كلمة التحرير

خـير خلف لخـير سلف
فرح الوطن وفرح كافة أفراد الشعب السعودي وفرحنا معهم بإصدار خادم
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–
أمره بتعيني األمير نايف بن عبدالعزيز –حفظه الله– وليا للعهد خلفا
لألمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة ،فسموه خير خلف
خلير سلف وتلقى الناس ذلك بالقبول والوالء واستقبلهم األمير نايف بكل
محبة موضحاً بأن هذا تكليف وليس تشريف ،وهو مسئولية وأمانة ووالية
من الله لتحقيق مصالح عباده في ارضه وفق شرعه ،وحفاظا على مكانة
اململكة العربية السعودية ودورها الريادي في العالم اإلسالمي وفي خدمة
اإلسالم واملسلمني ،و دورها البارز في األمن اإلقليمي والدولي وحتقيق
االستقرار العاملي وذلك بفضل الله أوالً ،ثم بفضل السياسات احلكيمة من
لدن خادم احلرمني الشريفني واحلكومة الرشيدة.
وأقل ما ميكن قوله في هذا الصدد أن األمير نايف أهل لهذه املسئولية
فهو حازم ع��ازم ،واضح ص��ادق ،ذو خبرة واسعة واط�لاع دائم فقد عمل
جاهداً على خدمة هذا الوطن منذ عام 1371هـ عندما كان وكيال إلمارة
منطقة الرياض ،وواصل األمير تدرجه في املناصب خدمة ألبناء الوطن
وحتقيقاً لطموحاتهم في حفظ احلقوق ،ونشر األمن واالستقرار ،وحقق
في ذلك جناحات باهرة ونحن في مصلحة الزكاة والدخل إذ نقدم لألمير
نايف التهنئة بوالية العهد نتمنى من الله العلي القدير له مزيدا من التوفيق
والسداد انه سميع مجيب.

د .محمد بن عبدالله الـنفيســة

نشـــــــرة ربـــع ســــنـويــة
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
الـعـــــدد الثالثون
محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011م

المحتـويــات

المشرف العام
إبـراهيـــم بن محمــــد الـمفــــلـح
الهيئة االستشارية
صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن إبراهيــم العبداللطيــف
صــــالح بن عبدالرحمـــن القبــاع
مدير التحرير
د .محمد بن عبدالله النفيسة
هيئة التحرير
أحمد بن عبدالعزيز أبااخليل
بنـــــدر بن أحمـــــد الـمـوســــى
حسني بن عبدالرحيم الشيخ

البرازيل القوة االقتصادية
العالمية الجديدة
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خادم الحرمين يعين األمير نايف بن عبدالعزيز
ولي ًا للعهد
أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز،
أمراً ملكياً اختار مبوجبه األمير نايف بن عبدالعزيز ولياً
للعهد وع ّينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ،خلفاً لألمير
سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله).
ووجه امللك األمراء مببايعة ولي العهد اجلديد ،إلى جانب
ّ
احتفاظه مبنصب وزير الداخلية .ونص بيان الديوان امللكي
على اآلتي« :بعون الله تعالى ،نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل
سعود ملك اململكة العربية السعودية ،بعد االطالع على النظام
األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ 90/بتاريخ -27
1412-8هـ ،وبعد االطالع على نظام مجلس الوزراء الصادر
باألمر امللكي أ 13/بتاريخ 1414-3-3هـ ،وبعد االطالع على
نظام هيئة البيعة الصادر باألمر امللكي رقم أ  135/في
1427-9-26هـ ،وبناء على البند ثالثاً من األمر امللكي رقم أ
تقسيم  135في 1427-9-26هـ ،وبعد أن أشعرنا سمو رئيس
وأعضاء هيئة البيعة ،فقد اخترنا األمير نايف بن عبدالعزيز
ولياً للعهد ،وأمرنا بتعيني سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء
وزيراً للداخلية .عبدالله بن عبدالعزيز».
والتقى خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز

رئيس وأعضاء هيئة البيعة في قصره بالرياض ،ثم قدم األمني
العام لهيئة البيعة خالد بن عبدالعزيز التويجري ك ً
ال من األمير
عبدالله بن فيصل بن تركي األول بن عبدالعزيز آل سعود،
واألمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود عضوي هيئة
البيعة ألداء القسم أمام خادم احلرمني الشريفني.
ووجه خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
ّ
ً
األمراء مببايعة األمير نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد ،وتلقّى
األمير نايف بن عبدالعزيز مبايعة األمراء.
وكان األمير نايف بن عبدالعزيز االبن الـ 23من أبناء امللك
عبدالعزيز تقلّد عدداً من املناصب ،إذ عني وكي ً
ال المارة
منطقة الرياض في عام 1371هـ ،قبل أن يشغل منصب أمير
منطقة الرياض عام 1372هـ.
وواصل األمير نايف تدرجه في املناصب ،عندما عني نائباً
لوزير الداخلية عام  1390هـ ،وفي عام  1395صدر مرسوم
ملكي بتعيينه وزير دولة للشؤون الداخلية ،ثم عني في  8شوال
من العام نفسه وزيراً للداخلية ،وفي  30ربيع األول 1430هـ
أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
أمراً ملكياً بتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
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اختتام االجتماع السنوي العاشر لمدراء اإلدارات
والفروع لمصلحة الزكاة والدخل

عقدت مصلحة الزكاة والدخل اجتماعها السنوي العاشر
يومي الثالثاء واألربعاء املوافق 1432/12/20-19هـ مبقر
اإلدارة العامة بالرياض وقد ترأس االجتماع سعادة مدير عام
املصلحة األستاذ /إبراهيم بن محمد املفلح الذي أكد في
كلمته االفتتاحية بأن املصلحة متر حالياً بنقلة نوعية ميكن
أن يلمسها كل متابع ألعمالها حيث أن نتائجها اإليجابية
وما حتقق من زيادة في إيراداتها التي وصلت إلى 17.5
مليار بزيادة قدرها  %10عن كامل إيراد العام املاضي ماهي
إال انعكاسات لتحركات وتدابير تتخذها املصلحة لتطوير
أعمالها وتوسيع نشاطها .كاخلطط التوسعية التي شملت
اعتماد فروع جديدة تخدم مناطق تشهد نشاطاً اقتصادياً
متنامياً وتكفي املكلف عناء التنقل حيث تعمل املصلحة حالياً
على افتتاح فرعني في كل من جازان والباحة كما يجري
الترتيب الفتتاح فروع في مناطق أخرى.
وجتسد فعاليات االجتماع السنوي لهذا العام كل ما تقدم
حيث واكب باملواضيع التي تناولها ما يتطلبه حتقيق التقدم
في الفترة القادمة كما متاشى مع ما تصبو إليه من غايات
وأهداف.
وكان محور االهتمام في الطرح العنصر البشري والتنظيم,
وفي هذا اإلطار مت استعراض الدليل اإلرشادي الشامل ملهام
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وإجراءات العمل بإدارات وفروع املصلحة الذي يزيل أي
غموض قد يواجهه املوظف في إجراءات عمله وفي الوقت
ذاته يوحد اإلجراءات في الفروع األمر الذي بدوره سيعمل
على تعزيز مبدأ تبسيط اإلجراءات على املكلف .كما أن
النظام اآللي قد أخذ نصيباً جيداً من النقاش من منطلق أنه
يعزز مبدأ تبسيط اإلجراءات على املكلف أخذاً في االعتبار
أنه مت تطبيقه في كافة الفروع .وكذلك مت حتديد معايير
لتقييم أداء املصلحة على املستوى االستراتيجي والتشغيلي
بإداراتها وفروعها التي ستخلق التنافس البناء في حتقيق
اإليرادات وخدمة املكلف على أكمل وجه.
ومت استعراض املواضيع الفنية واإلدارية املطروحة على جدول
األعمال والتي تتلخص في مضمونها بطرح لبعض التحديات
التي تعترض أعمال الفروع ومناقشتها واتخاذ توصيات
بشأنها بهدف توحيد اإلجراءات املطبقة على مكلفي الزكاة
والضريبة واالرتقاء بها للمصلحة العامة وتنظيم العمل على
املستوى الفني واإلداري للمصلحة.
وفي ختام االجتماع شكر سعادة املدير العام املشاركني على
حضورهم ومداخالتهم التي أثرت النقاش وساهمت في
اخلروج بتوصيات ستسهم مبشيئة الله في تطوير العمل
باملصلحة وتقدمي أفضل اخلدمات للمكلفني.

المملكة توقع مع أيرلندا اتفاقية تجنب
االزدواج الضريبي

وقع نائب وزير املالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي
مع السفير األيرلندي لدى اململكة نايال هالوهان ،اتفاقية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل .وأوضح الدكتور البازعي أن االتفاقية
تعد إطاراً قانونياً يحدد العالقات الضريبية بني البلدين ،ومن
ذلك حتديد املعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة
املتعاقدة للنشاط في الدولة املتعاقدة األخرى ،وتضمن عدم
االزدواج الضريبي على الدخل املتحقق من نشاط املستثمر،

وبالتالي فإن هذه االتفاقية تقلل العبء الضريبي على
املستثمرين ،كما حتقق لهم الشفافية في املعاملة الضريبية.
ودعا رجال األعمال في البلدين لالستفادة من ما توفره هذه
االتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية إلنشاء املزيد من
املشاريع االستثمارية املشتركة ،مشيراً إلى أن حجم التبادل
التجاري بني اململكة وأيرلندا ينمو وبشكل مطرد.
يذكر أن هذه االتفاقية تعد الثامنة والعشرين التي توقعها
اململكة مع الدول األخرى.

دورة تدريبية لتطبيق النظام اآللي الشامل
لموظفي فرع ابها وتبوك
عقد مشروع النظام اآللي بالتنسيق مع إدارة التطوير
والبحوث في اطار البرنامج الداخلية لتطوير مهارات
منسوبي املصلحة دورة تدريبية لتطبيق النظام االلي
الشامل لبعض من منسوبي فرعي ابها وتبوك وذلك في
قاعة التدريب الرئيسية باإلدارة العامة ،وقد افتتح الدورة

نائب املدير العام للشئون التنفيذية سعادة األستاذ /سعد
بن عبدالعزيز السعيدان وبحضور سعادة مدير مشروع
النظام اآللي األستاذ /احمد الطائفي .وسوف يبدأ تطبيق
النظام اآللي الشامل في فرع املصلحة بأبها اعتباراً من يوم
السبت 1433/1/1هـ ومن ثم في فرع املصلحة بتبوك.
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زيارة منسوبي الكلية التقنية لفرع المصلحة
بمكة المكرمة

قام عدد من طالب الكلية التقنية تخصص محاسبة بقسم
التقنية االدارية مبكة املكرمة بزيارة ميدانية لفرع املصلحة
مبكة املكرمة يوم االثنني املوافق 1432/11/12هـ وقد تركز
الهدف من الزيارة رغبة قسم التقنية بالكلية ربط اجلانب
النظري باجلانب العملي لطالب تخصص احملاسبة.
وقد أستهلت الزيارة باللقاء مع سعادة مدير عام الفرع
األستاذ/عبدالله النفيعي ,الذي رحب باملشرف األستاذ/
وليد فوال والطالب املرافقني معه من الكلية التقنية.
بعد ذلك مت التوجه إلدارة خدمات املكلفني بالفرع وتولى
أحد املختصني باالدارة القيام بشرح مفصل عن املهام
التي ميارسونها وأطلع الفريق على مناذج عملية من خالل

االطالع على مجموعة من النماذج واالقرارات املستخدمة
باالدارة .بعدها قام منسوبي الكلية بزيارة إدارة الفحص
والربط وتولى أحد املختصني باالدارة الشرح والتعليق على
مهام االدارة والدور الذي تقوم به من خالل دراسة القوائم
املالية املقدمة من املكلفني ومطابقتها مع االقرارات املقدمة
منهم.
وفي اخلتام أعرب األستاذ /وليد فوال ,املشرف على
الزيارة امليدانية عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام
الفرع وجلميع منسوبي إدارة خدمات املكلفني وإدارة
الفحص والربط وجلميع منسوبي الفرع للجهود املبذولة
إلجناح هذه الزيارة امليدانية.

تكريم المشاركين بالمؤتمر التقني الثامن
نيابة عن سعادة املدير العام ملصلحة
الزكاة والدخل األستاذ /إبراهيم بن
محمد املفلح كرم نائب املدير العام
للعمليات املساندة األستاذ  /صالح بن
علي العواجي اليوم االثنني 1433/1/3هـ
باإلدارة العامة بالرياض املشاركني من
منسوبي املصلحة في املؤمتر التقني
الثامن جلمعية السلطات الضريبية
للدول اإلسالمية .واستهل احلفل بآيات
من الذكر احلكيم ،أعقب ذلك كلمة
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لسعادة نائب املدير العام للعمليات
املساندة عبر فيها عن شكره للجان
العاملة باملؤمتر التقني الثامن جلمعية
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية
وما قاموا به من جهود متميزة في
إجناح فعاليات املؤمتر ،ونقل حتيات
وتقدير املدير العام للمشاركني باملؤمتر
وبعد ذلك سلم سعادته شهادات الشكر
والتقدير للمشاركني مع اخذ الصور
التذكارية بهذه املناسبة.

مقال

الجمعيات الخيرية والضرائب
في العالم ( ) 2- 1
حسني عبدالرحيم الشيخ
نستعرض في هذا المقال كيف يتم التعامل ضريبي ًا مع الجمعيات الخيرية من خالل عرض
مختصر للمقصود بالجمعيات الخيرية وشروطها ،وكيف يتم التعامل مع الدخل الذي تحققه هذه
الجمعيات ،وكيف يتم التعامل مع تبرعات المكلفين إلى هذه الجمعيات ،وأمثلة من دول مختلفة
عن الحوافز الضريبية التي توفرها للمتبرعين إلى الجمعيات الخيرية.
أو ً
ال :تعريف وشروط الجمعيات الخيرية :
اجلمعيات اخليرية هي جمعيات تكون بشكل عام دينية أو
خيرية أو علمية أو تعليمية أو اجتماعية أو أي كيان عام
وتكون مسجلة ومرخصة مبوجب قوانني البلدان التي تعمل
فيها ،وهي مطالبة بالتسجيل في مصالح الضرائب ومطالبة
مبسك دفاتر وسجالت وتقدمي اإلقرارات النظامية وتخضع
للفحص من قبل مصالح الضرائب.
ثاني ًا :كيفية التعامل مع دخل الجمعيات
الخيرية:
في دول عديدة ،تعفى املؤسسات اخليرية من ضريبة الدخل
ومن الضريبة على صافي الثروة شريطة أن تكون مسجله
ومرخصة وأن تلتزم بشروط أخرى ( مث ً
ال عدم االنخراط في
أنشطة جتارية) .وتفرض بعض الدول على األرباح املتحققة
للجمعيات اخليرية من األعمال/األنشطة ضريبة شركات
خاصة و/أو ضريبة أرث خاصة .وال تتمتع اجلمعيات
اخليرية بإعفاءات واسعة من ضريبة القيمة املضافة مع أن
بعض التوريدات قد تكون معفاة أو تخضع ألسعار متدنية.
ثالث ًا :كيفية التعامل مع تبرعات المكلفين
للجمعيات الخيرية:
متنح دول عديدة املكلفني حوافز ضريبية عن تبرعاتهم
إلى جمعيات خيرية حيث أنه ألغراض ضريبة الدخل ،فإن
مثل هذه التبرعات هي بشكل عام مصروف جائز احلسم
الحتساب الدخل اخلاضع للضريبة حتى حد معني (في
الغالب) ،و/أو في حالة الهدايا إذا جتاوزت قيمتها حد معني.
وفي بعض الدول هناك تفريق بني احتساب هذه التبرعات
مصروف جائز للنشاط أو خالفه.
أما ألغراض ضريبة اإلرث والهدايا فإن التبرعات للجمعيات

اخليرية هي بالعادة معفاة بالكامل أو جزئياً من الضريبة
أو تخضع للضريبة بسعر مخفض شريطة استعمال التبرع
وبشكل حصري لتحقيق األهداف العامة للمتلقي/اجلمعية.
جتيز بعض الدول التبرعات إلى اجلمعيات اخليرية املؤهلة
كحسم من الضريبة املستحقة عوضاً عن اعتبارها مصروفاً.
التبرعات للجمعيات اخليرية هي في العادة خارج نطاق
ضريبة القيمة املضافة.
أما فيما يتعلق بالتبرعات إلى أعمال خيرية خارج الدولة
تشترط عينة الدول التي راجعناها -مثل الواليات املتحدة
األمريكية ،وبريطانيا ،وكندا ،واستراليا -لقبول هذه التبرعات
أن تتم من خالل منظمات مسجلة لديها لهذا األغراض ،مع
مراعاة نفس أحكام التبرعات (نسب وسقوف وشروط) كما
لو كانت جلهات داخلية في الدولة.
رابع ًا :أمثلة من دول مختلفة عن الحوافز
الضريبية التي توفرها للمتبرعين إلى
الجمعيات الخيرية:
أ -دول تعتبر التبرع كمصروف جائز احلسم:
 -1الواليات املتحدة األمريكية:
جتيز الواليات املتحدة التبرعات كمصروف جائز وفقاً
للحدود التالية:
< التبرعات النقدية بالكامل على أن ال تتجاوز  %50من
إجمالي الدخل املعدل.
< التبرعات العينية (املمتلكات) بالكامل على أن ال تتجاوز
 %30من إجمالي الدخل املعدل.
< تبرعات األصول التي حققت مكاسب رأسمالية بالكامل
على أن ال تتجاوز  %20من إجمالي الدخل املعدل.
يتبع في العدد القادم
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البرازيل القوة االقتصادية
العالمية الجديدة
االقتصاد البرازيلي القوة االقتصادية األولى في أمريكا الالتينية ،وهي تعد تاسع قوة اقتصادية في
العالم ،وتحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث تعداد السكان الذي يربو فيها على  200مليون نسمة.
وقد احتفل الرئيس البرازيلي في بورصة ساوباولو بالنجاح الباهر الذي أحرزه االقتصاد البرازيلي ،فالعمالق
النفطي «بيتروبرازيل» باع في ذلك اليوم ما قيمته  52مليار يورو من األسهم ،دليل الثقة العالمية
باالستثمار في البرازيل.

10

وقال سيلفا «لم يكن ذلك في فرانكفورت ،ولم يكن في لندن وال
في نيويورك ،بل كان في ساوباولو ،هنا في بوفيسبا ،حدثت أكبر
عملية تراكم رأسمالي في تاريخ الرأسمالية في العالم».
أكد وزير املالية البرازيلي غيدو مانتيغا ،أن النمو للناجت احمللي
للبرازيل بني  7,5في املئة و 8في املئة خالل عام  .2010وأوضح
في تصريح له عقب حضور أول اجتماع وزاري بعد االنتخابات
الرئاسية التي شهدتها البالد أخيرا ،أن «نسبة النمو االقتصادي
ال�ت��ي ينتظر أن تشهدها ب�ل�اده خ�لال السنة اجل��اري��ة ،ستكون
األفضل خالل الـ  25سنة املاضية».
وتشير توقعات البنك املركزي إلى منو بنسبة  7.3في املئة ،وكشف
وزير املالية أيضا عن أن حكومة بالده لم تدرس بعد أية إجراءات
إضافية للحد من ارتفاع قيمة العملة احمللية الريال مقابل الدوالر،
وأش��ار إلى أن»التدابير التي سبق أن اتخذتها حكومته في هذا
الصدد ،من قبيل زيادة الضرائب على العمليات املالية مكنت من
السيطرة على الوضع».
يذكر أن الناجت الداخلي اخلام للبرازيل ،سجل انخفاضاً طفيفاً
بنسبة  0.2في املئة خالل العام املاضي.

قوة بشرية وثروات متوافرة
يصل ع��دد سكان البرازيل إل��ى  200مليون نسمة وه��ي الدولة
اخلامسة ف��ي العالم ف��ي ع��دد سكانها ،وتضاعف ع��دد سكان
البرازيل عدة مرات خالل قرن من الزمن ،فقد كان عدد سكانها
 18مليون نسمة ع��ام  ،1900ووص��ل إل��ى  90مليون نسمة عام
 ،1970وبلغ م��ع ع��ام  200 ،2010مليون نسمة ،ويتألف عدد
السكان من  ٪54من البيض ،و ٪39من البشرة البنية ،و ٪6من
السود ،و ٪1من اآلسيويني املهاجرين.
وقد شهدت البالد الهجرة العربية للبرازيل مع احلرب العاملية األولى،
ويشكل املهاجرون العرب وأحفادهم  ٪5من سكان البرازيل.
وبحسب تقديرات االحت��اد اإلسالمي للبرازيل فقد وصل عدد
املسلمني في البرازيل إلى  1,5مليون نسمة .مما يوفر نسبة كبيرة
من السكان في حاجة إلى املصرفية اإلسالمية.
أفضل االقتصادات في العالم
وأكد وزير االقتصاد البرازيلي غيدو مانتيغا «إنها أرقام أفضل
مما انتظرنا ،وهي تؤكد أن االقتصاد البرازيلي كان واح��دا من
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أفضل االقتصادات التي حققت انتعاشا في العالم ،والصني فقط
هي التي حققت منوا بهذا احلجم» .وأضاف أن أكبر اقتصاد في
أمريكا الالتينية يفترض أن يحقق منوا بني  6و 6,5في املئة هذا
العام بزيادة عن التوقعات السابقة املقدرة مابني  4,5و 5,5في
املئة .وتابع مانتيغا بقوله «تعاملنا بشكل جيد مع السياسات املالية
والنقدية ،إضافة إلى قوة الطلب من الطبقة الوسطى املتنامية،
هو ما قاد األمة خالل األزمة التي بدأت عام  2008وال تزال تهدد
دوال مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال» .وأكد أحدث تقرير صادر
عن معهد اإلحصاءات احلكومية أن االنتعاش في الربع األول كان
األقوى املسجل منذ عام .1995
البرازيل وقوة «بريكس»
تشكل البرازيل مع كل من الهند والصني وروسيا ،مجموعة بريكس
أو نادي األربعة ،وهي متثل أكبر االقتصادات خارج منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وه��ي ن��ادي األغنياء بالنسبة لالقتصادات
الناشئة .وتقول مجلة «اإليكونومست» في مقال لها ان املجموعة
ال تتمتع بالترابط والتماسك القانوني أو التاريخي أو اجليوسياسي
مثل االحتاد األوروبي ،كما أن دولها ال تواجه التحديات أو األخطار
األمنية نفسها كما يحدث لدول الناتو .أما إسوار براساد من جامعة
كورنيل فيوضح أن «بريكس» هي ثمرة الكساد الكبير ،وقد اشتهرت
بسبب اجلدل اخلاص بالكساد بشأن إعادة التوازن إلى االقتصاد
العاملي ،ومع تزايد اجلدل تزداد كذلك األفكار عن «بريكس».
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أسواق المال في البرازيل تعكس قوة اقتصادها
وتقول «اإليكونومست» إن «بريكس» تكتسب قوتها من ضخامة
اقتصادات أعضائها ،حيث يزيد الناجت احمللي اإلجمالي لهذه
الدول على تريليون دوالر .وقد حققت كل الدول األعضاء باستثناء
روسيا منوا مستداما أكثر من معظم البلدان األخرى خالل فترة
الكساد .ورمبا كان أهم اإلشارات إلى أهمية «بريكس» لالقتصاد
العاملي هو نصيبها من احتياطيات العملة األجنبية .وهذه الدول
األربع تعد من بني أكبر عشر دول حتتفظ باحتياطيات تبلغ نحو
 ٪40من مجموع احتياطيات العالم .ومتلك الصني وحدها 2.4
تريليون دوالر تكفي لشراء ثلثي شركات مؤشر ناسداك مجتمعة،
كما تعد ثاني أكبر دائن بعد اليابان.
لكن األكثر أهمية بالنسبة لروسيا وكما هو احلال بالنسبة لآلخرين
أنهم يرون أن املجموعة هي وسيلة إلخبار الواليات املتحدة بأن
أكبر الدول النامية لها خياراتها وأنه ليست كل الطرق تقود إلى
واشنطن.
ولهذا السبب هناك من أعضاء الكوجنرس األمريكي من ينظر
إل��ى «بريكس» نظرة ذع��ر وخ��وف ،ولعل أه��م وأكبر هواجسهم
يتمثل في العملة الصينية .وكانت روسيا ال متتلك أي احتياطي
من العمالت األجنبية حينما ب��دأت إصالحات السوق في عام
1992م ولكنها متلك اآلن نحو  420مليار دوالر ،وإذا ما تخلت
«بريكس» عن سدس احتياطيها ميكنها تأسيس صندوق بحجم
صندوق النقد الدولي.

وقد وفرت العمالت واألصول األجنبية حماية وأمانا ضد الكساد
الكبير ،وساعدت «بريكس» لتصبح قوة مالية عالوة على كونها قوة
اقتصادية ،في وقت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح
جماح العجز في ميزانياتها وارتفاع ديونها .وتعد مستويات الدين
العام لـ «بريكس» متواضعة ومستقرة في الغالب باستثناء الهند.
وقد ترجم هذا األداء االقتصادي إلى أنواع مختلفة من النفوذ.
ولعل برامجها للتنمية ومحاربة الفقر حتتل مرتبة أعلى في
اهتمامات أعضاء «بريكس» منها في الدول الغربية .وهذه الدول
حتاول تنويع اقتصاداتها وتتحدى األفكار الغامضة للعوملة .وقد
انفتحت «بريكس» دون تطبيق الليبرالية الكاملة التي يقودها ما
يعرف بإجماع واشنطن .وقد حظي هذا الوضع القوي باالحترام
من قبل ال��دول النامية التي تتوق ملعرفة كيف متكنت «بريكس»
من فعل ذلك في حقبة ما بعد الكساد الكبير .و»بريكس» ليست
البديل متاما ملا يعرف بإجماع واشنطن ،كما يقول ماثياس سبيكتر
من مؤسسة غيتوليو فارغاس في البرازيل ،ولكنها توفر أمناطا
أخ��رى للمنافسة واحملاكاة وأثبتت فاعلية في التعبير عن شيء
مميز في الشؤون االقتصادية.
العالقات التجارية العربية  -البرازيلية
أخذت العالقات التجارية العربية ـــ البرازيلية تزدهر مع التعاون
العربي مع دول أمريكا الالتينية ،وتوجت بعقد القمم بني دول
اجلامعة العربية ودول أمريكا الالتينية ،فقد زاد حجم التبادل

التجاري بني الدول العربية والبرازيل من  4.5مليار دوالر أمريكي
عام  ،2000وهو ما يعادل  4في املئة من إجمالي التبادل التجاري
البرازيلي الكلي في ذل��ك ال��وق��ت ،إل��ى أكثر من  20مليار دوالر
بحلول عام  ،2008وهو ما يقارب  5,5في املئة من إجمالي التبادل
التجاري .ونتيجة لتأثيرات األزمة املالية العاملية وتداعياتها فقد
انخفض حجم التبادل التجاري إلى ما دون  15مليار دوالر أمريكي،
لكنه عاد لالرتفاع مع األشهر األولى لعام  2010ليقارب مرة أخرى
 20مليار دوالر .وتتوزع هذه املليارات العشرون عبر ثالث مناطق:
اخلليج العربي ،واملشرق العربي ،واملغرب العربي؛ حيث بلغ حجم
التجارة مع دول اخلليج العربي أكثر قليال من  9مليارات دوالر عام
 ،2008بينما نقص عن هذا الرقم قليال مع دول شمال إفريقيا،
فيما بلغ  2.2مليار دوالر مع دول املشرق العربي عن العام نفسه.
ويأتي امليزان التجاري في صالح البرازيل ،حيث تصدر للعالم
العربي أكثر مما تستورد منه ،وتأتي اللحوم على رأس السلع
البرازيلية املص َّدرة للمنطقة العربية .بينما تُعد الزيوت القابلة
لالحتراق أهم ال��واردات البرازيلية من العالم العربي .أما على
م�س�ت��وى االس �ت �ث �م��ارات اخل��ارج �ي��ة ف�ق��د أص�ب�ح��ت ال �ب��رازي��ل في
السنوات األخيرة ـــ منذ حتقيق االستقرار االقتصادي ـــ واحدة
من أهم الدول املستقبِلة لالستثمارات اخلارجية املباشرة ،ولكن
حجم مشاركة الدول العربية في هذا املجال حتى اآلن ال يزال غير
محسوس ،فال توجد دولة عربية واحدة من بني الدول األهم في
االستثمارات األجنبية في البرازيل.
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السعودية تقترب من إنجاز أطول
خط سكة حديد في المنطقة
14

اقتربت السعودية من تدشين اطول خط سكة حديد في المنطقة بطول  2750كلم متر يربط مناطقها
بدء من الحدود الشمالية ومرورا بالجوف وحائل والقصيم والرياض
الشمالية بالشرقية والخليج العربي ً
وانتهاء بالمنطقة الشرقية ،وسيكون امتداد ًا لخط سكة الحديد االوربية عبر االردن وتركيا ،ولم يتبق
ً
من انجازه سوى  110كليومترات هي الفاصلة بين محافظة المجمعة والرياض.
ويضم امل�ش��روع ال��ذي تقوم عليه املؤسسة السعودية للخطوط
احلديدية (سار)  6محطات للركاب املسافرين ،و 8محطات لشحن
البضائع ،وسيصل طول خط سكة احلديد للركاب والبضائع إلى
 1200كيلو متر انطالقاً من مدينة الرياض حتى الوصول إلى
مدينة احلديثة على احل��دود السعوية األردن�ي��ة ،م��روراً بسدير،
والقصيم ،وحائل ،واجلوف ،في حني سيكون طول خط التعدين
بحزم اجلالميد في منطقة
مناجم الفوسفات
 1400كيلو متر من
ِ
ِ
احلدود الشمالية ومناجم البوكسايت بالبعيثة مبنطقة القصيم
إلى منشآت املعاجلة والتصدير في مدينة رأس اخلير التعدينية
في املنطقة الشرقية وهو ماسيكون اطول خط تعدين في العالم.
وكشف الرئيس التفيذي لسار الدكتور رميح بن محمد الرميح
أن املشروع سيتم اإلنتهاء منه في عام 2014م وهو موعد يسبق
املوعد احملدد له في العقود .وستمر اخلطوط احلديدة اجلديدة
عبر منطقة القصيم وحائل واجلوف وأكد أن العمل هناك يسير
على ق��دم وس��اق .وق��ال« :مت اإلنتهاء من ترسية عقود محطات
الركاب حيث يتوقع اإلنتهاء من املشروع عام  2014بعد إكتمال
كافة عناصره».
وأك��د الرميح على أن هناك تعاون ودع��م كبير من كافة االجهزة
احلكومية إلجنازه كما يجب .وفيما يتعلق باملشروع في محافظة
املجمعة أش��ار الرميح إل��ى أن��ه جت��اوز العمل ما نسبته  %40من
اإلجن��از ،وتوقع إكتماله مع اكتمال احملطات في املنطقة ،وتابع:
«خطة السكة احلديدية خط آمن ومسيج للحماية وهناك معابر

للجمال ،وحرصنا أن تكون قطاراتنا األحدث واالفضل على مستوى
العالم» .ملفتاً إلى أن هذا املشروع سيخدم نقل املعادن ونقل البضائع
كما يخدم نقل الركاب بسرعة  200كيلومتر في الساعة».

جولة تفقد

تفقد القائمون على املشروع مع محافظ املجمعة األمير عبدالرحمن
بن عبدالله بن فيصل املشروع والذي مير من مركز متير ،وجالجل
ووقفوا على جاهزية املشروع قبل وصوله إلى مدينة الرياض.
واستقل املسؤولون عربة جتريبية من مركز جالجل ملسافة خمسة
كيلو مترات ،إلى أن وصلت إلى مقر املشروع في مدخل مركز
متير .وأكد األمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل أن املشروع
الذي وصفه بالعمالق يعد عنصراً هاماً من عناصر النقل العام
الذي سيكون له االثر الكبير في حياة املواطن في هذه املنطقة
واملناطق االخرى.
وش��دد على أن امل ��ردود االق�ت�ص��ادي م��ن ه��ذا امل�ش��روع سيخفف
الضغط على الطرقات بشكل كبير ،م��ا ينعكس باإليجاب في
خفض حوادث الطرق وسيسهل النقل العام والشحن وسيكون له
دور فاعل في الدورة االقتصادية.
وق��ال« :يسير املشروع بصورة ممتازة على الرغم من أن عقبة
األم�لاك اخلاصة كانت تعترض سير سكة احلديد لكن القيادة
احلكيمة جادة في هذا املوضوع وفي كل أمر يصب في مصلحة
الوطن واملواطن لذا سيتم تذليل كافة العقبات باذن الله».
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االقتصادية

ال تبحث عن الثروة في المضاربات
في األسهم..
يذكر التاريخ الموثق أنه كان في أواخر القرن الماضي فترة نمو وازدهار اقتصادي ومالي غير متوقع،
فقد ظهرت شركات كبيرة وعديدة ،وتكاثرت بسرعة كبيرة ،وكانت أسهمها تباع بأغلى األسعار،
بل إن بعض الشركات الجديدة فاقت قيمتها الكثير من شركات التصنيع القديمة والتي لها أصول
ملموسة ولها بضائع معروفة ،ومع ذلك فإن هذه الشركات الجديدة غير منظورة السلع كانت األكثر
اجتذاب ًا للمستثمرين.
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وخالل هذه الفترة كانت النصيحة التي يرددها جميع اخلبراء
االقتصاديني للمستثمرين وخاصة احلديثي عهد باالستثمار بأن
عليهم التنويع ،وأن ال ينصرف اهتمامهم واستثماراتهم في مكان
واحد من قطاع اخلدمات اجلديدة.
شراهة املستثمر ،املشكلة التي واجهت خبراء االقتصاد وعدم
قناعة املستثمر املبتدئ بنصائحهم ،ألن إقدامهم على االستثمار
كان نتيجة رغبتهم في حتقيق أرباح وثروة من هذا النشاط الذي
يرمي باملاليني لكل مشارك فيه.
إن أي إنسان تخيره بني أسهم ترتفع أسعارها يوميا وبني أسهم
شركات قد ال يزيد ارت�ف��اع األسهم فيها س��وى  ٪٥مما تقدمه
الشركات اجلديدة ،سيختار وب��دون تردد شراء أسهم الشركات
النامية ،على الرغم من احملاوالت لتوضيح األخطار املترتبة على
االن��دم��اج واالنغماس في الكسب من ه��ذا النمو غير الطبيعي
والذي حدث أول مرة في التاريخ املالي لالستثمار ،إال أن اجلميع
يرغب في االكتساب من هذه الفرصة النادرة سريعة الفوائد.
ويشبه اخلبير املالي (مارك ريب) في مركز شواب لالستثمار (أحد
بيوت املال الشهيرة بأمريكا) عملية االستثمار املتنوع فيقول :هي
كأكل اخلضار ،قد ال تعجبك ولكنها مفيدة لك ،وأما عن االستثمار
في أسهم شركة واح��دة أو معينة فأنها مقامرة خطرة أكثر من
كونها مغامرة واستثمارا .ويقول إن من يظن أنه سيكون بل جيتس
آخ��ر (ص��اح��ب شركة مايكروسوفت العاملية) يكسب الباليني،
فيجب عليه أن يعلم أن هذه حاالت شاذة في التاريخ ،وال ميكن أن
تكون لكل من حاول أو عمل من أجل ذلك.
اتبع النصيحة يقول مارك ريب :إن املشكلة التي تواجه املستثمرين
هو الرغبة في استغالل الفرص النادرة ،أو البحث عن ثروة تهبط
من السماء ،ويعتقد الكثيرون بأن حدسهم غالبا ما يكون صائبا.

ويؤكد أن هذا احلدس كثيرا ما يخيب ،بسبب أن احلدس مبني
على الرغبة في حتقيق ثروة كبيرة ،فينصرف التفكير إلى حتقيقها،
ويرى املستثمر أن طريق الثروة هو ما يفعله وما يدله عليه تفكيره،
وأن الثروة حتتاج إلى املغامرة واجلرأة وهو هنا يقدمها ،وغالبا بل
إن نسبة تصل إلى  ٪٨٠من هذه املغامرات اجلامحة تنتهي لغير
صالح املستثمر.
يقول اخلبير املالي إن النصائح التي يقدمها رجال املال للمستثمرين
هي نتيجة دراس��ة األح��وال االقتصادية واملالية على م��دى زمن
طويل ،ومع معرفة نتائج تفاعالت الظروف املختلفة مع بعضها،
فاالقتصاد واملال والصناعة والسياسة واحلياة االجتماعية تصنع
شبكة مترابطة من العالقات ،كل منها له طرف يشد اآلخرين إليه،
لذا فإن النصيحة التي يقدمها رجال املال وخبراؤه هي نتيجة علم
تأثير هذه األطراف على بعضها ،وقوة كل منها في ظروف معينة
أو في بيئة أو زمن معني ،وليس نتيجة حدس ورؤية.
ويقول إن اخلبراء ليسوا جميعهم معصومني من اخلطأ ،ومثلهم
مثل األطباء الذين قد يخطئون بالتشخيص ،ولكن هذا ال يعني
عدم الذهاب إلى الطبيب .لذا فإن النصيحة التي يوجهها اخلبراء
هو بأن تكون االستثمارات في أنواع مختلفة من األسهم والسندات،
وينصح الكثير منهم بأن تكون التشكيلة حتتوي على عشرة أنواع
مختلفة من األسهم والسندات في قطاعات منوعة.
ومن اخلطأ الكبير حصر االستثمار في شركة واح��دة أو قطاع
واحد ،وإن نظرية التركيز وعدم تشتيت املال ال ينطبق على هذا
النوع من االستثمار للمال ،وهو خاص غالبا باستثمار املدخرات
الشخصية للفرد العادي .فكلما تنوعت حافظة االستثمار كلما
كان ذلك أكثر أمنا للمستثمر على ماله ،بل وإن التحليالت املالية
للمحافظ املتنوعة هي األكثر منوا من غيرها.
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تقرير

البلدان الغنية تعمل مع ًا لمحاربة

التهرب الضريبي

لقد تطلب األمر حدوث أزمة عالمية في التمويالت العامة لجعل حكومات البلدان الغنية تعمل مع ًا ضد
مناطق السلطات القضائية التي تسهل التهرب من دفع الضرائب .والصفقة الموقعة بين حكومتي
المملكة المتحدة وسويسرا خطوة إلى األمام .ويجب أال يتوقف الجهد عند هذا الحد .أكثر جوانب هذه الصفقة
استحقاق ًا للترحيب ،هو الذي تفرض البنوك السويسرية بموجبه رسوم ًا على الحسابات السرية لمواطني
المملكة المتحدة ،وبمعدالت مرتفعة للغاية.
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وس��وف تطبق ضريبة ت ��راوح ب�ين  19و 34ف��ي امل��ائ��ة على
احل �س��اب��ات ال �ق��ائ �م��ة ،اع �ت �م��اداً ع�ل��ى أح �ج��ام �ه��ا ،وت��واري��خ
استحقاقها .واألموال التي كانت تنجو من جامع الضرائب في
اململكة املتحدة في املاضي ،سوف يتم فرض ضرائب عليها
أخيراً ،إذا أراد املستفيد اإلبقاء على حساب سري له في
البنوك السويسرية .وسوف يتم تطبيق معدالت ضريبية على
الدخل الناجم عن الثروة السرية ،مبا يقارب تلك املعدالت
املطبقة في اململكة املتحدة .وتقول حكومة اململكة املتحدة إن
االتفاقية تؤمن لوزارة املالية في اململكة املتحدة ستة مليارات
جنيه استرليني من املستحقات الضريبية التي يتم التهرب
منها .وهو مبلغ أفضل من ال شيء.
لكن االختبار احلقيقي هو ما إذا كان من غير املغري مبا فيه
الكفاية اآلن أن يتم انتهاك قانون الضريبة البريطاني ،وما إذا
كانت هذه االتفاقية أفضل اتفاقية ممكنة ,اجلواب بالنفي...
أوالً :سيظل املتهربون يدفعون أقل مما لو تقيدوا بالقانون.
ذل��ك أن الضريبة املقتطعة على العوائد االستثمارية تقل
ع��ن امل�ع��دل األع�ل��ى ف��ي اململكة املتحدة  -ب�ف��ارق هامشي
من الناحية الكمية ،لكنه كبير من الناحية الرمزية .كما أن
حتصيل الضريبة مرة واحدة أيضاً ،يعتبر متسامحاً من غير
حتصل عليه الضريبة عندما مت
لزوم بالنسبة لرأسمال لم
ّ
اكتسابه أول مرة.
ثانياً :من السهولة مبكان التهرب من هذا اإلجراء اخلاص
مبكافحة التهرب .إذ إن الضريبة التي يتم حتصيلها مرة

واحدة سوف جتبى فقط على احلسابات التي تظل مفتوحة
بعد أي��ار (م��اي��و)  .2013وه��ذا وق��ت طويل كي يناقش فيه
املتهربون والقائمون على البنوك السويسرية أفضل البلدان
وأكثرها معقولية لوضع األموال تالياً.
وي��رد ذكر بنك ليختنشتاين ال��ذي لديه اتفاقية مع اململكة
املتحدة تقضي بفرض ضريبة أق��ل ،لكن هناك كثير من
املالذات الضريبية األخرى.
ثالثاً :بالرغم من عدم تقدمي االتفاقية باعتبارها تغض الطرف
عن عمليات التهرب السابقة ،إال أن من الصعب حتديد الفرق.
ذلك أن السماح ألصحاب احلسابات الذين ميكن أن يواصلوا
عدم اإلع�لان عن حساباتهم بتسوية املستحقات الضريبية
عليهم ،عبر دفعهم أق��ل مم��ا ي��دف��ع املقيمون ف��ي اململكة
املتحدة بصورة منتظمة يشتم منه السماح لبعض األشخاص
بأن يدفعوا بطريقتهم اخلاصة خ��ارج إطاعة القانون .من
الصعب تصور أن��ه لم يكن باإلمكان التوصل إل��ى اتفاقية
أفضل .فحتى عهد قريب ،لم حتاسب سويسرا على تسهيل
مخالفة قوانني البلدان األخرى  -والسبب الرئيسي في ذلك
هو ألن تلك البلدان سمحت لها بذلك .إن استسالم بيرن
يثبت أن الضغط ينجح .وال ينبغي أن تعامل أملانيا واململكة
املتحدة االتفاقيات الثنائية املبرمة مع سويسرا باعتبارها
الكلمة األخيرة  -ينبغي لهما أن تدعما نهجاً أوروبياً مشتركاً
أكثر حزما في مواجهة بيرن .إن مقولة أفضل من ال شيء
ليست جيدة مبا فيه الكفاية.
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حـوار

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل :

 36مليار ريال حصيلة الزكاة خالل السنوات
الخمس الماضية
أكد إبراهيم المفلح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل حرص المصلحة على استمرار عمليات التطوير
والتحديث في برامجها ،حيث تعمل على تحديث أنظمتها وتبسيط إجراءاتها ،ما يتيح تطوير األداء وسهولة
جباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها ،وأضاف :إن المصلحة أعدت مشروعا مح َّدثا لنظام
جباية الزكاة الشرعية يُبحث اآلن في إطار اللجنة المالية لمجلس الشورى ،ويتضمن عديدا من األحكام
التي تعالج الصعوبات في النظام الحالي ،وتزيد من قاعدة الخضوع لنظام الجباية.
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وقال املفلح :إن املصلحة بصدد االنتهاء من تطبيق النظام
اآلل��ي الشامل ف��ي جميع أعمالها مب��ا يعزز مبدأ تبسيط
اإلجراءات جلميع املكلفني ويؤدي إلى سرعة إجناز معامالتهم
كافة ،عالوة على ما يحققه من الدقة في األداء وتفادي بعض
األخطاء التي تتسبب فيها املعاجلات اليدوية ،كما مت ربط
النظام اآللي الشامل للمصلحة مع نظام «سداد» الذي يتيح
للمكلف س��داد املستحقات املتوجبة عليه من خالل قنوات
متعددة ،منها استخدام الصراف اآلل��ي والهاتف املصرفي
التي توفرها البنوك التجارية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية
«اإلنترنت» ،ومت االتفاق كذلك مع بنكي الرياض والراجحي
على افتتاح فروع لهما بكل من اإلدارة العامة وفروع املصلحة
الكبيرة في اململكة لتسهيل آلية التحصيل.
وأشار املفلح إلى أنه يتم الربط حالياً بني املصلحة واجلهات
احلكومية األخ ��رى آل�ي�اً لتسهيل عمليات ت�ب��ادل البيانات
إلكترونياً بالتنسيق والعمل املشترك مع برنامج التعامالت
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة «ي��س��ر» ،ح�ي��ث س��اه�م��ت ال �ب��رام��ج واخل�ط��ط
التطويرية في وصول عدد املكلفني املسجلني باملصلحة إلى
نحو  480أل��ف مكلف بني شركات وأف��راد ،كما ساهم في
زيادة حصيلتها من الزكاة .وأوضح أن املصلحة معنية فقط
بتحصيل الزكاة الشرعية على عروض التجارة من الشركات
واألف���راد مم��ن يحملون سجالت جت��اري��ة أو تراخيص من
اجلهات املعنية بذلك ،وذل��ك من رعايا السعودية ،ويعامل
مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي معاملة السعوديني.
وح��ول اإلش ��ارة إل��ى انخفاض األص��ول التي يتم احلصول
على زكاتها من إجمالي األص��ول املستحقة ،قال املفلح :إن
بعض من يضعون تقديراتهم حلجم الزكاة املفترض حتصيلها

يغيب عنهم أن وعاء الزكاة النهائي يتضمن عناصر أهمها:
رأس امل��ال ،واالحتياطيات ،واألرب��اح املرحلة ،وأرب��اح العام،
ويستبعد منه كثير من العناصر أهمها قيمة األصول الثابتة،
واالستثمارات طويلة األجل ،واالستثمارات في رؤوس أموال
شركات أخ��رى ،وخسائر العام واخلسائر املرحلة الفعلية،
ويخضع صافي الوعاء للزكاة الشرعية بنسبة  2.5في املائة،
كما أن عددا من الشركات الكبيرة العاملة في اململكة املساهم
في رأسمالها شركاء أجانب ال تخضع حصتهم فيها للزكاة
وإمنا يخضعون لضريبة الدخل.
كما أكد أن جميع املبالغ الزكوية التي يتم حتصيلها تودع
م�ب��اش��رة ف��ي ح �س��اب خ��اص ل��دى م��ؤس�س��ة ال�ن�ق��د العربي
السعودي لتصرف على مستحقي الضمان االجتماعي في
مختلف مناطق اململكة ،وقد أودعت املصلحة في هذا احلساب
في السنوات اخلمس املاضية ما يزيد على  36مليار ريال
متثل حصيلة الزكاة في تلك السنوات ،وتتولى وزارة الشؤون
االجتماعية ممثلة في وكالة الضمان االجتماعي صرفها
ملستحقيها ،وحث املفلح بهذا الصدد عموم مكلفي الزكاة
بضرورة تقدمي اإلقرارات الزكوية ،وتسديد الزكاة الشرعية
املستحقة على أنشطتهم في املوعد احمل��دد ،ليتم إيصالها
للصرف على مستحقي الضمان االجتماعي أوالً بأول.
وحول أهمية إيجاد هيئة عامة مستقلة معنية بإدارة الزكاة
بعيداً عن الدوائر احلكومية اعتبر املفلح أن جلنة التنظيم
اإلداري هي اجلهة املعنية بالنظر في مثل هذه األمور ،وفي
كل األح��وال تسعى املصلحة إلكمال دورها املعلن عما يزيد
على  50عاماً كدور تكاملي مع وكالة الضمان االجتماعي في
وزارة الشؤون االجتماعية.
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نوافذ

برعاية وزير المالية د .العساف وبمشاركة خمس وعشرون دولة

المصلحة تنظم المؤتمر التقني الضريبي الثامن
انطلقت فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية في
الفترة من  7-3ذو القعدة 1432هـ بفندق االنتركونتنينتال (قاعة الملك فيصل) في الرياض
تحت رعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
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واوضح املفلح أن اجلمعية تهدف من خالل تلك املؤمترات إلى
توفير منتدى للمناقشة والتداول وتبادل اخلبرات بني مصالح
الضرائب في الدول األعضاء وتعزيز التعاون واملساعدة بينها
مع تقدير الدور الفعال إلدارات الضرائب/الزكاة في التنمية
االقتصادية .وه��ذا ما يتم بشكل رئيسي من خ�لال املؤمتر
التقني السنوي للجمعية وال��ذي يعقد في ال��دول األعضاء
بالتناوب ،ويتم فيه بحث ومناقشة احمل��اور املهمة ألعمال
مصالح الضرائب من خالل احملاضرات وأوراق العمل التي
تتقدم بها الدول املشاركة .وجدير بالذكر أنه قد مت عقد سبعة
مؤمترات تقنية سنوية قبل ه��ذا املؤمتر بحثت موضوعات
تتعلق بتحسني وتطوير اخل��دم��ات املقدمة للمكلفني ودور
الزكاة في التنمية واستخدام التقنية لتحسني وتطوير اعمال
اإلدارات الضريبية والزكوية ،ودور الفحص في أعمال تلك
اإلدارات .ويشارك في أعمال املؤمتر التقني الثامن خمس
وعشرون ( )25دولة إضافة إلى خمس ( )5منظمات إقليمية
ودولية ،ويناقش عددا من احملاور الهامة التي تعزز قدرات
وإمكانيات الدول املشاركة في مجال إبرام االتفاقيات الهامة
حلركة رؤوس األموال والسلع واألفراد بني الدول.

معالي وزير المالية يفتتح المؤتمر التقني
الثامن التحاد السلطات الضريبية
افتتح معالي وزي��ر املالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز
العساف املؤمتر التقني الثامن الحتاد السلطات الضريبية
للدول االسالمية وقد رحب معالية بالوفود املشاركة ضيوف
اململكة ومتنى لهم النجاح في مؤمترهم.
ث��م حت��دث معاليه ع��ن اهمية إدارت الضرائب لالقتصاد
الوطني وال��دور الرئيسي الذي تلعبه في اجناح السياسات
واالنظمة الضريبية فال يكفي ان يكون هناك سياسات وانظمة
ضريبية جيدة بل البد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق
ه��ذه السياسات واالنظمة واليخفى ان النظام الضريبي
يحقق وجوده كفاءة وفعالية اإلدارة الضريبية التي تطبقه .ثم
ذكر معاليه ان موضوعي املؤمتر الثامن للسلطات الضريبية
والذي يعقد في الرياض يتمحور حول دور اتفاقيات جتنب
االزدواج الضريبي ومن��وذج اتفاقية للدول االسالمية حيث
متنى معاليه ان تتكلل اعمال املؤمتر بالنجاح وان يتوصل
إلى نتائج مفيدة جلميع ال��دول املشاركة وان تتاح الفرصة
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للمشاركني لالطالع على اوجه التطور الكبير الذي حققته
اململكة العربية السعودية في مختلف املجاالت.
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل يشكر معالي
وزير المالية الفتتاحه المؤتمر
في بداية كلمته شكر سعادة رئيس املؤمتر التقني الثامن
وزير املالية لرعايته افتتاح املؤمتر كما رحب سعادته بالزمالء
رؤساء واعضاء الوفود املشاركني في املؤمتر التقني الثامن
جلمعية السلطات الضريبية للدول اإلسالمية متمنياً لهم
طيب اإلقامة في بلدهم الثاني ،اململكة العربية السعودية.
ثم ذكر سعادته ان جمعية سلطات الضرائب للدول اإلسالمية
تأسست في عام 2003م مباليزيا الشقيقة بعد ان مت التوقيع
من قبل إح��دى عشرة ( )11دول��ة ،وق��د اصبحت اجلمعية
تضم اآلن ستاً وعشرين ( )26دولة عضو ،عالوة على سبع
( )7دول بصفة مراقب.
كما توجت اخيراً باملوافقة على توصيات املؤمترات السابقة،
مب��ن��ح اجلمعية ص��ف��ة امل��ؤس��س��ة املنتمية ملنظمة ال��ت��ع��اون
اإلسالمي حيث أقر وزراء خارجية ال��دول اإلسالمية ذلك
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في االجتماع الذي عقد في (استانا) بجمهورية كازاخستان
في يونيو املاضي مما سيعزز من مكانة اجلمعية ومن أدائها
ملهامها ونتوقع انضمام املزيد من الدول األعضاء في املنظمة
لعضوية اجلمعية.
وفي مجال االتفاقيات الضريبية والتي يختص فيها مؤمترنا
التقني هذا فقد أعدت اململكة منوذجاً خاصاً بها ينسجم
مع النظام الضريبي والزكوي املطبق في اململكة إداركاً منها
ألهمية االتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة االستثمارات
والسلع واألفراد بني الدول.
وق��د ابرمت اململكة العربية السعودية حتى تاريخه ثمان
وعشرين ( )28اتفاقية ،كثير منها مع بلدانكم الشقيقة،
وهناك تسع وعشرون ( )29اتفاقية اخرى بانتظار التوقيع
أو قيد التفاوض.
وفي هذه املناسبة قدم سعادته شكره للدول املشاركة لتقدميها
أبحاث ح��ول موضوعي املؤمتر آم�ل ً
ا أن ت��ؤدي إل��ى تدعيم
قدارت وإمكانيات البلدان االعضاء في هذه املجاالت.
وفي اخلتام قدم سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
شكره ملعالي وزي��ر املالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز
العساف الفتتاحه هذا املؤمتر.

المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر
التقني الثامن
تسلمت اململكة العربية السعودية رئاسة املؤمتر التقني
الثامن الحت��اد السلطات الضريبية للدول االسالمية من
رئاسة املؤمتر السابع الذي تولته اململكة املغربية ،وقد شكر
سعادة رئيس املؤمتر احلالي االستاذ ابراهيم بن محمد
املفلح رئاسة املؤمتر السابع على اجلهود التي بذلتها خالل
فترة رئاستها للمؤمتر.
الوفود المشاركة تقوم بزيارة مركز الملك عبد
العزيز التاريخي والمتحف الوطني
قامت الوفود املشاركة في املؤمتر التقني الثامن بزيارة ملركز
امللك عبد العزيز التاريخي واملتحف الوطني وذل��ك ضمن
الفعاليات املصاحبة النعقاد امل��ؤمت��ر حيث أب��دى أعضاء
ال��وف��ود إعجابهم الشديد مبا وصلت له اململكة من تطور
في جميع املجاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وقد
أخذت الصور التذكارية ومت تبادل األحاديث الودية وتناول
طعام العشاء على شرف ضيوف املؤمتر.

الوفود المشاركة تؤدي مناسك العمرة
أدت الوفود املشاركة في املؤمتر التقني الثامن مناسك العمرة
حيث مت توفير كافة التسهيالت الالزمة لهم ليؤدوا العمرة
وه��م ف��ي طمأنينة وسكينة ،وق��د مت تشكيل جلنة خاصة
لإلشراف على توفير كافة اخلدمات ومن ثم إعادتهم الى
مقر إقامتهم في فندق االنتركونتيننتال بالرياض.
المشاركون يشكرون المملكة على حسن
الضيافة وكرم اإلستقبال
قدمت ال��وف��ود املشاركة في املؤمتر التقني الثامن الحتاد
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية املنعقد في الرياض
خالل الفترة من 1432/11/7-3هـ املوافق 2011/10/5-1
شكرها وتقديرها حلكومة اململكة العربية السعودية على
حسن الضيافة وكرم االستقبال خالل فتره انعقاد املؤمتر،
حيث ابدى املشاركون في املؤمتر إعجابهم بحسن التنظيم
وإدارة املؤمتر كما ابدوا إعجابهم بالتطور الهائل الذي تشهده
اململكة العربية السعودية في كافة املجاالت من خ�لال ما
شاهدوه أثناء الزيارات والفعاليات التي صاحبت املؤمتر.
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تقرير

مصلحة الزكاة والدخل تشارك في المنتدى الضريبي السنوي الثاني

للشرق األوسط وشمال إفريقيا
في إسطنبول ،تركيا
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برئاسة سعادة األستاذ /إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام مصلحة الزكاة والدخل شاركت المصلحة في
المنتدى الضريبي السنوي الثاني للشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي عقد في إسطنبول ،تركيا في
الفترة من  22 – 20ذو القعدة 1432هـ ( 20 – 18أكتوبر 2011م).

يجمع ه��ذا املنتدى بعض ك�ب��ار املسئولني واملختصني في
املنطقة وال�ع��ال��م ملناقشة ال�ت�ح��دي��ات املشتركة ف��ي مجال
الضرائب واحللول املمكنة لها.
حيث تتجه دول عديدة في املنطقة إل��ى اقتصاديات غير
نفطية ،وتشهد دول أخرى تنمية اقتصادية كبيرة ،ويتم من
خالل هذا املنتدى تبادل اخلبرات بني هذه ال��دول ،وبحث
املسائل ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك ،واك�ت�س��اب املعرفة حول
احللول املطبقة في االقتصاديات األكثر تقدماً ،واإلط�لاع
على البرامج والتجارب الناجحة في دول اإلقليم.
<
<
<
<

تطرق المنتدى إلى العديد من القضايا ومنها:

السياسات واإلدارة الضريبية وبناء قاعدة إيرادات أوسع
لدول املنطقة.
الضرائب على األدوات املالية واملعامالت اإلسالمية في
املنطقة.
الضرائب على دخل الشركات العاملية عن نشاط اخلدمات
في املنطقة ،وقواعد ترحيل األسعار (التجربة األوروبية)،
واملعاملة الضريبية للفروع واملكاتب اإلقليمية.
مسائل في الضريبة على املوارد الطبيعية.

أهم التوجهات العامة للمناقشات:

أوال :ضرورة إنشاء إدارات ضريبية فاعلة تعتمد على أمتتة
العمل وتقنية املعلومات وعلى الربط الذاتي وااللتزام الطوعي
وهذا شرط مسبق للتوسع في قاعدة الضريبة وملعاجلة أية
سلبيات في أعمال اإلدارة الضريبية.
ثانياً :أهمية التركيز في العمل مع شريحة كبار املكلفني
كخطوة أول��ى جتاه تطبيق ما يسمى بالفحص على أساس
حتليل املخاطر ،وتصنيف كامل املكلفني في فئات متشابهة
لتسهيل التعامل مع كل فئة.
ثالثاً :جتنب منح إعفاءات تؤثر على اإليرادات ويصعب التراجع عنها.
رابعاً :تقوية وتدعيم القدرات في مصالح الضرائب للتعامل
مع الشركات متعددة اجلنسيات مع إدراك صعوبة ذلك.
خ��ام �س �اً :ض� ��رورة إج� ��راء امل��زي��د م��ن ال �ب �ح��وث س� ��وا ًء من
احلكومات أو اجلهات املتخصصة حول كيفية معاجلة أدوات
التمويل اإلسالمي في إطار التشريعات الضريبية.
سادساً :االستفادة من التعاون اإلقليمي في مجال السياسات
واإلدارة الضريبية للحد من املنافسة الضريبية الضارة للجميع.
سابعاً :ضرورة إيجاد توازن في الضرائب على املوارد الطبيعية
بني اإلتاوة ،ورسوم االمتيازات ،والضريبة على األرباح.
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التكامل االقتصادي بين الدول
اإلسالمية
د .مصطفى عبد الله
يمتلك العالم اإلسالمي العديد من المقومات االقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكنه
من تكوين هياكل إنتاجية ضخمة وسوق ًا واسعة لتبادل منتجات العمل كما يمكن أن يكون مراكز مالية عالمية
للتمويل واالقتراض واالستثمار .وهذا يؤيد إمكانية تكتل اقتصادي إسالمي عالمي يقوي من إمكاناته التفاوضية مع
التكتالت االقتصادية العالمية القائمة حالي ًا .وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدالت كبيرة نسبيا تحقق
التقدم والرفاهية في الدول اإلسالمية.
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أشكال ومراحل التكامل االقتصادي:

يعرف التكامل االقتصادي على انه تنسيق بني دولتني أو مجموعة
من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بني
الوحدات االقتصادية وتكتيل النشاط االقتصادي لهذه الدول.
مير التكامل االقتصادي ينب دولتني أو مجموعة من الدول بأشكال
ومراحل عديدة :تبدأ املرحلة األولى بالتفضيل اجلزئي ،ويقصد
به مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها دولتني لتخفيف القيود
املعرقلة لتبادل املنتجات فيما بينها ،كأن تتفق دول منطقة معينة
على إلغاء نظام احلصص الذي تخضع له املبادالت التجارية فيما
بينها ،مع إبقاء الرسوم اجلمركية ،أو أن تتفق دول معينة على أن
يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة.

منطقة التجارة الحرة:

وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ات��ف��اق ب�ين دول��ت�ين أو أكثر يتم مبوجبه حترير
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وإل��غ��اء ال��رس��وم اجلمركية امل��ف��روض��ة على
املبادالت التجارية فيما بينها ،مع احتفاظ كل دولة بحريتها في
فرض القيود أو الرسوم اجلمركية في عالقاتها التجارية مع بقية
دول العالم (غير األعضاء في اتفاق منطقة التجارة احلرة) .وتعد
منطقة التجارة احلرة أحد صور التكامل االقتصادي ومن األمثلة
البارزة ملنطقة التجارة احلرة ،منطقة التجارة احلرة األوربية.

االتحاد الجمركي:

اتفاق يتم بني دولتني أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم
اجلمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بني دول االتفاق .وهذا
يعني أن تقوم ال���دول األع��ض��اء ف��ي االحت���اد اجلمركي بتحرير
التجارة اخلارجية وإزالة القيود اجلمركية على املبادالت التجارية
فيما بينها ،وتطبيق التعرفة اجلمركية املوحدة واملشتركة على
البضائع التي ترد إلى دول االحتاد من الدول غير األعضاء في
االحتاد .ومن أهم مزايا االحتاد اجلمركي:
 - 1يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات
الدول األعضاء في االحتاد.
 - 2يساعد على تقسيم العمل بني الدول األعضاء في االحتاد ،بحيث
تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع مبيزة نسبية في إنتاجها.
ويعد االحتاد اجلمركي أحد صور التكامل االقتصادي ،ومن األمثلة
البارزة لالحتاد اجلمركي (السوق األوربية املشتركة ).

السوق المشتركة:

وهي عبارة عن اتفاق بني دولتني أو مجموعة من الدول يتم من
خاللها إلغاء القيود على انتقال عناصر اإلنتاج ،كالعمل ورأس
امل��ال ،وانتقال املنتجات والبضائع فيما بني دول السوق ،وبذلك
تكون ال��دول األعضاء في االتفاق سوق موحدة يتم في إطارها
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انتقال السلع واألشخاص ورؤوس األموال بحرية تامة .وهي تعد
أحد صور التكامل االقتصادي .ومن األمثلة البارزة على السوق
املشتركة( ،السوق األوربية املشتركة).

على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير
من املجاالت للسلطة اإلقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى
التكامل االقتصادي التام.

االتحاد االقتصادي:

أهمية التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية:

وهو عبارة عن اتفاق بني دولتني أو مجموعة من الدول تتسع
فيها إج��راءات التكامل االقتصادي إلى جانب ميزات السوق
املشتركة فيما بني الدول األعضاء في االتفاق ،لتشمل تنسيق
السياسات االقتصادية واملالية والنقدية والسياسات االجتماعية
وتشريعات العمل والضرائب.
ويعد االن��دم��اج االقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل
االقتصادي ،فهو يتضمن إضافة إل��ى ما نصت عليه اتفاقية
االحت��اد االقتصادي وال��س��وق املشتركة في امل��راح��ل السابقة،
توحيد السياسات االقتصادية كافة ،وإي��ج��اد سلطة إقليمية
عليا ،وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ ه��ذه السياسات .وفي
ه��ذه املرحلة م��ن التكامل االق��ت��ص��ادي ت��واف��ق ك��ل دول��ة عضو
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تبدو أهمية التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية من خالل
عدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية نذكر منها:
 1ـ املوارد الغنية التي متتلكها الدول اإلسالمية.
 2ـ مقومات التكامل االقتصادي فيما بني الدول اإلسالمية.
 3ـ الطبيعة الدينية لهذه التكتل االقتصادي.

أهم مزايا التكامل االقتصادي االسالمي:

< اتساع السوق وإقامة مشروعات إنتاجية كبيرة :مما يؤدي إلى
حدوث وفورات في اإلنتاج وزيادة في املنافسة بني املشروعات
التي كانت تقوم في أسواق تواجه صعوبات كبيرة في تصريف
منتجاتها .كما أن اتساع السوق ينمي روح اإلب��داع واملبادرة

واالهتمام مبوضوع البحث العلمي والدخول في استثمارات
هامة وكبيرة في مصلحة اجلميع.
< زيادة إمكانية وحجم االستثمار في ظل التكامل االقتصادي
األم���ر ال���ذي ي���ؤدي إل���ى زي����ادة ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي وزي���ادة
ال��دخ��ول وبالتالي ت��زاي��د امل��دخ��رات التي تساعد على زي��ادة
االستثمارات.
< ي��ؤدي التكامل االق��ت��ص��ادي إل��ى حرية انتقال راس امل��ال
والعمال من الدول التي تقل فيها اإلنتاجية احلدية إلى الدول
التي ترتفع فيها هذه اإلنتاجية .وبذلك يكون انتقال راس املال
والعمال في مصلحة الدول املرسلة والدول املستقبلة ،ويؤدي
إلى زيادة الدخل الفردي في الدولتني.
< زيادة القدرة التفاوضية للدول اإلسالمية في ظل التكامل
االقتصادي ،األمر الذي يؤدي إلى حتسني معدل وكفاءة التبادل
التجاري مع ال��دول اخلارجية .ويضع حد لتقلبات األسعار
اخلاصة بصادرات ال��دول اإلسالمية ووارداتها والتي حتدث
نتيجة التقلبات الدورية في مستوى التشغيل واإلنتاج في الدول
الصناعية املتقدمة.

إن املشروعات املشتركة وزيادة معدالت التبادل التجاري بني الدول
اإلسالمية وتنسيق خطط التنمية الشاملة فيما بينها قد يؤدي إلى
حتقيق التكامل االقتصادي .
ومن األفضل التدرج في مراحل التكامل االقتصادي ،ولكن هذا ال
مينع من تطبيق شكل متقدم من أشكال التكامل االقتصادي دون
املرور تطبيق الشكل األقل درجة من درجات التكامل ،كأن يطبق
االحتاد اجلمركي دون املرور مبرحلة منطقة التجارة احلرة ،أو
تطبيق السوق املشتركة دون املرور مبرحلة االحتاد اجلمركي.
ويختلف التكامل االقتصادي عن التعاون ،الن التعاون يعني
تقليل التباين بني اقتصاديات دولتني أو مجموعة من ال��دول،
في حني يتضمن التكامل إلغاء التباين أو التفاوت أو التمايز بني
هذه االقتصاديات.
إن التكامل االق��ت��ص��ادي ب�ين ال���دول اإلس�لام��ي��ة وق��ي��ام السوق
املشتركة أصبح ضرورة ملحة من اجل دفع عجلة التنمية الشاملة
نحو األمام ورفع املكانة السياسية واالقتصادية لهذه املجموعة من
الدول ويعد التكامل االقتصادي من أفضل الوسائل إلجناح عملية
التنمية الشاملة.
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مقال

غسيـل األمـوال
نتاج طبيعي للعولمة؟!

غسيل األموال مصطلح اقتصادي يطلق على عمليات تبييض أو تنظيف األموال التي تجنى من أعمال ربح
غير مشروع كتجارة المخدرات أو أعمال التزوير أو الرشوة وغيرها .ويعرف غسيل األموال على أنه تغيير شكل
المال من حالة إلى أخرى ،من ذلك توظيفه أو نقله خارج الحدود أو إيداعه في حسابات سرية ثم استخدامه
في مجاالت تجارية علنية بهدف التضليل وتضييع المصدر األصلي للمال.
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وتشير التقديرات إلى أن نشاطات تبييض األم��وال تتراوح
ما بني  ٥٠٠إلى  ١٠٠٠مليار دوالر سنويا ،وهو ما يعادل من
 ٪٤-٢من الدخل العاملي برمته !! .وتتم عمليات التبييض
أو الغسل ع��ادة ع��ن ط��ري��ق م��زج األم���وال ال �ق��ذرة بأعمال
جتارية مشروعة أو تهريبها من البلد التي جمعت فيه إلى
بلد آخر ،وعلى سبيل املثال :استطاعت السلطات األمريكية
عام ١٩٨٨إح�ب��اط عملية تهريب ألم��وال ق��ذرة داخ��ل أفران
ميكرويف قدرت مبليوني دوالر ،ومحاولة تهريب أكثر من ٦
ماليني دوالر عام  .١٩٩٠العوملة واحلدود الهالمية مع دخول
العوملة حيز التطبيق الفعلي ،ومن خالل احلدود االقتصادية
الرخوة التي جنمت عنها ،فإن عمليات غسل األموال أصبحت
ظاهرة عاملية تنتشر في معظم دول العالم  ،األمر الذي يسر
كثيرا عملية انتقال األموال وتداولها .مع أن املجتمع الدولي
قد وضع قوانني صارمة وأدوات مراقبة فعالة،إال أن عمليات
غسل األم��وال ظلت مستمرة خاصة في ال��دول التي تكفل
حرية وتأمني سرية احلسابات في مصارفها مثل سويسرا،
حيث بينت فضيحة واحدة فقط أن أحد مدراء البنوك ظل
يتعاون في هذا املجال مع تاجر مخدرات كولومبي ملدة خمسة
عشر عاما كاملة قبل أن ينكشف أمره ،ناهيك عن العمليات
التي لم تكشف إلى اآلن.
عمليات غسيل األموال تلحق ضررا بالغا باالقتصاد احمللي
للدول من خالل تهريب هذه األموال الضخمة الناجتة ليس
فقط ع��ن أع �م��ال جت��اري��ة غير م�ش��روع��ة فحسب ،ب��ل عن
األموال احلكومية العامة املستولى عليها نتيجة الفساد ،كما

ي��ؤدي ذل��ك إل��ى تراجع معدل زي��ادة الدخل القومي سنويا،
وزيادة العجز في ميزان املدفوعات ،وحدوث أزمة سيولة في
النقد األجنبي تهدد احتياطات الدولة من العمالت احلرة
لدى البنك املركزي.
يؤدي غسيل األموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي،
وزيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء أو محدودي الدخل ،مما
يؤدي إلى عدم وجود استقرار اجتماعي ،كما يرتبط بغسيل
األموال زيادة اإلنفاق غير الرشيد ،والذي يؤدي إلى ارتفاع
األسعار احمللية ،وح��دوث ضغوط تضخمية في االقتصاد
الوطني ،ويتأثر أصحاب الدخل احملدود وأصحاب اإلعانات
االجتماعية بهذا تأثرا شديدا.
ت�ب��ذل ال ��دول العربية ق �ص��ارى جهدها ف��ي مكافحة هذه
الظاهرة ،من خالل ما يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب،
ومن خالل القوانني التي تصدرها الدول العربية القاضية
مبكافحة االجت ��ار غير امل �ش��روع ،وك��ذل��ك عمليات تبييض
األموال على أراضيها .ونذكر هنا على سبيل املثال قيام دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة ،كونها مركزا اقتصاديا مهما في
املنطقة ،بإصدار قوانني صارمة ملنع عملية غسل األم��وال
على أراضيها ،كما أصدرت تعليمات وإرش��ادات للمتعاملني
بسوق الصرف ،حلمايتهم من املتحايلني ،قائمة على ثالثة
مناهج هي :اعرف عميلك ،واحملافظة على سجالت التعامل
وال�ع�م�لاء ،وال�ت��دري��ب اجليد للمحققني املاليني إلكسابهم
اخلبرة العملية الالزمة لكشف مجرمي جرائم غسيل األموال
ومحاوالت التالعب بأموال املصارف.
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قضية

بند«مستحقات ذوي عالقة ومقاولين»
على طاولة اللجنة االستئنافية الضريبية ()2-1

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ...
في يوم االثنين الموافق 1431/2/3هـ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ()196
وتاريخ 1426/7/24ه��ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ( )7835/1وتاريخ 1426/8/6ه��ـ القاضي باستمرار
اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين والمصلحة على قرارات لجان االعتراض الزكوية االبتدائية ،وخطاب معاليه
رقم ( )8590/1وتاريخ 1426/9/2ه��ـ القاضي أيض ًا باستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان االعتراض االبتدائية الضريبية
المستأنفة من قبل المكلفين والمصلحة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديالته .
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وقد قامت اللجنة بدراسة القرار االبتدائي املستأنف  ،وما جاء
مبذكرة االستئناف املقدمة من املكلف ومراجعة ما مت تقدميه
من مستندات ،في ض��وء األنظمة والتعليمات السارية على
النحو التالي:
الناحية الشكلية :
أخطرت جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى
ب �ج��دة امل�ك�ل��ف بنسخة م��ن ق��راره��ا رق ��م ( ) ل �ع��ام 1428ه� �ـ
مبوجب اخلطاب رقم (/167ص/ج )1/وتاريخ 1428/8/8ه�ـ
ومت استالمه من قبل املكلف بتاريخ 1428/8/16ه� �ـ  ،وقدم
املكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )3/302وتاريخ
1428/9/10هـ  ,كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من بنك الرياض،
مقابل ف��روق��ات ال��زك��اة املستحقة مبوجب ال�ق��رار االبتدائي،
وبذلك يكون االستئناف املقدم من املكلف مقبوالً من الناحية
الشكلية لتقدميه من ذي صفة خالل املهلة النظامية  ،مستوفياً
الشروط النظامية.
الناحية الموضوعية :
أوال  :مستحقات ذوي عالقة ومقاولني أخرى
قضى ق��رار اللجنة في البند (ث��ان�ي�اً )1/بتأييد املصلحة في
إضافة بند مستحقات ذوي عالقة ومستحقات مقاولني أخرى
إلى الوعاء الزكوي لألعوام من 1992م حتى 1998م.
استأنف املكلف هذا البند من القرار فذكر أن الشركة عند
قيامها بإنشاء املشروع تعاقدت مع العديد من املقاولني إلنشائه
وقامت بسداد مستحقاتهم بشكل منتظم ولم يكن هناك تعاقد
مع أي منهم على متويل إنشاء املركز بل ال يتعدى دور املقاول
في القيام بإنشاء البرج الشرقي واحلصول على دفعاته حسب
العقود املوقعة معه  ,وقد أدى ذلك إلى ظهور أرصدة مستحقة
على الشركة للمقاولني في نهاية كل سنة وهذه األرصدة ما هي
إال أرصدة متحركة قصيرة األجل أي أن حكمها حكم الديون
قصيرة األج��ل التي لم يحل عليها احل��ول وبنا ًء عليه تطالب
الشركة بعدم إضافتها للوعاء الزكوي كونها من األرصدة قصيرة
األجل  .وأضاف املكلف بخطابه رقم  08/375املقيد لدى اللجنة
برقم  968وتاريخ 1429/12/30هـ بأن املصلحة فتحت الربط
بنا ًء على مالحظات وردتها من ديوان املراقبة العامة وأصدرت
ربطاً معدالً أضافت مبوجبه إلى الوعاء الزكوي مستحقات
ذوي عالقة ومستحقات مقاولني أخرى  .لألعوام من 1992
– 1998م وتفصيلها كما يلي مستحقات املقاولني ذوي عالقة
مببلغ ( )328.950.065رياالً  ,ومستحقات مقاولني أخرى مبلغ
( )131.300.196رياالً مشيراً إلى أن الرصيد الصحيح طبقاً
للقوائم املالية املدققة هو مبلغ ( )442.207.720رياالً سعودي
 ,وذك��ر أن املصلحة ب��ررت موقفها حيال إضافة ه��ذه املبالغ
للوعاء الزكوي باآلتي (أن مشاريع اإلنشاءات حتت التنفيذ سبق

تعليتها بهذه املبالغ مما يلزم معه رد دائنية تلك املستحقات إلى
الوعاء الزكوي ملقابلة ما مت حسمه من عناصر وعاء الزكاة ,
وأن��ه ال يوجد خالف بشأن املعاجلة الزكوية للمشاريع حتت
التنفيذ ألن املصلحة حسمت من الوعاء الزكوي مقدار أرصدة
املشاريع حتت التنفيذ امل��درج��ة في القوائم املالية للسنوات
املالية موضوع االستئناف باعتبارها أدوات قنية ال زكاة فيها ,
وأن اخلالف يتعلق باألرصدة الدائنة للمقاولني البالغ مقدارها
( )460.250.261رياالً التي أضافتها املصلحة للوعاء الزكوي
للسنوات من  1992حتى 1998م بحجة أنها الزال��ت في ذمة
الشركة ولم تصرف للمقاولني وأن احملاسب القانوني حتفّظ
في تقريره على القوائم املالية لعامي 1997م 1998 -م) ,ورداً
على ما ذكرته املصلحة أفاد املكلف باآلتي:
< أنه ال زكاة في املبالغ التي يدفعها املكلف على عروض القنية
حيث نصت الفتوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية واإلفتاء برقم ( )23408وتاريخ 1426/11/18ه��ـ في
إجابتها عن السؤال (الرابع) فيما يتعلق بالعروض غير التجارية
بأن “ما جعل من إيرادات املصنع  -الواجبة زكاتها في شراء
أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل متام
احلول فال زكاة فيها إلنفاقها قبل متام احلول”.
مما يرى معه املكلف أنه ال زك��اة في املبالغ التي يتم إنفاقها
في ش��راء ع��روض قنية وحيث أن املبالغ املستحقة للمقاولني
تعتبر مبالغ أنفقتها الشركة في تأمني عروض قنية (مشاريع
حتت التنفيذ) فإن هذه املبالغ ال تخضع للزكاة مسترشداً بقرار
اللجنة االستئنافية التي أخ��ذت بهذا املبدأ في قرارها رقم
( )655لعام 1427هـ الذي نص على :
“ حيث أن الوعاء الزكوي للمكلفني يحتسب باستخدام أسلوب
محدد ميثل أحد أركانه أن يتم خصم صافي األصول الثابتة
للمكلف بغض النظر عن حجمها أو نوعها ما دام أنها متثل
أصوال غير متداولة تساعد في اإلنتاج احلالي واملستقبلي ،
وأن حدها بحدود معينة ال يوجد له سند محاسبي أو نظامي
 .ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية ما صدر من فتوى
شرعية عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برقم
( )23408وتاريخ 1426/11/18ه �ـ ونصها (بأن ما جعل من
إي��رادات املصنع الواجب زكاتها في ش��راء أص��ول أو أنفقها
صاحبها في غير عروض التجارة قبل متام احلول فال زكاة
فيها إلنفاقها قبل متام احلول عليها)  ،مما ترى معه اللجنة
باألغلبية قبول استئناف املكلف وإلغاء القرار االبتدائي فيما
قضى به في هذا اخلصوص” .األمر الذي يطلب معه املكلف
بعدم تأييد املصلحة ف��ي إض��اف��ة رصيد دائ�ن��و العقود إلى
الوعاء الزكوي .
< أن املصلحة لم تأخذ باألرصدة املدينة للمقاولني :
> لقد أظ�ه��رت ال�ق��وائ��م املالية للشركة لسنوات االع�ت��راض
أرصدة دائنة لصالح املقاولني لقاء األعمال التي قاموا بتنفيذها
35

قضية
واعتمدتها ال�ش��رك��ة  ،وي�ت��م ع��ادة تعلية ح�س��اب امل�ش��روع��ات
حتت التنفيذ بهذه املبالغ طبقاً ملبدأ االستحقاق احملاسبي
ومجموع ه��ذه األرص ��دة للسنوات م��ن 1992م حتى 1998م
( )442.207.720رياالً .
> أن األرصدة املدينة التي متثل مبالغ مت دفعها مقدماً للمقاولني
على حساب تنفيذ العقود  ،ال يتم عادة حتميلها للمشروعات
حتت التنفيذ طبقاً ملبدأ االستحقاق احملاسبي ومجموع هذه
األرصدة للسنوات من 1992م حتى 1998م ()325.916.011
ري���االً  .وب��ال�ن�ظ��ر إل��ى مطلب املصلحة ال��رام��ي إل��ى إض��اف��ة
األرص��دة الدائنة للمقاولني إل��ى ال��وع��اء ال��زك��وي يالحظ أنه
قد فات عليها أن تخصم من األرصدة الدائنة مقدار أرصدة
املقاولني املدينة  ,وبالتالي فإن املصلحة بإجرائها املشار إليه
تكون أخذت ما هو لصاحلها وتركت ما هو لصالح املكلف مما
يدل على أنها لم تكن عادلة في إجرائها  .كما إن املصلحة
ل��م ت��أخ��ذ بالفتوى رق��م ( )23408ب�ت��اري��خ 1426/11/18ه� � �ـ
في اإلجابة على السؤال الثالث التي تقضي بأن “اإليرادات
املقدمة التي يستلمها الشخص املكلف بالزكاة مثل الدفعات
املقدمة للمقاولني والدفعات املقدمة ملواد عقود التوريد فتجب
فيها الزكاة متى حال عليها احلول منذ قبضتها وبلغت نصاباً
بتقسيمها أو ضمها لبقية ماله وذلك لدخولها في ملكه وجاز
تصرفه فيها”  .مما يرى معه املكلف أن الدفعات املقدمة مت
تزكيتها من قبل املقاولني وبالتالي يجب عدم تزكيتها منعاً للثني
في الزكاة  .وبنا ًء على ما ذكر يرى املكلف أنه كان ينبغي على
املصلحة تطبيقاً للعدالة أن تأخذ صافي أرص��دة املقاولني
(الفرق بني األرص��دة املدينة “الدفعات املقدمة” واألرص��دة
الدائنة “املستحقات”) البالغ مقدارها ( )116.291.709رياالً
وليس األرصدة الدائنة فقط .
> إن القاعدة التي تطبقها املصلحة في عدم إخضاع أدوات
القنية للزكاة أن تكون أدوات القنية مملوكة للمكلف  .فإذا كانت
أداة القنية مشتراه جاهزة وثبت تسديد قيمتها بالكامل فال
العـام

رقم اإليضـاح بالقوائم املالية

قيمة املشروع مبوجب القوائم املالية

( + )-الفرق

قيمة املشروع املعدلة

1992

14

732.873.825

67.355.161

800.228.986

1993

16

606.403.938

45.079.288

652.483.226

1994

9

855.745.860

()16.929.720

838.816.140

1995

9

983.128.105

()19.894.373

963.833.732

1996

9

958.785.969

()22.611.930

936.174.039

1997

9

1.096.113.799

()71.794.395

1.024.319.404

1998

9

1.242.305.007

()98.495.740

1.143.809.267

6.475.356.503

()116.291.709

6.359.064.794

املجموع
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تخضعها للزكاة وإذا ثبت تسديد ج��زء منها وبقي ج��زء آخر
فاجلزء الذي مت تسديد قيمته ال يخضع للزكاة  ،أما إذا كانت
أدوات القنية تصنع أو يتم أنشاؤها حلساب املكلف مثل املباني
واملصانع وما شابه ذلك  .فتعتبر املبالغ التي أنفقت فع ً
ال على
األصل على أساس املبدأ النقدي احملاسبي هي القيمة التي
ينبغي عدم إخضاعها للزكاة وبهذا ميكن تصوير قيمة األصل
الذي قيد اإلنشاء لغرض احتساب الزكاة  ،حسب اإلجراء الذي
تطبقه املصلحة  ،كما يلي :املبالغ التي مت صرفها وقيدت على
حساب األصل طبقاً للميزانية (مفهوم االستحقاق) يضاف إليه
املبالغ التي دفعت للمقاول على حساب األصل (مدينو عقود)
التي لم يحمل بها األصل (املبدأ النقدي احملاسبي) ويطرح منه
املبالغ املستحقة على املكلف (دائنو عقود) التي حملت على
األصل ولم تصرف لهم (مبدأ االستحقاق احملاسبي) وبالتالي
يظهر قيمة األص��ل ال��واج��ب استبعاده م��ن ال��وع��اء وبتطبيق
القاعدة احملاسبية أعاله فإن قيمة املشروعات حتت التنفيذ
لسنوات االستئناف تكون كما يلي في اجلدول ادناهـ:
ووفقاً ملا مت بيانه في اجلدول يرى املكلف أنه كان يجب على
املصلحة إضافة مبلغ ( )116.291.709ري��االت إلى الوعاء
لألعوام موضوع االستئناف وليس ( )460.250.261ري��االً.
وبالتالي فإن صافي أرص��دة املقاولني ال��ذي مت التوصل إليه
وم� �ق ��داره ( )116.291.709ري� ��االت س �ع��ودي مت�ث��ل مبالغ
مستحقة للمقاولني وبالتالي هي ملك لهؤالء املقاولني مقابل
األعمال التي قاموا بتنفيذها وقبلتها الشركة  ،ويتساءل املكلف
هل ميكن اعتبار هذه املبالغ عنصراً من العناصر اخلاضعة
للزكاة لكونها في يد الشركة؟  ،مع أن القاعدة الشرعية تقضي
بــ «أحسب مالك وأطرح منه ما عليك وزكي عن الفرق « مما
يرى معه املكلف إلى أن أرصدة املقاولني املستحقة هي أرصدة
ملك للغير وحسب هذه القاعدة فإنه ال زكاة عليها كونها مملوكة
للغير  .وأن خصم أرصدة املقاولني من قيمة األصول يتعارض
مع الفتوى الشرعية رقم ( )23408التي تنص على «ال زكاة في

املبالغ التي يدفعها املكلف على عروض القنية» .
ويطلب املكلف ع��دم إخ�ض��اع الرصيد ال��دائ��ن للمقاولني وال
صافي رصيدهم للزكاة واعتبار الربط النهائي الذي أصدرته
املصلحة على ضوء مالحظات دي��وان املراقبة الغياً ال أثر له
فيما يخص قيمة املشروعات حتت التنفيذ.
وبعد إط�لاع املصلحة على استئناف املكلف أف��ادت ب��أن هذه
األرصدة الدائنة متثل قيمة مستحقات املشروع للمركز السكني
والتجاري  .حيث أن هذين املشروعني قد أدرجا ضمن اإلنشاءات
حتت التنفيذ لألعوام من 1993م إلى 1998م والتي مت حسمها
من الوعاء الزكوي  ,وبالتالي فإنه يلزم رد هذه املبالغ إلى األوعية
الزكوية اخلاصة بها باعتبار أن قيمة اإلنشاءات حتت التنفيذ
احملسومة من الوعاء الزكوي مبا يوازي هذه املبالغ لم تدفع قيمتها
وإمنا ظلت ضمن اخلصوم املتداولة  ,وترى املصلحة أيضا أن ما
ينطبق على مستحقات املقاولني ينطبق على مستحقات املقاولني
األخ��رى ال��واردة بخطاب الشركة رقم ( )2003/1972كما أنه
ال يشترط حوالن احلول لتزكية هذه األرص��دة  ,باإلضافة إلى
أن احملاسب القانوني أشار في تقريره لعامي 1997م و 1998م
ب��إدراج البرج الشرقي ضمن املشاريع حتت التنفيذ ولم حتدد
التكلفة النهائية مبا يؤكد صحة ادعاء املصلحة.
رأي اللجنة :
بعد اط�لاع اللجنة على ال�ق��رار االب�ت��دائ��ي ,وعلى االستئناف
املقدم  ,وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات  ,تبني للجنة
أن محور االستئناف يكمن في طلب املكلف عدم إضافة بند
مستحقات ذوي عالقة ومستحقات مقاولني أخرى إلى الوعاء
الزكوي لألعوام من 1992م حتى 1998م بحجة أن هذه األرصدة
متثل مبالغ دائنة مستحقة للمقاولني لقاء األعمال التي قاموا

بتنفيذها ولم يتم صرفها أي أنها مملوكة للغير وليست ملكا
للشركة باإلضافة إلى أنها قصيرة األجل ولم يحل عليها احلول
وبالتالي يجب عدم إضافتها لعناصر الوعاء الزكوي  ,في حني
تتمسك املصلحة بإضافة هذه األرصدة ضمن عناصر الوعاء
الزكوي بحجة أن هذه األرصدة الدائنة متثل قيمة مستحقات
املشروع السكني والتجاري  .وأن هذين املشروعني أدرجا ضمن
اإلن�ش��اءات حتت التنفيذ التي مت حسمها من الوعاء الزكوي
لألعوام محل االستئناف .
وبعد ال��دراس��ة وإط�ل�اع اللجنة على القوائم املالية للمكلف
للسنوات من 1992م وحتى 1998م وكذلك خطاب ديوان املراقبة
العامة رقم  3/3/3/07956وتاريخ 1423/5/12ه� �ـ  .وعلى
ربوط املصلحة للسنوات املذكورة تبني لها أن األرص��دة محل
اخلالف (مستحقات ذوي عالقة ومستحقات مقاولني أخرى)
متثل ذمماً دائنة على الشركة مستحقة للمقاولني لقاء األعمال
التي قاموا بتنفيذها ولم يتم صرفها لهم من قبل الشركة وتتعلق
هذه األرصدة مبشروعني سكني وجتاري  ,كما تبني أن هذين
املشروعني مدرجني ضمن أرص��دة اإلن �ش��اءات حتت التنفيذ
لألعوام املذكورة التي مت حسمها من الوعاء الزكوي  ,وبنا ًء
عليه وبغض النظر عن مدة بقاء هذه األرص��دة لدى الشركة
(طويلة أو قصيرة األجل) وما دام أن مقابلها قد مت حسمه من
الوعاء الزكوي فإنه لن يكون إلضافة بند مستحقات ذوي عالقة
ومقاولني أخرى أي أثر على الوعاء الزكوي مما ترى معه اللجنة
رفض استئناف املكلف وتأييد القرار االبتدائي فيما قضى به
بإضافة بند مستحقات ذوي عالقة ومستحقات مقاولني أخرى
البالغة ( )460.250.261رياالً إلى الوعاء الزكوي لألعوام من
1992م حتى 1998م .
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ادارة وتخطيط

مفهوم حوكمة الشركات
حوكمة الشركات (باإلنجليزية ) Corporate Governance :هي بشكل عام ،القوانين والقواعد
والمعايير التي تحدد العالقة بين إدارة الشركة من ناحية ،وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو
األط��راف المرتبطة بالشركة (حملة السندات ،العمال ،الموردين ،الدائنين ،المستهلكين)من
ناحية أخرى ،وبشكل أكثر تحديداً يقدم هذا االصطالح إجابات لعدة تساؤالت من أهمها:
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< كيف يضمن املساهمني أال تسيء اإلدارة استغالل أموالهم؟
< وكيف يتأكد هؤالء املساهمني بأن اإلدارة تسعى إلى تعظيم
ربحية وقيمة أسهم الشركة في األجل الطويل؟
< ما مدى إهتمام اإلدارة باملصالح األساسية للمجتمع في
مجاالت الصحة والبيئة؟
< وأخيراً ،كيف يتمكن حملة األسهم وأصحاب املصالح من
رقابة اإلدارة بشكل فعال؟

ساربينز اوكسلي Sarbanes-Oxley SOX

إن ساربينز اوكسلي  Sarbanes-Oxley SOXهو القانون
األمريكي ال��ذي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد
املعلومات املالية من خالل أنظمة الرقابة الداخلية.
حسب ه��ذا ال�ق��ان��ون ف��إن��ه سيتم حتميل امل��دي��ر التنفيذي
الرئيسي  CEOواملدير املالي الرئيسي  CFOاملسؤولية
الشخصية ألي خلل مالي .وبهذا فإن هناك عالقة مباشرة
بني ساربينز اوكسلي ( )SOXحوكمة الشركات Corporate
 Governance؛ حيث ان وظيفة ومسؤولية اإلدارة العليا
سيكون من ضمنها توكيد صالحية وسالمة القوائم املالية
للشركات املساهمة العامة (بالواليات املتحدة).
وينظر البعض إلى احلوكمة على انها االطار الذي متارس
فيه الشركات وجودها .وتركز احلوكمة على العالقات بني
املوظفني واع �ض��اء مجلس االدارة واملساهمني واصحاب
املصالح وواضعي التنظيمات احلكومية ،وكيفية التفاعل بني
كل هذه االطراف في االشراف على عمليات الشركة.
ول �ك��ن ف��ي مجمله مي�ك��ن ال �ق��ول إن م��اه�ي��ة م�ف�ه��وم حوكمة

ال�ش��رك��ات معنية ب��إي�ج��اد وتنظيم التطبيقات وامل�م��ارس��ات
السليمة للقائمني على إدارة الشركة مبا يحافظ على حقوق
حملة األسهم وحملة السندات والعاملني بالشركة وأصحاب
املصالح  Stakeholdersوغيرهم؛ وذلك من خالل حترى
تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية التى تربط بينهم؛ وباستخدام
األدوات املالية واحملاسبية السليمة وفقاً ملعايير اإلفصاح
والشفافية الواجبة .وتعتبر هي إح��دى العوامل الرئيسية
لتحسني الفعالية و النمو اإلقتصادي وتقوية ثقة املستثمرين.
وينظر لـحوكمة الشركات كمرجع للعالقات بني االدارة ،ومجلس
اإلدارة واملساهمني ،واألطراف املعنية األخرى .وحتدد ايضا
البنية التي حتدد بها اهداف الشركة ،و كذا الوسائل الكفيلة
ببلوغها ،وضمان رقابة للنتائج احملصل عليها.

أهمية حوكمة الشركات

مع انفجار األزم��ة املالية ،أخ��ذ العالم ينظر نظرة جديدة
إلى حوكمة الشركات .واألزمة املالية املشار إليها ،قد ميكن
وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في املؤسسات والتشريعات التي
تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني منشآت األعمال
واحل �ك��وم��ة .وق��د ك��ان��ت امل�ش��اك��ل ال�ع��دي��دة ال�ت��ي ب��رزت إلى
املقدمة في أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت املوظفني
الداخليني واألق��ارب واألصدقاء بني منشآت األعمال وبني
احلكومة ،وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون
قصيرة األجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم
معرفة املساهمني بهذه األمور وإخفاء هذه الديون من خالل
طرق ونظم محاسبية «مبتكرة» ،وما إلى ذلك.
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تقرير

االتفاقيـات الضريبيـة
والخطوات الست..

بقلم /ص ـ ــدقي زواي ـ ــدة
مدير تنفيذي رئيسي في القطاع اخلاص

لقد وقعت المملكة العربية السعودية العديد من اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبـي مع العديد
من الدول التي ترتبط معها بعالقات تجارية واقتصادية مميزة ،األمر الذي ال بد وأن ينعكس إيجاب ًا
على زيادة االستثمارات األجنبية ويترتب عليه حقوق ًا وواجبات متبادلة لكل من مصلحة الزكاة
والدخل والمكلفين وكافة المعنيين بهذه االتفاقيات الضريبية السيما رجال األعمال السعوديين
المستثمرين في تلك الدول.
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وعليه ،فلقد رأينا بأن واجبنا املهني يفرض علينا أن نساهم
ول��و باليسير ،وم��ن خ�لال ه��ذه املجلة ال �غ��راء ،ف��ي تعريف
املعنيني باالتفاقيات الضريبية ببعض املبادئ واألسس التي
يتوجب مراعاتها للتعريف بالواجبات واحلقوق التي تتضمنها
مواد االتفاقيات الضريبية ،ومن ثم مساعدة رجال األعمال
السعوديني في حتديد إمكانية االستفادة من امل��زاي��ا التي
تقدمها تلك االتفاقيات في تلك الدول التي يستثمرون بها،
لتخفيف أعبائهم الضريبية.
من املعروف أن االزدواج الضريبـي ينشأ عادة عندما تفرض
كل من دولة اإلقامة ودولة املصدر نفس نوع الضريبة على
نفس الشخص وفي نفس الفترة وعلى نفس الدخل املتحقق
سوا ًء في دولة اإلقامة أو في دولة املصدر.
لقد أُبرِ َمت اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبـي لتخفيف العبء
الضريبـي عن كاهل املستثمرين من خالل منح أحقية فرض
الضريبة لدولة اإلقامة أو لدولة املصدر أو لكلتيهما ،ومبعنى
آخر كيفية تقسيم احلقوق الضريبية بني أي دولتني متعاقدتني.
لعله من املفيد التذكير بالنقاط الرئيسية التالية لإلحاطة بدور
اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبـي في تالفي االزدواج الضريبـي:
< االتفاقيات الضريبية ال تخضع وال تعفي من الضريبة.
< ال يجوز لالتفاقية حتديد ضريبة أعلى م��ن تلك التي
يفرضها النظام الضريبـي احمللي.

< االتفاقية تقسم احلقوق الضريبية بني الدولتني املتعاقدتني.
< تكتسب االتفاقية قوة القانون ولها أولوية التطبيق على
النظام الضريبـي احمللي.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن هناك منوذجني عامليني لالتفاقيات
الضريبية هما:
 -1اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضريبـي بني
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية .UN
 -2اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النموذجية
.OECD
وبالرغم من أوجه الشبه واالختالف بني هذين النموذجني
الذي ال يتسع املجال لتناولها في هذا املقال ،فقد اعتمدت
على من��وذج  OECDفي هذا البحث ،علماً بأنه يحق ألي
دولتني متعاقدتني االسترشاد بأي من النموذجني املذكورين
ال بل الدمج بينهما وإجراء التعديالت التي تتناسب واألهداف
املرجو حتقيقها من توقيع االتفاقية الضريبية بينهما.
ولتحديد أي من الدولتني املوقعتني على االتفاقية الضريبية
أح��ق ف��ي ف��رض الضريبة على ال��دخ��ل ،ال ب��د م��ن دراس��ة
وحتليل مواد االتفاقية الضريبية بكل دقة وعناية ،وكذلك
اإلملام بالنظام الضريبـي احمللي.
هناك العديد من الطرق واألساليب التي ميكن للمعنيني،
السيما رجال األعمال السعوديني الذين يستثمرون في تلك
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تقرير
الدول املبرم معها اتفاقيات ضريبية ،االعتماد عليها كمدخل
لتحديد إمكانية االستفادة من املزايا التي تقدمها االتفاقية
الضريبية ،ومن هذه املداخل مدخل اخلطوات الست ،والتي
ميكن تلخيصها على النحو التالي:
اخلطوة األول��ى :ال بد من مراجعة النظام الضريبـي احمللي
لكل من الدولتني املعنيتني لتحديد إذا ما كان الدخل خاضع
للضريبة في كلتا الدولتني مبوجب نظامهما الضريبـي احمللي.
وإذا ما تبني أن إحدى الدولتني فقط ،وليس كلتيهما ،لها احلق
في إخضاع الدخل للضريبة حسب نظامها الضريبـي احمللي،
فهذا يعني وب��ال�ض��رورة ع��دم وج��ود ازدواج ضريبـي .غير أن
ذلك ال مينع من االستفادة من أية مزايا قد تتضمنها االتفاقية
الضريبية واالنتقال مباشرة إلى اخلطوة الثالثة دون التعرض
للخطوة الثانية.
أم��ا إذا تبني أن كلتا الدولتني لهما احل��ق في إخضاع الدخل
للضريبة فال بد من االنتقال إلى اخلطوة الثانية.
اخلطوة الثانية :مراجعة النظام الضريبـي احمللي لكل من
الدولتني املعنيتني لغرض الوقوف على املزايا التي يقدمها
كل نظام .وإذا ما تبني أن دولة اإلقامة تقدم مزايا ضريبية
تؤدي إلى اإلعفاء الضريبـي مبوجب نظامها الضريبـي احمللي
على الدخل املتحقق من دولة املصدر ،فإن احلاجة ملراجعة
االتفاقية الضريبـية تظل قائمة ،نظراً ألن االتفاقية الضريبية
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قد تقدم نسب ضريبة استقطاع مخفضة مقارنة بتلك التي
يفرضها النظام الضريبـي احمللي لدولة املصدر .وعليه فال
بد دائماً من االنتقال إلى اخلطوة الثالثة سعياً وراء أية مزايا
قد تقدمها االتفاقية مقارنة بالنظام الضريبـي احمللي.
اخلطوة الثالثة :تتمثل في التأكد من وجود اتفاقية ضريبية
أم ال .وإذا ما تبني عدم وجود اتفاقية ضريبية فليس هناك
من مجال لتجنب االزدواج الضريبـي إال بالرجوع إلى النظام
الضريبـي احمللي لالستفادة من أية مزايا قد يقدمها .أما إذا
كانت هناك اتفاقية ضريبية ،فال بد من االنتقال إلى اخلطوة
الرابعة للتأكد من إمكانية اعتماد املكلف عليها واستخدامها.
اخلطوة الرابعة :تتمثل ف��ي م��راج �ع��ة امل� ��واد ال �ت��ال �ي��ة من
االتفاقية الضريبية كحد أدن��ى للتأكد م��ن م��دى إمكانية
االعتماد عليها واستخدامها لالستفادة من مزاياها:
< املادة األولى املتعلقة باألشخاص الذين تشملهم االتفاقية
للتأكد من أن املعني هو من ضمن هؤالء األشخاص.
< املادة الثانية املتعلقة بالضرائب التي تشملها االتفاقية للتأكد
من أن الضريبة املقصود جتنبها تصنف ضمن تلك الضرائب.
< املادة التاسعة والعشرون املتعلقة باالمتداد اإلقليمي لالتفاقية.
< املادة الثالثون املتعلقة بدخول االتفاقية حيز النفاذ.
< املادة إحدى وثالثون املتعلقة بإنهاء االتفاقية.
وإذا ما تبني أن االتفاقية الضريبية غير سارية املفعول وال ميكن

االعتماد عليها واستخدامها ،فليس هناك من مجال لتجنب
االزدواج الضريبـي إال بالرجوع إلى النظام الضريبـي احمللي
لالستفادة من أية مزايا قد يقدمها .أما إذا تبني أن االتفاقية
الضريبية سارية املفعول وميكن االعتماد عليها واستخدامها،
فال بد من االنتقال إلى اخلطوة اخلامسة ملعرفة كيفية تقسيم
االتفاقية للحقوق الضريبية بني الدوليتني املتعاقدتني.
اخلطوة اخلامسة :تتمثل في ال��وق��وف على كيفية تقسيم
االتفاقية للحقوق الضريبية بني الدولتني املتعاقدتني حيث
أن هناك ثالث حاالت حتددها االتفاقية بهذا اخلصوص:
 -1أحقية دولة اإلقامة فقط في فرض الضريبة (ومثال على
ذلك ،أرباح األعمال مع عدم وجود منشأة دائمة).
 -2أحقية ك��ل م��ن دول��ة اإلق��ام��ة ودول��ة امل�ص��در ف��ي فرض
الضريبة مع حتديد األرباح اخلاضعة للضريبة دون حتديد
لنسبة الضريبة (ومثال على ذلك ،أرباح األعمال مع وجود
منشأة دائمة).
 -3أحقية ك��ل م��ن دول��ة اإلق��ام��ة ودول��ة امل�ص��در ف��ي فرض
الضريبة م��ع حت��دي��د لنسبة الضريبة (وم �ث��ال على ذل��ك،
األتاوات والفوائد وأرباح األسهم).
وبشكل ع��ام ،إذا م��ا تبني أن تقسيم احل �ق��وق الضريبية
بني الدولتني املتعاقدتني احمل��ددة مبوجب االتفاقية حتول

دون حتقق االزدواج الضريبـي ،فال حاجة إلى االسترشاد
باخلطوة السادسة.
اخلطوة السادسة :تتمثل في مراجعة املادة الثالثة والعشرون
واملتعلقة بأساليب إزالة االزدواج الضريبـي وهي:
 -1اإلعفاء الضريبـي عن طريق استبعاد الدخل األجنبـي
املتحقق ف��ي دول��ة امل�ص��در م��ن ال��دخ��ل اخل��اض��ع للضريبة
مبوجب النظام الضريبـي احمللي لدولة اإلقامة.
 -2اخلصم الضريبـي عن طريق خصم الضريبة املدفوعة
ف�ع�ل ً
ا ف��ي دول��ة امل�ص��در م��ن الضريبة املستحقة ف��ي دول��ة
اإلقامة مبوجب نظامها الضريبـي احمللي.
لعل اخلطوات الست املذكورة أعاله تقدم للمعنيني باالتفاقيات
الضريبية ،بعض املبادئ واألسس التي ميكن االسترشاد بها،
كمدخل سريع لتحديد مدى إمكانية االستفادة من املزايا
الضريبية التي قد تتضمنها االتفاقيات الضريبية ،وعدم
تفويت مثل هذه الفرص لتخفيف األعباء الضريبية ،خاصة
بالنسبة لرجال األعمال السعوديني .غير أن هذه اخلطوات،
ال تغني بأي حال من األحوال ،عن ضرورة التعمق في مراجعة
كافة مواد االتفاقيات الضريبية وتوخي احليطة واحلذر قبل
االعتماد عليها في اتخاذ ال�ق��رارات االقتصادية واإلداري��ة
ذات العالقة.
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اتفاقيـة

المملكة و اليابان تو ّقعان اتّفاقيّة
لتجنّب االزدواج الضريبي
وقعت حكومتا المملكة واليابان 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:
ً
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال  ،قد إتفقتا على ما يلي:
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المادة األولى
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني في إحدى الدولتني
املتعاقدتني أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تشملها االتفاقية
 -1تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل املفروضة ملصلحة
كل دولة متعاقدة أو قسمها السياسي أو سلطتها احمللية بصرف
النظر عن طريقة فرضها.
 -2تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب املفروضة
على إجمالي الدخل ،أو على عناصر الدخل مبا فيها الضرائب
على املكاسب الناجتة من التصرف في أي ممتلكات.
 -3الضرائب احلالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
 ضريبة الدخل. ضريبة الشركات. ضرائب اإلقامة احمللية.(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة اليابانية»).
ب) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:
 الزكاة. -ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية»).
 -4تطبق هذه االتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة
في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية ،إضافة إلى
الضرائب احلالية أو ب��دالً منها .وتبلغ كل سلطة مختصة في
الدولتني املتعاقدتني السلطة األخرى بالتغييرات اجلوهرية التي
أدخلت على أنظمتها الضريبية وذل��ك خ�لال م��دة معقولة من
الوقت بعد تلك التغييرات.
المادة الثالثة

تعريفات عامة
 -1ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ) يعني مصطلح «اليابان» عندما يستخدم باملعنى اجلغرافي ،كل
إقليم اليابان مبا فيها املياه اإلقليمية والتي تطبق فيها األنظمة
النافذة املتعلقة بالضريبة اليابانية وأي منطقة خارج مياهها
اإلقليمية ويشمل ذلك قاع بحرها والطبقات الواقعة حتت تربتها
التي متارس عليها اليابان حقوق السيادة مبقتضى القانون الدولي
والتي تطبق فيها األنظمة النافذة املتعلقة بالضريبة اليابانية.
ب) يعني مصطلح «اململكة العربية السعودية» إقليم اململكة العربية
السعودية ويشمل ذلك املناطق الواقعة خارج مياهها اإلقليمية
التي متارس اململكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها
والطبقات الواقعة حتت التربة واملوارد الطبيعية حقوق السيادة
والوالية مبقتضى نظامها الداخلي والقانون الدولي.
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اتفاقيـة
جـ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة املتعاقدة األخرى» اململكة
العربية السعودية أو اليابان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح «شخص»أي فرد ،أو أي شركة أو أي كيان
آخر من األشخاص.
هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان
يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و «مشروع تابع للدولة
املتعاقدة األخ��رى» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة
متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى.
ز) تعني عبارة «نقل دول��ي» أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى
تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ،ما ع��دا احل��االت التي
يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بني أماكن تقع داخل
الدولة املتعاقدة األخرى.
ح) يعني مصطلح «مواطن»:
 -1أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
 -2أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة تضامن أو جمعية
تستمد ذل��ك ال��وض��ع م��ن أنظمة دول��ة متعاقدة  ،وأي منظمة
ليس لها شخصية اعتبارية تستمد ذلك الوضع من أنظمة دولة
متعاقدة  ،تعامل ألغراض الضريبة كشخص اعتباري .
ط) يعني مصطلح «السلطة املختصة»:
 -1بالنسبة إلى اليابان ،وزير املالية أو ممثله املفوض.
 -2بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية ،وزارة املالية وميثلها
وزير املالية أو ممثله املفوض.
 -2عند تطبيق دولة متعاقدة هذه االتفاقية في أي وقت فإن أي
عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ،وما لم يقتض سياق
النص خالف ذلك ،يكون له املعنى نفسه في ذلك الوقت مبوجب
أنظمة تلك الدولة املتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق
عليها هذه االتفاقية ،ويرجح أي معنى طبقاً لألنظمة الضريبية
املطبقة في تلك الدولة املتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو
للمصطلح وفقاً لألنظمة األخرى في تلك الدولة املتعاقدة.
المادة الرابعة

الـمقيـم
 -1ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة»
أي شخص يخضع وفقاً ألنظمة تلك الدولة املتعاقدة للضريبة
فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان مكتبه الرئيس أو األساسي
أو مكان تأسيسه أو مركز إدارت��ه أو أي معيار آخر ذي طبيعة
مماثلة  .كما تشمل أيضاً تلك الدولة املتعاقدة أو أياً من أقسامها
السياسية أو سلطاتها احمللية  .لكن ال تشمل هذه العبارة أي
شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة فيما يتعلق
فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة املتعاقدة.
 -2عندما يكون فرد وفقاً ألحكام الفقرة ( )1من هذه املادة مقيماً
في كلتا الدولتني املتعاقدتني فإن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي يتوافر له سكن
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دائم فيها ،فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتني املتعاقدتني
فيعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي تكون فيها عالقاته
الشخصية واالقتصادية أوثق (مركز املصالح «احليوية»).
ب) إذا لم يكن ممكناً حتديد الدولة املتعاقدة التي فيها مركز
مصاحله احليوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتني
املتعاقدتني ،فيعد مقيماً في الدولة املتعاقدة التي فيها سكنه
املعتاد فقط.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتني املتعاقدتني أو لم
يكن له سكن معتاد في أي منهما ،يعد مقيماً في الدولة املتعاقدة
التي يكون مواطناً فيها فقط.
د) إذا ك��ان مواطناً ف��ي كلتا الدولتني املتعاقدتني أو ل��م يكن
مواطناً في أي منهما ،فتسوي السلطتان املختصتان في الدولتني
املتعاقدتني املوضوع باالتفاق املشترك.
 -3عندما يكون شخص ما  -غير الفرد  -وفقاً ألحكام الفقرة
( )1من هذه امل��ادة مقيماً في كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،فإنه
يعد مقيماً فقط في الدولة املتعاقدة التي فيها مكتبه الرئيس أو
األساسي أو مركز إدارته الفعلي.
المادة الخامسة

المنشأة الدائمة
 -1ألغ��راض هذه االتفاقية ،تعني عبارة «املنشأة الدائمة»
املقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط املشروع
كلياً أو جزئياً.
 -2تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) مكان استخراج املوارد الطبيعية.
 -3تشمل عبارة «املنشأة الدائمة» أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء ،أو مشروع جتميع أو تركيب ،أو أعماالً
إشرافية متعلقة بها ،إذا استمر مثل هذا املوقع أو املشروع أو
تلك األعمال مدة تزيد على  183يوماً.
ب) توفير خ��دم��ات مب��ا فيها اخل��دم��ات االستشارية م��ن قبل
مشروع من خالل موظفني أو عاملني آخرين يوظفهم املشروع
لهذه األغراض ،لكن فقط إذا استمرت األعمال من هذا النوع
(للمشروع نفسه أو ملشروع مرتبط به) في الدولة املتعاقدة ملدة
أو مدد تزيد في مجموعها على  183يوماً خالل أي مدة اثني
عشر شهراً.
 -4على الرغم من األحكام السابقة في هذه امل��ادة ،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.
جـ) الحتفاظ مبخزون من السلع أو البضائع التي ميلكها املشروع
فقط لغرض املعاجلة من قبل مشروع آخر.
د) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع
أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط
آخر ذي طبيعة حتضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) االحتفاظ مبقر ثابت للعمل فقط ألي مزيج من األنشطة
املذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة
 ،بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناجت من
هذا املزيج له طبيعة حتضيرية أو مساعدة.
 -5على الرغم من أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا
كان شخص  -خالف الوكيل املتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق
عليه أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة  -يعمل نيابة عن مشروع
ولديه صالحية وميارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة إلبرام
العقود باسم امل��ش��روع ،ف��إن ه��ذا املشروع يعد أن لديه منشأة
دائمة في تلك الدولة املتعاقدة فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها
ذلك الشخص للمشروع ،ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص
مقصورة على تلك الواردة في الفقرة ( )4من هذه املادة والتي إذا
متت مباشرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال جتعل من هذا املقر
الثابت للعمل منشأة دائمة مبقتضى أحكام تلك الفقرة.
 -6ال يعد أن ملشروع منشأة دائمة في دول��ة متعاقدة بسبب
مزاولته العمل في تلك الدولة املتعاقدة األخرى فقط عن طريق
سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب املعتاد لعملهم.
 -7على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة ،فإن مشروع
تأمني في دولة متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة املتعاقدة
يحصل أقساط التأمني في تلك الدولة املتعاقدة
األخرى إذا كان
ّ
األخرى أو يؤ ّمن ضد مخاطر فيها.
 -8إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة
أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في ال��دول��ة املتعاقدة
األخرى ،أو تزاول عم ً
ال في تلك الدولة املتعاقدة األخرى (سواء
من خالل منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته
ال يجعل أ ًّيا من الشركتني منشأة دائمة للشركة األخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
 -1ال��دخ��ل ال���ذي يحصل عليه مقيم ف��ي دول���ة متعاقدة من
ممتلكات غير منقولة (مب��ا ف��ي ذل��ك ال��دخ��ل م��ن ال��زراع��ة أو
استغالل الغابات) الكائنة في الدولة املتعاقدة األخرى  ،يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2يكون لعبارة «املمتلكات غير املنقولة» املعنى الوارد لها وفقاً
ألنظمة الدولة املتعاقدة التي فيها املمتلكات املعنية .وعلى أي

ح��ال ،فإن العبارة تشتمل على امللكية امللحقة باملمتلكات غير
املنقولة وال��ث��روة احليوانية وامل��ع��دات املستخدمة في الزراعة
واس��ت��غ�لال ال��غ��اب��ات واحل��ق��وق ال��ت��ي تطبق ف��ي شأنها أحكام
النظام العام املتعلقة مبلكية األراضي ،وحق االنتفاع باملمتلكات
غير املنقولة واحلقوق في املدفوعات املتغيرة أو الثابتة مقابل
االستغالل أو احلق في استغالل الترسبات املعدنية واملصادر
وامل����وارد الطبيعية األخ����رى ،وال تعد السفن وال��ط��ائ��رات من
املمتلكات غير املنقولة.
 -3تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على الدخل الناجت من
استخدام املمتلكات غير املنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها ،أو
استغاللها بأي شكل آخر.
 -4تطبق أيضاً أحكام الفقرتني ( )1و ( )3من هذه املادة على الدخل
من املمتلكات غير املنقولة ملشروع ،وعلى الدخل من املمتلكات غير
املنقولة املستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة

أرباح األعمال
 -1تخضع األرباح العائدة ملشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة فقط ،ما لم يباشر املشروع نشاطاً
في الدولة املتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فيها .فإن
باشر املشروع نشاطاً كاملذكور آنفاً ،فإنه يجوز فرض الضريبة
على أرب��اح املشروع في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى ،ولكن
بالقدر الذي ميكن أن ينسب إلى تلك املنشأة الدائمة.
 -2مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ،عندما يباشر
مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة املتعاقدة األخرى
عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ،حتدد كل دولة متعاقدة
أرب���اح تلك املنشأة الدائمة على أس��اس األرب���اح التي يتوقع
حتقيقها لو ك��ان مشروعاً منفرداً ومستق ً
ال يباشر األنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف
مشابهة ،ويتعامل بصفة مستقلة متاماً مع املشروع الذي ميثل
منشأة دائمة له.
 -3ع��ن��د حت��دي��د أرب�����اح م��ن��ش��أة دائ���م���ة ،ي��س��م��ح بخصم
املصروفات املتكبدة ألغراض املنشأة الدائمة ،مبا في ذلك
املصروفات التنفيذية واإلدارية العمومية ،سواء مت تكبدها
في الدولة املتعاقدة التي توجد فيها املنشأة الدائمة أو في
أي مكان آخر.
 -4ال ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام
املنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
 -5ألغ��راض الفقرات السابقة من هذه امل��ادة ،حتدد األرباح
التي تنسب إلى املنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام،
ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يس ِّوغ إتباع طريقة أخرى.
 -6عندما تشتمل األرب���اح على بنود للدخل عوجلت بشكل
منفصل في م��واد أخ��رى في هذه االتفاقية ،فإن أحكام تلك
املواد لن تتأثر بأحكام هذه املادة.
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اتفاقيـة
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
 -1تخضع األرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي
يستخدمها مشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة
املتعاقدة.
 -2تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة أيضاً على األرباح
املتحققة من املشاركة في احت��اد أو عمل مشترك أو وكالة
تشغيل دولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
 -1عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى أو في
السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك األشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة
في إدارة  -أو في السيطرة على أو في رأس مال  -مشروع تابع
لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخرى.
وف���ي أي م��ن احل��ال��ت�ين ،إذا وض��ع��ت أو ف��رض��ت ش���روط بني
املشروعني فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو املالية تختلف
عن تلك التي تكون بني مشروعني مستقلني عن بعضهما ،فإن
أي أرب��اح كان من املمكن أن يحققها أي من املشروعني لو لم
تكن هذه الشروط قائمة ،ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه
الشروط ،يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا املشروع وإخضاعها
للضريبة تبعاً لذلك.
 -2إذا أدرج��ت دولة متعاقدة مبقتضى أحكام الفقرة ( )1من
هذه املادة ضمن أرباح مشروع تابع لها  -وأخضعتها للضريبة
وفقاً لذلك  -أرب��اح مشروع تابع للدولة املتعاقدة األخ��رى مت
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى ،وكانت
السلطات املختصة في الدولتني املتعاقدتني قد اتفقتا ،بعد
التشاور  ،أن جميع أو بعض األرباح املدرجة ستتحقق للمشروع
التابع للدولة املتعاقدة امل��ذك��ورة أوالً ل��و ك��ان��ت ال��ش��روط بني
املشروعني هي الشروط نفسها التي تكون بني مشاريع مستقلة ؛
فعلى الدولة املتعاقدة األخرى  -عندئذ  -إجراء التعديل املناسب
على مبلغ الضريبة املفروض على تلك األرباح املتفق عليها في
تلك الدولة املتعاقدة .لتحديد مثل هذا التعديل يتعني مراعاة
األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة العاشرة

أرباح األسهم
 -1يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في
دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أيضاً أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة
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في الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لألرباح
ووفقاً ألنظمة تلك الدولة املتعاقدة .ولكن إذا كان املالك املنتفع
بأرباح األسهم مقيماً في الدولة املتعاقدة األخرى ،فإن الضريبة
املفروضة يجب أال تتجاوز :
أ) خمسة باملائة ( )%5من إجمالي مبلغ أرب��اح األسهم إذا كان
املالك املنتفع شركة حتوز بشكل مباشر أو غير مباشر ،طوال
 183يوماً تنتهي في التاريخ ال��ذي يتقرر فيه احلق في أرباح
األسهم ،على األقل عشرة باملائة ( )%10من األسهم التصويتية أو
من إجمالي األسهم املصدرة من الشركة دافعة أرباح األسهم.
ب) أو عشرة باملائة ( )%10من إجمالي قيمة أرباح األسهم في
جميع احلاالت األخرى.
ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص
باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.
 -3تعني عبارة «أرب���اح األس��ه��م» كما هي مستخدمة في هذه
امل��ادة  ،الدخل من األسهم أو احلقوق األخ��رى  -التي ال متثل
مطالبات دي��ون  -املشاركة في األرب���اح ،وكذلك الدخل الذي
يخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل ال��دخ��ل م��ن األسهم
مبوجب األنظمة الضريبية بالدولة املتعاقدة التي تقيم فيها
الشركة املوزعة لألرباح.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا كان
املالك املنتفع بأرباح األسهم مقيماً في دول��ة متعاقدة وي��زاول
عم ً
ال في الدولة املتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة
ألرباح األسهم من خالل منشأة دائمة موجودة فيها ،أو كان يؤدي
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة فيها ،وكانت ملكية األسهم التي دفعت بسببها أرباح
األسهم مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
في مثل ه��ذه احلالة تنطبق أحكام امل��ادة (السابعة) أو امل��ادة
(الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
 -5إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخ ً
ال
من الدولة املتعاقدة األخ��رى ،فال يجوز أن تفرض تلك الدولة
املتعاقدة األخ��رى أي ضريبة على أرب��اح األسهم التي تدفعها
الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األسهم هذه إلى مقيم في
تلك الدولة املتعاقدة األخرى أو بالقدر الذي تكون فيه امللكية
التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة فعلياً مبنشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى .كما ال
يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير املوزعة للضريبة على أرباح
الشركة غير املوزعة حتى لو كانت أرب��اح األسهم املدفوعة أو
ال ناشئاً
األرباح غير املوزعة متثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخ ً
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
 -1يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة
متعاقدة ومدفوع ملقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في

تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2ومع ذل��ك ،يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات
الدين للضريبة في ال��دول��ة املتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً
ألنظمة تلك الدولة املتعاقدة ،لكن إذا كان املالك املنتفع بالدخل
من مطالبات الدين مقيماً في الدولة املتعاقدة األخرى ،فيجب
أال تتجاوز هذه الضريبة املفروضة عشرة في املائة ( )%10من
إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
 -3على الرغم من أحكام الفقرة ( )2من هذه امل��ادة ،يخضع
الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة للضريبة
فقط في الدولة املتعاقدة األخرى إذا:
أ) كان املالك املنتفع من الدخل من مطالبات الدين حكومة تلك
الدولة املتعاقدة األخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها
احمللية أو البنك املركزي لتلك الدولة املتعاقدة األخرى أو أي
مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك احلكومة.
ب) أو كان املالك املنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيم
في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى وكانت مطالبات الدين تلك
مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بشكل غير مباشر من حكومة
تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى  ،أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطاتها احمللية أو البنك املركزي لتلك اللدولة املتعاقدة األخرى
أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك احلكومة.
 -4تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة
في هذه املادة  ،الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء مت
تأمينها برهن أم ال ،وسواء لها احلق في املشاركة بأرباح املدين
أم ال ،وبشكل خ��اص ال��دخ��ل م��ن السندات املالية احلكومية،
والسندات وس��ن��دات ال��دي��ون مبا في ذل��ك ال��ع�لاوات واجلوائز
املرتبطة مبثل ه��ذه السندات املالية أو السندات أو سندات
ال��دي��ون وجميع ال��دخ��ول األخ���رى التي تخضع لنفس املعاملة
الضريبية كالدخل من األموال املقرضة مبوجب أنظمة ضرائب
الدولة املتعاقدة التي نشأ فيها الدخل  .ألغراض هذه االتفاقية
ال يعتبر الدخل الذي تعاجله املادة ( )10من هذه االتفاقية دخ ً
ال
من مطالبات الدين .
 -5ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا كان
املالك املنتفع من الدخل من مطالبات الدين ،مقيماً في دولة
متعاقدة ويزاول عم ً
ال في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأ فيها
الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأة دائمة فيها ،أو كان
يؤدي في تلك الدولة املتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل
من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة .في مثل تلك احلالة تنطبق أحكام امل��ادة (السابعة) أو
املادة (الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -6يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما
يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة املتعاقدة .ومع ذلك
إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل من مطالبات الدين  -سواء
كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم ال  -ميلك في دولة

متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة باملديونية الناشئ
عنها الدخل من مطالبات الدين املدفوع ،وتتحمل ذلك الدخل من
مطالبات الدين هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،عندئذ
يعد هذا الدخل من مطالبات الدين ناشئ في الدولة التي توجد
فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -7عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين  -بسبب عالقة
خاصة بني اجلهة الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وشخص
آخر ،فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل  -يزيد على
املبلغ الذي كان سيتم االتفاق عليه بني اجلهة الدافعة واملالك
املنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه املادة تنطبق فقط
على املبلغ املذكور أخيراً .في مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء الزائد
من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً ألنظمة كل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة الثانية عشرة

اإلتـاوات
 -1يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع
إلى مقيم في الدولة املتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة
املتعاقدة األخرى.
 -2ومع ذلك ،يجوز أن تخضع تلك اإلت��اوات أيضاً للضريبة
في الدولة املتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً ألنظمة تلك الدولة
املتعاقدة ،لكن إذا كان املالك املنتفع من اإلت��اوات مقيماً في
الدولة املتعاقدة األخ��رى ،ف��إن الضريبة املفروضة يجب أال
تزيد عن:
أ) خمسة في املائة ( )%5من إجمالي مبلغ اإلت��اوات التي يتم
دفعها مقابل استخدام أو احلق في استخدام معدات صناعية
أو جتارية أو علمية.
ب) أو عشرة في املائة ( )%10من إجمالي مبلغ اإلت��اوات في
كافة األحوال األخرى.
 -3يعني مصطلح «إتاوات» كما هو مستخدم في هذه املادة،
املدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو
حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي مبا في
ذلك األفالم السينمائية ،واألف�لام أو أشرطة البث اإلذاعي
أو التليفزيوني  ،أو أي ب��راءة اختراع 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 أو مقابل املعلومات املتعلقة بالتجارب الصناعية ،أو
التجارية أو العلمية.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة إذا كان
املالك املنتفع من اإلت���اوات ،مقيماً في دول��ة متعاقدة ،وي��زاول
عم ً
ال في الدولة املتعاقدة األخرى التي نشأت فيها هذه اإلتاوات
من خ�لال منشأة دائمة م��وج��ودة فيها ،أو ك��ان ي��ؤدي في تلك
الدولة املتعاقدة األخ��رى خدمات شخصية مستقلة من خالل
قاعدة ثابتة فيها ،وكان احلق أو امللكية التي تدفع عنها اإلتاوات
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اتفاقيـة
مرتبطة فعلياً بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،في مثل
ه��ذه احلالة تنطبق أحكام امل��ادة (السابعة) أو امل��ادة (الرابعة
عشرة) من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -5تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في
تلك الدولة املتعاقدة .ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع
اإلت��اوات ،سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم ال ،ميلك في
دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها االلتزامات
التي تدفع عنها تلك اإلت��اوات ،وكانت تلك املنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه اإلتاوات ،عندها تعد هذه
اإلتاوات قد نشأت في الدولة املتعاقدة التي فيها املنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ اإلتاوات  -بسبب عالقة خاصة بني اجلهة
الدافعة واملالك املنتفع أو بينهما معاً وبني شخص آخر -فيما
يتعلق باالستخدام أو احلق أو املعلومات التي يدفع مقاب ً
ال لها،
يزيد على املبلغ الذي كان سيتفق عليه بني اجلهة الدافعة واملالك
املنتفع في غياب تلك العالقة  ،فإن أحكام هذه امل��ادة تنطبق
فقط على املبلغ املذكور أخيراً .وفي مثل هذه احلالة ،فإن اجلزء
الزائد من املدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة
متعاقدة ،مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
األرباح الرأسمالية
 -1األرب���اح املتحققة ملقيم ف��ي دول��ة متعاقدة م��ن نقل ملكية
ممتلكات غير منقولة ،املذكورة في امل��ادة (السادسة) من هذه
االتفاقية ،والواقعة في الدولة املتعاقدة األخرى ،يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2األرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل
ملكية أسهم أو أي حقوق أخرى مماثلة في شركة تستمد على
األقل خمسني في املائة ( )%50من قيمتها بشكل مباشر أو غير
مباشر من ممتلكات غير منقولة مشار إليها في املادة (السادسة)
من هذه االتفاقية وواقعة في الدولة املتعاقدة األخرى ،يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -3األرباح املتحققة ملقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم
أصدرتها شركة كونها مقيمة في الدولة املتعاقدة األخرى يجوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى إذا كان
قدر األسهم اململوكة لناقل امللكية (هي واألسهم اململوكة ألي
أشخاص أقرباء أو ذوي صلة حسبما يبلغ إجماليها) يصل إلى
خمسة وعشرين في املائة ( )%25على األقل من إجمالي األسهم
املصدرة من تلك الشركة في أي وقت خالل العام الضريبي الذي
يتم فيه نقل امللكية.
 -4األرباح الناجتة من نقل ملكية أي ممتلكات ،عدا ممتلكات
غير منقولة ،تشكل جزءاً من املمتلكات التجارية ملنشأة دائمة
ميتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى
أو أي ممتلكات ،عدا ممتلكات غير منقولة ،متعلقة بقاعدة ثابتة
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متوافرة ملقيم من دول��ة متعاقدة في الدولة املتعاقدة األخرى
لغرض أداء خ��دم��ات شخصية مستقلة مب��ا ف��ي ذل��ك األرب��اح
من نقل ملكية مثل هذه املنشأة الدائمة (مبفردها أو مع كامل
املشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ،يجوز أن تخضع للضريبة
في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -5األرب��اح املتحققة ملشروع في دول��ة متعاقدة من نقل ملكية
سفن أو طائرات تعمل لذلك املشروع في النقل الدولي ،أو من
نقل أي ممتلكات ،عدا ممتلكات غير منقولة ،متعلقة بتشغيل
مثل هذه السفن أو الطائرات ،تخضع للضريبة فقط في تلك
الدولة املتعاقدة.
 -6األرب��اح املتحققة من نقل أي ملكية غير تلك املشار إليها
في الفقرات السابقة من هذه املادة  ،تخضع للضريبة فقط في
الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها ناقل امللكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
 -1الدخل ال��ذي يكتسبه مقيم في دول��ة متعاقدة فيما يتعلق
بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة  ،يخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة املتعاقدة فيما عدا :
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة
املتعاقدة األخرى ألغراض أداء أنشطته .
ب) أو إذا كان في الدولة املتعاقدة األخرى ملدة أو ملدد تصل في
مجموعها إلى ( )183يوماً أو تزيد عليها خالل اثني عشر شهراً
تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية املعنية.
إذا كان له مثل هذه القاعدة الثابتة أو بقي في تلك الدولة املتعاقدة
األخرى املدة أو املدد املذكورة آنفاً فإن الدخل ميكن أن يخضع
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى لكن فقط بالقدر الذي
ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة أو الدخل املتحقق في تلك الدولة
املتعاقدة األخرى طوال املدة أو املدد املذكورة آنفاً.
 -2تشمل عبارة «اخلدمات املهنية» بوجه خاص األنشطة املستقلة
في املجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية،
وك��ذل��ك األن��ش��ط��ة املستقلة ال��ت��ي ي��زاول��ه��ا األط��ب��اء واحمل��ام��ون
واملهندسون واملعماريون ،وأطباء األسنان واحملاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
 -1مع مراعاة أحكام املواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة)
و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و(احلادية والعشرين) من هذه
االتفاقية فإن الرواتب واألجور واملكافآت املماثلة األخرى التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة  -فيما يتعلق بوظيفة  -تخضع
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة فقط  ،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 املتعاقدة األخرى.

 -2على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،فإن املكافآت
التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم
مزاولتها في الدولة املتعاقدة األخرى ،تخضع للضريبة فقط في
الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً في احلالة التالية:
أ) إذا كان املستفيد موجود في الدولة املتعاقدة األخرى ملدة أو
ملدد ال تتجاوز في مجموعها ( )183يوماً في أي مدة اثني عشر
شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية املعنية.
ب) وأن تكون املكافآت قد دفعها صاحب عمل غير مقيم في
الدولة املتعاقدة األخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأال تكون املكافآت قد حتملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
ميلكها صاحب العمل في الدولة املتعاقدة األخرى.
 -3على الرغم من األحكام السابقة في هذه املادة ،فإن املكافآت
املكتسبة فيما يتعلق بوظيفة متارس على منت سفينة أو طائرة
متعاقدة
تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع تابع لدولة
 ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واملدفوعات املماثلة األخرى التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة
شركة مقيمة في ال��دول��ة املتعاقدة األخ���رى ،يجوز إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
 -1على الرغم من أحكام املادتني (الرابعة عشرة) و (اخلامسة
عشرة) من هذه االتفاقية ،فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في
دولة متعاقدة  -بصفته فناناً في املسرح أو السينما أو اإلذاعة
أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً  -من أنشطته
الشخصية التي ميارسها في الدولة املتعاقدة األخ��رى  ،يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -2عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان
أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي
نفسه ولكن لشخص آخ��ر ،ف��إن ذل��ك الدخل وعلى الرغم من
أحكام املواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (اخلامسة عشرة)
من هذه اإلتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة املتعاقدة
التي مارس فيها الفنان أو الرياضي تلك األنشطة.
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من امل��ادة (التاسعة عشرة) من
هذه االتفاقية ،فإن معاشات التقاعد واملكافآت األخرى املشابهة
التي تدفع ملقيم في دولة متعاقدة ،تخضع للضريبة فقط في تلك
الدولة املتعاقدة.

المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
 -1أ) الرواتب واألجور واملكافآت األخرى املشابهة التي تدفعها
دول��ة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية
لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة املتعاقدة أو القسم
السياسي أو السلطة احمللية ،ف��ي ت��أدي��ة أع��م��ال ذات طبيعة
حكومية ،تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألجور واملكافآت األخرى
املشابهة  ،تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخ��رى فقط
إذا أديت اخلدمات في تلك الدولة املتعاقدة األخرى وكان الفرد
مقيماً في تلك الدولة املتعاقدة األخرى وكذلك:
 )1أحد مواطني تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 )2أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة املتعاقدة األخ��رى ألداء
اخلدمات فقط.
 -2أ) على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من ه��ذه امل��ادة فإن
معاشات التقاعد واملكافآت األخرى املشابهة التي تدفعها  -أو
من أموال تقدمها أو توفرها  -دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطتها احمللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها
لتلك الدولة املتعاقدة أو القسم السياسي أو السلطة احمللية
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة املتعاقدة.
ب) ومع ذلك  ،فإن معاشات التقاعد هذه واملكافآت األخرى
املشابهة تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى فقط إذا
كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
 -3تنطبق أحكام املواد (اخلامسة عشرة) و (السادسة عشرة)
و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه االتفاقية على
الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد واملكافآت األخرى املشابهة
فيما يتعلق بخدمات أديت وترتبط بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو
أحد أقسامها السياسية أو سلطتها احمللية.
المادة العشرون
المعلمون والباحثون
الرواتب واألجور واملكافآت األخرى املشابهة التي تدفعها دولة
متعاقدة أو قسمها السياسي أو سلطتها احمللية لفرد يكون  -أو
كان مباشرة قبل زيارته الدولة املتعاقدة األخ��رى  -مقيماً في
الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً ،فيما يتعلق بالتعليم أو عمل أبحاث
في مدرسة أو مؤسسة تعليمية أخرى في الدولة املتعاقدة األخرى،
تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً فقط.
المادة الحادية والعشرون

الطالب
 -1املدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ،
يكون  -أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة  -مقيماً في الدولة
املتعاقدة األخرى ،وموجوداً في الدولة املذكورة أوالً فقط لغرض
تعليمه أو تدريبه ،هذه املدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو
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تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في الدولة املتعاقدة املذكورة
أوالً ،بشرط أن تكون مثل هذه املدفوعات ناشئة من مصادر
خارج الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً.
 -2على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة فإن الطالب
الذي يتواجد في دولة متعاقدة فقط لغرض تعليمه والذي يكون
مواطناً للدولة املتعاقدة األخرى  ،لن يخضع في الدولة املتعاقدة
املذكورة أوالً ألي ضريبة أو أي متطلبات مرتبطة بها تكون أكبر
عبئاً من الضريبة أو املتطلبات املرتبطة بها  ،التي يخضع أو
يجوز أن يخضع لها الطالب مواطن الدولة املتعاقدة املذكورة أوالً
في نفس الظروف وبصفة خاصة فيما يتعلق باإلقامة.
المادة الثانية والعشرون

الدخل اآلخر
 -1بنود الدخل ملقيم في دولة متعاقدة  -التي لم تتناولها املواد
السابقة من هذه االتفاقية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الدخل
اآلخر» في هذه املادة)  -تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
املتعاقدة أينما كان منشؤها.
 -2ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على الدخل اآلخر-
غير الدخل من املمتلكات غير املنقولة احملددة في الفقرة ()2
من امل��ادة (السادسة) من هذه االتفاقية -إذا كان متسلم ذلك
الدخل اآلخر مقيماً في دولة متعاقدة وميارس عم ً
ال في الدولة
املتعاقدة األخ��رى من خ�لال منشأة دائمة فيها ،أو ي��ؤدي في
الدولة املتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها ،ويكون احلق أو املمتلكات التي يدفع من أجلها الدخل
اآلخر مرتبطة فعلياً مبثل هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
أو
في مثل هذه احلالة ،تطبق أحكام املادة (السابعة)
(الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقاً للحالة.
 -3على الرغم من أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة فإن
بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها املواد السابقة
من هذه االتفاقية وتنشأ في الدولة املتعاقدة األخرى يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
المادة الثالثة والعشرون
إزالة االزدواج الضريبي
 -1مبقتضى أحكام أنظمة اليابان املتعلقة بالسماح كخصم من
ضريبة اليابان للضريبة املستحقة الدفع في أي دول��ة خالف
اليابان ،حينما يحصل مقيم في اليابان على دخل من اململكة
العربية السعودية يجوز أن يخضع للضريبة في اململكة العربية
السعودية وف��ق��اً ألح��ك��ام ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ،ف��إن مبلغ الضريبة
السعودية املستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل سوف يسمح
بها كخصم من الضريبة اليابانية املفروضة على هذا املقيم.
ومع ذلك فإن مبلغ اخلصم لن يتجاوز ذلك اجلزء من الضريبة
اليابانية التي تكون مناسبة لذلك الدخل.
-2أ) إذا اكتسب مقيم ف��ي اململكة العربية السعودية دخ�لاً
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والذي يجوز ،وفقاً ألحكام هذه االتفاقية ،أن يخضع للضريبة
في اليابان ،فإن اململكة العربية السعودية تسمح باخلصم من
الضريبة على دخ��ل ذل��ك املقيم مبلغاً مساوياً ملبلغ الضريبة
املدفوعة في اليابان .ومع ذلك فإن هذا اخلصم ال يتجاوز مقدار
ذلك اجلزء من الضريبة الذي حسب قبل اخلصم والذي يعزى
إلى بنود الدخل املكتسبة من اليابان.
ب) ليس في أساليب إزالة االزدواج الضريبي ما يخل بأحكام
نظام جباية الزكاة بالنسبة ملواطني اململكة العربية السعودية.
 -3ألغراض الفقرات السابقة من هذه املادة ،فإن الدخل املنتفع
ب��ه اململوك ملقيم ف��ي دول���ة متعاقدة وال���ذي ميكن أن يخضع
للضريبة في الدولة املتعاقدة األخرى وفقاً ألحكام هذه االتفاقية
يعد أنه قد نشأ من مصادر في تلك الدولة املتعاقدة األخرى.
المادة الرابعة والعشرون
تحديد التخفيض
ال يتاح أي تخفيض طبقاً لهذه االتفاقية إذا ما ك��ان الغرض
األساسي أو أحد األغراض األساسية ألي شخص معني بإصدار
أو تخصيص أي أسهم ،مطالبات دين أو أي حقوق أو ممتلكات
أخ��رى ينشأ مبوجبها ال��دخ��ل أن يستفيد م��ن ه��ذه االتفاقية
بوساطة هذا اإلصدار أو التخصيص.
المادة الخامسة والعشرون
إجراءات االتفاق المتبادل
 -1عندما 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
وس��ائ��ل املعاجلة املنصوص عليها ف��ي األنظمة احمللية لتلك
الدولتني املتعاقدتني  -أن يعرض قضيته على السلطة املختصة
التابعة للدولة املتعاقدة التي يقيم فيها .ويجب عرض القضية
خالل ثالث سنوات من أول إشعار باإلجراء الذي أدى إلى فرض
ضريبة تخالف أحكام هذه االتفاقية.
 -2يتعني على السلطة املختصة ،إذا ب��دى لها أن االعتراض
م��ب��رراً ،وإذا لم تكن هي نفسها ق��ادرة على التوصل إل��ى حل
مرض  ،السعي إلى تسوية القضية عن طريق االتفاق املتبادل مع
السلطة املختصة بالدولة املتعاقدة األخرى من أجل جتنب فرض
الضريبة التي تخالف أحكام هذه االتفاقية .وينفذ أي اتفاق
يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في األنظمة
احمللية للدولتني املتعاقدتني.
 -3يتعني على السلطتني املختصتني في الدولتني املتعاقدتني أن
تسعيا عن طريق االتفاق املتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة
أو ِّ
شك ينشأ يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها .ويجوز
أيضاً أن تتشاورا معاً إلزالة االزدواج الضريبي في احلاالت التي
لم ترد في هذه االتفاقية.
 -4يجوز للسلطتني املختصتني ف��ي الدولتني املتعاقدتني أن

تتصال ببعضهما من أج��ل التوصل إل��ى اتفاق ح��ول الفقرات
السابقة من هذه املادة.
المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات
 -1تتبادل السلطات املختصة في الدولتني املتعاقدتني املعلومات
التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية أو إلدارة
أو تنفيذ القانون الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة
مفروضة نيابة عن ال��دول املتعاقدة  ،أو أقسامها السياسية
أو سلطاتها احمللية طاملا ال تتعارض تلك الضرائب مع هذه
االتفاقية .وال تقيد املادتان (األولى) و (الثانية) من هذه االتفاقية
تبادل املعلومات.
 -2تعامل أي معلومات تتلقاها ال��دول��ة املتعاقدة  ،مبوجب
الفقرة ( )1من هذه امل��ادة  ،على أنها سرية بنفس الطريقة
التي تعامل بها املعلومات التي حتصل عليها وفقاً لنظام تلك
الدولة املتعاقدة ،وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص أو
السلطات (مبا في ذلك احملاكم واألجهزة اإلداري��ة) املعنيني
بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو حتديد
االعتراض فيما يتعلق بالضرائب املشار إليها في الفقرة ()1
من هذه املادة أو اإلشراف على ما بعاليه .وال يستخدم هؤالء
األش��خ��اص أو السلطات تلك املعلومات إال لهذه األغ��راض
فقط ،ويجوز لهم كشف هذه املعلومات في مداوالت محكمة
عامة أو في أحكام قضائية.
 -3ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتني ( )1و ( )2من هذه
املادة مبا يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة مبا يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة واملمارسات اإلدارية
في تلك الدولة أو في الدولة املتعاقدة األخرى.
ب) تقدمي معلومات ال ميكن احلصول عليها مبوجب األنظمة
أو التعليمات اإلداري���ة املعتادة في تلك الدولة أو في الدولة
املتعاقدة األخرى.
جـ) تقدمي معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة
أو األع��م��ال أو الصناعة أو األس���رار التجارية أو املهنية أو
العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً
للسياسة العامة.
 -4إذا طلبت دول��ة متعاقدة معلومات مبوجب ه��ذه امل��ادة،
تستخدم الدولة املتعاقدة األخرى إجراءاتها اخلاصة بتجميع
املعلومات للحصول على املعلومات املطلوبة ،حتى لو كانت تلك
الدولة املتعاقدة األخ��رى ال حتتاج لتلك املعلومات ألغراض
الضريبة اخل��اص��ة بها .ويخضع االل��ت��زام ال���وارد ف��ي احلكم
السابق للحدود الواردة في الفقرة ( )3من هذه املادة ولكن ال
ُفسر هذه احلدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة
ت ّ
باالمتناع عن توفير املعلومات ملجرد أن��ه ليس لتلك الدولة
مصلحة محلية فيها.
 -5ال يجوز بأي حال من األح��وال تفسير أحكام الفقرة ()3

من هذه املادة على أنها تسمح للدولة املتعاقدة أن متتنع عن
تقدمي املعلومات ملجرد أنها محفوظة ل��دى بنك أو مؤسسة
مالية أخرى ،أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو
أمني ،أو بسبب كونها مرتبطة مبصالح ملكية لشخص ما.
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
االمتيازات املالية املمنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية أو
القنصلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدولي أو مبوجب
أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه االتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
عناوين المواد
عناوين امل��واد في ه��ذه االتفاقية مت إدراج��ه��ا من أج��ل تسهيل
املرجعية فقط وال تؤثر على تفسير هذه االتفاقية.
المادة التاسعة والعشرون

النفـاذ
 -1ت��رس��ل ك��ل م��ن ال��دول��ت�ين املتعاقدتني ع��ن ط��ري��ق القنوات
الدبلوماسية للدولة املتعاقدة األخرى إشعاراً يؤكد أن إجراءاتها
الداخلية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ قد استكملت.
وتدخل ه��ذه االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر
الثاني التالي لتلقي آخر إشعار.
 -2تطبق هذه االتفاقية:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
 )1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع على املبالغ
اخلاضعة للضريبة في (أو بعد) اليوم األول من يناير في
السنة امليالدية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه االتفاقية
حيز النفاذ.
 )2فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لم تستقطع عند املنبع
فيما يتعلق بالدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم
األول من يناير في السنة امليالدية التالية للسنة التي تدخل فيها
هذه االتفاقية حيز النفاذ.
 )3فيما يتعلق بالضرائب األخ��رى ،فيما يتعلق بالضرائب عن
أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير في
السنة امليالدية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه االتفاقية
حيز النفاذ.
ب) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية:
 )1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع ،على املبالغ
املدفوعة في (أو بعد) اليوم األول من يناير الذي يلي التاريخ
الذي أصبحت فيه هذه االتفاقية نفاذه.
 )2فيما يتعلق بالضرائب األخرى عن السنوات الضريبية التي
تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير الذي يلي التاريخ الذي
أصبحت فيه هذه االتفاقية نافذة.
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المادة الثالثون

اإلنهاء
تظل هذه االتفاقية سارية املفعول ما لم تنهيها دولة متعاقدة،
ويجوز ألي من الدولتني املتعاقدتني إنهاء ه��ذه االتفاقية عن
طريق القنوات الدبلوماسية بتقدمي إشعار باإلنهاء قبل ستة
أشهر على األق��ل من نهاية أي سنة ميالدية تبدأ بعد انتهاء
السنوات اخلمس األولى من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز
النفاذ .وفي هذه احلالة يتوقف سريان هذه االتفاقية :
أ) بالنسبة إلى اليابان :
 )1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع على املبالغ
اخلاضعة للضريبة في (أو بعد) اليوم األول من يناير في السنة
امليالدية التالية للسنة التي قدم فيها اإلشعار.
 )2فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لم تستقطع عند
املنبع فيما يتعلق بالدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد)
اليوم األول من يناير في السنة امليالدية التالية للسنة التي قدم
فيها اإلشعار.
 )3فيما يتعلق بالضرائب األخرى ،فيما يتعلق بالضرائب عن أي
سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير في السنة
امليالدية التالية للسنة التي قدم فيها اإلشعار .
ب) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية :
 )1فيما يتعلق بالضرائب املستقطعة عند املنبع ،على املبالغ
املدفوعة بعد نهاية السنة امليالدية التي قدم فيها إشعار إنهاء
هذه االتفاقية.
 )2فيما يتعلق بالضرائب األخ��رى عن السنوات الضريبية
التي تبدأ بعد نهاية السنة امليالدية التي قدم فيها إشعار
إنهاء هذه االتفاقية.
ح���ررت ف��ي طوكيو بتاريخ  9ذو احل��ج��ة 1431ه���ـ امل��واف��ق 15
نوفمبر 2010م من نسختني أصليتني باللغات العربية واليابانية
واإلجنليزية ،وجميع النصوص متساوية احلجية .وف��ي حالة
االختالف في التفسير يعتد بالنص اإلجنليزي .
وقد وقع االتفاقية عن حكومة اململكة العربية السعودية وزيــر
املالي ــة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وعن حكومة
اليابان وزيــر اخلارجيـة السيد سيئيجي ماإيهارا.
بــروتــوكـــول
عند توقيع االتفاقية بني حكومة اململكة العربية السعودية
و حكومة اليابان لتجنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما
بعد بـ «اإلتفاقية») ،وافقت حكومة اململكة العربية السعودية
وحكومة اليابان على أن األحكام التالية تشكل جزءاً ال يتجزأ
من االتفاقية.
 -1ألغ����راض االت��ف��اق��ي��ة ،يعني مصطلح «ض��ري��ب��ة» الضريبة
السعودية أو الضريبة اليابانية بحسب ما يقتضيه سياق النص.
 -2باإلشارة إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ( )1من املادة
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(الثالثة) من االتفاقية من املفهوم أن مصطلح «شخص»
يشمل ال��دول��ة امل��ت��ع��اق��دة وأي���اً م��ن أقسامها السياسية أو
سلطاتها احمللية.
 -3باإلشارة إلى الفقرة ( )1من املادة (الرابعة) من االتفاقية،
من املفهوم أن مصطلح «مقيم في دول��ة متعاقدة» يشمل أي
شخص يكون:
أ) مؤسس مبوجب أنظمة دولة متعاقدة.
ب) قائم ومستمر في تلك الدولة املتعاقدة على سبيل احلصر
لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو فني أو ثقافي
أو ألغ��راض عامة أخ��رى مماثلة أو إلدارة أو لتوفير معاشات
تقاعدية أو مكافأة أخرى مماثلة.
جـ) ومعفى من الضريبة في تلك الدولة املتعاقدة.
 -4باإلشارة إلى الفقرة ( )3من املادة (الرابعة) من هذه االتفاقية
فإن أي شخص خالف الفرد يكون مقيماً في الدولتني املتعاقدتني
 ،بحيث يقع املكتب الرئيس أو األساس لهذا الشخص في دولة
متعاقدة  ،ويقع مكان إدارته الفعلية في الدولة املتعاقدة األخرى
عندئذ تقرر السلطات املختصة في الدولتني املتعاقدتني باتفاق
متبادل الدولة املتعاقدة التي يعد ه��ذا الشخص مقيماً فيها
ألغراض هذه االتفاقية.
 -5باإلشارة إلى املادة (السابعة) من االتفاقية ،من املفهوم أن
مصطلح «أرباح» ال يتضمن بنودا للدخل من أداء خدمات شخصية
من قبل فرد تتم معاجلتها إما في املادة (الرابعة عشرة) أو املادة
(اخلامسة عشرة) من االتفاقية.
 -6باإلشارة إلى الفقرة ( )1من املادة (السابعة) من االتفاقية،
من املفهوم أنه في حالة أرباح مؤسسة دولة متعاقدة من نشاطات
تقدمي خدمات ،مبا في ذلك اخلدمات االستشارية  ،فإن القدر
من األرب��اح الذي ميكن أن ينسب إلى املنشأة الدائمة الواقعة
في الدولة املتعاقدة األخرى هو فقط األرباح الناجتة من األداء
الفعلي ملثل هذه النشاطات املنفذة من قبل تلك املنشأة الدائمة
في الدولة املتعاقدة األخرى .
 -7باإلشارة إلى الفقرة ( )3من املادة (السابعة) من االتفاقية،
م��ن املفهوم أن��ه ال يسمح بعمل أي حسم فيما يتعلق باملبالغ
املدفوعة أو احململة (خالف التعويض عن املصاريف الفعلية)
من قبل منشأة دائمة ملشروع إلى املكتب الرئيس للمشروع أو أي
مكاتب أخرى تابعة له على النحو التالي:
أ) إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مشابهة أخرى مقابل استخدام
براءات اختراع أو حقوق أخرى.
ب) أو عمولة مقابل خدمات معينة مؤداة أو مقابل اإلدارة .
جـ) أو دخل من مطالبات دين فيما يتعلق باملال املقرض للمنشأة
الدائمة باستثناء أن يكون املشروع مؤسسة مصرفية.
 -8باإلشارة إلى امل��ادة (الثامنة) من االتفاقية من املفهوم أن
األرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل:
أ) األرباح من تأجير سفن أو طائرات دون طاقم أو وقود .
ب) األرب���اح م��ن استخدام أو صيانة أو تأجير احل��اوي��ات مبا

في ذلك التريالت واملعدات ذات العالقة لنقل احلاويات التي
تستخدم لنقل السلع أو البضائع .
أينما يكون هذا التأجير أو االستخدام أو الصيانة أو التأجير،
وفقاً للحالة ،نشاطاً ثانوياً لتشغيل سفن أو طائرات في
النقل الدولي.
 -9باإلشارة إلى املادة (الثامنة) من االتفاقية  ،وعلى الرغم من
أحكام امل��ادة (الثانية) من االتفاقية فإنه عندما يقوم مشروع
دولة متعاقدة بتشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي ،فإن
املشروع ،إذا كان مشروعاً للمملكة العربية السعودية ،يعفى من
ضريبة املشاريع اليابانية ،وإذا كان مشروعاً لليابان فإنه يعفى
من أي ضريبة مماثلة لضريبة املشاريع اليابانية والتي ميكن أن
تفرض فيما بعد في اململكة العربية السعودية .
 -10باإلشارة إلى امل��ادة (التاسعة) من االتفاقية وبالرغم من
أحكام الفقرة ( )1من تلك املادة ال تغير أي دولة متعاقدة أرباح
مشروع لتلك الدولة املتعاقدة في الظروف املشار إليها في تلك
الفقرة بعد سبع سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قد
تخضع فيها األرباح ملثل هذا التغيير ،ولكن للظروف التي أشير
إليها في تلك الفقرة قد حتققت لذلك املشروع  .ال تطبق أحكام
هذه الفقرة في حالة الغش أو التدليس عن الوفاء بااللتزامات.
 -11باإلشارة إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ( )2من املادة
(العاشرة) من االتفاقية ،في حالة أرب��اح األسهم التي تدفعها
شركة مقيمة باليابان ومالكها املستفيد مقيم باململكة العربية
السعودية فإن أحكام الفقرة الفرعية تنطبق فقط إذا:
أ) كان املالك املنتفع من أرباح أسهم شركة متلك بشكل مباشر
أو غير مباشر ط��وال فترة  183يوماً تنتهي في التاريخ الذي
تقرر فيه احلق في أرباح األسهم ،على األقل نسبة عشرة باملائة
( )%10من األسهم التصويتية للشركة الدافعة ألرباح األسهم .
ب) وال يحق للشركة دافعة أرباح األسهم أي حسم مقابل أرباح
األسهم املدفوعة ملستفيديها عند حساب الدخل الذي تفرض
عليه الضريبة في اليابان .
 -12باإلشارة إلى املادة (احلادية عشرة) من االتفاقية ،وبالرغم
من أحكام الفقرة ( )2من تلك املادة ،الدخل من مطالبات الدين
الناشئ في اململكة العربية السعودية ومالكه املستفيد صندوق
معاشات تقاعد مؤسس طبقاً لقوانني اليابان يخضع للضريبة
فقط في اليابان .
 -13ألغراض الفقرة ( )3من املادة (احلادية عشرة) من االتفاقية
فإن مصطلح «البنك املركزي» و «املؤسسة اململوكة بالكامل لتلك
احلكومة» يعني:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
 )1بنك اليابان.
 )2الشركة املالية اليابانية.
 )3الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
 )4هيئة الصادرات وتأمني االستثمار اليابانية.
ً
 )5و أي مؤسسة مماثلة أخرى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل

حلكومة اليابان وفقاً ملا يتفق عليه من حني آلخر بني حكومتي
الدولتني املتعاقدتني عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية .
ب) بالنسبة إلى اململكة العربية السعودية :
 )1مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
 )2الصندوق السعودي للتنمية.
 )3صندوق االستثمارات العامة.
 )4املؤسسة العامة ملعاشات التقاعد.
 )5املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
ً
 )6وأي مؤسسة مماثلة أخرى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل
حلكومة اململكة العربية السعودية وفقاً ملا يتفق عليه من حني
آلخ��ر ب�ين حكومتي ال��دول��ت�ين املتعاقدتني ع��ن ط��ري��ق تبادل
مذكرات دبلوماسية.
 -14باإلشارة إلى الفقرة ( )1من املادة (احلادية والعشرين)
م��ن االت��ف��اق��ي��ة ف���إن اإلع��ف��اء  -امل��م��ن��وح مل��ت��درب أو حرفي
 املنصوص عليه في تلك الفقرة يطبق على امل��ت��درب أواحلرفي فقط ملدة ال تتجاوز سنتني من التاريخ الذي يبدأ
فيه املتدرب أو احلرفي تدريبه في الدولة املتعاقدة التي
يوجد فيها املتدرب أو احلرفي.
 -15باإلشارة إلى املادة (السادسة والعشرين) من االتفاقية ،
من املؤكد أن املعلومات املتسلمة وفقاً لتلك املادة من قبل دولة
متعاقدة تستخدم فقط لغرض تنفيذ أحكام االتفاقية أو إلدارة
أو تنفيذ القانون الداخلي املتعلق بالضرائب التي تغطيها الفقرة
( )1من تلك املادة .
 -16باإلشارة إلى الفقرة ( )5من املادة (السادسة والعشرين)
من االتفاقية ،فإنه يجوز لدولة متعاقدة أن متتنع عن تقدمي
املعلومات املتعلقة باالتصاالت السرية بني احملامني ومحامي
اإلج�����راءات أو املمثلني القانونيني اآلخ��ري��ن  -املقبولني في
دورهم بهذه الصفة  -وعمالئهم إلى املدى الذي يتم فيه حماية
االتصاالت من اإلفصاح وفقاً للقانون الداخلي لتلك الدولة.
 -17ليس ف��ي االتفاقية م��ا مينع دول��ة متعاقدة م��ن فرض
ضريبة ،وفقاً لقانونها الداخلي ،على أي دخ��ل أو مكاسب
ناشئة في تلك الدولة املتعاقدة ويحصل عليها مقيم في الدولة
املتعاقدة األخرى وفقاً لعقد شراكة نائمة (توكومي كومياي) أو
أي عقد آخر مماثل .
 -18عندما متنح أنظمة أو قوانني اململكة العربية السعودية
مقيمي أي دول��ة ثالثة ،فيما ع��دا ال��دول األع��ض��اء مبجلس
التعاون اخلليجي وجامعة ال��دول العربية ،املعاملة الوطنية
فيما يتعلق بالضرائب فإن هذه املعاملة الوطنية متنح تلقائياً
ملقيمي اليابان.
 -19تعامل اململكة العربية السعودية ،فيما يتعلق بقوانينها
وأنظمتها  ،مواطني أو مقيمي اليابان ألغ���راض الضرائب
معاملة ال تقل أفضلية عن معاملة مواطني ومقيمي أي دولة
ثالثة عدا الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي وجامعة
الدول العربية.
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كل جديد

منافس جديد في سوق كمبيوترات األلعاب؟
اطلق مؤخراً العديد من الكمبيوترات احملمولة التي يهدف بها
املصنعني اختراق سوق كمبيوترات األلعاب.
يعتبر هذا القرار خطيراً بعض الشيء ملا هو معروف عن ممارسي
األلعاب وعن انتقائهم للمحتويات الداخلية للكمبيوتر بدقة عالية
للتنافس في ألعابهم املفضلة.
على كل ح��ال ،هل السوق قابل للتغير؟ ألن أح��دث تقنيات األلعاب
موجودة تقريباً في كل كمبيوتر محمول ،كما أن التكلفة العالية آلي
تقنية من هذه وصل إلى حد معني مما يعتبر خبر رائع ملمارسي األلعاب

على الكمبيوترات احملمولة الستطاعتهم انتقاء آي كمبيوتر مجهز
بأحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز أداء األلعاب وبسعر معقول.
يعتبر هذا السوق جيد أيضاً للمصنعني باعتباره أرضية اختبار
يجري للتقنيات والتصاميم اجل��دي��دة ،والتي يتم تصفيتها شيء
فشيء للتوصل ألفضل النتائج.
كما يعتبر األمر جيد للجميع ككمبيوتر «نكست جير نوت» املقدم من
شركة «ماوس كمبيوتر» ومقرها اليابان .العتباره مجهز بأحدث
التقنيات خصيصاً حملبي األلعاب.

هاتفك الجوال في خدمة
الشرطة!!.
ذكرت «أي .إي .إي .إي سبكتروم» أن بإمكان الهواتف احملمولة توفير
أدلة قي ّمة قد تساعد في الكشف عن اجلرائم ،وأكدت أن البيانات التي
بأجهزة االتصال قد تكون مفيدة لرجال األمن .وباستطاعة مستخدمي
أجهزة االتصال اخللوية احلديثة االستعانة بها اآلن من أجل نقل الصور
ومحتويات دفاتر العناوين وتغيير النغمات ونقل معلومات من هاتف
محمول قدمي إلى آخر جديد أو إلى جهاز الكومبيوتر الشخصي.
وتطرح بني وقت وآخر هواتف خلوية حديثة تراعي آخر تقنيات االتصال،
ولكن ما يطمح إليه املفتشون هو صنع هاتف يساعد من خالل تقنياته املتقدمة
في الكشف عن اجلرائم ،وأن يكون «هاتفاً طبياً شرعياً» من أجل املساعدة
في الكشف عن اجلرائم بسرعة بدل انتظار نتائج حتاليل املختبرات التي قد
تقود إلى الكشف عن اجلاني في اجلرمية في الوقت املناسب.
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اطلقت «باناسونيك» كاميرتها الرقمية الجديدة
وقالت الشركة اليابانية أن الكاميرا الرقمية  DMC-GX1جتمع
بني الدقة األخاذة واألدائية املذهلة ،وهي متوافقة مع نظام «لوميكس
جي مايكرو سيستم» الذي يحقق للمحترفني مستويات متناهية من
الدقة الفائقة مهما اختلفت ظروف التصوير احمليطة.
وأشارت باناسونيك إلى أن نظام الضبط البؤري التلقائي التبايني
في كاميرات «لوميكس جي مايكرو سيستم» يحقق سرعة خاطفة
تناهز  0.09ثانية ،كما تتيح الكاميرا الرقمية DMC-GX1
إمكانية التقاط الصور املتتابعة بسرعة  4.2إطار في الثانية بدقة

 16.0ميغابكسل كاملة .وال يقتصر أداء الكاميرا اجليد على الصور
بنسق الدقة الفائقة
الرقمية الثابتة بل ميتد إلى تسجيل أفالم َ
الكاملة «إتش دي»  1920x1080مع صوت ستيريو بصيغة «أيه
في سي إتش دي» الفائقة من حيث فاعلية ضغط امللفات.
كما يتوافر نظام الضبط التلقائي املتقدم ،مبا في ذل��ك نظام
الضبط التلقائي العملي والتتبعي ،عند تسجيل األف�لام بحيث
يتمكن كافة املصورين م��ن تسجيل أفالمهم املفضلة والتقاط
اللحظات العابرة بدقة عالية ودون عناء يُذكر.

الروبوتات المقاتلة
قابلة للتمرد!!..
شدد علماء على ضرورة برمجة الروبوتات العسكرية ،التي ستخوض
حروب املستقبل ،لاللتزام بذات الضوابط السلوكية التي يتحلى بها
نظيرها احمل��ارب من البشر ،وإال فسترتكب تلك األي��دي احلديدية
فظائع ،على غرار أفالم هوليوود.
ويصور تقرير ،أعد لصالح مكتب األبحاث البحرية ،التابع لسالح البحرية
األمريكية ،وهو األول من نوعه حول الضوابط األخالقية جليوش من
املقاتلني اآلليني ،يتم تصور حقبة ستتخذ فيها تلك الروبوتات الذكية
قرارات عسكرية إلدارة معارك حلماية اجلنس البشري.
واستندت وقائع التقرير ،نشرته التاميز البريطانية ،على سيناريو مشابه
لفيلم ترمينيتور  ،terminatorحيث تنقلب الروبوتات على أسيادها
من البشر ،ويحذر أن املقاتلني اآلليني قد يكتسبون ق��درات إدراكية
تتفوق على أندادهم من احملاربني البشر.
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استراحة

الرسم ثالثي األبعاد تخدع البصر
للفن اجلميل معنى وللفن اجلميل أبعاد ،الرسم ثالثي األبعاد
في الشوارع و على الشاحنات فن يعتمد على خ��داع البصر،
فبالرسم على األرض املسطحة متاماً أو الشاحنات مع حتديد
زاوية رؤية معينة ميكن أن يوهم الفنان املشاهدين أن ما يرونه
ليس شارعاً وإمنا نهر أو حفرة أو أي شيء آخر.
يتم تنفيذ هذا النوع من الفن عن طريق طباعة شكل مصور

ب��زاوي��ة ح��ادة ث��م تقسيم ال �ص��ورة ل��وح��دات مربعة يتم نقلها
بالرسم إلى أرض الشارع كل مربع على حدى ،إلى أن يتكون
الشكل املطلوب.
ً
فهذه صور ذات الثـالثة أبعاد أشبـه باحلقيقه متاما  ،خداع
بصري على شاحنات او شوارع رسومات ثالثية األبعاد دقيقة
تخدع األبصار.

األفعى «بوا» تنجب
بدون تزاوج!
اكتشف باحثون من -جامعة شمال كاروالينا -نوعاً من األفاعي
قادرة على اإلجناب دون تزاوج.
وتبني أن األفعى من نوع (بوا) متكنت من إجناب أفاع صغيرة من
اإلناث دون أن تظهر الفحوص وجود أي أدلة على جينات ذكرية
تعود لألب.
ونقل موقع باب االلكتروني عن أحد الباحثني قوله«:إنها املرة األولى
التي يتم فيها حتديد خصائص تكاثر ال جنسي لدى أنواع أفاعي
الـ (بوا) القاتلة».
ً
وكانت األفعى عينها قد أجنبت في السابق صغارا من خالل التزواج
مع أفعى ذكر.
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مسبح يمكنك التنفس بداخله!
ملاذا ال ميكننا البقاء لساعات في بركة السباحة؟ ما بالك لو بقينا
ألي ��ام ب��داخ�ل��ه ،األم ��ر ي�ب��دو صعباً ورمب ��ا مستحي ً
ال؛ لكن م��ع هذا
التصميم اجل��دي��د أصبح األم��ر أكثر سهولة مم��ا تتخيل .فاملصمم
األرجنتيني «لياندرو إرليخ» املعروف بتطبيقه للقوانني الفيزيائية على
كل تصميماته البنائية وابتكاراته اجلديدة ،والتي حظيت مبزيد من
الشهرة ،قام بتصميم حمام سباحة مثل حمام السباحة العادي ،بنفس

احلجم والعمق ،والتصميم ،لكن هذا احلمام يتمتع بفكرة رائعة لم
تخطر ببال أحد تخدع كل من ينظر له ،والذي يشعر بأنه حمام سباحة
عادي مليء باملاء ،لكن بالعكس يحتوي هذا احلمام على طبقة من
املياه بعمق  10سم ،موضوعة في سطح زجاجي ،وأسفل هذا السطح
مكان فارغ ميكن أن يقف بها أي شخص أو يجلس ملدة ساعات ويظن
كل من خارج احلمام أن من أسفل املاء هو شخص خارق للعادة.

رجل صيني يغطي
نفسه بالنحل
احتفل هذا املزارع الصيني بفوزه باملنافسة اخلاصة بتغطية
اجلسم بأكبر عدد من النحل في مقاطقة هونان في الصني.
حيث تفوق املزارع الذي يبلغ من العمر  42عاما على مزارع
أصغر سنا يبلغ من العمر  20عاما باجتذابه عدد من النحل
يقدر وزنه بـ  26كيلوجرام في  60دقيقة.
في حني ُقدر وزن النحل الذي حط على جسم املنافس بـ 22
كيلوجرام في نفس الوقت.
وتشترط هذه املسابقة كما تقول شبكة “سي ان بي سي” أن
يرتدي املتسابق س��رواال قصيرا ويقف على ميزان حلساب
وزنه إضافة إلى وزن النحل التي حتط عليه.
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conference, he would take the opportunity to shed
some lights its experience in tax administration.
Saudi Arabia was the first among a few Islamic
countries that applied zakat. It has imposed zakat
on all its citizen on their businesses since 1950,
and tax on business activities of non-Saudis.
DZIT has implemented many modernization
programs of which the most important and
comprehensive is the one that has taken place
in the last decade. This program has included
issuance of a new Income Tax Law that
accommodates the new economic developments
in the world, matches the modern tax laws in regard
to comprehensiveness, clarity, transparency, ease
of administration and moderate rates. DZIT has
drafted a modern Zakat Regulations expected to
be issued soon. In addition, it has implemented
a new organizational structure that provides
for centralization of control, supervision and
planning and de-centralization of operations; it
has established an administration dedicated to
large taxpayers. It has also simplified its work
procedures.
In the field of computerization, DZIT has
developed a fully Integrated web-based
electronic system that covers all its functions. It
has implemented a unique taxpayers numbering
system to facilitate identification of taxpayers,
electronic exchange of data among government
agencies and linkage with other systems and
channels to ease payment of zakat and tax
dues. As well, it has up-graded its technical
infrastructure of hardware, nets, data-bases, and
ancillary software. These efforts have yielded
more taxpayers’ satisfaction and more revenues.
He added that being a member of the G-20, The
Kingdom has become a member of the Forum
for Transparency and Exchange of Information.
Due to its belief in international cooperation
in tax matters, the Kingdom has participated
in OECD meetings as an observer. It has also
participated in the UN Experts Committee
on Tax Matters under the UN Economic and
Social Council that meets annually in Geneva,
as well as in the International Tax Dialogue
forum and in the Middle East and North Africa
Investment Forum.

He added that In regard to the subject of tax
treaties, the topics of the conference, all
participants realize the importance of tax treaties
in facilitating movement of investments, people
and goods among countries. The Kingdom
has developed its own model that is consistent
with its Tax Law and Zakat Regulations. It has
concluded 28 tax treaties, and 29 more treaties
are ready for signature or being negotiated.
He thanked all countries that have contributed
work-papers to the conference, hoping that
discussions at the conference will result in
strengthening
the participating countries’
capabilities in this field.
He has extended sincere thanks to colleagues in
the Kingdom of Morocco for their chairmanship
of the 7th ATAIC Annual Technical Conference
and for their outstanding performance. He has
also extended thanks to the Hashmite Kingdom
of Jordan which has expressed its desire to host
the 9th ATAIC Annual Technical Conference
next year.
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Mr. Almofleh, DZIT Director General, says that holding
the ATAIC annual technical conferences provides a
good data-base to all member countries
In his speech to the 8th AITIC technical
conference, HE Mr. Ibrahim Almofleh, Director
General of the Department of Zakat and Income
Tax, and Chairman of the 8th ATAIC technical
conference, has said that The Association of
Tax Administrations of Islamic Countries
(ATAIC) was established in 2003 in Malaysia
with signature of 11 countries. ATAIC has now
26 member countries, in addition to 7 countries
as observers. ATAIC has been granted the status
of an organization affiliated with the Islamic
Cooperation Organization which will enhance
the role of ATAIC and its delivery of its mission.
More countries are expected to join ATAIC.
He added that holding the annual technical
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conferences provides a good data-base to all
member countries, helps exchange of knowledge
and expertise among Islamic countries, and
up-grades and improves tax administrations
operations, mutual cooperation and assistance.
Each tax administration has its own experience
that can be beneficial to others. Since its first
technical conference, ATAIC has discussed 18
important topics, such as provision of better
services to taxpayers, role of zakat in development,
transactions across borders, value-added tax,
technologies to improve tax administration, role
of tax-audit, and others. These topics have been
discussed thoroughly and from different angles.
He said that since DZIT was organizing the

Dr. Ibrahim Alassaf, Minister of Finance, emphasizes the
importance of tax administrations to national economies
and to the success of tax policies and laws
In his speech to the 8th ATAIC technical conference,
HE Dr. Ibrahim Alassaf, Minister of Finance, has
emphasized the importance of tax administrations
to national economies and to the success of tax
policies and laws. Therefore, it is necessary for tax
administrations to concentrate on modernization
of their operations, so they can achieve their set
goals, such as collecting the correct revenues
and encouraging and directing investments,
as effectively and efficiently as possible. Tax
administrations must seek to improve voluntary
compliance by taxpayers under the self-assessment
method applied in the world. They must provide
good services to taxpayers, have information and
systems that fit taxpayers operations, extend just
and equal treatment, and lessen the compliance
cost on taxpayers as much as possible. At the same
time, tax administrations must make sure that they
have and maintain qualified and trained staff by
giving the staff the right incentives.
HE the Minister has indicated that ATAIC’s
annual technical conferences present technical
issues of tax administrations of member countries.
Their results and recommendations help improve
capabilities and skills of tax administrations. This is

done through discussion of work-papers, expertise
exchange, mutual assistance and cooperation at the
Association level or bilateral level. The Kingdom of
Saudi Arabia has participated in previous technical
conferences, contributed work-papers on the
conferences’ topics. This important role of ATAIC
shall be enhanced after ATAIC has been granted
lately the status of an affiliated organization with
the Islamic Cooperation Organization.
HE the Minister commended ATAIC for the
good topics of its annual conferences due to their
importance to any tax administration. The same
can be said for the two topics of this conference:
the role of tax treaties, and a tax treaties model for
Islamic countries. The two topics are important
in light of economic developments in the world,
and as economies become more open, and due
to increased investments in both ways, and with
more international cooperation in the field of
taxation. HE the Minister wished the delegations
good and fruitful discussions that can result in
improvement of Islamic countries capabilities in
the field of tax treaties due to their significance in
facilitating movement of investments, people and
goods among countries.
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Kingdom of Saudi Arabia assumes

the chairmanship

of the Association of Tax Administrations of Islamic
Countries’ 8th Technical Annual Conference

In the 8th Technical Conference of the Association
of Tax Administrations of Islamic Countries
(ATAIC) held in Riyadh, Saudi Arabia in the period
1 – 5 October 2011, Kingdom of Saudi Arabia
has assumed the chairmanship of the 8th ATAIC
Technical Annual Conference from the Kingdom
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of Morocco. The new chairman Mr. Ibrahim
Almofleh, Director General of the Department
of Zakat and Income Tax (DZIT), will remain
the chairman until the next 9th ATAIC technical
annual conference is held when the chairmanship
is transferred to the next hosting country.

Editorial
Although it is the first time for the Department of Zakat and
Income Tax (DZIT) to host an international conference, the
8th ATAIC Technical Conference held in Riyadh, organized
and chaired by DZIT has turned out to be a distinguished
international event. 26 Islamic countries and 5 regional and
international organizations participated in the conference. More
than 30 papers on the subjects of the Role of Tax Treaties and
a Tax Treaties Model for Islamic Countries were discussed,
adding to the very useful data base of technical papers ATAIC
has cumulated over the years. In addition, the participants were
able to perform Ommrah, observe some aspects of progress the
Kingdom has achieved, and visit some prominent historical
and cultural sites.
The success of this event is due to full support provided by HE
Minister of Finance and complete dedication by DZIT staff:
DZIT Director General, depvties managers and other staff.
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