كلمة التحرير

نحو غد أفضل
نعم تتواصل املسيرة نحو غد أفضل  ،ومبشرة مبستقبل أجمل في ظل قيادة رشيدة
من لدن خادم احلرمني الشرفيني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله،
مع عناية كرمية لكافة أفراد الشعب السعودي الكرمي  ،مع حبهم ملليكهم وحبه لهم،
فمن سار على الدرب وصل  ،وكل املسافات الطويلة تبدأ من خطوة ،فبذرتها مجرد
خاطرة جتول في ذهن إنسان تتحول إلى فكرة ثم مخاض  ،وسرعان ما تكون ثمرة يانعة
ثم ناضجة يقتطف منها اجلميع خيرا  ،واحلسنة إمنا هي واحدة ضاعفها الله تعالى
بعشرة أمثالها وتتوالى اخليرات إلى أن تصبح سبعمائة ضعف من أمثالها ...
هذه هي اإلطاللة السابعة والعشرون لنشرة الزكاة والدخل  ،وهاهو اليوم الذي يطل
على الدنيا عددها املطور ،ولله احلمد واملنة  ،والذي نتمنى أن يكون ذا حظ وفير
من اهتماماتكم .
وإن كان من كلمة شكر جميلة فهي لسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ
إبراهيم بن محمد املفلح املشرف العام على النشرة  ،ولسعادة نائبه لشئون العمليات
املساندة األستاذ صالح بن على العواجي وكافة أعضاء الهيئة االستشارية جلهودهم املباركة
في تطوير نشرة الزكاة والدخل  ،لتخرج بحلتها اجلديدة التي هي بني أيديكم اآلن.
إن هدف اإلس�لام من تشريع الزكاة هو كفالة مستوى معيشي مالئم للفقير وعائلته
والهدف األساسي ملصلحة الزكاة والدخل هو جباية وحتصيل الزكاة وتوريدها إلى
الضمان االجتماعي إحيا ًء لفريضة الزكاة  ،في هذا العدد نسلط الضوء على دور
مصلحة الزكاة والدخل في تعزيز موارد الضمان االجتماعي حلفز النمو االقتصادي
ومعاجلة مشكلة الفقر والبطالة في املجتمع وحتقيق رفاهية املواطن  ،ويتضمن العدد
حوارا مع سعادة وكيل وزارة الشئون االجتماعية للضمان االجتماعي األستاذ محمد بن
عبد الله العقال  ،فله منا جزيل الشكر ولكافة العاملني في وزارة الشئون االجتماعية.
والن نشرة الزكاة والدخل قد اختطت لنفسها هذا األسلوب من التواصل مع القراء
فإننا نأمل من قرائنا الكرام أن ال يبخلوا على النشرة مبا يرونه من مقترحات ووجهات
نظر من شأنها تطوير املجلة ودعم رسالتها وتثبيت أركانها ومواصلة مسيرتها الرائدة
في التواصل عبر البريد االلكتروني  d-mohamd@hotmail.comوالذي ننتظر عليه
أرائكم وأفكاركم النيرة.
مدير التحرير

د .محمد بن عبدالله الـنفيســة

المحتـويــات
نشـــــــرة ربـــع ســــنـويــة
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
الـعـــــدد السابع والعشرون
ربيـــع اآلخـــر 1432هـ
المشرف العام
إبـراهيـــم بن محمــــد الـمفــــلـح
الهيئة االستشارية
صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن إبراهيــم العبداللطيــف
صــــالح بن عبدالرحمـــن القبــاع
مدير التحرير
د .محمد بن عبدالله النفيسة

سوق التأمين السعودي ..
أفضل مما كان!!
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رفاهية الشعب محور اهتمام المليك
وأوامره الكريمة جاءت مصداق ًا لذلك

رفاهية الشعب تعتبر من أولى أولويات أية دولة في العالم.
وهذه الرفاهية تتحقق من خالل ضمان توفر عدة أسباب
للحياة الكرمية والتي تتعلق بضمان الوظيفة املناسبة
والسكن املالئم والصحة والتعليم واستتباب األمن داخلياً
وخارجيا .ومن هذا املنطلق ميكن النظر إلى األوامر امللكية
التي أصدرها خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز منتصف شهر ربيع الثاني املاضي التي هدفت
إلى تعزيز رفاهية شعب اململكة بكل طبقاته وفي كافة
املجاالت.
فاملالحظ أن هذه األوامر املباركة غطت خيراتها جميع
فئات الشعب ،دون االهتمام بفئة على حساب أخرى أو
التركيز على منطقة دون غيرها ،ودون االهتمام بقطاع
دون آخر .فهذه األوامر الكرمية نظرت إلى الشعب ككل
واحد ال يتجزأ كما أكد على ذلك خادم احلرمني الشريفني
في حواراته وخطاباته السابقة.
وميكن تقسيم هذه األوامر من الناحية االقتصادية إلى
قسمني رئيسيني ،قسم هدف إلى حتقيق منفعة اقتصادية
عاجلة كاألمر بصرف راتب شهرين إضافيني للموظفني
ومكافأة شهرين إضافيني للطالب ،واعتماد صرف
ُمخصص مالي قدره ألفا ريال شهريا للباحثني عن العمل
في القطاعني العام واخلاص ،واعتماد احلد األدنى لرواتب
كافة فئات العاملني في الدولة من السعوديني بثالثة آالف
ريال شهريا.
أما القسم اآلخر من األوامر امللكية األخرى فيعتبر
استراتيجي بعيد املدى كتخصيص  250مليار ريال لبناء
 500ألف وحدة سكنية في مناطق اململكة ،ودعم صندوق
التنمية العقارية مببلغ أضافي قدره  40ألف مليون ريال
واعتماد مبلغ  16مليار ريال لوزارة الصحة ورفع احلد
األعلى في برنامج (متويل املستشفيات اخلاصة) في وزارة
املالية من خمسني مليون ريال إلى  200مليون ريال.
وهذه املنافع االقتصادية سواء العاجلة أو االستراتيجية

يجب حمايتها وذلك بضمان استتباب األمن الداخلي
واخلارجي ولذلك أمر املليك حفظه الله تعالى بإحداث 60
ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية وترقية املستحقني
من شاغلي الرتب العسكرية من الضباط واألفراد إلى
املرتبة التالية في كافة القطاعات العسكرية ودراسة
كافة احتياجات منسوبي القطاعات العسكرية وخاصة
االحتياجات السكنية.
من جهة ثانية اهتمت األوامر امللكية بالشؤون الدينية،
وليس غريباً أن يهتم املليك رعاه الله بهذه النواحي كدعم
املساجد والرئاسة العام لإلفتاء وهيئات األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ألن هذه النواحي هو محور اهتمام
اململكة منذ تأسيسها على يد املغفور له بإذن الله تعالى
امللك عبدالعزيز ،وعلى هداها قامت اململكة ،ولذلك
حترص اململكة على حماية العلماء من أي جتريح في
وسائل اإلعالم للحفاظ على هيبتهم واحتراماً ملكانتهم
ومكانة العلم الشرعي في نفوس املواطنني وقد جاءت
األوامر امللكية مصداقاً لذلك.
ومن املالحظ على هذه األوامر امللكية الكرمية أنها تؤكد
سياسة مهمة ينتهجها امللك عبدالله منذ مبايتعه ملكاً
وهي محاربة الفساد والقضاء على كافة أشكاله ،ألن
الفساد آفة تنخر في أسس املجتمع ،وقد حترم املواطنني
من االستنفاع بخيرات البالد ولذلك أمر املليك رعاه الله
بإنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ترتبط به مباشرة
حفظه الله .فضال عن مراقبة األسواق من أي تالعب
باألسعار ورفعها بغير وجه حق.
هذه األوامر امللكية ليست غريبة على قادة مملكتنا
احلبيبة ،فلقد عهدنا جي ً
ال بعد جيل حرص والة األمر
على كل ما ميكن أن يخدم الشعب وكل من يسكن بالد
احلرمني ،ولذلك يلحظ العالم أجمع بكل تقدير وإعجاب
التفاف الشعب حول قيادته وحرصه على احلفاظ على
مكتسبات الوطن.
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تحديث االتفاقية السعودية الفرنسية
حول تجنّب االزدواج الضريبي

و ّقعت اململكة وفرنسا في باريس على هامش اجتماع وزراء
املالية في دول مجموعة العشرين على ملحق جديد يخص
االتفاقية املبرمة بني البلدين من أجل جتنب االزدواج الضريبي
بشأن الضرائب على الدخل واإلرث والتركات ورأس املال.
وقد و ّقع على امللحق اجلديد كل من الدكتور إبراهيم
العساف وزير املالية في اململكة ونظيرته الفرنسية
عبدالعزيز ّ
كريستني الغارد وزيرة االقتصاد واملالية والصناعة .ومن
أهم خاصيات حتديث االتفاقية التي كانت قد أبرمت بني
ينص على تبادل املعلومات
البلدين عام  1982إحداث بند ّ
بني سلطات البلدين املختصة لرفع السرية املصرفية في
حال االضطرار إلى ذلك في إطار احلرص على الشفافية
تعد اليوم وسيلة من وسائل إصالح النظام
املصرفية التي ّ
املصرفي في العالم.
العساف أن هذا البروتوكول يتضمن إضافة
وأوضح الدكتور
ّ
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مادة جديدة لالتفاقية املبرمة بني البلدين تتعلق بتبادل
املعلومات لألغراض الضريبية ،مشيراً إلى أن إضافة هذه
املادة سيؤ ّدي إلى ٍ
مزيد من الشفافية في املعامالت الضريبية
للمقيمني من الدولتني املتعاقدتني في الدول األخرى بهدف
منع التهرب الضريبي وِ ْف َق التوجه العاملي بهذا اخلصوص،
وسيتم بعد إضافة هذه املادة إعفاء رجال األعمال واملستثمرين
السعوديني الذين لهم ممتلكات عقارية في فرنسا مسجلة
باسم كيانات سعودية من ضريبة ثالثة في املائة .وذلك يدل
على رغبة اململكة وفرنسا في التعامل مع مسألة الشفافية
املصرفية انطالقا من مصلحة البلدين ومن التزاماتهما أمام
األسرة الدولية في هذا الشأن طبقا للقواعد اجلديدة التي
وضعتها في السنوات األخيرة املنظمات الدولية وغير الدولية
التي تُعنى بإصالح النظام املصرفي والنقدي في العالم ومنها
منظمة «التعاون والتنمية االقتصادية».

 15.7مليار ريال إيرادات زكويّة وضريبيّة
للمصلحة عام 2010

أوضحت مصلحة الزكاة والدخل أن إيراداتها بلغت في العام
املالي 1432/1431هـ (2010م) نحو  15.7مليار ريال بزيادة
مقدارها  %11عن العام املاضي منها  8.8مليار ريال إيرادات
زكوية و  6.9مليار ريال إيرادات الضرائب على الشركات
احملصلة من
األجنبية .وتقوم املصلحة بتحويل اإليرادات
ّ
املكلّفني اخلاضعني للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة
رقم ( )230301000006املخصص في مؤسسة النقد العربي
السعودي للصرف على مستحقات الضمان االجتماعي
عن طريق وكالة الضمان االجتماعي في وزارة الشؤون
االجتماعية.
وحتتسب الزكاة بنسبة  2.5في املائة من صافي الوعاء
الزكوي الذي ميث ّل رأس املال مضافاً إليه أرباح العام وكذلك
األرباح املدورة وأرصدة املخصصات واالحتياطيات والقروض
واحلساب اجلاري الدائن التي حال عليها احلول ،ويخصم

منها صافي قيمة األصول الثابتة واملشاريع حتت التنفيذ
وخسائر العام واخلسائر املدورة إن وجدت واالستثمارات
طويلة األجل في رؤوس أموال الشركات ومصاريف التأسيس
املؤجلة.
والنفقات اإليرادية
ّ
ويذكر أن زكاة األنعام والثمار يتم حتصيلها من قبل اجلهات
املختصة في وزارتي الداخلية واملالية وال تدخل ضمن
اختصاصات مصلحة الزكاة والدخل.
أما الضريبة فتحتسب على الشركات األجنبية بنسبة  20في
املائة من صافي أرباح تلك الشركات.
وأهابت املصلحة بعموم املكلفني إلى املبادرة بتقدمي اإلقرارات
وتسديد املستحق مبوجبها في مواعيدها النظامية واالستفادة
من قنوات التسديد املتاحة عبر نظام سداد للمدفوعات
احلكومية ،علماً بأن رقم املفرتر اخلاص باملصلحة في نظام
سداد هو ()020
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وفد كويتي َّ
يطلع على أعمال مصلحة الزكاة
والدخل في المملكة

زار وفد من وزارة املالية الكويتية برئاسة عبد الله خضير
شهاب مدير إدارة الفحص واملطالبات الضريبية مصلحة
الزكاة والدخل في اململكة ،لالطالع على أعمال املصلحة
واألنظمة املط ّبقة وأوجه التطوير والتحديث في عملياتها.
واستقبل إبراهيم املفلح مدير عام املصلحة الوفد الزائر
ورحب بهم في اململكة واملصلحة.
ّ
واطلع الوفد الزائر أثناء الزيارة على أوجه التنظيم
والتطوير واألنظمة في مصلحة الزكاة والدخل في اململكة
قدمها مديرو اإلدارات املعنية،
من خالل العروض التي ّ
وشملت مها ّم مصلحة الزكاة والدخل وهيكلها التنظيمي
وأعمال التحديث والتطوير نظام ضريبة الدخل ،ونظام
جباية الزكاة.
كما ّ
اطلع الوفد الزائر على النظام اآللي الشامل املطبق
في املصلحة الذي يعتمد على التعامالت اإللكترونية،
8

ويعالج جميع جوانب عمل املصلحة ،حيث يتأ ّلف
هذا النظام من عدة أجزاء فرعية تك ّمل بعضها بعضا
وأهمها التسجيل ،ومعاجلة اإلقرارات ومحاسبة املكلفني،
ومحاسبة اإليرادات ،والتسديدات عن طريق بوابة السداد
اإللكترونية (سداد).
وجال الوفد في إدارات املصلحة ومنها إدارة كبار املكلّفني
للتعرف على مهام وأهداف اإلدارة وإجراءات العمل املطبقة
فيها ومنها إجراءات الفحص والربط على كبار املكلفني.
وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن تقديره وشكره للمسؤولني
في املصلحة على املعلومات القيمة واملفيدة التي وجدوها
واخلبرات اجلديدة التي اطلعوا عليها وتطلعهم الستمرار
وتعزيز مثل هذه الزيارات املتبادلة بني الدول الشقيقة في
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ملا لها من فوائد كبيرة
في تبادل املعلومات واخلبرات في مجاالت العمل.

«الزكاة والدخل» تبرم اتفاقية إلدارة المحتوى
الشامل لتبسيط إجراءات المكلفين

و ّقعت مصلحة الزكاة والدخل عقدا استراتيجيا مع إحدى
الشركات السعودية الرائدة في مجال تقنية املعلومات
لتنفيذ مشروع إدارة احملتوى الشامل ،وذلك باستخدام نظام
 EverSuiteوهو تقنية متط ّورة نابعة من شركة إيفر تيم
الفرنسية  EVER TEAMالرائدة في مجال تطبيقات
احلكومة اإللكترونية وإدارة احملتوى الشامل.
يأتي ذلك بعد أن قامت املصلحة بإمتام عمليات تطوير
وتهيئة األنظمة اآللية اخلاصة مبيكنة إجراءات العمل ،وفي
خطوة تضمن عددا من اخلطوات التطويرية نحو حتقيق
تطبيقات احلكومة اإللكترونية لتسهيل وتبسيط إجراءات
تقدمها مصلحة الزكاة
العمل ،واالرتقاء باخلدمات التي ّ
والدخل للمكلّفني واجلهات ذات العالقة.
وأوضح صالح العواجي نائب املدير العام للعمليات املساندة،
أن هذا املشروع االستراتيجي سيتيح ملصلحة الزكاة والدخل

حتقيق إنتاجية متطورة بتبسيط إجراءات املكلفني ،مما سيتبعه
من رفع اإلنتاجية ومستوى جودة العمل ،وتخفيض التكاليف
التشغيلية ،وحتسني مستوى اخلدمة املقدمة للمكلفني ،بحيث
تتاح الفرصة للمكلف للدخول من خالل البوابة اإللكترونية
من أي مكان في العالم ،لالستفادة من اخلدمات اإللكترونية،
وإدخال إقراره ومعرفة ما يترتب عليه للمصلحة ،مما سيوفر
عليه اجلهد والوقت في إجناز معامالته.
من جانبه ،أبان إبراهيم بن صالح احلناكي مدير عام مركز
املعلومات في املصلحة ،أن هذا املشروع يهدف إلى تطبيق حت ّول
تدريجي باجتاه بيئة عمل خدمية جديدة مع مراعاة املعايير
النموذجية املعتمدة ،وذلك عن طريق احللول التالية املتوافقة
مع القرار السامي في تطبيق التعامالت اإللكترونية املتمثل في:
إنشاء البوابة اإللكترونية للمصلحة بهدف إتاحة اخلدمات التي
توفرها املصلحة للمكلفني ومتكينهم من إنهاء إجراءاتهم آلياً.
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اخبار

دورة أساسيات في الحاسب اآللي
لمنسوبي المصلحة

متخصصة
عقدت مصلحة الزكاة والدخل في الرياض دورة
ّ
في أساسيات احلاسب اآللي ،شارك فيها عدد من ّ
موظفي
املصلحة من الفروع واإلدارة العامة .وبدأ برنامج دورة
أساسيات احلاسب اآللي في يوم السبت السابع من شهر

ربيع اآلخر وملدة ثالثة أسابيع .وتهدف هذه الدورة إلى تنمية
قدرات املوظفني في معاجلة الكلمات والنصوص ،واجلداول
اإللكترونية للمحاسبني ،واإلنترنت ،واستخدام موقع املصلحة
للوصول إلى البريد اإللكتروني ّ
ملوظفي املصلحة.

أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم
استقبل صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن
عبدالعزيز امير منطقة القصيم في مكتب سموه مبقر
ديوان اإلمارة مبدينة بريدة يوم السبت 1432/4/21هـ
مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم
األستاذ/عبدالعزيز بن صالح التركي وقد استمع التركي
إلى توجيهات سموه ومتنى له سموه التوفيق والنجاح
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في مهام عمله .كما استقبل نائب أمير منطقة القصيم
صاحب السمو امللكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز في مكتب سموه األستاذ/عبدالعزيز بن
صالح التركي مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل
بالقصيم مبناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع مبنطقة
القصيم ومباشرة مهام عمله.

المفلح يهنّئ األنصاري على جائزة
ّ
الموظف المثالي
هنّأ مدير عام مصلحة
الزكاة والدخل األستاذ/
إبراهيم بن محمد
املفلح ،املوظف مبصلحة
الزكاة والدخل فرع
املدينة املنورة األستاذ /
فايز بن صالح األنصاري
وذلك حلصوله على
جائزة املوظف املثالي
الذهبية املقدمة من
جلنة التنمية االجتماعية
وجه
باملدينة املنورة وقد ّ
املفلح خطاب شكر
لألستاذ فايز األنصاري
على ذلك .وقد ع ّبر األنصاري عن سعادته بتهنئة املدير
العام  ،مؤ ّكدا أن هذه اجلائزة تدفعه إلى بذل املزيد من
اجلهد والعطاء خلدمة هذا الوطن الغالي في ظل توجيهات
قيادتنا الرشيدة وأثنى األنصاري على اجلهود التي تبذلها
جلنة التنمية االجتماعية األهلية مبنطقة املدينة املنورة
خلدمة أهالي وسكان طيبة الطيبة .من جهة أخرى أوضح
الدكتور عبد العزيز بن سليمان احلازمي رئيس جلنة التنمية

مبنطقة
االجتماعية
املدينة املنورة بأن جائزة
ّ
املوظف املثالي تعتبر
أول جائزة على مستوى
اململكة العربية السعودية
متنح للموظفني املثاليني
في القطاع احلكومي
والقطاع اخلاص وقد
تبنّت فكرتها اللجنة
انطالقا من دورها
االجتماعي والثقافي
الذي تقوم به نحو
سكان وأهالي مدينة
املصطفى عليه أفضل
الصالة والسالم مشيرا بأن تكرمي املوظفني املثاليني يأتي
على ما يقومون به من جهد وعطاء في عملهم خلدمة
املراجع وحتفيز املوظفني على بذل اجلهد والعطاء لنيل
هذه اجلائزة .وعن معايير منح اجلائزة قال الدكتور عبد
العزيز مت ّيز األداء واملهارات والكفاءات واإلخالص في
العمل وااللتزام باحلضور واالنصراف والرغبة املستم ّرة في
تطوير العالقات الطيبة مع الزمالء.

استئناف ورش العمل بمصلحة
الزكاة والدخل

في إطار سلسلة ورش العمل التطويرية ملوظفي مصلحة
الزكاة والدخل عقد فرع املصلحة بالدمام صباح يوم
األحد  1432/3/24هـ في مقر الفرع ورشة عمل بعنوان
(الفحص) ملدة يوم  ،قام بتقدميها األستاذ/إبراهيم
السحيم واألستاذ صالح الشقيقي لفائدة املشاركني في
الورشة  .كما أقيمت ورشة عمل بعنوان (التحصيل)
وقام بتقدميها األستاذ خالد احلسينان و عبدا ملنعم آل
إبراهيم و ورشة عمل أخرى بعنوان (معاجلة االعتراض

واالستئناف) وقام بتقدميها األستاذ بسام العمار واألستاذ
عيسى البوحمود .وتأتي هذه الورش حرصاً من مصلحة
الزكاة والدخل على تطوير ورفع مستوى موظفيها وحتسني
اخلدمة املقدمة للمكلفني.
كذلك عقدت ورشة «النظام الضريبي وجباية الزكاة»
قدمها األستاذ /منصور احمليا واألستاذ/إبراهيم العوامي،
وورشة «حتديد الوعاء الضريبي» قدمها األستاذ/فواز
العتيبي واألستاذ/إبراهيم العوامي.
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االقتصادية

سوق التأمين السعودي ..
مما كان!!
أفضل ّ
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أجمع الخبراء في صناعة التأمين على التفاؤل بواقع سوق التأمين السعودية ومستقبلها مع
نمواً بنسبة 27
نموها متجاوزة األزمة المالية وفق نتائج السوق التي حققت
توقعات باستمرار
ّ
ّ
ّ
تقدر بـ  10,9مليار ريال وكذلك وجود مؤشرات إيجابية لنتائج الشركات
في المائة وبإجمالي أقساط ّ
التي تشير إلى تجاوز حجم السوق  14مليار ريال.
رغ��م كل ه��ذه امل��ؤش��رات إال أن هناك ظروفا صعبة تواجه
كثيرا من الشركات خاصة اجلديدة منها التي تكافح من أجل
تكوين محفظة تأمينية تساعدها على اختراق السوق ،ما
أدى إلى وجود بعض التباطؤ الذي انتاب السوق السعودية.
إن استمرار خسائر بعض الشركات التي لم تصل إلى نقطة
التعادل حتى اليوم رغم أن السوق متتلك طاقات تأمينية
يعد مقبوالً،
كبيرة وعدد الشركات العاملة في السوق أيضاً ّ
ك��ل ذل��ك يحتاج إل��ى وقفة م��ن قبل اجلهة املنظمة لقطاع
ال�ت��أم�ين مؤسسة النقد ال�ع��رب��ي السعودية «س��ام��ا» .نحن
ندرك أن مؤسسة النقد قامت وعلى مدى السنوات اخلمس
املاضية بجهود جبارة لتضميد جروح السوق إذا صح التعبير
من آثار ما قبل التنظيم إال أن الوضع داخل السوق لم يصل
إلى أدنى مستوى للشفاء من وجهة نظر بعض العاملني في
سوق التأمني.

لقد أص ��درت «س��ام��ا» الالئحة التنظيمية لنظام التأمني
وأعقبتها بإصدار كثير من التعليمات والقواعد املنظمة لعمل
شركات التأمني وحددت أدوار جميع الهياكل املتعلقة بنشاط
التأمني وتعددت األنظمة واإلجراءات الرقابية ،ومع ذلك لم
ن َر تفعي ً
ال لكل ذلك على أرض الواقع.
والسؤال ال��ذي يطرح نفسه ،إلى أي مدى جنحت مؤسسة
النقد في حتقيق األه��داف التي أشارت إليها املادة الثانية
املوضحة أع�لاه؟ بل لنكن أكثر حتديداً ،هل جنحت اجلهة
املنظمة ف��ي حتقيق التدريب وت��وط�ين الوظائف ف��ي سوق
التأمني وألزمت شركات التأمني بالنسبة املقررة لتوطني
الوظائف مع زيادتها مبعدالت ثابتة سنوياً بحيث حتقق في
النهاية التوطني الكامل لوظائف التأمني؟
وللنهوض بصناعة التأمني نحتاج إل��ى تضافر جهود عدة
جهات لتفعيل تطبيق األنظمة،
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كيف

استفادت الصين

من األزمة المالية العالميــة؟
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ذكر تقرير لمؤسسة رايسووترهاوس المتخصصة في االستثمار أنه من المتوقع وفق التقديرات
الحالية أن يشهد االقتصاد الصيني نموا متسارعا بحيث سيتجاوز بحلول عام  2050كافة الدول
المتقدمة.ليصبح االقتصاد األقوى واألول على مستوى العالم .
ومن املتوقع ـ جراء ذلك ـ أن يشهد االقتصاد اآلسيوي تغييرا
داخليا  ،بحيث حت��دث حت��والت مثل أن تتفوق الهند على
اليابان .ويالحظ في الشهور القليلة املاضية  ،انزعاج غريب،
ومن الواليات املتحدة بشكل خاص– بسبب منو االقتصاد
الصيني  ،ليس فقط بسبب ق��درت��ه التنافسية وتهديده
للمصالح االقتصادية الغربية ،بل أيضا بسبب تباين الرؤى
السياسية اإلستراتيجية .فالصني -رغم كونها أكثر توحشا
في أسلوبها الرأسمالي من األنظمة الرأسمالية ذاتها– ال
تزال في فلسفتها السياسية تُصنف على أنها نظام شيوعي.
ومم��ا يزيد اآلن ف��ي اش��ت��داد الفوبيا الصينية ف��ي الوعي

الغربي الطريقة التي تعاملت بها الصني مع أزمة االئتمان
التي عصفت بالنظام املالي العاملي .صحيح أن األزمة املالية
انعكس أثرها السلبي أيضا على الصني ،حيث أن التوقعات
االقتصادية -كما يقول دومينيك ب��ارت��ون رئيس املؤسسة
االس��ت��ش��اري��ة مكنزي آن��د كومباني– تشير إل��ى انخفاض
محتمل بنقطتني مئويتني في منو الصني االقتصادي في العام
املاضي  ،إال أنه “رغم هذا االنخفاض فان محركات النمو
االقتصادي الصيني ،تظل هائلة بسبب قاعدتها االستهالكية
الضخمة وانفاقها الكبير على البنية التحتية والوضع املالي
القوي للحكومة الصينية”.
15

تحت المجهر
تحت المجهر

بل يرى أن “بعض القطاعات والشركات تنمو اآلن مبعدل
يتراوح بني  40و ”%50رغم األزمة املالية احلالية ،ورغم تنامي
هذه األزمة وحتولها إلى أزمة اقتصادية ال مالية فقط.
كيف استطاعت الصني أن تستفيد من واق��ع األزمة،
وحتوله لصاحلها؟
بينما كان العالم يقف مشدوها أم��ام االنهيار الكبير الذي
أص��اب قطاعي البنوك وال��ع��ق��ارات ،وبينما كانت مبادرات
احلكومات الغربية تكاد تنحصر في إطالق عبارات نفسية
لطمأنة املواطن حتى ال يزداد قلقه ،وبينما كانت معاجلاتها
تكاد تنحصر في ضخ كميات مالية ،سرعان ما كانت تبتلع
وكأنها قطرات م��اء مسكوبة في ص��ح��راء ،كانت الصني ـ
كما وصفها البعض ـ منتشية باحلدث معتبرة إياه فرصتها
التاريخية التي ال تعوض!!
فبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست األمريكية نشر
مبجلة كوريي إنترناشيونال الفرنسية في العدد رقم 960
كانت وسائل اإلع�لام الصينية الرسمية تتناول ظاهرة
األزمة العاملية بوصفها “فرصة ال ميكن أن حتدث إال مرة
16

وقع بنك التنمية الصيني اتفاقية
م��ع شركة النفط الفنزويلية
بتروباس بمبلغ  10مليارات دوالر.
واحدة كل قرن”.
وبالفعل تعاملت الصني مع األزمة باعتبارها معطى لتمديد
ن��ف��وذه��ا االق��ت��ص��ادي .فقد ل��وح��ظ م��ؤخ��راً ن��ش��اط متزايد
للمؤسسات وال��ش��رك��ات الصينية ،ت��رك��ز ف��ي ش���راء أسهم
مؤسسات اقتصادية عمالقة في روسيا وإي��ران والبرازيل
وفنزويال وأستراليا وفرنسا ،وه��و ماجعل البعض يسميه
باستغالل الصني لألزمة املالية  ،وك��ان هذا بحسب تقرير
واشنطن بوست دليال على وج��ود خطة إستراتيجية من
قبل الرأسمال الصيني قصدها االستحواذ على مقدرات
ومؤسسات اقتصادية حيوية ،وخاصة تلك التي تشتغل في
قطاع املعادن واملقدرات الطبيعية التي تنهض عليها احلياة،
وذل��ك بثمن مخفض بسبب األزم��ة املالية العاملية وإحجام
البنوك عن اإلق��راض األمر الذي جعل الفاعل االقتصادي

الصيني ب�لا منافس بسبب احتياطيه امل��ال��ي الهائل .كما
وق��ع��ت مؤسسة شينالكو ،ع��م�لاق األل��وم��ن��ي��وم الصيني مع
املجموعة األسترالية ريو تانتو اتفاقية مببلغ  19.5مليار
دوالر أميركي.
وفي نفس الشهر وقعت تشاينا ناشيونال بتروليوم مع روسيا
وفنزويال اتفاقيتني تقرض مبوجبهما لروسيا مبلغ  25مليار
دوالر ،ولفنزويال مبلغ  4مليارات دوالر مقابل مد الصني
بالبترول على مدى زمني طويل.
ايضاً وق��ع بنك التنمية الصيني اتفاقية مع شركة النفط
الفنزويلية بتروباس مببلغ  10مليارات دوالر.
ولتوسيع نفوذها الدولي قامت الصني بإعادة نسج وتوثيق
عالقاتها االق��ت��ص��ادي��ة ال��دول��ي��ة ،متهيدا لتمتني عالقاتها
السياسية ،حيث قدمت – وهي التي متلك أكبر احتياطي من
العملة األجنبية في العالم -مساعدات مالية مهمة ملجموعة
م��ن ال���دول كما ق��ام وزي��ر االق��ت��ص��اد الصيني ش�ين دميينغ
مصطحباً تسعني م��ن م��دي��ري كبريات الشركات الصينية
بزيارات عمل ألملانيا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا أسفرت
عن توقيع عقود اقتصادية بلغت  10مليارات دوالر.
ولوحظ أن أغلب هذه العقود تركزت في قطاعات اقتصادية
حيوية .ويدور حديث علني حول سعي الصني نحو االستحواذ

قام وزير االقتصاد الصيني شين
ديمينغ مؤخر ًا يصحبه تسعون
من مديري كبريات الشركات
الصينية بزيارات عمل أللمانيا
وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا
أس��ف��رت ع��ن توقيع عقود
اقتصادية بلغت  10مليارات دوالر.
على قطاع صناعة السيارات ال��ذي يعاني اليوم من كارثة
مالية واقتصادية لم يشهد لها مثيل من قبل ،األم��ر الذي
يجعله فريسة سهلة للرأسمال الصيني املندفع نحو اإلمساك
بأهم مقدرات االقتصاد العاملي.
وذهب كسو كسيانغ شوم ،مدير شركة ميستيل لألبحاث
والدراسات ،إلى أن ما تقوم به الصني اليوم من اندفاع نحو
االستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشركات واملؤسسات،
هو شبيه ج��دا مبا قامت به اليابان في الثمانينيات من
القرن املاضي.
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تحت المجهر

اآلثار الماليّة واالجتماعيّة

للتهرُّب الضريبي
الممول أو المك ّلف بالضريبة التخ ّلص من أعباء الضريبة وعدم االلتزام القانوني
التهرُّب الضريبي هو محاولة
ّ
بأدائها .الضريبة عبارة عن مساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها األفراد بصفة نهائية دون مقابل ,مع توسع نطاق
وأن��واع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت (التهرُّب الضريبي) التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول التي
تحايل المكلفين بالضريبة على اإلدارة الجبائية مستخدمين في ذلك طرق ًا و أساليب سواء كان ذلك بطريقة
ّ
(الغش الضريبي).
مشروعة (التهرُّب الضريبي) أو بضريبة غير مباشرة
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تعتبر الضريبة إحدى أدوات التمويل األساسية لتغطية نفقات
وحت ّمالت امليزانية بشقّيها التسييري والتجهيزي ،فهي من أهم
موارد متويل اخلزينة العامة للدولة ،وغير خاف أن املال العام
هو عصب حياة الدولة ومرافقها ومح ّرك تنميتها وتطورها ،مما
يجعل كل انحراف في بلورة التشريع اجلبائي أو في تطبيقه أو
في االستجابة إليه من جانب امللزمني يحرم اخلزينة العامة من
موارد عمومية أساسية .وهذه الوضعية تدفع الدولة إلى البحث
عن م��وارد إضافية لتغطية النقص كالزيادة في الضرائب أو
اللجوء إلى املديونية.
يترتب على الته ّرب الضريبي آث��ار ّسيئة على الصعيد املالي
واالجتماعي ،خاصة إذا علمنا أن تلبية الدولة حاجات املجتمع
ف��ي ظ��ل ظ��اه��رة ال �ت �ه � ّرب الضريبي تواجهها ع��دة إكراهات
وعراقيل .وال يخفى على أحد مدى األهمية التمويلية للضرائب
في معظم الدول لتمويل مشاريعها وسداد احتياجاتها من نفقات
اجتماعية ومالية .إذا كان ممكنا أن تدفع الضرائب بالتنمية
فإن الته ّرب الضريبي يعاكسها ،نظرا
وتواكبها في شموليتهاّ ،
ألبعاده السلبية على املستوى املالي واالجتماعي.
التهرّب والنفقات العمومية
يعد اإلنفاق العام األداة األساسية للعمل املالي للحكومة ،حيث
ّ
يحظى بأهمية بالغة في حتديد معالم النشاط املالي للدولة
وملختلف الهيئات املتفرعة عنها ،وفي قياس درجات إمكانياتها
االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة ،وبالتالي قدرتها على حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية.وملا كانت ه��ذه النفقات تعتمد في
متويلها على اجلبايات إلى جانب مصادر أخ��رى فإن التهرب

الضريبي يؤ ّثر بشكل سلبي على النفقات العمومية .وفي هذا
اإلطار أكد الباحث ” نكاوسفاتن ”  Negasywathinأن اخلزينة
العامة للدولة النامية تفقد سنويا ما بني  80و  90من إيراداتها
اجلبائية نتيجة عدة ممارسات والسيما التملص الضريبي مما
يؤثر على متويل برامجها التنموية.
التهرّب والمديونية
إذا كانت ال�ق��روض العامة إضافة إل��ى اإلي ��رادات الضريبية،
وإمكانية استخدام اإلص��دار النقدي اجلديد تزيد من قدرة
فإن هذه القروض يجب اَّأل تتجاوز نسبة معينة من
الدولة املالية ّ
الدخل القومي ،وإال تع ّرض االقتصاد الوطني لعدة مخاطر تعثر
إمكانية منوه .ولذلك وجب على الدولة أن تبحث عن مصادر
جديدة وتعبئة مواردها الداخلية والسيما الضريبي بنهج سياسة
حمائية من كل ته ّرب ضريبي خاصة وأن الضرائب تشكل أحد
أه ّم مداخيل الدولة.
مكافحة التهرّب الضريبي
إن مكافحة الته ّرب الضريبي ليس باألمر الهينّ  ،نظرا لألشكال
ّ
التي يتخذها والتقنيات املتبعة من طرف املكلفني في استعمال
الطرق االحتيالية ،وملجابهة الته ّرب الضريبي يجب معرفة
الدوافع التي حتمل املكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر والتي
قد تكون الوضعية االقتصادية املزرية وعدم مرونة واستقرار
القوانني ،والضغط اجلبائي املرتفع والنفسية املتردية والعقلية
املتخلفة تنظر إل��ى الضريبة مبنظار مشوه فتح ال�ب��اب على
مصراعيه أمام املكلف للتخلص من الضريبة.
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دراسات

الزكاة وأثرها

في الح ّد من الركود االقتصادي

20

الركود االقتصادي هو انخفاض في الطلب الك ّلي الفعلي ي��ؤ ّدي إلى بطء في تصريف السلع والبضائع في
ثم تخفيض تدريجي في عدد العمالة في الوحدات اإلنتاجية ،وتكديس في المعروض والمخزون
األسواق ،ومن َّ
من السلع والبضائع وتفشي ظاهرة عدم انتظام التجار في سداد التزاماتهم المالية وشيوع اإلفالس والبطالة.
الركود االقتصادي من أخطر المشكالت التي عانى منها االقتصاد العالمي ،وقد كثرت الكتابات حول طبيعة
وأبعاد المشكلة وطرق الوقاية والعالج منها.
م��ن هنا اجت�ه��ت بعض ال��دراس��ات إل��ى البحث ع��ن وس��ائ��ل في
االقتصاد اإلسالمي في معاجلة الركود االقتصادي ،وتبني أن
إحدى الوسائل التي وضعها اإلسالم لعالج هذه األزمة هي فريضة
الزكاة وإمكانياتها نحو التأثير في عالج الركود االقتصادي.
الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وقد وردت آيات كثيرة
بشأن الزكاة ،وجاء األمر بها مقروناً بالصالة في معظم اآليات
الكرمية ما يؤكد اهتمام القرآن بالزكاة قدر اهتمامه بالصالة،
يقول الله تعالى{ :وأقيموا الصالة وآت��وا ال��زك��اة} البقرة،11:
وقوله تعالى{ :هدى ورحمة للمحسنني .الذين يقيمون الصالة
ويؤتون الزكاة} لقمان3:ـ .4والزكاة لها دور ف َّعال في التضييق على
عناصر اإلنتاج املعطلة ،ولها مقدرة فائقة في محاربة البطالة،
ولها أثر واضح في توزيع الدخل والثروة.
ّ
المعطلة :
الزكاة وعناصر اإلنتاج
رأس المال :جاء اإلسالم ودعا الناس إلى أن يتحرروا من عبودية
الدرهم والدينار ،وأن يعملوا على حتريك رأس املال واستثماره
وإنفاقه مبا ينفع املجتمع ،وشدد احلملة على كنز املال وجتميده
وتعطيله عن أداء رسالته في احلياة االقتصادية ،ونزلت في ذلك

األشحاء فقال
بأشد الوعيد الكانزين
تهددان
ّ
آيتان من كتاب اللّه ّ
ّ
تعالى{ :والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل
الله فبشرهم بعذاب أليم .يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما
كنتم تكنزون} التوبة34 :ـ .35
واالكتناز في الفكر اإلسالمي يشمل منع الزكاة وحبس املال ،فإذا
خرج منه الواجب لم يبق كنزاً ،والواجب من وجهة نظرنا يشمل
الزكاة ـ اإلنفاق ـ االستثمار ـ فال يخرج امل��ال من دائ��رة االكتناز
إال إذا مت إخراج الواجب أي الزكاة ،العفو ،النفقات ،الصدقات،
مداومة االستثمار ،واإلسالم لم يقف في محاربة الكنز عند حد
التحرمي والوعيد الشديد ،بل خطا خطوة عملية لها قيمتها وأثرها
في حتريك النقود املكنوزة وإخراجها من مكانها لتقوم بدورها في
إنعاش االقتصاد ،ومتثلت هذه اخلطوة في فريضة الزكاة ،ويتبني
أثر فريضة الزكاة في تشغيل رأس املال واستثماره.
تبي لنا في العصر احلديث مضار االكتناز وكيف أنه يؤدي إلى
وقد نَّ
الركود االقتصادي ،حيث يحول دون نشاط التداول النقدي ،وهو
ضروري إلنعاش احلياة االقتصادية في املجتمع وحبس املال تعطيل
لوظيفته في توسيع ميادين اإلنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملني.
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دراسات

الزكاة ومحاربة البطالة:
اإلس�لام يوجب على اإلنسان القادر العمل ويشجعه على ذلك،
ألن العمل هو أساس اكتساب الرزق ،واإلسالم يطالب أفراد األ ّمة
باملشي في مناكب األرض الذلول اللتماس خبايا ال��رزق منها،
ويطالبهم باالنتشار في أرجائها زراعاً وصناعاً وجتاراً وعاملني
ف��ي شتى امل�ي��ادي��ن ،ف��إذا عجز بعضهم ع��ن الكسب ك��ان ل��ه حق
الزكاة ،فالزكاة ليست مجرد سد جوعة الفقير أو إقالة عثرته
بكمية قليلة من النقود ،وإمنا وظيفتها الصحيحة متكني الفقير
من إغناء نفسه بنفسه ،بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن
طلب املساعدة من غيره.
ومن الواضح أن الزكاة تعني كل من هو قادر على اإلنتاج ،فهي
بذلك تخلق طاقات إنتاجية ،إضافة إلى تشغيل الطاقات العاطلة،
وبذلك يتم القضاء تدريجياً على البطالة ،بحيث يصبح جميع
أف��راد املجتمع من املنتجني ،كما أن الزكاة لها دعوة إلى إطالق
احلوافز املادية بتقريرها سهماً من الزكاة للعاملني عليها ،وواضح
أنه كلما اجتهد العامل في جمع الزكاة فأحسن األداء زاد الدخل
من الزكاة وارتفع نصيب العاملني عليها.
أثر الزكاة في توزيع الدخل والثروة:
إن فريضة الزكاة تعد وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة
بني أف��راد املجتمع على أس��اس ع��ادل ،فالزكاة تؤخذ من الغني
وتعطى للفقير ،ومعنى ذلك أن ك ً
ال من االستهالك واالستثمار
يسيران معاً ،فكلما زاد االستهالك زاد االستثمار ،حتى مستوى
معني هو ذلك املستوى الذي متثله العمالة الكاملة ،أي كلما مت
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حتويل قوة شرائية أو دخل من األغنياء إلى الفقراء كان هناك
ضمان لتأمني مستوى من الطلب الفعال يكفي لإلغراء بالقيام
بإضافة استثمارات توسعات جديدة وجذب عدد كبير من العمالة
مما يسهم في احلد من الركود االقتصادي.
بعض أحكام الزكاة لها تأثير دائم في الح ّد من
الركود االقتصادي:
من ضمن مصارف الزكاة مصرف الغارمني ،والغارم هو الذي
عليه دين ،والغارمون هم املدينون الذين لزمتهم ديونهم وعجزوا
عن سدادها ،ولم يكن دينهم في معصية ،وكذلك املدينون الذين
استدانوا ألداء خدمة عامة كهؤالء الذين يصلحون بني الناس
وتركهم بعض الديون بسبب ذلك ،وتسدد ديونهم في هذه احلال
حتى ولو كانوا قادرين تشجيعاً ألعمال البر واملروءة وفعل اخلير
والصلح بني الناس وهذا املصرف يتسع ليشمل من احترق متجره
أو غرقت بضائعه في عرض البحر أو تلف مصنعه وكل من تعرض
إلى إمالق وفاقة بعد غنى ويسر يأخذ من سهم الغارمني بقدر
ما يع ّوض خسارته ويقضي به دينه وتذهب ضائقته ،من هنا فإن
الزكاة بفضل سهم الغارمني مت ّكن من له حرفة من مزاولة حرفته،
أو جتارته أو زراعته ،ولقد استفاد االقتصاد الوطني من وراء
استغالل هذه الطاقات العاطلة بتحويلها إلى طاقات منتجة كما
أن الدخول التي يحققها األف��راد من مزاولة حرفهم وأعمالهم
بفضل سهم الغارمني تخقق طلباً إضافياً أي زي��ادة في اإلنفاق
تؤدي إلى زيادة اإلنتاج ،األمر الذي يؤدي إلى إنعاش االقتصاد
واحلد من الركود االقتصادي.
ّ

أحكام مكافحة التجنب الضريبي
ال يخلو أي نظام ضريبي م��ن النظم النافذة ف��ي دول العالم -مب��ا ف��ي ذل��ك النظام الضريبي
السعودي -من أحكام و إجراءات خاصة مبنع التجنب الضريبي تهدف إلى إغالق منافذ أو وسائل
قد يستخدمها املكلف من اجل حتاشي الضريبة.
وقد تضمن النظام الضريبي السعودي في املادة ( )63منه على إجراءات ملكافحة التجنب الضريبي
وذلك مبنح مصلحة الزكاة والدخل عند حتديد الضريبة املستحقة على املكلف احلق في اآلتي:
-1عدم األخذ بأي معاملة ليس لها أثر مالي أو ضريبي.
-2إعادة تكييف املعامالت التي ال يعكس شكلها جوهرها  ,ووضعها في صورتها احلقيقية.
-3إجراء الربط باألسلوب التقديري إذا لم يقدم اإلقرار في املوعد النظامي أو لم يحتفظ املكلف
بحسابات وسجالت دقيقة.
-4وض��ع قيود على التعامالت التي تتم مع أط��راف مرتبطة ملنع أي اتفاقات تتم بينهم تختلف
شروطها عن االتفاقات التي تتم بني أطراف مستقلة تؤدي إلى تقليل الضريبة.
وألهمية األخذ بهذه األحكام فقد أكد النظام الضريبي السعودي في املادة ( )35منه ,على انه عند
تعارض شروط معاهده أو اتفاقية دولية بني اململكة ودولة أخرى فأن أحكام االتفاقية الدولية تسري
على أحكام النظام باستثناء أحكام املادة ( )63اخلاصة مبكافحة التجنب الضريبي املوضحة أعاله.
وأحكام مكافحة التجنب الضريبي قد تختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها  ,فنجد مث ً
ال في
الدول التي تطبق مبدأ الضريبة على الدخل العاملي لألفراد املقيمني لديها  ,مت استحداث قواعد
إضافية منها قواعد الشركات األجنبية املسيطر عليها (Controlled Foreign Companies
 )Rules-CFCلغرض التعامل مع املساهمني أو املؤسسني لشركات مسجلة في دول أخرى وحتديد
الكيفية التي ينبغي على هؤالء املساهمني إتباعها للتصريح عن دخلهم من تلك الشركات املؤسسة
من قبلهم في اخلارج .وتعتبر غالبية تلك النظم الشركة األجنبية مسيطر عليها إذا زادت نسبة
ملكية املساهمني من املقيمني في تلك الدولة عن  %50من أسهم الشركة األجنبية.
والهدف من تطبيق هذه القواعد هو احلد من التجنب الضريبي الذي قد يقدم عليه املكلف من
خالل تأسيس شركات أجنبية في دول تطبق أسعار ضريبة أقل من األسعار املطبقة في تلك الدولة
أو قد ال تفرض فيها أي ضريبة على اإلطالق( ,وذلك ملنع حتويل دخول هؤالء املكلفني إلى شركات
تابعة لهم أو شركات يسيطرون عليها مسجلة في دول أخرى) بحيث تعتبر الدخل املتحقق للشركة
األجنبية املسيطر عليها متحققاً مباشره للمساهمني أو موزعاً عليهم على شكل أرباح أسهم ويجب
عليهم التصريح عنه ضمن إقراراتهم.
و هذه القواعد التطبق على جميع الشركات األجنبية املسيطر عليها إمنا هناك استثناءات لبعض
احل��االت تختلف من دولة إلى أخ��رى ,و من أهم احل��االت التي ال يتم فيها تطبيق هذه القواعد
احلاالت التالية:
-1الشركات التي تؤسس في دول غير مصنفة على أنها مالجىء ضريبية (.)Tax Haven Countries
-2الشركات التي متارس أنشطة صناعية أو جتارية فعلية.
ً
-3الشركات التي توزع أرباحاً على املساهمني تزيد عن نسبة معينه محدده في النظام (%90مثال).
-4الشركات التي يقل دخلها عن مبلغ معني بحيث يكون من غير املجدي متابعتها.
و جتدر اإلشارة انه نظراً خلصوصية الوضع الضريبي في اململكة حيث يخضع املقيمون السعوديون
للزكاة وليس للضريبة .وألن الزكاة جتب شرعاً في جميع أموال املكلف ،والن االستثمارات في رؤوس
أموال الشركات حتسم من وعاء الزكاة فقد صدرت أحكاماً مبوجب القرار الوزاري رقم  1005وتاريخ
1428/4/28هـ تلزم املكلفني اخلاضعني لنظام جباية الزكاة ممن يؤسسون شركات في اخلارج باآلتي:
-1تقدمي إقرار موحد وحسابات موحده للشركة القابضة وشركاتها اململوكة لها بالكامل سواء كانت
هذه الشركات مسجلة في داخل اململكة أو خارجها وتسديد الزكاة عنها بوعاء زكوي واحد.
-2عدم السماح بحسم االستثمارات في منشأت خارج اململكة من وعاء املكلف الزكوي مالم يقدم
حسابات تلك املنشأت معتمده من محاسب قانوني حتى يتم حتصيل الزكاة املتوجبة عليها .أو تقدمي
مايثبت دفع الزكاة عنها في بلد االستثمار.

فهد بن عبدالعزيز اخلراشي
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نوافذ

دور مصلحة الزكاة والدخل
في تعـزيز مـوارد الضمـان االجتمـاعي
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النمو االقتصادي
تهدف حكومتنا الرشيدة إلى تعزيز موارد الضمان االجتماعي لتعزيز رفاهية المواطن وحفز
ّ
ومعالجة مشكلة الفقر والبطالة في المجتمع ،حيث أصبح توفير الخدمات األساسية كالرعاية الصحية
والتعليم والمياه والطاقة والصرف الصحي من المسؤوليات العامة .إن لفريضة الزكاة دور أساسي ًا في
تطوير اإلنسان وتعتبر من أهم الوسائل لمكافحة الفقر ومن األدوات االقتصادية التي تقوم بتدوير المال
من األغنياء لصالح الفقراء( .تؤخذ من أغنيائهم وتر ّد إلى فقرائهم)
حديث عن الفقر:

الفقر هو حالة طارئة في املجتمع املسلم ناجتة عن خلل في
توزيع الثروة بني أفراد املجتمع ،صحيح أن التفاوت في الكسب
بني الناس هو ُسنّة احلياة وذلك ناجت عن اختالف قدرات البشر
ومواهبهم ومؤهالتهم العلمية والنفسية .لذلك تختلف طرق
حتصيلهم للمال وتتفاوت دخولهم ،والفقر ظاهرة عاملية ناجتة
عن أسباب كثيرة ومتعددة ،حيث تسعى كافة املجتمعات والدول
مبا فيها الدول الغنية إلى عالجه لتكفل احلياة الكرمية لكافة
مواطنيها.
إن أحد أهم أهداف الزكاة هو اغتناء الفقير بقدر ما تسمح به
حصيلتها ،وإخراجه من دائرة احلاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة،
ليكون فرداً سو ّياً عام ً
ال في املجتمع.

دور الزكاة في معالجة الفقر:

األساسية هو وأسرته ومعاجلة كل أسباب الفقر املتوقع
ظهورها في املجتمع املسلم عن طريق مصاريفها الثمانية،
وهي معونة دائمة منتظمة حتى يزول الفقر بالغني ،فالزكاة
تعد
هي الدعامة األولى لبناء املجتمع املتكافل املسلم ،وهي ّ
أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي ال يعتمد على

مصلحة الذكاة والدخل حولت
اكثر من  32مليار ريال إلى الضمان
االجتماعي خالل خمس سنوات.

إن هدف اإلسالم من تشريع الزكاة هو كفالة مستوى معيشي
مالئم للفقير ولعائلته ،وحتقيق الكفالة التامة لكل حاجاته

اإليرادات الزكوية خالل خمس سنوات سابقة
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نوافذ

ل��ل��زك��اة دور أس��اس��ي في
معالجة الفقر في المجتمعات
اإلسالمية.
الصدقات الفردية التط ّوعية فقط ،ولقد سدت الزكاة ك ّل ما
يتصور من أنواع احلاجات الناشئة عن العجز الفردي أو اخللل
االجتماعي أو الظروف العارضة التي ال يسلم من تأثيرها بشر،
وللزكاة دور أساسي في معاجلة مشكلة الفقر في املجتمعات
أن أول مصاريفها هو الفقير ،يتبعه املسكني
اإلسالمية ،ذلك ّ
فبكفالة هاتني الفئتني في املجتمع تكفل عالج مشكلة الفقر
واجتثاثها في املجتمع.
وشددت وزارة الشؤون االجتماعية على أن معظم مصاريف
الضمان االجتماعي من الزكاة مما يستدعي من املستفيدين
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التأكد من أحقيتهم في الزكاة ،وأكدت الوزارة أن هناك حاالت
تتعفف عن تلقي مخصصات الضمان االجتماعي مبجرد
معرفتها بأن مصاريف الضمان االجتماعي من الزكاة.
ولقد قامت وزارة املالية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية
ومؤسسة النقد العربي السعودي على:
< فتح حساب مستقل للضمان االجتماعي مبؤسسة النقد العربي
السعودي حتت رقم ( )230301000006تودع فيه زكاة عروض
التجارة احملصلة من مصلحة الزكاة والدخل والتي يصرف منها
مباشرة على املستفيدين واملستفيدات من الضمان االجتماعي.
وبالغ إجمالي ما أوردته مصلحة الزكاة للضمان االجتماعي خالل
السنوات اخلمسة السابقة حوالي اثنان وثالثون مليار وثمامنائة
مليون ريال.
ويستفيد من خدمات الضمان االجتماعي في اململكة العربية
السعودية كافة املواطنني من الفقراء واألرامل واأليتام واملطلّقات
واملعلقات واملهجورات وابن السبيل وأصحاب احلاجات والكوارث
ويصرف هذا الضمان للمستحقني وفقاً لشروط سهلة وميسرة
حسب الفئات التالية:
< فئة املعاشات وتشمل (الرجال ،األرامل ،النساء املطلقات ،األيتام).
< فئة املساعدات وتشمل (أصحاب العجز املؤقت ،أسر السجناء،
األسر املتغيب عنها عائلها أو هجرها ،الكوارث)

دور إيرادات المصلحة في تعزيز
موارد الضمان االجتماعي:
إن الهدف األساسي ملصلحة الزكاة والدخل هو حتقيق وحتصيل
وجباية فريضة الزكاة الشرعية من املواطنني السعوديني
ممن يخضعون للزكاة
ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي ّ
وتوريدها إلى الضمان االجتماعي ،لذلك دأبت مصلحة الزكاة
منذ نشأتها وإلى اآلن على القيام بهذه املهمة وحرصت على
جباية وحتصيل الزكاة وتوريدها إلى الضمان االجتماعي إحيا ًء
لفريضة الزكاة وتطبيقا معاصراً لركن أساسي في أركان الدين،

هدف اإلسالم من تشريع الزكاة
هو كفالة مستوى معيشي
مالئم للفقير ولعائلته.

حيث صدرت املراسيم امللكية الكرمية بهذا الشأن والتعليمات
النظامية ومن أهمها ما يلي:
 -1املرسوم امللكي رقم  61وتاريخ 1383/1/5هـ بتوريد جميع املبالغ
املستحصلة من الزكاة إلى صندوق مؤسسة الضمان االجتماعي.
 -2املنشور الدوري رقم  1وتاريخ 1383/2/8هـ بتطبيق املرسوم
امللكي رقم  61وتاريخ 1383/1/5هـ.
إجمالي ما مت توريده إلى الضمان االجتماعي خالل خمس سنوات
حوالي اثنان وثالثون مليار وثمامنائة مليون ريال.
اإليرادات الزكوية خالل ستة سنوات سابقة:
السنة املالية

املبلغ ريال

1426هـ 1427 /هـ (2006م)

 4.5مليار ريال

1427هـ 1428 /هـ (2007م)

 6.6مليار ريال

1428هـ 1429 /هـ (2008م)

 6.2مليار ريال

1430هـ 1431 /هـ (2009م)

 6.7مليار ريال

1431هـ 1432 /هـ (2010م)

 8.8مليار ريال

اإلجمالي

 32.8مليار ريال
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رعاية األيتام

بـرامـج متنـ ّوعة وهـدف واحـد

لقد أمر اإلسالم بالرفق باليتيم ،والرحمة له ،والشفقة عليه ،ونهى كذلك عن قهره ،وكسر نفسه ،والنيل
منه ،واالعتداء على أمواله ،وممتلكاته .قال اهلل تعالى{ :ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن
تخالطوهم فإخوانكم واهلل يعلم المفسد من المصلح ولو شاء اهلل ألعنتكم إن اهلل عزيز حكيم}.
إن التربية اإلسالمية مليئة بالنصوص والشواهد الكثيرة ،التي تشير إلى رعاية وتربية األيتام ،والتي تعكس
االهتمام بهم  ،فقد تميز اإلسالم دون غيره من النظم والشرائع بهذه الرعاية والتربية لحماية األيتام.
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في إطار هدف واحد نحو رعاية األيتام رعاية كرمية ووفق برامج
متنوعة أسندت احلكومة الرشيدة مسؤولية رعاية األيتام إلى
وتعد وكالة ال��وزارة للرعاية والتنمية
وزارة الشؤون االجتماعية،
ّ
االجتماعية وهي إحدى وكالتي وزارة الشؤون االجتماعية التي
أنشئت في عام 1380هـ هي املسؤولة عن رعاية هذه الفئة وتوفير
كل أسباب احلياة الكرمية لهم في املجاالت كافة.
واإلدارة العامة لرعاية األيتام هي إح��دى اإلدارات العامة التي
تقدم اخلدمة املباشرة لأليتام
تعمل حتت مظلة الوكالة ،وهي التي ّ
ومن في حكمهم ،وتهدف اإلدارة العامة لرعاية األيتام إلى العمل
إل��ى وض��ع السياسات العامة لرعاية األط�ف��ال األي�ت��ام وم��ن في
حكمهم والفئات االجتماعية ذات الظروف اخلاصة من مجهولي
األبوين وشمولهم بالرعاية والتربية واإلصالح وفقاً ملبادئ الشريعة
اإلسالمية السمحة بأساليب علمية من خالل الدور واملؤسسات
اإليوائية  ،أو متابعة رعايتهم داخل األسر احلاضنة أو الصديقة
املتخصصة عبر إدارتني هما إدارة شؤون
 ،وتقدم خدماتها الفنّية
ّ
كفالة األيتام  ،وإدارة الرعاية اإليوائية.

كفالة األيتام:

تنهض إدارة شؤون كفالة األيتام على اإلمي��ان واالقتناع الراسخ
بأن جو األسرة الطبيعية هو املجال املالئم لرعاية الطفل اليتيم أو
الطفلة اليتيمة من النواحي االجتماعية النفسية والعقلية ،ونشأته
النشأة السليمة ،والنظر إلى اإلحلاق بأحد الفروع اإليوائية على
أنه آخر احللول العملية وآخ��ر مرحلة من مراحل رعاية اليتيم
عندما يثبت البحث االجتماعي ع��دم توفر ه��ذا اجل��و األسري
لرعاية الطفلة اليتيمة أو الطفل لدى أحد أقاربه أو أي أسرة
كافلة ،كما تشرف هذه اإلدارة على نظام األسر الكافلة ونظام
األسرة الصديقة .وتعنى إدارة شؤون كفالة األيتام بدراسة طلبات
الكفالة وفقاً للشروط واألنظمة اخلاصة بذلك .

برنامجا األسر الكافلة واألسر الصديقة
اللذان تشرف عليهما اإلدارة:

برنامج األسر الكافلة :وه��و قيام أس��رة برعاية طفل يتيم
من األيتام التي تشرف عليهم الوزارة رعاية كاملة ودائمة حتقق
له األم��ان النفسي واإلشباع العاطفي ،وتكسبه العادات والقيم
االجتماعية املثلى ،حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من األسرة وفق
الضوابط الشرعية املنظمة لهذا األمر.
برنامج األسرة الصديقة :وه��و برنامج يهدف إل��ى تعويض
األطفال األيتام الذين لم تسنح الفرصة الحتضانهم بأن يسلّموا
لألسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية مثل فترة اإلجازات (األعياد
أو نهاية األسبوع أو اإلج��ازة الصيفية) ثم يعاد الطفل بعد انتهاء
اإلجازة أو الفترة احملددة إلى الدار أو املؤسسة التي يقيم فيها.

تزويج األيتام:

وتتواصل جهود وكالة ال��وزارة للرعاية والتنمية االجتماعية في

رعاية األيتام حيث أنشأت دوراً خاصة لرعاية الفتيات اليتيمات
متكث الفتاة فيها م��ن س��ن ال�س��ادس��ة حتى س��ن ال� ��زواج ،حيث
خصص لهن في تلك الدور برامج تدريبية تنفعهن بعد تخرجهن
في هذه الدور .واتساقاً مع توجه الوكالة في امتداد رعاية هؤالء
الفتيات وم��ن خ�لال وعيها وإدراك �ه��ا االجتماعي والنفسي بأن
املآل الصحيح للفتاة اليتيمة بعد تخرجها وبلوغها سن الزواج هو
زواجها واستقرارها في بيت الزوجية وفي كنف زوج رحيم يعي
مسؤولية رعاية هذه الفتاة ويكرمها ،لذا أولت احلكومة الرشيدة
هذا األمر عنايتها وجندت له السبل الداعمة للنهوض به ومتكينه
على أوسع نطاق ،وأوكلت إلى وزارة الشؤون االجتماعية إمتام هذا
األمر وفق الضوابط الشرعية واألعراف املرعية في املجتمع.
وقد بدأ البرنامج خدماته بتقدمي هذه اإلعانة من أول السنة املالية
1396/1395ه� �ـ ،فتدرجت اإلعانة املنصرفة لكل فتاة من (5000
ريال) حتى وصلت إلى  60ألف ريال في تاريخ 1427/9/23هـ عقب
ص��دور ق��رار مجلس ال ��وزراء ب��زي��ادة املخصصات املقدمة لأليتام
واعتمد ال�ص��رف م��ن ت��اري��خ 1428/1/1ه � �ـ وليشمل أي�ض�اً القرار
املقدمني على الزواج من الذكور.
وي�ق��وم ب��اإلش��راف على متابعة ه��ذه العملية أش�خ��اص م��وث��وق بهم
للتحقق من توفر أسباب التكافؤ بني زوجي املستقبل وتهيئة السبل
لبناء أسرة تكون نواة صاحلة في املجتمع.
هذا وتستقبل إدارة شؤون كفالة األيتام طلبات اإلخوة الراغبني
في ال��زواج من الفتيات اليتيمات امللحقات بالدور واملؤسسات
االجتماعية ،كما ميكن التقدمي على أي فرع من فروع الوزارة.

29

حـوار

وكيل الوزارة لشؤون الضمان االجتماعي:

ندعم أي مشروع ناجح يتقدم به
مستفيدي الضمان االجتماعي

تحرص وزارة الشؤون االجتماعية ممثله بوكالة الضمان االجتماعي على مساعدة الفئات المحتاجة
التي طالها الفقر والعوز وتأمين الحد األدنى من الدخل لهم الذي يضمن العيش الكريم ،وذلك
من خالل اليات وبرامج .ولتسليط الضؤ على ذلك كان لنا هذا الحوار مع سعادة وكيل وزارة الشئون
االجتماعية للضمان االجتماعي األستاذ محمد بن عبد اهلل العقال.
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< هل يمكن أن تعطينا فكرة عن نشأة وتاريخ
الضمان االج��ت��م��اع��ي ،وك��م ع��دد مكاتبها
بالمملكة؟
<< ك��ان��ت م �ه �م��ة ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ف ��ي الثمانينات
والتسعينات الهجرية ص��رف امل�ع��اش��ات وامل�س��اع��دات نق ًدا
ثم عدلت و أصبحت تصرف بواسطة شيكات للمستفيدين
على م��دار السنة وفقاً خلطة ميدانية تسمى خطة البحث
والصرف امليداني والتي تستمر قرابة ( )8أشهر من العام
الهجري يتخللها قيام املستفيد واملستفيدة بدور الوسيط بني
الضمان االجتماعي واألجهزة احلكومية األخرى مثل (احملاكم
 ،واألح ��وال املدنية  ،واجل���وازات ،والقطاعات األخ��رى ذات
العالقة) إلحضار املستندات املطلوبة كي تثبت أو تنفي أحقيته
األمر الذي تتحمل معه هذه الفئة من املستفيدين عناء التردد
واملراجعة في تقدمي املستندات مما يرهق فكره وبدنه وجيبه
اخلالي كما أن الضمان االجتماعي في السابق ك��ان يدعم
املشاريع الصغيرة مثل تربية الدواجن واحلرف املهنية واستمـر
هذا األمر حتى بداية عام  1400هـ حيث بـدأ مـنهج متابعة
هذه املشروعــات يتضـاءل حتى أوقف في بداية عام 1405هـ
وانحصرت مهمة الضمان االجتماعي في صرف املعاشات و
املساعدات املالية و النقدية فقط  ,ومن منطلق حرص حكومة
خادم احلرمني الشريفني – يحفظه الله – عـلى تأمـني احلياة
املســتقرة لـجميع املواطنــني ومسـاعدة الفئـات احملتــاجة الـتي
طــالها الفقر والعوز وبخاصة شرائح األيتام واألرام��ل وكبار
السن والعاجزون وتأمني احلد األدنى من الدخل الذي يضمن
لهم العيش الكرمي فقد أوج��دت الضمان االجتماعي الذي
يستند على أحكام الشريعة اإلسالمية وبخاصة جباية الزكاة
وصرفها في مصــارفها الشـرعية و أناطت احلكــومة الرشيدة
بوزارة الشؤون االجتماعية ممثلة في وكالة الضمان االجتماعي
مسئوليه التعرف على احل��االت احملتاجة ودراستها وصرف
املعاشات واملساعدات لها.
وكـان الب��د لقيامهـا بتلك املهمـات اجلسيمة أن يوجد نظام
شامل يحكم العالقة بني (الضمان االجتماعي) مقدم اخلدمة
وبني (املستفيدين) من املواطنني يكون مرجعا ً للطرفني و بياناً
وتعريفاً واستجابة لذلك صدر (نظام الضمان االجتماعي)
اجلديد باملرسوم امللكي رقم م 45/و تاريخ  1427/7/7هـ ،
ونظراً ملا لوحظ من صعوبة في احلصول على املعلومة الدقيقة
و مل��ا يعانيه املستفيدين م��ن جهد ومشـقة م��ن أج��ل تقـدمي
املستنـدات الـتي تثبـت أو تنفـي أحقيته فقـد قــامت الــوزارة
مـمثلـه بوكــالــة الضمان االجتماعي بتوقيع اتفاقية مع شركة
العلم ألمن املعلومات تخولها باحلصول على معلومة السجل
املدني مما حقق للمستفيد واملستفيدة اجل��ودة في األداء و
توفير اجلهد وال��وق��ت وامل��ال و دون تدخل بشري حيث يتم
البحث آلياً عند نهاية كل شهر هجري ,أما مكاتب و وحدات
الضمان االجتماعي التي تقدم اخلدمة للمستحقني فعددها
( )99مكتباً ووحدة ضمانية .

< م��ا ه��ي األه���داف الرئيسية التي تسعون
لتحقيقها؟
<< وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بوكالة الضمان االجتماعي
جعلت من أهم أهدافها بان يكون الضمان االجتماعي (عائل
من ال عائل ل��ه) من املستحقني كما تهدف إل��ى الوصول إلى
احملتاج وباألخص احملتاج املتعفف حتت شعار (البحث بالستر
والصرف باليسر).
< ما أهم اآلليات التي تستخدم لتحقيق األهداف؟
<< تقوم الوزارة ممثلة بوكالة الضمان االجتماعي ببذل اجلهود
من أج��ل خدمة املواطنني وذل��ك من خ�لال التعاون مع اجلهات
احلكومية و األهلية مثل (ال�س�ج��ون ،وجمعية حقوق اإلنسان،
واجلمعيات اخليرية و اجلمعية الوطنية لرعاية األسر السعودية
ب ��اخل ��ارج وال �ص �ن��دوق اخل �ي��ري االج �ت �م��اع��ي) م��ن أج ��ل تقدمي
اخلدمة حتت شعار (نصل للمستفيد ب��دال من أن يصل ألينا)
كذلك الوصول إلى احملتاج املتعفف من خالل التعاون مع اجلهات
احلكومية واألهلية ذات العالقة للتعرف على احملتاجني كاملدارس
واملستشفيات وامل��راك��ز االجتماعية ,إضافة إل��ى خطط البحث
امليداني السنوي .
< ما هي المدة الزمنية التي يحتاجها طالب
الضمان االجتماعي حتى تتم الموافقة
والصرف له ؟
<< امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة ال �ت��ي يحتاجها ط��ال��ب الضمان
االجتماعي شهرين من تاريخ تقدمه بطلب اخلدمة في حال
عدم وجود مانع نظامي .
< ما هي شروط الحصول على المساعدة ؟
<< نصت امل��ادة الثالثة عشر من نظام الضمان االجتماعي
انه للوزير أو من يفوضه صرف مساعدات نقدية مقطوعة
للحاالت التي ي��رى استحقاقها للمساعدة على أال تتجاوز
ثالثني أل��ف ري��ال لكل حالة  ,وينظر عند ص��رف املساعدة
إلى وضع املتقدم االجتماعي وعدد أفراد أسرته ويقارن ذلك
بوضعه االقتصادي كما ينظر إلى وضعه الصحي والسكني
وذلك ببحث احلالة ميدانياً .
< ما هي الفئات التي يغطيها الضمان االجتماعي
وكم عدد الذين استفادوا من الضمان ؟
<< ي��خ��دم ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ال��ف��ئ��ات ال��ت��ال��ي��ة  :األيتام
وال��ع��اج��زون ع��ن العمل ع��ج��زاً كلياً م��ن بلغ س��ن الشيخوخة
وال��ن��س��اء ال�لات��ي ال ع��ائ��ل لهن واألس���ر غير امل��ع��ول��ة وحتدد
ال�لائ��ح��ة ش���روط استحقاقهم واإلج�����راءات ال�لازم��ة ويجوز
إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح
من الوزير وقد بلغ عدد املستفيدين من الضمان االجتماعي
( )727.993سبعمائة وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثالثة
وتسعني حالة.
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حـوار
< كيف تتعاملون مع شكاوي المستفيدين الذين
يجدون معاناة لدى مكاتب الضمان ؟
<< ي��وج��د إدارة مختصة ل��ذل��ك وه��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة لشؤون
املستفيدين من مهامها استقبال شكاوي املواطنني واملستفيدين
أيضاً هناك العديد من القنوات لتلقي الشكاوي منها الهاتف
املجاني وكذلك البوابة االلكترونية وأي�ض�اً البريد االلكتروني
اخلاص بوكيل ال��وزارة إضافة للبريد االلكتروني اخلاص مبدير
عام شؤون املستفيدين وفور تلقي الشكوى يتم االستعالم عن طريق
نظام احلاسب اآللي فإن كان باإلمكان إنهاء األمر من الوكالة مت
ذلك أو يتم احلصول على بيانات مقدم الشكوى ووسيلة اتصال به
ويخاطب املكتب املعني بالشكوى لالستفسار والتحقق من صحة
الشكوى ويتم معاجلتها فوراً وإبالغ مقدمها مبا مت من املراسالت
عن طريق البريد االلكتروني .

ال ندعي الكمال وإنما أرى
أن الجهود المبذولة لحل
المشكالت كافية.

< هل يتم تقييم المستفيدين من الضمان
االجتماعي لمعرفة المستحق من غيره ؟
<< يتم التأكد من استحقاق املتقدم بطلب اخلدمة أو املستفيد
من خالل الربط اآللي مع اجلهات ذات العالقة (األحوال املدنية,
اجلوازات  ,املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ,املؤسسة العامة
للتقاعد ,اخلدمة املدنية) وذلك عند البحث اآللي الشهري بحيث
يستبعد من يتضح وجود مانع نظامي لعدم استحقاقه.
< كيف تقيمون مشاركات ومساهمات القطاع
الخاص ؟
<< اإلجابة نوجزها باالتي :تسعى وزارة الشؤون االجتماعية
ممثله بوكالة الضمان االجتماعي إلى تفعيل الشراكة االجتماعية
مع القطاع اخلاص من خالل التعاون في دعم برامج في مجاالت
املسؤولية االجتماعية وذلك من اجل تفعيل دور القطاع اخلاص
لتقدمي ما ميكن ملستفيدي الضمان االجتماعي حيث توصلت
وكالة الضمان االجتماعي إلى مجموعه من الشراكات:
•الشراكة مع مصرف الراجحي  .من خالل تقدمي مجموعه
من اخل��دم��ات س��واء املصرفية ملا يقارب سبعمائة وسبعني
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ألف أس��ره أو التأهيل والتدريب ملا يقارب(  ) 80مستفيد
ومستفيدة منتهية بالتوظيف.
•ال�ش��راك��ة م��ع بنك س��اب  .حيث دع��م البنك م��ا ي�ق��ارب 18
مستفيد ومستفيدة في مشروع معاصر السمسم مبنطقة
محايل عسير .
•الشراكة مع بنك اجلزيرة .حيث العمل ج��اري لدعم البنك
ما يقارب ( ) 50مستفيد ومستفيدة في مشاريع السدو في
منطقة اجلوف و احلدود الشمالية.
كما نطمح إلى إيجاد العديد من الشراكات االجتماعية التي من
شأنها حتسني عوائد هذه الفئة الغالية على املجتمع .
< ما هي اإلج��راءات الحديثة التي اتخذت لصرف
الضمان االجتماعي ؟
<< يتم االعتماد في صرف معاشات الضمان االجتماعي على
البحث اآللي الشهري الذي من خالله يتحدد استحقاق املستفيد
أو املستفيدة ومن ثم إيداع املبالغ في احلساب اخلاص باملستفيدين
من خالل مصرف الراجحي عن طريق بطاقات الصرف اآللي ,
كما انه من اإلج��راءات اجلديدة التي ساهمت في التسهيل على
املستفيدين إلغاء الشيكات وإيداع مبالغ املساعدات املقطوعة في
حساباتهم البنكية مباشرة َ.
< عملية الصرف اآللي للمستفيدين من الضمان
االجتماعي كيف ترون التجربة ؟
<< حيث ب��دأ الصرف ضمن إستراتيجية التطوير في أعمال
وكالة ال��وزارة لشؤون الضمان االجتماعي عام 1427ه�ـ ( 2006
م ) وبالتحديد ف��ي 1427/1/1ه � � �ـ وم�ن��ذ ذل��ك ال�ت��اري��خ وحتى
1432/5/1ه� � �ـ ك��ان��ت النتائج ال�ت��ي يتم استخدامها سنوياً من
واقع تتبع نتائج وتقارير إج��راءات البحث الشهري تعطي مؤشر
واضح بأننا قد حققنا نسبة جناح وصلت إلى أكثر من  %93ولله
احلمد ما هو قائم حتى اآلن يُعتبر تنفيذه على مرحلتني املرحلة
األولى متت بالصرف اآللي لالستحقاقات الشهرية وليصل عدد
املستفيدين ( )727.993سبعمائة وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة
وثالثة وتسعني حالة واملرحلة الثانية التي بدأت في أواخر عام
2010م تضمنت التحول الكامل ضمن مشروع اإليداع اآللي لكافة
خدمات الوكالة في حسابات مستفيدي تلك اخلدمات .
< هل فع ً
ال تزورون األسر المتعففة في منازلهم
بدون أن يقدموا إليكم طلب ًا للضمان االجتماعي
وكيف تتعرفون عليهم ؟
<< يتم التعرف على األسر املتعففة من خالل اجلهات احلكومية
و األهلية ذات العالقة مثل املدارس و املستشفيات وأئمة املساجد
واجلمعيات اخليرية وامل��راك��ز االجتماعية وأص��دق��اء الضمان
االجتماعي ,وبعد التعرف عليهم يتم التنسيق معهم من اجل بحثهم
حتت شعار( :نصل للمستفيد ب��دالً أن يصل إلينا) و (نبحثهم
بالستر ونصرف لهم باليسر ).

< هل ترى أن الجهود المبذولة لحل المشكالت
كافية ؟
<< ال ندعي الكمال وإمن��ا أرى أنها كافية وإن كان هناك عدم
رضى في بعض اخلدمات املقدمة والتي أرى أن سببها عدم وجود
ربط آلي مع عدة قطاعات حكومية قد تؤثر أحياناً في متابعة
الشكاوي والتأكد من أحقية مقدميها حيث نضطر للمكاتبات
الورقية والتي تتأخر إجابتها .
< ما هي المشاريع األكثر إلحاحا المطروحة أالن؟
<< يرتكز عمل إدارة املشاريع اإلنتاجية بوكالة الضمان االجتماعي
على دع��م األس��ر الضمانية م��ن خ�لال  99مكتباً منتشرة في
جميع أنحاء اململكة حيث تقوم بدعم أي مشروع ناجح يتقدم به
مستفيدي ومستفيدات الضمان االجتماعي أو احد من مرافقيهم

نقوم ببذل الجهود من أجل خدمة
المواطنين تحت شعار (نصل
للمستفيد بدال من أن يصل ألينا)

< هل من كلمة أخيره ؟
<< من منطلق حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني ـ يحفظه
الله ـ على تأمني احل�ي��اة املستقرة جلميع املواطنني ومساعدة
الفئات احملتاجة التي طالها الفقر والعوز وبخاصة شرائح األيتام
واألرامل وكبار السن والعاجزين وتأمني احلد األدنى من الدخل
الذي يضمن لهم العيش الكرمي فقد أوجدت الضمان االجتماعي
الذي يستند على أحكام الشريعة اإلسالمية وبخاصة جباية الزكاة
وصرفها في مصارفها الشرعية ،وقد أناطت احلكومة الرشيدة
ب��وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية ممثلة بوكالة الضمان االجتماعي
مسئولية ال�ت�ع��رف على احل ��االت احمل�ت��اج��ة ودراس �ت �ه��ا وصرف
املعاشات واملساعدات لها  ،لذا أُهيب بكافة اجلهات ذات العالقة
بالتعاون مع وكالة الضمان االجتماعي في تسهيل عملية الوصول
إلى احملتاجني املتعففني والذين غير قادرين على الوصول إلى
الضمان االجتماعي علماً أننا ف��ي وك��ال��ة الضمان االجتماعي
هيئنا كافة السبل من خالل مكاتب الضمان املنتشرة وعددها
( 99مكتباً) في كافة أنحاء اململكة وكذلك هناك موقع الوكالة
( )www.mosa-d.gov.saوالهاتف املجاني 8001222777
وأيضاً يتم استقبال بعض احلاالت التي تواجه مشكلة في التقدمي
أو الصرف بشكل يومي في مقر الوكالة من الساعة الثانية عشر
والنصف ظهراً لالستماع لشكواهم أو انتقادهم ومحاولة تالفي
أوجه اخللل أو القصور إن حصلت ال سمح الله  ،وفي ختام هذا
احلوار أشكر القائمني على حترير نشرة مصلحة الزكاة والدخل
إلتاحتهم لي الفرصة للتحدث عن ما يقدمه الضمان االجتماعي
من خدمات وبرامج ومشروعات ملستفيدي ومستفيدات الضمان
االجتماعي.

من األبناء والبنات بحد أعلى مقداره ( )30000ثالثون ألف ريال
حيث بدأ العمل في هذا املجال في عام 1428هـ وتقدم ما
يقارب ( )1180ألف ومائة وثمانني مشروع إنتاجي جميعها
مت دعمها من قبل وكالة الضمان االجتماعي حيث أن
سياسة الدعم ترتكز على دعم أي مشروع من شأنه
حتسني مدخوالت املستفيدين من الضمان بكافة
أنواعها سواء املشاريع من داخل املنزل أو خارجه
على سبيل املثال :
اخلياطة والتفصيل  -املشاغل النسائية  -التغليف
واملشغوالت اليدويــة  -الطبخ املنزلي  -الطبـاعة
والنسخ  -الغــزل والنسيج  -تربيــة املواشــي
 املعمــول والبخــور  -بيع اللــوازم النســــائية -كوفي شوب.
باإلضافة إلى املشاريع اجلماعية كـ مشروع صيادي
األس�م��اك بالقحمه وم�ش��روع ال�س��واك أم��ام احلرم
املكي الشريف وم�ش��روع معاصر السمسم واخلوص
مبحايل عسير.
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مهارات

كيف تستمتع بحياتك الوظيفية؟
عبدا لله محمد العتيبي
فرع املصلحة بالطائف
الكثير من الناس ال يشعرون بمتعة في مجال عملهم  ،ويبدو ذلك واضح ًا من خالل ظاهرة الهروب والتأخر والغياب
وتعطيل المرجعين وغير ذلك من األسباب التي تدل على وعي ناقص بطبيعة الحياة العملية..
ً
لكن كيف ّ
بدال من كونه
حتول عملك إلى مصدر للمتعة
مصدر ًا لأللم ؟
في البداية عليك أخي املوظف أن تذ ّكر نفسك دائماً
وخصوصا عند االستيقاظ للعمل بأنك في نعمة كبيرة,
وتستشعر نعمة حصولك على عمل فكثير من الناس ال يجدون
عم ً
ال بسهولة في هذا الزمن  ،وأن تقارن نفسك مبن هو أقل
ً
منك ولم يجد عمال أو يعمل في وظيفة أقل من شهادته أو براتب
ضعيف  ،فتذكر نعمة الله عليك وحتمده وتشكره وه��ذا أدعى
النشراح الصدر وحصول الطمأنينة وراحة البال..

1

نالحظ في مجال الوظائف حدوث شحناء بني الزمالء،
فهذا يكره زميله  ،والثاني يرى أنه يقوم بجهد يفوق
زميله  ،وأن فالناً يحصل على تقدير أكثر منه  ،وأنه تعب بشكل
أكثر من غيره وال يجد التقدير ،فتبدأ املشاعر السلبية تتسرب
بسهولة إلى النفس ويحصل اإلحباط والضجر وضيق الصدر
 ،لهذا يجب عليك أيها امل��وظ��ف أن حت��اول أن حت��ب زمال َءك
أكثر وتعتبرهم أسرتك الثانية وتتعامل معهم مبزيد من التسامح
واحل��ب وثق متاماً أن ما تزرعه حتصده وكل ما تعطيه للناس
ينعكس إيجاباً عليك وإن احتاج ذلك أحيانا لبعض الوقت حتى
يؤتي ثماره ..

2

ال تكثر من املالحظات واملقارنات في مجال عملك ،ركز
في عملك فقط  ،لديك عدد ساعات ركز على استغاللها
حتى لو الحظت أن أحداً يحاول استغالل نشاطك فال تقلق فإن
كنت تستطيع املساعدة وال يسبب ذلك ضغطاً فاحتسب األجر وأنت
بذلك تكسب العديد في صفك وسينتظر الزمالء أق��رب فرصة
لير ّدوا إليك جميلك ،فعامل الناس باحلسنى وكن اإلنسان الذي
يضيء بوجوده مكان العمل والذي يحبه زمالؤه ويسعدون بوجوده،
وإن التزمت بذلك فستجد أن الوقت مير بسرعة الفتة وأنك تستمتع
بعملك أكثر وتزداد نضجاً وراحة وخبرة  ،عكس ذلك املهمل الذي
يتهرب من عمله فتجده ينظر إلى الوقت في كل دقيقة ومي ّر عليه

3
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اليوم ثقي ً
ال بطيئاً ألنه ال يقوم بعمله على أكمل وجه,,
سوف جتد في مجال العمل أصنافاً شتى من الناس
وسوف تسمع نصائح سلبية ال َه َّم ألصحابها إال جعلك
تنحرف عن الطريق الصحيح ،مثل ال تكترث ،جتاهل ،العمر ينتهي
والعمل ال ينتهي( ،خليها بكره) ،غيرك سوف يخدمه( ,تبي ترتاح)
العب وال تظهر جديتك وإلى غير ذلك من النصائح التي تعكس
نظرة ضيقة للحياة العملية  ،فأنت في النهاية تخلص وتتعامل
مع الله الكرمي الرزاق الذي يراك ويرى إخالصك وحبك للعمل
وحني تخلص في عملك فأنت تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه
النعمة التي أعطاك إياها وتظهر تقديرك لها  ،فانتظر الثواب
واألجر الكبير ،من أكرم األكرمني وخير الرازقني.

4

5

احرص على االلتزام بساعات العمل فإن كنت ترى أن
 8و  9ساعات كثيرة فهناك من يعمل  18ساعة يومياً
وبراتب قد ال يصل إلى نصف راتبك ،ومغترب عن بالده ،مثال
بسيط عامل النظافة ومن يعمل في مهن ذات شأن منخفض وكل
ذلك لكي يحصل على لقمة العيش  ،فاحمد الله سبحانه وتعالى
وضع في اعتبارك أن هذه الساعات محسوبة عليك وهي التي
تأخذ مقابلها راتبك ،وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يبتلي من
يقصر في عمله بالهموم واألحزان ويكافئ من يخلص في عمله
ويعطيه حقه ،فال تدع للشيطان مدخ ً
ال وال تترك لنفسك هواها،
فلو أعطيت لنفسك هواها فحتى لو كان الدوام ساعة واحدة فلن
تستطيع إكمالها..
تذكر أن النفوس مختلفة في مجال العمل وقد جتد من
يكره جناحك فيحاول إزعاجك ،فال تلق له باالً ،فكل ما
عليك أن تركز في عملك فقط ،وتذكر أن املكر السيئ ال يحيق إال
بأهله ،وردد دائماً “وأفوض أمري إلى الله إن الله بصي ٌر بالعباد“

6
7

ال تنس أن تصلي الفجر في جماعة وفي الصف األول
فإن في ذلك بركة عظيمة فتبدأ نهارك نشيطاً طائعاً،

وس��وف تالحظ أن تعامل زم�لائ��ك ق��د اختلف وتشعر بسكينة
وطمأنينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “من صلى الفجر
في جماعة فهو في ذ ّمة الله“
ال تكثر التفكير في اإلج ��ازات واالع �ت��ذارات ،بل ركز
باستمرار على سعادتك في عملك ،فإنك لو أخذت
إج��ازة عام كامل فسوف تعود إلى العمل وأنت ترغب في إجازة
أخرى ،فهذه هي النفس كما تع ّودها تعتاد ،ولكن دع إجازاتك في
األوقات التي تشعر فيها فع ً
ال أنك بحاجة لتجديد نشاطك..

8
9

كما تعامل الناس سوف يعاملك الله ،فإن كان عملك
يلزمك التعامل مع املراجعني وأصحاب احلاجات وقمت

بتعطيلهم والتراخي في خدمتهم فال تستغرب إن وج��دت أمور
حياتك معطلة وتسير بصعوبة  ،فضع نفسك مكانهم وتخ ّيل لو
كنت مراجعاً ومحتاجاً للخدمة مثلهم ..عامل الناس كما حتب
أن يعاملوك  ،وال تنس أن خدمة ال�ن��اس لها أج��ر عظيم عند
الله فقابلهم بابتسامة وأخالق عالية تعكس سم ّو نفسك وحسن
عبادتك لربك.
كل إنسان ال يحمل هدفاً
محدداً سوف يشعر مبلل سريع
ّ
ألن روح التحدي داخله خامدة ،فإن كنت معلماً فاحرص
أن تكون أفضل معلم في مادتك ،وإن كنت موظفاً فاحرص أن
تكون أكفأ ّ
يصب في نهايته
موظف في مهنتك  ،واجعل كل ذلك
ّ
إلى رضا الله سبحانه وتعالى..

10
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اللجنة االستئنافية الضريبيّة

تؤيّد قرارا بعدم تو ُّجب غرامة التأخير
على فرق الضريبة لـ  5أعوام

36

اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية في يوم اإلثنين الموافق  1429/6/5هـ ،وذلك للنظر في االستئناف المقدم
من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قراري لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم ( )5ورقم
( )6لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) لألعوام من 1995م حتى 2000م.
ودرس��ت اللجنة القرار االبتدائي المستأنف ،وما جاء بمذكرة االستئناف المقدمة من المصلحة ،ومراجعة ما تم
تقديمه من مستندات ،في ضوء األنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
من الناحية الشكلية ،أخطرت جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية
الضريبية الثانية املصلحة بنسخة من قراريها رقم ( )5ورقم ()6
لعام 1427هـ مبوجب اخلطابني رقم ( )2/56ورقم ( )2/57وتاريخ
1427/5/3هـ ،وقدمت املصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )3/1425وتاريخ 1427/5/14هـ  .وبذلك يكون االستئناف
املقدم من املصلحة مقبوالً من الناحية الشكلية لتقدميه من ذي
صفة خالل املهلة النظامية ،مستوفياً الشروط املنصوص عليها
في الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
ومن الناحية املوضوعية :أوالً :فتح الربط لألعوام من 1995م
حتى 1999م:
ً
قضى القرار االبتدائي رقم ( )5في البند (ثانيا )1/منه بتأييد
اعتراض الشركة على فتح الربط لألعوام من 1995م حتى 1999م
طبقاً حليثيات القرار.
واستأنفت املصلحة ه��ذا البند م��ن ال��ق��رار ف��ذك��رت أن اللجنة
االبتدائية في قرارها رقم ( )5لعام 1427هـ قضت بتأييد الشركة
في عدم فتح الربط عن األع��وام من 1995م حتى 1999م على
أساس أن الشركة قدمت االتفاقيات وقامت املصلحة بدراستها
وفحصها لعامي 1986م1987 ،م واقتنعت بعدم إخ��ض��اع تلك
النفقات للضريبة وأص���درت ربطاً معدالً واستمرت على ذلك
للسنوات التالية ،مما أدى إلى استقرار الوضع الضريبي للشركة
عن تلك السنوات ،والعدول عن ذلك ي��ؤدي إلى عدم الثقة في
األجهزة احلكومية وقراراتها  .وترى املصلحة أن اخلطأ في تطبيق
األنظمة ومنها النظام الضريبي هو أمر وارد وال يعتد باخلطأ في
تطبيق النظام والتعليمات النظامية كحجة الستمراره ،وألجل ذلك
صدر القرار الوزاري رقم ( )2555وتاريخ 1417/10/19هـ ،حيث
قضى في البند (ثانياً )1/بأنه يحق للمصلحة إعادة فتح الربط
النهائي خالل خمس سنوات من تاريخ حصول املكلف على شهادة
نهائية ،نتيجة لقبول املكلف أو باستنفاذه كافة طرق االعتراض
أيهما أبعد ،وذلك في حالة الربط بخالف املستحق نتيجة خطأ
في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات.
وحيث أن املكلف حصل على الشهادة النهائية للسنوات من 1995م
حتى 1998م بتاريخ 1424/3/19هـ ،كما أن ربط عام  1999صدر
بتاريخ 1425/6/2ه������ـ ،وح��ي��ث إن رب��ط املصلحة اإلض��اف��ي على
املبالغ املدفوعة للجهة غير املقيمة صدر برقم ( )12/4602وتاريخ
1425/10/15ه��ـ فيكون الربط املعترض عليه قد مت خالل خمس
سنوات في ظل هذه التعليمات النظامية النافذة ،وقد تأيد إجراء
املصلحة في فتح الربط بعدة ق��رارات استئنافية منها على سبيل
املثال القرار رق��م ( )645لعام 1427ه���ـ .ولذلك تطالب املصلحة

بإلغاء القرار االبتدائي الذي قضى بعدم أحقية املصلحة في فتح
الربط على تلك السنوات .وبعد اطالع املكلف على مذكرة االستئناف
املقدمة من املصلحة أفاد مبذكرته املؤرخة في 1428/6/18هـ بأن
املصلحة احتسبت ضريبة أرباح تقديرية على أساس ربح تقديري
بنسبة  20ف��ي امل��ائ��ة على تعويضات تكاليف ال��روات��ب ملوظفي
(املكلف) املدفوعة إلى الشركة غير املقيمة للسنوات من  1995إلى
 1999في الربط املعدل  .مع أنه سبق لها اعتماد تكاليف الرواتب
هذه كتكاليف فعلية دون إخضاعها لضريبة األرباح التقديرية في
الربوط األصلية ،ومتثل التعويضات املدفوعة إلى الشركة املذكورة
أع�لاه روات��ب وأج��وراً دفعت إلى بعض موظفي (املكلف) املنتدبني
من قبل الشركة غير املقيمة ،وأن املبلغ املدفوع لها ميثل تعويضاً
لرواتب وأجور هؤالء املوظفني ،وجميع هؤالء املوظفني كان مقرهم
في اململكة العربية السعودية وهم موظفون لدى (املكلف) ومسجلون
لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .ولذلك فإن املبلغ املتعلق
بتعويض رواتب وأجور هؤالء املوظفني يجب أال يخضع لضريبة األرباح
التقديرية ،كما أن املصلحة قد أثارت نفس املوضوع بالنسبة للعامني
1986م و1987م حيث احتسبت املصلحة ضريبة أرباح تقديرية على
أساس أرباح تقديرية بنسبة  15في املائة .وقد اعترضت الشركة
على ربوط املصلحة وقدمت جميع املستندات املؤيدة التي تثبت أن
املبلغ املدفوع إلى الشركة غير املقيمة ميثل تعويضاً لرواتب وأجور
املوظفني لدى (املكلف) .وقد قبلت املصلحة ذلك وأص��درت ربطاً
معدالً ألغت به الربط األصلي الذي تضمن احتساب ضريبة األرباح
التقديرية على املبالغ املدفوعة إلى الشركة غير املقيمة على أساس
أرباح تقديرية بنسبة  15في املائة ,وبنا ًء على ذلك قدمت الشركة
إقراراتها النهائية جلميع السنوات مبا في ذلك السنوات 1995م إلى
1999م على نفس املبدأ وبدون احتساب أي ضريبة أرباح تقديرية.
وبعد دراسة تامة وشاملة لإلقرارات املقدمة أجرت املصلحة الربط
النهائي للسنوات 1995م إلى 1999م متشياً مع الربط املعدل لعامي
1986م و1987م ،إال أنه بعد إصدار الربوط النهائية على السنوات
1995م إلى 1999م طلبت املصلحة بعض املعلومات اإلضافية بشأن
عام 2000م وقامت الشركة بتقدمي تلك املعلومات للمصلحة حسب
األصول .وقد فهمت املصلحة من خالل املعلومات املقدمة بشأن عام
2000م أن املبلغ املدفوع إلى الشركة غير املقيمة يجب أن يخضع
لضريبة األرب��اح التقديرية .ولذلك أصدرت ربطا معدال للسنوات
املنتهية ف��ي  31ديسمبر 1995م إل��ى 1999م متضمناً احتساب
ضريبة إضافية وغرامة تأخير بواقع ( )1.236.778رياالً ,وأضاف
املكلف أن الفقرة ( )1من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم 2555
تنص على أنه «يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في احلاالت
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التالية خالل خمس سنوات من تاريخ حصول املكلف على شهادة
نهائية نتيجة لقبول املكلف أو باستنفاذه كافة ط��رق االعتراض
أيهما أبعد  -ومنها الربط بخالف املستحق نتيجة خطأ في تطبيق
النصوص النظامية أو التعليمات».
ويرى املكلف أن هذه الفقرة تنطبق على احلاالت التي تخطئ فيها
املصلحة في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات .ويالحظ
أن الفقرة املذكورة ال تنطبق على هذه احلالة وذلك أنه لم يكن
هناك خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات املتعلقة
بعدم فرض ضريبة أرباح تقديرية على تعويض الرواتب واألجور.
وف��ي ض��وء ما تقدم ف��إن ما احتجت به املصلحة من أن الفقرة
( )1من املادة ثانياً من القرار الوزاري رقم  2555جتيز لها إعادة
فتح رب��وط السنوات السابقة التي أصبحت نهائية ليس لها أي
مبررات ،كما يالحظ أن املوضوع قيد املناقشة لم يكن خط ًأ في
تطبيق النظام ،بل إنه في الواقع يتعلق بتفسير املصلحة لألنظمة
التي تتناقض مع تفسيرها للسنتني 1986م و1987م ،كما أن كافة
املعلومات والتوضيحات املطلوبة كانت متوفرة ل��دى املصلحة،
وقامت املصلحة بعد دراس��ة تامة لتلك املعلومات والتوضيحات
بإجراء الربط على السنوات 1995م إلى 1999م ،ويود (املكلف)
أن يلفت انتباه اللجنة إلى أن القرار ال��وزاري رقم  2555املؤرخ
في 1417/10/19هـ ميثل توجيهات عامة بشأن إعادة فتح الربط
ال��ذي أصبح نهائياً ،والفقرة ( )1من البند (ثانياً) من القـرار
ال تنطبق على القضية الراهنة ألن��ه مت تزويد املصلحة بجميع
املعلومات ودرستها املصلحة قبل إج��راء الربط املعدل ولم يكن
هناك أي خطأ في تطبيق النصوص والتعليمات النظامية ،وما
ينطبق على حال الشركة هو الفقرة الثالثة من القرار الوزاري التي
تنص على أنه «ال يحق للمصلحة إع��ادة فتح الربط النهائي في
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احلاالت التي ال حتكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة
ومتت معاجلتها بطريقة أثرت على الوعاء الزكوي أو الضريبي
للمكلف بعد أن تناولتها املصلحة بالتحليل واالستفسار واملناقشة
قبل قيامها بإجراء الربط النهائي» .وفي ضوء املراجعة والدراسة
الشاملة السابقة التي أجرتها املصلحة للمعلومات املقدمة إليها
واستناداً إلى الفقرة ( )3من القرار ال��وزاري املذكور أعاله ،ترى
الشركة أنه ليس لدى املصلحة صالحية بإعادة فتح الربط النهائي
للسنوات 1995م إل��ى 1999م ،مسترشدة ب��ع��دد م��ن القرارات
االبتدائية واالستئنافية الصادرة في ح��االت مماثلة ومنها على
سبيل املثال قرار اللجنة االبتدائية رقم ( )50لعام 1401هـ وقرار
اللجنة االستئنافية رقم ( )306لعام 1411هـ وقرار اللجنة االبتدائية
رقم ( )17لعام 1417هـ وقرارا اللجنة االستئنافية رقم ( )91للسنة
القضائية الرابعة والعشرين ،ورقم ( )23للسنة القضائية اخلامسة
والعشرين وقرار اللجنة االبتدائية رقم ( )5لعام 1427هـ.
وأضاف املكلف قائ ً
ال إنه دون اإلخالل باملواقف املذكورة أعاله فإن
اإلجراء املتبع من قبل املصلحة خالل السنوات موضوع املناقشة
هو ربط الضريبة على اجلهات غير املقيمة مقابل اخلدمات املؤداة
داخل اململكة على أساس ربح تقديري بنسبة  15في املائة ،إال أنها
في حالة (املكلف) وبخالف اإلج��راء املتبع مع املكلفني اآلخرين
قامت بزيادة نسبة الربح التقديري من  15في املائة إلى  20في
امل��ائ��ة ،دون أن يصدر من املصلحة حتى ه��ذا التاريخ تعليمات
جلميع املكلفني أو أي إشعار محدد للمكلف يفيد أن املصلحة
تنوي ربط الضريبة على اجلهات غير املقيمة على أساس أرباح
تقديرية بنسبة  20في املائة ،ويقتضي اإلنصاف أن يتم تطبيق
األنظمة ،أو حتى تفسيراتها ،من تاريخ إبالغها لألطراف املعنيـة
وليس بأثر رجعي ودومن��ا أي إشعار ،واملفهوم لدى (املكلف) أن

ك ً
ال من املصلحة وجلان االعتراض االبتدائية واللجنة االستئنافية
ً
قد حكمت دوما لصالح تطبيق األنظمة اجلديدة وتفسيراتها من
تاريخ صدورها وليس بأثر رجعي ،ومن املعلوم أنه يتم االتفاق
على أسعار البيع أو ال��ش��راء بعد أن تؤخذ في االعتبار جميع
القوانني واألنظمة املعنية املط ّبقة في وقت ما ،ذلك أن أي جهة
من اجلهات لن توافق على توريد أو شراء أي منتجات ال ميكن
حتديد أسعارها بدرجة معقولة من الدقة ،وعلى سبيل املثال فإن
الرازي على علم بالتعرفة اجلمركية السعودية ،ولو لم يكن األمر
كذلك ملا متكنت الشركة من عرض أسعار بيع للعديد من املنتجات
املصنعة واملبيعة من قبل (املكلف) ،وفي ضوء القرار الوزاري رقم
 2555والقرارات املتعددة الصادرة عن جلان االعتراض االبتدائية
واللجنة االستئنافية املستشهد بها أعاله ،تعتقد الرازي أنه ليس
هناك ما يبرر للمصلحة إعادة فتح الربوط التي أصبحت نهائية.
وقدمت الشركة رفق خطابها املؤرخ في 1428/9/18هـ بنا ًء على
طلب اللجنة نسخة من القوائم املالية للسنوات من 1995م حتى
2000م ونسخة من االتفاقية املبرمة بني (املكلف) والشركة غير
املقيمة ،مؤكدة أن الشركة لم تقدم للمكلف أي خدمات غير تلك
املذكورة في االتفاقية.
بعد اط�لاع اللجنة على القرارين االبتدائيني ،وعلى االستئناف
املقدم ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،تبني لها أن محور
االستئناف يكمن في طلب املصلحة احتساب غرامة تأخير على
الضرائب الناجتة عن إخضاع املبالغ املدفوعة جلهات غير مقيمة
للضريبة تطبيقاً للمادة ( )15من النظام واملنشورين الدوريني رقم
( )3لعام 1379ه��ـ ورق��م ( )5لعام 1393ه��ـ باعتبار أن املوضوع
ليس محل خالف في وجهات النظر وإمنا هو أمر استقر العمل
عليه بإخضاع املبالغ املدفوعة جلهات غير مقيمة للضريبة ،في

حني يتمسك املكلف بعدم فرض غرامة التأخير وتأييد القرارين
االبتدائيني فيما قضيا به في هذا اخلصوص بحجة أن املسائل
التي جرى بحثها محل خالف بدليل تراجع املصلحة عن احتساب
ضريبة جهات غير مقيمة على املبالغ املدفوعة للشركة غير املقيمة
يتوجب فرض
عند الربط على عامي 1986م و1987م وبالتالي ال
ُّ
غرامة تأخير تطبيقاً للمادة ( )15من النظام واملنشورين الدوريني
رقم ( )3لعام 1379هـ ورقم ( )5لعام 1393هـ.
وترى اللجنة أن املبالغ التي دفعها املكلف للشركة مبوجب اتفاقية
اخل��دم��ات املوقعة ف��ي 1400/6/1ه����ـ وف��رض��ت املصلحة عليها
ضريبة جهات غير مقيمة لم يكن خضوعها للضريبة أمراً مستقراً
بدليل أن الربط األصلي الذي أجرته املصلحة على السنوات من
1995م حتى 1999م لم يتضمن احتساب هذه الضريبة مما يعني
أن هذا املوضوع محل خالف حقيقي في وجهات النظر بني املكلف
توجب غرامة التأخير على
واملصلحة ،وبالتالي ترى اللجنة عدم ُّ
فرق الضريبة الناجت عن ذلك ورفض استئناف املصلحة وتأييد
توجب غرامة التأخير
القرارين االبتدائيني فيما قضيا به بعدم ُّ
على فرق الضريبة لألعوام من 1995م حتى 2000م.
وقررت اللجنة قبول االستئناف املقدم من مصلحة الزكاة والدخل
على قراري جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية
رقم ( )5و ( )6لعام 1427هـ من الناحية الشكلية .وفي املوضوع
تأييد استئناف املصلحة بخضوع املبالغ املدفوعة جلهات غير
مقيمة للضريبة وفتح الربوط للسنوات من 1995م حتى 1999م،
وإلغاء القرار االبتدائي فيما قضى به في هذا اخلصوص ،ومت
رفض استئناف املصلحة وتأييد القرارين االبتدائيني فيما قضيا
توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة لألعوام من
به بعدم ُّ
1995م حتى 2000م.
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المملكة واليونان تو ّقعان اتّفاقيّة
لتجنّب االزدواج الضريبي
وقعت حكومتا المملكة واليونان اتّفاقية تج ّنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
ولمنع التهرب الضريبي ،نعرض في هذا العدد لقرائنا الكرام بنود االتفاقية كاملة وفيما يلي نص االتفاقية:
ً
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال  ،قد إتفقتا على ما يلي:
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«مدائن صالح» في المملكة العربية السعودية
المادة (األولى):
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية:
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني في إحدى الدولتني
املتعاقدتني أو في كلتيهما.
المادة (الثانية):
الضرائب التي تشملها االتفاقية:
 -1تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس
املال املفروضة ملصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو
اإلدارية أو سلطاتها احمللية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
 -2تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس املال جميع الضرائب
املفروضة على إجمالي الدخل ،وعلى إجمالي رأس املال ،أو على
عناصر الدخل أو عناصر رأس امل��ال مبا فيها الضرائب على
املكاسب الناجتة عن التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة أو غير
املنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس املال.
 -3الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:
< الزكاة.
< ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية»).
ب) بالنسبة إلى اجلمهورية اليونانية:

معبد اكروبوليس أثينا في اليونان
< الضريبة على الدخل وعلى رأس املال على األشخاص الطبيعيني.
< ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال��دخ��ل وع �ل��ى رأس امل ��ال ع�ل��ى األشخاص
القانونيني (املعنويني).
(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة اليونانية»).
 -4تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو
مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتني املتعاقدتني بعد تاريخ
توقيع هذه االتفاقية ،إضافة إلى الضرائب احلالية أو بدالً منها.
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتني املتعاقدتني السلطة األخرى
بالتغييرات اجلوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة):

تعريفات عامة:
 -1ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ) يعني مصطلح «اململكة العربية السعودية» إقليم اململكة العربية
السعودية ويشمل ذل��ك املناطق الواقعة خ��ارج امل�ي��اه اإلقليمية
التي متارس اململكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها
والطبقات الواقعة حتت التربة واملوارد الطبيعية حقوق السيادة
والوالية مبقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) تشمل ع�ب��ارة «اجل�م�ه��وري��ة اليونانية» أراض ��ي اجلمهورية
اليونانية ومياهها اإلقليمية وجزءاً من قاع البحر وطبقة األرض
الواقعة حتت سطح البحر األبيض املتوسط والتي متارس عليها
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اتفاقيـة
اجلمهورية اليونانية احلقوق السيادية ألغراض التنقيب عن أو
استخراج أو استغالل امل��وارد الطبيعية في تلك املناطق ،وفقاً
للقانون الدولي.
ج�ـ) تعني عبارتا «دول��ة متعاقدة» و «ال��دول��ة املتعاقدة األخرى»
اململكة العربية السعودية أو اجلمهورية اليونانية بحسب ما
يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح «شخص» أي ف��رد ،أو أي شركة وأي كيان
آخر من األشخاص مبا في ذلك الدولة وأقسامها اإلداري��ة أو
السلطات احمللية.
هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان
يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا «م�ش��روع تابع لدولة متعاقدة» و «م�ش��روع تابع
للدولة املتعاقدة األخ��رى» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم
بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة املتعاقدة األخرى.
ز) تعني عبارة «نقل دول��ي» أي نقل بسفينة أو طائرة ما عدا
احلاالت التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بني أماكن
تقع داخل الدولة املتعاقدة األخرى.
حـ) يعني مصطلح «مواطن»:
 -1أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
 -2أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك
الوضع من األنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح «السلطة املختصة»:
 -1بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية ،وزارة املالية وميثلها
وزير املالية أو ممثله املفوض.
 -2بالنسبة إلى اجلمهورية اليونانية وزير االقتصاد واملالية أو
ممثله املفوض.
 -2عند تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة
فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ،وما لم يقتض
سياق النص خالف ذلك ،يكون له املعنى نفسه في ذلك الوقت
مبوجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها
هذه االتفاقية ،ويرجح أي معنى طبقاً لألنظمة الضريبية املطبقة
لتلك ال��دول��ة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً
لألنظمة األخرى لتلك الدولة.
المادة (الرابعة):

الـمقيـم:
 -1ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة»
أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب
سكنه أو إقامته أو محل إدارت ��ه أو أي معيار آخ��ر ذي طبيعة
مماثلة .كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها اإلدارية
أو سلطاتها احمللية.
لكن ال تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك
الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو
رأس مال موجود فيها.
 -2عندما يكون فرد وفقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذه املادة مقيماً
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في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:
أ) يعد مقيماً فقط في ال��دول��ة املتعاقدة التي يتوافر له سكن
دائم بها ،فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتني املتعاقدتني
فيعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي تكون فيها عالقاته
الشخصية واالقتصادية أوثق (مركز املصالح «احليوية»).
ب) إذا لم يكن ممكناً حتديد الدولة املتعاقدة التي فيها مركز مصاحله
احليوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتني املتعاقدتني،
فيعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي فيها سكنه املعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتني املتعاقدتني أو لم يكن
له سكن معتاد في أي منهما ،يعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة
التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتني املتعاقدتني أو لم يكن مواطناً
في أي منهما ،تقوم السلطتان املختصتان في الدولتني املتعاقدتني
بتسوية املوضوع باالتفاق املشترك.
 -3عندما يكون شخص ما -غير الفرد -وفقاً ألحكام الفقرة ()1
من هذه املادة مقيماً في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإنه يعد مقيماً
فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة):

المنشأة الدائمة:
 -1ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة «املنشأة الدائمة» املقر الثابت
للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع كلياً أو جزئياً.
 -2تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» بصفة خاصة:
جـ) مكتباً.
		
ب) فرعاً.
		
أ) مركز اإلدارة.
هـ) ورشة.
د) مصنعاً		.
و) منجماً أو محجراً أو أي مكان آخر الستخراج املوارد الطبيعية.
 -3تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء ،أو مشروع جتميع أو تركيب ،أو أعماالً
إشرافية متعلقة بها ،لكن ش��رط أن يستمر مثل ه��ذا املوقع أو
املشروع أو تلك األعمال مدة تزيد عن ستة أشهر.
ب) توفير خدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية من قبل مشروع
م��ن خ�لال موظفني أو عاملني آخ��ري��ن يوظفهم امل �ش��روع لهذا
الغرض ،لكن شرط أن تستمر األعمال من هذا النوع (للمشروع
نفسه أو ملشروع مرتبط به) في الدولة املتعاقدة ملدة أو مدد تزيد
في مجموعها عن ستة أشهر خالل أي مدة اثني عشر شهراً.
 -4على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة ،ال تشمل عبارة
«املنشأة الدائمة»:
أ) استخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو
البضائع التي ميلكها املشروع.
ب) االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع
لغرض التخزين أو العرض فقط .
جـ) االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع
فقط لغرض املعاجلة من قبل مشروع آخر .
د) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع
أو جمع معلومات للمشروع .

هـ) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط
آخر ذي طبيعة حتضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط ألي مزيج م��ن األنشطة
امل��ذك��ورة ف��ي ال�ف�ق��رات الفرعية (أ) إل��ى (ه �ـ) بشرط أن يكون
النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناجت عن هذا املزيج له طبيعة
حتضيرية أو مساعدة.
 -5على الرغم من أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا
كان شخص  -خالف الوكيل املتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق
عليه الفقرة ( -)6يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع
للدولة املتعاقدة األخرى ،يعتبر هذا املشروع لديه منشأة دائمة في
الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع ،إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صالحية وميارسها بشكل معتاد في تلك الدولة إلبرام
العقود باسم املشروع ،ما لم تكن هذه األعمال مقصورة على تلك
الواردة في الفقرة ( )4من هذه املادة والتي إذا متت مباشرتها من
خالل مقر ثابت للعمل ال جتعل من هذا املقر الثابت للعمل منشأة
دائمة مبقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصالحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد
في الدولة املذكورة أوالً مبخزون من السلع أو البضائع التي يورد
منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن املشروع ومباشرة
النشاطات املتصلة باملبيعات مثل عمل اإلعالنات والترويج في
تلك الدولة نيابة عن املنشأة ،والتي تسهم في بيع تلك البضائع أو
السلع نيابة عن املنشأة.
 -6ال يعد أن ملشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة
املتعاقدة األخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة األخرى فقط عن
طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب املعتاد لعملهم.
 -7إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو
مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة املتعاقدة األخرى ،أو
تزاول عم ً
ال في تلك الدولة األخرى (سواء من خالل منشأة دائمة
أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أياً من الشركتني
منشأة دائمة للشركة األخرى.
المادة (السادسة):
الدخل من الممتلكات غير المنقولة:
 -1الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات
غير منقولة (مبا في ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل الغابات)
الكائنة في الدولة املتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة في
تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2يكون لعبارة «املمتلكات غير املنقولة» املعنى ال��وارد لها وفقاً
لنظام الدولة املتعاقدة التي توجد بها املمتلكات املعنية .وعلى أي
حال ،فإن العبارة تشتمل على امللكية امللحقة باملمتلكات غير املنقولة
وال�ث��روة احليوانية وامل�ع��دات املستخدمة في ال��زراع��ة واستغالل
الغابات واحلقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام املتعلقة
مبلكية األراضي ،وحق االنتفاع باملمتلكات غير املنقولة واحلقوق

في املدفوعات املتغيرة أو الثابتة مقابل االستغالل أو احلق في
استغالل الترسبات املعدنية واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى،
وال تعد السفن والقوارب والطائرات من املمتلكات غير املنقولة.
 -3تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على الدخل الناجت من
استخدام املمتلكات غير املنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها ،أو
استغاللها بأي شكل آخر.
 -4تطبق أيضاً أحكام الفقرتني ( )1و ( )3من هذه املادة على الدخل
من املمتلكات غير املنقولة ملشروع ،وعلى الدخل من املمتلكات غير
املنقولة املستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (السابعة):

أرباح األعمال:
 -1تخضع األرباح العائدة ملشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في
تلك الدولة فقط ،ما لم يباشر املشروع نشاطاً في الدولة املتعاقدة
األخرى عن طريق منشأة دائمة فيها .فإن باشر املشروع نشاطاً
كاملذكور آنفاً ،فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح املشروع في
الدولة املتعاقدة األخرى ،ولكن بالقدر الذي ميكن أن ينسب إلى
تلك املنشأة الدائمة.
 -2مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه امل��ادة ،عندما يباشر
مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة املتعاقدة األخرى
عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ،حتدد كل دولة متعاقدة أرباح
تلك املنشأة الدائمة على أساس األرباح التي يتوقع حتقيقها لو
كان مشروعاً مستق ً
ال يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة
في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ،ويتعامل بصفة مستقلة
متاماً مع املشروع الذي ميثل منشأة دائمة له.
 -3عند حتديد أرب��اح منشأة دائ�م��ة يسمح بخصم املصروفات
املتكبدة ألغراض أعمال املنشأة الدائمة مبا في ذلك املصروفات
التنفيذية واإلدارية العمومية ،سوا ًء مت تكبدها في الدولة التي توجد
فيها املنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر .ولكن ال يسمح مبثل ذلك
اخلصم بالنسبة ألية مبالغ مدفوعة ،إن وجدت( ،خالف ما ُدفع
مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل املنشأة الدائمة للمكتب
الرئيس للمشروع أو ألي من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو
رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات
اإلختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عموالت مقابل أداء خدمات
معينة أو مقابل اإلدارة أو (فيما عدا حالة املشروع املصرفي) على
شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال املقرضة إلى
املنشأة الدائمة .وباملثل ال يؤخذ في االعتبار عند حتديد أرباح
املنشأة الدائمة املبالغ (خ�لاف ما دف��ع مقابل اس�ت��رداد النفقات
الفعلية) التي تحُ َّمل من قبل تلك املنشأة الدائمة على حساب املكتب
أي من مكاتبه األخرى على شكل إت��اوات أو
الرئيس للمشروع أو ٍ ّ
رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات
اإلختراع أو حقوق أخرى ،أو على شكل عموالت مقابل أداء خدمات
معينة أو مقابل اإلدارة ،أو (فيما عدا حالة املشروع املصرفي) على
شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال املقرضة إلى
أي من مكاتبه األخرى.
املكتب الرئيس للمشروع أو ٍ ّ
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اتفاقيـة
 -4ال ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام
املنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
 -5ألغ��راض الفقرات السابقة ،حت��دد األرب��اح التي تنسب إلى
املنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ،ما لم يكن هناك
سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
 -6عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عوجلت بشكل منفصل
في مواد أخرى في هذه االتفاقية ،فإن أحكام تلك املواد لن تتأثر
بأحكام هذه املادة.
المادة (الثامنة):
النقل البحري والجوي:
 -1تخضع األرب��اح من تشغيل سفن في النقل الدولي للضريبة
فقط في الدولة املتعاقدة املسجلة فيها السفن أو الصادرة عنها
مستندات السفن.
 -2تخضع األرباح من تشغيل طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط
في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.
 -3تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة أيضاً على األرباح من
املشاركة في احتاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
 -4ليس في هذه املادة ما يؤثر على حقوق والتزامات الدولتني
املتعاقدتني مبقتضى االتفاقية ب�ين اململكة العربية السعودية
واجلمهورية اليونانية بشأن تفادي االزدواج الضريبي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل املستمد من تشغيل طائرات في النقل
الدولي املوقعة في الرياض بتاريخ  1ربيع الثاني 1427هـ املوافق
 29إبريل 2006م.
المادة (التاسعة):
المشروعات المشتركة:
 -1عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخ��رى أو في
السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة
في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة
متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى.
وفي أي من احلالتني ،إذا وضعت أو فرضت شروط بني املشروعني
فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو املالية تختلف عن تلك التي تكون
بني مشروعني مستقلني عن بعضهما ،فإن أية أرباح كان من املمكن
أن يحققها أي من املشروعني لو لم تكن هذه الشروط قائمة،
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ،يجوز إدراجها ضمن
أرباح هذا املشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
 -2إذا أدرج ��ت دول ��ة م�ت�ع��اق��دة ض�م��ن أرب ��اح م �ش��روع ت��اب��ع لها
وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك– أرب��اح مشروع تابع للدولةاملتعاقدة األخرى مت إخضاعها للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة
األخرى ،وكانت هذه األرباح املدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة
املذكورة أوالً لو كانت الشروط بني املشروعني هي الشروط ذاتها
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التي تكون بني مشاريع مستقلة ،فعلى الدولة األخرى –عندئذ-
إج��راء التعديل املناسب على مبلغ الضريبة املفروض على تلك
األرباح في تلك الدولة .لتحديد مثل هذا التعديل يتعني مراعاة
األحكام األخرى لهذه االتفاقية ،وتتشاور السلطتان املختصتان في
الدولتني املتعاقدتني فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (العاشرة):

أرباح األسهم:
 -1يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في
دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أيضاً أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لألرباح
ووفقاً ألنظمة تلك الدولة .ولكن إذا كان املالك املنتفع بأرباح
األسهم مقيماً في ال��دول��ة املتعاقدة األخ��رى ،ف��إن الضريبة
املفروضة يجب أال تتجاوز خمسة باملائة ( )%5من إجمالي
قيمة أرباح األسهم .ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة
للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.
 -3تعني عبارة «أرباح األسهم» كما هي مستخدمة في هذه
املادة الدخل من األسهم أو أسهم «االنتفاع» أو حقوق «االنتفاع»
أو أسهم التعدين أو أسهم املؤسسني أو احلقوق األخ��رى -
التي ال متثل مطالبات ديون  -أو املشاركة في األرباح ،وكذلك
الدخل من حقوق املشاركة األخرى التي تخضع لنفس املعاملة
الضريبية مثل الدخل من األسهم مبوجب أنظمة الدولة املقيمة
فيها الشركة املوزعة لألرباح.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا كان
املالك املنتفع بأرباح األسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول
عم ً
ال في ال��دول��ة املتعاقدة األخ��رى التي تقيم فيها الشركة
الدافعة ألرباح األسهم من خالل منشأة دائمة موجودة فيها،
أو كان يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها ،وكانت ملكية األسهم التي دفعت بسببها
أرباح األسهم مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة .في مثل هذه احلالة تنطبق أحكام املادة ( )7أو املادة
( )14من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -5إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخ ً
ال
من الدولة املتعاقدة األخرى ،فال يجوز أن تفرض تلك الدولة
األخ��رى أي ضريبة على أرب��اح األسهم التي تدفعها الشركة
إال بقدر ما يدفع من أرب��اح األسهم ه��ذه إل��ى مقيم في تلك
الدولة األخ��رى أو بالقدر ال��ذي تكون فيه امللكية التي تدفع
بسببها أرباح األسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً مبنشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة األخرى .كما ال يجوز لها
إخضاع أرباح الشركة غير املوزعة للضريبة على أرباح الشركة
غير املوزعة  ،حتى لو كانت أرباح األسهم املدفوعة أو األرباح
غير املوزعة متثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخ ً
ال ناشئاً في تلك
الدولة األخرى.

المادة (الحادية عشرة):
الدخل من مطالبات الدين:
 -1يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة
متعاقدة ومدفوع ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في
تلك الدولة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين
للضريبة في الدولة املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً ألنظمة تلك
الدولة املتعاقدة ،لكن إذا كان املالك املنتفع بالدخل من مطالبات
الدين مقيماً في الدولة املتعاقدة األخرى ،فيجب أال تتجاوز هذه
الضريبة املفروضة خمسة باملائة ( )%5من إجمالي مبلغ الدخل
من مطالبات الدين.
 -3تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة
في هذه امل��ادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع س��واء مت
تأمينها برهن أم ال ،وسواء لها احلق في املشاركة بأرباح املدين أم
ال ،وبشكل خاص الدخل من السندات املالية احلكومية ،والسندات
وسندات الديون مبا في ذلك العالوات واجلوائز املرتبطة مبثل
هذه السندات املالية أو السندات أو سندات الديون وكذلك أي
دخل يُعامل على أنه دخل من مطالبات الدين مبوجب قانون فرض
الضريبة في الدولة املتعاقدة التي نشأ فيها ذل��ك الدخل .وال
تعد اجل��زاءات عن الدفعات املتأخرة دخ ً
ال من مطالبات الدين
ألغراض هذه املادة.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه امل��ادة إذا كان
املالك املنتفع من الدخل من مطالبات الدين ،مقيماً في دولة
متعاقدة ويزاول عم ً
ال في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ فيها
الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأة دائمة موجودة فيها،
أو كان يؤدي في تلك الدولة األخ��رى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل
من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة .في مثل تلك احلالة تنطبق أحكام املادة ( )7أو املادة ()14
من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -5يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما
يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة .ومع ذلك إذا كان
الشخص ال��ذي يدفع ذل��ك الدخل من مطالبات الدين  -سواء
كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم ال– ميلك في دولة
متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة باملديونية الناشئ
عنها الدخل من مطالبات الدين املدفوع ،وتتحمل ذلك الدخل هذه
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً
في الدولة التي توجد فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ،بسبب عالقة
خاصة بني اجلهة الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وشخص
آخر ،فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ،يزيد على
املبلغ ال��ذي كان سيتم االتفاق عليه بني اجلهة الدافعة واملالك
املنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه املادة تنطبق فقط
على املبلغ املذكور أخيراً ،وفي مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء الزائد

م��ن امل��دف��وع��ات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً ألنظمة ك��ل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة (الثانية عشرة):

اإلتاوات:
 -1يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى
مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أيضاً للضريبة في
الدولة املتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً ألنظمة تلك الدولة املتعاقدة،
لكن إذا كان املالك املنتفع من اإلتاوات مقيماً في الدولة املتعاقدة
األخرى ،فإن الضريبة املفروضة يجب أال تزيد عن عشرة باملائة
( )%10من املبلغ اإلجمالي لإلتاوات.
 -3يعني مصطلح «إت ��اوات» كما ه��و مستخدم ف��ي ه��ذه املادة
امل��دف��وع��ات م��ن أي ن��وع ال�ت��ي يتم تسلمها مقابل استعمال أو
حق استعمال أي حق نشر عمل أدب��ي أو فني أو علمي مبا في
ذلك األف�لام السينمائية ،أو أف�لام أو أشرطة البث اإلذاع��ي أو
التليفزيوني أو أي وسائل أخرى من اإلذاعة أو أي براءة إختراع
أو عالمة جتارية ،أو تصميم أو من��وذج ،أو مخطط ،أو تركيبة
أو معاجلة سرية ،أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات
صناعية ،أو جتارية أو علمية أو مقابل املعلومات املتعلقة بالتجارب
الصناعية ،أو التجارية أو العلمية.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا كان
املالك املنتفع من اإلتاوات ،مقيماً في دولة متعاقدة ،ويزاول عم ً
ال
في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأت فيها هذه اإلت��اوات من
خالل منشأة دائمة موجودة فيها ،أو كان يؤدي في تلك الدولة
األخ��رى خدمات شخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها،
وكان احلق أو امللكية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة فعلياً بهذه
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،في مثل هذه احلالة تنطبق
أحكام املادة ( )7أو ( )14من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -5تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم
ف��ي تلك ال��دول��ة .وم��ع ذل��ك ف��إذا ك��ان الشخص ال��ذي يدفع
اإلت� ��اوات ،س��واء ك��ان مقيماً ف��ي دول��ة متعاقدة أم ال ،ميلك
في دول��ة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها
االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلتاوات ،وكانت تلك املنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه اإلتاوات،
عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ اإلتاوات -بسبب عالقة خاصة بني اجلهة
الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وبني شخص آخ��ر -فيما
يتعلق باالستخدام أو احلق أو املعلومات التي يدفع مقاب ً
ال لها،
يزيد على املبلغ الذي كان سيتم االتفاق عليه بني اجلهة الدافعة
واملالك املنتفع في غياب تلك العالقة فإن أحكام هذه املادة تنطبق
فقط على املبلغ املذكور أخيراً .وفي مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء
الزائد من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة
متعاقدة ،مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
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اتفاقيـة
المادة (الثالثة عشرة):
األرباح الرأسمالية:
 -1األرب ��اح املتحققة ملقيم ف��ي دول��ة متعاقدة م��ن نقل ملكية
ممتلكات غير منقولة ،املذكورة في املادة ( )6من هذه االتفاقية،
والواقعة في الدولة املتعاقدة األخرى ،تخضع للضريبة في تلك
الدولة األخرى.
 -2األرب ��اح م��ن نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل ج��زءاً من
املمتلكات التجارية ملنشأة دائمة ميتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة
في الدولة املتعاقدة األخرى أو الناجتة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة ملقيم من دولة متعاقدة في
الدولة املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة مبا
في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه املنشأة الدائمة (مبفردها
أو مع كامل املشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ،تخضع للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -3تخضع األرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في حركة
النقل الدولي ،أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل تلك السفن أو
الطائرات ،للضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي تخضع فيها
أرباح تلك السفن أو الطائرات للضريبة وفقاً ألحكام املادة (.)8
 -4يجوز أن تخضع األرب��اح من نقل ملكية أسهم متثل حصة
في شركة غير مسجلة في سوق األسهم مقيمة في دولة متعاقدة
للضريبة في تلك الدولة.
 -5األرباح املتحققة من نقل أي ملكية غير تلك املشار إليها في
الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي
يقيم فيها ناقل امللكية.
المادة ( الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة:
 -1الدخل ال��ذي يكتسبه مقيم في دول��ة متعاقدة فيما يتعلق
بخدمات مهنية أو أنشطة أخ��رى ذات طبيعة مستقلة يخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من احلاالت التالية،
حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة
املتعاقدة األخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في
الدولة املتعاقدة األخرى ألداء أنشطته ،في تلك احلالة ،يجوز أن
يخضع الدخل للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى ،ولكن فقط
بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة املتعاقدة األخرى ملدة أو
ملدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن ( )183يوماً في أي مدة
إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية .في تلك
احلالة ،فإن مقدار الدخل املتحقق فقط من أنشطته املؤداة في تلك
الدولة األخرى ،يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة األخرى.
جـ) إذا كانت املكافآت عن أنشطته في الدولة املتعاقدة األخرى
مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة املتعاقدة أو حتملتها منشأة
دائمة موجودة في تلك الدولة املتعاقدة وتزيد في السنة املالية
على مبلغ 000ر 140يورو أو ما يعادله بالعملة السعودية.
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 -2تشمل ع �ب��ارة «اخل��دم��ات املهنية» ب��وج��ه خ��اص األنشطة
املستقلة في املجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية أو التربوية أو
التعليمية وكذلك األنشطة املستقلة التي يزاولها األطباء واحملامون
واملهندسون واملعماريون ،وأطباء األسنان واحملاسبون.
المادة (الخامسة عشرة):
الخدمات الشخصية غير المستقلة:
 -1مع مراعاة أحكام املواد ( )16و ( )18و ( )19و ( )20و ()21
من هذه االتفاقية فإن الرواتب واألجور واملكافآت املماثلة األخرى
التي يكتسبها مقيم في دول��ة متعاقدة  -فيما يتعلق بوظيفة -
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ،ما لم تتم مزاولتها في
الدولة املتعاقدة األخرى ،فإذا متت مزاولتها في الدولة املتعاقدة
األخرى يجوز أن تخضع مثل هذه املكافآت املكتسبة للضريبة في
تلك الدولة األخرى.
 -2على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،فإن املكافآت
التي يكتسبها مقيم في دول��ة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم
مزاولتها في الدولة املتعاقدة األخرى ،تخضع للضريبة فقط في
الدولة املذكورة أوالً في احلالة التالية:
أ) إذا كان املستفيد موجوداً في الدولة األخ��رى ملدة أو ملدد ال
تتجاوز في مجموعها ( )183يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً
تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية.
ب) وأن تكون املكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم
في الدولة األخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأن ال تكون املكافآت قد حتملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
ميلكها صاحب العمل في الدولة األخرى.
 -3على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة ،فإن املكافآت
املكتسبة فيما يتعلق بوظيفة مت��ارس على منت سفينة أو طائرة
تعمل في النقل الدولي أو على منت قارب يعمل في النقل باملمرات
املائية الداخلية يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة التي
تخضع فيها األرباح من تشغيل السفن أو الطائرات للضريبة وفقاً
ألحكام املادة (.)8
المادة (السادسة عشرة):
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة:
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واملدفوعات املماثلة األخ��رى التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة
ش��رك��ة مقيمة ف��ي ال��دول��ة املتعاقدة األخ ��رى ،ي�ج��وز إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة األخرى.
المادة (السابعة عشرة):
أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين:
 -1على الرغم من أحكام املادتني ( )14و ( )15من هذه املادة،
فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في
املسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو
رياضياً -من أنشطته الشخصية التي ميارسها في الدولة املتعاقدة

األخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى.
 -2عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو
رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه
ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام املواد
( )7و ( )14و ( )15من هذه اإلتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي متت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي
لتلك األنشطة.
 -3الدخل ال��ذي يكتسبه مقيم في دول��ة متعاقدة من أنشطة
ميارسها في الدولة املتعاقدة األخرى ،وفقاً ملا ورد في الفقرتني
( )1و ( )2من هذه املادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة املتعاقدة
األخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة املتعاقدة األخرى مدعومة
كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة املتعاقدة املذكورة
أوالً أو أح��د أقسامها اإلداري��ة أو سلطتها احمللية أو تتم وفقاً
التفاقية ثقافية أو اتفاق بني حكومتي الدولتني املتعاقدتني.
المادة (الثامنة عشرة):
معاشات التقاعد:
مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )19من هذه االتفاقية،
فإن معاشات التقاعد واملكافآت األخرى املشابهة التي تدفع ملقيم
في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ،تخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة.
المادة (التاسعة عشرة):
الخدمات الحكومية:
 -1أ) الرواتب واألجور واملكافآت األخرى املشابهة  -خالف معاش
التقاعد  -التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها اإلدارية أو
سلطتها احمللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداه��ا لتلك الدولة أو
القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألج��ور واملكافآت األخرى
املشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة املتعاقدة األخرى إذا
أديت اخلدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد مقيماً في تلك
الدولة وكذلك:
 )1أحد مواطنيها.
 )2أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية اخلدمات.
 -2أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ،أو من أموال توفرها،
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها اإلدارية أو سلطتها احمللية لفرد
فيما يتعلق بخدمات أداه��ا لتلك ال��دول��ة أو القسم أو السلطة
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في
الدولة املتعاقدة األخ��رى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك
الدولة األخرى.
 -3تنطبق أحكام امل��واد ( )15و ( )16و ( )17و ( )18من هذه
االتفاقية على ال��روات��ب واألج ��ور ،وامل�ك��اف��آت األخ��رى املشابهة،
ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات مت تأديتها ومرتبطة بعمل
تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها اإلدارية أو سلطتها احمللية.

المادة (العشرون):

الطالب:
 -1املدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي
وال��ذي يكون أو كان مباشرة قبل زي��ارة دول��ة متعاقدة مقيماً في
الدولة املتعاقدة األخرى ،ويتواجد في الدولة املذكورة أوالً فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه ،هذه املدفوعات التي تكون لغرض معيشته
أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن
تكون مثل هذه املدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
 -2املدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي
وال��ذي يكون أو ك��ان مباشرة قبل زي��ارة دول��ة متعاقدة -مقيماً
في الدولة املتعاقدة األخرى والذي يتواجد في الدولة املتعاقدة
املذكورة أوالً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ،والتي متثل مكافأة
فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى ،ال
تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى للفترة التي تطلبها رسمياً
السلطة التعليمية إلكمال الدراسة.
المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون:
املكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة
متعاقدة قبل دعوته للدولة املتعاقدة األخ��رى أو زيارتها بغرض
التعليم أو عمل أبحاث ،واملستلمة فيما يتعلق بتلك األنشطة ال
تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى ملدة ال تتجاوز
ثالث سنوات.
المادة (الثانية والعشرون)

الدخل اآلخر:
 -1بنود الدخل ملقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها املواد
السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
أينما كان منشؤها.
 -2ال تنطبق أح�ك��ام الفقرة ( )1م��ن ه��ذه امل ��ادة على الدخل
بخالف الدخل من املمتلكات غير املنقولة احملددة في الفقرة ()2من املادة ( )6من هذه االتفاقية -إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً
في دولة متعاقدة وميارس عم ً
ال في الدولة املتعاقدة األخرى من
خالل منشأة دائمة توجد فيها ،أو يؤدي في تلك الدولة األخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ،ويكون احلق أو
املمتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً مبثل هذه
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل هذه احلالة ،تطبق
أحكام املادة ( )7أو املادة ( )14من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)

رأس المال:
 -1رأس املال املمثل مبمتلكات غير منقولة واملشار إليها في املادة
( )6من هذه االتفاقية و اململوك ملقيم في دولة متعاقدة ويوجد
في الدولة املتعاقدة األخرى ،يجوز أن يخضع للضريبة في تلك
الدولة املتعاقدة األخرى.
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اتفاقيـة
 -2رأس املال املمثل مبمتلكات منقولة وال��ذي يشكل ج��زءاً من
ممتلكات نشاط منشأة دائمة ميلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة
في الدولة املتعاقدة األخ��رى أو املمثل مبمتلكات منقولة تتعلق
بقاعدة ثابتة متوافرة ملقيم في دولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة
األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ،يجوز أن يخضع
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -3رأس املال املمثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع
تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي ،أو املمثل مبمتلكات منقولة
تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات ،يخضع للضريبة فقط
في الدولة املتعاقدة التي تخضع فيها أرباح السفن أو الطائرات
املذكورة آنفاً للضريبة وفقاً ألحكام املادة (.)8
 -4تخضع جميع العناصر األخ��رى لرأسمال مقيم ف��ي دولة
متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة املتعاقدة.

لتسوية القضية عن طريق االتفاق املتبادل مع السلطة املختصة
بالدولة املتعاقدة األخرى بهدف جتنب فرض الضريبة التي تخالف
أحكام هذه االتفاقية .وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي
حدود زمنية واردة في األنظمة احمللية للدولتني املتعاقدتني.
 -3يتعني على السلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني أن
تسعيا عن طريق االتفاق املتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة
أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية .ويجوز أيضاً
أن تتشاورا معاً إلزالة االزدواج الضريبي في احلاالت التي لم ترد
في هذه االتفاقية.
 -4يجوز للسلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني أن تتصال
ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
 -5يجوز للسلطات املختصة في الدولتني املتعاقدتني باتفاق
متبادل أن تقرر األسلوب املناسب لتطبيق هذه االتفاقية.

المادة (الرابعة والعشرون)
أساليب إزالة االزدواج الضريبي:
ً
 -1إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخال أو امتلك رأس مال
يجوز -وفقاً ألحكام هذه االتفاقية -أن يخضع للضريبة في الدولة
املتعاقدة األخرى ،يتعني على الدولة املذكورة أوالً:
أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك املقيم مبلغاً مساوياً
لضريبة الدخل املدفوعة في الدولة األخرى.
ب) أن تخصم من الضريبة على رأس م��ال ذل��ك املقيم ،مبلغاً
مساوياً للضريبة على رأس املال املدفوعة في الدولة األخرى.
وال يجوز في أي من احلالتني أن يتجاوز اخلصم ذلك اجلزء من
ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس املال ،كما هو محتسب قبل
اخلصم ،املنسوب وفقاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس املال الذي
قد يخضع للضريبة في الدولة األخرى.
 -2ألغ��راض احلسم ف��ي دول��ة متعاقدة ،تعتبر الضريبة التي
خضعت لإلعفاء أو اخلفض لفترة محدودة مبقتضى أحكام أنظمة
تشجيع االستثمار لتشجيع التنمية االقتصادية في أي من الدولتني
املتعاقدتني ،قد س ّويت ،وحتسم من الضرائب املستحقة على تلك
الدخول في الدولة املتعاقدة األخرى .تطبق أحكام هذه املادة على
السنوات اخلمس األولى من سريان هذه االتفاقية.

المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات:
 -1ت�ت�ب��ادل السلطتان املختصتان ف��ي ال��دول �ت�ين املتعاقدتني
املعلومات ال�ض��روري��ة لتنفيذ أح�ك��ام ه��ذه االتفاقية أو أحكام
األنظمة احمللية للدولتني املتعاقدتني املتعلقة بالضرائب التي
تغطيها هذه االتفاقية ،طاملا ال تتعارض تلك الضريبة مع أحكام
هذه االتفاقية .وال يتقيد تبادل هذه املعلومات باملادة ( )1من هذه
االتفاقية .وتعامل املعلومات التي تتلقاها الدولة املتعاقدة على
أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها املعلومات التي
حتصل عليها مبوجب أنظمتها احمللية ،وال يجوز الكشف عنها إال
لألشخاص أو السلطات (مبا في ذلك احملاكم واألجهزة اإلدارية)
املعن ّية بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى فيما
يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه االتفاقية أو حتديد االستئناف
املتعلق بتلك الضرائب .ويجوز لهؤالء األشخاص أو السلطات
استخدام تلك املعلومات فقط لتلك األغراض ،ويجوز لهم كشف
هذه املعلومات في اإلجراءات القضائية أو احملاكم العامة أو في
األحكام القضائية.
 -2ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة مبا
يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة مبا يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة واملمارسات اإلدارية
في تلك الدولة أو في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب) تقدمي معلومات ال ميكن احلصول عليها مبوجب األنظمة
أو التعليمات اإلداري��ة املعتادة في تلك الدولة أو في الدولة
املتعاقدة األخرى.
جـ) تقدمي معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال
أو الصناعة أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات التجارية أو
معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (الخامسة والعشرون)
إجراءات االتفاق المتبادل:
 -1عندما يتبني لشخص أن إجراءات إحدى الدولتني املتعاقدتني
أو كلتيهما ت��ؤدي ،أو سوف ت��ؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة ال
تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،ميكنه -بصرف النظر عن تدابير
املعاجلة املنصوص عليها في األنظمة احمللية لتلك الدولتني -أن
يعرض قضيته على السلطة املختصة التابعة للدولة املتعاقدة التي
يقيم فيها .ويجب عرض القضية خالل ثالث سنوات من أول إشعار
باإلجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه االتفاقية.
 -2يتعني على السلطة املختصة ،إذا بدا لها أن االعتراض مبرر،
وأنها غير ق��ادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرضي ،السعي
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المادة (السابعة والعشرون)
أحكام خاصة:
يعفى الدخل الذي مت تناوله في املواد ( )10و ( )11و ( )12من

هذه االتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (مبا في ذلك
مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إل��ى اململكة العربية
السعودية وال�ب�ن��ك امل��رك��زي اليوناني بالنسبة إل��ى اجلمهورية
اليونانية والهيئات اململوكة بالكامل للدولة) في الدولة املتعاقدة
األخرى و كذلك أي مكاسب أخرى ناجتة عن نقل ملكية أسهم،
أو مطالبات دي��ن أو حقوق يكتسب منها مثل ذل��ك الدخل ،من
الضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى.
المادة (الثامنة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية:
االم�ت�ي��ازات املالية املمنوحة ألع�ض��اء البعثات الدبلوماسية أو
القنصلية مبوجب القواعد العامة للقانون ال��دول��ي أو مبوجب
أحكام اتفاقيات خاصة ،نافذة املفعول بني الدولتني املتعاقدتني،
لن تتأثر بهذه االتفاقية.
المادة (التاسعة والعشرون)

النفاذ:
 -1تبلغ كل دول��ة متعاقدة الدولة املتعاقدة األخ��رى عن طريق
القنوات الدبلوماسية باستكمال اإلجراءات الالزمة وفقاً لنظامها
لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ .وتصبح هذه االتفاقية نافذة
في اليوم األول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي مت فيه تلقى
اإلخطار األخير.
 -2تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع ،على املبالغ
املدفوعة أو املستحقة في أو بعد اليوم األول من شهر يناير من
السنة امليالدية الذي يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي
تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير من السنة امليالدية الذي
يلي التاريخ الذي تصبح فيه االتفاقية نافذة.
المادة (الثالثون)

اإلنهاء:
 -1تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول ملدة غير محددة ويجوز ألي من
الدولتني املتعاقدتني إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوماسية
بتقدمي إشعار خطي بطلب اإلنهاء للدولة املتعاقدة األخرى في موعد
ال يتعدى  30يونيو في أي سنة ميالدية تبدأ بعد مرور خمس سنوات
بعد السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
 -2في مثل هذه احلالة فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع ،على املبالغ
املدفوعة أو املستحقة بعد نهاية السنة امليالدية التي مت فيها
تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ
بعد نهاية السنة امليالدية التي مت فيها تقدمي إشعار إنهاء االتفاقية.
إثباتاً لذلك قام املوقعان أدناه ،املفوضان حسب األصول ،بتوقيع
هذه االتفاقية.

حررت في أثينا بتاريخ 1429/6/15هـ املوافق 19يونيه 2008م من
نسختني أصليتني باللغات العربية واليونانية واإلجنليزية وجميع
النصوص متساوية احلجية .وف��ي ح��ال االختالف في التفسير
يعتمد بالنص اإلجنليزي.
وقد وقع اإلتفاقية عن حكومة اململكة العربية السعودية وزيـــر
املاليـــــة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وع��ن حكومة
اجل�م�ه��وري��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة وزي �ـ��ر االق �ت �ص��اد وامل��ال�ي�ـ��ة ال�س�ي��د جورج
ألوجوسكوفيس.
بـروتـوكـول:
اتفقت حكومة اململكة العربية السعودية و حكومة اجلمهورية
اليونانية عند توقيع االتفاقية ب�ين ال��دول�ت�ين لتجنب االزدواج
الضريبي وملنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
وعلى رأس املال ،على األحكام اآلتية التي تشكل جزءاً ال يتجزأ
من االتفاقية.
 -1فيما يتعلق بالفقرة ( )1من املادة (:)4
مصطلح مقيم في دولة متعاقدة يشمل أيضاً:
الشخص ذا الصفة االع�ت�ب��اري��ة امل��ؤس��س مب��وج��ب أنظمة دولة
متعاقدة واملعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائماً
ومستمراً فيها على سبيل احلصر ألغراض خيرية أو تعليمية أو
علمية أو لغرض آخر مماثل أو لتوفير معاشات تقاعدية.
 -2فيما يتعلق باملادة (:)7
أ) على الرغم من األحكام األخرى في هذه املادة ،ال تخضع األرباح
التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة
املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى .عندما
تُض ّمن عقود التصدير أنشطة أخرى متارسها منشأة دائمة في
الدولة املتعاقدة األخرى يجوز أن يخضع الدخل الذي تكتسبه تلك
املنشأة الدائمة للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب) تشتمل عبارة «أرباح األعمال» دون حصر على الدخل املكتسب
من التصنيع والتجارة واألعمال املصرفية (البنكية) ،والتأمني،
وتقدمي اخلدمات وتأجير املمتلكات املنقولة املادية بشرط توافقها
مع النظم الداخلية للدولتني املتعاقدتني.
جـ) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها احمللي فيما يتعلق بأنشطة
التأمني.
 -3فيما يتعلق باملادة ( )24في حالة اململكة العربية السعودية ال
تخل أساليب إزالة االزدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة
بالنسبة للمواطنني السعوديني.
 -4ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام احمللية
ملنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.
إثباتاً لذلك قام املوقعان أدناه ،املفوضان حسب األصول  ،بتوقيع
هذا البروتوكول.
حرر في أثينا بتاريخ 1429/6/15هـ املوافق 19يونيه 2008م من
نسختني أصليتني باللغات العربية واليونانية واإلجنليزية وجميع
النصوص متساوية احلجية .وف��ي ح��ال االختالف في التفسير
يُعتمد النص اإلجنليزي.
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محطات

ضريبة القيمة المضافة
هي الضريبة غير المباشرة على االستهالك
األكثر انتشار ًا في العالم
إعداد /حسني عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية
ضريبة القيمة المضافة ( )VATهي الضريبة غير المباشرة على االستهالك األكثر انتشاراً في العالم وجدنا أنه من
الضروري لنا في هذا العدد من نشرة الزكاة والدخل أن نستعرض لقرائنا األعزاء هذه الضريبة وأهم سماتها التي أثبتت
نجاحها .وهذا العرض ال يحمل أية دالئل أو مؤشرات بل يأتي ألغراض مهنية فقط .ونستعرض أو ًال تعريف ًا لهذه الضريبة،
ومثا ًال تفصيلي ًا عن تطبيقها ،ثم نطاقها ،ونماذجها ،وأسعارها ،واختيار السعر المناسب ،وسعر الصفر في ضريبة القيمة
المضافة ،واإلعفاءات ،وحد التسجيل لهذه الضريبة ،والتسجيل اإللزامي ،وأخيراً التسجيل االختياري.
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تعريف ضريبة القيمة المضافة:
ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة محددة على إجمالي الدخل
في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع ،وهي في النهاية ضريبة
على نفقات االستهالك النهائي على السلع واخلدمات .ورغم أن
ضريبة القيمة املضافة يتحملها في النهاية املستهلك النهائي
تقع على عاتق موردي السلع واخلدمات حتويل هذه الضريبة إلى
السلطة الضريبية .وضريبة القيمة املضافة هي عبارة عن نسبة
يحصلها املورد (البائع) من العميل .ولقد أضحت هذه الضريبة
النموذج األكثر انتشاراً للضريبة غير املباشرة على االستهالك
النهائي في العالم.
ُ
وفيما يلي نعرض م�ث��اال ع��ن ضريبة القيمة املضافة ف��ي كافة
م��راح��ل ال ��دورة االقتصادية .وه��ذا امل�ث��ال يحدد أج��زاء ضريبة
القيمة املضافة التي سددت للخزينة في كل مرحلة من مراحل
ال ��دورة االقتصادية م��ن قبل املكلفني بها (أي الوسطاء الذين
تداولوا بهذه السلعة) ومبالغ الضريبة التي حسمها كل واحد منهم
(سعر ضريبة القيمة املضافة : )%10
الدورة االقتصادية األولى
(أ) يبيع تاجر مواد خام مواد أولية إلى املنتج بــــ

 10.000دوالر
1.000

ما يدفعه املنتج إلى تاجر املواد اخلام

 11.000دوالر

يضاف عليها ضريبة القيمة املضافة ()%10

الدورة االقتصادية الثانية
(ب) يبيع املنتج السلعة لبائع اجلملة بــ

 50.000دوالر

يضاف عليها ضريبة القيمة املضافة ()%10

 5.000دوالر

ما يدفعه بائع اجلملة للمنتج

 55.000دوالر

الدورة االقتصادية الثالثة
(ج) يبيع بائع اجلملة السلعة إلى تاجر التجزئة بـ

 70.000دوالر

يضاف عليها ضريبة القيمة املضافة ()%10

 7.000دوالر

ما يدفعه تاجر التجزئة إلى بائع اجلملة

 77.000دوالر

الدورة االقتصادية الرابعة
(د) يبيع تاجر التجزئة السلعة إلى املستهلك النهائي بـ
يضاف عليها ضريبة القيمة املضافة ()%10
ما يدفعه املستهلك النهائي

 100.000دوالر
10.000
 110.000دوالر

وبعد استعراض مراحل الدورة االقتصادية للسلعة نرى أن ضريبة
القيمة املضافة التي سوف يتم حتصيلها للخزينة هي مجموع
الضرائب التي يدفعها للخزينة كل من املكلفني على حدة وهي
على الوجه اآلتي:
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أو ًال :يدفع تاجر املواد اخلام إلى اخلزينة
(أ) الضريبة احملصلة عند البيع

 1.000دوالر
دوالر

يطرح منها الضريبة املدفوعة على املواد اخلام

0

الضريبة املتوجبة عليه للخزينة

 1.000دوالر

يطرح منها الضريبة املدفوعة عند شراء السلعة

5.000

الضريبة املتوجبة عليه للخزينة

 2.000دوالر

وه��ذه الضريبة املتوجبة ميكن أيضاً احتسابها مبعدل ( )%10من
القيمة املضافة للسلعة في هذه املرحلة من الدورة االقتصادية أي
لدى البائع باجلملة فتكون كالتالي:
( 2.000= %10 × )50.000– 70.000دوالر

وه��ذه الضريبة املتوجبة ميكن أيضاً احتسابها مبعدل ( )%10من
القيمة املضافة للسلعة في هذه املرحلة من الدورة االقتصادية أي
لدى املورد (البائع) فتكون كالتالي:
 1.000 = %10 ×10.000دوالر

(د) الضريبة احملصلة عند البيع

 10.000دوالر

ثاني ًا :يدفع املنتج إلى اخلزينة

يطرح منها الضريبة املدفوعة عند شراء السلعة

7.000

الضريبة املتوجبة عليه للخزينة

 3.000دوالر

(ب) الضريبة احملصلة عند بيع السلعة املصنعة

 5.000دوالر

يطرح منها الضريبة املدفوعة عند شراء املواد اخلام 1.000
الضريبة املتوجبة عليه للخزينة

 4.000دوالر

رابع ًا :يدفع تاجر التجزئة إلى اخلزينة

وه��ذه الضريبة املتوجبة ميكن أيضاً احتسابها مبعدل ( )%10من
القيمة املضافة للسلعة في هذه املرحلة من الدورة االقتصادية أي
لدى تاجر التجزئة فتكون كالتالي:
( 3.000= %10 × )70.000– 100.000دوالر

وه��ذه الضريبة املتوجبة ميكن أيضاً احتسابها مبعدل ( )%10من
القيمة املضافة للسلعة في هذه املرحلة من الدورة االقتصادية أي
لدى املنتج (البائع) فتكون كالتالي:
( 4.000= %10 × )10.000 – 50.000دوالر

 -1الضريبة املتوجبة على تاجر املواد اخلام

 1.000دوالر

ثالث ًا :يدفع البائع باجلملة إلى اخلزينة

 -2الضريبة املتوجبة على املنتج (املصنع)

 4.000دوالر

 -3الضريبة املتوجبة على تاجر اجلملة

 2.000دوالر

(ج) الضريبة احملصلة عند بيع السلعة
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 7.000دوالر

ويكون مجموع الضرائب املتوجبة على املكلفني على الوجه اآلتي:

 -4الضريبة املتوجبة على تاجر التجزئة

 3.000دوالر

4+3+2+1

 10.000دوالر

إن مجموع ضريبة القيمة املضافة في كل املراحل االقتصادية تبلغ:
 10.000 = 3.000+2.000+4.000+1.000دوالر
وجتدر اإلشارة أن هذا املجموع ( 10.000دوالر) يعادل ضريبة
القيمة املضافة التي دفعها املستهلك النهائي لتاجر التجزئة عند
شراء سلعته ،مما يعني أن اخلزينة لم تنتظر تاريخ دفع الضريبة
من قبل املستهلك النهائي ،إمنا قامت بتحصيلها على مراحل من
قبل الوسطاء اآلخرين قبل هذا التاريخ ،وهذا من شأنه أن يوفر
للخزينة سيولة أكبر.
ً
أم��ا الوسطاء ،فهم قد استفادوا أيضا من سيولة أكبر ،إذ أن
الضرائب التي يحصلونها من زبائنهم عند البيع ،يستفيدون منها
حتى تاريخ دفعها للخزينة.
نطاق ضريبة القيمة المضافة:
ظهرت ضريبة القيمة املضافة حديثا وانتشر تطبيقها بشكل واسع
في العقدين األخيرين حيث أصبحت مطبقة اآلن في معظم دول
العالم .وتتسم هذه الضريبة بأنها ضريبة على استهالك السلع
واخلدمات ،وقد اقتصر تطبيقها في بعض الدول على املصنعني
واملستوردين ولم تطبق على قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة ،وعادة
ما يكون مثل هذا التطبيق احملدود مرحليا أو خطوة في الطريق إلى
التطبيق الشامل ،لقد أثبتت التجارب أن عدم التطبيق الشامل يؤدي
إلى انحرافات اقتصادية وأن��ه من األفضل تطبيق هذه الضريبة
بشكل شامل على جميع القطاعات االقتصادية منذ البداية.
يجب أن تغطي ضريبة القيمة املضافة ك ً�لا من السلع املستوردة
واملنتجة محليا وبنفس األس��س ،ومب��ا يتفق م��ع متطلبات التجارة
العاملية.
لقد أثبتت التطبيقات العاملية الناجحة ضرورة وضع حد مرتفع
للتسجيل بهدف استبعاد صغار املكلفني من الضريبة تسهيال
إلدارتها وتطبيقها.
نماذج لضريبة القيمة المضافة:
يوجد نظريا عدة من��اذج لضريبة القيمة املضافة وطبق عمل ّيا
منوذجان فقط ،األول يعتمد على الفواتير وقد أخذت به الغالبية
العظمى من الدول في العالم .والثاني يعتمد على احلسابات أو
أسلوب الطرح املباشر ويتم احتساب ضريبة القيمة املضافة في
نهاية السنة باستخدام السجالت احملاسبية للمكلف (بعد إجراء
تعديالت كبيرة عليها) بطريقة مشابهة الحتساب ضريبة الدخل
وطبق هذا النموذج في اليابان فقط.
يرتكز أسلوب الفواتير على الضريبة على املعاملة Tax on
 ،Transctionوتعتبر الفاتورة هي األساس لفحص املعامالت
اخلاضعة للضريبة ،ويوفر أسلوب الفواتير نوعا من التشجيع

للشراء من مكلف مسجل حتى يحصل املشتري على فواتير متكنه
من خصم الضريبة التي سددها .وال يجوز أن تصدر فواتير ضريبة
القيمة املضافة إال من مكلف (بائع) مسجل ،وتظهر الفاتورة قيمة
الضريبة املفروضة على أسعار املبيعات من سلع وخدمات خاضعة
للضريبة .يجب إص��دار فواتير جلميع العمليات التي تتم بني
مكلفني مسجلني وجلميع مبيعات التجزئة التي تتجاوز حدا معينا،
وتستخدم إيصاالت مبسطة ملبيعات التجزئة ذات القيمة األقل.
أسعار ضريبة القيمة المضافة:
كان استخدام أسعار متعددة لضريبة القيمة املضافة شائعا نسبيا
في أوائل الدول التي طبقت الضريبة .وغالبا ما كان تطبيق أسعار
متعددة يهدف إلى التمييز بني السلع األساسية والتَّرفِ َّية  .ومن
األسباب التي أعتد بها البعض لوجود أسعار مختلفة هي أن األسعار
املتعددة تساعد على إعادة توزيع الدخل بني فئات املجتمع ،إال أن
نتائج التطبيق أثبتت أنه ميكن حتقيق نتائج أفضل بتطبيق سعر
واحد على جميع السلع واخلدمات اخلاضعة ،وتعويض الفقراء
من خالل اإلعانات املوجهة لهم مباشرة وبواسطة ترتيب آخر.
وكبديل لتطبيق أسعار متعددة ميكن تطبيق أسلوب الضريبة على
السلع التَّرفِ َّية دون اخلوض في تصميم ضريبة القيمة املضافة.
ضريبة القيمة املضافة بأسعار متعددة تعتبر أقل كفاءة وأكثر
تكلفة من الضريبة بسعر واح��د حيث يتضاعف معدل التكلفة
اإلدارية عن املكلف الواحد في السنة الواحدة في حالة األسعار
املتعددة على أقل تقدير (أظهرت الدراسات أن معدل التكلفة
السنوية عن املكلف الواحد في حالة األسعار املتعددة هي 200
دوالر ف��ي اململكة املتحدة مقابل  100دوالر ف��ي حالة السعر
ال��واح��د) .تتسبب األس�ع��ار امل�ت�ع��ددة في فتح مجاالت خالف
حول األسعار ،ويؤدي هذا بالتالي إلى إضعاف التطبيق اإللزامي
بالتركيز غير العادي على تصنيف سلع معينة خاصة في حالة
خضوع مدخالت املكلف لسعر أعلى من مخرجاته ،كما ترتفع
التكاليف الرأسية لفحص املكلفني بنسبة تتراوح من  30إلى %40
عن فحص السعر الواحد.
ب��دأت دول ع��دي��دة لديها أس�ع��ار متعددة ف��ي توحيد وتبسيط
نظمها في السنوات األخيرة وقلصت أسعارها إلى سعر واحد
وأحيانا سعرين .تطبق اآلن أكثر من نصف ال��دول التي لديها
ضريبة قيمة مضافة سعر واح��د .أكثر من  %70م��ن  77دولة
طبقت ضريبة القيمة املضافة في العقد األخير تأخذ بسعر
واحد .تدل التجارب احلديثة بشكل ال لبس فيه على أن هناك
مزايا كثيرة من ضريبة القيمة املضافة البسيطة وبسعر واحد.
إن السعر الواحد ( باستثناء سعر الصفر على الصادرات فقط)
هو األسهل إدارة واألقل عبئا وتكلفة على املكلف.
اختيار أسعار الرسم:
العامل الرئيسي املؤثر على اختيار سعر لضريبة القيمة املضافة هو
اإليراد املستهدف .تتأثر اإليرادات احملتملة لسعر معني بسياسة
اإلع�ف��اءات ،حيث أن نظاما بإعفاءات قليلة نسبيا أكثر كفاءة في
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حتقيق إيرادات من نظام بإعفاءات متعددة تتسرب منها اإليرادات.
تأخذ معظم ال��دول التي تطبق ضريبة القيمة املضافة بسعر
يتألف من خانتني ،أي  %10أو أكبر ،وقد يصل السعر في بعض
الدول االسكندنافية إلى  .%25هناك بضع دول تأخذ بسعر أقل
من  ،%10وثالث دول فقط تطبق سعر  ،%5وهي حتديدا اليابان
ونيجيريا وتايوان ،بينما سنغافورة هي الدولة الوحيدة التي تطبق
سعراً أقل من ذلك و هو .%3
سعر الصفر:
يعني سعر الصفر في ضريبة القيمة املضافة خضوع املبيعات
للضريبة بسعر الصفر ،وينتج عن ذلك حساب دائن كامل ( full
 )creditوإمكانية رد الضريبة التي سددت عن املدخالت .تطبق
معظم الدول سعر الصفر على الصادرات فقط ،أما تطبيقه على
املبيعات احمللية فهو نادر ( تطبق بريطانيا وإيرالندا سعر الصفر
على سلع م�ح��ددة م��ن املبيعات احمللية ،مثل مالبس األطفال
والكتب والطعام).
أصبح تطبيق سعر الصفر على ال�ص��ادرات عامليا في الغالب،
ويعتمد تطبيقه على مبدإ عاملي مطبق يسمى مبدأ الوجهة النهائية
« « destination principleأي أن الضريبة تفرض في مكان
االستهالك النهائي .وهذا يعني أن ضريبة القيمة املضافة التي
مت حتصيلها على جميع املدخالت في عملية تصنيع الصادرات
تستحق الرد حتى ال يكون املصدرون احملليون في موقف ضعيف
أمام منافسيهم من الدول األخرى.
اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة:
يساء فهم اإلعفاء عامة على أنه يعني «اإلعفاء من الضريبة» ،وهذا
غير صحيح في ضريبة القيمة املضافة ،حيث يعني اإلعفاء عدم
فرض ضريبة على مبيعات السلع واخلدمات ( أي املخرجات) لكن
ال يجوز استرداد الضريبة التي فرضت على مدخالت تلك السلع.
لذلك قد تشتمل السلع واخلدمات املعفاة على ضريبة مخفية
ضمن التكلفة من أي من املدخالت الواردة من مصادر خاضعة
للضريبة ،وال يجوز استردادها أو إلغاؤها.
على ال��رغ��م م��ن أن اإلع �ف��اء ،ف��ي ضريبة القيمة امل�ض��اف��ة ،ال
يعني إلغاء الضريبة اال أن اإلعفاءات تؤدي عادة إلى تآكل في
قاعدة اإلي���رادات .خالفا لسعر الصفر ف��إن اإلع�ف��اء ال يوجب
رد الضريبة التي سبق حتصيلها .وم��ن عيوب اإلع�ف��اءات أنها
قد تخرج عن السيطرة وت��ؤدي إلى ضغوط هائلة ملنح إعفاءات
إضافية لقطاعات جتارية تشعر أنها متضررة( .مثال ،إذا مت
إعفاء األغذية األساسية قد يطالب منتجو األغذية بإعفاءات
ملدخالت إنتاجهم مثل األسمدة ومعدات املزارع).
من املشاكل التي تنتج عن اإلعفاءات اآلتي:
< تؤدي اإلعفاءات إلى كسر في سلسلة ضريبة القيمة املضافة مما
يؤدي إلى زيادة أو نقص في الضريبة املتوجبة .إذا منح اإلعفاء في
مرحلة التجزئة األخيرة ،ال تخضع القيمة املضافة األخيرة للضريبة.
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بينما لو كان اإلعفاء في مرحلة وسيطة فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في
الضريبة حيث أنه ال يجوز في نقطة الضريبة التالية من سلسلة
القيمة املضافة املطالبة بضريبة القيمة املضافة املدفوعة على
املدخالت ،مما يعني تسديد ضريبة عن ضريبة «.cascading
< ميكن أن تؤدي اإلعفاءات إلى انحرافات اقتصادية حيث تشجع
اإلعفاءات املنتجني على البحث عن بدائل للمدخالت املعفاة حتى
يستفيدوا من رد املبالغ عن املدخالت.
< قد تشجع اإلعفاءات التوريد الذاتي لتجنب استعمال مدخالت
ال يجوز استرداد ضريبة القيمة املضافة املدفوعة عنها( .مثال،
هناك حافز للمزارع املعفى للقيام باخلدمة بنفسه ب��دال من
التعاقد مع مورد خاضع للضريبة).
< تؤثر اإلعفاءات على مبدإ الوجهة النهائية وقد تؤدي إلى اشتمال
الصادرات على ضريبة قيمة مضافة غير قابلة لالسترداد ،وكذلك
تصبح السلع املنتجة محليا املعفاة من ضريبة القيمة املضافة أقل
منافسة من السلع املستوردة املشابهة املعفاة الشتمال السلع
احمللية على ضريبة قيمة مضافة مخفية غير قابلة لالسترداد.
< تصبح حسابات األعمال التي تتعامل بسلع معفاة وسلع غير
معفاة أكثر تعقيدا وعليها توزيع املدخالت التي خضعت للضريبة
على املخرجات اخلاضعة وبشكل صحيح.
حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة
حد التسجيل هو املبلغ احملدد إلجمالي املبيعات السنوية والذي يجب
على من يصل إليه أن يقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة املضافة.
تشير التجارب العاملية إل��ى أن جعل حد التسجيل متدنيا جدا
يحمل مخاطر جمة على فاعلية الرسم ،وأنه من األسهل البدء بحد
تسجيل مرتفع بحيث تقلل من عدد املكلفني عند بداية التطبيق،
ثم تخفض الحقاً هذا احلد تدريجيا لزيادة أعداد املكلفني.
يعتمد حد التسجيل لضريبة القيمة املضافة دائما على إجمالي
الدخل وليس على األص��ول أو رأس امل��ال .املرجع املستخدم هو
إجمالي الدخل في أحدث سنة أو جزء منها ،أو متى رأي املكلف
ولسبب معقول أن إجمالي دخله للسنة/الفترة اجلارية سيصل إلى
حد التسجيل.
تشمل العوامل التي حتدد قيمة حد التسجيل اآلتي:
ٍ
متدن جدا يشكل خطورة
< القدرة اإلدارية :إن وضع حد تسجيل
على جناح تطبيق الضريبة حيث تواجه اإلدارة أع��داد مكلفني
تتجاوز قدرتها على اإلدارة الفعالة والكفؤة.
< إمكانيات التجار :من احملتمل جدا أن غالبية كبار وأواسط
األعمال يطبقون حاليا معظم املطلوب لضريبة القيمة املضافة
من أنظمة محاسبة وسجالت ،وسيكون من السهولة نسبيا عليهم
التكيف مع متطلبات ضريبة القيمة املضافة .بينما تشكل ضريبة
القيمة املضافة وضعا مستجدا لصغار األعمال ،مما يتطلب من
أصحاب تلك األعمال جهودا وم��وارد ليست قليلة للوصول إلى
وضع ميكن هذه الفئة من االلتزام الطوعي.
< تكاليف االلتزام :أشارت دراسة إلى أن تكلفة املكلف بضريبة

القيمة املضافة السنوية لاللتزام مبتطلباته هي حوالي نسبة
 %2من إجمالي الدخل السنوي ملن كان إجمالي دخله  50ألف
دوالر أو أقل ،بينما هي حوالي نسبة  ( % 0.3ثالثة من واحد
في املائة) ملن يتجاوز إجمالي دخله السنوي نصف مليون دوالر
أمريكي .بالنسبة إلى املكلف الصغير بهامش ربح نسبته ،%20
فإن تكلفة االلتزام تعادل ضريبة دخل بسعر  .%10لذلك هناك
أسباب مقنعة للحد من عدد صغار األعمال اخلاضعني لضريبة
القيمة املضافة.
< اإلي��راد املستهدف :في جميع ال��دول هناك عدد صغير من
املكلفني يسددون معظم إي��رادات الضرائب ( بشكل عام تتأتي
 % 90من اإليرادات من  %10من املكلفني) ،لذلك فإن اإليراد الذي
يتحقق من صغار املكلفني ضئيل جدا وغير متناسب مع األعداد
الكبيرة من املكلفني التي تضاف إلى قاعدة املكلفني.
التسجيل اإللزامي :
يجب أن يقضي نظام ضريبة القيمة املضافة بوجوب أن يسجل
لضريبة القيمة املضافة جميع األعمال التي يصل إجمالي دخلها

إلى حد التسجيل ،وأن يتقرر حد التسجيل في ضوء عدد املكلفني
املمكن إدارته بكفاءة وفاعلية.
التسجيل االختياري ( التطوعي):
هناك أسباب جتبر بعض التجار على اختيار التسجيل في ضريبة
القيمة املضافة مع أن إجمالي دخلهم أقل من حد التسجيل .من
الطبيعي أن تسجل األعمال التي تقوم بتصدير معظم أو جميع
منتجاتها (م�خ��رج��ات العمل)  ،والتسجيل ض ��روري ل��رد قيمة
الضريبة على املدخالت .كما قد يضطر تاجر صغير للتسجيل
في الضريبة حتى يصبح منافسا ويستطيع التعامل مع عمالء
مسجلني ألنه ميكن للمشتري استرداد ضريبة القيمة املضافة عن
مشترياته إذا كانت من بائع مسجل.
لقد استعرضنا تعريفاً لضريبة القيمة املضافة ،ومثاالً تفصيلياً
عن تطبيقها ،ثم نطاقها ،ومناذجها ،وأسعارها ،واختيار السعر
املناسب ،وسعر الصفر في ضريبة القيمة املضافة ،واإلعفاءات،
وح��د التسجيل ل�ه��ذه الضريبة ،والتسجيل اإلل��زام��ي ،وأخيراً
التسجيل االختياري .وفي العدد القادم سنستعرض ،إن َشا َء الله،
جوانب أخرى في هذه الضريبة امل ّهمة.
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كل جديد

لوحات إعالنية تق ّدم الدعاية بحسب رغبات المارة !!
ظهرت م��ؤخ��راً فى اليابان لوحات إعالنية جديدة تراقب املارة
ومتنحهم الدعايات املناسبة لهم عبر تقنية «التعرف على الوجوه».
وتعمل اللوحات اجلديدة عن طريق كاميرا مثبتة في داخلها ترسل
الصور إلى برنامج كمبيوتر يحدد كثيراً من األشياء ،مثل جنس
الشخص ،وعمره ،وعرقه ،وغيرها من املعالم ،ثم يبث اإلعالن
املناسب وفقاً لذلك ،فإذا كان مشاهد اللوحة من العرق األصفر
ال ووقف أمام لوحة إعالنية للمطاعم ،فإنها تظهر طعاماً صينياً
مث ً

أو تايالندياً مث ً
ال ،أما إذا كان إيطالياً فإن طبقاً من «الباستا»
سيظهر أمامه.
وأك��د القائمون على ه��ذه التقنية اجل��دي��دة أنها ستكون فعالة
في تطوير أسالب التسويق للمنتجات املختلفة والتي ميكن أن
تستهدف شريحة معينة م��ن ال �ن��اس ،وفقا للبيانات التي يتم
إدخالها في برنامج الكمبيوتر ،وتلك التي يتم احلصول عليها من
اللوحة اإلعالنية.

روبوت جديد
ينظف أرضيات المنازل
ابتكرت شركتان أمريكيتان لصناعة ال��روب��وت��ات جي ً
ال ج��دي��داً من
الروبوتات ملساعدة ربات املنازل فى عمليات تنظيف املطبخ وتلميع
األرض �ي��ات .وأطلقت شركة «روب��وم��وب» روب��وت �اً ج��دي��داً على شكل
كرة س��وداء تتدحرج على األرض لتنظيف أرضية املنازل من خالل
التقاط القاذورات والشعر الذي قد يتساقط فيها .وأنتجت الشركة
األخ��رى وه��ي «إيفوليوشن روبتكس» روب��وت��ات أطلقت عليها اسم
«منت» تستخدم تقنية «جي بي أس» لدراسة أرضية املطبخ وتنظيفه
وتلميعه في مرحلة أخرى .وأوضح مايك دولي أحد مسؤولي الشركة
أن الروبوتات التي تعمل بواسطة البطاريات ترسم خريطة للغرفة
في كل مرة يتم فيها تشغيلها ،مضيفاً أن هذه الروبوتات باستطاعتها
إزالة مخلفات الكالب.
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ثان لالستشعار عن بعد
دبي سـات : 2قمر صناعي ٍ
تعتزم مؤسسة اإلم ��ارات للعلوم والتقنية املتقدمة «إياسات»
إطالق القمر الصناعى «دبي سات »-2في عام  ،2012وذلك بعد
إطالقها «دبي -سات »1أول قمر صناعي إماراتي لالستشعارعن
بعد العام املاضي.
وقال أحمد عبيد املنصوري املدير العام للمؤسسة ،أن السنوات
الثالث املاضية شهدت جهوداً جبارة فى صناعة «دبي-سات»2
الذى سيتم إطالقه بعد عامني.

وأوض ��ح أن ب�ل�اده س�ت�ق��وم خ�ل�ال ال�ع��ام�ين املقبلني ب�ب�ن��اء مبنى
بالكامل لتصنيع األق �م��ار الصناعية م��ع وج��ود خطط لتصنيع
القمر الصناعي «دبي سات »-3في اإلمارات عام  2015بسواعد
إماراتية ،حيث سيكون صناعة إماراتية  % 100مقارنة بسلفيه
«دبي-سات »1الذي استحوذت اجلهود الكورية على جزء كبير من
عملية تصنيعه ،و»دبي -سات »2الذي ساهمت اإلمارات بـ70%
من عملية تصنيعه.

ابتكار جهاز إلنقاذ
السـيارات عند الغـرق
ابتكر طالب في املرحلتني الثانوية واإلعدادية في مصر جهازاً إلنقاذ
السيارة بعد غرقها في املياه ،وتشير الفكرة إلى أنه عند غرق السيارة
تغلق كل النوافذ وتخرج وسادات هوائية من غاز الهيليوم خفيف الوزن
تساعد على طفو واستقرار السيارة.
وتأتي فكرة االختراع ضمن  95مشروعاً تقدمت بها مدارس محافظة
القاهرة خالل معرض ابتكارات طالب املدارس في املدرسة السعيدية
والذي نظم بالتعاون مع املؤسسة العربية للعلوم والتكنوجليا ووزارة
التربية والتعليم وشركة انتل .يذكر أن أكثر من  300فكرة وهي
املشاريع الفائزة باحملافظات سوف تتنافس في املسابقة النهائية
الختيار املشاريع الستة املؤهلة للسفر إلى أمريكا ومتثيل مصر في
املعرض الدولي.
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استراحة

القارب العجيب
حتدى أحد امللحدين -الذين ال يؤمنون بالله -علماء املسلمني في
أحد البالد ،فاختاروا أذكاهم ليرد عليه ،وحددوا لذلك موعدا.وفي
املوعد احملدد ترقب اجلميع وصول العالم ،لكنه تأخر .فقال امللحد
للحاضرين :لقد هرب عاملكم وخاف ،ألنه علم أني سأنتصر عليه،
وأثبت لكم أن الكون ليس له إله !وأثناء كالمه حضر العالم املسلم
واعتذر عن تأخره ،مت قال :وأنا في الطريق إلى هنا ،لم أجد قاربا

دولـة بدون
أطفال !!!
هل تتصورون أن هنـاك دولة في هذا العالم بدون أطفـال ؟!!!
اجلواب  ...ن ـ ـعـ ــم الدولة الوحي ــدة في العالم التي ال تسمع فيها
بكـاء أو ضحكــات أطفـ ــال هي الفـاتيكــان ألنــه ال يولد فيهــا أي
طفل وذلك لعــدم وجــود متزوجيــن أص ـ ً
ال !!!
ويبلغ عدد سكـانها (  ) 1000نسمة فقط ومعظمهم من الرهبــان
والراهبــات الذين يحرمون أنفسهم من الزواج ....
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أعبر به النهر ،وانتظرت على الشاطئ ،وفجأة ظهرت في النهر ألواح
من اخلشب ،وجتمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربا،
ثم اقترب القارب مني ،فركبته وجئت إليكم .فقال امللحد :إن هذا
الرجل مجنون ،فكيف يتجمح اخلشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه
أحد ،وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟! فتبسم العالم ،وقال :فماذا
تقول عن نفسك وأنت تقول :إن هذا الكون العظيم الكبير بال إله؟!

الدرهم الواحد
يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء ،فقالت له :لقد مات
أخي ،وترك ستمائة درهم ،وملا قسموا املال لم يعطوني إال درهما
واحدا! فكر الفقيه حلظات ،ثم قال لها :رمبا كان ألخيك زوجة
وأم وابنتان واثنا عشر أخا .فتعجبت املرأة ،وقالت :نعم ،هو
كذلك .فقال :إن هذا الدرهم حقك ،وهم لم يظلموك :فلزوجته

أفقي ًا :
 – 1مدينة باكستانية –  – 2أن��وار – عكسها من األبجدية –
 – 3وط��أة – يفشل في االمتحان –  – 4عكسها عائش – من
أعالم العرب القدماء –  – 5ضعيفة – حرف مكرر –  – 6حرف
مكرر – شرع في األمر –  – 7أغنية لفريد األطرش – موته أو
نهايته –  – 8كثير – إحدى معجزات النبي محمد صلى الله عليه
وسلّم –  – 9يزاحم – مَّ
رن.
عمودي ًا :
 – 1علم األشعة –  – 2شاعر أموي أمر املنصور بدفنه حياً – 3
– ذئب – أسم علم مؤنث –  – 4مدينة أوروبية هي مركز مؤسسة
عاملية – من األبجدية –  – 5لفظة هجاء – أوار النار – مماثالن
–  – 6عكسها قبيلة عربية قدمية – أش��د قيظاً –  – 7بلدة
لبنانية –  – 8قيادي فلسطيني راحل –  – 9أحد الفصول.
احلل في العدد القادم

ثمن ما ترك ،وهو يساوي ( 75درهما) ،والبنتيه الثلثان ،وهو
يساوي ( 400دره��م) ،وألمه سدس املبلغ ،وهو يساوي (100
درهم) ،ويتبقى ( 25درهما) توزع على إخوته االثنى عشر وعلى
أخته ،ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه املرأة ،فلكل أخ درهمان،
ويتبقى لألخت -التي هي أنت -درهم واحد.
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- Encouraging self-supply in order to avoid
irrecoverable taxation on inputs. For example,
there is an incentive for an exempt farming
business to perform a service itself instead of
paying for the service from a taxpaying supplier.
- Compromising the destination principle by
causing exports to bear some irrecoverable VAT,
and making locally manufactured exempt goods
less attractive as they will include irrecoverable
embedded tax unlike imports of the same goods
that will be tax-free.
- Making accounting more difficult for businesses
dealing with exempt and taxed goods by requiring
an allocation of taxed inputs to taxed outputs.
Registration Threshold
A VAT registration threshold is a set figure of turnover;
businesses whose turnover exceeds the set figure
will be required to register for VAT. International
experience shows that setting a threshold too low can
seriously jeopardize the success of VAT, and that it is
far easier to start with a higher threshold in order to
limit the initial number of taxpayers and then later
gradually lower the threshold to slowly increase the
taxpayer base.
VAT thresholds are always based on business
turnover, and not on some asset or capital base: the
turnover of the most recent year or part thereof, or an
estimate whenever the taxpayer reasonably expects
his current period turnover to exceed the threshold.

this is similar to a 10 percent income tax.
- Revenue Objectives: In every country, a small
number of businesses raise the most tax, with
90 percent of revenue commonly contributed by
just 10 percent of taxpayers. Therefore, there is
very little marginal revenue to be gained through
significantly disproportionate increases in the
taxpayer base.
Mandatory Registration
The VAT law must require the mandatory registration
of all traders with turnover above the stipulated
threshold. The approximate number of taxpayers
that can be efficiently and effectively administered
should drive the selection of the threshold.
Voluntary Registration
There are compelling reasons why some traders with
turnover below the threshold will want to voluntarily
register. Naturally, any business that exports most
of its output will want to register irrespective of
its turnover to receive credit refunds. Competitive
pressure may force some smaller businesses to
register so that they remain attractive suppliers to
registered customers who will demand VAT invoices
to obtain credit on their inputs.

Factors affecting Registration Threshold
Factors that influence the choice of a registration
threshold include :
- Administrative Capacity: The success of the VAT
will be compromised if the threshold is set too low
creating more taxpayers than can be efficiently
and effectively administered.
- Trader Capability: Medium and larger businesses are
likely to already apply most of the accounting and
record keeping requirements for a VAT, so will be
able to adjust relatively easily. VAT will impose new
conditions on smaller businesses that will require
considerable effort and resources by the traders.
- Compliance Costs: The annual compliance cost
for a VAT taxpayer was shown by one study to be
about 2 percent of annual turnover below $50,000
and about 0.3 percent of turnover above $500,000.
For a small trader with a 20 percent profit margin,
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Window

Zero-Rate
A zero VAT rate means that sales are taxed at 0
percent, resulting in a full credit and possibly refund
of VAT input credits associated with the sale. Most
countries zero-rate exports only; zero rating of
domestic sales is rare ( Britain and Ireland zero-rate
certain commodities like children’s clothing, books
and food. )
The zero rating of exports is almost universal and is
based on the ‘destination principle’ where taxation is
levied at the place of final consumption. This means
that all the VAT within the inputs used to manufacture
the exports are refundable, so that local exporters are
not placed at a disadvantage to their international
competitors.
VAT Exemptions
Impact of Exemptions
Exemptions are commonly misunderstood to mean
‘tax free’; this is not correct. Exemption means that
VAT is not charged on the goods or services sold
(i.e. the outputs), but the VAT included in the inputs
cannot be credited or refunded. Therefore, exempt
goods or services will include embedded VAT within
their cost from any inputs from taxed sources that
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cannot be recovered or eliminated.
Even though exemptions do not mean elimination
of tax, their impact usually erodes the revenue base.
Unlike zero-rating, exemptions do not generate
a need for refunding previously collected VAT.
Granting exemptions can spiral out of control by
causing pressure to grant further exemptions to trade
sectors that feel disadvantaged. For example, if basic
food is exempt, then the producers of food may seek
exemption on their inputs such as fertilizer and farm
equipment.
The most serious problems caused by exemptions
include :
- Breaking the VAT chain that can either increase
or decrease the tax liability. If occurring at the
final retail stage, the final ‘value added’ escapes
taxation. An exemption at an intermediate stage
can increase taxation as no credit can be claimed
for the VAT on the inputs at a subsequent taxed
point in the VAT chain, thus causing cascading or
‘tax-on-tax’.
- Creating economic distortions by encouraging
producers to seek alternatives from exempt inputs
to benefit from input credits.

Scope of VAT
Some countries have limited the application of VAT to
manufacturers and importers and not to wholesalers
and retailers. This limited application is usually a
transitional step towards a comprehensive VAT. If
not applied comprehensively, economic distortions
will eventuate. Therefore it is better to apply VAT to
all economic sectors from the outset.
VAT is levied on both locally manufactured and
imported goods on the same basis to comply with
international trade covenants and practices.
For administrative ease, it is necessary, as proved by
international experience, to set a sufficiently high
registration threshold to exclude small traders from
VAT.
Form of VAT
While there are several theoretical forms of VAT, in
practice only two forms have ever been implemented:
The first form depends on the invoice, commonly
known as the “invoice credit method”, overwhelming
majority of countries with VAT have adopted it. The
other form is accounts-based, “subtractive-direct
method” where VAT is calculated at the end of each
year using the business’s financial records in a similar
manner ( after making necessary adjustments) to the
determination of income tax; this form has been
implemented only in Japan.
The invoice credit method is centered on the
taxation of the transaction, with the invoice being
its foundation. As such, invoices provide the audit
trail of taxable transactions, and to a certain extent
create a self-policing mechanism to encourage a
purchaser of goods or services to source their needs
from a registered taxpayer who can provide a VAT
invoice for which the purchaser can obtain a credit
for the VAT charged. Only registered VAT taxpayers
may issue VAT invoices showing the VAT charged on
the sales price of taxable goods and services. VAT
invoices must be issued for all transactions between
registered traders and for retail sales above a certain
amount. A more simplified receipt is used for lower
value retail sales.
VAT Rates
Number of VAT Rates
Multiple VAT rates were relatively common in the
countries that first implemented VAT. Various rates
were often applied to differentiate between basic

commodities and more luxurious products. The
redistributive arguments for rate differentiation
are not strong, with better results achieved with a
single rate for all taxable goods and services with
compensation to the poor through directly targeted
subsidies and other arrangements. Instead of having
multiple VAT rates, excises could be implemented
without distorting VAT design.
A VAT with multiple rates is less efficient and more
costly than a single-rate VAT. The administrative
cost per taxpayer will at least double, with studies
showing a cost of $200 per year per taxpayer with
a multi-rate VAT in Britain compared to $100 for
single-rate regimes. Multiple rates create many
opportunities for problems and disputes regarding rate
differentiation, which in turn weakens enforcement
through inordinate emphasis on the rate classification
of particular goods. More refunds may be required,
particularly where a taxpayer’s inputs are subject to a
higher rate than its outputs, and the overhead to audit
taxpayers will be between 30 and 40 percent greater
than with a single rate.
Many countries that began with multiple rates have
later harmonized and simplified their regimes to just
one or sometimes two rates. More than half of all
countries have a single-rate VAT. Of the 77 countries
that introduced VAT in the last decade, more than
70 percent use a single rate. Recent practice and
experience clearly indicates big benefits from a
simple VAT with one rate. In particular, a single
rate ( in addition to a zero-rate available only for
exports) is the easiest to administer and is the least
burdensome and costly to taxpayers.
Choice of VAT Rates
The key factor that influences the choice of a VAT
rate is the revenue objective. The revenue potential
of a particular rate is affected by the policy on
exemptions: a regime with relatively few exemptions
is a more efficient revenue generator than a one with
many exemptions (exemptions leak revenue).
Most countries have a double-digit (i.e. 10 percent
or more) standard VAT, and in some Scandinavian
countries the rate reaches 25 percent. A few countries
have rates below 10 percent, with only three countries
with a 5 percent rate (Japan, Nigeria and Taiwan),
and only Singapore below at 3 percent.
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Value-Added Tax (VAT)
is the dominant form of indirect consumption tax in the world

A

value added tax (VAT) is a specific type
of turnover tax levied at each stage of the
production and distribution business. In
its purest form, VAT is ultimately a tax on all final
consumption expenditures on goods and services.
Although, in the end, VAT bears on final consumption,
suppliers of goods or services are liable to remit it to
the tax authorities. VAT is a percentage tax levied
on the price each supplier charges to his customer.
VAT has become the dominant form of indirect
consumption tax throughout the world over the past
few decades.
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Editorial
The Saudi Arabian Department of Zakat and Income Tax (DZIT)
mission is to administer Zakat Regulations and Income Tax Law.
DZIT’s zakat and tax revenues in 2010 amounted to 15.7 billion
Saudi Riyals(SR). Tax revenues are part of the state’s budget but
zakat revenues are earmarked to social insurance needs. Zakat
revenues are automatically remitted as collected to an account at
the Saudi Arabian Monetary Agency to finance social insurance
entitlements through Social Insurance Agency of Ministry of Social
Insurance. DZIT’s zakat revenues remitted to social insurance in the
last six years amounted to 36.1 billion SRs. as follows: 3.6, 4.5, 6.6,
6.2, 6.7 and 8.5 in years 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010
respectively.
Undoubtedly, the important role played by DZIT in alleviating
poverty can not be underestimated. This role can be greatly enhanced
by taxpayers’ compliance in making timely and correct payment of
their duties. As in addition to being a legal obligation, compliance
by taxpayers is a religious, moral and social responsibility.
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