


يتزامن إصدار هذا العدد من نشرة مصلحة الزكاة والدخل مع فرحة غامرة تغمر 
قلوب املواطنني بعد صدور األوامر امللكية الكرمية املتتالية التي أصدرها خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي هدفت إلى تعزيز رفاهية 
احلد  ورف��ع  املعيشة  غ��اء  ب��دل  بتثبيت  فاألمر  معيشتهم،  مستوى  ورف��ع  شعبه 
األدنى للرواتب وغيرها من األوامر امللكية السامية؛ انعكس إيجابياً على دخل 
شريحة كبيرة من املواطنني. ونحن في مصلحة الزكاة والدخل وكجزء من هذا 
الشعب الكرمي نشكر مليكنا على حسن رعايته واهتمامه املنَُصب على رفاهية 
السادسة  السنوية  الذكرى  أمرنا مبناسبة  لولي  والءنا  كما جندد  الوفي،  شعبه 
والتي  قلوبنا جميعاً  الغالية على  الذكرى  الشريفني، هذه  لبيعة خادم احلرمني 
يتجلى فيها عمق احملبة املتبادلة بني الراعي والرعية، وتتجسد فيها قوة اللحمة 

االجتماعية بني مختلف عناصر مجتمعنا السعودي األبي.

كما ال يسعنا هنا ونحن نصدر العدد الثامن والعشرين من نشرة مصلحة الزكاة 
األع���زاء على ما  ق��راءن��ا  أن  نشكر  إال  ثوبها اجلديد  ترفل في  وال��دخ��ل وه��ي 
بهما  ظهرت  واللذين  للنشرة  اجلديدين  واحملتوى  للشكل  استحسان  من  أب��دوه 
العدد املاضي. ونعد قراءنا الكرام على تطوير النشرة نحو مزيد من  من  بدءاً 
اإلتقان الصحفي سواء من حيث اإلخراج أو التحرير.  وندعو قراءنا األعزاء إلى 
املساهمة في عرض أفكارهم ومقترحاتهم حول املواضيع التي يرغبُون في أن تتم 
تغطيتها وإرسالها للنشرة عبر العناوين املوضحة، وسنكون ممتنني لهم، مؤكدين 

على أن نشرة مصلحة الزكاة والدخل إمنا هي منهم وإليهم.
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اخبار

عبدالعزيز  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  ترأس 
جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة مبدينة الرياض. 

وقد قرر مجلس الوزراء املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة 
وحكومة اليابان لتجنب االزدواج الضريبي، وملنع التهرب الضريبي 
من ضرائب الدخل ومشروع البروتوكول املرافق له واملوقع عليهما 

في طوكيو بتاريخ 1431/12/9ه� املوافق 2010/11/15م.
كما وافق املجلس على تفويض وزير املالية بالتوقيع على مشروع 
لتجنب  املغربية  اململكة  وحكومة  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية 
الدخل  ضرائب  من  الضريبي  التهرب  وملنع  الضريبي  االزدواج 

ومشروع البروتوكول املرافق له.
العامة  املؤسسة  إدارة  مجلس  في  أعضاء  سبعة  تعيني  مت  ولقد 
للتأمينات االجتماعية ملدة ثاث سنوات، واملعينون هم: الدكتور/ 
مفرج بن سعد احلقباني ممثا لوزارة العمل، إبراهيم بن محمد 
املفلح ممثا لوزارة املالية، سعد بن عبدالله املفرح ممثا لوزارة 
الصحة، ناصر بن محمد السبيعي ممثا ألصحاب العمل، موسى 
بن عمران العمران ممثا ألصحاب العمل، الدكتور عبدالرؤوف 
بن محمد منَّاع ممثا للمشتركني، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

العبدالقادر ممثا للمشتركني.

الملك يوجه بإنجاز المشروعات التنموية في 
األوقات المحدَّدة و دون تأخير

مع  البازعي  سليمان  بن  الدكتور حمد  املالية  وزير  نائب  وقع 
وزير اخلارجي�ة الروماني تيودور باكونسكي اتفاقية بني حكومة 
اململكة وحكومة روم�انيا لتج�نب االزدواج الضريبي وملنع التهرب 

الضريبي في ش�أن الضرائب على الدخ�ل.
وأوضح البازعي أن االتفاقية تعد إطارا قانونيا مستقرا يح�دد 
املعاملة  حت�دد  أنها  كما  البلدين،  بني  الضريبية  العاقات 
الضريبية عند ممارس�ة مقيم من الدول�ة املتعاقدة للنشاط في 
الدول�ة املتعاقدة األخرى وتضمن ع�دم االزدواج الضريبي على 

الدخ�ل املتحقق من نشاط املستثمر، وبالتالي فإن االتفاقية تقلل 
من الع�بء الضريبي على املستثمرين، كما حتقق لهم الشفافية 
في املعاملة الضريبية. ودعا نائب وزير املالية رجال األعمال في 
البلدين لاستفادة مما توفره االتفاقية من مميزات وتخفيضات 
املشتركة،  االستثمارية  املشروعات  من  املزيد  إلقامة  ضريبية 
وجمهورية  اململكة  بني  التجاري  التبادل  حجم  أن  إلى  مشيرا 
رومانيا ينمو وبشكل مطرد حيث ارتفع من حوالي 121 مليون 

ريال عام 2000م إلى أكثر من 656 مليون ريال عام 2009م.

اتفاقية بين المملكة ورومانيا لتجنب
االزدواج الضريبي
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عام مصلحة  مدير  املفلح  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/  قام 
الزكاة والدخل بتكرمي املوظفني املتقاعدين لعام 1432ه�  في 
العامة  اإلدارة  مبقر  1432/6/26ه�  األحد  يوم  أقيم  حفل 
بحضور مدراء اإلدارات واملوظفني املتقاعدين. وبدأ احلفل  
بآيات من القرآن الكرمي ، ثم ألقى سعادة مدير عام املصلحة 
كلمة شكر وثناء للمتقاعدين على ما قدموه من جهود أثناء 
عملهم أثمرت مبشاركة زمائهم اآلخرين لتحقيق نقلة نوعية 

بعمل املصلحة وطلب منهم تقدمي ما لديهم من آراء من أجل 
وشكر  املصلحة،  مع  التواصل  على  وحثهم  العمل،  تطوير 
األستاذ/ إبراهيم بن صالح املادح في كلمة للمتقاعدين إدارة 
مصلحة الزكاة والدخل على تنظيم احلفل الذي يعد تكرمياً 
املتقاعدين  عن  نيابة  باسمه  وأكد  وتقدير،  وفاء  وملسة  لهم 
على استمرار التواصل مع املصلحة. وفي نهاية احلفل قدم 

مدير عام املصلحة الهدايا التذكارية للمتقاعدين.

المفلح يكرم الموظفين المتقاعدين
للعام 1432 هـ

في إطار سلسلة ورش العمل التطويرية التي تنظمها إدارة 
بدأت  والدخل،  الزكاة  مصلحة  ملوظفي  والبحوث  التطوير 
اإلدارة العامة مبصلحة الزكاة والدخل الشروع في اخلطة 
الزمنية لورش العمل املتخصصة خال العام 1432ه� املوافق 
2011م املرحلة الثانية بالرياض. الورشة األولى انطلقت يوم 
الثاثاء 1432/6/21ه� ملدة يومني بعنوان )خدمات املكلفني( 
ويحاضر فيها كل من: األستاذ/ سليمان الضحيان، واألستاذ/

نايف احلارثي من مشروع النظام اآللي. وبإشراف األستاذ/ 
الورشة  والبحوث. وحضر  التطوير  إدارة  السالم من  طارق 
األولى عدد من موظفي املصلحة والفروع، يطلعون خال هذه 
الورشة على املبادئ العامة خلدمات املكلفني، نطاق خدمات 
للجمهور  املصلحة  تقدمها  التي  املعلومات  صحة  املكلفني، 
من حيث شمولية اخلدمات وسهولة املعلومات باإلضافة إلى 

تنمية القدرات اخلدمية لدى موظفي املصلحة.

دورة أساسيات في الحاسب اآللي
لمنسوبي المصلحة
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اخبار

يوم األحد 26 جمادى اآلخرة  السعودية  العربية  اململكة  احتفلت 
السادسة خلادم  البيعة  املوافق 29 مايو 2011م بذكرى  1432ه� 
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 

الله، واململكة تواصل السير قدماً في ركب العالم األول.
السعودية في عهد خادم احلرمني  العربية  اململكة  وتتميز جتربة 
حتقيق  نحو  بالسعي  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الشريفني 
املميزة  اجلهود  في  الكبير  والزخم  لأللفية،  التنموية  األهداف 
بالنجاح للوصول إلى األهداف املرسومة قبل سقفها الزمني املقرر، 
أهداف خطتي  لأللفية ضمن  التنموية  األهداف  بإدماج  والنجاح 
التنموية لأللفية جزءاً  والتاسعة، وجعل األهداف  الثامنة  التنمية 

من اخلطاب التنموي والسياسات املرحلية وبعيدة املدى للمملكة.
ومتكن خادم احلرمني الشريفني بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز 
دور اململكة في الشأن اإلقليمي والعاملي سياسياً واقتصادياً وجتارياً، 
وأصبح للمملكة وجود أعمق في احملافل الدولية وفي صناعة القرار 
العاملي، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت اإلسامي والعربي في دوائر 

احلوار العاملي على اختاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وحتقق في السنوات الست املاضية إجنازات ومكتسبات شملت كل 
ركن من أركان اململكة وكل فرد من أفرادها، اذ توالت اإلجنازات 
تلو اإلجنازات في مسيرة التطور والنجاح ملصلحة الوطن ورفاهية 
إنسانه ومنائه، جتسدت فيها أسمى مامح التاحم، وسادت بني 

الشعب وقيادته روح احملبة والتفاهم.
وحتقق لشعب اململكة في عهد امللك عبدالله بن عبدالعزيز خال 
عدد  إنشاء  منها  املهمة،  اإلجنازات  من  عدد  مضت  أعوام  ستة 
اململكة  جامعات  أعداد  تضاعفت  وكذلك  االقتصادية،  املدن  من 
من ثماني جامعات إلى ما يقارب ثاثني جامعة، وافتتاح الكليات 
واملعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة امللك 

عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
على  املتواصل  الشريفني  احلرمني  خادم  حرص  من  وانطاقاً 
تلمس حاجات أبنائه املواطنني في شتى مناحي احلياة، والسعي 
أصدر  لهم،  الكرمي  والعيش  واالطمئنان  الراحة  كل سبل  لتوفير 
في ربيع اآلخر من هذا العام عدداً من األوامر امللكية التي غطت 

مجمل حاجات املواطن.

المملكة تحتفل بذكرى البيعة السادسة
لخادم الحرمين الشريفين
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املساندة  للعمليات  العام  املدير  نائب  سعادة  استقبل 
املوافق  الثاثاء  يوم  العواجي  علي  بن  صالح  األستاذ/ 
الشئون  وزارة  من  وفد  مكتبه  في  1432/5/22ه�، 
صالح  بن  عبدالله  األستاذ/  سعادة  برأسة  االجتماعية 
آل عبدالسام املستشار املالي لوكيل الضمان االجتماعي 
على  العام  املشرف  الثبيتي  الله  دخيل  خالد  واألستاذ/ 

البرامج املساندة بوكالة الضمان االجتماعي.
على  مؤكداً  بالوفد  النائب  سعادة  رحب  االجتماع  بداية  في 
وناقش  املجاالت  كافة  في  اجلانبني  بني  التعاون  أهمية 
حتويلها  يتم  حيث  الزكويه  املبالغ  حتويل  عمليات  اجلانبان 
يوميا إلى مؤسسة النقد حلساب الضمان االجتماعي والتي 
ريال وأن نظام سداد ساهم  يقارب تسعة مليارات  بلغت ما 
األستاذ/  تطرق  كما  وأكبر  أسرع  بشكل  التحويل  في عملية 
عبدالله آل عبدالسام إلى شرح بعض البرامج التي تقدمها 
الوزارة ملنسوبي الضمان االجتماعي، مثل الشراكة االجتماعية 

وتأثيثها،  مساكن  إلقامة  اخليرية  واجلهات  املؤسسات  مع 
وتأمني لوازم الصيد والقوارب وحتويل األسر إلى أسر منتجة 

ومشروع احلقيبة املدرسية وغيرها من البرامج األخرى.
هذا وقد حضر االجتماع من جانب املصلحة سعادة مدير عام 
املالية واإلدارية األستاذ/ فهد بن محمد اجلليفي،  الشئون 
وسعادة مدير عام اإلدارة املالية األستاذ/ عبدالله بن شبنان 
عبيد  احمد  األستاذ/  اآللي  النظام  عام  ومدير  الشهراني، 
عبداخلالق  واألستاذ/  بامسعود،  علي  واألستاذ/  الطائفي، 

الغامدي من إدارة اإليرادات.
وفي اخلتام شكر النائب اجلميع وطالب بالتنسيق املشترك 
من  االجتماعية  الشئون  وزارة   تطلبه  تعاون  بأي  ورحب 
املصلحة تقديراً للدور الذي يقوم به الضمان االجتماعي في 
املستحقني  إلى  الزكاة  أموال  من  املصلحة  ل  ماحتصَّ توجيه 
من  أكثر  وتضم  أسرة،  ألف  سبعمائة  عددهم  يناهز  الذين 

مليوني فرد.

العـواجـي يستقبـل وفـد مـن
وزارة الشئون االجتماعية
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اخبار

صدر أمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل سعود -حفظه الله- رقم 4097/م ب وتاريخ 1432/6/25ه� 
املدنيني  املوظفني  لرواتب  وجدوالً  سلماً   )18( عدد  باعتماد 
األمرين  على  بناء  تعديلها  جاء  والذي  الدولة  في  العاملني 
امللكيني الكرميني رقم )أ/23( وتاريخ 1432/3/20ه� القاضي 
الراتب  ضمن   )%15( ومقداره  املعيشة  غاء  بدل  بتثبيت 
القاضي  1432/4/13ه�  وتاريخ  )أ/62(  ورقم  األساسي، 
باعتماد احلد األدنى لرواتب كافة فئات العاملني في الدولة 
من السعوديني ب�ثاثة آالف ريال شهريا، وقضى األمر الكرمي 

وبهذه  1432/6/25ه�.  من  اعتبارا  السالم  بهذه  بالعمل 
األستاذ/ محمد  املدنية  وزير اخلدمة  معالي  أعرب  املناسبة 
بن علي الفايز نيابة عن منسوبي اخلدمة املدنية في الدولة 
عن شكره وتقديره خلادم احلرمني الشريفني –حفظه الله-.

وأكد معاليه أن اعتماد هذه السالم لفتة أبوية مليئة باحملبة 
واحلنان جتاه أبناءه وبناته املوظفني وأسرهم مألت نفوسهم 
مستوى  حتسني  هدفها  رعاية  من  فيها  ملا  وسروراً  بهجة 
توجه  األوامر ضمن  تلك  أتت  إذ  املوظفني وأسرهم  معيشة 

شامل لرفع املستوى العام لكل ما ميس حياة املواطنني.

أمر ملكي كريم باعتماد سلم الرواتب الجديد

الزكاة  عام مصلحة  مدير  نائب  العواجي  االستاذ/ صالح  كشف 
والدخل للعمليات املساندة، عن بلوغ إيرادات املصلحة عبر نظام 
سداد للمدفوعات احلكومية من بداية عام 2011م حتى منتصف 
شهر نيسان )أبريل( اجلاري أكثر من ملياري ريال، بزيادة 2000 
في املائة عن الفترة نفسها من العام السابق، وبعدد عمليات وصل 

إلى أكثر من 27 ألف عملية سداد بزيادة 700 في املائة.
جناح  بعد  حتقق  النمو  »ذلك  العواجي:  صالح  االستاذ/  وقال 
اآللية  أنظمة املصلحة  العاقة في ربط  املصلحة واجلهات ذات 
بنظام سداد، وإن العمل ال يزال جاريا لتطويره بحيث يشمل كافة 

فروع املصلحة على مختلف أنواع التسديدات«.

وأوضح نائب مدير املصلحة للعمليات املساندة، أن املشاريع التي 
يجري تنفيذها حالياً تهدف إلى إنشاء منظومة من احللول اآللية 
املتكاملة التي حتقق وتتيح اخلدمة الذاتية ملختلف اخلدمات املقدمة 
من املصلحة للمكلفني واجلهات ذات العاقة. وأشار إلى أن مصلحة 
الزكاة في  املبالغ احملصلة من مكلفي  بإيداع  الزكاة والدخل تقوم 
حساب مخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منه 

على مستحقي الزكاة املسجلني في الضمان االجتماعي.
الزكاة  تسديد  على  احلرص  املكلفني  بجميع  املصلحة  وأهابت 
رقم  على  احملددة  أوقاتها  في  أنشطتهم  على  شرعاً  املستحقة 

املفوتر اخلاص باملصلحة في نظام سداد وهو )020(.

نائب مدير عام »الزكاة والدخل« يكشف
عن بلوغ إيرادات »المصلحة« ملياري ريال عبر »سداد«
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تحت شعار » الزكاة ... االستثمار الباقي «
مصلحة الزكاة تدشن جناحها في الجنادرية 26

استضاف نادي االقتصادية الصحفي مبقر املجموعة السعودية 
لألبحاث والنشر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ/ 
علي  بن  صالح  األستاذ/  يرافقه  املفلح،  محمد  بن  إبراهيم 
العواجي نائب املدير العام للعمليات املساندة، واألستاذ/ فهد بن 

عبدالعزيز اخلراشي نائب املدير العام للبرامج والسياسات.
بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيبيه من مدير احللقة األستاذ/ 
عبد اإلله الربيعة مرحباً باملفلح ومرافقيه عقب ذلك حتدث 
مامح  وأبرز  اآللي  النظام  تطبيق  عن  املصلحة  عام  مدير 

النظام اجلديد جلباية الزكاة والذي يدرس حالياً في اطار 
اللجنة املالية مبجلس الشورى، وأعطيت بعد ذلك الفرصة 
وقام  واستفساراتهم  مداخاتهم  لطرح  النادي  ألعضاء 

»املفلح« بالّرد على جميع استفسارات األعضاء.
جميع  مع  التواصل  على  والدخل  الزكاة  مصلحة  وحترص 
القنوات اإلعامية بهدف إبراز نشاطات املصلحة وإجنازاتها 
واجلهود التي تبذلها في نشر الوعي الزكوي والضريبي بني 

جمهور املتعاملني معها مبختلف شرائحهم.

نادي االقتصادية.. يستضيف مدير عام
مصلحة الزكاة والدخل

للتراث  الوطني  املهرجان  في  والدخل  الزكاة  مصلحة  شاركت 
والثقافة »اجلنادرية 26« ضمن اجلهات املرتبطة بوزارة املالية.

الزكاة  مصلحة  معرض  استقبل  العام  هذا  مهرجان  وخال 
املعرض من  الزوار على ما يحويه  والدخل زواره، حيث اطلع 

معروضات تهدف إلى التواصل مع املجتمع.
مصلحة  نشاطات  توضح  وصورا  لوحات  املعرض  ويضم 
الزكاة والدخل املختلفة، إلى جانب شاشات بازما تلفزيونية 
ودور  جهود  إلبراز  وتعريفية  توعوية  رسائل  على  تشتمل 
اجلمهور  بني  والضريبي  الزكوي  الوعي  نشر  في  املصلحة 

عامة واملكلفني خاصة.
ومت تقدمي سلة هدايا حتمل شعار مصلحة الزكاة والدخل. 

دعم  في  والدخل  الزكاة  مصلحة  دور  اجلناح  في  يبرز  كما 
الضمان االجتماعي من خال احلساب املخصص في مؤسسة 
النقد العربي السعودي الذي يصرف على مستحقي الضمان 

االجتماعي.
في  سنوياً  املشاركة  على  والدخل  الزكاة  مصلحة  وحترص 
وثقافية  وطنية  تظاهرة  من  يشكل  ملا  اجلنادرية  مهرجان 

واقتصادية حترص كافة أطياف املجتمع على املشاركة فيه.
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تقرير

خادم الحرمين الشريفين يفتتح المدينة الجامعية 

لجامعة األميرة نورة
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قام  حيث  اآللي  النقل  قطار  استقل  املفدى  امللك  وصول  وفور 
-أيده الله- بجولة على أرجاء اجلامعة اطلع خاللها على منشآتها 
واستمع إلى شرح مفصل من وزير املالية، ومن مساعده املشرف 
على املشروع عن املشروع ومراحله، وما اشتمل عليه من منشآت 
إدارية وتعليمية وسكنية وخدمية. بعد ذلك توجه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى مبنى اإلدارة 
الرئيسة حيث جتول -حفظه الله- بالعربة الكهربائية في أرجاء 
املبنى وكذلك مبنى املكتبة املركزية حيث استمع - رعاه الله - إلى 
شرح واف عن املبنى. ثم توجه امللك املفدى إلى مقر حفل االفتتاح 
ذلك  بعد   - الله  أيده   - فور وصوله  امللكي  السالم  حيث عزف 
الدكتورة  عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة  جامعة  مديرة  تشرفت 
أن  وبعد  الشريفني.  احلرمني  خادم  على  بالسالم  العميل  هدى 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  أخذ 
 - الله  أيده   - للحفل حيا  الرئيسة  املنصة  في  مكانه  آل سعود 
الله سبحانه وتعالى أن  للجميع التوفيق وداعياً  احلضور متمنياً 
يبارك في هذا املشروع وقد قوبل - حفظه الله - بعاصفة من 
التصفيق من احلضور. ثم بدأ احلفل اخلطابي بتالوة آيات من 

القرآن الكرمي.

بعد ذلك ألقى وزير املالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف 
كلمة قال فيها: »لقد شرفتموني أنا وزمالئي يا خادم احلرمني 
الشريفني قبل سنتني ونصف باإلشراف على بناء مدينة جامعية 
تكون  عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة  جامعة  عليها  أطلق  للبنات 
ملشاركة  رمزا  تكون  وأن  ببناتكم،  وتليق  النواحي  بجميع  مميزة 
املرأة في بناء الوطن، وأن ينتهي بناؤها خالل سنتني فقط، وأال 

يدخر مال أو جهد في سبيل حتقيق ذلك.
وأضاف معاليه: وكنتم حريصني أشد احلرص على إنهاء املشروع 
في الوقت احملدد من خالل متابعتكم املتميزة حتى أنكم -حفظكم 
الله- أمرمت بوضع كاميرات للنقل املباشر على مدى 24 ساعة 
ملتابعة سير العمل في املشروع من قبلكم شخصيا، هذا باإلضافة 
إلى التقارير الشهرية التي أمرمت برفعها ملقامكم السامي الكرمي 
وهانحن بعد سنتني وشهرين من تسليم املواقع للمقاولني نحتفل 
تعد  التي  اجلامعية  املدينة  هذه  بناء  بانتهاء  الكرمية  برعايتكم 
حسب املعلومات املتوفرة لدي أكبر مشروع على مستوى العالم من 
حيث احلجم واملكونات والذي ينتهى منه في هذه املدة الوجيزة، 
فقط  جامعية  مدينة  أو  جامعيا  حرما  ليست  مدينة  فعال  فهي 
حيث يبلغ إجمالي مساحتها 8 ماليني مترا مربعا وتبلغ مساحات 

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - يوم األحد1432/6/12هـ 
الموافق 2011/5/15م حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تم إنشاؤها 
على أرض تبلغ مساحتها 8 ماليين متر مربع وبتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليار ريال. وكان في استقباله 
-أيده اهلل- لدى وصوله مقر الجامعة الجديد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الرياض، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد 

العنقري، ومساعد وزير المالية المشرف على مشروع الجامعة األستاذ/ محمد بن حمود المزيد.
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تقرير

البناء املنفذة منها أكثر من 3 ماليني مترا مربعا تقريبا.
املدينة اجلامعية تعد صرحا عمرانيا وتقنيا  أن  وأوضح معاليه: 
قدرات  من  تضمه  مبا  عامليا  علميا  صرحا  ستكون  الله  وبحول 

بشرية ومن مراكز أبحاث وكليات علمية وطبية.
البيئية  املواصفات  وفقا ألحدث  املدينة  أنه مت تصميم هذه  وبني 
الطاقة  طريق  عن  املياه  تسخني  نظام  ذلك  ومن  الطاقة،  وتوفير 
الشمسية كما طبق فيها أحدث املعايير جلعلها صديقة لذوي وذوات 
نقل  قطار  ذلك  في  مبا  أرجائها  جميع  في  اخلاصة  اإلحتياجات 

الركاب اآللي الذي روعي في إنشائه وتشغيله اجلوانب البيئية.
ولقد مت تنفيذ وجتهيز املشروع من قبل شركات ومؤسسات ومصانع 

سعودية وموردين سعوديني جتاوز عددهم ألفي شركة وموردة.
من  أجزاء  في  املواقع  في  يوميا  العاملني  عدد  أن  إلى  وأشار 
بني  ما  شخص  ألف   75 من  أكثر  إلى  وصل  التنفيذ  مراحل 

مهندس وفني وعامل.
واستعرض وزير املالية أهم عناصر املدينة اجلامعية وهي:

أوال: الكليات األكادميية وتضم 15 كلية في مختلف التخصصات 
النظرية والعلمية منها 5 كليات طبية ، ومستشفى تعليمي بسعة 700 
لتنمية  ومركزا  الوسائل،  بأحدث  لألبحاث مجهزا  ومركزا  سرير، 
املهارات السريرية، حيث يعد األكبر على مستوى العالم، ويشتمل 

على أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم في هذا املجال.
وهو  الرئيس  اإلدارة  مبنى  من  وتتكون  اإلدارية  املنطقة  ثانيا: 
ومكتبة  للرجال،  خاص  به  ملحق  آخر  ومبنى  بالنساء،  خاص 
مركزية متميزة عمرانيا وعمليا تتسع لـ 5 ماليني كتاب يتم صفها 
إلى مركز  باإلضافة  قارىء  آليا وتستوعب 4 آالف  واستدعاؤها 
للمؤمترات يتسع ألكثر من 4 آالف شخص، ومسجد جامع يتسع 

لــ 4 آالف مصلي.
ثالثا: املنطقة السكنية وتتكون من 1440 فلة ووحدة سكنية ألعضاء 
هيئة التدريس، وسكنا للطالبات يستوعب أكثر من 12.200 طالبة 

روعي فيها متطلبات ذوات اإلحتياجات اخلاصة.
قسمني  إلى  تنقسم  التي  والرياضية  الترفيهية  املنطقة  رابعا: 
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منفصلني األول وهو خاص بهيئة التدريس وينقسم بدوره إلى جزئني 
أحدهما خاص بالرجال واآلخر بالعوائل، ويحتوي على جميع سبل 

الترفيه الرياضية واالجتماعية يستوعب أكثر من 3000 شخص.
أما الثاني فهو خاص بالطالبات، ويحتوي على استاد يتسع لسبعة 

آالف متفرجة وجميع سبل الترفيه الرياضية واالجتماعية.
خامسا : اخلدمات املساندة والبنية التحتية، وتشتمل على:

كافة  إليصال  متر  كيلو  ونصف  أربعه  بطول  للخدمات  نفق 
اخلدمات إلى جميع املباني داخل املدينة اجلامعية وتشمل أعمال 
املعلومات،  وتقنية  الهاتفية  والشبكات  واملياه  الكهروميكانيكية 
إضافة إلى محطة ملعاجلة النفايات الصلبة تعمل بأحدث التقنيات، 
وكذلك محطة معاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها 
ألغراض الري، كما تضم مطبعة مركزية ومخازن وورش للصيانة، 
في  واإلستهالكية  والتعليمية  اإلجتماعية  اخلدمات  إلى  إضافة 
جميع املناطق داخل املدينة اجلامعية من مدارس تستوعب 800 

طالب وطالبة ومحالت جتارية وخدمات عامة.

حتى  حصلت  اجلامعية  املدينة  إن  العساف  الدكتور  وقال 
الهيئة  العديد من اجلوائز والشهادات من كل من  اآلن على 
العمران  لعلوم  السعودية  واجلمعية  للمهندسني،  السعودية 
للمعماريني،  الدولي  واالحتاد  سعود،  امللك  جلامعة  التابعة 
األبنية  العاملي األمريكي، ومجلس  األبنية اخلضراء  ومجلس 

اخلضراء العاملي األسباني.
واختتم معالي وزير املالية كلمته بتقدمي الشكر لكل من عمل بجد 
وعلى  السامية،  الشريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  تنفيذ  على 
املزيد  حمود  بن  محمد  األستاذ/  املالية  وزير  مساعد  رأسهم  
املشرف على املشروع، واملهندسني السعوديني املقيمني في املشروع 

من قبل الوزارة واآلالف من املقاولني واملوردين السعوديني.
فقد  عاليتني  وكفاءة  مبهنية  عمل  الذي  اإلستشاري  شكر  كما 
حرص اجلميع على إنهاء املشروع في وقته احملدد، داعيا الله أن 
املديد،  والعمر  والعافية  بالصحة  الشريفني  ميتع خادم احلرمني 

وأن يحفظ لبالدنا أمنها وإستقرارها إنه سميع مجيب.
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استثمار

كيف تستثمر من خالل
صناديق االستثمار..؟
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ن صغار املستثمرين  كَّ إن االستثمار من خالل صناديق االستثمار ميمُ
بطريقة  املالية  األوراق  في  االستثمار  إلى  مدخراتهم  توجيه  من 
أقل خطورة، وبصورة غير مباشرة بدال من االستثمار املباشر في 

األوراق املالية.
تتميز صناديق االستثمار مبا يلي:

توافر اإلدارة المحترفة:
املقيدة  الشركات  أداء  بدراسة  الصندوق  مديرو  يقوم  حيث 
الالزمة  االستراتيجية  وضع  ثم  أفضلها،  واختيار  بالبورصة. 
مديرو  يقوم  وكذلك  الصندوق.  أهداف  حتقق  التي  لألستثمار 
في  دورية  بصورة  الصندوق  محافظ  اداء  مبراجعة  الصندوق 
ضوء أهداف الصندوق احملددة، وذلك إلعادة النظر في تشكيلة 
األوراق املالية املّكونة للصندوق سواء باالستبعاد او االستبدال أو 

اإلضافة وفقا للتغيرات في الظروف االقتصادية.

تنويع االستثمارات:
أموال  باستثمار  الصندوق  إدارة  قيام  بالتنويع  يقصد  حيث 
تنتمي  التي  املالية  األوراق  من  متنوعة  مجموعة  في  الصندوق 
لقطاعات مختلفة في السوق. ويساعد تنويع االستثمارات املالية 
املكونة حملفظة الصندوق على تخفيض املخاطر التي قد يتعرض 
ن التنويع من تقليل اخلسائر، وذلك ألنه في  كِّ لها املستثمر. وميمُ
حالة حتقق خسائر للصندوق نتيجة انخفاض سعر ورقة مالية 

معينة يعوضه ارتفاع سعر ورقة مالية أخرى.

تخفيض المخاطر :
لدى صندوق  واخلبرة  الكبيرة  املالية  االمكانيات  توافر  أن  حيث 
االستثمار ميكن إدارة الصندوق من القيام بالتنويع الذي يقلل من 
مخاطر االستثمار، وهذا ما قد ال يتوافر لصغار املستثمرين مما 
يجعل توجيه األموال لالستثمار في صندوق االستثمار أكثر أماناً 

وضمانا لصغار املستثمرين. 

تَنّوع األهداف االستثمارية بما يتناسب
مع طبيعة كل مستثمر:

األهداف  ذات  االستثمار  صناديق  من  العديد  يوجد  حيث 
الرأسمالي،   النمو  ذات  الصناديق  مثل  املختلفة،  االستثمارية 
التي  املتخصصة  والصناديق  الدوري  العائد  ذات  والصناديق 
تستثمر في قطاعات معينة وكذا والصناديق التي تستثمر في 

أوراق مالية معينة؛ مثل السندات ذات العائد الثابت.

سهولة االسترداد لألموال المستثمرة :
حيث ميكن لكل مستثمر ان يقوم بشراء أو بيع وثائق اإلستثمار 
يتجه  ان  قبل  املستثمر  على  ينبغي  لكن  وبسيطة؛  بطريقة سهلة 
لالستثمار في وثائق صندوق معني، أن يستشير مستشاره املالي 
الذي قد يكون سمساراً في االوراق املالية أو أي مستشار مالي 
بأحد البنوك، أو بإحدى شركات االستثمار، حيث يقوم كل مستشار 
بتحليل احتياجات املستثمر املادية وأهدافه االستثمارية، وترشيح 

الصندوق الذي يتناسب مع امكانياته وأهدافه االستثمارية.

صندوق االستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من االوراق المالية وتدار هذه 
وكل  االستثمارات.  هذه  إلدارة  الالزمة  واالمكانيات  القدرة  لديهم  محترفين  مديرين  بواسطة  المحفظة 
مستثمر في صندوق االستثمار  يمتلك نصيبا على  الشيوع في هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة استثماره 
وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في االوراق المالية وتكون وظيفة مديري االستثمار هي انتقاء هذه االوراق 

المالية لتكوين المحفظة التي تحقق اهداف الصندوق االستثمارية .



مشاريع عقارية وتحف 
معماريّة مذهلة .. !

مدينة الملك عبد اهلل االقتصاديّة
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ستغّير كثيراً وستعطي الصورة الزاهية أبعاداً جديدة هائلة ، وغير 
املدن الصناعّية ، جند حتفة معمارية اقتصادية هندسية عمالقة 
هي مدينة امللك عبد الله االقتصادّية بجدة ، والتي ستوفر املواقع 
فيها خلفية مثالية للتجارة التي ستشكل محور أساسياً مع املساحات 
الفخمة لإلقامة، وستتوسط املنازل واملراكز التجارية حدائق غّناء 
ومباني عصرية. سيشتمل قلب املدينة على معالم روحية وثقافية 
املائية  واقتصادية لتشكل ضواحياً حضارية، كما ستعتبر املمرات 

ومناطق اجلوار املتباعدة بني املراكز أحد معالم وسط املدينة.

كما ستشكل نظم العبور املتكاملة، وشبكات الطرق واملباني العالية 
هوية خاصة باملدينة التي ستقوم باستقطاب املستثمرين والسّياح. 
حيث سيوفر احلي املالي األنشطة البنكية واملصرفية واخلدمات 
حيث  املدينة،  معالم  اح��د  احل��ي  ه��ذا  وسيكون  للمنطقة.  املالية 
سيتم إنشاء برجني عاليني حديثني مع الفنادق واملساكن واملتاجر، 
فهناك قاعة املؤمترات احلديثة واملرافق املرتبطة والقنوات املائية 
احمليطة، ما سيجعل مدينة امللك عبدالله االقتصادية مدينة حديثة 
على مستوى عاملي، سيتم إنشاء املدينة وفق معايير احلياة الذكية، 

حيث ستمكن مختلف شرائح السكان من االستمتاع بخدمات ذات 
قيمة مضافة مثل احلكومة اإلليكترونية، وتهيئة املنازل، الرعاية 

الصحية الفعالة، وبنية حتتية للمواصالت.
إن رؤية املدينة الذكية هي إيجاد فرص عمل جديدة وأنشطة جتارية 
وتعزيز أداء الصناعات وجذب الساكنني بتقدمي بيئة حياة جاذبة. 

امللك  »مدينة  ب���  »ه���وادي«  قرية  م��ش��روع  أّن  إل��ى  اإلش���ارة  تكفي 
عبد الله االقتصادية«، الذي تطوره وتنفذه شركة »إعمار املدينة 
االقتصادية« املدرجة في سوق األسهم السعودية تداول، قد فاز 
املتحدة  بالواليات  للبنائني  الوطنية  للرابطة  الذهبية  باجلائزة 
األمريكية، عن أفضل عرض جتسيدي ملجتمع سكني مقترح. وذلك 
في حفل توزيع اجلوائز مبشاركة )1،000( عارض، وبحضور أكثر 

من )50،000( زائر. وكان مشروع قرية »هوادي«، الذي يقع على 
مساحة 8 كلم في قلب »مدينة امللك عبد الله االقتصادية«، قد فاز 
بجائزة »سيتي سكيب« العقارية لعام 2009 كأفضل مشروع سكني 
رة، توفر السكن ألكثر من 60  يضم )22،000( وحدة سكنية مطوَّ
ألف فرد من فئات الدخل املتوسط، إضافة إلى وجود عدد من 
املرافق التعليمية والترفيهية والتجارية، ومراكز للرعاية الصحية، 
وكذلك املساجد. على ان تقوم شركة »إعمار املدينة اإلقتصادية« 
بإطالق مشروع قرية »هوادي« للبيع، وكان 300 متخصص من 15 
شركة عاملية قد أشرفوا على تصميم قرية »هوادي« واملستوحى 
من مختلف احلضارات على أسس منوذجية ومتميزة تليق باألجيال 

احلالية واملستقبلية.

وثبة هندسّية معماريّة جديدة ، تشهدها المملكة منذ سنوات ، والتزال تمضي في أشواطها ، ضمن نهضة 
عمرانّية حضاريّة شاملة .. هكذا يقول الواقع ، مع قيام مدن صناعّية جديدة ، وقيام مدن تعليمّية مذهلة ، مثل 
سعود  الملك  جامعة  وتكملة  وتطوير   ، الرياض  بمدينة  نورة  األميرة  وجامعة   ، بجدة  اهلل  عبد  الملك  جامعة 
التي   ، الحضارية  الصورة  ، تلك  المملكة  ، ستغّير كثيراً في صورة  ، كلها مشاريع هندسّية معماريّة متطّورة 
استقرت زاهية في نظر الشعوب بعد أعمال الطفرة الكبيرة ، ولكن الوثبة الجديدة، على يد خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبد اهلل حفظه اهلل وأيده تعتبر وثبة نهضوية كبرى .
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تحت المجهر

غسيل األموال
جريمة عصر العولمة

غسل األموال أو تبييض األموال أو الجريمة البيضاء كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة، وإن كان المسمى 
األول أكثر شيوعًا. واحتلت قضية غسيل األموال أهمية كبيرة على الساحة االقتصادية العالمية خالل الفترة األخيرة، 
إدراكًا من المجتمع الدولي آلثارها السلبية على االستقرار االقتصادي، وخاصة على مناخ االستثمار المحلي والدولي، 
ولذلك يتزايد االهتمام بها وبسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، 
حيث تهدد هذه الظاهرة االقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ومن بينها االقتصاديات العربية، وهنا 

نتناول قضية غسيل األموال من حيث انعكاساتها األمنية واالقتصادية وطرق التصدي لها.
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إن ظاهرة غسيل األم��وال هي إع��ادة تدوير األم��وال الناجتة عن 
شرعية  استثمار  وق��ن��وات  مجاالت  في  املشروعة  غير  األع��م��ال 
إلخفاء املصدر احلقيقي لهذه األموال الناجتة عن جتارة املخدرات، 

الرقيق، الدعارة، األسلحة، واألعضاء البشرية...

اآلثار االقتصادية واالجتماعية الضارة:
الوطني  لالقتصاد  ونزيف  القومي،  الدخل  من  استقطاعات  أ( 

لصالح االقتصاديات اخلارجية.
زيادة السيولة احمللية بشكل ال يتناسب مع الزيادة في إنتاج  ب( 

السلع واخلدمات.
خزانة  معاناة  ثم  ومن  املباشرة،  الضرائب  سداد  من  التهرب  ج( 
الدولة من نقص اإليرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.

استشراء خطر جماعات اإلجرام املنظم. د( 
انتشار البطالة. ه�( 

االقتصاد  على  األم���وال  غسيل  عمليات  خ��ط��ورة  م��ن  وان��ط��الق��اً 
العديد  املاضية  القليلة  السنوات  في  في مجمله، ظهرت  العاملي 
من املبادرات الدولية واإلقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق 

الدولي ملواجهة هذه الظاهرة.
تعرف  العربية واإلسالمية ال  ال��دول  العديد من  أن  وبالرغم من 
الدول  ف��ي  احل��ال  ه��و  كما  ومكثف  واض��ح  بشكل  الظاهرة  ه��ذه 
الغربية؛ إال أنها بوصفها من الدول النامية التي تسعى إلى جذب 
غسيل  لعمليات  مقراً  تكون  ألن  مرشحة  تكون  قد  االستثمارات 

األموال القذرة املتحصلة من مصادر غير مشروعة.

العوامل المشجعة الستفحال
مشكلة غسيل األموال:

بروز ظاهرة العوملة، والتي متثل مناخاً خصباً لعمليات غسيل   .1
األموال.

غياب الشفافية في معظم التعامالت التجارية الدولية.  .2
اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل األموال، أو املرشحة   .3

لتكون سوقاً رائجة لذلك في املستقبل القريب.
زيادة حجم االقتصاد اخلفي واملوازي في هذه البلدان لنصف   .4

الناجت القومي اإلجمالي.
تشجيع  سبيل  ف��ي  ال���دول  بعض  تتخذها  ال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ات   .5

االستثمار أو احلصول على الضرائب.
استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل األموال.  .6

 
موقف الشريعة اإلسالمية من غسيل األموال:

اإلسالمية  الشريعة  في  تعتبر  األم���وال  غسل  جرمية  أن  الش��ك 
محرمة لكونها من كسب خبيث، ولقد توافرت النصوص من الكتاب 
والسنة على حترمي اخلبائث فمن الكتاب قوله تعالى: }ويحل لهم 

الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث{ األعراف اآلية157.
إذا  الله  )إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  ق��ول  السنة:  من  أم��ا 
م عليهم ثمنه(، رواه البيهقي، فتجارة  م على قوم أكل شيء حرَّ حرَّ
املخدرات و الرقيق و االجتار بالدعارة و القمار و االسلحة غير 
عملية  بها  تدخل  التي  الشرعية  غير  امل��ص��ادر  وه��ي  املشروعة، 

غسيل االموال كلها نهى اإلسالم عنها.



امتدادا   )26 )الجنادرية  والثقافة  للتراث  الوطني  المهرجان  في  المالية  وزارة  مشاركة  ج��اءت 
لمشاركاتها على مدى 17 عاما. فقد بدأت عام 1414ه� بجناح صغير يضم عددا قليال من العينات 
والرسوم البيانية. وتطور الجناح عبر السنوات حتى أنشأت الوزارة المبنى الحالي في المهرجان 
الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظه اهلل - في مهرجان 

ن من أقسام عدة تمثل الديوان العام للوزارة. عام 1428ه�، ويتكوَّ
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نوافذ

جناح المالية والجهات المرتبطة بها في »الجنادرية 26«

ر وتنوُّع على مدى 17 عاما تطوُّ
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وشاركت اجلهات املرتبطة بوزارة املالية، وهي: مصلحة اجلمارك، 
صندوق  للتنمية،  السعودي  الصندوق  للتقاعد،  العامة  املؤسسة 
صندوق  السعودي،  الصناعية  التنمية  صندوق  العقارية،  التنمية 
مصلحة  واالدخ��ار،  للتسليف  السعودي  البنك  الزراعية،  التنمية 

الزكاة والدخل.
للتقاعد  ال��ع��ام��ة  امل��ؤس��س��ة  انتقلت  ال��ع��ام  وخ���ال م��ه��رج��ان ه��ذا 
في  العقارية  التنمية  يشارك صندوق  لم  كما  مبنى مستقل،  إلى 
والنماذج  العينات  من  ع��دداً  جهة  كل  رك��ن  ويتضمن  املهرجان. 
عمل  لتوضيح  وذلك  التلفزيونية؛  والشاشات  واللوحات  والصور 
الكتيبات  توزيع  إلى جانب  املجتمع،  ودوره��ا في خدمة  كل جهة 
ال���زوار واإلج��اب��ة عن  التثقيفية واإلرش��ادي��ة على  وال��ب��روش��ورات 

استفساراتهم. وفيما يلي تفصيل حملتويات كل ركن:

الديوان العام للوزارة
ال��وزارة باألمر  لوحة كبيرة مضاءة تتضمن صورة لوثيقة تأسيس 
امللكي رقم 381 وتاريخ 1351/4/11ه�، محاطًة بصورة امللك عبد 
العزيز -رحمه الله-، وصورة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد 
امليزانية  العزيز، ولوحة كبيرة مضاءة تتضمن أرقام  الله بن عبد 
العامة للدولة )اإليرادات واملصروفات( منذ ميزانية عام 1365-
1366ه� حتى ميزانية العام املالي احلالي 1432-1433ه�، باإلضافة 
إلى لوحة تتضمن صور وأسماء وزراء املالية منذ تأسيسها وحتى 
اآلن، ومناذج للمطبوعات احلكومية ذات الطابع األمني واألوراق 
ذات القيمة، والتي تقوم مصلحة مطابع احلكومة بطباعتها مثل: 
اجلوازات بأنواعها كافة )الدبلوماسي اخلاص، والعادي(، بطاقة 

الهاتف،  ب��ط��اق��ات  ال��س��ع��ودي��ني،  األح����وال، رخ��ص��ة اإلق��ام��ة لغير 
مناذج  إلى  إضافة  السيارات،  ولوحات  جمركي،  مخلص  رخصة 
ونواب  ال����وزراء  نظام  مثل:  احلكومية  والتعليمات  األنظمة  م��ن 
الوزراء، نظام اخلدمة املدنية، نظام العمل والعمال، نظام اجلنسية 
السعودية، ونظام السجل التجاري. عرض بعض املجسمات لعدد 
من املشاريع التي قامت إدارة املجمعات احلكومية بتنفيذها، مثل: 
منفذ اخلضراء احلدودي، املدينة السكنية مبنفذ البطحاء، املناطق 
الترفيهية والشاليهات في منفذ البطحاء، املدينة السكنية في منفذ 

الرقعي، واملجمع اإلداري للجمارك واجلوازات في منفذ الرقعي.

مصلحةالجمارك 
التهريب  وس��ائ��ل  لبعض  ص��ورا  تتضمن  ال��ل��وح��ات  م��ن  مجموعة 
والذخيرة،  واألسلحة  واخلمور  املخدرات  تهريب  في  املستخدمة 
واجلوية  البرية  احلدودية  املنافذ  من  عدد  في  التي مت ضبطها 
املستخدمة  ال��وس��ائ��ل  وب��ع��ض  املضبوطة،  الكميات  توضيح  م��ع 
مثل:  املنافذ اجلمركية  بعض  التي مت ضبطها في  التهريب،  في 
استخدام املصحف الشريف، وبعض املواد الغذائية واخلضراوات 
واخلرسانة، واملساويك، وروالت األقمشة، ومكائن اخلراطة، وكان 
لعرض هذه الوسائل واملضبوطات األثر اإليجابي في توعية الزوار 
بآفة املخدرات. عينات لبعض السلع والبضائع املقلدة واملغشوشة 
التي مت ضبطها في بعض املنافذ اجلمركية. شاشات عرض كبيرة 
تعرض دور اجلمارك وإجنازاتها وكيفية تدريب الكاب البوليسية 
في مركز متخصص في اإلدارة العامة للوسائل الرقابية مبصلحة 
اجلمارك، وعروض للوسائل احلية )الكاب البوليسية(، حيث يتم 
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نوافذ

التطبيق الفعلي على كيفية كشف الكاب للمخدرات املهربة عن 
طريق حقائب املسافرين والسيارات، وقد وجد هذا العرض احلي 

إقباال كبيرا من زوار املهرجان، وحظي بتغطية إعامية متميزة.

الصندوق السعودي للتنمية
توضيح أهمية برنامج الصادرات السعودية في تنمية الصادرات 
الوطنية  الصناعة  دع��م  في  ومساهمته  وتنويعها  النفطية  غير 
ومساعدة املصدرين السعوديني على حتقيق أهدافهم من خال 

تقدمي تسهيات التمويل والضمان التي يحتاجون إليها.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
وذلك  املصانع  من  لعدد  وص��ورا  بيانية  ورس��وم��ا  لوحات  ويضم 
املالي  ال��ع��ام  حتى  إن��ش��ائ��ه  منذ  ال��ص��ن��دوق  إجن����ازات  لتوضيح: 
املصانع  من  العديد  وتطوير  إنشاء  متويل  مثل:  1432/1431ه���� 
إلى  الوطنية  األم���وال  رؤوس  توجيه  اململكة،  أنحاء  مختلف  في 
وتوطينها  الفنية احلديثة  التقنية  نقل  االستثمار احمللي، تشجيع 
التي  الصناعية  املشاريع  وماهية  احمللي،  الصناعي  القطاع  في 
التمويل،  على  للحصول  األول��ي��ة  وال��ش��روط  الصندوق  يقرضها 
كيفية االستفادة من )برنامج كفالة( الذي ينفذه الصندوق لتمكني 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة من احلصول على متويل من البنوك 
من خال كفالة نسبة من التمويل املقدم من البنك، وعدد املشاريع 
القطاعات  حسب  وقيمتها  ال��ص��ن��دوق  مولها  ال��ت��ي  الصناعية 

)برنامج  املعتمدة من  التراكمية  الكفاالت  وقيمة  الرئيسة، وعدد 
كفالة( حسب البنوك املمولة.

صندوق التنمية الزراعية
ويتضمن عددا من اللوحات التوضيحية والرسوم البيانية والصور 
مجاالت  في  احليوي  ودوره  املختلفة  الصندوق  نشاطات  توضح 
اإلقراض امليسر وتقدمي اإلعانات الزراعية، إلى جانب مجسم ملبنى 

الصندوق الرئيس في الرياض، الذي يتميز بجماله املعماري.

البنك السعودي للتسليف واالدخار
ويتضمن لوحات توضح القروض االجتماعية التي يقدمها البنك 
ال��زواج، واألسرة والترميم، وبرنامج إقراض سائقي  مثل قروض 
املشروعات  متويل  وبرنامج  امل��درس��ي،  والنقل  األج���رة  س��ي��ارات 
الصغيرة مثل التعليم املبكر ورعاية الطفولة، وبرنامج متويل ودعم 
ورعاية املشروعات اخلدمية والطبية والطبية املساندة، وبرنامج 

إقراض احلرف واملهن.

مصلحة الزكاة والدخل 
ويضم لوحات وصورا توضح نشاطات املصلحة املختلفة، إلى جانب 
شاشتني تلفزيونيتني تشتمل على رسائل توعوية وتعريفية إلبراز 
الزكوي والضريبي بني اجلمهور  الوعي  جهود املصلحة في نشر 

عامة واملكلفني خاصة.
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من  الضرائب  حتصيل  ه��و:  العالم  دول  جميع  في  الضريبة  ملصالح  الرئيسي  ال��دور 
املكلفني بها في املواعيد النظامية، وحتقيق ذلك يتطلب من اإلدارة الضريبية تنفيذ عدد 
الطوعي  االلتزام  كفيلة مبساعدتهم على  للمكلفني  تقدمي خدمات  منها؛  الوظائف  من 
الضريبي  النظام  ففي  الضريبي،  النظام  عليهم  أوجبها  التي  وااللتزامات  بالواجبات 

دت الواجبات التي يلزم على املكلفني التقيد بها اآلتي: السعودي اجلديد حدُّ

التسجيل في املصلحة عند بداية النشاط وقبل نهاية سنته املالية األولى.  -1
االحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجات احملاسبية الازمة لتحديد الضريبة الواجبة   -2

عليه بدقة مع املستندات املؤيدة للقيود احملاسبية املسجلة فيها.
تقدمي اإلقرار وتسديد الضريبة من واقعه في املواعيد النظامية.  -3

استقطاع الضريبة املتوجبة على اجلهات غير املقيمة املتعاملة مع املكلف وتوريدها   -4
للمصلحة في املواعيد النظامية.

تزويد املصلحة باملعلومات املطلوبة نظاماً وأهمها بيانات العقود املبرمة مع اجلهات   -5
األخرى.

للواجبات  مخالفاً  يعتبر  أع��اه  البنود  من  بأي  االلتزام  عن  يتقاعس  ال��ذي  املكلف  إن 
النظامية وتستحق عليه غرامات متنوعة حسب كل حالة.

بهذه  املكلفني  التزام  من  التأكيد  على  حريصة  الضريبة  مصالح  أن  فيه  الش��ك  ومم��ا 
الواجبات؛ ألن حتقيقها يعني أن اإلدارة الضريبية تعمل بجدارة وتؤدي دورها بالشكل 
املطلوب منها، ولكن واقع احلال أن هذا األمر ال يتحقق ألنه وفي جميع املجتمعات ال بد 
من وجود مكلفني غير ملتزمني؛ إما جلهلهم أو استهتارهم أو لوجود نية التهرب الضريبي 
لديهم، والسؤال هنا أي من هذه األمور تكون له األولوية لدى مصلحة الضرائب بحيث 
متنحه األهمية القصوى بتركيز مواردها املتاحة عليه، هل تكون األولوية في عملية حصر 
املكلفني مبسك الدفاتر النظامية، أم في التزامهم بتقدمي اإلقرارات وتسديد الضريبة 

في املواعيد النظامية ؟.
في احلقيقة توجد صعوبة في تقييم أهمية هذه االلتزامات ومدى خطورتها على حصيلة 
اإليراد، وميكن القول: إن عملية التأكد من حصر كافة املكلفني وضمان تسجيلهم في 
اإلدارة الضريبية هو األساس الذي يجب أن يحظى باألهمية القصوى في عمل اإلدارة 

الضريبية بحيث ميكن متابعتها والتحقق من التقيد بها.

أولويات اإلدارة الضريبية

فهد بن عبدالعزيز اخلراشي



مدير عام مصلحة الزكاة والدخل: 

16 مليار إيرادات الزكاة والضريبة
للعام الماضي
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> سعادتكم كم بلغت إيرادات المصلحة الزكوية 
ميزانية  تمثل  وكم  الماضي،  العام  والضريبية 

المصلحة كنسبة من تلك اإليرادات؟ 
لقد بلغت إيرادات املصلحة الزكوية والضريبية العام املاضي دون 
ضرائب الشركات العاملة في مجال البترول نحو )16( مليار ريال 
بزيادة مقدارها 13.5٪ عن العام املاضي، ومتثل امليزانية حوالي 
تعتمد  املصلحة  ميزانية  بأن  علماً  اإلي���رادات،  تلك  من   )٪1.5(

ضمن امليزانية العامة للدولة. 

الزكوات  من  المصلحة  إيرادات  قيمة  عن  حدثنا   <
العا م الماضي )عروض التجارة(؟ 

بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة من الشركات واملؤسسات 
اخلاضعة للزكاة في عام 1431-1432ه� نحو 9 مليار ريال ومتثل 
وعاًء زكوياً يصل إلى نحو 360 مليار ريال بزيادة قدرها 30٪ عن 

العام الذي سبقه. 

> كم عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لديكم 
والمكلفين لدفع الزكاة؟ 

وصل عدد املكلفني املسجلني باملصلحة أكثر من )400( ألف مكلف 
بني شركات وأفراد. 

أصحاب  على  توقع  التي  العقوبات  هي  ما   <
أو  الزكاة  تدفع  ال  التي  والشركات  المؤسسات 

تماطل في الدفع، نريد العقوبة مفصلة؟ 
- حترص املصلحة على متابعة املكلفني الذين يتأخرون في مراجعة 
بعدة  مطالبتهم  يتم  حيث  زك���اة،  م��ن  عليهم  يستحق  م��ا  وس���داد 
خطابات حلثهم على مراجعة املصلحة وسداد هذه املستحقات، 
وفي حالة عدم التجاوب هناك مجموعة من اإلجراءات النظامية 

التي تتخذها املصلحة منها: 
إل��ى ع��دم متكينه من  ي���ؤدي  ال��ش��ه��ادة ع��ن املكلف، مم��ا  - حجب 
لدى  مستحقاته  ص��رف  أو  احلكومية  امل��ن��اق��ص��ات  ف��ي  ال��دخ��ول 
أو  السجالت  جتديد  أو  العمالة  استقدام  أو  احلكومية  اجلهات 

رخص النشاط. 
مبراجعة  املكلف  إلل���زام  املدنية  احل��ق��وق  طريق  ع��ن  املطالبة   -

املصلحة وتسديد املستحقات املتأخرة. 
- مخاطبة اجلهات احلكومية حلجز أي مستحقات للمكلف لديها 

إن وجدت حلني سداد املتأخرات. 
- مخاطبة اجلهات احلكومية إليقاف معامالته لديها حلني تقدمي 

شهادة من املصلحة تفيد بسداد جميع املستحقات عليه. 
وفي احلاالت التي ال تؤدي اإلجراءات أعاله إلى نتيجة، يتم اتخاذ 
إجراءات التحصيل اإللزامية، ومنها احلجز على أرصدته البنكية 

ومنعه من التصرف في أمواله املنقولة وغير املنقولة. 

يدفع  زك��وات  من  تحصيله  يتم  ما  جميع  هل   <
بالكامل للضمان االجتماعي.. ولماذا ال يتم استثمار 

هذه المبالغ لصالح المصلحة بإنشاء المشاريع؟ 
الزكاة  جباية  هي  بها  املناطة  والدخل  الزكاة  مصلحة  مهمة  إن 
الشرعية من املكلفني بها وتوريدها مباشرة في حساب خاص لدى 
مؤسسة النقد العربي السعودي رقم )230301000006( لتصرف 
على مستحقي الضمان االجتماعي في مختلف مناطق اململكة، وقد 
أودعت املصلحة في هذا احلساب في اخلمس سنوات املاضية ما 
يقرب من 33 مليار ريال وهي حصيلة الزكاة في تلك السنوات، 
االجتماعي(  الضمان  )وكالة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وتتولى 
صرفها إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم للضمان االجتماعي 
دور  وينتهي  لديهم،  املعتمدة  النظامية  لإلجراءات  وفقاً  مباشرة 

املصلحة بتوريد املبلغ وال تتدخل في عملية الصرف. 

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح؛ أن إيرادات المصلحة للعام الماضي بلغت 
16 مليار ريال، دون ضرائب الشركات البترولية، فيما بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة حوالي 9 مليار، 
وقال مدير المصلحة في حديثه؛ إن عدد األفراد المسجلين والمكلفين من الشركات بلغ حوالي 400 ألف فرد، 
مشيرًا إلى أن مصلحة الزكاة أودعت خالل الخمس سنوات الماضية مبلغ 33 مليار ريال في حساب الضمان 
يستحق  ما  وسداد  مراجعة  في  يتأخرون  الذين  المكلفين  متابعة  على  المصلحة  حرص  مؤكدًا  االجتماعي، 
عليهم من زكاة حيث تتم مطالبتهم بعدة خطابات؛ لحثهم على السداد. وفي حالة عدم التجاوب تُتخذ عدد 
من اإلجراءات، ومنها حجب الشهادة عن المكلف وعدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية وحجز 

أرصدة ومستحقات المكلف المماطل إلى حين سداد المتأخرات.. فإلى تفاصيل الحوار...

مصلحة الزكاة أودعت مبلغ 33 
مليار ريال في حساب الضمان 

االجتماعي.
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ما هي الجهات المخولة بإصدار العقوبات على   <
وما  مؤسسته؟  أو  شركته  أموال  زكاة  يدفع  لم  من 

مدى تعاون البنوك مع المصلحة في ذلك؟ 

العقوبات التي تفرض على املماطلني في دفع الزكاة محددة في 
األنظمة ذات العالقة. واملصلحة تعمل على تطبيق ما ورد بها، كما 
أن املصلحة جتد تعاوناً ملموساً في دفع الزكاة في أوقاتها احملددة 

من كافة املكلفني باختالف أنشطتهم. 

> كم عدد فروع المصلحة؟ وهل سيتم افتتاح فروع 
بالمناطق مستقباًل؟ 

يتبع للمصلحة عشرة فروع رئيسة باإلضافة إلى إدارة كبار املكلفني 
باإلدارة العامة وهي في املدن اآلتية:

 

الرياض ، جدة، الدمام ، مكة املكرمة ، املدينة املنورة ، الطائف، 
أبها ، تبوك ، األحساء ، القصيم ، كما توجد أقسام للزكاة في 
فروع ومكاتب وزارة املالية في احملافظات التي ال توجد بها فروع 
من  الزكاة  جباية  واألقسام مبهام  الفروع  هذه  وتقوم  للمصلحة، 

املكلفني طبقاً للتوزيع اجلغرافي للمناطق واحملافظات.
ويتوقف حتويل تلك األقسام في فروع ومكاتب وزارة املالية إلى 
فروع للمصلحة على عدة عوامل من أهمها زيادة حجم األنشطة 
االقتصادية بتلك املناطق ومن ثم عدد املكلفني بها مبا ال تستوعبه 
آلية العمل بتلك الفروع واملكاتب، والتي تخضع لدراسة مستمرة 

من قبل املصلحة. 

أو  الشركات  أص��ح��اب  م��ن  الكثير  يعاني   <
رقم  معرفة  عدم  من  الزكاة  دفع  عند  المؤسسات 
حساب المصلحة. فلماذا ال يتم نشر رقم الحساب أو 

إرسال محصلين إلى الشركات لجباية زكواتهم؟ 

انتهت املصلحة من إتاحة عمليات التسديد اآللي من خالل ربط 
يتيح  ال��ذي  )س���داد(  نظام  م��ع  للمصلحة  الشامل  اآلل��ي  النظام 
للمكلف سداد املستحقات املتوجبة عليه من خالل قنوات متعددة 

إتاحة  من  المصلحة  انتهت 
من  اآللي  التسديد  عمليات 

خالل الربط مع نظام )سداد(
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منها استخدام الصراف اآللي والهاتف املصرفي واإلنترنت التي 
توفرها البنوك التجارية، كما يتم حالياً ربط املصلحة مع اجلهات 
احلكومية األخرى آلياً لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونياً 
بالتنسيق والعمل املشترك مع برنامج التعامالت اإللكترونية )يسر( 
ومن املتوقع أن يتم إجناز وتفعيل تلك اخلدمات خالل هذا العام 

مبشيئة الله وإتاحتها جلميع املستفيدين. 

> هل تبقى مبالغ في خزينة المصلحة من الزكوات 
ال تدفع للضمان االجتماعي أو يتم استثمارها؟ 

يتم توريد حصيلة الزكاة أوالً بأول للحساب املخصص لها مبؤسسة 
النقد العربي السعودي لتصرف عن طريق الضمان االجتماعي، 

وال تبقى أية مبالغ في خزينة املصلحة. 

يدفع  هل  مؤسسة،  أو  شركة  صاحب  توفي  إذا   <
الزكاة ورثته أم ماذا؟ 

إذا توفي صاحب املنشأة ومستحق عليه زكاة سابقة لم يتم سدادها، 
فيتم حتصيل الزكاة من التركة قبل توزيعها على الورثة، حيث إن 

الزكاة واجب شرعي ودين عليه ال تبرأ ذمته إال بإخراجها. 

كلمة ختامية: 
في اخلتام ال يسعني إال أن أشكركم على إتاحة الفرصة للمصلحة 
إليضاح بعض اجلوانب املتعلقة بجباية الزكاة ومساهمتها في دعم 
الضمان االجتماعي، والذي توليه حكومة اململكة جل اهتمامها مبا 
تدعمه أيضاً من موارد اخلزينة العامة إسهاماً منها في حتقيق مبدأ 
التكافل االجتماعي، والذي حث عليه ديننا احلنيف، والذي تسعى 
ها اللَّه- جاهدة في سبيل حتقيقه. كما اود  حكومتنا الرشيدة -ايدَّ
أن أنوه إلى أنَّ املصلحة تذكر عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقدمي 
وتسديد  اآلن،  حتى  للمصلحة  تقدم  لم  التي  الزكوية  اإلق���رارات 
الزكاة الشرعية املستحقة على أنشطتهم في املوعد احملدد شرعاً 

ليمكن إيصالها للصرف على مستحقي الضمان االجتماعي.

اًل  أوَّ الزكاة  حصيلة  توريد  يتم 
في  مبالغ  أية  تبقى  وال  بأوَّل، 

خزينة المصلحة.
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إدارة االجتمـاعات
وأثـرها على األعمـال
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ادارة وتخطيط



إن جناحك مثاًل كمدير تتعامل مع اجلماهير )public( يعتمد على 
قدرتك على إجناز االتصاالت بطريقة جيدة. وسلوكك بأسلوب 
حسن.. وتصرفك مبرونة ولباقة... وإن فئات الناس الذين سيتم 
العاملون  األع��م��ال  ورج��ال  واملوظفون  الزبائن  هم  بهم  اتصالك 

بالتجارة والقائمون بالتوزيع والشركات احمللية واألجنبية..
ولذلك فإن اتصالك بهذه الفئات سيكون له أعظم األثر لنجاحك 
ال��ذي ه��و ه��دف املسؤولني في  إنتاجك  ف��ي  ف��ي عملك وك��ذل��ك 
إدارت�����ك.. م��ن ه��ن��ا ت��أت��ي أه��م��ي��ة ع��ق��د االج��ت��م��اع��ات.. وإقامة 
وتأثيرا  فعالية  األساليب  أكثر  من  تكون  رمبا  والتي  املؤمترات.. 
بل  الفعال..  العنصر  فنجد  بشخص  شخص  اتصال  مجال  في 
القلب النابض لالجتماعات الناجحة واملثمرة هو املخطط واملدير 
يحقق  الجتماع  يخطط  ألن  يحتاج  وال��ذي  االجتماع  يدير  ال��ذي 
األهداف احملددة التي تسعى الشركة لتحقيقها.. والوصول إلى 
الغاية التي تنشدها.. ولذلك يكون هو بالضرورة في حاجة إلى 
إشراك املجتمعني من األفراد أو األعضاء في اإلدارة دون النظر 
كانت  مهما  وكذلك  الشركة  في  الوظيفية  أعمالهم  نوعية  إل��ى 
الفرصة  إتاحة  من  االستفادة  ميكنهم  حتى  الشخصية  صفاتهم 
التدريبية  البرامج  عن  اخلبرة  من  قسط  أكبر  الكتساب  أمامهم 
الذي  احلكيم  املخطط  إن  كما  االجتماع،  في  للنقاش  املطروحة 

يجعل من كل اجتماع حدثاً مثيراً بكل نظام وهدوء.
تتوفر  إلى اختيار مكان لالجتماع  املسؤول عن االجتماع بحاجة 

فيه اإلمكانيات الضرورية التي تساهم في جناح االجتماع.
هناك بعض اإلرشادات التي على ضوئها ميكن أن يتبعها املخطط 

أو رئيس االجتماع وتتلخص فيما يلي:

هدف الشركة أو اإلدارة الذي سوف يناقش في االجتماع.  <
توفير املعلومات املهمة عن املوضوع املراد طرحه في االجتماع.  <

املشاركني  وإع��ط��اء  امل��وض��وع  في  النقاش  عند  الوقت  توزيع   <
الفرصة في إبداء الرأي.

يجب احترام رأي اآلخرين بدون تدخالت خالل النقاش.  <
اختصار املواضيع املطلوب مناقشتها في االجتماع.  <

جتهيز اخلطة املراد مناقشتها، واملدرجة في جدول األعمال   <
لالجتماع ثم توزيعها على األعضاء املجتمعني قبل االجتماع 

مبدة التقل عن خمسة أيام.
يجب أن يكون هناك مقرر أو سكرتير يقوم بعملية التسجيل   <
حتريرياً مع تسجيل )Recording( أحداث االجتماع بواسطة 

أجهزة التسجيل احلديثة.
وما  الشركة..  احتياجات  على  يعتمد  االجتماع  ن��وع  حتديد  إن 
يؤمل املخطط أو املسؤول عن شركة حتقيقه.. وكذلك حجم ونوع 
جدول  في  املدرجة  املواضيع  نحو  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  الشركة 

النقاش، فنجد أن هناك أنواعاً من االجتماعات تشمل مايلي:
االجتماعات الكبرى مثل املؤمترات الداخلية والدولية.  >

التدريب  أج��ل  م��ن   )Workshop( العمل  وورش  ال��ن��دوات   >
الشرح  املواجهة في عملية  أسلوب  النوع يستخدم  وفي هذا 

والتعليمات وتبادل املعلومات الفنية أو الثقافية.
اجتماعات سرية أو خاصة، وتكون مقتصرة على أفراد معينني.  >

قضايا  في   )Negotiation(التفاوض أج��ل  من  اجتماعات   >
داخلية أو دولية ذات الطابع الدبلوماسي السياسي أو العقود 

التجارية املتعلقة بالتجارة الدولية.

كل إنسان يعرف حقيقة بديهية ، وهي أنه لن يحقق طموحاته وأهدافه ، إال بالجهد المتواصل.. 
والسعي الدؤوب.. وبذل كل مالديه من طاقات،  فال يعرف العجز أو الكلل.. وال القنوط أو الملل  
واإلنسان الناحج هو الذي يتمتع باإليمان العميق.. والعزم الوثاب.. واإلدارة القوية.. السيما إذا كان 

في موقع المسؤولية.. حيث يتوقف عليه نظام العمل.
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نود معرفة نبذة عن فرع مصلحة الزكاة و الدخل   <
بالقصيم  ؟ 

ب��ال��ق��ص��ي��م بتاريخ  ال���زك���اة وال���دخ���ل  ف����رع م��ص��ل��ح��ة  اف��ت��ت��اح  مت 
1411/4/16ه��� وقد مت  نقل عدد )6000( ملف تقريبا من فرع 
إي��رادات املصلحة إلى الفرع وكان  وزارة املالية حيث كانت جتبي 
عدد املوظفني عند االفتتاح في حدود  )15( موظفا وإيرادات الفرع 
مابني )6( إلى )7( مليون ريال أما اآلن فقد وصل عدد امللفات إلى 
رقم جتاوز )26000( ألف ملف وعدد املوظفني )66( موظفا كما 
أن إيرادات الفرع جتاوزت )40( مليون ريال .علماً أن املقر احلالي 

للفرع يقع في برج العويضة على شارع امللك عبدالعزيز .

> كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع ؟ 
مكلف   )19000( ح��دود  في  الفرع  يخدمهم  الذين  املكلفني  عدد 
للملفات  اإلجمالي  العدد  ضمن  املتحركة  امللفات  ملفاتهم  متثل 

املشار إليها أنفاً .

> كيف يتم تحديد زكاة المؤسسات والشركات وما 
من  تواجهونها  التي  الصعوبات  أو  المشاكل  هي 

قبل المكلفين ؟  
حسب أنظمة املصلحة فإن جميع املكلفني الذين ميارسون أنشطة 
جتارية سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراد ملزمني بتقدمي 

عدد المكلَّفين بالقصيم )19000( مكلَّف 
وفوائد تطبيق النظام اآللي عديدة

في  الفرع  يخدمهم  الذين  المكلفين  عدد  بأن  بالقصيم  والدخل  الزكاة  مصلحة  فرع  مدير  أشار 
ويعمل   ، اقتصادية  ومشاركات  اجتماعية  أنشطة  بعدة  الفرع  يقوم  كما   . مكلف   )19000( حدود 
الفرع بخطوات عديدة لرفع نسبة الزيادة في إيرادات المصلحة مستقباًل، فإلى تفاصيل الحوار...
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إق��رارات زكوية حيث يتم مراجعة تلك اإلق��رارات وتتم احملاسبة 
بإحدى طريقتني: 

األولى: احملاسبة بطريقة التقدير: حيث يتم محاسبة الغالبية 
مؤشرات  على  تعتمد  وهي  الطريقة,  بهذه  املكلفني  من  العظمي 
وقرائن لتحديد الوعاء الزكوي للمكلف مثل إقرار املكلف , موقع 
النشاط , نوع النشاط , عدد العمال , مساحة احملل باإلضافة إلى 

معاينة النشاط على الطبيعة.
الثانية : احملاسبة مبوجب حسابات نظامية : وهي احلسابات 
املعتمدة من محاسب قانوني خارجي مرخص مرفقاُ معها اإلقرار 
الزكوي والضريبي والكشوفات احملددة نظاماً وبناًء على ذلك يتم 
منح املكلف شهادة نهائية بعد توريد املبلغ املستحق عليه مبوجب 
إقراره على أن يتم تدقيق ومراجعة اإلقرار واحلسابات ومرفقاتهما 

خالل السنة التالية.
أما بالنسبة للمشاكل والصعوبات التي توجهونها من املكلفني فال 
يوجد ما يستحق ذكره   عدا اعتقاد أن املبالغ املدفوعة للمصلحة 
ال تبرئ ذممهم من الزكاة املستحقة عليهم األمر  الذي أدى إلى 
املتأخرات  بسداد  الفرع  ملطالبات  املكلفني  أولئك  جت��اوب  ع��دم 

الزكوية إال في حالة حاجتهم إلى شهادة الزكاة .

من  تتهرب  التي  الشركات  مع  تتعاملون  كيف   <
دفع الزكاة ؟

جتارية  أنشطة  ميارسون  الذين  واألف��راد  واملؤسسات  الشركات 
ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة املستحقة عليهم يتم اتخاذ 

اإلجراءات النظامية بشأنهم ومن تلك اإلجراءات:
أخرى  تسهيالت  أي  أو  والضريبة  ال��زك��اة  ش��ه��ادات  حجب   -1
تساعدهم على إنهاء إجراءات معاملتهم لدى اجلهات األخرى ومن 
تلك املعامالت املستحقات املالية , املستوردات, تأشيرات العمالة 

جتديد الرخص والسجالت وإقامات العمالة... وغيرها.
2- مناقشة املكلف في حالة الشك في بعض بنود احلسابات التي 

قدمها مع طلب إيضاحات وحتليالت لتلك البنود .
3- معاينة النشاط على الطبيعة للتأكد من أن ماقدمة املكلف من 

بيانات يتفق مع ما هو موجود على الطبيعة.
ت��راخ��ي��ص احملاسبني  ب���إص���دار  امل��خ��ت��ص��ة  4- م��خ��اط��ب��ة اجل��ه��ة 
احلسابات  ف��ي  ت��الع��ب  وج���ود  م��ن  التأكد  ح��ال��ة  ف��ي  القانونيني 
العقوبات  التخاذ  احملاسبة  مكاتب  أحد  قبل  من  عليها  املصادق 

النظامية الالزمة بشأن ذلك.
5- فرض غرامة على املكلف قي حالة التأكد من إخفاء معلومات 
تؤثر على الوعاء الزكوي أو الضريبي أو التأخير في تقدمي اإلقرار 

والكشوفات املرفقة وتأخر سداد الضريبة .
وهناك إجراءات أخرى بالنسبة للمكلفني الذين يتأخرون عن دفع 
الزكاة املستحقة عليهم تضمنها تعميم املصلحة رقم 209 وتاريخ 

1431/4/18ه�� .

التي  الفوائد  هي  ما  اآللي  النظام  تطبيق  عند   <
تعود على فرع القصيم ؟

الفوائد التي تعود على الفرع من حالة تطبيق النظام اآللي هي:
- تسهيل اإلجراءات واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للمكلفني.
- اختصار الوقت واجلهد املبذول لتحقيق وحتصيل الزكاة من املكلفني.
- توحيد إجراءات الربط الزكوي والضريبي باملصلحة وفروعها.

- القضاء على خطورة استالم املبالغ النقدية من خالل السداد 
بأحد الوسائل اآللية املعروفة )اإلنترنت, الصراف اآللي, الهاتف 
املصرفي( والقضاء على أخطاء التسجيل التي حتدث باستخدام 

الطرق التقليدية(.
- حتديث ملفات املكلفني واستكمال امللفات الناقصة.

لرفع  الفرع  عليها  يعمل  التي  الخطوات  هي  ما   <
نسبة الزيادة في إيرادات المصلحة مستقباًل ؟ 

اخلطوات التي يعمل عليها الفرع لزيادة إيرادات الفرع مستقباًل هي :
الزكوية  األوعية  مالئمة  من  للتأكد  املكلفني  ألنشطة  امليداني  املسح   <

لألنشطة مسجلة ومعاجلة أوضاع األنشطة الغير مسجلة لدى الفرع .
> متابعة املكلفني املتأخرين عن السداد .

> استخراج قائمة بيانات املكلفني لدى الفرع بحيث يكون التركيز 
عليهم ملتابعة تسديداتهم أوالً بأول.

املكلفني في حدود  إنهاء معامالت  إج��راءات  وتسهيل  تبسيط   <
أنظمة املصلحة.

> ماهي قنوات إيرادات فرع القصيم ؟ 
قنوات إيرادات الفرع تشمل مايلي :

1- زكاة األموال.    -2- ضريبة الشركات األجنبية.
3- ضريبة االستقطاع على غير املقيم.   -4- الغرامات على الشركات.

أو  اجتماعية  أنشطة  ب��أي  الفرع  يقوم  هل   <
مشاركات اقتصادية في القصيم ؟   

نعم يقوم الفرع بعدة أنشطة اجتماعية ومشاركات اقتصادية منها:
> تدريب عدد من طالب الكلية التقنية تخصص محاسبة وإدارة 

بشكل سنوي.
> املشاركة في بعض اللقاءات واالجتماعات على مستوى اجلهات 
أكثر  مشاركات  إلى  املستقبل  في  ونتطلع  باملنطقة  احلكومية   <

فعالية من خالل البرامج التنشيطية التي تقام سنوياً باملنطقة .

> كلمة أخيرة.. 
لقد جعل الله الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة ضمانا الستمرارها 
وحرصا على دقة تنفيذها جباية وتوزيعا, وقد فرضها الله على 

األغنياء تطهيرا ومناء ألموالهم وسدا حلاجة فقرائهم .
ومن هذا املنطلق أدعو نفسي وزمالئي املوظفني وكذلك املكلفني 
تعود  التي  السامية  الفوائد  من  وغيرها  الفوائد  تلك  الستشعار 
لتتمكن من  الشعيرة  املسلمني من جراء تطبيق هذه  بالنفع على 
املستحقة  الزكوات  وحتصيل  لتحقيق  املمكنة  اجلهود  كافة  بذل 
على الوجه الذي يرضي الله عّنا سائال املولى أن يوفق اجلميع ملا 

يحبه ويرضاه.
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نقطة ساخنة

اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف
وتؤيد حسم أرباح الشركاء من 

الوعاء الزكوي
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الناحية الشكلية

الثانية  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االع��ت��راض  جلنة  أخطرت 
املكلف بنسخة من قرارها رقم )34( لعام 1427ه� مبوجب اخلطاب 
استئنافه  املكلف  وقدم  وتاريخ 1427/12/19ه����.   )2/138( رقم 
1428/2/3ه�����،  وت��اري��خ   )3/36( برقم  اللجنة  ه��ذه  ل��دى  وقيد 
االبتدائية  االعتراض  يستلم من جلنة  لم  تاريخه  أنه حتى  وذكر 
بخطاب  به  علم  وإمن��ا  لعام 1427ه����،   )34( رق��م  قرارها  الثانية 
1428/1/15ه�،  وتاريخ   3/187 رقم  الرياض  في  املصلحة  فرع 
كما سدد الفروقات الزكوية مبوجب أمر التحصيل رقم 170579 
وتاريخ 2007/2/18م، وبذلك يكون االستئناف املقدم من املكلف 
املهلة  ذي صفة خالل  من  لتقدميه  الشكلية  الناحية  من  مقبوالً 
الالئحة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  ال��ش��روط  مستوفياً  ال��ن��ظ��ام��ي��ة، 

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية

اعتراض  برفض  )ثانياً(  البند  في  االبتدائية  اللجنة  قرار  قضى 
الشركاء من وعاء  املوزعة على  األرب��اح  الشركة على عدم حسم 

الزكاة طبقاً للحيثيات الواردة في القرار.
وقد استأنف املكلف هذا البند من القرار فذكر أن الشركة بتاريخ 
2003/1/22م قررت توزيع مبلغ أربعة ماليني ريال على الشركاء 
على حساب أرباح عام 2003م على دفعات حسب توافر السيولة 
في الشركة. ومت توزيع املبلغ فعاًل على دفعات كانت على النحو 
بتاريخ  ري��ال  ومليون  2003/1/25م  ف��ي  ري��ال  )مليون   : التالي 
2003/6/1م و500 ألف ريال بتاريخ 2003/7/27م، و500 ألف 
بتاريخ 2003/10/29م(،  ريال  ومليون  2003/9/1م  بتاريخ  ريال 
بدعوى  الزكوي  الوعاء  املبلغ من  لم حتسم هذا  املصلحة  أن  إال 
2003/1/1م ومقداره )399.086(  امل��دورة في  األرب��اح  مبلغ  أن 

االستئناف  في  للنظر  وذل��ك  1429/6/12ه����،  الموافق  اإلثنين  يوم  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 
المقدم من )المكلف( على قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم )34( لعام 1427ه� 
بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( على المكلف لعام 2003م. وقد قامت 
اللجنة بدراسة القرار االبتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة االستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما 

تم تقديمه من مستندات، في ضوء األنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
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رياالً غير كاف لتوزيع مبلغ أربعة ماليني ريال. وقد أيدت اللجنة 
االبتدائية املصلحة، ورفضت االعتراض بحجة أن املكلف لم يزودها 
بقيود اليومية املثبتة للتوزيع ملعرفة ما إذا كان التوزيع من األرباح 
املبقاة، أو من أرباح العام، وألنها ترى أن التوزيع لكي يكون سليماً 
من الناحية احملاسبية ينبغي أن يوزع من األرباح املبقاة والرصيد 
اللجنة  أن  املكلف  املقرر. وذكر  للتوزيع  الوقت غير كاف  في ذلك 
كانت  إذا  ما  لتحديد  احملاسبية  القيود  منه  تطلب  لم  االبتدائية 
األرباح املوزعة خالل عام 2003م قد وزعت من األرباح املبقاة في 
أول العام بل طلبتها للتأكد من أن األرباح صرفت فعاًل خالل عام 
القاضي  الشركاء  قرار  بنسخة من  اللجنة  د  زوَّ أنه  وذكر  2003م. 
بتوزيع األرباح الذي يفيد أن التوزيع سيتم من أرباح عام 2003م 
بأنها  اللجنة  قول  أن  يثبت  امل��دورة مما  املبقاة  األرب��اح  وليس من 
األرباح  وزعت من  األرب��اح  أن  للتأكد من  القيود احملاسبية  طلبت 
املبقاة قول ال يتفق مع احلقيقة. كما أن الشركة لم تذكر أن األرباح 
البالغ مقدارها أربعة ماليني ريال وزعت من األرباح املبقاة، ولكنها 
قالت ومازالت تقول: إن هذه األرباح قد وزعت خالل عام 2003م 
كإثبات  املطلوبة  املستندات  أنه قدم  وذكر  أرباح عام 2003م.  من 
لتوزيع األرباح خالل عام 2003م من أرباح عام 2003م مع خطابه 
املرسل للجنة االبتدائية برقم 6/115 وتاريخ 1427/3/24ه� املوافق 
2006/4/22م. وهذه املستندات تتمثل في قرار الشركاء املؤرخ في 

2003/1/22، وجدول مبني فيه اسم الشريك، واملبلغ، ورقم الشيك 
وتاريخه، وكذلك سندات الصرف )قيود اليومية( وصور الشيكات. 
وكشوف البنك التي يتضح منها أن جميع الشيكات املسحوبة قد 
صرفت خالل عام 2003م، وكان آخرها في 2003/10/28م، وفي 
2003/11/3م. وذكر املكلف أن سند الصرف يظهر اسم احلساب 
احململ عليه املبلغ املنصرف )حساب أرباح مقترح توزيعها(، وشرح 
لعام  توزيعها  مقترح  أرب��اح  حساب  »دفعة حتت  على  ينص  للقيد 
أمر  التبس عليها  االبتدائية قد  اللجنة  أن  املكلف  2003م«. وذكر 
سند الصرف فلم يدر بذهنها أن سند الصرف هو مبثابة )سند 

صرف وقيد يومية( في الوقت نفسه.
وحول ما ذكرته اللجنة من أن التوزيع ينبغي أن يؤخذ من رصيد 
األرباح املبقاة... إلخ، يرى املكلف أنه ال يوجد في احملاسبة سواء 
في املعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 
احملاسبة  مفاهيم  أو  الدولية،  احملاسبية  املعايير  أو  القانونيني، 
نفسه  العام  أرب��اح  من  التوزيع  من  محاسبياً  مينع  ما  السعودية، 

بغض النظر عن األرباح املبقاة.
كما أن قرار الشركاء في 2003/1/22م توزيع أرباح مقدارها أربعة 
القوائم  أرب��اح عام 2003م على ضوء  ري��ال على حساب  ماليني 
الشركاء، حيث  توقع  يؤكد صحة  لعام 2003م،  التقديرية  املالية 
بلغت أرباح الشركة لعام 2003م طبقاً للقوائم املالية املدققة بعد 
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جتنيب مخصص الزكاة )4.286.848( رياالً، أي أكثر من األرباح 
املوزعة بنحو)286.848( رياالً، وإذا أضيفت إليها األرباح املبقاة 

في أول العام أصبح الفائض عن التوزيع )568.948( رياالً.
2006م  نهاية  إل��ى   2000 ع��ام  م��ن  الشركة  أرب���اح  تطور  أن  كما 
يؤكد صحة توقع الشركاء في حتقيق ربح خالل 2003م يساوي 
األرباح التي مت توزيعها خالل عام 2003م أو يزيد عنها. إضافة 
توزيع  من  مينع  ما  الشركات  نظام  في  يوجد  ال  فإنه  ذل��ك  إل��ى 
أرباح على الشركاء من أرباح العام إذا كانت هناك أرباح تسمح 
للشركات  سمحت  التجارة  وزارة  بأن  ذلك  على  ويُستدل  بذلك، 
املساهمة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني. وأضاف املكلف أن 
النقدية املوجودة في البنك في بداية عام 2003م من واقع القوائم 
املالية املدققة )3.546.516( رياالً فإذا أضيف إليها استثمارات 
في  تسييله  ميكن  ال��ذي  للتجارة  العربي  الصندوق  في  الشركة 
لدى  النقدي  الرصيد  أصبح  ري��االً،   )1.042.359( مبلغ  أسبوع 
على سالمة  أيضاً  يدل  مما  ري��االً   )4.588.857( مبلغ  الشركة 
املركز املالي للشركة، وسالمة قرار توزيع األرباح. وقد كان قرار 
التوزيع خالل عام 2003م مشروطاً بتوافر السيولة لدى الشركة. 
وق��د روع��ي ذل��ك فعاًل عند التوزيع حيث مت توزيع األرب��اح على 
دفعات. ولو افترض جدالً أن الشركة لم حتقق أرباحاً كافيًة في 

عام 2003م فإن الشركة لديها أرباح مدورة مقدارها )399.086( 
رياالً، واحتياطياً عاماً مقداره ثمانية ماليني ريال، أي يوجد لدى 
وعلى  ري��االً.   )8.399.086( مقداره  للتوزيع  قابل  مبلغ  الشركة 
ضوء ذلك فإنه بإمكان الشركاء اتخاذ أحد القرارين التاليني: إما 
تخفيض املبلغ الذي تقرر توزيعه في 2003/1/23م، أو استخدام 
األرباح املبقاة واالحتياطي العام لتكملة ما تقرر توزيعه. كما أنه 
من الناحية الشرعية، فإن الزكاة لها قواعدها التي ينبغي االلتزام 
بتطبيقها عند احتساب الوعاء الزكوي وال يعتد مبا يخالف تلك 
القواعد. وذلك أن القاعدة الشرعية التي حتكم احتساب الزكاة 
تقول: »إن على املكلف عندما يَُحوُل عليه احَلوُل أن يحسب ماله 

ويطرح منه ما عليه ويزكي عن الباقي«.

القــرار
املقدم من  االستئناف  قبول  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  قررت 
)املكلف( على قرار جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية 

الثانية رقم )34( لعام 1427ه� من الناحية الشكلية.
االبتدائي  القرار  وتأييد  املكلف،  استئناف  رفض  املوضوع  وفي 
فيما قضى به بعدم حسم األرباح املوزعة على الشركاء من الوعاء 

الزكوي للمكلف لعام 2003م.
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وقعت حكومتا المملكة وهولندا اتّفاقية تجنّب 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:

االزدواج  لتجنب  اتفاقية  إبرام  في  منهما  رغبًة  هولندا  مملكة  وحكومة  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  إن 
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، قد إتفقتا على ما يلي:

المملكة وهولندا توّقعان اتّفاقيّة 
لتجنّب االزدواج الضريبي
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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:
1-  تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل املفروضة ملصلحة 
كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو اإلداري��ة أو سلطاتها 

احمللية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
املفروضة  الضرائب  جميع  الدخل  على  الضرائب  من  تعد    -2
على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل ، مبا فيها الضرائب 
على املكاسب الناجتة من التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة أو 
غير املنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ األجور والرواتب التي 

تدفعها املشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس املال.
بشكل  االتفاقية  ه��ذه  عليها  تطبق  التي  احلالية  الضرائب    -3

خاص هي:
أ(  بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:

-  الزكاة.
- ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

)يشار إليها فيما بعد ب� »الضريبة السعودية«(.
ب( بالنسبة إلى مملكة هولندا:

- ضريبة الدخل.
– ضريبة األجور.

أرباح  صافي  ف��ي  احلكومة  أسهم  وتشمل  الشركات  ضريبة   -
إستغالِل املوارد الطبيعية املفروضة وفقاً لقانون التعدين.

- ضريبة أرباح األسهم.
)يشار إليها فيما بعد ب� »الضريبة الهولندية«(.

4-  تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو 
مشابهة في جوهرها تفرض 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:

1- ألغراض هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
األخرى«  املتعاقدة  »ال��دول��ة  و  متعاقدة«  »دول���ة  عبارتا  تعني  أ( 
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يقتضيه  ما  بحسب  هولندا  مملكة  أو  السعودية  العربية  اململكة 
سياق النص.

ب( يعني مصطلح »اململكة العربية السعودية« إقليم اململكة العربية 
اإلقليمية  املياه  خ��ارج  الواقعة  املناطق  ذلك  ويشمل   ، السعودية 
السعودية على مياهها وقاع بحرها  العربية  اململكة  التي متارس 
السيادة  الطبيعية حقوق  واملوارد  التربة  الواقعة حتت  والطبقات 

والوالية مبقتضى نظامها والقانون الدولي.
ج�( يعني مصطلح »هولندا« ذلك اجلزء من مملكة هولندا الواقع 
بحرها  بعد  ما  منطقة  وأي  اإلقليمي  بحرها  ويشمل  أورب��ا،  في 
احلقوق  أو  القضائية  ال��والي��ة  هولندا  داخ��ل��ه  مت��ارس  اإلقليمي 

السيادية وفقاً للقانون الدولي.
د(  يشمل مصطلح »شخص« أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر 
من األشخاص، ويشمل ذلك الكيانات السياسية )الدولة وأقسامها 
التضامن،  وشركات  احمللية(  سلطاتها  أو  اإلداري��ة  أو  السياسية 

وصناديق االئتمان واملؤسسات.
ه�( يعني مصطلح »شركة« أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان 

يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض الضريبة.
تابع  »مشروع  و  متعاقدة«  لدولة  تابع  »مشروع  عبارتا  تعني  و(  
مقيم  يباشره  ، مشروعاً  التوالي  على  األخ��رى«  املتعاقدة  للدولة 
بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة املتعاقدة األخرى.

ز(  يعني مصطلح »مواطن«:
1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك 
الوضع من األنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

يتولى  ط��ائ��رة  أو  بسفينة  نقل  أي  دول���ي«  »نقل  ع��ب��ارة  تعني  ح���( 
تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما 
عدا احلاالت التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بني 

أماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة األخرى.
ط(  يعني مصطلح »السلطة املختصة«:

وميثلها  املالية  وزارة  السعودية،  العربية  اململكة  إلى  بالنسبة   -1
وزير املالية أو ممثله املفوض.

2- بالنسبة إلى هولندا ، وزير املالية أو ممثله املفوض.
2- عند تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة 
فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض 
الوقت  املعنى نفسه في ذلك  له  النص خالف ذلك، يكون  سياق 
مبوجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها 
هذه االتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً لألنظمة الضريبية املطبقة 
وفقاً  للمصطلح  أو  للعبارة  معطي  معنى  أي  على  ال��دول��ة  لتلك 

لألنظمة األخرى لتلك الدولة.

المادة )الرابعة(: 
الـمقيـم:

1- ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة »مقيم في دولة متعاقدة«:
)أ( أي شخص يخضع وفقاً ألنظمة تلك الدولة للضريبة فيها 
آخ��ر ذي  أي معيار  أو  إدارت��ه  أو محل  إقامته  أو  بسبب سكنه 

طبيعة مماثلة.
ب( حكومة أي من الدولتني املتعاقدتني أو أي من مؤسساتها أو 

هيئاتها القانونية أو سلطاتها احمللية.
ج�( الشخص ذا الصفة اإلعتبارية املؤسس مبوجب أنظمة دولة 
متعاقدة واملعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم 

ومستمر فيها إما:
لغرض  أو  علمية  أو  تعليمية  أو  أو خيرية  دينية  1- ألغ��راض 

آخر مماثل.
2- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة ملوظفني 

وفقاً خلطة معاشات تقاعدية.
تلك  للضريبة في  العبارة أي شخص خاضع  لكن ال تشمل هذه 

الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.
2- عندما يكون فرد وفقاً ألحكام الفقرة )1( من هذه املادة يعتبر 
يتحدد  عندئذ  وضعه  ف��إن  املتعاقدتني  الدولتني  كلتا  في  مقيماً 

كاآلتي:
أ( يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن 
مقيماً  فيعد  املتعاقدتني  الدولتني  كلتا  في  دائ��م  سكن  له  توافر 
الشخصية  عالقاته  فيها  تكون  التي  املتعاقدة  الدولة  في  فقط 

واالقتصادية أوثق )مركز املصالح »احليوية«(.
مركز  فيها  التي  املتعاقدة  الدولة  يكن ممكناً حتديد  لم  إذا  ب( 
مصاحله احليوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتني 
فيها  التي  املتعاقدة  الدولة  في  فقط  مقيماً  فيعد  املتعاقدتني، 

سكنه املعتاد.
ج�( 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.
الفقرة  ألحكام  وفقاً  الفرد-  -غير  ما  شخص  يكون  عندما   -3
)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:

1-  ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة »املنشأة الدائمة« املقر 
الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع كلياً أو 

جزئياً.
2-  تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« دون حصر:

أ(  مركز اإلدارة.
ب( فرع. 

ج�( مكتب.
د(  مصنع.
ه�( ورشة.

 و(  منجم أو محجر أو أي مكان آخر الستخراج املوارد الطبيعية.
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3-  تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« أيضاً:
أ(  موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع جتميع، أو تركيب، أو أعماالً 
أو  املوقع،  بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا  إشرافية متعلقة 

املشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب( توفير خدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية من قبل مشروع 
لهذا  امل��ش��روع  يوظفهم  آخ��ري��ن  عاملني  أو  موظفني  خ��الل  م��ن 
الغرض، لكن بشرط أن تستمر األعمال من هذا النوع )للمشروع 
نفسه أو ملشروع مرتبط به( في الدولة املتعاقدة ملدة أو مدد تزيد 

في مجموعها على ستة أشهر خالل أي مدة اثني عشر شهراً.
ج�( الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع 
مستقل  بوضع  املتمتع  الوكيل  -خ��الف  األخ��رى  املتعاقدة  للدولة 
والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة )5( من هذه املادة -إذا كان هذا 
الشخص لديه في الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً صالحية إلبرام 
العقود باسم ذلك املشروع وميارس هذه الصالحية بشكل معتاد 
الشخص  يباشرها ذلك  أنشطة  بأي  يتعلق  الدولة فيما  تلك  في 

للمشروع.
امل��ادة، ال تشمل  السابقة في ه��ذه  الرغم من األحكام  4-  على 

»املنشأة الدائمة«:
أ(  استخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد 

السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع؛
ب( االحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع 

لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛
ج�( 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؛
للبحث  أو  اإلع��الن  فقط ألجل  للعمل  ثابت  االحتفاظ مبقر  ه�( 
حتضيرية  أو  مساعدة  طبيعة  ذات  مشابهة  ألعمال  أو  العلمي 

للمشروع.
األنشطة  من  مزيج  ألي  فقط  للعمل  ثابت  مبقر  االحتفاظ  و(  
املذكورة في الفقرات الفرعية )أ(    إلى )ه�( ، بشرط أن يكون 
النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناجت عن هذا املزيج ذا طبيعة 

حتضيرية أو مساعدة.
دائمة  منشأة  املتعاقدتني  الدولتني  إح��دى  ملشروع  أن  يعد  ال   -5
في الدولة املتعاقدة األخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة 
فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي 
وضع مستقل، بشرط أن هذا السمسار أو الوكيل يعمل باألسلوب 

املعتاد لعمله.
6- ال يعد أن ملشروع إحدى الدولتني املتعاقدتني منشأة دائمة في 
الدولة املتعاقدة األخرى ملجرد مزاولته في ختام معرض جتاري 
أو مؤمتر في الدولة املتعاقدة األخرى بيع السلع أو البضائع التي 

عرضها في هذا املعرض التجاري أو املؤمتر فقط.
7-  إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة 
أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة املتعاقدة األخرى، 
الدولة األخرى )سواء من خالل منشأة  أو تزاول عماًل في تلك 

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:
1-  الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات 
غير منقولة )مبا في ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل الغابات( 
الكائنة في الدولة املتعاقدة األخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في 

تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
2-  يكون لعبارة »املمتلكات غير املنقولة« املعنى الوارد لها وفقاً 
وعلى  املعنية.  املمتلكات  بها  توجد  التي  املتعاقدة  الدولة  لنظام 
أي حال، فإن العبارة تشتمل على امللكية امللحقة باملمتلكات غير 
الزراعة  ف��ي  املستخدمة  وامل��ع��دات  احليوانية  وال��ث��روة  املنقولة 
واستغالل الغابات واحلقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام 
املنقولة  غير  باملمتلكات  االنتفاع  األراض��ي، وحق  املتعلقة مبلكية 
أو  االستغالل  مقابل  الثابتة  أو  املتغيرة  املدفوعات  في  واحلقوق 
احلق في استغالل الترسبات املعدنية واملصادر واملوارد الطبيعية 

األخرى، وال تعد السفن والطائرات من املمتلكات غير املنقولة.
3-  تطبق أحكام الفقرة )1( من هذه املادة على الدخل الناجت من 
استخدام املمتلكات غير املنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو 

استغاللها بأي شكل آخر.
4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتني )1( و )3( من هذه املادة على الدخل 
من املمتلكات غير املنقولة ملشروع، وعلى الدخل من املمتلكات غير 

املنقولة املستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة  )السابعة(:

أرباح األعمال:
1-  تخضع 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 فقط بالقدر الذي ميكن أن ينسب 

إلى تلك املنشأة الدائمة.
2-  مع مراعاة أحكام الفقرة )3( من هذه املادة، عندما يباشر 
املتعاقدة األخرى  الدولة  في  لدولة متعاقدة نشاطاً  تابع  مشروع 
عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، حتدد كل دولة متعاقدة أرباح 
يتوقع حتقيقها لو  التي  الدائمة على أساس األرباح  تلك املنشأة 
كان مشروعاً مستقاًل ومنفرداً، يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة 
مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة 

مستقلة متاماً مع املشروع الذي ميثل منشأة دائمة له.
املصروفات  بخصم  يسمح  دائمة  منشأة  أرب��اح  حتديد  عند   -3
املتكبدة ألغراض أعمال املنشأة الدائمة مبا في ذلك املصروفات 
التي  الدولة  العمومية، س��واًء مت تكبدها في  التنفيذية واإلداري��ة 
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اتفاقيـة

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 
أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام  أو رس��وم،  إت��اوات، 
حقوق براءات اإلختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت 
مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما عدا حالة 
فيما  الدين  مطالبات  من  دخ��ل  شكل  على  املصرفي(  امل��ش��روع 
يتعلق باألموال املقرضة إلى املنشأة الدائمة. وباملثل ال يؤخذ في 
االعتبار عند حتديد أرباح املنشأة الدائمة املبالغ )خالف ما دفع 
ل من قبل تلك املنشأة  مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي حُتَمّ
الدائمة على حساب املكتب الرئيس للمشروع أو أٍيّ من مكاتبه 
األخرى على شكل إت��اوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى 
مقابل استخدام حقوق براءات اإلختراع أو حقوق أخرى، أو على 
أو  اإلدارة،  مقابل  أو  معينة  خدمات  أداء  مقابل  عموالت  شكل 
)فيما عدا حالة املشروع املصرفي( على شكل دخل من مطالبات 
الدين فيما يتعلق باألموال املقرضة إلى املكتب الرئيس للمشروع 

أو أٍيّ من مكاتبه األخرى.
4-  تشمل عبارة »أرباح األعمال« دون االقتصار على ذلك، الدخل 
)البنكية(،  املصرفية  واألع��م��ال  والتجارة  التصنيع  من  املكتسب 
وتشمل  اخلدمات،  وتقدمي  الداخلي،  النقل  وعمليات  والتأمني، 
والفنية  واجليولوجية  العلمية  الطبيعة  ذات  والبحوث  الدراسات 
هذه  تشمل  وال  امل��ادي��ة.  املنقولة  الشخصية  املمتلكات  وتأجير 
العبارة الدخل املتحقق من اخلدمات الشخصية التي يؤديها فرد 

بصفة مستقلة.
5- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على حتديد األرب��اح التي 
تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي ألرباح املشروع 
الكلية على أجزائه املختلفة، فإن أحكام الفقرة )2( ال متنع تلك 
على  للضريبة  تخضع  التي  األرب��اح  من حتديد  املتعاقدة  الدولة 
أن  العرف. غير  عليه  ال��ذي جرى  النسبي  التقسيم  أس��اس هذا 
طريقة التقسيم النسبي املتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع 

املبادئ الواردة في هذه املادة.
6- ال ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام املنشأة 

الدائمة بشراء سلع أو بضائع ملشروع الدولة املتعاقدة األخرى.
إلى  التي تنسب  الفقرات السابقة، حتدد األرب��اح  7-  ألغ��راض 
املنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك 

سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
8-  عندما 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:
1-  تخضع األرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي 

للضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة 
الفعلي للمشروع.

2-  إذا كان مركز اإلدارة الفعلي ملشروع نقل بحري يقع على منت 
سفينة ، فإنه يعد واقعاً في الدولة املتعاقدة التي يقع فيها ميناء 
في  موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا املوطن، فيعد واقعاً 

الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
3- تشمل عبارة »األرباح من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات«:

أ(  األرباح املتحققة من تأجير سفينة، أو طائرة مستخدمة في 
النقل الدولي على أساس كلي )وقت أو رحلة(؛

ب( األرب��اح املتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في 
النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيالت أخرى؛

ج�( األرباح املتحققة من استخدام، أو تأجير احلاويات واملعدات 
والتي تكون مرتبطة  الدولي.  النقل  بها املستخدمة في  املتعلقة 
لسفينة  الدولي  التشغيل  من  للدخل  بالنسبة  ثانوية  أو  مباشرة 

أو طائرة.
4-  تطبق أحكام الفقرة )1( من هذه املادة أيضاً على األرباح من 

املشاركة في احتاد أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.
أحكام  تطبيق  يؤثر على  ما  االتفاقية  أحكام هذه  ليس في    -5
وحكومة مملكة  السعودية،  العربية  اململكة  بني حكومة  االتفاقية 
ه��ول��ن��دا ب��ش��أن اإلع��ف��اء امل��ت��ب��ادل م��ن ال��ض��رائ��ب امل��ف��روض��ة على 
دخل وأرباح مشاريع النقل اجلوي من ممارسة النقل اجلوي في 
النقل الدولي وموظفيهم املوقعة في الرياض في 16 يناير 1991 
يعتد  بينهما  اخ��ت��الف  أي  حالة  ف��ي  اجل���وي«(.  النقل  )»اتفاقية 

باتفاقية النقل اجلوي.

المادة )التاسعة(: 

المشروعات المشتركة:
أ( عندما يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى أو في 

السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب( 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، فإنَّ أية أرباح كان من املمكن 
قائمة،  الشروط  تكن هذه  لم  لو  املشروعني،  أي من  أن يحققها 
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن 

أرباح هذا املشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرج����ت دول���ة م��ت��ع��اق��دة ض��م��ن أرب����اح م��ش��روع ت��اب��ع لها 
للدولة  تابع  مشروع  أرب��اح  لذلك–  وفقاً  للضريبة  -وأخضعتها 
املتعاقدة 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- 
تلك  على  املفروض  الضريبة  مبلغ  على  املناسب  التعديل  إج��راء 
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:
1-  يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في 
دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في 

تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
2-  ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة 
لألرباح  الدافعة  الشركة  فيها  تقيم  التي  املتعاقدة  الدولة  في 
بأرباح  املنتفع  املالك  كان  إذا  ولكن  الدولة.  تلك  ألنظمة  ووفقاً 
الضريبة  ف��إن  األخ���رى،  املتعاقدة  ال��دول��ة  ف��ي  مقيماً  األس��ه��م 

املفروضة يجب أال تتجاوز:
أ(  خمسة في املائة )5%( من إجمالي قيمة أرباح األسهم إذا كان 
املالك املنتفع شركة )خالف شركة تضامنية( متلك بصورة مباشرة 
الشركة  املائة )10%( من رأس مال  تقل عن عشرة في  نسبة ال 

الدافعة لألرباح.
ب( عشرة في املائة )10%( من إجمالي قيمة أرب��اح األسهم في 

جميع احلاالت األخرى.
طريقة  املتعاقدتني  الدولتني  ف��ي  املختصتان  السلطتان  تسوي 
تطبيق هذه الفقرة باالتفاق املتبادل فيما بينهما. ال تؤثر أحكام 
باألرباح  الشركة للضريبة فيما يختص  الفقرة على خضوع  هذه 

التي تدفع منها أرباح األسهم.
كما هي مستخدمة في هذه  األس��ه��م«  »أرب���اح  عبارة  تعني    -3
املادة، الدخل من األسهم أو أسهم »االنتفاع« أو حقوق »االنتفاع« 
أو أسهم التعدين أو أسهم املؤسسني أو احلقوق األخرى - التي  
ال متثل مطالبات ديون - املشاركة في األرباح، وكذلك الدخل من 
حقوق املشاركة األخرى التي تخضع لنفس املعاملة الضريبية مثل 
الشركة  فيها  املقيمة  الدولة  أنظمة  األسهم مبوجب  من  الدخل 

املوزعة لألرباح.
4-  ال تنطبق أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة إذا كان 
املالك املنتفع بأرباح األسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عماًل 
في الدولة املتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح 
األسهم من خالل منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك 
الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، 
مرتبطة  األسهم  أرب��اح  بسببها  دفعت  التي  األسهم  ملكية  وكانت 
فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه احلالة 

تنطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( وفقاً للحالة.
5-  إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخاًل من 
الدولة املتعاقدة األخرى، فال يجوز أن تفرض تلك الدولة األخرى 
التي تدفعها الشركة إال بقدر ما  أرب��اح األسهم  أي ضريبة على 

األخرى  الدولة  تلك  في  مقيم  إلى  هذه  األسهم  أرب��اح  من  يدفع 
أو بالقدر الذي 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 األرباح غير املوزعة ، حتى لو كانت أرباح 
األسهم املدفوعة أو األرباح غير املوزعة متثل كلياً أو جزئياً أرباحاً 

أو دخاًل ناشئاً في تلك الدولة األخرى.

المادة )الحادية عشرة(:

الدخل من مطالبات الدين:
1-  يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين ، الناشئ في دولة 
متعاقدة ومدفوع ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى ، للضريبة في 

تلك الدولة األخرى.
2- مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين 
للضريبة في الدولة املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها، لكن 
إذا كان املستلم هو املالك املنتفع بالدخل من مطالبات الدين لن 
تتجاوز هذه الضريبة املفروضة نسبة خمسة في املائة )5%( من 

إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
طريقة  املتعاقدتني  الدولتني  ف��ي  املختصتان  السلطتان  تسوي 

تطبيق هذا القيد باالتفاق املتبادل فيما بينهما.
يخضع  امل���ادة،  ه��ذه  من   )2( الفقرة  أحكام  من  الرغم  على   -3
ومدفوع  متعاقدة  دول��ة  في  الناشئ  الدين  مطالبات  من  الدخل 
ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى الذي يكون املالك املنتفع من 
مثل هذا الدخل، للضريبة فقط في تلك الدولة األخرى، إذا كان 

مثل هذا الدخل:
أ( مدفوع من حكومة الدولة املتعاقدة أو من قسمها السياسي، أو 

اإلداري، أو سلطتها احمللية.
قسمها  أو  األخ��رى،  املتعاقدة  الدولة  حكومة  إلى  مدفوع  أو  ب( 

السياسي، أو اإلداري، أو سلطتها احمللية.
أو  األخ��رى،  املتعاقدة  للدولة  املركزي  البنك  إل��ى  مدفوع  أو  ج���( 
هيئة اعتبارية )مبا في ذلك املؤسسات املالية( املسيطر عليها أو 
اململوكة من قبل تلك الدولة، أو أقسامها السياسية، أو اإلدارية 

أو سلطتها احمللية.
4- تعني عبارة »الدخل من مطالبات الدين« كما هي مستخدمة 
في هذه املادة ، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء مت 
تأمينها برهن أم ال، وسواء لها احلق في املشاركة بأرباح املدين أم 
ال، وبشكل خاص الدخل من السندات املالية احلكومية، والسندات 
املرتبطة مبثل  العالوات واجلوائز  الديون مبا في ذلك  وسندات 

هذه السندات املالية، أو السندات أو سندات الديون.
وال تعد اجلزاءات عن الدفعات املتأخرة دخاًل من مطالبات الدين 

ألغراض هذه املادة.
5- ال تنطبق أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه امل��ادة إذا كان 
دولة  في  مقيماً  الدين،  مطالبات  من  الدخل  من  املنتفع  املالك 
متعاقدة ويزاول عماًل في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ فيها 
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اتفاقيـة

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 )7( أو املادة )14( 

وفقاً للحالة.
إذا  في دولة متعاقدة  ناشئاً  الدين  الدخل من مطالبات  يعد   -6
دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو اإلدارية، أو 
سلطتها احمللية، أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي 
الدين، سواء كان هذا الشخص  الدخل من مطالبات  يدفع ذلك 
منشأة  متعاقدة  دول��ة  في  ال، ميلك  أم  متعاقدة  دول��ة  في  مقيماً 
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 ناشئأ في الدولة التي 

توجد فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7-  عندما 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 
واملالك  الدافعة  اجلهة  بني  عليه  االتفاق  سيتم  كان  ال��ذي  املبلغ 
املنتفع في غياب تلك العالقة، فإن أحكام هذه املادة تنطبق فقط 
على املبلغ املذكور أخيراً، وفي مثل هذه احلالة، فإن اجلزء الزائد 
دولة  ك��ل  ألنظمة  طبقاً  للضريبة  خاضعاً  يظل  امل��دف��وع��ات  م��ن 

متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

المادة )الثانية عشرة(:

اإلتاوات:
متعاقدة  دول��ة  في  تنشأ  التي  اإلت���اوات  تخضع  أن  يجوز    -1
وتدفع إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك 

الدولة األخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أيضاً للضريبة في 
الدولة املتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً ألنظمة تلك الدولة، لكن 
إذا كان املستفيد هو املالك املنتفع من اإلتاوات فإن الضريبة 
املبلغ  امل��ائ��ة )7%( م��ن  ف��ي  ت��زي��د ع��ن 7  امل��ف��روض��ة يجب أال 

اإلجمالي لإلتاوات.
طريقة  املتعاقدتني  الدولتني  ف��ي  املختصتان  السلطتان  تسوي 

تطبيق هذا القيد باالتفاق املتبادل   فيما بينهما.
3-  يعني مصطلح »إت��اوات« -كما هو مستخدم في هذه املادة- 
املدفوعات من أي نوع ، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو 
حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي مبا في 
البث اإلذاعي  أو أشرطة  أو أفالم  السينمائية،  ذلك األفالم 
أو  عالمة جتارية،  أو  إختراع،  ب��راءة  أي  أو  التليفزيوني،  أو 
تصميم أو منوذج، 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.
4-  ال تنطبق أحكام الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة إذا كان 
املالك املنتفع من اإلتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عماًل 
في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأت فيها هذه اإلتاوات من 
خالل منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة 
األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها، 
التي تدفع عنها اإلت��اوات مرتبطة فعلياً  وكان احلق أو امللكية 
الثابتة، في مثل هذه احلالة  القاعدة  أو  الدائمة  املنشأة  بهذه 

تنطبق أحكام املادة )7( أو )14( وفقاً للحالة.
5- تعد اإلت��اوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك 
أو  اإلداري����ة  أو  السياسية  أقسامها  أح��د  أو  نفسها،  ال��دول��ة 
سلطتها احمللية أو مقيم فيها. ومع ذلك ، فإذا كان الشخص 
الذي يدفع اإلتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم ال، 
ميلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها 
االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلت��اوات، وكانت تلك املنشأة 
اإلتاوات،  ه��ذه  دف��ع  ع��بء  تتحمل  الثابتة  القاعدة  أو  الدائمة 
عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها 

املنشأة الدائمة، أو القاعدة الثابتة.
6-  عندما يكون مبلغ اإلتاوات -بسبب عالقة خاصة بني اجلهة 
الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وبني شخص آخر- فيما 
يتعلق باالستخدام أو احلق أو املعلومات التي يدفع مقاباًل 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 
األخرى  األحكام  مراعاة  وج��وب  مع  متعاقدة،  دول��ة  كل  لنظام 

لهذه االتفاقية.

المادة )الثالثة عشرة(: 

األرباح الرأسمالية:
1-  األرباح الرأسمالية املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة من نقل 
والواقعة   ،)6( املادة  املذكورة في  منقولة،  ملكية ممتلكات غير 
في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك      

الدولة األخرى.
2- األرباح الرأسمالية املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة من نقل 
ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من املمتلكات التجارية ملنشأة 
بشكل  مرتبطة  أو  األخ��رى،  متعاقدة  الدولة  دائمة ميتلكها في 
وثيق بأداء ناقل امللكية خلدمات شخصية مستقلة )التي تنطبق 
في  األخ��رى، مبا  الدولة  تلك  في  الرابعة عشرة(  امل��ادة  عليها 
ذلك األرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه املنشأة 

الدائمة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
3- يجوز فرض الضريبة على األرباح الرأسمالية التي يكتسبها 
مقيم في دولة متعاقدة من حتويل ملكية أسهم في شركة في 
الدولة املتعاقدة املوجودة فيها تلك الشركة، إال إذا كان املالك 
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املنتفع لهذه األسهم شركة )خالف الشركة التضامنية( متتلك 
من  املائة  في   %10 عن  يقل  ال  ما  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
رأسمال الشركة، وحتّصلت على تلك األسهم بعد التوقيع على 

هذه االتفاقية.
امل��ادة، فيما يتعلق  4-  مع مراعاة أحكام الفقرة )3( من هذه 
باالستثمارات القائمة قبل التوقيع على هذه االتفاقية، في حالة 
إعادة تنظيم شركة أو دمجها أو تقسيمها أو أي معاملة مماثلة 
ال تؤدي إلى تغير امللكية النهائية لألسهم، يُسمح بتأجيل فرض 
التصرف  إلى حني  املتحققة  الرأسمالية  األرباح  الضريبة على 
الفعلي في تلك األسهم، وتطبيق تلك الضريبة على كافة األرباح 
التاريخ  حتى  االستثمار  بداية  تاريخ  من  املكتسبة  الرأسمالية 

الذي يتم فيه حتويل ملكية االستثمار بشكل نهائي.
5-  األرباح الناجتة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في 
النقل الدولي أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل 
مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة 
املتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع. إذا كان 
مركز اإلدارة الفعلي ملشروع نقل بحري يقع على منت سفينة ، 
فألغراض هذه الفقرة فإنه يعد واقعاً في الدولة املتعاقدة التي 
يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا املوطن، 
فيعد واقعاً في الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
املتحققة من نقل أي ملكية غير تلك  الرأسمالية  6-  األرب��اح 
املشار إليها في الفقرات السابقة ، تخضع للضريبة فقط في 

الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها ناقل امللكية.

المادة ) الرابعة عشرة(

الخدمات الشخصية المستقلة:
يتعلق  فيما  متعاقدة  دول��ة  ف��ي  مقيم  يكتسبه  ال��ذي  ال��دخ��ل   -1
يخضع  مستقلة  طبيعة  ذات  أخ��رى  أنشطة  أو  مهنية  بخدمات 
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 )183( يوماً في أي 
تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية.  مدة إثني عشر شهراً 
في تلك احلالة، فإن مقدار الدخل املتحقق فقط من أنشطته 
املؤداة في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في 

الدولة األخرى.
2- تشمل عبارة »اخلدمات املهنية« بوجه خاص األنشطة املستقلة 
في املجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية 
األط��ب��اء واحملامون  ي��زاول��ه��ا  ال��ت��ي  املستقلة  األن��ش��ط��ة  وك��ذل��ك   ،

واملهندسون واملعماريون، وأطباء األسنان واحملاسبون.

المادة )الخامسة عشرة(:
الخدمات الشخصية غير المستقلة:

1-  مع مراعاة أحكام املواد )16( و )18( و )19( و )20( و )21( 
فإن الرواتب واألجور واملكافآت املماثلة األخرى التي يكتسبها مقيم 
في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط 
في تلك الدولة، إال إذا متت مزاولتها في الدولة املتعاقدة األخرى. 
في هذه احلالة فإن املكافآت املكتسبة من مثل هذه الوظيفة ميكن 

أن تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى:
ملدة  األخ��رى  املتعاقدة  الدولة  في  موجوداً  املستفيد  كان  إذا  أ(  
أو ملدد تتجاوز في مجموعها )183( يوماً في أي مدة إثني عشر 

شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية.
ب( أو أن تكون املكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل مقيم في 

الدولة املتعاقدة األخرى أو نيابة عنه.
ج�( أو أن تكون املكافآت قد حتملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة 

ميلكها صاحب العمل في الدولة األخرى.
2-  على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة، فإن املكافآت 
بوظيفة  يتعلق  فيما  متعاقدة  دول��ة  في  مقيم  قبل  من  املكتسبة 
متارس على منت سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز 
مركز  فيها  يوجد  التي  املتعاقدة  الدولة  في  للضريبة  تخضع  أن 

اإلدارة الفعلي للمشروع.

المادة )السادسة عشرة(:

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة:
التي  األخ��رى  املماثلة  واملدفوعات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أتعاب 
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة 
إخضاعها  ي��ج��وز  األخ���رى،  املتعاقدة  ال��دول��ة  ف��ي  مقيمة  ش��رك��ة 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.

المادة )السابعة عشرة(: 

أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين:
الدخل  ف��إن   ،)15( و   )14( املادتني  أحكام  من  الرغم  على    -1
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.
2-  عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو 
رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه 
ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام املواد 
)7( و )14( و )15( يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة املتعاقدة 

التي متت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك األنشطة.
3-  ال تنطبق الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة على الدخل الذي 
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اتفاقيـة

الدولة  يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة ميارسها في 
املتعاقدة األخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة كلياً 
أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً 
أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية أو تتم وفقاً التفاقية 
املتعاقدتني. في مثل هذه احلالة،  الدولتني  ثقافية بني حكومتي 
يخضع ذلك الدخل للضريبة فقط في الدولة املتعاقدة التي يقيم 

فيها الفنان أو الرياضي.

المادة )الثامنة عشرة(:
معاشات التقاعد والدفعات السنوية:

التقاعد  م��ع��اش��ات  ف��إن  امل���ادة )19(،  أح��ك��ام  م��راع��اة  م��ع   -1
واملكافآت األخرى املشابهة والدفعات السنوية التي تدفع ملقيم 
في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك 

الدولة فقط.
2-  أي معاش تقاعد واملدفوعات األخرى التي تدفع وفقاً ألحكام 
نظام تأمينات اجتماعية لدولة متعاقدة ملقيم في الدولة املتعاقدة 

األخرى تخضع للضريبة في الدولة املذكورة أوالً فقط.
3- على الرغم من احلكم الوارد في الفقرة )1( من هذه املادة، 
التقاعدي أو أي مكافأة مماثلة أخرى غير  إذا ُدفع هذا املعاش 
دورية في طبيعتها، فيما يتعلق بوظيفة سابقة في الدولة املتعاقدة 
إذا  أو  التقاعدي،  املعاش  بداية  تاريخ  قبل  دفعها  ومت  األخ��رى، 
ُدفعت دفعة واحدة بدالً عن احلق في دفعات سنوية ملدى احلياة، 
تلك  أيضاً  تخضع  أن  يجوز  السنوية،  الدفعات  بداية  تاريخ  قبل 
الدفعة أو املبلغ املدفوع دفعة واحدة للضريبة في الدولة املتعاقدة 

املستمدة منها.

المادة )التاسعة عشرة(:

الخدمات الحكومية:
التي تدفعها دولة  التقاعد -  أ(  املكافآت - خالف معاش    -1
متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية لفرد فيما 
السلطة تخضع  أو  القسم  أو  الدولة  لتلك  أداه��ا  يتعلق بخدمات 

للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب( ومع ذلك فإن مثل هذه املكافآت تخضع للضريبة في الدولة 
املتعاقدة األخرى فقط إذا أديت اخلدمات في تلك الدولة وكان 

الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
1(  أحد مواطنيها.

2( أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية اخلدمات.
2-  أ(  أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، 
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو اإلدارية أو سلطتها 
احمللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو 

السلطة ، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب( ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة 
تلك  في  ومقيماً  مواطناً  الفرد  ك��ان  إذا  فقط  األخ��رى  املتعاقدة 

الدولة األخرى.

الرواتب  على   )18( و   )16( و   )15( امل���واد  أح��ك��ام  تنطبق    -3
فيما  التقاعد  ومعاشات  املشابهة،  األخ��رى  واملكافآت  واألج��ور، 
يتعلق بخدمات مت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو 

أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية.

المادة )العشرون(: 

الطالب:
1-  ال تخضع املدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون أو 
كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة 
األخرى، ويتواجد في تلك الدولة املتعاقدة األخرى لغرض التعليم 
في  للضريبة  تدريبه،  أو  تعليمه  أو  معيشته  لغرض  التدريب،  أو 
تلك الدولة األخرى ، بشرط أن تكون هذه املدفوعات محولة من 

مصادر خارج تلك الدولة األخرى.
2-  يحق للطالب أو املتدرب - الذي يكون أو كان - مقيماً في 
دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة األخرى ويكون 
أو  التعليم  لغرض  األخ���رى  املتعاقدة  ال��دول��ة  تلك  ف��ي  م��ت��واج��داً 
أو  الطالب  ذلك  يتسلمها  التي  باملدفوعات  يتعلق  فيما  التدريب، 
الدولة  تلك  بأداء خدمات في  تتعلق  التي تشكل مكافأة  املتدرب 
املتعاقدة األخرى، التمتع في تلك الدولة األخرى بنفس اإلعفاءات 
واحلسومات املتعلقة بالضرائب املتاحة للمقيمني في تلك الدولة 
املتعاقدة، شريطة ارتباط تلك اخلدمات بتعليمه أو تدريبه أو أنها 

ضرورية ألغراض معيشته.

المادة )الحادية والعشرون(

المعلمون والباحثون:
1-  املكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في 
دولة متعاقدة مباشرة قبل دعوته للدولة املتعاقدة األخرى بغرض 
التعليم أو عمل أبحاث، واملستلمة فيما يتعلق بتلك األنشطة ،  ال 

تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة ملدة ال تتجاوز سنتني.
2-  ال تُطبق هذه املادة على الدخل املتحصل من البحث إذا أُدي 
هذا البحث لغير املصلحة العامة، ولكن من أجل املنفعة اخلاصة 

لشخص أو أشخاص معينني.

المادة )الثانية والعشرون(

الدخل اآلخر:
املواد  تتناولها  لم  التي  متعاقدة  دول��ة  في  ملقيم  الدخل  بنود   -1
السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط 

أينما كان منشؤها.
2- ال ينطبق حكم الفقرة )1( من هذه املادة على الدخل -بخالف 
الدخل من املمتلكات غير املنقولة احملددة في الفقرة )2( من املادة 
)6(- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة وميارس 
عماًل في الدولة املتعاقدة األخرى من خالل منشأة دائمة توجد 
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فيها، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة 
من  يدفع  التي  املمتلكات  أو  احلق  ويكون  فيها،  ثابتة  قاعدة  من 
أجلها الدخل مرتبطة فعلياً مبثل هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة 
الثابتة. في مثل هذه احلالة، تطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( 

وفقاً للحالة.

المادة )الثالثة والعشرون(

أساليب إزالة االزدواج الضريبي:
أساليب إزالة االزدواج الضريبي كما يلي:

1- بالنسبة إلى هولندا:
أ( يجوز لهولندا عند فرض ضريبة على املقيمني فيها أن تدرج 
الدخل  بنود  الضرائب،  تلك  تُفرض مبوجبه  ال��ذي  األس��اس  في 
التي يجوز أن تخضع أو تكون خاضعة للضريبة فقط في اململكة 

العربية السعودية طبقاً ألحكام هذه االتفاقية.
ب( ومع ذلك، عندما يكتسب مقيم في هولندا بنوداً من الدخل 
يجوز أن تخضع للضريبة في اململكة العربية السعودية وفقاً للمواد 
)6( و )7( والفقرة )4( من املادة )10( والفقرة )5( من املادة )11(، 
والفقرة )4( من املادة )12( والفقرات )1 و 2( من املادة )13(، 
والفقرة )1( من املادة )14( والفقرة )1( من املادة )15(، والفقرات 
)1( )أ( و )2( )أ( من امل��ادة )19(، والفقرة )2( من امل��ادة )22( 
الفقرة  في  إليه  املشار  األس��اس  في  ومدرجة  االتفاقية  من هذه 
باخلصم  بالسماح  الدخل  البنود من  تلك  تعفي هولندا  )أ(،   )1(
النظام  يتفق مع أحكام  من ضريبتها. ويحسب هذا اخلصم مبا 
بنود  تعد  الغرض،   ولهذا  الضريبي.  االزدواج  لتجنب  الهولندي 
الدخل تلك قد أُدرجت في مبلغ بنود الدخل املعفى من الضريبة 

الهولندية مبوجب تلك األحكام.
ج�( عالوة على ذلك، تسمح هولندا باخلصم من الضريبة الهولندية 
احملسوبة لبنود الدخل التي يجوز، وفقاً للفقرة )2( )ب( من املادة 
)10( والفقرة )3( من املادة )13( واملادة )16( والفقرات )1( و )2( 
من املادة )17( والفقرة )3( من املادة )18( من هذه االتفاقية، أن 
تخضع للضريبة في اململكة العربية السعودية بقدر تضمني تلك 
البنود في األساس املشار إليه في الفقرة )1( )أ(. على أن يساوي 
مبلغ هذا اخلصم الضريبة املدفوعة في اململكة العربية السعودية 
على تلك البنود من الدخل، وال يتجاوز، في حالة ما تنص أحكام 
النظام الهولندي لتجنب االزدواج الضريبي على ذلك، مبلغ اخلصم 
الذي يسمح به إذا كانت بنود الدخل املدرجة تقتصر فقط على 
بنود الدخل املعفية من الضريبة الهولندية مبوجب أحكام النظام 

الهولندي لتجنب االزدواج الضريبي.
أو بعدئذ أحكام  ال تقيد هذه الفقرة السماح الذي متنحه حالياً 
ما  بقدر  لكن فقط  الضريبي،  االزدواج  لتجنب  الهولندي  النظام 
يتصل األمر باحتساب مبلغ اخلصم من الضريبة الهولندية فيما 
يتعلق بإجمالي الدخل املكتسب من أكثر من دولة وترحيل الضريبة 
املدفوعة في اململكة العربية السعودية على تلك البنود من الدخل 

إلى سنوات الحقة.

د( على الرغم من أحكام الفقرة )1( )ب( من هذه املادة، تسمح 
هولندا باخلصم من الضريبة الهولندية، للضرائب املدفوعة في 
اململكة العربية السعودية على بنود الدخل التي يجوز أن تخضع، 
وفقاً للمادة )7( والفقرة )4( من املادة )10( والفقرة )5( من املادة 
)11( والفقرة )4( من املادة )12( والفقرة )2( من املادة )22( من 
هذه االتفاقية، للضريبة في اململكة العربية السعودية بقدر تضمني 
تلك البنود في األساس املشار إليه في الفقرة )1( )أ( ومبقدار 
ما تسمح هولندا مبوجب أحكام النظام الهولندي لتجنب االزدواج 
املفروضة  للضريبة  الهولندية،  الضريبة  من  باخلصم  الضريبي، 
في دولة أخرى على تلك البنود من الدخل، وتطبق أحكام الفقرة 

)1( )ج�( من هذه املادة الحتساب هذا اخلصم.
2-  بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:

والذي  السعودية دخاًل  العربية  اململكة  اكتسب مقيم في  إذا  أ(  
في  للضريبة  يخضع  أن   - االتفاقية  هذه  ألحكام  وفقاً   - يجوز 
هولندا، فإن اململكة العربية السعودية تعفي - وفقاً ألحكام الفقرة 

)2-ب( من هذه املادة - مثل هذا الدخل من الضريبة.
ب( إذا اكتسب مقيم في اململكة العربية السعودية عناصر للدخل 
والتي يجوز - وفقاً ألحكام املواد )10( و )11( و )12( والفقرتني 
هولندا،  في  للضريبة  تخضع  أن   -  )13( امل��ادة  من   )4( و   )3(
فإن اململكة العربية السعودية تسمح باخلصم من الضريبة على 
دخل ذلك املقيم مبلغاً مساوياً ملبلغ الضريبة املدفوعة في هولندا. 
ومع ذلك فإن مثل هذا اخلصم ال يتجاوز مقدار ذلك اجلزء من 
بنود  إل��ى  يعزى  وال���ذي  اخلصم  قبل  حسابه  مت  ال��ذي  الضريبة 

الدخل تلك املكتسبة من هولندا.
إزالة  أساليب  تخل  ال   ، السعودية  العربية  اململكة  حالة  في  ج�( 
إلى  بالنسبة  ال��زك��اة  جباية  ن��ظ��ام  ب��أح��ك��ام  الضريبي  االزدواج 

املواطنني السعوديني.

المادة )الرابعة والعشرون(

إجراءات االتفاق المتبادل:
الدولتني  إح����دى  إج������راءات  أن  ل��ش��خ��ص  ي��ت��ب��ني  ع��ن��دم��ا   -1
إلى  له  بالنسبة  تؤدي،  أو سوف  تؤدي،  كلتيهما  أو  املتعاقدتني 
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 
إل��ى فرض  ال��ذي أدى  ب��اإلج��راء  ث��الث سنوات من أول إشعار 

ضريبة تخالف أحكام هذه االتفاقية.
2- يتعني على السلطة املختصة، إذا بدى لها أن االعتراض مسوغ، 
السعي   ، إلى حل مرض  التوصل  بنفسها على  ق��ادرة  وأنها غير 
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.
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اتفاقيـة

3- يتعني على السلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني أن 
تسعيا عن طريق االتفاق املتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة 
ويجوز  تطبيقها.  أو  االتفاقية  بتفسير هذه  متعلقاً  ينشأ  أو شك 
أيضاً أن تتشاورا معاً إلزالة االزدواج الضريبي في احلاالت التي 

لم ترد في هذه االتفاقية.
املتعاقدتني  الدولتني  في  املختصتني  السلطتني  على  يتعني   -4
أن تقررا، عن طريق االتفاق املتبادل بينهما ، األسلوب املناسب 
لتطبيق هذه االتفاقية وبصفة خاصة املتطلبات التي يخضع لها 
األخرى  الدولة  في  يحصلوا  كي  املتعاقدة  الدولة  في  املقيمون 
املنصوص عليها في  الضريبية  أو اإلعفاءات  التخفيضات  على 

هذه االتفاقية.

المادة )الخامسة والعشرون(

تبادل المعلومات:
املتعاقدتني  الدولتني  في  املختصتني  السلطتني  على  يتعني    -1
تبادل املعلومات الضرورية عن طريق القنوات الدبلوماسية سواًء 
لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية أو لتنفيذ األنظمة احمللية للدولتني 
املتعاقدتني املتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه االتفاقية، ما دام 
أن فرض الضريبة تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية. ويتم تبادل 
هذه املعلومات دون التقيد باملادة )1(. وتعامل أي معلومة تتلقاها 
بها  تعامل  التي  الطريقة  بنفس  أنها سرية  املتعاقدة على  الدولة 
يجوز  وال  احمللية،  ألنظمتها  وفقاً  عليها  حتصل  التي  املعلومات 
الكشف عنها إال لألشخاص أو السلطات )مبا في ذلك احملاكم 
أو  التنفيذ  أو  التحصيل  أو  بالربط  املعنيني  اإلداري���ة(  واألجهزة 
إقامة الدعاوى أو حتديد االعتراض فيما يتعلق بالضرائب. وال 
لهذه  إال  املعلومات  تلك  السلطات  أو  األشخاص  يستخدم هؤالء 
إجراءات  املعلومات في  لهم كشف هذه  ويجوز  األغ��راض فقط، 

احملكمة العامة أو في األحكام القضائية.
2-  ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة )1( من 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 
الدولة  في  أو  الدولة  تلك  في  املعتادة  اإلداري���ة  التعليمات  أو 

املتعاقدة األخرى.
ج�( تقدمي معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال 
أو الصناعة أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات التجارية أو 

معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة )السادسة والعشرون(

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية:
أو  الدبلوماسية  البعثات  ألع��ض��اء  املمنوحة  املالية  االم��ت��ي��ازات 
أعضاء البعثات القنصلية أو أعضاء البعثات الدائمة في املنظمات 

أو وفقاً ألحكام  الدولي  للقانون  العامة  القواعد  الدولية مبوجب 
اتفاقيات خاصة، لن تتأثر بهذه االتفاقية.

المادة )السابعة والعشرون(

النفاذ:
األخ��رى عن طريق  املتعاقدة  الدولة  متعاقدة  دول��ة  كل  تبلغ    -1
القنوات الدبلوماسية باستكمال اإلجراءات الالزمة وفقاً ألنظمتها 
نافذة  االتفاقية  النفاذ. وتصبح هذه  االتفاقية حيز  لدخول هذه 
في اليوم األول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي مت فيه تلقى 

اإلبالغ األخير.
2-  تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة:

املبالغ  على  املنبع،  عند  املستقطعة  بالضرائب  يتعلق  فيما  أ(  
املدفوعة في أو بعد اليوم األول من شهر يناير في أي سنة ميالدية 

التي تلي تلك السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
الضرائب  على  الدخل،  على  األخ��رى  بالضرائب  يتعلق  فيما  ب( 
اليوم األول من  بعد  أو  تبدأ في  املفروضة عن أي مدة ضريبية 
شهر يناير من السنة امليالدية التي تلي السنة التي أصبحت فيها 

االتفاقية نافذة.

المادة )الثامنة والعشرون(

اإلنهاء:
1-  تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول ملدة غير محددة ، ويجوز 
م��ن خالل  االتفاقية  ه��ذه  إن��ه��اء  املتعاقدتني  ال��دول��ت��ني  م��ن  ألي 
للدولة  بتقدمي إشعار خطي بطلب اإلنهاء  الدبلوماسية  القنوات 
سنة  أي  ف��ي  يونيو   30 يتعدى  ال  موعد  ف��ي  األخ���رى  املتعاقدة 
التي أصبحت  السنة  بعد  بعد مرور عشر سنوات  تبدأ  ميالدية 

فيها هذه االتفاقية نافذة.
للمرة  تطبق  االتفاقية  هذه  أحكام  فإن  احلالة  هذه  مثل  في   -2

األخيرة:
املبالغ  على  املنبع،  عند  املستقطعة  بالضرائب  يتعلق  فيما  أ(  
املدفوعة في أو قبل يوم 31 من شهر ديسمبر من السنة امليالدية 

التي مت فيها تقدمي إشعار إنهاء هذه االتفاقية.
ب( فيما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل، على الضرائب 
املفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في أو قبل يوم 31 من شهر 
إنهاء  إشعار  تقدمي  فيها  التي مت  امليالدية  السنة  من  ديسمبر 

هذه االتفاقية.
 حررت في الرياض بتاريخ 1429/10/13ه� املوافق 2008/10/13م 
واإلجنليزية  والهولندية  العربية  باللغات  أصليتني  نسختني  من 
في  االخ��ت��الف  حالة  وف��ي  احلجية.  متساوية  النصوص  وجميع 

التفسير يعتد بالنص اإلجنليزي.
وزير  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  عن  االتفاقية  وق��ع  وق��د 
املالية بالنيابة عبدالعزيز بن عبدالله اخلويطر وعن حكومة مملكة 

هولندا وزيرة الشئون االقتصادية ماريا فان در هوفن.
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بـروتـوكـول:

حلظة توقيع االتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب 
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل التي أبرمت هذا اليوم 
هولندا،  وحكومة مملكة  السعودية  العربية  اململكة  بني حكومة 
وافق املوقعان أدناه على أن األحكام التالية تشكل جزءاً ال يتجزأ 

من االتفاقية.
1.  إضافة إلى املادة )4(:

األشخاص  أي  املتبادل  باالتفاق  املختصة  السلطات  حت��دد   )1
وفقاً  متعاقدة  دولة  في  مقيمني  اعتبارهم  يجوز  الذين  املعنويني 
الفقرة )1( من  الفرعية )ج�( )1( من  الفقرة  ال��وارد في  للمعنى 

املادة الرابعة.
2(  يعد الفرد الذي يعيش على منت سفينة وليس له أي مسكن 
فعلي في أي من الدولتني املتعاقدتني، مقيماً في الدولة املتعاقدة 

التي فيها ميناء موطن السفينة.
2.  إضافة إلى املادة )5(: يعتبر منشأة دائمة أيضًا ما يلي:

1(  أي نشاط جوهري )كالصيانة والتدريب والتركيب( الوارد في 
عقد تصدير سلع أو بضائع ميارس في دولة متعاقدة، ومع ذلك 
فإن أرباح األعمال املتحققة من تصدير البضائع والسلع ال تخضع 

للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة.
2( أي نشاطات خارج احلدود )أوفشور( ويتم تعريفها على أنها 
نشاطات تُباشر على اجلرف القاري لدولة متعاقدة تتعلق بالتنقيب 

أو استغالل قاع البحر وباطن األرض ومواردها الطبيعية.
3(  حقوق التنقيب أو االستخراج وحقوق استغالل املوارد الطبيعية 
مبا في ذلك حقوق امتالك مصالح أو منافع في األصول املُنتََجة 

من ذلك االستغالل أو التنقيب أو االستخراج.
3. إضافة إلى املادة )7(:

1( بالنسبة إلى عقود املساحة أو التشييد أو التجهيز أو التركيبات 
ال يتم حتديد أرباح املنشأة الدائمة، على أساس املبلغ اإلجمالي 
للعقد ، لكنها حتدد فقط على أساس ذلك اجلزء من العقد الذي 
املنشأة  فيها  توجد  التي  الدولة  في  فعاًل  الدائمة  املنشأة  تنفذه 
التي  املتعاقدة  ال��دول��ة  خ��ارج  يُنفذ  العقد  من  ج��زء  أي  الدائمة. 
توجد فيها املنشأة الدائمة ال يؤخذ في اإلعتبار عند حتديد أرباح 

املنشأة الدائمة.
2(  يجوز أن تطبق كل دولة متعاقدة نظامها احمللي فيما يتعلق 

بأنشطة التأمني.
4.  إضافة إلى املادة )9(:

أي تعامل أو أي اتفاق بني املشاريع املشتركة يجوز مراجعته للتأكد 
من الوفاء أو عدم الوفاء بالشرط احملدد في الفقرة )1( من هذه 
يعني  املشروعني سبباً  بني  العالقة  وج��ود  يعد مجرد  وال  امل��ادة، 

التعارض مع مبدأ التعامل بني أطراف مستقلة .
5.  إضافة إلى الفقرة )2( )أ( من املادة )10(:

الضريبة  استقطاع  النظام على  تغيير مهم في  في حالة حدوث 
عند املنبع على أرباح األسهم في إحدى الدولتني املتعاقدتني بعد 
حلظة التوقيع على هذه االتفاقية، تتفاوض الدولتان املتعاقدتان 

إلدراج حكم في االتفاقية ملنع سوء االستخدام.

6.  إضافة إلى املادة )16(:
من املفهوم أن مصطلح »مجلس إدارة شركة« يعني األشخاص الذين 
يتم ترشيحهم كمجلس إدارة من قبل اجتماع عام للمساهمني في 
الشركة أو من قبل أي جهة مختصة أخرى، وأنهم مكلفون باإلدارة 

العامة للشركة واإلشراف عليها، على التوالي.
7.  إضافة إلى املادة )18(:

أن  األخ��رى  املتعاقدة  للدولة  يجوز   ،)1( الفقرة  من  الرغم  على 
أعفيت  إذا  الدخل  من  العناصر  تلك  على  ضريبة  أيضاً  تفرض 
الدولتني  امل��ادة بني  التفاوض ح��ول  وإل��ى حني  اإلقامة  دول��ة  في 

املتعاقدتني عند قيام دولة اإلقامة باعتماد تلك الضريبة.
8.  إضافة إلى املواد )10( و )13( و )23(:

على الرغم من املواد )10( و )13(، يجوز أن تخضع أرباح األسهم 
واألرباح الرأسمالية املتراكمة خالل فترة إقامة فرد في هولندا 
قبل أن يصبح مقيماً في اململكة العربية السعودية، للضريبة في 
هجرة  من  سنوات  عشر  بعد  الهولندية  لألنظمة  وفقاً  هولندا 
الفرد. تطبق اململكة العربية السعودية املادة )23( فقط على ذلك 
اجلزء من ذلك الدخل املتراكم للفرد قبل مغادرته هولندا إذا صدر 

بحق هجرته ربط ضريبي ومبقدار الضريبة املتحصلة منه.
9. بنود عامة:

الضريبة  يتجاوز  مببلغ  املنبع  عند  ضريبة  تُ��ف��رض  عندما   )1
املستحقة الدفع مبوجب أحكام املواد )10( و )11( و )12(، يتعني 
السلطات  إلى  الضريبة  من  الزائد  املبلغ  استرداد  طلبات  تقدمي 
خمس  فترة  خ��الل  الضريبة،  فرضت  التي  الدولة  في  املختصة 

سنوات بعد نهاية العام امليالدي الذي مت فيه فرض الضريبة.
العربية  اململكة  ف��ي  األنظمة  أو  ال��ق��وان��ني  متنح  أن  مب��ج��رد   )2
السعودية املقيمني فيها من دول أخرى، باستثناء الدول األعضاء 
في مجلس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية، حق املعاملة 
الوطنية فيما يتعلق بالضريبة، فإن مثل هذه املعاملة ستمنح تلقائياً 

إلى املقيمني أو املقيمني السابقني في هولندا .
3(  تعامل اململكة العربية السعودية ، فيما يتعلق بقوانينها الوطنية 
لألغراض  فيها  املقيمني  أو  الهولنديني  امل��واط��ن��ني  وأنظمتها، 
املقيمني  معاملة  عن  أفضلية  تقل  ال  معاملة  بالضريبة،  املتعلقة 
أو املواطنني من دولة ثالثة، باستثناء الدول األعضاء في مجلس 

التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية.
4(  في حالة قيام اململكة العربية السعودية باعتماد أي آلية حلل 
اخلالفات، مبا في ذلك احلل اإللزامي للخالف ، مع أي دولة في 
مادة  إدراج  على  املتعاقدتان  الدولتان  تتفاوض  اتفاقية ضريبية، 

تتعلق بحل اخلالفات .
5(  في حالة اعتماد اململكة العربية السعودية مادة تتعلق باملساعدة 
على التحصيل مع أي دولة في اتفاقية ضريبية، تتفاوض الدولتان 
في  وامل���ؤازرة  املساعدة  على  تنص  م��ادة  إدراج  على  املتعاقدتان 

حتصيل الضرائب املطبقة مبوجب هذه االتفاقية.
من  تتجاوز عشر سنوات،  ال  لفترة محدودة،  املعفية  األرب��اح   )6
الضريبة على الدخل في اململكة العربية السعودية مبوجب أحكام 
الدخل  على  للضريبة  خاضعة  تعد  االستثمار،  تشجيع  أنظمة 

لغرض تطبيق املشاركة في اإلعفاء من قبل هولندا.



48

محطات

ضريبة القيمة المضافة
هي الضريبة غير المباشرة األكثر انتشارًا

على االستهالك في العالم )2(

إعداد/ حسني عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية



49

إدارة ضريبة القيمة المضافة

لتحديد اإلدارة التي تتولي مسئولية إدارة ضريبة القيمة املضافة 
في أية دولة، هناك ثالثة خيارات، وهي: إما إنشاء إدارة جديدة، 

أو تكليف اجلمارك، أو إدارة ضرائب الدخل القائمة. 
إدارة جديدة: إن إنشاء إدارة جديدة بالكامل تتولي مسؤولية إدارة 
واملوظفني  امل��وارد  مضاعفة  إل��ى  ي��ؤدي  املضافة،  القيمة  ضريبة 
صعوبة  أكثر  للمكلف  العام  الضريبي  الوضع  من  التأكد  ويجعل 
وأقل كفاءة، وسيكون على املكلف التعامل مع مصلحتني للضرائب 

وما يسببه ذلك له من أعباء وإرهاق.  
اجلمارك: الدول التي أناطت مسؤولية إدارة ضريبة القيمة املضافة 
مبصلحة اجلمارك قليلة جدا، وقد اتبعت في ذلك خطى احلكومة 
البريطانية حيث أنه سبق ملصلحة اجلمارك في بريطانيا تاريخياً  
كانت مسئولة عن  أنها  املضافة  القيمة  إدارة ضريبة  توليها  قبل 

إدارة ضرائب غير مباشرة مثل الضرائب على املشتريات. 
العينية  الرقابة  في  مهارات  اجلمارك  موظفو  ميلك  عام  بشكل 
السجالت  م��ع  التعامل  ف��ي  وامل��ه��ارات  امل��ؤه��الت  تعوزهم  ول��ك��ن 
مصلحة  موظف  يحتاجها  التي  والبيانات  واملعلومات  احملاسبية 
العالم  دول  معظم  في  اجلمارك،  دور  يقتصر  لذلك  الضرائب. 
التي طبقت ضريبة القيمة املضافة،  على  حتصيل ضريبة القيمة 
املضافة على املستوردات والتي قد تصل إلى نسبة 60% أو أكثر 
من إجمالي إيرادات ضريبة القيمة املضافة. إن تقييم  وحتصيل  
ضريبة القيمة املضافة  على السلع املستوردة  هو متاما كتحصيل  
الرسم اجلمركي ويطبق على جميع االستيراد، ويتم جتهيز نظام 
املضافة  القيمة  ضريبة  الحتساب  اجلمارك  في  اآللي  احلاسب 

بشكل آلي. 
من املسؤوليات الهامة للجمارك، في حالة تطبيق ضريبة القيمة 
املضافة، التأكد من أن جميع املستوردين واملصدرين  هم مكلفون 
املستوردون  )يستثنى  امل��ض��اف��ة  القيمة  ضريبة  ف��ي  مسجلون 
وفي  دقيقة  معلومات  توفير  وك��ذل��ك  العرضيون(،  وامل��ص��درون 
أوقاتها عن االستيراد والتصدير إلى إدارة ضرائب الدخل حتى 
تستطيع األخيرة مراقبة إقرارات املكلفني والتحقق من صحتها. 
عالوًة على ذلك، على اجلمارك إضافًة إلى الرقابة العينية على 
االستيراد إعطاء أهمية للصادرات من ناحية  التأكد من أقيامها 
والذي قد يتطلب معاينة وحتقق فعلي -أكثر من الوضع الذي ال 
، ألنه سيترتب على  تكون فيه ضريبة قيمة مضافة مفروضة- 
عن  التي سبق حتصيلها  املضافة  القيمة  رد ضريبة  الصادرات 

املدخالت. 

 إدارة ضريبة الدخل: في معظم الدول التي تطبق ضريبة املضافة 
املتعلقة  األم��ور  فإن جميع  البلد  داخ��ل  إلى  السلع  تدخل  عندما 
املتاجرة  يتم  التي  السلع  على  ذلك  بعد  املضافة  القيمة  بضريبة 
بها  أو تصنيعها تكون من مسؤولية إدارة ضريبة الدخل. وال ميكن 
في  املضافة  القيمة  ضريبة  إدارة  في  مصلحتني  اشتراك  فعليا 
داخل البلد بصرف النظر عن كون املدخالت مستوردة أو منتجة 
محليا. حتى لو لم تكن إدارة ضرائب الدخل لديها خبرة في إدارة  
الضرائب غير املباشرة، إال أنها تبقى هي اجلهة املالئمة لتولي 
مسؤولية إدارة ضريبة القيمة املضافة للفوائد املتعددة واملتكاملة 
واملتزامنة التي تتحقق من قيام نفس اجلهة بإدارة ضريبة الدخل 

وضريبة القيمة املضافة. 
إلدارة  محتملني  اث��ن��ني  من��وذج��ني  إل��ى  العاملية  ال��ت��ج��ارب  تشير 
تنظيم  لديها  إدارة ضريبية  وجدت  إذا  املضافة.  القيمة  ضريبة 
وظيفي قوي وفعال، فيتم إدارة ضريبة القيمة املضافة بواسطة 
اإلدارات الوظيفية القائمة، مع استحداث وحدات جديدة للتعامل 
الفحص  وه��ي  املضافة  القيمة  ضريبة  في  املميزة  اجلوانب  مع 
ورد املبالغ. إذا لم يتوفر في اإلدارة الضريبية التنظيم الوظيفي 
القوي والفعال، فيجب استحداث وحدات خاصة بضريبة القيمة 
الترتيب  هذا  استبدال  مع  والفروع.  العامة  اإلدارة  في  املضافة 

بتنظيم وظيفي كامل الحقاً. 
 تتولى وحدة كبار املكلفني إدارة جميع الضرائب من ضريبة قيمة 
مضافة وضريبة دخل اخلاصة بكبار املكلفني مبا يتوافق مع فكرة  
التركيز  على  مصادر  وإبقاء  »كافة اخلدمات من مكان واح��د« 

اإليرادات  الرئيسة. 
الفروع   في  مضافة  قيمة  ضريبة  وح��دات  بإنشاء  ال��دول  وتقوم 
مثل  بها  القيام  الفروع  أقسام  تستطيع  ال  التي  باألعمال  لتقوم 
املشتركة  الوظائف  املبالغ.  ورد  املضافة،  القيمة  ضريبة  فحص 
بضريبة  املكلفني  وتثقيف  تسجيل  تتولى  املكلفني  خدمات  مثل 
القيمة املضافة كاملكلفني اآلخرين، وتكون خدمات احلاسب اآللي 

مشتركة لكافة الضرائب. 

التوظيف

القيمة  لضريبة  بلد  أي  حتتاجهم  الذين  املوظفني  ع��دد  يتحدد 
املضافة في ضوء عدد املكلفني املسجلني. إن نسبة عدد املوظفني 
إلى عدد املكلفني بضريبة القيمة املضافة تتراوح من 1 )موظف( : 
125 )مكلف(، وفي البيئات املتقدمة ذات الكفاءة اإلدارية العالية، 

المضافة، ومثااًل تفصيليًا عن تطبيقها،  القيمة  الزكاة والدخل تعريفًا لضريبة  السابق من نشرة  العدد  استعرضنا في 
ثم نطاقها، ونماذجها، وأسعارها، واختيار السعر المناسب، وسعر الصفر في ضريبة القيمة المضافة، واإلعفاءات، وحد 
التسجيل لهذه الضريبة، والتسجيل اإللزامي، وأخيراً التسجيل االختياري. أما في هذا العدد فإننا سنستعرض بقية الجوانب 

الهامة من هذه الضريبة: إدارتها، التوظيف، التدريب، الربط الذاتي، وأخيراً الرد. 
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محطات

مثل نيوزالندة، تصل إلى 1 )موظف( : 350 )مكلف(. ويقدر أن 
القيمة املضافة في  يكون عمل حوالي 50% من موظفي ضريبة 

امليدان، فحص ميداني وزيارات استشارية إلى مقار املكلفني. 

التدريب:

إذا لم  يسبق  إلدارة ضرائب الدخل  تطبيق ضرائب غير مباشرة 
تدعو احلاجة إلى اكتساب مهارات جديدة متعددة، وإلى توظيف 
العديد من املوظفني اجلدد، وتقدمي تدريب شامل للموظفني اجلدد 
التدريب املطلوب بشكل مركزي وال  واحلاليني. ويتم تقدمي هذا 
التدريب املختص في مجال اإلدارة واإلشراف،  مركزي: مركزية 
وتدريب ميداني للدورات التدريبية التي تقدم إلى أعداد كبيرة.  

يجب إعداد طاقم من املدربني  بواسطة برنامج مركزي »تدريب 
املدربني«. كما يجب إعداد جميع املواد التدريبية مركزيا في رزم 

وأجزاء يقدمها مدربون مؤهلون ملوظفي الفروع.
وألخذ مالحظات  للتقييم  آلية مالئمة  وجود  إلى  احلاجة  تدعو 
جودة  لضمان  املسترجعة(  )التغذية  للتدريب  املتلقية  اجل��ه��ات 
وفعالية التدريب الالمركزي.  ميكن استعمال التدريب مبساعدة 
احلاسب اآللي كرافد للفصول الرسمية وملساعدة املوظفني على 

جتديد معارفهم فيما بعد. 
ميكن أن  يشمل التدريب الدورات التدريبية التالية : 

الـمـــدةالــــدورات التدريبية 

1 أسبوعاإلدارة واإلشراف. 

إضافة عدة أيام لدورة تدريب املدربني. 
اإلدارة

1- 2 أسبوعإجراءات التسجيل.

1 أسبوعمعاجلة اإلقرارات.

1 – عدة أسابيعالتفسير الفني جلوانب رسم القيمة املضافة.

موظفي  تهيئة  للمكلف:  التعليمية  ال��زي��ارة 
1- 2 يوماملصلحة للقيام بزيارات استشارية للمكلفني.

عدة أسابيع –الفحص:  ) بناءا على خبرة الفاحص(.
عدة أشهر

مهارات املقابالت والتفاوض: جميع األشخاص 
1 أسبوعالذين لهم تعامل مباشر مع اجلمهور .

على  ت��دري��ب  اآلل���ي:  احل��اس��ب  إستعمال 
وعلى  ال��ن��ظ��ام  أج���زاء  مختلف  إستعمال 
إفتراض معرفة املوظفني كيفية استعمال 

احلاسب اآللي. 

1 – 3 أسبوع

الربط الذاتي:

الربط  القيمة املضافة يصاحبه  دائماً  الناجح لضريبة  التطبيق 
األخير  العقد  مدى  على  العاملية  التجارب  أظهرت  وقد  الذاتي، 
أن الدولة العاجزة عن تطبيق ربط ذاتي حقيقي هي غير جاهزة 

لضريبة القيمة املضافة. 
تتردى وبشكل كبير الفاعلية اإلدارية في املصالح التي لديها ربط 
ومزعجة في مجال  وبطيئة  ب��إج��راءات مطولة  لكن  اسمي  ذات��ي 
ال��دول جتنب  وعلى جميع  والربط.  والتسديد  اإلق��رارات  تقدمي 

مثل هذا اخلطأ. 
إلى  سلبيات عديدة  ميكن  يؤدي  الذاتي احلقيقي  الربط  غياب 
هذه  أه��م  من  الضريبية.  اإلدارة  بفاعلية  كبيرا  ض��ررا  تلحق  أن 
االتصاالت  نتيجة  لاللتزام  أعلى  تكلفة  املكلف  تكبد  السلبيات  
املتعددة  واملستنزفة للوقت مع إدارة الضرائب. وفي املقابل تتحمل 
إجراءات  تطبيق  نتيجة  أعلى  إداري��ة  تكاليف  الضريبية   اإلدارة 
أخطار  إلى  الضرورية   غير  األعمال  هذه  ت��ؤدي  وبطيئة.  مطولة 
على اإليرادات بسبب أن فترة ضريبة القيمة املضافة قصيرة مبا ال 
يترك اال القليل من الوقت إلدارة الضرائب  إلجراء ربوط وأعمال 
األخرى  النتائج  ومن  التالية.  الفترة  موعد  يحني  أن  قبل  متابعة  
الناجمة عن ضعف أو غياب الربط الذاتي  هي أن يصبح التطبيق 
اإللزامي أقل فاعلية. بوجود ربط ذاتي يتم تركيز  جهود التطبيق 
اإللزامي على  أقلية محددة وواضحة من املكلفني غير امللتزمني، 

بدال من مجهود شامل للتعامل مع كل مكلف وبشكل مفرد. 
الذاتي  الربط  يصبح  حتى  توفرها  يجب  مسبقة  ش��روط  هناك 
املكلف  على  تسهل  بسيطة  أنظمة ضريبية   وج��ود  يجب  فعاال. 
االلتزام بها خاصة مع توفر خدمات مكلفني جيدة. يجب أن تكون 
االتصاالت بني املكلف واإلدارة الضريبية منظمة وودية ما أمكن 
اإلقرارات  وتقدمي  التسجيل  إج���راءات  مجال  ف��ي   خاصة  ذل��ك 
واإلجراءات  النظم  تدعم  أن  يجب  كما  املبالغ.  ورد  والتسديد 
امللتزمني  غير  حتديد  ميكن  بحيث  الفعال  اإلل��زام��ي  التحصيل 
والتعامل السريع معهم. يجب أن تتوفر قدرات فحص فعالة بحيث 
وأن  ووارد،  كبير  مخالفته  اكتشاف  احتمال  بأن  املخالف  ي��درك 

تطبق اجلزاءات الرادعة على جميع املكلفني غير امللتزمني. 
كما هو واضح يجب عدم التفكير بتطبيق ضريبة القيمة املضافة 
إذا لم يصاحبه تطبيق ربط ذاتي فعلي ويجب على جميع مكلفي 
ضريبة القيمة املضافة إجراء ربوط ذاتية بأنفسهم. ويتم التعامل 
التسجيل  التجار على فعل ذلك بجعل حد  مع عدم قدرة صغار 
مرتفعا إلى الدرجة الكافية جلعلهم خارج الشبكة، مع أن معظم 
من  خصمها  ميكن  ال  مضافة  قيمة  ضريبة  حتمل  مدخالتهم 

مخرجاتهم.

الرد في ضريبة القيمة المضافة:

ينتج عن طبيعة ضريبة القيمة املضافة  وجود مبالغ زائدة ملكلفني 
معينني يتوجب إعادتها لهم. الفئات الرئيسية التي تستحق  ذلك 
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وبعض  الرأسمالية،  السلع  مستوردو  مؤقت  وبشكل  املصدرون، 
املبالغ  تشكل  أن  موسمية. ميكن  ظ��روف  في  األخ��رى  األعمال 
الضريبة احملصلة،  إي���رادات  إجمالي  من  كبيرا  ج��زءا  امل���ردودة 
والشائع هو أن نسبة املبالغ امل��ردودة  من إجمالي التحصيالت 
ال��رد في  بأهمية  االستهانة  ع��دم  يتعني  لذلك  إل��ى %40.  تصل 

ضريبة  القيمة املضافة. 
نظريا يتعني رد أية مبالغ دائنة للمكلفني، وهذا شائع في الدول 
املتقدمة اال أن الدول النامية  تفرض بعض القيود على رد املبالغ 
ألسباب مختلفة. لكن إذا لم يتمكن املصدرون من استرداد املبالغ 
املستحقة لهم من ضريبة القيمة املضافة، فإن ذلك سيجعلهم في 
املنافسني األجانب مما يتسبب في  تنافسي ضعيف مع  موقف 
لتجنب  الفئة.  لهذه  تنفير  وعوامل  اقتصادية،  انحرافات  إيجاد 
ضغوط التدفق النقدي على هذه الفئة يتعني رد املبالغ لها في 

فترة تتراوح من 3 – 4 أسبوع. 
الرد،  عمليات  لتمويل  اخلاصة  الضرورية  اآللية  إنشاء  ويجب 
س���واء مت ذل���ك م��ن إي�����رادات ال��ض��ري��ب��ة احمل��ص��ل��ة بحيث يكون 
الرصيد املتبقي هو صافي اإليراد، أو من بند مصاريف خاص 
إجمالي  هو  الضريبة احملصل  إي��راد  يكون  بحيث  الغرض  لهذا 
اإلي���راد. وف��ي حالة  وض��ع بند مصاريف خ��اص للرد يجب أن 
تكون املبالغ كافية وفي أوقاتها للمحافظة على عمل نظام ضريبة 

مثال   ، نسبة  تخصيص  هو   املفضل  والبديل  املضافة.  القيمة 
40%، من إيرادات الضريبة احملصلة ووضعها في حساب خاص 
بالرد وتخويل إدارة الضرائب صالحية الرد املباشر منه، ويعاد 

أي رصيد متبقي منه إلى حساب إيرادات الدولة. 

القيود على الرد:

الرد  النامية جلعل  ال��دول  في  بها   يعتد  عديدة  أسباب  هناك 
في أضيق حدوده. إن بعض اإلدارات غير مجهزة  للرد السريع 
واآلمن، كما أن إمكانيات الفحص قد تكون غير كافية للتحقق 
من صحة املطالبات. وفي الدول غير املعتادة على الرد فإن احد 

العوائق الرئيسية هو عدم رصد املبالغ الكافية للرد. 
في حالة الدول ذات اخلبرة احملدودة في معاجلة طلبات الرد، 
املتحقق  املصدرين  على  ال��رد  هو قصر  لها  املعقول  احل��ل  ف��إن 
منهم، ويطلب من بقية املكلفني ترحيل أية مبالغ مستحقة لهم 
ومتى  الرصيد.  باسترداد  املطالبة  قبل  قادمة  أشهر  ستة  ملدة 
استرداد  على  احلصول  ميكنه  مكلف  عند  الشرط  هذا  حتقق 
مباشر لرصيده الدائن )يخضع للرقابة( للفترات التالية ما لم 
يحدث انقطاع فيها. وإذا حدث انقطاع ووجب على املكلف سداد 
مبلغ في أية فترة  ال يجوز له بعد ذلك االسترداد املباشر اال بعد 
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محطات

أن يحقق شرط الستة فترات املتتالية من جديد. 
املبالغ املستحقة لفترات قادمة هو األسلوب  ان أسلوب ترحيل 
الرد، ويستثنى  القليلة في عمليات  للدول ذات اخلبرة  األفضل 
م��ن ذل��ك امل��ص��درون ال��ذي��ن  يصرحون ب��أن  نسبة ال تقل عن 
50% من قيمة مخرجاتهم هي للتصدير، ويتأهل هؤالء املصدرون 
 . أشهر  ثالثة  مدتها  أولية  ترحيل  فترة  مع  املباشر  لالسترداد 
يطفىء بعض املكلفني املبالغ الزائدة املستحقة لهم من الضريبة 
املستحقة عليهم في الفترات القادمة، بينما يحتاج البعض اآلخر 
ممن لهم استثمارات رأسمالية كبيرة إلى استرداد مبالغهم في 
نهاية فترة الترحيل. يجب إطفاء أية ضرائب مستحقة ثابتة على 
املكلف من مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحق له قبل النظر 

في رده له. 
يتطلب األمر وضع ضوابط  للحد من حاالت الغش في الرد. من 
السهل نسبيا التحقق من طلبات الرد عن االستيراد والتصدير 
إقرارات  مع  اجلمارك  بيانات  مبقارنة  منها  التحقق  يتم  حيث 
احلاالت  وتفرز فقط  اآلل��ي،  بواسطة احلاسب  تلقائيا  املكلفني 
أوثق  بشكل  منها  للتحقق  بها  املسموح  احل���دود  تتجاوز  التي 
أرصدة  م��زورة  فواتير  عن  ينتج  أن  الفاحصني. ميكن  قبل  من 
دائنة كبيرة، لذلك فإنه يتم التعامل معها بإخضاع جميع طلبات 
في ضوء  -يتحدد  معينا  مبلغا  تتجاوز  التي  األول��ى  االس��ت��رداد 
كلما  ال��رد  مبلغ  ارتفع  كلما  م��ح��دود.  لفحص  املخاطر-  حتليل 
ارتفع اخلطر وتطلب فحصه قبل الرد، وتفحص احلاالت األقل 

مبلغا وخطرا فيما بعد. يجب التنبه وعدم استخدام جميع موارد 
الفحص في مراقبة الرد. وللحماية من رد مبالغ إلى كيانات تقام 
أحيانا لغرض االسترداد فقط ثم ال تلبث أن تختفي، يجب زيارة 
مقار عمل جميع املكلفني الذين يتقدمون بطلبات استرداد كبيرة 

ألول مرة للتحقق من شرعية وصحة أعمالهم. 

الرد للسائحين والزوار:

اس��ت��رداد ضريبة  األج��ان��ب  والسياح  ل��ل��زوار  ع��دي��دة  دول  جتيز 
القيمة املضافة املدفوعة عن مشترياتهم من السلع والتي تتحقق 
إجازة  يستحسن  وال  الزائر.  مع  للدولة  مغادرتها  من  اجلمارك 
)ال��س��ك��ن ومصاريف  اخل��دم��ات  م��ن  امل��ش��ت��ري��ات  ع��ن  مبالغ  رد 
استرداده  يجوز  الذي  للمبلغ  أدنى  حد  عادة  ويحدد  األعمال(. 
التعاقد  ويتم  أمريكي(،  دوالر   300 تتجاوز  فواتير  قيمة  )مثال 
مع شركات خاصة ملعاجلة مثل هذه املطالبات مقابل نسبة من 
للقيام بذلك  التعاقد  امل��ردودة كعمولة، ويفضل مثل هذا  املبالغ 
احلدود  نقاط  إلى  الضرائب  إدارة  من  موظفني  إلرس��ال  جتنبا 
القطاع،  الناجت عن هذا  اإلداري  العبء  من  وللحد  وامل��ط��ارات، 
مع ضرورة خضوع أفراد املقاول لرقابة إدارة الضرائب  وملعايير 

األداء املطبقة في إدارة الضرائب.  
وبهذا نكون قد أكملنا استعراض أهم اجلوانب في ضريبة القيمة 

املضافة وإلى اللقاء في العدد القادم إن شاء الله. 



املناسبات التي تشارك بها مصلحة الزكاة والدخل تكون على شكلني األول بأوراق عمل مثل 
)املؤمترات واالجتماعات( والشكل اآلخر بإقامة جناح مثل )املنتديات واملهرجانات( جتيب من 
خالله على أسئلة الزوار باإلضافة إلى توزيع املطبوعات اإلعالمية اخلاصة بها وهو األغلب 

في مشاركاتها .
اختتم  الذي  والعشرين  السادس  باجلنادرية  والثقافة  للتراث  الوطني  املهرجان  مع  لنا  كان 
مؤخراً وقفه على محور أساسي تدور عليه أسئلة زوار املهرجان والذي كانت املصلحة مشاركة 
الزكاة  إيراداتها من  وأين تذهب  الزكاة  .. ماهي مصلحة  املالية  وزارة  باملهرجان في جناح 
الشرعية ..؟؟؟ سؤال في حقيقة األمر مشروع ولكن ماهو السبب احلقيقي وراء هذا التساؤل 
الذي انطلق بروح أتهامية ؟ أنها الصورة الذهنية في عقل السائل تشكلت بطريقة مغلوطة أو 

حجم املعلومة املتاح عن املصلحة ناقصة أو غير واضحة .
إذن ماهي الصورة الذهنية حتى نقرب الفكرة  » هي الصورة العقلية التي تتكون في أذهان 
الناس عن املنشأة أو املؤسسات وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة وتعتمد على الوثائق واألدلة 

أو على اإلشاعات و األقاويل » 
بعض  يشوبه  رمبا  التواصل  هذا  ولكن  اخلارجي  اجلمهور  مع  إعالمياً  متواصل  تكون  قد 
النقص أو عشوائي ويعتمد على االجتهادات الفردية ال أكثر وال اقل ، وحتى تكون الصورة 
الذهنية عن منشأتك أو مؤسستك جيدة وواضحة لدى جميع املتعاملني معها من اجلدير أن 
يكون احلضور اإلعالمي دائم، بشكل مدروس على الوسيلة اإلعالمية املناسبة التي حتقق 
أهدافك ، وتفتح قنوات لتواصل معك بصورة تفاعلية خاّلقه وكل هذه األمور ال تتحقق إال 

بإميان راسخ من اإلدارة العليا بأهمية التواجد اإلعالمي باملجتمع.
وحتى ال نذهب بعيداً فإن » مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتحويل جميع املبالغ الزكوية احملصلة 
من مكلفي الزكاة إلى حساب مخصص في مؤسسة النقد للصرف منه على مستحقي الزكاة 
املسجلني في الضمان االجتماعي ورقم املصلحة اخلاص املفوتر في نظام سداد هو )020( 

فاحرص على تسديد الزكاة املستحقة شرعاً على نشاطك التجاري في أوقاتها احملددة«.
مبعنى آخر املصلحة جهة جتبي األموال من املكلفني والضمان االجتماعي يقوم بتوزيع األموال 

على قوائم املستحقني لديه .. وصلى الله وبارك .. وصلت الفكرة يا أخي !!!

لو سمحت ..
إيرادات الزكاة أين تذهب ؟؟

تركي بن سعود النفيعي
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ابتكار كمبيوتر
يحاكي التفكير البشرى  

»سوني« تطلق تلفزيون اإلنترنت
أعلنت سوني اخلليج عن استراتيجية لسلسة أجهزة التلفزيون التي 
تنتجها في خطوة ملواكبة منط احلياة املعاصر، الذي يعتمد بشكل 
برافيا  تلفزيونات  سلسلة  تقدم  إذ  باالنترنت.  االتصال  على  كبير 
إعادة  شأنها  من  وت��ط��وراً  ذك��اء  أكثر  ترفيهية  جتربة  للمستهلكني 

تعريف التجربة التلفزيونية.
»كان  اخلليج:  سوني  لشركة  املنتدب  العضو  ميورا،  أوسامو  وقال 
التلفزيون العادي مجرد شاشة للمشاهدة العادية. ثم جاء اإلنترنت 

الناس  تواصل  طريقة  غير  تفاعلية  وسيلة شخصية  أصبح  ال��ذي 
فيما بينهم، ولم يعد بإمكاننا تصور احلياة من دونه. واليوم نقدم 
تلفزيون االنترنت اجلديد من سوني، الذي يجمع بني متعة مشاهدة 
احملتوى عالي الوضوح وثالثي األبعاد، وتصفح االنترنت والدخول 
إلى الشبكات االجتماعية، إلى جانب إمكانية االتصال السلس مع 
مجموعة متنوعة من األجهزة مثل الهواتف النقالة، وأجهزة بالي 

ستيشن، وأجهزة عرض بلو راي«.

الذكية يحاكي  من احلاسبات  طور فريق علماء منساوى جياًل جديداً 
تصميمها شبكات وخاليا األعصاب البشرية ونقاط اشتباكها.

وتنتهج األجهزة اجلديدة منط في التفكير يشبه األسلوب البشرى في 
التفكير واالستقراء واالستنباط، كما أنها تنمي قاعدتها املعرفية بشكل 
مستمر. وأفادت تقارير علمية حديثة بأن بعض هذه األجهزة تستطيع 
بأجهزة  أي��ض��اً  ت��زوي��ده  وميكن  ونطقاً  فهماً  البشرية  اللغات  معاجلة 

أستشعار ومنظومات إبصار.
الدماغ  عملها  طريقة  في  تشبه  اجل��دي��دة  األج��ه��زة  ف��إن  للتقارير  ووف��ق��اً 
البشري الذي يتكون من شبكة عصبية هائلة تضم عدة مليارات من اخلاليا 
البعض عن طريق وصالت مستقلة تسمى  ببعضها  تلتقي  التي  العصبية 
نقاط االشتباك العصبي وهذه األخيرة بدورها تتغير على امتداد الوقت 

وذلك ما يسميه علماء األعصاب »لدونة املشابك« أي قابليتها للتشكل.
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ابتكار مالبس مقاومة 
للميكروبات  

باملركز  النسيجية  الصناعات  بحوث  بشعبة  الباحثني  من  فريق  حصل 
إلى قماش  لتوصلهم  اختراع  براءة  القاهرة، على  للبحوث في  القومى 

مقاوم للميكروبات والفطريات بأنواعها املختلفة.
وأشار رئيس الفريق البحثى، إلى أن أهمية هذا البحث تتلخص فى إنتاج 
أقمشة من »البوليستر« وحده أو مخلوطاً مع القطن، تكون قادرة على التصدى 

للميكروبات مما يساعد على عدم إصابة اإلنسان باألمراض املعدية.
مت ابتكار طريقة سهلة وقابلة للتطبيق على نفس خطوط اإلنتاج احلالية 
فى  الطريقة  ه��ذه  وتتمثل  جديدة،  ومعدات  أجهزة  إل��ى  احلاجة  دون 

معاجلة األقمشة على خط اإلنتاج فى أثناء عملية التصنيع.
وتعتمد هذه املعاجلة على استخدام إحدى املواد الكيماوية التى لديها 
قدرة فائقة على قتل امليكروبات، وهى مادة رخيصة وشائعة االستخدام 

وال تسبب ضرراً لإلنسان.

حقائب مجهزة بتقنية حديثة تمنع سرقة النقود
بدأ مصرف »سبيربنك« الروسي باستخدام حقائب لنقل النقود 
ال��ن��ق��ود التي  م��ج��ه��زة بتقنية ح��دي��ث��ة جت��ع��ل م��ن احمل���ال س��رق��ة 
بداخلها. وحتى لو كسرت احلقيبة فإن النقود تصبح غير صاحلة 
لالستخدام. بعد عمليات السطو املتكررة التي بلغت في موسكو 
بد من وضع حد  كان ال  وبالتالي  ع��ام.  وحدها مئة حالة خالل 
لسرقة األموال أثناء حملها من مؤسسة مالية إلى أخرى، حيث 

يصبح من املستحيل سرقة النقود ولو من قبل رجال احلماية.

ووصف هذه احلقائب السويسرية بأنها األكثر أمنا في العالم لنقل 
النقود من مكان إلى آخر. وهذه احلقائب ال تفتح إال مبفتاحني، 
أحدهما يكون عند من وضع النقود فيها واملفتاح اآلخر يكون عند 
من يتسلم احلقائب. وفي حال محاولة لكسر احلقيبة يخرج منها  
سائل يعمل على صباغة األوراق النقدية، حيث تصبح غير صاحلة 
لالستخدام. كما أن تلك األوراق النقدية ال ميكن استبدالها في 

البنك املركزي إال إذا قدمها أحد املصارف املعتمدة.
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استراحة

وم��ا جاورها   « » خاربني  أهالي  ك��ان  يونيو 1928  أي��ام  أح��د  في 
يرون سحباً  بهم  إذا  ولكن  يوم،  أعمالهم ككل  ي��ؤدون  في منغوليا 
قامتة تتكون في اجلو ثم إذا السماء متطر دماً أحمر ! فال تسل 
مالبسهم  السماوي  ال��دم  وخضب  ذل��ك،  رأوا  عندما  فزعهم  عن 
وأشياءهم، ففزعوا فزعاً وال وجهة له من شدة اجلزع وأيقنوا أن 

القيامة قد قامت أو أوشكت أن تقوم، وان ذلك املطر الدموي ليس 
إال إنذاراً بذلك، ودلياًل على غضب اخلالق على عباده وعبثاً حاول 
األوروبيون القليلون الذين هناك أن يهدئوا روع األهالي، ويفهموهم 
بتراب  اختلط  ولكنه  إمنا هو مطر عادي  الدموي  املطر  ذلك  أن 

الطوب األحمر وقد أثارته عاصفة.

بعض من أسرار 
السعادة

1- القناعة نسبية فسعادتك نسبية وفقا لنطاق اصطنعته أنت بنفسك.
2- شارك اآلخرين في شؤونك 

3- الجتعل حياتك كلها متوقفة على عامل واحد. 
4- اضحك 

5- التفكر وفقا ملبدأ )ماذا لو(.
6- انتبه ... فقد حتصل على ما تريد .

7- ال تكن مفرطا في الوقاية.
8- أنت إنسان ولست قالبا متكررا .

9- التركز على مآسي العالم ..بل ركز على آماله.

السماء تمطر دمًا
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وتبياناً  عذوبته  على  دالل��ة  العسل  من  نهر  بأنه  النيل  يوصف  قد 
ملكانته في قلوب املصريني ولكن يوجد مقابل ذلك نهر من اخلل -ال 
من العسل- وال نقول ذلك مجازاً كما يقال عكسه في حالة النيل 
بل إنه حقيقة واقعية وذلك النهر )اخللي( هو نهر )الريو فيناجري( 
الذي يوجد في كولومبيا وهو جزء من النهر األكبر املسمى نهر كوكا 

وقد بلغ من ملوحة النهر األول أن األسماك ال تستطيع املعيشة فيه 
وملا حللت مياهه كيميائياً وجد أنها حتتوي على أحد عشر جزءاً من 
حامض الكبريتيك وعلى تسعة أجزاء من حامض الهيدروكلوريدريك 
في كل 1000 جزء من املاء. ويعزى السبب في ملوحة هذا النهر إلى 

أنه يجري بالقرب من بركان يسمى بركان بوراسي.

نهر من الخل

هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها ال تنام في اليوم الواحد إال   <
تسع دقائق وليست على مرة واحدة إمنا على ثالث مراحل.

هل تعلم أن احليتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة غنائها   <
على مسافة850 كم.

تصل  ذل��ك  وم��ع  أطنان   5 إل��ى  يصل  الفيل  وزن  أن  تعلم  هل   <
سرعته إلى 40 كم / الساعة.

هل تعلم أن املشوار الذي يقطعه الدم في مجراه كل يوم يبلغ   <
168 مليون ميل.

هل تعلم أن احلصان ميوت إذا قطع ذيله.   <
هل تعلم أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام.  <

هل تعلم أن السلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حاسة السمع.  <
هل تعلم أن األذن اليسرى أضعف سمعاً من األذن اليمنى.  <

هل تعلم ؟؟
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when inventories are build up. Refunds can constitute 
a major component of VAT, with 40 percent of gross 
collections commonly being refunded.  For example, 
in Britain the average annual VAT refund is around 
40 percent of VAT gross revenue. 
In theory, all excess credits should be refunded.  
While this is common in developed countries, there 
are typically restrictions on refunds for various 
reasons in developing countries.  If exporters cannot 
receive regular and timely refunds, they will be 
disadvantaged compared to their foreign competitors, 
creating economic distortions and disincentives.  To 
avoid cash flow pressure, refunds should be issued 
within a period not to exceed four weeks.
The necessary budget mechanism must be established 
to fund refunds, whether this entails paying refunds 
from the revenue line so that the balance represents 
the net result, or from a separate expenditure line 
specifically for refunds, in which case the revenue 
line represents gross receipts.  If a refund expenditure 
budget line is used, funding must be sufficient and 
timely to preserve the integrity of the VAT regime.  
An alternative and preferred method is that a portion 
of all VAT receipts (say 40 percent) are credited to a 
refund account from which Tax Administration can 
directly issue refunds, with only the remaining net 
balance credited to the Treasury Revenue Account.

Refund Restrictions
Several reasons are typically cited in developing 
countries for limiting the issue of refunds.  Some 
administrations are poorly equipped to efficiently 
issue quick and safe refunds.  Audit capacity may be 
insufficient to verify major refund claims to ensure 
that revenue integrity is not compromised.  In places 
where the issuance of refunds has not been the norm, 
insufficient budgeted funds can also be a major 
impediment. 
Where there is limited experience in processing 
refunds, a reasonable approach is to limit refunds to 
verified exporters, with all other taxpayers required 
to carry-forward their excess credit balance for six 
months before being able to apply for a refund.  A 
taxpayer fulfilling this condition could then continue 
to receive immediate refunds of credit balances 
(subject to controls) for subsequent periods provided 
there are no breaks.  If any subsequent period has 
a debit balance (i.e., tax to be paid), eligibility for 
refunds will only be reestablished after a further 

qualifying carry-forward period of six months.
A carry-forward approach is recommended for some 
countries, except for taxpayers who claim to export 
at least 50 percent of their output by value who could 
become eligible after an initial carry-forward period 
of three months.  Some taxpayers will simply absorb 
their excess credits over the carry forward periods, 
while others with heavy capital investments will 
ultimately need to be refunded once the carry-forward 
period has been completed.  Any excess VAT credit 
should be considered for offsetting against any other 
substantiated tax liability of the taxpayer before a 
refund is considered.
Safeguards are needed to minimize refund fraud.  VAT 
credits attributed to imports and exports are relatively 
easily verified against Customs records, with cross-
checking of claims performed automatically by the 
computer with only those cases outside tolerance 
limits highlighted for closer investigation by an 
auditor.  As the fraudulent use of invoices can generate 
large credit balances, all first time refunds above a 
risk-assessed threshold should be verified through 
a limited audit.  The larger and riskier cases should 
be audited before issue of the refund, while smaller 
and less risky cases can be checked afterwards.  
To safeguard against fake businesses created to 
obtain VAT refunds that immediately disappear, all 
significant first-time refunds should be supported by 
a field visit to the taxpayer’s business premises to 
verify the legitimacy of the business.

Refunds for Tourists & Visitors
Many countries allow visitors and tourists to be 
refunded VAT on goods purchased within the country 
that Customs has verified will be taken abroad by 
the visitor.  Some countries  allow the refund of VAT 
on exported goods but not on service costs (such as 
accommodation and business expenses). A minimum 
refund amount is usually stipulated (say total VAT 
receipts or invoices exceeding US $300), and often 
the processing of claims is outsourced to private 
firms who receive a percentage of the VAT refunded 
as a commission. This outsourcing is recommended 
in some countries to avoid the need to deploy tax 
officials at border crossings and airports, and to 
minimize the administrative burden of an essentially 
non-productive activity, provided that the contractor 
would be subject to performance criteria identical to 
the ones applied at the country’s tax administration.
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compliance costs through more onerous and time-
consuming interaction with the tax administration.  
Similarly, higher administrative costs through more 
cumbersome procedures and assessments will be 
experienced.  These unnecessary efforts will risk 
jeopardizing revenue as the frequency of VAT 
filing and payment leaves very little time to make 
administrative assessments and for subsequent 
follow-up before the next filing and payment deadline.  
A by-product of weak or absent self-assessment is 
less effective enforcement.  With self-assessment, 
enforcement can be focused on the clearly identified 
minority of non-compliant taxpayers, instead of the 
overwhelming effort of trying to individually deal 
with every taxpayer.
There are a number of prerequisites for an 
effective system of self-assessment.  Simple and 
understandable laws will make compliance easy, 
particularly if supported by taxpayer services so that 
traders can comply with their obligations.  Interaction 
between taxpayers and the Administration should be 
as streamlined and smooth as possible, particularly 
in the areas of registration, filing, payment, and 
refund processing.  Systems and procedures must 

support effective collection enforcement so that 
non-compliant taxpayers are quickly identified and 
dealt with.  Audit capacity must be strong so that 
there is a reasonable risk that non-compliance will 
be detected, and penalty provisions must be deterrent 
and uniformly applied to noncompliant taxpayers.  
Finally, an independent system is needed to review 
administrative decisions to maintain the integrity of 
the system and to protect taxpayer rights.
The evidence is clear that VAT should not be 
contemplated if not accompanied by real self-
assessment.  All VAT taxpayers must self-assess.  The 
inability of smaller traders to meet this requirement 
is addressed through a sufficiently high registration 
threshold to exclude them from the VAT taxpayer 
net, even though most of their inputs bear VAT that 
cannot be credited against their outputs.

VAT Refunds
The nature of VAT results in certain taxpayers having 
excess credits needing to be refunded.  Exporters are 
the main group, although taxpayers investing in capital 
goods will temporarily fall into this category, as well 
some other businesses due to seasonal conditions or 
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centralized and decentralized training will be needed, 
with management and very specialized training 
centralized, with broader-based training to larger 
numbers conducted in the field.
A cadre of trainers must be built through a centralized 
‘train-the-trainer’ program.  All training material 
should be prepared centrally and constructed into 
packages or modules for delivery in the field by the 
trained teams of trainers.  Computer based training 
can also be used to supplement formal classes and to 
enable staff to refresh themselves later.

The type of courses and their duration could 
include:
- Management and Supervision – one week.
- Training the Trainers – extension of management 

training by several days.
- Registration Procedures – one to two days.
- Return Processing – up to one week.
- Interpretation – to understand the technical 

aspects of VAT – one or severd weeks.
- Trader Visit Education – to prepare DZIT staff to 

make advisory visits to taxpayers – one or two 
days.

- Audit training – depending upon prior 

experience and qualifications – several months 
for inexperienced recruits, a few weeks for 
experienced examiners.

- Interviewing and Negotiating Skills – for all 
personnel having direct contact with the public – 
one week.

- Computer Usage – assuming all staff have basic 
skills, training for using various modules and 
features of the IT system– one to three weeks 
depending on responsibilities.

Self-Assessment
A successful introduction of VAT has always been 
accompanied by self-assessment.  International 
experience over the past decade has shown that if a 
country is unable to implement true self-assessment, 
it is not ready for VAT.
Even in countries where the administration is 
nominally based on self-assessment, extremely 
cumbersome filing, payment and assessment 
procedures greatly reduce administrative 
effectiveness.  Countries should avoid this mistake.
The absence of effective self-assessment has many 
disadvantages that can seriously harm effective 
VAT administration.  Taxpayers will incur higher 
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country, whether used in further manufacturing or 
traded locally.  Domestic administration of VAT 
cannot be shared by two agencies based on whether 
the inputs were imported or domestically sourced.  
Even if the Tax Administration has no experience 
in administering indirect taxation, it is still the most 
appropriate agency to be responsible for VAT as there 
will be synergistic benefits for the administration of 
both Income Tax and VAT.  
To provide guidance in how to organizationally 
structure a Tax Administration to handle the added 
responsibility of indirect taxation, international 
experience suggests two possible organizational 
models for the administration of VAT.  For a 
tax administration with a strong and effective 
functionally based organization, VAT should be 
administered using existing functional units, with 
some additional units created specifically for VAT 
purposes like VAT audit and refunds.  In the absence 
of a strong functional organization, separate VAT 
units should be created in both head office and field 
offices to carry out VAT functions, such as collection 
and refunds, with care to ensure coordination with 
Income Tax Administration.  This should eventually 
be replaced by a full functional organization.

A new VAT Administration Division should be 
established in the Tax Administration’s Head Office 
headed by a General Manager.  
The Large Taxpayers Unit should administer VAT  
and  Income Tax obligations of the large enterprises 
to maintain the ‘one-stop shop’ concept and to retain 
a focus on the major sources of revenue.

Staffing Needs
The number of staff needed by a Tax Administration 
to administer VAT will be determined from the 
number of registered taxpayers.  The ratio of VAT 
staff to registered VAT taxpayers varies from 
about 1:125 to as much as 1:350 in highly efficient 
environments like New Zealand.  Up to 50 percent 
of staff employed on VAT activities are expected 
to perform fieldwork involving taxpayer audits and 
advisory visits to taxpayer premises.

Training Issues
If there is no pre-existing indirect taxation in a country, 
many new skills must be acquired.  Additionally, 
many additional staff will be required to administer 
VAT, requiring massive training of new recruits 
and retraining of existing staff.  A combination of 
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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.
 
VAT Administration
In general, there are three organizational options for 
the administration of indirect taxation, particularly 
VAT: A new organization, Customs or Tax 
Administration. 
a.  A New Organization
Creation of a new agency for VAT would require 
recruitment of experienced staff and acquisition 
of human and material resources.  Such an option 
would be more burdensome on taxpayers who would 
have to deal with two bureaucracies and would make 
collaboration for overall tax administration more 
difficult and less efficient.
b. Customs Department
Countries where the Customs administration is 
fully responsible for VAT are very few, and have 

followed the British example where the Customs 
Administration had earlier experience and 
responsibility for managing indirect taxes such as 
Purchases Tax.  
Customs staff have skills in physical controls rather 
than dealing with accounting records and information 
that is the foundation of domestic tax administration.  
However, Customs Department should have an 
important role in assessing and collecting VAT on 
imports, which is expected to be 60 percent or more of 
all gross VAT collections.  The assessment of VAT for 
imports is the same as for Customs Duty. The Customs 
computer must be able to automatically assess VAT.
An important responsibility of Customs is to ensure 
that all importers and exporters are registered VAT 
taxpayers (except casual importers or exporters), and 
to provide timely and accurate information of imports 
and exports to the Tax Administration so the latter 
can monitor and verify taxpayer returns and claims.  
Due to the eligibility for refunds from exports with 
VAT, it is important that Customs Department can 
certify the accuracy of export transactions.
C. Tax Administration
A country’s Tax Administration is the most appropriate 
organization to be fully responsible for administering 
VAT on all services and goods entering into the 
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Value-Added Tax (2)

I n the last issue of ALZAKAH WA ALDKHAL, 
we addressed value-added tax (VAT), being the 
dominant form of indirect consumption tax in 

the world: VAT definition, scope, form, rates, choice 
of rates, zero rate, exemptions, registration threshold 
and factors affecting it, mandatory registration and 

voluntary registration. 
In this issue, we shall reiterate VAT definition and 
address its administration, staffing needs, training 
issues, self-assessment and refunds. 
A value added tax (VAT) is a specific type of 
turnover tax levied at each stage of the production 
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With constant and full support by His Excellency, Doctor Ibrahim 
Alassaf, Minister of Finance, and sincere dedication of its 
management and staff, the Department of Zakat and Income Tax 
(DZIT) has progressed well in its modernization programs. DZIT 
has implemented a modern income tax law, reorganized its structure 
to functional lines with a large taxpayers administration, and graded 
satisfactorily in its computerization plans. These efforts have been 
translated into remarkably better services to taxpayers, higher 
production rates and more revenues. With on-going modernization 
programs, taxpayers will receive better and more electronic services, 
such as electronic filing. And as the full-fledged modernization 
objectives are realized and consolidated, DZIT will be transformed 
into a true modern zakat and tax administration.

Editorial
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