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أظهر تقرير البنك الدولي السنوي األخير عن سهولة األعمال وسهولة تسديد 
واملركز  األعمال  سهولة  في  عشر  احلادي  املركز  حققت  اململكة  أن  الضرائب 
السادس في سهولة تسديد الضرائب من بني 183 دولة. هذه الدرجات املتقدمة 
خادم  حكومة  لدن  من  احلكيمة  السياسات  ثم  تعالى  اهلل  بفضل  حتققت 
التطوير  وبرامج  الشاملة  التنمية  وخطط  اهلل-،  -حفظه  الشريفني  احلرمني 
– في جميع مجاالت  رعاها اهلل   – الدولة  تنفذها  التي  الصحيحة  والتحديث 
مصلحة  في  املنفذة  التحديث  برامج  إن  اململكة.  مناطق  جميع  وفي  احلياة 
وميكنة  التنظيمي  والهيكل  والئحته  الضريبي  كالنظام  والدخل  الزكاة 
العاملني  وجهود  املالية،  وزير  معالي  من  املتواصل  والدعم  واإلشراف  األعمال، 
باملصلحة على كافة املستويات هي التي ساهمت في وصول املصلحة إلى هذه 
املراتب املتقدمة.  ومن املناسب  إبراز ما أظهره التقرير من أن برامج التحديث 
أساسية  ركائز  تعتبر  وصفات،  من سمات  تتضمن  وما  املصلحة،  في  املنفذة 
ألية مصلحة إيرادات متقدمة وفعالة. إن ما حتققه املصلحة من تقدم  يعكس  
صورة أكبر وأشمل عن البناء والتطور على كامل خريطة هذا الوطن املعطاء. 
وطننا  في خدمة  الطيبة  اجلهود  وهذه  املتميز  األداء  هذا  استمرار  إلى  نتطلع 

العزيز. 

-اإلفتتاحية --اإلفتتاحية -
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د. محمد بن عبداهلل النفيسة *

ــادر عن  ــام 2010م الص ــال لع ــر اإلعم ــي تقري        ف

ــر  ــي حققت اململكة املركز احلادي عش البنك الدول

ــادس في سهولة  ــهولة اإلعمال واملركز الس في س

ــة .  ويتضمن هذا  ــديد الضرائب من بني 183دول تس

ــذي يثبت أن برامج  ــرا عن هذا االجناز وال ــدد تقري الع

ــزكاة والدخل قد  ــة ال ــث مبصلح ــر التحدي التطوي

ــة إضافة  ــم مبوصفات عاملي ــزات تتس ــرت منج أثم

ــهيل إجراءات تسديد املستحقات الزكوية  إلى  تس

ــى الصعيد الداخلي.  ــة على املكلفني عل والضريبي

ــة بحجم  ــة العامة للدول ــرار امليزاني ــي إق ــا يأت كم

ــار ريال ليؤكد على تعزيز  إنفاق بلغ حوالي 580 ملي

ــرص العمل  ــد من ف ــر املزي ــة وتوفي ــيرة التنمي مس

ــاء . وفي هذا  ــني ولرخاء هذا الوطن املعط للمواطن

ــتمل على  ــرة لتش ــا العمل في النش ــدد طورن الع

ــم باللغة االجنليزية وذلك خدمة للمستثمرين  قس

ــى أعمال  ــني باالطالع عل ــب املهتم ــراد األجان واألف

ــذا العدد  ــر في ه ــزكاة والدخل . وننش ــة ال مصلح

ــني  ب ــي  الضريب االزدواج  ــب  جتن ــة  اتفاقي ــوص  نص

ــا يضم  ــة ، كم ــيا االحتادي ــة روس ــة وحكوم اململك

ــار االقتصادية وأخبار املصلحة واألبواب  العدد األخب

ــذه  ــي ه ــا ف ــرة .  وال يفوتن ــادة للنش ــة املعت الثابت

ــعودي  ــعب الس ــبة أن نهنئ كافة أفراد الش املناس

ــالمة وجناح العملية اجلراحية خلادم احلرمني  على س

ــعود  ــريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل س الش

ــه بالصحة والعافية آمني .  كما  حفظه اهلل ومتع

ــر صدور هذا  ــر نعتذر عن تأخ ــرة التحري إننا في أس

ــباب خارجة عن إرادتنا العدد )محرم  1432هـ(  ألس

                                                              مدير التحرير 

الفاضلي : نخدم 24 ألف مكلف 
بالطائف

املفلح : تطبيق 70٪ من النظام اآللي 
في 5 فروع

قراءة في تقرير األعمال الصادر عن 
البنك الدولي

املالية : نظام جديد لتحصيل إيرادات 
الدولة قريباً
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ــته التي  ــوزراء في جلس ــس ال     أقر مجل
عقدها برئاسة نائب خادم احلرمني الشريفني 
ــلطان بن  ــمو امللكي األمير س صاحب الس
عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل في الرابع 
عشر من محرم 1432هـ املوافق للعشرين 
ــمبر للعام 2010م في قصر  من شهر ديس
ــة العامة  ــة الرياض امليزاني ــة مبدين اليمام
للدولة للعام املالي اجلديد 1432 / 1433هـ. 
ــة بآيات من القرآن الكرمي.  وقد بدأت اجللس
ــريفني  ــادم احلرمني الش ــب خ ــم وجه نائ ث
ــلطان  ــي األمير س ــمو امللك ــب الس صاح
ــده اهلل كلمة  ــعود أي ــن عبدالعزيز آل س ب
ــني أعلن  ــه املواطن ــه وأبنائ ــة إلخوان ضافي
ــص الكلمة:  ــة. وفيما يلي ن ــا امليزاني فيه
ــد هلل  ــم احلم ــن الرحي ــم اهلل الرحم بس
ــالم على نبينا محمد وعلى  والصالة والس
ــي  ــي وأبنائ ــني إخوان ــه أجمع ــه وصحب آل
ــم ورحمة اهلل  ــالم عليك ــني: الس املواطن
ــد اهلل وعونه وتوفيقه نعلن  وبركاته: بحم
ــريفني  ــيدي خادم احلرمني الش نيابة عن س
ــك عبداهلل بن عبدالعزيز ميزانية العام  املل
ــغ )580( مليار ريال  ــي اجلديد والتي تبل املال
بزيادة مقدارها )40( مليار ريال عن امليزانية 
ــس حرصه حفظه  ــي تعك ــابقة، والت الس
ــة وتوفير  ــيرة التنمي ــى تعزيز مس اهلل عل
مزيد من فرص العمل للمواطنني. ويسرني 
ــبة أن أنقل حتيات سيدي خادم  بهذه املناس
ــراد  ــه اهلل ألف ــريفني حفظ ــني الش احلرم
ــده اهلل أن تكون  ــعبه الكرمي ومتنياته أي ش
ــر وبركة على  ــة خي ــة ميزاني ــذه امليزاني ه
ــا إذ نتطلع جميعاً  ــن واملواطنني. وإنن الوط
ــريفني حفظه  إلى عودة خادم احلرمني الش
ــأمت الصحة  ــعبه وهو ب اهلل إلى وطنه وش
ــؤولني  ــد على جميع املس ــة لنؤك والعافي
ــة  بأهمي ــة  الكرمي ــه  بتوجيهات ــزام  االلت
ــذه امليزانية  ــاريع ه ــل ملش ــذ الكام التنفي
بكل أمانة وإخالص لرفعة الوطن وازدهاره. 
ــه.  ــة اهلل وبركات ــم ورحم ــالم عليك والس

ــام جمللس  ــي األمني الع ــك تال معال بعد ذل
ــن محمد  ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــوزراء األس ال
السدحان املراسيم امللكية بشأن امليزانية 
 1432 ــة  املالي ــنة  للس ــة  للدول ــة  العام
ــر الثقافة  ــي وزي ــح معال ـــ. وأوض 1433ه
واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين 
ــعودية  خوجه في بيانه لوكالة األنباء الس
عقب اجللسة أن معالي وزير املالية وبتوجيه 
كرمي من نائب خادم احلرمني الشريفني قدم 
ــاع االقتصادية  ــن األوض ــزاً ع ــاً موج عرض
العاملية وانعكاساتها على إيرادات البترول، 
ــة للدولة،  ــرادات العام ــى اإلي ــي عل وبالتال
ــة، والنتائج  ــة احمللي ــورات االقتصادي والتط
ــي 1432/1431هـ  ــة للعام املالي احلال املالي
واملالمح الرئيسة للميزانية اجلديدة، حيث 
ــغ الناجت احمللي  ــن املتوقع أن يبل جاء فيه: م
اإلجمالي هذا العام 1432/1431هـ )2010م( 
ــاءات  اإلحص ــة  مصلح ــرات  لتقدي ــاً  وفق

العامة واملعلومات )000ر000ر000ر630ر1( 
ــال  ري ــار  ــني ملي ــة وثالث ــت مئ ــاً وس ألف
ــبتها )6ر16(  ــة بزيادة نس ــعار اجلاري باألس
ــام املالي املاضي  ــن املتحقق بالع باملئة ع
ــة  نتيج ــك  وذل )2009م(،  ـــ  1431/1430ه
ــبة )25( باملئة.  ــاع البترولي بنس منو القط
ــر البترولي  ــاع غي ــاجت احمللي للقط ــا الن أم
ــع أن  ــاص فيتوق ــي واخل ــقيه احلكوم بش
يحقق منواً نسبته )2ر9( باملئة، حيث يتوقع 
ــبة )7ر15(  أن ينمو القطاع احلكومي بنس
ــبة )3ر5( باملئة  باملئة والقطاع اخلاص بنس
ــعار الثابتة  ــا باألس ــة. أم ــعار اجلاري باألس
ــي اإلجمالي  ــهد الناجت احملل فيتوقع أن يش
ــة، إذ يتوقع أن  ــبته )8ر3( باملئ منواً تبلغ نس
يشهد القطاع البترولي منواً نسبته )1ر2( 
ــي للقطاع  ــغ منو الناجت احملل ــة، وأن يبل باملئ
ــث يتوقع  ــي )4ر4( باملئة، حي ــر البترول غي
ــبة )9ر5(  ــو القطاع احلكومي بنس أن ينم

نائب خادم احلرمني يؤكد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ع̀لـــــــــــى التنفيذ الكامل ملشاريع امليزانية بكل أمانة وإخالص

580 مليار ريال حجم اإلنفاق و اإليرادات 540 مــــــــــليـارًا  وتـوقـع عـجـز بـقـيمـة 40 مليار ريال

سمو األمير سلطان متحدثاً في مجلس الوزاراء حلظة إقرار امليزانية 
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ــبة )7ر3( باملئة  باملئة والقطاع اخلاص بنس
ــاهمته في الناجت احمللي  بحيث وصلت مس
ــة. وقد حققت  ــى )8ر47( باملئ اإلجمالي إل
جميع األنشطة االقتصادية املكونة للناجت 
ــي للقطاع غير البترولي منواً إيجابياً، إذ  احملل
يقدر أن يصل النمو احلقيقي في الصناعات 
التحويلية غير البترولية إلى )5( باملئة، وفي 
ــل والتخزين )6ر5(  ــاط االتصاالت والنق نش
باملئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز واملاء )6( 
ــييد والبناء )7ر3(  ــاط التش باملئة، وفي نش
ــة والتجزئة  ــاط جتارة اجلمل باملئة، وفي نش
واملطاعم والفنادق )4ر4( باملئة، وفي نشاط 
خدمات املال والتأمني والعقارات )4ر1( باملئة. 
ميزانية 2010م تسجل فائضاً بقيمة 109 
مليارات ريال مع حتول العجز الى فوائض نقدية 
ــي  وبنينّ معالي وزير املالية أن الرقم القياس
ــرات  ــو أهم مؤش ــة وه ــف املعيش لتكالي
ــر ارتفاعاً  ــعار أظه ــام لألس ــتوى الع املس

نائب خادم احلرمني يؤكد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ع̀لـــــــــــى التنفيذ الكامل ملشاريع امليزانية بكل أمانة وإخالص

580 مليار ريال حجم اإلنفاق و اإليرادات 540 مــــــــــليـارًا  وتـوقـع عـجـز بـقـيمـة 40 مليار ريال

)2010م(  ـــ  1432/1431ه ــام  ع ــالل  خ
ــه في  ــا كان علي ــة عم ــبته )7ر3( باملئ نس
ــك وفقاً  ـــ )2009م( وذل ــام 1431/1430ه ع
ــاءات العامة  ــة اإلحص ــرات مصلح لتقدي
ــاش الناجت  ــا ُمعامل انكم ــات. أم واملعلوم
احمللي اإلجمالي للقطاع غير البترولي الذي 
ــرات االقتصادية لقياس  يُعد من أهم املؤش
ــاد ككل  ــتوى االقتص ــم على مس التضخ
ــبته  ــهد ارتفاعاً نس ــع أن يش ــن املتوق فم
)5ر1( باملئة في عام 1432/1431هـ )2010م( 
مقارنة مبا كان عليه في العام املاضي. وقال 
ين العام  ــم الدَّ ــر املالية إن حج ــي وزي معال
ــي احلالي  ــام املال ــة الع ــينخفض بنهاي س
ــارب  ــا يق ــى م ـــ )2010م( إل 1432/1431ه
ــبعة وستني  )000ر000ر000ر167( مئة وس
ــبته )2ر10( باملئة  ــل ما نس ــار ريال وميث ملي
ــع لعام  ــي اإلجمالي املتوق ــاجت احملل ــن الن م
ــغ )000ر000ر000ر225(  2010م مقارنة مببل

مئتني وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية 
العام املالي املاضي 1431/1430هـ )2009م( 
ــبته )16( باملئة من الناجت احمللي  ميثل ما نس
اإلجمالي لعام 2009م. وأشار إلى أنه وفقاً 
ــتمر  ــة اس ــامية الكرمي ــات الس للتوجيه
ــي القادم  ــي امليزانية للعام املال ــز ف التركي
1433/1432هـ على املشاريع التنموية التي 
ــة طويلة  ــتمرارية النمو والتنمي ــزز اس تع
ــرص الوظيفية  ــي زيادة الف ــل، وبالتال األج
ــت  ــث وزع ــيئة اهلل، حي ــني مبش للمواطن
ــز فيه على  ــكل رُكنّ ــادات املالية بش االعتم
ــة، واخلدمات  ــم، والصح ــات التعلي قطاع
ــاه  ــة، واملي ــة والبلدي ــة واالجتماعي األمني
ــرق، والتعامالت  ــي، والط ــرف الصح والص
ــي.  العلم ــث  البح ــم  ودع ــة،  االلكتروني
ــاريع جديدة  وتضمنت امليزانية برامج ومش
ومراحل إضافية لبعض املشاريع التي سبق 
ــا اإلجمالية نحو  ــغ قيمته ــا تبل اعتماده
)000ر000ر000ر256( مئتني وستة وخمسني 
مليار ريال. ووفقاً ملا جرى العمل عليه فقد 
مت التنسيق بني وزارة املالية ووزارة االقتصاد 
ــاريع  واملش ــج  البرام ــأن  ــط بش والتخطي
ــعة التي  املدرجة في خطة التنمية التاس
بدأت في العام املالي احلالي 1432/1431هـ.

األمير سلطان: مخصصات 
الميزانية تعكس حرص 

خادم الحرمين على تعزيز 
مسيرة التنمية وتوفير 

مزيد من فرص العمل 
للمواطنين 

نائب خادم احلرمني الشريفني مترئساً جلسة مجلس الوزاراء
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د . العساف 

يدعو رجال 

األعمال 

لالستفادة 

من اتفاقية 

تجنب االزدواج 

الضريبي مع 

اليابان

د. إبراهيم العساف ووزير اخلارجية الياباني خالل مراسم توقيع االتفاقية في طوكيو

ــعودية  ــة العربية الس ــت اململك         أبرم
ــو، اتفاقية  ــي طوكي ــان ف ــة الياب وحكوم
ــع التهرب  ــي ومن ــب االزدواج الضريب لتجن
ــى الدخل.  ــب عل ــأن الضرائ ــي بش الضريب
ــاف وزير  ــم العس ــور إبراهي ــح الدكت وأوض
ــة التي وقعها من  ــة، أن هذه االتفاقي املالي
ــينيجي  ــي وزير اخلارجية س ــب اليابان اجلان
ــتقرا يحدد  ماإيهارا، تعد إطارا قانونيا مس
ــني البلدين، كما أنها  العالقات الضريبية ب
ــة الضريبية  ــكل واضح املعامل ــدد وبش حت
ــة املتعاقدة  ــم من الدول ــة مقي عند ممارس
للنشاط في الدولة املتعاقدة األخرى. وأفاد 
بأن االتفاقية تضمن عدم االزدواج الضريبي 
على الدخل املتحقق من نشاط املستثمر، 
وبهذا تقلل االتفاقية العبء الضريبي على 
املستثمرين، كما حتقق لهم الشفافية في 

املعاملة الضريبية. 
ــة رجال األعمال في البلدين  ودعا وزير املالي
ــذه االتفاقية من  ــره ه ــتفادة مما توف لالس
ــة إلقامة املزيد  ــزات وتخفيضات ضريبي ممي
من املشاريع االستثمارية املشتركة. وأشار 
ــادل التجاري بني اململكة  إلى أن حجم التب
واليابان ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 
58 ألف مليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 
136 ألف مليون ريال عام 2009، موضحا أن 
ــود للعالقات التاريخية بني البلدين  ذلك يع
واحلرص على تنميتها وتقويتها في اجملاالت 

كافة وخاصة اجملال االقتصادي. 
ــتعرض الوزير العساف  من جهة أخرى، اس
ــة الياباني يو  ــر املالي ــع وزي ــالل اللقاء م خ
ــات االقتصادية بني  ــودا العالق ــيهيكو ن ش
البلدين واالتفاق على االستفادة من الفرص 
االستثمارية املتاحة في البلدين، خاصة مبا 
ــب االزدواج الضريبي من  توفره اتفاقية جتن
ــتثمار املتبادل.  آليات جيدة لتشجيع االس
ــني صندوق  ــز التعاون ب ــا مت بحث تعزي كم
ــي اململكة وبنك  ــة ف ــتثمارات العام االس
ــاريع املشتركة  اليابان الدولي لتمويل املش
في اململكة، والبحث عن فرص استثمارية 
ــع االتفاقية  ــاء وتوقي ــر اللق ــدة. حض جدي
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى اليابان 
الدكتور عبد العزيز عبد الستار تركستاني.

دعوة رجال األعمال في 
البلدين لالستفادة مما 
توفره هذه االتفاقية 

من مميزات وتخفيضات 
ضريبية
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املفلح يتسلم درعاً تذكارياً من عبدالرحمن الوابل أمني عام غرفة الشرقية املكلف

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين المملكة وحكومة 
فيتنام االشتراكية

عبد  بن  األمير سلطان  امللكي  السمو  الشريفني صاحب  احلرمني  خادم  نائب  برئاسة  الوزراء  وافق مجلس   

االشتراكية  فيتنام  وحكومة جمهورية  السعودية  العربية  اململكة  بني حكومة  اتفاقية  على  اهلل  العزيز حفظه 

الرياض  مدينة  في  عليها  املوقع  الدخل  على  الضرائب  الضريبي في شأن  التهرب  ،وملنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب 

بتاريخ 2010/4/10م وذلك بالصيغة املرفقة بالقرار.

ــام مصلحة  ــح مدير ع ــال إبراهيم املفل  ق
الزكاة والدخل خالل لقائه مع رجال األعمال 
ــراً أن املصلحة  ــرقية مؤخ ــة الش ــي غرف ف
ــادي االزدواج  ــاوض حول 40 اتفاقية لتف تتف
ــن األدوات املهمة  ــي تعتبر م ــي، الت الضريب
ــهم في  لقطاع األعمال، ونتوقع لها أن تس
زيادة االستثمارات، كما أن املصلحة تتعامل 
ــداد في وزارة املالية لتسديد  مع برنامج س
املستحقات، حيث أنهت خالل العام املاضي 

1300 عملية سداد، 
وأضاف املفلح »إن نظام الضريبة، الذي بات 
ــا ومعموال به منذ زمن ليس بالقصير،  قائم
قد استوعبه موظفو املصلحة، حيث نأمل 
ــدر نظام الزكاة اجلديد، وذلك لتطوير  أن يص
ــة العامة، إذ بدأت  العمل مبا يخدم املصلح

ــني في تطبيق نظام آلي  املصلحة قبل عام
في بعض مقارها اجملهزة في كل من الرياض 
ــيتم ذلك في فرعها في املنطقة  وجدة، وس
الشرقية، حيث مت تصميم هذه املقار لتكون 
متالئمة مع التطور االقتصادي في البالد«. 

ــي الوقت  ــة ف ــح أن املصلح ــح املفل وأوض
ــري  ــج تطوي ــاد برنام ــدد إيج ــر، بص احلاض
ــعى إلى  وحتديثي لنظامها الداخلي، إذ تس
ميكنة العمل واألنظمة الداخلية، مبا يخدم 
ــزكاة وصرفها في  ــاطها في حتصيل ال نش
ــيرا إلى أن هناك  ــرعية، مش مجاالتها الش
ــا: افتتاح  ــورات التي منه ــن التط عديدا م
ــائية في فروع املصلحة، وزيادة  ــام نس أقس
ــد مواقع  ــار املكلفني، وحتدي ــام بكب االهتم

خاصة بهم في فروع املصلحة. 
من جهته، قال عبد الرحمن الوابل أمني عام 
ــرقية املكلف »إن هذا اللقاء جاء  غرفة الش
واللقاءات  ــدوات  والن ــرات  للمحاض امتدادا 
ــا  تنظمه ــي  الت ــة،  والتثقيفي ــة  التوعوي

ــاتنا الوطنية  ــة بالتعاون مع مؤسس الغرف
ــة، خاصة األجهزة واملصالح احلكومية،  كاف
ــل مع  ــة تتفاع ــة اقتصادي ــيخا لثقاف ترس
ــع واحتياجاته، حيث من املهم  قضايا اجملتم
ــية،  ــس واملعايير الرئيس التعرف على األس
ــات مصلحة الزكاة  ــي حتكم أداء وتوجه الت
ــت ذاته  ــق في الوق ــو ما يحق ــل، وه والدخ
ــن التفاهم والفهم  ــا إلى مزيد م تطلعاتن
ــترك، حتقيقا ملصلحة وطننا، وتعميقا  املش

ملبدأ املسؤولية االجتماعية«. 
ــد الطايفي مدير  ــالل اللقاء أحم وحتدث خ
ــي املصلحة، حول  ــروع النظام اآللي ف مش
ــروع  ــر إجراءات العمل، ومش حتديث وتطوي
ــات املكلفني. موضحا  ــام اآللي وخدم النظ
ــمل  ــروع التطوير في املصلحة يش أن مش
ــاليب  ــال املصلحة، وفق األس ــة أعم هيكل
ــة  الزكوي ــة  األنظم ــث  وحتدي ــة،  احلديث
ــات  ــث اآللي ــب حتدي ــى جان ــة، إل والضريبي

والنماذج واألدلة، وحتديث نظم املعلومات.

» مصلحةالزكاة 
والدخل « تتفاوض 
حول 40 اتفاقية 
لتجنب االزدواج 

الضريبي
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األستاذ إبراهيم املفلح مترئساً اإلجتماع السنوي ملدراء الفروع  

مدراء الفروع ومسؤلي مصلحة الزكاة خالل اإلجتماع السنوي

ــت مصلحة الزكاة والدخل اجتماعها  أختتم
ــرع املصلحةباملنطقة  ــنوي املقام في ف الس
ــرقية ملدة يومني وقد رأس االجتماع مدير  الش
عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ ابراهيم 
ــواب املدير العام،  ــن محمد املفلح بحضور ن ب
ــأن  ــاملة ملا مت بش ــدأ االجتماع مبراجعة ش وب
تنفيذ توصيات اجتماع الرياض لعام 1430هـ.

ــع الفنية التي  ــرض املواضي ــب ذلك مت ع  عق
ــاب األصول الثابته التي  منها : كيفية احتس
ــوي في ظل نظام  ــم من الوعاء الزك لم حتس
ــي املعاجلة  ــية ف ــوم املدرس اجملموعات و الرس
ــب  وروات ــأة  املنش ــب  ــب صاح ورات ــة  الزكوي
ــركاء وكيفية إعادة تقييم األوراق املالية  الش
وماينتج عنه من ربح أو خسارة باإلضافه إلى 
ــة واملالية املدرجة على جدول  املواضيع اإلداري
ــبة  أعمال االجتماع التخاذ التوصيات املناس
ــتجدات في  ــرض آخر املس ــا كما مت ع حياله
ــامل على  ــروع النظام اآللي الش تطبيق مش

فروع املصلحة 
ــهم سعادة املدير  وكان اجملتمعون وعلى رأس
ــراءات العمل  ــى توحيد إج ــام يهدفون إل الع
ــالل وضع معايير محددة  وتطوير االداء من خ
ــدف االرتقاء  ــة للجميع به ــق آلية واضح وف

مبستوى اخلدمات التي تقدم للمكلفني .
ــام  ــر الع ــكر املدي ــاع ش ــام االجتم ــي خت وف
املشاركني على حضورهم ومداخالتهم التي 
أثرت النقاش وساعدت على اخلروج بتوصيات 
ــر العمل  ــهم بإذن اهلل في تطوي ــوف تس س
باملصلحة وتقدمي أفضل اخلدمات للمكلفني .

اختتام اجتماع 
مدراء فروع 

وإدارات المصلحة 
بفرع المنطقة 

الشرقية الجديد 

مداخالت ونقاشات في تطوير العمل لتقدمي أفضل اخلدمات للمكلفني
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الرفع بنظام جباية الزكاة ملجل�س الوزراء .. املفلح لـ »عكاظ«:

�ضريبة ا�ضتثمار الغاز 

الطبيعي مل تطبق بعد 

على ال�سركات امل�ستثمرة 

يف هذا القطاع

8,5 مليار إيرادات متوقعة لمصلحة 
الزكاة العام الجاري 

قدر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم املفلح حجم 
ــرادات املتوقعة للزكاة نهاية العام اجلاري بنحو 8.5 مليار  اإلي
ــي، بزيادة تقارب  ــل 6.7 مليار ريال في العام املاض ريال، مقاب

ملياري ريال، بنسبة 27 في املائة.
ــة مع رجال  ــى هامش لقاء املصلح ـــ »عكاظ«، عل وأرجع ل
ــببني، األول  ــرقية، هذه الزيادة إلى س األعمال في غرفة الش
ــالل األعوام  ــكل عام خ ــطة االقتصادية بش ــع األنش توس
ــت باالقتصادات  ــي عصف ــة املالية الت ــم األزم ــة رغ املاضي
ــدى املصلحة،  ــات التحصيل ل ــن آلي العاملية، والثاني حتس
ــل موظفيها وافتتاح عدد من الفروع  حيث عمدت إلى تأهي

املؤهلة مما ساهم في زيادة الدخل.
ــس املاضية  ــنوات اخلم ــل املصلحة خالل الس ــال إن دخ وق
ــة العامة  ــغ 28 مليار ريال حول بالكامل إلى املؤسس قد بل

للضمان االجتماعي.
وذكر أن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لم تطبق بعد على 
ــتثمرة في هذا القطاع؛ ألنها لم تبدأ إال في  الشركات املس
عام 2005، إذ سيتم احتسابها بعد البدء في عملية اإلنتاج 

وحتقيق األرباح.
ــع بنوده  ــتكملت جمي ــزكاة اس ــام جباية ال ــال »إن نظ وق
وفقراته، وهو اآلن لدى مجلس الوزراء ونأمل أن تصدر املوافقة 
ــا، للعمل به فور صدوره«، مضيفا نتوقع في حال  عليه قريب
ــارات  ــهم في اإلجابة على جميع االستفس تطبيقه أن يس
ــركات  ــواء كانت ش ــم املكلفني س ــي ته ــكاالت الت واإلش

ــرعية نظرت  ــعودية أو أجنبية، مضيفا أن الهيئة الش س
في جميع بنود النظام من النواحي الشرعية واملالية.

ــؤون  ــداده خبراء في الش ــارك في إع ــال »إن النظام ش وق
ــعة في وضع  ــون خبرة واس ــة ممن ميتلك ــرعية واملالي الش

النصوص واألنظمة«.
ــركات  ــي التعاطي مع الش ــة ف ــراءات املتبع ــول اإلج وح
ــب عليها من زكاة  ــداد ما ترت ــة أو املتهربة عن س املتخلف
ــدى املصلحة تتمثل  ــال » هناك عدة آليات ل أو ضرائب، ق
ــال مطالبات ألكثر من ثالث مرات، وفي حال عدم  في إرس
االستجابة تعمد املصلحة للرفع للجهات اخملتصة بحجز 
ــادل ما ترتب عليها من  ــغ املطلوبة في البنوك مبا يع املبال
ــف عن عدد الشركات املتهربة،  استحقاقات«. ولم يكش

مكتفيا بالقول بأن عددها محدود للغاية.
ــل مع مختلف اجلهات  ــعى للتواص وأكد أن املصلحة تس
ــع وزارة العمل  ــا م ــي ترتبط آلي ــة فه ــة واألهلي احلكومي
ــز الربط مع وزارة  ــة، متوقعا أن ينج ــارك ووزارة املالي واجلم

التجارة والصناعة في املستقبل القريب.
ــائية في فروع املصلحة، قال »إن  ــام نس وعن افتتاح اقس
مشروع التطوير الذي تشرع فيه املصلحة حاليا يتضمن 

إيجاد أقسام نسائية«.
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ــيا إتفاقية   وقعت حكومتا اململكة وروس
ــأن الضرائب  جتنب اإلزدواج الضريبي في ش
ــال وملنع التهرب   ــى الدخل وعلى رأس امل عل
ــل ( تعرض في  ــزكاة والدخ ــي، و) ال الضريب
ــة كاملة خدمة  ــود اإلتفاقي ــذا العدد بن ه

لقرائها وفيما يلي نص اإلتفاقية :
ــعودية   ــة اململكة العربية الس  إن حكوم
وحكومة روسيا االحتادية - رغبة منهما في 
إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي في 
شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس املال 
وملنع التهرب الضريبي - قد اتفقتا على ما 

يلي: 
 

املادة )الأوىل(

األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

ــخاص  ــة على األش ــذه االتفاقي ــق ه تطب
ــي إحدى الدولتني املتعاقدتني أو  املقيمني ف

في كلتيهما. 

املادة )الثانية(

الضرائب التي تشملها االتفاقية

1- تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل 
ــى ضرائب رأس املال املفروضة ملصلحة  وعل
كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية 
أو اإلدارية أو سلطاتها احمللية، بصرف النظر 

عن طريقة فرضها.
ــى الدخل وعلى  ــن الضرائب عل ــد م 2- تع
ــب املفروضة على  ــال جميع الضرائ رأس امل
إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس املال،  أو 
ــل أو عناصر رأس املال مبا  على عناصر الدخ
ــب الناجتة من  ــا الضرائب على املكاس فيه
التصرف في ملكية  املمتلكات املنقولة أو 
غير املنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ 

ــروعات  ــور والرواتب التي تدفعها املش األج
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس املال.    

3- الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه 
االتفاقية بشكل خاص هي:

ــة  العربي ــة  اململك ــى  إل ــبة  بالنس )أ( 
السعودية: 

-  الزكاة. 
ــة  ــك ضريب ــي ذل ــا ف ــل مب ــة الدخ -  ضريب

استثمار الغاز الطبيعي
ــة  بـ«الضريب ــد  بع ــا  ــا فيم إليه ــار  ) يش

السعودية«(. 
)ب( بالنسبة إلى روسيا االحتادية: 

-  الضريبة على أرباح املنظمات.
-  ضريبة الدخل على األفراد.

-  الضريبة على ممتلكات املنظمات. 
-  الضريبة على ممتلكات األفراد.

ــة  ـــ »الضريب ــد ب ــا بع ــا فيم ــار إليه ) يش
الروسية«(.

مسجد كول شاريف في روسيا أحد املعالم التي يقصدها املسلمني

ت�شتمل على 30 بندًا 

المملكة وحكومة روسيا اإلتحادية تــــــــــــــوقعان إتفاقية لتجنب اإلزدواج الضريبي
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ــية  السياس ــات  الكيان ــك  ذل ــمل  ويش
ــية أو اإلدارية  ــامها السياس )الدولة وأقس
ــركات التضامن،  ــلطاتها احمللية( وش أو س

وصناديق االئتمان واملؤسسات.  
ــخص  ــركة« أي ش )ه( يعني مصطلح »ش
ــة أو أي كيان يعامل على  ــة اعتباري ذي صف
ــة ألغراض  ــة اعتباري ــخص ذو صف ــه ش أن

الضريبة.
ــة  ــع لدول ــروع تاب ــا »مش ــي عبارت  )و( تعن
متعاقدة« و »مشروع تابع للدولة املتعاقدة 
ــره  ــروعاً يباش ــى التوالي مش األخرى« عل
ــره  ــروعاً يباش مقيم بدولة متعاقدة ومش

مقيم بالدولة املتعاقدة األخرى.
)ز(  يعني مصطلح »مواطن«:

)1( كل فرد يتمتع باجلنسية أو الرعوية في 
الدولة املتعاقدة.

)2( كل شخص قانوني أو شركة تضامن أو 
ــتمد ذلك الوضع من األنظمة  جمعية تس

ــكام هذه االتفاقية أيضاً على  4- تطبق أح
ــابهة في جوهرها  ــة مماثلة أو مش أي ضريب
ــذه االتفاقية  ــخ توقيع ه ــد تاري تفرض بع
ــب احلالية أو بدالً منها.  إضافًة إلى الضرائ
ــي الدولتني  ــلطة مختصة ف وتبلغ كل س
ــرى  ــة األخ ــلطة اخملتص ــني الس املتعاقدت
ــى  ــت عل ــي أدخل ــة الت ــرات املهم بالتغيي

أنظمتها الضريبية. 

املادة )الثالثة(

تعريفات عامة

ــياق  1- في هذه االتفاقية، ما لم يقتض س
النص خالف ذلك: 

ــدة » و »  ــا » الدولة املتعاق ــي عبارت )أ( تعن
الدولة املتعاقدة األخرى » اململكة العربية 
ــب ما  ــيا االحتادية، بحس ــعودية وروس الس

برج اململكة التجاري في العاصمة الرياض

يقتضيه سياق النص.
ــة العربية  ــي مصطلح » اململك  )ب(  يعن
ــة  العربي ــة  اململك ــم  إقلي  « ــعودية  الس
ــمل ذلك املناطق الواقعة  ــعودية ويش الس
خارج املياه اإلقليمية ، التي متارس اململكة 
ــا وقاع  ــى مياهه ــعودية عل ــة الس العربي
ــت التربة  ــة حت ــات الواقع ــا والطبق بحره
ــيادة والوالية  واملوارد الطبيعية حقوق الس

مبقتضى نظامها والقانون الدولي.
ــيا االحتادية »  ــح » روس ــي مصطل  )ج( يعن
ــيا االحتادية وكذلك منطقتها  أراضي روس
ــا القاري،  ــة ورصيفه ــة اخلالص االقتصادي
التي متارس عليها حقوق السيادة والوالية، 
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

املبرمة سنة 1982 م.
ــخص« أي فرد أو  ــمل مصطلح »ش  )د( يش
ــخاص،  ــركة أو أي كيان آخر من األش أي ش

المملكة وحكومة روسيا اإلتحادية تــــــــــــــوقعان إتفاقية لتجنب اإلزدواج الضريبي
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النافذة في الدولة املتعاقدة. 
ــل  ــي« أي نق ــل دول ــارة  »نق ــي عب )6( تعن
بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها 
ــروع يقع مركز  إدارته الفعلي في دولة  مش
متعاقدة،  ما عدا احلاالت التي تشغل فيها 
ــفينة أو الطائرة فقط بني أماكن تقع  الس

داخل الدولة املتعاقدة األخرى.  
)7( يعني مصطلح »السلطة اخملتصة«:

ــة  العربي ــة  اململك ــى  إل ــبة  بالنس  )1(
ــعودية وزارة املالية، وميثلها وزير املالية  الس

أو ممثله املفوض. 
)2( بالنسبة إلى روسيا االحتادية وزير املالية 

أو ممثله املفوض.
ــت  ــي أي وق ــة ف ــق االتفاقي ــد تطبي 2- عن
ــإن أي عبارة أو  ــدة، ف ــل دولة متعاق من قب
ــف فيها، وما لم  ــح لم يرد له تعري مصطل
ــالف ذلك، يكون له  ــياق النص خ يقتض س
املعنى نفسه في ذلك الوقت مبوجب نظام 
ــق بالضرائب التي  ــا يتعل ــك الدولة فيم تل
ــة. ويرجح أي معنى  ــق عليها االتفاقي تطب
ــة النافذة لتلك  ــة الضريبي طبقاً لألنظم

ــى للعبارة أو  ــى أي معنى معط الدولة عل
ــة األخرى لتلك  ــح وفقاً لألنظم للمصطل

الدولة. 

املادة )الرابعة(

املقيـم

ــي عبارة  ــة تعن ــذه االتفاقي ــراض ه 1- ألغ
»مقيم في دولة متعاقدة«:

1-  أي شخص يخضع - وفقاً ألنظمة تلك 
ــكنه أو  ــبب س الدولة - للضريبة فيها بس
ــجيله أو  إقامته أو مركز إدارته أو مكان تس

أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. 
ــن الدولتني املتعاقدتني أو  2- حكومة أي م
أي من مؤسساتها أو هيئاتها االعتبارية أو 

سلطاتها احمللية. 
ــي كلتا  ــاً ف ــرد مقيم ــون ف ــا يك 2- عندم

الدولتني املتعاقدتني وفقاً ألحكام الفقرة 
)1( من هذه املادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد 

كاآلتي: 

1-يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر 
ــكن  ــكن دائم، فإن توافر له س له فيها س
ــي كلتا الدولتني فيعد مقيماً فقط  دائم ف
ــون فيها  ــدة التي تك ــة املتعاق ــي الدول ف
ــق  ــة أوث ــخصية واالقتصادي ــه الش عالقات

)مركز املصالح احليوية(. 
ــة التي  ــاً حتديد الدول ــن ممكن ــم يك 2- إن ل
فيها مركز مصاحله احليوية أو لم يتوافر له 
سكن دائم في أي من الدولتني، يعد مقيماً 
فقط في الدولة التي فيها سكنه املعتاد. 
ــا  ــي كلت ــاد ف ــكن معت ــه س 3- إن كان ل
الدولتني أو لم يكن له سكن معتاد في أي  
ــاً فقط في الدولة التي  منهما، يعد مقيم

يكون مواطناً فيها. 
ــني أو  ــا الدولت ــي كلت ــاً ف 4- إن كان مواطن
ــوي  ــي أي منهما، تس ــن مواطناً ف ــم يك ل
ــني  الدولت ــي  ف ــان  اخملتصت ــلطتان  الس

املتعاقدتني املوضوع باالتفاق املشترك.  
ــر الفرد-   ــخص ما - غي ــا يعد ش 3- عندم
ــرة )1( مقيماً في كلتا  ــاً ألحكام الفق وفق
ــد  مقيماً  ــني، فإنه يع ــني املتعاقدت الدولت

تشتهر العاصمة موسكو بكثافة سكانها حيث حتتل روسيا املرتبة األولى بني بلدان العالم من حيث املساحة اجلغرافية
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ــز إدارته  ــي يكون فيها مرك ــي الدولة الت ف
الفعلي.

املادة )اخلام�سة(

املنشأة الدائمة
ــي عبارة  ــذه االتفاقية، تعن ــراض ه 1- ألغ
»املنشأة الدائمة« املقر الثابت للعمل الذي 
يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع كلياً 

أو جزئياً. 
ــأة الدائمة« بوجه  2- تشمل عبارة »املنش

خاص اآلتي : 
مركز اإلدارة.

فرعاً.
مكتباً.

مصنعاً.
هـ- ورشة.

ــر  ــكان آخ أو أي م ــراً  ــاً أو محج و- منجم
الستخراج املوارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« أيضاً: 
ــروع جتميع  ــاء، أو مش 1- موقع بناء أو إنش
ــرافية متعلقة بها،   أو تركيب، أو أعماالً إش
ــتمر مثل هذا املوقع  لكن فقط عندما يس
ــدة تزيد على  ــروع أو تلك األعمال م أو املش

ستة أشهر. 
ــات  اخلدم ــا  فيه ــا  مب ــات  خدم ــر  توفي  -2

ــروع من خالل  ــن قبل مش ــارية م االستش
ــم  يوظفه ــن  آخري ــني  عامل أو  ــني  موظف
ــرط أن  ــروع ملثل هذا الغرض، لكن بش املش
ــتمر األعمال من هذا النوع )للمشروع  تس
ــروع مرتبط به( داخل الدولة  نفسه أو ملش
ــتة  ملدة أو مدد تزيد في مجموعها  على س

أشهر خالل أي مدة اثنى عشر شهراً. 
ــابقة في  ــى الرغم من األحكام الس 4- عل
هذه املادة، ال تشمل املنشأة الدائمة املكان 
الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض 

أو أكثر من األغراض اآلتية:
ــط لغرض  ــهيالت فق ــتخدام التس 1- اس
ــلع أو البضائع  تخزين أو عرض أو توريد الس

التي ميلكها املشروع.
2- االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع 
ــل التخزين أو  ــروع ألج ــا املش ــي ميلكه الت

العرض أو التوريد فقط. 
3- االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع 
اململوكة للمشروع فقط ألجل املعاجلة من 

قبل مشروع آخر فقط. 
4- االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط ألجل 
ــع معلومات  ــلع أو بضائع أو جم ــراء س ش

للمشروع.
ــت للعمل فقط  ــر ثاب ـــ - االحتفاظ مبق ه
ألجل اإلعالن أو لتوفير معلومات أو للبحث 
ــابهة ذات طبيعة  ــي أو ألعمال مش العلم

مساعدة أو حتضيرية للمشروع. 
ــي دولة  ــذي يعمل ف ــخص ال ــد الش 5- يع
ــي الدولة  ــروع ف ــة عن مش ــدة نياب متعاق
ــالف الوكيل املتمتع  ــدة األخرى - خ املتعاق
ــتقل والذي تطبق عليه الفقرة  بوضع مس
ــأًة دائمة في الدولة املذكورة أوالً  )6(- منش
ــم  إذا كان لديه صالحية إلبرام العقود باس
ــكل معتاد في تلك  ــروع وميارسها بش املش
ــذه األعمال مقصورة  الدولة ما لم تكن ه

على شراء البضائع والسلع للمشروع. 
ــروع دولة متعاقدة منشأة  6- ال يعد أن ملش
ــبب  دائمة في الدولة املتعاقدة األخرى بس
مزاولته العمل في تلك الدولة األخرى فقط 
ــار أو وكيل عام بالعمولة  عن طريق سمس
ــتقل، بشرط  أو أي وكيل آخر ذي وضع مس
ــخاص باألسلوب  أن يعمل مثل هؤالء األش

املعتاد لعملهم. 
ــني  الدولت ــدى  إح ــروع  ملش أن  ــد  يع ال   -7
ــة  ــي الدول ــة ف ــأة دائم ــني منش املتعاقدت
ــه في ختام  ــرد مزاولت ــدة األخرى جمل املتعاق
ــاري أو مؤمتر في الدولة املتعاقدة  معرض جت
األخرى بيع السلع أو البضائع  التي عرضها 

في هذا املعرض التجاري أو املؤمتر فقط. 
8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة 
ــيطر عليها  ــركة أو مس ــيطر على ش تس
ــركة مقيمة بالدولة املتعاقدة  من  قبل ش
األخرى ، أو تزاول عمالً في تلك الدولة األخرى 
ــواًء من خالل منشأة دائمة أو خالفه ( ،  )س
فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أياً من 
الشركتني منشأًة دائمًة للشركة األخرى. 

املادة )ال�ساد�سة(

الدخل من املمتلكات غير املنقولة
ــه مقيم في  ــل الذي يحصل علي 1-  الدخ
ــر منقولة  ــدة من ممتلكات غي دولة متعاق
)مبا في ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل 
الغابات( في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز 
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
ــون لعبارة »املمتلكات غير املنقولة«  2- يك
ــام الدولة  ــاً لنظ ــا وفق ــوارد له ــى ال املعن
ــكات املعنية.  ــي فيها املمتل ــدة الت املتعاق
ــتمل على  ــال، فإن العبارة تش ــى أي ح وعل
ــة باملمتلكات غير املنقولة،  امللكية امللحق
ــتخدمة  ــة، واملعدات املس ــروة احليواني والث
ــات، واحلقوق  ــتغالل الغاب ــي الزراعة واس ف
ــكام النظام  ــأنها أح ــي ش ــي تطبق ف الت
ــي، وحق  ــة األراض ــة مبلكي ــام املتعلق الع الساحة الكبرى أمام قصر كاثرين في سان بطرسبيرج في روسيا اإلحتادية
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ــاع باملمتلكات غير املنقولة، واحلقوق  االنتف
ــرة أو الثابتة مقابل  ــات املتغي ــي املدفوع ف
ــتغالل أو احلق في استغالل الترسبات  االس
املعدنية واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى. 
ــوارب والطائرات من  ــفن والق وال تعد الس

املمتلكات غير املنقولة. 
ــرة )1( من هذه املادة  3- تطبق أحكام الفق
على الدخل الناجت من استخدام املمتلكات 
ــرة أو تأجيرها أو  غير املنقولة بصورة مباش

استغاللها بأي شكل آخر. 
ــكام الفقرتني )1و3( من  4- تطبق أيضاً أح
هذه املادة على الدخل الناجت من املمتلكات 
ــى الدخل الناجت  ــروع، وعل غير املنقولة ملش
ــتخدمة  ــن املمتلكات غير املنقولة املس م

ألداء خدمات شخصية مستقلة. 

املادة )ال�سابعة(

أرباح األعمال

ــروع تابع  ــدة ملش ــاح العائ ــع األرب 1- تخض
ــة في تلك الدولة  ــة متعاقدة للضريب لدول

ــاطاً في  ــروع نش ــر املش فقط، ما لم يباش
ــأة  الدولة املتعاقدة األخرى عن طريق منش
ــاطاً  ــروع نش ــر املش ــة فيها. فإن باش دائم
ــرض الضريبة  ــور آنفاً، فإنه يجوز ف كاملذك
ــة املتعاقدة األخرى،  ــى أرباحه في الدول عل
ولكن بالقدر الذي ميكن أن ينسب منها إلى 

تلك املنشأة الدائمة فقط. 
ــرة )3(، عندما  ــكام الفق ــع مراعاة أح 2- م
يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً 
ــن طريق  ــدة األخرى ع ــة املتعاق ــي الدول ف
ــا، حتدد كل دولة  ــأة دائمة قائمة فيه منش
ــأة الدائمة على  ــدة أرباح تلك املنش متعاق
ــع حتقيقها لو  ــي يتوق ــاح الت ــاس األرب أس
ــتقالً يباشر األنشطة  كانت مشروعاً مس
ــابهة في الظروف  نفسها أو أنشطة مش
ــابهة ويتعامل  ــها أو في ظروف مش نفس
ــروع الذي  ــتقلة متاماً مع املش بصفة مس

متثل منشأة دائمة له. 
ــأة دائمة، يسمح  3- عند حتديد أرباح منش
ــراض  ألغ ــدة  املتكب ــات  املصروف ــم  بخص
ــك املصروفات  ــا، مبا في ذل ــة أعماله ممارس

ــواًء مت  ــة العمومية، س ــة واإلداري التنفيذي
ــأة  ــة التي فيها املنش ــي الدول ــا ف تكبده
ــن ال  ــر. ولك ــكان آخ ــي أي م ــة أو ف الدائم
ــمح مبثل ذلك اخلصم بالنسبة إلى أي  يس
ــغ مدفوع إن وجد )خالف ما دفع مقابل  مبل
استرداد النفقات الفعلية( من قبل املنشأة 
ــروع أو ألي  الدائمة للمكتب الرئيس للمش
ــكل  ــرى باخلارج على ش ــن مكاتبه األخ م
ــات مماثلة أخرى  ــوم أو مدفوع إتاوات أو رس
ــراءات االختراع  ــتخدام حقوق ب مقابل اس
ــكل عموالت  ــى ش ــرى أو عل ــوق أخ أو حق
ــل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة  مقاب
ــات الدين  ــل من مطالب ــكل دخ أو على ش
ــأة  فيما يتعلق باألموال املقرضة إلى املنش
الدائمة )فيما عدا حاالت املشروع املصرفي( 
ــي االعتبار - عند حتديد  ــل ال يؤخذ ف . وباملث
ــغ )خالف ما  ــأة الدائمة - املبال أرباح املنش
دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي 
ــأة الدائمة على  ــن قبل تلك املنش حتمل م
ــاب املركز الرئيس للمشروع أو أي من  حس
مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رسوم 

الصخور اجللدية تغطي السواحل البحرية في روسيا التي تتعرض إلى تساقط الثلوج وتنخفض فيها درجات احلرارة 
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ــتخدام  أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل اس
ــوق أخرى، أو  ــراءات االختراع أو حق حقوق ب
ــل أداء خدمات  ــوالت مقاب ــكل عم على ش
ــكل دخل  معينة أو مقابل اإلدارة أو على ش
ــا يتعلق باألموال  ــن مطالبات الدين فيم م
ــروع أو  املقرضة إلى املكتب الرئيس للمش
ــدا حاالت  ــه األخرى )فيما ع ــن مكاتب أي م

املشروع املصرفي( .
ــال« ، دون  ــاح األعم ــارة »أرب ــمل  عب 4- تش
ــن التصنيع  ــب م ــل املكتس ــر، الدخ حص
ــة )البنكية(،  ــال املصرفي ــارة واألعم والتج
ــل الداخلي وتوفير  والتأمني وعمليات النق
ــخصية  ــر املمتلكات الش ــات وتأجي اخلدم
ــة. وال تشمل مثل هذه  املنقولة وامللموس
ــا فرد  ــخصية يؤديه ــات ش ــارة خدم العب
بصفته موظفاً أو يعمل بصفة مستقلة. 
5- عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل 
عوجلت بشكل منفصل في مواد أخرى في 
ــك املواد لن  ــة، فإن أحكام تل ــذه االتفاقي ه

تتأثر بأحكام هذه املادة. 

املادة )الثامنة(

النقل البحري واجلوي 

1- تخضع األرباح الناجتة من تشغيل سفن 
أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط 
ــدة التي يقع فيها مركز  في الدولة املتعاق

اإلدارة الفعلي للمشروع. 
ــروع  ــي ملش ــز اإلدارة الفعل 2- إذا كان مرك
ــفينة أو قارب،  نقل بحري يقع على منت س
ــي الدولة املتعاقدة التي  فإنه يعد واقعاً ف
ــفينة أو القارب.  ــن الس ــا ميناء موط فيه
ــن، فيعد واقعاً في  وإن لم يوجد هذا املوط
ــغل  الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها مش

السفينة أو القارب. 
ــاً على  ــرة )1( أيض ــكام الفق ــق أح 3- تطب
ــي احتاد أو  ــاركة ف ــاح الناجتة من املش األرب

عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.  

املادة )التا�سعة(

املشروعات املشتركة

1-  عندما: 
ــة متعاقدة  ــروع تابع لدول ــارك مش )أ( يش
ــرة في إدارة  ــرة أو غير مباش ــورة مباش بص
مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى أو في 

السيطرة عليه أو في رأس ماله. 
ــخاص بصورة  ــس األش ــارك نف  )ب( أو يش
ــرة في إدارة مشروع  ــرة أو غير مباش مباش
تابع لدولة متعاقدة أو في السيطرة عليه 
ــروع تابع للدولة  أو في رأس ماله  وفي مش

املتعاقدة األخرى. 
ــني ، إذا وضعت أو فرضت  وفي أي من احلالت
ــا  ــي عالقتهم ــروعني ف ــني املش ــروط ب ش
ــك  ــن تل ــف ع ــة  تختل ــة أو املالي التجاري
ــتقلني عن  ــروعني مس التي تكون بني مش
ــن املمكن أن  ــا، فإن أي ربح كان م بعضهم

جمال الطبيعة يزين األراضي الروسية الواسعة
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ــروعني لو لم تكن هذه  يحققه أي من املش
الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب 
هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا 

املشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك. 
ــدة  ضمن أرباح  ــت دولة متعاق 2- إذا أدرج
ــا  - وأخضعتها للضريبة  ــروع تابع له مش
ــع للدولة  ــروع تاب ــاً لذلك - أرباح مش وفق
ــت للضريبة في  ــدة األخرى أخضع املتعاق
ــذه األرباح  ــرى، وكانت ه ــك الدولة األخ تل
املدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة 
ــروط  املتعاقدة املذكورة أوالً - لو كانت الش
ــروط نفسها التي  بني املشروعني هي الش
تكون بني  مشاريع مستقلة - فعلى الدولة 
ــراء التعديل  ــرى عندئذ إج ــدة األخ املتعاق
املناسب على مبلغ الضريبة  املفروض على 
ــاح في تلك الدولة. ولتحديد مثل  تلك األرب
هذا التعديل يتعني مراعاة األحكام األخرى 
ــلطتان  الس ــاور  وتتش ــة،  االتفاقي ــذه  له
ــني املتعاقدتني فيما  ــان  في الدولت اخملتصت

بينهما متى دعت الضرورة ذلك. 

املادة )العا�سرة(

أرباح األسهم

ــهم التي  ــع أرباح األس ــوز أن تخض 1- يج
ــركة مقيمة في دولة متعاقدة  تدفعها ش
ــدة األخرى  ــة املتعاق ــم في الدول إلى مقي

للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
ــاً أن تخضع أرباح  ــك، يجوز أيض 2- ومع ذل
األسهم تلك للضريبة في الدولة املتعاقدة 
ــركة الدافعة لألرباح  التي تقيم فيها الش
ــة. ولكن إذا كان  ــاً ألنظمة تلك الدول ووفق
ــهم مقيماً في  ــك املنتفع بأرباح األس املال
ــإن الضريبة  ــرى ف ــدة األخ ــة املتعاق الدول
ــة باملائة  ــة يجب أال تتجاوز خمس املفروض

)5٪( من إجمالي قيمة أرباح األسهم. 
    ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة 
ــص باألرباح التي تدفع  للضريبة فيما يخت

منها أرباح األسهم.
ــكام الفقرتني )1(       ــر عن أح 3- بغض النظ
و )2( من هذه املادة، ال تخضع أرباح األسهم 
ــة  بدول ــة  ــركة مقيم ــا ش تدفعه ــي  الت
ــدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان  متعاق

املالك املنتفع منها هو أي من اآلتي: 
ــدة األخرى أو  ــة املتعاق ــة الدول ) أ ( حكوم
ــية أو اإلدارية أو  ــامها السياس ــد أقس أح

سلطاتها احمللية. 
)ب( البنك املركزي للدولة املتعاقدة األخرى.

ــات مالية  ــزة حكومية أو مؤسس )ج( أجه
ــلطتني  أخرى قد تتفق عليها وحتددها الس
ــني املتعاقدتني في  ــي الدولت ــني ف اخملتصت

مذكرات متبادلة. 
ــهم« كما هي  ــي عبارة »أرباح األس 4- تعن
ــادة، الدخل من  ــذه امل ــي ه ــتخدمة ف مس
ــاع« أو حقوق  ــهم »االنتف ــهم أو أس األس
ــهم  ــهم التعدين أو أس ــاع« أو أس »االنتف
ــرى التي ال متثل  ــني أو احلقوق األخ املؤسس
ــي األرباح،  ــاركة ف ــات ديون أو املش مطالب
وكذلك الدخل من حقوق املشاركة األخرى 
ــها  التي تخضع للمعاملة الضريبية نفس
ــهم مبوجب أنظمة الدولة  كدخل من األس

التي تقيم فيها الشركة املوزعة. 
ــق أحكام الفقرات )1( و )2( و)3(  5-  ال تنطب
إذا كان املالك املنتفع بأرباح األسهم مقيماً 
ــزاول عمالً في الدولة  في دولة متعاقدة وي
املتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة 
ــأة  ــهم من خالل منش الدافعة ألرباح األس
ــي تلك الدولة  ــع فيها، أو يؤدي ف دائمة تق
ــتقلة من  ــخصية مس األخرى خدمات ش
ــهم  قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية األس
التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة 

صورة ألتقطت في أحد الشواطئ الروسية التي تكثر فيها احليتان الضخمة
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ــة أو القاعدة  ــأة الدائم ــاً بهذه املنش فعلي
الثابتة، وفي مثل هذه احلالة تنطبق أحكام 
ــرة(  ــابعة( أو املادة )الرابعة عش املادة )الس

وفقاً للحالة. 
ــي دولة  ــة ف ــركة مقيم ــت ش 6- إذا حقق
متعاقدة أرباحاً أو دخالً من الدولة املتعاقدة 
ــك الدولة  ــوز أن تفرض تل ــال يج ــرى، ف األخ
ــهم التي  األخرى أي ضريبة على أرباح األس
تدفعها الشركة إال بقدر ما يدفع  من أرباح 
ــي تلك الدولة  ــهم هذه إلى مقيم ف األس
ــون فيه امللكية  ــرى أو بالقدر الذي تك األخ
التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة 
ارتباطاً فعلياً مبنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة 
ــة األخرى.كما ال يجوز  ــك الدول تقع في تل
ــر املوزعة  ــركة غي ــاع أرباح الش لها إخض
ــهم  ــو كانت أرباح األس ــى ل ــة حت للضريب
ــة أو األرباح غير املوزعة متثل - كلياً  املدفوع
ــئاً في تلك  ــاً أو دخالً ناش ــاً - أرباح أو جزئي

الدولة األخرى. 

املادة )احلادية ع�سرة(

الدخل من مطالبات الدين 
ــن مطالبات  ــوز أن يخضع الدخل م 1- يج
ــئ في دولة متعاقدة املدفوع  الدين - الناش
ــرى -  ــدة األخ ــة املتعاق ــي الدول ــم ف ملقي

للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
ــل هذا  ــوز أن يخضع مث ــك، يج ــع ذل 2- م
ــن للضريبة في  ــن مطالبات الدي الدخل م
ــأ فيها وطبقاً  ــة املتعاقدة التي ينش الدول
ــع  ــك املنتف ــن إذا كان املال ــا، لك ألنظمته
ــن مقيماً في  ــات الدي ــل من مطالب بالدخ
ــدة األخرى، فيجب أالنّ تتجاوز  الدولة املتعاق
ــة  ــبة خمس ــذه الضريبة املفروضة نس ه
ــغ الدخل من  ــة )5٪( من إجمالي مبل باملائ

مطالبات الدين. 
ــكام الفقرة )2( من  ــى الرغم من أح 3- عل
ــن مطالبات  ــى الدخل م ــادة، يعف ــذه امل ه
ــة متعاقدة - من  ــئ في دول ــن - الناش الدي
ــة في تلك الدولة في أي من احلاالت  الضريب

التالية: 
ــن  ــات الدي ــن مطالب ــل م أ- إذا كان الدخ
ــك الدولة  ــة تل ــن قبل حكوم ــاً م مدفوع

املتعاقدة أو سلطة محلية فيها. 
ــن  ــات الدي ــن مطالب ــل م ب- إذا كان الدخ
ــة املتعاقدة  ــة الدول ــى حكوم ــاً إل مدفوع
ــلطة محلية فيها أو إلى  ــرى أو إلى س األخ
ــة  ــة )مبا في ذلك مؤسس ــة أو جه أي وكال

ــة  ــك الدول ــل لتل ــة بالكام ــة( مملوك مالي
املتعاقدة األخرى أو لسلطة محلية فيها. 

ــن  ــات الدي ــن مطالب ــل م ج - إذا كان الدخ
ــة أو جهة أخرى ) مبا  ــاً  إلى أي وكال مدفوع
ــا يتعلق  ــة مالية ( فيم ــك مؤسس في ذل
ــاً التفاقية مبرمة بني  ــروض متت تطبيق بق

حكومتي الدولتني املتعاقدتني. 
ــن مطالبات  ــل م ــارة » الدخ ــي عب 4- تعن
الدين« كما هي مستخدمة في هذه املادة 
الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء 
ــواء لها احلق في  ــا برهن أم ال، وس مت تأمينه
املشاركة  بأرباح املدين أم ال، وبشكل خاص 
ــة احلكومية،  ــندات املالي ــن الس الدخل م
ــا في ذلك  ــندات الديون مب ــندات وس والس
ــذه  ــل ه ــة مبث ــز املرتبط ــالوات واجلوائ الع
ــندات  ــندات أو س ــندات املالية أو الس الس
ــن الدفعات  ــزاءات ع ــد اجل ــون . وال تع الدي
ــن مطالبات الدين ألغراض  املتأخرة دخالً م

هذه املادة.  
ــني )1( و )2( إذا  ــق أحكام الفقرت 5- ال تنطب
كان املالك املنتفع من الدخل من مطالبات 
ــدة، ويزاول  ــي دولة متعاق ــن  مقيماً ف الدي
عمالً في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ 
ــا الدخل من مطالبات الدين  من خالل  فيه
ــا،  أو يؤدي في تلك  ــأة دائمة تقع فيه منش
الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة 
ــدة ثابتة تقع فيها وكانت مطالبة  من قاع
ــن التي يدفع عنها الدخل من مطالبة  الدي
ــأة  ــة فعلياً مبثل هذه املنش ــن مرتبط الدي
ــة. في مثل هذه  ــة أو القاعدة الثابت الدائم
ــابعة( أو  ــة، تنطبق أحكام املادة )الس احلال

املادة )الرابعة عشرة( وفقاً للحالة. 
ــئاً  ــد الدخل من مطالبات الدين ناش 6- يع
في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، 
ــامها السياسية أو سلطاتها  أو أحد أقس
ــك الدولة. لكن إذا  ــة، أو مقيم في تل احمللي
ــك الدخل من  ــخص الذي دفع ذل كان الش
مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص 
مقيماً في دولة متعاقدة أم ال- له في دولة 
ــدة ثابتة  ــة أو قاع ــأة دائم ــدة منش متعاق
ــي مت تكبدها ويتم  ــة باملديونية الت مرتبط
دفع الدخل عنها وتتحمل ذلك الدخل هذه 
ــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ  املنش
ــة التي تقع  ــئاً في الدول ــد الدخل ناش يع

فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 
ــبب عالقة خاصة بني  7- عندما يكون - بس
ــع أو بينهما  ــة الدافعة واملالك املنتف اجله

ــل من  ــغ الدخ ــر - مبل ــخص آخ ــاً  وش مع
ــق بالدين الذي  ــات الدين فيما يتعل مطالب
يدفع عنها هذا الدخل زائداً على املبلغ الذي 
كان سيتم االتفاق عليه بني اجلهة الدافعة 
ــك املنتفع في غياب تلك العالقة؛ فإن  واملال
أحكام هذه املادة تنطبق على املبلغ املذكور 
ــي مثل هذه احلالة، فإن اجلزء  أخيراً فقط. ف
الزائد من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة 
طبقاً ألنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب 
مراعاة األحكام األخرى في هذه االتفاقية.  

املادة )الثانية ع�سرة(

اإلتاوات

ــأ في  1. يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنش
دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة 
ــدة األخرى للضريبة في تلك الدولة  املتعاق

املتعاقدة األخرى. 
ــوز أن تخضع تلك اإلتاوات  2. ومع ذلك، يج
ــة املتعاقدة التي  ــاً للضريبة في الدول أيض
ــا. لكن إذا كان  ــأ فيها وفقاً ألنظمته تنش
ــاً في  ــاوات مقيم ــن اإلت ــع م ــك املنتف املال
ــدة األخرى، فيجب أالنّ تتجاوز  الدولة املتعاق
الضريبة املفروضة عشرة باملائة )10 ٪( من 

املبلغ اإلجمالي لإلتاوات.
ــو  ــا ه ــاوات« كم ــح »إت ــي مصطل 3. يعن
مستخدم في هذه املادة، املدفوعات من أي 
نوع، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو 
حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني 
ــينمائية أو  أو علمي مبا في ذلك األفالم الس
أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التلفزيوني 
أو  ــة،  ــة جتاري ــراع أو عالم ــراءة اخت ب أو أي 
ــط، أو تركيبة  ــوذج، أو مخط ــم أو من تصمي
ــتعمال أو  ــرية، أو مقابل اس ــة س أو معاجل
ــة وجتارية  ــدات صناعي ــتعمال مع حق اس
ــات متعلقة بالتجارب  أو علمية أو معلوم

الصناعية والتجارية أو العلمية. 
4. ال تنطبق أحكام الفقرتني )1و 2( إذا كان 
ــاً في دولة  ــاوات مقيم ــك املنتفع باإلت املال
ــدة ويزاول عمالً في الدولة املتعاقدة  متعاق
ــأت فيها هذه اإلتاوات من  األخرى التي نش
ــا،  أو يؤدي  ــع فيه ــأة دائمة تق ــالل منش خ
ــدة األخرى خدمات  ــي تلك الدولة املتعاق ف
ــخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة  ش
ــق أو امللكية اللذان  ــه تقع فيها، وكان احل ل
ــني ارتباطاً  ــاوات مرتبط ــا اإلت تدفع عنهم
ــة أو القاعدة  ــأة الدائم ــاً بتلك املنش فعلي
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الثابتة في الدولة املتعاقدة األخرى. في مثل 
ــابعة(  تلك احلالة تطبق أحكام املواد )الس

واملادة )الرابعة عشرة( وفقاً للحالة. 
5. تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة 
ــي الدولة  ــة الدافعة ه ــا تكون اجله عندم
ــية أو  ــامها السياس ــها أو أحد أقس نفس
ــا. لكن  ــم فيه ــة أو مقي ــلطاتها احمللي س
ــك األتاوات  ــخص الذي دفع تل إذا كان الش
ــة متعاقدة أم  ــواء كان مقيماً في دول - س
ــأة دائمة  ــة متعاقدة منش ــه في دول ال - ل
ــة وكان االلتزام بدفع اإلتاوات  أو قاعدة ثابت
يرتبط بهما وتتحمل تلك املنشأة الدائمة 
ــع اإلتاوات، فإن  ــدة الثابتة عبء دف أو القاع
ــأت في  ــد عندئذ قد نش ــاوات تع ــذه اإلت ه
ــأة الدائمة أو  ــة التي تقع فيها املنش الدول

القاعدة الثابتة. 
ــبب عالقة خاصة بني  6. عندما يكون - بس
ــع أو بينهما  ــة الدافعة واملالك املنتف اجله
ــاوات فيما  ــر- مبلغ اإلت ــخص آخ ــاً وش مع
ــق أو املعلومات  ــتخدام أو احل يتعلق باالس
ــى املبلغ  ــا، زائداً عل ــع مقابل له التي يدف
الذي كان سيتفق عليه بني اجلهة الدافعة 
ــك املنتفع في غياب تلك العالقة؛ فإن  واملال
أحكام هذه املادة تطبق على املبلغ املذكور 
ــي مثل هذه احلالة، فإن اجلزء  أخيراً فقط. ف
الزائد من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة 
طبقاً ألنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب 
مراعاة األحكام األخرى في هذه االتفاقية. 

املادة ) الثالثة ع�سرة(

األرباح الرأسمالية

1- األرباح الرأسمالية املتحققة ملقيم في 
دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير 
منقولة، املشار إليها في املادة )السادسة( 
والواقعة في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز 
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
2- األرباح الرأسمالية املتحققة ملقيم في 
ــة ممتلكات  ــدة من نقل ملكي ــة متعاق دول
ــكات  ــن املمتل ــزءاً م ــكل ج ــة تش منقول
ــأة دائمة ميتلكها في الدولة  التجارية ملنش
ــكل وثيق  املتعاقدة األخرى، أو مرتبطة بش
ــخصية  ــات ش ــة خلدم ــل امللكي ــأداء ناق ب
مستقلة )التي تنطبق عليها املادة الرابعة 
ــرى، مبا في  ــة األخ ــك الدول ــرة( في تل عش
ــمالية الناشئة من نقل  ذلك األرباح الرأس

ملكية مثل هذه املنشأة الدائمة؛ يجوز أن 
تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

ــرة )2(،  ــكام الفق ــم من أح ــى الرغ 3- عل
ــمالية - الناجتة من  ــاح الرأس ــع األرب تخض
نقل ملكية أسهم تشكل حصًة في رأس 
ــدى الدولتني  ــة في إح ــركة مقيم مال ش
املتعاقدتني - للضريبة في الدولة التي تقع 

فيها الشركة. 
ــمالية املتحققة  ــع األرباح الرأس 4- تخض
ــار  ــة - خالف تلك املش ــل أي ملكي ــن نق م
ــة  ــرات )1و2و3( - للضريب ــي الفق ــا ف إليه
فقط في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها 

ناقل امللكية. 

املادة )الرابعة ع�سرة(

اخلدمات الشخصية املستقلة

1- يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في 
دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية 
ــتقلة  ــرى ذات طبيعة مس ــطة أخ أو أنش
للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي 
ــث يجوز أن يخضع  ــن احلاالت التالية، حي م
ــي الدولة  ــاً للضريبة ف ــل أيض ــذا الدخ ه

املتعاقدة األخرى: 
ــة متوافرة  ــه قاعدة ثابت ــت لدي )1( إذا كان
ــة املتعاقدة  ــه بصفة منتظمة في الدول ل
األخرى ألداء أنشطته، في تلك احلالة يجوز 
ــي الدولة  ــة ف ــل للضريب ــع الدخ أن يخض
املتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب 

إلى تلك القاعدة الثابتة فقط. 
ــوداً في الدولة  ــخص موج )2( إذا كان الش
ــدد تصل أو تزيد  ــدة األخرى ملدة أو م املتعاق
في مجموعها على )183( يوماً في أي مدة 
اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة 
ــة فإن مقدار  ــة املعنية، في هذه احلال املالي
ــرد التي  ــطة الف ــل املتحقق من أنش الدخ
متت في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع 
للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى ولكن 
ــطته  ــب إلى أنش ــط بالقدر الذي ينس فق

التي متت في هذه الدولة األخرى. 
ــطته في  ــآت عن أنش ــت املكاف )3( إذا كان
ــرى قد دفعها مقيم  الدولة املتعاقدة األخ
ــا  ــدة أو حتملته ــة املتعاق ــك الدول ــي تل ف
ــة املتعاقدة  ــي تلك الدول ــأة دائمة ف منش
ــى )100.000(  ــنة املالية عل ــد في الس وتزي
ــدار الدخل املتحقق  ــي، فإن مق دوالر أمريك

ــطة الفرد في تلك الدولة األخرى،  من أنش
ــة في تلك الدولة  يجوز أن يخضع للضريب

األخرى. 
ــمل عبارة »اخلدمات املهنية« بوجه  2- تش
ــي اجملاالت  ــتقلة ف ــطة املس ــاص األنش خ
ــة، والتربوية أو التعليمية،  العلمية، واألدبي
ــتقلة التي يزاولها  وكذلك األنشطة املس
ــون واملعماريون  األطباء واحملامون واملهندس

وأطباء األسنان واحملاسبون. 

املادة )اخلام�سة ع�سرة(

اخلدمات الشخصية غير املستقلة

ــة  ــكام املواد )السادس ــاة أح ــع مراع 1- م
ــعة  ــرة( و )التاس ــة عش ــرة( و )الثامن عش
ــور واملكافآت  ــب واألج ــإن الروات ــرة( ف عش
ــم في دولة  ــبها مقي ــة التي يكتس املماثل
ــا يتعلق بوظيفة - تخضع  متعاقدة - فيم
ــط ما لم  ــك الدولة فق ــي تل ــة ف للضريب
ــة الوظيفة في الدولة املتعاقدة  تتم مزاول
ــي الدولة  ــا ف ــت مزاولته ــإذا مت ــرى، ف األخ
ــوز أن تخضع مثل  ــرى فيج ــدة األخ املتعاق
هذه املكافآت املكتسبة للضريبة في تلك 

الدولة األخرى. 
ــرة )1(،  ــكام الفق ــم من أح ــى الرغ 2- عل
ــبها مقيم في  ــآت التي يكتس ــإن املكاف ف
ــق بوظيفة يتم  ــدة فيما يتعل دولة متعاق
ــدة األخرى،  ــة املتعاق ــي الدول ــا ف مزاولته
تخضع للضريبة فقط في الدولة املذكورة 

أوالً في احلاالت التالية: 
ــوداً في الدولة  ــتفيد موج ) أ ( إذا كان املس
ــدة أو مدد ال تتجاوز في  املتعاقدة األخرى مل
مجموعها عن )183( يوماً في أي مدة اثني 
ــنة  ــدأ أو تنتهي في الس ــهراً تب ــر ش عش

املالية املعنية. 
ــن قبل صاحب  ــآت م ــت املكاف ) ب( إذا دفع
ــل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة  عم

عنه.
) ج ( أالنّ تكون املكافآت قد حتملتها منشأة 
دائمة أو قاعدة ثابتة ميلكها صاحب العمل 

في الدولة األخرى. 
ــابقة  ــكام الس ــن األح ــم م ــى الرغ 3- عل
ــع املكافآت  ــادة، يجوز أن تخض ــي هذه امل ف
ــق بوظيفة متارس  ــبة - فيما يتعل املكتس
ــفينة أو طائرة يتم تشغيلها   على منت س
ــارب  ــنت ق ــى م ــي أو عل ــل الدول ــي النق ف
ــة - للضريبة  ــتخدم في املياه الداخلي يس



العدد ال�شاد�س والع�شرون

21

ــدة التي يقع فيها مركز  في الدولة املتعاق
اإلدارة الفعلي للمشروع. 

املادة )ال�ساد�سة ع�سرة(

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

ــس اإلدارة واملدفوعات  ــاء مجل أتعاب أعض
ــم في دولة  ــبها مقي ــة التي يكتس املماثل
ــواً في مجلس إدارة  متعاقدة بصفته عض
شركة مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى،  
ــة في تلك الدولة  يجوز أن تخضع للضريب

األخرى. 

املادة )ال�سابعة ع�سرة(

الفنانون والرياضيون

ــكام املادتني )الرابعة  1- على الرغم من أح
ــرة(، فإن الدخل  ــة عش ــرة( و)اخلامس عش
ــة متعاقدة  ــبه مقيم في دول الذي يكتس
ــينما أو  ــرح أو الس ــاً باملس ــه فنان - بصفت
ــيقياً  ــو أو التلفزيون أو بصفته موس الرادي
ــطته الشخصية التي  أو رياضياً - من أنش
ــها في الدولة املتعاقدة األخرى يجوز  ميارس
أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
ــطة  ــتحق دخل يتعلق بأنش 2- عندما يس
ــي  الرياض أو  ــان  الفن ــا  زاوله ــخصية  ش
ــم يكن ذلك الدخل للفنان  بصفته تلك ول
أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن 
ــكام املواد  ــل على الرغم من أح ذلك الدخ
ــة  ــرة( و)اخلامس ــابعة( و)الرابعة عش )الس
عشرة( يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة 
ــا مزاولة الفنان أو  املتعاقدة التي متت فيه

الرياضي لتلك األنشطة. 

املادة )الثامنة ع�سرة(

معاشات التقاعد

ــعة  ــادة )التاس ــكام امل ــاة أح ــع مراع 1- م
ــات التقاعد واملكافآت  عشرة( ، فإن معاش
ــي تدفع ملقيم في دولة  األخرى املماثلة الت
ــابقة ؛ تخضع  ــدة مقابل خدمة س متعاق

للضريبة في تلك الدولة فقط. 
ــرة )1( ،  ــكام الفق ــم من أح ــى الرغ 2- عل
ــات التقاعد واملدفوعات األخرى  فإن معاش
ــج عام ميثل جزءاً  ــي تتم بناًء على برنام الت

ــة لدولة  ــات االجتماعي ــام التأمين من نظ
ــية  ــامها السياس ــد أقس ــدة أو أح متعاق
ــع  ــة، تخض ــلطاتها احمللي ــة أو س أو اإلداري

للضريبة في تلك الدولة فقط. 

 
املادة )التا�سعة ع�سرة(

اخلدمات احلكومية 

ــآت األخرى املماثلة  األجور والرواتب واملكاف
ــا دولة  ــي تدفعه ــد الت ــات التقاع ومعاش
ــية أو  ــامها السياس متعاقدة أو أحد أقس
سلطاتها احمللية لفرد مقابل خدمات أداها 
لتلك الدولة أو ألحد أقسامها السياسية 
ــع  ــة، تخض ــلطاتها احمللي ــة أو س أو اإلداري
ــط، ما لم  ــك الدولة فق ــي تل ــة ف للضريب
ــطة  ــات مرتبطة مع أنش ــن تلك اخلدم تك
ــها دولة متعاقدة  ــة أو جتارية متارس صناعي
ــية أو اإلدارية  ــامها السياس ــد أقس أو أح
ــة املتعاقدة  ــلطاتها احمللية في الدول أو س
ــوز أن تخضع  ــذه احلالة يج ــرى، في ه األخ

للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى. 

املادة )الع�سرون(

الطالب

ــب أو  ــلمها طال ــي يتس ــات الت 1- املدفوع
ــي دولة  ــاً ف ــون )أو كان( مقيم ــدرب يك مت
ــة املتعاقدة  ــي الدول ــدة ويتواجد ف متعاق
ــم أو التدريب املهني  األخرى لغرض التعلي
ــه  ــته أو تعليم ــرض معيش ــي لغ أو احلرف
ــات ال تخضع  ــإن هذه املدفوع ــه، ف أو تدريب
ــرط أن تكون  للضريبة في تلك الدولة، بش

ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. 
ــب أو  ــتلمها طال ــي يس ــات الت 2- املدفوع
ــون )أو كان( مقيماً في  ــذي يك ــدرب وال مت
دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة املتعاقدة 
األخرى لغرض التعليم أو التدريب املهني أو 
احلرفي، واملتعلقة بخدمات أديت في الدولة 
ــة  ــع للضريب ــرى، ال تخض ــدة األخ املتعاق
ــرط ارتباط  ــرى، بش ــك الدولة األخ ــي تل ف
ــم أو التدريب أو أنها  تلك اخلدمات بالتعلي

ضرورية ألغراض املعيشة. 
 

املادة )احلادية والع�سرون(

املعلمون والباحثون

ــم أو باحث  ــلمها معل املكافآت التي يتس
ــم )أو كان مقيماً( في دولة متعاقدة -  مقي
قبل دعوته للدولة املتعاقدة األخرى لغرض 
ــراء أبحاث، فيما يتصل مبثل  التعليم أو إج
ــع للضريبة في  ــطة - ال تخض ــذه األنش ه
ــدة ال تتجاوز  ــرى مل ــدة األخ ــة املتعاق الدول

سنتني. 

املادة )الثانية والع�سرون(

الدخل اآلخر

ــة متعاقدة  ــل ملقيم في دول ــود الدخ 1- بن
ــا املواد  ــي لم تتناوله ــأت - الت ــا نش - أينم
ــع  ــة، تخض ــذه االتفاقي ــن ه ــابقة م الس

للضريبة في تلك الدولة. 
2- ال تنطبق أحكام الفقرة )1( على الدخل 
ــكات غير املنقولة  خالف الدخل من املمتل
احملددة في الفقرة  )2( من املادة )السادسة(، 
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة 
متعاقدة وميارس عمالً في الدولة املتعاقدة 
ــأة دائمة تقع فيها،  األخرى من خالل منش
ــرى خدمات  ــك الدولة األخ ــؤدي في تل أو ي
ــتقلة من قاعدة ثابتة تقع  شخصية مس
ــكات التي يدفع  ــا، وكان احلق أو املمتل فيه
ــل مرتبطاً فعلياً مبثل هذه  من أجلها الدخ
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل 
ــابعة(  هذه احلالة، تطبق أحكام املادة )الس

أو املادة )الرابعة عشرة( وفقاً للحالة. 

املادة )الثالثة والع�سرون(

رأس املال

1- رأس املال املمثل مبمتلكات غير منقولة 
واملشار إليه في املادة )السادسة( واململوك 
ــدة ويقع في الدولة  ــم في دولة متعاق ملقي
املتعاقدة األخرى،  يجوز أن يخضع للضريبة 

في تلك الدولة األخرى. 
ــة  ــكات منقول ــل مبمتل ــال املمث 2- رأس امل
ــاط  ــزءاً من ممتلكات نش ــكل ج والذي يش
ــي دولة  ــم ف ــة ملقي ــة مملوك ــأة دائم منش
متعاقدة وتقع في الدولة املتعاقدة األخرى، 
أو املمثل مبمتلكات منقولة تتعلق بقاعدة 
ــة متوافرة ملقيم في دولة متعاقدة في  ثابت
الدولة املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات 
ــتقلة، يجوز أن يخضع رأس  شخصية مس
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املال هذا للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
ــرات  ــفن أو طائ ــل بس ــال املمث 3- رأس امل
ــروع تابع  ــغلها في النقل الدولي مش يش
ــكات  مبمتل ــل  املمث أو  ــدة،  متعاق ــة  لدول
منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن 
ــي تلك  ــة ف ــع للضريب ــرات؛ يخض أو الطائ

الدولة املتعاقدة فقط.
4- تخضع جميع العناصر األخرى لرأسمال 
مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك     

الدولة فقط. 

املادة )الرابعة والع�سرون(

أساليب إزالة االزدواج الضريبي

1- لقد مت االتفاق على أن يتم جتنب االزدواج 
ــة من هذه  ــاً للفقرة التالي ــي وفق الضريب

املادة. 
ــة متعاقدة  ــب مقيم في دول 2- إذا اكتس
ــالً أو متلك رأس مال يجوز - وفقاً ألحكام  دخ
ــع للضريبة في  ــذه االتفاقية - أن يخض ه
ــرى فإنه يتعني على  ــة املتعاقدة األخ الدول
الدولة املذكورة أوالً أن تخصم املبلغ املدفوع 
كضريبة محددة في املادة )الثانية( من هذه 
ــة املفروضة في  ــة مقابل الضريب االتفاقي
تلك الدولة بشرط أالنّ يتجاوز املبلغ اخملصوم 
ــغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس املال  مبل
احملتسب وفقاً ألنظمة وتعليمات الضريبة 

في تلك الدولة. 

املادة )اخلام�سة والع�سرون(

أنظمة االستثمار 
إذا أعفيت ضريبة أو خفضت ملدة محدودة 
ــتثمارات في  ــجيع االس ــاً ألنظمة تش وفق
ــني، فإن الضريبة  أي من الدولتني املتعاقدت
ــو أنها قد  ــاة تعد كما ل ــة أو املعف اخملفض
ــب  ــن الضرائ ــا م ــب خصمه ــت، ويج دفع
ــك الدخل في  ــل ذل ــى مث ــتحقة عل املس

الدولة املتعاقدة األخرى. 

املادة )ال�ساد�سة والع�سرون(

إجراءات االتفاق املتبادل

ــدى  ــراءات إح ــخص أن إج ــني لش 1- إذا تب
ــني أو كلتيهما تؤدي )أو  ــني املتعاقدت الدولت
ــوف تؤدي( بالنسبة له إلى فرض ضريبة  س
ــة، فإنه  ــكام هذه االتفاقي ــق مع أح ال تتف

ــائل املعاجلة  ــه- بصرف النظر عن وس ميكن
املنصوص عليها في األنظمة احمللية لتلك 
ــلطة  ــرض قضيته على الس ــني- ع الدولت
ــدة التي  ــة للدولة املتعاق ــة التابع اخملتص
ــرض القضية خالل  ــم فيها. وينبغي ع يقي
سنتني من أول إشعار باإلجراء الذي أدى إلى 
فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكام هذه 

االتفاقية. 
ــة - إذا بدا  ــلطة اخملتص 2- يتعني على الس
ــوغه ولم تكن هي  لها أن لالعتراض ما يس
ــها قادرة على  التوصل إلى حل مرٍض  نفس
ــوية القضية عن  ــعى جاهدة لتس - أن تس
طريق االتفاق املتبادل مع السلطة اخملتصة 
ــن أجل جتنب  ــدة األخرى م ــة املتعاق بالدول
فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكام هذه 
االتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه 
ــم من  أي حد زمني وارد  في األنظمة  بالرغ

احمللية للدولتني املتعاقدتني. 
ــلطتني اخملتصتني في  ــني على الس 3- يتع
ــق االتفاق  ــني املتعاقدتني - عن طري الدولت
ــعيا إلى تذليل أي  ــادل بينهما - أن تس املتب
صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير 
ــوز أيضاً أن  ــذه االتفاقية. ويج أو تطبيق ه
تتشاورا إللغاء االزدواج الضريبي في احلاالت 

التي لم ترد في هذه االتفاقية. 
ــلطتني اخملتصتني في  ــني على الس 4- يتع
ــق االتفاق  ــني املتعاقدتني - عن طري الدولت
ــلوب املالئم لتطبيق  ــادل- حتديد األس املتب
ــة املتطلبات التي  ــذه االتفاقية، وبخاص ه
ــة متعاقدة،  ــا املقيمون في دول يخضع له
ــي الدولة األخرى  ــك من أجل احلصول ف وذل
ــة الواردة في هذه  على اإلعفاءات الضريبي

االتفاقية. 

املادة )ال�سابعة والع�سرون(

تبادل املعلومات
ــة في  ــلطات اخملتص ــى الس ــني عل 1- يتع
ــات  املعلوم ــادل  تب ــني  املتعاقدت ــني  الدولت
ــذه  ــكام ه ــذ أح ــواًء لتنفي ــة، س الضروري
ــة  احمللي ــة  األنظم ــذ  لتنفي أو  ــة  االتفاقي
ــي تغطيها هذه  ــب الت ــة بالضرائ املتعلق
ــا دام أن فرض الضريبة تلك ال  االتفاقية، م
ــذه االتفاقية.  ويتم  ــارض مع أحكام ه يتع
ــد باملادة  ــات دون التقي ــذه املعلوم تبادل ه
ــة. وتعامل أي  ــذه االتفاقي ــن ه ــى( م )األول
ــة املتعاقدة على  ــا الدول ــة تتلقاه معلوم

ــها التي تعامل  ــرية الطريقة نفس أنها س
ــا وفقاً  ــي حتصل عليه ــا املعلومات الت به
ــف عنها  ألنظمتها احمللية. وال يجوز الكش
ــي ذلك  ــا ف ــلطات )مب ــخاص والس إال لألش
ــة( املعنيني بالربط  احملاكم واألجهزة اإلداري
ــذ أو إقامة الدعاوى  أو التحصيل أو التنفي
ــا يتعلق بالضرائب  أو حتديد االعتراض فيم
التي تغطيها هذه االتفاقية فقط.  ويجوز 
ــات في مداوالت  ــف هذه املعلوم لهم كش

محكمة عامة أو في أحكام قضائية. 
ــير  ــأي حال من األحوال تفس ــوز ب 2-  ال يج
ــى إلزام دولة  ــكام الفقرة )1( مبا يؤدي إل أح

متعاقدة مبا يلي: 
) أ (  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة 
أو املمارسات اإلدارية  في تلك الدولة أو في 

الدولة املتعاقدة األخرى. 
ــول  ــن احلص ــات ال ميك ــدمي معلوم ) ب ( تق
ــات  ــة أو التعليم ــب األنظم ــا مبوج عليه
اإلدارية املعتادة فيها أو في الدولة املتعاقدة 

األخرى. 
ــف  ــأنها كش ) ج ( تقدمي معلومات  من ش
أي سر يتعلق بالتجارة واألعمال والصناعة 
واملعامالت أو األسرار التجارية أو املهنية أو 
ــة أو معلومات قد يكون  العمليات التجاري
الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة. 

املادة )الثامنة والعشرون(
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

ــة اإلمتيازات املالية  لن تتأثر بهذه االتفاقي
املمنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية أو 
القنصلية مبوجب القواعد العامة للقانون 

الدولي أو مبوجب أحكام اتفاقيات خاصة. 

املادة )التا�سعة والع�سرون(

النفاذ
ــة  الدول ــدة  متعاق ــة  دول كل  ــر  تخط  -1
ــوات  القن ــر  عب  - ــرى  األخ ــدة  املتعاق
ــراءات  اإلج ــتكمال  باس   - ــية  الدبلوماس
ــذه االتفاقية  ــة الالزمة لدخول ه النظامي
ــذه االتفاقية نافذة  حيز النفاذ . وتصبح ه
ــهر  ــى منذ اليوم األول من الش للمرة األول
ــه  ــذي مت في ــهر ال ــي الش ــذي يل ــي ال الثان

اإلخطار األخير. 
ــة نافذة  ــذه االتفاقي ــح أحكام ه 2-  تصب

للمرة األولى : 
ــتقطعة  ــق بالضرائب املس ــا يتعل )1( فيم
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عند املنبع :  
ــي - أو بعد - اليوم  ــى املبالغ املدفوعة ف عل
ــنة امليالدية  ــهر يناير من الس ــن ش األول م
ــت فيها  ــي أصبح ــنة الت ــي الس ــي تل الت

االتفاقية نافذة. 
ــرى على  ــق بالضرائب األخ ــا يتعل )2( فيم

الدخل وعلى رأس املال :  
ــدة  ــن أي م ــة ع ــب املفروض ــى الضرائ عل
ــي - أو بعد - اليوم األول من  ضريبية تبدأ ف
ــنة امليالدية التي تلي  ــهر يناير من الس ش
السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة. 

املادة )الثالثون(

اإلنهاء

ــل هذه االتفاقية نافذة املفعول مدة  1- تظ
ــنوات، وتظل نافذة بعد ذلك ملدة  ــر س عش
ــا أي من الدولتني  ــر محددة ما لم تلغه غي
ــعار خطي عبر  ــاطة إش ــني بوس املتعاقدت
ــر  ــل اثني عش ــية قب ــوات الدبلوماس القن
ــهراً من تاريخ االنتهاء. ويجوز إنهاء هذه  ش
ــاء مدة  ــت بعد انته ــي أي وق ــة ف االتفاقي
ــنوات من قبل أي من الدولتني   العشر الس
ــار خطي عبر  ــاطة إخط ــني بوس املتعاقدت
ــر  ــل اثني عش ــية قب ــوات الدبلوماس القن

شهراً من تاريخ اإلنهاء .  
ــرة  ــة للم ــذه االتفاقي ــق ه ــد تطبي 2- عن

األخيرة: 
ــتقطعة  ــا يتعلق بالضرائب املس ) أ (  فيم
ــة في أو  ــغ املدفوع ــع على املبال ــد املنب عن
ــهر ديسمبر من السنة  قبل يوم 31 من ش
ــعار إنهاء  ــي مت فيها تقدمي إش امليالدية الت

هذه االتفاقية. 
ــب األخرى على  ــق بالضرائ ــا يتعل )ب( فيم
الدخل املتحقق في السنة امليالدية التي مت 

فيها تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية. 
ــا يتعلق بالضرائب على رأس املال    )ج(  فيم
ــنة امليالدية  ــي 1 يناير من الس ــوك  ف اململ

التي بنهايتها ينتهي نفاذ االتفاقية. 

ــاه، املفوضون  ــاً لذلك قام املوقعان أدن إثبات
بحسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية. 

ــد بتاريخ 1428/1/23هـ  حررت في يوم األح
ــة الرياض  ــي مدين ــق 2007/2/11م ف املواف
ــات العربية،  ــختني أصليتني باللغ من نس
ــة، وجميع النصوص  ــية ، واإلجنليزي والروس
ــاوية احلجية. وفي حال االختالف في  متس

التفسير يسود النص اإلجنليزي. 
ــن حكومة اململكة  ــع اإلتفاقية ع  وقد وق
ــة  ــر املاليــــ ــعودية وزيـــ ــة الس العربي

الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف  
ــيد  ــة الس ــيا اإلحتادي ــة روس ــن حكوم وع

سيرجي شاتالوف .
بروتوكول 

ــت بني  ــي أبرم ــة الت ــع االتفاقي ــد توقي عن
ــعودية  الس ــة  العربي ــة  اململك ــة  حكوم
ــيا االحتادية لتجنب االزدواج  وحكومة روس
ــب على الدخل  ــأن الضرائ الضريبي في ش
ــرب الضريبي،  ــال وملنع الته ــى رأس امل وعل
ــوص  النص ــى  عل ــاه  أدن ــون  املوقع ــق  واف
ــكل جزءاً ال يتجزأ  اإلضافية اآلتية التي تش

من االتفاقية املذكورة. 

اإ�سافة اإىل املادة )الرابعة(:

ــة فإن عبارة » مقيم  ألغراض هذه االتفاقي
في دولة متعاقدة » تعني أيضاً: 

الشخص االعتباري املؤسس وفقاً ألنظمة 
ــكل عام من  ــدة، واملعفى بش ــة متعاق دول
ــتمر في تلك  ــة فيها ، وقائم ومس الضريب

الدولة إما : 
)1( على سبيل احلصر لغرض ديني أو خيري 

أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل. 
ــه ومنافع  ــات تقاعدي ــر معاش )2( أو لتوفي
أخرى مماثلة للموظفني بناًء على خطة في 

هذا الشأن.

اإ�سافة اإىل املادة ال�سابعة :

1- بغض النظر عن األحكام األخرى الواردة 
ــذه االتفاقية،  ــابعة( من ه ــادة )الس في امل
ــة  ــال املتحققة ملؤسس ــاح األعم ــإن أرب ف
ــلع إلى  ــة متعاقدة من تصدير س تتبع دول
الدولة املتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة 
ــملت عقود  ــك الدولة األخرى. إذا ش في تل
ــارس في الدولة  ــطة أخرى مت التصدير أنش
ــطة  املتعاقدة األخرى، فإن مثل هذه األنش
ــة املتعاقدة  ــي الدول ــة ف ــع للضريب تخض

األخرى. 

ــابعة( من  ــي أحكام املادة )الس 2-  ليس ف
ــى تطبيق أي  ــر عل ــة ما يؤث ــذه االتفاقي ه
ــدة يتعلق بالضريبة  نظام في دولة متعاق
ــة لغير  ــاح املتحقق ــى األرب ــة عل املفروض
املقيمني من أعمال التأمني، شريطة أنه إذا 

مت تغيير في النظام املعني النافذ في أي من 
الدولتني املتعاقدتني في تاريخ التوقيع على 
ــتثناء التغيير الثانوي  ــذه االتفاقية )باس ه
ــة العامة( فإنه  ــر على الصف بحيث ال يؤث
ــاور  ــني على الدولتني املتعاقدتني التش يتع
ــل هذه الفقرة  ــل االتفاق على تعدي من أج

بشكل مالئم.

اإ�سافة اإىل املادة )العا�سرة( : 

ــد مت االتفاق  ــرة )3( فق ــاً ألحكام الفق وفق
على أالنّ تخضع أرباح األسهم التي تدفعها 
شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة 
في تلك الدولة إذا كان املالك املنتفع منها 

هو: 
ــع الدولة  ــة تتب ــة حكومي ) أ ( أي مؤسس
املتعاقدة األخرى مت تأسيسها وفقاً للنظام 

احمللي في الدولة املتعاقدة األخرى. 
ــس في الدولة املتعاقدة  )ب(  أي كيان مؤس
ــك الدولة أو  ــة تل ــن قبل حكوم ــرى م األخ
ــة، مع أجهزة  ــاتها احلكومي أي من مؤسس

مشابهة في الدول األخرى. 
ــة املتعاقدة  ــة في الدول ــركة مقيم )ج( ش
ــرة  ــيطر عليها أو متلك مباش األخرى وتس
ــن رأس مالها  ــن )25٪( م ــل ع ــبة ال تق نس
ــة أو كيان  ــة حكومي ــة أو مؤسس احلكوم
ــدد في الفقرات  ــابه وكما هو مح آخر مش

الفرعية )أ( و )ب( أعاله. 

اإ�سافة اإىل املادة )التا�سعة ع�سرة( 

ــبة إلى اململكة العربية السعودية،  بالنس
ــادة أيضاً على األجور  تطبق أحكام هذه امل
ــرى املماثلة التي  ــآت األخ ــب واملكاف والروات

يدفعها شخص اعتباري عام. 

بالن�سبة اإىل املادة )الرابعة والع�سرون( :

ــبة إلى اململكة العربية السعودية،  بالنس
ــائل إزالة االزدواج الضريبي على  ال تؤثر وس
ــا يتعلق  ــة الزكاة فيم ــكام نظام جباي أح

باملواطنني السعوديني.  

ــخ 1428/1/23هـ  ــد بتاري ــرر في يوم األح ح
ــة الرياض  ــي مدين ــق 2007/2/11م ف املواف
ــات العربية،  ــختني أصليتني باللغ من نس
ــة، وجميع النصوص  ــية ، واإلجنليزي والروس
ــاوية احلجية. وفي حال االختالف في  متس

التفسير يسود النص اإلجنليزي. 
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 نايف  الفاضلي.

ــي اململكة  ــف ف ــروس املصائ ــف ع ــر الطائ تعتب
ــا مقصداً  ــكانية ،كما انه ــة س ــع بكثاف وتتمت
ــف ،حيث تكثر  ــي فصل الصي ــياحياً مهماً ف س
ــركات  ــات والش ــياحية واملوسس ــاريع الس املش
ــتقبل فرع مصلحة الزكاة  واحملالت التجارية ،ويس
ــف آالف املعامالت من  ــة الطائ ــل مبحافظ والدخ

املكلفني الستخراج زكاتهم  السنوية .
ــاطات الفرع  ــرف على نش ــر  ونتع ــرب أكث ولنقت
ــزكاة والدخل  ــرع ال ــام ف ــر ع ــة مبدي ــت اجملل التق
ــد  ــن حام ــف ب ــتاذ ناي ــف االس ــة الطائ مبحافظ

الفاضلي فكان لنا هذا احلوار.   
ــة الزكاة  ــرع مصلح ــذة عن ف ــة نب ــود معرف *  ن

والدخل بالطائف  ؟ 
ــرف و 7  ــة بالطائف بـ 3 غ ــرع املصلح ــدأ ف ـ  ب
موظفني وكان يقع في املنطقة املركزية، وفي عام 
ــد وكان يعتبر  ـــ  مت بناء مبنى للفرع جدي 1402ه
ــك الوقت من أفضل املباني احلكومية على  في ذل

ــتوى محافظة الطائف ويتكون من 16 غرفة  مس
ــغلها  17 موظفاً وفي عام 1426هـ مت ترميم  يش
ــتيعابية  ــى بالكامل وأصبحت الطاقة االس املبن
ــغلها  اكبر حيث أصبح يحتوي على 28 غرفة يش

46موظفاً .
ــتلم أرضاً جديدًة إلقامة مبنى    كما أن الفرع اس
ــليم األرض للمقاول للبدء في  ــث وقد مت تس حدي
ــن الفروع فئة         ــف يعتبر م ــروع , وفرع الطائ املش
) ب ( والذي يتكون هيكله التنظيمي كما يلي :-

 يرتبط الفرع تنظيمياً بنائب املدير العام للشئون 
التنفيذية 

ــط جميع إدارات الفرع مبدير الفرع وهي على  وترتب
النحو التالي:-

1-إدارة الفحص والربط 
الهدف العام 

ــني احملددة لها , والتأكد من  فحص إقرارات املكلف
صحة البيانات الواردة بها وسالمتها , وموافقتها 

ــة من خالل القيام  ــة والتعليمات املطبق لألنظم
ــل الربوطات  ــي وامليداني وتعدي ــص املكتب بالفح

التي يتوجب تعديلها  
ــن ال يقدمون  ــني الذي ــرارات املكلف ــة إق ومراجع

حسابات نظامية بإجراء الربط التقديري .
2-إدارة املراجعة 

الهدف العام 
ــر  ــة تقاري ــوط ومراجع ــرارات والرب ــة اإلق مراجع
ــة اعتراضات  ــص املكتبية وامليدانية ودراس الفح
ــإلدارة  ــا ل ــل إحالته ــا قب ــرد عليه ــني وال املكلف
ــرد على مالحظات  ــاإلدارة العامة وال ــة ب القانوني

اجلهات الرقابية 
3-إدارة خدمات املكلفني 

الهدف العام 
توفير املعلومات التي يحتاجها املكلفون .

ومن املهام التي تقوم بها تسجيل املكلفني اجلدد 
ــد من صحة  ــرارات والتأك ــات اإلق ــجيل بيان وتس

نخدم 24 ألف مكلف ونربط على 
90 ٪ منهم تقديريًا

يف حواره مع ) الزكاة والدخل ( مدير فرع امل�شلحة بالطائف :

قصر شبرا في الطائف أحد املعالم التراثية
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ــك توزيع النماذج وتلقي  املعلومات املدخلة وكذل
استفسارات املكلفني والتحديث املستمر مللفات 
ــام بتحويل امللفات آلياً بني الفروع  املكلفني والقي
ــات( بخدمات  ــدة العملي ــتحداث )وح ــد مت اس وق
ــي اجلديد ومن  ــد تطبيق النظام اآلل املكلفني بع

مهام هذه الوحدة :
أ – رصد حسابات املكلفني ومتابعتها .

ب- إصدار الشهادات .
4-إدارة التحصيل 

الهدف العام 
متابعة حتصيل املتأخرات الزكوية ودراسة طلبات 
التقسيط قبل الرفع بها لإلدارة العامة وتسجيل 

حاالت التقسيط ومتابعتها 
5-الشئون اإلدارية واملالية 

الهدف العام
ــة لإلدارات  ــات اإلدارية واملالية الالزم ــر اخلدم توفي
واملوظفني في ضوء التعليمات واألنظمة الصادرة 

في هذا الشأن 
ومن مهام إدارة الشئون اإلدارية واملالية 

أ – التنسيق بني أعمال الفرع واإلدارة العامة فيما 
يخص أعمال الشئون اإلدارية واملالية للموظفني 
ب – العمل على تطبيق األنظمة واللوائح اإلدارية 

بالفرع والتأكد من أدائها بكفاءة وفاعلية .
ج – إعداد تقارير دورية عن إجنازات اإلدارة ومعوقات 

أدائها واقتراح احللول املناسبة لها .
ــا اإلدارة في مجال  ــرى تكلف به ــة مهام أخ د- أي

اختصاصها 
* كم يبلغ عدد املكلفني الذين يخدمهم الفرع ؟
ــراد  ــني أف ــف ماب ــني 24000 مكل ــدد املكلف ـ ع

وشركات تقديري وحسابات .
ــات والشركات  *  كيف يتم حتديد زكاة املؤسس
وما هي املشاكل والصعوبات التي تواجهونها من 

قبل املكلفني ؟
ــة  ــة االقتصادي ــأن احلرك ــروف ب ــو مع ــا ه ـ كم
مبحافظة الطائف موسمية وأن 90٪ من املكلفني 
ــرة ويتم حتديد  ــطتهم التجارية صغي أفراد وأنش
ــاً أو ميدانياً . ومع  ــواء مكتبي زكاتهم تقديرياً س
ــبون مبوجب حسابات  ذلك هناك مكلفون يحاس
ــو معروف  ــد زكاتهم كما ه ــة ويتم حتدي نظامي
مبجرد تقدمي املكلف حلساباته مرفقاً  معها اإلقرار 
وتسديد الزكاة مبوجبه فيتم منحه شهادة طبقاً 
ــة اإلقرار الزكوي  للتعليمات ليتم بعد ذلك دراس
ــداول والبيانات املرفقة  ــابات اخلتامية واجل واحلس
ــع التركيز  ــة وعناية م ــا وفحصها بكل دق معه
ــبية وقد يتم طلب  على البنود ذات األهمية النس
بعض البيانات من املكلفني أو احملاسب القانوني . 
ــد الربط الزكوي حيث يضاف إلى رأس املال  ثم يع

ــى االحتياطيات  ــاح املعدلة إضافة إل صافي األرب
ــركاء والقروض  ــاب جاري الش واخملصصات وحس
ــم من اإلجمالي  ــال عليها احلول . ويحس التي ح
ــا للوصول إلى  ــي حكمه ــة وما ف ــول الثابت األص
ــة املكلف  ــعار ومطالب ــاء الزكوي ويتم إش الوع

بالفروقات الزكوية إن وجدت .
ــاكل والصعوبات التي نواجها  ــبة للمش وبالنس

من املكلفني تتمثل في:-
1-عدم التصريح برؤوس أموالهم احلقيقية  وهذا 
يأخذ من جهد الفاحص في تقدير الوعاء الزكوي 

أو الضريبي .
2-التأخر في سداد املستحقات الزكويه . 

*  كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من 
دفع الزكاة ؟ 

ــتحقات  ــل مع  املتأخرين  في دفع املس  ـ نتعام
الزكوية على ثالث مراحل هي كالتالي :-

املرحلة األولى 
ــف يوضح فيه  ــمي للمكل ــه خطاب رس 1-توجي
ــداد خالل  ــتحق للس ــط الزكوي واملبلغ املس الرب

فترة محدودة .
ــاوب املكلف أو لم  ــرة ولم يتج ــت الفت 2-إذا انته
يرد على خطابنا املذكور أعاله يتم توجيه خطاب 

ثاني أيضاً خالل فترة محدودة بأسبوعني . 
ــاب الثاني يتم  ــت الفترة احملددة باخلط 3-إذا انته

توجيه إخطار أخير .
املرحلة الثانية 

تتم الكتابة إلى الدوائر احلكومية ) مكتب العمل 
ــتقدام .....الخ ( بعدم  ــب االس ــات – مكت – البلدي

التعاون مع املكلف حتى يثبت مراجعتنا .

املرحلة الثالثة  
ــإلدارة العامة التخاذ اإلجراءات  الرفع أو الكتابة ل

النظامية . 
ــام اآللي ما هي الفوائد  ــي حالة تطبيق النظ * ف

التي تعود على فرع الطائف ؟
ـ في احلقيقة بدأ تطبيق النظام اآللي في شهر 
ــجيل،  ــي أنظمة التس ــام 1431هـ ف ــعبان ع ش
ــديد املستحقات  والتحديث ، والربط اآللي ، وتس
ــات احلكومية  ــداد للمدفوع ــق نظام س عن طري
ــرعة االجناز  ومن الفوائد التي عادت على الفرع س
ــورة جيدة  ــير بص ــة والرقابة وان األمور تس والدق
ــتقبالً في  ــة مس ــاعد املصلح ــوف يس وهذا س
ــة باالرتباط باجلهات  ــق احلكومة االلكتروني تطبي
ــهيل معامالت املكلفني  .  احلكومية األخرى لتس
وعند اكتمال تشغيل نظام الفحص والتحصيل 
ــد كبيرة  ــاك فوائ ــون هن ــع أن يك ــي نتوق اإللزام

وظاهرة وملموسة بإذن اهلل وأن الربط اآللي 
ــتحقاتهم املالية ألياً يعد  وتسديد املكلفني ملس
ــبة فإن مدير عام  ــازاً في حد ذاته وبهذه املناس إجن
املصلحة حريص أشد احلرص على تطبيق النظام 

اآللي في جميع فروع املصلحة األخرى  .
ــرع لرفع  ــي اتخذها الف ــوات الت ــا هي اخلط *  م

نسبة الزيادة في إيرادات املصلحة مستقبالً ؟ 
ــل بالفرع من  ــل إدارة التحصي ــادة تفعي ـ  1-زي

خالل دعمها باملوظفني .
ــداد عن طريق  2-حث املكلفني املتأخرين عن الس

بعث اخلطابات على عناوينهم البريدية .
ــض اإلدارات احلكومية  ــراكات مع بع 3-تعزيز الش

مثل االمانه ومكتب العمل . 

قسم إستقبال املعامالت اليومية في الفرع
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4-التوعية اإلعالمية بتوزيع الكتب واجملالت .
ــث بيانات املكلفني على النظام اآللي  5-بعد حتدي
اجلديد سوف يتم إرسال رسائل بريدية الكترونية 
ــني  ــواالت املكلف ــى ج ــائل sms  عل ــك رس وكذل

حلثهم على مراجعة الفرع .
ــرارات الزكوية  ــدمي اإلق ــد لتق ــاك موع ــل هن * ه

والضريبية في كل عام ؟
ـ   كما هو معروف أن نظام ضريبة الدخل الصادر 
ــخ 1425/1/15هـ  ــوم امللكي رقم م/1 وتاري باملرس
في مادته الستني نص على تقدمي اإلقرار الضريبي 
خالل مده ال تتجاوز مائة وعشرون يوماً من انتهاء 
ــرار . وكذلك  ــي ميثلها اإلق ــنة الضريبية الت الس

اإلقرارات الزكويه .
*  ما هي قنوات إيرادات فرع الطائف ؟

ــا هو احلال في  ــرادات الفرع كم ــل قنوات إي ـ  متث
ــروض التجارة  ــرادات زكاة ع ــي إي ــة الفروع ف بقي
ــات  ــواًء مؤسس ــطة التجارية القائمة س لألنش

فردية أو شركات .
    وفي إيرادات ضريبة الدخل وضريبة االستقطاع 
ــكام النظام  ــب أح ــتحقة مبوج ــات املس والغرام

الضريبي .
ــطة اجتماعية أو  ــأي أنش ــوم الفرع ب ــل يق *  ه

مشاركات اقتصادية في الطائف ؟

ــي جميع  ــاركة ف ــرع على املش ــرص الف   ـ  يح
األنشطة وامللتقيات والندوات ومنها على سبيل 

املثال :
ــتوى  ــمية على مس ــبات الرس ــور املناس 1-حض

احملافظة .

ــألداء احلكومي  ــتراك في جائزة الطائف ل 2-االش
املتميز .

ــبة بجامعة الطائف  3-تدريب بعض طلبة احملاس
ومن كليه التقنية بالطائف .
*   كلمة أخيرة لسعادتكم ؟

ــبتني أولهما عيد  ــاء وافق مناس ــذا اللق ـ  إن ه
ــعدني أن  ــبة يس ــى املبارك وبهذه املناس األضح
ــمى آيات  ــة ونوابه أس ــام املصلح ــر ع ــع ملدي ارف
ــعيدة  ــبة الس ــي والتبريكات بهذه املناس التهان
وجميع منسوبي املصلحة وكل عام وانتم بخير, 
ــام الهجري  ــول الع ــرى وهي حل ــبة األخ واملناس
ــذا العام هو  ــى أن يكون ه ـــ وأمتن ــد 1432ه اجلدي
ــر التحديث واكتمال  ــام انتقال املصلحة لعص ع
ــع الفروع واملاليات  ــق النظام اآللي في جمي تطبي

وميكنة جميع أعمال املصلحة وفروعها . 
ــام املصلحة  ــكر مدير ع ــا ال يفوتني أن أش   كم
ــه  وكذلك مدير  ــم املفلح ونواب ــتاذ / إبراهي األس
ــم املتواصل في تطبيق  ــروع اآللي على الدع املش
النظام اجلديد وإن شاء اهلل نكون عند حسن ظن 

اجلميع .
وأيضاً ال يفوتني أن أشكركم شخصياً على هذا 

اللقاء وأمتنى للمجلة التقدم واالزدهار .

جبال الطائف اخلضراء مقصداً لإلصطياف ووجهًة لسكان اململكة

تسديد المكلفين 
لمستحقاتهم 
المالية آليًا يعد 

إنجازًا في حد ذاته و 
المصلحة تحرص على 

تطبيق النظام في 
جميع فروع
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املفلح مدير عام مصلحة  إبراهيم  قال     
الشامل  اآللي  النظام  إن  والدخل  الزكاة 
بعض  في  املصلحة  طبقته  الذي  اجلديد 
املقاييس،  بكل  ناجح  املصلحة  فروع 
جميع  في  تطبيقه  استكمال  وسيتم 
فروع املصلحة بنهاية العام املقبل، مشيرا 
 70 بواقع  تطبيقه  من  االنتهاء  مت  أنه  إلى 
في املائة شملت فروع املصلحة في خمس 
الطائف،  مكة،  جدة،  الرياض،  هي  مدن 
والدمام، مؤكدا في الوقت ذاته أن اإلجراءات 
النظام موحدة في  اتخاذها عبر  يتم  التي 

جميع فروع املصلحة. 
الفروع  مدراء  إجتماع  خالل  املفلح  وأشار 
املصلحة  فرع  في  عقد  الذي  السنوي 
تعيش  املصلحة  أن  الشرقية  باملنطقة 
إلى  الورقي  النظام  من  انتقالية  فترة 
بعض  هناك  إن  حيث  اآللي،  النظام 
تغييرها  يتطلب  التي  املتغيرة،  اإلجراءات 
يرافق  قد  أنه  إلى  مشيرا  اجلديد،  للنظام 
للمكلفني  الصعوبة  بعض  املرحلة  هذه 
ستتالشى  ولكنها  اجلديد،  الوضع  نتيجة 

مع فهم النظام. 
ولفت املفلح إلى أن الفروع التي طبق فيها 

»الزكاة « تطبق  70 % 
من النظام اآللي في  

5 فروع

خالل إجتماع مدراء الفروع
مدير عام املصلحة إبراهيم املفلح:

النظام اآللي 

الشامل اجلديد 

الذي طبقته 

املصلحة في بعض 

الفروع ناجح بكل 

املقاييس

في  الصعوبة  بعض  القت  اجلديد  النظام 
من  النظام  تطبيق  مع  ولكن  األمر،  بداية 
التجارب  من  االستفادة  مت  فرع  إلى  فرع 
هذه  واجهتها  التي  والصعوبات  السابقة 
الفروع، وذلك لتالفي تطبيقها في الفروع 
التي لم يطبق فيها النظام، مشيرا إلى أن 
هذه اخلطوة أسهمت في إنهاء املشكالت 
من فرع إلى آخر. وأوضح املفلح أن مصلحة 
سنويا  اجتماعا  تعقد  والدخل  الزكاة 
مرتني في املركز الرئيسي في الرياض، ومرة 
في أحد فروع مصلحة الزكاة والدخل في 
املساواة  مبدأ  لتحقيق  األخرى،  املناطق 
األفكار  تبادل  إلى  إضافة  الفروع،  بني 
الوقت  في  موضحا  الفروع،  بني  والتجارب 
توحيد  االجتماعات  من  الهدف  أن  نفسه 
خالل  من  األداء  وتطوير  العمل  إجراءات 
واضحة  آلية  وفق  محددة،  معايير  وضع 
اخلدمات  مبستوى  االرتقاء  بهدف  للجميع 
مت  أنه  املفلح  وبني  للمكلفني.  تقدم  التي 
واملالية  واإلدارية  الفنية  املواضيع  عرض 
املدرجة على جدول أعمال االجتماع التخاذ 
إلى  إضافة  حيالها،  املناسبة  التوصيات 
عرض آخر املستجدات في تطبيق مشروع 

النظام اآللي الشامل على فروع املصلحة، 
مبينا في الوقت ذاته أنه مت مناقشة تنفيذ 

توصيات اجتماع الرياض لعام 1430هـ.

األستاذ / إبراهيم املفلح
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أقام األستاذ  إبراهيم بن محمد املفلح 

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل حفل 

تكرمي لألستاذ صالح بن بشير األشدف 

ــة باملنطقة  ــرع املصلح ــام ف ــر ع مدي

ــابقاً بعد إحالته للتقاعد  الشرقية س

ــة اجلديد  ــرع املصلح ــي مقر ف وذلك ف

ــرقية بحضور نواب املدير  باملنطقة الش

العام ومدير عام فرع املنطقة الشرقية 

ــئولي  ــرع وعدد من مس ــوبي الف ومنس

القطاعات احلكومية .

ــكر مدير عام املصلحة األستاذ  وقد ش

صالح االشدف على ما قدمه من جهود 

ــاهمت في تطوير العمل خالل فترة  س

عمله باملصلحة وبعد ذلك قدم األستاذ 

ــتاذ   ــح درعاً تذكارياً لألس إبراهيم املفل

ــه التوفيق  ــاً ل ــدف متمني ــح األش صال

والسداد في حياته القادمة .

مدير عام 
المصلحة 

يكرم 
األشدف 

بعد إحالته 
للتقاعد

األستاذ إبراهيم املفلح يسلم صالح األشدف درعاً تذكارياً بعد إنتهاء عمله في املصلحة

املدير العام وحديث باسم مع األستاذ صالح األشدف بعد التكرمي

حضور مميز ملسوؤلي املصلحة في حفل تكرمي زميلهم األشدف بعد تقاعده



العدد ال�شاد�س والع�شرون

29

ــتهلك  ــال املنتدى الثاني حلماية املس ــزكاة والدخل في أعم ــاركت مصلحة ال ش

العربي من الغش التجاري والتقليد وحماية احلقوق امللكية الفكرية الذي تنظمه 

ــعودية وذلك بفندق االنتركونتننتل بالرياض. هذا وقد مثل  مصلحة اجلمارك الس

ــي من إدارة  ــدا هلل مفلح العتيب ــتاذ عب ــذا املنتدى كل من األس ــي ه ــة ف املصلح

ــتاذ إبراهيم احملمود من إدارة كبار املكلفني و األستاذ بداح  التطوير والبحوث واألس

مذكر العاصمي من إدارة العالقات العامة .  

المصلحة 
تشارك في 

المنتدى 
العربي 
الثاني 
لحماية 

المستهلك 
من الغش 

التجاري 
والتقليد 
وحماية 
حقوق 

الملكية 
الفكرية

ً جانب من جلسات املنتدى العربي الثاني الذي عقد في الرياض مؤخرا

عدد من الزمالء الذين شاركوا في املنتدى
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متهيد
ــيدة   الرش ــا  قيادتن ــات  توجيه ــل  بفض
ــة وخططها  احلكيم ــة  الدول ــات  وسياس
ــتمرة من معالي  ــة  وباملتابعة املس الصائب
وزير املالية حتقق برامج التطوير والتحديث 
ــل  نتائج ممتازة  ــي مصلحة الزكاة والدخ ف
ــك حتقيق  ــن ذل ــرة وال أدل م ــازات كبي وإجن
ــادس عاملياً في سهولة تسديد  املركز الس
ــنوي  ــراءة التقرير الس ــن ق ــب. وم الضرائ
الصادر عن البنك الدولي  »تسديد الضرائب 
2011م : صورة عاملية« وما أبرزه  من عوامل 
إيجابية ثبت أنها من السمات املطلوبة في 
اإلدارة الضريبية احلديثة  حتى حتقق مراكز 
ــة والكفاءة  ــي األداء والفاعلي ــة ف متقدم
ــم أو التنظيم أو  ــال النظ ــي مج ــواء ف س
ميكنة األعمال جند أن جميع تلك العوامل  

اإليجابية  هي  عناصر  أساسية  في برامج 
التطوير والتحديث املنفذة في املصلحة. 

ــذا التقرير  ــراءة  ه ــتعرض من خالل ق نس
ــي مت األخذ  ــه ، واالفتراضات الت ــزاً عن موج
ــة املعيارية من كل بلد، والنتائج  بها للحال
ــع البيانات  ــل إليها من واق ــي مت التوص الت
ــا  ــا وحتليله ــي مت جتميعه ــات الت واملعلوم
ــذ بداية  ــنوات، أي من ــى مدار خمس س عل
ــكل مختصر على   ــرج بش ــداره. ثم نع إص
أهم  جهود التطوير التي نفذتها مصلحة 
ــت املصلحة إلى هذه  الزكاة والدخل ورفع
ــة ونختم عرضنا مبقارنة ما  املرتبة املتقدم
ــار إليه  ــي اململكة مع ما أش ــو متوفر ف ه
التقرير على أنها عوامل أساسية وإيجابية 
ــديد  تس ــهولة  وس ــال  األعم ــهولة  لس

الضرائب.  

موجز عن التقرير
ــنوياً  ــن البنك  الدولي س ــر يصدر ع التقري
ــل الدولية  ــة التموي ــاون مع مؤسس بالتع
ــركة التدقيق العاملية برايس وترهاوس،  وش
ــنة 2005م.   ــر منذ س ــذا التقري ــدر ه ويص
ــد حققت  ــة ق ــر أن اململك ــر التقري ويظه
ــهولة  ــي س ــاً ف ــة عاملي ــة السادس املرتب
ــديد الضرائب واحلادية عشرة  إجراءات  تس

في سهولة إجراءات األعمال. 
ــدول  تقوم  ــات وتصنيف ال ــراء املقارن وإلج
ــة بالتقرير بتجميع  ــة عمل خاص مجموع
ومراجعة  معلومات وبيانات مالية سنوية  
عن شركة معيارية من كل بلد في البلدان 
املغطاة في التقرير وعددها )183( بلد وذلك 
ــم الضريبية على األعمال  لقياس أثر النظ
ــر بيانات تفصيلية  في العالم بهدف توفي

برامج التطوير والتحديث بمصلحة الزكاة والـــــــــــــــدخل تؤتي أكلها

قراءة يف تقرير »الأعمال 2011م: �شورة عاملية« ال�شادر عـــــــــــن البنك الدويل 

التقريري السنوي الصادر عن البنك الدولي بواشنطن يصدر تقاريره سنوياً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة التدقيق العاملية
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برامج التطوير والتحديث بمصلحة الزكاة والـــــــــــــــدخل تؤتي أكلها

قراءة يف تقرير »الأعمال 2011م: �شورة عاملية« ال�شادر عـــــــــــن البنك الدويل 

ــات حول السياسة  لتحفيز وإثراء املناقش
ــة واإلدارة الضريبية والدفع باجتاه  الضريبي
احلكومات  ــتفيد  وتس ــي.  الضريب اإلصالح 
ــر في قياس ومقارنة  من  نتائج هذا التقري
ــة األخرى،   ــة مع األنظم ــا الضريبي نظمه
ــات واألساليب  كما يظهر التقرير املمارس
املتميزة املطبقة في مختلف دول العالم. 

ــديد الضرائب إلى أنظمة  وينظر تقرير تس
ــر أصحاب العمل  ــة من وجهة نظ الضريب
ــث تلعب األعمال دوراً محورياً في النمو  حي
ــد بتوفيرها  ــاء  في اي بل ــادي والرخ االقتص
واملعارف  ــارات  للمه ــينها  الوظائف وحتس
ــترياتها من املوردين احملليني،  وتأمينها  ملش
ــاول يد اجلمهور  وطرحها منتجات في متن
ــال في أي بلد  ــني حياة الناس. واألعم وحتس

المملكة 
السادسة عالميًا 

في سهولة 
تسديد الضرائب 
والحادية عشرة 

في سهولة 
األعمال

ــدة تصب في  ــب عدي ــد ضرائ ــدد وتولنّ تس
ــى ضرائب دخل  ــة. إضافة إل ــة الدول خزين
ــل األعمال  ــاح تتحم ــركات على األرب الش
حصة من الضمان االجتماعي للموظفني، 
ــدد  ــاهمات اجتماعية، كما تس ــا مس وله
ــرة وضرائب على العقار.  ضرائب غير مباش
من هنا تأتي أهمية النظم الضريبية على 

بيئة األعمال في أي بلد. 
أسلوب تقييم سهولة تسديد الضرائب 
ــاهمات  واملس ــب  الضرائ ــجيل  تس ــم  يت
ــركة محلية  االلزامية التي يتعني على ش

ــنة  ــديدها في الس ــطة احلجم تس متوس
ــراض التقرير ينظر إلى الزكاة  املعنية ) ألغ
ــة(، كما يتم قياس  العبء  على أنها ضريب
ــركة للوفاء  ــى الش ــع عل ــذي يق اإلداري ال
ــاهمات  واملس الضرائب  ــات.  االلتزام بتلك 
االلزامية التي يتم قياسها تشمل ضريبة 
األرباح/ضريبة دخل الشركات، املساهمات 
ــتخدمني )حصة  االجتماعية وضريبة املس
ــب على العقارات،  صاحب العمل(، الضرائ

ــارات،  ــل ملكية العق ــى نق ــب عل الضرائ
ــهم، الضرائب  ــاح األس ــب على أرب الضرائ
ــمالية، الضرائب على  ــاح الرأس ــى األرب عل
ــة، الضرائب على النفايات،  املعامالت املالي
ــرق، وأية  ــيارات والط ــى الس ــب عل الضرائ
ضرائب أو رسوم أخرى. الترتيب الذي حتصل 
ــهولة تسديد  ــر س عليه الدولة عن مؤش
ــدل الذي حتصل عليه من  الضرائب هو املع
ــاوية الوزن تؤلف املؤشر  ثالثة عناصر متس

وهي: 
ــاعات  ــدد س ــاوي ع ــبء اإلداري ويس 1- الع
ــنة إلعداد وتقدمي اإلقرارات  العمل  في الس

وتسديد الضرائب.   
ــبة  ــة األجمالي وهو نس ــعر الضريب 2- س
ــوم  ــاهمات والرس ــع الضرائب واملس جمي
ــديد  ــن إجمالي الربح قبل تس اإللزامية م

الضرائب. 
ــديدات  ــدد التس ــديدات: ع ــدد التس 3- ع

الضريبية في السنة. 
وجلعل البيانات متطابقة  في جميع الدول 
ــات حول  ــن االفتراض ــدد م ــتعمال ع مت اس
ــركة املعيارية، والضرائب واملساهمات  الش

على الوجه اآلتي: 
افتراضات عن الشركة املعيارية:  

ــركة املعيارية هو  ــي للش ــان القانون •الكي
ــئولية محدودة، وإذا كان  ــركة ذات مس ش
لهذا الكيان عدة أنواع فيتم افتراض النوع 

األكثر شيوعاً في الدولة. 
ــركة في 1يناير 2008م،  •بداية نشاط الش
ــا الظاهرة في  ــترت جميع أصوله وقد اش
امليزانية ووظفت جميع موظفيها في ذلك 

التاريخ. 
ــر مركز اقتصادي  ــركة في أكب •تعمل الش

في بلدها. 
ــركة مملوكة ملواطنني  •جميع حصص الش

وهم خمسة )5( أشخاص طبيعيني. 
ــادل )102( ضعف  ــركة يع ــال الش •رأس م
معدل دخل الفرد السنوي في بلد الشركة. 
•نشاط الشركة صناعي جتاري عام وتعمل 
ــويق بالط السيراميك. ليس  في إنتاج وتس
ــادرات أو  ــارة خارجية ) ص ــركة أية جت للش
ــع  ــات تخض ــا منتج ــس لديه واردات( ولي

ألنظمة أو أحكام خاصة. 
•في بداية 2009م متلكت الشركة قطعتي 
ــدات مكتبية،  ــة، ومكائن، ومع أرض، وبناي



العدد ال�شاد�س والع�شرون

32

وحاسبات آلية، وسيارة نقل واحدة، وسيارة 
نقل أخرى مستأجرة. 

•ال تتمتع الشركة بأية مزايا أو حوافز فيما 
ــاً ومدة( من  ــا يتوفر ملثيالتها )حجم عدا م

الشركات. 
•لديها )60( موظف: )4( مدراء، و)8( مساعدو 
ــل، وجميع املوظفني من  ــدراء، و )48( عام م
ــريك  ــركة ش ــني. وأحد مدراء الش املواطن
ــني صحي )غير  ــركة تأم ــا. وفرت الش فيه

ملزمة فيه نظاماً( جلميع املوظفني. 
•تكبدت الشركة خسائر في السنة األولى. 
•نسبة الربح )قبل الضريبة( 20٪، )املبيعات 

تساوي )120٪( من تكلفة املبيعات(. 
•توزيع )50٪( من صافي األرباح إلى الشركاء 

بنهاية السنة الثانية. 
•باعت الشركة إحدى قطعتي األرض بربح 

في بداية السنة الثانية. 
ــيارات النقل  ــنوية لس •تكلفة الوقود الس

ضعف دخل الفرد السنوي. 
•جميع البيانات املالية منسوبة إلى معدل 

دخل الفرد السنوي في سنة 2005م. 
افتراضات عن الضرائب واملساهمات: 

ــاهمات مسددة في  •جميع الضرائب واملس
السنة الثانية من النشاط )سنة 2009م(. 
ــدد الضرائب  ــديد هو ع ــرات التس •عدد م
ــرات  ــدد م ــي ع ف ــاً  ــاهمات مضروب واملس
ــمل هذه الضرائب  ــديد سنوياً ) وتش التس

ضرائب االستقطاع(. 
ــنوات من صدور  ــد 5 س ــتنتاجات  بع االس

التقرير
تسديد الضرائب أصبح أسهل  

تسديد الضرائب في العالم أصبح أسهل، 
ــنة 2005م  منذ بداية صدور التقرير في س
ــعر الضريبة مبقدار ) 5.9 ٪(  انخفض إجمالي س
ــتغرق  ــنوياً(، والوقت املس ــر من 1٪ س )أكث
ــاعة )أكثر  ــال الضريبة مبقدار )47( س ألعم
ــاعات سنوياً(، والتسديدات مبقدار  من 9 س

)4( تسديدات. 
التغيير االكبر في السنة السابقة حدث 

في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية
ــنة السابقة   حدث التغيير األكبر في الس
ــطى وأوروبا الشرقية حيث  في آسيا الوس
ــة مبقدار   ــعر الضريب ــض إجمالي س انخف
ــاعة،  )3.1٪(، والعبء اإلداري مبقدار  )16( س

وعدد التسديدات مبقدار )6( دفعات.  

ضريبة دخل الشركات هي جزء فقط من 
العبء الضريبي

ــركات هي جزء فقط  ــة دخل الش  إن ضريب
من العبء الضريبي على األعمال. واملعدل 
العاملي هو أن تسدد الشركة )9.4٪( ضريبة، 
ــركات سوى  ــكل ضريبة دخل الش وال تش
)12٪ ( من إجمالي التسديدات، و )25٪( من 
الوقت املستغرق في العمل على الضرائب، 

و )38٪( من إجمالي السعر الضريبي.  
ضريب��ة واحدة عل��ى الوع��اء الواحد هو 

األفضل
 تفرض بعض الدول أكثر من ضريبة واحدة 
على الوعاء الضريبي الواحد وميكن أن يؤدي 
ــبء اإلداري على األعمال  ــى رفع الع ذلك إل
)الوقت املستغرق في العمل على الضرائب، 
ــديدات(. إن فرض ضريبة واحدة  وعدد التس
على الوعاء الواحد هو األفضل وهو مطبق 
ــا أن فرض ضريبة واحدة  في )50( دولة. كم
ــؤدي إلى تخفيض  ــاء الواحد ال ي على الوع

مقدار اإليرادات الضريبية احملصلة.  
إجمال��ي س��عر ضريبة منخف��ض ليس 

بالضرورة هو النموذج األفضل
ــعر الضريبة   إن املعدل العاملي إلجمالي س
ــعار األقل  ــدول ذات األس ــو )47.8٪(. إن ال ه
ــوذج األفضل.  ــرورة هي النم ــت بالض ليس
ــاق الضرائب احملصلة  املهم هو كيفية إنف
في توفير بيئة أعمال مستقرة وبنية حتتية  

جيدة وحياة أفضل للمواطنني. 
إجمالي سعر الضريبة األعلى في العالم 

في االحتاد اإلفريقي
ــى في  ــة األعل ــعر الضريب ــي س   إن إجمال
ــي،  وينتج  ــي  االحتاد اإلفريق ــم هو ف العال
ــات مخفية  في )5(  ذلك عن ضرائب مبيع
ــركات  ــكل ضريبة دخل الش دول، كما  تش
ــة،  ــاح التجاري ــن األرب ــى م ــبة األعل النس
ــاهمات  ــتخدمني واملس ــب املس ــا ضرائ أم
االجتماعية  فهي أقل من املعدل العاملي. 

ضريبة دخل الش��ركات ليس��ت مؤشراً 
جيداً عن الضريبة الفعلية املسددة

 إن السعر النظامي لضريبة دخل الشركات 
ــعر  ــراً جيداً عن س ليس في الغالب  مؤش
ــاس الضريبة  ــددة.  يتم قي ــة املس الضريب

اإللتزام الضريبي في أمريكا يتطلب وقتاً أطول
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ــعر النظامي  ــددة  ألن الس ــة املس الفعلي
يتأثر انخفاضاً أو ارتفاعاً بحسومات كثيرة 

مجازة أو غير مجازة.  
ضرائب املستخدمني هي األعلى كنسبة 
مئوي��ة من إجمال��ي س��عر الضريبة في 

االحتاد األوروبي
ــكل ضرائب املستخدمني واملساهمات  تش
االجتماعية املفروضة على  أصحاب العمل 
ــاح التجارية في  ــن األرب ــبة األعلى م النس
االحتاد األوروبي، وهي تشكل النسبة األكبر 
ــعر الضريبة في دول عديدة  من إجمالي س

في االحتاد األوروبي.  
س��بعة أس��ابيع ه��و الوقت املس��تغرق 

لاللتزام بالضرائب الرئيسة الثالث
ــي للعبء اإلداري  لاللتزام    إن املعدل العامل
بالضرائب الرئيسة الثالث هو )282( ساعة 
ــل. ولم  ــل الكام ــن العم ــابيع م أو )7( اس
ينخفض هذا الوقت في السنة املاضية اال 
ــا يظهر تباطؤ  ــاعات فقط  مب مبقدار )4( س
ــال. ونرى أن  ــذا اجمل ــي في ه ــالح العامل اإلص
ــى تخفيض هذا  ــة للتركيز عل هناك حاج

العبء على األعمال.  
ضرائب اإلستهالك هي األثقل عبئاً إداريا
ــًة ضريبة  ــتهالك ) خاص ــب اإلس  إن ضرائ
القيمة املضافة( هي األثقل عبئاً إدارياً من 
بني الضرائب، ويتأثر ذلك العبء باإلجراءات 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــة م ــة املطبق اإلداري
ــذا  ه أن  ــاث  األبح ــرت  وأظه ــة.   الضريبي
ــبء  يصبح  أثقل في حالة أن الضرائب  الع
ــل إدارة  ــم إدراتها من قب ــرة  يت ــر املباش غي
ــب إرفاق  ــك في حالة طل ــتقلة، وكذل مس

الفواتير مع اإلقرار. 
األكث��ر  ه��ي  املس��تخدمني  ضرائ��ب 

استهالكاً للوقت في االحتاد األوروبي
ــتخدمني  ــاد األوروبي ضرائب املس  في االحت
ــل هي  ــاب العم ــى أصح ــاهمات عل واملس
ــتهالكاً للوقت، ويزيد هذا الوقت  األكثر اس
ــمل الوقت  ــي. وهذا يش ــن املعدل العامل ع
ــتخدمني  من  ــروف  على ضرائب املس املص
ــن الدول  ــب. وتطبق العديد م ــالل الروات خ
األوروبية ضرائب متعددة على املستخدمني 

مما يزيد من الوقت املصروف على العمل. 
الوقت األطول )العبء األثقل(  في العالم  

لإللتزام الضريبي  في أمريكا اجلنوبية
ــزام  ــم لإللت ــي العال ــول ف ــت األط إن الوق

ــكا اجلنوبية.  ــي دول أمري ــو ف ــي ه الضريب
ــي تلك الدول  ــع الضرائب ف وتتطلب جمي
ــت  مبتطلب  ــذا الوق ــول ويزيد ه ــاً أط وقت

مسك دفاتر لألغراض الضريبية فقط.  
املعدل العاملي لعدد تس��ديدات الضريبة 

أكثر من 29 تسديد في السنة الواحدة
ــديدات الضريبة   ــدد تس ــر ع  يقيس مؤش
عدد مرات التسديد التي تقوم بها الشركة 
ــديد. املعدل  ــة التس ــنة وطريق خالل الس
ــديدات الضريبة  خالل  ــدد تس ــي لع العامل
ــديد. هذا العدد هو  ــنة هو ) 29.9( تس الس
األقل في دول منظمة التنمية االقتصادية 
ــي دول  ــر ف ــدد  13.2( واألكب ــاون )الع والتع

أوروبا الوسطى والشرقية ) العدد 45.3(.  
الضريبة الواحدة عل��ى الوعاء الضريبي 
الواح��د  تعني عدد أقل من التس��ديدات 

خالل السنة
ــرض ضريبة واحدة  ــت أن الدول التي تف  ثب
ــد لديها عدد  ــاء الضريبي الواح على الوع
ــنة بينما  ــديدات خالل الس ــل من التس أق
ــي الدول  ــديدات أكبر ف ــدد التس ــون ع يك
ــة على الوعاء  ــرض أكثر من ضريب التي تف

الضريبي الواحد. 
تق��دمي اإلقرارات الكتروني��اً له أثر إيجابي  

على  مؤشر التسديدات
ــي أعمالها  ــي حققت كفاءة ف   الدول الت
من خالل تطبيق تقدمي اإلقرارات والتسديد 
ــج جيدة في  ــاً  حققت أيضاً نتائ الكتروني
ــديدات. في تلك األحوال،  مؤشر عدد التس
ــديدات  الفعلية  إلى   ــض عدد التس ينخف

مرة واحدة لكل ضريبة. 
اإلدارة الضريبي��ة اجليدة أمر هام لألعمال 

والشركات
ــح  مصال ــا  تطبقه ــي  الت ــاليب  االس إن 
ــل مع الفحوص  ــب وكيفية التعام الضرائ
ــي املواضيع األهم  ــة  واخلالفات ه الضريبي
ــي أن يطرأ  ــاب العمل ف ــي يرغب أصح الت
ــد أصحاب  ــي العالم.  ويج ــن فيها ف حتس
ــا أجهزة  ــي لديه ــدول الت ــال  في ال األعم
ــؤة أن التعامل مع  ــتقلة وكف اعتراض مس
الفحص واخلالفات أسهل من الدول األخرى.  
تكلف��ة الضريب��ة األقل وع��بء االلتزام 
األخف في العالم  في الدول ذات الدخول 

العالية
ــة تكون فيها  ــدول ذات الدخول املرتفع  ال

تكلفة الضريبة األقل وعب االلتزام األخف  
ــة  ــة متقدم ــة ضريب ــس أنظم ــا يعك ومب
ــع  ــتعمال أوس ــة أقل واس ــالت إداري وتدخ
للتواصل االلكتروني بني املكلفني ومصالح 
ــدول ذات  ــام فإن ال ــكل ع ــب.  وبش الضرائ
الدخول املتدنية  لديها معدل ضرائب أعلى  
وتطبق إجراءات  التزام  أطول. ومن األهمية 
ــر  إلى مناذج  ــدول النامية أن تنظ ــكان لل مب
ــاليب جيدة  للمساعدة على  حتسني  وأس

االلتزام والتحصيل لديها.  
برام��ج وأعم��ال التطوي��ر املنف��ذة ف��ي 

مصلحة الزكاة والدخل 
ــة التي نفذتها  ــن أهم البرامج التطويري م
ــل  وجعلتها حتتل  ــزكاة والدخ مصلحة ال

هذا املركز العاملي املتقدم اآلتي: 
أوالً:  النظم واللوائح 

ــي اجلديد  ــق النظام الضريب ــدور وتطبي ص
ــدر النظام  ــث ص ــة حي ــه التنفيذي والئحت
ــخ 15  ــم )م/1( وتاري ــي رق ـــوم امللك باملرس
محرم 1425 هـ ) 6 مارس 2004م(، وصدرت 
ــرار الوزاري  ــة التنفيذية مبوجب الق الالئح
ــخ 1425/6/11هـ.  ويواكب  رقم 1535 وتاري
ــر النظم الضريبية تقدماً  هذا النظام أكث
ــي العالم ويتميز بالعديد من املزايا جلذب  ف
ــاد مبدأ الربط  ــتثمار من أهمها اعتم االس
ــعار  ــفافية، وأس ــوح والش ــي، والوض الذات
ــتهالك  ــية، واس ضريبية معتدلة وتنافس
ــاس  ــى أس ــة عل ــول الثابت ــارع لألص متس
ــع  األمناط  ــلوب للتعامل م اجملموعات وأس
ــائر  ــال، وترحيل اخلس ــن األعم ــدة م اجلدي
ــتردادها  ــنوات قادمة إلى أن يتم اس إلى س
ــى أحكام  ــام عل ــواء النظ ــل، وإحت بالكام
ــتثمار الغاز الطبيعي،   ــة بضريبة اس خاص
ــن املكلف  ــات كل م ــوق والتزام ــراز حق وإب
ــح ، وحتديد مدة  ــكل واض ــة بش واملصلح
ــن بعدها فحص  ــادم ال ميك ــة للتق نظامي
ــه أية مطالبة له، وتطبيق  املكلف أو توجي
ــى املكلفني  ــة عل ــات املعجل ــدأ الدفع مب
ــتحقة عليهم  ــغ الضريبة املس الذين تبل
ــنة  ــني ريال فما فوق  وفقاً إلقرار الس مليون
ــتقطاع  ــق ضريبة االس ــابقة، وتطبي الس
ــي اململكة  ــن مصادر ف ــى املدفوعات م عل
ــراءات خاصة  ــات غير مقيمة، وإج إلى جه
ــراءات  ــي، وإج ــب الضريب ــة التجن ملكافح
حتصيل إلزامي في حالة تخلف املكلف عن 
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التسديد. 
ثانياً: إعادة هيكلة املصلحة والفروع 

ــل هيكالً  ــزكاة والدخ ــت مصلحة ال طبق
ــة  ــع طبيع م ــق  يتواف ــداً  جدي ــاً  تنظيمي
ــات العاملية في  ــل املمارس مهامها وأفض
ــرادات. يعتمد  ــم مصالح اإلي ــال تنظي مج
ــى مركزية  ــكل التنظيمي اجلديد عل الهي
ــط والمركزية  ــراف والتخطي الرقابة واإلش
التنفيذ مع وجود إدارات تخصصية للمهام 
الرئيسة للمصلحة وهي الفحص والربط 
ــة، والتحصيل، وخدمات املكلفني.  واملراجع
ــأت إدارة خاصة للتعامل مع كبار  كما أنش

املكلفني. 
ثالثاً: ميكنة أعمال املصلحة 

ــهيل التعرف اآللي   ــم املوحد:  لتس أ- الرق
على املكلفني  ولتبادل البيانات بني األجهزة 
ــت مصلحة الزكاة  احلكومية اخملتلفة قام
ــام للرقم  ــم وتطبيق نظ ــل بتصمي والدخ
ــة ملثل هذه  ــر العاملي ــق واملعايي املميز يتف
ــذا الرقم ملكلفي  ــام. وقد مت إصدار  ه األرق

املصلحة. 
ــتكمال تطوير  ــامل: اس ــام آلي ش ب – نظ
ــى التعامالت  ــامل يعتمد عل نظام آلي ش
ــع جوانب عمل  ــج جمي ــة ويعال االلكتروني
ــل، ويتألف النظام  ــة الزكاة والدخ مصلح
اآللي الشامل من عدة أجزاء فرعية تكمل 
ــجيل،  التس ــا:  وأهمه ــض  البع ــا  بعضه
ــبة  ــط(، ومحاس ــرارات )الرب ــة اإلق ومعاجل
املكلفني، ومحاسبة اإليرادات، والتسديدات، 
ــة، والفحص، واالعتراض  والدفعات املعجل
ــتئناف، والتحصيل اإللزامي، واألمن،  واالس
واملعلومات للجهات  واألرشفة،  والتحكم، 

العليا واإلدارة. 
ــهيل  ــداد:  لتس ــع نظام س ــط م ج – الرب
ــتحقات الزكوية  عمليات التسديد للمس
والضريبية على املكلفني ارتبطت املصلحة 
بنظام سداد للمدفوعات احلكومية بحيث 
ــداد مستحقاته من  يتمكن املكلف من س
ــراف اآللي أو الهاتف  خالل اإلنترنت أو الص
ــديد  ــر ذلك من قنوات التس ــي وغي املصرف

املتاحة لدى البنوك التجارية.
ــل: للبدء في  ــاة التكام ــع قن ــط م د – الرب
ــة  ــالت اإللكتروني ــوم التعام ــق مفه حتقي
ــوم املصلحة  ــة ، تق ــات احلكومي ــني اجله ب
ــا اآللية بقناة التكامل التي  بربط أنظمته

ــج التعامالت  ــل برنام ــن قب ــاؤها م مت إنش
ــة اإللكترونية لغرض ربط اجلهات  احلكومي
ــادل  تب ــدف  به ــا  بينه ــا  فيم ــة  احلكومي
املعلومات اإللكترونية بني اجلهات املرتبطة 
وتسهيل وتسريع إجراءات املستفيدين من 

خدمات هذه اجلهات.
ــوم املصلحة  ــام إدارة احملتوى:  تق ـــ - نظ ه
ــة لنظام إدارة  ــر البنية التحتي اآلن  بتطوي
ــامل املؤلف من نظام لألرشفة  احملتوى الش
ــتندات  ــظ الوثائق واملس ــى حف ــدف إل يه
ــوع إليها  ــة والرج ــائط الكتروني على وس
ــة، وبوابة  ــرعة املمكن ــد احلاجة وبالس عن
ــت( التي تهدف  ــة الداخلية )انتران املصلح
ــى  اإلنترنت  ــة داخلية  عل ــى تطوير بواب إل
ــة  وبواب  ، ــة  املصلح ــوبي  منس ــة  خلدم
ــبكة اإلنترنت(  املصلحة اخلارجية )على ش
ــذة تواصل ما بني  ــتكون مبثابة ناف التي س
املصلحة واجملتمع اخلارجي ويتم من خاللها 

التسجيل واإلقرار والتسديد إلكترونياً. 
ــة الفنية: قامت  ــر البنية التحتي و- تطوي
ــة التحتية الفنية  ــة بتطوير البني املصلح
من أجهزة وشبكات وقواعد بيانات وأنظمة 
ــا ميكنها من  ــرى مب ــاعدة أخ ــج مس وبرام
ــامل في اإلدارة  ــغيل النظام اآللي الش تش
ــتيعاب  ــع الفروع مع القدرة على اس وجمي
بوابة الكترونية كاملة وتعامالت الكترونية 
مع املكلفني ومع اجلهات احلكومية األخرى.  
ز- أنظمة آلية مساعدة: طبقت املصلحة 
ــاعدة، فقد  ــة املس ــة اآللي ــض األنظم بع
ــؤون اإلدارية  ــاص بالش ــق نظام خ مت تطبي
ــئون  ــال الش ــة أعم ــق ميكن ــة حق واملالي

اإلدارية واملالية باملصلحة. 
ــون من  ــرض  قد يك ــذا الع ــام ه ــي خت وف
ــب مقارنة ما هو متوفر في اململكة  املناس
ــار إليه تقرير البنك الدولي  على  مع ما أش
ــهولة  ــية وإيجابية لس أنها عوامل أساس

األعمال وتسديد الضرائب.  
أشار تقرير البنك الدولي  في قسم النتائج  
ــهيل األعمال  ــل الهام لتس ــى أن العام إل
وكذلك  تسديد الضرائب  هو إدراك اجملتمع 
ــتخدامها   ــن اس أن إيرادات الضرائب يحس
ــتقرة وبنية  ــال مس ــة أعم ــي توفير بيئ ف
ــل للمواطنني،  ــاة أفض ــدة وحي ــة جي حتتي
ــي اململكة وما  ــك  جلياً ف ــح كل ذل ويتض
ــتويات متقدمة اقتصادياً  حققته من مس

وعلمياً واجتماعياً وثقافياً وفي كل مناحي 
ــة - رعاها  ــره الدول ــا توف ــاة بفضل م احلي
ــط التنمية العمالقة   ــن خالل خط اهلل- م
ــي جميع مجاالت  ــات الضخمة  ف والنفق
ــي طالت كافة مناطق  البناء والتطوير الت

اململكة. 
ــق ببرامج التطوير واالجنازات  أما فيما يتعل
ــًة باملعايير  ــي حققتها املصلحة مقارن الت
ــد أن اململكة تطبق  ــة  املطلوبة،  جن العاملي
ــى  ــفافاً وعل ــاً وش ــاً واضح ــاً ضريبي نظام
ــى الوعاء الواحد  ــاس ضريبة واحدة عل أس
ــاعد في تخفيف العبء اإلداري على  مما يس

املكلف ويقلل عدد التسديدات. 
ــدة يوفر  ــال اإلدارة الضريبة اجلي ــي مج وف
ــي للمكلفني جلان اعتراض  النظام الضريب
ــى أن املصلحة تطبق  ــتقلة عالوًة عل مس
ــرعة النظر  ــل داخلية تكفل س ــات عم آلي
في وجهة نظر املكلف قبل االعتراض وهذا 
ــركات في  معيار جيد ترغب األعمال والش

توفره.  
ــكل التنظيمي احلديث  املطبق في  إن الهي
ــا من إدارة أكثر من  نظام  املصلحة  ميكنه
ــئولة اآلن  جباية في نفس الوقت فهي مس
ــام ضريبة  ــزكاة وتطبيق نظ ــن جباية ال ع
ــذا الهيكل يؤهلها  الدخل، فضالً عن أن ه
ــتجدة,  ــة أنظمة أخرى مس ــتيعاب أي الس
ــة  إدارة واحدة  ــي اململك ــر ف ــك يتوف وبذل
ــة،  )الزكوي ــة  الداخلي ــرادات  اإلي ــة  ألنظم
ــذي ثبت في  ــار ال ــو املعي ــة(  وه والضريبي
ــف العبء على  ــه في تخفي ــر فائدت التقري

املكلف.  
ــز  للمكلفني وإعداد  إن تطبيق الرقم املمي
ــامل وتطبيق  ــام اآللي الش ــق النظ وتطبي
ــة بربط  ــالت االلكتروني ــة للتعام املصلح
ــن  ــداد مك ــام س ــع نظ ــي م ــا اآلل نظامه
ــديد االلكتروني، كما  ــن التس ــني م املكلف
تعمل املصلحة على سرعة متكني املكلفني 
من تقدمي اإلقرارات الكترونياً، حيث أن تقدمي 
ــاهم   ــديد االلكتروني  يس اإلقرارات والتس
في  تخفيف العبء اإلداري على املكلفني.  
ــبق أن برامج التطوير املنفذة  يتضح مما س
ــر  املعايي ــى  عل ــتمل  تش ــة  املصلح ــي  ف
ــا  توفره ــوب  املطل ــة  العاملي ــاليب  واألس
ــة الكفؤة  ــح الضرائب املتقدم ــي مصال ف

والفاعلة.
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المصلحة تشارك  في  أعمال المؤتمر التقني السابع لجمعية 
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية )ITAIC(  في المغرب

ــل ممثلة  ــزكاة والدخ ــة ال ــاركت مصلح ش
ــي  أعمال  ــا ف ــار مدرائه ــن كب ــة م بخمس
ــلطات  ــابع جلمعية الس املؤمتر التقني الس
ــالمية )ITAIC(  في  ــدول اإلس ــة لل الضريبي
مراكش في اململكة املغربية.  وقد شاركت 
ــاء  ــدول األعض ــر ال ــذا املؤمت ــال ه ــي أعم ف
ــة للدول  ــلطات الضريبي ــي جمعية الس ف
ــرين  ــغ عددها ثالث وعش ــالمية والبال اإلس
ــرى حضرت  ــى دول أخ ــًة إل ــة إضاف )23( دول
ــة في املؤمتر  ــة مراقب.  ومثل املصلح بصف
ــعود امللحم، واألستاذ  ــتاذ/ س كل من األس
منصور الوابلي، واألستاذ  عبداهلل النفيعي، 
واألستاذ  إبراهيم الشرهان، واألستاذ محمد 
ــتحي،  وقد ركز املؤمتر  على موضوعني  املس
ــي مصالح  ــا وظيفة الفحص ف ــني هم فني
الضرائب، والقطاع غير الرسمي ) االقتصاد 

اخملفي )اقتصاد الظل((. 

ــى مهام  ــص مت التطرق إل ــال الفح في مج
ــب والطرق  ــح الضرائ ــي مصال ــص ف الفح
ــى بتطبيقها حتى  ــي يوص ــاليب الت واألس
ــكل فعال، وقد  ــق مهام الفحص بش تتحق

صدرت حوله التوصيات التالية: 
ــد جلميع الضرائب  ــرورة  الفحص املوح * ض
ــص ضريبة  ــالً فح ــا املكلف )مث ــزم به املل
الدخل وضريبة القيمة املضافة في فحص 

واحد(. 
ــك  مبس ــة  ملزم ــكام  أح ــود  وج ــرورة  ض  *
ــًة عند حتقق  ــبية ) خاص ــجالت احملاس الس
ــال، إجمالي  ــل رأس امل ــة مث ــر معين معايي

الدخل، وغيرها(. 
ــي اختيار  ــر  ف ــق إدارة اخملاط ــرورة تطبي * ض

عينات الفحص. 
ــة  املعلومات في  ــتخدام تقني ــرورة اس * ض

معاجلة بيانات اإلقرارات وحتليلها. 

ــرارات  ــدمي اإلق ــق تق ــي تطبي ــرة  ف * املباش
الكترونياً بدءاً من كبار املكلفني. 

ــمي  ــر الرس ــاع غي ــال  القط ــي مج ــا ف أم
ــه  ــد ب ــل(( ويقص ــي )الظ ــاد اخملف ) االقتص
ــجلة لدى  ــطة االقتصادية غير املس األنش
ــمية للدولة ومنها مصلحة  األجهزة الرس
ــد صدرت عن املؤمتر التوصيات  الضرائب، فق

التالية للحد منه: 
ــزة  ــني األجه ــات ب ــادل البيان ــل وتب * تكام
ــي ذلك  ــة ويأت ــبه احلكومي ــة وش احلكومي

مبواكبة أساليب تقنية املعلومات. 
ــارس ألي  ــز إلزامي لكل مم ــم ممي ــني رق * تعي

نشاط.  
ــذه الفئة وتخفيف  ــيط اإلجراءات له * تبس
ــجيعها على  العبء عليها قدر اإلمكان لتش
ــكام جزائية  ــرورة توفر أح ــجيل، مع ض التس
تطبق في حالة الضرورة على اخملالفني منهم. 

صورة جماعية للمشاركني في أعمال املؤمتر التقني السابع جلمعية السلطات الضريبية الذي عقد في املغرب
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ة الزكوية
الق�شي

ــهام  ــة الزكاة والدخل اإلس ــن ضمن أهداف مصلح م

الفعال في إثراء املعرفة بكافة القواعد املطبقة لربط 

ــروض التجارة، ومن  ــة والزكاة على ع وحتصيل الضريب

ــق هذا الهدف هو عرض  ــاهم في حتقي الطرق التي تس

ما انتهت إليه بعض القضايا الزكوية والضريبية أمام 

جلان االعتراض االبتدائية واالستئنافية
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ــتئنافية الضريبية في  اجتمعت اللجنة االس
ــوم اإلثنني املوافق 1429/2/25هـ، وذلك للنظر  ي
ــن )املكلف( على قرار  ــتئناف املقدم م في االس
ــة الزكوية الضريبية  ــراض االبتدائي جلنة االعت
ــأن  ــدة رقم )28( لعام 1427هـ بش ــة بج الثاني
ــة الزكاة  ــذي أجرته مصلح ــط الزكوي ال الرب
ــف لألعوام من  ــل )املصلحة( على املكل والدخ

1999م حتى 2001م. 
ــرار االبتدائي  ــة الق ــد قامت اللجنة بدراس وق
ــتئناف  ــي مذكرة االس ــا جاء ف ــتأنف، وم املس
ــا مت تقدميه  ــف ومراجعة م ــة من املكل املقدم
من مستندات، في ضوء األنظمة والتعليمات 

السارية على النحو التالي: 
الناحية الشكلية 

ــة الزكوية  ــراض االبتدائي ــة االعت أخطرت جلن
ــخة  ــة الثانية في جدة املكلف بنس الضريبي
ـــ مبوجب  ــم )28( لعام 1427ه ــا رق ــن قراره م
اخلطاب رقم )112/ص/ج/2( وتاريخ 1427/7/8هـ 
ــدى هذه  ــتئنافه املقيد ل ــف اس ــدم املكل ، وق
ــخ 1427/8/4هـ،  ــم )3/1530( وتاري اللجنة برق

كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك األهلي 
 613/101/2006/054444B ــم  برق ــاري  التج
ــغ )3.373.814( رياالً  ـــ مببل ــخ 1427/8/3ه وتاري
مقابل الزكاة الشرعية املستحقة عن الفترة 
ــك  ــى 2001/12/31م، وبذل ــن 1999/1/1م حت م
ــن املكلف مقبوالً  ــتئناف املقدم م يكون االس
ــكلية لتقدميه من ذي صفة  ــن الناحية الش م
ــروط  ــتوفياً الش ــالل املهلة النظامية، مس خ
املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام 

ضريبة الدخل. 
الناحية املوضوعية 

ــة في البند )ثانيا(  ــى قرار اللجنة االبتدائي قض
ــل قرض  ــة كام ــي إضاف ــة ف ــد املصلح بتأيي
صندوق التنمية الصناعية إلى الوعاء الزكوي 
للمكلف عن األعوام من 1999م حتى 2001م. 
ــن القرار،  ــذا البند م ــتأنف املكلف ه وقد اس
ــدت  ــة أي ــراض االبتدائي ــة االعت ــر أن جلن فذك
املصلحة بإضافة القرض من صندوق التنمية 
ــعودي إلى الوعاء الزكوي، ويرى  الصناعية الس
ــم احلصول عليها  ــف أن القروض التي يت املكل
ــال العامل ال ميكن  ــل احتياجات رأس امل لتموي
ــوي ألن املوجودات  ــاء الزك ــا إلى الوع إضافته
ــدة املدينة والبضاعة.. إلخ  املقابلة مثل األرص
ــموح بها كخصم من الوعاء الزكوي.  غير مس
ــغ القرض قد مت  ــة إلى ذلك وطاملا أن مبل إضاف
ــودات املتداولة فإنه ال  إنفاقه على متويل املوج
ــوي، ألن املبالغ  ــى الوعاء الزك ميكن إضافته إل
ــركة. وذكر أن الشركة  لم تعد في حيازة الش
ــع صندوق التنمية  ــد أبرمت اتفاقية قرض م ق

ــراض متويل تكاليف  ــعودي ألغ الصناعية الس
ــف )أ( من االتفاقية يؤكد أن  ــروع، والكش مش
التكاليف التقديرية للمشروع هي )94( مليون 
ريال يتم متويلها من حقوق الشركاء ومن قرض 
صندوق التنمية الصناعية السعودي وتتضمن 
ــغ )26( مليون ريال على  ــروع مبل تكاليف املش
ــي املائة  ــل )أي 28 ف ــال العام ــاب رأس امل حس
ــروع(،  من إجمالي التكاليف التقديرية للمش
ــبة 28 في املائة من  وبالتالي فإن ما يقارب نس
القرض قد مت احلصول عليه لتمويل احتياجات 
ــركة أي متويل املوجودات  رأس املال العامل للش
املتداولة، واملوجودات املتداولة يتم حتويلها إلى 
نقدية خالل السنة، وبالتالي فإن القرض الذي 
يتم احلصول عليه لتمويل رأس املال العامل ال 
يبقى في حيازة الشركة حلول كامل، وفي حال 
ــون خرجت من  ــإن األموال تك ــراء بضاعة ف ش
العمل وعليه فهي ليست في حيازة الشركة 
ــك فإن ذلك  ــابات املدينة(، ولذل ــل )احلس وباملث
ــاص باحتياجات رأس املال  ــزء من القرض اخل اجل
ــاء الزكوي.  ــاف إلى الوع ــل يجب أال يض العام
ــة االعتراض  ــف بقرار جلن ــد املكل وقد استرش
ــنة 1424هـ الذي يؤيد  االبتدائية رقم )12( لس
ــاله، حيث نص على  وجهة النظر املوضحة أع
ــبي الصحيح  ــى التطبيق احملاس »فإن مقتض
ــزء للوعاء، ألن  ــة هذا اجل ــك هو عدم إضاف لذل
ــول رأس املال العامل  ــزء من القرض الذي م اجل
ــركة  ــا أنه أنفق وبالتالي لم يبق في يد الش إم
ــي قائمة الدخل  ــتنعكس نتيجته ف أو أنه س
)مثل مواد خام وبضاعة وما إلى ذلك( ما يعني 

»اللجنة 
االسـتـئـنـافية« 

تضيف كامل 
قرض صندوق 

التنمية الصناعية 
السعودي إلى 
الوعاء الزكوي

صندوق التنمية الصناعية ميول املشاريع الوطنية ويدعمها
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ــزكاة ضمن نتيجة األعمال. لذلك  خضوعه لل
ــتخدم من  ــرى اللجنة عدم إضافة اجلزء املس ت
ــل لوعاء  ــال العام ــل رأس امل ــرض في متوي الق
ــتئنافية  الزكاة« وذكر املكلف أن اللجنة االس
قد نظرت هي األخرى في قضية مماثلة وقضت 
ــم )649( لعام 1427هـ بأن القروض  بقرارها رق
التي مت احلصول عليها لتمويل احتياجات رأس 
ــن إضافتها إلى  ــركة ال ميك املال العامل للش

الوعاء الزكوي. 
ــا إذا كان لديهم  ــؤال ممثلي املصلحة عم وبس
ــي مذكرة  ــى ما ورد ف ــة عل ــق أو إضاف أي تعلي
ــا أورده  ــن املكلف وم ــة م ــتئناف املقدم االس
ــة أفادوا  ــة املناقش مندوب املكلف أثناء جلس
ــتئنافية  ــبق أن صدر قرار اللجنة االس بأنه س
ــركة  ـــ لنفس الش ــام 1428ه ــم )720( لع رق
ــرار إلى تأييد  ــس املوضوع انتهى فيه الق ولنف

املصلحة وقدموا للجنة صورة منه. 
رأي اللجنة 

ــرار االبتدائي،  ــى الق ــة عل ــالع اللجن ــد إط بع
ــا قدمه الطرفان  ــتئناف املقدم، وم وعلى االس
ــة أن محور  ــتندات، تبني للجن ــن دفوع ومس م
ــف عدم  ــي طلب املكل ــن ف ــتئناف يكم االس
ــي متويل رأس  ــتخدمة ف إضافة القروض املس
ــدم خضوعها للزكاة،  املال العامل وبالتالي ع
ــل القرض جتب  ــني ترى املصلحة أن كام في ح
إضافته للوعاء وجتب فيه الزكاة بعد حسم ما 

يقابله من أصول ثابتة. 
ــاس في معاجلة القروض  وترى اللجنة أن األس

ــوي يتمثل في  ــاء الزك ــاب الوع لغرض احتس
ــاب  ــزكاة على القروض عند احتس ــه جتب ال أن
ــرض واملقترض لكونهما  ــاء الزكوي للمق الوع
ــة مالية  ــخصية معنوية وذم ــات ذات ش جه
ــتقلة حتى ولو كانت هناك عالقة ملكية  مس
ــرة أو غير مباشرة بني املقرض واملقترض،  مباش
فبالنسبة للُمقرض فإن عرض القرض كرصيد 
ــي أن هذا  ــة للمقرض يعن ــم املالي ــي القوائ ف
ــيء إذا لم يظهر في  ــرض ميثل ديناً على مل الق
ــه وبالتالي جتب  ــة الدخل ما يثبت إعدام قائم
فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو األداء. وبالنسبة 
ــرض القرض في قائمة املركز  للمقترض فإن ع
املالي للمقترض يعني أن هذا القرض ميثل أحد 
ــأن رأس املال  ــأنه ش مصادر التمويل األخرى ش
إذا كان القرض طويل األجل، )ويقصد بالقرض 
ــرض الذي يبقى في ذمة  طويل األجل ذلك الق
املقرض ملدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما 
ــول( وتعامل معاملة القروض طويلة األجل  أط
ــتخدمت في  ــل إذا اس ــرة األج ــروض قصي الق
ــزم إضافة هذه  ــول ثابتة وبالتالي تل متويل أص
ــاء الزكوي حتى ولو كان املقرض  القروض للوع
ــاً ذا عالقة باملقترض، ويعزز هذا الرأي نص  طرف
ــاء رقم 2/3077 وتاريخ  فتوى هيئة كبار العلم
ــه »إن أدلة وجوب  ـــ الذي جاء في 1426/11/8ه
ــوال الزكوية،  ــمل جميع األم الزكاة عامة تش
ــل صحيح بخصم الديون من ذلك  ولم يرد دلي
ــزكاة مرتني في مال  ــه وجوب ال ــب علي وال يترت
واحد، ألن الدائن يزكي املال الذي ميلكه وهو في 

ــن يزكي ماالً آخر ميلكه  ذمة املدين، بينما املدي
ويوجد في يده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق 
ــان واملال الذي في  ــذي في يد اإلنس بني املال ال

ذمته«. 
ويتضح للجنة أن الطرفني متفقان في تكييف 
ــتخدم من القرض في متويل  معاجلة اجلزء املس
ــا يكمن في اجلزء  ــول ثابتة، ولكن خالفهم أص
ــل رأس املال  ــي متوي ــتخدم ف ــن القرض املس م
ــابقة فإن القرض  العامل، ووفقاً للقاعدة الس
بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر وعائه 
ــتخدم في متويل أصول ثابتة  الزكوي سواًء اس
ــى أن يخصم من ذلك الوعاء ما  أو متداولة عل
ــة، وبالتالي ترى اللجنة  ــه من أصول ثابت يقابل
رفض استئناف املكلف وتأييد القرار االبتدائي 
ــل قرض صندوق  ــى به، بإضافة كام فيما قض
ــوي للمكلف  ــة الصناعي للوعاء الزك التنمي

لألعوام من 1999م وحتى 2001م. 
القرار 

ــتئنافية الضريبية قبول  ــة االس ــررت اللجن ق
ــتئناف املقدم من )املكلف( على قرار جلنة  االس
االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية 
ــام 1427هـ من الناحية  ــي جدة رقم )28( لع ف
ــتئناف املكلف  ــا مت رفض اس ــكلية، فيم الش
ــرار االبتدائي فيما قضى به بإضافة  وتأييد الق
كامل قرض صندوق التنمية الصناعي للوعاء 
ــن 1999م وحتى  ــف لألعوام م الزكوي للمكل
ــرار نهائياً بعد تصديق  2001م. ويكون هذا الق

وزير املالية.

شركات خليجية تستثمر داخل اململكة و تخضع للزكاة ضمن نتيجة األعمال 
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ــتاذ إبراهيم بن محمد املفلح املبنى اجلديد لفرع املصلحة باملنطقة الشرقية  افتتح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األس

ــتقبالهم مدير عام فرع  ــعود في مدينة الدمام بحضور نواب املدير العام ، حيث كان في اس الواقع بحي األمير محمد بن س

املصلحة بالشرقية األستاذ صالح بن حماد احلماد ومنسوبو الفرع .

وقد بدأ مدير عام املصلحة بجولة شامله على املبنى اجلديد وكافة اقسام الفرع واستمع لشرح مفصل من مدراء االقسام 

بالفرع وبعد اجلولة  توجه االستاذ إبراهيم املفلح إلزاحة الستار التذكاري إيذاناً بتدشني الفرع .

المفلح 
يفتتح المبنى 
الجديد لفرع 

المصلحة
بالمنطقة 

الشرقيه

األستاذ إبراهيم املفلح يزيح الستار إيذاناً بافتتاح فرع املنطقة الشرقية اجلديد

مدير عام املصلحة ومدير فرع املنطقة الشرقية في جولة على أقسام الفرع بعد تدشينه
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إعداد/ حسني عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشئون الدولية

ــرة الزكاة والدخل وفي كل  في هذا العدد من نش

ــذة لنطل منها على العالم  عدد نفتح هذه الناف

ــة والنظم  ــو اإلدارات الضريبية احلديث ــا ه ،  عاملن

ــة عاملياً،  ــراءات األفضل املطبق ــاليب واإلج واألس

ــى درب التطور  ــزكاة والدخل عل ــة ال وألن مصلح

والتحديث املستمر فإننا نستهدف من هذه الزاوية 

ــوبي املصلحة  ــالء من منس ــر املعرفة للزم تطوي

وإطالع أكبر عدد ممكن من مكلفي املصلحة على 

سمات التحديث في شئون الضرائب

نافذة اىل العامل
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ــرة  الزكاة والدخل  ــي أول عدد من نش ف
ــنة احلالية رأينا من املناسب إعادة  للس
ــي تطرقنا  ــر أحد أهم املواضيع الت نش
ــدة  ــة لفائ ــداد املاضي ــي األع ــا ف إليه
ــبق لهم االطالع  ــالء الذين لم يس الزم
ــوع إلى أهم  ــرق هذا املوض عليه. ويتط
النقاط في مجال الفحص في مصالح 

الضرائب املتقدمة. 
األغ��راض الت��ي يج��ب أن يحققه��ا 
مصلح��ة  ف��ي  الفح��ص  برنام��ج 

الضرائب
ــدد األغراض التي يجب أن يحققها  تتح
برنامج الفحص في مصلحة الضرائب 
ــة ملصلحة  ــة الرئيس ــياق املهم في س
الضرائب نفسها واملتمثلة  في  حتسني 
ــون طوعاً  ــبة املكلفني الذين يلتزم نس
ــب أن  ــك يج ــي. ولذل ــام الضريب بالنظ
يحقق برنامج الفحص األغراض التالية: 
ــدم  ع ــر  مبخاط ــني  املكلف ــر  تذكي  -1
االلتزام وأن أية مخالفة للنظام سيتم 

اكتشافها ومعاقبتها. 
ــة  ــة نتيج ــرادات إضافي ــل إي 2- حتصي
ــتوى  ــى مس ــات عل ــاف مخالف اكتش

احلاالت الفردية للمكلفني. 
ــتوى جودة  3-جتميع معلومات عن مس
ــلوك  ــي وعن أمناط س ــام الضريب النظ
املكلفني يستفاد منها في إعداد خطط 
ــزام وخطط  ــني االلت ــة لتحس املصلح
ــي تطوير معايير  ــة اخملالفني وف مكافح

اختيار حاالت الفحص.  
ــم  يت ــن  الذي ــني  املكلف ــم  تعلي  -4
ــق النظام  ــم عن كيفية تطبي فحصه
ــي دفاترهم  ــب ناقصة ف ــن أية جوان وع

وسجالتهم.  
ــي النظام حتتاج  ــد أية جوانب ف 5- حتدي

إلى مزيد من التوضيح.
األطر القانونية ) األحكام النظامية ( 

للفحص
ــص  هي عبارة  ــر القانونية  للفح األط
عن األحكام النظامية الواردة في نظام  
ــر ذي صلة  ــي أي نظام آخ ــب وف الضرائ
)نظام الشركات/النظام التجاري( والتي 

ــاً ملصلحة الضرائب  ــنداً نظامي متثل س
للقيام بأعمال الفحص. 

ــكام  األح ــر  األط ــذه  ه ــمل  تش ــا  كم
ــي حقوق ومصالح  النظامية التي حتم
ــاوز في  ــف من أي جت ــة املكل وخصوصي

عملية الفحص. 
العناصر الرئيسية لألطر القانونية في 
ــك  ــة اآلتي: أحكام مس ــدول املتقدم ال
ــق اإلطالع على  ــجالت، ح الدفاتر والس
ــجالت، وحق اإلطالع على  الدفاتر والس
ــة، واحلصول  ــات من مصادر ثالث معلوم
ــح ضرائب  ــن مصال ــى معلومات م عل
ــة الضرائب  ــة، وصالحية مصلح أجنبي

لتعديل اإلقرار، ثم العقوبات. 
قياس أداء الفحص

ــدى مصلحة الضرائب  يجب أن يكون ل
ــص. هناك  ــاس أداء الفح مقاييس لقي
ــاج املصلحة في  ــاس إنت ــس لقي مقايي
ــددة، ومقاييس ملعرفة  ــة مح مدة زمني
ــج الفحص في  ــاهمة برنام ــدى مس م

حتسني االلتزام الطوعي للمكلفني: 
أوالً: مقاييس اإلنتاج 

ــة  إنتاجي ــي   تعن ــاج   اإلنت ــس  مقايي
ــنة  الفحص في مدة زمنية محددة، س
واحدة عادًة، وتركز مقاييس  اإلنتاج عادة 

على  اآلتي: 
1 -اإلنتاجية/العائد املالي من الفحص. 
ــا  فحصه مت  ــي  الت ــاالت  احل ــدد  ع  -2

ــب النوع  وحسب الفئات  مصنفة حس
املستهدفة ونسبة التغطية  لكل فئة.
ــص املنفذة، أي  ــال الفح ــودة  أعم 3-ج
ــص مبعايير  ــة التزام الفح ــة درج معرف

اجلودة احملددة.
ثانياً: مقاييس النتائج 

ــي معرفة مدى  ــج تعن ــس النتائ مقايي
ــق املهام  ــاهمة الفحص في حتقي مس
ــب على األمد  ــة ملصلحة الضرائ الثابت
الطويل، أي مدى مساهمة الفحص في 
حتسني نسبة االلتزام الطوعي من قبل 
ــة لهذا  ــرات الرئيس ــني.  واملؤش املكلف

النوع الهام من املقاييس هي:
ــي االقتصاد  ــة ف ــوة الضريبي  1- الفج

الوطني. 
ــلوك املكلفني خاصًة   2-التغيير في س
ــديد مع مرور  في تقدمي اإلقرارات والتس

الوقت. 
ــاه  جت ــني  املكلف ــف  مواق ــة  معرف  -3

الفحص واخملالفات.
4- جودة أساليب الفحص.

املبادئ الرئيسة  للفحص اجليد
ــداً يجب أن  ــص جي ــون الفح ــى يك حت

تتوفر فيه  املبادئ الرئيسة اآلتية: 
الدقة – حتديد اخملالفة، وتفسير النظام 
ــى ربط  ــؤدي إل ــا ي ــح، مب ــكل صحي بش

صحيح. 
ــبء على املكلف  الكف��اءةـ  تقليل الع

برنامج الفحص في مصلحة الضرائب املتقدمة يجب أن يتحقق
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وعلى موارد مصلحة الضرائب للتوصل 
إلى النتيجة.

ــرارات تعتمد  املوضوعي��ة – جميع الق
على حقائق. 

ــائل/  ــداد املس ــالل إع الش��فافية –  خ
البنود وتوثيقها بشكل كامل في أوراق 
ــكل عام مع  ــتها بش عمل يتم مناقش

املكلف أثناء الفحص. 
ــق فنياً وصحيح إجرائياً  اإلنصاف – دقي

وفقاً لألنظمة والسياسات النافذة. 
ــة بداية  ــص له نقط الكم��ال – الفح
ــة نهاية واملكلف على علم  متى  ونقط

يكتمل الفحص. 
ــي الفحص  ــرارات املتخذة ف مب��رر- الق
ــص  الفح ــوات  إجراءات/خط ــك  وكذل
ــة تدقيق  ــررة أمام أي جه ــة مب الفعلي

خارجية. 
ــة املكلف ينتج  التوحي��د -  نفس حال
ــة بصرف النظر عن  عنها نفس النتيج

الفاحص الذي ينفذ الفحص. 
األدوات املساندة للفحص

ــص  في مصلحة  لنجاح برنامج الفح
ــر للفاحصني  ــب أن تتوف ــب يج الضرائ

األدوات املساندة الضرورية اآلتية: 
ــة عن النظام  ــة: يجب توفر أدل 1- األدل
ــراءات العمل  ــيراته، وأدلة عن إج وتفس
ــرح   ــة الضرائب،  وأدلة تش في مصلح

كيفية عمل مختلف األنشطة. 
ــاط             ــن كل نش ــة ع ــات معياري 2 - بيان

) معدالت الربحية (. 
ــي تقنية املعلومات  ــج ف 3- أدوات وبرام

إلسناد الفحص. 
ــرورة  ض ــص:   للفح ــط  التخطي  -4
تشكيل صورة كاملة عن وضع املكلف 

قبل الشروع في الفحص. 
أس��اليب التحلي��ل واختي��ار ح��االت  

الفحص
ــو  ــص  ه ــاح  الفح ــر األول لنج العنص
ــلوب اختيار احلالة للفحص، ويجب  أس
ــص على  ــاالت الفح ــار ح ــم اختي أن يت
ــا يضمن توافق  ــاس إدارة اخملاطر ومب أس
ــة املصلحة  ــج الفحص مع خط برنام

للتعامل مع مخاطر عدم االلتزام. 
ــل االتصال مع  ــذي يتم  قب ــل ال التحلي
ــي من الفحص،  املكلف هو جزء أساس
ــذا التحليل  ــتثمر في ه ــت املس فالوق
ــض العبء على  ــد من حيث تخفي مفي
املكلف وتقليل املوارد التي ستحتاجها 

املصلحة خالل عملية الفحص. 
ــال األخرى قبل  ــتوى األعم ــد مس يعتم
االتصال مع املكلف وبشكل كبير على 
ــف واخملاطر  ــال املكل ــة تعقيد أعم درج
ــة والتي مت  ــى الضريب ــا عل ــي ميثله الت
ــر، وميكن  ــل اخملاط ــالل حتلي ــا خ حتديده
تصنيف هذه األعمال في أربع فئات هي: 
ــل غير املصرح عنه، و  )1( مراجعة الدخ
ــة  ــات، و )3( مراجع ــع املعلوم )2( جتمي
ــابق للمكلف فيما يتعلق  التاريخ الس

بالتزامه، و)4( أداء معد اإلقرار. 
أساليب الفحص

ــاليب متنوعة  ــتعمل الفاحص أس يس
ــف.  املكل ــجالت  وس ــر  دفات ــص   لفح
ــاًء على  ــاليب بن ــذه األس ــف ه وتختل
طبيعة عمل املكلف والنظام الضريبي 
ــكل عام يتقيد الفاحصون  املطبق. بش

بأساليب الفحص اآلتية: 
 1- املراجعة التحليلية: حتليل البيانات 
ــب  ــف ملعرفة نس ــن املكل ــة م املقدم
ــح وإجمالي اجلرد  لفحص  إجمالي الرب
ــات التي صرح عنها املكلف،  دقة املبيع
وتكلفة املبيعات، أو بضاعة نهاية املدة 
ــرق إليها   ــه التباين والتط لتحديد أوج
ــف، ويتم إعداد  ــالل املقابلة مع املكل خ
إجراءات فحص إضافية عند الضرورة.  

2-  األسلوب التحقيقي: احلصول على 
معلومات من خالل املالحظة، املناقشة، 
املستندات أو السجالت التي مت احلصول 
ــف أو من مصادر أخرى.  عليها من املكل
ــلوب توفر القدرة لدى  يتطلب هذا األس
ــياء،  ــم على األش ــص على احلك الفاح
ــتعمال  ــتعمال مخيلته، واس وعلى اس
ــول عليها من  ــات التي مت احلص املعلوم
ــذ  ــبية لتنفي ــجالت احملاس ــارج الس خ

عملية الفحص.

ــاليب  3- فح��ص الس��جالت: إن األس
الرئيسة الكتشاف الغش في احملاسبة 
ــجالت في  ــر والس ــص الدفات ــي فح ه
مرافق املكلف، وإجراء فحوص متقابلة، 

وفحص حسابات التوفير واإليداعات. 
4- فح��ص معلوم��ات أط��راف ثالثة: 
ــررات الكافية ميكن خالل  ــرت املب إذا توف
ــات  معلوم ــى  عل ــول  احلص ــص  الفح
ــق من صحة  ــراف ثالثة للتحق ــن أط م
ــك احلصول على  ــف، ومن ذل دخل املكل
ــهم  ــات عن الفوائد وأرباح األس معلوم
ــركات  والش ــة  املالي ــات  املؤسس ــن  م
ــه  ــرح ب ــا ص ــع م ــا م ــة ملقارنته العام
ــراره، واألجهزة احلكومية  املكلف في إق
للتحقق من مقدار اشتراكات الضمان 

االجتماعي. 
األساليب غير املباش��رة للتحقق من 

دخل املكلف
ــدول ملصلحة  ــض ال ــة بع ــز أنظم جتي
ــابات  الضرائب في حالة عدم توفر حس
ــدم قبولها  ــدى املكلف أو في حالة ع ل
ــتعمال أساليب  ألي سبب نظامي  اس
ــرة للتحقق من دخل املكلف  غير مباش
ــي ، ولكل   ــى الوعاء الضريب للوصول إل
ــاليب ميزاته وهو  ــذه األس ــد من ه واح
ــاطاً معيناً أكثر من  يالئم وضعاً أو نش

أخرى،   واألساليب  هي اآلتية:
األم��وال  مص��ادر  أس��لوب   -1
ــات  التدفق ــل  حتلي واس��تعماالتها:  
ــع  ــة جمي ــف ومقارن ــة للمكل النقدي
ــع اإليرادات  ــات املعروفة مع جمي النفق
ــي االعتبار  ــذ ف ــرة. يؤخ ــة للفت املعروف
صافي االرتفاع أو االنخفاض في األصول 
ــات غير  ــى النفق ــًة إل ــوم إضاف واخلص
ــرادات غير اخلاضعة  ــم واإلي جائزة احلس
ــن  ع ــدة  الزائ ــات  النفق إن  ــة.  للضريب
ــره املكلف  ــل الذي أظه ــوع الدخ مجم
ــل غير اخلاضع للضريبة هي دخل  والدخ

خاضع للضريبة لم يظهره املكلف.
البنكي��ة  اإليداع��ات  أس��لوب   -2
ــتعمال  اس النقدية: ميكن  والتدفقات 
ــة والنفقات  ــلوب اإليداعات البنكي أس
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ــلوب   ــذا األس ــر ه ــد يوف ــة، وق النقدي
ــد دخل إضافي  ــاً  تؤدي  إلى حتدي خيوط
لم يفصح عنه املكلف، ليس فقط من 
املبالغ وتكرار إيداعها بل أيضاً في حتديد 
ــع أو  ــة توزي ــد كيفي ــا. إن حتدي مصادره
ــوال املودعة ) ملن وألي غرض(  تراكم األم
ــاً تقود إلى مصادر  قد يوفر أيضاً خيوط
ــلوب  ــل. إذا أظهر »أس ــرى  من الدخ أخ
ــات البنكية والنفقات النقدية«   اإليداع
ــد يعزى  ــل الدخل فق ــدم إظهار كام ع
ــن دخل أو  ــاح ع ــدم اإلفص ــك إلى ع ذل

املبالغة في مصاريف، أو كالهما معاً. 
3 - أسلوب نس��بة الربح: ويتألف هذا 
ــلوب من حتليل املبيعات أو تكلفة  األس
ــبة مالئمة من  ــق نس ــات وتطبي املبيع
الربح للوصول إلى إجمالي دخل املكلف. 
ــابهة  املش ــطة  األنش ــى  إل ــوع   بالرج
ــب يحدد املبيعات،  ــاب النس فإن احتس
تكلفة املبيعات، إجمالي األرباح، وحتى 
صافي األرباح. باستعمال بعض األسس 
املالئمة  النموذجية  ــب  والنس املعروفة 
ــة للدخل  ــود الفردي ــد البن ــن حتدي ميك

واملصاريف.
4-أسلوب الوحدة والكمية: في الكثير 
ــن حتديد أو التحقق  من األعمال قد ميك
من إجمالي اإليرادات بتطبيق سعر بيع 
الوحدة على كمية البيع. قد ميكن تقرير 

ــا املكلف من  ــدد الوحدات التي باعه ع
ــجالت التي  دفاتر املكلف، حيث أن الس
ــد تكون كافية لتحديد  يتم فحصها ق
ــي  ــف. وف ــات أو املصاري ــة املبيع تكلف
ــدد الوحدات  ــد تتقرر ع ــاالت أخرى، ق ح

املباعة من مصادر )أطراف( ثالثة.  
5-أس��لوب القيمة الصافي��ة: يعتمد 
ــة أن الزيادة  ــى نظري ــلوب عل هذا األس
ــة للمكلف خالل  ــة الصافي في القيم
السنة الضريبية، بعد تعديل النفقات 
غير اجلائزة والدخل غير اخلاضع، يجب أن 
ــل خاضع للضريبة.  تكون ناجتة عن دخ
ــلوب إعادة بناء كامل  يتطلب هذا األس
ــخ املالي للمكلف، حيث أنه على  للتاري
مصلحة الضرائب أن تأخذ في احلساب 
جميع األصول، واخلصوم، والنفقات غير 
ــر اخلاضعة  ــزة، ومصادر الدخل غي اجلائ

خالل الفترة املعنية. 
مسائل هامة في  إدارة القوى العاملة 

في الفحص 
ــة الضرائب  ــدد مصلح ــب أن حت 1- يج
ــا لكل وظيفة  املهارات املطلوب توفره

من وظائف الفحص. 
2- يجب أن يكون لدى مصلحة الضرائب 
ــكل وظيفة من  ــر وتدريب ل رزمة تطوي

وظائف الفحص. 
ــة الضرائب  ــب أن تكون مصلح 3- يج

ــه النقص في  ــد أوج ــى حتدي ــادرة عل ق
مهارات فاحصيها. 

ــه النقص   ــة أوج ــف ملعاجل 4 – التوظي
ــاوية  متس ــرص  ف ــاء  إعط ــرورة  وض
ــارج املصلحة وعدم  ــخاص من خ لألش
ــة للوظائف  ــل موظفي املصلح تفضي

اجلديدة.  
ــب وتطوير  ــر برامج تدري ــرورة توف 5- ض
لدى مصلحة الضرائب لرفع مستويات 
ــر املطلوبة. وقد  ــا إلى املعايي فاحصيه
ــدم للفاحصني  ــون التدريب أولياً يق يك
ــتمراً مبا  ــد توظيفهم، أو مس ــدد عن اجل
للتطورات  ــني  الفاحص يضمن مواكبة 
في العمل، وقد يقدم التدريب على رأس 

العمل بواسطة املدرب اللصيق. 
ــى  ــب عل ــح الضرائ ــترط مصال 6- تش
فاحصيها حتسني مهاراتهم لالستمرار 
ــترط  ــل وللترقيات، كما تش ــي العم ف
ــبة  ــة في احملاس ــى الزمال ــول عل احلص

لبعض الوظائف. 
ــج  ــب برام ــح الضرائ ــق مصال  8-تطب
ــص  وال تبقي  ــر بني موظفي الفح تدوي
ــي وظيفة واحدة مدة أطول  الفاحص ف
ــة عالقات غير  ــاء أي ــن الالزم ملنع إنش م

مالئمة بني الفاحصني واملكلفني. 
9- توفر مصالح الضرائب احلوافز املالية 
الكافية ملوظفيها حيث أن معدل رواتب 
موظفي الضرائب إلى موظفي القطاع 
ــراوح من  ــدول املتقدمة يت ــام في ال الع

 .٪240 - ٪120
لقد استعرضنا في هذا العدد األغراض 
من برنامج الفحص وكيفية قياس أداء 
ــية للفحص  ــص واملبادئ الرئيس الفح
اجليد وأساليب الفحص و مسائل هامة 

في إدارة القوى العاملة في الفحص.
ــذه املعلومات تهم جميع  ويتضح أن ه
ــر  ــكل مباش ــل بش ــي تعم اإلدارات الت
ــال الفحص  ــي  مج ــر ف ــر مباش أو غي
ــص، واإلدارة القانونية،  ــل إدارة الفح مث
ــئون املوظفني  والتطوير والبحوث ، وش
ــدد القادم  ــا. وإلى اللقاء في الع وغيره

إنشاء اهلل.

التوقيت املناسب لبرامج تدريب وتطوير العاملني في مصلحة الضرائب
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ارجع  مدير عام مصلحة الزكاة والدخل 
ــباب  ــد املفلح ، اس ــن محم ــم ب إبراهي
ــرعية  تأخير تطبيق بعض الفتاوى الش
ــة الدائمة للبحوث  ــادرة عن اللجن الص
ــدة أمور منها  ــة واإلفتاء، إلى ع العلمي
االستيضاح عن هذه الفتوى أواملقصود 
بها أو وضع الضوابط واألحكام الالزمة 
ــي حوار مع  ــا ،وفند املفلح ف لتطبيقه
»اليوم«ما يردده بعض اخملتصني وعدد من 
ــال عن عدم التزام املصلحة  رجال األعم
ــرعية، مؤكداً أن  ــق الفتاوى الش بتطبي
ــن أجل ذلك  ــرعية وم ــزكاة عبادة ش ال
فهي تعتمد في جبايتها على ما يصدر 
من فتاوى شرعية من جهة االختصاص، 
ــال األعمال  ــول مطالبة عدد من رج وح
بعدم جباية الزكاة من القروض إطالقاً، 
ــون على أال  ــم يحرص ــح أنه ــد املفل أك
ــة الزكاة بني  ــون هناك فرق في جباي يك
فرع وآخر، مشيراً إلى أن املصلحة تطبق 
ــي القروض الفتاوى  في جباية الزكاة ف
ــأن ومنها  ــرعية الصادرة بهذا الش الش
ــم »22665« والتي فرقت بني  الفتوى رق
ــول على  ــى: أن يحول احل ــاالت األول 3 ح
كامل القرض أو بعضه قبل إنفاقه فما 
حال عليه احلول منه وجبت فيه الزكاة، 

ــرض كله أو  ــتخدم الق ــة أن يس والثاني
ــول ثابتة فال زكاة  ــه في متويل أص بعض
ــتخدم منه في ذلك ، والثالثة  فيما اس
ــاط  ــتخدم القرض في متويل نش أن يس
ــركة اجلاري والذي يعتبر من عروض  الش
ــزكاة باعتبار ما  ــارة فتجب فيه ال التج
ــه نهاية احلول ..  آل إليه ويزكى بتقييم

فإلى التفاصيل .
زكاة العقار

إلى أين وصلت خطوات إقرار الزكاة على 
العقارية،وبكم  واملساهمات  اخملططات 
تقدرون الوعاء الزكوي ألنشطة العقار ؟

ــد تتم  ــزكاة اجلدي ــام ال ــروع نظ ـ مش
ــات العليا  ــته حالياً من قبل اجله دراس
اخملتصة ويتوقع أن يغطي أنشطة أخرى 
ــروض التجارة ومن ضمنها هذا  خالف ع
ــدوره قريباً، أما عن  ــاط ونتأمل ص النش
ــاء الزكوي لقطاع العقار فال يوجد  الوع
حالياً لدى املصلحة تقديرات بحجمه .

فتوى القروض
ــس الغرف التجارية الصناعية  أثار مجل
مؤخراً موضوع اختالف جباية الزكاة من 
ــرع إلى آخر مؤكداً بأن الزكاة ال تفرض  ف
ــى القروض إطالقاً وإمنا جتبى من رأس  عل
ــال واالحتياطيات واألرباح بعد خصم  امل
قيمة األصول ، وصرحتم حينها بأنكم 
ــماحة مفتي  ــر إلى س ــتحيلون األم س
ــن وصل موضوع  ــة، ما رأيكم وأي اململك

حتقيق مطالب رجال األعمال؟ 
ــى أال يكون هناك  ــرص املصلحة عل ـ حت
ــرع وآخر  ــزكاة بني ف ــي جباية ال ــرق ف ف
ــق هذا  ــى حتقي ــل عل ــا تعم ــث أنه حي
ــات  ــدار التوجيه ــالل إص ــن خ ــر م األم
ــروع  ــال الف ــتمرة ألعم ــة املس واملتابع
ــة  ــات الدوري ــد االجتماع واإلدارات وعق
ــع  املواضي ــة  ملناقش ــروع  الف ــدراء  مل
ــزكاة  ــاب ال ــة باحتس ــة املتعلق اخملتلف

»نظام الجباية «الجديد أمام 
مجلس الشورى

 املفلح يف حوار مع �شحيفة اليوم

املفلح متحدثاً في إجتماع غرفة الشرقية
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ــبة  ــد إجراءاتها. وبالنس من أجل توحي
ــأنها  للقروض فإن املصلحة تطبق بش
الفتاوى الشرعية الصادرة بهذا الشأن 
ــم »22665« بتاريخ  ــوى رق ــا الفت ومنه
1424/4/15هـ والتي فرقت بني 3 حاالت 
ــل  ــى كام ــول عل ــول احل ــى أن يح األول
ــل إنفاقه فما حال  القرض أو بعضه قب
ــزكاة ،  ــه وجبت فيه ال ــه احلول من علي
ــتخدم القرض كله أو  ــة : أن يس والثاني
ــول ثابتة فال زكاة  ــه في متويل أص بعض
ــتخدم منه في ذلك، والثالثة :  فيما اس
ــاط  ــتخدم القرض في متويل نش أن يس
ــركة اجلاري والذي يعتبر من عروض  الش
ــزكاة باعتبار ما  ــارة فتجب فيه ال التج
ــه نهاية احلول  ــى بتقييم ــه ويزك آل إلي
ــر املالية  ــة بالرفع لوزي ــادرت املصلح وب
ــال األعمال  ــن مالحظات رج للعرض ع
بشأن هذه الفتوى ، وفعالً خاطب الوزير 
ــأن باخلطاب  ــماحة املفتي بهذا الش س
ـــ  ــخ 1426/10/7ه ــم 955/185 وتاري رق
ــه رقم  ــي بخطاب ــماحة املفت وأكد س
ــى  عل ـــ  1426/11/8ه ــخ  وتاري  2/3077
ــابقة، علماً بأن  ــوى الس ــون الفت مضم
ــى تلبية مطالب  املصلحة حريصة عل
رجال األعمال وتقدمي كل دعم ومساندة 

ممكنة .
هيئة مستقلة 

ــل املصلحة إلى  ــل هناك اجتاه لتحوي ه
ــتقلة أو مؤسسة عامة بعد  هيئة مس

مرور 60 عاماً من إنشائها؟
ــة  ــاص اللجن ــن اختص ــر م ــذا األم ـ ه
ــدرت  وص اإلداري،  ــم  للتنظي ــة  الوزاري
ــورى حول  ــدة قرارات من مجلس الش ع
ــة املصلحة وهي اآلن بطور  إعادة هيكل

الدراسة.
أقسام نسائية 

ــم قبل أكثر من عام عن وجود نية  أعلنت
ــام نسائية بالفروع خلدمة  الفتتاح أقس
ــن وصلت املصلحة  ــيدات األعمال أي س
ــم فرع  ــروع ومتى يرى قس في هذا املش

الدمام النور؟
ــن العام  ــة اعتباراً م ــتبدأ املصلح ـ س

ــائية  ــام نس ــي املقبل افتتاح أقس املال
خلدمة سيدات األعمال واملرأة على غرار 
الرجال، الفتاً إلى أن هذه اخلطوة ستبدأ 
ــرع املصلحة بجدة ثم باقي  من خالل ف
ــام مضيفاً  ــن ضمنها الدم ــروع وم الف
ــا يحول دون  ــب هو م ــأن املكان املناس ب

التطبيق السريع لهذه اخلطوة.
تأخير التطبيق

ــه املصلحة اتهامات بعدم االلتزام  تواج
ــرعية الصادرة  ــاوى الش ــق الفت بتطبي
ــة للبحوث العلمية  عن اللجنة الدائم

واإلفتاء ، ما صحة ذلك ؟ 
ــزام املصلحة  ــس صحيحاً عدم الت ـ لي
ــرعية الصادرة  ــاوى الش ــق الفت بتطبي
ــة للبحوث العلمية  عن اللجنة الدائم
واإلفتاء ، حيث تدرك املصلحة أن الزكاة 
ــك فهي  ــن أجل ذل ــرعية وم ــادة ش عب
ــا على ما يصدر من  تعتمد في جبايته
ــة االختصاص،  ــرعية من جه فتاوى ش
وإذا ما أشكل على املصلحة أي مسألة 
ــا ال تتأخر في  ــالل التطبيق فإنه من خ
ــن  ــا ، ولك ــة عنه ــك اجله ــتفتاء تل اس
ــض التأخير في  ــاً بع ــد يحصل أحيان ق
ــدى الفتاوى التي قد تتطلب  تطبيق إح
ــا  ــود به ــا أو املقص ــتيضاح عنه االس
ــكام الالزمة  ــط واألح ــع الضواب أو وض

لتطبيقها . 

النظام اجلديد
أين وصل اآلن نظام جباية الزكاة اجلديد 
، وما أبرز التعديالت اجلديدة على النظام 

املعمول به اآلن ؟ 
ــس الوزراء  ــة اخلبراء مبجل ــت هيئ ـ انته
ــروع نظام  ــة مش ــن مناقش ــراً م مؤخ
ــع إحالته  ــد ونتوق ــزكاة اجلدي جباية ال
ــتكمال مناقشته  ــورى الس جمللس الش
ــمات  ــل أن يتم إقراره، ومن أهم الس قب
التي يتصف بها مشروع النظام اجلديد 
ــفافية ومعاجلته  والش ــوح  الوض ــي  ه
ــح ومحدد ،  ــكل واض لكافة البنود بش
ــهم النظام بعد  وتأمل املصلحة أن يس
صدوره في حل جميع اإلشكاليات التي 
ــة ومكلفيها  ــني املصلح ــت تقع ب كان
فيما يخص كثيرا من البنود التي كانت 
ــالوة على  ــني اجلانبني ، ع ــل خالف ب مح
ــطة أخرى  أنه من املتوقع أن يغطي أنش

إضافة إلى عروض التجارة . 
الثمار واألنعام

ملاذا اليكون حتصيل زكاة الثمار واألنعام 
ــن وزارة  ــة بدالً م ــام املصلح ضمن مه

الداخلية واملالية ؟ 
ــزكاة والدخل  ــة ال ــت مصلح ـ اختص
منذ نشأتها بجباية الزكاة على عروض 
ــة زكاة الثمار  ــط ،أما جباي ــارة فق التج
ــوزارة املالية  ــت ب ــد أنيط ــام فق واألنع
ــاً على اعتبار أن أمر  ووزارة الداخلية مع
جبايتها يتم وفق أسلوب خاص يختلف 
ــزكاة على عروض  ــلوب جباية ال عن أس

التجارة. 
صرف الزكاة

ــع املبالغ احملصلة  ــم إيصال جمي هل يت
ــح الضمان  ــة لصال ــل املصلح ــن قب م
االجتماعي أم جزء منها فقط، وهل لك 
أن تبني آلية صرف املبالغ احملصلة للزكاة 
ــواع الضرائب التي  والضريبة،وما هي أن

جتبيها املصلحة؟ .
ــي يتم جبايتها  ــرادات الزكوية الت ـ االي
ــاً بيوم إلى  ــا بالكامل ويوم يتم حتويله
 )230301000006( رقم  الزكاة  ــاب  حس
ــد العربي  ــة النق اخملصص في مؤسس

للمصلحة طرق 
وأساليب تمكنها من 

التعرف على مدى 
صحة اإلقرارات 

الزكوية المقدمة 
من المكلفين
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السعودي للصرف منه على مستحقي 
ــن طريق وكالة  ــان االجتماعي ع الضم
ــؤون  ــوزارة الش ــي ب ــان االجتماع الضم
ــغ  املبال ــي  ــغ إجمال وبل  ، ــة  االجتماعي
ــة  املصلح ــا  حصلته ــي  الت ــة  الزكوي
ــان  الضم ــاب  حس ــى  إل ــا  وحولته
ــس  ــنوات اخلم ــالل الس ــي خ االجتماع
ـــ(  ــة)1426/1425– 1431/1430ه املاضي
ــا الضرائب  ــار ريال ، أم ــغ 27.6 ملي مبل
ــاب اإليرادات العامة  فيتم توريدها حلس
ــعودي  ــي الس ــد العرب ــة النق مبؤسس
ــرف منها  ــة للص ــة الدول ــم خزين لدع
ــى اخلدمات  ــرادات األخرى عل ــن اإلي ضم
العديدة التي تقدمها حكومة اململكة 
للمواطنني واملقيمني ، وبالنسبة ألنواع 
ــب التي تطبقها املصلحة فهي  الضرائ
ــب بواقع 20  ــة الدخل التي حتتس ضريب
ــبة  باملائة من صافي الربح احملقق بالنس
للمكلف املقيم اخلاضع للضريبة الذي 
ــه في اململكة أو املكلف غير  يزاول عمل
املقيم الذي يزاول عمله في اململكة من 
ــا املكلف غير  ــأة دائمة . أم خالل منش
ــى دخل خاضع  ــم الذي يحصل عل املقي
للضريبة من مصدر في اململكة وليس 
ــأة دائمة فيها فيتم إخضاعه  له منش
ــب تتراوح  ــتقطاع بنس ــة االس لضريب

ــى 20 باملائة من إجمالي املبالغ  بني 5 إل
ــوع اخلدمة التي  ــب ن املدفوعة له بحس

قدمها . 
تطوير وحتديث

ـ ما أبرز املشاريع التطويرية املستقبلية 
ــود الرامية  ــرز اجله ــة ، وما أب للمصلح
ــني  للموظف ــل  العم ــة  بيئ ــني  لتحس

والعاملني سواًء مادياً أو معنوياً ؟ 
ــة ألعمال  ــة عناية خاص تولي املصلح
ــق  ــا يتعل ــاص م ــكل خ ــر وبش التطوي
ــا حيث  ــي أعماله ــة ف ــال امليكن بإدخ
ــنوات بتنفيذ نظام  ــدة س بدأت منذ ع
ــتعانة على تنفيذه  ــامل مت االس آلي ش
ــركة عاملية متخصصة يهدف إلى  بش
ــة للوصول إلى  تطوير خدمات املصلح
تطبيق التعامالت اإللكترونية مبفهومه 
ــن املصلحة من  ــث تتمك ــع بحي الواس
ــتالم إقراراتهم  ــجيل املكلفني واس تس
وتسديداتهم الكترونيا ، وقد مت تطبيق 
ــن إدارة كبار  ــاح في كل م ــام بنج النظ
املكلفني باإلدارة العامة وفروع املصلحة 
ــة  ــة املكرم ــدة ومك ــاض وج ــي الري ف
ــالل العام القادم  ــيتم خ والطائف ، وس
مبشيئة اهلل نشر النظام وتطبيقه في 
ــة إلى أن املصلحة  ــة الفروع ، إضاف بقي
ــث  ــى حتدي ــم عل ــكل دائ ــة بش حريص

ــيط إجراءاتها وتطوير  ــا وتبس أنظمته
ــبة  ــل لديها، أما بالنس ــاليب العم أس
ــي املصلحة  ــني ف ــني والعامل للموظف
ــم فإن ما  ــة التي متنح له ــا املادي واملزاي
ــة اخلدمة  ــع أنظم ــم يتفق م ــح له مين
ــات  القطاع ــى  عل ــة  املطبق ــة  املدني
ــرى، إضافة إلى أن هناك  احلكومية األخ
ــى 20 باملائة  ــدل طبيعة عمل يصل إل ب

حملاسبي املصلحة. 
جلان االعتراض

ــر  ــر النظ ــن تأخي ــرون م ــكو الكثي يش
ــان االعتراض في  ــات بلج في االعتراض
ــرقية ،  املناطق وخصوصاً املنطقة الش
ــباب ذلك وما هي احللول  برأيكم ما أس
ــي تطبيقها  ــة ف ــر املصلح ــي تفك الت

ملعاجلة هذه املشكلة ؟ 
ــدم تأخير  ــى ع ــة عل ــرص املصلح ـ حت
ــدمي كل  ــى تق ــني، وعل ــح املكلف مصال
ــة  ــهيالت التي متكنهم من ممارس التس
ــر وسهولة ، ومن أجل  أنشطتهم بيس
ــت املصلحة أن عدد  ــك حينما الحظ ذل
ــي تنظر في اخلالفات  جلان االعتراض الت
ــا وبني مكلفيها هو عدد قليل أدى  بينه
ــي االعتراضات فقد  ــى تأخير النظر ف إل
ــان إلى أن  ــادة تلك اللج ــت على زي عمل
أصبح هناك ست جلان اعتراض ابتدائية 
ثالث في الرياض واثنتان في جدة وواحدة 
ــرقية، وحتث املصلحة  في املنطقة الش
باستمرار تلك اللجان على اإلسراع في 
ــة عليها ، ومتى  ــر القضايا املعروض نظ
ــى زيادة عدد اللجان  ما ظهرت حاجة إل

فستنظر املصلحة بذلك . 
التخلف عن الدفع

ــون بها  ــي تتعامل ــة الت ــي اآللي ــا ه م
ــن دفع  ــي تتهرب م ــركات الت ــع الش م
ــة أو أرقام  ــل هناك إحصائي ــزكاة، وه ال

للمتخلفني عن السداد؟ 
ــق  وتدقي ــة  بدراس ــة  املصلح ــوم  تق ـ 
اإلقرارات الزكوية املقدمة من املكلفني 
ــا من  ــا ورد فيه ــة م ــن صح ــد م للتأك
ــا  طرقه ــة  وللمصلح  ، ــات  معلوم
ــن التعرف  ــي متكنها م ــاليبها الت وأس املنطقة الشرقية تشتهر بوجود كبرى الشركات العاملية، مثل أرامكو السعودية
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ــرارات ومن  ــك اإلق ــدى صحة تل على م
ــى الفحص  ــاليب اللجوء إل ــك األس تل
ــوف على  ــف والوق ــر املكل ــي ملق امليدان
ــاطه وتدقيق  الطبيعة على حجم نش
ــإذا اتضح للمصلحة  ــه املالية ، ف بيانات
ــرارات املقدمة ال تعبر  ــك أن اإلق بعد ذل
عن واقع نشاط املكلف احلقيقي فإنها 
ــزكاة من  ــاب ال ــى إعادة احتس تلجأ إل
وجهة نظرها وفقاً ملا لها من معلومات 
ــدادها. فإن امتنع  ــب املكلف بس وتطال
ــه فإنها تلجأ  ــداد أو ماطل في عن الس
ــاليب التي جتبره  ــن األس ــى العديد م إل
ــهيالت  ــا وقف أي تس ــى ذلك ومنه عل
ــهادات  ــب الش ــف وحج ــح للمكل متن
ــن الدخول في املناقصات  التي متكنه م
احلكومية واستقدام العمالة األجنبية 
ــدى  ل ــة  النهائي ــتحقات  املس ــرف  وص
ــا، إضافة إلى ما  ــات املتعاقد معه اجله
ــيق مع  ــة من التنس ــه املصلح تقوم ب
اجلهات احلكومية اخملتصة للحجز على 
ــر املنقولة ومنها  ــه املنقولة وغي أموال
ــتحقاته  البنكية وحجز مس ــه  أرصدت
لدى اجلهات املتعاقد معها واحلجز على 
ــة اجلمارك في  ــتيراداته لدى مصلح اس
حدود املبالغ املطالب بها ، علماً بأن عدد 
املتخلفني عن سداد الزكاة يختلف من 

عام إلى آخر . 
هيئة عليا

ــة عليا  ــاء هيئ ــض بإنش ــب البع يطال
ــتقلة يكون  ــة مس ــزكاة أو مؤسس لل
ــزكاة إلى  ــول أموال ال اختصاصها وص
ــم الزكاة  ــى تنظي ــتحقيها وتتول مس
ــامل يعطي الثقة بوصول  عبر نظام ش
ــا رأيكم  ــتحقيها ، م ــوال إلى مس األم
ــرون جدوى  ــف ت ــة ، وكي ــذه املطالب به
ــل مطالب بإجراء  ــاء الهيئة في ظ إنش
ــي  الت ــة  باملصلح ــاملة  ــات ش إصالح

أنشئت قبل أكثر من 60 عاماً ؟
ـ صدرت عدة قرارات من مجلس الشورى 
ــة املصلحة وهي اآلن  ــول إعادة هيكل ح
ــة ومثل هذه املواضيع هي  بطور الدراس
من اختصاص اللجنة الوزارية للتنظيم 

ــا أنه اآلن أصبح لدى عموم  اإلداري ، كم
املكلفني الوعي بأن إيرادات الزكاة تذهب 
إلى مستحقيها املسجلني في الضمان 

االجتماعي . 
فرع الدمام

ــرع املصلحة  ــباب تأخر انتقال ف ما أس
ــوف  ــام إلى املقر اجلديد، ومتى س بالدم
ــل الزكاة  ــروع حتصي ــني مش يتم تدش
ــداد للمدفوعات  آلياً من خالل نظام س

احلكومية بالشرقية ؟ 
ــرع املصلحة  ــال ف ــر انتق ــبب تأخ ـ س
ــد يعود إلى ما  ــام إلى مقره اجلدي بالدم
ــت لتجهيزه باألثاث  تطلبه املقر من وق
ــبكة  ــة وش ــة الالزم ــدات املكتبي واملع
احلاسب اآللي ، وعلى العموم فقد انتقل 
الفرع اآلن إلى مقره اجلديد ، أما بالنسبة 
لنظام سداد للمدفوعات احلكومية فإن 
ــتخدامه جلميع  ــام متاح اس هذا النظ
ــني بكافة أنحاء اململكة مبا فيها  املكلف
تطبيق  ــيتم  وس ــرقية،  الش ــة  املنطق
ــع بداية  ــرع الدمام م ــام اآللي بف النظ

العام القادم بإذن اهلل . 
رقم قياسي

كيف ترون إيجابيات مشروع التحصيل 

آلياً، وكم بلغت قيمة التحصيل للزكاة 

في جميع مناطق اململكة ؟ 

ــة  الزكوي ــتحقات  املس ــل  حتصي ـ 

ــى  ــهيل عل ــه تس ــاً في ــة آلي والضريبي

ــد  واجله ــت  للوق ــار  واختص ــني  املكلف

بالنسبة للمكلفني واملصلحة معاً. أما 

ــزكاة احملصلة خالل  ــبة لقيمة ال بالنس

األعوام الثالثة املاضية فقد شهدت منواً 

ــث بلغت قيمة التحصيل  ملحوظاَ حي

ـــ 6.6  ــام 1428/1427ه ــزكاة ع ــن ال م

ــام  ع ــال  ري ــار  ملي  6.2 و  ــال،  ري ــار  ملي

ـــ ، في حني بلغت القيمة  1429/1428ه

ــال،  ــار ري ـــ 6.7 ملي ــام 1431/1430ه ع

ــة الزكاة  ــع أن ترتفع حصيل ومن املتوق

ــام  ــة بالع ــي مقارن ــام احلال ــالل الع خ

ــابق، وتعمل املصلحة جاهدة على  الس

ــد آخر من خالل  ــادة إيراداتها عاماً بع زي

ــا وحثهم  ــتمرة ملكلفيه املتابعة املس

ــديد  ــع املصلحة بتس ــى التعاون م عل

املستحقات الزكوية والضريبية املترتبة 

عليهم، وتطوير إجراءات عملها خاصة 

ما يتعلق بإدخال امليكنة في العمل.
االستثمارات األجنبية

قال محافظ هيئة االستثمار في تصريح 
له مؤخراً بأن اململكة استطاعت جذب 
ــتثمارات أجنبية في  133 مليار ريال اس
ــل هناك عالقة بني هذه  عام 2009م ، ه
ــه املصلحة منذ  ــام وبني ما حصلت األرق
ــام احلالي واملقدرة بأكثر من 7  مطلع الع

مليارات ريال ؟
ــني ما حتصله املصلحة  ـ هناك عالقة ب
ــتثمارات األجنبية  من ضرائب وبني االس
ــر  ــر أث ــع أن يظه ــة، ويتوق ــي اململك ف
ــتثمارات التي مت جذبها مؤخراً في  االس
ــنوات التالية ألن الضريبة سنوية  الس
ــا ال زالت  ــرة منه ــتثمارات الكبي واالس
ــيظهر أثرها  ــاء وس ــة اإلنش في مرحل
ــتكمالها وبدء إنتاجها  واضحاً بعد اس

وحتقيقها لألرباح . 
نسبة الضريبة

ما صحة األنباء التي تشير إلى أن هناك 

ــبة الضريبة  نية للمصلحة خلفض نس

ــتثمارات األجنبية ، وكم عدد  على االس

اجلهات التي مت تغرميها بعد تخلفها عن 

السداد ، وما قيمة الغرامات . 

ـ ال يوجد هناك أي تفكير خلفض نسبة 

ــتثمارات األجنبية  ــة على االس الضريب

ــبة الضريبة التي تطبقها  حيث إن نس

ــتثمارات هي  ــة على تلك االس املصلح

نسبة 20 باملائة من صافي الربح احملقق، 

ــب  ــد من أقل النس ــبة تع ــذه النس وه

ــا دول العالم األخرى وهي  التي تطبقه

ــا النظام الضريبي اجلديد  التي تضمنه

الصادر باملرسوم امللكي رقم م/1 وتاريخ 

1425/1/15هـ بعد دراسات مستفيضة. 

ــة عن التخلف  ــن الغرامات الناجت أما ع

عن السداد فهي تختلف باختالف مدة 

التأخر في السداد .
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كشفت وزارة املالية عن قرب صدور نظام جديد 
ــة الوزارة  ــوزارة )وكال ــة أعدته ال ــرادات الدول إلي
ــن ِقبل  ــراره م ــد أن مت إق ــرادات( بع ــؤون اإلي لش

مجلس الشورى.
ــعد احلمدان وكيل وزارة املالية  وقال املهندس س
ــد يكفل  ــام اجلدي ــرادات: » إن النظ ــؤون اإلي لش
ــن حيث  ــة م ــراف، كالدول ــع األط ــوق جمي حق
ــر اتباع  ــوق املواطن عب ــل حقوقها، وحق حتصي

اإلجراءات القضائية عن طريق احملاكم«.
ــه  أجرت ــذي  ال ــوار  احل ــي  ف ــدان  احلم ــدد  وش
ــداد‹‹  ــه ومع فريق عمل »س ــة‹‹ مع »االقتصادي
ــوق اخلزانة يتم  ــى أن جميع حق ــوزارة، عل في ال
ــبل النظامية كافة،  ــأول بالس ــا أوال ب حتصيله
ــراءات احلجز على مديني اخلزانة  ومنها دليل إج
العامة واللجنة املشكلة في وزارة املالية تنظر 

في استيفاء هذه احلقوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت وزارة املالية عن قرب صدور نظام جديد 
ــه وزارة املالية )وكالة  إليرادات الدولة الذي أعدت
الوزارة لشؤون اإليرادات( بعد أن مت إقراره من قبل 

مجلس الشورى.
ــاً خالل احلوار إنه  ــداد‹‹ أيض وقال فريق عمل »س
ــري حالياً إعداد آلية خاصة لعدد من اجلهات  يج
ــر املنفذة من  ــترجاع املبالغ غي ــة الس احلكومي
ــداد‹‹، لتتم وفق الطريقة  العمالء عبر نظام »س
ــة،  ــات وزارة الداخلي ــي قطاع ــا ف ــول به املعم
ــاً إضافة تقدمي خدمة  ــتتم أيض الفتاً إلى أنه س
ــض اجلهات احلكومية املرتبطة  نقاط البيع لبع
بالنظام لتجربتها، وأنه في حالة جناحها سيتم 
تعميمها على جميع اجلهات بعد التنسيق مع 

مؤسسة النقد.
ــر التي اتبعتها  ــأن آليات التطوي ــاد الفريق ب وأف
ــرادات كانت لها  ــل اإلي ــوزارة من خالل حتصي ال
نتائج إيجابية من حيث: حتصيل اإليراد أوالً بأول، 
تقليل الفاقد، تقليل اخملالفات، والتخفيف على 
ــوف في طوابير  ــم واملواطن، من حيث الوق املقي
ــوم الدولة،  ــديد رس ــام البنوك لتس ــة أم طويل

ــداد‹‹  مؤكدين أن ذلك حتقق من خالل نظام »س
ــع اخلطط  ــه، ونفذت جمي ــت فاعليت ــذي أثب ال
ــع 40 جهة  ــاً م ــه حالي ــه، ومت ربط ــة ل املوضوع

حكومية.
ــه وكيل  ــداد‹‹ وعلى رأس وحتدث فريق عمل »س
وزارة املالية لشؤون اإليرادات عن كثير من األمور 
ــى تنفيذها خالل الفترة  ــي عكف الفريق عل الت
ــت قصة جناح للمملكة من  املاضية، والتي مثل
ــول إلى  ــة، وبوابة للدخ ــة البنكي ــالل التقني خ
ــا في ثنايا  ــة اإللكترونية.. نورده ــم احلكوم عال

احلوار.. إلى التفاصيل:
ــعت إليها  بداية نود التعريف باألهداف التي س
ــل اخلاصة  ــة العم ــن عقد ورش ــة م وزارة املالي
ــداد.. من  ــة بنظام س ــات احلكومي ــط اجله برب
ــداف واإلجنازات‹‹، بالنظر إلى أنها تعد  حيث األه

الورشة الثانية التي تنفذ في هذا الصدد؟
ــذا الصدد أن هدف  ــدان: أود أن أوضح في ه احلم
ــاءات املتعلقة  ــد هذه اللق ــة من عق وزارة املالي
ــاذ  إنف ــو إال  ــا ه ــة م ــرادات العام ــداد اإلي بس

ــامية القاضية بالتيسير على  للتوجيهات الس
ــرعة حصولهم على  ــني واملقيمني، وس املواطن
ــي تقدمها اجلهات احلكومية، ولقد  اخلدمات الت
ــور إبراهيم  ــات وزير املالية الدكت قضت توجيه
ــاف بأن يكون أحد األهداف االستراتيجية  العس
ــتيفاء اإليرادات  ــة اس ــة تطوير آلي ــوزارة املالي ل
ــير جلميع  العامة في اجلهات احلكومية والتيس
املستفيدين بسداد أقيام اخلدمات دون أي أعباء، 
ــات املرتبطة  ــاءات لهذه اجله ــا ترونه من لق وم
ــود التي تبذلها  ــروع هو جزء من اجله بهذا املش
ــبيل  ــي س ــة ف ــات احلكومي ــة واجله وزارة املالي
ــداد إيراداتها من خالل ربط  تسهيل إجراءات س

أكثر من 33 جهة حكومية بنظام سداد.
ــياق حديثك إلى نظام سداد، ما  تطرقت في س

هو هذا النظام؟ وما أهدافه؟
ــو أحد  ــات ه ــداد للمدفوع ــام س ــدان: نظ احلم
ــة النقد العربي السعودي، وهو  أنظمة مؤسس
نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في 
ــهيل  ــية تس اململكة، حيث إن مهمته األساس

في احلوار الذي أجرته االقتصادية مع فريق عمل »سداد«.. وكيل وزارة املالية لشؤون اإليرادات:

»المالية«: نظام جديد لتحصيل إيرادات الدولة قريبا

م. احلمدان وفريق عمل »سداد« خالل احلوار الذي أجرته صحيفة اإلقتصادية
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وتسريع عملية دفع الفواتير واملدفوعات األخرى 
ــع البنوك  ــوات املصرفية جلمي ــر جميع القن عب
ــوك وأجهزة  ــة - فروع البن ــة في اململك العامل
ــف املصرفي، ونقاط البيع،  الصرف اآللي، والهات

واإلنترنت املصرفية.
ــذا النظام فيما يلي: رفع  وميكن إيجاز أهداف ه
ــهيل إجراءات  ــاءة أداء حتصيل اإليرادات، تس كف
ــرعة  ــتفيدين، س ــرادات على املس ــل اإلي حتصي
ــة اآللية عليها،  ــل اإليرادات وحتقيق الرقاب حتصي
ــهولة  ــرادات، س ــل اإلي ــف حتصي ــل تكالي تقلي
املطابقة والترحيل، توحيد آلية وأنظمة الربط، 
توحيد اجلهود وتقليص التكاليف، توفير قنوات 
ــي اإليرادات  ــن الفاقد ف ــع، احلد م ــدة للدف جدي

العامة، ومدخل للحكومة لإللكترونية.
ــني  ــكان املواطن ــه أن بإم ــا ذكرت ــي م ــل يعن ه
ــات التي  ــوم اخلدم ــداد أقيام رس ــني س واملقيم
ــوك محددة أو جميع  ــون فيها عن طريق بن يرغب
ــع هذه  ــف دف ــون تكالي ــل يتحمل ــوك؟ وه البن

الرسوم؟
ــع  جمي ــكان  بإم ــه  أن ــد  التأكي أود  ــدان:  احلم
ــتفيدين من مواطنني أو مقيمني التسديد  املس
ــي،  ــراف اآلل ــة »الص ــوات اإللكتروني ــر القن عب
ــي البنوك  ــت‹‹، وف ــي، واإلنترن ــف املصرف الهات
ــة في اململكة، دون حتمل العميل عمولة  العامل
ــر النظام، وال يتحمل  ــديد اآللي عب خدمة التس
ــام تلك  ــداد أقي ــة لس ــف مادي ــاً أي تكالي أيض

اخلدمات.
هل النظام يتيح إمكانية استرداد املبالغ آليا؟

ــؤال من جانبني،  ــدان: اإلجابة عن هذا الس احلم
ــغ احملصلة عبر  ــترجاع املبال ــبة آللية اس بالنس
ــات وزارة الداخلية  ــص قطاع ــام فيما يخ النظ
ــة‹‹ فإنه ميكن  ــرور، واألحوال املدني ــوازات، امل »اجل
ــدم حصوله على  ــال ع ــة في ح ــب اخلدم لطال
ــوات  ــر القن ــا عب ــغ آلي ــترجاع املبل ــة اس اخلدم
ــك الذي لديه  ــن خالل البن ــة املتاحة م املصرفي

حسابه.

أما اجلهات احلكومية األخرى، فإنه يجري العمل 
على إعداد آلية جديدة لالسترجاع عبر النظام، 
بخالف ما يتم تطبيقه حالياً من حيث مراجعة 
العميل للجهة السترجاع املبالغ املسددة، وهذا 

اإلجراء مؤقت حلني تفعيل هذه اآللية.
ــي  ــة ف ــة متاح ــوات املصرفي ــع القن ــل جمي ه

النظام؟
ــام هي  ــي النظ ــة ف ــوات املتاح ــدان: القن احلم
ــدي، والصرافات  ــتقبال النق ــروع البنوك الس ف
ــي، واإلنترنت، ومت إدخال  ــة، والهاتف املصرف اآللي
ــن طريق النظام، املتمثلة  خدمة منوذج الدفع ع
ــك باخلصم  ــة البن ــب اخلدم ــض طال ــي تفوي ف
ــة بيانات  ــد قيامه بتعبئ ــاب وذلك بع من احلس
ــة  ــك واملعمم من مؤسس ــوذج املعد لذل النم

النقد.
ــدمي خدمة نقاط البيع  ــتتم إضافة تق وأيضا س
ــة بالنظام  ــة املرتبط ــات احلكومي لبعض اجله
ــيتم تعميمها  لتجربتها، وفي حالة جناحها س
ــيق مع اجلهة  ــات بعد التنس ــى جميع اجله عل

اخملتصة في مؤسسة النقد.
ــابق أن جميع القنوات  ــؤال الس يفهم من الس
املصرفية متاحة، لكن ما اإلجراءات التي اتخذت 
ــة عبر نظام  ــيكات املصرفي ــتقبال الش في اس

سداد؟
احلمدان: عاجلت الوزارة إيداع تلك الشيكات عبر 
ــتقبال  النظام كخدمة مؤقتة وأعدت آلية الس
ــعى الوزارة  ــيكات وإيداعها بالنظام، وتس الش
ــر مبثابة  ــد منها ألنها تعتب ــات إلى احل مع اجله
ــة، ويجري  ــل العميل أعباء مالي ــد، ويتحم النق
ــيق مع اجلهات برفع االستحقاقات  حاليا التنس
االستثمارية عبر النظام وإرسال رسالة للعميل 
ــام، وطبق ذلك في  ــديدها عبر النظ يطلب تس

كثير من اجلهات.
ــن أو املقيم  ــي زيادة وعي املواط ــا دور الوزارة ف م

باستخدام هذا النظام؟
احلمدان: تزامنت اخلطط التوعوية مع البدء في 

ربط اجلهات احلكومية، فقد نظمت الوزارة عقد 
ــة تعريفية  ــى بعنوان ›‹ورش ــة العمل األول ورش
ــة أكثر من 100 ألف  ــداد‹‹ ومتت طباع بنظام س
ــر احلكومية  ــح طريقة دفع الفواتي كتيب توض
عبر نظام سداد، ومت إرسالها للجهات لتوزيعها 
ــع إمكانية  ــتفيدين من خدماتهم م على املس
ــة، وكذلك متت  ــل اجله ــا من قب ــادة طباعته زي
ــات »رول أب‹‹ لوضعها في املداخل  ــة لوح طباع
ــي اجلهات  ــاالت املراجعني ف ــي ص ــة وف الرئيس
ــة في اململكة، كما مت  وفروعها والبنوك العامل
ــار الصحافية في الصحف  ــر عدد من األخب نش
ــار، كل هذا من أجل وعي  احمللية واسعة االنتش
ــيط كيفية  املواطن واملقيم بهذا النظام وتبس

التعامل معه.
كم عدد املواطنني الذين يستفيدون من خدمات 

التسديد يوميا؟
ــتفيد من خدمات التسديد  احلمدان: يومياً يس
ــم ومبعدل  ــن ومقي ــف مواط ــن 100 أل ــر م أكث

عملية تسديد لكل ثانية يوميا.
ــا إدارة  ــة تتم به ــات علمي ــاك منهجي ــل هن ه

املشاريع في املكتب الفني في الوزارة؟
ــي على  ــب الفن ــد املكت ــم، يعتم ــدان: نع احلم
ــات إدارة  ــدى منهجي ــي إح ــة PMI، وه منهجي
ــي املنهجية  ــي، وه ــي الوقت احلال ــاريع ف املش
ــات التجارية والصناعية  ــدة في القطاع املعتم
ــركتا  ــبيل املثال تعتمد ش العمالقة، فعلى س
ــون على هذه املنهجية في إدارة  أرامكو وإريكس

مشاريعهما العمالقة.
ــتوى  ــاريع من حيث مس ــتوى جناح املش ما مس

االلتزام باخلطة املوضوعة؟
احلمدان: هذا يعتمد بشكل كبير على مستوى 
ــكل عام  ــي تنفيذ اخلطة، وبش ــاون اجلهة ف تع
ــوم بإعادة جدولة اخلطط بعد  املكتب الفني يق
ــة لضمان عدم تكرار  ــاء من ربط كل جه االنته

األخطاء واالستفادة من اخلبرة املتراكمة.
ــات التي اعتمدتها وزارة  بودنا التعرف على اآللي

أ. عبداهلل الغمالسأ. إبراهيم الزعاقيم. سعد احلمدان
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املالية لرفع كفاءة حتصيل اإليرادات؟
ــاءة حتصيل اإليرادات يعتبر من  احلمدان: رفع كف
ــا الوزارة،  ــي تهدف إليه ــتمرة الت البرامج املس
ومنذ أن بدأت اإليرادات غير النفطية متثل نسبة 
ــدأت الوزارة حترص  ــرادات الدولة ب عظمى من إي
ــر النفطية،  ــر اإليرادات غي ــى موضوع تطوي عل
ــاد املقابل املالي، بل  ــس الهدف من ذلك إيج ولي

الهدف هو التحصيل.
ــدأ انخفاض اإليرادات  ومنذ عام 1415هـ، حني ب
ــوم  ــة وبدأت الدولة تفكر في فرض رس النفطي
ــا معها نفكر  ــرادات الدولة، بدأن ــداد إي على س
جميعا في الوزارة في إيجاد آلية لتطوير حتصيل 

اإليرادات.
ــات على حتصيل  ــر هذه اآللي ــا انعكاس تطوي م

إيرادات الدولة؟
ــل اإليراد أوالً بأول، تقليل الفاقد،  احلمدان: حتصي
ــم واملواطن، من  ــات، وخدمة املقي تقليل اخملالف
ــوف في طوابير  ــث التخفيف عليه من الوق حي
ــوم الدولة،  ــديد رس ــام البنوك لتس ــة أم طويل
ــف االزدحامات على البنوك، ألنه  وبالتالي تخفي
ــى املواطن الذي  ــاً علينا أن نخفف عل كان لزام
ــره من خالل  ــوم الدولة، وتقدي ــي ليدفع رس يأت

إيجاد آليات تسهل عليه الدفع.
ــداد‹‹ الذي  ــن خالل نظام »س ــد حتقق ذلك م وق
أثبت فاعليته، ونفذت جميع اخلطط املوضوعة 
ــه خالل األعوام املاضية، ومت الربط مع أكثر من  ل

33 جهة حكومية.
ــير هنا إلى أن أهم عنصر لدينا هو موضوع  وأش
ــن يكتمل  ــث إنه ل ــة، حي ــة اإللكتروني املطابق
ــك  ــالل تل ــن خ ــا إال م ــون ناجح ــج ويك البرنام
املطابقة، وفي حال لم يتم تطبيقها سيتعرض 
ــح وبالتالي حدوث خلل في  النظام لنقص واض
ــر أن هناك حثا ومتابعة  حتصيل اإليرادات، وأعتب
ــة تفعيل  ــات احلكومية في عملي ــض اجله لبع

آلية املطابقة اإللكترونية.
ــة ميثل كامل  ــع 33 جهة حكومي ــل الربط م ه

أهداف املشروع؟
ــروع  ــف احلرقان مدير مش يجيب املهندس يوس
ــروع األول ميثل  ــي وزارة املالية: املش ــداد‹‹ ف ›‹س
ــروع الثاني  ــط مع 33 جهة حكومية، واملش الرب
انطلق بثالث جهات من قطاعات وزارة الداخلية، 

وبالتالي اآلن مت الربط مع 36 جهة حكومية.
ــداد‹‹  ــيقدمه برنامج »س ــذي س ــد ال ــا اجلدي م

للمواطن واملقيم؟
ــن واملقيم  ــح للمواط ــى أن نتي ــدان: نتمن احلم
ــات تقنية متقدمة  ــتقبل من خالل آلي في املس
ــوم اخلدمات احلكومية، وعرض  التعرف على رس
كشف حساب بعمليات التسديد التي نفذها، 

ــاب في عدد من  في حال كان لديه أكثر من حس
البنوك.

ــالل تطبيق  ــي واجهتموها خ ــق الت ــا العوائ م
النظام؟

ــا معوقات، لكن وهلل  ــدان: بالتأكيد واجهن احلم
احلمد تغلبنا عليها، وطبعاً إذا كانت وزارة املالية 
هي التي تقف على املشروع، فإن جميع اجلهات 
ــى هناك  ــن يبق ــه، لك ــى تطبيق ــعى إل ستس
ــروع  بعض اجلهات التي تأخرت في تطبيق املش
ــعرت أن  ــت في ذيل القائمة، وبعد أن ش وأصبح
ــروع عمدت إلى  معظم اجلهات دخلت في املش

اللحاق بالركب والدخول في املشروع.
ــات احلكومية من حيث  ما تقييمكم ألداء اجله

حتصيل اإليرادات؟
ــداد‹‹ في وزارة  إبراهيم الزعاقي رئيس وحدة ›‹س
ــة تختلف مع  ــات احلكومي ــاب: اجله ــة أج املالي
ــة التقنية،  ــة التحتي ــث البني ــا من حي بعضه
ــهل  ــزءا منها متقدم تقنياً وهذا س حيث إن ج
ربطها، وهناك جزء آخر من اجلهات لديه ضعف 
في تلك البنية ، وبالتالي عمدت وزارة املالية إلى 

تزويده باألنظمة اآللية التي يحتاج إليها.
ــكلة نواجهها هي  ــر مش ــف احلرقان: أكب يوس
ــات لتقدمي خدمات  ــدم حتديث آليات ومنهجي ع
ــراءات  ــد على اإلج ــت تعتم ــا زال ــن، م للمواط
ــائل التقنية،  ــاد على الوس ــة دون االعتم الورقي
إضافة إلى أن بعضها ال يتوافر لديه بنية حتتية 

ألنظمة مالية الستيفاء إيراداتها.
ــكل كبير  لكن تظل هناك جهات متجاوبة بش
ــروع، ونحن عمدنا خالل األعوام املاضية  مع املش
ــات احلكومية  ــراء زيارات تعريفية للجه إلى إج
ــا  ــا التزام ــم أن لدين ــداد، وأخبرناه ــروع س مبش
ــدد، وإذا  ــي املوعد احمل ــات العمل ف ــق آلي بتطبي
ــاق صالحياتنا  ــت أي عوائق خارجة عن نط حدث

في الوزارة فهذه من مسؤولية اجلهة نفسها.

الزعاقي: كان للزيارات التي أجرتها فرق املشروع 
ــز اجلهات  ــي حتفي ــر ف ــة دور كبي ــي وزارة املالي ف
احلكومية، حيث مت تنفيذ عدد كبير من الزيارات 
ــة اجلانبني الفني واملالي،  لتلك اجلهات ومناقش

ومعاجلة العوائق أثناء التواجد معهم.
ــداد يضيف:  ــروع س عبد اهلل الغمالس من مش
ــأت مكتب  ــؤون اإليرادات أنش وكالة الوزارة لش
ــريع مرونة اجلهات احلكومية في  دعم فني لتس
ــائه  ــدمي اخلدمات التقنية، حيث إنه بعد إنش تق
إلى جانب الزيارات امليدانية أصبح هناك تفاعل، 
ــدد على ضرورة وجود مركز خدمة العمالء  وأش
ــداث نقلة  ــة إلح ــات احلكومي ــي جميع اجله ف

كبيرة في تقدمي اخلدمات التقنية. 
ــا للجهات  ــودون توجيهه ــي ت ــالة الت ما الرس

احلكومية؟
ــود املطابقة  ــة وج ــد على أهمي ــدان: أؤك احلم
ــة، وهي جزء  ــي اجلهات احلكومي ــة ف اإللكتروني
ــداد، كما أن الدعم  ــداً من منظومة س مهم ج
ــروع  املش ــة  فاعلي ــتمرار  ــاس الس أس ــي  الفن
ــة،  املقبل ــرة  الفت ــالل  خ ــوب  املطل ــكل  بالش
ــا  لديه ــالء  العم ــة  خدم ــز  مرك ــتحداث  واس
ــن العوائق، وتطبيق  ــهم في حل كثير م سيس

املشروع بشكله الصحيح.
ــة خلزانة  ــل احلقوق املالي ــق بتحصي ــا يتعل فيم
ــرورة خلق نظام  ــير إلى ض ــة، البعض يش الدول
ــوق، كما أن مجلس  ــداد تلك احلق قوي يفعل س
ــبق أن ناقش ما تعانيه تلك احلقوق  ــورى س الش
ــا، وأهمية وضع قواعد  ــن ضعف في حتصيله م
ــز لتحقيق  ــاد احلواف ــل، وإيج ــة للتحصي ملزم

الفعالية.. كيف تنظرون إلى ذلك؟
احلمدان: عملنا خالل الفترة املاضية على إعداد 
مشروع نظام جديد إليرادات الدولة، وبعد أن متت 
ــته في مجلس الشورى على مدى ثالثة  مناقش
ــل حقوق جميع  ــوام، مت متريره ، والنظام يكف أع
ــث حتصيل حقوقها،  ــراف، كالدولة من حي األط
ــة، والنظام  ــث احملكم ــن من حي ــوق املواط وحق

اجلديد يلزم باتباع اإلجراءات من خالل احملاكم.
وسيفعل حقوق جميع األطراف، ومع تقديري ملا 
أشير إليه من خالل ضعف حتصيل موارد الدولة، 
ــع حقوق اخلزانة يتم حتصيلها أوالً  أؤكد أن جمي
بأول بكافة السبل النظامية، من خالل تطبيق 
إجراءات احلجز على أموال املدين للخزانة العامة، 
وكذلك اللجنة املشكلة في وزارة املالية للنظر 

في استيفاء هذه احلقوق.
ــام اجلديد لتحصيل  ــى تتوقعون صدور النظ مت

إيرادات الدولة؟
ــاء اهلل ، بعد أن مت  ــدر قريباً، إن ش ــع أن يص نتوق

إقراره من قبل مجلس الشورى.

أ. يوسف احلرقان
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اإلدارة القانونية ـ أحمد أبااخليل:

ــعودية( لقاء  أجرت مجلة )اجلمارك الس

ــعادة مدير عام مصلحة  صحفياً مع س

ــم بن  ــتاذ إبراهي ــل األس ــزكاة والدخ ال

ــاء على  ــتمل اللق ــد املفلح. واش محم

ــة  املهم ــات  املعلوم ــن  م ــة  مجموع

ــة بعمل  ــائل املتعلق ــول بعض املس ح

املصلحة. ونشر اللقاء في عدد )اجلمارك 

السعودية( لشهر رجب املاضي.

ــح أن التعاون بني مصلحة  وأوضح املفل

ــارك  ــة اجلم ــل ومصلح ــزكاة والدخ ال

ــتيراد التي ترد من  وثيق، وأن بيانات االس

ــة كبيرة  ــارك ذات أهمي ــة اجلم مصلح

لعمل مصلحة الزكاة والدخل. 

وحول نظام جباية الزكاة املقترح أوضح 

ــفافية  ــم بالش املفلح بأن النظام يتس

والوضوح ويعالج كافة البنود املتعلقة 

ــع  ــام يخض ــزكاة، وأن النظ ــة ال بجباي

للدراسة النهائية من قبل هيئة اخلبراء 

مبجلس الوزراء. وأشار إلى أنه من املتوقع 

ــزكاة املقترح  ــي نظام جباية ال أن يغط

ــروض  ــى ع ــة إل ــرى إضاف ــطة أخ أنش

التجارة.

ــامل  ــل بالنظام اآللي الش وفيما يتص

أوضح سعادة مدير عام مصلحة الزكاة 

والدخل  بأن املصلحة بدأت بتنفيذه في 

إدارة كبار املكلفني وفرعي الرياض وجدة، 

ــركة عاملية  ــة بش ــتعانت املصلح واس

المفلح لـ)الجمارك السعودية(:
 تعاوننا مع الجمارك وثيق

أكد أن نظام جباية الزكاة املقترح يتسم بالوضوح ويعالج كافة البنود

ــك للوصول إلى تطبيق  متخصصة وذل

ــه  مبفهوم ــة  االليكتروني ــالت  التعام

ــن املصلحة من  ــث تتمك ــع بحي الواس

ــتالم إقراراتهم  ــجيل املكلفني واس تس

وتسديداتهم إليكترونيا. 

ــات االزدواج الضريبي أكد  وحول اتفاقي

ــر من  ــدت أكث ــة عق ــح أن اململك املفل

أربعني اتفاقية ازدواج ضريبي مت التوقيع 

ــس اتفاقيات  ــة وخم ــذ 13 اتفاقي وتنفي

بانتظار املصادقة. 

ــع أخرى ذات عالقة  وتطرق اللقاء ملواضي

ــتقطاع  ــل املصلحة كضريبة االس بعم

ــل بجذب  ــة الدخ ــام ضريب ــة نظ وعالق

ــن إيرادات  ــي فضالً ع ــتثمار األجنب االس

املصلحة وآلية إيداعها في حساب خاص 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
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ــي هيئها  ــن العوامل الت ــاك العديد م هن
جهاز املصلحة أو جاري تهيئتها اآلن لزيادة 
ــن خالل رفع  ــرادات الزكوية م حصيلة اإلي
ــر داخلي(  ــاز وتعد )متغي ــاءة أداء اجله كف
ــير  يؤثر في اإليرادات الزكوية  كتنظيم س
ــتخدمة,  ــث التقنيات املس ــل, وحتدي العم
ــا ميكن أن  ــل. كم ــراءات العم ــر إج وتطوي
ــرات في الهيكل  ــم ذلك بإحداث تغيي يدع
ــتحداث للوظائف ذات  ــي من اس التنظيم
ــا إلى ذلك من مبادرات  القيمة املضافة وم
ــارات  ــاف إليها إيجاد مس ــة, يض ذات صل
تدريبية وعمل تعديالت في األنظمة تتواءم 

مع أهداف واستراتيجيات املنظومة.
ــرات  ــن املؤش ــد م ــاك العدي ــل هن باملقاب
ــن التطوير  ــن األداء الناجت ع ــير حتس لتفس
ــجيلهم,  ــني الذين يتم تس ــدد املكلف كع
ــص املنجزة,  واإلقرارات التي  وملفات الفح
ــني, والقضايا واملنازعات   يتقدم بها املكلف

التي بني املكلفني واملصلحة.
ــر في  ــرى تؤث ــل أخ ــل عوام ــن جتاه وال ميك
اإليرادات الزكوية )متغير خارجي( كتحسن 
ــي قطاعات معينة  ــاط االقتصادي ف النش
ــك العوامل قابلة  ــا, ولكن تبقى تل وغيره

للتحديد بحكم وضوحها إلى حد كبير.
ــل الوعي )املتغير الوصفي(  ويظل هنا عام
ــه املتغير اجملهول  ــذي ميكن أن يطلق علي ال
ــه  ال  يعد داخلي  ــذا املقال بحكم أن في ه
ــت  أو خارجي بحت ألنه مربوط بقناعة  بح
ــاس من جانب  ــي تتكون باألس املكلف الت
ــة للجهاز(  ــود الذاتي ــارج اجله ــي )خ خارج
الرتباطه باملكلف  نفسه وحكمه املسبق, 
ويتأثر بجانب داخلي )ضمن اجلهود الذاتية 
ــرة التي يقوم بها اجلهاز(  وهو  الغير مباش

التوعية.
 ويعد عامل الوعي  -مع أنه متغير وصفـي 
ال يدخل ضـمن ما ميكن أن يـقاس كميــا 
ــم   بحك ــا  -محوري ــق  دقي ــــــكل   وبش
ــذا العامل نقلة في  ــة أن يحدث ه إمكاني

المتغير 
المجهول في 
معادلة زيادة 

اإليرادات 
الزكوية 
بمصلحة 

الزكاة والدخل

اإليرادات الزكوية إذا ما أصبحت قناعة كل 
ــكل  ــا عليه من زكاة بش ــف  بدفع م مكل
ــت احملدد للمصلحة  قناعة  دقيق وفي الوق

متثل شريحة املكلفني بأكملها.
ومن منظورنا في حالة ثبات كل من املتغير 
ــا أعاله   ــار إليهم ــي املش ــي واخلارج الداخل
ــادة في اإليرادات الزكوية  ميكن أن تعزى الزي

إلى عامل الوعي )املتغير الوصفي(.
 وعليه فإن مصلحة الزكاة والدخل في إطار 
خر أي جهد  ــط عملها التطويرية ال تدنّ خط
ــكالها  في حمالتها التوعوية مبختلف أش
التي تركز فيها على جعل املكلف على يقني 
ــتصل إلى مستحقيها  بأن زكاة أمواله س
ــة  متخصصة في ذلك  ــن خالل مؤسس م
ــؤون االجتماعية  ــي وزارة الش ــة ف واملتمثل
ــط بها هذا الدور  من واقع أنه في  حيث أني
ــا األدوات  الالزمة  ــا ولديه ــم أعماله صمي
ــاءات وتقصي للتوصل إلى احملتاج  من إحص
ــى من  ــا أعل ــة فيه ــون الدق ــف تك املتعف
االجتهادات الشخصية, لذا فدور املصلحة 
ــاب  ــي باجلباية وإيداع املبالغ في حس ينته
ــعودي  ــد العربي الس ــة النق لدى مؤسس
ــي لتفعيل  ــان االجتماع ــص للضم مخص
التوزيع على النحو الذي سننّه ديننا احلنيف.
وفي النهاية فمبتغانا من هذا املقال إيضاح 
ــود التطوير  ــة إلى جه ــة إضاف أن املصلح
الذاتية ستقدم كل ما في وسعها حسب 
ــف اجلهود نحو  ــا لتكثي ــات قيادته توجيه
ــؤدي هذه  ــكل موازي حتى ت ــة وبش التوعي
ــول بدورها إلى  ــى قناعة لتتح ــالة إل الرس
وعي ينعكس في مبادرات من قبل املكلفني 
ــى إحداث النقلة التي يتوق إليها  تعمل عل
ــف.  وإن مت التمعن في األمر  ــاج املتعف احملت
ــم  ــاد تنظي ــإن إيج ــي ف ــكل موضوع بش
مؤسسي فعال لتحقيق الركن الثالث من 
ــالم هو ما تسعى إليه حكومة  أركان اإلس

خادم احلرمني الشريفني أيدها اهلل .

أ . هيثم بن إبراهيم العبد اللطيف
مدير عام إدارة التطوير والبحوث
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ــل  في اجتماع  ــة الزكاة والدخ ــاركت مصلح  ش
ــي  ــد ف ــذي عق ــادس  ال ــب الس ــدى الضرائ منت
ــطنبول، بتركيا مؤخراً، وقد مثل املصلحة في  اس
ــتاذ  ــعادة مدير عام املصلحة، األس ــاع  س االجتم
ــعادة مدير عام  ــح، وس ــن محمد املفل ــم ب إبراهي
إدارة العمليات والشئون الدولية املكلف األستاذ 
ــارك في أعمال  ــعود بن عبدالعزيز امللحم. وش س

املنتدى أكثر من ثالثني بلداً.
ــة التعاون  ــن منظم ــدى ضم ــذا املنت ــل ه ويعم
ــة )OECD ( وهو يجمع مدراء  االقتصادي والتنمي
ــات العاملية ذات  ــد االجتاه ــب بهدف حتدي الضرائ
ــر عليها  ــتها والتأثي ــم ومناقش ــة مبهامه الصل
ــني اإلدارة الضريبية  وتطوير أفكار جديدة لتحس
ــن أهداف  ــم، ومن ضم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
ــات  العاملية التي يحتاجها  املنتدى توفير املعلوم
ــذو القرارات في مجال الضرائب،  اخملططون ومتخ
وتطوير القدرات واإلمكانيات في مصالح اإليرادات، 
ودعم وتعزيز التحاور مع اإلطراف الرئيسة املعنية 

بالضرائب  على املستوى العاملي. 
وقد ركز اجتماع اسطنبول  على املواضيع التالية:  

)1( األسواق العاملية ومناخ األعمال.
)2( إشراك املؤسسات العاملية من شركات تدقيق 
ــتوى التزام املكلفني  عاملية وبنوك بهدف رفع مس

باألنظمة
ــة الضريبية من قبل  ــني االلتزام باألنظم )3( حتس

املكلفني  عن نشاطاتهم باخلارج. 
ــزام املكلفني في  ــال إدارة الت ــدم في مج )4( التق

الدول الناشئة والنامية.
وقد صدرت عن أعمال املنتدى التوصيات التالية: 

ــب  ــح الضرائ ــي ملصال ــد اجلماع ــد اجله 1( جتدي
ــة الضريبية من قبل  ــني االلتزام باألنظم لتحس

املكلفني باخلارج. 
ــح اإليرادات  إلى  ــة التعاون بني مصال 2( رفع درج
ــر الضريبية  ــيق في إدارة اخملاط ــتوى  التنس مس
ــتركة على  الدولية  من خالل تنفيذ فحوص مش

املكلفني. 
ــني االلتزام الطوعي  3( العمل مع البنوك لتحس

من قبل املكلفني. 
ــاء شبكة من  4( فيما يتعلق باألفراد األثرياء، إنش
ــدى )األعضاء(   ــاركة باملنت ــراء في الدول املش اخلب
ــا بينها  فيما  ــادل اخلبرات فيم ــا من تب لتمكينه
يتعلق بجوانب التزام األفراد األثرياء، ويدعو املنتدى  
ــبكة، آخذاً  الدول األخرى لالنضمام إلى هذه الش

باالعتبار األنظمة اخلاصة بكل دولة. 
ــات املكلفني خاصًة  ــال خدم ــاون في مج 5( التع
ــال رد املبالغ الزائدة للمكلفني ومبا يحقق  في مج

التوازن بني  السرعة والدقة. 
ومن اجلدير ذكره أيضاً أن هذا  املنتدى حقق تقدماً 

جيداً في اجملاالت األخرى التالية: 
ــهيل التحاور البناء مع األطراف الرئيسة   )1( تس
ــدى بالتحاور  ــب حيث يقوم املنت املعنية بالضرائ
مع مدراء الضرائب  في شركات احملاسبة العاملية 
كجزء من التحاور مع املكلفني والوسطاء بهدف 
حتسني التفاهم بني األطراف الثالثة ومبا يؤدي في 

النهاية إلى حتسني التزام املكلفني. 
ــكار في مجال   ــث واالبت ــي البح ــتمرار ف )2( االس
ــار املكلفني حيث مت  ــط وصغ ــني التزام أواس حتس
ــرات الناجحة في  ــوج خاص يوثق اخلب إعداد كتال

التعامل مع هذه الفئة من املكلفني. 

)3(  التأكيد على ضرورة توفر قواعد حوكمة قوية 

للشركات في مجال الضرائب وأن ميثل  توفر هذه 

القواعد دليالً على قوة احلوكمة في الشركات.  

ــح الضرائب في  ــي دعم مصال ــتمرار ف  )4( االس

الدول النامية مع األخذ في االعتبار بيئات عملها 

ــون مختلفة عن بيئات عمل مصالح  التي قد تك

الضرائب في الدول املتقدمة.

مصلحة الزكاة والدخل تشارك في اجتماعات 

منتدى إدارات الضرائب السادس في تركيا
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TAX GAP     الثغرة أو الفجوة الضريبية

TAX GAP

الموسوعة االقتصادية والضريبية 

ــي  ه ــة  الضريبي ــوة  الفج أو  ــرة  الثغ

ــرب الضريبي  ويتم  ــاس  مقدار الته قي

ــع للضريبة الذي  ــة الدخل اخلاض مبقارن

ــلطات الضريبية  مت التصريح عنه للس

ــع للضريبة الذي يتم  مع الدخل اخلاض

ــرى أكثر  ــن مصادر أخ ــل إليه  م التوص

دقة، أي مقارنة مقدار  الضريبة املسددة 

ــتحقة  ــاً مع مقدار الضريبة املس فعلي

نظاماً.  وتنتج الثغرة الضريبية بشكل 

ــني  ــجيل مكلف ــدم تس ــن ع ــس ع رئي

ــجيل وتقدمي  بالتس ــاً  ــني نظام مطالب

ــن  ع ــج  تنت أو  ــديد،  والتس ــرارات  اإلق

تخفيض اإليرادات أو تضخيم املصاريف 

تقدر مصلحة الضرائب األمريكية أن مقدار الثغرة الضريبية عام 2001م بـ 345 بليون دوالر

للمكلفني املسجلني. 

  IRS تقدر مصلحة الضرائب األمريكية

ــدار الثغرة الضريبية في الواليات  أن مق

املتحدة األمريكية لسنة 2001م بـ345 

ــي، أي أكثر من 16 ٪  ــون دوالر أمريك بلي

من إجمالي االستحقاق الضريبي. 

العبء الضريبي  

Tax Burden

ــإن العبء  ــة ف ــة العام ــراض املالي ألغ

ــابه   ــا يتم احتس ــي بلد م ــي ف الضريب

الضريبية   ــرادات  اإلي إجمالي  ــمة  بقس

ــى  إجمالي  ــنة الضريبية عل ــي الس ف

الناجت الوطني لتلك السنة. 

ــان القانوني أو  ــق بالكي ــا فيما يتعل أم

ــي هو  ــبء الضريب ــإن الع ــخص ف الش

ــن ضرائب مبا  ــه م ــا يتحمل ــوع م مجم

ــخصي وضريبة  فيه ضريبة الدخل الش

الشركات وضريبة القيمة املضافة وأية 

ــا مع إجمالي  ــنة م ضرائب أخرى في س

دخله في تلك السنة.   

املنفذ الضريبي 

Tax-loophole

ــي  النظام الضريبي   الفرص املتوفرة  ف

ــبء الضريبي على املكلف،  لتقليل الع

وتستغل املنافذ الضريبية في التجنب 

الضريبي أو التخطيط الضريبي. 

الثغرة أو الفجوة الضريبية
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ــتاذ محمد علي صران، و االستاذ عبد  ــوبي مصلحة الزكاة والدخل وهم : االس متت ترقية عدد من منس

اهلل علي احلميدي ) الثامنة (، و االستاذ إسماعيل دخيل علي العرياني، و االستاذ بندر خازم الشهري 

) السابعة (، و االستاذ محمد منصور خميس السرواني، و االستاذ شاكر عبد الرحمن عبد اهلل العبدلي، 

ــالم فليحان ،و االستاذ سعد احمد  ــتاذ محمد عوض س ــبرم الفي الشمري ، و االس ــتاذ حماد ش و االس

ــتاذ عبد الكرمي درمييح  بلش اجلعفري.  ــتاذ فهد عبد اهلل حطاب بن رخيص ، و االس خلف اخمليزمي ، و االس

سعد الدحيم سعود القحطاني

الماجستير للزميل الهزاني

فهد الهزاني

ــتاذ فهد بن عبد اهلل  ــى أرض الوطن  الزميل األس ــاد إل          ع
ــتير في تخصص  ــهادة املاجس الهزاني بعد أن حصل على ش
ــبة من جامعة Wollongong  بدولة استراليا ، وقد متت  احملاس
ــئون الدولية،  ترقيته إلى املرتبة الثامنة بإدارة العمليات والش
ــرة التحرير باجمللة بالتهنئة للزميل  وبهذه املناسبة تتقدم أس
فهد الهزاني ،متمنني له التوفيق والنجاح في حياته العلمية 

والعملية وألف مبروك.

ــة  ــى ترقي ــة عل ــدرت املوافق ص
ــد  زي ــعد  ــتاذ س االس ــن  م كل 
ــم   على وظيفة   ــد الدحي محم
ــعود  ــتاذ س ــب ، و االس محاس
ــد القحطاني  على  مقبل حمي
ــل ومصمم نظم  ــة محل وظيف
ــة  ــة احلادي ــي باملرتب ــب آل حاس
ــرة، ألف مبروك وإلى األمام.  عش

المرتبة الحادية عشر 

ترقيات بالمرتبة الثامنة والسابعة
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ــتاذ صالح  ــابقاً األس ــبة ترقية مدير فرع املصلحة س أقام فرع مصلحة الزكاة والدخل مبنطقة القصيم حفالً تكرميياً مبناس

ــتاذ  عبدالعزيز  ــرة مديراً عاماً لفرع املصلحة بالرياض، وتكليف املدير احلالي األس بن إبراهيم الصريخ إلى املرتبة الثالثة عش

ــكر  ــد اخمليمات بالطرفية، وقد مت خالل االحتفال إلقاء عدد من كلمات الش ــح التركي مبهام إدارة الفرع  وذلك في أح ــن صال ب

والترحيب بعد ذلك سلمت الدروع التذكارية للمحتفى بهم،  وقد شارك في احلفل مدراء اإلدارات بفرع القصيم والعديد من 

موظفي الفرع احلاليني واملتقاعدين الذين باركوا بهذه املناسبة السعيدة.

حفل 
تكريمي 
بمناسبة 
ترقية 

مدير فرع 
المصلحة 
بالقصيم 

سابقًا
للمرتبة الثالثة 

عشرة

االستاذ صالح الصريخ يتحدث للزمالء بعد تكرميه

صورة جماعية للمحتفى بهم مع منسوبي فرع املصلحة مبنطقة القصيم
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أبرمت اململكة اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبي مع عدد من الدول 

لغاية تاريخه، وفيما يلي بيان باالتفاقيات النافذة وتواريخ نفاذها: 

اتفاقيات  
تجنب 

االزدواج 
الضريبي

بين 
المملكة 
والدول 
األخرى

مالحظات الدولة                    تاريخ النفاذ                  

مت التمديد من 2009/1/1م فرنسا

الصني

الهند

باكستان

النمسا

ماليزيا

جنوب أفريقيا

كوريا

بريطانيا

تركيا

روسيا

اسبانيا

إيطاليا

اليونان

بيالروسيا

سوريا

1982م

2006/10/1م

2006/11/1م

2006/12/1م

2007/6/1م

2007/7/1م

2008/5/1م

2008/12/1م

2008/12/1م

2009/4/1م

2010/2/1م

2008/10/1م

2009/12/1م

2010/5/1م

2010/8/1م

2010/10/1م
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      استضاف البرنامج اإلذاعي الشهير 
ــريان  ــه اإلعالمي داوود الش ــذي يقدم ال
ــي إف إم  ــة إم بي س ــى إذاع ــاً عل يومي
ــعادة مدير عام  ــه س ــدى حلقات في إح
مصلحة الزكاة والدخل األستاذ إبراهيم 
بن محمد املفلح الذي كان يجيب بكل 
ــئلة املتصلني. ومن  ــفافية على أس ش
ــا أن هناك  ــة الحظن ــذه احللق ــالل ه خ
ــور حيال  ــوء فهم لدى بعض اجلمه س
عمل املصلحة ووظيفتها. فعدد ال بأس 
ــأل عن اآللية  ــن املتصلني كان يس به م
التي تتبعها املصلحة في صرف الزكاة 
ملستحقيها. وكانوا يظنون أن املصلحة 
تقوم بصرف الزكاة ملستحقيها بشكل 
ــا  أوضحه ــي  الت ــة  واحلقيق ــر.   مباش
ــي أن املصلحة تودع  ــتاذ املفلح ه األس
ــاب خاص لدى  ــزكاة احملصلة في حس ال
ــعودي  ــي الس ــد العرب ــة النق مؤسس
باسم وكالة الضمان االجتماعي بوزارة 
ــى  ــا عل ــة تصرفه ــؤون االجتماعي الش

مستحقيها مبعرفتها.

ــور كان ال بد من  هذا اللبس لدى اجلمه
الدقيقة ومن  ــات  باملعلوم ــه  تصحيح
ــتاذ  ــؤول كبير ذي ثقة بحجم األس مس
ــح، وذلك من أجل توضيح  إبراهيم املفل
ــدم اخللط  ــل املصلحة وع ــة عم حقيق
ــي  ــرى ف ــات األخ ــني املؤسس ــا وب بينه
ــك أن هذا سيساعد على  الدولة. وال ش
نشر ثقافة ووعي لدى اجلمهور بأهمية 
ــل املصلحة وآليتها مما يعزز التعاون  عم
بني املصلحة وجمهورها من املكلفني. 

ــة  املصلح ــام  ع ــر  مدي ــرى  ن ــك  ولذل
ــد  ــني عن ــب اإلعالمي ــتجيب ملطال يس
ــوار صحفي أو  ــراء ح ــي إج ــم  ف رغبته
ــه، إلدراكه متاما  ــي أو تلفزيوني مع إذاع

المصلحة 
واالنفتاح 
اإلعالمي

ــري في توصيل  ألهمية اإلعالم اجلماهي
ــا ما يوجه  ــويه. ودائم احلقيقة دون تش
ــر أخبار املصلحة  ــتاذ املفلح بنش األس
أوالً بأول في موقع املصلحة اإلليكتروني 
ــة. وهناك  ــة املطبوع ــة املصلح ومجل
ــر املوقع واجمللة  ــدة في تطوي رغبـة أكي
ــت إليه التقنية  ــاً ألحدث ما توصل وفق

اإلعالمية واملهنية الصحفية.

ــارة  ــياق من اإلش ــذا الس ــد في ه وال ب
ــب أن  ــى رأي آخر ال يرى أنه من املناس إل
ــزكاة والدخل على  ــح مصلحة ال تنفت
ــب أن تعمل في هدوء  اإلعالم، وأنها يج
ــة جباية قد ال  ــت كونها مؤسس وصم
ــض دافعي الزكاة  ــون )محبوبة( لبع تك
والضريبة. واحلقيقة أن هذا الرأي يناقض 
ــه. فالعزوف عن اإلعالم  ــه بنفس نفس
ــي هذه  ــل املصلحة ف ــذي يجع ــو ال ه
ــائعات  الصورة، ألن الغموض يغذي الش
ــوهة  ــة ومش ــون مضلل ــد تك ــي ق الت
ــا وحيويتها  لعمل املصلحة وألهميته
ــا يجعل بعض  ــبة للمجتمع، مم بالنس
ــرورة التعاون  ــن ض ــني غافلني ع املكلف

التام مع املصلحة.  

ــي  ــي الت ــاح اإلعالم ــة االنفت إن سياس
ــا  مديره ــادة  بقي ــة  املصلح ــا  تتبعه
ــى متاماً مع التوجه العام  العام تتماش
لسياسة اململكة اإلعالمية التي خطها 
ــريفني امللك عبداهلل  خادم احلرمني الش
ــن عبدالعزيز حفظه اهلل، والتي تؤكد  ب
ــاح اإلعالمي والبعد  ــى ضرورة االنفت عل
ــد أثبتت  ــم والغموض. ولق ــن التعتي ع
ــادة وبعد  ــة حكمة القي هذه السياس
ــى إحباط  ــت عل ــا عمل ــا، كونه نظره
ــائعات التي ال تتكاثر إال  الكثير من الش
في جو من الغموض واالنغالق اإلعالمي.

بقلم/ أحمد أبااخليل
اإلدارة القانونية
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ــنوي )تسديد  صدر تقرير البنك الدولي الس

ــورة عاملية( والذي  ــام 2011 ص الضرائب لع

ــديد  ــهولة تس ــاس س ــاً لقي ــل تقييم ميث

الضرائب في أكثر من 183 دولة حول العالم 

ــاًل للنظم الضريبية ومتابعة  ويتضمن حتلي

ــالل  ــت خ ــي مت ــة الت ــات الضريبي اإلصالح

ــت اململكة املركز  ــابق. وقد احتل العام الس

السادس عاملياً في هذا التصنيف محافظة 

ــابقة. وقد  ــنوات الس على ترتيبها في الس

ــبقها في هذا التصنيف خمس دول هي  س

ــنغافورة،  ــوجن كوجن، س ــا، قطر، ه مولديفي

اإلمارات العربية املتحدة على التوالي. بينما 

ــب اخلمس األخيرة  ــدول التي احتلت املرات ال

ــيا، أفريقيا الوسطى، أوكرانيا،  هي: بيالروس

كونغو، تشاد، فنزويال.

ويعتمد تصنيف دول العالم في هذا التقرير 

على قياس لثالث مؤشرات رئيسية هي:

ــي على أصحاب  ــدار  العبء الضريب 1-مق

ــي تكلفة الضرائب  األعمال: ويعني إجمال

ــب  ــوم املطال ــرى و الرس ــات األخ واملدفوع

بتسديدها صاحب العمل نظاماً للدولة و 

التي ال تعود بأي نفع مباشر علية . وتشمل 

ــل ضرائب الدخل و  ــب املدفوعة مث الضرائ

البلديات  ــوم  ورس االجتماعية  ــات  التأمين

ــمل ضريبة القيمة املضافة  واملرور وال يش

ــيتم  ــة س ــذه الضريب ــار أن ه ــى اعتب عل

ــتهلك  حتويل عبئها في النهاية على املس

النهائي.

ــراً كافياً  ــة مؤش ــعر الضريب ــر س وال يعتب

ــي ، ألن  ــبء الضريب ــد الع ــده لتحدي لوح

ــي في هذا التقرير  العبء الضريبي النهائ

ــاً باألحكام األخرى  ــر انخفاضاً وارتفاع يتأث

ــؤدي إلى  ــد املعني مما ي ــي البل ــة ف املطبق

ــبء الضريبي حتى مع تطبيق  اختالف الع

تصنيف 
األنظمة 
الضريبية 
بالمملكة 

عالميًا

نفس السعر.

2- الوقت املستغرق لإلعداد ودفع الضرائب 

ــوب  املطل ــت  الوق ــي  ويعن ــتحقة:  املس

ــرارات  إق ــز  لتجهي ــزام  لاللت ــاعات  بالس

ــب  الضرائ ــداد  وس ــا  ومناذجه ــة  الضريب

املستحقة لهذه األنواع من الضرائب.

ــب: ويعني عدد  ــع الضرائ ــدد مرات دف 3-ع

ــيلة الدفع ومدى  ــات للضرائب ووس الدفع

ــة  ــات ذات العالق ــدد اجله ــبتها وع مناس

ــدة أم جهات  ــة واح ــي جه ــع هل ه بالدف

مختلفة.

ــر واحد،  ــرات مبؤش و يتم جتميع هذه املؤش

ــم ترتيب  ــر يت ــاء على نتائج هذا املؤش وبن

الدول.

كما يركز هذا التقرير على أهمية اإلصالح 

الضريبي في حتسني البيئة التنافسية في 

ــال ، و حتى يكون اإلصالح الضريبي  هذا اجمل

فعاالً في حتقيق هذا الغرض يلزم أن يتسم 

باآلتي:

ــاً  ــي حيادي الضريب ــام  النظ ــون  يك أن   - أ 

ــم تطبيق معاملة  ــال بحيث يت جتاه األعم

ــاوية على جميع املكلفني ذوي املراكز  متس

املتساوية و األوضاع املتماثلة.

ــامالً  ــي ش ــالح الضريب ــون اإلص ب- أن يك

ــراءات عملها وليس  ــإلدارة الضريبية وإج ل

قاصراً على نظامها الضريبي.

ــي مقبوالً  ــبء الضريب ــون الع ـــ– أن يك ج

ــاعد على  ــث يس ــال بحي ــاب األعم ألصح

ــذب  ج ــي  ف ــية  التنافس ــزة  املي ــني  حتس

االستثمار ات. 

ــي االعتبار في  ــمات قد أخذت ف وهذه الس

ــي نفذتها  ــالح الضريبي الت ــة اإلص عملي

ــروع التحديث و  ــالل مش ــن خ ــة م اململك

التطوير قبل أكثر من عشر سنوات.

األسـتـاذ/ فـهـد اخلـراشــي  
نائب املدير العام للبرامج والسياسات  
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Law issued per Royal Decree 
M/1, dated 15/01/1425 H.(6 
March 2004), and its by-
law issued per Ministerial 
Resolution no. 1535, dated 
11/06/1425 H. The income 
tax law has the features of 
modern income tax laws, and 
is conducive to investments: 
adoption of self-assessment 
principle; transparency 
and clearness; moderate 
and competitive tax rates; 
depreciation pooling system; 
loss-carry-forward until full 
recovery; special provisions 
for natural gas investment 
tax; clear rights and duties 
for both taxpayers and tax 
administration; statute of 
limitation; advance payments 
for taxpayers whose tax 
liability per return for the 
previous year is 2 million SR 
or above; withholding tax 
provisions; anti-avoidance 
provisions,  and collection 
provisions in case delinquency. 

2- New Organizational 
Structure: 
DZIT has in place an 
organizational structure 
compatible with best 
international practices 
for modern revenue 
administrations. It is 
based on the principles of 
centralization of command, 
control and supervision and 
decentralization of operation 
and implementation. It can 
accommodate new internal 

revenue-raising tools. It has a 
large taxpayers administration. 
The Head-office has functional 
administrations (taxpayers 
services, audit and collection) 
with identical ones at large 
taxpayers administration and 
other field offices. 

3- Automation of DZIT's 
operation: 

a- Taxpayer's Unique 
Number: DZIT has issued 
a unique number to each 
taxpayer. The unique number 
has a check digit and meets the 
relevant international technical 
standards. Using this number 
will help identify taxpayers 
and exchange data among 
government agencies.  
b-Fully automated and 
integrated System: DZIT has 
developed and implemented 
a fully-integrated, internet-
based system. This system 
consists of several modules 
that fully integrate each other; 
modules such as, registration, 
assessment (return processing), 
taxpayers accounting, revenue 
accounting, payments, advance 
payments, audit, objections 
and appeals, collection, 
security, control, archive, and 
management information 
module. 
c- Linking with SADAD 
System: To ease payments 
by taxpayers, DZIT has 
linked its system  with the 
government-payments system, 

SADAD. The linkage enables 
taxpayers to make payments 
of their liabilities to DZIT 
using all channels available at 
commercial banks. 
d- linking with "TAKAMUL" 
channel: DZIT has been 
connected to "TAKAMUL" 
channel that connects all 
government agencies. This 
channel eases and expedites 
exchange of data among 
government agencies. 
e- Contents Management 
System: DZIT has been 
upgrading the infrastructure 
of its contents management 
system. This shall include 
electronic archiving system, 
intranet for DZIT's internal 
users, and extranet for external 
users which includes electronic 
filing and payment. 
f- Up-grading technical 
infrastructure: DZIT has 
upgraded its technical 
infrastructure  of hardware, 
networks, databases, software 
and other auxiliary systems. 
The up-graded infrastructure 
shall enable DZIT to fully 
implement its fully-integrated 
system at all offices, and to 
accommodate the intranet and 
the extranet. 
g- Other Support software: 
DZIT has implemented 
other support software 
such as the administrative 
and financial system which 
has fully automated DZIT's 
administrative and financial 
affairs.
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• Online filing has positive 
effect on efficiency and on 
the number of payments 
indicator.
• Good tax administration is 
important for business: The 
approach of the tax authorities 
and dealing with tax audits or 
disputes are the aspects of the 
tax system that contributors 
around the world most want 
to improve. Businesses in 
countries where there is an 
independent and efficient 
appeal process found dealing 
with audits and disputes easier 
than those countries where 
this is not the case. 
• Lowest tax cost and 
compliance burden in high-
income economies: High-
income countries have the 
lowest compliance burden, 
reflecting mature tax systems, 
a lighter administrative touch, 
and more use of electronic 
interface between taxpayers 
and tax authorities. 
• Low-income economies 
have higher taxes on average 
and more burdensome 
compliance procedures. 

necessarily a good model:  
The average TTR in Paying 
Taxes is 47.8% of commercial 
profits. Countries with lower 
TTRs are not necessarily 
the better model. What is 
important is that taxes are 
well spent to provide stable 
business environment, good 
infrastructure and better 
quality of life for citizens.  
• Statutory corporate 
income tax is not a good 
indicator of tax actually 
paid: The statutory corporate 
income tax is often not a 
good indicator of tax actually 
paid. The rate is affected by 
different allowable deductions 
in different countries. 
• Labor taxes highest of 
TTR in the EU: Labor taxes 
and contributions imposed on 
the employer are the highest 
percentage of commercial 
profits in the European Union. 
• Seven weeks to comply 
with the three major taxes: 
On average it takes seven 
weeks of full-time work, to 
comply with the three main 
taxes: profit tax, labor tax and 
consumption tax. 
• Consumption taxes the 
most time-consuming: 
Consumption taxes are the 
most time-consuming of the 
taxes. It takes more time 
to comply if such taxes are 
administered by a different tax 
authority, and also if invoices 
have to be submitted with the 
return. 

It is important to look to 
good practices and models to 
help increase tax compliance 
and collection in developing 
economies.  

Modernization Programs at 
DZIT

Part of the Kingdom's 
comprehensive development 
and modernization plans, 
Saudi Arabian government has 
implemented several major 
modernization programs at 
the Department of Zakat 
and Income Tax (DZIT). With 
constant oversight and full 
support by Minister of Finance, 
DZIT has progressed well and 
ranked high in ease of paying 
taxes: 6th rank among 183 
economies.  DZIT's major 
modernization programs that 
contribute to the achievement 
of this advanced position are as 
follows: 

1- Laws and By-laws: 

The Kingdom has a modern 
income tax law: Income Tax 
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the tax compliance burden and 
one to the tax cost. All three 
are equally weighted to arrive 
at an overall ranking. The three 
indicators are as follows: 
1- Time (33.3%): Number 
of hours per year to prepare, 
file returns and pay taxes. 
2-  Total Tax Rate (TTR) 
(33.3%): Firm tax liability as a 
percentage of profits before all 
taxes are born. 
3- Payments (33.3%): 
Number of tax payments per 
year. 

To make the data comparable 
across countries, a number 
of assumptions about the 
business and the taxes and 
contributions are used as 
follows:

Assumptions about the 
business: 
The business: 
• is a limited liability, 
taxable company.
• started operation on 
January 1st , 2008, and at the 
same time purchased all assets 
shown in its balance sheet and 
hired all its workers. 
• is 100% domestically 
owned: 5 owners (all natural 
persons). 
• has a start-up capital of 
102 times income per capita at 
the end of 2008.
• Performs general 
industrial or commercial 
activities: it makes ceramic 
products and sells them at 

retail. No foreign trade, enjoys 
no special tax regimes.  
• at the beginning of 
2009, owns two plots of land, 
one building, machinery, office 
equipment, computers and one 
truck. It also leases one truck. 
• qualifies for no 
incentives or benefits apart 
from those related to the age 
and size of the company. 
• has 60 employees 
(all nationals): 4 managers, 8 
assistants and 48 workers. One 
manager is a shareholder. It 
provides an additional medical 
insurance (not mandatory) to 
all employees. 
• has a turnover of 1,050 
times income per capita. 
• incurs a loss in the first 
year.
• has a gross margin (pre-
tax) of 20%.
• distributes 50% of its 
net profits as dividends to 
the owners at the end of the 
second year. 
• sells one of its plots of 
land at a profit at the beginning 
of the second year. 
• has annual fuel costs 
for its trucks equal to twice 
income per capita. 
• All financial statements 
variables are proportional to 
2005 income per capita. 

Assumptions about the taxes 
and contributions

• All the taxes and 
contributions recorded are 

those paid in the second year 
of operation. 
• The number of times 
the company pays taxes and 
contributions in a year is the 
number of different taxes or 
contributions multiplied by the 
frequency of payment for each 
tax (including withholding and 
advance payments).

What the results show 
After collecting and analyzing 
data for the last five 
consecutive years, the more 
important results reached are 
as follows: 
• Paying taxes getting easier: 
Paying taxes has got easier 
around the world. Over the 
last five years, the global 
average TTR has fallen by 
5.9%, the time to comply by 
47 hours and the number of 
payments by four. 
• Corporate income tax 
only part of the burden: 
Corporate income tax is only 
part of the burden of taxes on 
business. Around the world, the 
company pays on average 9.4 
taxes. Corporate income tax 
accounts for just 12% of the 
tax payments made, 25% of the 
compliance time, and 38% of 
the TTR. 
• One tax per base is best 
practice: Imposing one tax per 
base is a best practice, and 50 
countries do this. Having one 
tax per base does not affect 
the level of taxes raised.  
• Low TTRs are not 
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The World Bank has issued 
its fifth edition of the report 
Paying Taxes 2011: The global 
Picture in which Saudi Arabia 
has fared very well and ranked 
the 11th and 6th in ease of 
doing business, and in ease 
of paying taxes respectively 
among 183 countries.  

The report is a joint 
publication produced by the 
World Bank, the International 
Finance Cooperation (IFC) and 
PwC. 

The Report Group uses a 
domestic medium-size case 
study company to measure 
the impact on business of tax 
systems around the world. 
The purpose is to provide 
quantitative data to stimulate 
and inform discussion on tax 

policy and tax administration 
and to inspire tax reform. The 
results enable governments to 
benchmark their tax system 
with others and to identify best 
practices. 

The Paying Taxes study looks 
at systems from the business 
perspective. Business plays an 
essential part in contributing 
to economic growth and 
prosperity by employing 
workers, improving the 
skills and knowledge base, 
buying from local suppliers 
and providing affordable 
products that improve people's 
lives. Business also pays 
and generates many taxes. 
Therefore, the impact that tax 
systems have on business is 
very important. 

The Paying Taxes 
methodology

The Report Group records 
the taxes and mandatory 
contributions that a medium-
size company must pay in a 
given year as well as measuring 
the administrative burden of 
paying taxes and contributions. 
Taxes and contributions 
measured include profit or 
corporate income tax, social 
contributions and labor taxes 
paid by employers, property 
taxes, property transfer taxes, 
dividend tax, capital gains 
tax, financial transactions 
tax, waste collection taxes, 
vehicle and road taxes, and 
any other small taxes and fees. 
The report measures three 
separate aspects of  paying 
taxes. Two of these relate to 

Modernization Programs at DZIT yield 
remarkable results
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The World Bank›s latest annual report on ease of doing business and on ease of paying taxes has 

ranked the Kingdom the 11th in ease of doing business and the 6th in ease of paying taxes among 

183 economies. These remarkable results are expected outcomes of the Custodian of the Two 

Holy Mosques government ‹s long-standing sound policies, comprehensive development plans and 

proper modernization initiatives that have penetrated and advanced all aspects of life and regions of 

the Kingdom. The modernization programs conducted at the Department of Zakat and Income Tax 

(DZIT), such as the Tax Law and its By-law, organizational structure, and automation of operation, 

as well as the constant oversight and support by Minister of Finance, and the commendable efforts 

by staff,  have all produced this remarkable result. It is appropriate to highlight what the report 

shows that DZIT›s modernization initiatives, with their features and traits, are considered to be 

basic pillars for any advanced revenue authority.  The progress achieved by DZIT reflects a bigger 

and more comprehensive picture of development and advancement kingdom wide.  We are looking 

forward to continued dedication in service of our blessed country. 

Editorial
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