


يأتي إصدار هذا العدد من نشرة الزكاة والدخل مع تدشني خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ألكبر توسعة في التاريخ 
للمسجد احلرام ، وهذه التوسعة املباركة تُظهر مدى حرصه  –حفظه الله- 
على مصالح وراحة احلجاج واملعتمرين وجميع املسلمني ، وال يخفى على 
احد مكانة اململكة العربية السعودية ودورها الريادي في العالم اإلسالمي 
وفي خدمة اإلسالم واملسلمني ، و دورها البارز في األمن اإلقليمي وحتقيق 
الله أوالً ، ثم بفضل السياسات  االستقرار والسالم العاملي وذلك بفضل 
احلكيمة من الدولة الرشيدة  -اعزها الله- ومب��ؤازرة من شعبها الكرمي 

وحتقيقا آلمالهم وتطلعاتهم السامية.

كما تستضيف مصلحة الزكاة والدخل مبوافقة كرمية من خادم احلرمني 
مدير  سعادة  من  وبرئاسة   ، املالية  وزي��ر  معالي  من  وبرعاية  الشرفيني، 
عام مصلحة الزكاة والدخل في هذه األيام املؤمتر التقني الثامن جلمعية 
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية في الرياض وحتديداً في الفترة من 
)3-7 ذي القعدة 1432ه� املوافق 1-5 أكتوبر 2011م( ، آملني أن يحقق هذا 
املؤمتر اآلمال املنشودة في زيادة مجاالت التعاون بني السلطات الضريبية 
في الدول اإلسالمية وفي تدعيم قدراتها وإمكانياتها واقتصادياتها، وذلك 

حتقيقاً للتضامن  اإلسالمي املشترك بني كافة الدول اإلسالمية.

المملكـة ودورهـا الريـادي 
في العالم اإلسالمي

د. محمد بن عبدالله الـنفيســة
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خادم الحرمين الشريفين يضع حجر األساس 
ألضخم توسعة للحرم المكي

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حجر األساس ألكبر مشروع توسعة في تاريخ 
المسجد الحرام.

ودشن خادم الحرمين حفلة وضع حجر األساس للمشروع الذي يقام على مساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع وبعمق 
العقارات  قيمة  ثمنت  فيما   ، مصلٍّ مليون   1.2 بنحو  اكتمالها  بعد  االستيعابية  التوسعة  طاقة  وتقدر  متراً،   380

المنزوعة لمصلحة المشروع بأكثر من 40 بليون ريال )11 بليون دوالر(.
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لقد جاءت املوافقة على مشروع التوسعة ملواكبة االزدياد املطرد 
املسجد  جنبات  في  واملصلني  واملعتمرين  احلجاج  أعداد  في 
رمضان  في  خصوصاً  العام،  من  الذروة  أوقات  في  احلرام 
زيادة  في  التوسعة  هذه  ستسهم  إذ  احلج،  وموسم  واألعياد 
الطاقة االستيعابية للساحات احمليطة باحلرم، وتذويب التكدس 
في  املتمركز  احلرام،  املسجد  منطقة  حول  املوجود  العمراني 

اجلهات الشمالية والغربية وفي اجلهة الشمالية الشرقية.
ويتضمن املشروع إنشاء شبكة طرق حديثة مخصصة ملركبات 
النقل، منفصلة متاماً عن ممرات املشاة، إضافة إلى أنفاق 
داخلية مخصصة للمشاة مزودة بساللم كهربائية تتوافر فيها 
من  متكاملة  منظومة  والسالمة، وسط  األمن  معايير  جميع 
اخلدمات التي تساعد في سهولة احلركة واالنتقال من وإلى 
الساحات الشمالية والغربية بعيداً عن احلركة املرورية، مبا 
يوفر مصليات جديدة واسعة. وتلبي التوسعة جميع احلاجات 
واخلدمات التي يتطلبها الزائر، مثل نوافير الشرب واألنظمة 
احلديثة للتخلص من النفايات وأنظمة املراقبة األمنية، إلى 

جانب تظليل الساحات الشمالية.
وترتبط التوسعة احلالية بالتوسعة السعودية األولى واملسعى 
املأمون  احلركي  التواصل  إليجاد  متعددة  جسور  من خالل 
من حيث تنظيم حركة احلشود. ويؤمن مشروع توسعة احلرم 
املكي العمالق منظومة متكاملة من عناصر احلركة الرأسية، 
أدق  فيها  روعي  ومصاعد  وثابتة  متحركة  تشمل ساللم  إذ 
معايير االستدامة، من خالل توفير استهالك الطاقة واملوارد 
الطبيعية، بحيث مت اعتماد أفضل أنظمة التكييف واإلضاءة 

على  املسجد احلرام  وعمارة  بناء  ذلك. وشهد  تراعي  التي 
مر  على  كثيرة  معمارية  نقالت  قرناً   14 من  أكثر  امتداد 
أفقياً  وتوّسعاً  تطوراً  التوسعة شهدت  هذه  أن  إال  العصور، 
ورأسياً وخدمياً، إذ تعد عالمة بارزة في تاريخ عمارة املسجد 
املسجد  شهدها  التي  العديدة  املشاريع  إلى  تضاف  احلرام 
عبدالله  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  عهد  في  احلرام 
طاقته  ارتفعت  الذي  املسعى  توسعة  ومنها  عبدالعزيز،  بن 
االستيعابية من 44 ألف ساٍعٍ في الساعة إلى 118 ألف ساٍعٍ 
إكمال  واملعتمرين  احلجاج  على  سهل  ما  وهو  الساعة،  في 
املطاف  توسعة  دراسة  التوسعة  بهذه  ارتبط  ثم  مناسكهم، 
واألمر بتكييف كامل املسجد احلرام، اللذين يتوقع ظهورهما 
قريباً تسهياًل وتيسيراً للمسلمني، ومن تلك اإلجنازات مشروع 

ر املاء املبارك بأسلوب تقني متطور. سقيا زمزم الذي وَفّ
في السياق ذاته، دّشن خادم احلرمني الشريفني أمس ساعة 
وقامت  للمشروع،  املنفذة  الشركة  أنهتها  التي  املكرمة  مكة 
ب في  مذَهّ أكبر هالل  الضوئية على  بتركيب احلزم  أخيراً 
العالم، وذلك في قمة ساعة مكة املكرمة، ويعد أكبر هالل 

مت صنعه حتى اآلن.
و نصبت املئذنة الذهبية على أعلى هرم ساعة مكة املكرمة، 
عبر  مباشرة  احلرام  املسجد  أذان  منها  يبث  أن  املتوقع 
مكبرات صوت خاصة، إلى جانب امكانية سماع األذان في 
محيط املسجد احلرام من مسافة 7 كيلومترات، مع تزامن 
ذلك مع 21 ألف مصباح ضوئي، تضاء أعلى قمة في ساعة 

مكة أثناء األذان.
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وقعت اململكة العربية السعودية وأوكرانيا اتفاقية لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 

وعلى رأس املال. 
األوكراني  نظيره  مع  املالية  وزير  العساف  إبراهيم  الدكتور  وقع 
التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  اتفاقية جتنب  ياروشينكو  فيدر 
بني  املال  رأس  وعلى  الدخل  على  الضرائب  شأن  في  الضريبي 

حكومة البلدين.
وبني العساف أن هذه االتفاقية تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد 
القطاع  في  البلدين  من  املستثمرين  وتخدم  الضريبية  العالقات 
لالستفادة  البلدين  في  األعمال  رجال  دعا  كما  وغيره،  الزراعي 
مما توفره هذه االتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية إلقامة 

مزيد من املشاريع االستثمارية املشتركة.
والتقى الدكتور العساف بنيكوالي ازروف رئيس الوزراء األوكراني 

ونيكوالي ريساجنيوك وزير الزراعة، وفيدر ياروشينكو وزير املالية 
خالل الزيارة الرسمية التي قام بها إلى أوكرانيا خالل الفترة من 

الثالث إلى السادس من شهر شوال احلالي.
البلدين  بني  التعاون  أوجه  مناقشة  اللقاءات  خالل  جرى  ولقد 
في املجاالت املالية واالقتصادية، كما بحث وزير املالية موضوع 
استثمارات اململكة في القطاع الزراعي وإمكانية تأمني احتياجات 

أسواق اململكة من الشعير من أوكرانيا.
وأشار العساف إلى أن حجم التبادل التجاري بني اململكة وأوكرانيا 

بلغ في عام 2010 نحو 3850 مليون ريال.
وشارك في الوفد املرافق للوزير كل من املهندس يوسف البسام 
نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق السعودي للتنمية، ومحمد 
املزيد مساعد وزير املالية والدكتور سليمان التركي وكيل الوزارة 

للشؤون االقتصادية املكلف.

المملكة توقع مع أوكرانيا اتفاقية تجنب
االزدواج الضريبي

اآللي  النظام  وتطبيق  نشر  في  املصلحة  خلطة  استكماالً 
الشامل لكافة إدارات وفروع املصلحة وكذلك مكاتب املصلحة 
في هيئة االستثمار العامة ، وفقاً لتوجيهات سعادة مدير عام 
املصلحة األستاذ / إبراهيم بن محمد املفلح. مت نشر وتطبيق 

النظام اآللي الشامل مبكتب املصلحة بهيئة االستثمار العامة 
بالرياض اعتباًرا من يوم االثنني 1432/8/24ه� بحضور بعض 

املختصني من الهيئة واملصلحة .
وإصدار  التسجيل  لوظائف   اآللي  النظام  تطبيق  مت  وقد 

تطبيق النظام االلي الشامل بمكتب المصلحة
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بدول  والضريبة  الزكاة  أجهزة  بني  املتبادلة  الزيارات  إطار  في 
البحرينية   املالية  وزارة  من  وفد  زار  اخلليجي  التعاون  مجلس 
إدارة  مدير  السادة  هاشم  بن  نواف  األستاذ/  سعادة  برئاسة 
ضرائب املؤسسات بالوكالة  مصلحة الزكاة والدخل، لإلطالع على 
والتحديث في  التطوير  أعمال املصلحة واألنظمة املطبقة وأوجه 
عملياتها. وقد استقبل سعادة مدير عام املصلحة بالنيابة األستاذ/ 
سعد بن عبدالعزيز السعيدان  الوفد الزائر ورحب بهم في اململكة 
واملصلحة. وقد أطلع الوفد الزائر أثناء الزيارة على أوجه التنظيم 
العروض  خالل  من  والدخل  الزكاة  واألنظمة مبصلحة  والتطوير 
التي قدمها املدراء واملختصون، ومنها مهام مصلحة الزكاة والدخل 
ضريبة  ونظام  والتطوير،  التحديث  ومشروع  التنظيمي  وهيكلها 
الوفد  واطلع  الضريبة.  واملنازعات  الزكاة  جباية  ونظام  الدخل، 
يعتمد  والذي  باملصلحة  املطبق  الشامل  اآللي  النظام  الزائر على 

على التعامالت االلكترونية، ويعالج جميع جوانب عمل املصلحة، 
بعضها  تكمل  فرعية  أجزاء  عدة  من  النظام  هذا  يتألف  حيث 
البعض وأهمها التسجيل، ومعاجلة اإلقرارات، ومحاسبة املكلفني، 
ومحاسبة اإليرادات، والتسديدات املربوط بنظام سداد. كما قام 
املكلفني  كبار  إدارة  ومنها  املصلحة  إدارات  في  ميدانية  بجولة 
للتعرف على مهام وأهداف اإلدارة وإجراءات العمل املطبقة فيها 

ومنها إجراءات الفحص والربط على كبار املكلفني.
الزيارة عبر الوفد عن تقديره وشكره للمسئولني في  وفي نهاية 
املصلحة على املعلومات القيمة واملفيدة التي وجدوها واخلبرات 
هذه  مثل  وتعزيز  الستمرار  وتطلعه  عليها  اطلعوا  التي  اجلديدة 
لدول  التعاون  في مجلس  الشقيقة  الدول  بني  املتبادلة  الزيارات 
املعلومات  تبادل  في  كبيرة  فوائد  من  لها  ملا  العربية  اخلليج 

واخلبرات في مجاالت العمل.

وفـد وزارة الماليــة البحرينيـة يــزور
مصلحة الزكاة والدخل

شهادات التسجيل  وسوف يتم الحقاً بعد االنتهاء من املتابعة 
عام  مدير  لسعادة  الرفع  والفنية  اإلدارية  النواحي  وجتهيز 
أجزاء  باقي  تطبيق  استكمال  على  املوافقة  ألخذ  املصلحة 
متهيدا  االستثمار   بهيئة  املصلحة  مبكتب  اآللي  النظام 

للتتطبيق في بقية فروع الهيئة. 
االستثمار   بهيئة  العالقات احلكومية  مدير  أعرب سعادة  وقد 

عام  مدير  لسعادة  الشكر  وقدم   ، اخلطوة  لهذه  مباركته  عن 
بالدور  ونوه   ، اآللي  املشروع  إلدارة  و  والدخل  الزكاة  مصلحة 
الكبير الذي سوف يسهم به تطبيق النظام اآللي الشامل مبكتب 
الهيئة ، ومتنى التوفيق ملكتب املصلحة بالهيئة وحثهم على سرعة 
للحكومة  تطبيق  من  له  ملا  األنظمة  باقي  ونشر  تطبيق  إكمال 

االلكترونية وللربط اآللي بني األجهزة احلكومية باململكة .
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الزكوية احملصلة  الزكاة والدخل أن اإليرادات  أوضحت مصلحة 
من عروض التجارة للمكلفني اخلاضعني لنظام جباية الزكاة في 
بداية  الضمان االجتماعي منذ  إلى حساب  والتي حولت  اململكة 
هذا العام وحتى نهاية شهر شعبان املاضي، بلغت 8.6 مليار ريال 

بزيادة مقدارها )10%( عن إيرادات العام املاضي لنفس الفترة.
األنشطة  توسع  إلى  باإلضافة  اإليرادات  زيادة  في  السبب  ويعود 
االقتصادية في اململكة، إلى اجلهود املستمرة التي تبذلها املصلحة 
في تطوير إجراءات العمل واستخدام األنظمة اآللية ومتابعة املكلفني 

وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها احملددة نظاماً.
الزكوى  الوعاء  صافي  من  املائة  في   2.5 بنسبة  الزكاة  وحتتسب 

الذي ميثل رأس املال مضافة إليه أرباح العام، وكذلك األرباح املدورة 
اجلاري  واحلساب  والقروض  واالحتياطيات  املخصصات  وأرصدة 
الدائن التي حال عليها احلول، ويخصم منها صافي قيمة األصول 

الثابتة واملشاريع حتت التنفيذ وخسائر العام واخلسائر املدورة.
وتهيب املصلحة بجميع مكلفي الزكاة احلرص على سرعة تسديد 
املستحقات الزكوية عليهم في املواعيد احملددة شرعاً حتى ميكن 
الصدقات  }إمنا  تعالى  لقوله  حتقيقاً  مستحقيها  إلى  إيصالها 
الرقاب  وفي  قلوبهم  واملؤلفة  عليها  والعاملني  واملساكني  للفقراء 
والغارمني وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم{، علماً بأن رقم املفوتر اخلاص في نظام سداد هو )020(.

8.6 مليـار ريال حصيلة الزكـاة منذ بدايـة العـام

والدخل  الزكاة  مبصلحة  1432/7/10ه�  املوافق  األحد  بدأ 
الوظائف  على  املتقدمني  استقبال  إجراءات  العامة«  »اإلدارة 
التي أعلنت عنها سابقاً في الصحف واملوقع االليكتروني. وقد 
التأكد  خالل  من  املتقدمني  الستقبال  آلية  املصلحة  وضعت 
من األسماء عن طريق الهوية الوطنية ومن ثم يعطى املتقدم 
استمارة بهدف مطابقة البيانات وبعد ذلك الدخول إلى قاعة 
االختبار التحريري. اجلدير بالذكر أن عدد املتقدمني للوظائف 
بلغ 461 متقدم على وظائف محاسبية وأخرى إدارية وقانونية 

ومشغلي أجهزة حاسب آلي.
إجراءات  ومتابعة  للوظائف  املتقدمني  استقبال  على  وأشرف 
العواجي  علي  بن  صالح  األستاذ  سعادة  القاعة  إلى  دخولهم 
فهد  األستاذ  وسعادة  املساندة  للعمليات  العام  املدير  نائب 
واملالية  اإلدارية  الشئون  إدارة  عام  مدير  اجلليفي  محمد  بن 
شئون  إدارة  عام  مدير  املسامح  عبدالعزيز  بن  فهد  واألستاذ 
العام  املدير  نائب  االمتحان متنى سعادة  بدء  املوظفني. وقبل 

التوفيق والسداد جلميع املتقدمني .   

مصلحة الزكاة.. تستقبل المتقدمين
للوظائف المعلنة
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قام سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل األستاذ إبراهيم 
بن محمد املفلح بزيارة تفقدية لفرع املصلحة بجدة وذلك في 

اخلامس والعشرين من شهر رجب املاضي.
واطلع األستاذ املفلح على آلية تنفيذ املرحلة األخيرة من أعمال 
وأرشفة  اخلدمات  وتقدمي  االستقبال  مواقع  وحتديث  تطوير 

الوثائق الورقية التي تنفذ في الفرع.
كما قام مدير عام املصلحة بجولة تفقدية داخل الفرع شملت 
إدارة خدمات املكلفني  وإدارة الفحص والربط وإدارة املراجعة، 
واستمع خالل اجلولة القتراحات منسوبني اإلدارات وشكرهم 
على سرعة إجناز املعامالت.كما تفقد األستاذ إبراهيم املفلح 

قبل  من  املنجزة  باألعمال  تقرير  على  واطلع  النسائي  القسم 
إلى  ووجههن  املتميز  أدائهن  على  وشكرهن  القسم،  موظفات 

مواصلة القيام بأعمالهن مبهنية عالية.
يذكر أن القسم النسائي بفرع املصلحة بجدة يعد اللبنة األولى 
وقد  والدخل.  الزكاة  مبصلحة  النسائي  العنصر  إشراك  في 
حرص مدير عام املصلحة خالل زيارته التفقدية على االستماع 

لوجهة نظر املراجعني، املتواجدين أثناء الزيارة.
وفي ختام الزيارة وجه سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل 
بسرعة تنفيذ كافة األعمال التي صدر بشأنها التعميد لتسهيل 

عملية استقبال وإنهاء إجراءات املكلفني.

المفلح يقوم بزيارة تفقدية لفرع المصلحة بجدة

افتتح سعادة نائب املدير العام للعمليات املساندة مبصلحة 
ندوة  العواجي  علي  بن  صالح  األستاذ/  والدخل  الزكاة 

»ضريبة االستقطاع« مبقر اإلدارة العامة بالرياض.
بالندوة وأكد على أهمية  حيث رحب سعادته باملشاركني 
عقد مثل هذه الندوات التدريبية، وحثهم على االستفادة 
أعمالهم،  أداء  على  إيجاباً  سينعكس  والذي  الندوة  من 
 5 إلى   4 من  الفترة  خالل  يومني  ملدة  الندوة  واستمرت 

/1432/7ه�.

وتهدف هذه الندوة لتعريف املراقبني املاليني بأحكام ضريبة 
واملتعلقة مبسئوليات  الضريبي  بالنظام  الواردة  االستقطاع 
واإلبالغ  باملصلحة،  التسجيل  وأهمها  احلكومية  األجهزة 
عن العقود املبرمة مع جهات غير مقيمة، وحاضر في هذه 
الندوة  كل من: األستاذ/ منصور بن محمد احمليا مدير عام 
إدارة البرامج واملتابعة املكلف، واألستاذ/ منصور بن صالح 
الوابلي مدير عام اإلدارة القانونية املكلف واألستاذ/ صالح 

بن عبدالرحمن القباع من إدارة كبار املكلفني.

العواجـي يفتتح » ندوة ضريبة االستقطاع« 
بمقر اإلدارة العامة بالرياض
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اخبار

أقامت مصلحة الزكاة والدخل يوم األحد 1432/10/6ه� حفل 
بالرياض،  اجلديد  العامة  اإلدارة  مقر  في  ملنسوبيها  معايدة 
حيث استقبل مدير عام املصلحة / إبراهيم بن محمد املفلح 

مديري اإلدارات وموظفي املصلحة لتبادل التهاني بعيد الفطر 
املبارك ، ويأتي هذا اللقاء في إطار االهتمام بتقوية أواصر 

األخوة وتعميق روح األلفة بني منسوبي املصلحة.

يد  على  السعودية  العربية  اململكة  لتوحيد  الوطني  اليوم  ذكرى 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود،  قائدها ومؤسسها امللك عبد 
نحو  جديدة  مرحلة  ميثل  جناته،  فسيح  ويسكنه  الله  يرحمه 
والعشرين من شهر سبتمبر من  الثالث  والنماء، ففي  االستقرار 
اململكة  قيام  الله،  رحمه  العزيز،  عبد  امللك  أعلن  1932م  عام 
العربية السعودية دولة موحدة بعد أن متكن من توحيد أجزائها 

املتفككة ولم شمل قبائلها على راية اإلسالم والتوحيد.
واستطاع امللك عبد العزيز -رحمه الله- بعد جهاد وكفاح أن يبني 
هذه الدولة الفتية على أساس متني من الدين وعلى أسس عصرية 
حديثة ويرسي دعائم األمن والعدل واالستقرار في ربوعها الشاسعة 
لم  وعمرانية  واقتصادية  اجتماعية  لتنمية  األولى  اللبنات  ويضع 
التاريخية  امللحمة  التاريخ احلديث مثيال، وخالل هذه  لها  يشهد 
من تأسيس اململكة العربية السعودية قام امللك عبد العزيز -رحمه 
الله- ببناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة حيث أنشأ املجالس 
الدولة  ومؤسسات  1345ه�  عام  في  الشورى  مجلس  ثم  البلدية 

املدنية التي كونت دولة عصرية حديثة تهتم ببناء الفرد السعودي 
واألمنية  والعمرانية  واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب  وتنمية 
التي تكفل حياة كرمية لشعب سعودي قادر على املنافسة العاملية 
بني شعوب العالم، كما قدم -رحمه الله- دولة تتعايش بسالم مع 
الشعوب األخرى وتدعم القضايا العربية واإلسالمية. وبهذا شهد 
التاريخ العربي واإلسالمي احلديث والدة دولة حديثة ترتكز على 

الدين اإلسالمي منهجا وعمال.
ان اجلهود املتواصلة خلادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني 
-وفقهما الله- في هيكلة االقتصاد السعودي واإلصالح ملؤسسات 
والنمو  االقتصادية  العوملة  ملتطلبات  وفقا  وقطاعاتها  الدولة 
االقتصادي العاملي احلديث ووفقا لنمو املجتمع السعودي وقيمه 
الدينية واالجتماعية هي بال شك جهود حثيثة ومباركة ملس املواطن 
السعودي آثارها اإليجابية في حتسني مستوى املعيشة والقضاء 
على البطالة ورفع مستوى اإلنتاج للمجتمع السعودي وتعزيز دور 
اململكة االقتصادي والسياسي في املنظومتني اإلقليمية والدولية.

مصلحة الزكاة والدخل
تهني منسوبيها بعيد الفطر المبارك

في ذكرى اليوم الوطني
السعودية تكتسي باللون األخضر
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في الذكرى الحادية والثمانين 
لتوحيد المملكة

يطيب لي ونحن نحتفل بذكرى توحيد اململكة احلادية والثمانني أن أهنئ خادم احلرمني 
بن  سلطان  األمير  األمني  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  امللك  الشريفني 
الكرمية،  املالكة  واألسرة  بن عبدالعزيز،  نايف  األمير  الثاني  النائب  عبدالعزيز، وسمو 

والشعب السعودي العزيز.
إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً تعتبر فرصة وطنية مهمة الستحضار النعمة 
العظيمة التي أنعم ربنا تعالى بها علينا بأن كلل جهاد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود رحمه الله تعالى بتأسيس هذا الصرح العظيم املتمثل في اململكة العربية السعودية 

والتي تعتبر أكبر وحدة عربية إسالمية حتققت في العصر احلديث. 
اإلنسان  بناء  على  متاما  حرصت  عاماً  وثمانني  واحد  قبل  تأسيسها  ومنذ  اململكة  إن 
السعودي وسخرت كل مقوماتها التي حباها الله تعالى خلدمته وحتقيق رفاهيته. ولذلك 
ووضعت  واخلدمية  والقضائية  واالقتصادية  السياسية  املؤسسات  ببناء  اململكة  قامت 
الوطن وتنميتها وحتقيق  واللوائح وعقدت مختلف االتفاقيات الستثمار موارد  األنظمة 

أكبر عائد ممكن لها، وتوزيعه على كافة شرائح املجتمع السعودي. 
وقد شهدت اململكة في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز قفزات 
وتطوراته  احلديث  العصر  ملواكبة  واألنظمة  املؤسسات  تطوير  مجال  في  كبيرة  نوعية 
شهدت   كما  اإلسالمية.  الهوية  على  احلفاظ  مع  املتقدمة  بالدول  واللحاق  املتسارعة، 
اململكة في عهد امللك عبدالله حفظه الله أكبر توسعة للحرم املكي الشريف في التاريخ 

الستيعاب املاليني من احلجاج واملعتمرين وتوفير أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن.
إلى  ونشير  تطويرها  اململكة وعملت على  أنشأتها  التي  املؤسسات  للحديث عن  وعوداً 
فحرصت  الزكاة.  وهي  اإلسالم  أركان  من  ركن  إلقامة  وذلك  والدخل،  الزكاة  مصلحة 
الدولة منذ عهد املؤسس رحمه الله تعالى على جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها 
الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز. وقد شهدت املصلحة تطوراً كبيراً من حيث وضع 
البشرية  قواها  وتطوير  لتسهيل اجلباية،  التقنية  اآلليات  والتعليمات وحتديث  األنظمة 
وتأهيلها وفق أحدث طرق التعليم والتدريب، ولذلك تزداد سنة بعد سنة إيرادات املصلحة 
السعودي  النقد  مؤسسة  في  إلى حساب خاص  مباشرة  يتم حتويلها  والتي  الزكاة  من 
للصرف منه على املستحقني للزكاة واملسجلني في الضمان االجتماعي. وللتدليل على 
ذلك باألرقام فقد جبت املصلحة من زكاة عروض التجارة العام املاضي 9 مليار ريال من 

أوعية زكوية بلغت 360 مليار ريال، أي بزيادة 30% عن العام الذي سبقه.
أن  على  ونحرص  إليه،  باالنتماء  السعوديون  نحن  نفتخر  كهذا  وطناً  إن  أقول:  وأخيراً 
نساهم في احملافظة عليه وعلى مكتسباته، كل مبا يستطيع من علم ومعرفة وطاقات 

ربانية أوجدها الله فينا لعمارة األرض على الوجه الذي يرضي ربنا.

إبراهـيم بن محمـد الـمفلـــح
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
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تحت المجهر

االستثمار العقاري السعودي
في ظل أزمة الديون العالمية
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املتتالية عملت على تعزيز فكرة أن  املالية  ان هذه األزمات 
االستثمار في األصول املالية من سندات حكومية »على وجه 
التحديد« لم يعد املالذ اآلمن واالستثمار املجدي لكثير من 
احمللية  املال  أسواق  في  وحكومات«  أفراد  »من  املستثمرين 

والعاملية على حد سواء.
عادة وفي ظل هذه الظروف يتجه أغلب املستثمرين في جميع 
أنحاء العالم إلى التخلص من أكبر قدر من مدخراتهم من 
أصول مالية, إما عن طريق شراء معدن األزمات »الذهب« 
أو عن طريق االستثمار في سوق العقار كمالذ آمن حلفظ 
رؤوس األموال من جهة والتطلع إلى عائد استثماري مجد من 

جهة أخرى على املدى املتوسط والطويل.

إلى  وصل  احلالي  الذهب  فسعر  الذهب,  ملعدن  بالنسبة 
مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل فقد جتاوز سعر أوقية 
املستقبلية  بالتوقعات  مدعوماً  دوالرا   1770 حاجز  الذهب 
تزايد حدة  ومع  اآلن,  أكبر مما علية  بارتفاع سعره بصورة 
املضاربات في سوق الذهب تتزايد حدة انفجار فقاعة الذهب 
يوماً بعد يوم, فسوق الذهب في البورصات العاملية وصل إلى 
ما يعرف بـ»الكتلة احلرجة من املضاربة« وهو يعد اآلن أصل 
في غاية اخلطورة لكثير من املستثمرين من أفراد وحكومات 
لهذا  العائد االستثماري  ومؤسسات مالية مما يجعل درجة 
املعدن عالية اخلطورة, ففي ظل هذه الظروف التي يشهدها 
الذهب  معدن  في  االستثمار  يعد  لم  العاملي,  الذهب  سوق 

آند  ستاندرد  وكالة  قبل  من   »+AA« إلى   »AAA« من  األمريكي  للدين  االئتماني  التصنيف  خفض  خبر 
لالزمات  استمرار  أو  جديدة  مالية  اقتصادية  بأزمة  العالم  اقتصاديات  دخول  يعني  ما  وهو  العلمية  بورز 
بدءًا  الماضية  سنوات  األربع  خالل  والعربي  الغربي  العالم  باقتصاد  عصفت  التي  المالية  االقتصادية 
من األزمة المالية العالمية في عام 2008 مروراَ بأزمة ديون دبي ومن ثم أزمة الديون السيادية األوروبية 

وحتى وقتنا الحالي.
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تحت المجهر

الكثير من املستثمرين حلفظ رؤوس  اخليار األول في نظر 
أموالهم ومدخراتهم على األقل في املدى القصير واملتوسط, 
لذلك تتجه أنظار املستثمرين في بقاع العالم الغربي والعربي 
نحو االستثمار في سوق العقار كواحد من األصول احلقيقية 
استثمارية  مخاطرة  ودرجة  واملنتظمة  املجدية  العوائد  ذات 

منخفضة مقارنة بسوق الذهب.
وباحلديث عن سوق العقار السعودي وفرص االستثمار فيه, 
تؤكد التقارير االقتصادية احمللية والدولية أن االستثمار في 
سوقنا العقاري يعد من أفضل األسواق العقارية في اخلليج 
والوطن العربي خاصة في ظل التقلبات السياسية في العالم 

العربي من جهة وضعف الفرص االستثمارية البديلة من جهة 
استقرار  من  اململكة  به  تتمتع  ما  ذلك  إلى  يضاف  أخرى, 
بيئة  تهيئة  على  عملت  كبير  واقتصادي  واجتماعي  سياسي 
استثمارية خصبة ومناخ جاذب للعديد من مجاالت االستثمار 

وفي مقدمتها االستثمار في القطاع العقاري.
العقار  قطاع  أن  إلى  االقتصادية  التقارير  أحدث  تشير 
الفرص  أكثر  من  يعد  السعودية  العربية  اململكة  في  والبناء 
االستثمارية جاذبية في منطقة اخلليج والوطن العربي فهو 
السيولة  تدفق  حيث  من  ربحية  العقارية  األسواق  أكثر  من 
النقدية والعائد الربحي اجليد. فقد وصل حجم االستثمارات 
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إلى نحو  العام احلالي  السعودي خالل  السوق  العقارية في 
2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة االستثمارات إلى 
أن  كما  القادمة,  القليلة  األعوام  خالل  ريال  تريليون   3.5
هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات 
ريال يجري تنفيذها في اململكة خالل الفترة احلالية, عدا 
ما نفذت بالفعل خالل السنوات القليلة املاضية, كذلك تشير 
التقارير إلى حاجة اململكة لبناء ما ال يقل عن »2.6 مليون« 
الطلب  تلبية  بهدف  القادمة  املرحلة  خالل  سكنية  وحدة 
الناجم عن تزايد عدد السكان, األمر الذي يعني بناء 200-

250 ألف وحدة سكنية سنوياً. كيف ال؟ والرغبة السياسية 
التي يقودها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد 
العزيز -حفظه الله- تنادي بتوفير املسكن املناسب لكل فئات 
املجتمع السعودي, والعمل على توفير احملفزات االقتصادية 
والبيئية التحتية املالئمة لبناء مشاريع عقارية عمالقة تواكب 
متطلبات واحتياجات السوق السعودي قد أسهمت في تهيئة 
سوق العقار السعودي إلى طفرة عقارية كبيرة خالل املرحلة 
ال  مبا  تعمل,  سوف  واحملفزات  العوامل  هذه  كل  القادمة. 
شك فيه, على جذب املستثمرين وشركات التطوير العقاري 
وبدرجة قوية لالستثمار في السوق العقارية خصوصاً في ظل 

هذه الظروف التي يعيشها العالم من أزمات مالية متتالية.
في ظل هذه الظروف واألزمات العاملية املتتالية, يتفق اجلميع 
»من مستثمرين ومتعاملني ومطورين ومهتمني بالشأن العقاري 
السعودي« على أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات جريئة 

جديدة  خريطة  رسم  على  تعمل  السعودي  العقار  سوق  في 
اخلطوات  هذه  السعودي.  السوق  في  العقاري  لالستثمار 
اجلريئة يجب أن تكون مدعومة بإصالحات هيكلية وجوهرية 
للسوق العقارية, يكون في مقدمتها توحيد مرجعية سوق العقار 
السعودي من أنظمة وتشريعات عقارية, وتفعيل أنظمة التمويل 
والرهن العقاري, وأنظمة القضاء »خاصة في ما يتعلق بأنظمة 
االستثمار العقاري واملرجعية القانونية من بيع وشراء وتثمني 
وأنظمة  األجنبي,  االستثمار  أنظمة  وتفعيل  عقاري«,  وتوثيق 
التسويق والتطوير العقاري, إضافة إلي تفعيل حزمة الضوابط 
واإلجراءات التي صدرت أخيراً في الشأن العقاري السعودي. 
ما ينبغي التأكيد عليه هنا, إن الهدف من رسم خريطة جديدة 
العقارية  الطفرة  مواكبة  هو  السعودي  العقاري  لالستثمار 
امليزة  وزيادة  اقتصادنا احمللي,  يعيشه  الذي  الذهبي  والعصر 
النسبية والتنافسية في صناعة العقار السعودي مقارنة بأسواق 
اجلانب  على  التركيز  ينبغي  كذلك  العربي,  والوطن  اخلليج 
احمللي  املستثمر  قناعة  درجة  لرفع  »االحترافي!«  التسويقي 
خالل  من  العقاري  سوقنا  في  االستثمار  بأهمية  واألجنبي 
املؤمترات والندوات واملعارض املكثفة »محلياً ودولياً« عن سوق 
ينبغي  فيه..  الواعدة  االستثمارية  والفرص  السعودي  العقار 
الفعلي والفعال مع جميع اجلهات احلكومية  العمل والتنسيق 
وغير احلكومية ذات الصلة بالشأن العقاري وتهيئة هذا املرفأ 
املهم ليكون مركزاً عقارياً جتارياً من الدرجة األولى لصناعة 

العقار واالستثمار العقاري في اخلليج والوطن العربي.
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استثمار

المملكة العربية السعودية 
ستمتلك 40 مدينة صناعية عام 2015

دخول  عن  القادمة  املرحلة  خالل  اإلعالن  »سيتم  الربيعة  وقال 
شركات عاملية لالستثمار باملدن الصناعية في الوقت الذي تقوم 
فيه الهيئة باالشتراط على املصانع بإحضار شهادة بيئية لضمان 
وتطبيق  الصناعية  االستثمارات  البيئة من خالل  على  احملافظة 
املدن  لتكون  الهيئة  مبشاريع  القيمية  للهندسة  عالية  معايير 

الصناعية باململكة مضاهيه للمدن الصناعية العاملية بتطبيق أعلى 
معايير اجلودة. وأكد خالل مؤمتر صحفي عقده في مقر الهيئة, 
تكاليف  تشمل  الصناعية  املدن  ملشاريع  اإلجمالية  التكلفة  أن 
الطرق  شبكات  مثل  الصناعية  للمدن  اخلدمات  إيصال  مشاريع 
ومشاريع  الكهربائية  بالطاقة  الصناعية  املدن  تغذية  ومشاريع 

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية في السعودية توفيق الربيعة، عن خطة إلنشاء 40 مدينة صناعية 
بمختلف مدن المملكة قبل نهاية 2015، بعد أن كان عدد هذه المدن ال يزيد عن 14 مدينة عام 2007. تشمل 

الخطة أيضًا تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع الصناعية بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال. 
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املياه, إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة 
ومشاريع  الصحي  والصرف  السيول  وتصريف  والكهرباء  اإلنارة 
هذا  اإلدارية,  املكاتب  وجتهيز  وإنشاء  املعاجلة  ومحطات  املياه 
مثل  املساندة  واخلدمات  املرافق  تطوير  مشاريع  إلى  إضافة 
أن  الربيعة  وأوضح  واللوجستية.  والتجارية  السكنية  املجمعات 
الهيئة استعانت بخبراء دوليني إلدارة مشاريعها بشكل احترافي 
مع مراقبة جميع املشاريع بكافة مدن اململكة إلكترونياً من املقر 

الرئيسي للهيئة بالرياض لضمان إجنازها في وقتها احملدد.
ومعاملة  اخلليجية  باالستثمارات  ترحب  الهيئة  إدارة  أن  وأضاف 
املستثمر اخلليجي معاملة املستثمر احمللي في االمتيازات املقدمة, 
إضافة إلى التنسيق مع هيئة االستثمار لتسهيل دخول املستثمرين 
األجانب في املدن الصناعية باململكة. وذكر مدير عام هيئة املدن 
الصناعية أن الهيئة تنسق حالياً مع شركة سابك إلعداد دراسة 
لتوفير وإيجاد املزايا النسبية لالستثمار في املدن الصناعية في 
كل منطقه باململكة مع توجه الهيئة بتخصيص إسكان خاص ألسر 
عرضه  سياق  وفي  املدن.  هذه  داخل  الصناعية  املدن  موظفي 

تفاصيل مشاريع املدن الصناعية اجلديدة واملشاريع املستقبلية التي 
تساهم في دعم القطاع الصناعي باململكة, قال الربيعة, أن الهيئة 
على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق  تشرف حالياً 
اململكة, وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة املدن القائمة, 
»إن كل ريال تنفقه الدولة في املدن الصناعية يعود على  مضيفاً 
االقتصاد الوطني بنحو 66 ريال, في الوقت الذي وفرت فيه هذه 
املدن الصناعية 320 ألف وظيفة مباشره حتى اآلن«. وقال »هناك 
جملة من احلوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجار 
رمزي لألراضي الصناعية, وتقدمي املياه والطاقة بأسعار مدعومة, 
ومنح قروض تصل إلى 50 باملئة من رأس املال, إلى جانب إعفاء 
جمركي لآلالت واملواد اخلام, وقروض وضمان الصادرات, ووجود 

أفضلية للمنتجات احمللية في املشتريات احلكومية. 
الكثير من  وتوسعة  لتطوير  الهيئة تخطط  أن  إلى  الربيعة  ولفت 
توسعة مدن سدير  ومنها  نهاية عام 2015  قبل  الصناعية  املدن 
واألحساء 2  الباطن  وحفر   3 وجدة   3 والدمام  وشقراء  واخلرج 

والقريات وضباء والقصيم 2 والباحة 2 ورابغ



االقتصـاد العالمـي
يدخل منطقة خطر جديدة
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االقتصادية



بتداعيات  ديون سيادية  أزمة  أوروب��ا أصبحت  املالية في  األزم��ة 
لبعض  التنافسية  والقدرة  والبنوك  النقدية  الوحدة  على  خطيرة 
الواليات املتحدة.. أن تعالج مشاكل  الدول، وأضاف »يجب على 
الديون واإلنفاق واإلصالح الضريبي لتعزيز منو القطاع اخلاص 

وسياسة جتارية تراوح مكانها«.
وأبدى رئيس البنك الدولي تفاؤال بشأن الصني حيث يقود دراسة 
للبلد  االقتصادي  النمو  من��وذج  حتسني  سبل  عن  الدولي  للبنك 
اآلسيوي. وقال إن الصني »في وضع يؤهلها جيدا« لتصبح بلدا 
»ذا دخل مرتفع« في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها احلالي 

كبلد »في الشريحة العليا للدخل املتوسط«.
وأوضح زوليك أن السؤال هو إن كانت الصني تستطيع تفادي »فخ 

الدخل املتوسط«، الذي يتمثل في ركود اإلنتاجية ومنو الدخل بعد 
أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بني ثالثة آالف وستة آالف 
أن تواصل مسار منوها احلالي  »إذا كان للصني  دوالر. وأض��اف 
فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا 
اجلنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب 

هذا التوسع بنموذج منو يرتكز على التصدير واالستثمار«.
ورغم أن الصني ثاني أكبر اقتصاد في العالم إال أن نصيب الفرد 
تظهر  حسبما  دوالرا   4260 يتجاوز  ال  فيها  القومي  الدخل  من 
الواليات  ف��ي  مستواه  عشر  م��ن  أق��ل  أي  ال��دول��ي  البنك  بيانات 
ألفا و140 دوالرا. ويقول منتقدون إن الصني  البالغ 47  املتحدة 
لدفع  والتصدير  االستثمار  على  ينبغي  مما  أكبر  بدرجة  تعتمد 

عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع االستهالك احمللي.
ولكي ينطلق االستهالك الصيني يقول احملللون إن الصني بحاجة 
الصحية  الرعاية  خدمات  وحتسني  الدخل  ضريبة  خفض  إل��ى 
الدخل  من  بكني  نصيب  من  واحل��د  العاملة  اليد  تنقل  وسهولة 
القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات اململوكة للدولة 
وإجراءات أخرى. وكان مسؤول كبير في البنك املركزي الصيني 
قد قال في تعليقات نشرت أمس األول إن االقتصاد العاملي يواجه 
مخاطر متزايدة من تباطؤ النمو والضغوط التضخمية املستمرة 

التي تنتقل من االقتصادات الناشئة إلى االقتصادات املتقدمة.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة عن ما ديلون نائب رئيس البنك 
املركزي قوله في منتدى مالي في أقصى شرقي الصني إن تباطؤ 

واألداء  أوروب��ا  في  الديون  ومشاكل  املتحدة  ال��والي��ات  في  النمو 
العاملية.  املخاطر  من  تزيد  عوامل  الياباني  لالقتصاد  الضعيف 
ضغوط  تالزمها  املخاطر  تلك  إن  امل��رك��زي  البنك  رئ��ي��س  وق���ال 
وأضاف  مفرطة.  عاملية  سيولة  إل��ى  أرجعها  مستمرة  تضخمية 
قائال »الضغوط التضخمية امتدت من االقتصادات الناشئة إلى 

االقتصادات املتقدمة«.
يذكر أن مسؤولو البنوك املركزية في العالم حثوا خالل اجتماعهم 
السنوي في والية ويومينج األمريكية األسبوع املاضي حكومات دول 
العالم على ضرورة تبني سياسات تساعد على النمو االقتصادي 
ألن السياسات النقدية ال تستطيع مبفردها احلفاظ على استمرار 

النمو العاملي. 

أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أن االقتصاد العالمي يدخل في »منطقة خطر جديدة« مع 
أوروبا  من  كال  بكين  من  يتحدث  كان  الذي  زوليك  وحث  المستثمرين.  ثقة  وضعف  النمو  تباطؤ 
والواليات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات 

شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع األولية يهددان الشعوب األكثر ضعفا.
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تقرير

صناعة التأمين التكافلـي
تالمس عتبة 25 مليار دوالر بنهاية 2015
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صناعة  أن  لالستشارات  ي��وجن«  آند  »ارنست  لشركة  تقرير  ذكر 
التأمني اإلسالمي »التأمني التكافلي« قد جتتذب ما يصل إلى 25 
مليار دوالر بنهاية عام 2015 بفضل منو أسواق الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وماليزيا.
مبعدالت  النمو  التكافلي  التأمني  قطاع  مواصلة  اخلبراء  ورج��ح 
الرتفاع  نظرا  املقبلة،  الفترة  التقليدي خالل  التأمني  من  أفضل 
إلى  التقليدية  بالشركات  ح��دا  مم��ا  القطاع،  ه��ذا  على  الطلب 
التكافلي  للتأمني  نوافذ  فتح  أو  كامل  للتكافل بشكل  إما  التحول 
لديها.. وحتى وقت قريب كانت املؤسسات املصرفية واالستثمارية 
اإلسالمية تعاني من ارتفاع مخاطر أعمالها وعملياتها التي من 

املفترض أن تغطيها شركات التأمني.
لكن نظراً ألن هذه الصناعة كانت تسيطر عليها شركات التأمني 
التقليدي فقد تسبب هذا في حرج شرعي مما هدد منو مسيرة 

املؤسسات اإلسالمية لفترة كبيرة.
كان لظهور التأمني التكافلي دور مهم كبديل ومنافس في آن واحد 
لها  تتعرض  كانت  التي  املخاطر  وهو ما أسهم في تخفيف حدة 

املؤسسات اإلسالمية في أغلب منتجاتها وعملياتها.
وقد أسهم هذا النوع من التأمني في تقدمي دعم استراتيجي لنمو 
التأمني اإلسالمي واتساع نطاق أعماله ومنتجاته بأقل قدر ممكن 
اإلسالمية  املؤسسات  تكن  فلم  امل��ث��ال  سبيل  على  امل��خ��اط��رة.  م��ن 
تستفيد من األهمية االستراتيجية ملنتج التأمني على الديون نظراً 
ألنه منتج يتم تقدميه من خالل إطار تقليدي به مخالفات شرعية.

مستوى  في حتجيم  اإلسالمية  الديون  على  التأمني  منتج  وجنح 
خطر  نتيجة حتقق  اإلسالمية  ال��دي��ون  يهدد  ك��ان  ال��ذي  اخلطر 

الوفاة أو العجز الكلي للعميل املدين.
املنافسة  ف��ي  التكافلي  التأمني  صناعة  جن��اح  اإليجابيات  وم��ن 
امليدانية لسوق التأمني التجاري حيث جنحت في اقتحام ميدان 
التأمينية  اخلدمات  يقدم  فني  نظام  تطوير  خالل  من  املنافسة 
العصر  ف��ي  ال��ض��روري��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ك��أح��د  للشريعة  املطابقة 
التأمني  الكثير من شركات  وقد أسفر هذا عن حتول  احلديث. 
تعيد  بأن  الكلي  بالتحول  النموذج اإلسالمي سواء  إلى  التقليدية 
بأحكام  تلتزم  أنها  على  لينص  التأسيس  عقد  تصميم  الشركة 
التقليدية  الشركة  تقدم  حيث  اجلزئي  التحول  وهناك  الشريعة. 
خدمات التأمني التكافلي إلى جانب خدماتها التقليدية حتى أن 
التأمني  خدمات  تقدمي  عزمها  أعلنت  العاملية  الشركات  بعض 
تقوم  وفيه  امل���وازي  التحول  وه��و  أخير  وثمة حت��ول  اإلس��الم��ي. 

الشركة التقليدية باملشاركة في تأسيس شركات تكافلية.

كوادر متميزة تبعث الفكر الفقهي
ومن جوانب القوة في نظام التأمني التكافلي أنه أسهم في بناء 
خبرات وكوادر تأمينية ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة في تطبيق 
تنامي  الباحثني  وي��رص��د  ال��ت��أم��ني.  ومنتجات  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
املزاوجة بني اخلبرة التأمينية وااللتزام الشرعي مما أدى لظهور 

التنوع والثراء في آليات التطبيق التكافلي ومدارسه الفنية.

تبدو صناعة التأمين التكافلي خارج إطار تداعيات األزمة المالية، فقد نجح قطاع التأمين التكافلي بالنأي بنفسه عن 
التأثر بالتراجعات التي شهدتها شركات التأمين التقليدية، ما دعا الخبراء للقول بأن »األزمة« خلقت لهذه الشركات 

فرصًا أفضل على المديين القريب والبعيد.



بناًء على موافقة المقام السامي الكريم رقم 4821/م ب وتاريخ 1432/7/25هـ على استضافة مصلحة 
مدينة  في  ينعقد  اإلسالمية  للدول  الضريبية  السلطات  لجمعية  الثامن  التقني  المؤتمر  والدخل  الزكاة 
الرياض ومع صدور هذا العدد من »نشرة الزكاة والدخل«  المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات للدول 
عبدالعزيز  بن  األستاذ/سعود  بسعادة  تلتقي  أن  والدخل«  الزكاة  »نشرة  يسر  المناسبة  وبهذه  اإلسالمية، 
الملحم، مدير عام إدارة العمليات والشؤون الدولية بالمصلحة، اإلدارة المكلفة بتنظيم المؤتمر ، إللقاء 

الضوء على هذا المؤتمر الهام.

الملحم: المؤتمر  سيناقش دور اتفاقيات تجنب 
االزدواج الضريبي ونموذج اتفاقية للدول اإلسالمية

في حوار حول المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية
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التحضيرات  على  الضوء  إلقاء  لكم  هل 
للسلطات  الهام  المؤتمر  هذا  لعقد  المتخذة 

الضريبية للدول اإلسالمية في المملكة؟ 

استضافة  على  الكرمية  السامية  امل��واف��ق��ة  ص��دور  بعد 
اململكة هذا املؤمتر وجه معالي وزير املالية وراعي املؤمتر، 
كافة  باتخاذ  العساف،  عبدالعزيز  بن  إبراهيم  الدكتور/ 
الترتيبات الالزمة لنجاح انعقاد هذا املؤمتر في اململكة. 
املؤمتر،  ورئيس  املصلحة  ع��ام  مدير  سعادة  أص��در  كما 
الالزمة  التعليمات  املفلح،  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/ 

لوضع ذلك موضع التنفيذ. 
ومنذ ذلك الوقت سخرت إدارة العمليات والشؤون الدولية 
جميع مواردها إضافًة إلى أية موارد أخرى قد حتتاجها 

من املصلحة  للعمل على التحضيرات الالزمة. 
ال��دول األعضاء  الرسمية  جلميع  الدعوة  لقد مت توجيه 
وبعض املنظمات اإلقليمية والدولية املتخصصة للمشاركة 

في املؤمتر. 
كما مت تأمني بعض املوارد املتخصصة في تنظيم املؤمترات 
من خارج املصلحة. وقد مت اتخاذ الترتيبات الالزمة مع 
األجهزة الرسمية العديدة كل فيما يخصه  للتأكد من جناح 
املناسبة  الالئقة  بالصورة  وخروجه  املؤمتر  ه��ذا  انعقاد 

ملكانة اململكة  وما وصلت إليه من تطور وتقدم.

هل لكم إلقاء الضوء على جمعية السلطات 
الضريبية للدول اإلسالمية؟

إن جمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية، كما يشير 
للدول  الضريبية  للسلطات  جتمع  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  االس���م، 
اإلسالمية، وقد تأسست في 15 أكتوبر 2003م  بعد توقيع 
ع��دد م��ن ال���دول اإلس��الم��ي��ة على امل��ب��ادىء اإلرش���ادي���ة في 
بتنظيم  اجلمعية  وتقوم  تقني،  اجلمعية  عمل  إن  ماليزيا. 
وعقد مؤمترات تقنية متعلقة بقضايا الضريبة/الزكاة لتبادل 
بني  بالتناوب  التقني  املؤمتر  عقد  ويتم  واخل��ب��رات،  اآلراء 

الدول األعضاء.  

كم عدد الدول األعضاء؟ 

الضريبية  السلطات  جمعية  في  األعضاء  ال��دول  عدد  يبلغ 
للدول اإلسالمية ست وعشرين )26(  دولة، عالوًة على سبع 

)7( دول بصفة مراقب. 

ما هي أهداف هذه الجمعية بالتحديد؟ 

تتمثل أهداف جمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية 
في اآلتي:

> توفير منتدى للمناقشة والتداول وتبادل اخلبرات وتسهيل 
مجالي  ف��ي  واإلدارة  ال��س��ي��اس��ات  وحت��س��ني  ت��ط��وي��ر  عملية 

الضريبة والزكاة من مختلف جوانبها في الدول األعضاء.
> تعزيز التعاون واملساعدة املتبادلني بني السلطات الضريبية 
األعضاء  وال����دول  العضوية  الكاملة  األع��ض��اء  ال���دول  ف��ي 
الشريكة وتوفير منتدى لتبادل اخلبرات وأفضل املمارسات 

بني األعضاء. 

كيف يتم العمل على تحقيق هذه األهداف؟ 

الضريبية  السلطات  أهداف جمعية  العمل على حتقيق  يتم 
للدول اإلسالمية من خالل اآلتي: 

تتناول  تقنية  وم���ؤمت���رات  س��ن��وي��ة  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د   <
مواضيع لها صلة باهتمامات الدول األعضاء فيما يتعلق 

بالضريبة/الزكاة.
لرفع كفاءة  تدريبية و ورش عمل مشتركة  تنظيم دورات   <

العاملني في اإلدارات الضريبية بالدول األعضاء.
> تبادل الزيارات واخلبرات بني الدول األعضاء باجلمعية، 

من أجل تطوير ورفع كفاءة إدارة األجهزة الضريبية.
> خلق آليات للتنسيق والتعاون مع املنظمات الضريبية الدولية 

لالستفادة من اخلبرات في املجال الضريبي الدولي.
> إجراء البحوث والدراسات في مجال األنظمة والسياسات 
الضريبية وكذلك اإلدارة الضريبية ونشر النتائج ذات األهمية 

بني الدول األعضاء.

كيف يتم اختيار المواضيع للمؤتمرات السنوية، 
وأهميتها  الثامن  المؤتمر  مواضيع  هي  وما 

للدول المشاركة؟ 
السنوية  امل��ؤمت��رات  في  تناقش  التي  املواضيع  اختيار  يتم 
جلمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية بناًء على ترشيح 
من الدول األعضاء خالل املؤمترات السابقة، ويناقش املؤمتر 
جتنب  اتفاقيات  دور   )1( وهما  موضوعني  الثامن  التقني  
االزدواج الضريبي، و )2( منوذج اتفاقية للدول اإلسالمية. 

وتأتي أهمية هذين املوضوعني  للدول املشاركة  للدور الهام 
جداً الذي تلعبه االتفاقيات  في تسهيل حركة رؤوس األموال 

)االستثمارات( واألفراد والسلع بني الدول.
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نوافذ

السعودية تستضيف

المؤتمر التقني الـ 8
لجمعية السلطات الضريبية في الدول اإلسالمية

تأسست جمعية السلطات الضريبية للدول االسالمية في 15 اكتوبر 2003م بمدينة بوتراجيا 
العربية  المملكة  وتستضيف  للجمعية.  الموجهة  المبادئ  توقيع  بموجب  الماليزية 
لجمعية  الثامن  التقني  المؤتمر  2011م  أكتوبر  ا  الموافق  1432/11/3هـ  في  السعودية 

السلطات الضريبية في الدول اإلسالمية.

اهداف المؤتمر  :
> توفير منتدى للمناقشة والتداول وتبادل اخلبرات وتسهيل 
مجالي  ف��ي  واالدارة  السياسات  وحت��س��ن  تطوير  عملية 

الضريبة والزكاة من مختلف جوانبها في الدول االعضاء.
الضريبية  السلطات  ب��ن  وامل��س��اع��دة  التعاون  تعزيز   <

االعضاء  وال��دول  العضوية  الكاملة  االعضاء  ال��دول  في 
ال��ش��ري��ك��ة وت��وف��ي��ر م��ن��ت��دى ل��ت��ب��ادل اخل���ب���رات وافضل 

املمارسات بن االعضاء.
> تقدير الدور الفعال إلدارات الضرائب والزكاة في إنعاش 

التنمية االقتصادية.
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نوافذ

مواضيع المؤتمر :

ويناقش املشاركون في املؤمتر الثامن الذي سيقام بالرياض 
موضوعن هما: 

1- دور اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبي. 
2- منوذج اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي في الدول اإلسالمية.

الدول المشاركة في المؤتمر :

ويشارك في املؤمتر ستة وعشرون )26( دولة هي:
البحرين،  الكويت،  عمان،  قطر،  السعودية،  العربية  اململكة 
مصر،  فلسطن،  اإلم���ارات،  اذريبجان،  تركيا،  أفغانستان، 
جيبوتي، ماليزيا، اندونيسيا، االردن، السنغال، لبنان، تونس، 
السودان، اليمن، املغرب، موريتانيا، طاجكستان، جزر القمر، 

بروناي، باكستان.
وهي:  ودول��ي��ة  اقليمية  منظمات   )3( ثالثة  سيشارك  كما 

التعاون  منظمة  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  مجلس 
العاملية  واألك���ادمي���ي���ة   )OECD( وال��ت��ن��م��ي��ة  االق��ت��ص��ادي 

.)IBFD( للضرائب

المؤتمرات السابقه :

يذكر أن اجلمعيه منذ تاسيسها، نظمت سبعه مؤمترات 
إيران،  )ماليزيا،  في  “بالترتيب”  عقدت  سنويه  فنيه 
ال���س���ودان، املغرب(.  ان��دون��ي��س��ي��ا،  ال��ك��وي��ت،  ب��اك��س��ت��ان، 
وناقشت عدة مواضيع منها: دور الزكاة في تنمية األمة 
باملعامالت عبر  املتعلقة  الضريبية  القضايا  اإلسالمية، 
احلدود، استراتيجيات تعبئة املواد، استخدام تكنولوجيا 
الضريبية،  اإلدارة  حتسن  في  واالت��ص��االت  املعلومات 
إصالح  اإلس��الم��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  األدوات  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة 
لألدوات  الضريبية  واملعاجلة  الضريبية،  السياسات 

املالية الشرعية...
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جمهورية اذربيجان.  1   
اجلمهورية التركية.  2   

اجلمهورية التونسية.  3   
جمهورية الكاميرون.  4   

5      اجلماهيرية العربية الليبية.
6      مملكه البحرين.

7      سلطنة عمان.

الدول االعضاء في جمعية السلطات الضريبية للدول االسالمية :

المراقبون :

اململكه العربيه السعوديه.  1   
اململكه االردنية الهاشميه.  2   

جمهورية اندونيسيا  3   
اجلمهورية االسالمية االيرانية.  4   

جمهورية باكستان االسالمية.  5   
بروناي دار السالم.  6   
جمهورية بنغالديش  7   

جمهورية جيبوتي  8   
جمهورية السنغال.  9   
جمهورية السودان.  10   

جمهورية سيراليون.  11   
جمهورية طاجكستان.  12   

جمهورية العراق.  13   

جمهورية غويانا.  14
دولة قطر  15

جمهورية القمر االحتادية االسالمية.  16
دولة الكويت  17

اجلمهورية اللبنانيه.  18
ماليزيا  19

جمهورية مصر العربيه.  20
اململكه املغربية.  21

اجلمهورية االسالمية املوريتانيه.  22
اجلمهورية اليمنية.  23

دولة فلسطن.  24
دولة االمارات العربيه املتحده.  25

جمهورية افغانستان االسالميه.  26
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مقال

لجمعية سلطات الضرائب
للبلدان اإلسالمية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن تستضيف المؤتمر القادم

لجمعية سلطات الضرائب
للبلدان اإلسالمية

وتعمل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات األردنية على تبادل اخلبرات 
املتبعة  الضريبية  واإلج��راءات  بالتشريعات  واإلحاطة  والتجارب 
عاملياً واالستفادة منها وتقدمي ما لديها من خبرات وجتارب لكافة 
واإلسالمية  العربية  الدول  وباألخص  والصديقة  الشقيقة  الدول 
على  مبنية  متينة  دبلوماسية  بعالقات  األردن  م��ع  ترتبط  التي 

األخ���وة واحمل��ب��ة باإلضافة إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب وخبرات 
اإلخوة واألشقاء األعضاء في اجلمعية في كافة املجاالت الضريبية 
لها  بالتعاون املشترك بني كافة األعضاء وهذه اجلمعية  مؤمنني 

دور كبير في حتقيق األهداف التي تعمل الدائرة لتحقيقها .
ويأتي انعقاد هذا املؤمتر في وقت مازال فيه شبح األزمة املالية 

البلدان  في  الضرائب  سلطات  لجمعية  الثامن  المؤتمر  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  مشاركة  تأتي 
اإلسالمية )ATAIC( الذي يعقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يمثل هيئة 
إسالمية للتعاون المشترك تطبيقًا للسياسة األردنية المستمدة من توجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحسين في االنفتاح والتعاون وتوطيد عالقات المحبة واإلخاء مع كافة دول العالم وباألخص الدول 
العربية واإلسالمية في كافة المجاالت وما كان سعي األردن للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لجمعية 

سلطات الضرائب في البلدان اإلسالمية والذي انعقد  في ماليزيا عام 2003 إال تطبيقًا لتلك السياسة .

موسى املوازرة
مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات األردنية
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العاملية يخيم على اقتصاديات دول العالم عموماً ودول العالم الثالث 
خصوصاً وما لهذه األزمة من آثار على اإليرادات العامة لتلك الدول 
وعلى اإليرادات الضريبية بشكل خاص والتي تتطلب منا جميعاً 
كعاملني في مجال اإلدارة الضريبية في الدول اإلسالمية العمل 
على زيادة التعاون املشترك وعلى تعزيز اإليرادات الضريبية من 
خالل رسم السياسات الضريبية التي تساهم في حتقيق املزيد من 
االجنازات على مستوى التنمية الشاملة لتقوم اإلدارات الضريبية 
مؤكدين  الوطنية  االقتصاديات  وتنمية  دعم  في  الفاعل  بدورها 
على تفعيل الدور الذي تلعبه ضرائب الدخل واملبيعات في مجال 
التنمية االقتصادية ومدى تأثيرها على استقطاب وجذب وتشجيع 
الضريبية  السياسات  أن  كون  واخلارجية  الداخلية  االستثمارات 
بالنسبة  االستثماري  القرار  اتخاذ  في  األث��ر  عظيم  لها  امليسرة 
للمستثمر وكذلك العمل بكافة السبل والوسائل ملكافحة التهرب 
الضريبي من خالل زيادة التنسيق والتعاون وتوقيع اتفاقيات منع 

االزدواج والتهرب الضريبي بني الدول إقليمياً وعاملياً. 
بأن  نؤمن  األردن  في  واملبيعات  الدخل  دائ��رة ضريبة  في  ونحن 
استقطاب  على  تعمل  ال��ت��ي  ه��ي  الناجحة  الضريبية  السياسة 
الضريبية  تشريعاتنا  وان  األجنبية  أو  االستثمارات سواء احمللية 
تعمل على التحفيز واالستقطاب وتقدمي كافة التسهيالت جلذب 
الضريبية  السياسة  أن   كما  واخلارجية  الداخلية  االستثمارات 
املتبعة في الدائرة تسعى إلى إيجاد إستراتيجية تنموية متطورة 
تتبنى خطط مدروسة ، حتقق األهداف املرسومة بكفاءة وفاعلية، 
بحيث يكون العمل ضمن مثلث النمو والتطور واالزدهار، واخلروج 
باقي مؤسسات  م��ع  نعمل  وب��ذل��ك   ، للماضي  ال��رك��ون  دائ���رة  م��ن 
الدولة على ترجمة توجهات القيادة احلكيمة جلعل األردن منوذج 

اقتصادي تنموي يحتذى على مستوى املنطقة والعالم أجمع.  
وتسعى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات في األردن كباقي وزارات 
لتحقيق  ال��ه��اش��م��ي��ة  األردن���ي���ة  اململكة  ف��ي  ال��دول��ة  وم��ؤس��س��ات 
االقتصاد  دع��م  إل��ى  األول��ى  بالدرجة  وتسعى  الوطنية  األه��داف 
من  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وحتقيق  الوطني 
خالل حتسني األوضاع املالية الكلية للخزينة العامة للدولة وتعمل 
الضريبية  اإلج����راءات  لتبسيط  والسبل  الوسائل  بكل  ال��دائ��رة 
الدخل  ضريبة  دائ��رة  وتعد  واملكلفني  املواطنني  على  والتسهيل 
واملبيعات من أكثر الدوائر حتصياًل في اململكة األردنية الهاشمية 
واألعلى مساهمة في إيرادات املوازنة العامة حيث تساهم بأكثر 
من نصف إيرادات الدولة  احمللية وبذلك فهي تعمل على زيادة 
لهم  الطوعية  االستجابة  وزيادة  املكلفني  لدى  الضريبي  االلتزام 
من خالل تنمية وزيادة الوعي الضريبي ورفع مستوى الشفافية 
الضريبي  التهرب  مكافحة  وتفعيل  الضريبية  اخلدمات  وج��ودة 
للمكلفني  الضريبية  االلكترونية  اخلدمات  تقدمي  إلى  باإلضافة 
وتعمل  مباشر  بشكل  الدائرة  مراجعة  عناء  من  عليهم  للتسهيل 
على أساس أن االلتزام الضريبي جزء من االنتماء الوطني وان 
على املواطن واجبات جتاه الوطن وله باملقابل حقوق فالضريبة 
التي يدفعها املواطن تعود عليه كخدمات تعليمية وصحية وزراعية 
متولها  التي  الكثيرة  اخلدمات  من  وغيرها  وأمنية  واجتماعية 

الدولة من عوائد الضرائب.
 وتتعاون الدائرة مع كافة الدول العربية واإلسالمية ومع مختلف 
دول العالم في املجاالت الضريبية وتبادل اخلبرات والتجارب مع 
ملنع  نافذة  اتفاقية   )31( بتوقيع  ذل��ك  تتويج  وق��د مت  ال��دول  تلك 
العالم   دول  من  والعديد  األردن  بني  الضريبي  والتهرب  االزدواج 
مجلس  ل���دول  جماعية  اتفاقية  على  التصديق  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
تاريخه على تسع  العربية والتي تشمل حتى  الوحدة االقتصادية 
والتي ستكون   املوقعة  االتفاقيات  من  العديد  إلى  باإلضافة  دول 
قيد التنفيذ في املستقبل القريب، واألردن عضو في العديد من 
املنظمات والهيئات الضريبية الدولية املختلفة منذ سنوات طويلة 
ويعتز بكونه عضواً مؤسساً في جمعية السلطات الضريبية للدول 
اإلسالمية ويطمح إلى استضافة هذا املؤمتر في العاصمة األردنية 
عمان العام القادم تأكيدا وتعزيزاً للتعاون العربي واإلسالمي مبا 

يخدم مصالح الدول األعضاء .



المفلح خالل استضافته ونائبيه في نادي االقتصادية الصحفي:

المملكة من أوائل الدول التي 
أنشأت جهازًا يعنى بالزكاة

الزكاة  )دافعي  المصلحة  مكلفي  عدد  وصول  والدخل،  الزكاة  مصلحة  عام  مدير  المفلح  إبراهيم  أكد 
تغيير  أو  تالعب  وجود  نافيا  المكلفين،  كبار  من  تأتي  اإليرادات  ومعظم  مكلف،  ألف   450 إلى  والضريبة( 
وصلت  فيما  ريال،  مليار   16.1 الماضي  للعام  المصلحة  إيرادات  بلغت  والضريبة.  الزكاة  دفع  من  تهرب  أو 
اإليرادات منذ بداية العام الحالي حتى اآلن 11.5 مليار ريال، منها 9 مليارات ريال إيرادات زكوية، بمجموع 30 

ألف عملية عن طريق نظام سداد.
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نادي  في  استضافته  خالل  والدخل  الزكاة  مصلحة  مدير  ورأى 
»االقتصادية« الصحفي أخيرا، أن اإليرادات السنوية التي تعلنها 

املصلحة تعكس واقع االقتصاد.
وأوضح املفلح أن نظام جباية الزكاة اجلديد مير مبراحله النهائية 
إلقراره، ووصوله للجنة املالية في مجلس الشورى، الذي رفع منذ 
الوزراء،  مجلس  في  اخلبراء  هيئة  عليه  واطلعت  سنوات،  أرب��ع 

واللجنة الدائمة لإلفتاء ومجلس الشورى.
وأوضح املفلح أن مشروع جباية الزكاة اجلديد بني على دراسات 
من  االستفادة  إل��ى  إضافة  شرعيني،  مبختصني  االستعانة  بعد 
الفتاوى والقرارات الوزارية واملراسيم امللكية السابقة في إعداد 
مالحظات  االعتبار  في  أخذ  أنه  مؤكدا  متكامل،  بشكل  النظام 
اللجان الزكوية الضريبية وجلان االستئناف من جانب اخلالفات 
التي حتصل بني املصلحة واملكلفني، األمر الذي قاد إلى تأطيرها 
وتأصيلها في نظام يعتبر مرجعيا للجميع سواء للمصلحة كجهة 
جانب  إل��ى  كمحكم،  اللجان  أو  للزكاة  كدافع  املكلف  أو  تنفيذية 
إضافة ديوان املظالم كمحكم جديد، لم يكن موجودا في السابق.

وأبان املفلح صعوبة تعديل املادة 11 من النظام الضريبي املتعلقة 
من  تخصم  التي  املدني،  املجتمع  ملؤسسات  الشركات  بتبرعات 
لألنظمة  مخالف  هذا  أن  مؤكدا  أكبر،  لتصبح  الضريبي  الوعاء 

الضريبية الدولية.
في بداية الندوة، أعرب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل والذي 
للعمليات املساندة  العام  العواجي نائب املدير  كان يرافقه صالح 
وفهد اخلراشي نائب املدير العام للبرامج والسياسات، عن شكره 
في  الثانية  للمرة  له  الفرصة  إتاحة  على  »االقتصادية«  جلريدة 

الندوة الدورية لنادي »االقتصادية« الصحفي.
وقال: »نحن فعاًل يسعدنا ويسرنا أن نكون دائماً متواجدين ونحاول 
اإلسالم،  أرك��ان  من  الثالث  الركن  ألنها  املصلحة  رسالة  إيصال 
كذلك إليضاح بعض املفاهيم، ألن هناك خلطا في كثير مما يكتب 
في الصحافة عن آلية جباية الزكاة وكيفية جبايتها على مستوى 
املكلفني  قطاع  مستوى  وعلى  والكتاب  واإلعالميني  الصحافيني 

الذين هم رجال األعمال ومكاتب احملاسبة القانونية«.

التطوير والتحديث
الزكاة  مصلحة  ف��ي  والتحديث  التطوير  م��ش��روع  أن  املفلح  أوض��ح 
والدخل بدأ قبل عدة سنوات، وقطع شوطا وصفه ب� »اجليد« حتى 
اآلن، مشيرا إلى أن أهم نتائج مشروع التطوير والتحديث وهو صدور 
النظام الضريبي للمملكة، الذي يعتبر من أفضل األنظمة على مستوى 
العالم، حيث جاء ترتيب اململكة السابع في ممارسة األعمال الصادر 
عن مؤسسة التمويل الدولية من بني 180 دولة. وقال: »طبعاً أخذنا 
اآلن خمس سنوات،  وع��م��ره  الضريبة،  ف��ي مجال  ج��اء  م��ا  ب��أح��دث 

وأصبح فيه استقرار في التطبيق على مستوى املصلحة واملكلفني«.

جباية الزكاة
ال��دول منذ 60 عاما في عهد  أب��ان املفلح، أن اململكة من أوائ��ل 
امللك عبد العزيز التي أنشأت جهازاً يعنى بالزكاة، مشيرا إلى أن 

املصلحة منذ إنشائها كانت تعتمد على تنظيمها فتاوى ومراسيم 
ملكية أو قرارات وزارية وإدارية.

وأوضح املفلح أن مشروع جباية الزكاة اجلديد بني على دراسات بعد 
الفتاوى  من  االستفادة  إلى  إضافة  شرعيني،  مبختصني  االستعانة 
والقرارات الوزارية واملراسيم امللكية السابقة في إعداد النظام بشكل 
الزكوية  اللجان  مالحظات  االعتبار  في  أخ��ذ  أن��ه  مؤكدا  متكامل، 
التي حتصل بني  الضريبية وجلان االستئناف من جانب اخلالفات 
املصلحة واملكلفني، األمر الذي قاد إلى تأطيرها وتأصيلها في نظام 
يعتبر مرجعيا للجميع سواء للمصلحة كجهة تنفيذية أو املكلف كدافع 
املظالم كمحكم  ديوان  إلى جانب إضافة  اللجان كمحكم،  أو  للزكاة 
املصلحة  أن  إلى  املفلح  ولفت  السابق.  في  موجودا  يكن  لم  جديد، 
رفعت بنظام جباية الزكاة اجلديد منذ أربع سنوات، مؤكدا أنه في 

مراحل متقدمة في اللجنة املالية في مجلس الشورى.
وقال: »نأمل أن يصدر قريباً، ألنه أخذ خطوات ومرر على هيئة 
لدراسة  املعنية  اجلهات  ومبشاركة  ال���وزراء  مجلس  في  اخلبراء 
كبار  وهيئة  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  إلى  إرساله  مت  كما  النظام، 
وللتأكد  الشرعية،  للقواعد  أنه يخضع  باعتبار  العلماء ملراجعته، 
هناك  وكانت  واض��ح،  بشكل  الشرعية  القضايا  يعالج  النظام  أن 
عدة استفسارات من هيئة اخلبراء للجنة الدائمة لإلفتاء، ومتت 
إجابتهم عنها، ووصل اآلن ملجلس الشورى في املراحل املتقدمة، 
اإلجابة  ومتت  النظام  على  املجلس  من  استفسارات  وردتنا  كما 
في  املالية  اللجنة  أعضاء  مع  للجلوس  االستعداد  وأبدينا  عنها، 

املجلس ملزيد من اإليضاح ألي أمور.
وأضاف: استعان مجلس الشورى بخبراء متخصصني في مجال 

الزكاة واحلسابات، لتكون مراجعتهم فنية نظامية.

نظام المصلحة اآللي
عودة للنظام اآللي املطبق في املصلحة، أوضح املفلح، أن املصلحة 
من أوائل اجلهات احلكومية التي بدأت بتطبيق مفهوم احلكومة 
اإللكترونية، عبر نظام آلي زكوي ضريبي، مشيرا إلى أن النظام 
والربط  اإلق��رار  تقدمي  تبدأ من  ثماني وظائف  يتكون من  اآلل��ي 

والفحص واالعتراض والتحصيل وإصدار الشهادة.
وقال: »طبعاً املطورة للنظام شركة فرنسية وهي خبيرة ومطلعة في 
النظام الضريبي، ولله احلمد استطعنا أن نكيفه ليكون نظاما زكويا 

نظام جباية الزكاة الجديد يمر 
بمراحله النهائية في »الشورى« 
وديوان المظالم محكم جديد
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كذلك، فنحن أخذنا حقوق امللكية في حتويل النظام إلى زكوي«.
وأضاف: نحن اآلن في مرحلة متقدمة من النظام اآللي، ومت تطبيقه 
في الفروع الرئيسية في املصلحة، ووصل تطبيقه في فرع الدمام 
اآلن، وإذا مت االنتهاء منه، يكون قد غطينا 95 في املائة من عمل 
املصلحة، باعتبارها الفروع الرئيسية وهي الرياض، جدة، الدمام، 

وإدارة كبار املكلفني، إضافة إلى مكة، الطائف، واألحساء.
وتابع قائال: »كما عملنا على تقنية املعلومات من جانب األنظمة 
اإلدارية، واملتابع يلحظ أن التوظيف أصبح إلكترونيا عن طريق 
اجلهات  بعض  م��ع  عالقتنا  تطوير  مت  كذلك  املصلحة،  موقع 
احلكومية عبر برنامج يسر، ومت توقيع اتفاقية مع قناة التكامل، 
إلى  ونطمح  احلكومية،  اجل��ه��ات  ه��ذه  م��ن  املعلومات  ل��وص��ول 

تعاونها مع املصلحة«.
وأملح املفلح إلى أن املصلحة حتصيل أو جباية أموال الدولة بالشكل 
السليم، مع ارتباطهم بعدة جهات في توثيق املعلومات كاجلمارك 

من بيانات لالستيراد والعقود التي تأتي من وزارة املالية.
وقال: »املكلفون تغيرت مفاهيمهم وأصبحت لديهم ثقافة وثقة 
بعد  مصدر،  من  أكثر  من  تأتي  بياناتنا  أن  وعلموا  باملصلحة، 
أن كانوا يشككون فيها، واإلق��رارات املقدمة من املصلحة تكون 

قريبة من الواقع«.

االزدواج الضريبي
عن اتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول قال املفلح: »لسنوات 
وخالل  ف��رن��س��ا،  م��ع  س��وى  اتفاقية  لها  ليس  واملصلحة  طويلة 
 25 ووقعنا  اتفاقية،   50 على  تفاوضنا  املاضية  القليلة  السنوات 
 20 نحو  منها  النافذ  أن  وأظ��ن  ضريبي،  ازدواج  تفادي  اتفاقية 
تساعد  االتفاقيات  وهذه  متقدمة،  مراحل  في  والبقية  اتفاقية، 
املستثمرين في االستثمار في اخلارج، وكذلك املستثمرين األجانب 

في اململكة، بعدم احتساب الضريبة مرتني إمنا واحدة فقط.
ولفت املفلح إلى مسؤولية املصلحة في حتصيل ضريبة البترول، 
ولدينا إقرارات ل� »أرامكو«، وشركة شيفرن، وأرامكو اخلليج، ولكن 
دائماً حديثنا وتركيزنا على الشركات العادية، كذلك من إيرادات 
املصلحة هي عملية جباية ضربية الزيت، وهي تعتبر دخال سواء 
ضريبة الزيت التي هي 85 في املائة أو ضريبة الغاز وهي 30 في 

املائة، وهي من مهام املصلحة.

مداخالت كتاب »االقتصادية« والضيوف:
تعامالت  ع��ن  معلوماتها  املصلحة  تستقي  كيف  ال��ف��واز:  ف���واز 
املكلفني، هل هم يأتون إليكم، أم تكتفون بالتواصل البيروقراطي؟
املفلح: ال طبعاً النظام يلزم كل مكلف )دافع الزكاة والضريبة( بعد 
انتهاء 120 يوما من السنة املالية أن يقدم إقراره للمصلحة هذا 
هو األساس، ومن تأخر في تقدميها خالل 120 يوما، حتسب عليه 
غرامة في الضريبة، أما الزكاة فال توجد عليها غرامة حتى اآلن، 
لكنه ملزم طبعاً بتقدميها حتى يحصل على شهادة املصلحة، علما 
املبلغ  دفع  ذاتيا حتى  ربطا  وتسمى  آليا،  تتم  العمليات  بأن هذه 
املستحق مبوجب اإلق��رار، وإذا اتضح أن الربط غير سليم فهي 

ملعلومات غير موجودة عن عقود أو استيرادات.
امليداني  الفحص  فيتم  املكلف،  ب��إق��رار  املصلحة  تقتنع  لم  وإذا 

بإرسال فريق لفحص معلومات املكتب.
لدينا في إدارة كبار املكلفني معايير معينة باعتبار أن معظم اإليراد 
يتحقق منهم، وفي كل إدارة لدينا أو فرع أقسام تختص بالفحص 
والربط وإدارة التحصيل وإدارة املراجعة وإدارة خدمات املكلفني، 
عملية  وظيفتها  املكلفني  خدمات  طبعاً  مهمتها.  لها  إدارة  وك��ل 
اآللي  بالنظام  وإدخالها  اإلق���رارات  وتسلم  املكلف  مع  التواصل 

والتسليم اآللي.

تعديل المادة 11
لدي استفسارات، األول: حول نظام الضريبة  محمد اجلديد: 
والدخل، أخيراً هناك دعوات إلعادة النظر في املادة 11 من نظام 
ضريبة الدخل اخلاصة بتبرعات شركات أجنبية ملؤسسات املجتمع 
التبرعات حسب  املدني من جانب املسؤولية االجتماعية، وقيمة 
الضريبي، وهناك دعوة إلعادة  الوعاء  املادة احلالية تخصم من 
يكون هناك  املستحق حتى  املبلغ  إجمالي  من  بأن تخصم  النظر 
دعم مؤسسات  في  الراغبة  األجنبية  للشركات  التحفيز  من  نوع 

املجتمع املدني ومتييزها عن الشركات األخرى، ما رأيك؟
مفصلة  إحصائية  معلومات  على  احل��ص��ول  اآلخ���ر:  االستفسار 
للمصلحة حول الضريبة والزكاة ال جندها في املوقع اإللكتروني 
للمصلحة باستثناء مجلة الزكاة والدخل والتي حتتوي على بعض 
اإلحصاءات املختصرة هل من املمكن مستقباًل من ضمن مشروع 

التطوير إدراج هذه اإلحصاءات في املوقع ونشرها على العامة.
االستفسار الثاني: إيرادات املصلحة على حسب ما نشر في املجلة 
نحو 15.8 مليار ريال لعام 2010 وتقريباً 55 في املائة إيرادات 
زك��وي��ة و45 ف��ي امل��ائ��ة إي����رادات ضريبية ح��اول��ت أن أط��ل��ع على 
اإليرادات الضريبية لكن وجدت الزكوية خالل خمس سنوات، لكن 
لم أجد الضريبية كيف نستطيع احلصول على هذه اإلحصاءات 

بشكل أكثر تفصياًل.
باملسؤولية  املتعلقة   11 امل���ادة  األول  ل��ل��س��ؤال  بالنسبة  امل��ف��ل��ح: 
من  وليس  ال��وع��اء  م��ن  احلسم  الضريبة،  نظام  ف��ي  االجتماعية 
الضريبة نفسها، والنظام املطبق في املصلحة أو النظام الضريبي 
السعودي وكذلك الزكاة أيضاً هو تقريباً النظام املطبق نفسه على 
مستوى العالم، احلسم كمصروف وال يحسم من الضريبة نفسها، 

النظام  من   11 المادة  تعديل 
الضريبي المتعلقة بالمسؤولية 
لألنظمة  مخالفة  االجتماعية 

الضريبية الدولية
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وليس لدينا في اململكة سوى ضريبة شركات البترول والشركات 
األجنبية فقط، بينما الدول األخرى حتصل 5 في املائة ضرائب 
املصلحة موزع على 60  مبيعات ونظافة ودخل وغيرها، ودخل 
في املائة زكاة و40 في املائة ضريبة، ومسألة اقتراح تعديل املادة 
الضرائب  مؤسسات  في  للنظام  مخالفة  تعتبر  النظام  من   11
العاملي، إضافة إلى أن العام املاضي وجهت تسعة مليارات ريال 
مسؤولية  أنها  وأعتقد  ال��زك��اة،  دخ��ل  م��ن  االجتماعي  للضمان 
إلى  مباشرة  الزكوية حتول  املصلحة  إي��رادات  يعني  اجتماعية، 
الضمان االجتماعي، كما تقبل املصلحة أي تبرع سواء زكاة أو 
ضريبة تدفع ملؤسسة خيرية أو مؤسسة مجتمع مدني مرخصة 
وحاصلة على ترخيص من جهة حكومية، حيث يعتبر كمصروف 

سواء كانت زكاة أو ضريبة.
هذه  توفير  على  نعمل  نحن  فعاًل  املصلحة،  إحصائيات  وح��ول 
املعلومات عبر املوقع من خالل تطويره، ونعمل كذلك على إعداد 
دعم  في  ودوره��ا  املصلحة  إجن��ازات  يبرز  إعالمي سنوي  تقرير 
موارد الضمان االجتماعي وبشكل عام تنويع مصادر الدخل من 

اجلانب الضريبي.
وللعلم دخل املصلحة من الزكاة والضريبة زاد خالل عام 2010 
بنسبة 30 في املائة مقارنة بعام 2009، ليصل إلى 16.1 مليار 
املالية  العلم أن األزم��ة  ري��ال، مع  ري��ال بعد أن كان 15.8 مليار 
احلمد  لكن  و2010،   2009 خ��الل  الضريبة  ف��ي  أث��رت  العاملية 
التي مرت  املاضية  األرب��ع  السنوات  إي��رادات املصلحة خالل  لله 
عليها األزمة تعتبر جيدة ومستقرة، والزكاة كانت تنمو والضريبة 

صافي  وعلى  اإلي��راد  على  تعتمد  ألنها  بسيط  بشكل  انخفضت 
الدخل وفي بعض الشركات.

ب��أن جميع م��ا يدفع  إل��ى املكلفني  ن��ح��اول أن نوصل رس��ال��ة  ل��ذا 
للمصلحة يحول إلى الضمان االجتماعي، وذلك من باب الطمأنة، 
وحث املكلفني على دفع الزكاة إلى املصلحة وجميع املبالغ تذهب 

إلى مصارف الزكاة الشرعية التي هي للفقراء واملساكني.

أموال ضائعة
على  تتكرر  مقولة  أسمع  الطريري:  الرحمن  عبد  الدكتور 
فقيراً  وج��دت  ملا  بكاملها  الزكاة  دفعت  لو  مفادها  الناس  ألسنة 
في اململكة، وخالل سماعي حديثكم )املفلح( تذكرت هذه املقولة، 
ينص  كما  املكلف  تعريف  تغير  لو  املكلف، سؤال  وربطها مبفهوم 
عليها  التي حتصل  اإلي���رادات  ستتسع  هل  املصلحة،  نظام  عليه 
أمواال  هناك  أن  أعتقد  املقولة،  ه��ذه  ستحقق  ثم  وم��ن  املصلحة 

مرونتها  من  ستزيد  المصلحة 
وتطويرها واستقطاب الكوادر 

البشرية
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زكوية ضائعة ال تصل إلى املصلحة وال إلى أهلها الذين يجب أن 
تصل إليهم، لذا نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف مفهوم املكلف 

وفق ما نص عليه النظام.
االستفسار اآلخر: أشرت في بداية حديثك إلى أن لديكم نظاما 
ضريبيا متقدما جداً بحيث إن اململكة في هذا النظام الضريبي 
احتلت املرتبة السابعة من بني 180 دولة، هل هو نظام ضريبي 
آلي أم نظام ضريبي تشريعي؟ وإذا كان تشريعيا ما مصدر هذا 

النظام التشريعي؟
نشاط  لها  منشأة  أو  مؤسسة  أي  املكلف  تعريف  طبعاً  املفلح: 
جتاري، ولو مت تغيير هذا املفهوم أصبح على األفراد العاديني أن 

يقدموا للمصلحة إقرارا لدفع الضرائب.
ألف   450 ل�  وصل  اآلن  لدينا  املكلفني  فعدد  للزكاة  بالنسبة  أما 
مكلف، الذين هم قطاع األعمال، وأغلبية اإليرادات العالية تأتي 
من الشركات الكبيرة، والشركات التي لها قوائم مالية وتراجع من 
قبل محاسبني قانونيني فمن الصعب جداً أن يكون هناك تغيير أو 
تالعب، وبالتالي نسبة كبيرة جداً من املبالغ التي تورد للمصلحة 
إيرادات  هي  ري��ال  مليارات  تسعة  أن  إذا حتدثنا  الواقع،  تعكس 

الزكاة من الوعاء الزكوي البالغ 360 مليار ريال.
لذا كيف يحدد املتخصصون واحملاسبون وعاء الزكاة؟

طبعاً نحن نتكلم عن عروض التجارة فقط للمؤسسات والشركات، بعيدا 
لنا  ليس  وه��ذه  البنوك  في  األف��راد  وحسابات  واألسهم  العقارات  عن 

عالقة بها، وعالقتنا بأي مؤسسة لها ترخيص أو سجل جتاري فقط.
املال  رأس  م��ن  حسابها  فيتم  ال��زك��وي  ال��وع��اء  حساب  طريقة  أم��ا 
واالحتياطيات واألرباح واملخصصات وتخصم منها األصول الثابتة، 
وهناك بعض الشركات تكون عندها أصول ثابتة ميكن أن تستغرق 
رأس املال كامال فيظهر صافي الوعاء والفرق الذي ال يضاف وال 
يخصم، وإذا حتدثنا عن 360 مليار ريال كوعاء زكوي للعام املاضي 
فهي تعكس إلى حد كبير واقع االقتصاد السعودي. بالنسبة للنظام 
الضريبي هو النظام الثامن من الناحية التشريعية والتنظيمية، ألن 
النظام السابق في اململكة كان عبارة عن شرائح يبدأ ب� 20 أو 15 
ويصل إلى 45 في املائة إذا كان دخل الشركة 100 ألف تكون ضريبتها 

45 في املائة، ليصل في وقتنا هذا إلى 20 في املائة.
العام احلالي  بداية  منذ  أن��ه  املفلح،  أوض��ح  نظام س��داد،  وح��ول 
منها  ري��ال،  مليار   11.5 املصلحة  إي���رادات  بلغت   6 وحتى شهر 
ري��ال ج��اءت عن طريق نظام س��داد مبجموع 30  تسعة مليارات 

ألف علمية.

الدكتور محمد آل عباس: لدي معلومة أن مصلحة اإلحصاءات 
أجرت دراسة على 25 ألف مؤسسة، وأظهرت أن فائض التشغيل 
لديها أكثر من تريليون ريال )1000 مليار ريال(، لذا بناء على ما 
ذكرته أن إيرادات املصلحة هي 16 مليار ريال من 450 ألف مكلف 
يعني  الذي  األمر  الرقم،  تتفوقوا على هذا  أن  بد عليكم  كان ال 
أن هذه املعلومات ال تعكس واقع االقتصاد لدينا، وما زلت مؤمنا 
شخصيا بحسب تخصصي في املراجعة واحملاسبة بأن املكلفني 
الزكاة بطرق كثيرة أولها وأهمها أنهم يتجهون نحو  يتهربون من 

اجلزاء بالهروب من القوائم املالية، وأعرب مراجع حسابي إلحدى 
للبنك،  وأخرى  للمصلحة  واحدة  ماليتني  قائمتني  قدم  الشركات 
واألول��ى تظهر خسارة واألخ��رى تظهر األرب��اح، لذا سؤالي: كيف 
مالية  ق��وائ��م  بتقدمي  املؤسسات  على  الضغط  املصلحة  تضمن 

مدققة وصحيحة وخالية من التزوير.
واستفسار آخر: ملاذا ال تكون للمصلحة مشاركة في إعداد املعايير 
احملاسبية للشركات املساهمة، والذي على أساسه تبدأ الشركة 

تقييم مصروفاتها وإيراداتها بعلمكم.
املفلح: ما ذكرته أن 450 ألف مكلف لدينا ال تنس أن أغلبيتهم 
بقالة وح��الق، لذا أي مؤسسة حتمل ترخيصا أو سجال جتاريا 
تعتبر مكلفا، وما ذكرته أنت أن 25 ألف مؤسسة تشغيلها تريليون، 

يعتبر أكثر من كبار املكلفني لدينا والبالغ عددهم 2000 شركة.
ونحن حرصاء جدا على إلزام الشركات بتقدمي قوائم مالية، وكان لنا 
دور في مشاركات في مجلس الشورى على أساس هذا الشيء، ونظام 
اجلباية اجلديد املرفوع ملجلس الشورى يحدد إذا وصل رأس املال 

إلى حد معني أن الشركة ملزمة بأنها تقدم قوائم مالية مدققة.
كما نعمل على فكرة مركزية القوائم املالية، باعتبار أن املصلحة 
يفترض أنها هي املرجعية وصوال للقوائم املالية، والتي تصل إلينا 
من املفترض أنها هي نفسها ترسل للبنك، واآلن نبحث مع هيئة 
احملاسبني للوصول آللية لقوائم مالية سلمية وفيها نوع من املركزية 
كأن تكون على موقع املصلحة، أو الشركة، وذات مصدر واحد لكل 

اجلهات الراغبة في احلصول على القائمة املالية للشركة.
أما بخصوص املعايير احملاسبية في الشركات، نحن لدينا مشاركة 
كرأي استشاري، وبدورها، ترسل هيئة احملاسبني للمصلحة املعيار 
ومن خالل اللجان االستشارية تدرسه حتى ال يتعارض مع األنظمة، 

مع إبداء مالحظاتنا عليه.

للسياسات  املصلحة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اخل��راش��ي  ف��ه��د  تعليق: 
والبرامج: بخصوص اإلحصائية الصادرة من مصلحة اإلحصاءات 
التي ص��درت في ع��ام 1430ه����، وج��ود 25 أل��ف مؤسسة فائض 
تشغليها تريليون ريال، هنا أطرح سؤاال هل فعاًل أن هذه اإلحصائية 
ال تشمل شركات البترول أو تتوقع أنها تشملها، هي تشملها وكم 
تتوقع أن يكون فائض التشغيل ل� »أرامكو« وشفرن وشركة أعمال 
وهي  الزكاة،  احتساب  من  مستبعدة  الشركات  هذه  كل  اخلليج، 
األخرى  األجنبية  الشركات  ذل��ك  إل��ى  أض��ف  للضريبة،  تخضع 
كلها شركات ضخمة وفوائضها مبئات املاليني أيضاً تستبعد من 
نظام الزكاة، لذا تخضع إلى نظام آخر فيجب أن نأخذ هذا في 
االعتبار، صحيح أن األرقام أول ما نسمعها تكون مثيرة للتساؤل 
لكن لو تدقق فيها وتالحظها جتد أن فيها جانبا كبيرا أعتقد أن 
75 في املائة من هذا الرقم ميثل املكلفني في الضريبة، وبالتالي 
نرجع إلى الرقم نفسه الذي وصلنا إليه أن ما حتقق من زكاة هو 

شيء عادل.
 700 ل�  البترول  من شركات  الضريبة  إي��رادات  وصلت  عام  قبل 

مليار ريال، وبالتالي تذهب لوزارة املالية.
هناك بعض شركات االستثمار األجنبي تتحايل  أحمد اجلبير: 
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دفع  ع��دم  لتفادي  خاسرة  أنها  تظهر  بحيث  املالية  قوائمها  في 
الضريبة لعدة سنوات وليست لعام واحد، كيف تسيطرون عليها، 
وما اآلليات التي تقوم بها مصلحة الزكاة لكشف هذه الشركات 

املتحايلة؟
إدارات  خمس  ولدينا  إق��رار،  تقدمي  الشركات  تلك  يلزم  املفلح: 
لفحصها، وإذا اكتشفنا حتايله وجبت عليه غرامة 25 في املائة 
كغرامة إخفاء عن كل سنة، وأغلب مكلفي الضرائب حذرين من أي 
تأخير وغرامات إخفاء واملصلحة عندها  لوجود غرامات  جتاوز 
طبعاً اإلمكانية لعملية الكشف والتحقق من فحص احلسابات، لذا 
أعتقد أن عملية التهرب ليست ظاهرة، ولم متر علينا حاالت تذكر 
فيها تهرب، وبالعكس هم حرصاء لديهم 120 يوما فقط لتقدمي 

اإلقرار وبعدها حتسب غرامة تأخير.

مرجعية  بخصوص  تنسيق  هناك  هل  الزغيبي:  الرحمن  عبد 
شرعية للمصلحة في الزكاة، لوجود آراء كثيرة واجتهادات، وإذا 

لم توحد وجد النقد؟
زكاته،  فيما يجب  األمة  اختالفات في علماء  نعم هناك  املفلح: 
ومرجعيتنا في املصلحة اللجنة الدائمة لإلفتاء، وإذا وجد اختالف 
عدنا إلى مفتي عام اململكة، لذا في نظام جباية الزكاة قبل أن 
يرسل ملجلس الشورى مر على اللجنة الدائمة لإلفتاء ومت إبداء 

بعض املالحظات عليه، وعادت اآلن للمجلس.

إلى  زكاته  بتحويل  للمزكي  تسمحون  ال  مل��اذا  احل��زمي:  يوسف 
املصلحة  حول  من شكوك  الناس  يعتري  ملا  اخليرية،  اجلمعيات 
الناس  تهرب  والتي هي في غير محلها، وكل ذلك لضمان عدم 

من دفع الزكاة؟
السعودي  الزكاة  بيت  ملاذا ال تسمى املصلحة  االستفسار اآلخر: 
وبذلك تستقل عن وزارة املالية، ومنها ستحظى مبصداقية حتى 
ال تكون املصلحة جزءا مرتبطا بوزارة املالية، ويكون لديها هامش 
تكون منظمة  أن  إلى  الزكوي  التحصيل  دور  تتعدى  واسع  مرونة 

فاعلة في املجتمع وتلعب أدوارا أكبر من دائرة اجلباية.
ثالثا: االقتصاد السعودي قائم على عوائد البترول، والتي تذهب 
واستثمار،  وأج���ور  روات���ب  ف��ي  املتمثلة  احل��ك��وم��ي،  اإلن��ف��اق  إل��ى 
م��ع وجود  ال��زك��اة،  ف��ي  ليسوا مكلفني  ت��ص��رف وغ��ال��ب��اً  وال��ن��اس 
مديونيات شخصية للبنوك تصل ل� 300 مليار ريال تشمل أربعة 
ماليني مواطن، لذلك املكلفون يأخذون هذا املال غالباً من خالل 
مشروعات حكومية كبيرة جداً وفائض النقد تأخذه البنوك التي 
بلغت اآلن أكثر من تريليون ريال كودائع واجلزء الكبير أيضاً منها 
يتسرب خارج االقتصاد السعودي، لذا نعود للقول وفي أموالكم 
حق للسائل واحملروم، وحق لولي األمر أن يتابع تسرب هذه األموال 
للخارج، وأال ندع هؤالء الناس يتهربون من دفع الزكاة، وأتصور 

أنها مسؤولية دينية واجتماعية كبرى.
استفسار آخر: بالنسبة للزكاة على األراضي البيضاء.. ما آلياتها؟

رد املفلح: الزكاة التي تنفق على اجلمعيات اخليرية وهي مأخوذة 
في االعتبار ولهم احلق، ويعتبر مصروفا للمؤسسة ويحسم سواء 

للزكاة أو الضريبة.
أن  تعرف  كما  املصلحة  واستقاللية  ال��زك��اة  بيت  بخصوص  أم��ا 
شركات  وضريبة  الشركات،  وضريبة  ال��زك��اة  في  تتمثل  مهامنا 
البترول، وصحيح أن املصلحة حتتاج ملرونة أكثر لتطوير العمل، 
مجلس  من  توصيات  وهناك  البشرية،  الكوادر  استقطاب  كذلك 

الشورى واقتراحات في هذا الشأن نأمل أن جتد صدى.
ولدينا  نتابعها  نحن  للخارج،  تهرب  التي  للمليارات  بالنسبة  أما 
إقرار  ت��ق��دم  أن  مؤسسة  ك��ل  على  ينص  وال���ذي   1005 ال��ق��رار 
لالستثمار اخلارجي مهما كان، الزم تصرح على هذا االستثمار 

اخلارجي مهما كانت.
أما بخصوص الزكاة على األراضي البيضاء، تعتبر قضية والتنظيم 
اجلديد لنظام جباية الزكاة قد يقرها لتصبح من مهام املصلحة.

الدكتور يوسف القاسم: ملاذا ال يوجد لدى املصلحة مستشارون 
شرعيون بحيث يتم تطبيق هذه الفتاوى بشكل صحيح؟ يبدو لي أن 
هناك إشكاال في تطبيق الفتوى، واللجنة الدائمة لإلفتاء أوجبت 

الزكاة في الديون التجارية، ما الديون التجارية؟
االستفسار الثاني: جلان الفصل سواء االبتدائية أو االستئنافية 
قليلة والتي ال تتعدى ست جلان ابتدائية وجلنة واحدة استئنافية 
من  كثير  ف��ي  الفصل  أخ��ر  ال���ذي  األم���ر  اململكة،  مستوى  على 

النزاعات الزكوية.
الثالث: ملاذا ال تتحقق املصلحة من وصول أموال الزكاة للمسكني 
واحملتاج، كأن تكون هناك إدارة مستقلة للتأكد من وصولها، وال 
يقف دور املصلحة في جباية األموال فقط وهذا ما أعتقده، لوجود 

حاالت رصدت ملسجلني في وكالة الضمان غير مستحقني؟
رد املفلح: فعال ليس لدينا مستشار شرعي ومرجعيتنا هي اللجنة 
الدائمة لإلفتاء، لكن إن شاء الله متأملني خيرا في النظام اجلديد 
جلباية الزكاة، بأن تنشأ هيئة شرعية في املصلحة، وسيكون دورها 
مساعدا في تفسير بعض الفتاوى، إلى جانب طمأنة املكلفني بأن 

الفتاوى تطبق كما يجب.
أما بالنسبة للجان االعتراض، لدينا ست جلان اعتراض ثالث في 
الرياض واثنتان في جدة، وواحدة في الدمام، ونأمل من النظام 
اجلديد أن تقل القضايا، وال شك إذا شعرنا بوجود احلاجة إلى 
زيادة هذه اللجان سنقترحه وسنزيد، لكن إلى اآلن نشعر إلى حد 

ما بأن جهاز اللجان جيد وليس فيه تعطيل.
االبتدائية  للجان  األساس  املرجع  هي  االستئناف  للجنة  بالنسبة 
ومشكلة من مجلس الوزراء، ومن الصعب إيجاد جلنة أخرى، كأن 

تخرج اللجنة الثانية بقرارات قد تكون مغايرة للجنة األولى.
لكن اجلديد اآلن أن ديوان املظالم أصبح له دور في االستئناف، 
أو  للمكلف  ال��ض��ري��ب��ة  أو  ال���زك���اة  ف���ي  اجل��م��ي��ع س����واء  وم���رج���ع 

للمصلحة.
وحول كيفية حتقق املصلحة من وصول أموال الزكاة ملستحقيها، 
عن  للبحث  آلية  ولديهم  االجتماعي،  الضمان  وك��ال��ة  دور  ه��ذا 
املساكني املتعففني، سواء عن طريق املدارس أو املساجد ولديهم 

انتشار كبير، وأعتقد - إن شاء الله - أنها تصل للمستحقني.

35
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أوروبا.. حضور كبير

في  وثباتها  استقرارها  أثبتت  حيث  أوروب��ا،  في  قويا  انتشارا  اإلسالمية  المصرفية  تشهد 
قوية  تحركات  توجد  حيث  العالمية؛  باألسواق  عصفت  التي  االقتصادية  األزم��ة  خضم 
األوروبية وأمريكا نحو الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي للحد من  الدول  من قبل 

تحركات الفائدة المسؤولة عن تضخم أسعار المواد االستهالكية في العالم.

صناعة التمويل اإلسالمي 
تنطلق نحو العالمية
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مالية  خدمات  يقدم  مصرف  أول  اإلسالمي  بريطانيا  بنك  يعد 
إسالمية في أوروبا عام 2004، ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع 
البريطانية عدة إجراءات  املال  وزارة  اتخذت  بريطانيا، وقد  في 
املصرفي  ال��ن��ظ��ام  ض��م��ن  اإلس��الم��ي��ة  امل���ص���ارف  ع��م��ل  لتسهيل 
البريطاني، وقررت احلكومة إدراج إجراءات تؤسس لنظام قانوني 
بنك  أعلن  كما   ،2007 ميزانية  في  اإلسالمية  املالية  للخدمات 
لويدز تي إس بي، عن بدء تقدمي أكبر خدمة مصرفية في أوروبا 
تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ موجهة للشركات في محاولة 
جلذب رؤوس األموال اإلسالمية، وقام بنك أوف اسكتالند بفتح 
اإلسالمية  املصرفية  خدماته  خاللها  من  ليقدم  إسالمية  نوافذ 
في  األوس��ط  الشرق  منطقة  في  فروعه  أول  افتتاحه  خ��الل  من 
عام  إيطاليا  ف��ي  إس��الم��ي  بنك  أول  فتح  مت  وك��ذل��ك  البحرين، 
2008م. وفي عام 1996 فتح سيتي بنك األمريكي فرعا له في 
البحرين ليقدم اخلدمات املالية اإلسالمية، وسارت على الطريق 
وبعض  واإلجن��ل��ي��زي��ة  الفرنسية  امل��ص��ارف  م��ن  ك��ل  أي��ض��ا  نفسه 
اإلسالمية  املالية  فاخلدمات  األخ��رى،  األوروبية  الدول  مصارف 
بات يقدمها عديد من املصارف الغربية في الوقت احلاضر سواء 
من خالل الفروع املوجودة في األس��واق االسالمية أو من خالل 
نوافذ خاصة موجودة في الدول الغربية تقدم خدمات إسالمية 
لطالبيها، حيث وصلت موجودات املؤسسات املالية اإلسالمية إلى 
ما يزيد على 400 مليار دوالر أمريكي، وهذا الرقم الكبير ليس 
إال نتيجة منطقية للتوجه الواسع في أسواق الدول اإلسالمية نحو 
تقدمي اخلدمات املالية االسالمية من قبل املصارف احمللية وحتى 
قبل املصارف الغربية، فهذا االندماج املالي اإلسالمي في األسواق 
املالية العاملية يدحض حجج من يقول إن النظام املالي اإلسالمي 

ال يتوافق مع نظام العوملة املالية اجلديد.

تزايد الطلب على المصرفية
التي  اإلسالمية  املالية  املعامالت  على  الطلب  تزايد  مع  وتزامنا 
اإلس��الم��ي��ة، سارعت  الشريعة  وأح��ك��ام  واألخ���الق  القيم  ت��راع��ي 

البنوك الغربية لالستفادة من هذه املوجة املتصاعدة شرقا وغربا 
في تكييف خدماتها وتطويع نشاطاتها لتلبية حاجيات العمالء من 
هذه الفئة من اجلمهور وخطب ودها، بهدف استقطاب ما أمكن 
ملعتقداتها  مطابقة  خدمات  عن  تبحث  التي  األم��وال  رؤوس  من 
حيثما  املالية  والنوافذ  الفروع  لذلك  وأنشأت  الدينية،  وقيمها 
كانت هناك حاجة وطلب، مما أسهم في منو املصارف اإلسالمية 
وانتشارها في غير مراكزها التقليدية، حيث أضحى يوجد اليوم 
أحكام  وف��ق  تتعامل  إسالمية  ومؤسسة  بنك   300 على  يزيد  ما 
 500 بني  ما  وتدير  العالم،  في  بلدا   80 من  أكثر  في  الشريعة 
و800 مليار دوالر، وتستقطب اهتمام مزيد من البنوك التقليدية 
املصارف  حققتها  التي  الباهرة  النتائج  أمام  بهرت  التي  الكبرى 
اإلسالمية، وتسعى إلى مواكبة التيار وامتطاء القطار والسعي إلى 

مسك مقوده والتحكم في مسيرته.
التمويل  إلى  ينظرون  الغربيني  املصرفيني  من  عديد  أصبح  لقد 
عمل  وكفرصة  بالتأمل  ج��دي��را  مهما  أم���راً  باعتباره  اإلس��الم��ي 
نادرة من حيث الكفاءة واملردودية، معتبرين املصرفية اإلسالمية 
والتمويل اإلسالمي من أكثر اجلوانب اإليجابية في اإلسالم، بل 
هو اجلانب الذي ميكن للغربيني الدخول في حوار مع املسلمني 

بشأنه والتعرف على الوجه املضيء لإلسالم من خالله.
النظام  إلى ضم  الفرنسي  الشيوخ  املثال دعا مجلس  على سبيل 
املجلس  وق��ال  فرنسا،  في  املصرفي  للنظام  اإلسالمي  املصرفي 
في تقرير أعدته جلنة تعنى بالشؤون املالية في املجلس إن النظام 
املصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة اإلسالمية 

مريح للجميع مسلمني وغير مسلمني. 

المصرفية اإلسالمية والعولمة المالية
إن العوملة املصرفية اإلسالمية هي قدرة املصارف اإلسالمية على 
التعامل في السوق العاملية والثبات أمام األزمات العاصفة، وهذا 
ال يعني التخلي عن السوق احمللية، بل االنتقال بالعمل املصرفي 
اإلسالمي إلى األسواق اإلسالمية والعاملية مع االحتفاظ بالعمل 
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مكانا  لتتبوأ  اإلسالمية  املصرفية  انطلقت  لقد  الوطني.  احمللي 
والعاملي،  التقليدي  التجاري  البنكي  النظام  في  ومشرقاً  مشرفاً 
ممتازة،  نوعية  ونقلة  عالية  وإجن���ازات  كبيرة  جناحات  وحققت 
منتجات  بتصميم  وذل��ك  بثبات،  العوملة  ت��واج��ه  أن  واستطاعت 
للمجتمعني  مناسبة  جديدة  إسالمية  ومصرفية  مالية  وخدمات 
اإلس��الم��ي وال��ع��امل��ي، وك��ذل��ك أوج����دت ص��ي��غ مت��وي��ل واستثمار 
املجتمع  ش��رائ��ح  جلميع  ج��ذاب��ة  إس��الم��ي��ة  مصرفية  وع��م��ل��ي��ات 
اإلسالمي والعاملي، وبالتالي فرضت املصرفية اإلسالمية وجودها 
اإلقليمي والعاملي على الساحة املالية العاملية كي تستطيع مواجهة 

التطورات والتحديات الكبيرة للعوملة.
إن الصناعة املصرفية اإلسالمية حديثة العهد وال يزيد عمرها 
على ثالثني عاما أو أكثر بقليل، إال أنها استطاعت أن تسهم في 
والصحية  واالقتصادية  االستثمارية  املشروعات  ومتويل  التنمية 
والتعليمية والزراعية والصناعية واإلعالمية، واستطاعت أن تقوم 
بدور مميز في استثمار األموال وفقاً للشريعة اإلسالمية وإبعاد 
كثير من أفراد املجتمع اإلسالمي عن التعامل مع البنوك التقليدية 
وتفادي الفوائد البنكية، كما كان للمصارف اإلسالمية دور مهم في 
خدمة املجتمع في متويل األعمال اخليرية كاملساجد واملستشفيات 
واملشروعات السكنية ودور األيتام واملشاريع اخليرية واخلدمات 
أو  التبرعات  أو  الزكاة  طريق  عن  وذل��ك  وغيرها..  االجتماعية 
القروض احلسنة التي متنح من دون فائدة بنكية، كما أن للعوملة 
النشاط  وزي���ادة  االس��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  مثل  إيجابيات  املصرفية 
وتخفيض  احلواجز  إزال��ة  متت  حيث  والعاملي،  احمللي  التجاري 

املستوردة  واخلدمات  للسلع  األسعار  وتقليل  اجلمركية  التعريفة 
التكنولوجيا  على  واحلصول  املستهلك  على  التكاليف  لتخفيف 

احلديثة وزيادة التنافس في مجال تخفيض األسعار.

اهتمام غير إسالمي بالمصرفية
ليس  أوروب��ا  في  اإلسالمي  بالتمويل  االهتمام  أن  اخلبراء  يؤكد 
محصورا في املسلمني فقط، بل هناك وعي متنام من غير املسلمني 
املالية اإلسالمية،  التي تقدمها الصناعة  البديلة  بهذه اخليارات 
وال سيما في قطاع الصكوك، حيث بلغت نسبة إقبال األوروبيني 
السوق  لهذه  العدد اإلجمالي  املئة من  من غير املسلمني 80 في 
باالهتمام،  وجديرة  جديدة  استثمارية  أداة  باعتبارها  احلديثة 
املجال،  ه��ذا  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  من  مزيد  دخ��ول  مع 
وتتجه خدمات هذه البنوك األوروبية الكبرى إلى جذب األموال 
اإلسالمية في دول املشرق ولم تسع حلد اآلن إلى االجتاه مبثل 
هذه اخلدمات إلى الوجود اإلسالمي في أراضيها، وهي مفارقة 
الفتة مقارنة بعدد املسلمني املوجودين في أوروبا وتطلعاتهم إلى 
إن  حيث  الدينية،  معتقداتهم  حتترم  التي  املصرفية  املعامالت 
النظام املالي اإلسالمي أصبح مرغوبا فيه ويحظى باهتمام واسع 

وترحيب كبير في كل األقطار دون استثناء.
األخ��ي��رت��ني خصوصا  السنتني  ف��ي  األوروب��ي��ة  الساحة  وش��ه��دت 
حدة  وتيرته  في  زادت  اإلسالمية  الصيرفة  نحو  حثيثا  تسابقا 
البنوك  عمالقة  م��ن  بعديد  أدت  ال��ت��ي  األخ��ي��رة  امل��ال��ي��ة  األزم���ة 
الرأسمالية إلى االنهيار واإلفالس، في حني لم تطل هذه األزمة 
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املصارف اإلسالمية، ما عزز التنافس الغربي على هذه املصارف 
ومنتجاتها املالية التي أثبتت جناحاتها وكفاءتها في جذب األموال 
خالل  األوروب��ي��ة  البلدان  حفلت  حيث  املستثمرين،  واستقطاب 
السنوات املاضية بزخم إعالمي مفرط حول كل ما يرتبط باملالية 
اإلسالمية ومشتقاتها واملالبسات الكثيرة التي حتيط بها، واحلث 
على دعمها وتطويرها، وإن األغلبية من وسائل اإلعالم األوروبي 
املكتوبة واملرئية، إضافة إلى ما ينشر على مواقع اإلنترنت تصب 
في  ودوره���ا  الظاهرة  ه��ذه  بفوائد  الترحيب  خانة  ف��ي  جميعها 
املتفاقمة في كل  املالية  األزمة  آثار  التخفيف من  املساعدة على 
أرجاء القارة األوروبية، التي حتولت من أزمة مالية بحتة تطاول 
األسواق املالية واملتعاملني فيها إلى أزمة اقتصادية شاملة لم يسلم 

من تداعياتها أي قطاع إنتاجي من قطاعات االقتصاد.

توجه أكاديمي أوروبي نحو  المصرفية اإلسالمية
يبدو مستقبل الصناعة املالية اإلسالمية واعداً، وإن عديدا من 
املصرفيني الغربيني ينظرون إلى التمويل اإلسالمي باعتباره أمراً 
مثار اهتمام، بل رمبا كفرصة عمل، معتبرين املصرفية اإلسالمية 
والتمويل اإلسالمي من أكثر جوانب اإلسالم تسامحاً، بل اجلانب 
الذي ميكن للغربيني الدخول في حوار مع املسلمني بشأنه واالهتمام 
اإلسالمي  االقتصاد  حول  العلمية  والبحوث  الدراسات  بعمل  به 
واملصرفية اإلسالمية؛ بعدما أثبتت هذه األبحاث العلمية جدوى 
اخلاصة  الدراسية  ال���دورات  على  الطلب  وتزايد  االهتمام  ه��ذا 
زمنيا  متخلفة  األوروبية  اجلامعات  وتعد  اإلسالمية،  باملصرفية 

تدريس  في  كبيرة  أشواطا  حققت  التي  األمريكية  نظيراتها  عن 
قضايا االقتصاد اإلسالمي وأنشطة التمويل املرتبطة باملصرفية 
اإلسالمية، وكانت كل من جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا قد 
أوروبا فتعد  أنشأت قسما خاصا باالقتصاد اإلسالمي، أما في 
رائ��دة فعال في هذا املجال، حيث توجد ثالث جامعات  إجنلترا 
جامعات  وهناك  اإلسالمي،  واالستثمار  االقتصاد  فكرة  متبنية 
واملاجستير  الدكتوراه  درج��ة  تعطي  التي  كنت  جامعة  مثل  كثيرة 
جامعة  أيضاً  وهناك  اإلسالمية،  واملراجعة  احملاسبة  قسم  في 
احملاسبة  ف��ي  مسلمني  لغير  م��ؤل��ف��ات  أنتجت  ال��ت��ي  برمنجهام 

واملراجعة في اإلسالم. 

التمويل في أزهى مراحله
التمويل  أن  الغربيني  واملصرفيني  املاليني  اخلبراء  من  عديد  ويرى 
اإلسالمي يعيش اليوم أزهي فتراته وأنه يسير بشكل أفضل من أي 
وقت مضى، وأن النجاح املنتظر للمصارف اإلسالمية يعتمد على قدرة 
املؤسسات اإلسالمية من مصارف وهيئات شرعية ومجامع فقهية 
على مواجهة ما يتوقع من حتديات أخرى قد تظهر في املستقبل، 
وال سيما في ظل هذا العالم املتغير املتجه نحو فتح األسواق وحترير 

اخلدمات واالندماجات الكبيرة واملنافسات احلادة.
ويتوقع املراقبون لتطورات األزمة الراهنة أن تشكل فرصة ذهبية 
للمتخصصني في االقتصاد والتمويل اإلسالمي لإلدالء بدالئهم في 
مسألة إصالح النظام املالي العاملي وبلورة عديد من اإليضاحات 

املفيدة حول تنظيم املؤسسات واألسواق املالية.
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مقال

الشركات متعددة الجنسيات
ومشكلة أسعار التحويل

تواجه الشركات متعددة الجنسيات مشكلة تعدد المبادئ المحاسبية وما يترتب عليها من اختالف 
التي تتم بها  العمالت األجنبية  العديد من  المحاسبية, في ظل وجود  الممارسات واإلجراءات  في 
عملياتها, وذلك ألن القوانين المحاسبية عادة توصف باإلقليمية شأنها شأن القوانين األخرى, حيث 

توجد في كل دولة مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

عبدالرحمن بدر املطيري
إدارة العمليات والشئون الدولية
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في هذه الشركات جتد أن االختالف في املبادئ والسياسات 
 )parent company( األم  الشركة  املتبعة في  احملاسبية 
إلى  ي��ؤدي   )company  subsidiary( التابعة  والشركة 
املتبعة  احملاسبية  األساليب  الختالف  نظراً  متعددة  مشاكل 
عدم  في  تتمثل  األجنبية,  بالعمالت  األنشطة  تسجيل  في 
القياس احملاسبي السليم لألنشطة التي تتم بهذه العمالت 

مما يؤثر بالتالي على دقة القوائم املالية. 
ومن هذه املشاكل على سبيل املثال ال احلصر أسعار التحويل 
)Transfer pricing( التي تتم بني الشركة األم وتوابعها 
هذه  قيام  في   التحويل  أسعار  خطورة  وتكمن  فروعها.  أو 
أسعار  حتديد  في  مختلفة  متغيرات  باستخدام  الشركات 
التحويل والتي  تؤدي  إلى  تخفيض قيمة الدخل اخلاضع 
أو   )Tax Evasion( الضريبي  التهرب  بهدف  للضريبة 
التجنب الضريبي )Tax Avoidance( من خالل استغالل 

الثغرات املوجودة في بعض األنظمة الضريبية. 
باستخدام  الضريبي  العبء  بتقليل  األجنبية  الشركات  تقوم 
مبدأ أسعار التحويل, وذلك من خالل حتويل السلع واخلدمات 
واألرباح من الدول التي تكون فيها معدالت الضريبة عالية 

إلى الدول التي يكون معدل الضريبة فيها أقل. 
لكي  التحويل  أسعار  مفهوم  على  نتعرف  أن  املهم  من  وليكن 

نتجنب خطورة استخدامه  بطريقة غير مشروعة ضريبياً.
للمنتجات  التبادلية  القيمة  التحويل,  أسعار  مبفهوم  يقصد 
واخلدمات والتحويالت النقدية وغيرها مابني الشركة األم التي 

تقيم في دولة وتوابعها أو فروعها التي تقيم في دول أخرى.
ويعتبر قرار تسعير التحويل من أهم القرارات التي تتخذها 
الشركة األم  لكونه يتأثر بالنظم الضريبية السائدة في الدول 
األخرى املضيفة لالستثمار. وتتمثل صعوبة اتخاذ مثل هذا 

القرار لدى الشركة األم في اآلتي: 
> وجود أنواع متعددة من الضرائب والرسوم.

> اختالف معدالت الضرائب والرسوم بني الدول.
> اإلعفاءات الضريبية.

> مشكلة االزدواج الضريبي بني الدول التي ال يوجد بينها 

اتفاقيات لمنع هذا االزدواج.
ومن أهم الطرق املستخدمة في حتديد أسعار التحويل ما يلي:

ربح  ه��ام��ش  إل��ي��ه  م��ض��اف��ًا  الكلية  التكلفة  طريقة   -1
:)Cost Plus(

يتم استخدام هذه الطريقة في حالة عدم توفر سعر السوق, 
لسهولة  الشركات  ب��ني  استخداماً  األك��ث��ر  الطريقة  وتعتبر 
إلى سهولة فهمها من  باإلضافة  الكلية  التكلفة  التحقق من 

جانب إدارة الشركات.
:)Market Price( 2- طريقة سعر السوق

أساس  على  الطريقة  هذه  باستخدام  التحويل  سعر  يحدد 
الطريقة  هذه  وتساعد  اخلدمة.  أو  للمنتج  السوقية  القيمة 
في حتقيق الالمركزية في اتخاذ القرارات, حيث تسمح لكل 

من الشركة األم وتابعاتها باتخاذ القرار املناسب.
:)Negotiable price( 3- طريقة السعر التفاوضي

يتم حتديد السعر وفقا لهذه الطريقة على أساس التوصل إلى 
فروعها.  أو  وتوابعها  الرئيسية  الشركات  بني  عليه  متفق  سعر 
ويشترط لتطبيق هذه الطريقة وجود سوق مفتوحة, حتى يتوفر 
عن  املتاحة  والبيانات  املعلومات  من  املالئم  القدر  للمتفاوضني 
أسعار السوق. إال أنه وبالرغم من الطرق املذكورة أعاله باإلضافة 
إلى طرق أخرى لم نتطرق لها, فإنه حتى اآلن لم يتم التوصل إلى 

سعر حتويل مثالي يناسب كل األطراف ذات العالقة.
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نقطة ساخنة

اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف
على ربط زكوي أجرته المصلحة

اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية المشكلة في يوم اإلثنين الموافق 1429/6/12هـــ وذلك للنظر في 
االستئناف المقدم من )المكلف( على قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى في جدة رقم 

39 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف لعام 2003م.
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وكان قد مثل املصلحة في جلسة االستماع واملناقشة عدد 
من االختصاصيني ولم يحضر املكلف أو من ميثله ولم يقدم 

طلباً بالتأجيل.
وقامت اللجنة بدراسة القرار االبتدائي املستأنف، وما جاء في 
مذكرة االستئناف املقدمة من املكلف، ومراجعة ما مت تقدميه 
على  السارية  والتعليمات  األنظمة  ض��وء  في  مستندات،  من 

النحو التالي:
األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االع��ت��راض  جلنة  أخطرت 
في جدة املكلف بنسخة من قرارها رقم 39 لعام 1427ه� املؤرخ 
ب��ت��اري��خ 2006/12/3م  امل��ك��ل��ف  واس��ت��ل��م��ه  1427/11/4ه��������  ف��ي 
املوافق 1427/11/12ه���، وقدم املكلف استئنافه وقيد لدى هذه 
وأفاد مندوبا  وتاريخ 1427/11/26ه���،  برقم )3/1616(  اللجنة 
امل��ؤرخ في 1429/3/25ه���� بأن املكلف سدد  املصلحة باخلطاب 
2003م  لعام  االب��ت��دائ��ي  ال��ق��رار  مبوجب  عليه  املستحقة  ال��زك��اة 
وتاريخ   741595 رقم  باإليصال  وت��وردت  ري��االً   27.899 البالغة 
1428/6/3ه� وأرفقا مع ذلك خطاب مكتب لالستشارات الزكاة 
الزكاة  س��داد  تضمن  ال��ذي  2007/6/14م  في  امل��ؤرخ  والضريبة 
تتضمن  ول��م  2003م.  لعام  االبتدائي  ال��ق��رار  مبوجب  املستحقة 
لبنود  دق��ي��ق��اً  توضيحاً  املكلف  م��ن  امل��ق��دم��ة  االستئناف  م��ذك��رة 
االستئناف وأسبابها حيث نص استئنافه على ''أنه صدر قرار 39 
لعام 1427ه� بشأن االعتراض املقدم من شركة املكلف على الربط 
الزكوي لعام 2003م وقد اجتمعنا مع اللجنة في 1427/11/4ه� 
وقد طلبت اللجنة بياناً ببند اإلكراميات والهدايا وكشف حساب 
احلساب  كشف  ألن  ونظراً  أسبوعاً  وأمهلتنا  2003م  لعام  البنك 
بتقدمي  قمنا  وق��د  لنا  تقدميه  ف��ي  البنك  ت��أخ��ر  سابقة  ألع���وام 
الطلبات كما طلبتها اللجنة ولكن كان القرار قد صدر لذا نقدم 

عنه  ينوب  من  أو  املكلف  حضور  لعدم  ونظراً  ب��ذل��ك''،  استئنافاً 
جلسة االستماع واملناقشة املنعقدة بتاريخ 1429/3/22ه��� طلبت 
اللجنة من املكتب الذي سدد نيابة عن املكلف املبالغ املستحقة عن 
عام 2003م إبالغ املكلف بضرورة تقدمي مذكرة تفصيلية توضح 
املهلة  انتهت  وقد  لذلك،  ومنحته مهلة  وأسبابها  االستئناف  بنود 

دون أن يقدم أي معلومات بهذا الشأن.
وبرجوع اللجنة للقرار االبتدائي املستأنف تبني لها أنه نص صراحة 
''بناًء على ما تقضي به املادة 26 من  البند )ثالثاً( منه على  في 
القرار الوزاري رقم 340 لعام 1370ه� وتعديالتها من أحقية كل 
من املصلحة واملكلف في االعتراض على القرار االبتدائي بتقدمي 
االستئناف مسبباً إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية خالل 
قبل  املكلف  يقوم  أن  على  القرار  استالم  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
قبول استئنافه بسداد الزكاة املستحقة عليه أو تقدمي ضمان بنكي 
طبقاً لقرار جلنة االعتراض االبتدائية، فإنه يحق لكال الطرفني 
االعتراض على هذا القرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ استالمه''، 
كما تبني لها أن استالم املكلف لقرار اللجنة االبتدائية كان بتاريخ 
1427/11/12ه��� ولم يقم بسداد املبالغ املستحقة عليه مبوجب 
هذا القرار إال بعد نهاية املدة النظامية احملددة لالستئناف كما 
أنه لم يضمن مذكرة االستئناف أي مسببات، وعليه ترى اللجنة 
قرار جلنة  على  )املكلف(  من  املقدم  االستئناف  رفض  باألغلبية 
 )39( رقم  بجدة  األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض 

لعام 1427ه� من الناحية الشكلية.
وقررت اللجنة رفض االستئناف املقدم من املكلف على قرار جلنة 
 )39( رقم  بجدة  األولى  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض 
لعام 1427ه� من الناحية الشكلية، ويكون هذا القرار نهائياً بعد 

تصديق وزير املالية.



التخطيـط واإلعــالم
و مواجهـة األزمـات

والتخطيط  اإلعالم  بقضّية  كبيراً  اهتمامًا  يولون   ، واإلدارة  التخطيط  مجالي  في  المهتمون  بدأ 
في مواجهة األزمات، ألنهم شعروا أنه بإمكانهم فعل شيء حيال األزمات وتحليلها، كما أن علم 
إدارة األزمات، بدأ يظهر نتيجة ألن التطور العلمي، والتكنولوجي قدم وسائل وأدوات للتعامل مع 

األزمات وإدارتها وتحليلها.

44

ادارة وتخطيط



اإلعالم وإدارة األزمات تخاطب وسائل اإلعالم عقول الناس ولذلك 
والثقافة  الوعي  لنشر  احلديثة  واألساليب  الطرق  أه��م  من  تعتبر 
واملعلومة  اخلبر  إيصال  في  كبير  دور  لإلعالم  كما  امل��دارك  وتنمية 
إلي توعية وتنمية وتثقيف  الوعي واملعرفة وهو يهدف  زيادة  بهدف 
وإقناع مختلف فئات اجلماهير باختالف ثقافاتهم ودرجة وعيهم من 
خالل رؤية محددة تدور حول معني محدد يعمل على تزويد اجلماهير 
بأكبر قدر من املعلومات الصحيحة. إن لإلعالم دوراَ مهماً وبارزاً في 
التخفيف من حدة األزمات والكوارث ومن أهم وابرز عناصر اإلعالم 
في التخفيف من حدة األزمات والكوارث هي أن يتم تزويد اجلماهير 
باحلقائق للحد من انتشار الشائعات واألخبار الكاذبة حول األزمة. 
املجتمع مما يساعدهم  أفراد  تنوير  تعمل على  الواضحة  واحلقائق 
باملعلومات  اإلق��ن��اع  طريق  عن  وذل��ك  ع��ام صحيح  رأي  تكوين  على 

واحلقائق القائمة علي الدقة والوضوح.
التخطيط اإلعالمي في األزمات ونظرا الن األزمات والكوارث لها طابع 
املنطلق أصبح  . من هذا  والتحول  التغير  بالسرعة في  خاص يتسم 
التخطيط اإلعالمي في املراحل املبكرة مهما جدا فالوقت عامل مهم 
جدا في مواجهة األزمات لذلك يجب أن يستثمر استثمارا جيدا، وهو 
ميثل أحد العوامل املهمة في جناح اجلهود املبذولة ملواجهة األزمات 
والكوارث هو  األزمات  مواجهة  اإلعالمي في  والتخطيط  والكوارث. 
اجلهود والنشاطات التي متكن من صياغة اخلطط اإلعالمية الالزمة 
علميا وعلى أساس اخلبرة املستمدة من التجارب السابقة للعمل علي 
توعية أفراد املجتمع بالطريقة الصحيحة واملالئمة للتعامل مع األزمات 
والكوارث وذلك باحلد من أثارها السلبية والعمل على احتوائها قبل 

استفحالها وتقليل نسبة اخلسائر الناجتة عنها.
وللتخطيط اإلعالمي أهمية كبري فهو ليس خيارا ميكن أن نأخذ 
به أو نتركه، وذلك ألنه أمر مطلوب وض��روري ألي مجتمع ألنه 
يعمل على حل املشكالت كتالفي خطر األزمات وهو أسلوب العصر 
احلديث فاملجتمع ينفذ أعماله وفق خطط وبرامج محددة آخذة 

الضرورية  االمكانات  ووضع  واحتماالته  املستقبل  احلسبان  في 
األمور  تترك  أن  يعد مجديا  لم  بحيث  االحتماالت  ملواجهة هذه 
السلوب التجربة واخلطأ أو االرجتال . ويتمثل التخطيط في وضع 
وبالتالي  املستقبل  أي وضع في  االفتراضات حول  مجموعة من 
وضع خطة توضح األهداف املطلوب الوصول إلى حتقيقها خالل 
فترة زمنية محددة والتخطيط عملية تتضمن وضع اإلستراجتية 
على  للعمل  املرجوة  اخلطط  وحتديد  األه��داف  وتعيني  املطلوبة 

حتقيقها بالطريقة التي تسمح بتنفيذ القرارات.
أهمية التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات ميكن للتخطيط 
وتشتيت  تقسيم  على  يعمل  أن  جيدا  وامل��دروس  املعد  اإلعالمي 
في  كبيرا  ضعفا  ذل��ك  بعد  ينتج  مم��ا  ل��الزم��ة  املسببة  العناصر 
جتميعها ومن عدم االستفادة من هذا التجمع فاإلعالم له تأثير 
مباشر وفعال في نفس الوقت، ومما يزيد من أهمية التخطيط 
على  املباشر  تأثيره  ه��و  وال��ك��وارث  األزم���ات  ملواجهة  اإلع��الم��ي 

سلوكيات األفراد واجتاهاتهم بهدف إنتاج سلوك مرغوب فيه.
يعمل  األزم���ات  مواجهة  ف��ي  اجليد  غير  اإلع��الم��ي  والتخطيط 
على زيادة استفحال األزمات بدال من القضاء عليها والتخطيط 
علي  تعمل  التي  العشوائية  اإلدارة  في  يتمثل  الفاشل  اإلعالمي 
حتطيم االمكانات والقدرات ويرجع ذلك إلى عدم احترام الهيكل 
واملعلومات  والبيانات  لألوامر  التوجيه  في  والقصور  التنظيمي 
وعدم وجود التنسيق وإشاعة الصراع الداخلي بني األفراد والكيان 
اإلداري للمؤسسة اإلعالمية وبالتالي إحداث عالمة انفصام بني 

مصالح اإلدارة اإلعالمية وبني مصالح العاملني فيها.
ه��ن��اك ق��اع��دة ذه��ب��ي��ة ت��ق��ول: ع��ن��دم��ا يُ��ق��ّدم اخل��ب��ر ب��س��رع��ة فإنه 
يوقف زحف الشائعات واألقاويل، ويهدئ األعصاب في األوساط 
االجتماعية وفيما يتعلق بأهداف السيطرة على األزمة فال تعقيد 
في ذلك ولكن ما هي أبرز هذه األهداف: أوالً: وضع نهاية فورية 
لألزمة، ثانياً: جعل اخلسائر في حدها األدنى، ثالثاً: إعادة الثق�ة.

45
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اتفاقيـة

وقعت حكومتا المملكة وبيالروس 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  بيالروس  جمهورية  وحكومة  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  إن 
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، قد إتفقتا على ما يلي:

المملكة و بيالروس توّقعان اتّفاقيّة 
لتجنّب االزدواج الضريبي
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المادة )1(
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية :

تطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني في إحدى الدولتني 
املتعاقدتني أو في كلتيهما.

المادة )2(
الضرائب التي تشملها االتفاقية :

1- تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس 
احمللية  سلطاتها  أو  متعاقدة  دول��ة  كل  ملصلحة  املفروضة  امل��ال 

بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس املال جميع الضرائب 
املفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس املال، أو على 
على  الضرائب  فيها  مبا  امل��ال  رأس  عناصر  أو  الدخل  عناصر 
املكاسب الناجتة من التصرف في ملكية املمتلكات املنقولة أو غير 
التي  الرواتب  و  األج��ور  مبالغ  إجمالي  على  والضرائب  املنقولة، 

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

خاص هي:
أ( بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:

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

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

- ضريبة الدخل واألرباح.
- ضريبة الدخل على األفراد.

- الضريبة على املمتلكات غير املنقولة.
   )يشار إليها فيما بعد ب� »ضريبة بيالروس »(.

4- تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو 
مشابهة في جوهرها تفرضها أي دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع 
هذه االتفاقية إضافة إلى الضرائب احلالية أو بدالً منها. وتبلغ 
األخرى  السلطة  املتعاقدتني  ال��دول��ت��ني  ف��ي  مختصة  سلطة  ك��ل 

بالتغييرات اجلوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة )3(
تعريفات عامة :

1- ألغراض هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ(  يعني مصطلح » اململكة العربية السعودية » إقليم اململكة العربية 
اإلقليمية  امل��ي��اه  خ��ارج  الواقعة  املناطق  ذل��ك  ويشمل  السعودية 
السعودية على مياهها وقاع بحرها  العربية  اململكة  التي متارس 
السيادة  الطبيعية حقوق  واملوارد  التربة  الواقعة حتت  والطبقات 

والوالية مبقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب( يعني مصطلح »بيالروس » جمهورية بيالروس وعندما يستخدم 
جمهورية  فيه  مت���ارس  ال���ذي  اإلق��ل��ي��م  يعني  اجل��غ��راف��ي  باملعنى 
بيالروس احلقوق السيادية والوالية القضائية مبقتضى قوانينها 

وطبقاً للقانون الدولي.
األخرى«  املتعاقدة  »ال��دول��ة  و  متعاقدة«  »دول��ة  عبارتا  تعني  ج���( 
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اتفاقيـة

اململكة العربية السعودية أو جمهورية بيالروس بحسب ما يقتضيه 
سياق النص.

د( يشمل مصطلح »شخص« أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر 
من األشخاص، مبا في ذلك الدولة أو سلطاتها احمللية.

 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( تعني عبارة »نقل دولي« أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها 
مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ماعدا احلاالت 
تقع  أماكن  بني  فقط  الطائرة  أو  السفينة  تشغيل  فيها  يتم  التي 

داخل الدولة املتعاقدة األخرى.
ح�( 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.
ط( يعني مصطلح »السلطة املختصة«:

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

أو  وال��رس��وم  الضرائب  وزارة   ، ب��ي��الروس  إل��ى  بالنسبة   -2
ممثلها 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 
االتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً لألنظمة الضريبية املطبقة لتلك 
الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً لألنظمة 

األخرى لتلك الدولة.

المادة )4(
الـمقيـم :

1- ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة »مقيم في دولة متعاقدة«
أ( أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب 
سكنه، أو إقامته، أو محل إدارته، أو مكان تسجيله أو أي معيار 

آخر ذي طبيعة مماثلة.
ب( أياً من الدولتني املتعاقدتني أو أياً من مؤسساتها احلكومية أو 

سلطاتها احمللية.
ج�( أي شخص قانوني مؤسس وفقاً ألنظمة دولة متعاقدة ومعفى 

من الضرائب بتلك الدولة وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:
أو  تعليمي،  أو  خيري،  أو  ديني،  لغرض  احلصر  سبيل  على   )1

علمي، أو ثقافي، أو ألغراض اجتماعية مشابهة.
2( أو لتقدمي معاشات أو مزايا أخرى مشابهة ملوظفني.

2-  عندما يكون فرد وفقاً ألحكام الفقرة )1( من هذه املادة مقيماً 
في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:

أ(   يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن 
توافر له سكن دائم في كلتا الدولتني فيعد مقيماً فقط في الدولة 
أوثق  واالقتصادية  الشخصية  فيها عالقاته  تكون  التي  املتعاقدة 

)مركز املصالح احليوية(.
مركز مصاحله  فيها  التي  الدولة  يكن ممكناً حتديد  لم  إذا  ب( 
فيعد  الدولتني،  أي من  دائ��م في  له سكن  يتوافر  لم  أو  احليوية 

مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه املعتاد.
ج�( إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتني أو لم يكن له سكن معتاد 
في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.

د(  إذا اعتبرته كل دولة من الدولتني من مواطنيها أو إذا لم يكن 
مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان املختصتان في الدولتني 

املتعاقدتني املوضوع باالتفاق املشترك.
3-  عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً ألحكام الفقرة )1(، 
في  فقط  مقيماً  يعد  فإنه  املتعاقدتني  الدولتني  كلتا  في  مقيماً 

الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة )5(
المنشـأة الدائمـة:

الدائمة«  »املنشأة  عبارة  تعني  االتفاقية،  هذه  ألغ��راض   -1
املقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع 

كلياً أو جزئياً.
2-  تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« بوجه خاص:

أ( مركز إدارة.
ب( فرع.

ج�( مكتب.
د(  مصنع.
ه�( ورشة.

و(  منجم أو محجر أو أي مكان آخر الستخراج املوارد الطبيعية.
3- تشمل عبارة »املنشأة الدائمة« أيضاً:

أعماالً  أو  تركيب،  أو  أو مشروع جتميع  إنشاء،  أو  بناء  موقع  أ( 
أو  املوقع  هذا  مثل  يستمر  أن  بشرط  لكن  بها،  متعلقة  إشرافية 

املشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب( توفير خدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية من قبل مشروع 
من خالل موظفني أو عاملني آخرين يوظفهم املشروع لهذا الغرض، 
أو  نفسه،  )للمشروع  النوع  ه��ذا  من  األعمال  تستمر  أن  بشرط 
ملشروع مرتبط به( في الدولة ملدة أو مدد تزيد في مجموعها على 

ستة أشهر خالل أي مدة اثني عشر شهراً.
4- على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة، ال تشمل عبارة 

»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 .
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د( االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع 
أو جمع معلومات للمشروع؛

بأي نشاط  القيام  للعمل فقط لغرض  ثابت  ه�( االحتفاظ مبقر 
آخر ذي طبيعة حتضيرية أو مساعدة للمشروع .

النشاطات  من  مزيج  ألي  فقط  للعمل  ثابت  مبقر  االحتفاظ  و( 
أن يكون  )ه���( بشرط  إل��ى  )أ(    الفرعية  الفقرات  امل��ذك��ورة في 
النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناجت عن هذا املزيج له طبيعة 

حتضيرية أو مساعدة.
ز( بيع السلع أو البضائع اململوكة ملشروع واملعروضة في سوق أو 

معرض مؤقت بعد إغالق هذا السوق أو املعرض.
5- على الرغم من أحكام الفقرتني )1( و )2( إذا كان شخص-

الفقرة  عليه  تنطبق  وال��ذي  بوضع مستقل  املتمتع  الوكيل  خالف 
)7( يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة املتعاقدة 
الدولة  في  دائمة  منشأة  لديه  يعتبر  املشروع  هذا  فإن  األخ��رى، 
الشخص  ذل��ك  بها  يقوم  أع��م��ال  بأية  يتعلق  فيما  أوالً  امل��ذك��ورة 
للمشروع، إذا كان لدى هذا الشخص صالحية وميارسها بشكل 
معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باسم املشروع، ما لم تكن هذه 
األعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة )4(، والتي إذا متت 
الثابت  مباشرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال جتعل هذا املقر 

للعمل منشأة دائمة مبقتضى أحكام تلك الفقرة.
6- على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة، فإن مشروع 
املتعاقدة  الدولة  في  دائمة  منشأة  يعد  متعاقدة  دول��ة  في  تأمني 
الدولة  تلك  إقليم  في  التأمني  أقساط  يحّصل  ك��ان  إذا  األخ��رى 

املتعاقدة األخرى أو يؤّمن ضد مخاطر فيها.
الدولة  ف��ي  دائ��م��ة  منشأة  متعاقدة  دول��ة  مل��ش��روع  أن  يعد  ال   -7
املتعاقدة األخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة املتعاقدة 
األخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل 
ه��ؤالء األشخاص  مثل  يعمل  أن  آخ��ر ذي وض��ع مستقل، بشرط 

باألسلوب املعتاد لعملهم.
8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو 
مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة املتعاقدة األخرى، أو 
ت��زاول عماًل في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى )س��واء من خالل 
منشأة دائمة أو غيرها(، فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أياً 

من الشركتني منشأة دائمة للشركة األخرى.

المادة )6(
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.
لها وفقاً  الوارد  املعنى  املنقولة«  »املمتلكات غير  لعبارة  يكون   -2
وعلى  املعنية.  املمتلكات  بها  توجد  التي  املتعاقدة  الدولة  ألنظمة 
أي حال، فإن هذه العبارة تشتمل على امللكية امللحقة باملمتلكات 
غير املنقولة والثروة احليوانية واملعدات املستخدمة في الزراعة 

واستغالل الغابات واحلقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام 
املتعلقة مبلكية األراضي، ويعد أيضاً من املمتلكات غير املنقولة حق 
االنتفاع باملمتلكات غير املنقولة واحلقوق في املدفوعات املتغيرة أو 
الثابتة مقابل االستغالل أو احلق في استغالل الترسبات املعدنية 
والقوارب  السفن  تعد  وال  األخ��رى.  الطبيعية  وامل��وارد  واملصادر 

والطائرات من املمتلكات غير املنقولة.
استخدام  من  الناجت  الدخل  على   )1( الفقرة  أحكام  تطبق   -3
املمتلكات غير املنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغاللها 

بأي شكل آخر.
من  ال��دخ��ل  على   )3( و   )1( الفقرتني  أح��ك��ام  أي��ض��اً  تطبق   -4
املمتلكات غير  الدخل من  املنقولة ملشروع، وعلى  املمتلكات غير 

املنقولة املستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة )7(
أرباح األعمال:

1-  تخضع األرباح العائدة ملشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك 
املتعاقدة  الدولة  في  نشاطاً  املشروع  يباشر  لم  ما  فقط،  الدولة 
األخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر املشروع نشاطاً 
كاملذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح املشروع في 
الدولة املتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي ميكن أن ينسب منها 

إلى تلك املنشأة الدائمة فقط.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة )3(، عندما يباشر مشروع تابع لدولة 
منشأة  طريق  عن  األخ��رى  املتعاقدة  الدولة  في  نشاطاً  متعاقدة 
املنشأة  تلك  أرب��اح  متعاقدة  دول��ة  كل  حت��دد  فيها،  قائمة  دائمة 
الدائمة على أساس األرباح التي يتوقع حتقيقها لو كان مشروعاً 
منفرداً و مستقاًل يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في 
ويتعامل بصفة مستقلة  أو في ظروف مشابهة،  الظروف نفسها 

متاماً مع املشروع الذي ميثل منشأة دائمة له.
املصروفات  بخصم  يسمح  دائمة،  منشأة  أرب��اح  عند حتديد   -3
املتكبدة ألغراض أعمال املنشأة الدائمة، مبا في ذلك املصروفات 
التي  الدولة  تكبدها في  العمومية، سواء مت  واإلداري��ة  التنفيذية 
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 
استخدام  مقابل  أخ��رى،  مدفوعات مماثلة  أو  رس��وم  أو  إت��اوات 
حقوق ب��راءات االختراع أو حقوق أخ��رى، 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 
مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي حتمل من قبل تلك املنشأة 
أو أي من مكاتبه األخرى  الرئيس للمشروع  على حساب املكتب 
مقابل  أخ��رى  أو مدفوعات مماثلة  رس��وم  أو  إت���اوات  على شكل 
استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل 
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اتفاقيـة

عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما عدا 
حالة املشروع املصرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما 
الرئيس للمشروع أو أي من  يتعلق باألموال املقرضة إلى املكتب 

مكاتبه األخرى.
4- 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.
إلى  التي تنسب  الفقرات السابقة، حتدد األرب��اح  5-  ألغ��راض 
املنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك 

سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
6-  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 )8(
النقل البحري والنقل الجوي

1- تخضع األرباح الناجتة 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 
التي يقع فيها ميناء  املتعاقدة  الدولة  في  سفينة فإنه يعد واقعاً 
في  موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا املوطن، فيعد واقعاً 

الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
3- تطبق أحكام الفقرة )1( أيضاً على األرباح الناجتة من املشاركة 

في احتاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة )9(
المشروعات المشتركة

1- عندما:
غير  أو  مباشرة  بصورة  متعاقدة  لدولة  تابع  مشروع  يشارك  أ( 
في  أو  األخ��رى  املتعاقدة  للدولة  تابع  مشروع  إدارة  في  مباشرة 

السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب( أو يشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس 

ماله وفي مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى.
وفي أي من احلالتني، إذا وضعت أو فرضت شروط بني املشروعني 
فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو املالية تختلف عن تلك التي تكون 
بني مشروعني مستقلني عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من املمكن 
قائمة،  الشروط  هذه  تكن  لم  لو  املشروعني  من  أي  يحققها  أن 
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن 

أرباح ذلك املشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها 
للضريبة وفقاً لذلك– أرباح مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى 
مت إخضاعها للضريبة في تلك الدولة األخرى، وكانت هذه األرباح 
كانت  لو  أوالً  املذكورة  للدولة  التابع  للمشروع  ستتحقق  املدرجة 
الشروط بني املشروعني هي الشروط ذاتها التي تكون بني مشاريع 
مستقلة، فعلى الدولة املتعاقدة األخرى –عندئذ- إجراء التعديل 
املناسب على مبلغ الضريبة املفروض على تلك األرب��اح في تلك 
الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعني مراعاة األحكام األخرى 
الدولتني  ف��ي  املختصتان  السلطتان  وت��ت��ش��اور  االت��ف��اق��ي��ة،  ل��ه��ذه 

املتعاقدتني فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة )10(
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 األخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة 
في الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لألرباح ووفقاً 
ألنظمتها، ولكن إذا كان املستلم هو املالك املنتفع بأرباح األسهم 
مقيماً في الدولة املتعاقدة األخرى فإن الضريبة املفروضة يجب 
أرباح األسهم.  )5%( من إجمالي قيمة  باملائة  تتجاوز خمسة  أال 
طريقة  املتعاقدتني  الدولتني  ف��ي  املختصتان  السلطتان  تسوي 

تطبيق هذا القيد باالتفاق املتبادل فيما بينهما.
فيما  للضريبة  الشركة  خضوع  على  الفقرة  هذه  أحكام  تؤثر  ال 

يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.
ف��ي هذه  ه��ي مستخدمة  كما  األس��ه��م«  »أرب���اح  ع��ب��ارة  تعني   -3
املؤسسني  أسهم  أو  التعدين  أسهم  أو  األسهم  من  الدخل  امل��ادة 
أو احلقوق األخرى -التي ال متثل مطالبات ديون- املشاركة في 
األرب��اح، وكذلك الدخل من حقوق املشاركة األخرى التي تخضع 
املعاملة الضريبية مثل الدخل من األسهم مبوجب أنظمة  لنفس 

الدولة املقيمة فيها الشركة املوزعة لألرباح.
املنتفع  املالك  كان  إذا   )2( و   )1( الفقرتني  أحكام  تنطبق  ال   -4
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 
ثابتة فيها، وكانت  األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة 
ملكية األسهم التي دفعت بسببها أرباح األسهم مرتبطة فعلياً بهذه 
املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي 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 
موجودة  ثابتة  قاعدة  أو  دائمة  مبنشأة  فعلياً  ارتباطاً  مرتبطة 
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في تلك الدولة األخرى. كما ال يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح 
الشركة غير املوزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح األسهم املدفوعة 
أو األرباح غير املوزعة متثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخاًل ناشئاً 

في تلك الدولة األخرى.

المادة )11(
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- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين 
للضريبة في الدولة املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً ألنظمتها، لكن 
إذا كان املستلم هو املالك املنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً 
الضريبة  هذه  تتجاوز  ال  أن  فيجب  األخ��رى  املتعاقدة  الدولة  في 
الدخل  مبلغ  إجمالي  م��ن   )%5( باملائة  خمسة  نسبة  امل��ف��روض��ة 
الدولتني  في  املختصتان  السلطتان  تسوي  ال��دي��ن.  مطالبات  من 
املتعاقدتني طريقة تطبيق هذا القيد باالتفاق املتبادل فيما بينهما.

3- تعني عبارة »الدخل من مطالبات الدين« كما هي مستخدمة 
الدين من أي نوع س��واء مت  الدخل من مطالبات  امل��ادة  في هذه 
تأمينها برهن عقاري أم ال وسواء لها احلق في املشاركة بأرباح 
املدين أم ال، وبشكل خاص الدخل من السندات املالية احلكومية، 
وال��س��ن��دات وس��ن��دات ال��دي��ون مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ع��الوات واجلوائز 
املرتبطة مبثل هذه السندات املالية أو السندات أو سندات الديون.    
وال تعد اجلزاءات عن الدفعات املتأخرة دخاًل من مطالبات الدين 

ألغراض هذه املادة.
4- ال تنطبق أحكام الفقرتني )1( و )2( إذا كان املالك املنتفع من 
الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عماًل 
في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات 
تلك  في  ي��ؤدي  أو  فيها،  موجودة  دائمة  منشأة  خ��الل  من  الدين 
الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، 
مرتبطة  الدخل  ه��ذا  مثل  عنها  دف��ع  التي  الدين  مطالبة  وكانت 
فعلياً مبثل هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه 

احلالة، تنطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( وفقاً للحالة.
5-  يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما 
إذا كان  الدولة، ومع ذلك  في تلك  الدافع مقيماً  يكون الشخص 
الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل -سواء كان هذا الشخص 
منشأة  متعاقدة  دولة  في  ميلك  أم ال–  متعاقدة  دولة  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 ناشئ في الدولة التي 

توجد فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- 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 

تنطبق  امل���ادة  ه��ذه  أح��ك��ام  ف��إن  العالقة،  تلك  غياب  ف��ي  املنتفع 
فقط على املبلغ املذكور أخيراً، وفي مثل هذه احلالة، فإن اجلزء 
الزائد من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة 

متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 المادة )12(
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 اإلت��اوات أيضاً للضريبة في 
كان  إذا  لكن  ألنظمتها،  وفقاً  فيها  تنشأ  التي  املتعاقدة  ال��دول��ة 
املستفيد هو املالك املنتفع من اإلتاوات مقيماً في الدولة املتعاقدة 
األخ��رى، فإن هذه الضريبة املفروضة يجب أال تزيد عن عشرة 
السلطتان  تسوي  ل��إت��اوات.  اإلجمالي  املبلغ  من   )%10( باملائة 
القيد  ه��ذا  تطبيق  طريقة  املتعاقدتني  الدولتني  في  املختصتان 

باالتفاق املتبادل فيما بينهما.
املادة  ه��ذه  ف��ي  مستخدم  ه��و  كما  »إت����اوات«  مصطلح  يعني   -3
أو  استعمال  مقابل  تسلمها  يتم  ال��ت��ي  ن��وع  أي  م��ن  امل��دف��وع��ات 
أو فني أو علمي مبا في  أدب��ي  حق استعمال أي حق نشر عمل 
أو  البث اإلذاع��ي  أو أشرطة  أف��الم  أو  السينمائية  ذل��ك األف��الم 
التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو عالمة جتارية، أو تصميم أو 
منوذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معاجلة سرية، أو مقابل استعمال 
أو حق استعمال معدات صناعية، أو جتارية أو علمية مبا في ذلك 
مركبات النقل أو مقابل املعلومات املتعلقة بالتجارب الصناعية، أو 

التجارية أو العلمية.
املنتفع  املالك  كان  إذا   )2( و   )1( الفقرتني  أحكام  تنطبق  ال   -4
الدولة  في  عماًل  وي���زاول  متعاقدة،  دول��ة  في  مقيماً  ب��اإلت��اوات، 
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، وكان احلق أو امللكية 
بهذه املنشأة الدائمة أو  التي تدفع عنها اإلت��اوات مرتبطة فعلياً 
القاعدة الثابتة، في مثل هذه احلالة، تطبق أحكام املادة )7( أو 

)14( وفقاً للحالة.
5- تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في 
تلك الدولة، ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع اإلتاوات، 
دولة  ف��ي  ميلك  ال،  أم  متعاقدة  دول���ة  ف��ي  مقيماً  ك��ان  س���واء 
بها االلتزامات  ثابتة مرتبطاً  أو قاعدة  متعاقدة منشأة دائمة 
التي تدفع عنها تلك اإلت��اوات، وكانت تلك املنشأة الدائمة أو 
تعد  اإلت��اوات، عندها  دفع هذه  تتحمل عبء  الثابتة  القاعدة 
املنشأة  فيها  توجد  التي  الدولة  نشأت في  قد  اإلت��اوات  هذه 

الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يكون مبلغ اإلتاوات -بسبب عالقة خاصة بني اجلهة 
فيما  آخ��ر-  وبني شخص  معاً  بينهما  أو  املنتفع  واملالك  الدافعة 
لها،  مقاباًل  يدفع  التي  املعلومات  أو  أو احلق  باالستخدام  يتعلق 
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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 ألنظمة كل دولة 

متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

المادة )13(
األرباح الرأسمالية

ملكية  نقل  م��ن  متعاقدة  دول���ة  ف��ي  ملقيم  املتحققة  األرب����اح   -1
والواقعة   ،)6( امل��ادة  في  معرفة  هي  كما  منقولة،  غير  ممتلكات 
في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك 

الدولة األخرى.
2- األرباح الناجتة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من 
املمتلكات التجارية ملنشأة دائمة ميتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة 
في الدولة املتعاقدة األخرى أو الناجتة من نقل ملكية ممتلكات 
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة ملقيم من دولة متعاقدة في 
الدولة املتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة مبا 
ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه املنشأة الدائمة )مبفردها أو 
مع كامل املشروع( أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
في  تعمل  ط��ائ��رات  أو  ملكية سفن  نقل  من  الناجتة  األرب���اح   -3
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.
الناجتة من  األرب��اح  فإن   ،)2( الفقرة  الرغم من أحكام  4- على 
باملائة  وعشرين  خمسة  من  أكثر  حصة  متثل  أسهم  ملكية  نقل 
)25%( في رأس مال شركة مقيمة في إحدى الدولتني املتعاقدتني 
تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الشركة ويتعني أن ال 
تزيد الضريبة املفروضة عن خمسة عشر باملائة )15%( من املبلغ 

اإلجمالي لألرباح.
5- األرب��اح الناجتة من نقل ملكية أية ممتلكات غير تلك املشار 
الدولة  في  فقط  للضريبة  تخضع  السابقة  الفقرات  في  إليها 

املتعاقدة التي يقيم فيها ناقل امللكية.

المادة )14(
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 مدة 
إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة املالية املعنية، في هذه 
احلالة فإن مقدار الدخل املتحقق فقط من أنشطة الفرد املؤداة 
الدولة  في  للضريبة  يخضع  أن  يجوز  األخ��رى،  الدولة  تلك  في 
األخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي متت 

في تلك الدولة األخرى.
األنشطة  خ���اص  ب��وج��ه  امل��ه��ن��ي��ة«  »اخل���دم���ات  ع��ب��ارة  تشمل   -2
املستقلة في املجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية أو التربوية أو 
التعليمية وكذلك األنشطة املستقلة التي يزاولها األطباء واحملامون 

واملهندسون واملعماريون وأطباء األسنان واحملاسبون.

المادة )15(
الخدمات الشخصية غير المستقلة

الرواتب  و )19( فإن  و )18(  امل��واد )16(  1- مع مراعاة أحكام 
واألجور واملكافآت املماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة 
- فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما 
لم تتم مزاولتها في الدولة املتعاقدة األخرى، فإذا متت مزاولتها 
في الدولة املتعاقدة األخرى يجوز أن تخضع مثل هذه املكافآت 

املكتسبة للضريبة في تلك الدولة األخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة )1(، فإن املكافآت التي يكتسبها 
مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة 
املتعاقدة األخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة املذكورة أوالً 

في احلالة التالية:
ملدد ال  أو  ملدة  األخ��رى  الدولة  في  املستفيد موجوداً  كان  إذا  أ( 
تتجاوز في مجموعها عن 183 يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً 

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

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

ميلكها صاحب العمل في الدولة األخرى.
3- على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة، فإن املكافآت 
املكتسبة -فيما يتعلق بوظيفة متارس على منت سفينة أو طائرة 
الدولة  في  للضريبة  تخضع  أن  يجوز  ال��دول��ي-  النقل  في  تعمل 

املتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

المادة )16(
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

يكتسبها  التي  املماثلة  واملدفوعات  اإلدارة  أعضاء مجلس  أتعاب 
شركة  إدارة  مجلس  في  عضواً  بصفته  متعاقدة  دول��ة  في  مقيم 
مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في 

تلك الدولة األخرى.
المادة )17(

الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام املادتني )14( و )15(، فإن الدخل الذي 
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أو  املسرح  في  فناناً  -بصفته  متعاقدة  دول��ة  في  مقيم  يكتسبه 
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.
أنشطة  م��ن  متعاقدة  دول��ة  ف��ي  مقيم  يكتسبه  ال��ذي  ال��دخ��ل   -3
ملا ورد في الفقرتني  ميارسها في الدولة املتعاقدة األخرى وفقاً 
املتعاقدة األخرى  الدولة  تلك  الضريبة في  يعفي من   )2( و   )1(
إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة املتعاقدة األخرى مدعومة كلياً 
أو جزئياً بأموال عامة من الدولة املذكورة أوالً أو سلطتها احمللية 
الدولتني  حكومتي  ب��ني  إت��ف��اق  أو  ثقافية  التفاقية  وف��ق��اً  تتم  أو 

املتعاقدتني.

المادة )18(
معاشات التقاعد

فإن معاشات   )19( امل��ادة  )2( من  الفقرة  أحكام  1- مع مراعاة 
دولة  في  ملقيم  تدفع  التي  املماثلة  األخ��رى  واملكافآت  التقاعد 
الدولة  تلك  في  للضريبة  تخضع  سابقة،  وظيفة  مقابل  متعاقدة 

فقط.
التقاعد  معاشات  ف��إن   )1( الفقرة  أح��ك��ام  م��ن  ال��رغ��م  على   -2
واملدفوعات األخرى التي تتم وفقاً لتشريع ضمان إجتماعي بدولة 

متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة )19(
الخدمات الحكومية

- خالف  املشابهة  األخ��رى  واملكافآت  واألج���ور  ال��روات��ب  أ(   -1
معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطاتها احمللية 
أو سلطاتها احمللية،  الدولة  لتلك  أداها  ألي فرد مقابل خدمات 

تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب( ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألج��ور واملكافآت األخرى 
إذا  األخ��رى  املتعاقدة  الدولة  في  فقط  للضريبة  تخضع  املماثلة 
أديت اخلدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد مقيماً في تلك 

الدولة وكذلك:
1( أحد مواطنيها.

هذه  تأدية  لغرض  فقط  الدولة  تلك  في  مقيماً  يصبح  لم  أو   )2
اخلدمات.

2-  أ(   أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، 
دولة متعاقدة أو سلطاتها احمللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها 

لتلك الدولة 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.
3-  تنطبق أحكام املواد )15( و )16( و )17( و )18( على الرواتب 
فيما  التقاعد  ومعاشات  املشابهة  األخ���رى  وامل��ك��اف��آت  واألج���ور 
يتعلق بخدمات مت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو 

سلطاتها احمللية.

المادة )20(
الطالب

حرفي  أو  مهني  متدرب  أو  طالب  يتسلمها  التي  املدفوعات   -1
والذي يكون )أو كان( مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في 
أوالً فقط  املذكورة  الدولة  ويتواجد في  املتعاقدة األخرى  الدولة 
لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه املدفوعات التي تكون لغرض معيشته 
أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن 

تكون هذه املدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
حرفي  أو  مهني  متدرب  أو  طالب  يتسلمها  التي  املدفوعات   -2
مقيماً  متعاقدة  دول��ة  زي��ارة  قبل  مباشرة  ك��ان(  )أو  يكون  وال��ذي 
املتعاقدة  الدولة  يتواجد في  والذي  املتعاقدة األخرى  الدولة  في 
املذكورة أوالً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتي تشكل مكافأة 
أوالً،  امل��ذك��ورة  املتعاقدة  الدولة  في  م��ؤداه  بخدمات  يتعلق  فيما 
اخلدمات  تكون  أن  بشرط  الدولة،  تلك  في  للضريبة  تخضع  ال 

مرتبطة بالتعليم أو التدريب.

المادة )21(
المعلمون والباحثون

1- املكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون )أو كان( مقيماً 
في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة املتعاقدة األخرى أو زيارتها 
بغرض التعليم أو عمل أبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة        أو 
مؤسسة أبحاث علمية أخرى تعترف بها الدولة املتعاقدة األخرى 
واملستلمة فيما يتعلق مبثل هذه األنشطة ال تخضع للضريبة في 
تلك الدولة األخرى ملدة ال تتجاوز سنتني من تاريخ وصوله     إلى 

تلك الدولة.
الدخل من  امل��ادة على  الفقرة )1( من هذه  تنطبق أحكام  2- ال 
البحث إذا ما مت إجراء مثل هذا البحث أساساً للمنفعة اخلاصة 

لشخص معني أو ألشخاص معينني.

المادة )22(
الدخل اآلخر

املواد  تتناولها  لم  والتي  متعاقدة  دولة  ملقيم في  الدخل  بنود   -1
السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط 

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

هذه احلالة، تطبق أحكام املادة )7( أو املادة )14( وفقاً للحالة.

المادة )23(
رأس المال

1- رأس املال املمثل مبمتلكات غير منقولة واملشار إليه في املادة 
)6( و اململوك ملقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة املتعاقدة 

األخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
من  وال��ذي يشكل ج��زءاً  املمثل مبمتلكات منقولة  امل��ال  2- رأس 
ممتلكات نشاط منشأة دائمة ميلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة 
تتعلق  منقولة  مبمتلكات  املمثل  أو  األخ��رى  املتعاقدة  الدولة  في 
بقاعدة ثابتة متوافرة ملقيم في دولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة 
األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع 

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
3- رأس املال املمثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع 
تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي أو املمثل مبمتلكات منقولة 
للضريبة  يخضع  الطائرات،  أو  السفن  هذه  مثل  بتشغيل  تتعلق 
الفعلي  اإلدارة  مقر  فيها  يوجد  التي  املتعاقدة  الدولة  في  فقط 

للمشروع.
م��ال مقيم في دولة  ل��رأس  العناصر األخ��رى  4-  تخضع جميع 

متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة )24(
أساليب إزالة االزدواج الضريبي

1- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخاًل أو امتلك رأس مال 
يجوز -وفقاً ألحكام هذه االتفاقية- أن يخضع للضريبة في الدولة 

املتعاقدة األخرى، عندئذ يتعني على الدولة املذكورة أوالً:
مساوياً  مبلغاً  املقيم  ذلك  دخل  على  الضريبة  من  تخصم  أن  أ( 

لضريبة الدخل املدفوعة في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب( أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك املقيم، مبلغاً مساوياً 

للضريبة على رأس املال املدفوعة في الدولة املتعاقدة األخرى.
اجلزء  ذل��ك  اخلصم  يتجاوز  أن  احلالتني  م��ن  أي  ف��ي  يجوز  وال 
امل��ال، كما هو محتسب قبل  أو ضريبة رأس  الدخل  من ضريبة 
اخلصم، املنسوب وفقاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس املال الذي 

قد يخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى.
إزالة  أساليب  في  ليس  السعودية،  العربية  اململكة  حالة  في   -2
بالنسبة  الزكاة  جباية  نظام  بأحكام  يخل  ما  الضريبي  االزدواج 

للمواطنني السعوديني.

المادة )25(
إجراءات االتفاق المتبادل

1- عندما يتبني لشخص أن إجراءات إحدى الدولتني املتعاقدتني 
أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة ال 
تتفق مع أحكام هذه االتفاقية، ميكنه -بصرف النظر عن وسائل 

املعاجلة املنصوص عليها في األنظمة احمللية لتلك الدولتني- أن 
يعرض قضيته على السلطة املختصة التابعة للدولة املتعاقدة التي 
أول  من  سنوات  ثالث  القضية خالل  عرض  وينبغي  فيها،  يقيم 
إشعار باإلجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة مبا يخالف أحكام 

هذه االتفاقية.
2- يتعني على السلطة املختصة إذا بدا لها أن االعتراض مبرراً، 
وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن 
مع  املتبادل  االت��ف��اق  طريق  ع��ن  القضية  لتسوية  ج��اه��دة  تسعى 
بهدف جتنب فرض  األخ��رى  املتعاقدة  بالدولة  املختصة  السلطة 
الضريبة التي تخالف أحكام هذه االتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم 
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في األنظمة احمللية 

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

في هذه االتفاقية.
4-  يجوز للسلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني أن تتصال 

ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة )26(
تبادل المعلومات

1- يتعني على السلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني تبادل 
املعلومات الضرورية سواًء لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية أو لتنفيذ 
االتفاقية،  تغطيها هذه  التي  بالضرائب  املتعلقة  احمللية  األنظمة 
مادام أن فرض الضريبة تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية. ويتم 
االتفاقية.  )1( من هذه  باملادة  التقيد  دون  املعلومات  تبادل هذه 
سرية  أن��ه��ا  على  املتعاقدة  ال��دول��ة  تتلقاها  معلومة  أي  وتعامل 
عليها  حتصل  التي  املعلومات  بها  تعامل  التي  الطريقة  وبنفس 
وفقاً ألنظمتها احمللية، وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص أو 
السلطات )مبا في ذلك احملاكم واألجهزة اإلدارية( املعنيني بالربط 
التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو حتديد االعتراض  أو التحصيل أو 
التي تغطيها هذه االتفاقية. وال يستخدم  بالضرائب  يتعلق  فيما 
هؤالء األشخاص أو السلطات تلك املعلومات إال لهذه األغراض 
فقط، ويجوز لهم كشف هذه املعلومات في مداوالت محكمة عامة 

أو في أحكام قضائية.
2- ال يجوز بأي حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة )1( مبا 

يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة      مبا يلي:
 أ( تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة أو للممارسات اإلدارية 

في تلك الدولة أو في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب( تقدمي معلومات ال ميكن احلصول عليها مبوجب األنظمة 
الدولة  في  أو  الدولة  تلك  في  املعتادة  اإلداري���ة  التعليمات  أو 

املتعاقدة األخرى.
ج�( تقدمي معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة 
أو  املهنية  أو  التجارية  األس���رار  أو  الصناعة  أو  األع��م��ال  أو 



55

العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً 
للسياسة العامة.

المادة )27(
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الدبلوماسية  ال��ب��ع��ث��ات  ألع��ض��اء  امل��م��ن��وح��ة  امل��ال��ي��ة  االم��ت��ي��ازات 
مبوجب  أو  الدولي  للقانون  العامة  القواعد  مبوجب  والقنصلية 

أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه االتفاقية.

المادة )28(
النفـاذ

1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة املتعاقدة األخرى - عبر القنوات 
لدخول  الالزمة  النظامية  اإلج��راءات  باستكمال   - الدبلوماسية 
منذ  ن��اف��ذة  االتفاقية  ه��ذه  وتصبح  النفاذ.  حيز  االتفاقية  ه��ذه 
اليوم األول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي مت فيه تلقي 

اإلخطار األخير.
2- تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة:

أ( فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع، على مبالغ الدخل 
املدفوعة في أو بعد اليوم األول من شهر يناير من السنة امليالدية 

التي تلي تاريخ  دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
ب( فيما يتعلق بالضرائب األخرى، عن السنوات الضريبية التي 
تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير من السنة امليالدية التي 

تلي التاريخ الذي تصبح فيه االتفاقية نافذة.

المادة )29(
اإلنهاء

1- تظل هذه االتفاقية نافذة املفعول ملدة غير محدودة ويجوز ألي 
القنوات  خ��الل  من  االتفاقية  ه��ذه  إنهاء  املتعاقدتني  الدولتني  من 
املتعاقدة  للدولة  اإلنهاء  بطلب  إشعار خطي  بواسطة  الدبلوماسية 
األخرى في موعد ال يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميالدية تبدأ بعد 
مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.

2- في حالة تطبيق هذه االتفاقية للمرة األخيرة:
أ( فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع، على مبالغ الدخل 
إشعار  تقدمي  فيها  مت  التي  امليالدية  السنة  نهاية  بعد  املدفوعة 

إنهاء االتفاقية
الضريبية  السنوات  عن  األخ��رى  بالضرائب  يتعلق  فيما  ب( 
التي تبدأ بعد نهاية السنة امليالدية التي مت فيها تقدمي إشعار 

إنهاء االتفاقية.
لذلك قام املوقعان أدناه املفوضان حسب األصول، بتوقيع  إثباتاً 

هذه االتفاقية.
حررت في منسك بتاريخ 27 رجب 1430ه� املوافق 20 يولية 2009م 
واإلجنليزية،  والروسية  العربية  باللغات  أصليتني  نسختني  من 
في  االخ��ت��الف  ح��ال  وف��ي  احلجية،  متساوية  النصوص  وجميع 

التفسير يعتد بالنص اإلجنليزي.
وزي��ر  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  عن  االتفاقية  وقع  وقد 

حكومة  وع��ن  العساف  عبدالعزيز  بن  إبراهيم  الدكتور  املالي���ة 
جمهورية بيالروس وزي���ر الضرائب والرسوم السيد آن��ا ديك���و.

 بـروتـوكـول

اململكة  حكومة  بني  االتفاقية  توقيع  فيها  مت  التي  اللحظة  في 
االزدواج  لتجنب  بيالروس  جمهورية  وحكومة  السعودية  العربية 
الضريبي وملنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 
اإلضافية  األحكام  أدن��اه على  املوقعان  واف��ق   ، امل��ال  رأس  وعلى 

اآلتية التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية.
1- يعني مصطلح »رأس املال« املمتلكات في حالة بيالروس.

2- تعني عبارة »مركز اإلدارة الفعلي« املكان الذي تتم فيه فعلياً 
اتخاذ  فيه  يتم  ال��ذي  املكان  أو  عليها  والسيطرة  الشركة  إدارة 
الضرورية  املهمة  السياسات  بشأن  مستوى  أعلى  على  القرارات 

إلدارة الشركة.
أو غرفة،  ثابت، مثل مكتب،  ثابتة« مقر  »قاعدة  تعني عبارة   -3
يتم من خالله التنفيذ الكلي أو اجلزئي لنشاط فرد يؤدي خدمات 

شخصية مستقلة.
4- إضافة لفقرة )2( من املادة )6(

املفهوم أنه حتى يتم تطبيق تغييرات مناسبة )كافية( في القرارات 
التشريعية في بيالروس فإن عبارة »ممتلكات غير منقولة« طبقاً 
لتعريفها في الفقرة )2( من املادة )6( من هذه االتفاقية تطبقها 
ب��ي��الروس  فقط ف��ي اجل���زء ال���ذي ت��وج��د فيه ه��ذه ال��ع��ب��ارة في 

أنظمتها.
5- إضافة ملادة )7(

أ( تشمل عبارة »أرباح األعمال« دون االقتصار على ذلك، الدخل 
)البنكية(  املصرفية  واألع��م��ال  والتجارة  التصنيع  من  املكتسب 
وتأجير  اخل��دم��ات  وتوفير  الداخلي،  النقل  وعمليات  والتأمني 
هذه  مثل  تشمل  وال  امللموسة.  الشخصية  املنقولة  املمتلكات 
يؤديها  أو  موظفاً  بصفته  فرد  يؤديها  شخصية  خدمات  العبارة 

بصفة مستقلة.
ب( ال تشمل أرب��اح األع��م��ال، أرب��اح مشروع دول��ة متعاقدة التي 
يحققها من تصدير بضائع للدولة املتعاقدة األخرى، وال تخضع 
للضريبة إذا كانت مثل هذه األرباح لم تكتسب من خالل منشأة 
دائمة. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى متارس في 
الدولة املتعاقدة األخرى فإن الدخل املكتسب من مثل هذه األنشطة 
يخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى        إذا اعتبرت 

متارس من خالل منشأة دائمة طبقاً للمادة )5( من االتفاقية.
6-  الدخل حسب ما نص عليه في املادتني )10( و )11( والفقرة 
)4( من املادة )13( والذي حتققه حكومة اململكة العربية السعودية 
بيالروس  جمهورية  وحكومة  السعودي  العربي  النقد  ومؤسسة 
الكيانات  أو  وامل��ؤس��س��ات  ب��ي��الروس  جلمهورية  الوطني  والبنك 
املالية اململوكة كلياً من أي من الدولتني املتعاقدتني وفقاً ملا يتحدد 
يعفى من  املتعاقدتني  الدولتني  املذكرات بني حكومتي  تبادل  في 

الضريبة في تلك الدولة األخرى.



سامسونج تعرض شاشات 
شفافة يمكن طيها

جاغوار أسرع كومبيوتر في العالم
تُوج كومبيتور اميركي أسمه جاغوار Jaguar أسرع كومبيوتر في 
العالم بعدما أثبت انه ينجز من العمليات احلسابية في يوم واحد 

ما ينجزه الكومبيوتر االعتيادي في مئة عام.
يعمل الكومبيوتر جاغوار في مختبر اوك ريج الوطني بوالية تنيسي 
وهو من انتاج شركة كراي. وبحسب التقرير الذي يصدر كل عامني 
عن اكبر خمسمئة كومبيوتر فائقة السرعة في العالم فان سرعة 
البيتافلوب  الثانية   في  بيتافلوف   1.75 تبلغ  القصوى  ج��اغ��وار 

petaflop يساوي 1000 ترليون عملية حسابية.

دوالر  مليون   120 بناؤه  كلف  الذي  الكومبيوتر جاغوار  ويُستخدم 
حملاكاة انفجار النجوم وتدفق اليورانيوم من منشآت اخلزن القدمية 

وآثار التغير املناخي الى جانب مهمات علمية أخرى.
نُشرت قائمة الكومبيوترات اخلمسمئة األسرع في املؤمتر الدولي 
املانيا  في  هامبورغ  مدينة  في  ُعقد  الذي  اخلارقة  للكومبيوترات 
مؤخرا.  وتبني القائمة ان نحو نصف هذه الكومبيوترات تعمل في 
الواليات املتحدة. ولكن الصني التي أعلنت نيتها في تصنيع أسرع 

كومبيوتر في العالم لديها اآلن 24 كومبيوترا على هذه القائمة.

العلمي صورة تلك الشاشات الشفافة  نشاهد عادًة في أفالم اخليال 
اخليال  مؤلفو  ي��راه  كما  املستقبل  هو  كان هذا  إن  لكن  للطي،  القابلة 
العلمي فقد بدأ هذا املستقبل بالفعل. حيث كشفت شركة سامسوجن 

عن منوذج أولي لشاشة بالستيكية شفافة ميكن طيها.
بتقنية  وتعمل   480×840 ب��ج��ودة  إن��ش   4.5 الشاشة  ه��ذه  حجم  يبلغ 
التلفاز  شاشات  في  لالستخدام  تطويرها  مت  تقنية  وه��ي   ،AMOLED
وأجهزة املوبايل وتعتمد على غشاء رقيق من مادة ميكنها التوهج ضوئياً.

 Media ما تشاهدونه في هذه الصور هو جهاز مشغل وسائط متعددة
تلك  إم��ك��ان��ي��ات  الس��ت��ع��راض  س��ام��س��وجن  ش��رك��ة  استخدمته   Player
الشاشة  ه��ذه  ستنتج  أنها  سامسوجن  شركة  تقول  حيث  التكنولوجيا، 

الستخدامها في أجهزة املوبايل وأجهزة الكومبيوتر اللوحية.
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كل جديد



طائرة تحليق في األجواء 
لخمس سنوات متواصلة

والتي  العجيب  الشكل  ذات  الطائرة  ال��ذي حملته  االس��م  هو  األوديسا 
ميكنها الطيران والتحليق في األجواء خلمس سنوات متواصلة دون ان 

تلمس سطح األرض.
قبل شركة  م��ن  ط��ي��ار مت تصميمها  ب���دون  ال��ت��ي حتلق  ال��ط��ائ��رة  ه��ذه 
Aurora Flight Sciences األمريكية، وقد مت جتهيزها ألغراض 
البحث العلمي واالتصاالت ودراسة املناخ، وميكنها الطيران ألرتفاع يبلغ 
نحو 27 الف قدم، وقد جهزت بعدد كبير من ألواح الطاقة الشمسية 
التي تعمل على حتويل ضوء الشمس الى طاقة كهربائية تكفي لتشغيلها 

على مدار الساعة.

النظارات ثالثية األبعاد.. معركة تكنولوجية جديدة
ان التكنولوجيا ثالثية االبعاد عادت بقوة، مع إطالق شركة »ريال 
هذه  وتستخدم  »افاتار«،  فيلم  لعرض  نظارة  ماليني  الربعة  دي« 

الشركة مع شركة »مستر اميدج« تقنية االستقطاب.
وقدمت »مختبرات دولبي« نظارة تفرق بني ترددات االلوان احلمراء 
واخلضراء والزرقاء. أما النظارات اخلاصة بشركة »اكس بان دي« 

فقد زودت ببطارية تسمح بالرؤية بكل عني بطريقة متناوبة.
وبعيدا عن االسعار املختلفة للحلول ثالثية االبعاد اخلاصة بهذه 
الشركات، فان التحدي الذي يظهر األن أمام هذه التكنولوجيا يتمثل 

في حاجة كل نوع الى نظام عرض خاص في أدوار العرض.
دار  آالف  خمسة  ف��ي  تتواجد  نظاراتها  ان  دي«  »ري���ال  وت��ؤك��د 
ألفي  انها تستحوذ على  بان دي«  »اكس  تؤكد  عرض، في حني 
صالة عرض في العالم، في حني تتواجد »دولبي« في نحو 2200 

دار عرض سينمائي.
تواجه  التي  التحديات  والتطهير ضمن  النظافة  عملية  تعد  كما 
مصنعي النظارات ودور العرض، نظرا لتعدد مستخدميها في ظل 

.A انتشار األمراض املعدية مثل انفلونزا

57



58

استراحة

واألزه��ار ملجرد شكلها اجلميل،  ال��ورد  يشتري  الناس  من  الكثير 
أو للتعبير عن احلب أو عن معاني أخرى بحسب لون األزهار أو 
الورود. إال أن احلقيقة األخرى عن هذه النباتات اجلميلة أنها ذات 

مفعول قوي في التأثير على مزاج البشر.
أثبتت األبحاث العلمية أن لرائحة الورد مفعوال قوي يؤثر على مزاج 
املرأة والرجل ، إال أن التأثير يختلف في قوته بحسب نوع الزهرة 

واختالف رائحتها وإليك اآلن بعض هذه األنواع وفوائدها:
> الزنبق الزهري والنرجس البري األصفر يساعدان على حتسني 

الشعور بعد يوم شاق من ضغط العمل.  
> رؤية األزهار املتفتحة تساعد في قدرة اإلنسان على حتمل األلم.

> الروائح العطرية ذات مفعول في تخفيف احلزن والتنفيس 
عن الغضب.

حيوان ال يشرب الماء
كل شئ في هذه احلياة يحتاج للماء للبقاء حيا ولكن اكتشف العلماء 

حيوانا ال يشرب املاء واألدهى من ذلك أنه اذا شرب املاء ميوت.
هذا احليوان الذي اليشرب املاء هو الكنغر البري يعيش في صحراء 

أستراليا ال يشرب املاء اطالقا مع أنه يعيش في الصحراء.
عندما درسوا هذا احليوان وجدوا أنه باإلضافه جلهازه الهضمي 
والتنفسي يوجد لديه مصنع لتركيب املاء، يأكل هذااحليوان نوع من 
فيها  ليست  )جافة جدا(  احلبوب  بيئته هذه  في  موجودة  احلبوب 
 H قطيرة ماء بعد هضمها في اجلهاز الهضمي تنتج غاز الهيدروجني
 H2O وكلنا نعرف أن املاء مكون من ذرتي هيدروجني وذرة أكسجني
وهو يحصل على األكسجني من الهواء فيقوم مصنع املياه الداخلي 
بتركيب ذرتني من الهيدروجني الناجتة من اجلهاز الهضمي و ذرة من 

األكسجني الناجتة من اجلهاز التنفسي ويكون املاء داخليا.

تأثير الزهور على المزاج
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أن  واملثير  ج���اري!!  ونهر  داخله  كبيرة  غابة  على  يحتوي  الكهف 
الرطوبة داخل الكهف عالية لدرجة أن تكثف بخار املاء يؤدي إلى 
ل�4  الكهف  طول  يصل  الكهف،  في سماء  السحب  يشبه  ما  تكون 
حوالي  ارتفاعه  يبلغ  بينما  متر   100 حلوالي  وعرضه  كيلومترات 
240 متر، ويعتبر هذا الكهف واحداً من شبكة كهوف يصل عددها 

ل�150 كهف هي املكتشفة حتى اآلن!!

أن  إال  الكهوف  الرغم من ضخامة حجم هذه  أنه وعلى  والغريب 
مستكشفيها يقولون أنك ال تنتبه إليها إال إن كنت أمامها مباشرًة!!
كه بانغ  مت اكتشاف هذا الكهف املدهش في حديقة فونك نها – 
الوطنية في فيتنام، وهي أحد مواقع التراث اإلنساني العاملي ملنظمة 
اليونيسكو، وتقع في شمال وسط فيتنام على بعد حوالي 500 كم 

جنوب العاصمة هانوي

أكبر كهف في العالم 

تنمو  قال األحنف بن قيس )إن عجبت لشيء فعجبي لرجال   <
أجسامهم وتصغر عقولهم. 
احلق كالزيت يطفو دائما.   <

احلقيقة مثل النحلة حتمل في جوفها العسل وفي ذنبها اإلبرة.   <
يسخر من اجلروح كل من ال يعرف األلم.   <

ملاذا اخلوف والشمس ال تظلم في ناحية إال وتضيء في   <
ناحية أخرى ؟ 

مهما قدمت للذئب من طعام فانه يظل يحن إلى الغابة.   <
إذا سئل غيرك فال جتب فان ذلك استخفاف بالسائل واملسئول.   <
قال أفالطون )من يأبى اليوم قبول النصيحة التي التكلفه شيئا   <

فسوف يضطر في الغد إلى شراء األسف بأغلى سعر(. 
إذا لم يكن املال خادمك صار سيدك.  <

أقوال مأثورة
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collaborating with bilateral and multilateral 
agencies and generally facilitating work that 
provides research facilities in the field of tax 
and/or zakat administration;

5. Carrying out functions related to overall 
improvement of the capabilities of tax and/
or  zakat administration through functional 
cooperation between and among Member 
Countries;

6. Keeping abreast with all Member Countries 
as well as with activities of regional tax 
associations;

7. Creating mechanisms to coordinate and 
cooperate with related international tax 
organisations in order to benefit from their 
experiences in international taxation; 

8. Exchange of visits and expertise among Member 
Countries  to develop and improve the efficiency 
of the administration of tax organisations; and

9. Conducting research and studies in the field 
of tax systems and policies as well as tax 
administration and disseminate the relevant 
outcomes to Member Countries.

ATAIC’s Annual Technical Conference

AS indicated, ATAIC holds its annual technical 
conference on a rotation basis among members in 
order to exchange ideas and experiences in tax and/
or zakat related issues among member countries. 
The past seven conferences were held in Malaysia, 
Iran, Pakistan, Kuwait, Indonesia, Sudan and 
Morocco. 
Each conference has usually not less than two 
topics to address. Member counties are informed in 
advance of the topics to prepare papers to present 
during the conference. Among topics addressed 
in past conferences are the following: The role of 
Zakat in the development of Muslim Oummah; 
Improvement of tax administration towards better 
services to taxpayers; Value-Added tax; Promotion 
of voluntary compliance; The use of information 
technology in improvement of tax administration; 
Strategies for resource mobilization; and Tax 
audit. The current 8th  conference in the Kingdom 
shall also address two topics: (1) the role of double 
taxation treaties and (2)a model of double taxation 
treaties for Islamic countries. 
The topics of the current conference are important 

in order to build and improve the Islamic countries’ 
capabilities and knowledge in tax treaties. In 
addition to other benefits, Tax treaties encourage 
cross-border movement of capital, goods and 
people needed for Islamic countries.
As noticed, the topics of the annual conferences 
are very important functions for any tax 
administration. In its papers, each country reflects 
its knowledge and experience in the subject matter 
which will be shared with participating countries. 
This exchange of knowledge and experience will 
help transfer of expertise and knowledge among 
different countries, leading to improvement in tax 
administrations. This important data base of topics 
and related work-papers shall expand as time 
passes and more topics are addressed.

A Good Tax Administration is a Necessity

As a matter of fact, it is necessary for any country to 
have an effective and efficient tax administration. 
Good tax policies and tax laws require good tax 
administrations to implement them – the tax law is 
as good as its administration-. 

A tax administration must always seek to 
modernize its operations and qualify its staff to 
be always as effective and efficient as possible. 
It must perform in a way that sets a good 
example for others. It is very important for the 
citizens to realise that their tax administration 
performs very well. Such realization improves 
voluntary compliance by taxpayers, an objective 
all tax administrations in the world strive to 
accomplish. In addition, Voluntary compliance is 
enhanced when the compliance cost is bearable; 
in general the less compliance burdens the more 
voluntary compliance. The more modernized a tax 
administration is, the more capabilities it has to 
lessen the compliance burdens on taxpayers.      

ATAIC Helps have Good Tax Administrations

It very clear that ATAIC and its conferences effect 
this useful exchange of expertise and knowledge 
among tax administrations of Islamic countries, 
address important topics that are crucial to any 
modern tax administration, and, as a result, help 
improve the tax administrations’ capabilities.  We 
hope that the outcomes of Riyadh conference meet 
the expectations.
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Window

of Senegal, Republic of Sierra Leone, Republic of 
Sudan, Republic of Tajikistan, Republic of Yemen, 
and United Arab Emirates. 
And the observers are the following states: Republic 
of Azerbaijan, Kingdom of Bahrain, Republic of 
Cameroon, Libya, Sultanate of Oman, Republic of 
Tunisia, Republic of Turkey. 

ATAIC’s Objectives and Activities

The purposes and objectives of ATAIC are as 
follows: 

a. Provide a forum to discuss, deliberate, share 
experiences and facilitate the development 
and improvement of tax and/or zakat policies 
and administrations in all their aspects within 
Member Countries;

b. Foster mutual cooperation and assistance among 
the Tax Authorities in Member and Associate 
Member Countries and provide a forum for 

the exchange of experiences and best practices 
among Members;

c. Recognize the important role of tax and zakat 
administration in the promotion of economic 
development.

The above purposes and objectives are 
accomplished through the following activties: 

1. Organizing and convening Technical 
Conferences in tax and/or zakat related issues 
for the exchange of ideas and experiences. The 
Technical Conference is to be held on a rotation 
basis among members;

2. Organizing seminars, workshops and training 
courses on aspects of tax and/or zakat 
administration related issues;

3. Collecting, analyzing and disseminating 
legislative and administrative information on 
tax and/or zakat;

4. Providing direct technical assistance or 
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The Custodian of the Two Holy Mosques has 
directed to host the conference

The Custodian of the Two Holy Mosques, King 
Abdullah bin Abdulaziz, has directed to host the 
8th Technical Conference of the Association of 
Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC)
in the Kingdom of Saudi Arabia in the Period 
from 3 – 7 Dhual – qa’dah 1432 H.(1-5 October 
2011). The conference is under auspices of HE 
Minister of Finance, Doctor Ibrahim Al Assaf, and 
organized by the Department of Zakat and Income 
Tax (DZIT). DZIT’s Director General, Mr. Ibrahim 
AlMofleh shall chair the conference.  

What is The Association of Tax Authorities of 
Islamic Countries?

The Association of Tax Authorities of Islamic 
Countries (ATAIC) was established on 15 October 
2003 in Putrajaya, Malaysia pursuant to the signing 
of the ATAIC Guiding Principles. It has a statute 

that governs its bodies and activities. ATAIC is a 
technical organization that does not express any 
political opinions, nor adopt any resolutions or 
make any public announcements concerning the 
tax policies of any country. It holds an annual 
technical conference on rotation basis among 
member countries. 

ATAIC’s Members

ATAIC has 26 members and 7 observers.
The member states are the following: Islamic 
Republic of Afghanistan, People’s Republic 
of Bangladesh, State of Brunei Dar Al-Salam, 
Union of Comoros, Republic of Djibouti, Arab 
Republic of Egypt, Republic of Guyana, Republic 
of Indonesia, Islamic Republic of Iran, Republic 
of Iraq, Hashmite Kingdom of Jordan, State of 
Kuwait, Republic of Lebanon, Malaysia, Islamic 
Republic of Mauritania, Kingdom of Morocco, 
Islamic Republic of Pakistan, State of Palestine, 
State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Republic 
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The Kingdom hosts

the 8th Technical Meeting
of The Association of Tax Authorities

of Islamic Countries in Riyadh
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The Department of Zakat & Income Tax (DZIT) is hosting the 
8th Technical Conference of the Association of Tax Authorities 
of Islamic Countries (ATAIC)in Riyadh in the Period from 3 – 
7 Dhual – qa’dah 1432 H.(1-5 October 2011). This event shows 
first of all the Kingdom’s constant policy toward achieving 
cooperation and consolidation among Islamic countries. In 
addition, it indicates the importance of tax administrations to 
national economies : good tax policies and laws need good tax 
administrations to administer them. 

ATAIC’s main objective is to provide a forum to tax authorities 
of Islamic countries to share experiences, knowledge and best 
practices and to foster mutual cooperation. The annual technical 
conference, such as the one being held in the Kingdom, is a 
mean to achieve such objective. 

The topics of the current conference, i.e. the role of tax treaties, 
and a model of tax treaties for Islamic countries, are important 
to build up capabilities and skills in Islamic countries in this 
field which is important to enhance movement of investments 
and trade among countries.

Editorial
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