كلمة العدد

نعب��ر جميعا ً عن س��عادتنا البالغة باليوم الوطني للمملكة ،وفي هذه املناس��بة
نس��تذكر عظم��ة االجناز الوطن��ي واإلنس��اني الذي حتقق ف��ي اململكة مب��ا يعزز روح
املس��ئولية لدى اجلميع للمحافظة على هذه املكتس��بات واإلجن��ازات التي حققتها
اململكة واالس��تفادة من التطور العلمي والتقني واالقتص��ادي الذي حققته اململكة
بفض��ل حرص القي��ادة وإصرارها على رفعة ش��أن الوطن واملواطنني ابت��دا ًء من عهد
املؤس��س امللك عبدالعزيز آل س��عود (طيب اهلل ثراه) وصوال ً إل��ى العهد امليمون خلادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل.
وحترص مصلحة الزكاة والدخل على االستفادة القصوى مما تتيحه لها الدولة – أعزها
اهلل -م��ن إمكانيات وم��وارد وتطور علمي وتقني وقد انعكس ذل��ك جليا ً في التطوير
اإلداري والتنظيم��ي والتقني الذي حققته املصلحة م��ن تطبيق نظام ضريبي حديث
وهي��كل تنظيمي جديد وتطبي��ق التعامالت اإللكترونية في أعماله��ا وزيادة مواردها
البش��رية ،وانعك��س كذلك في حتديث وتبس��يط إج��راءات العمل وحتس�ين اخلدمات
املقدمة للمكلفني .ونأمل ونتوقع من جميع املكلفني التعاون مع املصلحة واالستفادة
م��ن هذه اإلجراءات اإلدارية الس��هلة التي تطبقها املصلحة وأن يت��م تقدمي اإلقرارات
والتسديد ضمن املدد النظامية حتى يتم إجناز معامالت جميع املكلفني بسرعة ودون
تأخير.

...............................

................................................................................................................................
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احملتويات

www.dzit.gov.sa

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

الهيئة االستشارية
صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثم بن ابراهيم العبداللطيف
صالح بن عبد الرحمن القباع
مدير التحرير
د .محمد بن عبداهلل النفيسة
هيئة التحرير
احمد بن عبد العزيز ابااخليل
بندر بن أحمد املوسى
حسني بن عبدالرحيم الشيخ
املراسالت :بإسم مدير التحرير
هاتف+966 - 1 - 4044375:
فاكس+966 - 1 - 4012332:
ص.ب  6898الرياض 11187
جميع اآلراء واإلجتهادات الواردة في
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اتفاقية اململكة
وحكومة ماليزيا

التصميم واإلخراج والتنفيذ

النشرة ال تعبر بالضرورة عن رأي
املصلحة أو آراء املسؤولني فيها

4

................................................................................................................................

ت 01 4536669 :
ف 014555256 :
info@nwaafth.com
www.nwaafth.com
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اململكة توقع

كلمة التحرير
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اتفاقية مع تونس
املفلح :حتصيل

 6.6مليار ريال من

يأتي الي��وم الوطن��ي للمملكة العربية الس��عودية
كذك��رى عزي��زة عل��ى القل��وب تذكرن��ا بوحدتن��ا
ومتاس��كنا قياد ًة وش��عبا ً في ظل قيادة رشيدة من
ل��دن خادم احلرمني الش��رفيني امللك عبد اهلل بن عبد
العزي��ز آل س��عود حفظ��ه اهلل  ،ومبنج��زات وجهود
جب��ارة صنعها امللك عبد العزيز ب��ن عبد الرحمن آل
س��عود رحم��ة اهلل ورجاله اخمللص�ين لتوحيد هذه
البالد ونش��ر األمن والس��لم والرفاهية للمواطنني
أجمعني  ،ويتأتي فرح الناس بهذا اليوم ومشاركتهم
اجلماعي��ة في االحتفاالت تأكيدا عل��ى ما يتمتع به
مواطن��و هذا البلد من رخاء واس��تقرار  ،فلله احلمد
واملن��ة  ،لذلك كان لزاما في هذا العدد أن نش��ير إلى
هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا  ،و ننشر أيضا حوارا
لس��عادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ /
إبراهيم بن محمد املفل��ح جلريدة الرياض حتدث فيه
ع��ن دور املصلحة ف��ي حتصيل ال��زكاة وإيداعها إلى
حس��اب مس��تقل يورد إلى الضمان االجتماعي كما
حت��دث عن خطوات التطوي��ر الطموحة التي تنفذها
املصلح��ة حالي��ا مب��ا فيها افتتاح أقس��ام نس��ائية
تس��اهم في خدمة سيدات األعمال وتسهل عليهن
تعامالنهن  ،كما ننش��ر نص اتفاقية جتنب االزدواج
الضريب��ي بني اململكة العربية الس��عودية وحكومة
ماليزيا في ش��أن الضرائب على الدخل وملنع التهرب
الضريبي والتي تسهل على املستثمرين السعوديني
في ماليزي��ا واملس��تثمرين املاليزيني في الس��عودية
أمورهم الضريبية  ،و يش��تمل العدد أيضا على آراء
فقهي��ة ترجح كف��ة املطالبني بجباي��ة الزكاة على
العق��ارات ومنافعها االقتصادي��ة واالجتماعية على
التنمية االقتصادية للبلد  .وينفرد باب (النافذة على
العال��م) في هذا العدد الس��تكمال معاجلة موضوع
صناديق االس��تثمار وكيفية التعامل معها ضريبيا ً ،
كما يضم العدد األخبار االقتصادية وأخبار املصلحة
واألبواب الثابتة املعتاد للنشرة .
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«عروض التجارة»

جباية الزكاة على

34

العقارات

الزكاة...عني العدل
وليست عقوبة
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رقم اإليداع 1428 / 4663 :
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ردمك 1658 / 3728 :

مدير التحرير
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اململكة اختصرت مسافات تنموية في  80عام

منجز عبد العزيز  ..وحدتنا

     حتتفي اململكة في الثالث والعش��رين من
ش��هر س��بتمبر قيادة وش��عبا ًبذكرى إعالن
املل��ك عبدالعزي��ز -رحم��ه اهلل -توحيد هذه
البالد املباركة ،وإطالق اس��م اململكة العربية
الس��عودية عليها في التاسع عشر من شهر
جمادى األولى من س��نة 1351ه��ـ ،بعد جهاد
استمر اثنني وثالثني عاما ً أرسى خاللها قواعد
هذا البنيان على هدي كتاب اهلل الكرمي ،وسنة
رسوله األمني  -صلى اهلل عليه وسلم ،-سائرا ً
ف��ي ذلك عل��ى نهج أس�لافه من آل س��عود؛
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لتنشأ في ذلك اليوم دولة فتية تزهو بتطبيق
ش��رع اإلس�لام ،وتصدح بتعاليمه السمحة،
وقيمه اإلنسانية في كل أصقاع الدنيا ،ناشرة
الس�لام واخلير والدع��وة املبارك��ة ،باحثة عن
العلم والتطور ،سائرة بخطى حثيثة نحو غد
أفضل لش��عبها ولألمة اإلس�لامية والعالم
أجمع.
ويس��تعيد أبناء اململكة ذك��رى توحيد البالد،
وهم يعيش��ون واقعا ً جدي��داً ،خطط له خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،

................................................................................................................................

برؤي��ة ثاقب��ة ،ومبادرات ش��جاعة ،وتوجيهات
مستمرة ،واقعا ً حافالً باملشروعات اإلصالحية،
بدءا ً من إصالح التعليم ،والقضاء ،واالقتصاد،
وم��رورا ً ببن��اء «مجتم��ع املعرف��ة» ،واالنفتاح
املس��ؤول ،واحل��وار الوطن��ي ،واحلوار م��ع أتباع
احلض��ارات ،و»جتديد الوع��ي ،وتطوير األنظمة،
وحتقي��ق التنمي��ة املس��تدامة واملتوازن��ة في
جمي��ع املناطق ،و»خدمة احلرمني الش��ريفني،
ووصوال ً إلى مشاركة األسرة الدولية في تبني
مواقف الس�لام والع��دل واملس��اواة ،والتأثير
...............................

في «القرارين السياس��ي واالقتصادي ،وإغاثة
امللهوف في أنحاء العالم ،والتحليق بجناحي
اجملتمع معا ً «الرج��ل واملرأة» لتصويب مظاهر
االنغالق ،ومحاربة الفساد ،ومواجهة البطالة،
وبن��اء عت��اد املس��تقبل م��ن خ�لال برنام��ج
االبتعاث.
وتزه��و اململكة في ه��ذا «اليوم اجمليد» برصيد
م��ن املنج��زات احلضاري��ة ،وجزال��ة املواق��ف
والتوجهات ،و»احلضور الواعي» أمام املتغيرات
واملغريات ،واستغالل املوارد املالية ،واإلمكانات
البش��رية ،واملكان��ة الدولية ،والوق��وف احلازم
جتاه الظواه��ر التي متس وحدة الوطن ،واخلروج
م��ن كل ذل��ك بفرص��ة «التغيي��ر لألفض��ل»
نح��و االصطفاف مع العال��م األول ،بعيدا ً عن
لغة الش��عارات ،واملهات��رات ،واملزايدات ،و«إرث
التخلفات» ،متس��لحة مببادئها اإلس�لامية،
وقيمها اإلنسانية ،وتاريخها الوحدوي الفريد،
ورغبته��ا ف��ي التحدي��ث والتطوي��ر ،وجت��اوز
«مرحلة الركود» إلى «مرحلة االنتعاش» على
كافة املستويات.
وتق��ف خل��ف ه��ذه الرؤي��ة قي��ادة رش��يدة،
عاملة بجد وتفان ،بتوجي��ه من خادم احلرمني
الش��ريفني ،وس��مو ولى عهده األمني ،وسمو
النائب الثاني -حفظهم اهلل ،-وشعب متفان،
ومخلص ،وواثق أن مستقبله يبشر بكل خير،
فاملشروعات العمالقة التي تنفذ في كل مكان،
ولغ��ة األرقام الت��ي تصادق عليها ،ومس��توى
اخلدم��ات النوعي��ة الت��ي تلب��ي الطموحات،
وترص��د االحتياج��ات ،وت��وازن ب�ين املق��درات،
وحتف��ظ لألجيال املقبلة ثرواته ،وتنافس الزمن
على االستمرار دون توقف ،أو تكاسل ،هي في
...............................

الواقع محفزات مش��رقة ،وتطمينات صادقة،
ورؤية ناف��ذة ،وواضحة ،ومس��تنيرة ،من قيادة
سبقت اجلميع بأفكارها ،ومنجزاتها ،ومتكنت
في مدة وجيزة من «صناعة احلاضر واملستقبل
معاً» ،إنسانا ً -قبل كل شيء ،-وتنمية ،ومورداً،
واستثماراً.
ويستش��هد الوط��ن أم��ام ه��ذه املعطي��ات
برؤي��ة امللك عب��داهلل التنموية ف��ي خطتها
التاس��عة ،فالرجل النزيه ،القريب إلى شعبه،
الصادق في أقواله وأفعاله يرس��م «مستقبل
الوطن» :رص��د  1444.6مليار ريال ملش��روعات
تنموية ،تجُ اوز بنس��بة ( )%67ما رُصد من إنفاق
خالل اخلطة الثامن��ة ،حيث خصص النصيب
األكبر من ميزانية ه��ذه اخلطة لتنمية املوارد
البش��رية ،علم��اً ،وثقاف��ة ،وتدريب��اً ،ورعاي��ة،
واخلدمات األساسية (املياه ،الكهرباء ،الصحة،
الشؤون االجتماعية ،الطرق ،)...،وحتسني دخل
املواطن ومعيش��ته ،وخفض نس��بة البطالة
إلى ( ،)%5.5وبناء مليون وحدة سكنية ،وتنويع
القاعدة االقتصادية ،وزيادة القدرة التنافسية
في القطاع اخلاص.
ويبقى األهم في هذا اليوم أن نستذكر «منجز
عبدالعزيز» ومس��ؤولياتنا ف��ي احلفاظ عليه،
والتمس��ك ب��ه ،فك��را ً ومنهجاً ،ق��وال ً وعمالً،
وحتفيز مش��اعر ال��والء واالنتماء ف��ي داخلنا؛
ليقي��س كل واح��د من��ا وطنيت��ه عل��ى قدر
عمله ،ويب ّلغ نفس��ه أن «الوطن ال يزال ينتظر
من��ه الكثير» ،وأنه قادر على ذلك ،دون متس��ك
بإحباطات مفلس��ة ،أو تخوفات غير مبررة ،أو
ش��عور بفقدان الثقة ،فوطن يقوده «عبداهلل
بن عبدالعزيز» مينحنا كل يوم فرصة للتغيير،

والتحدي��ث ،واخل��روج من انعزالي��ة التردد إلى
فض��اءات املش��اركة ،وم��ن تبع��ات االنغ�لاق
إلى مس��ؤولية االنفتاح ،ومن س��لبية اجلمود
إل��ى احل��راك الفاعل ،ومن إف��رازات اخلالف إلى
تصويبات احلوار البناء واملثمر.
إن املقارنة بني زمنني (املاضي واحلاضر) يرس��م
طريقنا بامتياز نحو املستقبل ،ويفتح الطريق
أمامنا للنه��وض بوحدة العمل واملس��ؤولية
ملواجه��ة التحدي��ات ،وحتقي��ق طموحاتن��ا،
وتطلعاتن��ا ،وندف��ع بالوط��ن نحو مس��ارات
تنويري��ة ،وتنموي��ة ،وحتديثي��ة ،دون إحس��اس
بتبل��د ،أو «إعاق��ات مش��وهة» ،أو عج��ز عن
الوصول.
إن العمل يحتم علينا اليوم اإلخالص دون نزعة
ذاتية للثراء ،أو الفساد ،أو املصالح ،واملسؤولية
بابه��ا مفتوح من��ذ زم��ن وال ي��زال مغريا ً ملن
أراد أن يختب��ر وطنيت��ه يوم��اً ،أو يحافظ على
مكتس��ياته ،أو يش��عر على األق��ل أن وحدته
هي سالحه ،يدافع بها أمام كل حاسد ال يريد
اخلير له��ذه البالد ،وأمام ض��ال يريد أن يحبط
مش��روعنا التنوي��ري مبستمس��كات فك��ره
االنعزالي ،واإلجرامي.
الوطن الكبير سيبقى كبيراً ،بحكمة قيادته،
ووحدة ش��عبه ،وسيناضل اخمللصون من أجله
ليبقى صاحب رس��الة معتدلة ،وناهضة إلى
العال ،ومتقدمة في الرؤى واإلجنازات ،وسنبقى
في��ه أخ��وة متحابني متعاونني رغ��م أنف كل
احلاسدين.
املصدر  :جريدة الرياض

................................................................................................................................
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أكد أن رعاية خادم احلرمني للمؤمتر جتسد رؤيته نحو التميز في
مجال العلوم والتقنية ..وزير املالية:

 %60من نفقات امليزانية العامة
للدولة حتول إلكترونياً بسرعة وأمان
د .إبراهيم العساف
كش��ف معالي وزي��ر املالية الدكتور إبراهيم
ب��ن عبدالعزي��ز العس��اف ف��ي كلم��ة ألقاه��ا
خالل اجللس��ة األولى من املؤمت��ر الوطني الثاني
للتعام�لات االلكترونية احلكومي��ة عن أنه يتم
منذ فترة حتويل أكثر من  %60من نفقات امليزانية
العامة للدولة الكترونيا ً بطريقة سريعة وآمنة،
وهذه النس��بة ف��ي ازدياد مس��تمر ومتوقع لها
تغطي��ة معظم نفق��ات الدولة بع��د أن قامت
ال��وزارة مطل��ع الع��ام احلال��ي بالب��دء بتحويل
مس��تحقات املقاولني واملوردين واملتعهدين إلى
حساباتهم البنكية الكترونياً .كما بدأت الوزارة
باإلع��داد لتنفي��ذ مش��روع إس��تراتيجي وطني
للمنافسات واملش��تريات احلكومية االلكترونية
�دم ب��إذن اهلل منوذج �ا ً فريدا ً على املس��توى
ليق� ّ
الوطن��ي للتعامالت اإللكتروني��ة احلكومية من
خالل حتوي��ل إجراءات املنافس��ة وعمليات تأمني
املش��تريات احلكومي��ة وف��ق مراحل مدروس��ة
لتك��ون إلكترونية وس��ط بيئة آمن��ة تؤ ِّمن من
خاللها اجلهات احلكومية مستلزماتها وتتمكن
من طرح منافساتها بسرعة وشفافية عالية.
ل��م نغف��ل اجلان��ب االس��تثماري للتعام�لات
اإللكتروني��ة و %70م��ن دخلها ع��ن طريق تقدمي
خدمات للقطاع اخلاص
وبني أن وزارة املالية لم تغفل اجلانب االستثماري
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للتعام�لات االلكترونية فهن��اك عملني قيمني
في عقد الش��ركات اململوكة م��ن قبل صندوق
االس��تثمارات العام��ة متخصص�ين ف��ي هذه
التعام�لات وهما «ش��ركة العل��م» التي قامت
مببادرة م��ن املرك��ز الوطني للمعلوم��ات بوزارة
الداخلية وبإشراف مباش��ر من صاحب السمو
امللك��ي األمير محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز
مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية الذي يرأس
مجلس إدارتها حالياً ،وقد تضاعفت إيراداتها ما
ب�ين عام��ي 2002م و2009م ( 31ضعفاً) ،وارتفع
عدد عملياتها االلكترونية من  250ألف عملية
إلى أكث��ر من  132مليون عملية ،وعدد اخلدمات
م��ن خدمتني إل��ى  16خدمة ،علم �ا ً أن  %70من
الدخ��ل جاء من تقدمي اخلدم��ات للقطاع اخلاص
ولي��س احلكومي وه��ذا مثير لإلعج��اب ومحل
لالفتخار .والثاني شركة«تبادل» التي تقوم بدور
كبير من خ�لال تنفيذها الكثير م��ن اإلجراءات
اجلمركية وقد بلغ حجم التعامالت االلكترونية
التي نفذت من قبل الش��ركة حتى هذا الشهر
مليون بيان اس��تيراد وتصدير وحوالي مليون إذن
تسليم و  30ألف منافسة إال أن طموحنا كبير
في أن تتوس��ع تلك اخلدمات لتشمل معامالت
الكترونية أخ��رى لعل من أهمه��ا تنفيذ نظام
املنافسات واملشتريات احلكومية الكترونياً.

................................................................................................................................

وأك��د العس��اف أن ال��وزارة اعتم��دت العدي��د
م��ن املش��اريع التطويرية فيما يتعل��ق بالعمل
والتنس��يق مع اجله��ات احلكومي��ة األخرى في
مج��ال تقني��ة املعلوم��ات لتنفي��ذ وحتدي��ث
الش��بكات واالتص��االت واألنظم��ة التطبيقية
الرئيسة واملساندة واألرشفة االلكترونية وتقدمي
اخلدمات الكترونيا ً وغيرها بقيمة إجمالية بلغت
أكثر من ثالثني ألف مليون ريال للمشاريع اجلاري
تنفيذها ،وال يشمل ذلك عقود وبرامج التشغيل
والصيانة والبرامج والتراخيص والتدريب وغيرها
اجل��اري تنفيذه��ا التي تقدر قيمته��ا اإلجمالية
بأكثر من س��تة آالف مليون ريال .ويضاف لذلك
ما مت اعتماده لتمويل مشاريع اخلطة التنفيذية
األولى لبرنامج التعامالت االلكترونية احلكومية
«يس��ر» مببلغ ثالثة آالف ملي��ون ريال مخصصة
ّ
لتنفيذ املش��اريع الوطنية املشتركة ومشاريع
اخلدم��ات االلكتروني��ة لدى اجله��ات احلكومية.
كما أن اخلط��ة الوطنية للعلوم والتقنية والتي
مت اعتماده��ا بقيم��ة إجمالي��ة بلغ��ت أكثر من
ثمانية ملي��ارات ريال تعد رافدا ً مهما ملش��اريع
تقنية املعلومات والبحث العلمي ذات العالقة.
وأع��رب وزي��ر املالية عن ش��كره خل��ادم احلرمني
الش��ريفني املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز آل
س��عود  -حفظ��ه اهلل  -عل��ى رعايت��ه للمؤمتر،
...............................

وقال إن رعايته لهذا املؤمتر املهم جتس��يد لرؤيته
وعزم��ه  -أيده اهلل  -بأن حتق��ق بالدنا التم ُّيز في
مجال العلوم والتـقنية واخلـدمات اإللكترونية،
وتوجيه��ه أن تقوم احلكومة بدور قيادي في هذا
االجتاه في عصر أتاحت فيه التقنية االلكترونية
للجهات احلكومي��ة أن تصبـح أكـثر فـعالـي ًة
وديناميكي � ًة وجتاوبا ً مع احتياجات املواطنني في
إجراءاتها وأعمالها.
وأش��ـاد الـوزير بجـهود القـائـمني على برنامج
التعام�لات االلكتروني��ة احلكومي��ة الت��ي ن َتج
عنها هذا احلش��د الكـبير مــن املشاركني من
داخ��ل اململك��ة وخـارجها وخصـوص��ا من دول
مجل��س التـعاون لدول اخلليج العـربية وقال إن
التكامل التقني وتبادل املعلومات الكترونيا ً هو
حلق��ة مهمة من حلق��ات التكامل االقتصادي
ب�ين دول اجمللس ،وقد بدأنا في هذا اجلانب س��واء
فيما يتعلق باستخدام الهوية الوطنية للتنقل
ب�ين دول اجملل��س أو الرب��ط اجلمرك��ي والتحويل
اآلل��ي لإليرادات اجلمركية من منفذ الدخول إلى
املقصد النهائي.
وأوض��ح وزير املالي��ة أن بالدنا تتوف��ر فيها ميزة
متكنـنا مـن االعـتماد عـلى التـقنية بوصفـها
قطـاعـا اقتـصاديا مـنتج �ا ً ومـولدا ً للقـيمة
املضافة وتعتم��د عليه القطاعات األخرى ،هذه
املي��زة تتمثل في أن نس��بة كبيرة من املواطنني
هم من فـئة الش��ـباب ،وإدراكا ً مـن احلـكومة
توس��يع اآلفاق الت��ي جتلبها التنمية البش��رية
املتكاملة ،فإنها تق��وم بتخصيص موارد كبيرة
في امليزاني��ة للتعلـيم والتـدري��ب لضـمان أن
تكون هـذه الفـئة متعلـمة وقابـلة للتكـيف،
وعلى اس��تعداد للتأقلم مع منط احلياة والعمل
املعتمد على التقنية بشكل متزايد .واستعرض
الوزي��ر بعض األنش��طة والبرام��ج التي تتعلق
س��وا ًء بوزارة املالية نفس��ها أو بحكم عالقتها
املباشرة باجلهات احلكـومـية األخـرى ،مـشيرا
إلى أن الوزارة قامت بإعداد خـطة إسـتراتيـجية
وأخ��رى تنفيذية لتقنية املعلومات لتتمكن من
التكـيف واالستـفادة مـن التقنية االلكترونية،
...............................

وتنفي��ذا له��ذه اخلط��ة مت العمل عل��ى تطوير
البنية التحتية للش��بكات وربط فروع ومكاتب
الوزارة مبا يس��اعد على تقدمي اخلدمات الكترونيا
لألطراف املس��تفيدة مـن اجلهـات احلـكـومية
وقط��اع األعم��ال واملواطنني واملقيم�ين إضافة
إلى تنفيذ مشروع لتطوير األنظمة التطبيقية
الرئيس��ة للوزارة مثل أعمـ��ال امليزانية العامة
واحلسابات العامة واإليرادات العامة باستخدام
أح��دث األنظمة والتقنيات فــي هذا اجملال وتعد
وزارة املالي��ة من أوائ��ل اجلـه��ات احلكومية في
التحول من اإلعداد الورقي إلـى اإلعداد اآللي في
معامالتها حيث بدأ هذا التحول في عام 1984م
بتطبيق��ه على ميزانية الـدول��ة .كما مت تنفيذ
مشروع إلدارة احملتوى االلكتروني وأرشفة الوثائق
وس��ير املعامالت لتـقلـيل استخدام الورق قدر
اإلمكان ،وكذلك توفير خدمات االنترنت والبريد
االلكتروني والرس��ائل القصيرة لإلش��عار بإجناز
املعامالت ،مما أس��هم في حتس�ين بيئ��ة العمل
ورفع الكفاءة واإلنتاجية وتسهيل تقدمي اخلدمات
الكتروني��ا ومتابعة األداء وأخي��را مت البدء بتقدمي
خدمة أوام��ر الدفع الكتروني �ا ً كأول خدمة من
ن��وع (حكومة  -حكومة) يتم تنفيذها باململكة
ويج��ري اإلع��داد لتنفي��ذ املزي��د م��ن اخلدمات
االلكتروني��ة ذات العالق��ة بتق��دمي امليزاني��ات
والوظائف وما يتم عليها من مناقالت وتعديالت
وخدم��ات أخرى عديدة مبا في ذلك الرقابة املالية
اآللي��ة .وأضاف أنه في مج��ال تطوير التعامالت
االلكتروني��ة الوطني��ة ،قامت ال��وزارة بعدد من
املش��اريع منه��ا تنفي��ذ مش��روع رب��ط اجلهات
احلكومية بنظام (س��داد) لتمكني املستفيدين
من مواطنني ومقيمني وقطاع أعمال بتس��ديد
الرسوم واالستحقاقات املالية األخرى إلكترونيا ً
م��ن أي بن��ك وب��أي وس��يلة يرغبونه��ا بيس��ر
وس��هولة ،كما س��اعد اجله��ات احلكومية في
حتصيل إيراداتها بدقة وس��رعة متناهية ولهذا
أصبح معظم اإليرادات احلكومية غير النفطية
حتصل آلياً.
وتطرق الوزير ف��ي كلمته إلى العمل الذي تقوم

به مصلحة اجلم��ارك ،ومصلحة الزكاة والدخل
ف��ي تطوي��ر بيئ��ة العم��ل الكترونيا ً وق��ال إن
مصلحة اجلمارك قطعت شوطا ً كبيرا ً ووصلت
إلى مرحلة متقدمة حتى على املستوى العاملي،
فعلى سبـيل املثال مت حتويل الغالبية العظمى
م��ن اإلجراءات اجلمركية إلى البيئ��ة اآللية بِدءا
بفس��ح اإلرس��اليات واملركب��ات من��ذ وصولها
وم��رورا ً باإلجــراءات املتـعلق��ة باجلهات األخرى
م��ن مخلصني جمركي�ين ووكالء مالحة وبنوك
وفحص إش��عاعي .وجار العمل حاليا ً من خالل
ش��ركة «تبادل» على استكمال تنفيذ سلسلة
من اإلج��راءات االلكترونية خاصة تلك املتعلقة
بإج��راءات وزارت��ي الزراعة والتج��ارة والصناعة
املتعلقة بالس��لع املس��توردة .كما أنه مت تنفيذ
برنامجا ً ملتابعة ش��احنات الترانزيت عبر األقمار
الصناعي��ة بالتنس��يق مع املرك��ز الوطني في
وزارة الداخلي��ة .أم��ا فيم��ا يتعل��ق مبصلح��ة
ال��زكاة والدخل فأف��اد أن من أه��م التطبيقات
االليكترونية في املصلحة تلك اخلاصة بالنظام
اآلل��ي ملعاجل��ة بيان��ات املكلف�ين وإقراراته��م
الزكوي��ة والضريبية والقي��ام بالربط اآللي على
ملفاتهم والتأكد من بيانات اإلقرارات من خالل
االرتباط بالقناة املوح��دة لتبادل املعلومات ومن
ثم متك�ين املكلفني م��ن حتدي��ث بياناتهم ومن
دف��ع املس��تحقات عليه��م عن طري��ق برنامج
«س��داد» .وأشار إلى أن من أبرز ما مت اعتماده من
مش��اريع لتطوير تقني��ة املعلومات والتعامالت
االلكتروني��ة للجهات احلكومية عدة مش��اريع
وبرامج لتطوير البـنيـة التـحـتـية واألنـظـمة
التـطـبيـقـي��ة لـدى كـل مـن وزارة اخلـدمــة
املدنية ووزارة العمل وفـق خـطط إستراتيجية
مت إعـدادها مبساندة مـن بـرنامـج التـعامـالت
االلـكـترونـية احلـكـومية «يسـر» .ومـشـاريـع
لـتـطـويــر الـبنى التـحـتـيـة واألنـظــمــة
التطبيـقـية الـرئيـس��ة لـ��دى وزارة التعـليم
الــعالي وامللحـقـيـات الثقـافيـة وجـار متـويل
املزيد مـن املـشاريع التـطويرية لتيسـير تـقدمي
اخلدمات الكترونيا ألبنائنا املبتعثني وذويهم.

................................................................................................................................
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اتفاقية اململكة وحكومة ماليزيا لتجنب االزدواج الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وملنع التهرب الضريبي
إن حكوم��ة اململكة العربية الس��عودية
وحكوم��ة ماليزي��ا رغب��ة منهما ف��ي إبرام
اتفاقي��ة لتجن��ب االزدواج الضريب��ي ف��ي
ش��أن الضرائب عل��ى الدخل وملن��ع التهرب
الضريبي،
قد إتفقتا على ما يلي:
املادة ()1

األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطب��ق ه��ذه االتفاقي��ة عل��ى األش��خاص
املقيم�ين في إحدى الدولت�ين املتعاقدتني أو
في كلتيهما.
املادة ()2

الضرائب التي تشملها االتفاقية
 -1تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل
املفروض��ة ملصلح��ة كل دول��ة متعاقدة أو
أقسامها السياسية أو سلطاتها احمللية أو
هيئاتها االعتبارية العامة بصرف النظر عن
طريقة فرضها.
 -2تع��د م��ن الضرائب عل��ى الدخل جميع
الضرائب املفروض��ة على إجمالي الدخل ،أو
على عناصر الدخل مب��ا فيها الضرائب على
املكاس��ب الناجتة من التص��رف في ملكية
املمتلكات املنقولة أو غير املنقولة.
 -3الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه
االتفاقية هي-:
أ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
 -1الزكاة.
 -2ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة اس��تثمار
الغاز الطبيعي.
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(يش��ار إليه��ا فيم��ا بع��د ب��ـ «الضريب��ة  -4تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضا ً على أي
السعودية»).
ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض
ب) بالنسبة ملاليزيا:
بعد تاريخ توقيع ه��ذه االتفاقية إضاف ًة إلى
 -1ضريبة الدخل.
الضرائ��ب احلالي��ة أو بدال ً منه��ا .وتبلغ كل
 -2ضريبة دخل البترول.
س��لطة مختصة في الدولت�ين املتعاقدتني
(يش��ار إليه��ا فيم��ا بع��د ب��ـ «الضريب��ة الس��لطة األخرى بالتغييرات اجلوهرية التي
املاليزية»).
أدخلت على أنظمتها الضريبية

................................................................................................................................

...............................

الضريبي��ة املطـبقة لتل��ك الدولة على أي
معنى معطى للعب��ارة أو للمصطلح وفقا ً
لألنظمة األخرى لتلك الدولة.

املادة ()3
تعريفات عامة

 -1ألغ��راض ه��ذه االتفاقية ،م��ا لم يقتض
سياق النص خالف ذلك:
أ ) يعـنـي مـصطلح «املـملكة العـربــية
السـعـوديـة» إقـلـيم املمـلكـة العـربيـة
الس��عودية ويش��مل ذلك املناط��ق الواقعة
خارج املياه اإلقليمية التـي متـارس املـملكة
العربية السعودية على مياهـها وقاع بحرها
والطبقات الواقع��ة حتـت تـربتها ومـواردها
الطبيعية حقوق السيادة والوالية مبقتضى
نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح «ماليزيا» أقـالـيم إحتـاد
ماليزيا ،واملياه اإلقليمية ملاليزيا وقاع بحرها
والطبقات الواقعة حتت تربتها ويش��مل أي
منطقة متتد فيما وراء حدود املياه اإلقليمية
ملاليزيا وق��اع بحرها والطبقات الواقعة حتت
تربة مثـل هـذه املنـطقة التـي حددت أو قد
حتدد فيما بعد وفق �ا ً لقوانني ماليزيا وطبقا ً
للقانون الدولي كـمـنطقة ملاليـزيا حـقوق
سيادية فيها ألغراض استكشاف واستغالل
املوارد الطبيعية احلية وغير احلية.
جـ) تعني عبارت��ا «دولة متعاقدة» و «الدولة
املتعاقدة األخرى» اململكة العربية السعودية
أو ماليزيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يش��مل مصـطلح «ش��ـخص» أي فرد ،أو
أي ش��ركة أو أي كيان آخر من األشخاص مبا
في ذلك الدولة وأقس��ـامها السياس��ية أو
سلطاتها احمللية وهيئاتها االعتبارية العامة
وصناديق اإلئتمان واملؤسسات.
هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي
صفة اعتـبارية أو أي كيـان يـعامـل على أنه
شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة»
و «مشـروع تابع للـدولـة املـتعاقدة األخرى»
على التوالي مش��روعا ً يباشره مقيم بدولة
متعاقدة ومش��روعا ً يباش��ره مقيم بالدولة
املتعاقدة األخرى.
...............................

املادة ()4

من أجمل املساجد في ماليزيا

ز) يعني مصطلح «مواطن»:
 -1أي فرد حائز على جنسية اململكة العربية
السعودية أو مواطنة ماليزيا.
 -2أي ش��ـخص قانـوني أو شركة تضامن أو
جمعية تستمـد ذلك الـوضع من األنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
حـ) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة
أو طائرة يتـولى تش��ـغيـلها مشروع يوجد
مركز إدارته الفـعـلي فـي دولة متعاقدة ما
عدا احلاالت التي يتم فيها تشغيل السفينة
أو الطائرة فقط بني أماكن تقع داخل الدولة
املتعاقدة األخرى.
ط) يعني مصطلح «السلطة اخملتصة»:
 -1بالنسبة للـمملـكة العـربية السعودية
وزارة املـالـية وميثلـها وزير املاليـة أو مـمثـله
املفوض.
 -2بالنـسبة ملاليـزيا ،وزير املـاليـة أو ممــثله
املفوض.
 -3عند 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 خ�لاف ذلك ،يكون له املعنى نفس��ه
ف��ي ذلك الوق��ت مبوجب نظام تل��ك الدولة
فيما يتعلق بالضرائب التـي تطـبق علـيها
االتفاقية ،ويرجح أي مـعنى طبقا ً لألنظمة

الـمقيـم:
 -1ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة «مقيم
في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع وفقا ً
ألنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بس��بب
س��كنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار
آخ��ر ذي طبيع��ة مماثلة .كما تش��مل أيضا ً
تلك الدولة أو أيا ً من أقسامها ،أو سلطاتها
احمللية أو هيئاتها االعتبارية العامة.
 -2عندما يكون فرد وفقا ً ألحكام الفقرة ()1
مقيما ً فـي كـلتـا الدولتني املتعاقدتني فإن
وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:
أ) يعد مقـيما ً فقط في الدولة التي يتوافر
له سكن دائم بهـا .فـإن توافر له سكن دائم
ف��ي كلتا الدولتني فيـع��د مقيما ً فقط في
الدول��ة املتعاقدة التي تك��ون فيها عالقاته
الشـخـصـية واالقـتصـادية أوثق (مـركـز
املصالح احليوية).
ب) إذا لم يكن ممكنا ً حتديد الدولة التي فيها
مركز مصاحله احليوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتني ،فيعد مقيما ً فقط
في الدولة التي فيها سكنه املعتاد.
جـ) إذا كـان لـه سـكن مـعـتاد فـي كـلتا
الدولتني أو لم يكن له س��كن معتاد في أي
منهم��ا ،يعد مقيما ً فقط ف��ي الدولة التي
يكون مواطنا ً فيها.
د) إذا كان مواطنا ً في كلتا الدولتني أو لم يكن
مواطنا ً في أي منهما ،فتس��وي السلطتان
اخملتصت��ان في الدولتني املتعاقدتني املوضوع
باالتفاق املشترك.
 -3عندما يعد ش��خص ما -غير الفرد -وفقا ً
ألحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،مقيما ً في
كلتا الدولت�ين املتعاقدتني فإنه يعد مقيما ً
فقـط فـي الـدولـة الـتي يوجد فيها مركز
إدارته الفعلي.

................................................................................................................................
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املادة ()5

املنشأة الدائمة:
 -1ألغ��راض ه��ذه االتفاقي��ة ،تعن��ي عبارة
«املنشأة الدائمة» املقر الثابت للعمل الذي
يتم من خالله مزاولة نش��اط املشروع كليا ً
أو جزئياً.
 -2تش��مل عبارة «املنش��أة الدائمة» بوجه
خاص:
أ) مركز اإلدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان الستخراج املوارد الطبيعية.
 -3تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» أيضاً:
أ) موق��ع بناء أو إنش��اء  ،أو مش��روع جتميع
أو تركيب  ،أو أعمال إش��رافية متعلقة بها،
لكن بش��رط أن يس��تمر مثل هذا املوقع أو
املشروع أو تلك األعمال ملدة تزيد على ستة
أشهر.
ب) توفي��ر خدم��ات مب��ا فيه��ا اخلدم��ات
االستش��ارية م��ن قبل مش��روع م��ن خالل
موظفني أو عاملني آخرين يوظفهم املشروع
له��ذا الغرض ،بش��رط أن تس��تمر األعمال
من هذا النوع (للمش��روع نفسه أو ملشروع
مرتب��ط به) في الدولة مل��دة أو مدد تزيد في
مجموعها على س��تة أش��هر خالل أي مدة
اثني عشر شهراً.
 -4عل��ى الرغم من األحكام الس��ابقة في
هذه املادة ،ال تش��مل املنشأة الدائمة املكان
الثابت للعمل الذي يس��تخدم فقط لغرض
أو أكثر من األغراض اآلتية:
أ) اس��تخدام التس��هيالت فق��ط لغ��رض
تخزي��ن أو عرض أو توريد الس��لع أو البضائع
التي ميلكها املشروع.
ب) االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع
الت��ي ميلكه��ا املش��روع لغ��رض التخزين أو
العرض أو التوريد فقط .
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جـ) االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع
التي ميلكها املش��روع فق��ط لغرض املعاجلة
من قبل مشروع آخر.
د) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض
ش��راء س��لع أو بضائ��ع أو جم��ع معلومات
للمشروع.
هـ) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض
اإلعالن أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي
أو ألعمال مش��ابهة ذات طبيعة حتضيرية أو
مساعدة للمشروع.
 -5على الرغ��م من أحكام الفقرتني ( )1و ()2
إذا كان شخص -خالف الوكيل املتمتع بوضع
مس��تقل والذي تنطب��ق عليه الفق��رة (-)6
يعمل في إحدى الدولتني نيابة عن مش��روع
تابع للدولة األخرى ،فإن هذا املش��روع يعتبر
أن لديه منش��أة دائمة في الدول��ة املذكورة
أوال ً فيم��ا يتعلق بأية أعم��ال يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع ،إذا كان الشخص:
أ) لدي��ه صالحية وميارس��ها بش��كل معتاد
في الدولة املذكورة أوال ً إلبرام العقود باس��م
املش��روع ،ما لم تكن هذه األعمال مقصورة
على تل��ك الواردة ف��ي الفق��رة ( )4والتي إذا
متت مباشرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال
جتعل هذا املقر الثابت للعمل منش��أة دائمة
مبقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو لي��س لديه مثل ه��ذه الصالحية ،لكن
يحتفظ بش��كل معتاد في الدولة املذكورة
أوال ً مبخ��زون م��ن الس��لع أو البضائ��ع التي

................................................................................................................................

ميلكه��ا املش��روع ال��ذي ينجز من��ه بصفة
منتظمة الطلبيات ويورد السلع أو البضائع
نيابة عن املشروع.
 -6ال يعد أن ملش��روع دولة متعاقدة منشأة
دائمة ف��ي الدولة املتعاقدة األخرى بس��بب
مزاولته للعمل في تلك الدولة األخرى فقط
عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو
أي وكيل آخر ذي وضع مس��تقل ،بش��رط أن
يعمل مثل هؤالء
األشخاص باألسلوب املعتاد لعملهم.
 -7إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة
تس��يطر عل��ى ش��ركة أو مس��يطر عليها
من قبل ش��ركة مقيمة بالدول��ة املتعاقدة
األخرى ،أو تزاول عمالً في تلك الدولة األخرى
(س��واء من خالل منش��أة دائم��ة أو غيرها)،
ف��إن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أيا ً من
الشركتني منشأ ًة دائم ًة للشركة األخرى.
املادة ()6

الدخل من املمتلكات غير املنقولة
 -1الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاق��دة من ممتلكات غي��ر منقولة (مبا في
ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل الغابات)
الكائن��ة في الدولة املتعاق��دة األخرى يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2يكون لعبارة « املمتلكات غير املنقولة » املعنى
الوارد لها وفقا ً ألنظمة الدولة املتعاقدة التي
توج��د بها املمتلكات املعنية ،وعلى أي حال،
فإن العبارة تش��تمل عل��ى امللكية امللحقة
باملمتل��كات غير املنقولة والث��روة احليوانية
واملعدات املستخدمة في الزراعة واستغالل
الغابات واحلقوق التي تطبق بشأنها أحكام
النظ��ام الع��ام املتعلق��ة مبلكي��ة األراضي،
ويعد أيضا ً م��ن املمتلكات غير املنقولة حق
االنتف��اع باملمتلكات غي��ر املنقولة واحلقوق
ف��ي املدفوع��ات املتغي��رة أو الثابت��ة مقابل
االس��تغالل أو احلق في اس��تغالل الترسبات
املعدني��ة واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى،
وال تعد الس��فن والق��وارب والطائ��رات من
...............................

املمتلكات غير املنقولة.
 -3تطب��ق أح��كام الفقرة ( )1عل��ى الدخل
الناجت من استخدام املمتلكات غير املنقولة
بصورة مباشرة أو تأجيرها ،أو استغاللها بأي
شكل آخر.
 -4تطب��ق أيضا ً أح��كام الفقرت�ين ( )1و ()3
عل��ى الدخل م��ن املمتلكات غي��ر املنقولة
ملش��روع ،وعل��ى الدخل من املمتل��كات غير
املنقولة املستخدمة ألداء خدمات شخصية
مستقلة.
املادة ()7

أرباح األعمال
 -1تخض��ع األرب��اح العائ��دة ملش��روع دولة
متعاق��دة للضريبة في تل��ك الدولة فقط،
ما لم يباش��ر املش��روع نش��اطا ً في الدولة
املتعاقدة األخ��رى عن طريق منش��أة دائمة
فيها .فإن باش��ر املشروع نش��اطا ً كاملذكور
آنفاً ،فإن��ه يجوز فرض الضريب��ة على أرباح
املش��روع في الدولة املتعاقدة األخرى ،ولكن
بالقدر الذي ميكن أن ينس��ب منها إلى تلك
املنشأة الدائمة فقط.
 -2م��ع مراعاة أح��كام الفق��رة ( ، )3عندما
يباشر مش��روع تابع لدولة متعاقدة نشاطا ً
في الدولة املتعاقدة األخرى عن طريق منشأة
دائمة قائمة فيها ،حت��دد كل دولة متعاقدة
أرب��اح تل��ك املنش��أة الدائمة على أس��اس
األرباح التي يتوقع حتقيقها لو كان مشروعا ً
مستقالً يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة
مش��ابهة في الظروف نفسها أو في ظروف
مش��ابهة ،ويتعامل بصفة مس��تقلة متاما ً
مع املشروع الذي ميثل منشأة دائمة له.
 -3عند حتديد أرباح منش��أة دائمة يس��مح
بخص��م املصروفات املتكبدة ألغراض أعمال
املنش��أة الدائم��ة ،مب��ا في ذل��ك املصروفات
التنفيذي��ة واإلداري��ة العمومي��ة ،س��واء مت
تكبدها في الدولة املتعاقدة التي توجد فيها
املنش��أة الدائمة أو ف��ي أي مكان آخر .ولكن
ال يس��مح مبثل ذلك اخلصم بالنس��بة ألية
...............................

مبالغ مدفوعة  -إن وجدت ( -خالف ما دفع
مقابل اس��ترداد النفقات الفعلية) من قبل
املنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع
أو ألي من مكاتبه األخرى على ش��كل إتاوات
أو رس��وم أو مدفوع��ات مماثلة أخ��رى مقابل
اس��تخدام حقوق براءات االخت��راع أو حقوق
أخ��رى  ،أو على ش��كل عم��والت مقابل أداء
خدمات معينة أو مقابل اإلدارة  ،أو (فيما عدا
حالة املش��روع املصرفي) على ش��كل دخل
م��ن مطالبات الدي��ن فيما يتعل��ق باألموال
املقرض��ة إل��ى مثل ه��ذه املنش��أة الدائمة.
وباملث��ل ال يؤخذ في االعتبار عند حتديد أرباح
املنشأة الدائمة املبالغ (خالف ما دفع مقابل
اس��ترداد النفق��ات الفعلي��ة) الت��ي تحُ ّم��ل
من قبل تلك املنش��أة على حس��اب املكتب
الرئيس للمش��روع أو أي من مكاتبه األخرى
على ش��كل إت��اوات أو رس��وم أو مدفوعات
مماثلة أخرى مقابل اس��تخدام حقوق براءات
االخت��راع أو حق��وق أخ��رى ،أو عل��ى ش��كل
عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل
اإلدارة  ،أو (فيما عدا حالة املشروع املصرفي)
على ش��كل دخل من مطالب��ات الدين فيما
يتعلق باألموال املقرضة إلى املكتب الرئيس
للمشروع أو أي من مكاتبه األخرى.
 -4ال ينس��ب أي ربح إلى منش��أة دائمة في
دولة متعاقدة استنادا ً فقط إلى قيام املنشأة

الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
 -5ألغ��راض الفقرات الس��ابقة ،حتدد األرباح
التي تنس��ب إلى املنشأة الدائمة بالطريقة
نفس��ها عاما ً بع��د عام ،ما ل��م يكن هناك
سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
 -6عندما تش��تمل األرباح على بنود للدخل
عوجلت بش��كل منفصل في مواد أخرى في
هذه االتفاقية ،فإن أحكام تلك املواد لن تتأثر
بأحكام هذه املادة.
املادة ()8

النقل البحري والنقل اجلوي
 -1تخضع األرباح الناجتة من تش��غيل سفن
أو طائ��رات في النقل الدولي للضريبة فقط
في الدولة املتعاق��دة التي يوجد فيها مركز
اإلدارة الفعلي للمشروع.
 -2إذا كان مرك��ز اإلدارة الفعل��ي ملش��روع
نقل بحري يقع على منت س��فينة ،فإنه يعد
واقعا ً ف��ي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها
مشغل السفينة.
 -3تطب��ق أح��كام الفق��رة ( )1أيض �ا ً عل��ى
األرباح الناجتة من املشاركة في احتاد أو عمل
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
املادة ()9

املشروعات املشتركة
 -1عندما:
أ) يش��ارك مش��روع تاب��ع لدول��ة متعاقدة

مشاريع تطويرية تشهدها العاصمة السعودية في شتى اجملاالت
................................................................................................................................
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بص��ورة مباش��رة أو غير مباش��رة ف��ي إدارة
مش��روع تابع للدولة املتعاقدة األخرى أو في
السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) 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.
وف��ي أي مـن احلالت�ين ،إذا وضعت أو فرضت
شـروط بـني املـشـروعـني فـيـما يـتـعلـق
بعالقتهما التجـارية أو املالـية تختلف عن
تلك التي تكون بني مشروعني مستقلني عن
بعضهما ،فإن أية أربـاح كـان من املمكن أن
يحققها أي من املشروعني لـو لم تكن هذه
الشروط قائمة ،ولكنه لـم يحققها بسبب
وجـود هـذه الش��ـروط ،يجوز إدراجها ضمن
أرباح هذا املشروع وإخضاعها للضريبة تبعا ً
لذلك.
 -2إذا أدرج��ت دول��ة متعاق��دة ضم��ن أرباح
مشروع تابع لــها  -وأخـضـعتها للضريبة
وفق �ا ً لذلك  -أرباح مش��ـروع تاب��ع للـدولة
املتعاقدة األخ��رى مت إخضاعـها للـضـريبة
في تلك الدولة األخرى ،وكانت هــذه األرباح
املدرجة ستتحقق للمش��روع التابع للدولة
املتعاقدة املذكورة أوال ً لو كانت الشروط بني
املشروعني هي الشروط ذاتها التي تكون بني
مش��اريع مس��تقلة ،فعلى الدولة األخرى -
عندئذ -إجراء التعديل املناسب عـلى مـبلغ
الضريب��ة املفروض على تلك األرباح في تلك
الدول��ة .لتحدي��د مثل ه��ذا التعديل يتعني
مراع��اة األح��كام األخرى له��ذه االتفـاقية،
وتتشاور السلطتان اخملتصتان فـي الـدولتني
املتعاقدتني فيما بينه��ا متى دعت الضرورة
لذلك.

تطور عمراني و اقتصادي سريع واستقطاب االستثمارات

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2ومـ��ع ذلك ،يجـوز أيـضا ً أن تخـضع أرباح
األس��هم تلك للضريبة في الدولة املتعاقدة
التـي تقـيم فـيها الـشركة الدافعة لألرباح
ووفقا ً لنظامها .ولكن إذا كان املس��تلم هو
املالك املنتفع من أرباح األسهم فإن الضريبة
املفروض��ة يج��ب أال تتجاوز خمس��ة باملائة
( )%5من إجمالي قيمة أرباح األسهم .ال تؤثر
أحكام ه��ذه الفقرة على خضوع الش��ركة
للضريبة فيم��ا يختص باألرب��اح التي تدفع
منها أرباح األسهم.
 -3تعن��ي عب��ارة «أرباح األس��هم» كما هي
مستخدمة في هذه املادة الدخل من األسهم
أو أسـهم «االنتـفـاع» أو حـقـوق «االنتفاع»
أو أس��هم التعدين أو أس��هم املؤسسني أو
احلقوق األخرى  -التي ال متثل مطالبات ديون-
أو املش��اركة في األرب��اح ،وكذلك الدخل من
حقوق املش��اركة األخرى التي تخضع لنفس
املعاملة الضريبية مثل الدخل من األس��هم
مبوجب أنظمة الدولة املقيمة فيها الشركة
املادة ()10
املوزعة لألرباح.
أرباح األسهم
 -1يج��وز أن تخض��ع أرب��اح األس��هم التي  -4ال تطب��ق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2إذا كان
تدفعها ش��ركة مقيمة ف��ي دولة متعاقدة املالك املنتفع من أرباح األس��هم مقيما ً فـي
إل��ى مقيم فـي الـدولة املتـعاقـدة األخـرى دولة متـعاقـدة ويـزاول عمـالً فـي الـدولــة
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املتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الش��ركة
الدافع��ة ألرباح األس��هم من خالل منش��أة
دائمة موج��ودة فـيـها ،أو كان يؤدي في تلك
الدولة األخرى خدمات ش��خصية مستقلة
مـن قـاعـدة ثابتـة فـيها ،وكـانت مـلكية
األسهم التي دفعت بسببها أرباح األسهم
مرتبط��ة فعلي �ا ً به��ذه املنش��أة الدائمة أو
القاعدة الثابتة .في مثل هذه احلالة تنطبق
أحكام املادة ( )7أو املادة ( )14وفقا ً للحالة.
 -5إذا حقـقـ��ت ش��ـركـة مقيمة في دولة
متعاق��دة أرباحا ً أو دخالً من الدولة املتعاقدة
األخـرى ،فـ�لا يجـوز أن تفـرض تـلك الدولة
األخ��رى أي ضريبة على أرباح األس��هم التي
تدفعها الـشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح
األس��ـهم هـذه إلـى مقيم في تلك الدولة
األخـ��رى أو بالقدر الذي تك��ون فيه امللكية
التي تدفع بس��ببها أرباح األسهم مرتبطة
ارتباطا ً فعليا ً مبنش��أة دائم��ة أو قاعدة ثابتة
موج��ودة فـي تلـك الـدول��ة األخرى .كما ال
يج��وز لها أيض �ا ً أن تخضع أرباح الش��ركة
غي��ر املوزع��ة للضريبة حتى ل��و كانت أرباح
األسهم املدفوعة أو األرباح غير املوزعة متثل
كلي �ا ً أو جزئيا ً أرباحا ً أو دخالً ناش��ئا ً في تلك
الدولة األخرى.
...............................

املادة ()11

الدخل من مطالبات الدين
 -1يج��وز أن يخض��ع الدخل م��ن مطالبات
الدين الناش��ئ في دولة متعاق��دة ومدفوع
ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل
م��ن مطالبات الدي��ن للضريبة ف��ي الدولة
املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا ً لنظامها،
لك��ن إذا كان املالك املنتفع م��ن الدخل من
مطالبات الدين مقيما ً في الدولة املتعاقدة
األخ��رى فيج��ب أن ال تتجاوز ه��ذه الضريبة
املفروضـة نس��ـبة خمسـة باملائة ( )%5من
إجمالي مـبلغ الدخل من مطالبات الدين.
 -3بالـرغم مـن أحـكـام الفـقرة ( )2يعفي
الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة
متعاقـدة مـن الـضريبة في تلك الدولة في
احلاالت التالية:
أ) إذا كـانـت اجلـهة الـدافـعة للـدخل من
مطالـبات الـدين هـي حـكـومة تلك الدولة
املتعاقـدة أو أحـد أقسـامـها السياسية أو
إحدى هيئاتها االعتبارية العامة أو س��لطة
محلية فيها.
ب) أو إذا كـان الـدخ��ل من مطالبات الدين
مـدفـوع إلـى حـكـومـة الـدولـة املتـعاقدة
األخـرى أو إلى أحد أقـسامها السياسية أو
إحدى هيئاتها االعـتبارية الـعامة أو سلطة
محلي��ة فيها أو أي مـؤسس��ات أو وكالة أو
جـهة مملـوكـة بالـكامل لتلك احلكومة أو
أحد أقسـامها السياسية أو إحدى هيئاتها
االعتبارية العامة أو لسلطة محلية فيها.
-4تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين»
كـما هـي مستخدمة في هذه املادة الدخل
م��ن مطـالبات الـدين مـن أي نوع س��واء مت
تأمينه��ا بره��ن أم ال وس��واء له��ا احلق في
املش��اركة بأرباح املدين أم ال ،وبشكل خاص
من الس��ندات املالية احلكومية ،والسندات
وسندات الديون مبا في ذلك العالوات املرتبطة
...............................

مبث��ل هذه الس��ندات املالية أو الس��ندات أو
سندات الديون .وال تعد اجلزاءات عن الدفعات
ً
دخ�لا من مطالب��ات الدين ألغراض
املتأخرة
هذه املادة.
 -5ال تنطب��ق أح��كام الفقرت�ين ( )1و ( )2إذا
كان املالك املنتف��ع من الدخل من مطالبات
الدين ،مقيما ً في دولة متعاقدة ويزاول عمالً
في الدولة املتعاقدة األخرى التي نش��أ فيها
الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأة
دائمة موجودة
فيه��ا ،أو كان ي��ؤدي في تل��ك الدولة األخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة
فيها ،وكان��ت مطالبة الدين التي دفع عنها
الدخـل مـن مـطالبة الدين مرتبطة فعليا ً
بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .في
مـثـل تلـك احلالة تنطبق أحكام املادة ( )7أو
املادة ( )14وفقا ً للحالة.
 -6يعـد الـدخـل مـن مـطالبات الدين ناشئا ً
في دول��ة متعاقدة عندما يكون الش��خص
الدافع مقيما ً في تل��ك الدولة .ومع ذلك إذا
كان الش��خص الذي يدفع ذل��ك الدخل من
مطالبات الدين  -س��واء كان هذا الشخص
مقيم �ا ً في دول��ة متعاق��دة أم ال -ميلك في
دولة متعاقدة منش��أة دائمة أو قاعدة ثابتة
مرتبط��ة باملديونية الناش��ئ عنه��ا الدخل
م��ن مطالبات الدين املدف��وع ،ونتحمل ذلك
الدخـل هـذه املـنشأة الدائمة أو الـقـاعـدة
الثابتة ،عندئذ يعــد هـذا الدخل ناشئ في
الدول��ة التي توجد فيها املنش��أة الدائمة أو
القاعدة الثابتة.
 -7عـندم��ا يكون مبلغ الدخل من مطالبات
الدين ،بسـبب عالقـة خـاصـة بـني اجلـهة
الدافعة واملـال��ك املنـتـفـع أو بينـهما معا ً
وشخص آخر ،فيما يتعلق بالدين الذي يدفع
عن��ه هذا الدخل ،يزيد عل��ى املبلغ الذي كان
س��يتم االتفاق علـيه بـني اجلـهة الـدافعة
واملالك املنتفع فـي غيـاب تلـك العالقة ،فإن
أحكام ه��ذه املادة تنطبق فق��ط على املبلغ

الشرقية منطقة األقتصاد األولى

املذكور أخيراً ،وفي مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء
الزائد من املدفوعات يظل خاضعا ً للضريبة
طبق �ا ً ألنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب
مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
املادة ()12

اإلتاوات:
 -1يج��وز أن تخضع اإلتاوات التي تنش��أ في
دولة متعاقدة وتدف��ع إلى مقيم في الدولة
املتعاق��دة األخرى للضريبة ف��ي تلك الدولة
األخرى.
 -2وم��ع ذلك ،يجوز أن تخض��ع تلك اإلتاوات
أيض �ا ً للضريبة ف��ي الدول��ة املتعاقدة التي
تنش��أ فيها وفق �ا ً ألنظمتها ،لك��ن إذا كان
املالك املنتفع من اإلتاوات مقيما ً في الدولة
املتعاقدة األخرى ،فإن هذه الضريبة املفروضة
يجب أال تزيد عن ثمانية باملائة ( )%8من املبلغ
اإلجمالي لإلتاوات.
 -3يعـن��ي مـصـطـلـح «إتـاوات» كـما هو
مس��تخدم في هذه امل��ادة املدفوعات من أي
نوع التي يتم تس��لمها مقابل استعمال أو
حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني
أو علمي مبا في ذلك األفالم الس��ينمائية ،أو
أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التليفزيوني
أو أي براءة إختراع أو عالمة جتارية ،أو تصميم
أو من��وذج ،أو مخط��ط أو تركيب��ة أو معاجلة
س��رية ،أو مقابل استعمال أو حق استعمال
معدات صـناعية ،أو تـجارية أو عـلـمـية أو
مقابل املعلومات «املعرفة الفنية» املتعلقة
بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية
أو تقدمي أي خدمات أو مس��اعدة ذات طبيعة

................................................................................................................................
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فنية.
 -4ال تنطب��ق أح��كام الفقرت�ين ( )1و ( )2إذا
كان املال��ك املنتف��ع م��ن اإلت��اوات ،مقيما ً
ف��ي دولة متعاقدة ،ويزاول عم�لاً في الدولة
املتعاق��دة األخ��رى الت��ي نش��أت فيها هذه
اإلت��اوات من خالل منش��أة دائم��ة موجودة
فيه��ا ،أو كان يؤدي في تلك الدولة املتعاقدة
األخ��رى خدمات ش��خصية مس��تقلة من
قاعدة ثابتة فيها ،وكان احلق أو امللكية التي
تدف��ع عنها اإلت��اوات مرتبط��ة فعليا ً بهذه
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،في مثل
ه��ذه احلالة تطب��ق أحكام امل��ادة ( )7أو ()14
حسب احلالة.
 -5تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة
إذا دفعه��ا مقيم في تل��ك الدولة .ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع اإلتاوات ،سواء
كان مقيما ً في دولة متعاقدة أم ال ،ميلك في
دولة متعاقدة منش��أة دائمة أو قاعدة ثابتة
مرتبط �ا ً به��ا االلتزام��ات التي تدف��ع عنها
تلك اإلت��اوات ،وكانت تلك املنش��أة الدائمة
أو القاع��دة الثابتة تتحمل ع��بء دفع هذه
اإلتاوات ،عندها تعد هذه اإلتاوات قد نش��أت
في الدولة التي توجد فيها املنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ اإلتاوات -بسبب عالقة
خاص��ة بني اجلهة الدافعة واملالك املنتفع أو
بينهما معا ً وبني ش��خص آخر -فيما يتعلق
باالستخدام أو احلق أو املعلومات التي يدفع
مقابالً لها ،يزيد على املبلغ الذي كان سيتم
االتف��اق عليه بني اجله��ة الدافع��ة واملالك
املنتف��ع في غياب تلك العالق��ة فإن أحكام
هذه املادة تنطبق فق��ط على املبلغ املذكور
أخيراً .وف��ي مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء الزائد
من املدفوعات يظل خاضعا ً للضريبة طبقا ً
لنظام كل دولة متعاقدة ،مع وجوب مراعاة
األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 -1األرباح املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة
من نقل ملكي��ة ممتلكات غير منقولة ،كما
هي معرفة في املادة ( ،)6والواقعة في الدولة
املتعاقدة األخ��رى ،يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 -2األرب��اح الناجتة من نق��ل ملكية ممتلكات
منقول��ة تش��كل ج��زءا ً م��ن املمتل��كات
التجارية ملنشأة دائمة ميتلكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى
أو الناجتة من نق��ل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بقاع��دة ثابتة متواف��رة ملقيم من
دولة متعاقدة في الدول��ة املتعاقدة األخرى
لغ��رض أداء خدمات ش��خصية مس��تقلة
مب��ا في ذل��ك األرباح م��ن نق��ل ملكية مثل
هذه املنش��أة الدائم��ة (مبفردها أو مع كامل
املش��روع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ،يجوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -3األرب��اح الناجتة من نقل ملكية س��فن أو

طائرات تعمل ف��ي النقل الدولي ،أو من نقل
ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتش��غيل
مث��ل ه��ذه الس��فن أو الطائ��رات ،تخض��ع
للضريب��ة فقط ف��ي الدول��ة املتعاقدة التي
يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.
 -4عل��ى الرغم م��ن أحكام الفق��رة ( ،)2فإن
األرب��اح الناجتة من نقل ملكية أس��هم في
ش��ركة مقيمة في دول��ة متعاقدة تخضع
للضريبة في تلك الدولة.
 -5األرباح الناجتة من نقل أي ملكية غير تلك
املش��ار إليها في الفقرات الس��ابقة تخضع
للضريب��ة فقط ف��ي الدول��ة املتعاقدة التي
يقيم فيها ناقل امللكية.
املادة ()14

اخلدمات الشخصية املستقلة
 -1الدخ��ل الذي يكتس��به مقي��م في دولة
متعاق��دة فيم��ا يتعلق بخدم��ات مهنية أو
أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع

املادة ()13

األرباح الرأسمالية
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للضريب��ة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي
م��ن احل��االت التالية ،حيث يج��وز أن يخضع
مثل هذا الدخل أيض �ا ً للضريبة في الدولة
املتعاقدة األخرى:
أ) إذا كان��ت لدي��ه قاعدة ثابت��ة متوافرة له
بصفة منتظمة في الدولة املتعاقدة األخرى
ألداء أنشطته ،في تلك احلالة يجوز أن يخضع
الدخل للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى،
ولكن بالقدر الذي ينس��ب إلى تلك القاعدة
الثابتة.
ب) إذا كان الش��خص موج��ودا ً ف��ي الدولة
املتعاقدة األخرى ملدة أو ملدد تصل إلى أو تزيد
في مجموعها عن  183يوما ً في أي مدة أثنى
عشر شهرا ً تبدأ أو تنتهي في السنة املالية
املعنية.
في ه��ذه احلالة فإن مق��دار الدخل املتحقق
فق��ط من أنش��طة الف��رد املؤداة ف��ي تلك
الدولة األخرى ،يجوز أن يخضع للضريبة في
الدولة األخرى.
 -2تش��مل عبارة «اخلدم��ات املهنية» بوجه
خ��اص األنش��طة املس��تقلة ف��ي اجمل��االت
العلمي��ة أو األدبية أو الفني��ة أو التربوية أو
التعليمي��ة وكذلك األنش��طة املس��تقلة
التي يزاولها األطباء واحملامون واملهندس��ون
واملعماريون ،وأطباء األسنان واحملاسبون.

إهتمام حكومة ماليزيا ببناء املساجد متعددة التصاميم

األخ��رى ملدة أو ملدد تزيد ف��ي مجموعها عن
 183يوم في أي مدة إثني عشر شهرا ً تبدأ أو
تنتهي في السنة الضريبية املعنية.
ب) إذا كان��ت املكافآت مدفوع��ة من قبل أو
نياب��ة عن صاح��ب عمل مقيم ف��ي الدولة
املتعاقدة األخرى.
ج��ـ) إذا كانت املكاف��أة مت حتمله��ا من قبل
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ميلكها صاحب
العمل في الدولة األخرى.
 -2عل��ى الرغم م��ن أحكام هذه امل��ادة ،فإن
املكافأة املكتس��بة -فيم��ا يتعلق بوظيفة
املادة ()15
متارس على منت س��فينة أو طائرة تعمل في
اخلدمات الشخصية غير املستقلة
 -1م��ع مراعاة أحكام املواد ( )16و ( )18و ( )19النق��ل الدول��ي -يجوز أن تخض��ع للضريبة
و ( )20و ( )21ف��إن الرواتب واألجور واملكافآت في الدولة املتعاق��دة التي يوجد فيها مركز
املماثل��ة الت��ي يكتس��بها مقيم ف��ي دولة اإلدارة الفعلي للمشروع.
املادة ()16
متعاق��دة -فيم��ا يتعلق بوظيف��ة -تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة املتعاقدة ،ما أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
لم تتم مزاولتها في الدولة املتعاقدة األخرى ،أتع��اب أعض��اء مجل��س اإلدارة واملدفوعات
وف��ي تلك احلال��ة يجوز أن تخض��ع املكافآت املماثل��ة الت��ي يكتس��بها مقيم ف��ي دولة
املكتس��بة من تلك الوظيف��ة للضريبة في متعاق��دة بصفته عضوا ً ف��ي مجلس إدارة
الدول��ة املتعاقدة األخرى ف��ي أي من احلاالت شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى،
يج��وز إخضاعها للضريبة ف��ي تلك الدولة
التالية:
أ) إذا كان املس��تفيد موج��ودا ً ف��ي الدول��ة األخرى.
...............................

املادة ()17

الفنانون والرياضيون
 -1عل��ى الرغ��م من أح��كام املادت�ين ( )14و
( ،)15ف��إن الدخل الذي يكتس��به مقيم في
دول��ة متعاق��دة -بصفته فنانا ً في املس��رح
أو الس��ينما أو الرادي��و أو التليفزي��ون أو
بصفته موس��يقيا ً أو رياضياً -من أنشطته
الش��خصية الت��ي ميارس��ها ف��ي الدول��ة
املتعاق��دة األخرى يج��وز إخضاعه للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
 -2عندم��ا يس��تحق دخل يتعلق بأنش��طة
ش��خصية زاولها فن��ان أو رياض��ي بصفته
تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي
نفس��ه ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل
وعل��ى الرغم من أح��كام امل��واد ( )7و ( )14و
( )15يج��وز إخضاع��ه للضريبة ف��ي الدولة
املتعاقدة الت��ي متت فيها مزاول��ة الفنان أو
الرياضي لتلك األنشطة.
 -3ال تنطبق أح��كام الفقرتني ( )1و ( )2على
املكافآت املكتس��بة من األنشطة التي تتم
ممارستها في دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة
لتل��ك الدول��ة ممولة كلي �ا ً أو جزئي �ا ً بأموال
عامة م��ن الدولة املتعاقدة األخ��رى ،أو أحد
أقسامها السياسية أو سلطاتها احمللية أو

................................................................................................................................
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إح��دى هيئاتها االعتباري��ة العامة .في مثل
هذه احلالة ،تخضع املكافآت للضريبة فقط
في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها الفنان
أو الرياضي.
املادة ()18

إحدى هيئاتها االعتبارية العامة ألي فرد فيما سنويا ً فيما يتعلق باخلدمات في تلك الدولة
يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم األخ��رى بش��رط أن تك��ون تأدي��ة اخلدم��ات
أو السـلـطـة أو الهـيئة االعتـبارية العامة مرتبطة بدراسته أو بحثه أو تدريبه أو تكون
يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ضرورية ألغراض معيشته.
ب) ومـع ذلـك فـإن مـعاش التـقـاعـد هذا
املادة ()21
يخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى املعلمون والباحثون
ً
ً
فق��ط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك املكافآت التي يتس��لمها الف��رد الذي يكون
الدولة األخرى.
مقيما ً في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام
 -3تنطبق أحكام املواد ( )15و ( )16و ( )18على بزيارة للدولة املتعاقدة األخرى بناء على دعوة
الرواتب واألجور واملكافآت األخرى املش��ابهة من أي جامعة أو كلية عامة أو معهد أبحاث
أو معاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات مت متخصص أو معاهد عامة مماثلة  ،ويزور تلك
تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة الدول��ة األخ��رى ملدة ال تتج��اوز عامني فقط
أو أحد أقس��امها السياس��ية أو سلطاتها لغ��رض التعليم أو البح��ث أو كلتيهما في
احمللية أو إحدى هيئاتها االعتبارية العامة.
تلك املؤسسات العامة ،تعفى تلك املكافآت

معاشات التقاعد والدفعات السنوية
 -1م��ع مراع��اة أحكام الفق��رة ( )2من املادة
( )19فإن معاشات التقاعد واملكافآت األخرى
املماثلة والدفعات السنوية التي تدفع ملقيم
في دول��ة متعاقدة مقابل وظيفة س��ابقة،
تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
 -2يعنـي مـصـطلح «الـدفـعات السنوية»
مبلغا ً معيـنا ً يدفـع دوريا ً فـي أوقات معينة
أثن��اء احلـي��اة أو أثناء مدة زمني��ة محددة أو
مـؤكـدة وفقا ً
املادة ()20
اللتزام بالدفع مقابل تعويض
ٍ
نقدي مناسب وكامل أو مبا له قيمة نقدية  .الطالب واملتدربون
الف��رد الذي يكون مقيما ً ف��ي دولة متعاقدة
املادة ()19
مباش��رة قب��ل القي��ام بزي��ارة إل��ى الدول��ة
اخلدمات احلكومية
 -1أ) الـرواتـب واألجـور واملكـافـآت املشابهة املتعاقدة األخرى ويتواجد بشكل مؤقت في
األخـرى ،خـالف مـعـاشـات الـتـقاعد التي الدولة األخرى فقط:
تدفعـها دولة متـعاقـدة أو أحـد أقسامها أ) كطالب في جامعة أو كلية أو مدرس��ة أو
السـياسـية أو سلـطـاتها احملـلية أو إحدى مؤسس��ة تعليمية مش��ابهة أخرى تعترف
هيئاتها االعتـباري��ة العـامـة لفـرد مقابل بها تلك الدولة األخرى،
خدمات أداها لتلك الدولة أو ألحد أقسامها ب) كـمتـدرب فـي مـجال األعــمال أو اجملال
السياس��ية أو س��لطاتها احمللي��ة ،أو إحدى الفني.
هيئاتها االعتبارية العامة ،تخضع للضريبة جـ) كمتلقي ملنحة ،أو بدل أو مكافأة لغرض
أساس��ي هو التعليم أو البح��ث أو التدريب
في تلك الدولة فقط.
ب) ومـع ذلـك ،فـإن مـثــل هـذه الــرواتـب من حكومة أي من الدولتني أو من مؤسس��ة
علمية أو تعليمية أو دينية أو خيرية أو طبقا ً
واألج��ور واملكافآت األخ��رى املماثلة تخضع
للضريبة فقط فـي الدولة املـتعاقدة األخرى لبرنامج مساعدة فنية تشترك فيه حكومة
إذا أديت اخلدمات فـي تلك الدولة وكان الفرد أي من الدولتني.
يعف��ى من الضريبة في تل��ك الدولة األخرى
مقيما ً في تلك الدولة وكذلك:
علي:
 )1أحد مواطنيها.
 )2أو لم يصبح مقيما ً في تلك الدولة فقط  -1كافة التحويالت املالية من اخلارج ألغراض
معيش��ته أو تعليم��ه أو دراس��ته أوبحثه أو
لغرض تأدية هذه اخلدمات.
 -2أ) أي مـعاش تقـاعد يتم دفعه من قبل ،تدريبه.
أو من أم��وال توفرها ،دول��ة متعاقدة أو أحد  -2مبلغ هذه املنحة أو البدل أو املكافأة.
أقسامها السياسية أو سلطاتها احمللية أو  -3أي مكاف��أة ال تتجاوز 000ر 5دوالر أمريكي
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من الضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى .
املادة ()22

الدخل اآلخر
 -1بن��ود الدخ��ل ملقي��م في دول��ة متعاقدة
والت��ي لم تتناولها املواد الس��ابقة من هذه
االتفاقية تخضع للضريب��ة في تلك الدولة
فقط أينما كان منشؤها.
 -2ال تنطبق أح��كام الفقرة ( )1على الدخل
بخالف الدخل م��ن املمتلكات غير املنقولةاحمل��ددة في الفقرة ( )2من امل��ادة ( -)6إذا كان
مستلم ذلك الدخل مقيما ً في دولة متعاقدة
ومي��ارس عمالً ف��ي الدولة املتعاق��دة األخرى
من خالل منش��أة دائمة توجد فيها ،أو يؤدي
في تل��ك الدولة األخرى خدمات ش��خصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ،ويكون احلق
أو املمتل��كات التي يدفع م��ن أجلها الدخل
مرتبطة فعليا ً مبثل هذه املنش��أة الدائمة أو
القاع��دة الثابتة .في مثل هذه احلالة ،تطبق
أحكام املادة ( )7أو املادة ( )14وفقا ً للحالة.
 -3بالرغ��م من أح��كام الفقرت�ين ( )1و ()2
ف��إن بنود دخل مقيم ف��ي دولة متعاقدة لم
تتناولها املواد الس��ابقة م��ن هذه االتفاقية
وتنش��أ في الدولة املتعاق��دة األخرى ،يجوز
أن تخضع للضريبة كذل��ك في تلك الدولة
...............................

املتعاقدة األخرى.
املادة ()23

أساليب إزالة االزدواج الضريبي
 -1تتم إزالة االزدواج الضريبي كاآلتي:
أ ) في حالة اململكة العربية السعودية:
إذا اكتس��ب مقي��م ف��ي اململك��ة العربية
الس��عودية دخالً يج��وز وفقا ً ألح��كام هذه
االتفاقي��ة أن يخضع للضريبة ف��ي ماليزيا،
جتي��ز اململك��ة العربي��ة الس��عودية عندئذ
اخلصم من الضريبة عل��ى دخل ذلك املقيم
مبلغ �ا ً مس��اويا ً للضريب��ة املدفوع��ة ف��ي
ماليزيا .ومع ذل��ك ال يجوز أن يتجاوز اخلصم
مبلغ الضريبة احملتس��ب قب��ل اخلصم على
بنود مثل ذلك الدخل املستمد من ماليزيا.
ب) في حالة ماليزيا:
مع مراعاة أنظمة ماليزيا بش��أن الس��ماح
عن حكومة

عن حكومة

ماليزيا

اململكة العربية السعودية

وزير املالية الثاني

وزير املالية

تان سري /نور محمد
يعقوب

إبراهيم بن عبدالعزيز

املادة ()24

إجراءات االتفاق املتبادل
 -1عندما يتبني لش��خص أن إجراءات إحدى
الدولت�ين أو كلتيهم��ا تؤدي ،أو س��وف تؤدي
بالنس��بة له إلى فرض ضريب��ة ال تتفق مع

العساف

للضريبة التي تدفع في أي دولة أخرى خالف
ماليزيا كخصم م��ن الضريبة املاليزية ،فإن
الضريبة السعودية التي تدفع وفقا ً ألنظمة
اململك��ة العربية الس��عودية ووفق �ا ً لهذه
االتفاقية من قبل مقيم في ماليزيا يسمح
بها كخصم من الضريبة املاليزية التي تدفع
عن الدخل املكتس��ب م��ن اململكة العربية
الس��عودية .عندما يكون مث��ل ذلك الدخل
أرب��اح أس��هم تدفعها ش��ركة مقيمة في
اململكة العربية الس��عودية إلى مقيم في
ماليزي��ا والذي ميتلك ما ال يقل عن خمس��ة
عش��ر باملائة ( )%15من األسهم التصويتية
للش��ركة الت��ي تدف��ع أرباح األس��هم ،فإن
اخلص��م يأخذ في احلس��بان كذلك الضريبة
...............................

الس��عودية التي تدفعها تلك الشركة على
دخله��ا الذي تدفع منه أرباح األس��هم .ومع
ذلك ف��إن اخلصم ال يج��وز أن يتج��اوز مبلغ
الضريب��ة املاليزي��ة كما هو محتس��ب قبل
إعطاء اخلصم املناسب ملثل ذلك الدخل.
 -2عندم��ا يتم إعف��اء أو تخفيض الضريبة
عل��ى الدخل الناش��ئ في أي م��ن الدولتني
املتعاقدت�ين وفق �ا ً له��ذه االتفاقي��ة أو
وفق �ا ً ألنظم��ة وتعليمات أي م��ن الدولتني
املتعاقدتني لتش��جيع التنمية االقتصادية
تعد تل��ك الضريبة املعف��اة أو اخملفضة في
حكم املدفوعة ألغراض هذه املادة.
 -3ف��ي حال��ة اململكة العربية الس��عودية،
ليس في وس��ائل إزال��ة االزدواج الضريبي ما
يخ��ل بتطبيق أح��كام نظام جباي��ة الزكاة
بالنسبة للمواطنني السعوديني.

أحكام هذه االتفاقية ،ميكنه -بصرف النظر
عن وس��ائل املعاجل��ة املنص��وص عليها في
األنظمة احمللي��ة لتلك الدولت�ين -أن يعرض
قضيت��ه عل��ى الس��لطة اخملتص��ة التابعة
للدول��ة الت��ي يقيم فيه��ا .وينبغ��ي عرض
القضية خالل ثالث س��نوات من أول إش��عار
باإلج��راء ال��ذي أدى إل��ى ف��رض الضريبة مبا
يخالف أحكام هذه االتفاقية.
 -2يتعني على الس��لطة اخملتصة إذا بدا لها
االعت��راض مب��رراً ،وإذا لم تكن هي نفس��ها
ق��ادرة عل��ى التوص��ل إل��ى حل مرض��ى ،أن
تسعى جاهدة لتس��وية 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
زمني��ة واردة ف��ي األنظمة احمللي��ة للدولتني
املتعاقدتني.
 -3يتع�ين عل��ى الس��لطتني اخملتصتني في
الدولت�ين املتعاقدتني أن تس��عيا عن طريق
االتف��اق املتب��ادل فيما بينها إل��ى تذليل أي

اململكة شهدت تقدما ً كبيرا ً باجملال الصناعي
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صعوب��ة أو ش��ك ينش��أ متعلقا ً بتفس��ير
أو تطبي��ق ه��ذه االتفاقية .ويج��وز أيضا ً أن
تتش��اورا مع �ا ً إلزال��ة االزدواج الضريبي في
احلاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
 -4يجوز للس��لطتني اخملتصتني في الدولتني
املتعاقدت�ين أن تتصال ببعضهم��ا من أجل
التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
املادة ()25

تبادل املعلومات
 -1يتع�ين عل��ى الس��لطتني اخملتصتني في
الدولت�ين املتعاقدت�ين تب��ادل املعلوم��ات
الضروري��ة س��وا ًء لتنفي��ذ أح��كام ه��ذه
االتفاقية أو لتنفيذ األنظمة احمللية للدولتني
املتعاقدتني املتعلقة بالضرائب التي تغطيها
ه��ذه االتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك
ال يتعارض مع أحكام ه��ذه االتفاقية .ويتم
تبادل هذه املعلوم��ات دون التقيد باملادة (.)1
وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة املتعاقدة
على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل
به��ا املعلوم��ات التي حتص��ل عليه��ا وفقا ً
ألنظمته��ا احمللية وال يجوز الكش��ف عنها
إال لألش��خاص أو الس��لطات (مب��ا ف��ي ذلك
احملاكم واألجه��زة اإلداري��ة) املعنيني بالربط
أو التحصي��ل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو
حتديد االعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي
تغطيها هذه االتفاقية ،وال يستخدم هؤالء
األشخاص أو الس��لطات تلك املعلومات إال
لهذه األغ��راض فقط ،ويجوز لهم كش��ف
ه��ذه املعلومات في مداوالت محكمة عامة
أو في أحكام قضائية.
 -2ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ()1
مبا يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة مبا يلي:
تنفي��ذ إج��راءات إداري��ة مخالفة
أ)
لألنظم��ة أو املمارس��ات اإلداري��ة ف��ي تلك
الدولة أو في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب) تقدمي معلوم��ات ال ميكن احلصول عليها
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مبوجب األنظمة أو التعليمات اإلدارية املعتادة
فيها أو في الدولة املتعاقدة األخرى.
جـ) تقدمي معلومات من ش��أنها كش��ف أي
س��ر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة
أو األس��رار التجارية أو املهني��ة أو العمليات
التجاري��ة أو معلوم��ات قد يكون الكش��ف
عنها مخالفا ً للسياسة العامة.
املادة ()26

أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
اإلمتي��ازات املالي��ة املمنوح��ة ألعض��اء
البعثات الدبلوماس��ية أو القنصلية مبوجب
القواع��د العامة للقان��ون الدولي أو مبوجب
أح��كام اتفاقي��ات خاص��ة ل��ن تتأث��ر بهذه
االتفاقية.
املادة ()27

النفـاذ
 -1تخطر كل دولة متعاقدة الدولة املتعاقدة
األخ��رى  -عب��ر القن��وات الدبلوماس��ية-
باس��تكمال اإلج��راءات النظامي��ة الالزم��ة
لدخ��ول هذه االتفاقية حي��ز النفاذ .وتصبح
ه��ذه االتفاقية ناف��ذة منذ الي��وم األول من
الش��هر الثاني الذي يلي الشهر الذي مت فيه
تلقى األخطار األخير.
 -2تنطبق أحكام هذه االتفاقية:
أ ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
 -1فيم��ا يتعل��ق بالضرائ��ب املس��تقطعة
عن��د املنبع  ،على املبال��غ املدفوعة أو املبالغ
املس��تحقة في أو بعد اليوم األول من شهر
يناير من الس��نة امليالدية التي تلي الس��نة
التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
 -2فيم��ا يتعل��ق بالضرائ��ب األخ��رى  ،على
الس��نوات الضريبي��ة التي تبدأ ف��ي أو بعد
الي��وم األول م��ن ش��هر يناي��ر م��ن الس��نة
امليالدية التي تلي السنة التي أصبحت فيها
االتفاقية نافذة.

................................................................................................................................

ب) بالنسبة ملاليزيا:
 -1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند
املنبع على الدخل املكتسب في أو بعد اليوم
األول من شهر يناير من السنة امليالدية التي
تلي الس��نة التي أصبحت فيه��ا االتفاقية
نافذة.
 -2فيم��ا يتعلق بالضريب��ة املاليزية  -خالف
الضريب��ة على الدخ��ل من البت��رول  -على
الضرائب التي تفرض عن أي س��نة تس��وية
ضريبي��ة تبدأ في أو بعد اليوم األول من يناير
من الس��نة امليالدية التي تلي الس��نة التي
أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
 -3فيم��ا يتعلق بالضريبة عل��ى الدخل من
البت��رول ،على الضرائب الت��ي تفرض عن أي
سنة
تس��وية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم األول
من يناير من السنة امليالدية التي تلي السنة
التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
املادة ()28

اإلنهاء
 -1تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول ملدة غير
محددة ،ويج��وز ألي من الدولتني املتعاقدتني
إنه��اء ه��ذه االتفاقية م��ن خ�لال القنوات
الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي بطلب
اإلنهاء للدولة املتعاقدة األخرى في موعد ال
يتعدى اليوم الثالثني من ش��هر يونيو في أي
س��نة ميالدية تبدأ بعد مرور خمس سنوات
على األقل بعد الس��نة التي أصبحت فيها
االتفاقية نافذة.
 -2في مث��ل هذه احلالة فإن ه��ذه االتفاقية
تتوقف عن التطبيق:
أ ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
 -1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند
املنب��ع  ،على املبالغ املدفوعة أو املس��تحقة
بع��د نهاي��ة الس��نة امليالدية الت��ي مت فيها
تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية.
 -2فيم��ا يتعل��ق بالضرائ��ب األخ��رى  ،على
...............................

الس��نوات الضريبي��ة التي تب��دأ بعد نهاية
الس��نة امليالدية الت��ي تلي الس��نة التي مت
فيها تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية.
ب) بالنسبة ملاليزيا:
 -1فيم��ا يتعل��ق بالضرائب املس��تقطعة
عن��د املنبع  ،على الدخل املكتس��ب في أو
بعد اليوم األول من ش��هر يناير من السنة
امليالدية التي تلي السنة التي مت فيها تقدمي
إشعار إنهاء االتفاقية.
-2فيما يتعلق بالضريب��ة املاليزية  -خالف
الضريب��ة عل��ى الدخل من البت��رول -على
الضريبة التي تفرض عن أي س��نة تسوية
ضريبي��ة تبدأ ف��ي أو بعد الي��وم األول من
ش��هر يناير من الس��نة امليالدية التي تلي
الس��نة التي مت فيه��ا تقدمي إش��عار إنهاء
االتفاقية.
 -3فيما يتعل��ق بالضريبة على الدخل من
البت��رول على الضريب��ة التي تفرض عن أي
سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم
األول م��ن ش��هر يناير من الس��نة امليالدية
الثانية التي تلي السنة التي مت فيها تقدمي
إشعار إنهاء االتفاقية.
إثباتاً لذلك قام املوقعان أدناه ،املفوضان
حسب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية.
ح��ررت في يوم الثالث��اء بتاريخ  1محرم
1427ه��ـ املواف��ق  31يناي��ر 2006م  ،ف��ي
مدين��ة بوتراجاي��ا من نس��ختني أصليتني
باللغات العربية واملاليو واإلجنليزية ،وجميع
النص��وص متس��اوية احلجي��ة .وف��ي حال
االختالف ف��ي التفس��ير أو التطبيق يعتد
بالنص اإلجنليزي.
في اللحظ��ة التي مت فيها توقيع االتفاقية
لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وملنع الته��رب الضريبي والتي
أبرم��ت ه��ذا اليوم ب�ين حكوم��ة اململكة
العربية الس��عودية و حكومة ماليزيا وافق
املوقع��ان أدن��اه عل��ى أن تش��كل األحكام
التالية جزءا ً ال يتجزأ من االتفاقية.
...............................

 -1املفهوم أن عبارة «مركز اإلدارة الفعلي»
وفقا ً له��ذه االتفاقية تعني املكان الذي تتم
فيه فعليا ً إدارة الش��ركة والسيطرة عليها
أو املكان الذي يتم في��ه اتخاذ القرارات على
أعلى مس��توى بش��أن السياس��ات املهمة
الضرورية إلدارة الشركة.
 -2لي��س ألح��كام ه��ذه االتفاقي��ة أي تأثير
على أحكام االتفاقي��ة بني حكومة اململكة
العربية الس��عودية وحكومة ماليزيا بشأن
اإلعف��اء املتب��ادل م��ن الضرائب عل��ى دخل
مش��اريع النقل اجلوي في البلدي��ن املوقعة
في الرياض في اليوم الثامن والعشرين يوليو
[ 1993يش��ار إليه��ا فيما بعد ب��ـ «اتفاقية
النق��ل اجلوي»] .في حالة ع��دم توافق أي من
أحكام اتفاقية النق��ل اجلوي وأي من أحكام
ه��ذه االتفاقي��ة يعت��د باحلك��م ال��وارد في
اتفاقية النقل اجلوي.
 -3باإلشارة إلى املادة (:)4
تش��مل عبارة «مقيم» الشخص ذا الصفة
االعتباري��ة املؤس��س مبوج��ب أنظم��ة دولة
متعاقدة واملعفى بش��كل 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 لتوفي��ر معاش��ات تقاعدي��ة أو منافع
أخ��رى مماثلة ملوظف�ين وفقا ً خلط��ة في هذا
الشأن.
 -4باإلشارة إلى املادة (:)5
ال يعتب��ر أن ملش��روع ف��ي إح��دى الدولت�ين
املتعاقدت�ين منش��أة دائم��ة ف��ي الدول��ة
املتعاق��دة األخ��رى جمل��رد قيامه بع��د انتهاء
مؤمت��ر أو معرض جتاري ف��ي الدولة املتعاقدة
األخرى ببيع السلع أو البضائع التي عرضها
في ذلك املؤمتر أو املعرض التجاري.
 -5باإلشارة إلى املادة (:)7
 -1أرب��اح األعمال التي يكتس��بها مش��روع
دول��ة متعاق��دة من تصدي��ر البضائ��ع إلى
الدول��ة املتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة

ف��ي تل��ك الدول��ة املتعاقدة األخ��رى ،ولكن
بالنس��بة للمملك��ة العربي��ة الس��عودية
عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة
أخرى يت��م تنفيذه��ا في اململك��ة العربية
الس��عودية فإن الدخل املكتس��ب من مثل
هذه األنشطة يخضع للضريبة في اململكة
العربية السعودية.
 -2تشمل عبارة «أرباح األعمال» دون االقتصار
عل��ى ذلك ،الدخل املكتس��ب من التصنيع،
والتج��ارة ،واألعم��ال املصرفي��ة (البنكية)،
والتأمني وعملي��ات النق��ل الداخلي ،ولكن
الدخل املكتسب من أداء خدمات شخصية
يؤديها فرد بصفته موظفا ً أو يؤديها بصفة
مس��تقلة ،تتم معاجلته ف��ي املادتني ( )14و
( )15على الترتيب.
 -3بالنس��بة للمملكة العربية الس��عودية
لي��س في هذه املادة م��ا يؤثر على تطبيق أي
نظام في اململكة العربية السعودية يتعلق
بالضريبة املفروضة على الدخل من التأمني
على غير املقيمني بشرط أنه إذا مت تغيير في
النظ��ام املعني النافذ ف��ي اململكة العربية
الس��عودية ف��ي تاري��خ التوقي��ع على هذه
االتفاقية (باس��تثناء التغيير الثانوي الذي ال
يؤثر على س��مته العامة) تتش��اور الدولتان
املتعاقدتان مع بعضهما بهدف االتفاق على
أي تعديل مالئم لهذه الفقرة.
 -4إذا كان��ت املعلوم��ات املتاحة للس��لطة
اخملتص��ة غير كافي��ة لتحديد األرب��اح التي
تنس��ب ملنشأة دائمة ملشروع ،ليس في هذه
امل��ادة ما يؤثر عل��ى تطبيق أي نظ��ام لتلك
الدول��ة يتعلق بتحدي��د االلت��زام الضريبي
لش��خص من خالل ممارس��ة حري��ة التقدير
أو عم��ل تقدير من قبل الس��لطة اخملتصة،
بش��رط أن يت��م تطبي��ق النظام ،بق��در ما
تس��مح بذلك املعلومات املتاحة للسلطة
اخملتصة ،وفقا ً ملبادئ هذه املادة.
إثبات �ا ً لذلك ق��ام املوقعان أدن��اه ،املفوضان
حسب األصول ،بتوقيع هذا البروتوكول.
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اململكة توقع اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي مع تونس
وقع��ت اململك��ة م��ع تونس ،اتفاقي��ة لتجن��ب االزدواج الضريبي وملنع الته��رب الضريبي
ف��ي ش��أن الضرائ��ب عل��ى الدخ��ل ،وكذل��ك اتفاقي��ة ق��رض إمنائي ميس��ر ب�ين الصندوق
الس��عودي للتنمي��ة وتون��س ،مق��داره  70مليون ريال لإلس��هام ف��ي متويل مش��روع حماية
الش��ريط الس��احلي م��ن االجن��راف ف��ي العاصم��ة تون��س .ووق��ع االتفاقي��ة ع��ن اململكة
الدكت��ور إبراهيم العس��اف وزير املالية خالل زيارته الرس��مية إلى تونس الت��ي انتهت أمس.
وبح��ث العس��اف خالل الزيارة م��ع رئي��س وزراء تونس محمد الغنوش��ي العالق��ات الثنائية
بني البلدين ،وس��بل تعزيزها ،ولقد أش��اد الغنوش��ي بالعالقات املتميزة الت��ي تربط البلدين..
كما بحث وزير املالية مع كل من محمد رضا ش��لغوم وزير املالية التونس��ي ،ومحمد النوري
اجلوين��ي وزير التنمية والتع��اون الدولي التونس��ي ،العالقات االقتصادي��ة الثنائية ،واألوضاع
االقتصادي��ة العاملي��ة .وحض��ر املقابالت م��ن اجلانب الس��عودي املهندس يوس��ف البس��ام
نائ��ب الرئي��س والعضو املنتدب للصن��دوق الس��عودي للتنمية ،ومحمد املزيد مس��اعد وزير
املالي��ة ،وعبد اهلل احلربى القائم بأعمال س��فارة خادم احلرمني الش��ريفني في تونس بالنيابة.

د .إبراهيم العساف

اتفاقية بني اململكة وجمهورية التشيك
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير املالية الدكتور ابراهيم العس��اف -أو من ينيبه -بالتوقيع على مش��روع
اتفاقية بني حكومة اململكة العربية الس��عودية وحكومة جمهورية التش��يك لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب
الضريبي في ش��أن الضرائب على الدخل وذلك في ضوء الصيغة املرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية املوقعة
الستكمال اإلجراءات النظامية.

تفويض 20وزير املالية بالتوقيع على مشروع اتفاقيتني مع
اثيوبيا واليابان

واف��ق مجل��س ال��وزراء على تفويض معالي وزي��ر املالية ـ أو من ينيب��ه ـ بالتوقيع على مش��روع اتفاقية بني حكومة
اململكة العربية الس��عودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالي��ة الدميوقراطية لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب
الضريبي في ش��أن الضرائب على الدخل ومش��روع البروتوكول املرفق به  ،في ضوء الصيغتني املرفقتني بالقرار  ،ومن ثم
رفع النسخة النهائية املوقعة لكل منهما  ،الستكمال اإلجراءات النظامية .
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير املالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مش��روع اتفاقية بني حكومة
اململكة العربية الس��عودية وحكومة اليابان لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب الضريبي في ش��أن الضرائب على
الدخ��ل ومش��روع البروتوكول املرفق ب��ه  ،وذلك في ضوء الصيغتني املرفقت�ين بالقرار  ،ومن ثم رفع النس��خة النهائية
املوقعة لكل منهما  ،الستكمال اإلجراءات النظامية .
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مدير عام مصلحة
الزكاة مع اللجنة
الوطنية للشركات
املساهمة
ف��ي ظ��ل س��عي املصلح��ة من أجل
رفع مس��توى التواصل م��ع املكلفني قام
مؤخرا مدير عام مصلحة الزكاة و الدخل
االس��تاذ إبراهي��م املفل��ح يرافقه كل من
مدي��ر إدارة كبار املكلفني ومدير املش��روع
اآللي ومدي��ر إدارة املراجعة بف��رع الرياض
بعقد ندوة مبقر مجلس الغرف السعودية
بالري��اض بحضور رئيس وأعض��اء اللجنة
الوطنية للش��ركات املس��اهمة والعديد
م��ن رج��ال األعم��ال ومكات��ب احملاس��بة.
وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من رئيس
اللجنة عبر فيها عن ش��كره إلس��تجابة
املصلحة لعقد هذا اللقاء لبحث املواضيع
املش��تركة بني املصلح��ة ومكلفيها  ،تال
ذلك كلم��ة املدير العام الذي بدأها بتقدمي
الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة والترحيب
باحلضور  ،وأش��ار إلى أن املصلحة قد بدأت
بتنفي��ذ خطوات تطويرية ش��ملت كافة
مج��االت العم��ل باملصلح��ة  ،وأكد على
أن املصلح��ة قد بادرت بعم��ل العديد من
ورش العم��ل والن��دوات للتعريف بالنظام
الضريب��ي وإص��دار النش��رات التعريفية
ل��ه مم��ا س��اهم ف��ي إس��تقرار التطبيق.
كما أس��تعرض بش��كل موجز عن خطة
تطبيق النظ��ام اآللي ونظام س��داد الذي
مت إطالقهم��ا تدريجي��ا ب��د ًء ب��إدارة كب��ار
املكلف�ين ث��م فرعي الرياض وج��دة  ،على
أن يت��م التطبيق في ف��روع الدمام ومكة
...............................

مقر مجلس الغرف التجارية إحتضن الندوة بحضور أعضاء اللجنة الوطنية

مصلحة الزكاة تقوم بعقد ورش عمل للتعريف بالنظام الضريبي

املكرمة والطائف خالل هذا العام .وذكر بأن
املصلحة قد رفعت تنظيم محدث جلباية
الزكاة ملقام مجلس الوزراء ومت عرضه على
اللجن��ة الدائم��ة لإلفتاء يتضم��ن حتديد
عناص��ر الوع��اء الزك��وي بش��كل واضح
ومفصل وعند إقراره سيكون مبثابة املرجع
للمكلفني واملصلحة واللجان املتخصصة
وديوان املظام  ،كما أوضح بأن املصلحة قد
متكنت من جباية إي��رادات زكوية بنحو 28
ملي��ار ريال خالل اخلمس س��نوات املاضية
وأن جمي��ع ما يتم حتصيله ي��ودع بكامله
مباشرة في حس��اب الضمان االجتماعي
مبؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي
ليت��م صرف��ه عل��ى مس��تحقي الضمان
املسجلني لدى وكالة الضمان االجتماعي
بوزارة الش��ؤون االجتماعي��ة  .مت بعد ذلك

إج��راء ع��رض مرئي عن مش��روع التطوير
والتحدي��ث باملصلح��ة تضم��ن نبذة عن
النظ��ام اآلل��ي الش��امل وأهداف��ه وما مت
إجنازه حاليا وما هو حتت اإلجناز في القريب
العاج��ل حيث القى إستحس��ان اجلميع.
بع��د ذلك مت فتح ب��اب النقاش حيث أثنى
املش��اركون عل��ى التطور الذي تش��هده
املصلحة ف��ي الوقت الراه��ن  ،كما أثاروا
العديد من القضاي��ا الهامة التي تتعلق
مبعاجل��ة بع��ض عناص��ر الوع��اء الزكوي
كالق��روض واالس��تثمارات والدفع��ات
املقدم��ة للمقاولني  ،وآلية العمل احلالية
واإلج��راءات املطبق��ة ف��ي املصلحة وقد
أوض��ح املس��ئولون في املصلح��ة وجهة
نظرهم حيال تلك املسائل في إطار القواعد
الشرعية و األنظمة اخلاصة بجباية الزكاة.

................................................................................................................................
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مصلحة الزكاة اودعت في حساب الضمان االجتماعي  28مليار ريال

املفلح :حتصيل
 6.6مليار ريال
من «عروض
التجارة» وضبط
حاالت التهرب
الضريبي
بتدوين «غرامة
الغش»
24

املفلح يتحدث للزميل راشد السكران في حوار جريدة الرياض

أكـ��د «إبـراهـي��م املفـل��ح» مـدي��ر
عـ��ام مصـلحة الـزكـاة والدخـل ،أنه قد
يغيب عن البعض ممن يضعون تقديراتهم
حلجم الزكاة املفت��رض حتصيلها ،أن وعاء
ال��زكاة النهائ��ي يتضمن عناص��ر أهمها
رأس امل��ال واالحتياطـيات وأرباح املــرحلة
وأرباح العام ،حيث يس��تبعد منه عناصر
قيم��ة األص��ول الثـابت��ة واالس��تثمارات
طويل��ة األجل واالس��تـثمارات فـي رؤوس
أموال ش��ركات أخـرى ،إلـى جانب خسائر
العام وخسائراملرحـلة الفـعلية ،ويخضع
صاف��ي الوعاء للزكاة الش��رعية بنس��بة
( ،)%2.5كما أن عددا من الشركات الكبيرة
املس��اهم في رأس مالها ش��ركاء أجانب،

................................................................................................................................

ال تخض��ع حصته��م فيه��ا لل��زكاة وإمنا
يخضعون لضريبة الدخ��ل ،مع مالحظة
أن املصلحة معنية فقط بتحصيل الزكاة
على عروض التجارة من الشركات واألفراد
ممن يحملون س��جالت جتاري��ة أو تراخيص
من اجلهات املعني��ة بذلك ،أما األفراد فإنه
متروك لهم دفع زكاتهم مبعرفتهم ،وفيما
يلي نص احلوار:

مهام املصلحة

*مـن هـم اخلاضـعـ��ون للــزكاة؟ وكيف
يتـ��م جبايتها؟ وهل يعـامـل املس��تثمر
كالسـعودي في دفعها؟
تتمث��ل مه��ام املصلحة األسـاس��ية في
جباي��ة زكاة عــ��روض التجارة م��ن رعايا

...............................

اململك��ة ،ويعام��ل مواطن��و دول مجلس
التع��اون اخلليج��ي معاملة الس��عوديني،
كم��ا أنها تق��وم بتحصي��ل الضريبة من
األف��راد غي��ر الس��عوديني مم��ن ميارس��ون
النش��اط ف��ي اململك��ة ومن الش��ركات
الس��عودية املقيمة عن حصص الشركاء
غير الس��عوديني فيها ،وكذلك التحصيل
من الش��ركات غي��ر املقيمة الت��ي متارس
النش��اط ف��ي اململكة من خالل منش��أة
دائم��ة أو التي حتقق دخالً م��ن مصدر في
اململك��ة ،واملصلح��ة حرص��ا ً منها على
تطوي��ر وحتديث إج��راءات حتصي��ل الزكاة
قامت بإعداد مشروع محدث لنظام جباية
للزكاة مت رفعه ملقام مجلس الوزراء إلقراره،
وس��يتم إصداره حال االنتهاء من دراسته
ليك��ون قاع��دة واضحة إلج��راءات جباية
الزكاة ،واملصلح��ة حتث اجلهات احلكومية
على التعاون معها بجعل ش��هادة الزكاة
كأح��د املس��وغات الرئيس��ية لتجدي��د
الس��جل والتراخيص وصرف املستحقات
النهائية ،باعتبار ذلك أحد الوس��ائل حلث
املكلف�ين على التس��جيل ف��ي املصلحة
وتسديد املستحق عليهم ،وحتث املكلفني
على تقدمي اإلق��رارات الزكوية املبنية على
دفات��ر وحس��ابات نظامي��ة للمحاس��بة
مبوجبها بدال ً من اللجوء للتقدير.

خاضعة للضريبة

*م��اذا ع��ن الش��ركات غير املقيم��ة التي
متارس أعماال ً غير مس��تمرة ،هل يطالبون
مبا علـيـه��م مــن التزام��ات بعد انتهاء
نشاطهم باململكة؟
بالنس��بة للش��ركات غير املقيمة والتي
مت��ارس أعماال ً غي��ر مس��تمرة وليس لها
منش��أة دائمة في اململك��ة ويتحقق لها
دخل من مص��ادر ،فهي خاضعة للضريبة
مبوج��ب النظ��ام الضريبي ويت��م حتصيل

...............................

ربط اجلهات
احلكومية إلكترونيا ً
لتسهيل تبادل
البيانات ..قريبا ً
الضريب��ة منها ع��ن طريق االس��تقطاع،
حيث يلزم اجلهة املقيمة سوا ًء كانت جهة
حكومية أو ش��ركة أو مؤسس��ة خاصة،
باس��تقطاع الضريبة املتوجبة على املبلغ
املدفوع للش��ركة غي��ر املقيم��ة وتوريده
للمصلحة ،حيث تتراوح نس��بة الضريبة
م��ا بني ( )%5إل��ى ( )%20بحس��ب طبيعة
املبل��غ املدفوع ،أما بالنس��بة للش��ركات
غير املقيمة والتي لها منش��أة دائمة في
اململك��ة (كف��روع الش��ركات األجنبية)،
فهي شركات مطالبة نظاما ً بالتسجيل
لدى املصلحة وتق��دمي إقراراتها الضريبية
في املواعيد النظامية وس��داد املس��تحق
مبوجبها نظاما ً عن فترة عملها باململكة.

أداء الزكاة

*ما مدى االلتزام بسداد الزكاة؟ وكم تبلغ
اإليرادات التي حتققها املصلحة سنوياً؟
كاف��ة املكلف�ين حريصون عل��ى أداء هذه
الفريض��ة ويتجاوب��ون م��ع مطالب��ات
املصلحة في تسديد املستحقات الزكوية
املتوجبة عليهم ،وق��د يكون هناك بعض
املكلف�ين وه��م قل��ة لديه��م مالحظات
عل��ى حتدي��د املصلح��ة لعناص��ر الوعاء

الزك��وى ،ويتقدم��ون باعتراضاته��م على
ربوط املصلحة ،والت��ي يتم معاجلتها من
خالل إجراءات االعتراض النظامية ،كما أن
البع��ض قد مير بظ��روف مالية ال متكنهم
م��ن س��داد ال��زكاة دفع��ة واح��دة ،وهذه
الفئة أيضا ً يت��م معاجلتها وفقا ً إلجراءات
التقس��يط النظامية ،وحت��رص املصلحة
على حث املكلفني مم��ن يخضعون للزكاة
الش��رعية من أفراد ومؤسسات وشركات
ع��ن طري��ق إش��عارهم مبواعي��د تق��دمي
إقراراتهم الزكوية للمصلحة في املواعيد
النظامية وس��داد املستحق مبوجبها ،وقد
بلغت إيرادات ال��زكاة على عروض التجارة
م��ن الش��ركات واملؤسس��ات اخلاضع��ة
للزكاة في عام 1431/1430ه (2009م) نحو
 6.6ملي��ارات ري��ال ،بزيادة قدره��ا ( )%6عن
العام الذي سبقه ،ومتثل وعاء زكويا ً يصل
إلى نحو  270مليار ريال.

يزكى املال

*ال��زكاة عل��ى الق��روض املس��تحقة هل
حتـس��ب علـــى الـشركات أم املقرضني؟
ألن البع��ض يرى أن فيها ازدواجية في آلية
فرضها على طرفي القرض؟
اس��تنادا ً للفت��وى الش��رعية الصادرة من
هيئة كبار العلم��اء برقم ( )22665وتاريخ
1424/4/15ه ،ف��إن الق��روض مت��ى ح��ال
عليها احلول ومت استخدامها في النشاط
التج��اري للمقترض ،أو مت اإلبقاء عليه دون
تصرف تخضع للزكاة ،كما أكد س��ماحة
املفت��ي الع��ام للمملكة مبوج��ب خطابه
رق��م (  ) 2/3077وتاريخ 1426/11/8ه ما ورد
في الفتوى الش��رعية املش��ار إليها أعاله
الت��ي تقضي بوجوب ال��زكاة في القروض
على املق��رض واملقترض على أس��اس أنه
ال ثن��ى (ازدواج) في ذل��ك؛ ألن الدائن يزكي
املال الذي ميلكه وهو في ذمة املدين ،بينما

................................................................................................................................
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املدي��ن يزكي ماال ً آخر ميلك��ه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف في��ه ،وفرق بني املال *ه��ل يحتكم نظ��ام جباي��ة ال��زكاة إلى
الذي بيد اإلنسان واملال الذي في ذمته.
قاعدة ش��رعية؟ ،أم لنظام ضريبي يخضع
لالجتهادات وجتارب الدول؟
ال��زكاة فريضة ش��رعية ح��ددت قواعدها
وأحكامها في الش��ريعة اإلسالمية ،كما
أن املرس��وم امللكي الكرمي رقم 8634/28/2/17
ف��ي 1370/1/21هـ ،أوج��ب حتصيل الزكاة
من املكلفني بها (السعوديني ومن يعاملون
معاملتهم) وفقا ً للقواعد الشرعية ،لهذا
ف��إن إج��راءات حتصيل الزكاة تس��تند إلى
القواع��د الش��رعية ولي��س لالجتهادات،
واملصلح��ة تض��ع اإلج��راءات التنفيذي��ة
والتعليم��ات املنظمة لعملي��ة التطبيق
والتحصيل.

ليس لالجتهادات

توقيع «منع
االزدواج الضريبي»
مع الدول التي
ترتبط جتاريا ً مع
اململكة
توريد املبلغ

*الضمان االجتماعي من أهم املستفيدين
من الزكاة ؟ كيف تصل للمحتاجني؟ وهل
تدف��ع نقدية أم عينية؟ وما هي النس��بة
التي تغطيها في إيرادات الضمان؟
كافة املبالغ الزكوي��ة التي يتم حتصيلها
ت��ورد مباش��رة ف��ي حس��اب خ��اص لدى
مؤسس��ة النقد العربي السعودي رقم (
 ) 230301000006لتصرف على مستحقي
الضمان االجتماع��ي في مختلف مناطق
اململك��ة ،وق��د أودعت املصلح��ة في هذا
احلس��اب في اخلمس س��نوات املاضية ما
يقرب من  28مليار ريال ،وهي حصيلة الزكاة
في تلك الس��نوات ،وتتولى وزارة الش��ؤون
االجتماعية ( وكالة الضمان االجتماعي )
صرفها ،إضاف��ة إلى ما تقدمه الدولة من
دعم للضم��ان االجتماعي مباش��رة على
مس��تحقيها وفقا ً لإلج��راءات النظامية
املعتمدة لديهم حسب نظامهم ،وينتهي
دور املصلحة بتوري��د املبلغ وال تتدخل في
عملية الصرف.
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حوافز ضريبية

*نس��مع ع��ن إعف��اء ضريبي ف��ي مناطق
اس��تثمارية مينح املس��تثمر م��ن خاللها
حوافز ضريبية كيف ذلك؟
بنا ًء على ق��رار مجلس ال��وزراء رقم ()359
وتاريخ 1429/11/26ه��ـ القاضي باملوافقة
عل��ى من��ح املس��تثمر اخلاض��ع للضريبة
مبوجب املادة الثاني��ة من النظام الضريبي
الصادر باملرس��وم امللكي رقم( م ) 1/وتاريخ
1425/1/15هـ في بع��ض مناطق اململكة
(حائل ،احل��دود الش��مالية ،ج��ازان ،جنران،
الباح��ة ،اجلوف) حوافز ضريبية ملدة عش��ر
س��نوات ،وذلك على الس��نوات الضريبية
الت��ي تبدأ ف��ي أو بع��د تاريخ ص��دور قرار
مجلس الوزراء أع�لاه ،وتتمثل هذه احلوافز
باآلتي :خصم بنسبة ( ) %50من التكاليف
الس��نوية للتدري��ب والتوظي��ف ،وخصم
بنس��بة ( )%15م��ن رأس امل��ال املس��تثمر
بالنسبة للمش��اريع الصناعية ،وقد حدد
ق��رار معالي وزير املالية رقم ( )2106وتاريخ
1430/7/25هـ الضوابط الالزمة لتنفيذه.

................................................................................................................................

تقسيط الزكاة

*ملاذا ال تستثمر الزكاة وتنمى قبل صرفها؟
وماذا ع��ن إمكانية تقس��يط الزكاة على
من يعانون من ضائقة مالية؟
دور املصلح��ة ين��اط بجباي��ة ال��زكاة ،أما
صرفها فيت��م عن طريق وكال��ة الضمان
االجتماعي ب��وزارة الش��ؤون االجتماعية،
كم��ا أن ال��زكاة يج��ب أن تص��رف عل��ى
مس��تحقيها ح��ال وق��ت وجوبه��ا ،أم��ا
إمكاني��ة تقس��يطها فبن��ا ًء عل��ى ق��رار
مجل��س ال��وزراء رق��م (  )1649 /3وتاريخ (
1414/8/8هـ ) مت تفويض معالي وزير املالية
بتقس��يط مس��تحقات الزكاة والضريبة
لبعض الش��ركات أو املؤسسات املتعثرة
في بعض القطاع��ات االقتصادية ،أوالتي
تواجه صعوبة في حتصيل مس��تحقاتها
من عمالئها ،مما يضعف مستوى السيولة
لديها ويحول دون سداد هذه املستحقات
دفع��ة واحدة ،مما ي��ؤدي إل��ى تأخيرها عن
تس��ديد ال��زكاة ف��ي مواعيده��ا ،وتق��در
املصلحة مثل هذه احل��االت بعد أن تتأكد
من صحة أوضاع أصحابه��ا واتفاقها مع
الضوابط والشروط الواردة في التعليمات
اخلاصة بذلك ،وتتفق معهم على ترتيبات
معين��ة محددة في النظ��ام يتم مبوجبها
س��داد تل��ك املس��تحقات على أقس��اط
تتناسب مع وضعهم املالي.

فحص ميداني لدفاتر
وسجالت املكلف في
حالة الشك بصحة
اإلقرار املقدم منه
...............................

تهرب وعقوبات

بعالق��ات جتارية واقتصادي��ة متينة معها،

*التهرب الضريب��ي والبيانات املزورة كيف حيث بلغ عدد االتفاقيات التي مت التفاوض
تكتش��فونها؟ وم��ا هي العقوب��ات؟ وهل بش��أنها مع الدول األخرى أكثر من أربعني
تطالبون بنش��ر التقارير املالية بوس��ائل اتفاقية ،مت املصادقة على عدد أربعة عشر
اإلعالم بشكل واضح؟
منه��ا أصبح��ت ناف��ذة املفع��ول ،وهناك
م��ن الوس��ائل الت��ي متك��ن املصلحة من اتفاقيات بانتظار املصادقة عليها والباقي
ضبط ح��االت التهرب الضريب��ي قيامها جار التفاوض بشأنها ،وهذه االتفاقيات متثل
بإجراء فح��ص ميداني لدفاتر وس��جالت إطارا ً قانونيا ً يحدد العالقات الضريبية بني
املكل��ف إذا م��ا س��اورها الش��ك بصحة الدول املتعاقدة ،كما حتدد بش��كل واضح
اإلق��رار املق��دم من��ه ،عالوة عل��ى قيامها
املعاملة الضريبية عند ممارس��ة املستثمر
مبخاطبة اجلهات التي تتعامل مع املكلف
من الدولة املتعاقدة لنش��اطه في الدولة
واحلص��ول منها عل��ى حج��م التعامالت
املتعاقدة األخ��رى ،وتهدف هذه االتفاقيات
والعق��ود املبرم��ة مع��ه ،إضاف��ة إل��ى
إل��ى من��ع االزدواج الضريب��ي املتمثل في
املعلومات التي ترد من اجلهات األخرى مثل
ف��رض نفس الضريبة م��ن قبل حكومتني
مصلحة اجلمارك واجلهات احلكومية ،فإذا
على الدخل الواحد للمكلف الواحد خالل
ما ثبت للمصلح��ة أن املكلف عمل على
التهرب من الضريبة فإنها تقوم بإخضاع الس��نة الضريبي��ة الواح��دة ،األم��ر الذي
املبالغ اخملفاة الناجتة عن التهرب للضريبة يقل��ل العبء الضريبي على املس��تثمرين
وللغرامات النظامية ومنها غرامة الغش ،ويحقق لهم الش��فافية واالس��تقرار في
علما ً بأن موض��وع التهرب من الضريبة ال املعاملة الضريبي��ة وينعكس أثره بالتالي
يعد ظاهرة أمام املصلحة ،وأغلب مكلفي على حتفيز االس��تثمار بني البلدان املوقعة
الضريبة يتعاونون مع املصلحة في تقدمي عليها ويع��زز جوانب التعاون والش��راكة
إقراراتهم خالل املواعي��د النظامية وتتم فيما بينها ،أما بالنسبة لإليرادات الزكوية
محاس��بتهم على أساس ما تظهره تلك خ�لال فترة األزم��ة العاملية فل��م تتأثر به
اإلق��رارات م��ن نتائ��ج ،كم��ا أن املصلحة حصيلة املصلحة من ال��زكاة إال أن هناك
ليست اجلهة املناط بها طلب نشر التقارير بع��ض األثر احملدود في حصيل��ة الضريبة،
املالية بوس��ائل اإلع�لام اخملتلف��ة ،ولكن نظ��را ً لتأثر أس��عار ومبيع��ات بعض املواد
تعتمد عليها حال نشرها ملقارنتها مبا هو الهيدروكربونية خالل عام 2009م.
مقدم لها من خالل اإلقرارات الضريبية.
أقسام نسائية

االزدواج الضريبي

*كي��ف ميك��ن تف��ادي االزدواج الضريب��ي
للمس��تثمرين أو الس��عوديني في اخلارج؟
وهل تأثرت اإليرادات الزكوية باألزمة املالية
العاملية؟
مت توقيع العديد من اتفاقيات منع االزدواج
الضريبي مع الدول التي ترتبط مع اململكة

...............................

افتتاح اقسام نسائية
لتلبية رغبات سيدات
االعمال وتسهيل مهام
تعامالتهن
التطبيق س��ينطلق من فرع جدة بحكم
جاهزية املكان ومنها إل��ى الفروع األخرى
وف��ق اش��تراطات معينة تتواف��ق وحاجة
العمل في ه��ذا اجملال ،علما ً بأن التوظيف
س��يكون حس��ب التخصصات املطلوبة
لعم��ل املصلحة عن طري��ق وزارة اخلدمة
املدنية.

نظام آلي

*تطبي��ق مفه��وم احلكوم��ة االلكترونية
وميكن��ة العم��ل مه��م ف��ي التعامالت
املالية هل ميكن دفع الزكاة آلياً؟

انته��ت املصلحة م��ن إتاحة عمليات
التس��ديد اآللي من خالل ربط النظام
اآلل��ي الش��امل للمصلحة م��ع نظام
(س��داد) الذي يتي��ح للمكلف س��داد
املس��تحقات املوجبة علي��ه من خالل
قنوات متعددة منها :استخدام الصراف
اآللي والهاتف املصرفي واالنترنت التي
توفره البنوك التجارية ،كما يتم حاليا ً
*هل لديكم أقس��اما ً نسائية تلبى رغبات رب��ط املصلحة مع اجله��ات احلكومية
األخرى آليا ً لتس��هيل عملي��ات تبادل
سيدات األعمال لتسهيل مهام
البيانات الكترونياً ،بالتنس��يق والعمل
تعامالتهن؟
املش��ترك م��ع برنام��ج التعام�لات
تقرر افتتاح أقسام نسائية في فروع
مصلح��ة الزكاة والدخل كأحد املش��اريع االلكترونية (يسر) ،ومن املتوقع أن يتم
التطويرية لتلبية رغبات س��يدات األعمال اجن��از وتفعيل تلك اخلدمات خالل العام
اجلاري.
وتسهيل مهام تعامالتهن حيث إن

................................................................................................................................
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املفلح يزور فرع
مصلحة الزكاة
والدخل في مكة
املكرمة

ويزور فرع
القصيم
28

املدير العام خالل جولته داخل فرع املصلحة مبكة املكرمة

زار إبراهي��م املفل��ح مدير عام مصلحة ال��زكاة والدخل فرع املصلحة
في مك��ة املكرمة للوقوف على بدء تطبيق مش��روع النظام اآللي .IRIS
وكان ف��ي اس��تقباله عب��د اهلل النفيعي مدير عام الف��رع ،حيث اجتمع
باملس��ؤولني لبحث اجلوانب املتعلقة بتطبيق النظ��ام وتوفير كل ما من
ش��أنه إجناح عملي��ة التطبيق .وأكد املفلح أهمية االس��تفادة من جتارب
التطبيق التي س��بقت فرع مكة املكرمة في كل من إدارة كبار املكلفني
في اإلدارة العامة وفرعي الرياض وجدة.
عقب ذلك جتول املفلح في أقسام وإدارات الفرع لالطالع على سير العمل،
حاثا املوظفني على االس��تفادة م��ن النظام اآللي مبا يوف��ره من إمكانات
تؤدي إلى تسهيل إجراءات العمل وحتسني خدمة املكلفني.

كم��ا زار إبراهي��م املفلح مدير ع��ام مصلحة الزكاة والدخ��ل فرع املصلحة
ف��ي القصيم في جولة تفقدية ،اجتم��ع خاللها مبدير عام الفرع صالح الصريخ
ومديري اإلدارات.
وتن��اول االجتماع العديد م��ن املواضيع التي تهم الفرع ضم��ن برنامج التطوير
القائم في املصلحة بغرض تسهيل اإلجراءات للمكلفني وتعزيز آليات اجلباية.
وأج��اب املدير العام عن استفس��ارات مس��ؤولي الف��رع ،ثم جتول عل��ى اإلدارات
واألقس��ام والتقى مبوظفيها واس��تمع إلى وجهات نظره��م ،ومطالبهم ،وحث
اجلمي��ع على حس��ن األداء والعمل على خدمة املكلفني وإنه��اء إجراءاتهم بكل
يسر.

................................................................................................................................
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الزكاة تودع  27.6مليار في حساب مؤسسة النقد
تق��وم مصلح��ة الزكاة والدخ��ل بتحويل االيرادات احملصلة من املكلفني اخلاضعني للزكاة بش��كل يومي إلى حس��اب الزكاة رقم
( )٢٣٠٣٠١٠٠٠٠٠٦اخملصص في مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي للصرف على مس��تحقات الضمان االجتماعي عن طريق وكالة
الضمان االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية .وبلغ إجمالي الزكوات احملصلة للعام 2009م املنصرم  6.7مليارات ريال؛ ووفقا ً لبيان
ص��ادر عن مكت��ب وزير املالية؛ وزع ظهر أمس؛ فقد وصل حجم املبالغ احملولة إلى الضمان االجتماعي خالل اخلمس س��نوات املاضية
مبلغ ( )٢٧.٦مليار ريال سعودي متثل اجمالي ايرادات الزكاة على عروض التجارة التي حصلتها املصلحة خالل الفترة من ١٤٢٦ه حتى
١٤٣٠ه.
وحتتس��ب الزكاة بنس��بة ( )٪٢.٥من صافي الوعاء الزكوي الذي ميثل رأس املال مضافا ً إليه أرباح العام وكذلك األرباح املدورة وأرصدة
اخملصصات واالحتياطات والقروض واحلساب اجلاري الدائن التي حال عليها احلول ،ويخصم منها صافي قيمة األصول الثابتة واملشاريع
حتت التنفيذ وخسائر العام واخلسائر املدورة إن وجدت واالستثمارات في رؤوس أموال الشركات واالستثمارات طويلة األجل ومصاريف
التأسيس والنفقات االيرادية املؤجلة.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن زكاة األنعام والثمار يت��م حتصيلها من قبل اجله��ات اخملتصة في وزارت��ي الداخلية واملالي��ة وال تدخل ضمن
اختصاص��ات مصلحة الزكاة والدخل .وتهيب املصلحة بجميع مكلفي الزكاة احلرص على س��رعة تس��ديد املس��تحقات الزكوية
عليه��م في املواعيد احملددة ش��رعا ً حت��ى ميكن ايصالها إلى مس��تحقيها حتقيقا ً لقوله تعالى( :إمنا الصدقات للفقراء واملس��اكني
والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم).

السنة املالية
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املبلغ ( مليار ريال )

 1426 / 1425هـ ( ) 2005

3٫6

 1427 / 1426هـ ( ) 2006

4٫5

 1428 / 1427هـ ( ) 2007

6٫6

 1429 / 1428هـ ( ) 2008

6٫2

 1431 / 1430هـ ( ) 2009

6٫7

اإلجمالي

27٫6

................................................................................................................................

...............................

يوم الوطن
بقلم  /إبراهيم املفلح
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
ف��ي األي��ام القليل��ة املاضي��ة حل��ت
ذكرى اليوم الوطني هذه املناسبة العزيزة
والغالية علـينا جـمـيعا ً ملا لهـذا اليـوم
مـن إجنـاز تاريخـي خـطـت فـيه املـملكة
العربية الس��عودية خطوات واسعة في
كاف��ة ميادين احلياة بعد أن وحد صفوفها
املغفـور لـه املـلك عـبدالعـزيز – طيــب
اهلل ثراه .-وخـ�لال الثـمانني عاما ً حققت
اململـكة قـفزات اختـصـرتهـا مسـافات
الزمـن لتضع اململكة في صورة مشرقة
زاهية ومـكانه مـتقدمة ضمن املنظومة
العاملية .إن املنـجـزات املتحققة للمملكة
متثل ملـحـمة تنـموية شاملة في كافة
اجملـاالت .وفـي هـذا الـعـهد الزاهـر ،عهد
خادم احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز – حفظه اهلل – شهدت اململكة
نهضة تنموية ش��املة في كافة ش��ؤون
احلياة االقتصادية والتنموية واالجتماعية
والصحي��ة والتعليـمية وحققت اململكة
وهلل احلـم��د قفـزات كبــ��رة جعلت من
املمـلكة بلدا ً متطورا ً بنهضته وعطائه.
وبفـضل تـوجـيـهات قـيادتنا الرش��ـيدة
ومـتابـعة مـعالي وزير املاليـة املس��تمرة
أصبـح التـطوير والـتحديث في مصلحة
الـزكـاة والـدخل جـهدا ً متصالً ال يتوقف
يس��تمر وينمو مع إشراقة كل يوم جديد.
وتواصل املصـلحة خـطواتـها التطويرية
والتحديثية في كافة أوجه أعمالها.
فبع��د أن مت إعداد وتطبي��ق نظام ضريبي
حـديـث يتـس��م بالـوضـوح والشفافية
ويواكـ��ب أحـدث النـظـم الضـريبية في
العالم ،وبعد أن مت إعادة الهيكل التنظيمي
...............................

للمصلح��ة والتح��ول إلى
هيكل تنظيم��ي وظيفي
متخص��ص يعتم��د على
مركزية اإلشراف والمركزية
التنفيذ ويتوافق مع أفضل
املمارس��ات العاملي��ة في هذا
اجمل��ال ،وبع��د أن عكف��ت املصلحة
على تطوير نظام آلي شامل يغطي كافة
وظائ��ف املصلح��ة املتعلق��ة باملكلف�ين
وفقا ً ألحدث طرق وأساليب اإلدارة احلديثة
ملصال��ح الضرائب ،تدخ��ل املصلحة اآلن
عصر التعامالت اإللكترونية بثقة واقتدار
ومن أبرز املنجزات املتحققة في هذا اجملال
اآلتي:
 -1النظ��ام اآللي :طورت وبدأت املصلحة
ف��ي تطبـيق نظـام آلـ��ي ملـعاجلة بيانات
املكلفني وإقـراراتهم الزكـوية والضريبية
والقيـ��ام بالـربط اآللـي عـلى ملـفاتهم
والـتأكـد مـن بـيانات اإلقـرارات من خالل
االرتباط بالقناة املوحدة لتبادل املعلومات
(يفـي) ومـن متـكني املكلفني في معظم
فروع املصلحة من دفع املستحقات عليه
عـن طـريـق بوابـة السـداد االليـكترونية
( سداد).
 -2التطبيق��ات اإلداري��ة واملالية :مت تطوير
وتطبيق نظم إدارية ومالية تغطي كل ما
يتعـلق بش��ـؤون العـامـل�ين وأجــورهم
وإجـازاتـهـم لالسـتغـناء عـن املـعامالت
الـورقـية وحتـقـيق سـرعـة االجنـاز فــي
اإلدارة العامة والفروع،
 -3نظ��ام إدارة احملـتوى :تـقـوم املـصلحة
اآلن بتطوير البني��ة التحتية لنظام إدارة

احملتوى الش��امل .ويتألف هذا النظام من
نظـام لألرشـفة يهدف إلى حفظ الوثائق
واملـسـتندات عـلـى وسـائط الكـترونية
والـرجـوع إليـها عـند احلـاجة وبالسرعة
املـمـكـنة ،وبـوابـة املـصـلحة الـداخلية
(انـتـرانـ��ت) الـتي تهـدف إلـى تـطـويـر
بـوابـة داخـلـية عـلى اإلنـتـرنت خلدمة
منـسـوبـي املـصـلحة  ،وبوابة املصلحة
اخلارجية ( اكسترانت) التي ستكون مبثابة
ناف��ذة تواصل م��ا بني املصلح��ة واجملتمع
اخلارجي ،وموقع املصلح��ة على اإلنترنت،
ويتم اآلن من خالل موقع املصلحة حتديث
بيانات املكلف�ين وتلقي طلبات التوظيف
وفرزها والرد على املتقدمني آلياً.
لقد أدت جه��ود التطوي��ر والتحديث إلى
رفع مس��توى األداء والفاعلية في جميع
أوجه العمل وإلى تبسيط إجراءات العمل
وحتـسني اخلدمـات املـقـدمـة للمكلفني
وزيادة إيرادات املصـلحة حيث حتققت في
هذا العام على سبيل املثال زيادة تاريخية
فـي حـصـيلة الـزكاة بلغت  8مليار ريال.
وختاما ً أرجو من املولى القدير أن يدمي على
ه��ذا الوط��ن الغالي نعمة األم��ن واألمان
واالسـتـقـرار والـتقدم والتـطور املستمر
لبالدنا الغالية.

................................................................................................................................
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السعودية تتقدم  6مراكز في جذب اإلستثمارات
أعلـ��ن مـمث��ل مـنظم��ة ‹‹ أونكت��اد ››
السيـد تـيـر  ،أن املمـلـكـة حـصـلت عـلـى
املرتبة الثامنة عامليا في جذب االس��تثمارات
األجنبية املباشرة ،وذلك بعد أن سجلت جذب
 133مليار ريال خالل  2009ــــ وفـقا لتقـرير
منظم��ة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
عن عام .2010
وقـال تـير ،أنـه رغـم األزمـة املاليـة العـاملية
وآثارها الضخمة في عام  2009ومـا تبعها من
انخفاض حجم االس��تثمارات التي شهدتها
اململك��ة بنحو  7في املائة مقارنة بعام ،2008
إال أن اململـكـ��ة واصلـت حتقـيق النجاح في
مجال جذب االستـثـمارات األجنبية املباشرة
مقـارنة بدول متـقدمة .وقال اس��تطاعت أن
تتبوأ املركز الثامن من بني دول العالم ،بعد أن
كانت في املركز  14في العام املاضي››.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اس��تطاعت اململكة أن تتقدم ف��ي موقعها
بني دول العالم في مجال جذب االس��تثمارات
األجنبي��ة املباش��رة وتقفز إلى املرك��ز الثامن
خـالل هـذا الـعـام ،بعـد أن كانت حتتل املركز
الـ  14فـي الـعام املاضـي ،وذلك فقا لتـقرير
منظم��ة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
‹›األونكتاد›› .2010
وأوضح تير ممثل املنـظمة فـي مؤمتر صحافي
فـي الـريـاض جـرى فـيه اإلعالن عن النسخة
العشرين من التـقرير السنوي عن االستثمار
العاملي لعام  ، 2010أنه رغـم األزمـة املـالـية
العاملية وآثاره��ا الضـخـمـة عـام  2009وما
تبعها من انخفاض حجم االس��تثمارات التي
ش��هدتها اململـكة بنحو  7في املائة ،مقارنة
بعام  ،2008إال أنها واصلت حتقيق النجاح في
مجال جذب االس��تثمارات األجنبية املباشرة
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مقارن��ة ب��دول متقدمة في ه��ذا اجملال ،حيث
بلغ مجموع التدفقات االستثمارية األجنبية
الداخلة إليها عام  2009نحو  133مليار ريال.
وأشار تير في إلى أن صافي التدفقات الداخلة
قد أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد االستثمارات
األجنبي��ة ف��ي اململكة إل��ى  552ملي��ار ريال
بنهاية ع��ام  ،2009مبينا ً أن��ه طبقا للتقارير
الص��ادرة ع��ن املنظم��ة ف��إن اململك��ة متلك
إمكانات في جذب االستثمارات تفوق ما حتقق
فعليا وقد كان الفرق في السابق كبيرا ،ولكن
حتوال كبيرا قد حدث نحو تقليص الفجوة بني
اإلمكان��ات واملتحقق الفعلي خ�لال العامني
األخيري��ن  .2009 / 2008وتط��رق التقري��ر إلى
أه��م توجهات االس��تثمارات األجنبية الواردة
للمملكة ،ومن بينه��ا القطاعات الصناعية
التي تتضم��ن البتروكيماويات ،صناعة تكرير
النف��ط ،اخلدمات املالي��ة والبن��وك ،التأمني،
االس��تثمارات في العق��ارات ،البنية التحتية،
وقطاع املقاوالت ،إضافة إلى قطاع االتصاالت
والنقل وتقنية املعلومات ،وقطاعات التعدين
واستخراج البترول والغاز .ونوه ممثل ‹›األونكتاد››
باإلجراءات والسياسات التي اتخذتها اململكة
والهادفة إلى تعزيز فرص االس��تثمار األجنبي
وتهيئ��ة املناخ املناس��ب لها وح��زم احملفزات
للمس��تثمرين األجانب وعملها باستمرار إلى
توجيه فوائضها املالية لالستثمار في مجاالت
التدريب والتعلي��م والبن��ى التحتية وتقنية
املعلومات بوصفها اس��تثمارات طويلة املدى،
متوقعا في هذا الصدد أن حتافظ اململكة على
مركز متقدم في مجال جاذبية االس��تثمارات
األجنبي��ة ال��واردة إليها ،نظرا مل��ا متتلكه من
مزايا تنافسية كبيرة ومتيزها مبصادر غنية.
وتناول ممثل ‹›األونكتاد›› في عرضه لتقرير 2010
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عمرو الدباغ

م��ا وصفه باالنخفاض الكبي��ر في التدفقات
النقدية لالس��تثمارات األجنبي��ة في العالم،
التي تراجعت في العام املاضي بنسبة  39في
املائة مقارنة بعام  2008الذي قدرت التدفقات
النقدي��ة فيه بنح��و  1.7تريلي��ون دوالر .فيما
أظهرت الدراسة أن التدفقات النقدية للدول
املتقدم��ة ق��د انخفض��ت في الع��ام املاضي
بنس��بة  41في املائة وكانت أكبر التراجعات
في االستثمارات املوجهة إلى الواليات املتحدة
وإسبانيا وفرنسا والسويد .وقال إن التدفقات
األجنبية املباشرة إلى الدول النامية تراجعت
ف��ي العام املاضي بنس��بة  35ف��ي املائة بعد
أن كان��ت حتقق معدالت عالية في الس��نوات
املاضي��ة ،مرجعا ذلك إل��ى انخفاض عمليات
االس��تحواذ واالندماج .ولفت التقرير االنتباه
أيضا إلى تراجع التدفقات النقدية في القارة
اإلفريقي��ة في الع��ام املاضي بنس��بة  36في
املائ��ة ،كما انخفضت إلى دول جنوب وش��رق
وجنوب ش��رق آسيا بنسبة  32في املائة ،وإلى
أمريكا الالتينية ودول الكاريبي بنسبة  41في
املائة.
املصدر  :جريدة اإلقتصادية

...............................

التخطيط

والتفعيل وجهان
لعملة التطوير

من أراد التطـويـر  ،عـليه أن يعـي انه لن
يحقق مبـتغاه  ،إال بيـقـينه أن التطـوير أشبه
ما يكون بالنبتة التي ال ميكن لها أن تنـمو دون
أن تسقى بالتخطيط واإلعداد السليمـني  ،وال
ميكن لثمارها أن تيـنع دون أن تغذى بالتـنفـيذ
والتفـعيل السـليـمني وفـق أسـس علمـيـة
مدروسة .

أص��درت إدارة التطوي��ر والبح��وث مؤخرا ً دراس��ة
إطارية (نواة) لتـوجي��ه اجلهود البحثية في تطوير
وتنمية العنصر البش��ري فـي منظومة املصلحة،
وقد اس��تـنـدت الدراس��ـة إلـى املنـهج النظري
التحلـيل��ي ( )Qualitative Analysisوبالتحدي��د
التسـلـس��ل املنـطـقي واالستـنتاج يصـاحـبه
اس��تقراء النتائج باالنتـقال ،مـن خالل املالحـظة،
من تصور عام يتحول مبؤشراته وظاهرته بواسطة
التحليل إلى جزئيـات أكـث��ر حتـديدا ً (Logic And
 )Deductive Reasoningوالـتي قـدمـت توصيات
عامة حياله��ا متثل اإلطـار الـذي يحـدد طبيعتها
ومعاملهـا واألسـلوب األمـثل لتـناولهــا متهــيدا ً
لدراس��ات فرعية يصدر من خالله��ا التـوصـيات
النـهائيـة بش��ـأنها واآلليـ��ات الـالزمة لالنتقال
مــن مـرحــل��ة التـخـطيط ملرحـلة التفعـيل .
وتبــحــث الـــدراســـة مــوضــوع الـكــوادر
البـش��رية (جـهاز العـامـل�ين ) لـدى مـصـلحة
الزكاة والدخل وأفـضـل الس��ـبل لتـــحــسـني
إنتـاجـيتـها  ،فهـي مقـس��ـمة إلـى ستة أجزاء
تناولت مقدمته��ا حتديد ووصف للموضوع محـل
الدراس��ـة وأهم املبررات التي أدت إلى اختياره .أما
اجل��زء الثاني فيتطرق إلى التحديات األسـاس��ـية
والـدعائم املبـدئيـة إليـجـاد احلـلـول ،ويتـضمن
اجلـزء الثـالث اإلطار النظري واملنهجي للـدراس��ة
حيـث يس��ـتعرض هـذا اجل��زء املفاهيم املتعلقة
مبوضوع الدراسة  ،والتدرج مـن معادلة عامة (في
مفهوم اإلدارة ) بأسلوب اس��تنتاجي واستنباطي
إلى منوذج خاص باملصلحة فـي هذا الصدد  ،يتبعه
...............................

اجلزء الرابع متمثالً بالنتائج املرتقبة وما يحيط بها
مضامني.
اخْ تُتـمت الـدراسـة باجلـزء السـادس التـوصـيات
التي أش��ارت ضمنا ً فـي فحواها إلى أهمية رسم
سياسات تطوير العنصر البشري بناءا ً على تركيبة
الق��وى العاملة في املنظوم��ة التي يجب أن تكون
متجانس��ة مع كل مرحل��ة من مراح��ل التطوير
الش��امل لها .وكان أهمها في هذا الصدد احلاجة
لعمل ربط بنّاء بني ش��رائح املستويات الوظيفية
اخملتلفة ملنسوبي املصلحة يحدد فيه احتياجاتها
من جانب وما تتميز به كل ش��ريحة من جانب آخر
ليك��ون التطوير ش��امالً وتكاملي �ا ً ()Synergetic
واملنفعة متبادلة بيـ��ن جميـع األطـراف املعـنية
باملنظومة (سـواء كانـت تخـطيـطيـة  ،فنـية أم
تنفيذية ) ليأخذ األثر املضاعف ()Multiplier Effect
دوره في اإلسراع بوتيرة التطوير  ،ولتعمل الشمولية
في التغطية على تعميم فوائده مع إمكانية زيادة
التركيز على شريحة معينة إذا ما تطلبت املرحلة
الت��ي متر به��ا املنظومة ذلك ،وإع��ادة التقييم في
هذا اإلطار بشكل دوري ملـحل التـركيز الالزم وذلك
اس��تنادا ً إلى البعد الزمني واحتياجات املنظومة .
وعليـه  ،فإن التـوصـية األسـاس فـي مجال تطوير
العنصر البشري التي جاءت بالدراسة املشار إليها
بعاليه  ،هي أن تستهدف الدراسات الفرعية جميع
ش��رائح منسوبي املصلحة بش��كل أكثر تفصيالً
كـل عـلـى حـده حـسب التقـسـيم الذي حددته
الدراسـة كـفئات – كـما سيرد ذكره أدناه  -ومبا حدد
بأنه يجب أن يكـون محل نظر للتطوير كمجاالت.
فبالنـس��ـبة حلـديثي االلتـح��اق بالـعـمل وذوي
املـراتـب ما دون املتـوسـطة فـي السلم الوظيفي
( )Fresh Graduates and Staffفتتضم��ن
مواضيع دراستها تقدمي توصيات تركز على االرتقاء
بالتأهي��ل األكادمي��ي والتدريب من خ�لال مراجعة
معاييره��ا بش��كل مج��دول ومعاجل��ة حتدياته��ا
الت��ي تطرأ في خضم ممارس��ة العم��ل ،فضالً عن
تقدمي دليل إرش��ادي إلجراءات العم��ل والذي بادرت
إدارة التطوي��ر والبح��وث مؤخ��را ً بإص��داره بنّي��ة
إيض��اح مهام العمل لديها بش��كل دقيق وضبط
اإلج��راءات كأداة لرف��ع الكفاءة وزي��ادة اإلنتاجية،
وليتخ��ذ منوذج �ا ً يتاح م��ن خالله تعميم أس��س
إع��داده على باقي إدارات وف��روع املصلحة اخملتلفة
لتس��ير ف��ي نف��س املنحى حت��ت إش��راف اإلدارة .
أما بالنـسبة للمـوظـفني ذوى املـراتب املتـوسطة
وما يفوقها في الس��لم الوظيفي وصوال ً للقيادات
الفني��ة ()Mid- Career Workers and Leaders
فالتـوجـه فـي هـذا الـشأن أن تخـرج الــدراسة
اخملـصـصة لـه��ذه الفـئة بآليـة تعمل على نقل
اخلبرات واملـعارف التي يتعذر نقلها بنص مكتوب

هيثم بن إبراهيم العبداللطيف
مدير عام إدارة التطوير والبحوث
أو ش��ـرح مـجرد ( )Tacit Knowledgeمن القيادات
الفنيـ��ة إلـى الفـئات التـي يتـم حتديدها من ذوي
املراتب املتوسـطة ومن في حكمهم على أنها مميزة
لضمان إعادة حقـن تلـك املعـارف داخل املنـظومة
بشغف يتيح
مـن جديد تسـتقـبلـها دمـاء جديدة
ٍ
للمنظومة جني ثمار مضاعفة لالستثمار الذي مت
في القيادات الفنية على مر الس��نني  ،وحتويل هذه
الثمار من ثروة ناضبة إلى ثروة متجددة ومستدامة
تسـتفـيد مـنها املنـظومة وبـشكـل مـسـتـمر .
وفـي الـنهايـة يـجـب عدم اخلـلـط بـني مـفاهيم
جوهرية وهي أن التطور نتيجة تظـهر بعـد تفاعل
متـغـيرات عديدة  ،والتـطوير غـاية توجـه اجلـهـود
جتاهها ،بيـنما التخـطـيط والبـحث مبثابة مسار
تتضح فـيه رؤية الغـاية بش��كل أكبر كلما مهد
املسار بشكل سلـيم ويـصـبح باإلمـكان تـوجيه
اجله��ود نحوها بأقل تكلفة  ،أما التنفيذ والتفعيل
فهما مبثابة الوس��يلة الت��ي ال يتم الوصول للغاية
إال بها وتتعاظ��م فرص الوصول إليها وحتقيقها إن
كان التنفيذ مي��ارس بكفاءة – أي بالتفعيل – وعلى
املسار الصحيح .
ويوضح ما مت استعراضه آنفا ً أن النهج الذي تتبناه
إدارة التـطـوير والبـحـوث فـيما يتـعلق بالبـحوث
والدراسات هـو التـخطـيط لبحث املواضيع الهامة
التي من املؤمل أن ينتج عن دراستها قيمة مضافة
وانعكاس��ات ايجابية على املنظومة .فاملراد هنا أن
تكون املمارس��ات البحثية موجهة نحو التطوير أو
مبعنى آخر أن تكون البحوث والدراس��ات هي الوعاء
العلمي الذي تنهل من��ه املصلحة ما يدعمها في
املضي قدما ً بالتطـوير املؤسس��ي ليتسنى– فـي
احلـاالت التـي تسـتدعي ذلـك – االسـتناد إليـهـا
كقاعدة صلبة ومـواتـية لالنطــالق فـي التـطوير
بخطى راس��خة ليتماشى تطوير العنصر البشري
في مصلحة الزكاة والدخل مع االهتمام الذي أولته
حكومة خادم احلرمني الشريفني لهذا اجلانب .
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تباين��ت آراء مختص�ين ف��ي الفق��ه
واالقتصاد اإلس�لامي ح��ول القرائن التي
توجب ال��زكاة عل��ى العق��ارات ،وتوزعت
هذه اآلراء ح��ول القضية على ثالثة أوجه
فقهية ،أوله��ا ال يرى جباي��ة الزكاة على
العقار عند مجرد البيع ،في حني أن الرأيني
اآلخرين ذهب��ا إلى إخراج الزكاة بش��روط
وج��ود القرائن الت��ي منه��ا عرضها لدى
املكات��ب العقارية أو احتم��ال البيع واردة
بنسبة كبيرة وعمل (املالك) ذلك مما ميكن
اعتب��اره قرينة توج��ب اجلباي��ة .تفصيال،
ذه��ب أول اآلراء التي نوقش��ت خالل ندوة
زكاة العق��ارات الت��ي عقدته��ا الهيئ��ة
العاملية اإلس�لامية لالقتص��اد والتمويل،
إل��ى القول الفقهي املعم��ول به من قبل
مصلحة ال��زكاة والدخل ال��ذي ال يوجب
ال��زكاة عل��ى العق��ارات ألن ني��ة التجارة
خافية بني البائع وبني ربه .وقال مس��اندو
ال��رأي األول خ�لال الن��دوة إن العق��ارات
ليس��ت ضمن فروع الزكاة املعروفة التي
جت��ب زكاتها وهي كما بينه��ا أهل العلم
(النقدان وعروض التجارة واحلبوب والثمار
واألنعام) ،حيث ال جتب الزكاة في العقارات
إال إذا ن��وي التجارة فيها والنية في القلب
وهي ب�ين العبد ورب��ه ،وأن الش��ريعة لم
ت��أت للتضييق على أصحاب األموال فيما
ميلكون لتتم جباية زكاة أموالهم التي لم
تعرض للبيع والتجارة.
ف��ي حني ذه��ب أصحاب القول الثاني
إل��ى أهمية األخذ بالقرائن التي تؤكد نية
صاحب العقار في البي��ع ،وقالوا «:ينبغي
األخذ بالقرائن جلباية الزكاة من املتاجرين
ف��ي العق��ارات خاص��ة أصح��اب األمالك
الكبيرة من اخملطط��ات البيضاء والقطع
الكبي��رة ،مؤكدي��ن أن عددا م��ن أصحاب
العق��ارات الكبي��رة ميس��كون عقاراتهم
حتى تصل إلى أسعار مرتفعة ثم يقومون
ببيعها ،خصوصا أن كثيرا من هذه األراضي
لم تصلها اخلدمات وال يوجد حولها بنيان
أو أي مؤش��ر على أن يستخدمها مالكها
إال ف��ي بيعها .وقال أهل ال��رأي الثالث :إن
عرض العقار لدى مكتب عقاري يعد قرينة
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آراء فقهية
ترجح كفة
املطالبني
بجباية الزكاة
على العقارات
لالجتار توجب زكاة العقار عليها ،وال تزكى
العق��ارات التي ل��م تع��رض وتركت على
حالها .وأكد املناصرون للرأيني األخيرين أن
ف��ي جباية الزكاة عل��ى العقارات معاجلة
لألراضي البيضاء الراكدة وحتريك لرساميل
األموال وكسر الحتكار األراضي والعقارات
الهائلة في اململكة ،ودعم لعدد كبير من

................................................................................................................................

األس��ر الفقيرة ،وأش��اروا إل��ى أن احلكمة
من مش��روعية الزكاة توزي��ع األموال على
احملتاجني واملعوزين .وشدد الدكتور يوسف
القاسم أستاذ الفقه املساعد في املعهد
العالي للقضاء على أهمية تطبيق الزكاة
عل��ى األراض��ي التي يظه��ر أنه��ا معدة
للتج��ارة ،كاخملططات الكبي��رة واألراضي
البيضاء املنتشرة في أنحاء اململكة ،وبني
أن مجلس الشورى يدرس إقرار ضريبة على
مثل هذه األراضي احملتك��رة ،والتي يترصد
مالكها الفترة املناس��بة لبيعها بأسعار
مضاعف��ة ف��ي الس��وق .وق��ال الدكت��ور
القاس��م ،لدينا في الش��ريعة اإلسالمية
م��ا يعد أكث��ر نفعا م��ن الضريب��ة ،وهي
شريعة الزكاة ،التي ينبغي أن تطبق على
هذه األراضي ليتم حتريكها أو بناؤها لكي
يستفيد اجلميع من هذه األراضي .وردا على
من قال إن عرض العقار في مكتب عقاري
قرينة جلباية الزكاة عليها ،قال برأي كهذا
س��تتم جباي��ة الزكاة م��ن صاحب األرض
الواح��دة ألنه عرضها ف��ي املكتب ،ويترك
أصحاب العقارات الشاس��عة .من جهته,
أكد عبد العزيز بن سعد الدغيثر الباحث
في مجال الفقه والقضاء في ورقته التي
ألقاها بعنوان (زكاة العق��ار املعد لالجتار)
أنه ال يش��ترط عرض العق��ار لدى املكاتب
العقاري��ة ،وق��ال :تطبيق��ا ً لقواع��د أهل
العلم فإنه ال يش��ترط ذلك ،مس��تدال مبا
قال الشيخ عبد العزيز بن باز  :يلزم إخراج
زكاة األرض م��ن ح�ين العزم عل��ى البيع.
وعن شروط وجوب الزكاة في العقار املعد
للتج��ارة بني أنه يش��ترط أن يكون العقار
ً
ملع� ٍ  ،وقال يتفرع م��ن ذلك أنه ال
مملوكا ّي�نّ
زكاة في العق��ارات التي متلكه��ا الدولة،
وال ما متلكه املؤسس��ة العامة للتأمينات
االجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد،
وال ما كان من أم��وال األوقاف على جهات
بِرٍّ ونحوها ،وقد أفتى الش��يخ عبد العزيز
بن باز والش��يخ محم��د العثيمني بأنه ال
زكاة على م��ا ميلكه صندوق الطالب›› .أما
الش��رط الثاني فأن يكون امللك تاما ًّ وعرف
متام امللك بأنه قدرة املالك على التصرف مبا
ميلك تصرفا ً تاما ً دون استحقاق للغير .ثم
...............................

أورد بي��ان حك��م زكاة الضمار ,حيث رجح
الدغيثر وجوب زكاة املال الضمار ،وهو كل
مال غي��ر مقدور االنتفاع به مع قيام أصل
امللك ،كاملال املفقود ،والدين اجملحود وغيره،
ما دامت ش��روط زكاة الع��روض منطبقة
عليه ،ونيته جازمة عل��ى البيع ،وأن عليه
تزكيته عما مضى من الس��نني ،ويقيمها
ف��ي رأس كل حول ،مس��تدال بحديث ابن
عباس  -رضي اهلل عنهما  -أنه قال››:إذا لم
ترج أخذه فال تزكه حتى تأخذه ،فإذا أخذته
فزك عنه م��ا عليه›› .وأم��ا الثالث وهو أن
يبل��غ امل��ال النص��اب وقد أجم��ع العلماء
على هذا الشرط ،وأما النصاب التي تقوم
به��ا ع��روض التج��ارة فرج��ح الدغيثر أن
التقومي يكون بال��ورق النقدي ،ثم يقوم مبا
يقابلها م��ن قيمة الفضة وفيها الزكاة››.
أما الش��رط الرابع فأن يسلم املكلف من
وج��ود املان��ع ،واملانع أن يك��ون على مالك
العقارات املع��دة للتجارة دين ينقص املال
دون النّص��اب ،ومن كان مدين��ا فإن الدين
ينقص من النصاب ،واس��تدلوا أن من كان
ميلك ألفا وعليه ألف ،فهو ليس بغني ،وقد
قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم:-
«فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة
تؤخ��ذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم››.
ثم بني الش��روط اخلاصة ب��زكاة العقارات
املعدة للتج��ارة ،أولها :ني��ة التجارة عند
متلك العقار حوال ً كام�لا ألنه ال يصار إلى
التجارة إال بالنية اجلازمة ،املستمرة احلول
كل��ه ،وتعتبر النية في جمي��ع احلول ألنه
ش��رط أمكن اعتباره ف��ي جميعه فوجب
كالنصاب›› .وثاني ش��روط زكاة العقارات
أن يتملكه��ا بفعل��ه وعلى هذا الش��رط؛
ال تك��ون األعي��ان والبضائ��ع املوروث��ة من
ع��روض التجارة ،ولو نوى بها التجارة حتى
يبيعها ويضعها في أعيان أخرى للتجارة،
فيب��دأ حولها من الش��راء الثان��ي .وثالث
الش��روط ،مض��ي احل��ول من ح�ين متلكه
للبضاع��ة بني��ة التجارة ،ومس��تند ذلك
مال حتّى يحول
عموم حديث ‹›ال زكاة في ٍ
عليه احل��ول›› ،والراب��ع :أن ال تنقص قيمة
العقار اململ��وك بنية التجارة عن النصاب
في احلول كله .ثم حتدث الدغيثر عن صفة
...............................

تق��ومي العق��ارات املعدة للتج��ارة ،وبني أن
يكون التقومي يكون بس��عر الس��وق ،وفي
العق��ارات بالقيمة الس��وقية عند حوالن
احلول ،وتضم إلى املوجودات الزكوية .كما
أورد مس��ألة كثي��را ما حت��دث ،وهي جهل
قيمة العقار املعد للتجارة إذا حال عليها
احلول ،وب�ين أنه من املقرر فقه��ا ً القاعدة
الكبرى«اليقني ال يزول بالشك›› ،وتطبيقا ً
لها فمن جهل قيمة العقار في املنطقة،
أو بواره��ا ،أو ندرة من يحتاج إليها كاملزارع
النائي��ة ،فإن��ه يخ��رج زكاة رأس املال .ثم
حتدث الدغيثر عن زكاة األراضي والعقارات
الكاس��دة ،وبني أن البوار والكس��اد ال مينع
من ال��زكاة ،ما دامت ني��ة صاحبها االجتار
به��ا .وأورد مس��ألة ذكره��ا الش��يخ ابن
عثيم�ين ،فيم��ا لو اش��ترى إنس��ان أرضا
وقت الغالء ولم يجد من يش��تريها منه ال
بقليل وال بكثير ،فهل عليه زكاة في مدة
الكس��اد ،حيث قال يرى بعض العلماء أنه
ال شيء عليه في هذه احلال؛ ألن هذا يشبه
الدين على املعس��ر في عدم التصرف فيه
حتى يتمكن من بيعها ،فإذا باعها حينئذ
قلنا له  :زك لس��نة البيع فقط ،وهذا في
احلقيقة تيس��ير على األمة ،وفيه موافقة
للقواعد؛ ألن هذا الرجل يقول  :أنا ال أنتظر
الزي��ادة أنا أنتظر من يقول  :بع لي ،واألرض

نفسها ليس��ت ماال زكويا في ذاتها حتى
نق��ول :جتب عليك الزكاة ف��ي عينه  .وقد
أفت��ى رحم��ه اهلل بفتوى بطريق��ة إخراج
ال��زكاة من العقارات املع��دة للتجارة حال
كسادها ،فقال الشيخ ابن عثيمني رحمه
اهلل :إن كـان عـند اإلنـس��ان أمـوال ميكن
أن يزكي منها أدى زكاتها من األموال التي
عنده ،وإن لم يكن عن��ده إال هذه األراضي
الكاس��دة ف��إن ل��ه أن يأخذ ربع عش��رها
ويوزعها عل��ى الفقراء إذا كانت في مكان
ممك��ن أن ينتفع بها الفقي��ر ويعمرها ،وإال
فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي
زكاتها فيم��ا بعد إذا باعه��ا ،وتكون هذه
األراض��ي مث��ل الدين الذي عند ش��خص
فقير ال يس��تطيع الوف��اء ،فالزكاة ال جتب
علي��ه إال إذا قبض الدي��ن ،والصحيح أنه
إذا قب��ض الدي��ن م��ن مدين معس��ر فإنه
يزكي��ه س��نة واح��دة فقط ،ول��و كان قد
بقي س��نني كثيرة عن��د الفقير ،وميكن أن
يقال في هذه األراضي التي كس��دت ولم
يج��د من يش��تريها ممكن أن يق��ال :إنه ال
يزكيها إال س��نة واحدة سنة البيع ،ولكن
األحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى
من الس��نوات؛ ألن الفرق بينها وبني الدين
أن ه��ذه ملك بيده ،والدي��ن في ذمة فقير
خربت لكونه أعسر.

مطالبات بفرض زكاة على األراضي الفضاء
املصدر  :جريدة اإلقتصادية
................................................................................................................................

35

محمد عبد احلليم عمر

الزكاة...
عني العدل
و ليست
عقوبة
األغنياء!
املصدر  :جريدة الوطن
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أكد اخلبير االقتصادي املدير الس��ابق ملركز صالح كامل لدراس��ات االقتصاد
اإلس�لامي بجامعة األزهر الدكتور محمد عبداحلليم عمر أن الزكاة ليست عقوبة
على األغنياء وإمنا هي عني العدل لضمان استقرار اجملتمع.
وق��ال عمر ال��ذي كان يتحدث أخيرا في إطار نش��اط املوس��م الثقاف��ي للمجلس
األعلى املصري للش��ؤون اإلس�لامية بالقاهرة إن الزكاة جزء من م��ال األغنياء ميثل
حقا ً للفقراء واحملتاجني من أجل سد حاجاتهم حتى ميكنهم العيش واحلياة ،وبدون
حتقيق ذلك س��وف يختل االس��تقرار في اجملتمع ويحل بدال ً منه التناحر والش��قاق
وهما من أهم أسباب اخلوف والفزع ،وألن وجود أفراد في اجملتمع يعانون اجلوع والبؤس
واحلرمان بجانب وجود إخوة لهم في الوطن أغنياء يؤدي بهم إلى احلقد واحلس��د مما
يدفعهم إلى االعت��داء على األغنياء وأموالهم وينتش��ر االنحراف واإلرهاب والفكر
املتشدد ويعيش اجملتمع كله في حالة خوف وترويع مما يفقد معه األمن ،والزكاة من
أهم األساليب التي حتقق التكافل من أجل سد حاجة احملرومني ,وبذلك فهي تعمل
على استتباب األمن للمجتمع.
وأوضح عمر الزكاة تنطوي على مجموعة من اخلصائص من أهمها أنها الركن
الثالث من أركان اإلس�لام يؤديها املس��لم عبادة هلل عز وجل لنوال البركة من اهلل
عز وجل في املال لقوله تعالى« :وَ َما أَن ْ َف ْقت ُْم ِم ْن َ
ش ْي ٍء َف ُه َو يُخْ لِ ُف ُه» وأنها متثل حقا ً
لمْحَ ْ
وم».
للفقراء واحملرومني لقوله تعالى« :وَ ِفي أ َ ْم َوالِ ِه ْم َحقٌّ لِ َّ
لسائ ِ ِل وَا ُر ِ
وأضاف عمر أن انتظام االقتصاد في أي مجتمع هو من أهم عوامل اس��تقراره
وإش��اعة األم��ن والطمأنينة فيه ،ومقياس جن��اح أي اقتصاد ه��و حتقيقه لكل من
الكفاءة والعدل معاً.
وطرح الدكتور عمر عدة مقترحات لتفعيل دور الزكاة في حتقيق األمن اجملتمعي
ومنها اجلانب املؤسسي ،وقال :األصل أن تقوم احلكومات بدورها وواجبها نحو الزكاة
ً
وحتصي�لا وصرفا ً من خالل مؤسس��ة مركزية ومؤسس��ات فرعية في األقاليم
إدارة
مش��كلة من عناصر حكومية وش��عبية ،ولكن ملا كان ذلك غير مطبق في الكثير
من الدول اآلن ,لذلك نقترح إنش��اء صناديق لل��زكاة لدى فئات اجملتمع الصغير مثل
صن��دوق الزكاة لعائلة كبيرة ف��ي محل العمل أو في العم��ارات الكبيرة أو احلي أو
القرية واجلمعيات األهلية جلمع الزكاة وصرفها محليا ً على فقراء احلي مما يس��اعد
على اس��تقرار األمن في هذه اجملتمعات ،أما بالنسبة للجانب اإلداري فيكون بوجود
من��دوب مقيم عالم بأحكام الزكاة يقوم مبقابلة املزكني وإعداد بطاقة تعامل لكل
م��زك إلى جانب تعيني مندوبني جلذب املزكني مبكافأة ،ثم إعداد تقارير وقوائم مالية
لتحصي�لات الزكاة وصرفه��ا واإلعالن عنها للمزكني وغيرهم .ودعا عمر إلى نش��ر
الوع��ي واإلعالم بأهمية ال��زكاة دينيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً بواس��طة رجال الدعوة
وامللصقات والنش��رات وإعداد كتيبات فيها معلوم��ات مختصرة حول كيف تزكي
مال��ك؟! وعقد اجتماعات وندوات ومحاضرات للتوعية بالزكاة حتى يتم تفعيل دور
ال��زكاة ف��ي احلد من الفقر واحلاجة مبا يؤدي إلى إش��باع حاج��ات الفقراء واحملتاجني
فتطمئن نفوسهم وينعمون باألمن االقتصادي ويحفظون لألغنياء املودة واحملبة مبا
يجعل اجلميع يعيش في أمان ويتحقق األمن االجتماعي.

................................................................................................................................
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اإلمارات تتطلع
للضرائب
كمصدر جديد
للدخل

منو وتطور عمراني هائل تشهده دولة اإلمارات

والغاز وأرباح الش��ركات والرس��وم ش��كلت نحو
تتخذ دولة اإلمارات العربية املتحدة خطوات  71في املائة من إجمالي اإليرادات فيما ش��كلت
جدي��دة لزي��ادة دخلها م��ن مواطنيه��ا األغنياء اإليرادات من الرسوم اجلمركية  29في املائة.
الذي��ن اعتادوا على العيش معفيني من الضرائب ول��دى دبي عجز متوقع مليزانية  2010يبلغ س��تة
وه��ي حت��اول التعافي م��ن االنهي��ار العقاري في مليارات درهم أي اثنني ف��ي املائة من الناجت احمللي
العام املاضي وفقاع��ة األصول،آخذة في االعتبار اإلجمالي بارتفاع عن عج��ز  2009يبلغ  4.2مليار
س��معتها كمركز للضرائ��ب املنخفضة ،وحتى درهم .لكن تفاصيل أرقام  2010غير متاحة.
ال تبع��د األجانب ،ف��إن اإلمارات ترك��ز على زيادة وفي الوقت نفس��ه ،ف��إن الدولة ت��درك جيدا ً أن
الضرائ��ب غي��ر املباش��رة ،وتقاوم ف��رض ضرائب ف��رض مزيد من اإلج��راءات الضريبي��ة الواضحة
ضرائ��ب على الش��ركات ودخل األف��راد وضريبةمباشرة على مواطنيها في الوقت احلاضر.
وتواج��ه إمارة دب��ي موقف �ا ً صعبا ً فيم��ا يتعلق القيم��ة املضاف��ة أو ضريب��ة عقارية  -س��يدفع
بامليزانية ،واضطرت ش��ركاتها احلكومية املثقلة األجانب للرحيل بأنشطتهم.
بالديون لبيع أصول لس��داد مستحقات الدائنني وقال ضاحي خلفان متيم رئيس جلنة ميزانية دبي
وبصفة خاصة مجموعة دبي العاملية التي تبلغ الش��هر املاضي إن��ه كمواطن وحتى كمس��ؤول
يريد ترك كل شيء على حاله .وأضاف أنه يريد أن
ديونها  39.9مليار دوالر.
وق��ال فيلي��ب دوبا-بانتاناس��ي كبي��ر اخلب��راء تكون دبي أرخص مدينة في املنطقة.
االقتصادي�ين لدى س��تاندرد تش��ارترد «ميكن أن ولكن ال تزال هناك عالمات على س��عي احلكومة
تش��كل ضرائب إضافي��ة صغيرة غير مباش��رة إليجاد وسائل جديدة لدعم دخلها.
خط��وة إلى األمام حتى إذا لم تترجم إلى مصادر وخفضت اإلمارات ثال��ث أكبر مصدر للنفط في
العالم دعم الوقود مرتني في  ،2010وقال مسؤول
مهمة إليرادات احلكومة».
وأضاف «ارتفعت رس��وم انتظار الس��يارات بنحو نفطي إن أسعار البنزين ميكن أن ترتفع مرة أخرى
املثلني منذ أش��هر قليلة مضت ،ونشهد خفضا ً هذا الش��هر مع حت��رك احلكومة خلف��ض الدعم
الذي يش��كل عبئا ً على امليزانية .ونفت ش��ركة
في دعم البنزين بحوالي  50في املائة».
وانخفض دعم أن��واع الوقود األخ��رى أيضاً ،وتدر بترول أبوظبي الوطنية احلكومية أن يكون هناك
الرسوم اخملتلفة الجناز املعامالت إيرادات للحكومة قرار مبثل هذا التحرك.
وق��ال جياس جوكن��ت رئيس البح��وث لدى بنك
وتعمل بشكل فعال كضرائب مخفية.
ولك��ن إق��رار ف��رض ضرائ��ب بش��كل صري��ح أبوظب��ي الوطن��ي «يس��ير ف��رض رس��وم عل��ى
سيش��كل حتوال ً حادا ً في االجتاه حيث تس��تخدم الطرق ورس��وم أخرى جنبا ً إلى جن��ب مع تطوير
دبي إعفاءاتها الضريبية كوسيلة جلذب أنشطة البنية التحتية واخلدمات وميكن أن تش��كل هذه
األعم��ال إلى املنطق��ة وتقوي��ة وضعها كمركز اإلجراءات مصدرا ً إليرادات مرتفعة مستدامة».
وأضاف «وتق��وم أبوظبي أيض �ا ً بتركيب عدادات
مالي شرق أوسطي.
وتظه��ر أخر بيانات متاحة ع��ن ميزانية دبي منذ لرسوم انتظار السيارات في وسط املدينة .وميكن
 2009أن اإليرادات غير الضريبية ،وتشمل النفط أن ي��در هذا اإلج��راء دخالً كبيرا ً إضاف��ة إلى زيادة
أسعار البنزين».
...............................

وفي دبي ،مت إدخال رسوم الطرق في  ،2007ورفعت
السلطات رس��وم انتظار السيارات بنحو املثلني
إل��ى درهم�ين ( 0.55دوالر) للس��اعة األول��ى في
مارس/آذار املاضي.
وقالت حكومة اإلمارات في أواخر  2009إن جميع
املقيمني ،ويقدر عددهم بنحو  4.6مليون شخص
يجب عليهم احلص��ول على بطاقات هوية حيث
تتكلف البطاقة الواحدة للش��خص البالغ 100
درهم مما يعني إيرادات تبلغ  125مليون دوالر.
ويقول مقيمون إن احلكومة رفعت الضرائب على
إيجارات املس��اكن ،وزادت الش��رطة من الكمائن
لضبط السرعات واخملالفات على الطرق .ونشرت
دب��ي  50س��يارة دوري��ة لتوقيف مخالف��ي املرور
والسيارات ذات التراخيص املنتهية.
وقالت ش��اهني ش��اهيني ،وهي صاحبة ش��ركة
صغيرة لرعاي��ة احليوانات األليفة ،إنها س��تغادر
البالد إذا مت فرض ضرائب.
وأضافت «كان العمل واملعيش��ة بدون الضرائب
ه��و ما دفعني إلنش��اء ش��ركتي هن��ا ،وهذا هو
السبب الرئيسي وراء انتقال املواطنني إلى دبي».
وفي الوقت احلاضر م��ن املتوقع أن يتمثل املصدر
الرئيس��ي ألموال جديدة في بيع أص��ول وإصدار
س��ندات .وتتطل��ع مجموعة دب��ي العاملية أكبر
مدين في دبي لبي��ع أصول ثمينة تصل إلى 19.4
مليار دوالر لسداد مستحقات الدائنني.
وميكن أن يؤدي التحرك بش��كل أس��رع من الالزم
لف��رض ضرائب مباش��رة على الش��ركات وعلى
دخ��ل األفراد أو ضرائب قيمة مضافة إلى اإلخالل
بالتوازن السياس��ي بني اإلمارات الس��بع املكونة
لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة حي��ث أن أي
مقت��رح إلمارة يجب أن تتبناه بقية اإلمارات وفقا ً
للقوانني احلالية.
املصدر  :منتدى اإلمارات اإلقتصادي

................................................................................................................................
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إعداد /حسني عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشئون الدولية
في هذا العدد من نشرة الزكاة والدخل وفي كل عدد نفتح هذه النافذة لنطل منها على
العال��م  ،عاملنا هو اإلدارات الضريبية احلديثة والنظم واألس��اليب واإلجراءات األفضل
املطبقة عاملياً ،وألن مصلحة الزكاة والدخل على درب التطور والتحديث املستمر فإننا
نس��تهدف 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

شركات االستثمار
والصناديق
املفتوحة

وكيف يتم

التعامل معها
ضريبياً ()2

أهمي��ة موض��وع ش��ركات وصناديق
االس��تثمار في االقتصاد احلدي��ث ولعدم
وض��وح كافة التفاصيل بش��أنها ناهيك
عن كيفي��ة التعامل الضريبي معها فقد
خصصنا نافذة العدد السابق وهذا العدد
له��ذا املوضوع .وحيث أن القس��م األكبر
من ش��ركات وصناديق االس��تثمار  ،عددا ً
وحج��م أصول ،تقع ف��ي الواليات املتحدة
األمريكي��ة ،وحي��ث أن القوانني الضريبية
األمريكي��ة واضحة في كيفي��ة التعامل
معها فإننا س��نعرض ه��ذا املوضوع كما
يت��م التعامل معه في الواليات املتحدة ال
لشيء اال كحالة عملية لغرض التوضيح
ونقل املعلومة.
لقد تطرقنا في العدد السابق إلى األنواع
اخملتلف��ة لش��ركات االس��تثمار ،وتنظيم
الصناديق املفتوحة ،وهيكلها ،وكيف يتم
...............................

صاالت تداول األسهم تشهد عودة املستثمرين

إنش��اء الصناديق املفتوحة ،واملس��اهمني
في الصناديق املفتوحة ،وكيانات الصناديق
املفتوحة ومقدمي اخلدمات فيها .أما في
ه��ذا العدد فنس��تعرض كيفية تس��عير
الصن��دوق :صافي قيمة األص��ل وعملية
التس��عير ،والسمات الضريبية للصناديق
وكيفية التعامل الضريبي معها.
تس��عير الصندوق  :صافي قيمة األصل
وعملية التسعير
مبوج��ب النظ��ام ف��ي الوالي��ات املتح��دة
األمريكية ،يستطيع املستثمرون إسترداد/
بيع اسهمهم في الصندوق املفتوح في اي
يوم عمل .وعليه فإن االسهم في الصناديق
املفتوحة هي اس��تثمارات مسيلة بدرجة
كبيرة .كما جتيز بعض شركات االستثمار
للمستثمر حتويل استثماراته إلى صندوق
آخر من نفس الفئة ( اس��تبدال األسهم).
تق��وم صناديق االس��تثمار بعمليات البيع
واالس��ترداد والتبادل للمستثمرين كعمل
يومي عادي ويتأكد الصندوق من التسعير
الصحيح جلميع العمليات.
يع��رف س��عر اس��ترداد الس��هم بصافي
قيم��ة األصل .تعني عب��ارة «صافي قيمة
األص��ل» القيمة الس��وقية اجلارية جلميع
أصول الصن��دوق ناقص اخلصومات (مثال:
مصاريف الصندوق) مقسوما ً على إجمالي
عدد األسهم .يضمن هذا االحتساب سعر
واحد جلميع أس��هم الصندوق .يستطيع

املس��اهم معرف��ة قيم��ة أس��همه ف��ي
الصندوق بضرب صافي قيمة األصل بعدد
أس��همه .يقضي قانون احت��ادي بأنه على
صناديق االستثمار احتساب صافي قيمة
األصل م��ر ًة واحدة كل يوم عمل على أقل
تقدير.
س��عر ش��راء الس��هم هو صاف��ي قيمة
األصل زائد أي رس��م على البيع .ويقضي
قانون س��نة 1940م بأن س��عر الش��راء أو
االس��ترداد/البيع ه��و الس��عر التالي بعد
استالم معاملة املستثمر .أي أن الطلبات
التي يتم استالمها قبل الساعة الرابعة
مس��ا ًء تكون بالس��عر ال��ذي يتحدد في
نف��س الي��وم الس��اعة الرابع��ة مس��ا ًء،
أم��ا الطلبات الت��ي يتم اس��تالمها بعد
الس��اعة الرابعة مس��ا ًء فتكون بالسعر
الذي يتحدد الس��اعة الرابعة مس��ا ًء في
يوم العمل التالي.
يج��ب أن تعك��س صاف��ي قيم��ة األصل
القيمة اجلارية لس��ندات الصندوق .تتحد
قيمة هذه السندات وفقا ً لسعر السوق
ف��ي حال��ة توفر س��عر س��وق ملث��ل تلك
السندات ،وفي حالة عدم توفر سعر سوق
فيتم حتديد القيمة بنية حسنة.
مثال عن حتديد سعر السهم:
صن��دوق ميلك أس��هم بقيم��ة  6مليون
دوالر.
خصوم الصندوق تساوي  60.000دوالر.

................................................................................................................................
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عدد أس��هم املس��اهمني ف��ي الصندوق
نصف مليون سهم
س��عر الس��هم ( صافي قيم��ة األصل) =
( 11.88 = 500.000 / ) 60.000 - 6000.000دوالر.
تكون أسعار األسهم متوفرة على معظم
املواق��ع املالي��ة الرئيس��ة وف��ي صفحات
األسهم في معظم الصحف الكبيرة.
تق��وم معظ��م الصنادي��ق ف��ي الواليات
املتح��دة بتس��عير أس��همها الس��اعة
الرابع��ة عص��را ً بتوقي��ت ش��رق الواليات
املتحدة عندما يغلق س��وق األس��هم في
نيويورك .يحصل الصن��دوق منوذجيا ً على
س��عر س��نداته من مقاول خاص ببيانات
الس��وق والذي هو عبارة عن شركة تقوم
بتجميع أس��عار س��ندات متعددة .ويقوم
املدقق��ون املتخصص��ون ف��ي الصندوق
بالتحقق الداخلي من األس��عار املستلمة
بإخضاعها إلجراءات رقابة مختلفة .وفي
حاالت كثي��رة تس��تعمل الصناديق أكثر
من جهة للحصول على خدمات التسعير
س��واء لضم��ان الدقة أو للحص��ول على
أس��عار س��ندات متنوع��ة يحتف��ظ بها
الصندوق في محفظته.
تقوم صناديق االس��تثمار بنش��ر البيانات
اخلاص��ة بصافي قيمة األصل واملعلومات
األخرى بعد أن تكمل علمية التسعير في
الساعة السادسة مسا ًء تقريباً.
الس��مات الضريبية للصناديق وكيفية
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التعامل الضريبي معها
تخضع صناديق االس��تثمار ف��ي الواليات
املتح��دة لقواعد ضريبية خاصة واردة في
الفص��ل الفرعي ( م ) م��ن نظام اإليرادات
الداخلي��ة .وخالف��ا ً ملعظم الش��ركات ال
تخضع صناديق االس��تثمار للضريبة عن
الدخل واألرباح الرأسمالية على مستوى
الكيان ش��ريطة حتقق متطلبات محددة
في إجمالي الدخل ،واألصول والتوزيع.
للتأه��ل كـ «ش��ركة اس��تثمار منظمة»
مبوج��ب الفص��ل الفرع��ي (م) م��ن نظام
اإليرادات الداخلية األمريكي يجب أن تكون
نس��بة ال تقل عن  %90م��ن إجمالي دخل
الصندوق متحققة م��ن مصادر محددة
تش��مل أرب��اح أس��هم ،وفائ��دة ،ودفعات
متعلق��ة بق��روض س��ندات ،ومكاس��ب
(أرب��اح رأس��مالية) من بي��ع أو تصرف آخر
بالس��ندات أو العم�لات األجنبية .إضاف ًة
إلى ذلك ،في نهاية كل ربع سنة ضريبية
للصندوق يجب أن تكون نسبة ال تقل عن
 %50م��ن قيمة إجمالي أص��ول الصندوق
مؤلف��ة م��ن نقد ،وبن��ود نقد ،وس��ندات
حكومي��ة ،وس��ندات صنادي��ق أخ��رى،
واستثمارات في سندات أخرى والتي فيما
يتعل��ق بجهة اإلص��دار ال متثل أكثر من
 %5من أص��ول الصندوق وال أكثر من %10
م��ن الس��ندات التي يحق له��ا التصويت
جلهة اإلصدار .كما ال يجوز استثمار أكثر

................................................................................................................................

من  %25من أصول الصندوق في س��ندات
جهة إصدار واحدة (باس��تثناء الس��ندات
احلكومية وس��ندات صناديق أخرى) ،أو في
سندات( باستثناء سندات صناديق أخرى )
جهتي إصدار اثنتني أو أكثر يسيطر عليها
الصندوق ومتارس جتارة وأعمال متشابهة،
أو في سندات ش��ركة تضامن أو أكثر من
تلك املؤهلة للتداول العام في أسهمها.
إذا حقق الصندوق ش��روط إجمالي الدخل
واألص��ول وبالتال��ي تأه��ل كـــ «ش��ركة
اس��تثمار منظم��ة» عندئ��ذ ال يخض��ع
الصن��دوق للضريب��ة ع��ن دخل��ه وأرباحه
الرأس��مالية ش��ريطة أن ي��وزع نس��بة ال
تق��ل عن  %90م��ن دخله ( ما ع��دا صافي
األرباح الرأسمالية) كل سنة .ويجوز له أن
يحتفظ بنس��بة قد تصل إل��ى  %10من
دخله وجمي��ع األرباح الرأس��مالية لكن
يخضع الدخل احملتفظ به ألسعار ضريبة
الش��ركات النظامية .لذلك بش��كل عام
ت��وزع صناديق االس��تثمار جوهري��ا ً جميع
دخلها وأرباحها الرأسمالية كل سنة.
يفرض نظ��ام اإليرادات الداخلية األمريكي
أيضا ً ضريبة خاصة  excise taxبسعر %4
على شركات االستثمار املنظمة (صناديق
االس��تثمار) ما لم يوزع الصندوق بحلول
 31ديسمبر من السنة التقوميية نسبة ال
تقل عن  %98من دخله العادي املكتس��ب
ف��ي الس��نة التقوميي��ة ،و  %98من صافي
أرباحه الرأس��مالية املكتسبة خالل فترة
ال��ـ  12ش��هر املنتهي��ة ف��ي  31أكتوب��ر
م��ن الس��نة التقوميية .تس��عى صناديق
االس��تثمار منوذجيا ً لتجنب هذه الضريبة
بأن تختار توزيع دخلها كل سنة.
أنواع التوزيعات
تق��وم الصنادي��ق بنوع�ين م��ن التوزي��ع
للمس��اهمني تخض��ع للضريب��ة :أرب��اح
أسهم عادية ومكاسب رأسمالية.
تأتي توزيعات أرباح األسهم بشكل رئيس
من الفائدة وأرباح األس��هم املكتسبة عن
السندات التي حتويها محفظة الصندوق
وم��ن صافي املكاس��ب قصيرة امل��دة ( إذا
وج��دت) بعد تس��ديد املصاري��ف من قبل
الصندوق .ه��ذه التوزيعات يجب أن يصرح
...............................

عنها املس��تثمر في إقراره الضريبي وهي
تخض��ع للضريبة وفق��ا ً للس��عر العادي
الذي ينطبق على املس��تثمر .قانون سنة
 2003خفض س��عر الضريبة األعلى على
الدخل من «أرباح أس��هم مؤهلة» محددة
إل��ى  ،%15وق��د مت متدي��د ه��ذا التخفيض
حتى س��نة  .2010وقد تتأهل بعض أرباح
األس��هم التي يوزعها الصندوق لس��عر
الضريبة اخملفض.
توزيع��ات املكاس��ب الرأس��مالية طويلة
امل��دة متث��ل صافي املكاس��ب للصندوق،
إذا وج��دت ،م��ن بيع الس��ندات التي أبقى
عليه��ا في محفظته ملدة تزيد عن س��نة
واح��دة .قانون س��نة  2003خف��ض أيضا ً
الضريب��ة عل��ى املكاس��ب الرأس��مالية
طويلة املدة التي يدفعها املس��اهمون في
الصندوق ،وتخضع هذه املكاسب بشكل
عام للضريبة بس��عر  %15على الرغم من
انطباق سعر أقل على بعض املكلفني.
املس��تثمرون في الصندوق هم املسئولون
ف��ي النهاي��ة ع��ن تس��ديد الضريبة عن
حصصهم في مكاس��ب الصندوق سوا ًء
اس��تلموا هذه التوزيعات نق��دا ً أو أعادوا
اس��تثمارها على شكل أس��هم إضافية
في الصندوق .ملس��اعدة املستثمرين في
الصنادي��ق عل��ى معرفة اآلث��ار الضريبية
املترتب��ة عل��ى اإلي��رادات الت��ي حتققه��ا
استثماراتهم تطلب أنظمة السوق املالي
األمريكي من الصناديق اإلفصاح وبشكل
ثاب��ت عن عائدات ما بعد الضريبة لفترة
س��نة واحدة ،خمس و عشر سنوات .يتم
ع��رض عائدات ما بع��د الضريبة وكذلك
عائدات م��ا قبل الضريبة في املنش��ورات
اخلاصة بطريقتني:
• عائدات م��ا بعد الضرائب ع��ن توزيعات
الصندوق فقط (قبل التسييل).
• عائدات م��ا بعد الضرائب ع��ن توزيعات
الصن��دوق واس��ترداد مفت��رض ألس��هم
الصندوق (تسييل مفترض).
أنواع عمليات املساهمني في الصندوق
اخلاضعة للضريبة
املستثمر الذي يبيع أسهمه في الصندوق
يحقق مكاسب أو خسائر في سنة البيع،
...............................

الصناديق اإلستثمارية تدخل ضمن اإليرادات الزكوية

وكذلك أيضا ً عند اس��تبدال األسهم بني
الصناديق في نفس اجملموعة.
يخض��ع املس��تثمر للضريب��ة ع��ن أي��ة
مكاس��ب رأسمالية متحققة له من بيع
حصص له في الصن��دوق ،كما هي احلالة
متاما ً عند بيع أسهم أو سندات من أي نوع
ميتلكها .اخلس��ائر الرأسمالية الناجتة عن
بيع واستبدال احلصص في الصندوق ،مثل
أية خس��ائر رأس��مالية من االس��تثمارات
األخ��رى ،يجوز إطفائها من أية مكاس��ب
رأسمالية متحققة في السنة احلالية أو
السنوات الالحقة.
قيمة املكاس��ب أو اخلس��ائر الرأس��مالية
للمس��اهم في أس��هم الصندوق تتحدد
على أس��اس الفرق بني «أس��اس تكلفة»
األس��هم ( بشكل عام س��عر الشراء وأي
حتمي��ل عل��ى س��عر الش��راء س��واء كان
الش��راء نقدا ً أو عن طريق إعادة اس��تثمار
أرب��اح أس��هم موزعة) وس��عر البيع .توفر
كثير من الصناديق معلومات عن أس��اس
التكلفة للمساهمني أو حتسب املكاسب
أو اخلسائر الرأسمالية لألسهم املباعة.
الصناديق املعفاة من الضريبة
تدف��ع صنادي��ق الس��ندات املعف��اة أرباح
األس��هم م��ن الفائ��دة املتحقق��ة م��ن
سندات البلديات  .Municipal bondsهذا
الدخل يعفى م��ن ضريبة الدخل االحتادية،
وف��ي بعض احل��االت من ضرائ��ب الواليات

والضرائ��ب احمللي��ة .تس��تثمر الصنادي��ق
املعفاة من الضريبة في سندات البلديات
قصيرة املدة أو ف��ي أي أدوات معادلة وهي
توزع أرباح أس��هم من فوائد معفاة .على
الرغم م��ن أن الدخل من ه��ذه الصناديق
بش��كل عام معفى م��ن الضريبة ،يجب
على املستثمر إظهاره في إقراره الضريبي.
وتوف��ر الصناديق املعفاة ه��ذه املعلومات
للمس��تثمرين ف��ي بيانات نهاية الس��نة
وتق��وم الصناديق منوذجيا ً بش��رح كيفية
معاجل��ة أرباح األس��هم املوزع��ة املعفاة
م��ن الضريبة في كل والي��ة من الواليات.
قد تخض��ع للضريب��ة االحتادي��ة البديلة
الدنيا أجزاء من الدخل املكتسب من قبل
الصنادي��ق املعف��اة فيما يتعل��ق ببعض
املكلفني.
ونكون ق��د غطينا في ه��ذا العدد كيفية
تس��عير الصن��دوق  :صافي قيم��ة األصل
وعملي��ة التس��عير ،والس��مات الضريبية
للصناديق وكيفية التعامل الضريبي معها،
بع��د أن غطينا في العدد الس��ابق األنواع
اخملتلف��ة لش��ركات االس��تثمار ،وتنظيم
الصناديق املفتوحة ،وهيكلها ،وكيف يتم
إنش��اء الصناديق املفتوحة ،واملس��اهمني
في الصناديق املفتوحة ،وكيانات الصناديق
املفتوح��ة ومقدمي اخلدم��ات فيها .وإلى
اللقاء في العدد القادم إنشاء اهلل.
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القضية الزكوية
والضريبة
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م��ن ضمن أهداف مصلح��ة الزكاة والدخل اإلس��هام
الفعال في إثراء املعرفة بكافة القواعد املطبقة لربط
وحتصيل الضريب��ة والزكاة على ع��روض التجارة ،ومن
الطرق التي تس��اهم في حتقي��ق هذا الهدف هو عرض
ما انتهت إليه بعض القضايا الزكوية والضريبية أمام
جلان االعتراض االبتدائية واالستئنافية

................................................................................................................................
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اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية،
االثنني املواف��ق 1429/3/23ه��ـ؛ وذلك للنظر
في االس��تئناف املقدم م��ن مصلحة الزكاة
والدخ��ل (املصلحة) على قرار جلنة االعتراض
االبتدائي��ة الزكوي��ة الضريبي��ة الثانية رقم
( )17لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي
أجرت��ه املصلح��ة على مؤسس��ة (املكلف)
لعام��ي 2003م و2004م .ودرس��ت اللجن��ة
القرار االبتدائي املس��تأنف ،وم��ا جاء مبذكرة
االستئناف املقدمة :
الناحية الشكلية
أخطرت جلن��ة االعت��راض االبتدائية الزكوية
الضريبي��ة الثاني��ة املصلحة بنس��خة من
قرارها رقم ( )17لعام 1427هـ مبوجب اخلطاب
رق��م ( )2/90وتاريخ 1427/7/29ه��ـ ،وقدمت
املصلحة استئنافها املقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )3/1533وتاري��خ 1427/8/6هـ ،وبذلك
يكون االستئناف املقدم من املصلحة مقبوال
من الناحية الشكلية لتقدميه من ذي صفة
خالل املهلة النظامية ،مس��توفيا الش��روط
املنص��وص عليها ف��ي الالئح��ة التنفيذية
لنظام ضريبة الدخل.
الناحية املوضوعية
قضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثانيا)
من��ه بتأيي��د اعتراض املؤسس��ة عل��ى بند
التسهيالت البنكية طبقا للحيثيات الواردة
بالقرار.
وقد استأنفت املصلحة هذا البند من القرار
فذكرت أن إضافة هذه التس��هيالت البنكية
إلى الوعاء الزكوي مت��ت بنا ًء على مالحظات
دي��وان املراقب��ة العام��ة باعتباره��ا أم��واال
مس��تفادة ،وذكرت أنه استقر قضاء اللجنة
االستئنافية على إضافتها إلى الوعاء الزكوي
وفقا ملقتضى الفتاوى الشرعية رقم 2/2384
لع��ام 1406هـ ،ورق��م  18497لعام 1408هـ،
ورق��م  22665لعام 1424ه��ـ ،إضافة إلى أن
املكل��ف أقر في اعتراضه بأنه في الس��نوات
األخي��رة ( )2004 ،2003 ،2002لم يتم س��داد
أي من مبالغ هذه التس��هيالت ،وإمنا مت سداد
اخلدم��ات اخلاصة بها (الفوائ��د)؛ ما يعني أن
القرض ما زال في ذمة املكلف.
...............................

الضريبة أو الزكاة حق مشروع يجب حتصيله من األغنياء لصالح الفقراء

وبعد إطالع املكلف على استئناف املصلحة
أفاد بأنه يتمسك مبا تضمنه القرار االبتدائي
املس��تأنف م��ن حيثي��ات؛ وذل��ك أن ه��ذه
التس��هيالت قصيرة األجل مت اس��تخدامها
لتغطي��ة النفق��ات اخلاص��ة باملش��اريع ،أي
أنها تدخل ف��ي عمليات التش��غيل اخلاصة
باملؤسس��ة ،ونتيج��ة التش��غيل ربح��ا أو
خس��ارة دخلت في وعاء الزكاة ،كما أن هذه
التس��هيالت لم تُس��تخدم في شراء أصول
جدي��دة أو أي إضاف��ات عل��ى األص��ول أو أي
توسعات رأس��مالية ،حيث إن اإلضافات إلى
األصول في عامي 2003م و2004م مت متويلها من
النقدية احملصلة من األصول املباعة ،وبالتالي
فإن هذه التسهيالت ال تدخل في وعاء الزكاة
حسب الفتوى الشرعية رقم  2/2384وتاريخ
1406/10/30هـ ،التي صدر بنا ًء عليها تعميم
املصلحة رقم  6/147بتاري��خ 1408/2/18هـ،
ال��ذي يؤكد عدم فرض ال��زكاة على القروض
إطالقا إال إذا استخدمت في أعمال توسعية،
كما أن هذه التس��هيالت يتم اس��تخدامها
في متويل رأس املال العامل ،أي متويل النشاط
الرئيس للمؤسسة خالل العام ،وذلك بسبب
تأخر صرف املس��تخلصات ،ويؤكد ذلك بيان
اإليرادات املس��تحقة للمؤسس��ة عن عامي
2003م و2004م ،وقب��ل نهاي��ة احلول لم يكن
موجودا منها أي نقدية في حوزة املؤسس��ة
يستوجب إخضاعها للزكاة .ومما ذكر يتضح

أن هذه التس��هيالت قصي��رة األجل لم يحل
عليها احلول لكي يستوجب دفع زكاة عنها،
وإمنا اس��تخدمت في متويل رأس املال العامل،
وه��ذا يتوافق مع الفتوى الش��رعية الصادرة
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برقم  22665وتاري��خ 1424/4/15هـ واملبلغة
لوزي��ر املالية بخط��اب س��ماحة مفتي عام
اململكة برقم  2/4999وتاريخ 1424/4/17هـ،
الت��ي تضمنت أن املال املقترض إذا حال احلول
على كل��ه أو بعض��ه قبل إنفاق��ه فما حال
علي��ه احلول منه وجبت فيه ال��زكاة .كما أن
هذه التسهيالت قصيرة األجل عبارة عن جارٍ
مدين وضمان��ات بنكية واعتمادات حس��ب
حاجة املؤسس��ة إليها .ولم تس��تخدم في
متويل ش��راء أصول جديدة أو إضافة نش��اط
أو أي توسعات رأس��مالية ،وما يؤكد ذلك أن
اإلضافات إل��ى األصول في عام 2003م كانت
مببلغ  444.299رياال واالس��تبعادات 670.115
ري��اال وإضاف��ات ع��ام 2004م كان��ت مبل��غ
 201.940ري��اال ،واالس��تبعادات 1.066.025
ري��اال ،أي أن اإلضاف��ات أقل من االس��تبعادات؛ ما يعني
أن اإلضاف��ات مت متويله��ا م��ن النقدي��ة احملصل��ة م��ن
االس��تبعادات .وقدم املكلف تعزيزا لوجهة نظره صورة
م��ن اتفاقية مخالص��ة نهائية وإبراء ذم��ة تبادلية بني
وكيل الورثة والبنك بتاريخ 2004/4/18م عن التسهيالت
املمنوحة للمؤسسة بتاريخ 2003/6/28م ،وبالتالي فإن
مدة هذه التس��هيالت عشرة ش��هور وبهذا ال يستحق

................................................................................................................................
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التسهيالت البنكية جتب فيها الزكاة بشروط

زكاة عن عام 2004م.

رأي اللجنة
بع��د اط�لاع اللجنة على الق��رار االبتدائي ،وعلى
االس��تئناف املق��دم ،وم��ا قدم��ه الطرف��ان م��ن دفوع
ومس��تندات ،تب�ين للجنة أن محور االس��تئناف يكمن
في طلب املصلح��ة إضافة التس��هيالت البنكية إلى
الوع��اء الزكوي للمكل��ف تطبيقا للفتاوى الش��رعية
على اعتبار أن هذه التس��هيالت أموا ٌل مس��تفادة حال
عليها احلول ،في حني يتمس��ك املكل��ف بعدم إضافة
هذه التس��هيالت إل��ى الوع��اء بدعوى أن هذه
التسهيالت مس��تخدمة في متويل
رأس املال العامل ولم تستخدم في
ش��راء أص��ول ثابتة ،إضاف��ة إلى أن
هذه األموال ل��م يحل عليها احلول،
وبالتالي ال جتب فيها الزكاة تطبيقا
للفتوى رقم  22665لعام 1424هـ.
وت��رى اللجن��ة أن األس��اس ف��ي
معاجل��ة القروض لغرض احتس��اب
الوع��اء الزكوي يتمث��ل في أنه جتب
الزكاة على القروض عند احتس��اب
الوعاء الزكوي للمقرض واملقترض؛
لكونهم��ا جه��ات ذات ش��خصية
معنوي��ة وذم��ة مالي��ة مس��تقلة
حتى ولو كان هن��اك عالقة ملكية
مباشرة أو غير مباشرة بني املقرض
واملقترض ،فبالنس��بة إلى املُقرض
فإن عرض الق��رض كرصيد في القوائم
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املالي��ة للمقرض يعني أن ه��ذا القرض ميثل
دين��ا عل��ى مل��يء إذا ل��م يظهر ف��ي قائمة
الدخ��ل ما يثبت إعدام��ه ،وبالتالي جتب فيه
ال��زكاة باعتباره دينا مرجو األداء .وبالنس��بة
إل��ى املقترض ف��إن عرض الق��رض في قائمة
املركز املال��ي للمقترض يعني أن هذا القرض
ميثل أح��د مص��ادر التموي��ل األخرى ش��أنه
ش��أن رأس امل��ال إذا كان القرض طويل األجل
(ويقصد بالقرض طوي��ل األجل ذلك القرض
الذي يبق��ى في ذمة املقرض مل��دة عام مالي
أو ال��دورة التجاري��ة أيهم��ا أط��ول) ،ويعامل
معامل��ة الق��روض طويل��ة األج��ل 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
وق��د طلبت اللجنة من (املكلف)
أثن��اء جلس��ة االس��تماع تزويده��ا
باالتفاقي��ة املوقع��ة م��ع البن��ك
بخصوص هذه التسهيالت البنكية
وبيان يوضح مقدارها ،واحلركة التي
ط��رأت عليها ،ومقدار ما مت س��داده
وتواري��خ الس��داد ومنحت��ه املهلة
التي طلبها ،وقد انتهت املهلة دون
أن يق��دم البيانات املطلوبة مكتفيا
بتقدمي صورة من اتفاقية مخالصة
نهائي��ة وإبراء ذم��ة تبادلية موقعة

................................................................................................................................

مع بنك الرياض بتاريخ 2004/4/18م،
وق��د تضمن��ت ه��ذه االتفاقي��ة
ف��ي البن��د ثاني��ا «أن الط��رف األول
(البن��ك) يب��رئ ذمة الط��رف الثاني
(املكلف) إب��را ًء تاما من أية مطالبة
أو مخاصم��ة بخص��وص تعامل��ه
مع الطرف األول بف��رع بريدة ،وهذه
اخملالصة وإب��راء الذمة خاصة فقط
مبديوني��ة الط��رف الثان��ي للطرف
األول نتيجة تعامله مع البنك ،وهذا
اإلبراء ال ينصرف أثره إلى أي مديونية
أخ��رى يَثب��ت مس��تقبال انش��غال
ذمة الطرف الثان��ي بها لدى أي من
ف��روع الط��رف األول داخ��ل اململكة
العربية السعودية وخارجها» ،وترى
اللجنة أن اتفاقية اخملالصة املش��ار
إليها خاص��ة بتعامالت املكلف مع
أح��د فروع البن��ك ،وبالتالي فإنها ال
تفي بالغرض ،وبع��د اطالع اللجنة
عل��ى القوائ��م املالي��ة للمكل��ف
للس��نوات من 2002م حتى 2004م
يتبني أن رصيد التسهيالت البنكية
للس��نوات الث�لاث بقي ثابت��ا عند
مبل��غ  15.159.304/27ري��ال ،وبن��ا ًء
عليه يتض��ح أن هذه التس��هيالت
طويلة أجل ،ووفقا للقاعدة املش��ار
إليه��ا أعاله ترى اللجن��ة أن القرض
بالنس��بة إل��ى املقت��رض يض��اف
ضمن عناصر وعائه الزكوي ،س��واء
اس��تخدم في متويل أص��ول ثابتة أو
متداول��ة على أن يخص��م من ذلك
ما يقابل��ه من أصول ثابتة ،وبالتالي
تأيي��د اس��تئناف املصلح��ة وإلغاء
القرار االبتدائ��ي فيما قضى به في
هذا اخلصوص.
القرار
أيد اس��تئناف املصلحة في إضافة
التس��هيالت البنكي��ة إل��ى الوعاء
الزك��وي للمكل��ف لألع��وام محل
االس��تئناف وإلغاء الق��رار االبتدائي
فيما قضى به في هذا اخلصوص.
...............................

مصلحة الزكاة
والدخل تعايد
منسوبيها

املدير العام وسط الصورة في حفل املعايدة

أقام��ت مصلح��ة ال��زكاة والدخ��ل
ب��وزارة املالية حف��ل معايدة ملنس��وبيها
في مقر اإلدارة العام��ة في الرياض ،حيث
اس��تقبل األس��تاذ إبراهي��م ب��ن محمد
املفلح مدير عام املصلحة ،مديري اإلدارات
وموظفي املصلح��ة لتبادل التهاني بعيد
الفط��ر املبارك،ويأتي ه��ذا اللقاء في إطار
االهتم��ام بتقوية روابط األخ��وة وتعميق
روح األلفة بني منس��وبي املصلحة حيث
تق��وم املصلح��ة كل ع��ام بتنظيم حفل
معايدة ملوظفيها.
األستاذ إبراهيم املفلح يتلقى التهاني بالعيد

تدشني النظام اآللي بفرع املصلحة بالطائف
قام مدير عام فرع املصلحة بالطائف األس��تاذ
نايـف الفـاضـلي بتـدشني النظام اآللي الشامل يوم
الس��بت املواف��ق 1431/8/5هـ  جلباية اإلي��رادات ومن
خالل هذا النظام يس��تطيع جمي��ع مكلفي الزكاة
والضريبة تس��ديد املستحقات املالية أليا ً عن طريق
نظام سداد وذلك من خالل ( الصراف اآللي  -الهاتف
املصرف��ي  -واالنترنت  -وفروع البنوك ) وقد قام الفرع
بتأمني خط هاتف للمكلفني للسداد من خالله .
ويعد فرع املصلحة بالطائف ثالث فرع على مستوى
املصلحة يق��وم بتطبي��ق النظام اآلل��ي بعد فرعي
الرياض وجده .
...............................

الفاضلي خالل تدشينه النظام اآللي
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س :هل تخضع لضريبة االستقطاع املبالغ
التي يتم س��دادها من ف��رع اململكة للمركز
االقليمي أو للمركز الرئيسي إذا كانت :
دفع��ات مقاب��ل نصي��ب ف��رع اململك��ة من
مصروفات عمومية وإدارية .
ب -أقساط إعادة تأمني .
ج -دفعات نقدية لإلستثمار .
ج  :يطبق بش��أن هذه البنود م��ا ورد في املادة
( )63من الالئحة التنفيذية وتخضع لضريبة
االس��تقطاع بواق��ع  %15ع��ن املصروف��ات
اإلداري��ة والعمومية و  %5عن أقس��اط إعادة
التأمـ�ين  ،أما الدفعات النقدية لالس��تثمار
فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل اس��تثمارات
الفرع ف��ي اخلارج عل��ى أن يت��م إدراج إيرادات
تلك االس��تثمارات بحسابات الفرع باململكة
وكذل��ك إرجاع أصل االس��تثمار ف��ي النهاية
إلى اململكة فال ضريبة اس��تقطاع على تلك
الدفعات  ،أما إذا كانت تلك الدفعات حتويالت
إل��ى املرك��ز الرئيس��ي فإنها في ه��ذه احلالة
تع��د أرباح محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب
خض��وع تلك الدفعات لضريبة االس��تقطاع
بواقع . %5
س  :إذا قام��ت ش��ركة مقيم��ة بفت��ح فرع
لها ف��ي اخلارج  ،وقام الفرع املس��جل باخلارج
باس��تئجار عقار ملزاولة نشاطه هناك  ،فهل
تخضع املبالغ التي تدفعها الشركة املقيمة
لفرعه��ا في اخل��ارج لغ��رض تس��ديد قيمة
االيجار لضريبة االس��تقطاع على اعتبار أنها
دفعات من املركز الرئيسي للفرع ؟
ج  :مثل ه��ذه الدفعات الت��ي يدفعها املركز
الرئيس��ي لفرعه في اخلارج ل��م تدفع للفرع
مقاب��ل خدمات وإمن��ا مت دفعه��ا للجهة غير
املقيمة بواس��طة الفرع مقابل إيجار العقار
املس��تخدم ألغ��راض الفرع  ،وامل��ادة ( )5فقرة
(أ )2/من نظ��ام ضريبة الدخ��ل ال تعتبر مثل
ه��ذه الدفعات الت��ي اس��تلمتها اجلهة غير
املقيمة م��ن مصادر الدخل التي نش��أت عن
نش��اط مت في اململكة ألنه نش��أ عن ممتلكات
غير منقول��ة موجودة خارج اململكة وبالتالي
فهي غير خاضعة لضريبة االستقطاع .
س  :إذا كانت هناك ش��ركة أموال س��عودية
مقيمة متتلك فرعا ً له��ا في بريطانيا وقامت
الش��ركة األم بإبرام عقد مع ش��ركة مقيمة
لتق��دمي خدمات فنية لها  ،وق��ام الفرع نيابة
ع��ن الش��ركة األم بتق��دمي تل��ك اخلدم��ات
للش��ركة احمللية على أن يقوم الفرع بإرس��ال
...............................

استفسارات دائمة للمكلفني عن القضايا الزكوية
الفاتورة إلى الشركة األم وليس إلى الشركة حصة الشركاء غير السعوديني فيها لضريبة
املقيمة  ،فهل تفرض ضريبة استقطاع على خالف نس��بة أل  %20املقررة باملادة الس��ابعة
املبالغ املدفوعة من الش��ركة األم إلى الفرع  ،من النظام عند توزيع األرباح ؟
وإذا كانت اإلجابة بنعم فهل يحق للش��ركة ج  :نس��بة أل  %20الت��ي وردت ف��ي امل��ادة
األم حس��م ضريبة االس��تقطاع م��ن إقرارها الس��ابعة م��ن نظ��ام ضريبة الدخ��ل تتعلق
بضريبة الدخل املفروضة على وعاء ش��ركات
الضريبي ؟
ج  :ما دامت ه��ذه اخلدمات من جهة خارجية األم��وال املقيم��ة ف��ي اململكة  ،وق��د حددت
إل��ى جهة محلي��ة فإنه��ا تخض��ع لضريبة املادة السادس��ة من النظام الوعاء الضريبي
االس��تقطاع بغض النظر عن أس��لوب سداد لش��ركة األموال املقيمة بأن��ه ميثل حصص
املبالغ س��وا ًء س��ددت مباش��رة للفرع أو من الشركاء غير الس��عوديني من دخلها اخلاضع
خالل الشركة األم التي يتبع لها الفرع مقدم للضريبة عن أي نشاط من مصادر في اململكة
اخلدم��ة  ،وطامل��ا أن إي��رادات الفرع س��تدخل محسوما ً منه املصاريف اجلائزة مبقتضى هذا
ضم��ن الوعاء الضريب��ي للش��ركة األم فإنه النظ��ام  ،كم��ا أك��دت الفقرة (ه��ـ) من هذه
يحق للشركة األم حسم ضريبة االستقطاع املادة على احتساب الوعاء الضريبي لشركة
األم��وال بش��كل مس��تقل عن املس��اهمني
من ضريبة الدخل املستحقة عليها .
أو الش��ركاء فيه��ا  ،وحي��ث قض��ى النظ��ام
س  :إذا قامت إحدى الشركات املرتبطة التي ال الضريبي اجلديد في مادته اخلامس��ة فقرة (أ-
تقوم بأي أعمال داخل اململكة بتقدمي خدمات  )6على أن األرباح املوزعة من ش��ركة مقيمة
تتعلق بتسويق منتجات الشركة السعودية تعتبر دخالً متحققا ً من مصدر في اململكة ،
خارج اململكة (خدمات عمالء ومتويل وتسويق كما قضت املادة الثالثة والستني من الالئحة
) مقابل عمولة ثم قامت الش��ركة املرتبطة التنفيذية على استقطاع ضريبة بنسبة %5
بتحمي��ل الش��ركة الس��عودية قيم��ة هذه من إجمالي األرباح املوزعة على الشركاء غير
اخلدمات  ،فهل تخضع هذه العمولة لضريبة املقيم�ين  ،وأك��دت الفق��رة (-6ج) منها على
أن��ه ال مينع خضوع الش��ركة املوزِّعة لضريبة
االستقطاع وما نسبتها ؟
ج  :أك��دت امل��ادة اخلامس��ة الفق��رة ( )7م��ن الدخ��ل من ف��رض ضريبة االس��تقطاع على
النظام الضريبي على اعتبار الدخل متحققا ً املبالغ املوزَّعة منه��ا  ،لهذا فإن فرض ضريبة
م��ن مصدر في اململكة ف��ي حالة دفع مبالغ على وعاء شركة األموال املقيمة أمر منفصل
مقاب��ل خدمات تدفعها ش��ركة مقيمة إلى عن ضريبة االس��تقطاع املتوجبة على األرباح
مركزه��ا الرئيس أو إلى ش��ركة مرتبطة بها املوزعة للشركاء فيها لكون شركات األموال
باخلارج ,لذا تخضع املبالغ املدفوعة لها مقابل كيان��ات قانونية مس��تقلة ع��ن مالكها وال
خدمات العمالء والتمويل والتسويق لضريبة عالق��ة ب�ين الضرائب عل��ى هذه الش��ركات
والضرائ��ب التي تفرض مبوج��ب النظام على
االستقطاع بنسبة .%15
س  :هل تخضع ش��ركة األم��وال املقيمة عن الشركاء فيها.
................................................................................................................................
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الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ( ) Voice Over Internet Protocol
اعداد  /عبدالعزيز فهد املسامح
الصوت عبر بروتوكول األنترنت
()Voice Over Internet Protocol
أثر عالم الكمبيوتر و التكنولوجيا واالتصاالت
فى العالـ��م تأثـيرا ً عجـيبا ً ،غير من كل أمناط
احلياة ،ولم تعـد مشـاكـل األمس موجودة :من
إرسال رسالة لم تصل او عدم امكانية الوصول
الى ش��خص او عدم القدرة على احلصول على
معلومة او غير ذلك من س��بل األتصال  ،فلقد
اصبح من الس��ـهل جـدا ارسال الرسائل من
خـ�لال الـبريـدي األلكـتروني  Emailsوكذلك
احلديث من خالل برام��ج احملادثة  chattingوها
هى التكنولوجيا تطالعنا باحد خدماتها وهى
خدمـة نقـل الصـوت خـالل شـبكة االنترنت
 VOIPالتى توفر الكثير والكثير من اخلدمات .
وس��وف نتناول هذا املوضوع من خالل النقاط
التالية:
 -1ماهي الشبكة .
الش��بـكة عبارة عـن مـجـموعة مـن أجهزة
احلاسب اآللي داخل منـظـومـة تتشـارك فـي
املـوارد  ،وتعـتـمد عـلـى بـروتـوكـول األنترنت
القياس��ي  TCP/IPحيث مييز ه��ذا البروتوكول
كل جهاز في الشبكة بعنوان فريد يسمى IP

 ADDRESSويتم تصنيف نوع الش��بكة بناء
على تقنية االتصال املس��تخدمة مثل شبكة
البيانات العامة وشبكة الصوت والفيديو .
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 -2بروتوكول االنترنت :
هو البروتوكول املس��ئول عن نقل البيانات في
ش��بكة األنترنت أو الشبكة املؤسسية  ،ومييز
كـل جـهاز فـي الـشبكة بعنوان خاص يعرف
ب��ـ  IP Addressأي أنه ميث��اق األتصال ألجهزة
الكمبيوتر في جميع أنواع الشبكات .
تتـنـوع شـبـكـات احلاسـب مـن عدة جوانب
مختلفة بحس��ب نوع الوسائط املستخدمة
والتطـبيـقات  ،فعـلى سـبيل املـثال شبـكـة
االتص��ال الهاتف��ي ( )PSTNتختل��ف متاما ً عن
شبكة البيانات العامة من حيث أسلوب ربط
املكونات والعتاد املس��تخدم وهيئة البيانات ،
وقد كان من الصعب جدا ً الدمج بني ش��بكات
الصوت والشبكات األخرى .
 -3شبكة االتصال الهاتفي:
هي الشبكة التي تقدم خدمة خطوط الهاتف
الثابت  ،وهـي شبكة واسعة املدى حيث تربط
جمي��ع أنحاء العال��م وتنتقل أش��ارة الصوت
بشكل متاثلـي  analogجـيد لألسـتـخــدام
املنزلي لكنه غي��ر كاف لقطاع األعمال حيث
يبل��غ عرض قناة األتص��ال  56كيلو بت /ثانية ،
وتتطلب هذه اخلدمة جهاز هاتف ثابت ملموس
(. )Hardphone
 -4تاريخ نقل الصوت عبر الش��بكة ومراحل
تطوره :
ف��ي عام  1995أدرك الباحثون في مجال تقنية
املعلومات بأن الصـوت ممـكـن ألن ينـتقل عبر
الشبكة بدال ً عـن خـطــوط الهـاتـف  ،مم يوفر
مبالغ كبيره الس��يما األتصال الدولي  ،وكانت
ش��ركة  vocaltecأول مـن صـمـم بــرنامـج
بسيط يتم تشـغـيله عـلى جـ هاز الكمبيوتر

................................................................................................................................

واليتطلب س��وى س��ماعة رأس ومايكروفون و
يعمل على ش��بكة األنترنت بواسطة برنامج
شبيه بجهاز الهاتف ( ، )softphoneوفـي عـام
1996م قامت هـذه الشـركة بشكـل رسـمي
بإطالق أول برنامج يعمل على تقـنية األتصال
عب��ر بروتوكول األنترنت  ،ولع��دم توفر النطاق
العريض فـي األتص��ال ( )Broadbandفي ذلك
الوقـت كـانت هذه التقنية تواجه عدة عيوب
ومـن أبـرزهـا عـدم وضـوح الصوت  ،بعد ذلك
بدأت الشركات تتـنافس في إصـدار الـبرامج
التي تخدم هذه التقنية وظهـرت الـعديد من
البرامج ومن أشهرها  ، Skypeحيث تتيح هذه
الش��ركة خدمة أجراء املكامل��ات الهاتفية عن
طريق موقع األنترنت وتتيح للمستخدم شراء
رقم خاص برسم أش��تراك سنـوي يصـل إلى
 60دوالر مع أمكانية إجراء املكـاملة عـن طريق
موقعه��ا HYPERLINK «http://www.skype.
 ، com» www.skype.comثم بدأت الشركات
في التـنافـس فـي جـذب املستخدم وذلك عن
طريف توفـير خـدمة أجراء املكـاملات الهاتفيه
من خالل موقعها على شبكة األنترنت وظهرة
عدة مواقع مثل  freecall.comو voxalot.com
وظهرت العـديد مـن الـبرامج ومـن أشـهرها
. Skype Yahoo MSN Vbuzzer
برنام��ج  Skypeنافـذة األتـصـ��ال للـموقع
»HYPERLINK «http://www.freecall.com
www.freecall.com
جـهاز الـهاتف التقليدي يسمى Hardphone
أي أنـه عـتاد صلب ميكن ملسه وحمله والتنقل
به  ،ويقـابلـه الهـاتـف احلاسـوبي أو الـهاتف
البـرمجي ويطلق عليه  Softphoneوهو عباره
...............................

جهاز
هاتف
(Hard
)Phone
هاتف Hardphone
الهاتف البرمجي
()Softphone
عن برنام��ج يتم تركيبه على جهاز الكمبيوتر
أو جه��از الهاتف اخللوي (النق��ال) أو أي جهاز
آخر  ،ويتـم التـعامل معـه بواسـطة وحـدات
األدخال (لوحة املفاتيـح  ،وسـماعة رأس ..الخ)
برنامج Softphone
 -5تـعـريــف لتقـنــية  ، VOIPومـتطـلــبات
تشغيلها :
اليوم وف��ي ظل توفر النطاق العريض وتقنيات
األتصال عالية الس��رعة أصبح باألمكان دمج
ش��بكات البيانات العامة وش��بكات الصوت
والفـيديـو مـعـا ً حتـت مسمى تقنية VOIP
(( ))Voice Over Internet Protocolأي أن ه��ذه
اخلدم��ة هي تع��رف بأنها إنتق��ال الصوت من
خالل الش��بكة أو ش��بكة األنترنت باإلعتماد
على بروتوكول  IPحيث يتم حتويل الصوت إلى
إش��ارة رقمية  )0101( digitalش��بيهه لصورة
البيانات في الشبكة .
تط��ورت ه��ذه التقنية بش��كل رهي��ب  ،حتى
أصبحت معظم الشركات وقطاعات األعمال
تعتمد اعتمادا كليا ً على هذه التقنية  ،مقابل
االس��تغناء عن خدمة الهاتف الثابت تدريجيا ً
مم يوف��ر لهم مبالغ كبيره  ،تعتمد الش��ركات
الكبرى على أستخدم هذه التقنية في البنيه
الش��بكية  ،مثالً فريق املبيع��ات والدعم في
ش��ركة ال��ـ HPيتبادل��وا املكامل��ات الهاتفية
عن طريق الش��بكة من مختل��ف فروعها في
أنحاء العالم  ،ويتم عق��د االجتماعات املرئية
بواسطة الفيديو( )Conferenceدون احلاجة
لعناء وتكاليف السفر .

عقد املؤمترات بالفيديو conference
...............................

تتطلب ه��ذه التقنية أجهزة خاصة إبتدا ًء من
طبق��ة البني��ة التحتي��ة ()Phiysical Layer
وتسمى ( )Voice Gatewayوإنتهاء باملستخدم
( ، )End Userومن أش��هر الش��ركات املنتجة
له��ذه األجه��زة Avaya , Nortel , Multi Tech
. Systems , Cisco Systems
املكاملات الهاتفية تتم بواسطة هواتف
الش��بكة  ،حيث يتم تنصيب برنامج ش��بيه
بالهات��ف ( )softphoneعلى جهاز املس��تخدم
مث��ل  PC2CALLأو  NET2PHONEوأش��هرها
 ، Cisco IP Communicatorأو بواسطة أجهزة
ال��ـ  IP Telephonesوه��ي تصنف من أجهزة

 - Hardphoneجهاز  : IP Telephoneهو جهاز
الهاتف اخل��اص بتقني��ة  VOIPويطلق عليها
أجه��زة  IP Phonesش��بيهه حلد م��ا ألجهزة
الهاتف التقلي��دي  ،والفرق أن منفذ التوصيل
له��ذه األجه��زة يك��ون م��ن ن��وع  RJ45حيث
يت��م ربطه��ا بواس��طة كابل الش��بكة ويتم
توصيلها بجهاز احملول ( )switchمباش��رة  ،وله
نظام تش��غيل خاص فيه ل��ه مزايا عديده من
أهمها أحتوائه على دليل ألرقام املس��تخدمني
 Address Bookوإمكاني��ة حف��ظ جمي��ع
املكاملات الصادرة والواردة  ،وصندوق الرس��ائل
صوتيه ( )voice mailوإجراء املكاملات اجلماعية
ورس��ائل الفاك��س باألضاف��ة إل��ى س��هولة
األستخدام واملرونه  ،سهولة التنقل بالنسبة
ألجهزة التي لها خاصة . Wi-Fi/WLAN

مضمون هذه التقنية هو االس��تفادة من بنية
الش��بكة من أجل مترير الصوت  ،وهذا سيقود
بالض��رورة إلى خفض تكالي��ف األتصال حيث
أن الصوت س��وف ينتقل عبر الش��بكة مجانا ً
 ،باإلضافة إل��ى إمكانية إجراء املكاملات املرئية
عب��ر الش��بكة  ،وعقد االجتماع��ات بالصوت
والصورة ()conference
واآلن بدأ املس��تهلك العادي ف��ي االجتاه لهذه
اخلدمة وذلك عن طريق الهاتف اخللوي  ،فعلى
س��بيل املثال أنتج��ت ش��ركة  Appleبرنامج
 Fringوالذي يعمل عل��ى أجهزة  Appleوالذي
ميكن املس��تخدم من أجراء املكاملات الهاتفية
عبر شبكة األنترنت  ،ومع ظهور شبكات اجليل
الراب��ع  4Gأصبح��ت هذه اخلدمة ف��ي متناول
املس��تهلك  ،مم يعن��ي توفي��ر مبال��غ الفواتير
باهض��ة الثم��ن  ،موق��ع  voxalot.comيوف��ر
برنامج يت��م تثبيته على جهاز الهاتف النقال
باإلعتم��اد عل��ى ه��ذه التقنية  ،وق��د أنتجت
ش��ركة  GOأجه��زة هواتف خاص��ة معتمدة
عل��ى تقنية  VOIPاعتماد على ش��بكة اجليل
الرابع (. )Fourth Generation
برنامج  Fringخاص بهواتف IPHONES
 -6العيوب واملزايا:
مب��ا أن لهذه التقني��ة مزايا  ،وف��ي املقابل لها
عي��وب ولكن ميكن التغلب عليه��ا  ،ومن أهم
هذه العيوب :
* اختراق املكامل��ات ومحاولة التصنت من قبل
الهكرز  ،ويجب على املس��تخدم أقتناء كلمة
م��رور ( )Passwordمنيعه بحي��ث تتكون من
حروف أبجدية وأرقام (14-8رمز)  ،مع أستخدام
لوحة املفاتيح الكاملة .
* ع��دم دقة وض��وح الص��وت وتقطيع الصوت
 ،وللحف��اظ على ج��ودة األتص��ال يتم تركيب
جهاز يسمى . Quality Of Service
* الفيروس��ات  ،ف��ي حال��ة تع��رض ملق��م
الص��وت ( VOIPجهاز الكمبيوت��ر أو جهاز الـ
 )IP PHONESق��د تتأثر بفقدان املكاملات ويتم
التغل��ب عل��ى الفيروس��ات بتنصي��ب برامج
املكافحة للفيروسات .
* التنظي��م فعل��ى س��بيل املث��ال يس��تطيع
املس��وقني عبر الهاتف ارسال عدد ضخم من
املكامل��ات اللغير مرغوب بها ( )SPAM CALLأو
الرسائل الصوتية الى العمالء .

................................................................................................................................
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صورة جماعية للمشاركني واملكرمني في حفل إفتتاح املؤمتر الوطني الثاني للتعامالت اإللكترونية احلكومية

مؤمتر التعامالت اإللكترونية يشهد تكرمي الفائزين بجائزة اإلجناز احلكومي للتعامالت اإللكترونية

 16جهة حكومية تفوز بجائزة اإلجناز احلكومي في خمسة فروع مختلفة

ش��هد حفل افتتاح املؤمتر الوطني الثاني
للتعامالت اإللكترونية احلكوميةإعالن أسماء
الفائزين بجائزة اإلجن��از احلكومي للتعامالت
اإللكترونية احلكومية حي��ث فازت  16جهة
حكومية بجائزة اإلجناز احلكومي في خمسة
ف��روع مختلفة ،فيما فاز ثالث��ة أفراد بجائزة
اإلس��هام اإللكترون��ي ،وقام وزي��ر االتصاالت
وتقنية املعلومات بتكرمي الفائزين.
وأك��د املش��رف الع��ام عل��ى جائ��زة اإلجن��از
احلكومي للتعام�لات اإللكترونية احلكومية
«يس��ر» املهندس علي
املدي��ر العام لبرنامج ّ
بن صال��ح آل صمع في كلمت��ه التي ألقاها
ف��ي حف��ل افتت��اح املؤمت��ر ال��ذي ُعق��د في
فندق الفورس��يزون مبدين��ة الرياض أن اجلائزة
إحدى آلي��ات التش��جيع والتحفيز للجهات
احلكومي��ة ،ووس��يلة لتقدي��ر ومكاف��أة
اجله��ود الت��ي تبذلها ه��ذه اجله��ات؛ تنفي ًذا
لتوجيه��ات القيادة الرش��يدة نح��و تفعيل
البيئ��ة اإللكترونية ،وتق��دمي خدمات أفضل
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تكاملي��ة مع اجله��ات احلكومية األخرى ذات
العالق��ة بغرض خدمة املواط��ن واملقيم إلى
جانب قطـاع األعمـال عـن تطبيق وتفعيل
خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.

االنتقال من البيئة
التقليدية الى البيئة
االلكترونية في
اخلدمات

وأس��هل لألف��راد وقطاع األعم��ال من خالل
القيـاـم من البـيئـة التـقلـيدية في تقدمي
اخلدمـات إلى البيئة اإللكترونية ،عبر تطوير
وحتس�ين إج��راءات وأس��اليب العم��ل داخل
اجلهات احلكومية ،والتعاون الفعال بطريقة

................................................................................................................................

وتطـرق آل صمـع فـ��ي علمته إلى أن هدف
اجلائ��زة أن تك��ون داف ًع��ا لإلب��داع ،ومحف �زًا
للجه��ات احلكومي��ة لإلجن��از ف��ي تنفي��ذ
خدماتها اإللكتروني��ة ،والتعاون فيما بينها
نح��و خدمة أفضل للمجتمع ،مؤك ًدا إلى أن
رسالتها تكمن في اإلس��هام بإحداث تط ّور
ملم��وس ف��ي أداء اجلهات احلكومي��ة ،وإبراز
...............................

املهندس علي الصمع يلقي كلمته

إجنازاتها املتميزة ،وترس��يخ مفه��وم البيئة من الترش��يحات الدولي��ة واحمللية إلى جانب
إس��هاماتهم ف��ي حتكيم ع��دد م��ن اجلوائز
اإللكترونية في خدمة اجملتمع.
وأوضح آل صمع أن من أهداف اجلائزة كذلك ،الدولية.
حتفيز اجله��ات احلكومية على تقدمي خدمات
أفضل لألفراد وبشكل أيسر ،وتشجيع اجلهات
احلكومية على العمل س��ويًّا لتقدمي خدمات
إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية لألفراد
وقطاع األعم��ال ،وإبراز وتثم�ين اجلهود التي
قدمتها فرق عمل اخلدمات اإللكترونية داخل
اجلهات احلكومي��ة ،وحتفيز اجلهات احلكومية
ذات العالقة للعمل على املشاركة في تعزيز
االقتص��اد الوطني من خالل تق��دمي خدمات وبع��د ذلك ش��اهد احلضور عرض��ا مرئيا عن
إلكتروني��ة أفضل وبش��كل أس��هل لقطاع اجلائ��زة تاله إع�لان أس��ماء الفائزين واجلهات
األعمال ،إلى جانب نشر ثقافة أفضل املعايير الفائ��زة باجلائزة حي��ث فازت في ف��رع تقدمي
واملمارس��ات العاملي��ة ،إضافة إلى تش��جيع خدمات أفض��ل ألفراد اجملتم��ع كل من :وزارة
اجلهات احلكومية على تبني تلك املعايير في اخلارجي��ة لتقدميه��ا خدم��ات التأش��يرات
تق��دمي خدماتها اإللكتروني��ة ،وأخيرا إعطاء اإللكترونية ،تلته��ا وزارة التعليم العالي في
الفرصة للمواطنني للمشاركة في تصميم منظوم��ة التعام�لات اإللكتروني��ة لبرنامج
امللك عب��د اهلل لالبتعاث اخلارجي ،وبعد ذلك
خدمات إلكترونية حكومية أفضل.
وأب��ان أن جلن��ة التحكي��م اخلاص��ة باجلائزة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخدمة
تضم نخب��ة من اخلبراء واخملتص�ين الدوليني موقع خرائط الرياض.
«يس��ر» وفي فرع التعاون بني اجلهات احلكومية لتقدمي
واحمللي�ين املس��تقلني ع��ن برنام��ج ّ
ومنس��وبيه حيث مت اختيارهم بناء على عدد خدمات أفض��ل ،فازت كل م��ن :وزارة العمل

تشجيع اجلهات
احلكومية على العمل
لتقدمي خدمات
الكترونية متكاملة

...............................

لتقدميه��ا خدمات رب��ط وزارة العم��ل ووزارة
الداخلي��ة ،وأمان��ة املدينة املن��ورة لتقدميها
خدم��ة قاع��دة بيان��ات اخملط��ط اإلقليم��ي
ملنطق��ة املدينة املن��ورة ،والرئاس��ة العامة
لألرصاد وحماية البيئة لتقدميها التنس��يق
الوطن��ي إلدارة املعلوم��ات البيئية من خالل
بوابة إلكترونية.
وفي ف��رع تعزي��ز االقتصاد الوطن��ي فاز كل
من :نظ��ام املدفوعات اإللكترونية «س��داد»
إلتاحته خدمات الس��داد اإللكتروني ،وأمانة
منطق��ة الري��اض لتقدميها إص��دار رخصة
البن��اء الفوري��ة ،وأمان��ة منطق��ة املدين��ة
املنورة لتقدميها «خدم��ة رخص احملال إصدار
وجتديد».
وفي ف��رع الري��ادة اإللكترونية ،ف��از مجلس
الش��ورى لتقدميه برنامج اجمللس اإللكتروني
«شاور» ،واملؤسسة العامة للتدريب التقني
واملهني لتقدميها مبادرات الريادة اإللكترونية،
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وفي ف��رع املس��اهمة في تقلي��ص الفجوة
اإللكتروني��ة ،ف��از كل م��ن :إم��ارة املنطقة
الشرقية لتوفيرها خدمة اإلنترنت الالسلكي
للمستفيدين مجانا في املنطقة الشرقية،
واملديرية العامة للشؤون الصحية باملنطقة
الشرقية لتقدميها برنامج أوتار ،وهو برنامج
إلكترون��ي الس��تقبال وإرس��ال نتائج حتليل
عينات الس��موم آليًّا ،وأمانة محافظة جدة
لتقدميها برنامج حتصيل اإليرادات واألنظمة
املساندة.
وعلى مس��توى األف��راد نال جائزة اإلس��هام
االلكترون��ي كل من :الدكت��ور محمد أحمد
األفن��دي لتقدمي��ه فك��رة التوقي��ع وخت��م
املستندات عن بعد باستخدام تقنيات مائية
رقمي��ة وفق تش��فير إلكترون��ي ،والدكتورة
أروى يوس��ف األعمي لتقدميه��ا فكرة املركز
املعرفي للحكوم��ة اإللكترونية ،ومحمد بن
دغيلي��ب الصاعدي لتقدميه فك��رة الوكالة
اإللكترونية.

................................................................................................................................
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املوسوعة الزكوية
إعداد  :حسني الشيخ
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...............................

تص��در بع��ض مصال��ح الضرائ��ب ما يس��مى باألحكام
اإلدارية املسبقة  Administrative Advance Rulingsوهي
عبارة عن أحكام مس��بقة ملزمة حول تطبيق النظام على
وضع معني يعرضه املكلف ش��ريطة أن يفصح املكلف عن
كام��ل احلقائق ذات الصلة بذلك الوضع بش��كل صحيح.
وفائدة مثل هذه األحكام املس��بقة جتن��ب اخلالف وإجراءات
التقاضي احملتملة بني املكلف ومصلحة الضرائب بواسطة
حتدي��د املوقف النظام��ي وتوفير اليقني للمكلف مس��بقا ً
عن املعاملة النظامية لوضع محدد .وفيما يلي نس��تعرض
بعض العبارات املتعلقة باألحكام املسبقة:

الدول يك��ون احلكم املس��بق ملزما ً للس��لطات الضريبية،
وبعض الدول ال تصدر مثل هذه األحكام عن حاالت افتراضية،
وهناك بعض الدول تنشر األحكام التي تصدرها ليسترشد
بها بقية املكلفني.
إتفاق قبل تقدمي اإلقرار Pre-filing Agreement
إج��راء تطبقه دول عديدة منه��ا الواليات املتحدة األمريكية
يس��تطيع املكلف مبوجبه الطلب من الس��لطة الضريبية
قب��ل تقدمي اإلق��رار حتدي��د املعاملة الضريبي��ة لبند ما في
اإلقرار قد يكون موضوع خالف.
إتفاق مسبق عن األسعار Advance Pricing Agreement
إج��راء تطبقه بعض الدول مثل الوالي��ات املتحدة وبريطانيا
وكذل��ك منظمة التعاون االقتص��ادي والتنمية يتم مبوجبه
االتفاق ب�ين املكل��ف والس��لطة الضريبية على أس��اليب
لتحديد األس��عار حتقق مبدأ املعامالت بني أطرف مستقلة
 an arm›s length principleوذل��ك ف��ي حتديد األس��عار بني
املكل��ف والكيانات املرتبطة به .ويحدد هذا اإلتفاق املس��بق
املبادىء والشروط التي ستطبق في األسعار.

اإلتفاق قبل تقدمي اإلقرار إجراء تطبقه الواليات املتحدة األمريكية

حكم مسبق Advance Ruling
إج��راء توفره دول عديدة يس��تطيع املكلف مبوجبه احلصول
على تأكيد من الس��لطات الضريبيه عن النتائج الضريبية
املترتب��ة عن معامالت محددة قبل الدخول فيها .في بعض

بريطانيا تطبق إجراء اإلتفاق املسبق عن األسعار

...............................

وقد يكون اإلتفاق املس��بق عن التس��عير أحاديا ً (بني املكلف
والس��لطة الضريبية في دولة واحدة) أو ثنائيا ً ( بني املكلف
والس��لطات الضريبية ف��ي بلدين) أو متع��ددا ً (بني املكلف
والسلطات الضريبية في أكثر من بلدين).
نظام التأكيد املسبق Pre-confirmation System
إجراء تطبقه اليابان يس��تطيع املكلف مبوجبه الطلب من
السلطة الضريبية إصدار حكم مسبق عن مسائل متعلقة
بترحيل األسعار بني الكيانات املرتبطة أو الشقيقة.

نظام التأكيد املسبق مطبق في اليابان

................................................................................................................................
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من عبادات رمضان  ..زكاة العقارات ووقفها
بقلم  /يوسف الفراج

للفق��راء ح��ق ف��ي م��ال األغنياء  ..ه��ذا هو احلكم ب��كل وضوح
وصراحة يقرره الش��رع ,يقول اهلل تعالى›‹ :خ��ذ من أموالهم صدقة
تطهره��م وتزكيه��م به��ا›› ،ويقول س��بحانه›‹ :وف��ي أموالهم حق
للسائل واحملروم›› ،وفي حديث معاذ حني بعثه النبي  -صلى اهلل عليه
وس��لم  -إلى اليمن -وأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ
م��ن أغنيائهم فت��رد على فقرائهم›› ,إذا ً هو ح��ق أوجبه اهلل وال منة
للغني على الفقير فيه ،يدفعها الغني تعبدا والتزاما ألمر اهلل ,وفي
حال منعها فهو آثم ومس��تحق للعقوب��ة الدنيوية واألخروية ,فأما
الدنيوية فهو مستحق للتعزير لوقوعه في معصية واضحة ,بل قد
ورد في احلديث تشري ُع معاقبة مانع الزكاة بالغرامة كما في احلديث:
‹›م��ن أعطاه��ا مؤجترا فل��ه أجره ،وم��ن منعها فإنا آخذوها وش��طر
ماله ,››..أما إذا ش��كل منع الزكاة ظاهرة مما يعني االس��تهتار بهذه
الشعيرة والس��عي إلى اإلخالل بهذه املنظومة الشرعية ،فإن األمر
يص��ل إلى القتال كما ق��رره العلماء ,وأما العقوب��ة األخروية فمانع
ال��زكاة متوعد بعذاب ش��ديد ،وقد ص��وره النبي ـ صل��ى اهلل عليه
وسلم ـ بقوله ‹›من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زكاته ُم ّثل له يوم القيامة
شجاعا أقرع ،له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ،ثم يأخذ بلهزمتيه ـــ
يعني ش��دقيه ـــ ثم يقول :أنا مالك أنا كنزك›› ثم تال النبي ـ صلى
اهلل عليه وس��لم ـ اآلية( :وال يحس�َب� الَّذين يبخَ لُ��ون ا آت َا ُهم اللهَّ ُ
َ َ ْ َ نَ َّ
َ بمِ َ
ُ
ِ َ َْ
ضلِ ِه ُه َو خَ ْيرا ً لَ ُه ْم ب َ ْل ُه َو َ
س ُي َ
ط َّو ُقو َن َما ب َ ِخلُوا ب ِ ِه ي َ ْو َم
ِم ْن َف ْ
ش ٌّر لَ ُه ْم َ
للهَّ
للِهَّ
ُ
لأْ
َ
ُ
اثُ
ض وَا بمِ َا ت َ ْع َملو َن خَ ِبي ٌر) ,وهي
َّ
الس َ��ماوَ ِ
الْ ِق َيا َم ِة وَ ِ ِميرَ
ات وَا ر ْ ِ
عدالة سماوية في توزيع األرزاق واحلقوق ,وهي بهذا الوصف والتأطير
جزء من منظومة اجتماعية واقتصادية في تشريعنا احلنيف قبل أن
نقرر أنها تطهير وتزكية للمال.
وق��د فصل��ت في مق��االت عدة ف��ي أح��كام زكاة العق��ارات ومنها
املس��اهمات واألراضي الفضاء وغيرها ,وهناك تفاصيل في الشروط
واملوان��ع محلها كتب الفقهاء ،ومن أفضل الكتب املعاصرة اجلامعة
ألحكام زكاة العقار كتاب›‹ :فتوى جامعة في زكاة العقار›› للش��يخ
الدكتور بكر أبو زيد ـ رحمه اهلل ـــ ,وفي مقال س��ابق أشرت إلى أن
هناك تفاوتا في الفتاوى في بعض املسائل الفقهية املتعلقة بالزكاة
بعامة ،وزكاة العقار بصفة خاصة ،وس��بب ذلك :التفاوت واالختالف
ف��ي تصور املس��ألة ،ومن ثم تنزي��ل احلكم عليها ،ومن املناس��ب أن
تصدر اجله��ة اخملتصة بالفتوى قرارا جامعا يب�ين ما جتب فيه الزكاة
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وم��ا ال جت��ب .وإذا كانت ال��زكاة واجبة وحقا في م��ال الغني للفقير،
فإن الوقف من األعمال الفاضلة التي ندب الش��رع إليه وحض عليه
مل��ا فيه من نفع عام ُمتع ٍّد ,ومش��اركة في إعانة احملتاجني وبذل اخلير
لهم وهو يكشف عن نفس طيبة باذلة غير شحيحة ،تعلم أن املال
أمانة وضعه اهلل في يدها ,وتستشعر مصائب اآلخرين وكربهم ,وقد
أكدت نصوص الش��رع على هذه اجلوانب ف��ي أحاديث كثيرة ,ومنها:
حديث عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أن رجال جاء إلى رس��ول
اهلل  -صلى اهلل عليه وس��لم  -فقال « :يا رسول اهلل أي الناس أحب
إلى اهلل؟ فق��ال أحب الناس إلى اهلل أنفعهم للناس ،وأحب األعمال
إلى اهلل س��رور تدخله على مسلم :تكشف عنه كربة ،أو تقضي له
دينا ،أو تطرد عنه جوعا ،وألن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن
أعتكف في هذا املس��جد ،ـــ يعني مس��جد املدينة ـــ شهرا ،ومن
كظم غيظه ولو ش��اء أن ميضيه أمضاه م�لأ اهلل قلبه يوم القيامة
رض��ا ،ومن مش��ى مع أخيه في حاج��ة حتى يقضيها ل��ه ثبت اهلل
قدمي��ه يوم تزل األقدام›››‹ .وإن من أفض��ل األعمال التي تعود بالنفع
على الغير ويبقى أثرها ملدة طويلة :الوقف على أعمال اخلير ,وبالذات
في املناش��ط ذات النف��ع العام مثل :بناء املس��اكن للفقراء ،وتزويج
احملتاجني ,ودعم األبحاث والدراسات النافعة ،وغيرها من اجملاالت التي
يحت��اج إليها اجملتمع ,وقد ورد في فضله الكثير من األحاديث ,ومنها:
قول��ه تعالى›‹ :لن تنالوا الْ ِبر َحت��ى ت ْن ِفقُوا ممِ َّا تحُ ِ ُّبو َن›› وقولُه›‹ :إذا مات
َ
انقط�� َع عمله إالّ من ثالث :صدقة جاري��ة ،أو علم ينتفع به،
اب��ن آدم
أو ول��د صالح يدعو ل��ه›› ,وفي حديث ابن عم��ر  -رضي اهلل عنهما -
ق��ال « :أص��اب عمر بخيبر أرض��ا ،فأتى النبي فق��ال :أصبت أرضا لم
س��ت
ش��ئت ح ّب
أص��ب ماال قط أنفس منه ،فما تأمرني به؟ قال :إن
َ
َ
وتصدقت بها ،فتصدق به��ا عمر أنه ال يُباع أصلها وال يو َهب
أصلَه��ا
ّ
وال ي��ورَث ،في الفق��راء والقربى والرقاب وفي س��بيل اهلل والضعيف
وابن الس��بيل›› .وقد اس��تجاب الصحابة إلى هذه التوجيهات ،فعن
النبي له َمقدرة إال و َقف››.
جابر قال›‹ :ما بقي أح ٌد من أصحاب
ِّ
قاض في وزارة العدل:

yafarraj@hotmail.com

املصدر  :جريدة اإلقتصادية
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الصريخ مدير ًا عاماً لفرع املصلحة بالرياض
باملرتبة الثالثة عشرة

متت ترقية االستاذ صالح بن ابراهيم الصريخ الى املرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام
ف��رع مصلح��ة الزكاة والدخل بالرياض ،واذ تبارك اس��رة التحرير هذه الترقي��ة والثقة الكرمية
،متمنني له دوام النجاح والتوفيق .

صالح الصريخ

ترقيات
باملرتبة
الثانية
عشرة

راشد العتيق

ص��درت املوافق��ة على ترقية عدد من موظفي مصلحة الزكاة والدخل من املرتبة احلادية عش��ر إلى
املرتبة الثانية عشر واملرقون هم :إبراهيم بن عبد الكرمي الشرهان مسمى الوظيفة محاسب
وعبد الرحمن بن موس��ى باميني كبير محللي ومصممي نظم وراش��د بن عبد العزيز العتيق
مدير عام الفحص والربط وعبد اهلل بن سفر الغامدي مدير عام إدارة الفحص والربط وإبراهيم
بن صالح املادح مدير عام الفحص والربط وصالح بن عبد الرحمن القباع بوظيفة محاس��ب،
أسرة حترير النشرة تبارك للزمالء الترقية

 7موظفني
إلى احلادية
عشرة
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عبد الرحمن باميني

صالح القباع

ابراهيم الشرهان

مت��ت ترقية س��بعة م��ن موظفي املصلح��ة إلى املرتبة
احلادية عش��رة وهم األس��تاذ علي بن عب��د اهلل الدغماني
عل��ى وظيفة كبير مبرمجني واألس��تاذ ترك��ي بن إبراهيم
التركي أخصائي ش��وون موظفني واألس��تاذ عمر بن احمد
العط��اس محاس��ب قانون��ي واألس��تاذ مصطفى جمعة
محالوي محاس��ب واألس��تاذ عب��د القادر بن ف��رج احلربي
محاس��ب واألستاذ عبد اهلل بن س��ليمان الفهد محاسب
واألس��تاذ ابراهيم ب��ن فرحان الدوس��ري كبي��ر مبرمجني ،ألف

علي الدغماني

مبروك الترقية

................................................................................................................................

...............................

ترقية  138موظفاً إلى مراتب مختلفة
جحالن واحمد ب��ن عبد الوهلب زامل وعباس
ب��ن محمود قطب وس��عد بن احم��د اخمليزمي
ومازن بن محمد السويح وخير اهلل بن جمعان
البش��يري وخبتي بن ناصر الشهراني وفاروق
ب��ن حامد بندقج��ي وناصر بن عب��د الرحمن
الغن��ام وزهي��ر بن حبيب اجلنبي وحس�ين بن
جعف��ر آل س��بت ومحم��د بن علي الراش��د
وس��عيد بن ابراهيم النصر وحمود بن عايش
العايش وس��عيد بنعب��د اهلل املالكي وفهد
بن عب��د اهلل بن رخيص وعب��د الكرمي درمييح
اجلعفري وفهد بن حمدان السبوتي وفهد بن
سالم الس��لطان ومحمد بن حسن املالكي
وعبد الوه��اب بن علي احلس�ين ومحمود بن
حس�ين ابو احلسن واحمد بن ابراهيم الراجح
ومحمد ب��ن عبد اهلل الس��ميري وغ��ازي بن
مبارك الش��يخ وحماد بن ش��برم الش��مري
وعلي حسن الغريب وعلي احمد الشهري

حصل  138موظفا ً في املصلحة على ترقية احلارثي و مزيد بن محيا السفياني ومرزوق بن
من املرتبة الثالثة إلى العاشرة واملرقون هم خلف اهلل الطلحي وامين بن س��عيد باقاسي
وحسام بن عبد الكرمي الشقير وحمد بن عبد
املرتبة العشرة
أسامه بن عبد اهلل الفخري واحمد بن مصلح الرحمن اخلضير و فيصل بن زيد احلاربي.
العتيبي وحس�ين بن عيسى آل خليفة وعبد املرتبة الثامنة
العزيز بن عب��د اهلل الزبيدي وزامل بن محمد
محمد بن حس�ين املريحل وفيصل بن محمد
األحم��دي وابوبك��ر ب��ن احمد املالك��ي وعبد
احلربي واحمد ب��ن عايد الفاي��دي وعالءالدين
الرحمن بن عب��د اهلل الغالبي ومحمد دخيل
محم��د ف��ؤاد ومحمد ب��ن مس��عود اجلهني
السفياني وخالد بن حمد احلمداني وإبراهيم
وحم��ود بن محم��د آل بدوي وم��رزوق بن عواد
ب��ن عبد العزيز اخلراش��ي واحم��د بن معيض
البل��وي وعم��ر ب��ن حم��د اليحي��ا وفه��د بن
الثبيتي وغازي بن محس��ن األحمدي وشاكر
س��ليمان اخلنين��ي وعلي بن حس��ن الصفار
بن عطيان الثمالي وناصر بن جاسم الغيالني
وبن��در بن خازم الش��هري وس��امي ب��ن عوده
ومحمد بن سعد السهلي وإبراهيم بن صالح
الس��ريحي ومحمد بن عبد الرحمن الزهراني
السحيم وخالد بن محمد القحطاني و حامد
وعبد اهلل بن صالح احلربي واش��رف بن عباس
مس��لم اللحياني و خالد محمد الغامدي و
العقيل��ي وعل��ي بن محمد علي ف��وال وعبد
محمد عبداهلل الغامن و عبد الكرمي بن سعيد
القادر بن عبيداهلل اجلابري وس��عيد بن احمد
الغامدي.
احلميدي وأكرم بن قاس��م الطوال وعباس بن
علي اخلياط وفؤاد ب��ن صالح ابو عدس وخالد
املرتبة التاسعة
محمد بن إبراهيم اليحيى وعلي بن عبد اهلل ب��ن مبارك الردادي ومصدق ب��ن جديد اجلهني
الش��هراني وحس��ن بن عمر بلخي وفهد بن وفهد بن س��عيد باهيث��م وطالل بن عبد اهلل
خلف احلربي وس��عيد بن احم��د القحطاني الش��ريف وحمدان بن عي��د احلوطي وعلي بن
وس��لطان عطية اللحياني وعوض بن عيضه حس�ين الوطي��ان وحام��د بن عل��ي العبيدي
املالك��ي وتركي بن فارع فاضل ومحس��ن بن وراشد بن مقبل الترجمي

عل��ي حس��ن كركعه وس��ليمان ب��ن مرزوق
الدوس��ري ومحمد بن عبده الربيعي ومتعب
ب��ن حضيض اجلابري وعلي ب��ن احمد احلاجي
وحس��ن بن احمد آل رحالن وعلي بن إبراهيم
عسيري وعلي بن عبد اهلل اخمليدير

وماه��ر بن منص��ور بوق��س وعلي ب��ن احمد املرتبة السابعة

املرتبة اخلامسة

عقي��ل العتيبي ومحمد بن عب��د اهلل آل زياد

العبس��ي ومازن بن محمد نعماني وعبد اهلل
بن عبد اجمليد العس��كري وعب��د اهلل بن علي
العب��د اهلل وصالح بن علي الزهراني وس��عد
بن رش��يد االحمري وحسني بن احمد عطافي
وفهد بن ذيب القحطاني وخالد بن س��ويعد
احلربي وإبراهيم بن محمد اجلاس��ر وفارس بن
صابر البش��ري و عوض بن شماس السفياني
و صالح بن حم��ود البلوي وناي��ف بن فريحان
...............................

املرتبة السادسة

ش��امي بن علي الس�لامي وس��امي بن عبد
اهلل الغنيم وجابر بن حمزه الس��يد وعلي بن
احمد آل س��عيد وخالد بن احم��د عبد الرزاق
وحسن بن سعد آل حس��ناء وعادل بن سعد
اجلهني وعلي بن س��الم الغام��دي وعادل بن
مط��ر احلجيل��ي وجري��دي بن ناي��ف العتيبي
وعبد الرحم��ن بن ظافر الغامدي وعبد العزيز املرتبة الثالثة
ب��ن عبد الرحمن علي ومحمد بن عبد اهلل بن فهد بن سليمان بن مناور احلربي

عب��د اهلل بن عل��ي اجلب��ارة واحمد ب��ن عمر
الغامدي وسالم بن امني الطالل وعبد العزيز
بن عبد اهلل السالم وعايد بن مرسال التيماني
وخميس بن صالح الزهراني ومحمد بن علي
آل مشهور وعطااهلل بن عوده القصيمي

................................................................................................................................
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الدكتور اخلويطر يشكر ويهنئ
قدم معالي وزي��ر الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز
بن عبد اهلل اخلويطر ش��كره على إهدائه نس��خا من مجلة الزكاة
والدخل وقال «أهنئكم على ما تقومون به من جهود بارزة في نشر
الوعي الزكوي والضريبي بني جمهور املتعاملني مع املصلحة على
اخت�لاف فئاتهم  .وارجوا ان تكون��وا موفقني دائماً ملا يعود بالنفع
د  .عبد العزيز اخلويطر
على اجلميع.

املفلح  :نشرة املصلحة
أداة للتواصل مع
املكلفني واملهتمني
بالـزكــاة

اوضـح مـديـر عام
مكـتب وزير العدل
األستاذ عبد العزيز
بن مـحـمد املفلح
أن نـشـرة الـزكـاة
والـدخـل تـعـتبـر
أداة للتـواصـل مع
املكلفني واملهتمني
بالزكـاة والـضـريبة
أ  .عبد العزيز املفلح
وتسهـم فـي إبـراز
نشاطـات املصلحة
واجنازاتـها وفـي تـوضيـح اجلهود التي تبذلها
املصلـحة فـي سـبـيل نـشر الـوعي الزكوي
والضريبي بـني جـمهور املتعاملني معها على
اختالف فئاتهم ،وقـدم املفلح شكره وتقديره
ملسئولي املصلحة عـلى إهـدائه نـسخة من
النشرة ،مقدرا ً اجلهد املبـذول فـي إعدادها وما
حوته من مواضيع ومعـلومات قيمة وضافية
حول الزكاة والدخل.

العبد العالي  :جهود
تبذل في نشر الوعي
الزكوي والضريبي
قـــدم مـــديـــر
عــام مــكــتــب
وزيـــر الــتـجارة
والــصــنـاعـــة
األســـتـاذ احـمد
بـن عـبـد الـرحمن
الـعـبـد الـعـالـي
شـكـره وامـتـنانه
عـلـى إهــدائــه
نـســخــة مــن أ  .احمد العبد العالي
نـشـرة الــزكــاة
والـدخـل ،الــتي
تضـمنـت نــشاطـات املصـلـحـة واجنـازاتها
وأوضح العــبد العـالي أن النشـرة ساهمت في
نـشـر الوعـي الزكوي والـضـريبي بني جمهور
املتعاملني مـعها علـى اختـالف فئاتهم ،وقال
«اقـدر لـكم عنايتكم واهتمامكم ومبادرتكم
الكرميـة بتـزويدي بهـذه الـنشـرة القيمة وما
حتتويه مـن معلـومـات اقتـصادية ومعلومات
متعلـقة بـالزكـاة والـضـريبة ،واجلـهـود التي
تبذلها املـصلحة فـي هـذا اجملـال للـمساهمة
الفاعلة في التـعريـف باملعـلومات التفصيلية
والبيانات التوضيحـية داعيا اهلل لكم التوفيق
والنجاح.

الدكتور
فهد بن
طالب
يشكر

د . .فهد بن طالب
بعث مدير عام مكتب وزير الشوون اإلسالمية
واألوق��اف والدعوة واإلرش��اد الدكتور فهد بن
عبد اهلل بن طالب خطاب شكر إلى مصلحة
الزكاة والدخل جاء فيه «تلقينا ببالغ التقدير
كتابكم املدرج معه نس��خة من العدد الرابع
والعش��رون من نش��رة ال��زكاة والدخ��ل ،وإذ
نعرب لسعادتكم عن ش��كرنا وتقديرنا على
ذلك،ونسأل اهلل تعالى لكم مزيدا ً من العون
والتوفيق ملا فيه اخلير

االجهر
والعقيل
يشكران
علــى
اإلهـداء

أ  .عبد اهلل االجهر

تلقـت إدارة حتـريـر
النـشـرة خـطـاب
شكر من مساعد
مدير عام اخلطوط
الس��ــعــوديـــة
للعالقات العامـة
األسـتـاذ عبـداهلل
بـن مشـبـب االجهر
يشـكـر فيـه تزويده أ  .ابراهيم العقيل
بنـسـخ مـن نـشرة
املـصلـحـة متمنياً
التوفي��ق للقائم�ين عليها ،كم��ا تلقت ايضاً
خطاب شكر من مساعد املشرف العام على
مكتب س��مو وزير الش��وون البلدية والقروية
األس��تاذ إبراهيم ب��ن عب��د اهلل العقيل على
ق��دم مدير عام مكت��ب وزير العم��ل باإلنابة األس��تاذ عثمان بن االهداء ،وقال في خطابه «إنني إذ اشكر لكم
صالح احلقيل ش��كره إلدارة حترير نش��رة املصلح��ة على اإلهداء تزويدي بنس��خة من النش��رة القيمة ألسأل
اهلل س��بحانه وتعالى أن يوفق اجلميع ملا فيه
،مقدرا ً ملدي��ر التحرير هذا اجلهد ،داعي��اً ملصلحة الزكاة والدخل
خير ديننا ووطننا انه سميع مجيب.
كل تقدم وتطور سائالً املولى عز وجل العون والسداد.

احلقيل يشكر على اإلهداء

أ  .عثمان احلقيل
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اإلجهاد الدائم
اإلنحناء أثناء العمل لوقت طويل يؤدي إلى آالم وأمراض في الهيكل العظمي

يؤدي إلى التهاب وتشنج الرقبة وأعلى الكتفني
ومشاكل أسفل الظهر

العدي��د م��ن األطب��اء والطبيب��ات
واملـمارسـني الصــحـيني مبـخـتـلـف
القطـاعـات يتـعرضـون للـمـشاكـل
الصحية والتي تؤدي إلى ظهور العديد
مـن األعـراض واألمـ��راض املتـعـلقـة
بالعظام والهيكل العظمي .ولعلنا في
هذه املقال��ة نلقي الض��وء على بعض
أهم املش��اكل الصحية التي تواجهنا
ونحاول معرفة األسباب الكامنة وراءها
والطـرق الـواجـب اتبـاعـها لتـالفيها.
والواق��ع هو أن هذه املش��اكل ش��ائعة
عن��د األطباء واملمارس�ين الصحيني وال
يكاد ميـر أس��ـبوع من دون أن يأتي إلينا
أحـد الـزم�لاء العاملـني فـي القـطاع
الصحي بش��كوى مـ��ن آالم فـي أحـد
أجزاء اجلس��م نتيج��ة الضـغوط التي
يتعرضون لها أثن��اء أعمالهم اليومية.
وم��ن هذا املنطلق يجـب التوعية بأهم
هذه األمراض وإلقاء الضوء عليها.
ال يكاد مير أسبوع من دون أن حتدث آالم في
أحد أجزاء اجلسم.
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آالم الرقبة ومشاكل الفقرات العنقية
وه��ذه إح��دى األم��راض الش��ائعة ل��دى
العاملني ف��ي القطاع الصحي وخصوصا ً
ف��ي فئ��ة أطب��اء وطبيب��ات األس��نان
وف��ي فئ��ة اجلراح�ين الذين يس��تخدمون
املايكروس��كوب وجراحي األوعية الدموية
واجلراحة التجميلة وأنواع اجلراحات األخرى
التي تتطلب تركيزا ً ووقوفا ً لفترات طويلة.
ه��ذا اإلجه��اد الدائم ي��ؤدي إل��ى التهاب
وش��د وتش��نج في عضالت الرقبة وأعلى
الكتفني ومع مرور الوقت يؤدي إلى ظهور
اآلالم املزمنة وأيضا ً قد ينتقل اإلجهاد إلى
الفقرات العنقية مسببا ً خشونة الفقرات
العنقية وأيضا ً مسببا ً االنزالق الغضروفي
في الفقرات العنقية في احلاالت املتقدمة
ال سمح اهلل .وهذه املشكلة ميكن جتنبها
مبحاولة احملافظة على لياقة العضالت في
منطق��ة العنق وأعل��ى الكتفني وكذلك
مبحاولة جتن��ب اإلجهاد وأخذ قس��ط من
الراح��ة ملدة دقيقة بني فين��ة وأخرى عند
ه��ذه الفئة م��ن األطب��اء ومحاولة عمل
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بع��ض مترينات التقوي��ة واإلطالة ملنطقة
العنق وكذلك محاولة النوم على وس��ادة
طبي��ة تريح العن��ق والفق��رات العنقية.
وفي حال أصبحت هذه اآلالم شديدة فإنه
يتوج��ب عل��ى الطبي��ب أو الطبيبة أخذ
إج��ازة مرضية لبضعة أي��ام وأخذ األدوية
املض��ادة لاللتهابات واملرخي��ة للعضالت
وعمل جلس��ات العالج الطبيع��ي .وهذا
مه��م جدا ً لك��ي تزول األع��راض ويتمكن
الش��خص من العودة إلى عمله بش��كل
طبيعي بإذن اهلل.

آالم أسفل الظهر ومشاكل
الفقرات القطنية

وهي أكثر املشاكل شيوعا ً وذلك ألن كثيرا
من املمارسني الصحيني تتطلب أعمالهم
وضع مجهود شاق على أسفل الظهر مثل
م��ا يحصل عند أطباء وطبيبات األس��نان
الذين يضطرون إلى االنحناء لفترات طويلة
وكذلك لدى اجلراحني الذين يضطرون إلى
الوق��وف داخل غرف��ة العملي��ات لفترات
...............................

طويل��ة وأيضا ً لدى املمرض��ات واملمرضني
الذين يضط��رون للوقوف لفت��رات طويلة
وإل��ى حم��ل املرضى ل��دى نقله��م ولدى
معاونتهم عل��ى العناية بأنفس��هم .أما
بقية املمارس�ين الصحيني الذين تتطلب
أعمالهم جلوسا ً لفترات طويلة في اخملتبر
أو أمام شاش��ات الكمبيوتر ف��إن اجللوس
بطريق��ة خاطئ��ة لفت��رات طويل��ة يؤدي
أيض��ا ً إلى ظهور آالم أس��فل الظهر .وفي
الغالبية العظمى تكون هذه اآلالم حميدة
وناجت��ة عن ش��د ف��ي العض�لات والتهاب
فيها .أما في الفئ��ة القليلة الباقية فقد
يؤدي اإلجه��اد املزمن إلى ظهور خش��ونة
في الفق��رات القطنية أو إلى ظهور انزالق
غضروف��ي فيها وه��ي مرحل��ة متقدمة.
والواجب ه��و أن تقوم املنش��آت الصحية
بعم��ل دورات تثقيفية وتدريبي��ة للعناية
بأس��فل الظهر عند املمارسني الصحيني
ألن األبح��اث أثبتت بأن مش��اكل أس��فل
الظهر ه��ي الس��بب األكب��ر للغياب عن
العم��ل ولإلجازات املرضية .ولهذا فإنه من
الواج��ب احل��رص على اس��تخدام العادات
الصحية والطرق الس��ليمة عند الوقوف
وعند املشي وعند رفع األشياء وحتى عند
اجللوس .فمثالً يجب على األطباء واجلراحني
أخذ قس��ط م��ن الراحة بني فين��ة وأخرى
وعم��ل مترين��ات إطال��ة وحتري��ك منطقة
الفقرات القطني��ة .كذلك يجب احملافظة

عل��ى ال��وزن املثالي وعلى لياق��ة منطقة
أسفل الظهر وعمل مترينات بسيطة لها
بش��كل يومي .ولعل املالحظ أن العاملني
في القط��اع الصحي يحرصون على لبس
األحذي��ة املريحة وهو ش��يء جيد ألن هذه
األحذية متتص الصدمات الناجتة عن وقوف
واملش��ي وبالتالي تقلل م��ن اإلجهاد الذي
يص��ل إلى منطقة أس��فل الظه��ر .وفي
حال تطورت هذه اآلالم أو أصبحت مزمنة
فإنه يجب اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة لعالج
املرض بالطرق الطبية املعروفة.
آالم اليد والرسغ
وهذه ع��ادة ما تكون على ش��كل التهاب
في األوت��ار احمليط��ة بالرس��غ واألصابع أو
على ش��كل متالزم��ة ضيق قناة الرس��غ
الت��ي ت��ؤدي إل��ى ظه��ور آالم وخ��در ف��ي
اليدين عند اس��تخدامهما أو على شكل
آالم ف��ي األصاب��ع .وهذه املش��اكل تكون
ش��ائعة عند فئ��ة املمارس�ين الصحيني
الذين يس��تخدمون أيديهم بشكل كبير
مثل أطب��اء وطبيبات األس��نان واجلراحني
وأخصائي��ي العالج الطبيع��ي واملمرضني
واملمرضات .وعادة ما تظهر هذه املش��اكل
بش��كل بطيء يزداد مع م��رور الوقت وقد
يصبح ش��ديدا ً ومينع املمارس الصحي من
أداء عمله بش��كل جيد .والواجب هو أخذ
احليطة واحل��ذر ومحاولة لب��س القفازات
الواس��عة التي ال تضغط على اليد وعلى

الرس��غ ومحاولة أخذ قس��ط من الراحة
بني فين��ة وأخرى وجتنب العم��ل واإلجهاد
لفت��رات طويل��ة ومراجع��ة الطبيب عند
ظهور األع��راض للتأكد من التش��خيص
ومن أخذ األدوية الالزم��ة التي تكون على
ش��كل أدوي��ة مض��ادة اللتهاب��ات األوتار
والعض�لات وأدوي��ة مس��كنة .كما ميكن
اس��تخدام لزق��ات طبية وجبائ��ر مؤقتة
وربطة طبية لفترات بسيطة إلراحة اليد
املصابة .وف��ي احلاالت الش��ديدة قد يلزم
أخذ راحة مرضية لبضع��ة أيام أو اعطاء
حقنة كرتيزون في األوتار املريضة.

التهاب أوتار الكتف والتهاب
عضالت املرفق

وهذه االلتهابات تك��ون ناجتة عن اإلجهاد
في الفئة التي تس��تخدم الكتف والذراع
بش��كل مكثف وخصوصا ً عند أخصائيي
الع�لاج الطبيعي الذي��ن يتخصصون في
عمل املساج والتدليك الطبي .ويتم عالج
هذه االلتهاب��ات عن طريق األدوية املضادة
اللته��اب العض�لات واألدوي��ة املس��كنة
واألدوي��ة املرخي��ة للعض�لات .كم��ا أن
جلسات العالج الطبيعي مفيدة في هذه
احلاالت .وفي بعض احلاالت قد يتم اللجوء
إلى اعطاء حقنة الديبومدرول في الكتف
أو في الكوع للقضاء على االلتهاب.

القهوة تقلل فرص اإلصابة بالشلل الرعاش

توصل فريق من العلماء األمريكيني إلى أن هناك جينا ً مسئوال ً عن االستفادة من بعض خواص
القهوة يس��اعد في تخفيض فرص اإلصابة بالش��لل الرعاش لدى البعض .وتشير البيانات إلى
أن ما يقرب من ربع تعداد س��كان العالم يحمل نسخة من هذا اجلني الذى يستفيد من خواص
القهوة فى تقليل فرص اإلصابة باملرض .ويؤكد العلماء أن االش��خاص الذين يحملون نس��خة
من هذا اجلني هم فقط األكثر اس��تفادة من العقاقير الطبية اجلديدة التى سيتم تطويرها فى
هذا الصدد  ،وهو ما قد يفسر فى كثير من األحيان سبب عدم استجابة بعض املرضى لبعض
العقاقير الطبية التجريبية  .ويعد مرض الشلل الرعاش من أهم األمراض التى تصيب ما يقرب
من  % 2من كبار السن خاصة ممن تخطوا اخلامسة والستني عاما ً
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القهوة املشروب الدائم واليومي لكل شعوب العالم

................................................................................................................................

61

الرياضة وسيلة للوقاية من االمراض
تعد الرياضة أساس �ا ً للمحافظة على اجلس��د،
ويهم��ل البع��ض ممارس��ة الرياض��ة ،فه��ي تعد
وس��يلة م��ن وس��ائل الوقاي��ة م��ن الكثي��ر من
األمراض كأمراض الروماتي��زم واملفاصل وأمراض
تصلب الشرايني،
وتفي��د في احملافظة على قوام وش��كل اجلس��م،
كما أن لها فوائد عديدة أخرى ،ومن أجل احملافظة
على لياقة ووزن اجلس��م ال ب��د أن متارس الرياضة
مل��دة  30دقيقة مقس��مة بني مرحلت�ين بطيئة
وس��ريعة؛ فالبد أن يك��ون  10دقائ��ق بطيئة ثم
يسرع في الس��ير ملدة  20دقيقة وليست هرولة
ولكنه املشي .
والبع��ض لديه��م اعتقاد خاطئ وه��و أنه كلما
زادت السرعة كان أفضل ،ولتوضيح اخلطأ نقول:
إن��ه كلما زادت ضربات القل��ب يكون التركيز في
ال��دم على القلب ولكن ال يت��وزع الدم على بقية
أجزاء اجلسم ليزيد نسبة حرق الدهون.
ويبدأ اجلس��م ف��ي ح��رق الده��ون والتفاعل مع
الرياض��ة بعد  10دقائق وح��رق الدهون يكون في
املشيء البطيء.
أما الفرق بني املشي على جهاز السير الكهربائي
إذا كان بحرك��ة بطيئة وبني املش��ي ف��ي الهواء
الطل��ق بالنس��بة إلى بعض املرضى بأن املش��ي
العادي يكون فيه نسبة األوكسيجني أعلى؛
ألن��ه في الهواء الطلق ،وكذلك مريح للمفاصل؛
ولكن من املفترض أن اإلنسان ال ميشي في الهواء
الطلق إذا كانت درجة احل��رارة أكثر من  35درجة،
ويعتب��ر رذاذ امل��اء ال��ذي يتوفر في ممرات املش��اة
يخفض درجة احلرارة ويساعد على املشي.

جهود مطلوبة

آفة التدخني
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ممارسة الرياضة مطلب للمحافظة على صحة اجلسم
واملش��ي على جهاز الس��ير الكهربائي ال ينصح
به األش��خاص الذين لديهم زيادة في الوزن أكثر
من 30كج��م؛ ألنه يضغط عل��ى املفاصل أكثر،
وكذلك يجب عدم املش��ي على الس��ير في وضع
مرتفع ،ولكن يكون في وضع مستقيم.
ومن املفترض عدم املشي بعد الوجبة مباشرة بل
يجب ترك س��اعة ونصف إلى ساعتني ،والسبب
في ذلك ليس الهدف منه حرق س��عرات الوجبة،
ولك��ن الهدف ه��و أن ال��دورة الدموي��ة تقل في
الدماغ ويتركز الدم في املعدة والعضالت،
وممارس��ة الرياض��ة حت��رق الس��عرات الس��ابقة
وليست سعرات نفس اليوم.
أما من ميارس الرياضة ملدة تزيد على الساعة فإنه

بعد كل ساعة يش��رب نصف كأس ماء ومن ثم
يكمل الرياضة .وهناك فرق بني ممارس��ة الرياضة
في النه��ار أو الليل ،حيث أن نس��بة احلرق تكون
في الصباح الباكر أعلى إلى بعد العصر،والتعرق
لي��س الهدف منه تقلي��ل ال��وزن أو تعديل قوام
اجلسم؛
ألن الع��رق عبارة ع��ن معادن وس��وائل تخرج من
اجلس��م وليس لها صلة بالسعرات املوجودة في
اجلسم؛
وبالتالي فإن الرياضة في املكيف البارد تؤدي املراد
ذات��ه ،ولكن يج��ب التنبيه عل��ى أال تكون درجة
احلرارة فوق  35درجة مئوية.

يعزى ارتفاع س��عر السجائر في الدول املتقدمة إلى سنها قوانني حتد من انتشار هذه الظاهرة ،وقد بذلت
اململك��ة العربية الس��عودية جهودا مقدرة للحد من هذه الظاهرة برفع نس��بة الرس��وم اجلمركية على
واردات التبغ لتصل إلى  100في املائة ،وذلك بالتوافق مع دول مجلس
التع��اون اخلليجي ،ولكن هذه النس��بة غير كافي��ة ،ولذلك يقترح
زيادة هذه النس��بة إلى  200في املائة وهي نس��بة تبقى غير كافية
أيضا الس��تنزاف شركات التبغ العاملية .وهذه اجلهود الكبيرة لو مت
تفعيلها في أطر وقوانني ملزمة س��يكون لها دور كبير في القضاء
على هذه اآلفة ،وقد بدأت بعض الوزارات في تطبيق بعض اإلجراءات
الت��ي حتد من هذه الظاهرة ،إال أن ه��ذه اجلهود تظل غير كافية في
ظل النش��اط احملموم الذي متارسه ش��ركات التبغ من أجل اإلبقاء
على التبغ في األسواق.
التدخني آفة مدمرة لصحة اإلنسان

................................................................................................................................
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النسيان وفيتامني B
رص��دت دراس��ة بريطانية نش��رت ف��ي مجلة
«املكتبة العلمية»  168حالة ملتقدمني في السن
يعانون من مس��تويات من التدهور العقلي تعرف
باسم «خلل في اإلدراك».
ه��ذه احلال��ة يصاحبها فق��دان بس��يط للذاكرة
ومصاعب في التعبير اللغوي ال ميكن تفس��يرها
بعام��ل التق��دم في الس��ن .وقد أعط��ي نصف
هؤالء  -لكل ش��خص  -ق��رص يوميا يحتوي على
فيتامين��ات «ب��ي» ( 9حامض الفولي��ك) و«بي» 6
و«ب��ي»  ،12فيم��ا أعطي اآلخ��رون أقراصا ال حتوي
هذه الفيتامينات.
مت قي��اس مع��دل ضم��ور م��خ كل منه��م حيث
تضاعفت هذه النس��بة لدى املصابني بهذا اخللل
دون تن��اول فيتامني «ب��ي» .بينما تباط��أ الضمور

كبار السن أكثر الناس عرضة للنسيان
بنسبة  %30عند الذين تناولوا الفيتامني.
فيما قال فريق البحث من «مش��روع أوكس��فورد لدراس��ة الذاكرة والتقدم في السن» ان نسبة الضمور
الطبيعي بعد سن الستني هو  %0.5سنويا أما مرضى اخلرف املبكر فيضمر مخهم مبعدل  %2.5سنويا.
وتتحكم بعض أنواع فيتامني بي مثل حمض الفوليك في مس��تويات مادة الهوموسيستس��ن في الدم.
حيث يعمل على خفضها وبالتالي التقليل من مخاطر االصابة بجلطات .ويفضل تناول تلك الفيتامينات
م��ن مصادرها الطبيعية وليس عن طريق الكبس��والت التي ال تخلو من االض��رار اجلانبية .يوجد فيتامني
«بي» في أطعمة كثيرة مثل اللحوم واألسماك والبيض واخلضروات.

تناول الفواكه واخلضروات امللونة يقوي مناعة اإلنسان
واش��نطن :أعلن خب��راء الصحة البدني��ة أن تناول
الفاكه��ة واخلض��ار ذات األلوان اخملتلف��ة يعزز قدرة
اجلهاز املناعي لإلنسان ،كما أنها حتافظ على صحة
القلب.
وأوض��ح اخلب��راء أن اخلض��روات والفاكه��ة الت��ي
تقصدها الدراسة هى ذات األلوان اخلضراء واحلمراء
والبيضاء والزرقاء ،أو الزرقاء املائلة إلى اللون الزهري،
والصفراء املائلة إلى اللون البرتقالي.
وتنص��ح أميي هيندي��ل خبيرة الصح��ة األمريكية
بتن��اول حصتني من اخلضار والفاكه��ة ذات األلوان
اخلمس��ة يومياً ،مش��يرة إلى ضرورة تن��اول حوالي
عشر حصص غذائية منها يوميا ً من أجل احلصول
على الفائدة القصوى لذلك.
وقد ضمت الئحة اخلض��روات ذات اللون األحمر في
الدراسة الطماطم والرمان والكرنب األحمر والتوت
البري واجلريب فروت.
وأش��ارت الدراس��ة إل��ى أن الفاكه��ة واخلضار ذات
األلوان الصف��راء والبرتقالية مثل اجل��زر والبطاطا
احلل��وة واألنان��اس تق��وي مناع��ة اجلس��م والنظر
والقلب وتبعد اجلفاف عن اجللد.
...............................

تناول الفواكه واخلضار يقوي مناعة اجلسم
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الزكاة حل الرتفاع األسعار
كل ع��ام وأنت��م بخي��ر ،كل عام وه��ذه األرض
الطيبة تتمتع باخلير واملس��رات وتعاقب مواسم
اخلي��ر .كل ع��ام ونح��ن ننع��م باألم��ن واألم��ان
ونتذكر قول��ه تعالى «أَوَلَ ْم يَرَوْا أَنَّ��ا َج َعلْنَا َحرَ ًما
آ ِم ًن��ا وَيُتَخَ َّط� ُ
�م» ,وقوله
�ف ال َّن� ُ
�اس ِم � ْن َح ْولِ ِه� ْ
تعالى «أول��م منكن لهم حرما آمن��ا يجبى إليه
ثمرات كل ش��يء رزق��ا من لدنا ولك��ن أكثرهم
ال يعلمون» .نعم��ة األمن واألم��ان ,ونعمة الرزق
م��ن كل الثم��رات التي جتب��ى له��ذه األرض من
كل بالد الدنيا ,أمر يس��تحق الشكر كلما عادنا
هذا الش��هر الكرمي .ولكن! بالشكر واإلميان ومتام
اإلسالم تدوم النعم .يعاني املواطن اليوم ارتفاع
األس��عار الذي يعود إلى عدة أم��ور بعضها مبرر
اقتصادي��ا والبع��ض ال ميكن تبريره إال باجلش��ع
واالس��تغالل .من الطبيعة االقتصادية أن ترتفع
األس��عار ما دمنا نحافظ على سعر صرف ثابت
م��ع الدوالر بينما بقية الدول املصدرة لنا حتتفظ
بس��عر معوم ,فكلما هبط الدوالر ارتفعت قيم
العمالت األخرى ,وبالتالي ترتفع أسعار التبادالت
التجارية وترتفع األس��عار .األمر االقتصادي اآلخر
يعود إلى ما قدمته احلكومة من دعم للمواطنني
بزي��ادة الرواتب من جهة وبدل الغ�لاء بعد ذلك,
فقد ارتفع��ت القدرة الش��رائية للن��اس ,بينما
ل��م ترتفع القدرة التنافس��ية في الس��وق ,فزاد
الطلب بكميات جتاوزت العرض ,فزادت األس��عار
تباع��ا .ومع ذلك ف��إن هذه التغي��رات ال تبرر أبدا
االرتفاعات الهائلة في األس��عار في كل جوانب
احلياة من جهة ،وفي تفاوت األس��عار بني التجار
واملدن ,بل األس��واق داخل املدينة الواحدة ،تفاوت
يتجاوز املئات من الرياالت أحيانا.
القضية معقدة إذا ً واحلل ليس بس��يطا كذلك.
اقتصادي��ا ،احلل في مقولة «دع الس��وق تعمل»,
وه��ذا صحيح ,لكن��ه في ظل نظم رأس��مالية
صحيح��ة أيضا ,نظ��م عادلة تضم��ن التنافس
املش��روع وحتد من االحتكارات ,ب��ل حتاربها بقوة
وال تض��ع عوائ��ق قانوني��ة لدخول املس��تثمرين
اجل��دد« .دع الس��وق تعمل» تضمن بق��اء األجدر
باملنافس��ة ،فكلما ارتفعت األس��عار ش��جعت
املس��تثمرين على الدخول إلى الس��وق لكسب
العوائ��د الكبي��رة ,وبذل��ك يزيد الع��رض فتبدأ
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األس��عار بتعدي��ل نفس��ها ذاتيا م��ع كل دخول
للجديد ,الذي يسعى طبيعيا إلى احلصول على
حصة جيدة من السوق بتقدمي منتجات وأسعار
منافس��ة ،وتس��تمر العملي��ة حت��ى يتك��دس
العرض وتنخفض األسعار بشدة ,وتبدأ العملية
بالعكس م��ع خروج التجار من الس��وق .أما في
ظ��ل االحت��كارات وال��وكاالت االحتكاري��ة ,وفي
ظل البيروقراطي��ة العقيمة التي حتد من دخول
مستثمرين جدد وصناعة جيل جديد من التجار،
فإن مقولة «دع السوق تعمل» تعد غير واقعية،
فنحن ل��م ندع الس��وق تعمل عل��ى احلقيقية,
ب��ل نتدخ��ل ف��ي عمله��ا بش��روط بيروقراطية
وإج��راءات طويلة ,أو من خ�لال اتفاقيات التجار
داخل األس��واق ,وعلى اجملتمع دف��ع ثمن ذلك في
ش��كل فرق األس��عار بني الس��عر العادل وسعر
االحت��كار .أي أن اجملتم��ع فعلي��ا يتحمل تكلفة
البيروقراطيني وتكلفة الرقابة على التجار ,التي
تخلت عنها بعض اجله��ات .ومن واجب جمعية
حماية املستهلك رصد كل ذلك والرفع به.
احل��ل الثاني ه��و إعادة تلك األم��وال التي حصل
عليها التجار إلى اجملتمع من خالل فرض الضرائب,
لكن الضرائب ال تس��هم في تخفيض األسعار,
خاص��ة في ظ��ل النظ��م البيروقراطي��ة ونظم
تعمل ضد الس��وق احلرة ,فالتجار يس��تطيعون
نقل تكلفة الضريبة إلى األس��عار ,وبالتالي فإن
فرض أية ضريبة ومن أي نوع ـ بش��رط عدم ترك
الس��وق تعمل ـ حتما سيرفع األس��عار ،فكأننا
كم��ن صب الزيت على النار .فهل أعيتنا احللول؟
وهل نبقى حتت رحمة هؤالء التجار في ظل عدم
وجود رقابة صارمة (بحجة دع السوق تعمل ،ثم
عندما نطالب بسوق تعمل على حقيقتها تأتي
الوكاالت واالتفاقي��ات الثنائية بني التجار إلفقار
الناس ,وتأتي النظم البيروقراطية لتعطل عمل
السوق فعال)؟ عند فرض الضرائب ستعود علينا
بأسعار أكثر وأكثر.
وم��ع كل ذلك فإن احل��ل لم يزل موج��ودا ,لكنه
يحتاج إلى أبي بكر الصديق ــ رضي اهلل عنه ــ
وهو يقول «ل��و منعوني عقال بعير كانوا يؤدنها
إل��ى رس��ول اهلل ,»..إنه��ا ال��زكاة الت��ي ال ميكن
نقلها إلى األس��عار أبدا  ..كي��ف؟ من املعلوم أن
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د .محمد آل عباس
الضريبة مص��روف ,واملصروف تكلفة ,والتكلفة
حتدد الس��عر ,فمهم��ا كانت طريقة احتس��اب
الضريب��ة فإنها تصنف ضم��ن التكاليف ,التي
م��ن خالله��ا نحدد تكلف��ة كل س��لعة ونعرف
الس��عر الذي يجب أن تباع ب��ه .على عكس ذلك
تأتي الزكاة ،فالزكاة تكليف على مال اإلنسان ال
يجوز له تكليف غي��ره وال نقل عبئه إلى الناس,
فه��ي واجب ف��ي املال على اإلنس��ان ,ف�لا يجوز
احتس��ابها ضمن املصروفات ،فهي ليست عبئا،
وبالتالي فلن حتتسب ضمن التكاليف ولن تدخل
في سعر السلعة ولن يدفعها املشتري بدال عن
التاج��ر في نهاي��ة األمر كما هي ف��ي الضريبة.
الزكاة توزيع حقيقي للربح وليس صوريا كما هو
في الضريبة .فلسفة الضريبة تقوم على توزيع
الرب��ح بني الدول��ة والتاجر بينما ف��ي احلقيقية
يس��تطيع التاج��ر نقلها إلى املس��تهلك ,فهي
جباية غير مباشرة من جيب املستهلك النهائي.
بينم��ا الزكاة توزي��ع للربح بني التاج��ر واجملتمع,
واحلكوم��ة تأت��ي كمنظ��م له��ذا التوزيع فقط
وتأخذ حقها ـ العاملون عليها.
وبهذا ,فمهما ارتفعت األس��عار فإن على التاجر
أن يرد إلى اجملتمع شيئا من ذلك ,وتعاد إلى فقراء
اجملتم��ع ,وهم أكث��ر الفئات تضررا م��ن االرتفاع
ف��ي األس��عار ،والغارم�ين وه��م م��ن أثقلتهم
الدي��ون حتى أغرقته��م في الهم أو الس��جون.
وهذه الع��ودة باألموال يج��ب أن تكون حقيقية
ولي��س مج��رد حس��نات صغي��رة بال��كاد تب��ل
الش��فاه العطش��ى ,بل يجب أن تكون محاولة
حقيقية النتشال اجملتمع من الفقر وخلق فرصه
لصناعة جتار ودخول مس��تثمرين جدد ،أس��هم
في دخوله��م التجار أنفس��هم ,وبالتالي تنويع
السوق وانخفاض تدريجي لألسعار ,وهذا يحتاج
إل��ى فكر اقتص��ادي جديد ,ولي��س مجرد ضمان
اجتماعي.
املصدر  :جريدة اإلقتصادية
...............................

اإلدارة الضريبية
بقلم /فهد بن عبدالعزيز اخلراشي
نائب املدير العام للبرامج والسياسات

ال��دور الرئيس��ي ملصال��ح الضريبة ف��ي العالم هو
حتصي��ل الضرائب م��ن املكلف�ين بها ف��ي املواعيد
النظامية .وحتقيق ذلك يتطلب من اإلدارة الضريبية
تنفي��ذ ع��دد م��ن الوظائ��ف منه��ا تق��دمي خدمات
للمكلفني كفيلة مبساعدتهم على االلتزام الطوعي
بالواجبات وااللتزامات الت��ي أوجبها عليهم النظام
الضريب��ي .وااللتزام��ات الت��ي يجب عل��ى املكلفني
التقيد بها متماثلة ف��ي جميع األنظمة الضريبية،
ففي النظام الضريبي الس��عودي ح��ددت الواجبات
التي على املكلفني التقيد بها باآلتي:
 -1التسجيل في املصلحة عند بداية النشاط وقبل
نهاية سنته املالية األولى.
 -2االحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجالت احملاسبية
الالزم��ة لتحدي��د الضريبة الواجب��ة عليه بدقة مع
املستندات املؤيدة للقيود احملاسبية املسجلة فيها.
 -3تق��دمي اإلقرار وتس��ديد الضريبة م��ن واقعه في
املواعيد النظامية.
 -4اس��تقطاع الضريبة الواجبة عل��ى اجلهات غير
املقيمة املتعاملة مع املكل��ف وتوريدها للمصلحة
في املواعيد النظامية.
 -5تزوي��د املصلح��ة باملعلوم��ات املطلوب��ة نظام �ا ً
وأهمها بيانات العقود املبرمة مع اجلهات األخرى.
واملكلف ال��ذي يتقاعس عن االلتزام ب��أي من البنود
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أع�لاه يعتبر مخالف �اٌ للواجبات النظامية وتس��تحق
عليه غرامات متنوعة حسب كل حالة.
ومما ال ش��ك فيه أن مصال��ح الضريب��ة حريصة على
التأكد من التزام املكلفني بهذه الواجبات ألن حتققها
يعن��ي أن اإلدارة الضريبية تعمل بج��دارة وتودي دورها
بالش��كل املطل��وب ،ولك��ن واقع احل��ال أن ه��ذا األمر
ال يتحق��ق بالكام��ل ألن��ه وف��ي جمي��ع اجملتمعات ال
ب��د من وج��ود مكلفني غي��ر ملتزمني إم��ا جلهلهم أو
اس��تهتارهم أو لوجود نية الته��رب الضريبي لديهم.
والس��ؤال هنا أي من هذه األمور تكون له األولوية لدى
مصلح��ة الضرائب بحيث متنح��ه األهمية القصوى
بتركي��ز مواردها املتاحة عليه ،هل تك��ون األولوية في
عملية حص��ر كاف��ة املكلفني والتأكد من تس��جيل
أنش��طتهم ف��ي املصلح��ة ،أو تكون ف��ي التأكد من
التزام املكلفني مبسك الدفاتر النظامية؟ في احلقيقة
يوجد صعوبة في تقييم أهمية هذه االلتزامات ومدى
خطورتها على حصيلة اإليراد ،وميكن القول أن عملية
التأك��د من حصر كافة املكلفني وضمان تس��جيلهم
في اإلدارة الضريبية هو األساس الذي يجب أن يحظى
باألهمي��ة القص��وى ف��ي عم��ل اإلدارة الضريبية ألن
حتقق ذلك س��يجعل مراقبة التزامات املكلفني األخرى
حتت س��يطرة اإلدارة الضريبة بحي��ث ميكن متابعتها
والتحقق من التقيد بها.
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