كلمة التحرير

ما نقصت صدقة من مال
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل علية و�سلم قال« :ما نق�ص
مال من �صدقة ،وما زاد اهلل عبد ًا بعفو �إال عزا ،وما توا�ضع �أحد هلل �إال رفعه» رواه
م�سلم ،ويف لفظ �آخر «ما نق�صت �صدقة من مال» ومعنى احلديث �أن ال�صدقة لن
تنق�ص من مالك �شيئا فال بد من �أن يتم التعوي�ض يف الدنيا قبل الآخرة �إما مبال
قادم� ،أو بدفع �أمر كنت �ستخ�سر فيه ما �سوف تنفقه من مالك ،وجاء تكرار النفي
بـ ـ (ما) لي�ؤكد على ا�ستحالة ما يظنه البع�ض من �أن ال�صدقة �أو الزكاة تنق�ص
املال �أو �أن العفو والتوا�ضع يذل الإن�سان ،وجاءت كلمة (�صدقة) نكرة فهي ت�شتمل
جميع �أنواع ال�صدقات كبرية كانت �أو �صغرية ،واجبة �أو تطوعا ،خا�صة �أو عامة،
فال�صدقة والزكاة تنمي املال وال تنق�ص منه �شيئا بف�ضل اهلل تعالى وب�أمره ،كما �أن
اهلل تبارك وتعالى يبارك يف املال الذي تخرج عنه الزكاة وال�صدقة ،ويخلف اهلل
على املنفقني يف الدنيا والآخرة ،لقوله تعالى }وما �أنفقتم من �شي فهو يخلفه{ هذه
ر�سالة �إلى كل املرتددين يف دفع الزكاة �أن اهلل �سيعو�ض عليهم خري ًا مما دفعوا،
و�سينالون �أف�ضل ما عملوا ،خا�صة و�أن �أموالهم تذهب �إلى ال�ضمان االجتماعي،
وينفق منها على ال�ضعفاء واليتامى وامل�ساكني والأرامل ،فال ترتدد �أخي امل�سلم يف
دفع ما �أوجبه اهلل عليك.

د .حممد بن عبداهلل الـنفي�ســة

ن�ش ـ ـ ــرة رب ــع �س ـ ـنـويــة
ت�صدر عن م�صلحة الزكاة والدخل
الـع ـ ــدد احلادى والثالثون
ربيع الثاين 1433هـ  -مار�س 2012م
المشرف العام
�إبـراهي ــم بن حممـ ــد الـمف ـ ـلـح
الهيئة االستشارية
�صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن �إبراهيــم العبداللطيــف
�صـ ــالح بن عبدالرحم ــن القبــاع

12
20

مدير التحرير
د .حممد بن عبداهلل النفي�سة
هيئة التحرير
�أحمد بن عبدالعزيز �أبااخليل
بن ـ ــدر بن �أحم ـ ــد الـمـو�سـ ــى
ح�سني بن عبدالرحيم ال�شيخ
المراسالت:
با�سم مدير التحرير
هاتف + 966 1 4349999 :
هاتف + 966 1 4349800 :
�ص.ب  6898الريا�ض 11187
www.dzit.gov.sa
رقم االيداع 1428 / 4663 :
ردمك 1658 / 3728 :
إعـداد وتنفيـذ:
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دور الزكاة يف الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي

�ص .ب  87612الريـا�ض 11652
هاتف - 2636252 :فاك�س2636533 :
جميع الآراء واالج��ت��ه��ادات ال���واردة يف الن�شرة
ال تعرب بال�ضرورة ع��ن ر�أي امل�صلحة �أو �آراء
امل�سئوولني فيها

تُعد الزكاة �إحدى الركائز الأ�سا�سية للنظام االقت�صادي واالجتماعي يف الإ�سالم.
ويف هذا اخل�صو�ص ,ف�إن الزكاة -يف حال تطبيقها -حتقق هدفني تطمح جميع
احلكومات �إلى حتقيقهما (النمو االقت�صادي والرفاه االجتماعي).
20

مدير عام امل�صلحة:ايراداتنا للعام 1433/1432هـ اكرث من  20مليار
اكد مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل �إبراهيم حممد املفلح �أن ي�صل �إيراد امل�صلحة
من جباية الزكاة و�ضرائب ال�شركات اكرث من  20مليار ريال.
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مكة املكرمة ..عا�صمة امل�صرفية الإ�سالمية

اجلمعيات اخلريية وال�ضرائب يف الدول الأجنبية

�أكد �أمني العا�صمة املقد�سة الدكتور �أ�سامة البار �أن مكة املكرمة
�ستكون قريب ًا عا�صمة للم�صرفية الإ�سالمية ،من خ�لال احلي
االقت�صادي املزمع �إن�شا�ؤه ،والذي تقدر كلفته  10مليارات ريال.

كيف يتم التعامل �ضريبي ًا مع اجلمعيات اخل�يري��ة ،وكيف يتم
التعامل مع الدخل الذي حتققه هذه اجلمعيات ،وكيف يتم التعامل
مع تربعات املكلفني �إلى هذه اجلمعيات.
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تدابريها املالية ال تزال غري كافية ملنع الإفال�س

 7خطوات �أ�سا�سية التخاذ القرار ال�سليم

���ص��ادق ال�برمل��ان ال��ي��ون��اين على ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن الإج����راءات
التق�شفية امل�ؤملة لت�أمني الدعم الدويل وتهدئة املخاوف من انهيار
مايل كارثي لليونان بتداعيات حمتملة على الأ�سواق العاملية.

عملية اتخاذ القرارات مرتبطة ب�شكل تام مع حل امل�شكالت فعادة ما
تتخذ القرارات حلل م�شكالت معينة ظهرت �أثناء العمل .عملية اتخاذ
القرار م�سالة ذات �أبعاد عديدة وتتم وفق ًا ل�سبعة خطوات ا�سا�سية.

اخبار

خادم الحرمين الشريفين

يرعى انطالقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه اهلل ــ فعاليات المهرجان
الوطني للتراث والثقافة في دورته السابعة والعشرين والذي ينظمه الحرس الوطني السعودي سنويا بالجنادرية.
4

�شارك يف مهرجان هذا العام �أك�ثر من  18فرقة �شعبية ،و300
مثقف و�أديب عربي وخليجي ،ف�ضال عن م�شاركات �أكرث من 300
حرفة من جميع مناطق وحمافظات اململكة �إ�ضافة �إلى الن�شاط
الثقايف والأدبي والأم�سيات ال�شعرية.

الزكاة والدخل تشارك بالجنادرية 27
���ش��ارك��ت م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل �ضمن ج��ن��اح وزارة املالية
باملهرجان الوطني للرتاث والثقافة ال�سابع والع�شرين ,حيث اطلع
الزوار على مايحويه املعر�ض من معرو�ضات ،وتطبيق نظام �سداد
وحقوق املكلفني ،و�آليات م�شروع التطوير والتحديث ،ون�شرات

تعريفية بالنظام ال�ضريبي عرب و�سائل توعوية (الزكاة ..اال�ستثمار
الباقي) لإبراز �أهمية الزكاة.
ويتم العر�ض عرب �شا�شات بالزما تت�ضمن �إجن���ازات امل�صلحة
ور�سائل موجهة للجمهور عامة وللمكلفني خا�صة وتقدمي املن�شورات
الإعالمية والهدايا القيمة.
كما �أب���رز اجل��ن��اح دور م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل يف دعم
ال�ضمان االجتماعي ،من خالل احل�ساب املخ�ص�ص مب�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،الذي ي�صرف على م�ستحقي ال�ضمان
االجتماعي.
و �شهد املعر�ض �إ�شادات من الزوار بجهود م�صلحة الزكاة والدخل
ومتنوا الرقي واالزدهار للم�صلحة ومن�سوبيها.
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اخبار

مصلحة الزكاة تشارك بورشة عمل تعريفية
لهيئة السياحة واآلثار
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل بور�شة العمل التعريفية حتت
رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن عبد
العزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يوم الأحد  19فرباير
2012م مبدينة الريا�ض بفندق الريتزكارلتون.
وت�ضمنت الور�شة عر�ضا للرحالت املحلية التي يوفرها منظمو

الرحالت ال�سياحية للبعثات الدبلوما�سية باململكة بالتن�سيق مع
وزارة اخلارجية� ,إ�ضافة لل�شركات وغ�يره��ا ,واخل��ي��ارات التي
يقدمونها لهم ,واحتياجات املقيمني والبعثات الدبلوما�سية من
منظمي الرحالت ال�سياحية ,ويقام على هام�ش الور�شة معر�ض
ملنظمي الرحالت للإطالع على براجمهم ال�سياحية.

اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي بين المملكة ومالطا
ناق�ش ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م الع�ساف وزي���ر امل��ال��ي��ة يف الريا�ض
مع الدكتور تونيو ب��ورج نائب رئي�س ال���وزراء ،ووزي��ر خارجية
مالطا ،العالقات الثنائية بني البلدين يف املجاالت االقت�صادية
و�سبل تطويرها .كما تطرق البحث خالل االجتماع
واال�ستثمارية ُ
�إلى الأو�ضاع االقت�صادية العاملية خا�صة يف الدول الأوروبية .عقب
ذل��ك ،مت التوقيع على اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع
التهرب ال�ضريبي بني اململكة ومالطا .و�أو�ضح الع�ساف� ،أن هذه
االتفاقية تعد �إطارا قانونيا م�ستقرا يحدد العالقات ال�ضريبية

6

بني البلدين ،كما �أنها حتدد وب�شكل وا�ضح املعاملة ال�ضريبية عند
ممار�سة مقيم من الدولة املتعاقدة للن�شاط يف الدولة املتعاقدة
الأخرى ،وت�ضمن عدم االزدواج ال�ضريبي على الدخل املتحقق من
ن�شاط امل�ستثمر ،وبالتايل ف�إن هذه االتفاقية تقلل العبء ال�ضريبي
على امل�ستثمرين ،كما حتقق لهم ال�شفافية يف املعاملة ال�ضريبية.
ودعا وزير املالية رجال الأعمال يف البلدين لال�ستفادة مما توفره
هذه االتفاقية من مميزات وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة املزيد من
امل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة .

وزير المالية ..يزور جناح المصلحة بالمنتدى
االقتصادي الخامس
���ش��ارك��ت م�صلحة ال���زك���اة وال���دخ���ل يف امل��ع��ر���ض امل�����ص��اح��ب
ملنتدى الريا�ض االقت�صادي يف دورت��ه اخلام�سة ال��ذي نظمته
ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ري��ا���ض بقاعة امل��ل��ك في�صل للم�ؤمترات
«االنرتكونتيننتال» برعاية خادم احلرمني ال�شريفني «حفظه اهلل».
وق��د افتتح املعر�ض معايل وزي��ر املالية د�/إب��راه��ي��م الع�ساف
وقام معاليه يرافقه رئي�س الغرفة التجارية بالريا�ض الأ�ستاذ/
عبدالرحمن اجلري�سي بزيارة جناح امل�صلحة حيث �شكر و�أ�شاد
بتواجد امل�صلحة يف مثل هذه الفعاليات االقت�صادية كما �أثنى على

جهود امل�صلحة يف حتديث الأنظمة وتطوير �إجراءات العمل بهدف
تب�سيطها على املكلفني .وت�أتي م�شاركة امل�صلحة يف هذا املنتدى
�إميان ًا منها ب�أهمية التواجد وامل�شاركة يف املنتديات وامل�ؤمترات
االقت�صادية ،لتعزيز ال�شراكة بينها وبني املكلفني ،ون�شر الوعي
الزكوي وال�ضريبي للجمهور عامة وللمكلفني خا�صة انطالق ًا من
ال�شعار الذي تطلقه م�صلحة الزكاة والدخل «زكاتك ا�ستثمارك..
الباقي » وقد القى جناح امل�صلحة �إقبا ًال جيد ًا من الزوار ومت توزيع
ملف �إعالمي تعريفي بامل�صلحة.

مدير عام مصلحة الزكاة يفتتح ورشة العمل التعريفية
افتتح �سعادة مدير عام امل�صلحة الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد املفلح
ور�شة العمل التعريفية بنتائج زي��ارة م�ست�شاري �شركة ُبل خالل
الفرتة من � 27صفر الى  16ربيع الأول 1433هـ وح�ضر الور�شة نواب
املدير العام ومدراء العموم ومدير فرع امل�صلحة بالريا�ض.
وقد ا�ستهل مدير عام امل�صلحة يف بداية الور�شة بكلمة ترحيب

مب�ست�شاري �شركة ُبل و�شكر القائمني على امل�شروع الآيل على
اجلهد املبذول بهدف ت�سهيل الإجراءات على املكلفني وحتقيق
الهدف من الربط الآيل .هذا وقد جاءت حماور الور�شة على
نقاط رئي�سيه هي :رفع م�ستوى امليكنة والفاعلية للنظام والتو�سع
يف تطبيق وظائف النظام الأخرى ,و�صيانة وتطوير النظام.
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اخبار

مصلحة الزكاة تستضيف مسئولي الشركات المنفذة
لمشاريع المصلحة
يف �إط��ار متابعة تنفيذ امل�شاريع القائمة مت عقد اجتماع تن�سيقي
لكبار امل�سئولني بال�شركات املنفذة ،بح�ضور �سعادة نائب املدير العام
للعمليات امل�ساندة الأ�ستاذ�/صالح بن علي العواجي ،وم�شاركة عدد
من مديري �إدارات امل�صلحة ،وبع�ض املخت�صني من مركز املعلومات
وم�شروع النظام الآيل .اجلدير بالذكر �أن امل�صلحة متر حاليا بنقلة
نوعية يف جم��ال احلا�سب الآيل م��ن خ�لال �إن�شاء مركز البيانات

اجلديد والذي يعتمد على �أحدث التقنيات احلديثة وميثل نقلة نوعية
يف طبيعة عمل امل�صلحة ،وي�ساهم ب�شكل كبري على تعزيز مبد�أ تب�سيط
الإجراءات على املكلف ،وذلك من خالل التعامل مع البوابة اخلارجية
التي �سوف ترى النور قريبا ب�إذن اهلل.
وكذلك من خالل تطبيق النظام الآيل والذي ا�ستكمل �إطالقه بفرعي
�أبها وتبوك مع بداية هذا العام لي�شمل كافة فروع امل�صلحة.

مدير عام المصلحة يشيد بالتقرير السنوي
لإلدارة القانونية
�أثنى مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم املفلح على
التقرير ال�سنوي الذي �أعدته الإدارة القانونية بامل�صلحة ،وا�شتمل
التقرير على موجز خمت�صر عن �أعمالها خالل العام ،وال�صعوبات
التي واجهتها يف �سبيل �إجناز تلك الأعمال� ،إ�ضافة �إلى التو�صيات
املقرتحة لتذليل ال�صعوبات من �أجل تطوير عمل الإدارة.
ومن الإجن��ازات التي حققتها الإدارة القانونية وفقا لتقريرها
قيامها بفهر�سة للأحكام الق�ضائية ال�صادرة من ديوان املظامل
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ح�سب بنود التظلمات ال�ضريبية والزكوية .كما انتهت من حتليل
وكتابة املرحلة الأولى من م�شروع ميكنة الإدارة القانونية ،والتي
تت�ضمن و�ضع جميع القرارات والتعاميم والأنظمة يف احلا�سبات
الآل��ي��ة للموظفني .ك��ذل��ك �أن�شئت الإدارة القانونية مواقع
اليكرتونية للتوا�صل مع اللجان الزكوية ال�ضريبية االبتدائية،
والتي يبلغ عددها �ست جلان على م�ستوى اململكة� ،إ�ضافة �إلى
اللجنة اال�ستئنافية.

السعودية تحتل المرتبة األولى عالميا في حجم
المشاريع بقيمة  66مليار دوالر
�أكد خبري متخ�ص�ص يف تقييم جودة امل�شاريع الكربى �أن اململكة
تعترب �أك�بر �سوق للم�شاريع العمالقة على م�ستوى العامل ،حيث
جتاوزت قيمة امل�شاريع التي مت �إن�شا�ؤها العام املا�ضي  66مليار
دوالر بزيادة بلغت  %6عن عام .2010
وقال رئي�س جلنة حتكيم جوائز ميد �إدموند �أو�ساليفان جلودة
امل�شاريع :مع تنامي �أحجام وتعقيد امل�شاريع يف ال�سعودية ،وت�أثريها
على تنويع االقت�صاد� ،ستكون الفعالية والكفاءة يف تنفيذ امل�شاريع
اجلارية واملرتقبة عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا وحيو ًيا يف النجاح.
و�أ�ضاف :تعترب امل�شاريع املكتملة والتي يتم العمل عليها حالي ًا ذات
�أهمية كربى يف الدول ال�ست التي ت�شكل جمل�س التعاون اخلليجي،
فم�ستقبل قطاع امل�شاريع يعتمد على �سوق امل�شاريع الإقليمي
والعاملي �إلى مدى مل ي�سبق له مثيل يف �أي مكان �آخر على الأر�ض.
ويجري حالي ًا ا�ستقبال امل�شاركات يف م�سابقة جوائز  2012يف

الفئات التالية� :أف�ضل م�شروع نفط وغاز للعام� ،أف�ضل م�شروع
�صناعي للعام� ،أف�ضل م�شروع للطاقة وحتلية املياه للعام� ،أف�ضل
م�شروع لإع��ادة ا�ستخدام املياه للعام� ،أف�ضل م�شروع لل�سياحة
والرتفيه للعام� ،أف�ضل م�شروع للنقل للعام ،جائزة ميتيتو لأف�ضل
م�شروع اجتماعي للعام� ،أف�ضل م�شروع بناء للعام ،وجائزة كيمكو
لأف�ضل م�شروع م�ستدام للعام.
و�أكد �أو�ساليفان �أن حتكيم امل�شاريع لن يقت�صر فقط على احلجم
واجلمالية ،م�شريا �إلى �أن العربة لي�ست بالأكرب �أو الأطول ،و�إمنا
ترتكز عملية التقييم على �أ�سا�س ت�أثري امل�شروع من الناحية
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،بالإ�ضافة �إلى االبتكار والإجناز
يف الت�صميم والأعمال الهند�سية والإن�شاء ،وهذه هي املعايري التي
ت�ؤثر على النجاح طويل املدى لي�س على قطاع امل�شاريع فح�سب بل
على جناح دول اخلليج �أي�ضا ككل.
9

اخبار

ارتفاع المستفيدين من برنامج إعانة «حافز»
إلى  816ألف سعودي
قرر �صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية ال�سعودي �إ�ضافة � 251ألف
م�ستفيد جديد �إلى برنامج �إعانة حافز املقدرة بـ 2000ريال.
و�أك��د م�صدر مطلع �أن ع��دد امل�ستفيدين من اجلن�سني �سريتفع
هذا ال�شهر �إلى � 816ألف م�ستفيد وم�ستفيدة ،مقارنة بـ� 665ألفا
خالل ال�شهرين املا�ضيني ،م�ؤكدا �أن جميع من �أكملوا �إجراءاتهم
النظامية وح�صلوا على رقم الآيبان متت �إ�ضافتهم للربنامج.
و�أ�شار امل�صدر� ،إلى التزام ال�صندوق بال�صرف لكل من تنطبق
عليهم ال�شروط من ال�شباب والفتيات بعد م�ضي  90يوما من تاريخ
�آخر تعديل على بياناتهم امل�ستكملة.
من جهته �أو�ضح �أمني عام جلنة الإع�لام والتوعية امل�صرفية يف
البنوك ال�سعودية طلعت حافظ� ،أن البنوك بجميع فروعها �ستكون
جاهزة �صباح غد ل�صرف  1.6مليار ريال مل�ستحقي الدفعة الثالثة،
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وذلك من خالل  1600فرع وما يزيد على � 11ألف جهاز �صراف
�آيل يف خمتلف املدن واملحافظات ،م�ؤكدا �أن املبلغ املخ�ص�ص لكل
م�ستفيد حمدد ب�ألفي ريال عدا من يتم احل�سم من م�ستحقاتهم،
حل�صولهم على بع�ض الإعانات وفق نظام ال�صرف.
وق��در �إجمايل التكلفة املقررة لربنامج حافز بحوالى  36مليار
ريال ،تت�ضمن تكاليف تدريب وت�أهيل املتقدمني للربنامج من خالل
الربامج امل�ساندة كنطاقات ولقاءات.
و�أو�ضح �أن برنامج حافز ال يهدف بالدرجة الأولى فقط ل�صرف
الإعانة و�إمن��ا الغاية منه توفري وظائف للجن�سني ،الفتا �إل��ى �أن
برناجمي لقاءات ونطاقات ي�ستهدفان جمع الباحثني عن عمل مع
رجال الأعمال بعد الت�أكد من جاهزيتهم للعمل وح�صولهم على
التدريب املنا�سب.

السعودية تعتزم بناء  20ألف وحدة سكنية
خالل  2012في  36مدينة
�أدرجت وزارة الإ�سكان ال�سعودية  36مدينة �ضمن باكورة م�شاريعها
التنموية لبناء نحو � 20ألف وحدة �سكنية خالل العام املايل احلايل
« 1432ـ  .»1433وت�ضمنت قائمة امل��دن ال�سعودية «القنفذة،
اخلرمة ،خيرب ،العال ،الدوادمي ،الزلفي ،بريدة ،عنيزة ،الر�س،
ال�شما�سية ،البكريية ،اجلواء ،النبهانية ،البدائع ،املذنب ،تبوك،
و�أملج» ،وفق ًا ل�صحيفة «االقت�صادية» ال�سعودية.
و�شملت املدن �أي�ضا :رفحاء ،عرعر� ،سكاكا ،القريات ،طريف،
قرية �أبوحجر� ،أبوعري�ش ،بي�ش� ،صبيا� ،صامطة� ،ضاحية امللك
ع��ب��داهلل ،ح��ائ��ل ،ال�شنان ،جن���ران ،ق��ري��ة ن���اوان ،اخل�ب�ر ،حفر
الباطن ،الأفالج ،والأح�ساء.
واحتلت مدينة تبوك الأع��ل��ى ع��ددا يف بناء ال��وح��دات ال�سكنية
ب��ـ 3604وح��دات ،تليها مدينة حائل ب��ـ 1552وحدة �سكنية ،فيما
حلت حمافظة الدوادمي ثالثا ببناء  1236وحدة �سكنية ،يف حني

�شمل بناء الوحدات ال�سكنية قريتي �أبوحجر ،حيث �سيتم فيها بناء
 149وحدة �سكنية ،فيما �ستبنى يف ناوان  115وحدة �سكنية �أخرى.
و�أو�ضحت بيانات �صادرة عن وزارة الإ�سكان عزمها ت�شييد 11
م�شروعا كبريا يف �ست مناطق تتوزع على مدن الريا�ض ،ع�سري،
مكة ،املدينة ،تبوك ،وال�شرقية ،بينما تعمل ال���وزارة يف الوقت
الراهن على تنفيذ  26م�شروعا و 22م�شروعا �آخر حتت �إجراءات
الطرح لدى ال��وزارة ،فيما تدر�س ت�صاميم �سبعة م�شاريع ،ليبلغ
�إجمايل امل�شاريع �آنفة الذكر  66م�شروعا.
وج��اءت املنطقة ال�شرقية يف املرتبة الأول���ى يف تنفيذ امل�شاريع
الكربى ب�أربعة م�شروعات ،تليها الريا�ض ومكة مب�شروعني كبريين
لكل منهما ،فيما ت�أتي مدن ع�سري وتبوك واملدينة املنورة مب�شروع
واحد لكل منها ليبلغ بذلك �إجمايل امل�شاريع الكربى  11م�شروعا
�سيتم تنفيذها تباعا ح�سب اخلطة التي �أعدتها وزارة الإ�سكان.
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دور الزكاة

في اإلصالح االقتصادي واالجتماعي
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تُعد الزكاة إحدى الركائز األساسية للنظام االقتصادي واالجتماعي في اإلسالم ،وفي هذا الخصوص ،فإن
الزكاة ــ في حال تطبيقها ــ تحقق هدفين تطمح جميع الحكومات إلى تحقيقهما؛ (النمو االقتصادي،
والرفاه االجتماعي) .وفي هذا السياق يقول الباحث الفرنسي المسلم ليون روشي ( :إن دين اإلسالم دين
طبيعي اقتصادي فيه حل المسألتين االجتماعية واالقتصادية ،اللتين تشغالن بال العالم ,األولى :في
قول القرآن «إنما المؤمنون إخوة» ،فهذه أجمل المبادئ للتعاون االجتماعي ،والثانية :فرض الزكاة ).

غرس األخالق الفاضلة
�إذا �أديت فري�ضة الزكاة باحلق ،ووزعت ح�صيلتها باحلق وفقا
لنظامها الدقيق الذي �شرعه اهلل ،وطبقه �سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم والتابعني من بعده...
�شفيت النفو�س من احلقد والكراهية ،وطهرت من ال�شح والبخل
والطمع ،تربت على ال�صدق ،والأم��ان��ة ،والإخ�لا���ص ،والإن�ف��اق
والبذل ،والقناعة ،والإيثار ،والرتاحم ،وبذلك ف�إنها تق�ضي على
الرذائل االقت�صادية ،ومنها :الغ�ش ،والغرر ،والتدلي�س ،والربا،
والقمار ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،وبذلك تعالج النفو�س الأمارة
بال�سوء ،وي�أمن املجتمع من اخلوف ،ويحيا النا�س حياة طيبة رغدة

يف الدنيا �أخ��وة يف اهلل متحابني ،ويفوزو بر�ضاء اهلل يف الآخرة
را�ضني مر�ضيني .فلقد غر�ست فري�ضة الزكاة الأخالق الفا�ضلة
يف امل�سلمني يف ال�صدر الأول من الإ�سالم ،وقومت �سلوكهم ،ولقد
�أ�شار القر�آن الكرمي �إلى ذلك فقال اهلل �سبحانه وتعالى} :خذ
من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها و�صل عليهم �إن �صالتك
�سكن لهم واهلل �سميع عليم{.
ول�ق��د ن��ادى علماء االقت�صاد ب�صفة ع��ام��ة ب���ض��رورة �أن يقوم
االقت�صاد على الأخالق الفا�ضلة ،و�أن هناك م�شكالت اقت�صادية
ال تعالج �إال م��ن خ�لال القيم الإمي��ان �ي��ة ،والأخ�ل�اق الفا�ضلة،
وال�سلوك االقت�صادي ال�سليم ،وهذا ما طبقه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم عندما بنى للم�سلمني �سوقا يف املدينة بعد الهجرة.
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عالج مشكلة الفقر وتحقيق
التنمية االقتصادية
تعترب زك��اة امل��ال ع�صب النظام االقت�صادي الإ�سالمي ،ففيها
احللول للم�شكالت االقت�صادية املعا�صرة ،والتي ف�شلت النظم
االقت�صادية الو�ضعية يف عالجها ،ومن بني هذه امل�شكالت م�شكلة
تكد�س الأموال يف يد فئة مما �أدى �إلى زيادة الفوارق بني الطبقات،
وم�شكلة عدم اال�ستقرار االقت�صادي ،وم�شكلة الت�ضخم ،وم�شكلة
االكتناز ،وم�شكلة الفوائد الربوية.
ولقد �أدت ه��ذه امل�شكالت وغريها �إل��ى احلياة ال�ضنك للطبقة
الفقرية ،وانخفا�ض م�ستوى ال��دخ��ول ،وع��دم توفري احلاجات
الأ�سا�سية للحياة.
ويتمثل دور ال��زك��اة يف ع�لاج م�شكلة الفقر يف �أن��ه ي�ساهم يف
حتويل الفقراء القادرين على العمل �إلى منتجني ،و�أنها تزيد من
القوة ال�شرائية للنقود بنقلها �إلى الفقراء الذين ينفقونها على
ال�ضروريات واحلاجيات ،بدال من �أنها كانت تدفق على الكماليات
كما �سوف توجه �أم��وال الزكاة �أحيانا �إل��ى التنمية االقت�صادية
الذاتية داخل البيوت الفقرية من خالل متويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتناهية يف ال�صغر وهذا بدوره ي�ساهم يف عالج م�شكلة الفقر.
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محاربة االكتناز وتنشيط االقتصاد
ت�ؤدى زكاة املال �إلى حماربة االكتناز ويف نف�س الوقت حتفز على
ا�ستثمار الأموال ،وهذا يوفر الأموال ال�سائلة �أمام امل�شروعات
االقت�صادية لتنمو وتزدهر فلقد فر�ضت ال�شريعة الإ�سالمية
الزكاة على املال النامي �أو القابل للنماء وهذا يحرك �صاحبه
على ا�ستثماره خ�شية �أن ت�أكله الزكاة ولقد �أكد ذلك ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بقوله «اجتروا يف مال اليتيم حتى ال ت�أكله
ال�صدقة».
ويف هذا احلديث معاين عديدة من �أهمها احلث على ا�ستثمار
الأموال حتى ال تنقر�ض من الزكاة احلولية ولقد �أمرنا اهلل يف
كتابه الكرمي بعدم االكتناز واحلث على الإنفاق حيث قال عز
وجل }والذين يكنزون الذهب والف�ضة وال ينفقونها يف �سبيل
اهلل فب�شرهم بعذاب �أليم{.
ولقد ف�سر بع�ض فقهاء الإ�سالم �أن لفظ ينفقونها يف هذا املقام
لي�س املق�صود منه الزكاة فقط ،بل �أي�ضا الإنفاق اال�ستثماري،
ولو �أن بع�ض الفقهاء يرون �أن �أي مال دفعت زكاته فلي�س بكنز،
ولكن حب�س املال عن التداول فيه �ضرر على املجتمع الإ�سالمية
وهذا �أمر ال تقره ال�شريعة الإ�سالمية.

تحسين أحوال الفقراء والمساكين
لقد �أكد علماء االقت�صاد الإ�سالمي على �ضرورة و�أهمية حت�صيل
الزكاة باحلق ,وا�ستخدامها يف م�صارفها باحلق ,ومنع الإ�سراف
والتبذير يف حت�صيلها� ,أو ا�ستخدامها يف جماالت الرتف فعلى
�سبيل املثال عندما تعطي الفقري وامل�سكني ,ونحرر العبيد ون�ساعد
الذين �أثقلتهم الديون و�إقامة املرافق العامة كل هذا ي�ؤدي �إلى
زي��ادة القوة الإنتاجية للمجتمع وي��زداد الدخل القومي و�سوف
ي�ؤدي هذا �إلى ارتفاع م�ستوى الأفراد جميعا وبذلك ترتفع الكفاية
الإنتاجية لكل منهم وترتفع م�ستويات الدخول ولنا يف �صدر الدولة
الإ�سالمية الأدلة على ذلك فعلى �سبيل املثال  :يف عهد عمر بن
عبد العزيز ارتقى م�ستوى املعي�شة للأفراد لدرجة �أنهم مل يجدوا
فقريا �أو م�سكينا لإعطائه الزكاة.
ويف هذا ال�صدد يجب �أن نذكر قول الأ�ستاذ الدكتور /يو�سف
القر�ضاوي« :فر�ض اهلل الزكاة وجعلها من دعائم دين الإ�سالم
ت�ؤخذ من الأغنياء لرتد على الفقراء فيق�ضي بها الفقري حاجاته
الأ�سا�سية املادية مثل امل�آكل وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن وحاجاته
النف�سية واحليوية مثل الزواج وحاجاته املعنوية الفكرية مثل العلم
وبهذا ي�ستطيع الفقري �أن ي�شارك يف احلياة االقت�صادية» فالذي
يح�صل على الزكاة اليوم �سوف ي�صبح بعد ذلك دافعا ،وهذه هي

�سنة احلياة ولن جند ل�سنة اهلل تبديال .كما تعمل زكاة املال على
الق�ضاء على م�شكلة تكد�س الرثوات يف يد فئة قليلة وات�ساع الهوة
بني الأغنياء والفقراء ،فهي تنمي موارد الفقري وامل�سكني واملثقل
بالديون من ناحية ،وحتفز الغني لي�ساعده بكل الو�سائل املمكنة،
وال �سيما عن طريق الإيعاز ب�أنه �سيموت ،و�أنه تارك ماله ،فهذا
املنهج �سيقود يف الأمد القريب �إلى تقريب الفوارق بني الطبقات.
تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي
�إن من �أه��م �أ�سباب الكوارث االقت�صادية واخللل يف البنيان
االق�ت���ص��ادي ه��و ن�ظ��ام االح�ت�ك��ار وال�ف��ائ��دة ال��رب��وي��ة ،وال��رب��ح
الفاح�ش ،فكثريا ما جند �أن هناك العديد من امل�شروعات تفل�س
ب�سبب عدم توفري الأموال ال�سائلة� ،إن من يحلل م�صارف الزكاة
يجد �أن من �ضمنها �سهم الغارمني وهم الذين ركبتهم ديون ال
يقدرون على الوفاء بها� ،سواء ب�سبب االنتاج �أو ب�سبب اال�ستهالك
وهنا يظهر يف م�ساعدة ه��ؤالء ،ويف هذا ال�صدد نذكر حديث
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «�إن امل�س�ألة ال حتل �إال لثالثة»
ذك��ر منهم «رج��ل �أ�صابته جائحة فاجتاحت ماله ،فحلت له
امل�س�ألة ،ف�س�أل حتى ي�صيب قواما من عي�ش» ويعترب ذلك ت�أمينا
�ضد الكوارث وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي.
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الحد من التضخم النقدي
ت�ساعد زكاة املال على تنمية الأموال عن طريق اال�ستثمار وعدم
االكتناز ،ويف ظل نظام اقت�صادي �إ�سالمي جند �أنه يكون هناك
�أثرا وا�ضحا يف الت�ضخم ،والذي من �أهم �أ�سبابه نق�ص الإنتاج،
الإ�سراف يف اال�ستهالك ،ارتفاع اال�سعار ،والإ�سالم يدعو �إلى
العمل وزيادة الإنتاجية ،و�إلى الرت�شيد يف الإنفاق وعدم الإ�سراف
والتبذير كما يحارب الإ�سالم الأرباح الفاح�شة ،ويحارب االحتكار
بكل هذه الأدوات والأ�ساليب بجانب نظام الزكاة ميكن الق�ضاء
على ظاهرة الت�ضخم.
البطالة وتنمية العنصر البشري
البطالة م�شكلة م�ت�ع��ددة الأط� ��راف ،لها �آث ��ار عقدية وخلقية
واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وه��ي كال�سرطان يهدد كيان
املجتمع ب�أ�سره وتعاين منها كافة دول العامل� ،سواء �أكانت ر�أ�سمالية
�أو ا�شرتاكية ،و�سواء �أكانت متقدمة �أو نامية ،ولقد و�ضع الإ�سالم
جمموعة من ال�ضوابط لتجنب ظهورها من الأ�صل من �أهم هذه
ال�ضوابط ما يلي:
•حث الإ�سالم على العمل واعتربه عبادة وقيعة ،و�شرف ،وثوابه
مثل ثواب املجاهد يف �سبيل اهلل ،ولقد �أ�شار القر�آن �إلى ذلك
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يف م��واط��ن كثرية منها ق��ول اهلل ت�ب��ارك وت�ع��ايل }و�أخ ��رون
ي�ضربون يف الأر�ض يبتغون من ف�ضل اهلل و�آخرون يقاتلون يف
�سبيل اهلل{ وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «ال�ساعي
على الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل اهلل»
•على ويل الأم��ر امل�سلم م�سئولية توفري فر�ص العمل و�إع��داد
وتدريب العاملني ،و�أ�سا�س ذلك حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم «فكلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته والإمام راع
وهو م�سئول عن رعيته».
•وميكن �أن ت�ساهم ال��زك��اة لعالج م�شكلة البطالة م��ن خالل
توفري م�ستلزمات العمل من �آالت ومعدات وخامات للعمال حتى
يتحولوا �إلى طاقة �إنتاجية وكذلك الإنفاق على الربامج التدريبية
لل�شباب العاطل لت�أهله يف �ضوء احتياجات �سوق العمالة.
اتساع الهوة بين األغنياء والفقراء
من بني مقا�صد الإ�سالم رفع م�ستوى الفقراء وامل�ساكني ،وحتويلهم
�إلى طاقة �إنتاجية يف املجتمع ،فال يقت�صر الأمر على �إعطائهم
�إعانة وقتية بل ميكن �أن ن�شرتى لهم و�سائل الإن�ت��اج مثل �آالت
احلرفية واحليوانات ،كما �أن فريقا من الفقهاء يرى �أن تعطيهم ما
يكفيهم ومن يعولون طول العمر �إذا كان هناك فائ�ضا يف ح�صيلة

الزكاة ولقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إلى هذا الدور فقال اهلل �سبحانه
وتعالى }:ما �أفاء اهلل على ر�سوله من �أهل القرى فلله وللر�سول
ولذي القربى واليتامي وامل�ساكني وابن ال�سبيل كي ال يكون دولة بني
الأغنياء منكم وما �أتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا اهلل �إن اهلل �شديد العقاب{
ويجوز لويل الأمر امل�سلم �أن يباين يف توزيع ال�صدقات بني الفقراء
وامل�ساكني لتحقيق التقارب بينهم ولقد طبق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم هذا املنهج يف توزيع �أموال بني الن�ضري �إذ خ�ص بها
املهاجرين وحدهم للتقريب بينهم وبني الأن�صار.
الكوارث والتعثر واإلفالس
يتعر�ض الإن�سان يف حياته لكثري من احلوادث والكوارث وامل�صائب
وه��ذه ت�سبب له خوفا وفزعا ولقد كفل الإ�سالم له�ؤالء الت�أمني
احلقيقي �إذ خ�ص�ص لهم �سهما يف ح�صيلة الزكاة باعتبارهم
من الغارمني بقول اهلل تبارك وتعالى�} :إمنا ال�صدقات للفقراء
وامل�ساكني والعاملني عليها وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني
ويف �سبيل اهلل وابن ال�سبيل فري�ضة من اهلل واهلل عليم حكيم{
فعن جماهد قال «ثالثة من الغارمني :رجل ذهب ال�سيل مباله،
ورجل �أ�صابه حريق فذهب مباله ،ورجل له عيال ولي�س له مال
ينفق على عياله» نقال عن كتاب (فقه الزكاة).

ال�تراث الإ�سالمي حافل بالنماذج التي ت�ؤكد ذلك فعلى �سبيل
املثال مر عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ب�شيخ من �أهل الذمة
ي�س�أل على �أب��واب النا�س فقال :ما �أن�صفناك �إن �أخذنا منك
اجلزية يف �شبيبتك ثم �ضيعناك يف كربك ،ثم �أجري له من بيت
امل��ال ما ي�صلحه ،كما كتب عمر بن عبد العزيز �إل��ى عدي بن
�أرط�أة و�إلى الب�صرة بو�صية بها« :وانظر من قلبك من �أهل الذمة
من كرب �سنه و�ضعفت قوته وولت عنه املكا�سب فاجر عليه من
بيت مال امل�سلمني ما ي�صلحه».
كما اهتم الإ�سالم ب�إ�صالح ذات البني وجعل ملن يغرمون يف هذا
ال�ش�أن حظ من ح�صيلة الزكاة ،فعن قبي�صة بن خمارق الهاليل
قال «حتملت حمالة» (احلمالة ما يتحمله الإن�سان يف �إ�صالح ذات
البني) ،فاتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال� :أقم يا قبي�صة
حتى ت�أتينا ال�صدقة فن�أمر لك بها ،ثم قال :يا قبي�صة �إن امل�س�ألة ال
حتل �إال لأحد ثالثة :رجل حتمل حمالة فحلت له امل�س�ألة ف�س�أل حتى
ي�صيبها ثم مي�سك ،ورجل �أ�صابته جائحة اجتاحت ماله فحلت
له امل�س�ألة ف�س�أل حتى ي�صيب قواما من عي�ش� ،أو قال �سدادا من
عي�ش ،ورجل �أ�صابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجى من
قومه قد �أ�صابت فالنا الفاقة فحلت له امل�س�ألة ،ف�س�أل حتى ي�صيب
قواما من عي�ش �أو �سدادا من عي�ش ثم مي�سك ،وما �سواهن من
امل�س�ألة يا قبي�صة �سحت ي�أكلها �صاحبها �سحت».
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ملف العدد

الزكاة..

عطاء من أجل التنمية

تلعب الزكاة دورا حيويا في إنعاش االقتصاد و تحقيق التنمية،
و ذلك نتيجة لثالثة عوامل أساسية و مترابطة و هي :محاربة
االكتناز ،و تشجيع االستثمار ،و تشجيع اإلنفاق .ومن أهم األهداف
التي تسعى إليها الزكاة هي منع اكتناز األموال و بقائها كموارد
ساكنة ال تقدم منفعة حقيقية القتصاد المجتمع.
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ويت�ضح هذا املبد�أ عند معرفة �أن الإ�سالم ال ي�شجع �إبقاء قطعة
�أر�ض ملدة �أكرث من ثالثة �سنني دون �إعمارها ,و هذا املبد�أ يعد �أكرث
�أهمية بالن�سبة للأموال ال�سائلة ,و التي ال يجب �أن تبقى مكتنزة و
غري م�ستخدمة .و هذا املفهوم يتوافق مع مبادئ االقت�صاد العاملي
احلايل و الذي ي�ؤكد �أن اكتناز الأموال من �أهم العوامل التي تعوق
التنمية االقت�صادية للدولة ،لأن هذه املوارد الراكدة ال تدخل يف
عجلة االقت�صاد ،وبالتايل تقلل من حجم املوارد املحلية ،و من ثم،
ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى م�ستوى تنموي �أقل بكثري مما ميكن �أن يتحقق
لو �أن كل املوارد موظفة و م�ستخدمة يف �إنعا�ش االقت�صاد.
�إلى جانب ذلك ،ف�إن مفهوم الزكاة ي�شجع �ضمنيا ا�ستثمار الأموال
املكتنزة ،لأن �أموال الزكاة �إذا مل ت�ستثمر و تنمى �سوف تتال�شى
مع مرور ال�سنني.
وبالتايل ف�إنه من الأ�سا�سيات �أن ت�ستثمر الأموال لكي تنمى وتدفع
الزكاة من �أرباح هذا اال�ستثمار ،ولي�س من �أ�صل ر�أ�س املال.
على �صعيد �آخ��ر ،ف��إن �أم��وال الزكاة ال يجب �أن ت�ستخدم فقط
ل�سد احتياجات الفقراء اال�ستهالكية مثل الطعام و امللب�س� ،إمنا
يجب �أن ت�ستخدم يف خلق �أدوات لال�ستثمار له�ؤالء الفقراء حتى
ي�ستطيعوا بدورهم �أن ميتلكوا �أدوات الإنتاج التي ت�ضمن لهم دخل
ثابت و بالتايل �سد احتياجاتهم ب�صفة م�ستمرة.
وذل��ك يعني �أن �أم��وال الزكاة يجب �أن ي�ستفاد بها يف �أن حتول
الفقري �إل��ى ع�ضو عامل ومنتج يف املجتمع ،كل ح�سب مهاراته
وقدراته لكي يتمكن من التخل�ص من حالة الفقر و االعتماد على

م�ساعدة الآخرين ب�صورة ت�ضمن ا�ستقالله االقت�صادي.
و من ثم ،يجب ا�ستخدام �أموال الزكاة يف بناء امل�صانع و امل�ؤ�س�سات
التجارية ،وخلق �أن�شطة مدرة للدخل لتحول الفقراء من متلقني
للزكاة �إلى دافعي الزكاة .وتلك الو�سيلة يف ا�ستخدام �أموال الزكاة
تعد من �أكف�أ الو�سائل التي حتول املجتمع ب�أكمله �إلى جمتمع منتج به
تنمية ب�شرية و اقت�صادية و خايل من البطالة و الفقر .ولذلك ف�إن
الزكاة �إذا ا�ستخدمت بهذه الطريقة �سوف ت�ساهم يف �إر�ساء العدل
يف املجتمع وتقليل الفجوات القوية بني الطبقات الغنية والفقرية.
العامل االقت�صادي الثالث املرتبط بالزكاة ه��و م�ب��د�أ ت�شجيع
الإنفاق ،طبقا للنظريات االقت�صادية املعا�صرة ،اال�ستثمار وحده
لي�س كافي ًا لتحقيق تنمية اقت�صادية حقيقية �إن مل يتواجد ال�سوق
الذي ي�ستوعب �شراء املنتجات ال�صادرة عن هذه اال�ستثمارات.
فهناك عالقة مرتابطة بني اال�ستثمار و الإنفاق لأن تقليل الإنفاق
ي�ؤثر على ال�سوق ،ويقلل من قدراته على ا�ستيعاب املنتجات ،مما
يجعل الكثريين غري راغبني يف �أن يجازفوا ب�أموالهم يف ا�ستثمارات
جديدة .و لو نظرنا �إلى القر�آن الكرمي ،لوجدنا كلمة �إنفاق مذكورة
خم�سة و �سبعني مرة يف نطاق ت�شجيع امل�سلمني على �صرف �أموالهم
على �شكل زكاة و�صدقة ،و ذلك لي�س فقط لتطهري النف�س و م�ساعدة
الفقراء وامل�ساكني ،ولكن �أي�ضا لأن مبد�أ الإنفاق ي�ساعد على تداول
الأموال ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة الطلب يف الأ�سواق و�إنعا�ش االقت�صاد.
ويت�ضح ذلك �أي�ضا من ت�شجيع الإ�سالم على الإنفاق ،لي�س فقط على
الفقراء ،و�إمنا �أي�ضا على �أهل البيت مما يعد يف حد ذاته �صدقة.
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حوار

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل :

إيراداتنــا للعام 1433/ 1432هـ
أكثر من  20مليار ريال
20

اكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح (في حوار نشر في جريدة الشرق)
أن يصل إيراد المصلحة من جباية الزكاة وضرائب الشركات الى اكثر من  20مليار ريال ،بزيادة نمو
قدرها  ،15%الفتا إلى أن النمو يتمثل في نمو الزكاة والضرائب ،والنمو اإلجمالي اليرادات المصلحة.
وك�شف املفلح عن نظام جديد للجبايةُ ،رف��ع ملجل�س ال��وزراء،
و�أحيل �إل��ى هيئة اخل�براء ،ومنها �إل��ى هيئة الإف�ت��اء لإخ�ضاعه
للقواعد ال�شرعية ،ثم �إل��ى جمل�س ال�شورى ملناق�شته ،يت�ضمن
جوانب غري العرو�ض التجارية ،منها نظام جلباية زكاة الأ�سهم
اململوكة للأفراد .ونفى مدير عام امل�صلحة عدم قيام امل�صلحة
مبتابعة املكلفني املتوقفني عن املراجعة لت�سديد ما عليهم من زكاة
م�ستحقة ،وا�ستمرارهم يف �أن�شطتهم التجارية ،م�ؤكدا �أن امل�صلحة
حري�صة على متابعة كل من ميار�س ن�شاط ًا خا�ضع ًا للزكاة �أو
ال�ضريبة ،وحثه على مراجعتها لت�سديد ما هو متوجب عليه من
م�ستحقات ناجتة عن الن�شاط الذي ميار�سه ،وقال «مكلفو امل�صلحة
�سواء �أكانوا زكويني �أم �ضريبيني ،يحر�صون على مراجعة امل�صلحة
و�إنهاء �إجراءاتهم معها �أو ًال ب�أول» ،و�أ�ضاف «يتهاون بع�ض �صغار
املكلفني الزكويني من باب التقاع�س ولي�س من باب التهرب».
•كم يبلغ الوعاء الزكوي ،وهل هو ثابت �أم متغري ،وهل
الوعاء ي�شمل ال�ضريبة� ،أم الزكاة فقط؟

هناك وعاء للزكاة ،ووعاء لل�ضريبة ،فبالن�سبة للزكاة ،التي ت�ؤخذ
من ال�سعوديني ومن يف حكمهم من مواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ف�إنها حتت�سب بن�سبة  ٪2.5من الوعاء الزكوي الذي
ميثل ر�أ���س امل��ال ،م�ضاف ًا �إليه �أرب��اح ال�ع��ام ،والأرب ��اح امل��دورة،
و�أر��ص��دة املخ�ص�صات ،واالحتياطيات ،والقرو�ض ،واحل�ساب
اجلاري الدائن الذي حال عليه احلول ،ويخ�صم منها �صايف قيمة
الأ�صول الثابتة ،وامل�شاريع حتت التنفيذ ،وخ�سائر العام ،واخل�سائر
امل��دورة �إن وج��دت ،واال�ستثمارات طويلة الأج��ل يف ر�ؤو���س �أموال
ال�شركات وم�صاريف الت�أ�سي�س ،والنفقات الإيرادية امل�ؤجلة.
�أما ال�ضريبة فتحت�سب على ال�شركات الأجنبية بن�سبة  ٪20من
�صايف �أرباح تلك ال�شركات ،وهو الذي ميثل الوعاء ال�ضريبي لها،
وعلى ذلك ف�إن وعاء الزكاة وكذلك وعاء ال�ضريبة يتغريان بح�سب
النتائج التي حتققها ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة من عام �إلى �آخر.

بهذه الأم��وال ..هنا ،املفرو�ض �أن ينظر �إلى العنا�صر «الأ�صول
الثابتة ،واخل�سائر ،وامل�صاريف الت�شغيلية ،وغريها» ،ومن ثم
ي�ستخرج الوعاء الزكوي الذي كان  360مليارا ،ت�ضرب يف � 2.5أو
تق�سم على  40ليكون ناجتها ت�سعة مليارات.
•قلتَ �إن الإي��رادات الزكوية و�صلت هذا العام �إلى ت�سعة
مليارات ريال ،فما هي �أ�سباب ارتفاع �إيرادات الزكاة ٪10
عن العام املا�ضي ،وهل ازداد وعي التجار وحر�صهم على
دفع الزكاة مع وجود فئة من التجار ال تلتزم باجلباية؟

يعود ال�سبب يف ارتفاع ح�صيلة الزكاة يف هذا العام عن العام
الذي �سبقه �إلى تو�سع الأن�شطة االقت�صادية يف اململكة ،وحت�سني
�آليات اجلباية من قبل امل�صلحة ،علم ًا ب�أن �أغلب التجار و�أ�صحاب
الأن�شطة يحر�صون على دفع الزكاة امل�ستحقة عليهم لقناعتهم
ب�أنها ركن من �أركان الإ�سالم وهي بالتايل فري�ضة �شرعية.
•ماذا عن هذه الإيرادات ،و�إلى �أين تذهب؟

�أي �إيراد زكوي ُي�صرف على ال�ضمان االجتماعي ،ويف هذا ال�ش�أن
حت�صلها امل�صلحة يتم
�أود �أن �أو�ضح ب��أن ح�صيلة الزكاة التي ّ
توريدها �أو ًال ب�أول يف ح�ساب خا�ص مب�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لل�صرف منه على م�ستحقي ال�ضمان االجتماعي عن طريق وكالة
ال�ضمان االجتماعي بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

بلغ الوعاء الزكوي  360مليار
ريال ،ليكون ناتجها تسعة
مليارات

•ولكن ما الرقم للوعاء الزكوي؟

حوايل  360مليار ريال ،وقد يرى القارئ �أن هذا مبلغ كبري لأنه
ال ينظر �إلى اجلوانب التي تخ�صم من الوعاء ،و�إمن��ا ينظر �إلى
العنا�صر املوجبة.
•هل من مثال تو�ضيحي؟

مث ًال ..لو حتدثنا عن �أن ر�ؤو�س �أموال ال�شركات �ضخمة و�أرباحها
�ضخمة واحتياطياتها �ضخمة ،بينما الزكاة قليلة ن�سبي ًا مقارنة

ارتفاع عدد الملكفين إلى  480ألفا
وموظفونا اليكفون لتغطية
هذا الرقم
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حوار
•كم يبلغ الفرق بني الإيراد الزكوي والإيراد ال�ضريبي؟

بلغ الإي��راد الزكوي ت�سعة مليارات ري��ال ،مقابل �سبعة مليارات
للإيراد ال�ضريبي .ومن املتوقع �أن تقرتب �إيرادات ال�ضريبة من
�إيرادات الزكاة على الرغم من الأزمة املالية العاملية� ،إال �أن بع�ض
ال�شركات مل تت�أثر بذلك ،وهناك منو يف هذا اجلانب.
•ما مدى تعاون التجارة والبلديات واجلهات الأخرى معكم؟

دوما نطلب منهم �أن ال يتم جتديد �سجل جتاري �إال بعد احل�صول
على �شهادة امل�صلحة ،و�أكرث اجلهات املتعاونة معنا يف هذا اجلانب
مكتب العمل ،بينما بع�ض فروع التجارة والبلديات غري متعاونة.
•هل هناك من يتخلف عن اجلباية؟ وما قولكم يف بع�ض
التقارير التي تتحدث عن �أن م�صلحة الزكاة والدخل
ال تقوم مبتابعة بع�ض املكلفني املتوقفني عن مراجعتها
لت�سديد ما عليهم من زكاة م�ستحقة عن عدة �سنوات رغم
ا�ستمرارهم يف �أن�شطتهم التجارية؟

ب�صفة عامة ،ف�إن مكلفي امل�صلحة �سوا ًء كانوا مكلفني زكويني �أو
�ضريبيني من �أ�صحاب الأن�شطة الكبرية يحر�صون على مراجعة
امل�صلحة و�إنهاء مواقفهم معها �أو ًال ب�أول..
والتهرب من دفع امل�ستحقات الزكوية �أو ال�ضريبية للم�صلحة
ال يعد ظ��اه��رة عامة و�إن كانت م��وج��ودة ل��دى بع�ض �صغار
املكلفني الزكويني من باب التهاون والتقاع�س ،ولي�س من باب
التهرب ،ولي�س �صحيح ًا �أن امل�صلحة ال تقوم مبتابعة املكلفني
املتوقفني عن مراجعتها لت�سديد ما عليهم من زكاة م�ستحقة
رغم ا�ستمرارهم يف �أن�شطتهم التجارية ،فامل�صلحة حري�صة
على متابعة كل من ميار�س ن�شاط ًا خا�ضع ًا للزكاة �أو ال�ضريبة،
وحثه على مراجعتها لت�سديد ما هو متوجب عليه من م�ستحقات
ناجتة عن الن�شاط ال��ذي ميار�سه بدليل الزيادة ّ
املطردة يف
عدد املكلفني امل�سجلني لدى امل�صلحة وفروعها يف كل عام،
وقيام امل�صلحة يف ال�سنوات الأخ�يرة بتطبيق النظام الآيل
لديها �سي�ساعدها يف ح�صر املكلفني ومتابعتهم ب�شكل �أف�ضل يف
امل�ستقبل مب�شيئة اهلل.
•وماذا عن البنوك؟

البنوك تعترب من كبار املكلفني ،ولها �إدارة خا�صة يف امل�صلحة
ت�سمى �إدارة كبار املكلفني.
•وماذا عن تعاملها مع امل�صلحة؟

يكون بيننا وبينهم اعرتا�ضات يف بع�ض ال�ف�ترات ،على بع�ض
اال� �س �ت �ث �م��ارات ف �ي �ه��ا ..وه ��ل ه��ي ق���ص�يرة الأج� ��ل �أم ط��وي�ل��ة،
واالعرتا�ضات لي�ست على املبد�أ ،بل على طريقة التكييف ،فبع�ض
احل�سابات ترى �أنها طويلة ،ونحن نراها ق�صرية الأجل ..وهكذا.
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•كم ت�أخذ هذه الإجراءات من وقت ،عادة ؟

لدينا �ست جلان لالعرتا�ض؛ ثالث يف جدة ،واثنتان يف الريا�ض،
وواحدة يف الدمام ،واللجان هي التي حتدد املواعيد ،للم�صلحة
وللمكلف .كما �أن هناك جلنة ا�ستئناف ،ويحق للمكلف مبجرد
البت يف الق�ضية �أن َي�ست�أنف.
•ما �أ�شهر ق�ضية لديكم؟

�أ�شياء كثرية �سواء حمليا �أو �أجنبي ًا ،وغالبا تدور حول احت�ساب
اال�ستثمارات.
•�شركات الأ�سهم �أو �صناديق اال�ستثمار يف الأ�سهم كيف
تق ّيمها امل�صلحة؟

هذه ال تخ�ضع للم�صلحة و�إمنا مرتوكة لذمة الأفراد .بينما ال�شركة
نف�سها خا�ضعة للنظام.
•هل فكّرمت يف �إخ�ضاع الأ�سهم لنظام حمدد؟

هناك نظام يف جمل�س ال�شورى (جباية الزكاة) ،وهو حمدد وقدم
فيه جوانب غري العرو�ض التجارية منها الأ�سهم .وقد رفع من
امل�صلحة ووزارة املالية �إلى جمل�س الوزراء ،ومنه �إلى هيئة اخلرباء
ومنها �إلى هيئة الإفتاء ،وذلك لإخ�ضاعه للقواعد ال�شرعية الزكوية
وهو الآن يف جمل�س ال�شورى ملناق�شته.
•هل �آلية التح�صيل تتوقف على الرقم املوحد عرب �سداد،
وما هي الآلية املتبعة حلاالت اجلباية؟

ن�ظ��ام جباية ال��زك��اة ،وك��ذل��ك ن�ظ��ام �ضريبة ال��دخ��ل يفر�ضان
على املكلفني اخلا�ضعني لأحكامهما تقدمي �إقراراتهم الزكوية
وال�ضريبية يف مواعيد حم��ددة من كل ع��ام ،وت�سديد الزكاة �أو
ال�ضريبة امل�ستحقة عليهم من واقع تلك الإقرارات ،وتقوم امل�صلحة
بدورها مبراجعة وتدقيق تلك الإق��رارات يف �ضوء ما تق�ضي به
�أحكام النظامني ،ومطالبة املكلف بت�سديد الفروقات الزكوية �أو
ال�ضريبية �إن وجدت ،ومعظم مكلفي الزكاة وال�ضريبة خا�صة كبار
املكلفني منهم يتقيدون بتقدمي �إقراراتهم يف املواعيد املحددة.
•ومن مل يقدم �إقراره؟

�أم��ا من مل يتقيد بتقدمي �إق��راره يف املوعد املحدد خا�صة ممن
هم من فئة �صغار املكلفني فتلج�أ امل�صلحة �إلى تقدير امل�ستحقات

إيراداتنا الزكوية تودع لدى
مؤسسة النقد للصرف على
مستحقي الضمان االجتماعي

املتوجبة عليه باال�ستناد �إلى ما يتوفر لديها من معلومات عن املكلف
فيما يخ�ص مقدار العقود التي �أبرمها مع اجلهات املتعاقدة ،وحجم
ا�سترياداته ،وعدد العمالة لديه ،ونوع ن�شاطه� ..إلى غري ذلك من
معلومات حت�صل عليها امل�صلحة من اجلهات احلكومية املختلفة
وتطالب املكلف يف �ضوء ذلك بت�سديد امل�ستحقات املتوجبة عليه،
و�آلية التح�صيل تتم حالي ًا عن طريق نظام �سداد� ،أو عن طريق
بنكي الريا�ض والراجحي اللذين مت االتفاق معهما على افتتاح فروع
لهما يف كل من الإدارة العامة وفروع امل�صلحة الكبرية يف اململكة.
•كم عدد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي جتبى منها الزكاة ،وهل
ارتفع عدد املج َب ّي منهم عن �آخر �إح�صائية قدمتموها وهي
� 400ألف �شركة وم�ؤ�س�سة؟

تقوم امل�صلحة مبتابعة مكلفيها من خ�لال �إدارة كبار املكلفني
بالإدارة العامة وع�شرة فروع منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة ،كما
�أن املناطق التي ال يوجد بها فرع للم�صلحة ف�إن مكاتب وزارة املالية
تقوم بدور م�صلحة الزكاة والدخل يف متابعة املكلفني اخلا�ضعني
للزكاة يف تلك املناطق ،ويبلغ عدد املكلفني امل�سجلني يف امل�صلحة
وفروعها ومكاتب املاليات حوايل � 480ألف مكلف.

•وهل ي�ستطيع موظفو امل�صلحة تغطية هذا الرقم؟ وهل
املدققون يكفون للقيام ب�أعمال امل�صلحة؟

ال ..ال يكفون ،فعدد املكلفني مثلما قلت لدينا � 480ألف ًا ،وعمل
التدقيق والفح�ص ومن ثم التح�صيل يحتاج �إلى عدد �أكرب ،ونحن
متفائلون �أنه �سيكون هناك دعم يف هذا الإطار.
•وماذا عن التقنية؟

نحن الآن يف ط��ور �إع��داد تعبئة الإق ��رار من �أي مكان يف العامل،
ومبجرد �إدخال الإقرار يف النظام ف�إنه يقوم بعملية الفح�ص ،وهناك
معايري و�أوزان وح�سب املعايري املحددة يحيل النظام هذا الإقرار.

تحتسب الضريبة على الشركات
االجنبية بنسبة  ٪20من صافي
ارباحها
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محطات

مكة المكرمة

عاصمة المصرفية اإلسالمية

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن مكة المكرمة ستكون قريب ًا عاصمة
للمصرفية اإلسالمية ،من خالل الحي االقتصادي المزمع إنشاؤه داخل مشروع بوابة مكة
التطويرية الذي تقدر كلفته اإلجمالية بمبلغ  10مليارات ريال.

وقال البار �إن احلي �سيكون مركز ًا لأكرب جتمع للبنوك وامل�صارف
الإ�سالمية ،وما يرتبط بها ،مما يتيح لأم القرى تقلد لقب عا�صمة
ال�صريفة للعامل الإ��س�لام��ي ،وي�ضمن لها التفوق على جتربة
كواالملبور يف احت�ضان امل�صارف الإ�سالمية على الرغم من �أنها
جتربة حديثة الن�ش�أة.
و�أكد البار يف ت�صريحات ل�صحيفة ال�شرق ال�سعودية �أن م�شروع
بوابة مكة �سيحوي جامعة جديدة لأبناء مكة� ،إ�ضافة �إلى مدينة
طبية ج��دي��دة ،حتمل م�سمى امل�ل��ك ع �ب��داهلل ،ت��زي��د م�ساحتها
الإجمالية على �أربعة ماليني مرتمربع� ،إ�ضاف ًة �إلى مركز للمعار�ض
الإ�سالمية وغري ذلك من اال�ستخدامات املختلفة.
وي�شتمل امل�شروع �أي�ض ًا على مناطق �سكنية بجميع خدماتها ،و متنزه
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ترفيهي وثقايف ميثل املتنف�س لأهايل املدينة ومكة املكرمة �أي�ض ًا.
كما �ستحتوي املدينة يف مركزها على جممع للإدارات احلكومية،
التي تخدم منطقة مكة املكرمة ،بجانب حي اقت�صادي و�آخ��ر
جتاري ومركز لرجال الأعمال.
و�أو�ضح البار �أن الكلفة الإجمالية مل�شروع بوابة مكة التطويرية تقدر
مببلغ ع�شرة مليارات ريال ،باعتباره م�شروع ًا تنموي ًا و�إن�ساني ًا،
ميثل واجهة ح�ضارية ملكة املكرمة من الناحية الغربية ،ويقع على
م�ساحة  83مليون مرت مربع ،وينتهي حده ال�شمايل بطريق مكة –
جدة القدمي ،واجلنوبي بطريق الليث ،كما يحده من الغرب طريق
ال�شمي�سي ،ومن ال�شرق خمططات �سكنية ومرتفعات ،ويبعد حده
ال�شرقي عن امل�سجد احلرام م�سافة  13كم تقريب ًا.
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تقرير

مخاطر تهدد استقرار نشاط

التأمين التكافلي..

كشف تقرير دولي في مجال التأمين عن عدد من المخاطر التي تهدد استقرار نشاط شركات
التكافل والمزودين اآلخرين الذين يعملون وفق ًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية في دول الشرق
األوسط ،من ضمنها التوسع المفرط من قبل الالعبين الجدد في السوق والذي سبب تشكك ًا
في استقرار نموذج األعمال التجارية.
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وبني التقرير الذي �صدر عن �شركة الت�صنيف الدولية «�ستاندرد
املرجح �أن تظل �ضمنية يف
�آند بورز»� ،أن هذه الأخطار الكامنة من ّ
جمال الت�أمني التكافلي ،وخا�صة عندما دخل م�ساهمون ،يف جزء
منه ،على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من ن�صيب �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة ل�شركات الت�أمني .غري �أن التقرير ذك��ر �أن��ه مع ذلك،
ميكن �أن تكون هذه حمدودة املخاطر من خالل الإدارة اجليدة،
احلوكمة ،وال�ضوابط الفعالة للمخاطر� ،إ�ضافة �إلى تطبيق �أنظمة
حمافظة.
وبح�سب التقرير الدويل ف�إن �شركات التكافل واملزودين الآخرين
الذين يعملون وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف دول ال�شرق
الأو��س��ط ب��د�أوا يناف�سون بقوة �شركات الت�أمني و�إع��ادة الت�أمني
العاملية يف املنطقة ،و�أن هذه ال�شركات تركز الآن على القوة املالية،
م�شريا �إلى �أن �شركات التكافل واملزودين الآخرين يف معظم �أنحاء
العامل الإ�سالمي ،والذين يقدمون خدمات متوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،بد�أوا يف ال�سنوات الأخرية التناف�س بقوة مع �شركات
الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني التقليدية.
ويتوقع �أن تبلغ �أق�ساط الت�أمني يف دول اخلليج العربية ال�ست 18
مليار دوالر يف عام 2011م ،ولكنها �ستنمو �إلى  37مليار دوالر يف
عام  ،2015م�سجلة منو ًا �سنوي ًا مركب ًا يبلغ  20يف املائة وخ�صو�ص ًا

مع تنامي عدد ال�سكان البالغ الآن نحو  35مليون ن�سمة .وتعد
ال�سوق ال�سعودية ،التي يبلغ عدد �سكانها نحو  25مليون ن�سمة� ،أكرب
�سوق للت�أمني يف املنطقة.
و�أف��ادت تقديرات �صدرت عن بنك �ألنب كابيتال �أن الت�أمني على
احلياة �سي�ستمر يف متثيل نحو  86يف املائة من �إجمايل الأق�ساط يف
عام  ،2015يف وقت ت�شهد فيه معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي
انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي ،يف حني ت�ستمر هذه الدول يف تنويع
اقت�صادها بعيد ًا عن االعتماد على امل�صادر الهيدروكربونية،
وا�ستثمارها يف قطاعات متنوعة.
ويتوقع �أن الت�أمني على �أق�سام غري الت�أمني على احلياة بن�سبة
مركبة تبلغ  19يف املائة من عام 2011م �إلى عام 2015م ،بينما
�ستنمو �أق�ساط الت�أمني على احلياة بن�سبة �سنوية مركبة تبلغ نحو
 25يف املائة خالل الفرتة نف�سها.
وتزايد قبول الت�أمني التكافلي يف املنطقة �سيعطي دفعة قوية لنمو
قطاع الت�أمني ،خ�صو�صا �أن الت�أمني التكافلي يتمتع بجاذبية كبرية
بني ال�سكان املحليني يف املنطقة ،و�أن الزيادة على �أ�سا�س �سنوي يف
الت�أمني التكافلي بلغت  31يف املائة يف عام  ،2010و�أن التقديرات
ت�شري �إلى ا�ستمرار ال�سوق اخلليجية للتكافل يف النمو مبعدل  31يف
املائة لت�صل �إلى  8.3مليارات دوالر يف نهاية عام .2011
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استثمار

 3.1مليار دوالر تدفقات صناديق األسهم
في الشرق األوسط
كشفت مجموعة رينيسانس كابيتال المتخصصة في بحوث األسواق واألسهم في منطقة أوروبا
والشرق األوسط وإفريقيا ،عن أن صناديق األسهم العاملة في الشرق األوسط والخليج شهدت
تدفقات بلغت نحو  3.1مليار دوالر ،مقارنة بمليار دوالر في الشهر السابق له.
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و�أو�ضحت �أن �صناديق الذهب يف تلك املنطقة �شهدت خروج نحو
�ستة ماليني دوالر خالل الأ�سبوع املا�ضي ،لأول مرة منذ نهاية
يناير املا�ضي ،وهو م�ؤ�شر على اجتاه امل�ستثمرين نحو املخاطرة
واال�ستثمار يف الأ�سهم ،وفق ًا ملا ن�شرته �صحيفة «فاينان�شيال
تاميز» الربيطانية .وقالت �إن �صناديق الأ�سهم يف �آ�سيا �سجلت
خروج �أموال بلغت نحو  425مليون دوالر ،وهي املرة الأولى منذ
بداية العام ،ب�سبب مبيعات قوية من جانب امل�ستثمرين ال�صينيني،
ح�سب ما ذكرت م�ؤ�س�سة �إي بي �آر العاملية لإم��داد البيانات عن
�صناديق اال�ستثمار.
و�أرج��ع املحلل يف باركليز كابيتال �آالن ج�يرج��وري ،ه��روب تلك
الأموال «�إلى اخلطاب الأخري يف الدورة الربملانية ال�سنوية لرئي�س

جمل�س الدولة ون جيا ب��او ،وال��ذي قال فيه �إن ال�صني �ستواجه
العديد من ال�صعوبات والتحديات دولي ًا وحملي ًا فيما يتعلق بالتنمية
االقت�صادية واالجتماعية».
و�أ�ضافت �أن التدفقات �إل��ى �صناديق الدخل الثابت العاملة يف
البلدان النا�شئة ارتفعت �إلى نحو  1.3مليار دوالر.
و�أفاد املحلل يف رويال بنك �أوف �سكوتالند دمييرتيو�س اف�ستاثيو،
�أن �سندات الأ�سواق النا�شئة ال زالت جتذب امل�ستثمرين ،متوقع ًا
�أن تظل تلك ال�صناديق قوية رغم املبادرة اليونانية باخلروج من
�أزمة الديون ،وذلك ملا تتميز به الأ�سواق النا�شئة من انخفا�ض
معدالت التقلب يف �أ�سوقها ،وهو ما ي�ساعد على اال�ستمرار يف جذب
التدفقات النقدية.
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منتدى الصناعات التحويلية بالجبيل الصناعية

تخصيص  25بالمـائة من «الجبيل»2
للصنـاعات التحويليـة

اختتمت فعاليات منتدى الصناعات التحويلية بالجبيل الصناعية بالجلسة الختامية التي أعلن
من خاللها الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي عن العديد من
التوصيات وأبرزها اتفاق وإجماع بين كبار المنتجين للبتروكيماويات والمنتجات التعدينية
النفطية المكررة والمصنعين التحويليين والمستثمرين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة
على ضرورة التكاتف بين كافة القطاعات.
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ولذلك لت�سخري كافة املق ّومات والإمكانات مبا فيها املنتجات اخلام
الأ�سا�سية والتقنيات العاملية والتمويل واجلدوى االقت�صادية لإقامة
جت ّمعات �صناعية حتويلية متن ّوعة ت�ساهم يف تنويع م�صادر الدخل
الوطني وفتح �آالف الفر�ص الوظيفية واملنتجات اال�ستهالكية
التي تعزز اقت�صاديات اململكة بعدم االعتماد على النفط والغاز
كم�صدر وحيد للرثوة الوطنية.
و�أك��د �صناعيون وم�س�ؤولون يف �صناعة البرتول والغاز يف ختام
املنتدى ال�ث��اين لل�صناعات التحويلية باجلبيل ال�سعودية �أن
ال�صناعات التحويلية باتت هد ًفا ا�سرتاتيج ًيا لال�ستثمار املحلي
يجب التخطيط له والعمل على حتقيقه.
وذكرت م�صادر بالهيئة امللكية �أنه ّمت تخ�صي�ص نحو  25باملائة
التوجه
من م�ساحة «اجلبيل »2لل�صناعات التحويلية ،مب ّينة �أن هذا ّ
ي�أتي يف ظل جمموعة من املبادرات التي ت�ستهدف بناء ال�صناعات
التحويلية ،وخلق البيئة احلا�ضنة لها يف كافة املدن ال�صناعية،
والتو�سع يف ال�صناعات
ويف مقدّمتها اجلبيل وينبع ور�أ�س اخلري،
ّ
والأن�شطة الثانوية والقيمة امل�ضافة.
فيما �أو�ضح رئي�س املنتدى مدير عام التخطيط اال�سرتاتيجي
وتطوير اال�ستثمار بالهيئة امللكية باجلبيل ،املهند�س عبدالعزيز
عطرجي� ،أن املنتدى ي�سعى لعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية يف
ال�صناعات التحويلية يف كل من اجلبيل وينبع ور�أ�س اخلري وغريها
جلذب ا�ستثمارات ت�صل �إلى  200مليار ريال.
و�أ�شار عطرجي �إلى �أن م�شروع «�صدارة» وجممع البرتوكيماويات
التابع له الذي بد�أ العمل فيه الآن بينّ �أن �أرامكو ال�سعودية و�شركة

(داوكميكال)الأمريكية يف اجلبيل 2ي�ضم  26م�صن ًعا ويعترب واحدً ا
من �أك�بر مرافق �إنتاج الكيماويات املتكاملة يف العامل ،و�سينتج
ع�شرات املنتجات الأولية واملتو�سطة والنهائية ،ويوفر اال�ستثمارات
للقطاع اخلا�ص و�آالف فر�ص العمل للكوادر الوطنية.
وذك��ر �أن هناك امل�شروع الثاين اجل��اري تنفيذه حال ًيا وهو بناء
�أ�ضخم جممع متكامل للأملنيوم يف العامل ،وي�ستهدف ت�صنيع
منتجات عالية التقنية واجلودة ت�شمل �صناعة �أجزاء ال�سيارات،
والتغليف والت�شييد والبناء.
كما قدّم الرئي�س التنفيذي بالهيئة امللكية الدكتور م�صلح العتيبي
�شكره وتقديره للح�ضور على اجلهود املبذولة ،م�ش ًريا �إلى جتربة
الهيئة امللكية العملية يف دع��م ال�صناعات التحويلية وكذلك
اخلطط الإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها لتطوير ه��ذا القطاع على
خمتلف الأ�صعدة ،كما ث ّمن جهود امل�شاركني على ما قدّموه من
خالل الأوراق القيمة والأفكار والفر�ص اال�ستثمارية التي قدّموها،
ومتت مناق�شتها من قبل احل�ضور.
وتر ّكز اجلانب الأكرث �أهمية باملنتدي هو قدرة اخلرباء على حتويل
�أوراق العمل والأفكار �إلى م�شروعات على �أر�ض الواقع ،وهذا ميكن
مالحظته بعد امل�ؤمتر الأول الذي ُعقد يف ينبع بح�ضور الأمري �سعود
بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية الذي �شدّد على �أهمية
متابعة ما �صدر عن امل�ؤمتر الأول و�أو�صى ب�إن�شاء هيئة تن�سيقية
تهتم مبخرجات امل�ؤمتر احلايل ،وهذا ي�ؤكد �أن الهيئة ت�سعى �إلى
حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من الأوراق املقدّمة ،والأفكار ومبا
ي�ضمن االنتقال �إلى اجلانب التنفيذي.
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تدابيرها المالية ال تزال غير كافية لمنع اإلفالس

اليونان...خطة تقشف لتأمين
الدعم األوروبي
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رغم نزول اآلالف من اليونانيين إلى شوارع العاصمة أثينا واندالع العنف على هامش المواجهات
بين المتظاهرين والشرطة ،صادق البرلمان اليوناني على حزمة جديدة من اإلجراءات التقشفية
المؤلمة لتأمين الدعم الدولي وتهدئة المخاوف من انهيار مالي كارثي لليونان بتداعيات
محتملة على األسواق العالمية والعملة األوروبية الموحدة.

وقد حظيت اخلطة التي تن�ص على خف�ض حاد للموازنة العامة
ي�صل �إلى �أربعة مليارات دوالر تطال الرواتب واملعا�شات بالإ�ضافة
�إلى �إلغاء � 15ألف وظيفة ،بدعم  199م�شرع ًا يف الربملان اليوناين
ال��ذي يت�شكل م��ن  300ع�ضو ،حيث امتنع خم�سة �أع�ضاء عن
الت�صويت وتغيب  22منهم ،فيما �صوت  74م�شرع ًا من بينهم
م�ساندون للحكومة من اال�شرتاكيني واملحافظني �ضد م�شروع
القانون ،منهي ًا بذلك نقا�ش ًا طوي ًال و�صاخب ًا بني امل�شرعني دام
�أكرث من � 11ساعة وانتهى يف ال�ساعات الأول��ى من يوم االثنني.
ويف غ�ضون املناق�شات املاراثونية التي �شهدتها عملية الت�صويت
على خطة التق�شف نزل الآالف من املواطنني املعار�ضني للخطة
�إلى ال�شوارع تعبري ًا عن احتجاجهم �أمام مقر الربملان ومرددين
�شعارات مثل «ارحلوا �أيها الل�صو�ص».

و�سرعان ما ت�ضخم عدد املتظاهرين لي�صل �إلى ع�شرات الآالف
فيما �سمعت هتافاتهم يف جميع �أرج ��اء العا�صمة ،وع��ن هذه
املظاهرات ال�صاخبة التي عمت �أثينا ،قال �ضابط كبري يف ال�شرطة
«لقد �شهدنا �أ�سو�أ �أعمال عنف منذ �سنوات» ،وخالل املواجهات مع
ال�شرطة �أ�صيب � 37شخ�ص ًا فيما �أُلقي القب�ض على � 25آخرين ،ومل
تقت�صر املواجهات العنيفة على �أثينا ،بل امتدت �إلى مدن يونانية
�أخرى وانتقلت �أي�ض ًا �إلى جزيرتي كريت وكورفو.
وجاءت النتيجة النهائية للت�صويب داخل قبة الربملان ومترير خطة
التق�شف بعد مناق�شات مطولة لتهدئ من روع بلدان منطقة اليورو
ورئي�س الوزراء اليوناين« ،لوكا�س بابادميو�س» الذي بدا متعب ًا ومكتئب ًا
بعد ثالثة �أ�شهر من ا�ستدعائه لقيادة حكومة وحدة وطنية مهمتها
الأ�سا�سية �إعادة هيكلة االقت�صاد لنيل املزيد من الدعم الأوروبي.
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وقد عرب رئي�س ال��وزراء عن املحنة اليونانية بالقول�« :إنها �أكرب
�أزمة ت�شهدها البالد منذ احلرب العاملية الثانية» ،م�ضيف ًا �أنه «من
املجحف �أن يفل�س بلد كان مهد احل�ضارة الأوروبية و ُيرتك لوحده
دون م�ساعدة ،لكن الكلفة االجتماعية لإجراءات التق�شف �ستكون
ال �شيء مقارنة مبا �ستعانيه البالد �إذا انزلقت �إل��ى الإفال�س
والعجز عن �سداد ديونها» .ولو �أن اليونان كانت قد رف�ضت خطة
التق�شف التي يفر�ضها الأوروبيون حلجب عنها الدعم ال�ضروري،
ما �سيرتك اليونان بدون مال ل�سداد  19مليار دوالر من ال�سندات
التي �سيحل موعد دفعها يف  20مار�س املقبل .ويف حال حدوث مثل
هذا ال�سيناريو ملا ا�ستطاعت الدولة دفع رواتب ومعا�شات املوظفني،
بالإ�ضافة �إلى �شراء الوقود وباقي ال�سلع ،ولكانت ال�شركات فقدت
م�صدر التمويل و�أغلقت �أبوابها ،فيما �سيفقد العديد من اليونانيني
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مدخراتهم ،ومن �ش�أن خطة التق�شف التي �صادق عليها الربملان
اليوناين والتي ت�ضم خطة لإعادة هيكلة الدين وت�أجيل  132مليار
دوالر من �إجمايل الدين املقدر بحوايل  500مليار دوالر� ،أن يزيح
العقبة الأ�سا�سية �أمام ح�صول اليونان على مزيد من املال والوقت
لعالج اقت�صادها املتعرث .وجاء الت�صويت الأخري بالربملان ل ُيتوج
جد ًال وا�سع ًا �شهدته البالد طيلة الأ�سبوع املا�ضي بعدما وافقت
احلكومة على مطالب الدائنني بتخفي�ض �أكرب يف الإنفاق ،لكن مع
ذلك عاد وزراء املالية الأوروبيون يوم اخلمي�س املا�ضي ليعلنوا ب�أن
ذلك لي�س كافي ًا.
وقام وزراء مالية منطقة «اليورو» بت�أجيل توفري الدعم ال�ضروري
لليونان يف دفعته الثانية ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت  140مليار دوالر من
امل�ساعدات يف  2010حتى ي�صادق الربملان على خطة التق�شف ،بل

ا�شرتطوا �أي�ض ًا توقيع قادة الأحزاب ال�سيا�سية على تعهد مكتوب
ب�أنهم لن يخرقوا االتفاق الذي �سيمرره الربملان.
وب�سبب املعار�ضة التي لقيها رئي�س الوزراء «بابادميو�س» من بع�ض
النواب وجلوء �أربعة منهم �إلى تقدمي ا�ستقاالتهم من املجل�س فقد
�أعلن عن تعديل حكومي ال�ستبدال النواب الأربعة.
ورغم اجلهود التي يبذلها االحت��اد الأوروب��ي للتخفيف من وط�أة
الأزمة مب�ساعدة اليونان ،يبدي العديد من املراقبني تخوفهم من
�أن التدابري اجلارية ،ال �سيما فيما يتعلق باليونان ،قد ال تكون
كافية ،ففي ت�صريح لوزير املالية الأملاين« ،ولفجاجن �شوابل»� ،أمام
امل�شرعني الأملان �أ�شار �أن خطة الإنقاذ املربجمة لليونان �سرتفع
ح�صة دينها من الناجت املحلي الإجمايل �إلى  136يف املئة بحلول
العام  ،2020وهو �أكرب حتى من التوقعات الأوروبية التي و�ضعت

الدين اليوناين يف  120يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.
ويف ي��وم الأح��د املا�ضي ،وبينما ك��ان ال�برمل��ان اليوناين ي�ستعد
للت�صويت على خطة التق�شف �صعدت �أملانيا من �ضغوطها مطالبة
باملزيد من الإ�صالحات ،حيث �صرح وزي��ر خارجيتها قائ ًال «ال
ميكن لليونان �أن تظل بئر ًا بال قرار تبتلع امل�ساعدات ،على اليونان
�أن تردم تلك البئر حينها ميكننا التدخل لتقدمي الدعم».
ويف ظل اال�ضطرابات امل�ستمرة التي تهز االقت�صاد اليوناين
يرتقب املحللون م��ا �ستكون عليه ردة فعل امل�ستثمرين وكيف
�ستتفاعل الأ�سواق املالية مع الف�شل املتكرر لليونان يف �سداد ديونها
وحاجتها املتوا�صلة للم�ساعدة الأوروبية ،ال �سيما و�أن هذه الأخرية
بد�أت تنزعج من امل�شكلة اليونانية ملوحة باحتمال دفع اليونان
نحو الإفال�س.
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نافذة

 521مليـــار دوالر

عائدات النفط الخليجي في 2011
بلغت قيمة مخزون النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي  65تريليون دوالر حسب
األسعار الحالية ،وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي قيمة المخزون العالمي من النفط والغاز،
التي تبلغ  200تريليون دوالر ،فيما عائدات النفط والغاز لحكومات المنطقة خالل  2011نحو 521
مليار دوالر وفق ًا لتقرير أصدرته « QNBكابيتال» اليوم.
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وت�ساوي قيمة املخزونات ال�سابقة  47مرة تقديرات الناجت املحلي
الإجمايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل � ،2011أو �أنها
ت�ساوي  %93من الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،كما ت�ساوي  125مرة
قيمة عائدات النفط والغاز حلكومات املنطقة خالل العام املا�ضي.
وبالرغم من عمليات اال�ستخراج لعقود طويلة ،ف ��إن تقديرات
« QNBكابيتال» تُ�شري �إلى �أن خمزون النفط احلايل على م�ستوى
املنطقة ،وعند م�ستويات الإنتاج احلالية� ،سي�ستمر ملدة � 70سنة،
يف حني �أن خمزون الغاز �سي�ستمر ملدة � 118سنة .وبالتايل ف�إن
اال�ستخدام الأمثل لهذا املخزون �سي�شكل امل�ستقبل االقت�صادي
ملنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل القرن املقبل.
حجم المخزون
وم��ن ناحية حجم امل �خ��زون ،ف ��إن خم��زون دول جمل�س التعاون
اخلليجي من النفط ،والبالغ  495مليار برميل ،مُيثل  %36من
خمزون النفط العاملي ،كما �أن خمزون املنطقة من الغاز الطبيعي،
والبالغ  42تريليون قدم مكعبة ،مُيثل  %22من املخزون العاملي.
وعند توزيع خم��زون النفط وال�غ��از ح�سب ال��دول جند �أن اململكة
العربية ال�سعودية ت�ستحوذ على ن�صف خمزون دول جمل�س التعاون

اخلليجي .وت�أتي بعدها الإم��ارات العربية املتحدة والكويت ودولة
قطر ،والتي ت�ستحوذ كل منها على حوايل ُ�سد�س خمزون املنطقة.
ويبلغ قيمة خمزون دولة قطر ما يقارب  9.5تريليون دوالر.
كما �أن ح�صة �سلطنة عمان مُتثل  ،%1.2يف ح�ين ت�ستحوذ
البحرين على �أقل من ن�صف هذه احل�صة من �إجمايل خمزون
النفط والغاز يف املنطقة.
اختالفات في أسعار الغاز
وعلى النقي�ض من �أ�سعار النفط ،هناك اختالفات هامة يف �أ�سعار
قدر حتليل
الغاز الطبيعي بني الدول على م�ستوى العام ،لذلك ُي ِ
« QNBكابيتال» �أ�سعار الغاز عند  7.5دوالر لكل �ألف قدم مكعبة،
وهو ما ميثل متو�سط �أ�سعار واردات الغاز �سواء عن طريق الأنابيب
�أو الغاز الطبيعي امل�سال يف الواليات املتحدة و�أوروبا و�آ�سيا.
وهذا التقدير ُيعترب مقبو ًال لقيمة الغاز بالن�سبة للدول امل�ستوردة،
حيث �إن تكلفة كمية الغاز املطلوبة لإنتاج نف�س كمية الطاقة التي
ُينتجها برميل النفط ت�صل �إلى  40دوالر ًا .لذلك ف�إن �صادرات
الغاز متثل �أكرث من الثلث بقليل من قيمة �سعر النفط والذي ُيقدر
عند  109دوالرات للربميل خالل عام .2011
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محطات

الجمعيات الخيرية
والضرائب في الدول األجنبية

ح�سني عبدالرحيم ال�شيخ
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.
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أو ً
ال :تعريف وشروط الجمعيات الخيرية
اجلمعيات اخلريية هي جمعيات تكون ب�شكل عام دينية �أو خريية �أو
علمية �أو تعليمية �أو اجتماعية �أو �أي كيان عام وتكون م�سجلة ومرخ�صة
مبوجب قوانني البلدان التي تعمل فيها ،وهي مطالبة بالت�سجيل يف
م�صالح ال�ضرائب ومطالبة مب�سك دفاتر و�سجالت وتقدمي الإقرارات
النظامية وتخ�ضع للفح�ص من قبل م�صالح ال�ضرائب.
ثاني ًا :كيفية التعامل مع دخل الجمعيات
الخيرية
يف دول عديدة ،تعفى امل�ؤ�س�سات اخلريية من �ضريبة الدخل ومن
ال�ضريبة على �صايف الرثوة �شريطة �أن تكون م�سجله ومرخ�صة و�أن
تلتزم ب�شروط �أخرى ( مث ًال عدم االنخراط يف �أن�شطة جتارية).
وتفر�ض بع�ض ال��دول على الأرب��اح املتحققة للجمعيات اخلريية
من الأعمال/الأن�شطة �ضريبة �شركات خا�صة و�/أو �ضريبة �أرث

خا�صة .وال تتمتع اجلمعيات اخلريية ب�إعفاءات وا�سعة من �ضريبة
القيمة امل�ضافة مع �أن بع�ض التوريدات قد تكون معفاة �أو تخ�ضع
لأ�سعار متدنية.
ثالث ًا :كيفية التعامل مع تبرعات المكلفين
للجمعيات الخيرية
متنح دول عديدة املكلفني حوافز �ضريبية عن تربعاتهم �إلى
جمعيات خريية حيث �أنه لأغرا�ض �ضريبة الدخل ،ف�إن مثل هذه
التربعات هي ب�شكل عام م�صروف جائز احل�سم الحت�ساب الدخل
اخلا�ضع لل�ضريبة حتى حد معني (يف الغالب) ،و يف حالة الهدايا
�إذا جتاوزت قيمتها حد معني .ويف بع�ض الدول هناك تفريق بني
احت�ساب هذه التربعات م�صروف جائز للن�شاط �أو خالفه.
�أم��ا لأغرا�ض �ضريبة الإرث والهدايا ف��إن التربعات للجمعيات
اخلريية هي بالعادة معفاة بالكامل �أو جزئي ًا من ال�ضريبة �أو
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محطات
تخ�ضع لل�ضريبة ب�سعر خمف�ض �شريطة ا�ستعمال التربع وب�شكل
ح�صري لتحقيق الأهداف العامة للمتلقي/اجلمعية.
جتيز بع�ض الدول التربعات �إلى اجلمعيات اخلريية امل�ؤهلة كح�سم
من ال�ضريبة امل�ستحقة عو�ض ًا عن اعتبارها م�صروف ًا .التربعات
للجمعيات اخلريية هي يف ال�ع��ادة خ��ارج نطاق �ضريبة القيمة
امل�ضافة� .أم��ا فيما يتعلق بالتربعات �إل��ى �أعمال خريية خارج
الدولة ت�شرتط عينة الدول التي راجعنها -مثل الواليات املتحدة
الأمريكية ،وبريطانيا ،وكندا ،وا�سرتاليا -لقبول هذه التربعات �أن
تتم من خالل منظمات م�سجلة لديها لهذا الأغرا�ض ،مع مراعاة
نف�س �أحكام التربعات (ن�سب و�سقوف و�شروط) كما لو كانت
جلهات داخلية يف الدولة.
رابع ًا :أمثلة لدول عن الحوافز الضريبية التي
توفرها للمتبرعين إلى الجمعيات الخيرية
�أ -دول تعترب التربع كم�صروف جائز احل�سم:
1.1الواليات املتحدة الأمريكية :جتيز الواليات املتحدة التربعات
كم�صروف جائز وفق ًا للحدود التالية:
•التربعات النقدية بالكامل على �أن ال تتجاوز  %50من
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�إجمايل الدخل املعدل.
•التربعات العينية (املمتلكات) بالكامل على �أن ال تتجاوز
 %30من �إجمايل الدخل املعدل.
•تربعات الأ�صول التي حققت مكا�سب ر�أ�سمالية بالكامل على
�أن ال تتجاوز  %20من �إجمايل الدخل املعدل.
2.2فرن�سا  :جتيز فرن�سا كم�صروف �ضريبي للأفراد ما ن�سبته
 %66من التربعات .وجتيز لل�شركات ما ن�سبته  %60من
التربعات على �أن ال تتجاوز �سقف الـ  %5من �إجمايل املبيعات.
�3.3إيطاليا  :جتيز �إيطاليا كم�صروف �ضريبي للأفراد وال�شركات
ح�سم  %2من قيمة التربعات ،كما يت�ضمن النظام االيطايل
�أحكام ًا تقيد �سقف التربعات بنا ًء على طبيعة املتربع.
4.4الأرج �ن �ت�ين :ي �ج��وز للمكلف ك�م���ص��روف �ضريبي ال�ت�برع
للجمعيات اخلريية على �أن ال تتجاوز التربعات  %5من �صايف
الربح ال�ضريبي املعدل (من قبل م�صلحة ال�ضرائب).
5.5النم�سا  :يجوز للمكلف كم�صروف �ضريبي التربع للجمعيات
اخلريية على �أن ال تتجاوز التربعات ن�سبة  %10من دخل
ال�سنة ال�سابقة.
6.6الدمنارك  :التربعات للجمعيات اخلريية م�صروف جائز على

�أن ال تقل عن  2000يورو �سنوي ًا و�أن ال تزيد عن  %15من الدخل.
7.7ا�سبانيا  :يجوز للمكلف الفرد كم�صروف �ضريبي ح�سم %25
من تربعاته للجمعيات اخلريية .يجوز لل�شركة كم�صروف
�ضريبي ح�سم  %35من تربعاتها للجمعيات اخلريية على �أن
ال تتجاوز هذه التربعات  %10من الدخل اخلا�ضع.
8.8تركيا  :جتوز التربعات كم�صروف �ضريبي على �أن ال تتجاوز
ن�سبة  %5من �صايف الدخل ال�سنوي.
�زء من التربع كخ�صم من ال�ضريبة
ب  -دول جتيز ج� ً
امل�ستحقة واجلزء الباقي كم�صروف جائز احل�سم مثل
الت�شيلي.
جتيز ت�شيلي احلوافز ال�ضريبية التالية للتربعات للجمعيات اخلريية :
•خ�صم �ضريبي  :ح�سم من ال�ضريبة امل�ستحقة على املتربع
قيمة التربعات يف تلك ال�سنة على �أن ال يتجاوز اخل�صم �سقف
يعادل  %50من التربعات �أو ن�سبة معينة من �إجمايل الدخل
�شريطة �أن ال يكون للمتربع خ�سائر مرتاكمة.
•م�صروف جائز  :مبلغ التربع الذي ال يعترب ح�سم �ضريبي
ي�سمح به كم�صروف جائز يف حتديد الدخل اخلا�ضع �شريطة

�أي�ض ًا �أن ال يكون للمتربع خ�سائر مرتاكمة.
•دول متنح خ�صم ًا من ال�ضريبة امل�ستحقة بن�سبة من التربع
مثل كندا .وجتيز كندا التربعات للجمعيات اخلريية كخ�صم
�ضريبي من ال�ضريبة امل�ستحقة على املكلف املتربع .ويجب �أن
ال تتجاوز التربعات ن�سبة  %75من �صايف الدخل ال�سنوي.
ويتم احت�ساب قيمة اخل�صم ال�ضريبي على �أ�سا�س ن�سبة من
التربع يف �سنة معينة .مثال :يف �سنة � ،2001أول  200دوالر من
التربعات يجوز لها خ�صم �ضريبي بن�سبة  ، %15,5وما يزيد
على  200دوالر من التربعات يجوز لها خ�صم �ضريبي بن�سبة
 %29من املبلغ املتربع به الزائد عن الـ  200دوالر الأول��ى.
يالحظ �أن �أثر هذا اخل�صم ال�ضريبي مقارب جد ًا لنتيجة
�إجازة التربعات كم�صروف �ضريبي.
•دول ال متنح �أية مزايا �ضريبية للمتربعني مثل ال�سويد
اجلمعيات اخلريية يف ال�سويد معفاة من ال�ضريبة لكن ال متنح
ال�سويد �أية مزايا للمتربعني.
�آمل �أن يكون هذا اال�ستعرا�ض قد �أعطى �صورة وا�ضحة عن كيفية
التعامل �ضريبي ًا مع اجلمعيات اخلريية ،و�إل��ى اللقاء يف العدد
القادم �إن�شاء اهلل.
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دراسات

مخاطر تواجه

شركات البتروكيماويات الخليجية

نبهت دراسة صدرت مؤخرا ً شركات البتروكيماويات الخليجية إلى ضرروة تطوير
قدرات جديدة ،وذلك في سبيل تحقيق النمو ،حيث إن ذلك سيكون أمرا ً أساسي ًا
بالنسبة إلى مساهمتها المستمرة في االقتصادات اإلقليمية.
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و�أ�شارت الدرا�سة ال�صادرة من �شركة بوز �أند كومباين العاملية �إلى
�أن �شركات البرتوكيماويات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي حققت
خالل العقدين املا�ضيني منوا �سمح لها بالتحول �إلى �شركات فاعلة
على ال�صعيد العاملي.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن ذلك يعود بدرجة كبرية �إلى و�صولها املتميز
�إلى الغاز الطبيعي (امل��ادة الأولية التي ت�شكل قاعدة الكثري من
�إجراءات ت�صنيع البرتوكيماويات) ،غري �أن بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ت�ستخدم املزيد من الغاز الطبيعي وتواجه نق�صا يف
الغاز ،مما يحتم على �شركات البرتوكيماويات االنتقال �إلى مواد
�أولية خمتلفة ،ال توفر �أف�ضلية التكلفة عينها .ويف الوقت نف�سه
تعطي تطورات املواد الأولية يف �سائر �أنحاء العامل ميزة تناف�سية
للمناف�سني العامليني لل�شركات اخلليجية.
ولفتت الدرا�سة التي �صدرت حتت عنوان «العثور على امل�ستقبل يف
البرتوكيماويات» �إلى �أن التوجهات الثالثة احلا�صلة يف الكثري من
الأماكن حول العامل من املمكن �أن ت�ضر باملوقع التناف�سي القوي
لل�شركات اخلليجية خالل ال�سنوات املقبلة ،حيث يتمثل التوجه
الأول يف �أن االرتفاع ال�سريع يف �إنتاج الغاز ال�صخري الأمريكي
ال�شمايل �سيعطي �أف�ضلية ل�شركات البرتوكيماويات الأمريكية.
من جهته �أكد �أن��درو هورنكا�سل نائب الرئي�س يف �شركة بوز �أند
كومباين �أن الواليات املتحدة قد �أنتجت غ��ازا �صخريا بكميات

�صغرية يف �أوائل الت�سعينيات فقد ارتفع الإنتاج ب�شكل كبري خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،و�سوف ي�ستمر على الأرج��ح يف النمو
بوترية �سريعة خالل العقد املقبل ،بف�ضل التقدم التقني والهياكل
التجارية التي تتطلب من ال�شركات �أن تطور بفعالية م�صادرها
من �أجل املحافظة على م�ستوياتها احلالية ،ونتيجة لذلك ،ميكن
�أن ت�شهد الواليات املتحدة ارتفاع ًا يف املواد الأولية للإيثان و�إنتاج
الإيثيلني بن�سبة  %45بحلول �سنة .2025
ولفتت الدرا�سة �إلى �أن التحوالت العاملية هذه ت�شكل تهديد ًا مادياً
للفاعلني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وقد ي�ؤدي هذا �إلى مواد
�أولية ب�أ�سعار �أكرث تناف�سية ،و�إل��ى قدرة برتوكيماوية جديدة يف
جميع الأ�سواق الثالث� ،أي الواليات املتحدة وال�صني والعراق.
و�أ�ضافت «ميكن �أن ت�ؤدي زيادات القدرة من هذه امل�صادر الثالثة
يف نهاية املطاف �إلى فائ�ض يف العر�ض ،فتحل املواد الأولية اجلديدة
على الأرجح مكان امل�صادر القدمية ،مثل رقائق النافتا الفرعية يف
�أوروبا و�آ�سيا ،مما يخرج الفاعلني التقليديني من ال�سوق».
و�أ�شارت �إلى �أن ذلك ي�أتي يف وقت من املحتمل �أن ترتفع فيه تكلفة
�إنتاج البرتوكيماويات يف ال�شرق الأو�سط ،نتيجة االنتقال �إلى املواد
الأولية ال�سائلة ،ف�إن مزايا التكلفة وهوام�ش الأرباح التي متتعت بها
�شركات البرتوكيماويات يف ال�شرق الأو�سط خالل العقود القليلة
املا�ضية ميكن �أن ترتاجع ب�شكل هام�شي.
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قضية

بند«مستحقات ذوي عالقة ومقاولين»
على طاولة اللجنة االستئنافية الضريبية ()2-2
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ثاني ًا  :توزيعـــات األربـاح
ق�ضى قرار اللجنة يف البند (ثاني ًا )2/بت�أييد امل�صلحة يف �إ�ضافة
توزيعات الأرب��اح التي مل يتقدم �أ�صحابها ل�صرفها �إلى الوعاء
الزكوي للأعوام من 1996م حتى 1998م .
ً
ا�ست�أنف املكلف ه��ذا البند من القرار مطالبا بعدم �إ�ضافة
توزيعات الأرب��اح �إلى وعائه الزكوي للأعوام من 1996م حتى
1998م وذك��ر �أن ق��رار اللجنة االبتدائية خالف الفتوى رقم
( )22665لعام 1424ه�ـ التي ن�صت على «�إذا ت�أخر امل�ساهم
عن ا�ستالم �أرباحه يف ال�شركة بعد الإعالن عنها ف�إن زكاتها
تلزمه �إذا حال عليها احلول بعد التمكن من ا�ستالمها» وخالف
قرار اللجنة اال�ستئنافية رقم ( )669لعام 1427هـ الذي و�ضع
الأ�س�س التي يجب الأخذ بها عند حتديد مدى خ�ضوع الأرباح
حت��ت ال�ت��وزي��ع للزكاة  ,و�أ� �ض��اف املكلف �أن��ه مت الإع�ل�ان يف
ال�صحف عن توزيع الأرباح ومت حتديد موعد ًا ل�صرفها وبالتايل
يرى �أن تزكيتها �أ�صبحت ملزمة للم�ساهم ولي�س لل�شركة  ,وقدم
تعزيز لوجهة نظره �صورة من الإعالنات التي ن�شرت يف بع�ض
ال�صحف املحلية بخ�صو�ص توزيع الأرب��اح  .و�أ��ض��اف املكلف
بخطابه امل ��ؤرخ يف 1429/12/29ه� �ـ �أنه بالتمعن يف ال�شروط
التي تطلب امل�صلحة توفريها حتى ال يتم �إخ�ضاع التوزيعات
التي مل ي�ستلمها �أ�صحابها للزكاة جند �أنها تتطلب فتح ح�ساب
م�ستقل لدى بنك �أو �أك�ثر با�سم توزيعات �أرب��اح ويحظر على

ال�شركة الت�صرف يف �أر�صدة هذا احل�ساب �أو �سحبه �أو تقا�ضي
عمولة عليه من ال�شركة  .ويرى املكلف �أن هذا املطلب ال ي�ستقيم
مع النظرة االقت�صادية لل�شركة  ،ف�أموال ال�شركة خلطة متثل
�أموالها و�أموال من يتعامل معها من عمالء ودائنني وم�ساهمني
..الخ  ،ولو قامت كل �شركة بفتح ح�ساب لدى البنك لكل دائن
و�أودعت فيه مبلغ ًا خ�ص�صته �إلى هذا الدائن للحق باالقت�صاد
القومي �ضرر ًا بالغ ًا ولتكلفت ال�شركات اجلهد الكبري واملال
الكبري يف حتقيق ذلك املطلب مما يتنافى مع مبادئ ال�شريعة
ال�سمحاء التي تدعو �إلى التي�سري على العباد  .كما يرى املكلف
�أن الإج��راء ال�صحيح هو �أن��ه �إذا �أق��رت ال�شركة يف جمعيتها
العمومية توزيع �أرباح على م�ساهميها و�أعلنت ذلك يف ال�صحف
كان ذلك كافي ًا ك�إثبات �أن التوزيعات �أ�صبحت ملك ًا للم�ساهمني
و�أن عليهم مراجعة ال�شركة �أو البنك ال�ستالم حقوقهم  .ف�إذا
تخلف امل�ساهم عن ا�ستالم ن�صيبه ف�إنه ي�صبح ملزم ًا بالزكاة
طبق ًا للفتوى ال�شرعية ال�صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث
والعلمية والإفتاء برقم ( )22665وتاريخ 1424/4/15هـ التي
تن�ص على « �إذا ت�أخر امل�ساهم عن ا�ستالم �أرباحه يف ال�شركة
بعد الإعالن عنها ف�إن زكاتها تلزمه �إذا حال احلول عليها بعد
التمكن من ا�ستالمها» .كما قدم املكلف تعزيز ًا لوجهة نظره
�صورة من خطابات البنك التي تو�ضح �أن ال�شركة فتحت ح�ساب
خا�ص بتوزيع الأرباح و�أن ال�شركة ال تتقا�ضى �أي عمولة عليها .
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قضية
وبعد �إط�ل�اع امل�صلحة على ا�ستئناف املكلف ذك��رت �أن هذه
املبالغ عبارة عن �أرباح مل توزع ومازالت يف حوزة ال�شركة وحتت
ت�صرفها وحال عليها احلول ومل تخرج من ذمتها يف تلك الأعوام
و�أن �إيداعها يف ح�سابات جارية يف البنوك ال يعني انف�صالها عن
ذمة ال�شركة وذلك ا�ستناد ًا لتعميم امل�صلحة ورقم ()/2/8443
يف 1392/8/8هـ .
رأي اللجنـــة :
بعد اط�لاع اللجنة على ال�ق��رار االب�ت��دائ��ي ,وعلى اال�ستئناف
املقدم ,وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات  ,تبني للجنة
�أن حمور اال�ستئناف يكمن يف طلب املكلف عدم �إ�ضافة توزيعات
الأرب��اح التي مل يتقدم �أ�صحابها ل�صرفها �إلى الوعاء الزكوي
للأعوام من 1996م حتى 1998م بحجة �أن هذه الأرباح �أودعت
يف ح�ساب خا�ص با�سم توزيعات �أرب��اح ومت الإع�لان عنها يف
ال�صحف املحلية و�أ�صبحت ملك ًا للم�ساهمني وحم�ضور على
ال�شركة الت�صرف فيها ,يف حني تتم�سك امل�صلحة ب�إ�ضافة
توزيعات الأرباح للوعاء الزكوي للمكلف لل�سنوات املذكورة بحجة
�أن هذه املبالغ حال عليها احلول وهي يف حوزة ال�شركة وحتت
ت�صرفها ومل تخرج من ذمتها ومل يثبت �إيداعها يف �أحد البنوك
حتت ت�صرف امل�ساهمني.
وبعد �إط�لاع اللجنة على ما قدمه املكلف من م�ستندات وعلى
الأخ�ص القوائم املالية للأعوام من 1996م حتى 1998م وكذلك
�صور الإعالنات املن�شورة يف بع�ض ال�صحف املحلية التي تت�ضمن
�إعالن ال�شركة �صرف الأرباح املتحققة عن العام املايل 1995م
والعام املايل 1997م والعام املايل 1998م مبوجب �شيكات تر�سل
للم�ساهمني على عناوينهم واالحتفاظ ب�شيكات امل�ساهمني الذين
ال توجد لهم عناوين وا�ضحة حلني طلبها من قبلهم ودعوة من
مل يحدثوا بياناتهم مراجعة ال�شركة  ...الخ
وكذلك �إطالع اللجنة على اخلطابات التي ت�ضمنت الإ�شارة �إلى
�أن ال�شركة فتحت ح�سابات ل�صرف الأرباح ال�سنوية للم�ساهمني
و�أن��ه يتم �إي��داع مبالغ �صرف الأرب��اح يف هذه احل�سابات حتت
ت�صرف امل�ساهمني وب�شكل منف�صل ع��ن ح�سابات ال�شركة
الرئي�سية  ,كما �أن��ه يحظر على ال�شركة الت�صرف يف املبالغ
املوجودة بهذه احل�سابات �أو �سحبها �أو تقا�ضي عمولة منها ,وحيث
ثبت للجنة �أن تلك الأرباح قد خرجت من ذمة ال�شركة بتجنيبها
يف ح�ساب منف�صل فينبغي �أال ت�ضار ال�شركة يف حالة ت�أخر
امل�ساهم يف حت�صيل �أرباحه ب�إخ�ضاعها للزكاة و�إلزام ال�شركة
ب�سدادها ,وبنا ًء عليه ترى اللجنة بالأغلبية ت�أييد ا�ستئناف املكلف
بعدم �إ�ضافة توزيعات الأرباح التي مل يتقدم �أ�صحابها ل�صرفها
للوعاء الزكوي للمكلف لل�سنوات من 1996م حتى 1998م و�إلغاء
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به يف هذا اخل�صو�ص .
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ثالث ًا  :االستثمارات في شركة
أخرى لعــــام 1995م
ق�ضى قرار اللجنة يف البند (ثاني ًا )3/بت�أييد امل�صلحة يف عدم
ح�سم اال�ستثمار يف �شركة �أخرى لعام 1995م .
ا�ست�أنف املكلف ه��ذا البند من القرار فذكر �أن اال�ستثمار يف
ال�شركة الأخ��رى ا�ستثمار لغر�ض القنية حيث ق��ررت ال�شركة
اال�ستثمار يف هذه ال�شركة لغر�ض احل�صول على دخل من هذا
اال�ستثمار طويل الأجل وقامت ب�سداد ح�صتها يف ر�أ�سمال هذه
ال�شركة يف نهاية عام 1995م وقد مت متويل هذا اال�ستثمار ذاتي ًا
من �أرباح ال�شركة مما يعني �أنه قد مت تزكيتها ولي�س كما جاء يف
قرار اللجنة �أنها مل تزكى.
و�أ��ض��اف املكلف بخطابه امل ��ؤرخ يف 1429/12/29ه � �ـ بالن�سبة
ملا ذك��رت امل�صلحة من �أن �سداد مبلغ امل�ساهمة ك��ان بتاريخ
1995/12/21م مما ي�ؤكد حوالن احلول القمري على هذا املبلغ
وهو يف يد ال�شركة (حمل الق�ضية ) ويرى املكلف ب�أن ال�سنة املالية
لل�شركة �سنة ميالدية تنتهي يف  12/31من كل عام ميالدي وحيث
�أن املبلغ املذكور قد خرج من ذمة ال�شركة يف 2005/12/21م
فيكون قد خرج خالل �سنتها املالية و�أ�صبح ملك ًا لل�شركة امل�ستثمر
فيها  .وبالتايل مل يحل عليه احلول يف يد ال�شركة ،مبا يرى معه
عدم خ�ضوعه للزكاة ومن جانب �آخر يرى املكلف �أنه ال ي�صح
التفرقة بني بند وبند �آخر فيطبق على هذا البند �سنة هجرية
والأخر يطبق عليه �سنة ميالدية لأن مثل هذا الإجراء ال ي�ستقيم
مع املنطق ويعقد الأمور ويخالف مبادئ ال�شريعة ال�سمحاء.
وبعد �إط�لاع امل�صلحة على ا�ستئناف املكلف ذك��رت �أن �سداد
امل�ساهمة يف ال�شركة الأخرى مببلغ ( )15.000.000ريال مت
بتاريخ 1995/12/21م مما ي�ؤكد حوالن احلول (�سنة قمرية)
على هذا املبلغ وهو يف حوزة املكلف لعام 1995م بالإ�ضافة �إلى
ع��دم قيام ال�شركة امل�ستثمر فيها مبمار�سة الن�شاط يف عام
1995م مبا ي�ؤكد عدم خ�ضوعها للزكاة ال�شرعية لعام 1995م
وبالتايل ترى امل�صلحة �أن يتم تزكية هذا املبلغ من قبل املكلف
وذلك بعدم ح�سمها من الوعاء الزكوي .
رأي اللجنــة :
بعد اط�لاع اللجنة على ال�ق��رار االب�ت��دائ��ي ,وعلى اال�ستئناف
املقدم  ,وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات  ,تبني للجنة
�أن حمور اال�ستئناف يكمن يف طلب املكلف ح�سم مبلغ اال�ستثمار
يف ال�شركة الأخ��رى من الوعاء الزكوي لعام 1995م  ,يف حني
تتم�سك امل�صلحة بعدم ح�سم هذا اال�ستثمار بحجة �أنه قد حال
عليه احلول القمري وهو يف حوزة املكلف حيث مل يدفع �إال بتاريخ
1995/12/21م.

وبعد الدرا�سة تبني للجنة �أن اخل�لاف بني امل�صلحة واملكلف
يتمثل يف ح��والن احل��ول م��ن عدمه على تلك اال�ستثمارات ,
حيث ت��رى امل�صلحة �أن تاريخ �شراء ه��ذا اال�ستثمار ك��ان يف
1995/12/21م �أي بعد مت��ام احل��ول القمري مبا ت��رى معه
امل�صلحة �أن هذه الأموال قد حال عليها احلول القمري وهي يف
ذمة ال�شركة امل�ستثمرة وبالتايل ترى خ�ضوعها للزكاة.
وت��رى اللجنة �أن��ه ال ميكن التفرقة لغر�ض احت�ساب الوعاء
الزكوي بني عنا�صر القوائم املالية للمكلف وذلك با�ستخدام
تواريخ متباينة لتلك العنا�صر و�إمن��ا ت�ؤخذ ب�إجمالياتها ذلك
�أن القوائم املالية تعك�س كل الأح��داث التي متت خالل العام
املايل �سوا ًء كان قمري ًا �أم �شم�سي ًا وال ميكن �إبراز �أو �إفراد حدث
مايل بعينه واحت�ساب الزكاة عليه مفرد ًا ف�إما �أن ي�ؤخذ بال�سنة
القمرية جلميع العنا�صر �أو ال�سنة ال�شم�سية لتلك العنا�صر
جمتمعة عند احت�ساب الوعاء الزكوي  ,وبنا ًء عليه ف�إن اللجنة
ترى ت�أييد ا�ستئناف املكلف بح�سم ا�ستثماره يف ال�شركة الأخرى
من الوعاء الزكوي لعام 1995م ،و�إلغاء القرار االبتدائي فيما
ق�ضى به يف هذا اخل�صو�ص.

القـــــــرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
•�أو ًال :قبول اال�ستئناف املقدم من املكلف على ق��رار جلنة
االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى بجدة رقم
() لعام 1428هـ من الناحية ال�شكلية.
•ثاني ًا :ويف املو�ضوع :
1.1رف�ض ا�ستئناف املكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى
به ب�إ�ضافة بند م�ستحقات ذوي عالقة وم�ستحقات مقاولني
�أخرى �إلى الوعاء الزكوي للأعوام من 1992م حتى 1998م.
2.2ت�أييد ا�ستئناف املكلف بعدم �إ�ضافة توزيعات الأرباح التي مل يتقدم
�أ�صحابها ل�صرفها للوعاء الزكوي للمكلف لل�سنوات من 1996م حتى
1998م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به يف هذا اخل�صو�ص.
3.3ت�أييد ا�ستئناف املكلف بح�سم ا�ستثماره يف ال�شركة الأخرى
من الوعاء الزكوي لعام 1995م ،و�إلغاء القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به يف هذا اخل�صو�ص .
•ثالث ًا  :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير املالية..
وباهلل التوفيق...
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ﻣﻬﺎرات

ﺧﻄﻮات

أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻣﻊ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﻟﺤﻞ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻇﻬﺮت أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺎﻟﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻋﺪﻳﺪة وﺗﺘﻢ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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:اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻞ اﻧﺴﺐ
QÉ«àNG ºàj ,áMÎ≤ŸG ∫ƒ∏◊G ∞∏àfl ÚH á∏°VÉØŸG ≈∏Y Ak ÉæH
±hô¶dGh QGô≤dG ´ƒ°Vƒe ôeC’Gh á°ù°SDƒŸG ±hô¶d Ö°ùfC’G π◊G
.¬H á£«ëŸG
:ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار
™°Vh ≈dEG óàÁ πH §≤a Ö°ùfC’G π◊G ójó– óæY ôeC’G »¡àæj ’
ºàjh á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG OGô``aC’G á£°SGƒH ò«ØæàdG ™°Vƒe π◊G
á«∏ªY äGƒ£N ™°Vhh Ö°ùfC’G π◊ÉH Ú«æ©ŸG πc QÉ£NEG ó©H ∂dP
.ò«Øæà∏d »æeR QÉWEG ‘
:ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮار
á°SGQóH ΩÉ«≤dG Öéj ò«ØæàdG ™°Vƒe ìÎ≤ŸG π◊G ™°Vh ºàj ¿CG ó©H
º««≤àH ∂dP ≈ª°ùjh á∏µ°ûŸG á÷É©e ‘ π◊G Gòg IAÉØc ióe
ò«ØæJ ájQGôªà°SG ≈∏Y ó«cCÉàdG ºàj º««≤àdG Gòg ≈∏Y Ak ÉæHh QGô≤dG
.πjóH ôNBG QÉ«N ò«ØæJ hCG ìÎ≤ŸG π◊G
äÉeƒ∏©ŸG ¿CG í°†àj QGô≤dG PÉîJG á«∏ªY äGƒ£ÿ Oô°ùdG Gòg øe
πc ‘ ¢SÉ°SC’G »g ™°VƒdG π«∏– á∏Môe ‘ ÉgÒaƒJ ºàj »àdG
.»°SÉ°SC’G ≈£©ŸG »¡a ‹ÉàdÉHh ,É¡«∏J »àdG äGƒ£ÿG
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:دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ
AÉ«°TC’G πc øY á«∏«°üØJ äÉeƒ∏©e ™ªL É¡«a ºàj »àdG Iƒ£ÿG »gh
.QGô≤dG ´ƒ°Vƒe ôeC’ÉH IôKCÉàŸG hCG IôKDƒŸGh á≤∏©àŸG
:ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
á∏µ°ûŸG ójó– ºàj á≤HÉ°ùdG Iƒ£ÿG ‘ ™°VƒdG á°SGQO ∫ÓN øe
á∏µ°ûŸG ójó– ôeC’G Ö∏£àj Éægh QGô≤dG ´ƒ°Vƒe ôeC’ÉH ≥∏©àJ »àdG
¿ƒµJ á«dÉàdG äGƒ£ÿG ¿C’ ∂dP ≥«bOh º«∏°S πµ°ûH É¡àZÉ«°Uh
.≥«bOh º«∏°S πµ°ûdÉH á∏µ°ûŸG ójó– ºàj ⁄ GPEG IóFÉØdG áÁóY
:ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
” »àdG äÓµ°ûŸG /á∏µ°ûŸG π«∏– É¡«a ºàj »àdG Iƒ£ÿG »gh
ájQƒëŸG á∏µ°ûŸG ójóëàH ∂``dPh á≤HÉ°ùdG Iƒ£ÿG ‘ Égójó–
.áKÓãdG äÉfƒµŸG √òg ÚH ábÓ©dG í«°VƒJh ÉgQÉKCGh É¡HÉÑ°SCGh
:وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل
ìGÎ``bEG ºàj É``gQÉ``KCGh É¡HÉÑ°SCG ,ájQƒëŸG á∏µ°ûŸG ójó– ≈∏Y Ak ÉæH
∞∏àîŸ ∫ÉéŸG íàØH ájGóÑdG ‘ ∂dP ºàjh ,á∏µ°ûª∏d áØ∏àîŸG ∫ƒ∏◊G
√òg øe ó``MGh πc á°SGQO ºàJ º`q `Kn ø``eh ,á∏µ°ûª∏d áæµªŸG ∫ƒ∏◊G
.AGƒ°S óM ≈∏Y á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G ¬ÑfGƒL ójóëàH ,IóM ≈∏Y ∫ƒ∏◊G

ﺗﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻرﺑﻌﺔ

ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ
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 ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﺬﻛﺎء وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻠﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻠﻊ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻦ وﺧﺒﺮة
 اﻟﻬﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻴﻊ ﺟﻴﺪة و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻊ. ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻏﺒﺎت اﻟﺒﺸﺮ
:ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻫﻮ ﻫﺪف ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺼﻌﺐ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض
»àdG πcÉ°ûŸGh äÉjóëàdG »©J ¿CG ∫hÉM á©∏°S hCG èàæe …CG ¢VôY óæY
»g ∂©FÉ°†H ¿CÉH º¡YÉæbEG ≈dEG ´QÉ°S ºK ∂æFÉHR ¬LGƒJ ¿CG πªàëj
.πcÉ°ûŸGh äÉÑ≤©dG √òg πc π«dòJ ≈∏Y ºgóYÉ°ùj Ée
øFÉHõdG äÉÑZôd áªFÓŸG ¿GƒdC’ÉH ¢Vô©dG á≤jôW ¿ƒ∏J ¿CG ∂«∏Y
.ìÉéædG ƒëf ∂≤jôW ‘ áeÉgh IÒÑc Iƒ£N ∂dòH ƒ£îàd
: اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬﻛﻲ
á≤jôW …CÉH º¡JóYÉ°ùe ≈∏Y ¢Uô–h ∂æFÉHR ´É°VhCÉH ºà¡J ¿CG ∂«∏Y
™«£à°ùJ . ∂dP AGôL Iô°TÉÑe IóFÉa …CG øŒ ⁄ ¿EGh ≈àM ,áæµ‡
hCG ∂FÉbó°UCG óMCG ÈY º¡dÉªYCG ôjƒ£J ‘ ∂æFÉHõd ¿ƒ©dG ój óe Ók ãe
á≤ãdG øe Ék «HÉéjEG Ék NÉæe ∂dƒM Òãj …òdG ôeC’G ∂«°ùaÉæe óMCG ≈àM
øFÉHõdG åjOÉMCG É¡∏bÉæàJ Iõ«ªàe ájQÉŒ á©ª°S ∂ëæÁh ,¿ÉæÄªW’Gh
É¡àeób »àdG äGóYÉ°ùŸGh ¿hÉ©àŸG ∂cƒ∏°S RGôHEG ≈∏Y ô°üà≤J ød »àdG
.∂©FÉ°†H IOƒLh ∂∏ªY á«Yƒf øY åjó◊G ƒëf óà“ É‰EGh º¡d
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: ﺟﻮدة اﻧﺘﺎج
á«°SÉ°SC’G º¡JÉeÉªàgGh ∂æFÉHR äÉLÉM áaô©e ≈∏Y ¢UôMG
êÉàfE’G IOƒ``L å«M øe π°†aC’G á«YƒædG Ëó≤J ≈``dEG ´QÉ°S ºK
.á≤aôŸG äÉeóÿGh
∑ÒZ øY äõ«“h ¬°Vô©J …òdG êÉàfE’G á«YƒæH ∂à≤K äOGORG Éª∏c
OGOõJ ,øFÉHõdG äÉLÉ«àMG Ók ©a »Ñ∏J ™∏°ùd èjhÎdÉH ÚYRƒŸG øe
º¡fCG ≈dEG ¿ƒæÄª£e ºgh ∂©FÉ°†H AGô°T ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤jh ∂H º¡à≤K
.π°†aC’G á«YƒædG ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj
: اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻨﺎﺟﺢ
∫ÓàMG πLCG øe Ú°UÉN OÉ¡àLGh IôHÉãe ≈dEG êÉà– Iƒ£N »gh
áHÉàc Ók ãe ∂æµÁ , ¬fÉ«°ùf Ö©°üj øFÉHõdG IôcGP ‘ »Yƒf ™bƒe
ΩÉ«≤dGh ∫ÉªYC’Gh áYÉæ°üdÉH ºà¡J »àdG äÓéŸG ‘ ä’É≤ŸG ¢†©H
ájQÉéàdG ∂à£°ûfCG á«∏°†aCGh ∂JÉéàæe IOƒL RÈJ Iõ«ªàe äÉfÓYEÉH
.Iô¡°T ÌcC’Gh ≈∏YC’G áÑJôŸG ‘ ∂©°†j É‡

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻧﻮﻛﻴﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ اﻟﺬﻛﻲ
808{

º``°`SG πªëj Gó``jó``L É``«`cP ÉØJÉg zÉ``«`cƒ``f{ ácô°T â``eó``b
äGõ«ªÃ ™àªàj »cP ∞JÉg ∫hCG ácô°ûdG √Èà©J …òdGh ,zPureview
ábóH ójó÷G ∞JÉ¡dG GÒeÉc õ«ªàJh .áeó≤àe ôjƒ°üJ äÉ«æ≤Jh
π°ùµ«HÉé«e 41 ≈àM É¡àbO π°üJ Qƒ°U •É≤àdG ≈∏Y IQOÉb á≤FÉa
‹ÉY AGOCG hP zCarl Zeiss{ zf/2.4-¢ù«jGR ∫QÉ``c{ äÉ°SóYh
»FÉ≤∏àdG õ«cÎdG á«°UÉNh zOptical{ á«fÉŸC’G ácô°ûdG øe áeó≤ŸG
.zPixel Over Sampling{ É«LƒdƒæµJh ,z¢ùcƒaƒJCG{
Ωóîà°ùª∏d í«àj π°ùµ«HÉé«e 41 ábO hP …QÉ©°ûà°S’G RÉ¡÷G Gògh
áÑ°ùæH π°ùµ«HÉé«e (41 ≈àM 2,5,8) ÚH Ée IQƒ°üdG ábO ‘ ºµëàdG
Gògh ,4:3 áÑ°ùæH π°ùµ«HÉé«e (41 ≈àM ,3,5,8) ∂dòch 16:9
,á°†ØîæŸG IAÉ°VE’G πX ‘ ≈àM á«dÉY ábO äGP Qƒ°U •É≤àdG »æ©j
.ƒjó«ØdG hCG IQƒ°üdG ìƒ°Vhh IOƒL ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ ¿CG ¿hO
É¡fCG ’EG ,GÒeÉµdG É¡H ™àªàJ »àdG á«dÉ©dG ìƒ°VƒdG áLQO øe ºZôdÉHh
í«ààd ,•ƒ¨°†e ∞∏e ºéëH Qƒ°üdG äÉØ∏e ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y IQOÉb
hCG ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈY AÉbó°UC’G ™e É¡àcQÉ°ûe á«fÉµeEG Ωóîà°ùª∏d
.zMMS{ §FÉ°SƒdG IOó©àe πFÉ°SôdÉH hCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

ﺟﻬﺎز ﻟﻮﺣﻲ ﻟﺮﺟﺎل اﻋﻤﺎل
êÉàfEGh áYÉæ°U ‘ á°ü°üîàŸG á«fÉHÉ«dG zƒ°ùà«Lƒa{ ácô°T âMôW
º°SG πªëj Gk ójóL Ék «Mƒd Gk RÉ¡L ,Ö«°SGƒ◊Gh äÓ°UƒŸG √ÉÑ°TCG
¢ùª∏dÉH πª©J ¢VôY á°TÉ°ûH Ohõ``e zStylistic M350/CA2{
7 É¡°SÉ«b ,zWSVGA{ ´ƒf øe πFÉ°ùdG ∫Éà°ùjôµdG øe áYƒæ°üeh
.π°ùµ«H 1024×600 ìƒ°Vh áLQóH ™àªàJh á°UƒH
óMGh áYô°ùH èdÉ©e ≈∏Y RÉ¡÷G …ƒàëj ,á«æ≤àdG á«MÉædG øeh
ácô°T øe Ωó≤e zI MX 53 Cortex A8{ ´ƒf øe õJÒgÉ¨«Z
Égô≤eh äÓ°UGƒŸG √ÉÑ°TCG áYÉæ°U ‘ á°ü°üîàŸG z‹Éµ°ùjôa{
.á«µjôeC’G z¢SÉ°ùµJ{ áj’ƒH zÏ°ShCG{ áæjóe
º°SÉH ±hô©ŸG z2.3 ójhQófCG{ π«¨°ûàdG ΩÉ¶æH »Mƒ∏dG Gòg πª©j
ôªY π°üjh ,ÉeGôZ 420 RÉ¡÷G ¿Rh ≠∏Ñjh .zπ«Ñ‚õdG õÑN{
.ΩGóîà°S’G øe á∏°UGƒàe äÉYÉ°S â°S ≈dEG ¬àjQÉ£H
∫ÉªYC’G ∫ÉLQ áÄØd Ék °ü«°üN ºª°Uo RÉ¡÷G Gòg ¿EÉa ácô°û∏d Ék ≤ahh
∫ÉªYC’G ´É£b ÜòŒ ÉjGõeh äÉØ°UGƒe πªëj ’ ¬fCG ™e ,äÉcô°ûdGh
.ô©°ùdG hCG á«æØdG äÉØ°UGƒŸG hCG AGOC’G å«M øe
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8 »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺗﻄﻠﻖ وﻳﻨﺪوز
á«ÑjôéàdG áî°ùædG á«µjôeC’G zâaƒ°ShôµjÉe{ ácô°T â≤∏WCG
…ò``dG z8 Rhó``æ` jh{ É¡∏«¨°ûJ ΩÉ¶f ø``e ó``jó``÷G π«é∏d Qƒ¡ªé∏d
‹hódG ô“DƒŸG{ äÉ«dÉ©a É¡àcQÉ°ûe QÉWEG ‘ ∂dPh ,√QÉ¶àfG ∫ÉW
≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ¬JÉ«dÉ©a ºààî«°S …òdG zácôëàŸG ∞JGƒ¡∏d
.QGPBG/¢SQÉe ô¡°T øe ∫hC’G
zWindows 8 Consumer Preview{ º°SG πªëj QGó°UE’G Gòg
zPreview.windows.com{ ™bƒe ÈY π«ªëà∏d É«dÉM ìÉàe ƒgh
,á«fÉHÉ«dGh á«fÉŸC’Gh á«°ùfôØdGh ájõ«∏µfE’G πª°ûJh äÉ¨d Ió©H
èeÉfÈd á«ÑjôéàdG áî°ùædG π«ª– á``«`fÉ``µ`eEG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H
äÉØ°UGƒŸG øe ójó©dG QGó°UE’G Gòg πªëj .z Visual Studio 11{
º°SÉH ±ô©J IójóL Ωóîà°ùe á¡LGƒH »JCÉ«a ,Iõ«ªàŸG äÉãjóëàdGh
.øjQƒ£ª∏d É«∏c áãjóM zAPI{ äÉ≤«Ñ£J á›ôH á¡LGhh zMetro{
á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’Gh á«ÑàµŸG Ö«°SGƒ◊G ™e ¬≤aGƒàH º°ùàj ΩÉ¶ædG Gòg
,»Mƒ∏dG Üƒ°SÉ◊G ≈dEG z∑ƒH äƒf{ …ÎaódG ôJƒ«ÑªµdG øe Gk AóH
∂dòch z64 x86{ èdÉ©e ≈∏Y Ióªà©ŸG ádÉ≤ædG Iõ¡LC’G ≈∏Y πª©jh
.zARM{ ≥FÉbQ

!أﺻﻐﺮ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
‘ GôJƒ«Ñªc õ«LƒdƒæµJ …CG ¢ùcEG ±EG á«éjhÔdG ácô°ûdG â≤∏WCG
∂dPh ,Cotton Candy …ófÉc øJƒc º°SÉH Ò¨°U ¢TÓa ¢Uôb
‘ É«dÉM ΩÉ≤j …òdG …ƒæ°ùdG ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ô“Dƒeh ¢Vô©e ‘
∫GƒL ∞JÉg hCG ôJƒ«Ñªc á°TÉ°T …CG ‘ ôJƒ«ÑªµdG πª©j .áfƒ∏°TôH
.äGQÉ«°ùdG ´É£bh »Ñ£dG ´É£≤dG ‘ á°ü°üîàe äÉ≤«Ñ£J ™e
øe IÒ``Ñ`c á``Yƒ``ª`›h Ò¨°üdG º``é`◊G Ú``H ôJƒ«ÑªµdG ™ªéj
hôµ«e ΩÉ©dG πbÉædGh USB ΩÉ©dG πbÉædG πãe ∫É°üJ’G äGQÉ«N
RÉ¡÷G Ö∏éj ,HDMI ‹É©dG ìƒ°VƒdG á∏°Uhh ,MicroUSB
ΩGôZ 21 øY ¬fRh ójõj ’h á°TÉ°T …C’ ÜÉë°ùdG áÑ°SƒM Ò¨°üdG
Iõ¡LCGh ájÎaódG äGôJƒ«ÑªµdGh á«còdG ádGƒ÷G ∞JGƒ¡dG ™e πª©«d
á°üæe hCG á°TÉ°T …C’ á«cP ÉjGõe áaÉ°VEG ≈∏Y ¬JQób ™e ¢TƒàæcÉe
ΩQCG èdÉ©e ôJƒ«ÑªµdG º°†j .¿ƒjõØ∏àdÉH ≥ë∏e RÉ¡L hCG ÜÉ©dCG
≠fƒ°ùeÉ°S øe õJÒgÉ¨«Z 1 áYô°ùH ARM® Cortex-A9 ¢ùµ«JQƒc
ARM Mali-400 MP iƒædG á«YÉHQ ‹Ée ΩQCG äÉ«eƒ°SQ ábÉ£Hh
çƒJƒ∏Hh …Éa …Gh á«µ∏°SÓdG äÉ«æ≤àdG ºYO º°†J á«µ∏°S’ äGQóbh
.HDMI ‹É©dG ìƒ°VƒdG ƒjó«a òØæeh
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ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ

ﺳﺎﻋﺔ أﻳﻪ ﻻﻧﻐﻴﻪ اﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ
áeÓY ≈``dEG ¿ƒ°T ó``fBG ¬«¨f’ ¬``jCG πjƒ– øe ¬«¨f’ Î``dGh øµ“
áeÓ©dG √òg ≈≤ÑJh ,á≤«bódG äÉYÉ°ùdG ⁄ÉY ‘ IóFGQ á«dhO ájQÉŒ
.äÉYÉ°ù∏d »YGóHE’G º«ª°üàdG áeó≤e ‘ ájQÉéàdG
ábódG á«dÉY ,á``jhó``j IQÉ``¡`Ã áYƒæ°üŸG ,á``≤`«`fC’G áYÉ°ùdG ∂∏J
,(A. Lange & Sohne) ¬fƒ°U ófCG ¬«¨f’ .¬jEG ÖcGƒJ .IOƒ÷Gh
⁄ÉY ‘ ,É«k ŸÉY É¡d Oƒ¡°ûŸGh ,áéFGôdG á«fÉŸC’G ájQÉéàdG ácQÉŸG
‘ É¡bƒØJ âàÑKCG ácQÉe »gh ,⁄É©dG ‘ äÉYÉ°ùdG ºîaCG áYÉæ°U
IQÉ¡ŸG øe ¬d π«ãe ’ iƒà°ùe ≈dEG â∏°Uhh ,äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U øa
äÉYƒª› áaÉc IÈNh ¿É≤JEG ™ªŒ ,1 ¬«¨f’ äÉYÉ°S ¿EG .á«aô◊G
≈``dEG áaÉ°VEG Gò``g ,ø``eõ``dG ø``e Úfôb ƒëæd ,á≤«bódG äÉYÉ°ùdG
É¡d ó¡q e É‡ ,á«æ≤àdG É¡àYGôHh ,õ«ªŸG »µ«°SÓµdG É¡ª«ª°üJ
áYÉæ°U øa ∫É› ‘ ,Iõ«ªŸG äGQÉµàH’G øe ójõe ´GóHE’ ≥jô£dG
¬Jƒ°TÓL áæjóe ‘ ,¬«¨f’ äÉYÉ°S áYÉæ°U ‘Îfi ó«H ,äÉYÉ°ùdG
™ªŒ ¿CG Ók ©a áYÉ°ùdG √òg âYÉ£à°SG .á«fƒ°ùcÉ°ùdG (Glashutte)
.äÉYÉ°ù∏d áãjó◊G äGQÉµàH’Gh áÁó≤dG äGÈÿG ÚH

ً ﻃﺎﻗﻴﺔ اﺧﻔﺎء ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﻴﺎﻻ
¬«a ¢û«©f …òdG ÖFÉé©dG ⁄ÉY ‘ øµd ájÉ¨∏d Ék ÑjôZ ÈÿG hóÑj
¿CG Gƒ∏«îàa ,á≤«≤◊Gh »ª∏©dG ∫É«ÿG ÚH ¥QÉa ∑Éæg ó©j ⁄ Ωƒ«dG
¬æµÁ AGOQ ôjƒ£J GƒYÉ£à°SG á«µjôeC’G ¢SÉ°ùµJ á©eÉL ‘ AÉª∏©dG
!! ¬∏Ø°SCG A»°T …CG AÉØNEG
á«≤«≤M á«ª∏Y áHôŒ πH ôJƒH …QÉg º∏«a øe ó¡°ûe øY çó–CG ’
Ée ¢ûgóe .π©ØdÉH á«≤«≤M ΩÉ°ùLCG AÉØNEG É¡«a AÉª∏©dG ´É£à°SG
.»LƒdƒæµJ ƒfÉædG »g Éæg ô°ùdG áª∏ch √RÉ‚EG º∏©dG ™«£à°ùj
Ö«HÉfCG) ô¨°üdG á≤FÉa á«fƒHôµdG Ö«HÉfC’G øe íFGô°T ΩGóîà°SÉÑa
√DhÉØNEG OGôŸG º°ù÷G ∫ƒM Aƒ°†dG QÉ°ùe z»W{
q ºàj (á«fƒHôc-ƒfÉf
∂dP ∫Éãeh !¬d OƒLh …CG ¿hO ¬dÓN øe ôe ób Aƒ°†dG ¿CÉch hóÑ«a
äÉaÉ°ùe ≈∏Y óLƒJ AÉ«°TCG ÜGô°ùdG Éæd π≤æj ÚM AGôë°üdG ‘ √Gôf
.Aƒ°†dG QÉ°ùµfG ÖÑ°ùH Ió«©H
IOÉŸG √òg øe áYƒæ°üe ÜÉ«K AGó``JQG ƒg ¬LÉà– Ée πc ¿CG …CG
!»ª∏©dG ∫É«ÿG ΩÓaCG ‘ çóëj Éªc QÉ¶fC’G øY Ék eÉ“ »Øàîàd
‘ ’EG í∏°üJ ’h πª©ŸG ≈∏Y IQƒ°üfi á¶ë∏dG ≈àM áHôéàdG âdGR’
!á°UÉN á«∏ª©e ±hôX
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ﻻﻣﺒﻮرﺟﻴﻨﻲ أﻓﻴﻨﺘﺎدور
أﺳﺮع وأﻓﺨﻢ ﺳﻴﺎرة

áYQÉ°üe á°VÉjôd »æ«LQƒÑe’ ≥°ûY ø``e AÉ``L IQÉ«°ùdG º°SG
áæjóe ‘ ¬Jô¡°T âYGP ,´QÉ°üe ÊÉÑ°SEG QƒK ≈dEG áÑ°ùf ,¿GÒãdG
.É«fÉÑ°SG ,á£°ùbô°S
” QhOÉàæ«aG »æ«LQƒÑe’ øe Ió``Mh 4000 ™«æ°üJ ºàj ±ƒ°S
.¿B’G ≈dEG äGQÉ«°S 8 øe AÉ¡àf’G
âeÉb IQÉ``«`°`S ´ô``°` SCG Aventador QhOÉ``à`æ`«`aCG ó©J å«M
É¡fƒdh ójôØdG É¡ª«ª°üàH .¥Ó``WE’G ≈∏Y É¡©æ°üH »æ«ZQƒÑe’
πØ◊G ∫ÓN ,Qƒ°†◊Gh áaÉë°üdG »æ«ZQƒÑe’ äô¡HCG ,õ«ªŸG
.IójôØdG áØëàdG √òg ¥ÓWE’ áàeÉbG »àdG õ«ªŸG
áYƒæ°üe øjó©≤eh ≈∏YC’G ≈dEG íàØJ ÚHÉÑH ábQÉN IQÉ«°S QhOÉàæaCG
¿RƒdG áØN øe É«°SÉ«b ÉªbQ πµ°ûj É¡fRhh ¿ƒHôµdG øe É¡ª¶©Ã
. §≤a è∏c 1575 ≠∏Ñj É¡àÄa ≈a
,É¡à≤HÉ°S øe πªLCGh ≈``bQCG ≈g É¡∏µ°ûH É«∏c IójóL IQƒ°ü≤ŸG
.GóL á«æZh IÒãc ±ÎdG äGõ«¡Œh
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êÉàfEG øe ôHƒ°S á«°VÉjQ IQÉ«°S çóMG »g QhOÉàæ«aCG »æ«LQƒÑe’
äGQÉ«°ùdG ó``MGh É«dÉ£jEG Égô≤eh »æ«LQƒÑe’ á≤jô©dG ácô°ûdG
äGQÉ«°ùdG •É°ShG ‘ ÓFÉg ÉMÉ‚ ≥≤– ¿G É¡d ô¶àæŸG á«°VÉjôdG
ƒLÓ«°SQƒe IQÉ«°ùdG πfi πëàd âFÉLh É`` HhQhCG ‘ á«°VÉjôdG
.IÒ¡°ûdG
.äGQÉ«°ù∏d ≈dhódG ∞«æ«L ¢Vô©e ‘ QhOÉàæ«aCG IQÉ«°ùdG ¥ÓWEG ”
12 øe ¿ƒµe Îd 6^5 á©°S ójóL ∑ôëÃ IQÉ«°ùdG √òg äOhR
.¿É°üM 691 ÉgQób Iƒb ódƒj ,ójóL ∑ôfi ƒgh V12 áfGƒ£°SG
øe ∫ƒ°UƒdG ‘ πãªàj GóL ≈dÉY AGOCG ≥≤ëàd IQÉ«°ùdG õ«¡Œ ”
áYô°S ™e á«fÉK 2^8 ∫ÓN áYÉ°ùdG ‘ ºc100 áYô°S ≈dEG äÉÑãdG
óbh .áYÉ°ùdG ‘ π«e 217 hCG áYÉ°ùdG ‘ º``c350 ÉgQób iƒ°üb
IQÉ«°S …CG ≥Ñ°ùJ QhOÉàæ«aG IQÉ«°ùdG ¿G »æ«LQƒÑe’ ácô°T âdÉb
‘ OƒLƒª∏d πKÉ‡ ≥«∏©J áeóîà°ùe ,Ú∏eÉc Ú∏«L ∫ó©Ã iôNCG
.¿ƒHôµdG ±É«dCG øe ´ƒæ°üe º°ùLh 1 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S äGQÉ«°S

clear rules as to which taxing jurisdiction has
the authority to tax income that has some
connection to entities or persons in both the
contracting countries.
In other words, treaties provide both the
taxpayers and tax administrations clear
guidance as to whether a type of income or
payment is taxable by one treaty country or the
other treaty country. The certainty that treaties
provide facilitate capital flows and investments
between the treaty partners.
Enabling information to be exchanged
between tax administrations
The exchange of information is the most
important measure in a tax treaty in fulfilling the
objective of treaties to combat tax avoidance
and fiscal evasion.
It provides for the exchange of information
between the tax authorities of the treaty
countries of any matter relating to the various
taxes covered by the treaty.
Information is typically exchanged to ascertain
the facts in relation to which the rules of the tax

treaty can be applied. It is also exchanged to
assist tax administrations in administering and
enforcing their domestic tax laws.
Exchange of information is a key element
of international cooperation on taxation,
responding to the impact on tax administrations
of the increased liberalization of the global
economy. The Article on exchange of
information provides for broad exchange and
does not limit the forms or manner in which
information exchange can take place.
The rules support information exchange to the
widest possible extent, but with appropriate
protection against misuse of such information.
It is very important not to disclose the
information received to a third country unless
there is an express provision in the bilateral
treaty between the contracting countries
allowing such disclosure.
In the next issue, we shall discuss in detail the
allocation of taxes between treaty partners,
reduction of withholding taxes on crossborder investment, and treatment of shortterm activities in the host country.
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to generate income or profits should have the
right to tax.
Tax treaties strike a compromise between
source and residence taxation. Some rights
to tax are given to the source county, and
the residence county is required to relieve
double taxation either by giving a credit for
such source taxes paid, or by exempting the
relevant income from its taxes.
Reducing withholding taxes on crossborder investment
Many tax systems provide for collection of tax
from non-residents by requiring the payers of
certain types of income to withhold tax from
the payment and remit it to the government.
The tax systems of most countries impose
withholding taxes, frequently at high rates, on
payments of dividends, interest and royalties
to foreign entities.
A double tax treaty confers substantial benefits
on the treaty country of residence, particularly
through the reduction or elimination of source
country taxation.
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Treatment of short-term activities in the
host country
Short-term assignments, business trips
and cross-border commuting are ways for
multinational companies to meet business
needs in foreign locations. It is often difficult
to assess whether the activities of short-term
assignment have un-intentionally created
a “permanent establishment” in the other
contracting country for the foreign enterprise
and thus exposed the foreign enterprises to
tax in the other contracting country.
Providing certainty in the tax treatment for
cross-border trade
The tax treaties, amongst others are to
facilitate economic flows and investment
between the countries, eliminate double
taxation, and provide certainty to taxpayers
where overlapping taxing rights can cause
confusion. It applies not only to companies
but also to individuals involved in cross-border
investment and trade.
The major focus of treaties is to provide

the country of source. The income from the
other treaty country is not taken into account
at all in the tax computation of the person.
Under the credit method, the country of
residence calculates its tax on the basis of the
taxpayer’s total income, including the income
from the other treaty country. Tax credit
is allowed by the country of residence by
restricting its own tax on that income derived
from the country of source.
5. Tax Sparing
Under a tax treaty, a tax credit is usually in the
country of residence only if the income has
been taxed in the country of source.
For tax sparing, a special form of credit is
given whereby the country of residence agrees
to give a credit for the tax which would have
been paid in the country of source if it has not
been “spared” due to the special laws in the
country to promote economic development.

The Role of Double Taxation Treaties
As mentioned earlier, DTTs play an important
role in the economic development of the
country. Tax treaties facilitate cross-border
investment and trade.
Other than the elimination of double taxation,
the role of tax treaties includes:
Allocation of taxes between treaty partners
Income or profits which
result from
international activities such as cross-border
investment may be taxed where the income
is earned (the source country), or where the
person who receives it is normally based (the
country of residence).
Residence taxation of income is based on
the principle that people and firms should
contribute where they live, on all their income
wherever it is derived.
Source taxation is justified by the view that
the country which provides the opportunity
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sources. This could be done by completely
exempting it from residence taxes, but this
could encourage business or investors to go
abroad to countries where tax rates are lower
than at home.
Alternatively, some countries provide credit for
foreign taxes paid abroad, so that if source
tax rate is lower, the investor would pay the
difference in the country of residence.
3. Determination of Tax Residence
Generally, the benefits of tax treaties are
available only to persons who are residents of
one or both of the treaty countries. In most
cases, a resident of a country is any person
that is subject to tax under the domestic
laws of that country by reason of domicile,
residence, place of incorporation, place of
effective management, place of management
and control, or some other criteria.
The residence of an individual is where he
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maintains his permanent home. He shall be
deemed to be a resident only of the country
with which his personal and economic relations
are closer. However, many countries also treat
individuals spending a certain number of days
in the country as resident and are liable to tax
in their countries.
As for corporations, residence would be based
on the place of effective management, the
place of incorporation or some other criteria.
4. Method of Elimination of Double Taxation
Under the domestic law, the country of
residence would usually give a credit to its
resident for income which is taxed abroad.
There are two methods of elimination of double
taxation, namely the exemption method and
the credit method.
Under the exemption method, the country
of residence does not tax the income which
according to the tax treaties may be taxed in

Double Tax Treaties (DTTs) or Double Taxation
Agreements (DTAs) play a very important role
in the economic development of the country.
These treaties are comprehensive agreements
between two countries to prevent income or
profits from international activities from being
taxed twice. Double taxation results when the
same income is being taxed twice, once in the
country where the income arises (Country of
Source) and another in the country where the
income is received (Country of Residence).
Most tax treaties are based on two models: The
OECD Model Tax Convention on Income and on
Capital and the United Nations Model Double
Taxation Convention between Developed and
Developing countries.
In general the OECD model gives greater
emphasis to residence-based taxation – which
is favorable to OECD countries, where many of
multinationals are resident. The UN model gives
greater taxing rights to source jurisdictions,

which are typically developing countries,
receiving inward investment.
Tax Treaties may cover income taxes, inheritance
taxes, value added taxes or other taxes.
1. Scope of Taxation
Some countries adopt a territorial source
principle of taxation. Other countries adopt
a worldwide taxation basis: as long as the
taxpayers are resident, citizen or national of
their countries, the country would tax all the
income that they have received, wherever it
may arise.
2. Taxation Rules on Income
The taxation rules on income determine
whether the income is taxed in the country
where income arises or in the country where
the income is received.
Some countries decide unilaterally to limit
their taxes on income derived from foreign
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The Role of Double

Taxation Treaties
Introduction:
With the increasing industrialization of trade, commerce and the globalization of finance, production
and technology, countries have become closer to and dependent on each other. Any changes
in the tax law of a country have certain impact on the trade and economic relations with other
countries. Any economic imbalances in one country affects other countries.
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Editorial
The Kingdom of Saudi Arabia has concluded to date 44
tax treaties on avoidance of double taxation: 22 of them
are effective and the remaining awaiting ratification or
signature.
With the globalization of finance, production and
technology, the role of such treaties has become more
important than ever. The major role of these treaties can
be summarized as follows: the allocation of taxing rights
between treaty partners, reduction of withholding taxes on
cross-border investment, treatment of short-term activities
in the host country, providing certainty in the tax treatment
for cross-border trade, and enabling information to be
exchanged between tax administrations.

