذه املادة وفقا ً
ألحكام املادة ( )26من هذه االتفاقية.
املادة ()29
أحكام متنوعة
ال يوجد في هذه االتفاقية ما يؤثر على
تطبيق األحكام احمللية ملنع التهرب
الضـريبـي أو التـجنب الـضريبي اخلاص
بتحديد املصاريف أو اخلصومات الناشئة
عن العمليات بني مشاريع دولة متعاقدة
ومشاريع موجودة في الدولة املتعاقدة
األخرى إذا كان الغرض الرئيس أو أحد
األغراض الرئيسية من إنشاء هذه املشاريع

أو العمليات بينها هو احلصول على مزايا
مبوجب هذه االتفاقية ال تتوافر بدونها .
الفصل السابع
أحكام نهائية
املادة ()30
النفاذ
 1ـ تخطر كل دولة متعاقدة الدولة
املتعــاقـدة األخـرى ـ عـبر الـقـنوات
الدبلوماسية ـ باستكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة لدخول هذه االتفاقية
حيز النفاذ .وتصبح هذه االتفاقية نافذة
للمرة األولى منذ اليوم األول من الشهر
الثاني الذي يلي الشهر الذي مت فيه
اإلخطار األخير.
 2ـ تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة
للمرة األولى:
أ ) فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة
عند املنبع :
على املبالغ املدفوعة في  -أو بعد  -اليوم
األول من شهر يناير من السنة امليالدية
التي تلي السنة التي أصبحت فيها
االتفاقية نافذة.
ب) فيما يتعلق بالضرائب األخرى على
الدخل وعلى رأس املال :
على الضرائب املفروضة عن أي
مدة ضريبية تبدأ في ـ أو بعد ـ اليوم األول
من شهر يناير من السنة امليالدية التي
تلي السنة التي أصبحت فيها االتفاقية
نافذة.
املادة ()31
اإلنهاء
 1ـ تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول ملدة
عشر سنوات وتظل نافذة بعد ذلك ملدة
غير محددة ما لم تلغها أي من الدولتني
املتعاقدتني بوساطة إخطار خطي عبر
القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر
شهرا ً من تاريخ االنتهاء .
 2ـ يجوز إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت
بعد انتهاء مدة العشر السنوات من
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قبل أي من الدولتني املتعاقدتني بوساطة عن حكومة اململكة العربية السعودية
إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية وزير املالية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
قبل اثنى عشر شهرا ً من تاريخ اإلنهاء.
 3ـ عند تطبيق هذه االتفاقية للمرة عن حكومة جمهورية إيطاليا
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
األخيرة:
ماسيمو داليمـا
أ ) فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة «بروتوكول إضافي لالتفاقية بني حكومة

عند املنبع :
على املبالغ املدفوعة في أو قبل اليوم 31
من شهر ديسمبر من السنة امليالدية التي جمهورية إيطاليا
مت فيها تقدمي إشعار إنهاء هذه االتفاقية .لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس املال
ب ) فيما يتعلق بالضرائب األخرى :
وملنع التهرب الضريبي
على الدخل أو على رأس املال املكتسب أو عند التوقيع على االتفاقية اليوم بني
اململوك في السنة امليالدية التي مت فيها حكومة اململكة العربية السعودية
تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية.
وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب االزدواج
ً
إثباتا لذلك قام املوقعان أدناه ،املفوضان الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
حسب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية.
وعلى رأس املال وملنع التهرب الضريبي ،
حررت في يوم السبت بتاريخ 1427/12/23هـ وافق املوقعان أدناه على األحكام اإلضافية
املوافق 2007/1/13م ،في مدينة الرياض اآلتية التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ منها:
من نسختني أصليتني باللغات العربية  1 ،ـ باإلشارة إلى البند (ب) من الفقرة ()3
واإليطالية ،واإلجنليزية ،وجميع النصوص من املادة ( ،)2إذا طبقت جمهورية إيطاليا
متساوية احلجية .وفي حالة االختالف في املستقبل ضريبة على رأس املال ،فإن
في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص هذه االتفاقية تنطبق علي هذه الضريبة،
اإلجنليزي .
وسيتم جتنب االزدواج الضريبي وفقا ً
اململكة العربية السعودية وحكومة
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ألحكام املادة ( )24من هذه االتفاقية.
 2ـ باإلشارة إلى البند (د) من الفقرة ( )1من
املادة ( ،)3فإن مصطلح «شخص» يشمل
أيضا ً أي كيان سياسي (الدولة وأقسامها
السياسية واإلدارية أو سلطاتها احمللية)
وأي شركة تضامن.
 3ـ باإلشارة إلى الفقرة ( )1من املادة (،)4
تشمل عبارة « مقيم في دولة متعاقدة
« الشخص ذا الصفة االعتبارية املؤسس
مبوجب أنظمة دولة متعاقدة واملعفى
بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة
وقائم ومستمر فيها  ،إما :
أ ) على سبيل احلصر ألغراض دينية أو
خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض
آخر مماثل .
ب ) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع
أخرى مماثلة للموظفني وفقا ً خلطة في هذا
الشأن .
 4ـ باإلشارة إلى املادة (: )7
أ ) تشمل عبارة « أرباح األعمال «  ،دون
االقتصار على ذلك ،الدخل املكتسب
من ا لتصنيع و ا لتجا ر ة و ا أل عما ل
املصرفية (البنكية) والتأمني وعمليات
النقل الداخلي  ،وتوفير اخلدمات وتأجير
املمتلكات املنقولة امللموسة  .وال تشمل

مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها
فرد بصفته موظفا ً أو يؤديها بصفة
مستقلة.
ب) تعني عبارة « املصاريف املتكبدة ألغراض
املنشأة الدائمة « الواردة في الفقرة ( )3من
املادة املذكورة املصاريف املرتبطة مباشرة
بأعمال املنشأة الدائمة.
ج) ليس في أحكام هذه املادة ما يؤثر على
تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق
بالضريبة املفروضة على األرباح املتحققة
لغير املقيمني من أعمال التأمني  ،شريطة
أنه إذا مت تغيير في النظام املعني النافذ
في تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية في
أي من الدولتني املتعاقدتني ( باستثناء
التغيير الثانوي بحيث ال يؤثر على
الصفة العامة) فإنه يتعني على الدولتني
املتعاقدتني التشاور بهدف االتفاق على
تعديل هذه الفقرة بشكل مالئم.
د) على الرغم من األحكام األخرى في املادة
املذكورة  ،فإن األرباح املكتسبة ملقيم
في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى
الدولة املتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى .ولكن
إذا تضمنت عقود التصدير على أنشطة
أخرى متارس من خالل منشاة دائمة عائدة
لذلك الشخص في الدولة املتعاقدة
األخرى يجوز أن يخضع الدخل املكتسب
من مثل هذه األنشطة للضريبة في
الدولة املتعاقدة األخرى .
 5ـ فيما يتعلق باألرباح الناجتة عن تشغيل
الطائرات في النقل الدولي ،تظل أحكام
االتفاقية بني اململكة العربية السعودية
و اجلمهورية اإليطالية لتجنب االزدواج
الضريبي ـ فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل ورأس املال املتحقق لشركات النقل
اجلوي املوقعة في الرياض في  24نوفمبر
1985م ـ نافذة املفعول .
 6ـ باإلشارة إلى املادة ( ،)8تشمل أرباح
تشغيل السفن في النقل الدولي اآلتي :

أ ) األرباح املكتسبة من تأجير السفن على
أساس سفن فارغة في النقل الدولي.
ب) األرباح املكتسبة من استعمال أو تأجير
احلاويات إذا كانت مثل تلك األرباح عرضية
بالنسبة لألرباح األخرى الناجتة من تشغيل
السفن في النقل الدولي.
 7ـ باإلشارة إلى الفقرة ( )4من املادة (،)10
الفقرة ( )5من املادة ( ، )11الفقرة ( )4من
املادة ( ،)12والفقرة ( )2من املادة ( ، )22لن
تفسر اجلملة األخيرة على أنها مخالفة
لألحكام احملددة في املواد ( )7و ( )14من هذه
االتفاقية.
 8ـ لغرض الفقرة ( )4من املادة ( ،)11ال تعتبر
اجلزاءات املترتبة على التسديد املتأخر دخالً
من املطالبات بالدين.
 9ـ باإلشارة إلى املادة ( ،)18ال تنطبق أحكام
الفقرة ( )1إذا كان املستفيد من الدخل غير
خاضع للضريبة على مثل هذا الدخل في
الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها وفقا ً
لنظام تلك الدولة .وفي مثل تلك احلالة،
يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في
الدولة املتعاقدة التي نشأ فيها.
10ـ باإلشارة إلى الفقرات ( )1و ( )2من
املادة ( ،)19فإن األحكام املتعلقة باخلدمة
احلكومية تنطبق على املكافآت املدفوعة
لفرد فيما يتعلق بخدمات قدمها لبنك
إيطاليا أو ملؤسسة النقد العربي السعودي
أو ملؤسسة التجارة اخلارجية اإليطالية أو
ملؤسسة سعودية مشابهة .
 11ـ باإلشارة إلى الفقرة ( )2من املادة
( ،)24لن مينح أي خصم إذا كان بند الدخل
خاضعا ً في إيطاليا لضريبة بديلة أو
ضريبة استقطاع نهائية ،أو لضريبة بديلة
بنفس سعر ضريبة االستقطاع النهائي،
حتى لو طلب ذلك املستفيد من الدخل
املذكور وفقا ً للقانون اإليطالي.
 12ـ باإلشارة إلى الفقرة ( )3من املادة (،)24
فإن أسلوب منع االزدواج الضريبي لن يؤثر
على أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة

للمواطنني السعوديني .
 13ـ لن متنع أحكام الفقرة ( )3من املادة
( )28السلطتني اخملتصتني في الدولتني
املتعاقدتني من تنفيذ طرق أخرى ،باالتفاق
املتبادل ،لتطبيق حدود اإلعفاء الواردة في
هذه االتفاقية.
 14ـ في حالة تطبيق اململكة العربية
السعودية ضريبة دخل على مواطنيها
املقيمني في اململكة  ،أو أن الضريبة
القائمة ُعدلت وفقا ً لذلك ،فإنه يتعني
على الدولتني املتعاقدتني الدخول في
مفاوضات إلدراج مادة بشأن عدم التمييز
في االتفاقية .
 15ـ ليس في هذه االتفاقية ما مينع أيا ً من
الدولتني املتعاقدتني من تطبيق أنظمتها
الضريبية احمللية ملنع التهرب الضريبي
والتجنب الضريبي.
إثباتا ً لذلك قام املوقعون أدناه ،املفوضون
حسب األصول  ،بتوقيع هذا البروتوكول
اإلضافي.
حرر في يوم السبت بتاريخ 1427/12/23هـ
املوافق 2007/1/13م ،في مدينة الرياض
من نسختني أصليتني باللغات العربية ،
واإليطالية  ،واإلجنليزية ،وجميع النصوص
متساوية احلجية  .وفي حالة االختالف
في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص
اإلجنليزي.
عن حكومة اململكة العربية السعودية
وزير املالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف 		
عن حكومة جمهورية إيطاليا
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
ماسيمو داليمـا
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دعم املشاريع الصغيره خدمة لالقتصاد الوطني
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة نشر
ثقافة املسؤولية االجتماعية في املشروعات
الصغيرة واملتوسطة وداخل املدارس العامة،
وضرورة إعداد وتقدمي مـزيد مـن الـبرامج
التـدريبية املتـخصصـة فـي التوعية في
مجال املسؤولية االجتماعية فـي قـطاع
األعمال ،إضافة إلى إعداد كوادر بشرية
متخصصة في إدارة تنفيذ برامج املسؤولية
االجتماعية ،وتأهيل املنسوبني مبنظمات
اجملتمع املـدني وجمعية وهـيئة حـقـوق
اإلنسان لنشر التوعية بحقوق اإلنسان في
قطاع األعمال ،وحتفيز وتشجيع الشركات
على تبني أنظمة حتمي حقوق العاملني بها،
وكذلك حتفيز اإلدارة العليا في الشركات
على تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية
داخل الشركة أوال ثم خارج الشركة .
وأشـار اخلـبراء عـلى هـامـش اختتام أول
برنامج توعوي مـتكامل يختـص بنشـر
ثقافة املسؤولية االجتماعية في اجملتمع
املدني بعنوان “ التوعية بثقافة املسؤولية
االجتماعية لقطـاع األعـمال” بحـضـور
أكثر مـن  200خبير اقتصادي على حتفيز
وتشجيع الشـركاء وأصـحـاب املـصلحة
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في برامج املسؤولية االجتماعية مثل
مجلس اإلدارة واملوظفني والعمالء واملوردين
والقطاع احلكومي وقطاع اجلمعيات اخليرية
ومنظمات اجملتمع املدني على املطالبة
بتطـوير برامـج املسـؤولية االجـتماعية،
وحتفيزهم أيضا على تطبيق نظام احلوكمة
والشفافية داخليا ً وخارجياً ،ومراعاة الفروق
بني الشركات العمالقة التي قطعت شوطا ً
كبيرا في مجال املسؤولية االجتماعية
وبني الشركات الراغبة في دخول هذا اجملال
حديثاً ،مع إمكانية تطبيق برامج املسؤولية
االجتماعية في قطاع املشاريع الصغيرة
واملتوسطة وهو ليس حصرا على الشركات
الكبرى ،ولضمان تطبيق برامج املسؤولية
االجتماعيـة ال بـد مـن وضـع استراتيجية
للـمسـؤوليـة االجتماعيـة داخـل نظــام
الشركة واملنظمة ،إضافة إلى بناء شبكة
معلومات بني املهتمني في مجال املسؤولية
االجتماعية لتبادل املعلومات واألفكار
واألخبار ،ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية
في جميع القطاعات وخاصة فـي املدارس
واجلامعات لتطـوير فكـرة الشراكة في
العمل التطوعي.

فوز موقع �رضيبة الدخل
واملبيعات االلكرتوين االردين
بجائزة الإبداع البنيوي للهيئات
احلكومية يف الوطن العربي
فاز املوقع االلكتروني لدائرة ضريبة الدخل
واملبيعات ( )http://www.istd.gov.joفي
اململكة االردنية الهاشمية بجائزة اإلبداع
البنيوي عن فئة مواقع الهيئات احلكومية
واملؤسسات الرسمية للعام  2009في
مسابقة جائزة درع احلكومة االلكترونية التي
تنظمها املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
املنبثقة عن جامعة الدول العربية بالتعاون مع
أكادميية جوائز اإلنترنت في املنطقة العربية،
واستحق جائزة اإلبداع البنيوي في حني
كانت هناك أربع جوائز أخرى متثلت في جائزة
اإلبداع التقني وجائزة اإلبداع البصري وجائزة
اإلبداع التفاعلي وجائزة اإلبداع التصميمي .
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل
واملبيعات موسى املوازرة بأن حصول الدائرة
على هذه اجلائزة يعد تقديرا ً للجهود الفنية
واإلدارية في الدائرة خاصة وان هذه اجلائزة
تعتبر كإحدى جوائز التميز خلدمات احلكومة
االلكترونية التي تطبقها دائرة ضريبة
الدخل واملبيعات والتي تتميز بأنها أول من
بدا بتطبيق خدمات احلكومة االلكترونية
على املستوى الوطني وتوفيرها للجمهور
املتعامل مع الدائرة من مكلفني ومواطنني .
مشير ا ً إلى أن فوز موقع الدائرة باجلائزة
جاء بعد استيفائه للمعايير املنصوص
̀ع``ـليها مـن قـبل هـيئـة الـتـحـكـيـم
واضـاف  :أن املـنـظـمة الـعربية للتنميـة
اإلدارية متثل الكيان الرئيسي احليوي واملباشر
للتعاون العربي الشامل في اجملاالت اخملتلفة
للتنمية اإلدارية ،واكد على أن دائرة ضريبة
الدخل واملبيعات كانت أول من أطلق برنامج
خدمات احلكومة االلكترونية على مستوى
االردن في بداية عام  2005من خالل موقعها
االلكتروني حيث اشتمل املوقع على جميع

املعلومات واخلدمات احملدثة التي تهم
املواطنني  ،كما حرصت الدائرة على تقدمي
خدمات احلكومة اإللكترونية على املستوى
الوطني مستفيدة من أحدث التقنيات في
هذا اجملال  ،التي متكنها من التعامل مبرونة
مع املستجدات والتقدم العلمي في هذه
اخلدمة وإن برنامج احلكومة االلكترونية الذي
نفذته الدائرة بالتعاون مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات مت اجنازه بخبرات أردنية
واكبت التطورات التي يشهدها العالم في
ظل الثورة التكنولوجية وثورة االتصاالت.
ويقدم برنامج خدمات احلكومة االلكترونية
العديد من اخلدمات التي أبرزها تقدمي كشف
التقدير الذاتي لكافة املكلفني وميكن كذلك
املكلفني من احلصول على بيان بالسنوات
الضريبية املقدرة ومقدار األرصدة املستحقة
واملدفوعة واملقسطة والعديد من املعلومات
الضريبية التي تهمهم باإلضافة إلى إمكانية
حتد يث و تعد يل ا ملعلو ما ت ا لشخصية
للمواطن مباشرة .وكذلك فان املوقع يوفر
إمكانية الدفع االلكتروني للمستحقات
الضريبية دون احلاجة إلى مراجعة الصندوق
في الدائرة أو البنوك مع إمكانية احلصول على
سند الدفع الكترونيا وكذلك االطالع على
أية معلومات يحتاجها املواطن فيما يتعلق

بكيفية احتساب الضريبة واملعزز القانوني
عن طريق املساعدة الفورية  online-helpكما
وميكن االطالع من خالل موقع الدائرة على كل
ما هو جديد من قوانني وتشريعات وإجراءات
وغيرها حيث مت رفد املوقع وحتديثه بكل ما هو
جديد وباللغتني العربية واالجنليزية ويحتوي
املوقع على شريط إخباري يتم حتديثه يوميا ً
أول بأول حول األنشطة وكل ما هو جديد.
وسيتم قريبا ً تطوير خدمات احلكومة
االلكترونية في الدائرة بإضافة  32خدمة
الكترونية جديدة في مجال ضريبة املبيعات
بحيث يستطيع أي مواطن يحمل اسم
مستخدم ورقم سري احلصول على جميع
خدمات الدائرة من خالل املوقع االلكتروني
دون احلاجة إلى مراجعة الدائرة شخصيا ً .
وضمن برنامج خدمات احلكومة االلكترونية
قامت الدائرة بالربط االلكتروني مع
العديد من الوزارات واملؤسسات في سبيل
التسهيل على املواطنني حيث بإمكان
موظفي الدائرة الدخول على مواقع هذه
الوزارات من خالل الصالحيات املمنوحة
لهم واالطالع على املعلومات واملعامالت
التي يحتاجونها إلنهاء القضايا املوجودة
بني أيديهم باإلضافة إلى انه مت االتفاق مع
املؤسسات والوزارات والهيئات األخرى بان
يتم التعامل مع الدائرة الكترونيا ً في كل
ما له صلة بالتعامل والعالقة مع الدائرة .
وأنـهـت الـدائـرة أرشـفـة جـمـيع ملفات
املكلفني لديها الكترونيا ً بجهود ذاتية ,وقد
مت تنفيذ برنامج ألمتتة العمل Work Flow
بهـدف ضبـط اإلجـراءات اليـدوية واآلليـة
املتبعة في سبيل الوصول إلى عمل بال ورق
واحلد مـن األخـطاء املقصودة وغير املقصودة
واكتشافها قبل حدوثها

الزكاة والدخل العدد الرابع والعشرون

27

إعداد /حسني عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشئون الدولية

نافذة على العالم

في هذا العدد من نشرة الزكاة والدخل وفي كل عدد نفتح هذه النافذة لنطل منها على العالم
،وعاملنا 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
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كيف تعمل
�رشكات اال�ستثمار
وال�صناديق
املفتوحة
وكيف يتم
التعامل معها
�رضيبي ًا ()1
ألهمية موضوع شركات وصناديق
االستثمار في االقتصاد احلديث ولعدم
وضوح كافة التفاصيل بشأنها ناهيك
عن كيفية التعامل الضريبي معها رأينا
أن نطل من نافذة هذا العدد والعدد القادم
على هذا املوضوع .وحيث أن القسم األكبر
من شركات وصناديق االستثمار  ،عددا ً
وحجم أصول ،تقع في الواليات املتحدة
األمريكية ،وحيث أن القوانني الضريبية
األمريكية واضحة في كيفية التعامل
معها فإننا سنعرض هذا املوضوع كما
يتم التعامل معه في الواليات املتحدة ال
لشيء اال كحالة عملية لغرض التوضيح
ونقل املعلومة.
سنتطرق في هذا العدد إلى األنواع اخملتلفة
لشركات االستثمار ،وتنظيم الصناديق
املفتوحة ،وهيكلها ،وكيف يتم إنشاء
الصناديق املفتوحة ،واملساهمني في
الصناديق املفتوحة ،وكيانات الصناديق
املفتوحة ومقدمي اخلدمات فيها .أما في
العدد القادم فسنتطرق إنشاء اهلل إلى
كيفية تسعير الصندوق  :صافي قيمة
األصل وعملية التسعير ،وإلى السمات
الضريبية للصناديق.

أنواع شركات االستثمار

هناك أربعة أنواع من شركات االستثمار

املسجلة في الواليات املتحدة وهي
شركات االستثمار املفتوحة املتعارف
عليها بالصناديق املفتوحة Mutual
 ،Fundsوشركات االستثمار املغلقة،
وصناديق التبادل( ،وترست) استثمار
الوحدات .لكن الغالبية العظمى من
شركات االستثمار هي من فئة شركات
االستثمار املفتوحة  Mutual Fundsمن
ناحية العدد واألصول التي تديرها .إحدى
السمات املميزة لصناديق االستثمار
املفتوحة هي إصدارها لسندات قابلة
لالسترداد redeemable securities
مما يعني أن الصندوق يكون دائما ً جاهزا ً
إلعادة شراء أسهمه بصافي قيمة
السهم اجلارية التي يتم احتسابها
بتقسيم إجمالي القيمة السوقية
أل صو ل ا لصند و ق نا قص خصو م
الصندوق على عدد أسهم الصنـدوق.
( راجع باب املوسوعة في هذا العدد ملزيد
من املعلومات عن أنواع الصناديق).
تنظيم الصناديق املفتوحة :
يستثمر األفراد واملؤسسات في
الصناديق املفتوحة بشراء األسهم
التي يصدرها الصندوق .وببيع هذه
األسهم يحصل الصندوق على النقد
املستعمل في االستثمار في محفظة
األسهم والسندات واالستثمارات
األخرى .ميتلك كل مستثمر نسبة من
استثمارات الصندوق ونسبة من العائد
املتحقق للصندوق وفي نفس الوقت
يستفيد املستثمر من السمات التي
تتوفر في مثل هذه الصناديق كاإلدارة
املهنية املتخصصة لالستثمارات
والتنوع والسيولة وغيرها.
يتم تنظيم /إنشاء الصناديق املفتوحة
في الواليات املتحدة األمريكية مبوجب
قانون الوالية كشركة أو (ترست) أعمال
يسمى أحيانا ً (ترست نظامي) .يوجد
في الصناديق املفتوحة مدراء ومدراء

عامون وأمناء ،ومن هذا املنظور فإن
صناديق االستثمار هي كأي نوع آخر
من الشركات العاملة مثل أكسون أو
األي بي أم.
لكن بشكل مغاير للشركات األخرى،
يتم إدارة الصندوق املفتوح من خارجه
حيث أن الصندوق املفتوح ليس شرك ًة
عامل ًة أو أن لديه موظفني باملعنى
التقليدي ،لكن يعتمد الصندوق املفتوح
على أطراف ثالثة أو مقدمي خدمات
متثل مؤسسات مرتبطة affiliated
أو مستقلة الستثمار أصوله والقيام
بأعماله األخرى.
وعلى الرغم من أن الصندوق املفتوح
ليس لديه موظفني اال أنه مطالب
نظاما ً بأن يحتفظ ببرامج خاصة
مكتوبة عن االلتزام يشرف عليها
متخصصون كمدراء التزام .حتدد برامج
االلتزام اإلجراءت والضوابط الداخلية
التفصيلية لضمان االلتزام بالقوانني
واألنظمة ذات الصلة.
هيكل الصندوق املفتوح :
يتألف هيكل الصندوق املفتوح من
مجلس اإلدارة أو األمناء ،ومستشار
االستثمار ،والضامن الرئيسي ،واملدير،
ووكيل التحويل ،واألمني ،ومدقق
مستقل:
مجلس اإلدارة أو األمناء Board of
 :Directors or Trusteesيشرف على
أعمال الصندوق مبا فيه املوافقة على
العقد مع شركة اإلدارة ومقدمي
خدمات آخرين.
مستشار االستثمار Investment
 :Advisorيدير محفظة الصندوق
وفقا ً لألهداف والسياسات املوصوفة
في نشرات الصندوق.
ا لضا من ا لر ئيسي P r i n c i p a l
 :Underwriterيبيع أسهم الصندوق
سوا ًء مباشر ًة للجمهور أو من خالل
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شركات أخرى ( الوسطاء).
املدير اإلداري  :Administratorيشرف
على أداء الشركات األخرى التي
تقدم اخلدمات للصندوق ويتأكد من
التزام عمليات الصندوق باملتطلبات
النظامية.
وكيل التحويل  :Transfer Agentينفذ
عمليات املساهمني ،ويحتفظ بسجالت
عن تلك العمليات والعمليات األخرى
على حسابات املساهمني.
األمني  :Custodianيحتفظ بأصول
الصندوق ،ويحفظها بشكل مستقل
حلماية مصالح املساهمني ويطابق
سجالته مع ما لدى الصندوق.
مدقق مستقل Independent Public
 :Accountantيشهد على بيانات
الصندوق املالية.

كيف يتم إنشاء الصناديق املفتوحة

إن إنشاء صندوق مفتوح عملية
معقدة يقوم بها راعي الصندوق الذي
هو منوذجيا ً مستشار االستثمار ،واملدير،
والضامن الرئيسي .يقع على عاتق
راعي الصندوق مسئوليات مختلفة،
مبا فيها مثالً جتميع مجموعة األطراف
الثالثة املطلوبة إلطالق الصندوق،
وهذا يشمل األشخاص أو الكيانات
املسئولة عن إدارة وتشغيل الصندوق.
يوفر الراعي املدراء وكذلك املدراء
املرتبطني لإلشراف على الصندوق
ويوظف األشخاص غير املرتبطني
للعمل كمدراء مستقلني.
بعض اخلطوات الرئيسة في عملية
إ طال ق ا لصند و ق ا ملفتو ح تشمل
إنشاء الصندوق مبوجب قانون الوالية
(كترست) أعمال أو شركة ،وتسجيل
الصندوق في هيئة سوق املال كشركة
ا ستثما ر مبو جب نظا م شر كا ت
االستثمار ( ،)1940وتسجيل أسهم
الصندوق للبيع للجمهور مبوجب
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نظام السندات ( .)1933وما لم يعفى
الصندوق فإن عليه ايضا ً تقدمي إقرارات
ودفع رسوم لكل والية يعرض فيها
أسهمه للجمهور (ما عدا فلوريدا).
ويقضي أيضا َ قانون شركات االستثمار
أنه على كل صندوق جديد أن يضع
رأسمال مبدئي  seed capitalبقيمة
 100ألف دوالر قبل عرض أسهمه
للجمهور ،ويساهم به في الغالب
املستشار أو راعي آخر.
املساهمون Shareholders
يتلقى املساهمون معلومات شاملة
عن الصندوق ملساعدتهم على اتخاذ
قرارات بنا ًء على معلومات واضحة.
تصف النشرة النظامية عن الصندوق
املفتوح األهداف االستثمارية للصندوق،
والرسوم واملصاريف ،واستراتيجيات
ومخاطر االستثمار ،ويبني للمستثمرين
كيفية شراء وبيع األسهم .تقضي
أنظمة سوق األوراق املالية بأن على
الصندوق تزويد املستثمر مبثل هذه
النشرة قبل االستثمار األول أو مع
بيان تأكيد هذا االستثمار .ابتدا ًء من
2009م يجوز للصندوق تزويد املستثمر
بنشرة مختصرة حتتوي على املعلومات
الرئيسة فقط عوضا َ عن نشرة كاملة،
شريطة أن يوفر الصندوق نشرة كاملة
ومعلومات إضافية على اإلنترنت أو
نسخ ورقية عند الطلب .إضاف ًة إلى
ذلك ،يجب أن يوفر الصندوق تقارير
دورية ،كل ستة أشهر على أقل تقدير،
توضح أداء الصندوق واملعلومات الهامة
األخرى مثل البيانات املالية للصندوق.
بفحص هذه التقارير واملعلومات
العامة األخرى املتوفرة يستطيع
املستثمر معرفة فيما إذا جنح الصندوق
في حتقيق أهدافه واسترايتجيات
االستثمار الواردة في نشرته.
كاملساهمني في الشركات األخرى ،ميلك

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

املساهمون في الصناديق املفتوحة
حقوق تصويت خاصة تشمل حق
اختيار املدراء في اجتماع يعقد لذلك
الغرض ( مع مراعاة بعض االستثناءات).
ويجب أن يوافق املستثمرون أيضا ً على
أي تغييرات هامة في شروط عقد
الصندوق املبرم مع مستشار االستثمار
الذي يدير اصول الصندوق .مثال :ال
ميكن زيادة أتعاب اإلدارة ما لم يصوت
معظم املساهمني باملوافقة .عالو ًة
على ذلك ،على الصندوق الذي يسعى
لتغيير أهداف االستثمار وسياسات
أساسية احلصول أوال ً على موافقة
حملة غالبية السندات التي لها حق
التصويت.
كيانات الصندوق ومقدمو اخلدمات:
مجلس اإلدارة أو األمناء Board of
 :Directors or Trusteesيتم انتخاب
مجلس إدارة أو أمناء الصندوق املفتوح
من قبل املساهمني في الصندوق .إن
عمل مجلس اإلدارة هو بشكل رئيس
إشرافي وال يتدخل منوذجيا ً في إدارة
األعمال اليومية للصندوق  ،حيث
أن الذي يقوم بأعمال اإلدارة اليومية
للصندوق هو مستشار االستثمار أو
املدير وفقا ً للعقد املبرم مع الصندوق.
على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة
االستثمارية أن يظهروا احلرص املعقول
الذي يأخذ به أي شخص حصيف في
أعماله اخلاصة .يراجع أعضاء مجلس
اإلدارة العقود الرئيسة مع مقدمي
اخلدمات للصندوق ويوافقوا عليها
( مبا فيه العقد مع مستشار االستثمار
في الصندوق) ،ويوافق أعضاء مجلس
اإلدارة على السياسات واإلجراءات
التي تضمن التزام الصندوق بالقوانني
واألنظمة النافذة ،كما يشرفوا على
ويراجعوا أداء عمليات الصندوق.
كجزء من مسئوليته ،على عضو

مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات
الكافية عن املسائل التي تعرض على
مجلس اإلدارة حتى يستطيع اإلدالء
برأيه بطريقة مهنية ومخلصة.
املدراء املستقلون Independent
 :Directorsتقضي األنظمة بأن يكون
في مجالس إدارة الصناديق املفتوحة
مدراء مستقلون لتمكني مجالس اإلدارة
من فحص عمليات الصندوق بشكل
أفضل .يجب أن ال يكون هناك ارتباط
هام بني املدراء املستقلني واملستشار أو
الضامن الرئيس في الصندوق.
مستشار االستثمار Investment
 :Advisorتناط مبستشار االستثمار في
الصندوق املفتوح املسئولية العامة عن
توجيه استثمارات الصندوق .ملستشار
االستثمار موظفوه اخلاصون مبا فيهم
مهنيون مختصون باالستثمار يعملون
نياب ًة عن مساهمي الصندوق ويحددون
السندات في محفظة الصندوق بيعا ً
وشرا ًء ومبا يتفق مع أهداف وسياسات
الصندوق حلماية املستثمرين ،يخضع
مستشار االستثمار في الصندوق
وموظفوه لعدة معايير وقيود قانونية
مبا فيه حظر العمليات التي قد تشكل
تعارضا ً في املصالح .وكالصناديق
املفتوحة ،يطالب مستشارو االستثمار
بأن تكون لديهم برامجهم اخلاصة
اخلطية عن االلتزام والتي تخضع
إلشراف مدراء االلتزام وبتأسيس إجراءات
وضوابط داخلية تفصيلية لضمان
االلتزام باألنظمة والقواعد املرعية.
إضاف ًة إلى إدارة محفظة الصندوق،
يعمل مستشار االستثمار في الغالب
كمدير إداري للصندوق Administrator
يوفر خدمات املكاتب اخللفية اخملتلفة.
وهو يدير محفظة الصندوق وفقا ً
لألهداف والسياسات املوصوفة في
نشرات الصندوق.

كما ذكرنا أعاله ،فإن مستشار
االستثمار في الصندوق هو الراعي
واملساهم األول فيه من خالل األموال
التي يستثمرها كأموال أوليــــــــــة
 Seed moneyإلنشاء الصندوق.
املدير اإلداري  :Administratorيقوم
املدير اإلداري بالصندوق بوظائف
املكاتب اخللفية العديدة  ،مثل توفير
املكاتب ،اخلدمات الكتابية واحملاسبية
للصندوق ،معاجلة البيانات ،مسك
الدفاتر والتدقيق الداخلي ،وإعداد
وتقدمي اإلقرارات النظامية والتقارير
األخرى لألطراف املعنية بها .كما
يساعد في احملافظة على إجراءات
االلتزام والضوابط الداخلية مع خضوع
ذلك لإلشراف من قبل مجلس اإلدارة
ومدير االلتزام في الصندوق.
ا لضا من ا لر ئيسي P r i n c i p a l
 :Underwriterيبيع ويسترد املساهمون
في الصناديق املفتوحة األسهم
مباشر ًة أو بشكل غير مباشر من خالل
الضامن الرئيسي – يشار إليه مبوزع
الصندوق .-يجب أن يحصل الضامن
الرئيسي على رخصة كوسيط مبوجب
قانون السندات ،وعليه مراعاة القواعد
الصارمة التي حتكم عرض وبيع
السندات للمستثمرين.
يتعاقد الضامن الرئيسي مع الصندوق
لشراء ومن ثم إعادة بيع أسهم
الصندوق للجمهور .يجب أن يحظى
هذا العقد بني الصندوق والضامن
الرئيسي مبوافقة الغالبية من املدراء
املستقلني ومجلس إدارة الصندوق
بكامله.
األمني  :Custodianحلماية أصول
ا لصنا د يق يقضي نظا م شر كا ت
االستثمار بأنه على جميع الصناديق
املفتوحة حماية أصولها بشكل
منفصل عن أصول مستشاريها.

وتستعمل معظم الصناديق املفتوحة
بنك كأمني للسندات احمللية .ويكون
العقد بني الصندوق املفتوح والبنك
األمني تفصيلي أكثر من العقود بني
البنك وعمالئه اآلخرين .تشمل خدمات
األمني بشكل عام احملاسبة عن أصول
الصندوق ،تسوية عمليات السندات،
استالم أرباح االسهم والفوائد ،توفير
إمكانات االستبدال اخلارجي ،دفع
مصاريف الصندوق ،التبليغ عن أي
متاجرة فاشلة ،والتبليغ عن العمليات
النقدية ،ومراقبة أعمال الشركة/
الصندوق ،ومتابعة السندات التي مت
تأمينها بقروض.
وكيل التحويل :Transfer Agent
تعتمد صناديق االستثمار واملستثمرون
على وكالء التحويل حلفظ سجالت عن
حسابات املساهمني ،واحتساب وتوزيع
أرباح األسهم واملكاسب الرأسمالية،
وإعداد وإرسال بيانات حسابات
املساهمني ،واإلقرارات الضريبية
واإلشعارات األخرى .يقوم بعض وكالء
التحويل أيضا ً بإعداد وإرسال البيانات
التي تؤكد عمليات املساهمني وأرصدة
احلسابات ،ويحافظ وكالء التحويل على
إدارات خدمات العمالء مبا فيه مراكز
االتصال لإلجابة على استفسارات
املساهمني.
وبهذا ننهي عرضنا عن شركات
االستثمار والصناديق املفتوحة لهذا
العدد حيث تطرقنا إلى األنواع اخملتلفة
لشركات االستثمار ،وتنظيم الصناديق
املفتوحة ،وهيكلها ،وكيف يتم إنشاء
الصناديق املفتوحة ،واملساهمني فيها،
وكيانات الصناديق املفتوحة ومقدمي
اخلدمات فيها .وسنعرض في العدد
القادم عن كيفية التعامل الضريبي
مع هذه الشركات والصناديق .والى
اللقاء في العدد القادم إن شاء اهلل.
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امل�ؤمتر العاملي الثامن
للزكاة يف بريوت
نظم بيت الزكاة الكويتي في

2010/3/30-29م مؤمتره العاملي الثامن
للزكاة في العاصمة اللبنانية بيروت
بعنوان
( انعكاسـات االزمـة االقتصاديه العـاملية
علي ايرادات ومصروفات الزكاة )  .وشاركت
مصلحة الزكاة والدخل في هذا املؤمتر
وفيما يلي نستعرض اهم اجلوانب التي
تطرق اليها املؤمتر :

.
.

األهداف العامة للمؤمتر

السعي إلى االرتقاء بدور مؤسسات
الزكاة وأدائها من خالل عمل مؤسسي
العاصمة اللبنانية بيروت احتضنت املؤمتر العاملي للزكاة
منوذجي يتواكب مع مستجدات العصر
(أسبابها وتأثيراتها ونتائجها) على
ومتطلباته
مؤسسات الزكاة ويشمل على عرض
العمل على توثيق وتعزيز العالقة بني
تطبيق عملية في التعامل مع األزمة مفصل وحتليلي ملاهية األزمة وأسباب
مؤسسات الزكاة مبا يحقق التعاون األمثل
نشوءها وحجمها وتداعياتها مع بيان مدى
املالية ملؤسسات الزكاة
للنهوض بالعمل املؤسسي الزكوي
جتارب مؤسسات الزكاة في كيفية تأثر مؤسسات الزكاة بها في كونها ضمن
احملاور الرئيسية للمؤمتر
تناول املؤمتر في جلساته على مدار ثالثة أيام معاجلتها النعكاسات األزمة االقتصادية منظومة االقتصاد العاملي
كافة جوانب العمل في هذه املؤسسات في شتى اجملاالت سواء في اإليراد أو أوراق العمل املقدمة للمؤمتر
من خالل عرض التجارب والتطبيقات املصروف من الزكاة واخلبرات ومقترحات مت عرض ( )6أوراق عمل.
قدم األستاذ خالد بن عبيد الظاهري ورقة
العملية لهذه املؤسسات ومت مناقشة التعامل معها والوقاية منها
األزمة املالية العاملية من منظور حتليلي عن انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية
اجلوانب التالية:

.
.
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لبنان بلد الطبيعة اخلالبة ومقصد االستثمار واملستثمرين

على إيرادات ومصروفات مؤسسات الزكاة
دراسة حتليلية إحصائية مقارنة ملصلحة
الزكاة والدخل اململكة.

ملخص الورقة

مت التطرق في الورقة إلى نشأة األزمة
العاملية وتداعياتها على االقتصاد العاملي
واحمللي وعلى اململكة العربية السعودية
على وجه اخلصوص  ،ومت عرض اجلهود
التي بذلتها حكومة اململكة لتقليص
اثر األزمة على اقتصادها  ،والعوامل التي
ساعدت على تقليص اثر األزمة على
جباية الزكاة  ،وقد خلصت الورقة إلى

النتائج والتوصيات اآلتية :
النتائج :

 – 1التحرك االيجابي للحكومات التخاذ
التدابير الكفيلة بتقليص تداعيات األزمة
االقتصادية العاملية على اقتصادياتها .
 – 2بروز املعامالت اإلسالمية التجارية
كحل لالزمة االقتصادية العاملية احلالية
 ،وكوقاية من األزمات املستقبلية .
 – 3فاعلية التنسيق االقتصادي على
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي
الذي انعكس على السياسات النقدية

واملالية شبه املوحدة املتخذة ملواجهة
تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على
اقتصاد املنطقة .
 – 4تبني حكومة اململكة العربية
السعودية للسياسات النقدية واملالية
املتوازنة ودعم االستثمار الداخلي
كإجراءات تكفل تقليص اثر األزمة
االقتصادية العاملية على اقتصادها .
 – 5للزكاة دور فاعل في التخفيف من آثار
األزمة وذلك يكون بنقل ملكية األموال
من األغنياء إلى الفقراء .
 – 6إحصائيا ً لم يكن لهذه األزمة أي اثر
على حصيلة الزكاة و عدد مكلفي الزكاة
في اململكة العربية السعودية  ,وهذا
يرجع بشكل كبير إلى وضع االقتصاد
السعودي في ظل األزمة وإلزامية جباية
الزكاة.
 – 7تتحمل احلكومة السعودية كامل
تكاليف جباية الزكاة .
 – 8تقتصر مهمة مصلحة الزكاة والدخل
على اجلباية فقط  ,في حني تتولى صرف
احلصيلة وكالة الضمان االجتماعي .
التوصيات :

 – 1يلزم االستمرار في تنفيذ السياسات
النقدية واملالية من ضخ للسيولة و دعم
االستثمار الداخلي واستخدام احتياطيات
وفوائض امليزانية بصورة رشيدة مبا يخدم
تقليص تداعيات األزمة .
 -2طرح املصرفية اإلسالمية كبديل آمن
للمعامالت املصرفية التقليدية.
 -3ضرورة قيام احلكومات اإلسالمية
بجباية الزكاة بشكل إلزامي امتثاال
ص َد َق ًة
ألمر اهلل عز وجل «خُ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوالِ ِه ْم َ
يه ْم ب ِ َها « التوبة103:
ت َُط ِّه ُر ُه ْم وَتُزَ ِّك ِ
 -4اتخاذ اإلجراءات الكفيلة برفع الوعي
الزكوي في اجملتمع املسلم سواء على
مستوى األفراد أو املؤسسات احلكومية.
 -5جباية الزكاة من خالل نظام يتسم
بالشفافية والوضوح مبا يكفل حق املمول
( املزكي ) والفقير على حد سواء  ,ويكون
من سمات هذا النظام ما يأتي :
وضع أسس نظامية تؤكد إلزام اجلهات
احلكومية ذات العالقة ( اجلهات املرخصة
لألنشطة – إدارات العقود باجلهات
احلكومية ،اجلمارك ،اجلهات األمنية...
الخ ) مبساندة اجلهة القائمة باجلباية
مبا يكفل إعطائها القوه النظامية التي
تضمن لها إلزام املمولني بدفع الزكاة
املستحقة عليهم.
وضع أسس جباية تتسم بالثبــــات
ويصعب التالعب بها عند إجراء احتساب
الزكاة للممولني ( طريقة حقوق امللكية
على سبيل املثال )
 –6إيكال صرف الزكاة ملستحقيها
الشرعيني ملؤسسات حكومية وذلك
لرفع درجه الثقة واالطمئنان عند املمولني
على وصول الزكاة ملستحقيها الشرعيني
وبطريقة تتحري العدالة في التوزيع.
 –7ضرورة أن تتحمل احلكومات اإلسالمية
كافة تكاليف جباية الزكاة دعما
للحصيلة  ,ومساهمة في اخلير .
 –8ضرورة أن تدعم الهيئات الشرعية.
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«�سداد»
ميرر 100
ّ
�ألف
عملية
حت�صيل
يوميا
كشفت وزارة املالية عن جناح مشروع نظام
«سداد» بنسبة  90في املائة ،وذلك بعد اكتمال
ربطه بجميع اجلهات احلكومية ،خصوصا ً التي
لها عالقة بتحصيل رسوم اخلدمات من املواطنني
واملقيمني ،ومترير نحو  100ألف عملية يومياً.
وأكد املهندس سعد احلمدان وكيل وزارة املالية
لشؤون اإليرادات خالل ورشة العمل التي
خصصت ملناقشة مشروع سداد مع اجلهات
احلكومية ،وجود حتسن كبير في حتصيل إيرادات
الدولة ،وباألخص املبالغ الكبيرة ،بالنظر إلى
جدارة وكفاءة «سداد» في تسهيل إجراءات
التحصيل.
وأفاد أن املشروع الذي انطلق منذ نحو ثالثة أعوام
عمل على ربط جميع اجلهات التي مت التخطيط
لها مسبقا ً في الوقت احملدد ،في الوقت الذي
أشار فيه إلى وجود بعض العوائق التي واجهت
املشروع من خالل بعض اجلهات احلكومية.
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في ورشة العمل مع جهات حكومية الحمدان:

صورة جتمع عدد من املشاركني في ورشة عمل (سداد)

وشدد احلمدان على أن الوزارة تعمل على ضم
كل اجلهات احلكومية التي لها إيرادات حتى
لوكانت بسيطة ،مبينا ً أن املشروع بدأ بضم
القطاعات اجلبائية والتي لها إيرادات عالية.
وحظيت الورشة مبناقشات مستفيضة ،أثنى
من خاللها جمع من املسؤولني على «سداد»،
معتبرين أنه مفخرة للوطن ،وميثل قصة جناح
للمملكة ،رسمتها وزارة املالية ومؤسسة النقد
للوصول إلى احلكومة اإللكترونية.
وقال وكيل وزارة املالية في الكلمة التي ألقاها
فـي افـتتاح الـورشـة«:لـقد قـضت التوجيهات
السـامـية بتـطوير وحتـسني إجـراءات حتـصيـل
اإليرادات مبا يحافظ على املال العام والتسهيل
على املواطن واملقيم ،وعملت وزارة املالية خالل
األعوام املاضية باتخاذ عدد من الوسائل التي
تهدف إلى إحداث تقدم في عملية حتصيل
اخلدمات التي تقدمها املديرية العامة للجوازات
واإلدارة العامة للمرور ووزارات العمل والتجارة
والصناعة واملصالح والهيئات واألمانات››.
وتابع››:أثناء تنفيذ وزارة املالية مشروع ربط
اجلهات احلكومية بنظام سداد صدر قرار مجلس
الوزراء بالتأكيد على (أن يكون اعتماد أي برنامج
آلي ينفذ الستيفاء إيرادات الدولة ألي جهة
حكومية من خالل نظام سداد الذي تعمل على
تنفيذه وزارة املالية بالتنسيق مع مؤسسة

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

النقد  ،وربط أي برنامج قائم لتحصيل اإليرادات
العامة مع هذا النظام››.
وزاد «:امتدادا ً للنجاحات املتحققة من ربط
اجلهات احلكومية بنظام سداد والتي شملت
األمـانـات كـافـة ،ومصلحتي اجلـمارك والـزكاة
والـدخل ،ووزارات الـعـمل ،والـتـجارة والصناعة،
واملياه والكهرباء ،وهيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،والطيران املدني ،بنظام سداد لسداد
مستحقاتها عبر القنوات البنكية املتاحة أولت
وزارة املالية ربط مركز املعلومات الوطني في
وزارة الداخلية وقطاعات وزارة الداخلية واملتمثلة
(اجلوازات ،املرور ،األحوال املدنية) بنظام سداد من
خالل وضع خطة تنفيذية لهذا املشروع››.
وأضاف املهندس احلمدان قائالً ››:أنه بعد التأكد
من جناح هذا املشروع والتحقق من تنفيذ
عمليات السداد وتضاعف عدد العمليات املنفذة
لتلك اجلهات ،أعدت الوزارة ممثلة في وكالة
الوزارة لشؤون اإليرادات آلية إلكترونية ملطابقة
فواتير اإليرادات املرفوعة بالنظام داخل اجلهات
احلكومية التي ارتبطت بالنظام لتسهل على
اخملتصني متابعة اإليرادات احملصلة عبر النظام،
وإجراء املطابقة مع إدارة سداد ملا مت إيداعه من
مبالغ محصلة باحلساب التجميعي بكل يسر
وسهولة ،وستمكن هذه اآللية اجلهات اخملتصة
في وزارة املالية واجلهات الرقابية من متابعة

وتنفيذ هذه اآللية في تلك اجلهات من خالل
بوابة التقارير واالستعالم››.
من جهته ،قدم يوسف احلرقان مدير مشروع
الربط في سداد في وزارة املالية خالل ورشة
العمل عرضا ً عن املشروع ،حيث أوضح أن
عمليات التسديد عبر نظام ‹›سداد›› تتم بواقع
 100ألف عملية كل يوم.
ولفت احلرقان إلى أن عمليات التحصيل كانت
تتم في السابق يدوياً ،ومن ثم تطورت لتتم
عبر البنوك ،إلى جانب الربط املباشر تقنيا ً عن
طريق تلك البنوك ،إلى أن وصلت إلى عمليات
التحصيل من خالل مشروع سداد.
وأفاد احلرقان أن الوزارة تهدف إلى تسهل عملية
التحصيل ،ومساعدة اجلهات احلكومية في تقدمي
اخلدمات اإللكترونية ،وزيادة فاعلية السداد ،إلى
جانب نقل التسديد من الطرق التقليدية إلى
التقنية عبر  12قناة بنكية.
واعتبر مدير مشروع الربط في سداد في وزارة
املالية أن الربط مع سداد يزيد من فعالية إنتاج
اجلهة احلكومية ،ويسرع عمليات التسديد،
مشددا ً على ضرورة وجود قاعدة معلومات وبنية
تقنية فعالة للربط مع سداد.
وأضاف أن نظام سداد يتيح إمكانية التطوير،
والربط للجهة احلـكـومية مـع جـهة واحـدة
بدل الربط مع عدد من البنوك ،الفتا ً إلى أنه مت
االنتهاء من ربط  33جهة حكومية ،و 16أمانة،
و 40بلدية.
وأبان احلرقان أن املشروع في مرحلته الثانية مت
من خالل قطاعات وزارة الداخلية التي ارتبطت
جميعها باملشروع ،مشيرا ً إلى أن اجلهات اجلبائية
بدأ العمل فيها منذ  2007والذي تصاعد من
خاللها مؤشر الفواتير املسددة.
ونصح احلرقان اجلهات احلكومية التي لم تنضم
حتى اآلن بضرورة تقليد اجلهات التي عمدت إلى
الربط مع سداد ،مشيرا ً إلى أن املكتب الفني
املوجود في وزارة املالية يقدم خدمات مباشرة
ودعم مباشر للجهات املرتبطة ،إلى جانب
املراقبة املستمرة من خالل فرق العمل لتوفير
كل ما حتتاج إليه اجلهات احلكومية من دعم.

م.سعد بن حمدان الحمدان

ابراهيم الزعاقي

وطالب احلرقان بعض اجلهات احلكومية بأهمية
تغيير بعض أمناط العمل ،بالنظر إلى أن بعض
منها لديه أنظمة وإجراءات لم تتغير منذ
 30عاماً ،لكنه في الوقت ذاته ،أشاد بجهات
حكومية عملت على إحداث نقلة نوعية في
تغيير آلياتها ،لالستفادة من التقنية وتوعية
املواطنني بأهميتها.
احلمدان أكد حرص وزارة املالية على تذليل كل
الصعاب التي تواجه املشروع ،من خالل برنامج
الدعم الفني ،مشيدا ً بدور اجلهات احلكومية
التي أبدت مرونة في االستجابة للدخول في
مشروع سداد.
عماد رشيد مسؤول مركز معلومات احلاسب
اآللي في أمانة منقطة الرياض ،اعتبر أن املشروع
سهل على األمانات جمع إيرادات الدولة ،من
َّ
خالل حتصيل الرسوم بطريقة تقنية ،مؤكدا ً أن
جناح املشروع يعتمد على جاهزية البنية التقنية
للجهات احلكومية.
العقيد خالد احلواس مدير التقنية في اإلدارة
العامة للمرور ،أشار إلى أن املرور كان يالم في
السابق على حتديد بنكني فقط لتحصيل
الرسوم ،مشيرا ً إلى أنه مت ربط  300قسم للمرور
بنظام سداد.
املقدم عبد العزيز اجلمعان من اإلدارة العامة
للجوازات ،أبدى مالحظة تتعلق باسترداد املبالغ
من خالل نظام سداد ،حيث أشار إلى أن عملية
االسترداد تستغرق يومني ،متمنيا ً أن تتم تلك

العمليات خالل فترة أقصر.
فهد القحطاني من مركز املعلومات الوطني
التابع لوزارة الداخلية ،اتفق هو اآلخر مع طرح
اجلمعان ،حيث أفاد أن بعض السلبيات في نظام
سداد تكمن في تأخر عمليات استرجاع املبالغ
احملصلة للذين أخطأوا في تنفيذ عملياتهم
وتراجعوا عنها ،مطالبا ً بضرورة تقصير فترة
االسترجاع.
وكيل وزارة املالية لشؤون اإليرادات أكد أن لدى
الوزارة توجه لتقصير عملية استرجاع املبالغ آليا ً
في حال لم يستفد العميل من اخلدمة ،مبينا ً
أنها من إحدى األولويات التي سيعمل عليها
القائمون على املشروع خالل الفترة املقبلة.
محسن الزهراني املسؤول في نظام سداد
في مؤسسة النقد اقترح أهمية وجود مركز
خدمات في اجلهات احلكومية ،أسوة بالقطاع
اخلاص ،مشيرا ً إلى أن هذه اخلطوة من شأنها
تسهيل اإلجراءات.
من جانبه ،استعرض إبراهيم الزعاقي رئيس
وحدة سداد في وزارة املالية نتائج الزيارات التي
أجرتها فرق املشروع ومنها :ربط الفروع التابعة
للجهات احلكومية بنظام سداد ،معاجلة حتصيل
املبالغ الكبيرة عبر النظام ،توفير عدد من
اخلدمات منها التحويل عبر نظام سرع ،اعتماد
جميع البنوك على خدمة املباشرة احلكومية،
واالستغناء عن التحويالت املستندية ،وحتصيل
إيرادات الدولة كافة.
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 100حمافظة وقرية وهجرة يخدمهــــ
يعتبر فرع مصلحة الزكاة والدخل
مبحافظة اإلحساء هو الفرع العاشر
للمصلحة على مستوى اململكة وكان
أول نواة للفرع هو قيام قسم الزكاة مببنى
مكتب وزارة املالية الذي يقع مبحافظة
الهفوف شارع الرياض بحي عني علي
في عام 1417هـ .وكان عدد املوظفني
( )10وعدد ملفات املكلفني ( .)12349ومع
تطور العمل فقد وصل عدد املوظفني في
عام 1423هـ إلى  16موظف وعدد ملفات
املكلفني  18247ملف.
وعلى ضوء اتساع احملافظة وتزايد أعداد
املكلفني رأى املسئولون احلاجة إلى
افتتاح فرع مستقل يتولى جباية الزكاة
ويسهل اإلجراءات املتعلقة باملكلفني ,
وقد صدرت موافقة معالي الوزير بإنشاء
الفرع في عام 1424هـ ومت رسميا ً افتتاح
الفرع في 1426/5/11هــ ، ،ويخدم الفرع
حاليا حوالي  100محافظة وقرية وهجرة،
حدود املنطقة التي يغطيها الفرع هي

مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل مبحافظة األحساء احمد بن علي امللحم

من الغرب خريص ومن الشرق البطحاء
(منفذ حدودي على اإلمارات العربية
املتحدة) ،ومن الشمال بقيق ،ومن اجلنوب
يبرين.
ويقوم الفرع حاليا بنا ًء على موافقة
سعادة مدير عام املصلحة باستيفاء
الزكاة من مواطني محافظة بقيق مهام الفرع:
(  )1حصر املكلفني الواقعني ضمن
اختصاص الفرع واالحتفاظ مبلفاتهم
وسجالتهم مع التحديث املستمر
ملعلوماتهم ومتابعتهم للتأكيد من
التزامهم باملتطلبات النظامية .
( )2فحص إقرارات املكلفني ومراجعتها
للتأ كد من مطا بقتها لأل نظمة
والتعليمات مع حتصيل املستحقات
املتوجبة وفقا ً لذلك.
( )3متابعة املكلفني املتخلفني عن تقدمي
اإلقرارات والسداد وإعداد بيانات دورية
بهم ترفع لإلدارة املعنية باملصلحة.
( )4تسجيل معلومات املكلفني وحتدثيها

استكمال اوراق املكلفني يعجل في انهاء املعامالت
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بتكليف عدد من احملاسبني بالفرع ملدة
أسبوع خالل شهر محرم وذي القعدة من
كل عام ويكون مقر عملهم في بلدية
بقيق.
ويشغل الفرع حاليا ً الدور األرضي
باإلضافة الى نصف الدور الثاني.

ــــافرع الأح�ساء

وتشغيل أجهزة احلاسب اآللي وصيانتها
واستخراج التقارير الالزمة والتنسيق في
ذلك مع مركز املعلومات باإلدارة العامة.
( )5تطبيق اللوائح واألنظمة بأبسط
اإلجراءات من اجل إنهاء معامالت
املكلفني وضمان متابعة املتأخرين
واملقسطني.
( )6تقدم اخلدمات للمكلفني وتزويدهم
بالبيانات والنماذج الالزمة وتوعيتهم
مبا لهم من حقوق وما عليهم من
التزامات.
( )7إعداد تقارير دوريه عن اجنازات الفرع
و املعوقات التي قد تواجهه ترفع لإلدارة
العامة.
( )8القيام بإعمال الشئون اإلدارية واملالية
ملوظفي الفرع.

طريق فحص اإلقرارات املقدمة من قبلهم
ويتم ذلك عن طريق إحدى وسيلتني :
أوال  :مكلفون يحاسبون بطريقة التقدير :
تتم محاسبة غالبية مكلفي الزكاة عن
طريق التقدير اجلزافي على النحو التالي :
ــ أصحاب أنشطة بسيطة يتم إنهاء
أوضاعهم مبجرد تقدمي إقراراتهم الزكوية  .
ــ املستوردون  :ــ يتم حصر املستورين
عن طريق إدارة اجلمارك ويتم تزويد فروع
املصلحة ببيانات االستيراد آليا ً لكل

حيث أن احلسابات النظامية وامليزانيات
العمومية املستندة إلى دفاتر وسجالت
نظامية هي السبيل إلى ربط زكوي عادل
 ،وذلك أن الربط التقديري قد ال يكون
منصفا ً للطرفني ( املكلف و اخلزينة العامة
)  ،وبعد أن يقدم ملكلف حساباته مرفقا ً
بها إقراره و يسدد املستحق مبوجبه يتم
منحه الشهادة و يتم فحصها بكل دقه
وعناية ويتم مناقشتها ثم إعداد الربط
الزكوي – الضريبي وفقا ً لقواعد وأنظمة

ويتألف الفرع من األقسام التالية:

ــ الفحص والربط :تقديري ،وحسابات
نظامية
ــ املتابعة والتحصيل.
ــ املراجعة
ــ خدمات املكلفني
ــ الشئون اإلدارية واملالية
ويبلغ عدد موظفي الفرع اآلن ( )43
موظفاً )25( :محاسب )15( ،إداري ،و ()3
خدمة.
عدد املكلفني الذين يخدمهم الفرع:
يبلع عدد املكلفني الذي يخدمهم الفرع
( )21377مكلف مصنفني كاآلتي)213( :
حسابا ً نظاميا ً زكاة )7( ،حسابات نظامية
ضريبة ،و ( )21157تقديري زكاة.
كيف يتم حتد يد ز كا ة ا ملؤ سسا ت
والشركات وما هي املشاكل أو الصعوبات
التي تواجهونها من قبل املكلفني ؟
يتم حتديد الزكاة على جميع املكلفني من
أصحاب الشركات واملؤسسات واملهن عن

عدد من موظفي املصلحة واستقبال للمعامالت اليومية من املكلفني
عام لتتم احملاسبة مبوجبها وذلك حسب
التعليمات واألنظمة الصادرة بهذا الشأن .
 املقاولون  :ــ تلتزم اجلهات احلكوميةوحسب التعليمات بتزويد املصلحة
بالعقود التي تبرمها مع الشركات
واملؤسسات لتتم محاسبتهم عنها.
 أصحاب املصانع  /الفنادق  /تأجيرالسيارات لإلفراد.
وقد اوجد نظام مصلحة الزكاة والدخل
لكل فئة من هؤالء مجموعة من األنظمة
والقواعد والتعاميم التي تتم محاسبتهم
وفقا ً لها.
ثانيا ً  :مكلفون يحاسبون مبوجب حسابات
نظاميه :

وتعاميم محددة وواضحة.
كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب
من دفع الزكاة ؟
لكون الزكاة تعتبر من الواجبات الشرعية
فأن وعي املكلف بأهميتها يجعله دائما ً
يسعى ألدائها في أوقاتها .ونحث من
يتقاعس منهم وهم أقلة عن طريق
مخا طبتهم ليتقد مو ا للمصلحة
ويسددوا ما بذمتهم .ولعل من أبرز
الوسائل املتبعة هو حث بعض اجلهات
احلكومية ذات العالقة بعدم التعاون مع
من لم يقدم شهادة إبراء ذمه من مصلحة
الزكاة  ,وهناك إجراءات احلجز اإللزامي
والتي يتم اللجوء إليها وفقا ً لألنظمة بعد
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التأكد من استحقاق الزكاة وأن املكلف
زاول العمل واستلم اإلخطارات ومت التأكد
من ذلك عن طريق البريد.
ما هو استعداد الفرع لتطبيق النظام
اآللي وما هي الفوائد التي ترونها في
تطبيقه؟
قام الفرع بإعداد البنية التحتية وذلك
بتحديث بيانات بعض ملفات املكلفني ممن
توافر لديه معلومات عن أرقام سجالتهم
املدنية وعناوينهم  ,ونحاول توفير أجهزة
حاسب آلي بأعداد كافية .ومن ابرز الفوائد
من تطبيق النظام اآللي :ــ
توفير قاعدة بيانات كاملة وسليمة عنمكلفي الفرع.
 تسهيل اإلجراءات وتبسيط السبل حتىينهي املكلف أعماله بدقة واقل وقت
ممكن.
 توحيد اإلجراءات في جميع الفروع.ما هي اخلطوات التي اتخذها الفرع لرفع
نسبة إيرادات الفرع مستقبال ؟
أهم اخلطوات التي اتخذها النوع من اجل
رفع نسبة اإليرادات  :ــ
 تبسيط اإلجراءات التي تتعلق بتطبيقاللوائح واألنظمة فيما يتعلق باملكلفني
 توعية املكلفني بأهمية أداء الزكاةلكونها ركن شرعي وإنها تصرف في
مصارفها الشرعية وكذلك العمل على
إيصال التعاميم واألنظمة اجلديدة التي
متس العالقة بني املكلف واملصلحة عن
طريق لوحه إعالنات كبيرة بارزه بالفرع
توضع بها جميع التعاميم والتعليمات
اجلديدة.
 سرعة اجناز املعامالت أوال بأول مبا يتماشيمع التوجيهات السامية والتعليمات.
 عمل املتابعة الدورية و الالزمة حلثاملكلفني على أداء الزكاة في وقتها احملدد.
هل يقوم الفرع بأي أنشطة اجتماعية أو
مشاركات اقتصادية في األحساء ؟
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عيون االحساء مقصد للسياحة الداخلية
للفرع بعض املشاركات االجتماعية حيث
يحرص على املشاركة في بعض الندوات
وامللتقيات ومنها على سبيل املثال :ــ
 -      يقوم الفرع بتدريب عدد من طالب
جامعة امللك فيصل وكلية التقنية
تخصص محاسبه وذلك على رأس العمل.
ويقوم الفرع أيضا ً بتعريفهم بنظام الزكاة

ـ مشاركة بعض أعيان احملافظة في
مسراتهم وأتراحهم.
وفي اخلتام اطلب من اهلل العلي القدير
أن يوفقنا خلدمة الصالح العام كما ال
يفوتني أن أقدم الشكر اجلزيل لسعادة
املدير العـام ملا يبذله مـن اجـل تطوير
إجـراءات العـمل وكـذلك خـلق البيئة

اعداد البنبة التحتيه لتحديث بيانات املكلفني
والضريبة وشرح تفاصيله وأهم اخلطوات املناسبة إلجناز األعمال املوكلة للفرع
كما أقدم شكري وتقديري لزمالء العمل
و السبل من اجل حتصيلها.
ـ مشاركة بعض الدوائر احلكومية بالفرع على ما بذلوه في سبيل اجنازهم
باحملافظة بحضور بعض املناسبات اخلاصة ألعمالهم وروح التعاون واملثابرة فيما
بينهم.
بهم.
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نظمتها الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل

م�صلحة
الزكاة
ت�شارك
يف
ندوة
حول
زكاة
العقارات

اعداد البنبة التحتيه لتحديث بيانات املكلفني
اإلدارة القانونية /أحمد أبااخليل
حضر عدد من موظفي مصلحة
الزكاة والدخل ندوة بعنوان «زكاة العقارات»
والتـي عقـدت في قاعة امللك فيصل
للمؤمترات بفندق االنتركونتيننتال بالرياض.
واملوظفـون الـذين حـضروا الـندوة هـم
منـصـور الوابلي وصـالح القـباع وخالد
الظاهري ،وشارك في الندوة التي نظمتها
الهـيئة اإلسـالمية العـاملـية لالقتصـاد
والتمـويل نـخبة مـن العـلمـاء واخلـبراء،
وناقشوا جملة من املوضوعات والقضايا
املتصلة بزكاة العقار .ومن أهم املواضيع
التي طرحت في الندوة الوقت الذي يكون
فيه العقار عرض جتارة وأثر النية عند
متلكه ,وأوصاف النية والطوارئ عليها,
وأحكام إخراج زكاة األراضي مثل كيفية
تقومي األرض حتت التخطيط والتطوير,
واألرض ذات العوائق في امللكية ،أو العوائق
التنظيمية ,وأرض اإلقطاع الزراعي إذا لم

يستثمرها من ُم ِنحت له وتركها سنوات,
واألرض الزراعية إذا كانت للتجارة ,واألرض
املشتـراة بالتقسـيط ,إضـافة إلـى ذلك
ناقـش املشـاركـون حـكـم زكـاة األراضي
والعقارات الكاسدة وكيفية تقوميها,
وضابط الكساد وربطه بواقع األراضي.
وفيما يخص زكاة املساهمات العقارية
تـناول املشـاركـون زكـاة املســاهمـات
العقارية املتعثرة وأنواعها وهل الزكاة
جتب على املساهم أم صاحب املساهمة.
كما ناقش املشاركون زكاة املستغالت
وصورها املعاصرة .ويالحظ اختالف اآلراء
الفقهية التي تبناها مختلف املشاركني
إال أنهم جميعا ً اتفقوا على أن العقارات
املعدة للتجارة جتب فيها الزكاة،ومن أبرز
املشاركني في الندوة الدكتور عبداهلل
السـلـمـي والـدكتـور محمد املدحجي
والدكتور عبدالعزيز الـفوزان وعبدالعزيز
الدغيثر والدكتور عبدالسالم الشويعر.
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ق�ضية

اللجنة اال�ستئنافية ت�ؤيد احت�ساب الوعاء
الزكوي على مكلف مقرت�ض

اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية
املشكلة في يوم اإلثنني املوافق 1429/3/9هـ
وذلك للنظر في االستئناف املقدم من
(املكلف) على قرار جلنة االعتراض االبتدائية
الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم 21
لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي
أجرته مصلحة الزكاة والدخل (املصلحة)
على املكلف لعام .2003
ودرست اللجنة القرار االبتدائي املستأنف،
وما جاء في مذكرة االستئناف املقدمة
من املكلف ومراجعة ما مت تقدميه من
مستندات ،في ضوء األنظمة والتعليمات
السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية
الضريبية الثانية في ج��دة املكلف
بنسخة من قرارها رقم  21لعام 1427هـ
مبوجب اخلطاب رقم (/2/107ص/ج) وتاريخ
1427/6/15ه��ـ ،وقدم املكلف استئنافه
املقيد لدى هذه اللجنة برقم ()3/1517
وتاريخ 1427/7/13ه��ـ ،كما قدم ضمانا ً
بنكيا ً صادرا ً من بنك الرياض مببلغ  375ألف
ريال لقاء الزكاة املستحقة عن عام ،2003
وبذلك يكون االستئناف املقدم من املكلف
مقبوال ً من الناحية الشكلية لتقدميه من
ذي صفة خالل املهلة النظامية ،مستوفيا ً
الشروط املنصوص عليها في الالئحة
التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
موضوعيا
قضى قرار اللجنة االبتدائية في البند
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(ثانياً) بتأييد املصلحة في إضافة القرض
إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2003
وفقا ً حليثيات القرار.
واستأنف املكلف هذا البند من القرار فذكر
أن اللجنة االبتدائية لم تقبل تفاصيل
املصروف اخلاص بالقرض ،وفي إجابة مندوب
املكلف أثناء جلسة املناقشة عما إذا
مسبب
كان استئنافه مسببا ً فأجاب أنه
ٌ
لرجوعه لقرار اللجنة االبتدائية ،وبرجوع
اللجنة إلى وجهة نظر املكلف املبينة
في القرار االبتدائي تبني أنها تنص على
«أن املكلف يعترض على إضافة القروض
طويلة األجل البالغة  15مليون ريال إلى
الوعاء الزكوي لعام  2003بحجة أن الوعاء
الزكوي عبارة عن حقوق امللكية التي حال
عليها احلول مخصوما ً منها صافي األصول
الثابتة (األصول غير املتداولة) أي أن الوعاء
الزكوي عبارة عن رأس املال العامل ،ومبا أن
مبلغ القروض البالغ  15مليون ريال مدرج
ضمن االلتزامات املتداولة للشركة إذا ً
فهو مدرج ضمن الوعاء الزكوي للشركة
وقيام املصلحة بإعادة إدراج مبلغ القروض
للوعاء الزكوي يعني ازدواجية احتساب
الزكاة الشرعية على هذا املبلغ  .ووعد
مندوب املكلف بتقدمي اإلجابة على ما
طلبته اللجنة وذلك خالل أسبوعني من
تاريخ اجللسة.
وبسؤال مندوبي املصلحة عما إذا كان
لديهم أي إضافة أو تعليق على استئناف
املكلف وما ذكره مندوب املكلف أثناء
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جلسة املناقشة أفادوا بأنهم متمسكون
بوجهة نظرهم املبينة في القرار االبتدائي
والتي تستند إلى الفتوى الشرعية رقم
 22665لعام 1424هـ التي تنص على «أن
ما تأخذه الشركة من مال اقتراضا ً جتب
فيه الزكاة في حالتني :أن يحول احلول
على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال
عليه احلول منه وجبت فيه الزكاة وهذا
ينطبق على حالة الشركة ،وأن يستخدم
(أي ينفق) في متويل نشاط الشركة اجلاري
وال��ذي يعتبر عرضا من عرض التجارة
فتجب فيها الزكاة باعتبار ما آل إليه (أي
من عروض التجارة) ويزكى (أي القرض)
بتقييمه نهاية احلول حيث إن رصيده
باق في حسابات وذمة الشركة ألنها لم
تسدده عن ذمتها بعد وكال احلالتني جتب
فيها الزكاة ..الخ».
كما طلب مندوبو املصلحة إطالعهم
على املذكرة واملستندات التي وعد املكلف
بتقدميها تأييدا ً لوجهة نظره.
رأي اللجنة
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي،
وعلى االستئناف املقدم ،وم��ا قدمه
الطرفان من دفوع ومستندات ،تبني أن
محور االستئناف يكمن في طلب املكلف
عدم إضافة القرض إلى وعائه الزكوي
على اعتبار أنه مستخدم في متويل رأس
املال العامل وإضافته ضمن عناصر الوعاء
الزكوي يؤدي إلى ازدواجية احتساب الزكاة
على هذا املبلغ ،في حني تتمسك املصلحة

بوجهة نظرها املؤيدة بالقرار االبتدائي
استنادا ً إلى الفتوى رقم  22665لعام
1424هـ.
وت��رى اللجنة أن األس��اس في معاجلة
القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي
يتمثل في أنه جتب الزكاة على القروض
عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض
واملقترض لكونهما جهات ذات شخصية
معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو
كانت هناك عالقة ملكية مباشرة أو غير
مباشرة بني املقرض واملقترض ،وبالنسبة
للمقرض فإن عرض القرض كرصيد في
ُ
القوائم املالية للمقرض يعني أن هذا
القرض ميثل دينا ً على مليء إذا لم يظهر
في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي
جتب فيه الزكاة باعتباره دينا ً مرجو األداء.
وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في
قائمة املركز املالي للمقترض يعني أن هذا
القرض ميثل أحد مصادر التمويل األخرى
شأنه شأن رأس املال إذا كان القرض طويل
األجل (ويقصد بالقرض طويل األجل ذلك
القرض الذي يبقى في ذمة املقرض ملدة
عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)
ويعامل معاملة القروض طويلة األجل

القروض قصيرة األجل إذا استخدمت في
متويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة
هذه القروض إلى الوعاء الزكوي حتى
ولو كان املقرض طرفا ً ذا عالقة باملقترض،
ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار
العلماء رقم  2/3077وتاريخ 1426/11/8هـ
والذي جاء فيه «إن أدلة وجوب الزكاة عامة
تشمل جميع األموال الزكوية ولم يرد
دليل صحيح بخصم الديون من ذلك وال
يترتب عليه وجوب الزكاة مرتني في مال
واحد ألن الدائن يزكي املال الذي ميلكه وهو
في ذمة املدين بينما املدين يزكي ماال ً آخر
ميلكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف
فيه وفرق بني املال الذي بيد اإلنسان واملال
الذي في ذمته».
وحيث إن مندوب املكلف أثناء جلسة
املناقشة عند إجابته عن السؤال الذي
طرحته اللجنة عليه حول استخدامات
القرض أفاد بأن هذا القرض قد استخدم
في متويل رأس املال العامل ولم يستخدم
إطالقا ً لشراء أو بناء أصول ثابتة ،وقد
طلبت اللجنة من مندوب املكلف تقدمي
مذكرة تفصيلية توضح أساس القرض
وبيان احلركة التي طرأت عليه خالل الفترة

واملستندات املثبتة الستخدامه في متويل
رأس املال العامل وذلك خالل املهلة التي
طلبها أثناء اجللسة ،وقد انتهت هذه
املهلة دون أن يقدم املستندات املطلوبة
أو يطلب مهلة إضافية ،وبنا ًء عليه ووفقا ً
للقاعدة املوضحة أعاله ترى اللجنة أن
القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن
عناصر الوعاء الزكوي للمكلف سواء
استخدم في متويل أصول ثابتة أو متداولة
شريطة حوالن احلول ملا مت استخدامه في
متويل أصول متداولة ،ولذلك ترى اللجنة
باألغلبية رفض استئناف املكلف وتأييد
القرار االبتدائي بإضافة القرض إلى الوعاء
الزكوي للمكلف لعام .2003

القرار

قررت اللجنة االستئنافية الضريبية
قبول االستئناف املقدم من (املكلف) على
قرار جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية
الضريبية الثانية في جدة رقم ( )21لعام
1427هـ من الناحية الشكلية ،فيما مت
رفض استئناف املكلف موضوعيا وتأييد
القرار االبتدائي بإضافة القرض إلى الوعاء
الزكوي لعام .2003

اجنازات مركز
املعلومات بامل�صلحة
صدر مؤخرا ً تقرير عن اجن��ازات مركز
املعلومات مبصلحة الزكاة والدخل
في فترة األربعة أشهر املاضية من
ربيع األول وحتى نهاية جمادي الثاني.
ويظهر التقرير إجنازات هامة في مجال
التشغيل وأمن املعلومات ومعاجلة
البيانات وتطوير النظم وخدمات
املستفيدين .وتساعد هذه اإلجنازات
املصلحة على حتقيق الفاعلية

والكفاءة واالستمرارية في أعمالها،
ومنها مثال ً ترقية الذاكرة للخادمات
 90و  ،91وتركيب جهاز لتسريع النظام
اآللي  ،وحتسني األداء ألجهزة االتصال
وتنظيم حركة مرور البيانات في اجلدار
الناري ،وحتويل قاعدة البيانات لنظام
اآللي إلى أجهزة خادم جديدة وغيرها
من األعمال الهامة.

االستاذ  /ابراهيم احلناكي
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خمت�صون يف االقت�صاد الإ�سالمي
جباية الزكاة على العقارات منفعة
للمجتمع وحتريك للتنمية

عدد من اخملتصني في االقتصاد االسالمي خالل ندوة زكاة العقار
أكد عدد من اخملتصني في االقتصاد
اإلسالمي أن جباية الزكاة على العقارات
تعد أحد أقوى العوامل املؤدية إلى حتريك
عجلة التنمية في جميع األصعدة
االقتصادية وما ستقوده إلى نفع عامة
اجملتمع .وناقش اخملتصون قضية زكاة
العقارات من حيث وجوبها ومتى ال
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جتب ،وفصلوا في النواحي الشرعية
لهذه القضية وأثر نية صاحب امللك في
احلكم الشرعي ،موردين أقوال أهل العلم
واملذاهب املعتبرة .كما اتفق اخملتصون في
ندوة زكاة العقارات التي نظمتها الهيئة
اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل،
على وجوب زكاة األراضي املعدة للتجارة
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وطلب الربح ،كما اتفقوا على عدم وجوبها
في حال كان شراء العقار لغرض االقتناء أو
رغبة السكن واالستخدام .وافتتح نقاش
الندوة الدكتور عبد اهلل العمراني األستاذ
املساعد في كلية الشريعة في الرياض
واملدير التنفيذي للهيئة اإلسالمية
العاملية لالقتصاد

الدكتور عبداهلل العمراني يكرم اجلهات املشاركة

د.محمد املدحجي
والتمويل ،مؤكدا أهمية طرح وعرض واقع
العقارات واملساهمات العقارية والنشاط
العقاري املتعلق بها .وبني أن الندوة
تهدف إلى تسليط الضوء على األحكام
الفقهية لزكاة األراضي التي تعد أكبر
األصول التجارية في اململكة ،إضافة

إلى طرح موضوع املساهمات العقارية
وما يتعلق بها من على بساط البحث
العلمي ،ومناقشة زكاة املستغالت
كاألعيان املؤجرة واملصانع ونحوها ومدة
اشتراط احلول في غلتها .وتناول الدكتور
عبد العزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه
املشارك في املعهد العالي للقضاء ،وعضو
مجلس هيئة حقوق اإلنسان في أولى
ورقاته في الندوة أثر سبب امللك والنية
في زكاة العقارات ،وتناول الفوزان ورقته
مبحثني هما :أثر سبب امللك في زكاة
العقار ،وأثر النية في زكاة العقار ،وقال:
اختلفت فتاوى مشايخنا املعاصرين حول
مسائل عديدة يكثر السؤال عنها في زكاة
العقارات ،وغالبها يتعلق بأثر امللك والنية
في وجوب الزكاة في العقار أو عدمها.
ثم حتدث الدكتور الفوازان عن الزكاة
لغة واصطالحا وعن العقار وعن عروض
التجارة وبني أن العقار في االصطالح هو

‹›األرض وما اتصل بها من بناء وشجر›› وأن
عروض التجارة في االصطالح هي املراد به
في االصطالح :كل ما أعد للبيع والشراء
بقصد الربح ،من جميع أنواع املال ،وهذا
يشمل جميع األموال املعدة للتجارة
من العقارات ،والسيارات ،واحليوانات،
واملأكوالت ،وامللبوسات ،واآلالت ،ومواد
البناء ،وغيرها .ثم حتدث عن وجوب الزكاة
في عروض التجارة وشروطها ومقدارها،
وتطرق إلى ثالث مسائل هي :وجوب
الزكاة في عروض التجارة ،شروط وجوب
الزكاة في عروض التجارة ،ومقدار الزكاة
الواجبة في عروض التجارة .واستدل
الدكتور الفوزان على وجوب الزكاة على
عروض التجارة في قوله تعالى( :يا أيها
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من األرض) (البقرة,)267 :
ونقل عن الشيخ عبد الرحمن السعدي
في معنى اآلية›‹ :يحث الباري عباده على
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د.عبد العزيز الفوزان
اإلنفاق مما كسبوا في االجتار ،ومما أخرج
لهم من األرض ،من احلبوب والثمار .وهذا
والعروض كلها،
يشمل زكاة النقدين،
ُ
املعدة للبيع والشراء .واخلارج من األرض
من احلبوب والثمار .ويدخل في عمومها
الفرض والنفل›› .ومن السنة النبوية
حديث سمرة بن جندب رضي اهلل عنه
قال ( :أما بعد :فإن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة
من الذي نعد للبيع) ،واألمر يقتضي
الوجوب ،كما أنه ثبت في عدة أحاديث:
األمر بأداء زكاة املال على العموم ،وأموال
التجارة هي أعم األموال وأكثرها ،فتدخل
في عموم تلك األحاديث .أما شروط
وجوب الزكاة في عروض التجارة فذكر أنه
يشترط لوجوبها شرطان ،األول :أن يحول
عليها احلول .والثاني :بلوغ النصاب ،ويعد
وجود النصاب في جميع احلول ،كاألثمان.
أما املسألة الثالثة ،وهي مقدار الزكاة
الواجبة في عروض التجارة :فبني الفوزان
أن نصاب الزكاة فيما أعد للتجارة هو
نصاب األثمان ،ف ُيق ّوم إذا حال عليه احلول
مبا هو أحظ ألهل الزكاة من نصاب ذهب أو
فضة ،ألنه قد وجب تقوميه شرعا ً ّ
حلقهم،
ويحصل للفقراء حظ منها ومقدار الزكاة
الواجبة فيها ربع العشر بال نزاع ،ألنها زكاة
تتعلق بالقيمة ،فأشبهت زكاة األثمان.
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ثم حتدث الفوزان عن أنواع العقار من حيث
وجوب الزكاة فيه وعدمه وتقسيم أهل
العلم العقار من حيث وجوب الزكاة فيه،
موضحا أن القسم األول وهو عقار ال جتب
فيه الزكاة مطلقاً ،ال في أصله وال في
غلته وال في منفعته ،وهو كل أرض أو دار
أو نحوها من العقار الذي لم يعد للتجارة
أو لالستثمار ،أو لإليجار ،أو للزراعة ،بل هو
للقنية أو االستخدام الشخصي ،وهذا
النوع من العقار ال جتب فيه الزكاة باتفاق
أهل العلم ،ولقول النبي صلى اهلل عليه
وسلم›‹ :ليس على املسلم في عبده وال
فرسه صدقة›› .فدل احلديث على أن كل
ما أعد للقنية واالستعمال فإنه ال زكاة
فيه ،مهما بلغت قيمته ما بلغت ،ألنه
غير مرصد للتجارة والنماء .اما القسم
الثاني ،وهو العقارات الني جتب فيه الزكاة
بوجه من الوجوه ،وهو العقار الذي أعد
للتجارة أو لالستثمار أو لإليجار أو للزراعة،
وهذا القسم ينقسم إلى أنواع ،األول:
األراضي الزراعية ،وهي األراضي املعدة
للزراعة واحلرث ،وجتب الزكاة في منتجاتها
الزراعية ،أو في الثمرة اخلارجة منها من
احلبوب والثمار يوم احلصاد ،إذا بلغ النصاب
وكانت احلبوب والثمار مما يكال ويوزن ،وهذا
النوع متفق على زكاته بني أهل العلم
من حيث األصل .النوع الثاني :العقار
املعد لإليجار ،وهذا النوع ال جتب الزكاة
في رقبة امللك أو في أصله ،وإمنا جتب
الزكاة في أجرته ،إذا توافرت فيه شروط
الوجوب ،وهذا أيضا ً متفق عليه بني أهل
العلم .النوع الثالث :العقار املعد للتجارة
والكسب ،فهذا من عروض التجارة التي
جتب فيها الزكاة على ما سبق بيانه
في وجوب الزكاة في عروض التجارة.
واستشهد الفوزان بقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية›‹ :واألئمة األربعة وسائر األمة
– إال من شذ – متفقون على وجوبها في
عروض التجارة ،سواء كان التاجر مقيما ً
أو مسافراً ،وسوا ًء كان متربصا ً وهو الذي
يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها
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إلى ارتفاع السعر ،أو مديرا ً كالتجار الذين
في احلوانيت ،سوا ًء كانت التجارة بزا ً من
جديد أو لبس أو طعام من توت أو فاكهة أو
أدم أو غير ذلك›› .وناقش الفوزان أثر سبب
امللك في زكاة العقار ،وأنواع العقار من
حيث سبب امتالكه ،وقسم العقار من
حيث سبب امتالكه إلى قسمني ،األول:
ما يدخل في ملك اإلنسان بغير فعل أو
كسب منه أو ما يدخل في ملكه قهرا–
كما يعبر عنه بعض الفقهاء -كامليراث،
أما القسم الثاني :وهو ما يدخل في ملك
اإلنسان بكسبه وإرادته كالشراء وعقود
املعاوضات ونحو ذلك من األسباب .وهذا
القسم يشمل عدة أنواع :النوع األول :ما
يدخل في ملكه مبعاوضة مالية محضة
كالشراء وبدل اإلجارة ،وهذا النوع فاتفقت
املذاهب األربعة على وجوب الزكاة فيه
إذا نوى التجارة به عند امتالكه ،وتوافرت
فيه بقية شروط وجوب الزكاة .أما النوع
الثاني وهو ما يدخل في ملكه مبعاوضة
مالية غير محضة ،مثل بدل اخللع واملهر
وبدل الصلح ونحو ذلك من األسباب.
النوع الثالث :ما يدخل في ملكه دون
معاوضة ولكن له فيه نوع فعل أو كسب
مثل الغنيمة والهبة والوصية ،إذ يشترط
فيها قبوله .وبني الفوزان إختالف العلماء
في وجوب الزكاة في النوعني األخيرين،
ورجح وجوب الزكاة في كل مال اتخذ
للتجارة وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة،
بغض النظر عن سبب امتالكه؛ لقوة
أدلة هذا القول وكثرتها ،وعدم وجود دليل
مقنع لألقوال اخملالفة.
ثم فصل الدكتور الفوزان في أثر النية في
زكاة العقار ،وبني اتفاق أهل العلم في
املذاهب األربعة على اشتراط نية التجارة
بالعقار لوجوب الزكاة فيه ،واستدل مبا
ثبت من حديث أمير املؤمنني عمر بن
اخلطاب–رضي اهلل عنه–أن رسول اهلل–
صلى اهلل عليه وسلم–قال›‹ :إمنا األعمال
بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى›› .وهذا
احلديث نص في اعتبار النية في العبادات

واألحكام ،والزكاة من العبادات التي
مدارها على النية ،والتجارة عمل فوجب
اقتران النية به كسائر األعمال .وبني أن
املراد بنية التجارة في العقار أن يقصد
مالك العقار من متلكه له بالشراء أو نحوه
أن يبيعه ليستربح منه ويستفيد من
فروق األسعار ،إذ معنى التجارة هو :تقليب
املال بالبيع والشراء بقصد االسترباح.
ونية املتاجرة بالعقار قد تكون أصلية
مقارنة للعقار من حني متلكه بشراء أو
غيره ،وقد تكون طارئة عليه ،بحيث ينوي
به القنية ثم تتغير نيته فينوي به التجارة،
وسيأتي بيان احلكم في هذه احلال .ثم فرق
الفوزان بني نية حفظ املال ونية التجارة
وقال ››:قد يبدو ألول وهلة أن نية حفظ
املال ال تختلف عن نية التجارة ،ونية حفظ
املال هي أن يكون لدى شخص مال
ويخشى عليه من الضياع أو السرقة أو
كثرة اإلنفاق منه فيشتري به عقارا ً ألجل
حفظ هذا املال وصيانته .وفي هذه احلالة
يعد العقار قنية ال جتب فيه الزكاة ،واتفق
العلماء على أن عروض القنية ال زكاة
فيها  ،وأن الزكاة ال جتب في العقار املقصود
به حفظ املال .لكن إن كان قصده من
شراء العقار الفرار من الزكاة فإنه يعامل
بنقيض قصده على الصحيح من قولي
العلماء .ثم فرق بني الفرق بني نية التجارة
ونية البيع الفرق بني نية التجارة ونية
البيع ،وقال ››:كل ما أعد للتجارة جتب فيه
الزكاة ،وفي املقابل ليس كل ما عرض
للبيع يعد عروض جتارة التي جتب فيه
الزكاة ،وما جاء في حديث سمرة بن
جندب–رضي اهلل عنه›‹ :أمرنا رسول اهلل–
صلى اهلل عليه وسلم–أن نخرج الصدقة
مما نعده للبيع›› .فقد اتفق العلماء على أن
املقصود بـ››البيع›› في احلديث هو التجارة،
وليس مطلق البيع ،وذلك ألنهم متفقون
على أنه ال جتب الزكاة في العروض–ومنها
العقار -إال إذا كانت للتجارة .وبناء على
هذا فمن ملك عقارا ً للقنية أو لغير
التجارة ثم عرضه للبيع حلاجته لقيمته،

أو للتخلص من مشاكله ،أو الستبداله
بأفضل منه للسكنى أو التأجير أو الوقف
أو نحوها ،فال جتب فيه الزكاة عند عامة
أهل العلم من املذاهب األربعة وغيرها ،إال
إذا باعه فعالً وصارت عنده قيمته وهي
تبلغ نصابا ً بنفسها أو بضمها ملا عنده
من األموال الزكوية األخرى ،وحال عليها
احلول فتجب فيها الزكاة باعتبارها نقدا ً ال
باعتبارها عرض جتارة .كما بني أن العلماء
ال يكادون يختلفون في اشتراط اجلزم بنية
التجارة وعدم التردد فيها ،ليكون العقار
عروض جتارة جتب فيه الزكاة ،ألن نية
التجارة شرط لوجوب الزكاة في العقار،
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ومن شروط صحة النية أن تكون جازمة
غير مترددة .وقال ››:قد يشتري اإلنسان
عقارا ً وليس له فيه نية محددة ،أو يكون
مترددا ً في نيته بني املتاجرة به ،أو البناء
عليه ،أو رصده ألوالده ،أو استثماره في
تأجير ،أو وقفه ،أو الوصية به ،أو غير ذلك،
أو قد يتردد في النية بني املتاجرة به أو
اقتنائه لغرض آخر غير التجارة ،وفي هذه
احلالة فال جتب فيه الزكاة ،ألنه لم يجزم
نية املتاجرة .أما إذا اشترى أرضا ً للقنية
وينوي في نفسه إن وجد ربحا ً مناسبا ً
باعها ،فرجح الدكتور الفوزان أنه ال زكاة
عليه ،وذلك ألن نية التجارة بالعقار غير
متمحضة ،فتترجح نية االقتناء ،ألنه
األصل في العروض القنية ،وألن نيته

مشتركة ،فال جتب عليه الزكاة كما ال
جتب مع التردد في النية وعدم اجلزم بها.
أما في حالة اجلمع بني نية التجارة
واالستغالل ،كأن يشتري أرضا ً ويقول إذا
وجدت سعرا مناسبا بعتها أو بنيت عليها
عمارة أو دكاكني لإليجار ،و مثل ذلك
مشاريع ال تزال حتت اإلنشاء ،وصاحبها
متردد بني املتاجرة بها أو تأجيرها ،فهل
جتب فيها زكاة عروض التجارة أو جتب
الزكاة في أجرتها كسائر املستغالت؟
وهذه املسألة تختلف عن مسألة اجلمع
بني نية التجارة والقنية ،ألن القنية ال
يقصد بها الربح ،أما في هذه احلالة
فمالك العقار يقصد الربح إما بالتجارة أو
باالستغالل .ورجح عدم وجوب الزكاة فيها
باعتبارها عروض جتارة ،ألن األصل في
العقار أنه مال قنية ،وال زكاة فيه إال بنية
التجارة ،والنية ال بد أن تكون جازمة غير
مترددة ،وهي في هذه احلال مشتركة
مترددة بني التجارة واالستغالل ،فال جتب
فيها الزكاة حتى يتبني أحد األمرين.
واستثنى ما لو اشتراها بنية املتاجرة بها
وبيعها بعد تطويرها ،ولكنه إن لم يبعها
قبل انتهاء بنائها وتطويرها فإنه
سيؤجرها حال اكتمال بنائها ثم يبيعها
وهي مؤجرة ليزيد ثمنها ،فهذا التأجير
جاء تبعا ً وال يعارض قصد املتاجرة بها أو
يزاحمه ،كما أنه مما يزيد قيمتها عند
البيع غالباً ،ولو كان ينقص قيمتها لم
يؤجرها ،ألن قصده املتاجرة بها ،وليس
تأجيرها ،فتجب عليه زكاتها كل حول
بحسب قيمتها وقت متام احلول.
وفي حال تغيير نية التجارة إلى نية القنية
واالستخدام كأن يشتري شخص عقارا
بنية التجارة ثم غير نيته ونوى به القنية،
فالراجح قول جمهور العلماء في سقوط
الزكاة عن العقار بتغيير نية التجارة إلى
نية االقتناء .أما إذا غير نية القنية إلى
التجارة ،كأن يشتري شخص عقارا ً
للقنية ،أو آلت ملكيته إليه بغير معاوضة
كاإلرث ،ثم نوى به التجارة فإن العقار
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يصير للتجارة بنية التجارة ،ولو كان أصله
للقنية ،وجتب فيه الزكاة من وقت نية
املتاجرة به .ثم تطرق الفوزان إلى مسألة
اكتفاء مجرد النية املتاجرة أو ال بد من
العمل ،وقسم العقار إذا نوى به صاحبه
التجارة بالنسبة الشتراط اقتران العمل
بهذه النية إلى قسمني ،األول :العقار الذي
امتلكه صاحبه مبعاوضة مالية محضة
وبهدف االجتار به ،فهذا القسم اتفق أهل
العلم القائلون بوجوب الزكاة في عروض
التجارة على عدم اشتراط عمل آخر
لوجوب الزكاة فيه ،وأن امتالكه للعقار
بتلك الصفة هو العمل التجاري نفسه،
فتجب فيه الزكاة سواء بيع العقار بعد
ذلك أم لم يبع ،أما القسم الثاني ،وهو
العقار الذي آلت ملكيته إلى صاحبه بغير
معاوضة مالية ،أو مبعاوضة مالية غير
محضة ،أو مبعاوضة مالية محضة ،ولكن
لم يشتره مالكه بنية التجارة بل بنية
القنية أو بناء املسكن أو أي نية أخرى غير
التجارة ،ثم نوى به صاحبه التجارة ،فهل
جتب فيه الزكاة مبجرد تلك النية أم ال بد
من اقتران العمل بهذه النية لوجوب
الزكاة فيه ،والراجح من أقوال أهل العلم
عدم اشتراط اقتران العمل بالنية في هذه
احلالة ،بل جتب الزكاة مبجرد نية املتاجرة
وبغض النظر عن السبب الذي آلت ملكية
العقار به إلى صاحبه .ثم حتدث الدكتور
الفوزان عن كيفية وجوب الزكاة في
العقار ،وقال قسم املالكية عروض
التجارة–و منها العقار -إلى عروض إدارة
ويقصدون بها ما يدار ويتداول من البضائع
بالبيع والشراء،كأصحاب احلوانيت الذين
يبيعون البضائع ويشترون بدلها لبيعها،
أما القسم الثاني فهو عروض احتكار،
ويقصدون بها العروض التي يشتريها
صاحبها للتجارة بها ويترصد بها األسواق،
فإذا ارتفع سعرها باعها بغية كسب
األرباح ،وأما بالنسبة للقسم األول فقد
اتفق املالكية مع اجلمهور على وجوب
الزكاة فيه إذا حال عليه احلول وتوافرت
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فيه بقية الشروط .و أما القسم الثاني
فقد خالف املالكية اجلمهور في كيفية
وجوب الزكاة فيه ،فقالوا ال جتب فيه
الزكاة ما لم يبع ولو بقي العقار في ملكه
سنوات يترصد به األسواق ،فإذا باع وجبت
فيه زكاة حول واحد إذا كان قد مضى
عليه احلول وصلة املسألة مبوضوع البحث
أن قول املالكية هنا يوافق قول من يقول
باشتراط اقتران العمل بالنية إذا نوى
بعروض القنية التجارة ،فإذا لم يقترن
العمل بالنية وبقي العقار سنوات في
ملك صاحبه لم جتب فيه الزكاة  ،وإذا
باعه وجبت زكاة حول واحد .ومن جهة
أخرى فبناء على قول املالكية قد يبقى
العقار سنوات طويلة وال جتب فيه الزكاة
وإن نوى صاحبه به التجارة .استدل
اجلمهور لقولهم بوجوب الزكاة في العقار
في كل حول إذا توافرت فيه بقية الشروط
باألدلة العامة لوجوب الزكاة في عروض
التجارة ،وقالوا ال يوجد دليل يخرج عروض
االحتكار–كما اصطلح عليه املالكية -من
وجوب الزكاة .قال ابن عبد البر›‹ :وقد قال
جماعة من أهل املدينة وغيرهم إن املدير
وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكى إذا
كان تاجرا وما بار وما لم يبر من سلعته إذا
نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة
سواء وهو قول صحيح إلى ما فيه من
االحتياط ألن العني من الذهب والورق ال
مناء لها إال بطلب التجارة فيها فإذا وضعت
العني في العروض للتجارة حكم لها
بحكم العني فتزكى في كل حول كما
تزكى العني وكل من انتظر بسلعته التي
ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه
فهو مدير وحكمه عند جمهور العلماء
حكم املدير›› .وأما املالكية فقد استدلوا
لقولهم بعدم وجوب الزكاة في عروض
االحتكار بأن الزكاة إمنا جتب في األموال
النامية ،وما يترصد به األسواق ولم يتم
بيعه ال مناء فيه ،فال جتب فيه الزكاة حتى
يبيعه .وتناول محمد بن هائل املدحجي
الباحث في مجال الفقه والقضاء في
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ورقته التي ألقاها بعنوان (متى يكون
العقار عرض جتارة؟) عددا من احملاور املهمة
في هذا اجلانب ،حيث أورد أدلة وجوب
الزكاة على عروض التجارة ،وبني أن
العروض التي ليست للتجارة ليس فيها
زكاة باتفاق أهل العلم .ثم حتدث املدحجي
عن نية التجارة التي تؤثر في إيجاب الزكاة
وهل ال بد أن تكون نية خالصة للتجارة أم
أنها تؤثر ولو كانت مشوبة بنية أخرى
وذلك كأن ينوي القنية فإن وجد ربحا ً باع،
ورجح أن نية التجارة التي تؤثر في إيجاب
الزكاة ال بد أن تكون نية خالصة للتجارة.
وتطرق إلى نية حفظ املال وما تعنيه وذلك
ألن البعض يشتري عقارا ً مثالً ،ثم يأتي
فيسأل عن وجوب الزكاة فيه أو ال  ،وعند
سؤاله عن نيته يذكر أن نيته حفظ املال ،
فهل نية حفظ املال هذه هي نية التجارة
أم غيرها؟ وبني أن نية حفظ املال املذكورة
ال ميكن بناء حكم عليها دون استفصال ،
فهذا الذي ذكر أن نيته حفظ املال ال يخرج
عن أحد أمور أربعة ،وهي أن تكون نيته أن
يحفظ ماله بشراء شيء يقتنيه هو أو
عياله من بعده  :كأن يكون غرضه شراء
األرض ليبني فيها في املستقبل بيتا ً له
ولعياله متى ما تيسر له ذلك  ،فهنا ال
زكاة عليه اتفاقاً ،والثاني أن تكون نيته أن
يحفظ ماله بشراء شيء يبيعه في
املستقبل إذا ارتفع ثمنه  ،فهذا قد نوى
التجارة حقيقة ،وجتب عليه الزكاة اتفاقاً،
والثالث أن تكون نيته أن يحفظ ماله
بشراء شيء قد يبيعه في املستقبل إذا
ارتفع ثمنه ،وقد ينتفع به  ،وقد يؤجره :
فهنا يأتي اخلالف املتقدم بني املالكية
واجلمهور في نية التجارة املشوبة بغيرها
 ،والراجح أال زكاة في هذه احلالة ،والرابع أن
تكون نيته أن يحفظ ماله بشراء شيء
لم يحدد غرضه من شرائه  ،فهو لم ينو
التجارة  ،وال الغلة  ،وال القنية  ،بل لم ينو
شيئا ً  ،فهذا ال زكاة عليه ؛ وذلك ألن شرط
وجوب الزكاة أن ينوي التجارة  ،وهو هنا لم
ينو التجارة  ،فال زكاة.

مركز المعلومات يطور...

خدمه اال�ستعالم الذاتي
بالإدارة العامة بامل�صلحة
إعداد  :حمد النفجان

مت تفعيل خدمة االستعالم الضوئي الذاتي ملوظفي
اإلدارة العامة في مصلحة الز كاة والدخل والتي طورها مركز
املعلومات بحيث يتمكن املوظف بطريقة سهلة ومباشرة
وبدون لوحه املفاتيح االستعالم عن بياناته الوظيفية مثل
الرقم الوظيفي ،ورقم الوظيفة ،واملسمى الفعلي للوظيفة،
وأرصدة اإلجازات االعتيادية واالضطرارية ،والرواتب الشهرية،
واحلسميات عن غياب أو تأخير ،واإلجازات باستخدام بطاقة
الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو بطاقة العمل اجلديدة
في املصلحة بحيث يطلع املوظف على بياناته وتختفي
البيانات بشكل آلي بعد  30ثانية من عرضها.

مصلحة الزكاة تفعل خدمة االستعالم الذاتي

ور�ش عمل مب�صلحة
الزكاة

عقدت مصلحة الزكاة والدخل مبقر
اإلدارة العامة وملدة يومني ورشة العمل
املتخصصة األولى في خدمات املكلفني
بتقدمي األستاذ سليمان الضحيان .
وهذه الورشة هي بداية لسلسة من الورش
تشمل النظام الضريبي وجباية الزكاة
وحتديد الوعاء الزكوي والضريبي والفحص
والتحصيل ومعاجلة االعتراض واالستئناف
عـلما ً بـأن الـورشـة الثـانية انطـلقت في
1431 / 6 / 22هـ ملدة يومني وشملت النظام
الضريبي وجباية الزكاة وقام بتقدمي هذه
الورشـة األسـتاذ مـنصـور احملـيا واألستـاذ
خالد الظاهري .

وكذلك الورشة الثالثة في 1431 /6 / 24هـ
ملدة ثالثة أيام في حتديد الوعاء الزكوي
والضريبي وقام بتقدمي هذه الورشة األستاذ
فواز العتيبي .
وورشة العمل الرابعة بدأت يوم السبت
1431 / 6 / 29هـ وملدة يومني في الفحص
وقـدمـهـا األسـتاذ راشد العتيق و األستاذ
عياد املطر .
واختتمت هذه الورش بالورشة اخلامسة في
1431 / 7 / 2هـ وملدة ثالثة أيام في التحصيل
ومـعـاجلـة االعتـراض واالستئناف وقدمها
األستـاذ خالـد احلسينـان و األسـتاذ محمد
املستحي واألستاذ بسام العمار .

وتأتي هذه الورش حرصا ً من مصلحة الزكاة
والدخل على تطوير ورفع مستوى موظفيها
وحتسني اخلدمة املقدمة للمكلفني و تبدأ
مبشـيئة اللـه ورش الـعمل بـفرعي جـدة
والدمام بعد رمضان لعام 1431هـ .

الزكاة والدخل العدد الرابع والعشرون
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�رشكة �سعودية خمتلطة تعمل يف جمال �صيانة املعدات وح�صة
ال�رشيك الأجنبي (فرن�سي اجلن�سية ) فيها �أقل من  . %50حت�صل
هذه ال�رشكة على عقود من �رشكات �سعودية وتقوم مبعظم الأعمال
يف اململكة ،وتر�سل بع�ض الأعمال لتنفيذها باخلارج لدى ال�رشيك
الأجنبي لعدم توفر �أخ�صائيني وتقنيات فنية كافية باململكة.
على احلالة أعاله نطرح
األسئلة اآلتية:
س  :1هل تخضع املبالغ املدفوعة
للشريك األجنبي عن األعمال املنفذة
من قبله باخلارج لضريبة استقطاع؟
س :2إذا متت أعمال الصيانة على
املعدات باخلارج من قبل شركة تقع
في دولة ال ترتبط مع اململكة باتفاقية
حتاشي إزدواج ضريبي فهل هناك
ضريبة استقطاع على هذا العمل؟
س :3هل تخضع املبالغ املدفوعة
مقابل أعمال
للشريك األجنبي
البحث والتطوير التي يقوم بها
باخلارج لضريبة االستقطاع  ،وهل
هي مصاريف جائزة احلسم للشركة
اخملتلطة؟

ج  1و  :2بالنسبة لالستفسارين
األول والثاني فإن أعمال الصيانة
تدخل ضمن أعمال اخلدمات الفنية
واالستشارية وتخضع لضريبة
االستقطاع عند دفع مبالغ مقابلها
جلهة غير مقيمة بنسبة  %5وتصل
إلى  %15إذا كانت هذه اجلهة مرتبطة
حتى لو مت تنفيذ العمل بالكامل خارج
اململكة ما لم تكن اجلهة املدفوع لها
هذه املبالغ مقيمة في دولة يوجد
بينها وبني اململكة العربية السعودية
اتفاقية ضريبية ففي تلك احلالة تطبق
أحكام االتفاقية .وحيث أن الفقرة
( )1من املادة ( )14من اتفاقية حتاشي
االزدواج الضريبي املبرمة بني اململكة
وفرنسا تقضي بأن «أرباح مؤسسة
دولة متعاقدة تخضع للضريبة في
تلك الدولة فقط ما لم تقم املؤسسة
مبمارسة أنشطة صناعية وجتارية في
الدولة املتعاقدة األخرى  ،فإذا قامت
ه��ذه املؤسسة مبمارسة أنشطة
صناعية وجتارية في الدولة املتعاقدة

األخرى يجوز فرض ضريبة على أرباحها
في الدولة املتعاقدة األخرى ولكن فقط
في احلالة التي تكون فيها هذه األرباح
متعلقة باألنشطة التي متارسها هذه
املؤسسة في تلك الدولة» ،لهذا فإن
املبالغ املدفوعة للشريك الفرنسي
في الشركة السعودية اخملتلطة
مقابل أعمال الصيانة التي تتم
بالكامل في خارج اململكة ال تخضع
لضريبة االستقطاع في هذه احلالة
.ج :3بالنسبة لالستفسار الثالث
فإنه ال بد من التعرف على طبيعة
أعمال البحث والتطوير التي يقوم
بها الشريك األجنبي بشكل مفصل
 ،ف��إذا كانت تدخل ضمن اخلدمات
الفنية واالستشارية فإنه ينطبق
عليها ما ورد في اإلجابة السابقة ،أما
إذا كانت تدخل ضمن مفهوم األتاوات
فإنها تعالج وفقا ً ألحكام املادة ( )8من
االتفاقية  ،وفي كال احلالتني يسمح
باملبالغ املدفوعة مقابل هذه اخلدمات
ضمن مصاريف الشركة اخملتلطة.
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بعد زيارة استمرت يومني اطلع
فيها على جتربة مصلحة
الزكاة والدخل ..وفد قطري:

ال�سعودية متلك
اخلربة الطويلة
والفاعلة يف
النظام ال�رضيبي
إبراهيم املفلح يكرم الوفد القطري بدرع تذكاري تسلمه االستاذ مفتاح املفتاح

زار وفـد قـطري مـن إدارة اإليرادات العامة
والضـرائب فـي وزارة االقـتصاد واملـاليـة
برئاسة االستاذ مفتاح املفتاح مدير عام
إدارة اإليـرادات العـامـة والـضـرائب ،مـقر
مصلحة الزكاة والدخل في الرياض ،وذلك
تفعيالً للتعاون في اجلوانب االقتصادية
واملـالـية فـي إطـار توجيهـات اللـجنة
.التنسيقية العليا املشتركة بني البلدين
وكان في استقبال الوفد إبراهيم املفلح
كل من صالح
مدير عام املصلحة بحضور ٍ
العـواجي نـائب املـدير العام للـعمليات
املساندة ،وفهد اخلراشي نائب املدير العام
.للبرامج والسياسات
ورحب مدير عام املصلحة بالوفد الزائر،
مؤكدا ً على أهمية العالقات األخوية التي
تربط البلدين الشقيقني ،واطلع الوفد
على أعمال التطوير والتحديث التي تقوم
بها املصلحة سواء بالنسبة لألنظمة
الضريبيـة أو األنـظمة اآللـية ،ومت ترتيب
برنامج للـزيارة الـتي امتدت يومني ،حيث
تـضمن الـبرنامج فـي اليـوم األول عرضا ً
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وفـاعلة في النظام الضريبي ،وتطبيق
النظـام الـضريبي اجلديد أدى إلى نقلة
نوعيـة فـي هـذا النظـام لـيس بسبب
تـخفيض نسبـة الـضريبة فحسب وإمنا
بسـبب االمتيازات األخـرى الـعديدة التي
حصـل عـليها املكلفون ،وهذه االمتيازات
مكـنت اململكة من خـلق بيئة تنافسية
متقدمة جلذب االستثمارات

للتعريف بدور ومهام املصلحة وهيكلها
التنظيـمي ،وإجـراءات حـصـر املـكلفني
ومحاسبتهم ،ونبذة عن مشروع التحديث
والتطوير في املصلحة ،ونبذة عن النظام
الضريبي اجلديد وأهم أحكامه ،ونبذة عن
.نظام جباية الزكاة وإجراءاتها
كما أشاد الوفد بالتطور الكبير الذي ملسه
في مجال استخدام املصلحة لألنظمة
كما شمل برنامج الزيارة في اليوم الثاني اآللية واألسلوب املتبع لديها في إجراءات
عرضا ً عن مشروع النظام اآللي في احلصر والتسجيل والتحصيل والفحص،
املصلحة ووظائفه ،وعرضا ً لنظام سداد وهو ما مكن املصلحة من توفير كثير من
للمدفوعـات والنماذج واملستنـدات التي اجلهد والوقت واملال ،وأعرب عن أمله في أن
يصدرهـا النظـام  ،ثـم قام الوفد بجولة تتم االستفادة من جتربة املصلحة بتطبيق
ميدانية عـلى إدارة كبـار املكلفني واطلع تلك األنظمة لديهم وأن يتم التنسيق بني
على إجراءات الفحـص والـربط للشركات اجلانبني فيما يتعلق باجملال الضريبي سوا ًء
اخلاضعـة للـضريبة ،وبـعد ذلك استمـع على املستوى الثنائي أو على مستوى دول
الـوفـد إلـى عـرض عن اتفاقيات االزدواج مجلس التعاون اخلليجي أو على املستوى
.الضريبي وإجراءات تطبيقها
.الدولي
وأبدى الوفد إعجابه مبا سمع ،معبرا عن
شكره إلتاحة الفرصة له لالطالع عن
قرب على ما متر به املصلحة من حتديث
وتـطوير ،مـضيفا ً أن السـعودية تعتبر
من الدول القالئل الـتي لهـا خبرة طويلة

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

وعبر الوفد عن شكره وتقديره ملدير عام
املصلحة واملسؤولني فيها ملا حظي به
من حسن االستقبال والضيافة ،متطلعا ً
إلى استمرار التعاون وتبادل الزيارات بني
.اجلانبني

مدير عام اإليرادات العامة والضرائب بدولة قطر املفتاح للمجلة

البنية التحتية املتكاملة
والت�رشيعات الوا�ضحة
وال�سوق الكبرية حمفزات
للإ�ستثمار يف اململكة
أكد األستاذ مفتاح جاسم املفتاح
مدير عام اإليرادات العامة والضرائب بدولة
قطر في حوار صحفي مع الزميل سعيد
القحطاني إن السعودية من بني الدول
القالئل في املنطقة التي لها خبرة طويلة
وفاعلة في النظام الضريبي واليكم فيما
يلي نص احلوار....

هل لسعادتكم من كلمة في بداية
احلوار ؟

استمرار ا ً ألواصر األخوة والعالقات
املتميزة بني دولة قطر وشقيقتها الكبرى
اململكة العربية السعودية  ،وتنفيذا ً ملا مت
االتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة
التنسيقية العليا املشتركة املنعقد
في الدوحة أواخر العام املاضي بني سمو
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي عهد
دولة قطر وشقيقه صاحب السمو امللكي
األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
.ترى ما هو الهدف من الزيارة والدافع لها ؟
متخض اجتماع اللجنة التنسيقية العليا
املشتركة الذي عقد في الدوحة أواخر
العام املاضي عن عدد من التوصيات كان
من ضمنها التعاون في اجلوانب االقتصادية
واملالية واعتبر أن هذه الزيارة لبلدي الثاني
اململكة العربية السعودية وللزمالء في
املصلحة وعلى رأسهم األستاذ  /إبراهيم
بن محمد املفلح في إطار ذلك التعاون
وتبادل اخلبرات

االستاذ مفتاح املفتاح

من خالل لقاءاتنا مع املسؤولني السعوديني
في القطاعات االقتصادية اخملتلفة
واالنطباع االيجابي الذي ملسه رجال
األعمال القطريني خالل زيارتهم للرياض
مؤخرا ً ولقاؤهم بخادم احلرمني الشريفني
ورجال األعمال السعوديني  ،واإلجراءات
التي قامت بها اجلهات اخملتصة لتسهيل
إجراءات إصدار التراخيص التجارية إضافة
إلى وجود بنية حتتية متكاملة وتشريعات
واضحة وسوق كبير  ،كل تلك العوامل
تعتبر محفزات لالستثمار في اململكة .

من خالل لقاءنا باخملتصني في املصلحة
وشرحهم للنظام اآللي واألسلوب املت ّبع
في إجراءات احلصر والتحصيل والفحص
وترقيم املكلفني  ،فقد تبني لنا التطور
الهائل واجلهد الكبير املبذول إلبراز هذا
النظام والذي أدى إلى توفير اجلهد والوقت
واملال ودقة املعلومات  ،ومت حتقيق الفائدة
القصوى منه  ،ويسعدنا في وزارة االقتصاد
واملالية القطرية بأن نحذو حذو األخوة
في املصلحة و نبادر إلى تطبيق مثل هذا
النظام .

تعتبر اململكة العربية السعودية بني الدول
القالئل في املنطقة التي لها خبرة طويلة
وفاعلة في النظام الضريبي  ،وصدور
وتطبيق قانون الضريبة اجلديد أدى إلى
نقلة نوعية في هذا النظام  ،ليس بسبب
تخفيض نسبة الضريبة فحسب إمنا
بسبب االمتيازات األخرى التي استحدثها
القانون وحصل عليها املكلفون  ،وهو مما
ال شك فيه نظام مرن وفاعل  ،وهو ما
يتطلبه الوقت احلالي خللق بيئة مناسبة
يعرف فيها املكلفون حقوقهم وواجباتهم
الضريبية ويسهل التزامهم جتاه مصلحة
الزكاة والدخل ويعطي اململكة مركزا ً
تنافسيا ً متقدما ً جلذب االستثمارات .

من خالل اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع األستاذ
إبراهيـم املفـلح ونـوابه األفـاضل واملدراء
العموم إلدارات املصلحة فقد مت االطالع
على ما وصلت إليه املصلحة من تطور في
اجملال الضريبي وهذا في حد ذاته إضافة لنا
لالستفادة من هذه النقلة النوعية التي
تقوم بها املصلحة  ،وكذلك مت االتفاق
للتنسيق في بعض نواحي التعاون التي
تهم اجلانبني فيما يتعلق باجلانب الضريبي
سواء على املستوى الثنائي أو مستوى
مجلس التعاون أو حتى على املستوى
الدولي  ،وختاما ً أتقدم بالشكر اجلزيل لألخ
إبراهيم املفلح ونوابه األفاضل واحملاضرين
على شرحهم الوافي فيما عرضوه وعموم
الزمالء في املصلحة على حسن الضيافة
واالستقبال املميز  ،وهذا إن دل على شيئ
فإمنا ّ
يدل على طيبة وكرم قيادة هذا البلد
املعطاء وأهله .

ما رأي سعادتكم في نظام الضريبة هل من كلمة أخيرة في نهاية هذا
اللقاء ؟
في اململكة العربية السعودية ؟

حتقق مصلحة الزكاة والدخل نقلة
نوعية في تبني النظام اآللي  ...ترى
ما هو انطباعكم عن البيئة االستثمارية مالذي ملستموه حول تطور النظام
اآللي خالل هذه الزيارة ؟
في اململكة العربية السعودية ؟
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ور�شة عمل
( زكاتك
ا�ستثمارك )
بجدة

مدير عام املصلحة ميني الصورة مع املشاركني في ورشة عمل زكاتك استثمارك
شهدت ورشة العمل التي نظمتها وصفها باخلطوات اجليدة التي ساهمت في يصدرونها.
الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون تأصيل املفهوم وانتفاء التعامل مع أمور وأعلن املفلح إن املصلحة بصدد اعتماد
مع مصلحة الزكاة والدخل مؤخرا مناقشات الزكاة بوصفها عمليات معقدة فهي أمر تطبيقات حتديثية مهمة في نظمها الفنية
حول اجلوانب التأصيلية واإلجراءات رباني محسوم لن يشهد اجتهادا يلغيه واإلجرائية ستأخذ طريقها نحو التنفيذ
املتصلة بعمليات اجلباية وشروطها الفنية أو يعدله كما علمنا املصطفى صلى اهلل قريبا ،فهناك نظام جديد جلباية الزكاة مت
عليه وسلم بالقول والفعل (ما نقص مال رفعه ملقام مجلس الوزراء و تتم مناقشته
واإلدارية.
على مستوى هيئة اخلبراء وسوف يتم
وكانت البداية بكلمة لسعادة الدكتور من صدقة بل تزده).
هاني بن محمد أبو رواس أمني عام الغرفة وخاطب الورشة التي انعقدت حتت شعار اعتماده قريبا ليكون مرجعا موحدا للجميع
التجارية الصناعية بجدة اثنى فيها على (زكاتك استثمارك) مدير عام املصلحة حيث يتوقع أن يحدث نقلة مهمة ويساعد
هذه اخلطوة من قبل املصلحة ومرحبا إبراهيم بن محمد املفلح فأشار إلى إن في سرعة إنهاء إجراءات املكلفني.
باملشاركني و أوضح فيها بان الزكاة كما املصلحة تتعامل مع نحو  400ألف مكلف وأضاف املفلح أن مشروع التطوير والتحديث
هو معروف ركن من أركان اإلسالم ال يجوز من خالل  11فرعا وقال أنهم ال مييلون يشمل كذلك عمليات الربط اآللي لتلقي
االجتهاد فيه مقدرا اجلهود والقفزات إلى التقدير اجلزافي وإمنا يتركون األمر اإلقرارات وإصدار الشهادة ،وحتدث عن
النوعية التي تطبقها املصلحة اآلن مما لتقدير املكلف عبر اإلقرارات الزكوية التي املعاجلات التي متت ملوضوع االزدواج الضريبي
فقال إن املعاجلات قد غطت حتى أالن حوالي
 40دولة ووقعت اململكة على  12اتفاقية
وعشرة أخرى حتت التوقيع قريبا.
وقدم مدير املشروع اآللي عرضا حول
التطبيقات اجلديدة حيث شرح إن املصلحة
تقوم بتطوير جميع األجهزة املتخصصة
رأسيا وأفقيا وربطها بهيكل تنظيمي
جديد وإدارة لكبار املكلفني وحتديث البنية
التحتية لنظم املعلومات ،مشيرا إلى إن
النظام اآللي الشامل هو عبارة عن مجموعة
من األنظمة الفرعية التي تتكامل آليا
لتحقيق ميكنة العمل وسيتم طرحه على
املشتركني عبر تقنيات حديثه.
جانب من احلضور املشاركني في ورشة العمل
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م�صلحة الزكاة تنظم ندوة للمراقبني
املاليني للتعرف على متطلبات �رضيبة
اال�ستقطاع
عقدت مصلحة الزكاة والدخل
مبقر اإلدارة العامة مبدينة الرياض
ندوة للمراقبني املاليني لدى اجلهات
احلكومية للـتعـرف عـلـى ضـريـبة
االسـتقطـاع وأحكامها وفئاتها وذلك
ليومي السبت و األحد املوافق -15
1431/6/16هـ وهـدفـت الـندوة إلــى
التـعريف بـأحكـام ومــواد ضـريبـة
االستقطـاع وحملـة مـوجزة عـن النظام
الضريبي والئحته وتطبيقاتهما  ،وكذلك
مسئولية اجلهات احلكومية في اإلبالغ
عن العقود وعرض النموذج املستخدم
ومناقشة املشاركني وتبادل وجهات
النظر في العديد من املوضوعات ذات
العالقة مبوضوع الندوة وعرض األمثلة
والتمارين وكذلك االستفسارات التي
سبق أن وردت للمصلحة واإلجابة
عنها كمـا ركـزت النـدوة عـلى

عدد من املراقبني املاليني خالل حضورهم الندوة
مـواد النظام األساسية التي تختص كفاءة أداء العمل  .وقد افتتح الندوة
بالتطبيقات الضريبية  ،وتفسيرات األستاذ صالح بن علي العواجي نائب
الالئحة التنفيذية ملواد النظام ومعاجلة املدير العام للعمليات املساندة .وقام
املصلحة حلاالت ضريبية محددة ( ضريبة بتقدميها من املصلحة األستاذ منصور
االستقطاع ) ويأتي هذا اللقاء حرصا ً من بن محمد احمليا مدير عام إدارة البرامج
املصلحة على تطوير مستوى موظفي واملتابعة واألستاذ صالح بن عبدالرحمن
القطاع احلكومي واخلاص لرفع مستوى القباع املستشار الضريبي .

من�صور بن حممود
عبدالغفار يف كتاب

صدر مؤخرا ً كتاب بعنوان (منصور بن
محمود عبدالغفار :أغلى الناس) وقد
جاء الكتاب يوثق بالكلمة والصورة حياة
الفقيـد منصـور  -رحمـه اهلل  -في ثمان
وأربعني ومئتي صفحة ،من القطع الكبير،
يحمل استهالالت تأبينية ألمل وأمين وخلود
أبناء الفقيد ،الذين وصفوا في هذا اإلصدار
بكلمات موجزة كانت تكفي ألن تتحدث
بحديث القلب والعقل ،بكل صدق ووفاء
وبر قبل الفراق وبعده عن والدهم ،الذي
جاء هذا اإلصدار ملسة بر تظل في ذاكرة

األيام التي ستحدث أحفاد عبدالغفار عن
الفقيد الذي ترك خلفه مشوارا ً من احلياة
العملية الرائدة ،التي يستظهرها القارئ
عبر عرض الكتاب املصور ،الذي جمع إلى
جانب الصورة املعبرة عن مسيرة منصور،
التسلسـل املـنطقي زمـانيـا ومـكانيـا
وإداريا ،بصفة شمولية عبر فصل بعنوان:
منصـور ..سيـرة حيـاة ،ليلية فصـل
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السابق-رحمه اهلل
ثان بعنوان :بقـايا مداد ،أما الثالث فجاء
عن منصـور فـي عيون الصحافة ،ليلية الغالي :لقد كنت ملء العني ،وصوال إلى
فصل :وداعا ً منصور ،الذي تاله فصل :أيها ختام الفصل الذي حمل عنوان :برقيات.
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املو�سوعة الزكوية وال�رضيبية
إعداد /حسني الشيخ
األنواع اخملتلفة من شركات االستثمار

على عدد أسهم الصندوق.

أو شرا ًء مباشرة فقط مع مشاركني

 T he Different T y pes o fشركات االستثمار املغلقة أو الصناديق مصرح لهم وبأعداد كبيرة والتي ال تقل
 Investment Compani e sاملغلقة  :C l o s e d - e n d f u n d sفي الغالب عن  50ألف سهم.
الصناديق املفتوحة  :Mutual Fundsبشكل مختلف عن الصناديق املفتوحة ترست استثمار الوحدات
إن الغالبية العظمى من شركات ال تصدر الصناديق املغلقة أسهم قابلة

Unit Investment Trusts

االستثمار هي من نوع الصناديق لالسترداد .وبدال ً من ذلك فهي تصدر

هذا النوع من الصناديق هجني أيضا ً

املفتوحة ،سواء فيما يتعلق باألموال عددا ً محددا ً من األسهم يتم التداول حيث أن بعضا ً من صفاته كالصناديق
املستثمرة

أو األصول التي يتم فيها في سوق األسهم باألسعار كما املفتوحة والبعض اآلخر كالصناديق

إدراتها .الصناديق املفتوحة قد تتحدد في السوق .املستثمرون في املغلقة .مثل الصناديق املغلقة يصدر
تد ير ا ستثما ر ا تها بشكل فا عل الصناديق املغلقة يبيعون أو يشترون (ترست) استثمار الوحدات فقط عددأ
حيث يقو م مستشا ر ا ال ستثما ر األسهم من خالل وسيط متاما ً كما محددا ً وثابتا ً من األسهم يطلق عليها
بتنويع االستثمارات ومبا يحقق هدف يتاجروا بأسهم أي شركة متداولة في «وحدات» ،ومثل الصناديق املفتوحة هذه
االستثمار احملدد ،أو بأن يتابع أداء سوق األسهم.

الوحدات قابلة لالسترداد redeemable

مؤشرات مختارة  .إحدى السمات صناديق التبادل

لكن بشكل مختلف عن الصناديق

املميزة لصناديق االستثمار املفتوحة

 :Exchange-traded Fundsيوصف املفتوحة حيث يحتفظ راعي (الترست)

هي إصدارها سندات قابلة لالسترداد هذا النوع من الصناديق بأنه نوع هجني بسوق ثانوي في الوحدات لتجنب نضوب
 r e d e e m a b l e s e c u r i t i e sمما من األنواع األخرى من شركات االستثمار .أصول الترست .إن (ترست) استثمار
يعني أن الصندوق جاهز دائما ً إلعادة فهيكل صنا د يق ا لتبا د ل و فئتها الوحدات ال يتاجر بشكل فاعل مبحفظته
شراء أسهمه بصافي قيمة السهم القانونية مثل الصناديق املفتوحة أو االستثمارية لكنه يبيع وميسك على
اجلارية التي يتم احتسابها بتقسيم (ترست) استثمار الوحدات (املبني أدناه) مجموعة من االستثمارات احملددة إلى
إجمالي القيمة السوقية ألصول لكنها تتاجر بتبادل األسهم كالصناديق تاريخ النهاية عندما يتم حل (الترست)
الصندوق ناقص خصوم الصندوق املغلقة .صناديق التبادل تتعامل بيعا ً وتدفع عوائده إلى املستثمرين.
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تعميم

يجيب على
�أ�سئلة ت�ستف�رس عن
ال�سعر الواجب
التطبيق و�أحقية
رد املبالغ من
امل�صلحة
أصدر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
األستاذ إبراهيم بن محمد املفلح تعميما ً
إلدارات املصلحة وفروعها هذا ونصه :
« على ضوء اتفاقيات حتاشي االزدواج
الضريبي التي أبرمتها اململكة مع الدول
األخرى والتي وصل عددها لغاية تاريخه
إلى أربع عشرة اتفاقية نافذة وهناك
اتفاقيات أخرى منتهية وجاري إنهاء
إجراءات دخولها حيز النفاذ.
وحيث قضت االتفاقيات بأسعار ضريبة
استقطاع على املبالغ املدفوعة من جهة
مقيمة في اململكة إلى مستفيد مقيم
في الدولة األخرى طرف االتفاقية  ،مثل
أرباح األسهم  ،واإلتاوة  ،واملطالبات من
الدين  ،قد تكون في بعض احلاالت أقل من
األسعار احملددة في النظام الضريبي.
وحيث ترد إلى مصلحة الزكاة والدخل (
املصلحة ) منذ دخول اتفاقيات حتاشي
االزدواج الضريبي حيز النفاذ  ،أسئلة
تستفسر عن السعر الواجب التطبيق
 ،وعن أحقية رد املبالغ من املصلحة في
حالة االستقطاع والتسديد للمصلحة
بسعر أعلى من السعر الوارد في
االتفاقية.
وحلرص املصلحة على توحيد التطبيق ،
فقد تقرر انه في حالة دفع مبلغ جلهة
غير مقيمة يخضع لضريبة االستقطاع
مبوجب النظام الضريبي واتفاقيات حتاشي
االزدواج الضريبي أن تكون اإلجراءات

الواجب إتباعها على النحو اآلتي :
على اجلهة املقيمة الدافعة املكلفة
الضريبة
استقطاع
باالستقطاع
ً
وتسديدها للمصلحة وفقا لألحكام
واألسعار الواردة في النظام الضريبي.
إذا كانت اتفاقية حتاشي االزدواج
الضريبي مع اململكة متنح املستفيد
إعفاء أو تخفيضا ً فيما يتعلق بضريبة
االستقطاع الواردة في النظام الضريبي
 ،فإنه على اجلهة املستقطعة التقدم
ملصلحة الزكاة والدخل بخطاب تطلب
فيه رد املبلغ املستقطع املسدد بالزيادة
وأن يكون اخلطاب مشفوعا ً باآلتي :
خطاب من املستفيد املقيم في الدولة
األخرى يطلب فيه رد املبالغ املسددة
بالزيادة.
شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب في

البلد الذي يقيم فيه املستفيد  ،تفيد
بأن املستفيد من املبلغ املدفوع مقيم
وفقا ً ألحكام املادة الرابعة من االتفاقية
في ذلك البلد  ،وأن املبلغ املدفوع له
خاضع للضريبة في بلده.
صورة عن منوذج االستقطاع الذي مت
مبوجبه توريد الضريبة مع اإليصال الذي
يثبت تسديد اجلهة املستقطعة للمبلغ
إلى مصلحة الزكاة والدخل.
بعد استالم ما ذكر أعاله والتحقق من أن
الشخص ( اجلهة غير املقيمة ) تتوفر فيه
الشروط احملددة في االتفاقية لالستفادة
من أحكام االتفاقية تقوم املصلحة برد
املبلغ الزائد وفقا ً لإلجراءات املوضحة
في تعميم املصلحة رقم  9/3324وتاريخ
1427/06/16هـ  ،نأمل منكم العمل
مبوجبه.
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مدير عام فرع
م�صلحة الزكاة
بجدة يلتقي
ممثلي املكلفني
التقى مدير عام فرع مصلحة الزكاة
والدخل مبحافظة جدة صباح يوم
األحد املوافق 1431/6/9ه��ـ بعدد من
ممثلي املكلفني من مكاتب املراجعة
واحملاسبون القانونيون مبكتبه وقد تطرق
النقاش للعديد من القضايا التي تهم
مكاتب املراجعة واحملاسبون القانونيون

خاصة في الفترة التي بدأ فيها الفرع
بتطبيق النظام اآللي الشامل وآلية
تسليم االقرارات واصدار الشهادات.
وأوضح سعادة مدير عام الفرع آلية
العمل وأكد على ان املصلحة ستأخذ
بعني االعتبار النقاط التي أثيرت
باالجتماع وحث على تعاون املكلفني

القمة ال�سابعة
للم�س�ؤولية
االجتماعية
لل�رشكات
تنطلق يف
دبي
56

االستاذ  /عبد اهلل احلربي
وممثليهم مع املصلحة خالل فترة
حتديث قاعدة البيانات من خالل تقدمي
كافة البيانات والتي سوف متكنهم
في املستقبل القريب من احلصول على
خدمات آلية راقية،

انطلقت أعمال القمة السابعة للمسؤولية
االجتماعية للشركات في  30مايو  2010وملدة  4أيام.
وقال بانسري شاه ،مدير القمة” يجب أال تعتبر
الشركات املسؤولية االجتماعية عبئا ً عليها بل هي
عامل مفيد لها ويجب أن تنظر إليه كـاستثمار مربح
وال ككلفة إضافية بالنسبة لها”.ويأتي انعقاد هذه
القمة في دبي عقب استطالع حديث آلراء قادة الشرق
األوسط في اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية ولبنان وعمان وفلسطني واألردن وقطر حول
املسؤولية االجتماعية للشركات ،بحيث أ ّن  %22منهم
وضعوا هذه املسؤولية في املرتبة األولى في مختلف
أقسام األعمال و %17منهم أولوا أهمية أولى لإلدارة
العامة.

الزكاة والفقر يف
عاملنا الإ�سالمي
حتتل معظم البلدان اإلسالمية
̀في إحص``ائيات املنظ``مات الدولية
ذيل القائمة اقتصاديا ً  ،ولها السبق
والتقدم فقرا ً وديونا ً  ،وهذه مشكلة
من مشاكل عدة يعاني منها العالم
اإلسالمي  ،وتخلفه علميا ً واقتصاديا ً
وسائر أمور الدنيا  ،لكن هناك مشكلة
تعاني منها جميع دول العالم
الكبيرة والصغيرة  ،أال وهي مشكلة
الفقر داخل اجملتمع نفسه  ،وليس
فقر الدولة  ،وإن كانت النسب تزيد
وتنقص بحجم الدولة واقتصادها ،
ولذا فإن املشكلة في عاملنا اإلسالمي
أسوأ قياسا ً بفقر الدول نفسها  ،بل
إن اإلحصاءات العاملية قدرت نسبة
الفقر في العالم اإلسالمي بـ ، %70
وينسحب على ذلك انتشار األمية ،
وتردي األوضاع الصحية .
وإذا كان العالم كله يعاني من هذه
املشكلة  ،وجترى البحوث والدراسات
للوصول إلى حل ومعاجلة الفقر  ،فإننا
ـــ نحن املسلمني ـــ منلك احللول
الكثيرة التي أمرنا بها رب العباد
عزوجل  ،من خالل األحكام الشرعية
املبينة في كتاب اهلل الكرمي  ،وسنة
املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت
التسليم  ،فاإلسالم لديه من الوسائل
وسبل العالج الشيء الكثير  ،مما
يخفف حدة الفقر  ،وأول هذه احللول

العمري
سلمان بن محمد ُ
الفضل  ،وغيرها من أمور النفقة
املباركة  ،فباإلضافة إلى أنها تقرب
إلى اهلل سبحانه وتعالى  ،ففيها
تكامل اجتماعي بني اجلميع  ،ولو أننا
استشعرنا في عاملنا اإلسالمي أهمية
فريضة الزكاة على األقل  ،وليس أمور
الفضل كالصدقة والوقف وغيرهما ،
الستطعنا بإذن اهلل التقليل من حدة
الفقر  ،والتضييق عليه في عاملنا
اإلسالمي .
وفي هذا املقام  ،أمتنى من البنك
اإلسالمي للتنمية ـــ وأنا أعرف أن
على رأسه رجالً فاضالً هو معالي
الدكتور أحمد محمد علي ـــ أن
يتبنى إجراء دراسات حول موضوع
الزكاة في العالم اإلسالمي  ،معززا ً
دراساته باإلحصاءات اخلاصة باملستوى
االقتصادي للبلد  ،ومدخول الفرد
ومتوسطه السنوي  ،ونسبة الفقراء
 ،وكذلك األغنياء  ،وإعداد احللول
املناسبة من خالل فريضة الزكاة في
كل بلد مسلم  ،لتخفيف حدة الفقر
 ،وتوظيف أموال الزكاة في مصارفها
املستحقة  ،وفق منهج شرعي  ،ورؤى
اقتصادية  ،وقراءة للواقع  ،واستقراء
للمستقبل .

«الزكاة»  ،التي هي ركن من أركان
اإلسالم  ،وهو حق واجب في كل مال
يوجب الزكاة  ،وفقا ً للقاعدة «في كل
مال نام زكاة»  ،وغير زكاة األموال في
الزروع والبهائم  ،وحتديد أوجه صرفها
في أوجه الزكاة الثمانية .
لقد فشلت القوانني الوضعية
 ،واخلطط االقتصادية على مدى
العصور ملعاجلة الفقر  ،بل إن بعضا ً
منها قد أدى إلى كوارث ومجاعات ،
ومع األسف فإن عاملنا اإلسالمي تخلى
عن احلل اإللهي ملعاجلة الفقر  ،وانساق
خلف األوضاع القانونية الشخصية
الضعيفة  ،ومن بني ( )58دولة مسلمة
ال نكاد نرى أي مظهر ملظاهر تطبيق
الزكاة سوى في بالدنا على املستوى
الرسمي والشعبي  ،وإن كانت البلدان
اإلسالمية تغفل هذا الركن العظيم
رسميا ً  ،مع تطبيق أبناء املسلمني
 ،وااللتزام به في حياتهم  ،بل إنه ال
توجد مصالح ومؤسسات للزكاة إال
عدد أصابع اليد فقط  ،وكانت بالدنا
ـــ وهلل احلمد ـــ سباقة لهذا العمل
بتأسيس مصلحة الزكاة والدخل في
عام  1950ـــ 1370هـ  ،وإن كانت
حتى اآلن تسير وفق آلية بسيطة .
إن الزكاة التي شرعها اهلل سبحانه
وتعالى مع بعض األحكام الشرعية
األخرى  ،كالوقف والصدقة وبذل alomari 1420 @ yahoo . com
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نائب مدير
عام مصلحة
الزكاة والدخل
والمشرف على
فرع الدمام سابقاً
للمجلة:

املنطقة ال�رشقية هي �أم
اخلري كما �أطلق عليها خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز يحفظه اهلل .

اعداد  /ا�رسة التحرير
بعد مسيرة طويلة من اخلدمة اخمللصة
للـدولـة قـاربت األربعـني عاما ً تقاعد
األستاذ صالح بن بشير األشدف ،نائب
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للشؤون
التنفيذية واملشرف على فرع املصلحة
بالـدمـام .وإذ ننتهز فـي «نشرة الزكـاة
والـدخل» هذه الفرصة للتعبير له عن
الشكر والتقدير على خدمته الطويلة
وإسهاماته الكبيرة في أعمال املصلحة
في مختلف املواقع الهامـة التي عمـل
بها فإنـه يسعدنا أن نلتقي مع سعادته
لنتحاور معـه ملا ستحمله هذه املقابلة
من فائدة أكيدة لقراء النشرة.

سؤال :هـل تستعـرضون لنا باختصار
حياتـكـم الوظيفيـة الـزاخـرة مـنذ
األمير محمد بن فهد والي ميينه األستاذ صالح األشدف
البداية وحتى التقاعد؟
املنورة باملرتبة احلادي عشر في مصلحة
مصلحة الزكاة والدخل بالرياض .

إجابة :شغلت الوظائف التالية منذ الت
حاقي بالدولة وحتى تقاعدي :
1ـ مـأمـور مـركـز  بـاملـرتبةالثانيةفـي
مصلحة اجلمارك .
2ـ كاتب حسابات  باملرتبـة الـرابعـة فـي
مصلحة الزكاة والدخل بالرياض .
3ـ كـاتب حسابات  باملرتبة اخلامسة في
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4ـ محاسـب مساعد باملرتبة السادسـة الزكاة والدخل باملدينة .
 8ـ مـدير عـام فـرع املـصلحة باملنطقة
في مصلحة الزكاة والدخل بالرياض .
5ـ رئيس شعبة الزكـاة باملرتبـة الثامـنة الشـرقيـة باملـرتبة الثـانية عـشر فـي
مصلحة الزكاة والدخل .
في مصلحة الزكاة والدخل بالرياض .
6ـ محاسب قانوني باملرتبة العاشرة في 9ـ م�������دي�������ر ع�������ام ف�������رع
قطاع الشركات واخلدمات باملرتبة الثالثة
مصلحة الزكاة والدخل بالرياض .
7ـ مـدير عـام فـرع املصلحـة بـاملدينة عشر في مصلحة الزكاة والدخل .
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10ـ مدير عام فرع مصلحة الزكاة الدخل
بالشرقية باملرتبة الثالثة عشر في
مصلحة الزكاة والدخل .
11ـ ن����ائ����ب امل����دي����ر ال����ع����ام
للشئون التنفيذية باملرتبة الرابعة عشر
في مصلحة الزكاة والدخل .وشغلت
هـذه الـوظـيفـة بـاإلضافة إلى تكليفي
باالشـراف عـلى فـرع املـصلحة بالدمام
حتى تقاعدي بتاريخ 1431/3/13ه��ـ وال
زلت عضوا ً في جلنة االعتراض االبتدائية
الزكوية الضريبية بالدمام .

سؤال :كما يتضح لقد أسندت لكم
وظائف هامة عديدة مبصلحة الزكاة
والدخل ،من محاسب قانوني إلى
مدير عام قطاع ،ومدير عام فرع ،ثم
نائب ملدير عام مصلحة الزكاة والدخل
للشؤون التنفيذية ومشرف على فرع
املصلحة بالدمام ،ما هي أحب تلك
الوظائف لك ،وملاذا؟

وجائزة سموه في األداء احلكومي املتميز
وكذلك جائزة سموه ألعمال اخلير وكان
لهذه اجلوائز األثر اإليجابي واملميز في رفع
املستوى التعليمي ومستوى اخلدمات
اإلداري��ة في كافة األجهزة احلكومية،
كما أود التنويه بتجارب املوسرين
ورجال األعمال في فعل اخلير ومساعدة
احملتاجني باملنطقة .هذا باإلضافة إلى
التطوير امللحوظ في شبكات الطرق
واحلركة العمرانية النشطة وكذلك
االهتمام املتواصل بالشواطيء واملنتزهات
واملساحات اخلضراء كما هو موجود
في كورنيش الدمام واخلبر والشواطىء
األخرى .وقد أدى ذلك التطوير والتقدم أن
أصبحت املنطقة الشرقية منطقة
سياحية يرتادها الكثيرون من مناطق
اململكة ودول اخلليج.

األستاذ  /صالح األشدف
على استيعاب دراسة القوائم املالية
للشركات واملؤسسات وكذلك مناقشتها
وحتليلها وساعد في ذلك كثيرا ً في جناحي
في الوظائف القيادية الالحقة التي
شغلتها باملصلحة وفروعها .
س���ؤال :م��ا ه��ي أه���م األنشطة

س��ؤال :تشهد اململكة في جميع
مناطقها تطور وتقدم مستمر في
جميع أوجه احلياة ،ما هي أبرز أوجه
التطور والتقدم في املنطقة الشرقية
خالل عملكم في هذه املنطقة؟
إجابة :أنشطة املكلفني بفرع املصلحة

إجابة :كانت هذه الوظائف جميعها
هامة جدا ً بالنسبة لي وليس هناك
وظيفة أفضل من أخرى ألهمية تلك
الوظائف وتطلب عملها األمانة واإلخالص
إجابة :أوجه التطور والتقدم في املنطقة
ومخافة اهلل قبل كل شيء
الشرقية واضح جدا ً للعيان وهي أم اخلير
كما أطلق عليها خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يحفظه اهلل .
فمنذ عملي باملنطقة اعتبارا ً من
1413/8/1هـ الحظت سرعة التطور في
كثير من اجملاالت فهناك احلركة االقتصادية
التي عمت امل��دن الرئيسية وكافة
احملافظات باملنطقة ويأتي في مقدمتها
قيام الشركات العمالقة كما هو موجود
بالدمام والظهران واجلبيل واخلبر وباقي
احملافظات  ،أيضا ً هناك التطور والتقدم
نظرا ً ألن طبيعة تلك الوظائف جباية في احلركة التعليمية والتربوية واألداء
أموال عامة للدولة .وقد كان لوظيفة املتميز في اخلدمات اإلدارية في األجهزة
محاسب قانوني التي شغلتها باملصلحة احلكومية باملنطقة حيث هناك جائزة
وفرع الرياض األثر اجليد والبارز في القدرة سمو أمير املنطقة للتفوق العلمي

ليس هناك وظيفة
أفضل من أخرى
ألهمية تلك
الوظائف وتطلب
عملها األمانة
واإلخالص ومخافة
اهلل قبل كل شيء

االقتصادية للمكلفني بفرع املصلحة
بالدمام؟ وكيف تتميز هذه األنشطة
عن األنشطة االقتصادية في فروع
املصلحة األخرى؟

بالدمام متعددة ويأتي في مقدمتها
األنشطة الصناعية كما هو احلال في
مدينة اجلبيل الصناعية حيث هناك
الشركات الكبيرة التي تقوم بإنتاج
البتروكيماويات واحلديد والبالستيك
وغيرها من الصناعات املتنوعة ،هذا
باإلضافة إلى أنشطة املقاوالت واخلدمات

املنطقة الشرقية
تتميز بأنها منطقة
بترولية وهي أهم
منطقة بترولية
في العالم وصناعة
النفط ومشتقاته
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باملنطقة الشرقية التي تتميز بكونها
منطقة بترولية وه��ي أه��م منطقة
بترولية بالعالم وتشتهر بصناعة النفط
ومشتقاته وكثير من املكلفني باملنطقة
لديهم مشاريع كبيرة ل��دى أرامكو
السعودية .

س��ؤال :خالل مسيرتك الوظيفية
التقيت بشخصيات كثيرة ،هل تذكر
لنا أهم تلك الشخصيات التي أثرت
عليك وأعجبت بها كثيراً؟

إجابة :التقيت بشخصيات كثيرة جدا ً
خالل مسيرتي الوظيفية والكثير منهم
تأثرت به وكان له دور بارز في توجيهي في
عملي الوظيفي في املصلحة ألهمية
عملها وأهمية احملافظة على جباية
األموال العامة بكل أمانة وإخالص ويأتي
في مقدمة هؤالء معالي الشيخ تركي بن
خالد السديري وزير اخلدمة املدنية وحقوق
اإلنسان السابق وكذلك سعادة األستاذ
منصور بن محمود عبد الغفار -يرحمه
اهلل -مدير عام املصلحة السابق وهناك
الكثير من املسئولني اآلخرين الذين تأثرت
بهم وأعجبت بحسن أدائهم اإلداري .

س��ؤال :ما هي نصيحتك لزمالئك
للتعامل مع املكلفني؟

إجابة :النصيحة للزمالء في التعامل مع
املكلفني هو االلتزام دائما ً مبخافة اهلل
سبحانه وتعالى في حسن التعامل مع
هؤالء املكلفني وسرعة إجناز معامالتهم
الزكوية والضريبية بكل دقة وأمانة،

انصح زمالئي
بااللتزام مبخافة اهلل
وحسن التعامل
مع املكلفني
وسرعة إجناز معامالتهم
بكل دقة وأمانة
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صالح األشدف في جناح مصلحة الزكاة والدخل
والتعامل معهم بصدور رحب واحتواء أي سؤال :كلمة أخيرة تختم فيها هذا
مشاكل حيث تشكل تسديدات املكلفني اللقاء؟
مصدر دخل هام جدا ً للدولة سوا ًء لدخل إجابة :في ختام هذا اللقاء أود أن أتقدم
إي��رادات الزكاة التي تخصص للضمان بخالص الشكـر والتقـدير ملـعـالـي وزير
االجتماعي أو إيرادات الضرائب التي تعتبر املالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز
العسـاف ،وسـعادة األستاذ إبراهيم بن
إيرادات عامة للدولة .
محمد املفلـح مدير عام املصلحة على
سؤال :مـا هـي نـصيحتكم لـزمالئك مـا وجدته منهما من دعم ومساندة
خالل عملي كمشرف على فرع املصلحة
للتعامل مع املوظفني؟
إجابة :نصيحتي للزمالء في التعامل مع بالدمام حيث حتققت اجن��ازات كبيرة
زمالئهم املوظفني هو االحترام املتبادل بالفرع يأتي في مقدمتها حصول الفرع
دائما ً والعمل بروح الفريق الواحد والبعد على املركز األول في اإليرادات على مستوى
عن املشاحنات الشخصية وتقدير كل فروع املصلحة منذ أربع سنوات وحتى
تاريخه .كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص
منهم لعمل اآلخر واإلشادة به .
الشكر والعرفان لزمالئي بالفرع على
سؤال :ما هي نصيحتكم للشباب من مختلف مستوياتهم الوظيفية الذي
ساندوني وتعاونوا معي حتى وصل الفرع
املوظفني اجلدد باملصلحة؟
إجـابـــة :نـصـيـحـتـي للـمـوظـفـني إلى ما وصل إليه من تطور وتقدم في
اجلدد باملصلحة هو استيعاب النظام الزكوي إيراداته وإجنازاته خالل السنوات السابقة
والضريبي ومتابعته دائما ً وكذلك االستفادة وقد حصل على شهادة املنظمة العربية
من خبرة رؤسائهم وزمالئهم واحلرص دائما ً لتنمية اإلدارة عن التجربة اإلدارية املتميزة
على حتسني وضعهم الوظيفي والعلمي عن  ،أيضا ً الشكر موصول للزمالء في “نشرة
طريق الدورات الداخلية واخلارجية ،واغتنام الزكاة والدخل” باملصلحة إلتاحتهم
فرص البعثات التي أتاحتها الدولة ملواصلة الفرصة لي بااللتقاء مع جمهور قراء
النشرة من خالل هذا اللقاء.
تعليمهم العالي .

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

بني الفقر واليتم !
اش��د من وط��أة الفقر على
اجلسد وَ َج ُع « ال ُيتْم « ،وضعت اللغة
كليهما على بُ ْع ِد ثالثة أحرف من
مرمى « احلياة «  ،تركيبتهما الثالثية
تختلف في أن األول مفتوح من
البداية على مصراعيه للخارج ترقبا
للغة التأويالت والتخمينات وحلظات
االنتظار والبهجة ملا قد يأتي فجأة
أو يهطل من السماء  ،و»ال ُيت ُْم «
مضموم من أوله إلى الداخل على
املفقود من أوراق احلنان وصفحات
األب��وة واألمومة والدموع وخطى
األمل املتنقلة بثقل ال يشبهه أحد.
يعرفان ذات الدرب والطريق ملا يُ ْعرَف
شكليا «باحلاجة « أحدهما ينتظر
قوت يومه ليكشف عن ابتسامة
تكفي لشهر ،وثانيهما يترقب حملة
أو ضمة من جسد لن يعود ورائحة
ال تتكرر أو لم يأتي الزمن مبا يقترب
منها  ،إن حدث والتقيا في أحضان
إنسان فلن يختلف من بعده اجلمع
الغفير على حصر ورثة ،أو قطعة
أرض .دَر ْ ُب اجلريحني دَر ْ ُب صمت طويل
وان خذله ترديد «آه « متقطعة مع
كل حملة مقارنة بالغير َ ،قت ََل األول
انقطاع الصوت وكسر الشوك في

يد الثاني هطول الدموع  ،ال َف ْقر ال
يبكي هو يتخذ الصوت منقذا مؤقتا
لطريق طويل وزحام أطول  ،متى ما
رأى حزمة أمل أو قشة جناة ي َ ْعلَقُ
ويَتَعلَق بها  ،ال ُيتْم خليله « الدمع
ص َح َبه يوما بعصا الطاعة
« ولم ي َ ْ
جمعتهم الظروف كرأسني في
األلم  ،لصاحلهما بالتساوي يرتسم
في الوجه خطان متوازيان بالطول
كمالمح آلث��ار احلياة وجتاعيدها
وقسماتها ومناظر القسوة البالغة
التعقيد رغم أنف الزمن ،وخطان
آخران متوازيان بالطول ي َ ْع ُبر بهما
الدمع خطه السري اليومي حني
تستدرجه الذاكرة لشيء فات لن
يعود أو نغمة صوت الفتها اآلذان
على رغم أن املسافة الوقتية قصيرة
جدا أو رمبا لم يكن لها حضور إال
ارت��داد الرائحة واالس��م من أفواه
القريبني  ،يُ ْعرَف الفقر من الثوب
الرث وبحة الصوت ونداءات املساء
اخلجولة وجبال الصمود التي يتدثر
بها الهيكل اإلنساني في النهار
 ،ويُ ْكت َ
َش ُ
ف ال ُيتْم من الصمت
اخلجول  ،وااللتفاتة ملرور مفردة حب
،واخلضوع لكل ما له رابط بحنان

األستاذ  /علي القاسمي

وعطف ورحمة  ،الفقر ينتظر أي
وجه وأي يد وكل شيء حتى ولو
من الغريب البعيد  ،يأمل بسبات
مريح لليلة واحدة تنعم به عناصره
وأطرافه ،واليتم يجامل كل ما
يعترض طريقه من الوجوه واأليدي
يحترم قدراتهم وروحهم  ،يقبل
جراحهم وان كانت تقهر جراحه ،
يطمنهم بأنه إلى األعلى واحلقيقة
تقول انه في افتتاح الذكرى الدائمة
مع العمر الطويل لتأبني األغلى من
ض ُر إلى الفقر
احلبيب القريب  ،ن ُْح ِ
« الرِ ْفق « ونعرف منه بدقة ما «
ال َفرْق « بني وجهني وحالني  ،وننبش
مع اليتم أرضه «امل ً ْيتَه» حتى وان
ظهرت في ثوب أنيق وروح حاملة  ،بني
اجلريحني توافق تام ونقاط التقاط
في خريطة القهر والعنف،والقلة
والعجز  ،والقسوة والعيب ،لم يجبرا
أن يرتديا ذات الثوب أو تلك املالبس
ولكن لنصل إلى الدرجة العليا
في التفريق بني «وجع اليتم ووطأة
الفقر» نحتاج لكمية إنسانية
مستيقظة وأكبر قدر من التواضع
وسعرات حرارية متواصلة جلدية
وجودة النية واحلركة.
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مستشارك القانوني

يعد هذه الزاوية املستشارون القانونيون باإلدارة القانونية مبصلحة الزكاة والدخل
لتكون رافدا ً للمعرفة القانونية باحلقوق والواجبات لكل من املكلف ومصلحة الزكاة
والدخل

�أنظمة ا�ستيفاء حقوق
اخلزانة العامة
اعداد :اإلدارة القانونية
 نصت املادة ( )13من نظام جباية أموالالدولة على ( تؤدي الضرائب والرسوم
املقررة املستحقة خالل مدة شهر من
تاريخ االستحقاق املعني واملبلغ بالصورة
املبحوث عنها في املادتني اخلامسة
والسادسة للنظام . ) .............
ونصت املادة ( )14من نفس النظام على
( كل من تأخر عن أداء الدين الذي عليه
للخزينة من الضرائب والرسوم املقررة
وبدالت الذمم وغيرها في املدة املنصوص
عليها في املادة السابقة ينذر بوجوب
تأديته خالل عشرين يوما ً من تاريخ االلتزام
وإذا أنقضت هذه املدة ولم يؤد الدين حتجز
أمواله املنقولة وغير املنقولة اجلائز حجزها
شرعا ً وتباع وتستوفى من أثمانها بالطرق
املنصوص عليها في هذا النظام ) .
تضمنت املادة ( )20من نفس النظام تنفيذ
احلجز على األموال املنقولة وأن يحجز من
أشياء املدين ما يكفي لتسديد دينه فقط
.
تضمنت املادتان ( )24 ، 23من نفس
النظام تنفيذ احلجز على أجور العقارات
وكذلك احلجز على األموال غير املنقولة
( العقارات ) ،ونصت الفقرة ( )2من املادة
( )24على اإلعالن عن طرح العقارات

للبيع باملزاد في اجلرائد احمللية وفي
اجملالت اخملصصة للنشر .
قضي قرار مجلس ال��وزراء رقم ()1300
في 1394/9/15ه��ـ بتطبيق احلجز على
ممتلكات الشخص املدين لصالح الدولة
وفق األنظمة القائمة .

املستشار  /مغاوري شملول

يتقاعس عن تطبيق مقتضاه بعد حتديد
املسئولية .
وقضى األمران الساميان رقم ()17292
في 1401/7/22ه���ـ ورق��م (/633م) في
1408/4/9ه��ـ واملؤكد عليهما بخطاب
املقام السامي رقم ( )704/4وتاريخ
نظم قرار مجلس الوزراء رقم ( )195في 1409/1/9هـ بعدم قبول دعاوى اإلعسار
1409/11/23هـ املصادق عليه باملرســوم بالنسبة للمطالبني بحقوق الدولة إال
امللكـي رقم (م )4/في 1410/3/1ه���ـ بعد استئذان املقام السامي .
احلـجــز التحــفـظـي على أموال املدين
سوا ًء
وقضي األمر السامي رقم (/7ب)13200/
للحقوق اخلاصة أو حقوق الدولة وفق عدد وتاريخ 1419/9/15هـ بالتأكيد على جميع
من الضوابط وهي أال يكون املدين بنكا ً اجلهات احلكومية بتطبيق األنظمة
جتاريا ً  ،وأن يقتـصر احلجز على ما يكفي والتعليمات الصادرة بشأن جباية وإيداع
لسداد الدين محل املطالبة  ،ويطبق إيراداتها أوال ً بأول واحلرص على تنميتها
احلجز على املدين سعوديا ً كان أم غير والرفع من قبل وزير املالية عن ذلك دوريا ً .
سعودي فردا ً كان أم شركة .
وتؤكد املراسيم امللكية التي تصدر
باعتماد ميزانية الدولة كل عام على
لقد صدرت عدة أوام��ر ملكية منها استيفاء اإليرادات طبقا ً لألنظمة املالية
األمر السامي رقم (/7ش )28851/وتاريخ وإيداعها بحساب جاري وزارة املالية في
1397/11/28ه����ـ القاضي بالتأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي  ،كما
بشدة على تطبيق نظام جباية أموال تخول وزير املالية بإصدار التعليمات
الدولة بكل دقة فيما يتعلق بتسديد الالزمة لتنفيذ امليزانية في حدود القواعد
حقوق اخلزانة والرفع فورا ً عن كل من املنصوص عليها في مرسوم امليزانية .
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الزكاة
تكرم
املتقاعدين
لعام
األستاذ  /ابراهيم املفلح يسلم أحد املتقاعدين هديتة

أقامت مصلحة الزكاة والدخل
حفل تكرميللموظفنياملتقاعدينلعام1431
هـ يوم االثنني  1431 / 6 /24هـ في قاعة
االجتماعات الكبرى باملقر الرئيسي في
الرياض بحضور املدير العام للمصلحة
األستاذ إبراهيم بن محمد املفلح ونائبيه
و مدراء اإلدارات في اإلدارة العامة  ,وفي
بداية احلفل ألقى املفلح كلمة تضمنت

الترحيب و الشكر للمتقاعدين و أن
املصلحة لن تنسى جهودهم وحثهم
على التواصل و املشاركة بآرائهم و اجلدير
بالذكر أن عدد احملالني للتقاعد لهذا العام
1431هـ بلغ ستة موظفني هم :
 -1األستاذ  /عبدالعزيز محمد نحاس
من فرع املدينة املنورة
 -2األس��ت��اذ  /فهد مفلح الثبيتي
من فرع املدينة املنورة

1431هـ

 -3األستاذ  /ابراهيم عبداهلل العجالن
من فرع القصيم
 -4األس��ت��اذ  /محمد ع��وض العمري
من فرع الدمام
 -5األستاذ  /سليمان مرزوق الدوسري
من فرع الرياض
 -6األستاذ  /عباس عبداهلل صفوان
من فرع الدمام

احلماد
مدير ًا عام ًا
لفرع
الدمام
64

األستاذ  /صالح األشدف

األستاذ  /صالح احلماد

أحالت مصلحة الزكاة والدخل صالح األشدف نائب مدير عام املصلحة للشؤون
التنفيذية واملشرف على فرع مصلحة الدمام إلى التقاعد وتكليف صالح احلماد مديرا
عاما لفرع مصلحة الزكاة والدخل في الدمام.
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وفد �سوداين يزور امل�صلحة ويطلع
على جتربة اململكة اال�ستثمارية
زار وفد من اجمللس األعلى لالستثمار
في السودان برئاسة السفير أحمد شاور
األمني العام للمجلس مصلحة الزكاة
والدخل ،ضمن جولة شملت عددا من
اجلهات في اململكة بغرض االطالع على
جتربة اململكة الرائدة في تهيئة البيئة
اجلاذبة لالستثمارات األجنبية واالستفادة
منها في اجلهود املبذولة حاليا ً لتحسني
مناخ االستثمار في السودان وخصوصا ً ما
يتعلق باجلانب الضريبي.
في بداية االجتماع رحب إبراهيم املفلح
كل
مدير عام املصلحةبالوفد ،وبحضور ٍ
من صالح العواجي نائب املدير العام
للعمليات املساندة وفهد اخلراشي نائب
املدير العام للبرامج والسياسات ،بالوفد،
مؤكدا ً أهمية العالقات األخوية التي تربط
البلدين الشقيقني ،ثم قدم عرضا ً عن
مشروع التطوير والتحديث في املصلحة
الذي كان أحد ثماره إصدار نظام ضريبة
الدخل اجلديد الذي يتصف بالعديد من
املزايا اجلاذبة لالستثمار وأهمها الوضــوح
والشفافية ،وحتديد سعـــر عادل وموحد
للضريبة مقداره  20في املائة ،والسماح
بترحيل اخلسائر حلني إطفائها بالكامل.
وذكر املفلح أن ترتيب اململكة في تقرير
ممارسة األعمال الصادر عن مؤسسة

مدير عام املصلحة خالل استقباله للوفد السوداني

التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي
في سهولة دفع الضرائب جاء في املرتبة
السابعة عامليا ً للعام الرابع على التوالي،
كما تطرق إلى ما صدر من اجلهات اخملتصة
أخيرا بهدف تشجيع االستثمار من منح
املستثمرين في بعض مناطق اململكة
مزايا ضريبية إضافية أو ما يسمى
باالعتماد الضريبي وفق شروط محددة،
كما مت التنويه إلى أنه بالرغم من أن النظام
الضريبي اجلديد قد خفض سعر الضريبة
إلى النصف إال أن ما مت إجنازه من خالل
مشروع التطوير والتحديث في املصلحة
أدى إلى زيادة حصيلة إيرادات املصلحة من

الضريبة حيث تضاعفت أكثر من ثالث
مرات في السنوات األخيرة ،ثم مت التطرق
إلى مشروع النظام اآللي الذي تطبقه
املصلحة في إنهاء إجراءات املكلفني.
وقد أبدى الوفد إعجابه مبا سمع ,وعبر عن
شكره إلتاحة الفرصة لهم لالطالع من
قرب على ما متر به املصلحة من حتديث
وتطــوير ،واقترح في نهاية اللقاء أن يتم
التنسيق بني إدارات الضريبة في البلدين
لتبادل الـزيارات واالستفادة من جتربة
اململكة في اجملال الضريبي ســوا ًء ما
يتعلق باألنظمة الضريبية أو اإلجراءات
احملدثة أو األنظمة اآللية املطبقة.

الوابلي �إىل املرتبة
الثالثة ع�رشة
مت ترقية مدير عام اإلدارة القانونية املكلف مبصلحة الزكاة والدخل
األستاذ /منصور بن صالح الوابلي إلى املرتبة الثالثة عشرة .وإذ نبارك
له بأسرة التحرير هذه الثقة الكرمية نتمنى له دوام النجاح والتوفيق.

منصور بن صالح الوابلي
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املعاملة ال�رضيبية
ل�رشكات ا لأ�شخا�ص
شركات األشخاص متثل أحد أنواع
الشركات املتعارف عليها في جميع دول
العالم ولها خصائص محددة متيزها
عن غيرها من أنواع الشركات(شركات
األموال) ,ولعل أهم ما مييز هذا النوع من
الشركات هو االعتبار الشخصي للشريك
واعتباره األساس فهي عادة تكتسب
اسمها من اسم أحد الشركاء  ,كما
أن الشركاء تربطهم عالقة شخصية
ومعرفة سابقة  ,وتنقضي الشركة مبجرد
وفاة أحد الشركاء أو انسحاب أحدهم  ,ال
يجوز للشريك التنازل عن حصته أو نقلها
إلى شخص آخر إال مبوافقتهم.
وقد حدد النظام الضريبي أنواع شركات
األشخاص في املادة األولى بأنها تشمل
شركة التضامن  ,وشركة التوصية
البسيطة  ,وشركة احملاصة  ,كما حدد
الفصل الثامن من النظام قواعد الضرائب
على هذا النوع من الشركات  ,وهنا جتدر
اإلشارة إلى أن هناك ثالثة اجتاهات متعارف
عليها دوليا ً في املعاملة الضريبية
لشركات األشخاص وهي:
االجتاه األول :يقوم على اعتبار أن املكلف
بالضريبية هم الشركاء أنفسهم
وليس الشركة وينحصر دور الشركة
ومسؤوليتها في تقدمي إقرار معلومات
يوضح نتائج أعمالها وحصة كل شريك
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األستاذ /فهد اخلراشي *
منها ويقوم كل شريك بشكل مستقل
عن الشركة بتقدمي إقرار ضريبي خاص به
يحدد فيه أرباحه من مشاركته في هذه
الشركة وأي دخل آخر متحقق له خالل
نفس السنة الضريبية  ,وهذا التوجه هو
ما أخذ به النظام الضريبي السعودي
اجلديد حيث أوضح في املادة ( )36أن
الضريبة تفرض على الشركاء في شركة
األشخاص وليس الشركة نفسها ولكن
يجب على الشركة تقدمي إقرار ضريبي
لغرض املعلومات يوضح نتائج أعمالها
وتكون الشركة مسئولة عن اختيار
سنتها الضريبية وأسلوب محاسبتها
 ,كما أنها مسئولة عن تقدمي املعلومات
عن العقود التي أبرمتها  ,ومسئولة عن
استقطاع الضريبة على اجلهات غير
املقيمة املتعاملة معها.
االجتاه الثاني :يقوم على اعتبار الشركة
شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء
وهي املكلفة أمام املصلحة ومسئولة عن
تقدمي اإلقرار الضريبي عن نشاطها بشكل
مستقل عن الشركاء وتعامل كشركة
أموال  ,إال أنه ميكن لها أن تقوم بنقل

العدد الرابع والعشرون الزكاة والدخل

االلتزام بسداد الضريبة املستحقة عليها
إلى الشركاء الذين يقومون بدفعها نيابة
عن الشركة حسب حصة كل منهم
بها.
االجتاه الثالث :وهو اجتاه وسيط بني االثنني
حيث يقوم على اعتبار أن الشركة هي
املسئولة عن تقدمي إقرارها الضريبي ويتم
حتديد الضريبة املستحقة عليها استنادا ً
إلى نوع الشركاء في الشركة فإن كانوا
أشخاص طبيعيني فإن حصصهم تخضع
لضريبة األفراد  ,وإن كانوا شركات أموال
تخضع حصتهم للضريبة على شركة
األموال وهو ما كان معموال ً به في النظام
السابق.
ومن اجلدير بالذكر أن لكل من هذه االجتاهات
مزايا مختلفة عن اآلخر  ,وكل دولة تتبنى
في نظامها الضريبي ما تراه مناسبا ً مع
ظروفها وأهدافها االقتصادية  ,نرى أن ما
أخذ به النظام الضريبي السعودي يراعي
حتقيق احليادية والعدالة في معاملة
املكلفني سوا ًء كان مستثمر ا ً بشكل
مستقل أو من خالل شركة أشخاص.
نائب املدير العام للبرامج والسياسات

