ﻧﺸﺮة رﺑﻊ ﺳـﻨﻮﻳﺔ  -ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ

ﺳﻌﺪ اﻟﺤﻤﺪان وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

 ٩٤ﻣﻠﻴﺎرا إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ »ﺳﺪاد«

اﻟـﻌـــﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن  -رﺟﺐ ١٤٣٣ﻫـ

أﻫﻤﻴــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت
ﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ

ﻟﺮؤﺳﺎء أﺟﻬﺰة اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

كلمة التحرير

نظام سداد
من امل�شاريع الرائدة على امل�ستوى املحلي والعاملي ،والتي مل يتحدث عنها كثري ًا
(نظام �سداد) ،حيث مت فوترة كافة الفواتري احلكومية ،وفواتري القطاع اخلا�ص،
و�سدادها عن طريق النظام الآيل يف كافة البنوك العاملة با�سلوب مي�سر وم�ضمون
للم�صدرين وللم�ستفيدين ،وب�أكرث من و�سيلة م�صرفية ،وبذلك ا�ستفاد منها كافة
املواطنني واملقيمني  ،مما قلل من التكلفة الفعلية لإ�صدار الفواتري و�سدادها وجعلها
مي�سرة يف متناول اجلميع فلي�س الآن �أ�سهل على �أي م�ؤ�س�سة من �إ�صدار فاتورة
و�سدادها مبا�شرة بدون �أي تكاليف �إ�ضافية ،ولنظام �سداد مميزات كثرية ال تقدر
بثمن �أو تكلفة منها� :سهولة �إ�صدار الفواتري� ،سهولة �سدادها� ،سرعة تنفيذها ،دقة
�إح�صائها� ،ضمان جناحها و�أمانها...الخ.
ميزة نظام �سداد �أن العاملني عليه كانوا يعملون ب�صدق و�صمت بعيدا عن االجنازات
الوهمية والبهرجة الإعالمية  ،وكان احلديث على قدر الإجناز وكما هو متحقق
فعال ،حتى اكتمل النظام ،و�أينعت ثماره ،وح��ان ح�صاده ف�أ�ستفاد منه اجلميع
ومنهم م�صلحة الزكاة والدخل ،فهي من �أولى اجلهات احلكومية املن�ضمة لنظام
�سداد وامل�ستفيدة من خدماته ،حيث حققنا نقلة نوعية يف �سداد كافة امل�ستحقات
الزكوية وال�ضريبة عن طريق نظام �سداد.
وختاما ف�إننا نقول �شكرا لكافة العاملني على نظام �سداد ،و�شكرا ملعايل وزير
املالية ،و�شكرا لوزارة املالية ومل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،فهذا النظام من �أهم
الإجنازات التي حتققت وبنجاح باهر وهلل احلمد.

د .حممد بن عبداهلل الـنفي�ســة

ن�شـــــــرة ربـــع �ســــنـويــة
ت�صدر عن م�صلحة الزكاة والدخل
الـعـــــدد الثاين والثالثون
رجب 1433هـ  -يونيو 2012م
المشرف العام
�إبـراهيـــم بن حممــــد الـمفــــلـح
الهيئة االستشارية
�صالح بن علي العواجي الغامدي
�صــــالح بن عبدالرحمـــن القبــاع
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مدير التحرير
د .حممد بن عبداهلل النفي�سة
هيئة التحرير
�أحمد بن عبدالعزيز �أبااخليل
بنـــــدر بن �أحمـــــد الـمـو�ســــى
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:

�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
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الريا�ض ت�ست�ضيف االجتماع التا�سع لر�ؤ�ساء �أجهزة الزكاة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي

يف �إطار تدعيم العمل امل�شرتك والتوا�صل امل�ستمر بني �أجهزة الزكاة بالدول الأع�ضاء
يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,ا�ست�ضافة الريا�ض االجتماع التا�سع لر�ؤ�ساء
�أجهزة الزكاة بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
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�سعد احلمدان 94:مليارا �إيرادات الدولة من «�سداد»

ك�شف املهند�س �سعد احلمدان وكيل وزارة املالية ل�ش�ؤون الإي��رادات� ،أن �إي��رادات
الدولة التي مت ا�ستيفا�ؤها عرب نظام �سداد بلغت  94مليار ريال ،وبحجم عمليات
منفذة بلغ  68مليون عملية.
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ال�سعودية تخطط لإنتاج الطاقة املتجددة

38
34

38

�أهمية اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي

�أكد وزير التجارة وال�صناعة ال�سعودي الدكتور توفيق الربيعة� ،أن
توجه اململكة للطاقة املتجددة ي�أتي بهدف التوفري يف ا�ستخدام
النفط ،مبينا �أن اململكة تدعم هذا التوجه بر�ؤية وا�ضحة.

مع زيادة �أحجام التبادالت التجارية بني الدول وتنامي العوملة يف
جم��االت التمويل والإن�ت��اج والتقنية �أ�صبحت ال��دول �أق��رب و�أكرث
اعتمادا على بع�ضها.
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ال�سعودية �ضخت  100مليار ريال يف ثالث مدن �صناعية

�أهمية حتديد الأهداف يف حتقيق النجاح

توا�صل حكومة اململكة بقيادة حكيمة فذة من قبل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود -يحفظه اهلل-
تعزيز قوتها ال�صناعية يف العامل ،وال�سيما يف جمال ال�صناعات
البرتوكيمياوية التي تزعمتها فع ًال على م�ستوى العامل.

�إن فقدان الهدف يعني فقدان حم��ور احلياة ،وم��ن دون املحور
يكون و�ضع االن�سان م�ضطربا يف داخل نف�سه ،ويف ت�صرفاته ،ويف
عالقاته مع االخرين ،ومن هنا كان حتديد الهدف �أمر ًا �أ�سا�سيا يف
حياة الإن�سان والأمة.

اخبار

المملكـــة والتشـيـك توقعـــــان اتفاقيـــــة
تجـنب االزدواج الضـريبــــي
ناق�ش الدكتور �إبراهيم الع�ساف وزير املالية يف مدينة براغ مع
معايل وزير املالية مريو�سالف كالو�سيك العالقات الثنائية بني
و�سبل تطويرها.
البلدين يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية ُ
كما تطرق البحث خ�لال االجتماع �إل��ى الأو��ض��اع االقت�صادية
العاملية خا�صة يف ال��دول الأوروب�ي��ة .عقب ذلك مت التوقيع على
اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على الدخل ،بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية الت�شيك .ووقع االتفاقية من جانب اململكة معايل وزير
املالية الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف ,ومن اجلانب
الت�شيكي معايل وزير املالية مريو�سالف كالو�سيك.
و�أو� �ض��ح وزي��ر املالية الدكتور إ�ب��راه�ي��م الع�ساف يف ت�صريح
�صحفي �أن االتفاقية تعد �إطار ًا قانوني ًا م�ستقر ًا يحدد العالقات
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ال�ضريبية 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 ،م�شريا �إلى �أن االتفاقية تقلل
العبء ال�ضريبي على امل�ستثمرين كما حتقق لهم ال�شفافية يف
املعاملة ال�ضريبية.
ودعا الدكتور الع�ساف رجال الأعمال يف البلدين �إلى اال�ستفادة
مما توفره االتفاقية من مميزات وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة
املزيد من امل�شروعات اال�ستثمارية امل�شرتكة ،و�أ�شار معاليه �إلى
�أن حجم التبادل التجاري بني اململكة وجمهورية الت�شيك بلغ يف
عام 2011م حوايل  1146مليون ريال ,مبينا �أن اتفاقية اليوم هي
الثالثني التي توقعها اململكة مع الدول الأخرى.

المفلح يشارك في المؤتمر السنوي لمركز اللقاءات
والدراسات لقادة اإلدارة الضريبية في بيروت
تلبية ل��دع��وة وزي���ر امل��ال �ي��ة يف
اجل �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ح�ضر
� �س �ع��ادة م��دي��ر ع ��ام امل�صلحة
الأ�ستاذ �إبراهيم املفلح امل�ؤمتر
ال���س�ن��وي واجل�م�ع�ي��ة العمومية
ملركز اللقاءات والدرا�سات لقادة
الإدارة ال�ضريبية ()CREDAF
املنعقد خالل الفرتة  10 -7مايو
2012م يف ب�ي�روت ،وق��د راف��ق
�سعادته يف تلك الزيارة الأ�ستاذ
�سعود امللحم مدير عام العمليات
وال �� �ش ��ؤون ال��دول �ي��ة ,والأ� �س �ت��اذ
�أحمد الطائفي مدير م�شروع النظام الآيل حيث جرى افتتاح امل�ؤمتر
بق�صر رئا�سة جمل�س الوزراء برعاية وزير املالية اللبناين  ,تال ذلك
عقد اجلل�سات والتي متحورت حول �أمتتة الإدارة ال�ضريبية مما
ميكنها من حتديث ذاتها وحت�سني �أدائها يف تقدمي اخلدمات ملكلفيها
�إ�ضافة �إلى تر�شيد �إدارة املوارد الب�شرية واحلد من تكليف الإدارة
والت�شغيل  .وقد ا�ستهلت اجلل�سات مبائدة م�ستديرة حول حتديات
�أمتته الإدارة ال�ضريبية مت من خاللها تبادل اخلربات والتجارب

يف ذل��ك امل �ج��ال .مت ب�ع��د ذل��ك
عقد ور�ش عمل يف جلان فرعية
ملناق�شة مو�ضوعي �إن�شاء نظام
م�ع�ل��وم��ات��ي والآث� � ��ار ال��داخ�ل�ي��ة
واخلارجية للأمتتة .وق��د �أنهى
امل�ؤمتر جل�ساته بجل�سة ختامية
لتحديد العقبات والتحديات التي
ت��واج��ه عمليات الأمت �ت��ة وو�ضع
التو�صيات التي كان من �أبرزها
�ضرورة دع��م وال�ت��زام الإدارات
العليا بتحقيق مفهوم امليكنة
والتعامالت الإلكرتونية واتخاذ
الت�شريعات املالئمة لها و�إعداد احلمالت التوعوية على ال�صعيدين
الداخلي واخل��ارج��ي ل�ل��إدارة ال�ضريبية للم�ساهمة يف احل��د من
مقاومة التغيري .ومقارنة بالتجارب التي مت ا�ستعرا�ضها من خمتلف
الدول امل�شاركة فقد ظهر جليا ب�أن امل�صلحة قد قطعت �شوطا كبريا
يف جم��ال �أمتتة الإدارة من خ�لال حتديث �أنظمتها و�إج��راءات�ه��ا
وتطوير نظام �آيل ميكن الوظائف الرئي�سية ويرتبط ب�شكل مبا�شر مع
نظام �سداد للمدفوعات احلكومية.

المفلح يكرم الموظفين المتقاعدين والمنتقلين للعام 1433هـ

تكــــــرمي اال�ســـتاذ /عبداهلل الـحـــــربـــي
مدير عام فـــرع م�صلحــة الزكـــاة والدخــل بجـــدة

تكـــــــرمي اال�ســـــتاذ /هيثـــــــم الــعبـــــد اللطيـــف
الـمنتقــــــل �إلى وزارة الـــتجـــــــــــارة

كرم الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد املفلح مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل املوظفني املتقاعدين واملنتقلني لعام 1433ه �ـ يوم الثالثاء
1433/6/24هـ مبقر نادي الفرو�سية مبدينة الريا�ض بح�ضور ر�ؤ�ساء
الأجهزة امل�س�ؤلة عن الزكاة ب��دول جمل�س التعاون اخلليج العربية
ومدراء الإدارات واملوظفني املتقاعدين واملنتقلني .و�ألقى �سعادة مدير
عام امل�صلحة كلمة �شكر وثناء على املوظفني املنتقلني واملتقاعدين

على ما قدموه من جهود �أثناء عملهم �أثمرت مب�شاركة زمالئهم
الآخرين عن حتقيق نقلة نوعية يف عمل امل�صلحة وحثهم على التوا�صل
مع امل�صلحة ،كما �ألقى الأ�ستاذ/عبداهلل احلربي مدير عام فرع جدة
كلمة �شكر فيها �إدارة امل�صلحة على التكرمي ،و�أك��د با�سمه و�أ�سماء
املتقاعدين على ا�ستمرار التوا�صل مع امل�صلحة ،ويف نهاية احلفل قدم
مدير عام امل�صلحة الهدايا التذكارية للمتقاعدين واملنتقلني.
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اخبار

مصلحة الزكاة تشارك بمؤتمر معايير التقارير
المالية الدولية بجامعة القصيم
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل مب�ؤمتر معايري التقارير املالية
الدولية التحديات و الفر�ص الذي تنظمه جامعة الق�صيم  -كلية
االقت�صاد والإدارة من الفرتة  11-10جمادى الآخرة 1433هـ
ويقام على هام�ش امل�ؤمتر معر�ض للرعاة و الأجهزة احلكومية
ذات العالقة.
وقد افتتح املعر�ض معايل الأ�ستاذ الدكتور /خالد احلمودي مدير
جامعة الق�صيم نياب ًة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم وقام معاليه ويرافقه
�ضيوف امل�ؤمتر وامل�شاركني بزيارة جناح امل�صلحة ،حيث �شكر
و�أ�شاد بتواجد امل�صلحة يف امل�ؤمتر ،وجهود امل�صلحة يف حتديث
الأنظمة وتطوير �إجراءات العمل ،بهدف تب�سيطها على املكلفني.
هذا وقد مثل امل�صلحة الأ�ستاذ/حممد بن �إبراهيم احل�سن
مدير ع��ام �إدارة الرقابة وامل��راج�ع��ة والأ��س�ت��اذ /من�صور بن
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حممد املحيا مدير عام �إدارة الربامج و املتابعة و الأ�ستاذ/
عبدالعزيز بن �صالح الرتكي مدير عام فرع م�صلحة الزكاة
والدخل بالق�صيم و الأ�ستاذ /يحي بن حممد بن ع�شتل مدير
�إدارة العالقات العامة.
وت�أتي م�شاركة امل�صلحة يف هذه امل�ؤمترات �إميان ًا منها ب�أهمية
التواجد وامل�شاركة يف املنتديات وامل�ؤمترات االقت�صادية لتعزيز
ال�شراكة بينها وبني املكلفني من جانب ،و ن�شر الوعي الزكوي
وال�ضريبي للجمهور عامة وللمكلفني خا�صة من جانب �آخر،
انطالق ًا من ال�شعار الذي تطلقه م�صلحة الزكاة والدخل «زكاتك
ا�ستثمارك  ..الباقي».
ً
وق��د الق��ى جناح امل�صلحة �إق�ب��اال جيدا من ال��زوار ومت توزيع
ملف �إع�لام��ي تعريفي بامل�صلحة ،كما مت الإج��اب��ة على كافة
اال�ستف�سارات التي تتعلق بعمل امل�صلحة.

المفلح يستقبل الرئيس العام لهيئة منظمة
الزكاة الوطنية األندونيسية
ا�ستقبل مدير عام م�صلحة الزكاة و الدخل اال�ستاذ�/إبراهيم
ب��ن حممد املفلح مبكتبه مبدينة ال��ري��ا���ض ي��وم االح��د امل��واف��ق
1433/6/29هـ الدكتور/ديدين حافظ الدين ماتوريدي الرئي�س
ال�ع��ام لهيئة منظمة ال��زك��اة الوطنية و�سكرتري منتدى الزكاة
العاملي باندوني�سيا والوفد املرافق له وتهدف الزيارة الى تعزيز
افق التعاون بني الأجهزة والهيئات املعنية بالزكاة وكذلك تبادل
اخلربات يف جمال حتقيق جباية الزكاة .
وقد �أطلع مدير عام امل�صلحة الوفد الزائر على م�شروع التطوير
والتحديث وا�ستخدام الأنظمة الآلية يف عمل امل�صلحة و�أب��دى
ا�ستعداد امل�صلحة لتقدمي خربتها التي امتدت �إلى �أكرث من �ستني

�سنة يف جمال جباية الزكاة على عرو�ض التجارة وفق ًا للقواعد
ال�شرعية ،وم��ن جانبه عرب الدكتور/ديدين حافظ الدين عن
�شكره على ا�ستقبال الوفد ،وعن ال��دور ال��ذي تقوم به امل�صلحة
لتحقيق �شعرية الزكاة ،و�أ�شار �إلى ن�شاط الهيئة والتي تقوم �إلى
جانب ا�ستالم الزكاة من املزكني ب�صرف الزكاة على امل�ستحقني,
وعر�ض كذلك ن�شاط الهيئة يف جمال م�ساعدة الفقراء ,عقب ذلك
قام الوفد بجولة على مركز املعلومات و�إدارة كبار املكلفني اطلع
من خاللها على �آلية العمل يف امل�صلحة ،ومدى التقدم با�ستخدام
الأنظمة االلكرتونية ,ويف نهاية الزيارة مت تبادل الهدايا التذكارية،
عقب ذلك �أقامت امل�صلحة حفل غداء على �شرف الوفد .

العواجي يلتقي بالموظفين الجدد
افتتح �سعادة نائب املدير العام للعمليات امل�ساندة الأ�ستاذ�/صالح
بن علي العواجي الور�ش التعريفية للموظفني اجلديد ب��الإدارة
العامة بالريا�ض ،يوم ال�سبت املوافق 1433/6/28هـ حيث رحب
باملوظفني اجلدد ومتنى لهم التوفيق يف جمال �أعمالهم.
اجلدير بالذكر ان امللتقى ا�ستمر ملدة ا�سبوعني الأ�سبوع الأول

ملوظفي الإدارة العامة والأ�سبوع الثاين ملوظفي فرع الريا�ض
ويركز على حقوق وواجبات املوظف وفر�ص التدريب واالبتعاث
وح�ضر اللقاء الأ�ستاذ�/سليمان ال�ضحيان مدير ع��ام �إدارة
التطوير والبحوث و الأ�ستاذ/فهد امل�سامح مدير عام �إدارة �شئون
املوظفني والأ�ستاذ/يحيى بن ع�شتل مدير �إدارة العالقات العامة.
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الربيعــة :السعــودية تدشـــن  1000مصنـــع
نمـوذجــي نهـاية 2012
ك�شف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة ال�سعودي،
تد�شني  1000م�صنع منوذجي نهاية العام اجلاري ،لرفع الطاقات
وال�صناعات املحلية وزي��ادة الكوادر العاملة يف امل�صانع الواقعة
داخل املدن ال�صناعية .و�أكد وزير التجارة البدء يف تنفيذ تطوير
 5ماليني مرت مربع للمدينة ال�صناعية الرابعة يف منطقة ع�سفان
�شمال جدة ،التي دخلت يف وقت �سابق مراحل �إعداد الت�صاميم
والدرا�سات ،و�ضخ نحو ملياري ريال يف م�شاريع التطوير والت�أهيل
وبناء حمطات الكهرباء واملياه والإ�سكان ل�صالح املدن ال�صناعية
يف منطقة مكة املكرمة.
و�أ�شار �إلى تخطيط حايل لإن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة رابغ
والبدء يف تنفيذها العام املقبل� ،إ�ضافة �إلى وجود  100م�صنع
حتت التنفيذ يف حمافظة جدة لدعم ال�صناعة الوطنية ،وكذلك
8

تطوير  40مدينة �صناعية يف �شتى املدن واملناطق ال�سعودية.
ويف ال�سياق ذات��ه �أعلن الأم�ير خالد الفي�صل أ�م�ير منطقة مكة
املكرمة خالل امللتقى ال�صناعي اخلام�س عن �إ�ضافة  40مليون
مرت مربع جديدة لل�صناعة يف حمافظة جدة و�ضمها �إلى املدينة
ال�صناعية الثالثة لت�صبح  60مليون مرت مربع ،كما �سيتم العمل
على تطوير البنية التحتية وت�أهيلها على مراحل عدة لتحت�ضن
جمموعة من ال�صناعات ت�سهم يف حتقيق ال��ر ؤ�ي��ة التي ت�ضعها
ال�سعودية يف توظيف الكوادر ورفع الناجت املحلي.
وب�ين وزي��ر التجارة وال�صناعة �أن �أزم��ة الأرا��ض��ي ال�صناعية يف
حمافظة جدة مل تعد موجودة �إطالقا و�أ�صبحت �ضمن التاريخ ،فالآن
م�شاريع التطوير والتو�سع ت�شهد حراكا كبريا وميزانيات �ضخمة
لتقلي�ص جميع املعوقات التي تواجه امل�ستثمرين يف ال�سعودية.

وزيـر العمل :برنامج «نطاقات» وظــف  250ألف
سعودي في عشرة أشهر
ب�ش�أن اجلهود املبذولة لتوطني وتوليد فر�ص العمل اجلديدة يف
القطاع اخلا�ص ال�سعودي ،قال وزير العمل ال�سعودي عادل فقيه� :إن
حزمة من القرارات ال�صارمة تنتظر املوافقة عليها من ِقبل املجل�س
االقت�صادي الأعلى بعد �أن مت رفعها �إليه �أخ�ير ًا ،والتي ي�ؤمل من
خاللها زيادة عدد الوظائف للمواطنني يف القطاع اخلا�ص .و�أكد
يف هذا ال�صدد �أنه ال توجد ا�ستثناءات يف ال�سعودة لهذه ال�شركة
�أو تلك ،وعلى اجلميع االلتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطني.
ل�ج��ور يف القطاع
وب�ش�أن ال��درا��س��ة املتعلقة بو�ضع ح��د �أدن��ى ل� أ
اخلا�ص� ،أكد فقيه �أن هذه الدرا�سة التي �صدر �أمر ملكي بتكليف
وزارة العمل ب�إجرائها بالتن�سيق مع القطاع اخلا�ص ،هي حالي ًا يف
املراحل النهائية ،متوقع ًا �أن يتم الإعالن عن نتائجها خالل ثالثة
�إلى �أربعة �أ�شهر املقبلة على �أكرث تقدير.
وتناول لقاء وزي��ر العمل مع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،ع��ددا من

املوا�ضيع الداخلة يف اخت�صا�صات وزارت��ه واملتعلقة بال�سيا�سات
التي تتبناها لتنظيم �آليات �سوق العمل وو�ضع حد للبطالة عرب
�إيجاد املبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية
من خالل ت�صحيح الو�ضع التناف�سي للعمالة وتطوير �آليات الرقابة
على ال�سوق ومن خالل برنامج نطاقات.
وك�شف فقيه أ�م��ام �أع�ضاء املجل�س �أن برنامج «نطاقات» �أ�سهم
يف توظيف قرابة ربع مليون مواطن من اجلن�سني ( )247121يف
من�ش�آت القطاع اخلا�ص خالل الأ�شهر الع�شرة الأولى منذ �إطالق
الربنامج يف �شهر رجب املا�ضي ،متخطي ًا بذلك �إجمايل ما مت
توظيفه يف القطاع اخلا�ص خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
فيما �أك��د �أن الن�سخة الثانية واملطورة من برنامج «نطاقات» التي
�سيعلن عنها قريب ًا ت�ستهدف التوطني النوعي ،حيث �ستهتم مبعايري
توطني �إ�ضافية مثل معدالت الأجور وم�ستويات التعليم.
9

اخبار

العساف يفتتح الملتقى الخامس لمدراء فروع
ومكاتب وزارة المالية
افتتح معايل وزي��ر املالية الدكتور� /إبراهيم بن عبدالعزيز
الع�ساف يوم الثالثاء املوافق 1433/7/8ه� �ـ بالريا�ض مببنى
ال��دي��وان العام ل�ل��وزارة امللتقى ال��دوري اخلام�س مل��دراء فروع
ومكاتب وزارة املالية والذي ي�ستمر ملدة يومني ت�شارك فيه الوزارة
و اجلهات التابعة لها ملناق�شة كافة الق�ضايا التي تهم عمل هذه
الفروع واملكاتب مع املخت�صني يف تلك اجلهات.
وقد بد أ� احلفل ب�آيات من القر�آن الكرمي ثم القى معايل وزير املالية
كلمه ترحيبيه مب��دراء املاليات ،وحثهم على االهتمام مب�صالح
املواطنني ورفع املالحظات واال�ستف�سارات للوزارة للنظر فيها.
ويف اجلل�سة املخ�ص�صة مل�صلحة الزكاة و الدخل قدم �سعادة
الأ�ستاذ /حممد بن �إبراهيم احل�سن مدير عام �إدارة الرقابة
واملراجعة بعد الرتحيب باحل�ضور �شرح ًا للخدمات التي تقدمها
امل�صلحة للمكلفني من مراجعي �أق�سام الزكاة بفروع و مكاتب
10

وزارة امل��ال�ي��ة ,منها خ��دم��ات الت�سجيل االل �ك�تروين و تد�شني
البوابة االلكرتونية لت�سجيل املكلفني اجل��دد بغر�ض التي�سري
عليهم ,كما تطرق �إلى بع�ض املالحظات على �أداء �أق�سام الزكاة
بفروع ال��وزارة ,ومن ثم قدم الأ�ستاذ /بندر العبيد من مركز
املعلومات(�إدارة تطوير النظم) عر�ض ًا عن البوابة االلكرتونية
للم�صلحة وكيفية الت�سجيل واال�ستف�سار والتوا�صل مع امل�صلحة .
كما �شارك من امل�صلحة ك ًال من الأ�ستاذ /را�شد بن عبد العزيز
العتيق مدير عام �إدارة الفح�ص والربط والأ�ستاذ /حممد عبد
الرحمن العثمان مدير عام �إدارة التح�صيل والأ�ستاذ /حممد
بن �شاهر امل�ستحي مدير عام �إدارة خدمات املكلفني والأ�ستاذ/
يحيى حممد بن ع�شتل مدير �إدارة العالقات العامة ويف نهاية
التقدمي مت الرد على مالحظات وا�ستف�سارات مدراء املاليات,
كما �أخذت �صورة تذكارية للقاء.

غرفة الرياض تستضيف مصلحة الزكاة
للتعريف باألنظمة اآللية
نظمت م�صلحة الزكاة و الدخل وبالتعاون مع الغرفة التجارية
ال�صناعية ب��ال��ري��ا���ض ممثلة مب��رك��ز اال��س�ت�ث�م��ار ي ��وم الأح ��د
1433/6/1هـ املوافق 2012/4/22م امللتقى التعريفي للأنظمة
الآلية و الت�سجيل االلكرتوين يف م�صلحة الزكاة و الدخل .
و�شارك من امل�صلحة كل من �سليمان ال�ضحيان و فواز العتيبي
وخالد ع�سريي وقد ركز اللقاء التعريفي على جوانب عديدة منها:
النظام الآيل وا�ستخدام بوابة �سداد ،ومت خاللها عر�ض �شرائح
تو�ضيحية مل�سار العمل منذ ا�ستالم املعاملة من املكلف �إلى �إغالق
احلالة عن طريق النظام الآيل ،كما مت التطرق �إلى نظام �سداد
وكيفية ا�ستخدامه لت�سديد امل�ستحقات الزكوية وال�ضريبة و�ضرائب
اال�ستقطاع وكذلك نظام ال�سداد املطور الذي �سوف يتم تطبيقه
خ�لال الأ�شهر القليلة القادمة� ،إ�ضافة إ�ل��ى خدمات الت�سجيل
االل�ك�تروين للمكلفني .و �سوف يتم �إيقاف النظام القدمي عند

بد أ� العمل يف بوابة امل�صلحة االلكرتونية ب�صورته الكاملة للفروع
واملاليات وتطبيق النظام الآيل على جميع مكاتب امل�صلحة و�سوف
تكون نقله نوعية للعمل بامل�صلحة ومن مميزات البوابة ا�ستقبال
الطلبات ومنها ا�ستالم ا إلق��رارات و�إ�صدار الربوط وال�شهادات
ب�أنواعها وك�شوف ح�سابات املكلفني وكذلك طلبات ا�سرتداد املبالغ
امل�سددة بالزيادة واالع�ترا���ض والتق�سيط واملعامالت العادية،
و�إي�ضاح عملية الت�سجيل وتقدمي الإق ��رارات ومواعيدها وحث
املكلفني على �ضرورة االلتزام بها تفاديا للغرامات التي قد تقع
على املكلفني ،و�أهميتها من اجلانب الزكوي حيث تعترب ح�صيلة
امل�صلحة من الزكاة من �أهم موارد متويل ال�ضمان االجتماعي.
وق��د تطرق ال�ضحيان إ�ل��ى زي��ادة الإي���رادات بالن�سبة للزكاة و
ال�ضريبة عن ال�سنوات املا�ضية وتوقع منوها يف ال�سنة احلالية وفق ًا
للمعلومات املتوفرة لدى امل�صلحة.
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مؤتمر «يورومني السعودية »2012
ينطلق وسط تأزم االقتصاد األوروبي

يشارك مسؤولون سعوديون ودوليون بمناقشة ملفات اقتصادية محلية وعالمية من خالل تدشين
مؤتمر «يورومني السعودية  ،»2012الذي انطلقت أعماله في العاصمة الرياض ،وسط حضور عدد من
الوزراء الموكلة إليهم مهام إدارة عدد من الوزارات الحكومية في البالد.
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ويف عامه ال�سابع على التوايل ،ي�أتي احلدث الذي ترقبته الأو�ساط
االقت�صادية واملالية يف ال�سعودية يف وقت حا�سم ،حيث تتغري مالمح
اخلارطة ال�سيا�سية يف ظل عودة التقلب االقت�صادي يف �أوروبا ،الذي
ولد املخاوف يف منطقة ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام.
وقال ريت�شارد بانك�س مدير م�ؤمتر «يورومني ال�سعودية»« :رغم �أن
اململكة متلك احتياطيا نقديا كافيا لتعرب به التباط�ؤ االقت�صادي
امل�ؤقت يف منطقة اليورو حاليا ،لكن اخلرباء يعكفون على مراقبة
�سعر النفط بعناية بالغة» ،م�ضيفا« :احلزم التحفيزية الهائلة التي
قدمتها احلكومة و�ضعت ال�سعودية يف موقف ح�سا�س للغاية ،حيث
ي�شري �صندوق النقد الدويل �إلى �أن ال�سعودية بحاجة لأن يكون �سعر
النفط عند حاجز 80دوالر للربميل لتغطية امليزانية املخ�ص�صة
للعام احلايل ،لكن على ال�سعر �أن يرتفع بحلول عام  ،2016ليكون
عند م�ستوى 100دوالر للربميل ل�ضمان تغطية امل�شاريع الطموحة
املزمع تنفيذها».
وقال بانك�س« :يف الوقت احلايل ،يبلغ �إجمايل الناجت املحلي ال�سعودي
 577مليار دوالر يف  ،2011مما ي�ضع البالد يف مكانة متقدمة على
العديد من ال��دول الأوروب�ي��ة مبا فيها ال�سويد ،وبولندا ،وبلجيكا،
والرنويج ،والنم�سا ،لتحل يف املرتبة الع�شرين على م�ستوى العامل».
�شهد م�ؤمتر (يورومني ال�سعودية) م�شاركة نخبة من املتحدثني من
كال القطاعني العام واخلا�ص ،وكان على ر�أ�سهم وزير املالية الدكتور
�إبراهيم الع�ساف ،واملهند�س عادل فقيه وزير العمل ،والدكتور حممد

اجلا�سر وزير االقت�صاد والتخطيط ،والدكتور توفيق الربيعة وزير
التجارة وال�صناعة».
وناق�شت جمموعة من االقت�صاديني واملعنيني بالأعمال واخلرباء
املاليني التوقعات اخلا�صة باالقت�صاد ال�سعودي لعام  2012وما بعده،
وو�ضعت حلقة النقا�ش خطوطا متوازية بني االقت�صادين املحلي
والعاملي ،لتتعرف حتديدا على تلك القطاعات من االقت�صادات
الإقليمية والعاملية التي ميكن �أن متار�س ت�أثريا ملمو�سا «�إيجابيا �أو
�سلبيا» على ال�سعودية.
ومت معاجلة ذلك ب�شكل مبا�شر من خالل التحدي املتمثل يف خلق
م�ستدمي وه��ادف للوظائف ،وبحث �أي�ضا خطة «ناكلت» مع تقييم
انعكا�ساتها الق�صرية وطويلة امل��دى على ال�شباب يف البالد ،ومت
ال�س�ؤال عن نوعية الوظائف التي يرغب ال�شباب ال�سعودي يف خلقها
وكيف ميكن حتقيق ذلك بغري منو اقت�صادي كبري للقطاع اخلا�ص.
كما تناول «يورومني» املبادرات التعليمية التي ازده��رت يف العام
املا�ضي وكيفية ت�أثريها على �سوق العمل ،و�أنظمة العمل ال�سعودية
لقيا�س تناف�سيتها مقابل الأنظمة الإقليمية والعاملية النظرية لها،
وبالإ�ضافة إ�ل��ى ذلك نظر �أي�ضا �إل��ى ال�صورة اخلا�صة با�ستقرار
ومنو االقت�صاد الكلي على املدى املتو�سط ،وما العوامل التي ميكن
�أن ت�سرع التقديرات �أو تخرجها عن م�سارها ،وال�صدمات اخلارجية
التي قد ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة ،وهل �سيظل بنف�س املرونة التي
كان عليها يف املا�ضي.
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الرياض تستضيف االجتماع التاسع
لرؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي
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في إطار تدعيم العمل المشترك والتواصل المستمر بين أجهزة الزكاة بالدول األعضاء في مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ,استضافة الرياض يومي الثالثاء واألربعاء 1433/6/ 25 - 24هـ الموافق
2012/5/ 16 - 15م  ،في فندق الريتز كارلتون بالرياض بالمملكة العربية السعودية االجتماع التاسع
لرؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي.

تر�أ�س �سعادة الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد املفلح مدير عام
م�صلحة الزكاة والدخل ،االجتماع التا�سع لر�ؤ�ساء �أجهزة
الزكاة بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويف م�ستهل اجلل�سة �ألقى
املفلح كلمة ترحيبيه بالوفود و ا�ستعر�ض جتربة م�صلحة الزكاة
والدخل الرائدة على �صعيد الدول الإ�سالمية يف تطبيق نظام
جباية الزكاة ب�شكل �إلزامي على الأن�شطة التجارية.
كما �أطلعهم على م�شاريع التطوير والتحديث التي نفذتها
م�صلحة الزكاة يف جمال الأنظمة� ،أو التنظيم الإداري� ،أو
توظيف تقنية املعلومات يف �أعمالها.
وناق�ش االجتماع عدد ًا من املوا�ضيع املتعلقة ب�أجهزة الزكاة
كالق�ضايا واملو�ضوعات املتعلقة بال�ش�أن الزكوي ،و�صو ًال �إلى
نتائج م�شرتكة تعزز مفهوم التكافل املجتمعي ،وت�سهل يف
جت�سيده واقع ًا ملمو�س ًا عن طريق التوعية بفري�ضة الزكاة،
وتفعيل دورها يف تنمية املجتمع ،والنهو�ض بالربامج وامل�شاريع
اخلا�صة ب�أجهزة الزكاة ،عرب �إعداد وت�أهيل العاملني يف هذا

املجال و الرتكيز على موا�ضيع عدة من �أبرزها خطط التدريب
امل�شرتكة بني دول اخلليج العربي لزيادة كفاءة وجودة �أجهزة
الزكاة والعاملني فيها� ،إ�ضافة �إلى النظر يف كيفية تفعيل و�سائل
الإعالم املتاحة لزيادة وعي اجلمهور ب�أهمية �أداء الزكاة ،و
عر�ض مهام و�إجنازات الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة ،كما عر�ض
جتربة �صندوق الزكاة الإماراتي للخدمات االلكرتونية.
تهدف هذه الإجتماعات الدورية لأجهزة الزكاة بالدول الأع�ضاء
واملقامة حتت مظلة الأمانة العامة باملجل�س �إلى مناق�شة الق�ضايا
واملو�ضوعات املتعلقة بال�ش�أن الزكوي ،و�صو ًال �إلى نتائج م�شرتكة
تعزز مفهوم التكافل املجتمعي وت�سهل يف جت�سيده واقع ًا ملمو�س ًا
عن طريق التوعية بفر�ضية الزكاة وتفعيل دورها يف تنمية
املجتمع والنهو�ض بالربامج وامل�شاريع اخلا�صة ب�أجهزة الزكاة
عرب �إعداد وت�أهيل العاملني يف هذا املجال.
ومت يف هذا الإجتماع الرتكيز على موا�ضيع من �أبرزها خطط
التدريب امل�شرتكة بني الدول الأع�ضاء لزيادة كفاءة وجودة
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�أجهزة الزكاة والعاملني فيها ،كما مت ا�ستعرا�ض جتربة م�صلحة
الزكاة والدخل الرائدة على م�ستوى العامل الإ�سالمي يف جباية
الزكاة وم�شاريع التطوير والتحديث التي نفذتها حتى و�صلت �إلى
امل�ستوى املتقدم �سواء يف جمال الأنظمة� ،أو التنظيم الإداري �أو
توظيف تقنية املعلومات يف �أعمالها ،ف�ض ًال عن ذلك �سينظر
املجتمعون يف كيفية تفعيل و�سائل الإعالم املتاحة لزيادة
وعي اجلمهور ب�أهمية �أداء الزكاة ويف عر�ض مهام و�إجنازات
الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة.
وت�ضمن جدول امل�ؤمتر زيارة ملعايل وزير املالية و زيارة وكالة
وزارة ال�شئون االجتماعية ل�شئون ال�ضمان االجتماعي لالطالع
على الأ�ساليب املطبقة يف �أعمالها ،و يف �صرف �إيرادات الزكاة
التي حت�صلها م�صلحة الزكاة والدخل وحتولها ب�شكل تلقائي
�إلى ح�ساب ال�ضمان االجتماعي لل�صرف على م�ستحقيها و
زيارة مقر الإدارة العامة مل�صلحة الزكاة والدخل لالطالع
16

عن قرب على �إدارات امل�صلحة والتقنيات املطبقة لديها،
كما ت�شمل ن�شاطات الإجتماع جولة لل�ضيوف يف مركز امللك
عبدالعزيز التاريخي.
واختتم م�ساء الأربعاء 2012/5/16م ،االجتماع التا�سع
لر�ؤ�ساء الأجهزة امل�س�ؤولة عن الزكاة بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
وقد تو�صل املجتمعون �إلى العديد من التو�صيات الهامة التي
تعزز العمل يف الأجهزة امل�س�ؤولة عن الزكاة بدول املجل�س من
بينها املوافقة على �إعداد درا�سة عن برنامج دبلوم الزكاة
التي �ستقوم بها هيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون
والتفاهم مع البنك الإ�سالمي للتنمية على متويل الدرا�سة،
وتفوي�ض الأمانة العامة ملجل�س التعاون لتوقيع عقد الدرا�سة
بعد حتويل م�ساهمات الدول يف تكاليف الدرا�سة ،و �إعداد خطة
التدريب امل�شرتكة لثالث �سنوات قادمة ( 2013ــ ،)2015والتي

من �ضمنها برنامج التميز امل�ؤ�س�سي يف �أداء �أجهزة الزكاة،
وبرنامج خطاب الزكاة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
كما اتفق املجتمعون على تفوي�ض جلنة التدريب اخلا�صة ب�أجهزة
الزكاة بدول املجل�س اختيار املو�ضوعات املقرتحة من الأجهزة
مل�سابقة جمل�س التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية يف جمال
الزكاة ،كما فو�ضت اللجنة زيادة موازنة امل�سابقة �آخذين يف
االعتبار رفع قيمة املكاف�أة النقدية وتخ�صي�ص هدايا للفائزين .
وحث املجتمعون �صناديق الزكاة بدول املجل�س على اال�ستفادة
من جتربة �صندوق الزكاة بدولة االمارات العربية املتحدة عن
و�سائل التوا�صل االجتماعي (تويرت ،في�س بوك ،يوتيوب) ،كما
مت االتفاق على تكليف �صندوق الزكاة بدولة الإمارات العربية
املتحدة لإعداد ور�شة عمل على هام�ش الدورة التدريبية (�إدارة
احلمالت الإعالمية والعالقات العامة) التي �ستعقد يف �شهر
�سبتمرب �ضمن برنامج خطة التدريب امل�شرتك للعام احلايل

2012م ،كما مت االتفاق على تكليف �صندوق الزكاة مبملكة
البحرين ب�إعداد خطة تنفيذية ملقرتحه اخلا�ص باال�ستفادة
من برامج التوا�صل االجتماعي بتخ�صي�ص يوم �إعالمي للزكاة
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
و�أ�شاد املجتمعون بالعر�ض املقدم من م�صلحة الزكاة باململكة
العربية ال�سعودية حول جتربتها يف حت�صيل الزكاة خا�صة ما
يتعلق باملبادئ الأ�سا�سية يف تطوير االعمال ،والرقم املميز
والربط الذاتي ،وتقنيات نظم املعلومات (الأهداف واملهام)،
وم�شروع تهيئة وتطوير النظام االيل ال�شامل ،واخلدمات الذاتية
والتعامالت االلكرتونية.
كما اطلع الر�ؤ�ساء على ورقة العمل املقدمة من بيت الزكاة
بدولة الكويت اخلا�صة بامل�ؤمتر العاملي التا�سع للزكاة عن (دور
م�ؤ�س�سات الزكاة يف ادارة وتطوير امل�شاريع ال�صغرية) ،واملقرر
عقده يف الن�صف الثاين من �شهر نوفمرب 2012م.
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على هامش اجتماع رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

وزير المالية يستقبل رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي
ا�ستقبل معايل الدكتور� /إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف وزير
املالية يوم الثالثاء 1433/6/24هـ مبكتبه مبدينة الريا�ض ر�ؤ�ساء
الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة ب��دول جمل�س التعاون ب��دول اخلليج
العربي .وقد رحب الوزير الع�ساف بال�ضيوف و�أثنى على االجتماعات
الدورية لأجهزة الزكاة بالدول الأع�ضاء ،كما قدم ر�ؤ�ساء �أجهزة
الزكاة يف دول جمل�س التعاون اخلليجية �شكرهم ملعايل وزير املالية

على ا�ست�ضافة م�صلحة الزكاة والدخل لالجتماع التا�سع لر�ؤ�ساء
الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة ب��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية وعلى كرم اال�ستقبال وح�سن ال�ضيافة يف بلدهم الثاين
اململكة العربية ال�سعودية ،ورافق الوفد مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل الأ�ستاذ�/إبراهيم بن حممد املفلح ونائب املدير العام
للعمليات امل�ساندة الأ�ستاذ�/صالح بن علي العواجي الغامدي.

رؤساء األجهزة المسئولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون
الخليجي يـزورون المتحف الوطني
قام ر�ؤ�ساء �أجهزة الزكاة بدول جمل�س التعاون اخلليجي واملرافقني
بزيارة للمتحف الوطني بالريا�ض ،حيث مت �إطالعهم على �أق�سام
املتحف التي تربز اجلانب احل�ضاري والثقايف والتاريخي للمملكة
18

العربية ال�سعودية ،حيث �أعرب ر�ؤ�ساء الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة
بدول جمل�س التعاون عن �سعادتهم بهذه الزيارة و�إطالعهم على
النه�ضة احل�ضارية للمملكة العربية ال�سعودية.

على هامش اجتماع رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض

العقــال يستقبل رؤســـاء أجهزة الزكـــاة
بدول مجلس التعاون الخليجي
ا�ستقبل ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ /حممد ع��ب��داهلل العقال وك��ي��ل وزارة
ال�����ش���ؤون االجتماعية لل�ضمان االجتماعي ،مبكتبة ي��وم الأرب��ع��اء
املوافق 1433/6/25ه��ـ ر�ؤ�ساء �أجهزة الزكاة بدول جمل�س التعاون
اخلليجي ورحب بهم يف اململكة وقد اطلع الوفد على الآليات املطبقة

من �صرف �إي��رادات الزكاة التي حت�صلها م�صلحة الزكاة والدخل
وحتويلها ب�شكل تلقائي �إلى ح�ساب ال�ضمان االجتماعي لل�صرف على
م�ستحقيها عرب �صرافات البنوك ورافق الوفد �سعادة الأ�ستاذ� /صالح
بن على العواجي نائب املدير العام للعمليات امل�ساندة بامل�صلحة .

المجتمعون يكـرمون
األستاذ  /عقـل منــاور الضــميري
ك��رم ر�ؤ���س��اء أ�ج��ه��زة ال��زك��اة ب��دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
الأ���س��ت��اذ/ع��ق��ل م��ن��اور ال�ضمريي م��ن الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ممثل الأمانة العامة على
جهوده املباركة يف الإع��داد والتنظيم للدورات الثمان ال�سابقة

الجتماعات ر�ؤ�ساء الأجهزة امل�سئولة عن الزكاة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية قبل �إحالته للتقاعد حيث مت تبادل
الهدايا التذكارية والدروع التكرميية و متنى احلا�ضرون للأ�ستاذ
عقل التوفيق وال�سداد.
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سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون اإليرادات:

 94مليارا إيرادات الدولة من «سداد»
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كشف المهندس سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون اإليرادات ،أن إيرادات الدولة التي تم استيفاؤها
عبر نظام سداد منذ بداية إطالق المشروع عام  2005حتى  2012/4/21بلغت  94مليار ريال ،وبحجم عمليات
منفذة بلغ  68مليون عملية .ويعد نظام «سداد» من المشاريع الجبارة والمميزة التي تبنتها وزارة المالية
بالتعاون مع مؤسسة النقد ،والذي أسهم بدوره في تسهيل سداد المواطنين خدمات ورسوم الجهات
الحكومية ،دون أن يتطلب منهم عناء الحضور إلى مقار البنوك ،األمر الذي خفف من حدة االزدحامات داخل
تلك المقار ،وس ّرع من عملية تحصيل اإليرادات الحكومية ،والتي كانت الهاجس الكبير لدى الوزارة خالل
األعوام الماضية .وأشار الحمدان إلى أن وزارة المالية بصدد إنشاء مركز مساعدة لتقديم الدعم الفني
للجهات المرتبطة والتي سترتبط بنظام سداد ،وكذلك البحث عن البدائل المتاحة والممكنة لضمان
استمرار عمليات تحصيل إيرادات الدولة في حالة توقف نظام سداد عن العمل ألي أسباب .وأوضح أن
متوسط عدد المستفيدين من خدمات التسديد اآللي عبر نظام «سداد» للخدمات الحكومية يبلغ نحو 120
ألف مستفيد يومي ًا من مواطنين ومقيمين وشركات .في مايلي مزيد من التفاصيل:

•ك�شف املهند�س �سعد احل��م��دان ،وكيل وزارة املالية ل�ش�ؤون
الإي���رادات� ،أن �إي��رادات الدولة التي مت ا�ستيفا�ؤها عرب نظام
«�سداد» منذ بداية �إطالق امل�شروع عام  2005حتى 2012/4/21
بلغت  94مليار ريال ،وبحجم عمليات منفذة بلغ  68مليون عملية.
•ويعد نظام «�سداد» من امل�شاريع اجلبارة واملميزة التي تبنتها
وزارة املالية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة النقد ،والذي �أ�سهم بدوره
يف ت�سهيل �سداد املواطنني خدمات ور�سوم اجلهات احلكومية،
دون �أن يتطلب منهم عناء احل�ضور �إلى مقرات البنوك ،الأمر
الذي خفف من حدة االزدحام داخل تلك املقرات ،و�س َّرع عملية
حت�صيل الإيرادات احلكومية ،التي كانت الهاج�س الأكرب لدى
الوزارة خالل الأعوام املا�ضية.
•و�أ���ش��ار احل��م��دان �إل��ى �أن وزارة املالية ب�صدد �إن�شاء مركز
م�ساعدة ،لتقدمي الدعم الفني للجهات املرتبطة التي �سرتتبط
بنظام «�سداد» ،وكذلك البحث عن البدائل املتاحة واملمكنة،
ل�ضمان ا�ستمرار عمليات حت�صيل �إيرادات الدولة يف حال توقف
نظام «�سداد» عن العمل لأية �أ�سباب.
•و�أو�ضح وكيل وزارة املالية ل�ش�ؤون الإي��رادات �أن متو�سط عدد
امل�ستفيدين من خدمات الت�سديد الآيل عرب نظام «�سداد»
للخدمات احلكومية يبلغ نحو � 120أل��ف م�ستفيد يومي ًا من
مواطنني ومقيمني و�شركات ،مبين ًا �أن و�صول هذا امل�شروع �إلى
هذه الأرقام القيا�سية مت بعد االنتهاء من ربط ما يزيد على 35
جهة حكومية� ،إ�ضافة �إلى قطاعات وزارة الداخلية (اجلوازات
واملرور والأحوال املدنية).
•كما لفت احلمدان خالل حديثه �أن ربط اجلهات احلكومية بنظام
«�سداد» �أدى �إلى الت�سهيل على جميع امل�ستفيدين من خدمات تلك
اجلهات ب�سرعة ح�صولهم على اخلدمات التي يرغبونها ،كما
مكنهم من �سداد اقيام اخلدمات احلكومية لدى جميع البنوك
العاملة يف ال�سعودية ،وعرب جميع قنواتها امل�صرفية من �أجهزة
ال�صراف الآيل ،والهاتف امل�صريف ،والإنرتنت ،وفروع البنوك
التي بلغت �أكرث من � 10آالف قناة بنكية.

•و�أ���ض��اف« :اتيح الت�سديد على م��دار � 24ساعة ،وط��وال أ�ي��ام
الأ�سبوع والإجازات الر�سمية للدولة ،ودون �إ�ضافة تكاليف على
امل�ستفيدين لقاء �سداد هذه الإيرادات �أو احلاجة �إلى مراجعة
اجلهات احلكومية لغر�ض الت�سديد».
•و�أفاد وكيل وزارة املالية ل�ش�ؤون الإي��رادات� ،أن الوزارة ممثلة
يف وكالة �ش�ؤون الإي���رادات تعمل على حتديث وتطوير �آليات
ا�ستيفاء �إيرادات الدولة ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
كافة مبا فيها �إدارة «�سداد» يف م�ؤ�س�سة النقد ،وذلك ب�إ�ضافة
قنوات بنكية جديدة لل�سداد ،كال�سداد عن طريق نقاط البيع
�أو تفعيل خدمات اال�سرتجاع الآيل للمدفوعات التي مل ي�ستفد
�أ�صحابها من اخلدمة.
•وق��ال احلمدان« :وزارة املالية ت�سعى إ�ل��ى ربط بقية اجلهات
احلكومية التي مل يتم ربطها بنظام «�سداد» ،بحيث يتم حت�صيل
�إيرادات الدولة عن طريق هذا النظام� ،إنفاذا لأحكام مواد نظام
�إيرادات الدولة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )68/وتاريخ

إيــــرادات الدولــة الـتي تم
استيفاؤها عبر نظام «سداد»
من  2005حتى  2012/4/21بلغت
 94مليـــــار ريــال.
عدد المستفيدين من خدمات
«ســداد» يبــلغ نحــو  120ألــف
مستفيد يومي ًا.
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حوار
1431/11/18ه���ـ والالئحة التنفيذية لنظام �إي��رادات الدولة
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )860وتاريخ 1432/3/13هـ».
•وعرب وكيل وزارة املالية عن �سعادته بالدعم الكبري واملتابعة
الدقيقة التي يلقاها هذا امل�شروع من ِق َبل وزير املالية الدكتور
�إبراهيم الع�ساف ،مبين ًا �أنه يويل �أهمية ال�ستيفاء كافة �إيرادات
الدولة عن طريق هذا النظام الذي و�صفه ب�أنه يعد من �أهم
الركائز الأ�سا�سية للخدمات االلكرتونية التي تقدمها وزارة
املالية واجلهات احلكومية.
•و�أ�ضاف �أن جناح امل�شروع يف الأ�سا�س هو نتاج عمل م�شرتك بني
وزارة املالية وم�ؤ�س�سة النقد (�إدارة �سداد) واجلهات احلكومية
املرتبطة بهذا النظام.
•وكان املهند�س �سعد احلمدان قد �أكد يف وقت �سابق �أن حجم
الإيرادات املح�صلة من م�شروع نظام «�سداد» منذ بداية عمله
حتى ت�شرين الثاين (نوفمرب)  2011بلغت  70مليار ري��ال،
وبحجم عمليات منفذة بلغ  52مليون عملية.
•وقال احلمدان �إن و�صول امل�شروع �إلى هذه الأرقام القيا�سية مت
بعد االنتهاء من ربط اجلهات احلكومية امل�ستهدفة ،والتي تزيد
على  40جهة حكومية� ،إ�ضافة �إلى ربط قطاعات وزارة الداخلية
(اجلوازات ،املرور ،الأحوال املدنية).
•و�أو�ضح وكيل وزارة املالية ل�ش�ؤون الإي��رادات �أنه بات ب�إمكان
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امل�ستفيدين �سداد �أقيام اخلدمات احلكومية التي مت ربطها
بنظام «�سداد» لدى جميع البنوك العاملة يف ال�سعودية ،وعرب
جميع قنواتها امل�صرفية من �أجهزة ال�صراف الآيل ،والهاتف
امل�صريف ،والإنرتنت� ،إلى جانب فروع البنوك التي بلغت �أكرث
من ع�شرة �آالف قناة بنكية ،أو�ف��اد احلمدان يف حينها ب�أن
وزارة املالية ممثلة يف وكالة ال��وزارة ل�ش�ؤون الإي��رادات ت�سعى
�إلى �إدراج املزيد من اخلدمات �ضمن نظام «�سداد» ،مبين ًا �أن
النظام �أتاح �إمكانية ا�سرتجاع املبالغ التي مت �سدادها للخدمات
التي مل يتم اال�ستفادة منها يف قطاعات (املرور ،واجلوازات)،
و�أن��ه يجري العمل حالي ًا مع بقية اجلهات احلكومية لإج��راء
التجارب ،بهدف �إ�ضافة هذه اخلدمة.

نجاح المشروع هو نتاج عمل
مشــترك بين وزارة المـاليــــة
ومؤسسة النقد «إدارة سداد».

•و�أفاد احلمدان ب�أن وزارة املالية ال ت�ألو جهد ًا يف �سبيل تب�سيط
و�شرح �آلية �سداد م�ستحقات اجلهات احلكومية للم�ستفيدين
عرب نظام «�سداد» ،من خالل �شرح مب�سط خلطوات ال�سداد
عرب القنوات االلكرتونية عن طريق موقع الوزارة االلكرتوين �أو
الكتيبات �أو الربو�شورات �أو اللوحات الإر�شادية املتوافرة بجانب
�أجهزة ال�صراف الآيل يف جميع البنوك ويف �صاالت املراجعني
يف اجلهات احلكومية ،م�شري ًا �إلى �أنه ب�إمكان امل�ستفيدين الذين
واجهتهم �صعوبات �أثناء عملية ال�سداد مراجعة اجلهة احلكومية
مقدمة اخلدمة ،لتذليل �أية �صعوبات.
يذكر �أن م�شروع نظام «�سداد» انطلق عام 1426هـ من خالل الربط
مع �أول جهة حكومية وهي «�أمانة منطقة الريا�ض» ،فيما �أظهرت
�إح�صائيات العام املا�ضي �أن �إجمايل عدد العمليات املنفذة عرب
«�سداد» حتى نهاية �شهر جمادى الأولى لعام 1431هـ بلغ �أكرث من
�سبعة ماليني عملية ،وحجم املبالغ املح�صلة عرب النظام �أكرث من
 15مليار ريال ،مبتو�سط عدد عمليات ت�سديد يومي بلغ نحو 95
�ألف عملية ،ما يعني عملية ت�سديد واحدة لكل ثانية.
وتوقعت وزارة املالية يف حينها �أن تت�ضاعف هذه الأرقام والن�سب
بعد حتويل جميع عمليات التح�صيل يف اجلهات احلكومية �إلى
ن��ظ��ام ���س��داد ،وق��ي��ام تلك اجل��ه��ات على ب��رجم��ة ت�سديد جميع

تسعى وزارة المالية إلى ربط
بقية الجهات الحكومية التي
لم يتم ربطها بنظام «سداد».
�إيراداتها وربط جميع فروعها من خالل هذا النظام.
وتنفذ وزارة املالية ه��ذا امل�شروع يف �إط��ار برنامج التعامالت
االلكرتونية احلكومية ،ال��ذي يهدف �إل��ى تطوير وت�سريع �آلية
ت�سديد ر���س��وم اخل��دم��ات احلكومية للم�ستفيدين ع��ن طريق
جميع البنوك املحلية مبختلف قنواتها االلكرتونية ،مثل �أجهزة
ال�صراف الآيل ،والهاتف امل�صريف ،والإنرتنت ،وذلك عن طريق
رب��ط اجلهات احلكومية مع نظام «���س��داد» للمدفوعات التابع
مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ً
�إ���ض��اف��ة �إل���ى ت��وف�ير خ��دم��ة الإ���ش��ع��ار ال��ك�ترون��ي��ا ب��ت��واري��خ جتديد
اخلدمات كالرخ�ص ،والإقامات ،مع �إمكانية ت�سديد ر�سوم هذه
اخلدمات مقدم ًا قبل موعد اال�ستحقاق.
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تحت المجهر

المشروعات الصغيرة
وأثرها في القضاء على البطالة
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تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على اهتمام
كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية ،والباحثين في ظل
التغيرات والتحوالت االقتصادية العالمية ،وذلك بسبب دورها المحوري في اإلنتاج والتشغيل وإدرار
الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة على دورها في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية.
وت�شكل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة اليوم حم��ور اهتمام
ال�سيا�سات ال�صناعية الهادفة �إلى تخفي�ض معدالت البطالة يف
الدول النامية والدول املتقدمة �صناعيا.
وميكن �إيجاز �أهم الظواهر الإيجابية التي تقرتن بقطاع الأعمال
ال�صغرية فيما يلي:
1.1تتم ّيز هذه امل�شروعات باالنت�شار اجلغرايف مما ي�ساعد على
تقليل التفاوتات الإقليمية ،وحتقيق التنمية املكانية املتوازنة،
وخ��دم��ة الأ���س��واق امل��ح��دودة التي ال تغرى املن�ش�آت الكبرية
ّ
بالتوطن بالقرب منها �أو بالتعامل معها.
2.2توفر هذه امل�شروعات �سلع ًا وخدمات لفئات املجتمع ذات الدخل
املحدود والتي ت�سعى للح�صول عليها ب�أ�سعار رخي�صة ن�سبي ًا
تتفق مع قدراتها ال�شرائية.
3.3حتافظ على الأع��م��ال الرتاثية (حرفية/يدوية) التي متثل
�أهمية ق�صوي لالقت�صاد وتنمية ه��ذه امل�شروعات احلرفية
التقليدية ال�صغرية يفتح االبواب لت�شغيل ال�شبا 
ب.
4.4ميكن �أن تكون م�صدر ًا للتجديد واالبتكار وت�سهم يف خلق كوادر
�إدارية وفنية ميكنها االنتقال للعمل يف امل�شروعات الكبرية.
�5.5إنها وعاء للتكوين الر�أ�سمايل من حيث امت�صا�صها للمدخرات

الفائ�ضة والعاطلة ف�ض ًال عن �أنها توفر فر�ص ًا ا�ستثمارية
لأ�صحاب املدخرات ال�صغرية.
دور الصناعات الصغيرة في مواجهة
مشكلة البطالة

ت�ستخدم ال�صناعات ال�صغرية فنون ًا �إنتاجية ب�سيطة ن�سبي ًا تتم ّيز
بارتفاع كثافة العمل ،وهي تعمل على خلق فر�ص عمل متت�ص جزء ًا
من البطالة وتعمل يف ذات الوقت على احلد من الطلب املتزايد
على الوظائف احلكومية؛ مما ي�ساعد الدول التي تعانى من وفرة
العمل ون��درة ر�أ���س املال على مواجهة م�شكلة البطالة دون تك ّبد
تكاليف ر�أ�سمالية عالية ،وتوفر هذه امل�شروعات فر�ص ًا عديدة
للعمل لبع�ض الفئات ،وب�صفة خا�صة الإناث وال�شباب .وقد فطنت
ال��دول املتقدمة �إل��ى �أهمية ال�صناعات ال�صغرية فقد �أ�صبحت
ال�صناعات ال�صغرية اليابانية ت�ستوعب حوايل  % 84من العمالة
اليابانية ال�صناعية وت�ساهم بحوايل  %52من �إجمايل قيمة الإنتاج
ال�صناعي الياباين ،و�أن امل�شاريع ال�صغرية ت�ستوعب  %70من قوة
العمل الأمريكية .ويف درا�سة عن دول االحت��اد الأورب��ي يف عام
 ،1998تبني �أن ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة توفر حوايل % 70
من فر�ص العمل بدول االحتاد.
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محطات

مينـــاء جــدة اإلســـالمي
إطالق أول خدمة لمتابعة البضائع إلكترونيا

دشنت بوابة البحر األحمر في ميناء جدة اإلسالمي المرحلة التجريبية ألول خدمة إلكترونية في
السعودية تسمح للتجار والمخلصين الجمركيين بمتابعة الحاويات منذ وصولها إلى الميناء
وحتى مرحلة التسليم إلكترونيا.
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و�أكد املهند�س حممد ال�سيف املتحدث الر�سمي ملحطة بوابة البحر
الأحمر �أنه �سيتم �إطالق �أول خدمة �إلكرتونية على م�ستوى اململكة
ليت�سنى لأ�صحاب الب�ضائع من التجار واملخل�صني اجلمركيني
متابعة ب�ضائعهم مبراحلها املختلفة خالل ال�شهر القادم ,وذلك
�ضمن خدمة العمالء التي تقدمها حمطة بوابة البحر الأحمر،
م�شريا �إلى �أن اخلدمة الإلكرتونية يف مرحلتها التجريبية حاليا.
وبني ال�سيف �أن حمطة بوابة البحر الأحمر تعتزم تفعيل نظام
مواعيد التحميل وت�سليم احلاويات عن طريق الر�سائل الن�صية ،ما
ي�ؤدي �إلى تخفيف االزدحام « ,»SMS Systemم�ؤكدا �أن حمطة
بوابة البحر الأحمر هي �أحدث حمطة حاويات يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعترب �ضمن ثالث حمطات يف ميناء جدة الإ�سالمي,
حيث مت �إن�شاء امل�شروع على م�ساحة ن�صف مليون مرت مربع من
خ�لال الرتكيز على الهند�سة القيمية و�أح���دث �أج��ه��زة مناولة
احلاويات امل�ستخدمة يف املوانئ العاملية.
كما مت توظيف �أح��دث التقنيات املعلوماتية ل�ضمان �سرعة
ودقة الإجناز واملناولة ,مو�ضحا �أنه مت �إن�شاء املحطة بتمويل
�إ�سالمي من قبل القطاع اخلا�ص متا�شيا مع ر�ؤية حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ب�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف عجلة تنمية
اقت�صاد ال�سعودية.
و�أ�شار �إلى �أن �أهداف امل�شروع تتلخ�ص يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية
مليناء جدة الإ�سالمي مبا يعادل  45يف املائة لت�صل �إل��ى �سبعة
ماليني حاوية قيا�سية ،ليناف�س بذلك املوانئ العاملية� ،إ�ضافة �إلى

متكينه من ا�ستقبال اجليل اجلديد من �سفن احلاويات العمالقة
والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على �إدارة وت�شغيل
املحطة .و�أو�ضح �أن املوانئ ال�سعودية ت�شهد منوا فاق التوقعات يف
احلاويات ال��واردة للموانئ بن�سبة  30يف املائة ,وعلى الرغم من
هذه الزيادة غري املتوقعة مت مناولة احلاويات يف �أوقات قيا�سية
منذ بداية العام وحتى الآن.
و�أ�ضاف« :نظرا للنمو املتزايد ولتفادي تكد�س احلاويات قامت
�شركة بوابة البحر الأحمر با�ستثمارات عديدة يف  2012تركزت
يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية ل�ساحات الفح�ص اجلمركي ,وزيادة
الطاقة اال�ستيعابية للحاويات الفارغة ,والزيادة يف معدات املناولة
ما �سينعك�س �إيجابيا على العمليات وت�سريع وترية التفريغ ,كما �أنه
مت تفعيل خدمة الإ�شعاع داخل املحطة ليتم ت�سريع وترية الفح�ص
اجلمركي» .وا�ستدرك ال�سيف« :مع ال�ضغط املتزايد يف منو حركة
امل��وان��ئ مل تغفل املحطة عن اال�ستمرار يف البحث وا�ستقطاب
وتدريب الكوادر ال�سعودية».
يذكر �أن حمطة بوابة البحر الأح��م��ر للحاويات يف ميناء جدة
الإ���س�لام��ي حققت م��ع��دالت مناولة قيا�سية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط بقدرتها على مناولة  319حاوية يف ال�ساعة ،ويعترب معدال
قيا�سيا على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،حيث �إنها الوجهة الأولى
للجيل اجلديد من ال�سفن العمالقة يف منطقة البحر الأحمر،
ون��اول��ت خ�لال العام املا�ضي �أك�ثر من مليون حاوية رفعت من
الطاقة اال�ستيعابية مليناء جدة الإ�سالمي.
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استثمار

السعودية تخطط إلنتاج  %50من الكهرباء
بمصادر الطاقة المتجددة
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أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ،أن توجه المملكة للطاقة المتجددة
يأتي بهدف التوفير في استخدام النفط ،مبينا أن المملكة تدعم هذا التوجه برؤية واضحة من
قبل الحكومة ،فيما أشار نائب رئيس مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور
خالد بن محمد السليمان ،إلى أن المملكة تتحرك إلنتاج  %50من الكهرباء بواسطة الطاقة
المتجددة بحلول .2030
و�أو�ضح الربيعة ،يف اجلل�سة اخلتامية لفعاليات «لقاء ال�صناعيني
الرابع» ال��ذي تنظمه غرفة ال�شرقية مبقرها الرئي�سي بالدمام
حتت عنوان الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة� ،أن مو�ضع اللقاء
يعد من �أهم املوا�ضيع املرتبطة بال�صناعة فله دور كبري يف جدوى
امل�شاريع ال�صناعية ،كما �أن الطلب املتزايد على الطاقة �أوجد
فر�ص ًا متعددة لال�ستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة.
خلق فرص صناعية كبيرة
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ال��دول��ة �أول���ت اهتماما بالغ ًا يف تطوير الطاقة
املتجددة ،وذلك بت�أ�سي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
ومدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة ،حيث تكمن �أهمية

هذا التوجه يف اال�ستغالل الأمثل للبرتول وذلك با�ستخدام الطاقة
املتجددة ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك �سوف ي�ساعد على تنمية ال�صناعة
ب�شكل كبري ،حيث �إن �إنتاج الطاقة املتجددة يعتمد على م�صاريف
ر�أ�س مالية كبرية ولكن تكلفة الت�شغيل قليلة جدا وهذا يتنا�سب
جدا مع اقت�صاديات اململكة وكذلك كون �أن هناك م�صاريف ر�أ�س
مالية «� »capexسي�ساعد على خلق فر�ص �صناعية كبرية يف
هذا املجال.
وفيما يتعلق باال�ستخدام الأمثل للطاقة قال�« :إن الوزارة ،وبالتعاون
مع هيئة املوا�صفات واملقايي�س ووزارة املياه والكهرباء تعمل على
موا�صفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية ت�ساعد على
تقليل ا�ستهالك الطاقة ب�شكل كبري ،كما �أننا ن�سعى لإ�صدار
املوا�صفات اجلديدة يف هذا املجال قريبا».
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مملكة طاقة مستدامة
من ناحيته� ،أكد نائب رئي�س مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة الدكتور خالد بن حممد ال�سليمان� ،أن اململكة تهدف
من وراء توليد الطاقة النووية واملتجددة لتحويل اململكة من
مملكة طاقة �إلى مملكة طاقة م�ستدامة ،لتوليد كميات كبرية من
الطاقة ،بهدف تعظيم العائد على اململكة من خالل توفري البرتول
امل�ستخدم يف توفري الطاقة بالطرق التقليدية.
و�أ�ضاف�« :إن قطاع الطاقة املتجددة يعتمد على التقنية وهو ما
ي�ستدعي توفريها وتطويرها ،وقال �إن اال�ستثمارات يف قطاع توليد
الطاقة املتجددة يتطلب مبالغ �ضخمة ،مبين ًا �أن الهدف الأ�سا�س
هو تقليل االعتماد على النفط ،ف�إذا ما ا�ستطعنا توفري كميات من
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النفط فذلك �سوف يعظم العائد من الطاقات اجلديدة ،ويجعلها
متنام ،و�سوف
جمدية اقت�صاديا ،فنحن أ�م��ام قطاع اقت�صادي ٍ
يعلن عن معاملها يف امل�ستقبل».
ففي عام  2032 - 2030نتوقع توفري  54جيجاواط من الكهرباء
عن طرق الطاقة املتجددة ،حيث تولد الطاقة ال�شم�سية  ،%41حيث
�إن  %30من الطاقة الكهربائية حينها �ستدخل ال�شبكة عن طريق
الطاقة املتجددة ،الفتا �إلى �إمكانية زيادة من خالل زيادة املزيد
من ا�ستخدام التقنية .وقال �إن الطاقة املتجددة �سوف توفر 685
�ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول  ،2030وذكر �أن �سعة الطاقة
باململكة �ستكون  %36من ال�سعة يف العامل ،ولفت �إلى �إمكانية توطني
 %80من ا�ستثمارات الطاقة املتجددة يف غ�ضون  20عام ًا.
وذكر �أن هيئة الكهرباء والإنتاج املزدوج تتوقع �أن ي�صل ا�ستهالك

اململكة من الطاقة الكهربائية بحلول  2030حوايل  121جيجاواط،
ما يعني �أن هناك فجوة تقدر بـ 60جيجاواط نحتاج �إدخالها من
خالل الطاقة املتجددة ،م�ؤكدا �إمكانية زيادة االعتماد على الطاقة
املتجددة ،دون اال�ستغناء عن م�صادر الطاقة التقليدية الأخرى.
تطلعات القطاع الصناعي
من جهته ،قال رئي�س الغرفة عبدالرحمن بن را�شد الرا�شد،
«�إن عقد الغرفة للن�سخة الرابعة من لقاء ال�صناعيني ،ي�شري
�إل��ى اهتمام وا�ضح بق�ضايا ال�صناعيني ،وحر�ص على تبني
تطلعات القطاع ال�صناعي وطموحاته التي يعك�س نوعها
ون�ضجها مدى تقدم املجتمع ومنوه وت�صاعد �إمكاناته وقدراته

وا�ستعداداته يف مواجهة التحديات امل�ستقبلية ،م�شريا �إلى
اجلهود الكبرية التي بذلها �أع�ضاء اللجنة ال�صناعية بالغرفة
ال�شرقية ،يف الإعداد والتنظيم».
و�أ�شار ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة �سلمان بن حممد اجل�شي ،رئي�س
جلنة ال�صناعيني بالغرفة �إلى �أن لقاء ال�صناعيني ميثل �سل�سلة
من اللقاءات التي تتم يف �إطار ر�ؤية ا�سرتاتيجية ت�سعى �إلى رفع
م�ساهمة قطاعنا ال�صناعي يف منظومة االقت�صاد الوطني ،الأمر
الذي ندرك �أنه ي�صب يف اجلانب التنموي ،بقدر ما يعني تطوير
م�ستويات اجل��ودة ،ويعني يف الوقت نف�سه تطوير ثقافة �صناعية
تعنى بامل�ستجدات التي من �ش�أن فهمها والعمل عليها �أن ي�ؤدي �إلى
تطوير وتنمية من�ش�آتنا االقت�صادية ،مبا فيها من�ش�آتنا ال�صغرية
واملتو�سطة على نحو خا�ص.
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المملكـة الثانيـة عالميـا
بإنتـاج  1.07مليون طن

تحتل السعودية المركز الثاني عالمي ًا في إنتاج التمور بـ  1.07مليون طن سنوي ًا  ،فيما
تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل  172ألف هكتار بمعدل  6.2طن للهكتار الواحد،
وتقدر قيمة التمور التي تباع في المدينة المنورة بمليار وربع المليار ريال سنويا.
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�أو�ضح رئي�س فريق البحث العلمي التابع جلامعة امللك �سعود
للعلوم والتقنية الدكتور �أحمد العبد اهلل خالل اللقاء الذي نظمته
غرفة املدينة حول «م�شروع ت�سويق التمور الوطنية يف اململكة..
وامل�شكالت و احللول» �أن التمور كثمرة و�صناعة تعاين م�شكالت
هيكلية وفنية و�سلوكية �إال �أن الهيكلية تعترب القا�سم امل�شرتك
لكل مواقع �إنتاج التمور يف اململكة و�أبرزها نق�ص املعلومات عن
اخلامات الت�سويقية وانخفا�ض الطلب على التمور وعدم كفاية
امل�صانع وحم��دودي��ة املوا�صفات ف�ض ًال عن امل�شكالت املتعلقة
مبا�شرة بالت�سويق مثل وجود قوة �شرائية غري وطنية م�سيطرة
على ال�سوق واالحتكار والتحكم يف الكميات والأ�سعار� ،إ�ضافة �إلى
م�شكالت النقل والتخزين والتعبئة و�ضعف املعرفة والت�سويق ب�شكل
عام كم�شكالت �سلوكية وفنية .وقال �إن التمور كرثوة اقت�صادية
حتتاج �إلى درا�سات مف�صلة لكافة جوانبها اللوج�ستية وغريها
انطالق ًا من الرتبة التي متثل املزرعة والنخلة واملزارعني والعمالة
والت�سويق والت�صدير ،بح�سب ال�شرق ال�سعودية.
و�أ�ضاف �أن مهمة الفريق تتلخ�ص يف جزئية واحدة هي درا�سة
م�شكالت الت�سويق ،مبينا �أن اململكة رغ��م متركزها عاملي ًا يف
املرتبة الثانية من حيث الإنتاج �إال �أن �صادراتها من هذه ال�سلعة
ال تتجاوز  . %5و�أفاد �أن هناك عددا من اخلطوات اال�سرتاتيجية
تو�صلت �إليها الدرا�سة يف هذا املجال لرفع القيمة الت�صديرية
لهذه ال�سلعة �أهمها ت�شجيع املناف�سة وتنظيم الأ�سواق مع الرتكيز
على الت�صنيع واالهتمام باملوا�صفات وتوفري الإر�شاد واملعلومات
ال�سوقية ودعم الت�صدير والعمل على �إن�شاء �شركات وتفعيل دور

اجلمعيات التعاونية و�إن�شاء احت��اد وطني ملنتجي التمور ي�ضم
القطاع احلكومي واملزارعني� ،إلى جانب �إن�شاء حمفظة ا�ستثمارية
لتدريب ال�شباب يف هذا املجال ورفع امل�ستوي امل�ؤ�س�سي يف هذا
الن�شاط االقت�صادي.
وحتدث رئي�س اجلمعية الزراعية باملدينة املنورة حمود احلربي،
عن وج��ود فجوة بني املزارعني ومراكز البحوث ،مت�سائال عن
م�صري الدرا�سات التي تقوم بها مراكز الدرا�سات البحثية يف
العديد من املجاالت ال�سيما التمور وغياب اجلهة التي تتبنى تلك
الدرا�سات وتنفذها .وقال �إن الت�سويق �صناعة حتتاج �إلى مدن
ت�سويقية خا�صة يف غياب املوا�صفات والأنظمة التي ت�سمح ب�إن�شاء
معامل لتعبئة التمور وتغليفها ،م�شريا �إلى �أن املدينة املنورة تعترب
مركز الت�سويق الأ�سا�س واملهم لكافة متور اململكة بو�صفها حمط
�أنظار املجتمع الإ�سالمي وقبلة للزوار واملعتمرين على مدار العام.
و�أ�شار �إلى �أن هناك تو�صية وتوجيه ب�إن�شاء مدينة لت�سويق التمور
�ضمن حميط مدينة املعرفة االقت�صادية .
من جهته� ،أك��د رئي�س اللجنة الزراعية بغرفة املدينة الدكتور
حامد الفريد �أن  %90من التمور املنتجة يف اململكة متر عرب
املدينة املنورة �إلى اخلارج  ،مو�ضحا �أن املدينة املنورة �أكرب نافذة
لت�صدير التمور من خالل تدفق ال��زوار واملعتمرين على مدار
العام ،مقدرا قيمتها بنحو مليار وربع املليار ريال على �أقل تقدير
مبتو�سط خم�س كيلو جرامات للحاج الواحد لعدد ع�شرة ماليني
حاج �سنويا والعدد مر�شح للت�صاعد مع �إقرار نظام العمرة املفتوح
على مدار ال�سنة.
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السعودية ضخت  100مليار ريال
في ثالث مدن صناعية
تواصل حكومة المملكة بقيادة حكيمة فذة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود -يحفظه اهلل -تعزيز قوتها الصناعية في العالم ،والسيما في مجال الصناعات
البتروكيمياوية التي تزعمتها فع ً
ال على مستوى العالم لعدة منتجات إضافة للصناعات التكريرية
والتعدينية التي تمخضت أكبرها وأقواها تنافسية في المدن الصناعية بالجبيل وينبع وراس الخير والتي
ضخت الدولة من أجلها  100مليار ريال سعي ًا لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة فريدة.
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لتجذب تلك املدن الثالث ا�ستثمارات ناهزت تكلفتها �ألف
مليار ريال نتيجة ملحفزات اال�ستثمار اخل�صبة التي ر�سمتها
وو�ضعتها حكومة اململكة.
وجذبت حوافز اال�ستثمار يف اململكة ا�ستثمارات عاملية يف
قطاعات ا�سرتاتيجية عززت موقع اململكة لتحتل املرتبة 23
�ضمن االقت�صاديات اخلم�سة والع�شرين الأكرب يف العامل،
واملرتبة الأولى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
كما احتلت املركز � 11ضمن  181دولة يف الت�صنيف العاملي
من حيث �سهولة �أداء الأعمال .واعتربت اململكة �أكرب �سوق
اقت�صادي حر يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،بعد �أن حازت على
 %25من �إجمايل الناجت القومي العربي �إ�ضافة �إلى امتالك

اململكة �أكرب احتياطي نفطي يف العامل (.)%25
وتوفر اململكة الطاقة للم�شاريع اال�ستثمارية ب�أقل الأ�سعار على
م�ستوى جميع دول العامل ،مما يجعل اململكة الوجهة املثالية
للم�شاريع التي تعتمد على ا�ستهالك الطاقة� ،إ�ضافة �إلى عدد من
املوارد الطبيعية الواعدة يف جمال التعدين ،هذا بخالف املوقع
اجلغرايف للمملكة الذي جعلها منفذ ًا �سه ًال لأ�سواق �أوروبا و�آ�سيا
و�أفريقيا ،ومتتع �سوقها بقدرة �شرائية عالية� ،إ�ضافة للتو�سع الهائل
امل�ستمر ل�سوقها املحلي ،هذا ف�ض ًال عن �أن اململكة �أ�صبحت من
�أ�سرع الدول يف النمو االقت�صادي على م�ستوى العامل ،حيث من
املتوقع �أن يزيد ن�صيب الفرد من الدخل القومي �إلى  33,500دوالر
�أمريكي بحلول عام 2020م.
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أكثر العمالت استقراراً
ومن املزايا �أي�ض ًا اعتبار الريال ال�سعودي من �أكرث العمالت يف
العامل ا�ستقرار ًا ،حيث مل يكن هناك تغري كبري يف قيمة �صرفه
خالل العقود الثالثة الأخرية ،وال توجد هناك �أية قيود مفرو�ضة
على ال�صرف والتحويل بالعمالت الأجنبية وحتويل ر�ؤو�س الأموال
والأرباح للخارج� ،أما بالن�سبة ملعدالت الت�ضخم يف اململكة فهي
منخف�ضة جد ًا ،وت�سعى اململكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد
من الدول فيما يتعلق بت�شجيع وحماية اال�ستثمار ،ومنع االزدواج
ال�ضريبي .ويف جمال احلوافز ال�ضريبية لال�ستثمار الأجنبي
منحت احلكومة ال�سعودية امتيازات �ضريبية لعدد من املناطق
الأقل منو ًا يف اململكة بهدف جذب مزيد من اال�ستثمارات �إليها،
وذلك ملدة ع�شر �سنوات من بداية �أي م�شروع ،وت�شمل احلوافز
ال�ضريبية مزايا عديدة منها خ�صم  %50من تكاليف التدريب
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ال�سنوي للعمالة ال�سعودية ،وخ�صم  %50من الأجور ال�سنوية
املدفوعة لل�سعوديني ،وخ�صومات �إ�ضافية متنح �إذا زاد ر�أ�س املال
امل�ستثمر عن مليون ريال �سعودي ،و�إذا ما مت �أي�ضا توظيف �أكرث
من خم�سة مواطنني �سعوديني ملدة تعاقد ال تقل عن عام يف وظائف
ذات طبيعة فنية �أو �إدارية.
حوافز تنظيمية ومالية
وهناك حوافز تنظيمية ومالية لال�ستثمار الأجنبي حيث تتميز
البيئة اال�ستثمارية يف اململكة بتطورها امل�ستمر وذلك عامل جذب
لال�ستثمار الأجنبي �إلى اململكة وهذا مدعم برت�ؤ�س خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل للمجل�س االقت�صادي الأعلى ال�سعودي
امل�س�ؤول عن ر�سم ال�سيا�سة االقت�صادية وبلورتها والرتكيز على بناء
اقت�صاد وطني فعال ،ومن �ضمن ذلك الإ�شراف على اال�ستثمارات

الأجنبية وت�شجيعها .وينعم امل�ستثمرون باململكة مب�صادر �إقرا�ض
لال�ستثمارات ال�صناعية باململكة وت�شمل �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي الذي يقدم قرو�ض للم�شاريع ال�صناعية ت�صل �إلى %50
من ر�أ�س مال امل�شروع .وبرنامج كفالة لتمويل املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة الذي يتبع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
وغر�ضه تغطية ن�سبة خماطرة البنوك يف متويل امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وت�صل ن�سبة الكفالة �إلى  %75من قيمة القر�ض.
ومن حيث احلوافز اخلا�صة بال�صناعة باململكة وفرة الأرا�ضي
ال�صناعية حيث وفرت الدولة مدن ًا �صناعية منت�شرة يف جميع
مناطق اململكة ،فت�شرف هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية
«مدن» على  23مدينة �صناعية ،وت�شرف الهيئة امللكية للجبيل
وينبع على ثالث مدن يف ال�سواحل ،وهناك مناطق �صناعية ت�شرف
عليها هيئة املدن االقت�صادية.

وتوفر هيئة املدن ال�صناعية «مدن» الأرا�ضي ال�صناعية ب�إيجارات
حتفيزية �سنوية تبد�أ من  1ريال لكل مرت مربع ،يتميز �أغلبها بتوفر
البنية التحتية واملرافق امل�ساندة واخلدمات اللوج�ستية ،ومواقعها
ذات الأبعاد االقت�صادية والتنموية .ومن احلوافز �أي�ض ًا توفر
اخلدمات ب�أ�سعار خمف�ضة حيث تتوفر يف املدن ال�صناعية جميع
�أنواع الطاقة �سواء كانت (كهرباء ،غاز ،ديزل ،بنزين) كذلك
بالإ�ضافة �إلى املياه ب�أ�سعار مدعومة ،وهناك خدمات لوج�ستية
و�سكنية وجتارية تقدم ب�أ�سعار تناف�سية ،كما �أن بع�ض املدن
ال�صناعية تكون قريبة من املوانئ ال�ساحلية �أو اجلافة ،وتقع جميع
املدن ال�صناعية يف اململكة مبواقع ذات مزايا اقت�صادية وقربها
من طرق رئي�سية دولية �أو �إقليمية .كما تتميز ال�صناعة باململكة
عن كثري من الدول الأخرى ب�أن اخلامات واملواد الأولية واملواد
ن�صف امل�صنعة تقدم للم�صانع املحلية ب�أ�سعار خمف�ضة وتناف�سية.
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أهميــة اتفاقـيـات
تجنب االزدواج الضريبي
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ح�سني عبدالرحيم ال�شيخ
مع زيادة أحجام التبادالت التجارية بين الدول وتنامي العولمة في مجاالت التمويل واإلنتاج والتقنية
أصبحت الدول أقرب وأكثر اعتمادا ً على بعضها .إن أي تغيير في القوانين الضريبية لدولة ما ال بد أن يكون
له تأثير على التجارة والعالقات االقتصادية لتلك الدولة مع الدول األخرى ،وأي اضطراب اقتصادي في دولة
ما يؤثر تأكيدا ً على الدول األخرى بقدر حجم اقتصادها.

�إن ات�ف��اق�ي��ات جتنب االزدواج ال�ضريبي مهمة ج ��د ًا للتنمية
االقت�صادية يف ال��دول .ومتتاز هذه االتفاقيات ب�شموليتها و�أنها
تربم بني دولتني ملنع االزدواج ال�ضريبي على الدخل املتحقق من
الأن�شطة العاملية .يحدث االزدواج ال�ضريبي على الدخل عندما
يخ�ضع نف�س الدخل لل�ضريبة مرتني  :واحدة يف الدولة التي ن�ش�أ
فيها الدخل (بلد م�صدر الدخل) ،و�أخرى يف الدولة التي يتم فيها
ا�ستالم الدخل (بلد الإقامة).
تعتمد معظم اتفاقيات ال�ضرائب يف العامل على منوذجني :النموذج
الأول هو منوذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على الدخل
ور�أ�س املال  ،OECD Modelوالنموذج الثاين هو منوذج الأمم
املتحدة بني الدول املتقدمة النمو والدول النامية .UN Model
ب�شكل عام يعطي من��وذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�أهمية �أكرب لل�ضريبة على �أ�سا�س الإقامة – مييل ل�صالح الدول
الأع�ضاء يف تلك املنظمة حيث يقيم معظم املكلفني ذوي الأن�شطة
عابرة احلدود .بينما يعطي منوذج منظمة الأمم املتحدة �أهمية

�أكرب لل�ضريبة على �أ�سا�س م�صدر الدخل ،والذي يكون يف العادة
يف الدول النامية املتلقية لال�ستثمارات.
وقد تغطي اتفاقيات تفادي االزدواج ال�ضريبي �ضرائب الدخل،
و�ضرائب الإرث ،و�ضرائب القيمة امل�ضافة ،و�ضرائب �أخرى.
 - 1نطاق الضريبة:
تتبنى بع�ض الدول مبد�أ �إقليمية ال�ضريبة .بينما تتبنى دول �أخرى
مبد أ� عاملية الدخل� ،أي �أنه �إذا كان املكلف مقيم ًا �أو مواطن ًا �أو
حام ًال للجن�سية ف�إن الدولة �ستخ�ضع جميع الدخل املتحقق له مهما
كان م�صدره لل�ضريبة يف تلك الدولة.
 - 2قواعد الضريبة على الدخل:
حتدد قواعد ال�ضريبة على الدخل فيما �إذا كان الدخل يخ�ضع
لل�ضريبة يف الدولة التي ين� أش� فيها (دولة امل�صدر)� ،أو يف الدولة
حيث يتم تلقي الدخل (دولة �إقامة امل�ستفيد).
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تقرر بع�ض الدول وب�شكل �أحادي احلد من �ضرائبها على الدخل
املتحقق من م�صادر خارجية ،وق��د يتم ذل��ك ب�إعفاء مثل هذا
الدخل بالكامل من �ضرائب الإقامة ،لكن مثل هذه ال�سيا�سة قد
ت�شجع الأعمال وامل�ستثمرين ملبا�شرة �أن�شطة يف اخلارج ،يف دول
�أ�سعارها ال�ضريبية �أقل من الأ�سعار يف موطنهم.
وتقدم دول أ�خ��رى ما ي�سمى باالئتمان ال�ضريبي عن ال�ضرائب
الأجنبية امل�سددة باخلارج ،بحيث �إذا كان �سعر ال�ضريبة يف الدولة
م�صدر الدخل �أقل من ال�سعر يف دولة الإقامة ي�سدد املكلف الفرق
فقط يف دولة الإقامة.
 - 3تحديد اإلقامة الضريبية:
ب�شكل عام تتوفر منافع االتفاقية ال�ضريبية فقط للأ�شخا�ص
املقيمني يف �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو يف كلتيهما .يف معظم
احل��االت يكون ال�شخ�ص مقيم ًا يف ال��دول��ة �إذا ك��ان خا�ضع ًا
لل�ضريبة يف تلك الدولة ب�سبب �سكنه �أو �إقامته �أو مكان ت�أ�سي�سه
�أو مكان �إدارته الفعلية �أو مكان الإدارة وال�سيطرة �أو ب�سبب �أي
معيار �آخر م�شابه.
ً
�إقامة الفرد تكون حيث يحتفظ مب�سكن دائم .ويعترب مقيما فقط
يف الدولة التي يحتفظ معها بعالقات �شخ�صية واقت�صادية �أقوى.
لكن بع�ض الدول تعترب الفرد الذي ميكث فيها عدد ًا حمدد ًا من
الأيام على �أنه مقيم وبالتايل خا�ضع لل�ضريبة.
أ�م��ا فيما يتعلق بال�شركات ،تعتمد ا إلق��ام��ة على مكان �إدارت�ه��ا
الفعلية ،مكان الت�أ�سي�س �أو �أية معايري �أخرى م�شابهة.
 – 4أسلوب إلغاء االزدواج الضريبي:
مبوجب الأنظمة ال�ضريبية املحلية متنح دولة الإقامة يف الغالب
ائتمان �ضريبي للمقيم فيها ع��ن دخله ال��ذي خ�ضع لل�ضريبة
باخلارج .وهناك �أ�سلوبان اثنان لإلغاء االزدواج ال�ضريبي وهما
�أ�سلوب الإعفاء و�أ�سلوب االئتمان.
مبوجب �أ�سلوب الإعفاء متتنع دولة الإقامة عن فر�ض �ضريبة على
دخل املقيم الذي يجوز للدولة املتعاقدة الأخرى مبوجب االتفاقية
ال�ضريبية اخ�ضاعه لل�ضريبة فيها .وال ي�ؤخذ الدخل املتحقق
لل�شخ�ص يف الدولة املتعاقدة ا ألخ��رى يف احل�سبان مطلق ًا عند
احت�ساب ال�ضريبة على ذلك ال�شخ�ص.
مبوجب �أ�سلوب االئتمان يتم احت�ساب ال�ضريبة امل�ستحقة لدولة
الإقامة على �أ�سا�س �إجمايل دخل املكلف مبا فيه الدخل يف الدولة
املتعاقدة ا ألخ��رى ثم ت�سمح دول��ة ا إلق��ام��ة بائتمان �ضريبي عن
ال�ضريبة امل�سددة يف الدولة الأخرى.
 -5االئتمان الضريبي الخاص :Tax Sparing
مبوجب االتفاقية ال�ضريبية متنح يف الغالب دولة الإقامة ائتمان
�ضريبي للمكلف عن الدخل يف الدولة الأخرى فقط يف حالة خ�ضوع
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ذلك الدخل لل�ضريبة يف الدولة الأخرى.
�أما يف حالة االئتمان ال�ضريبي اخلا�ص  Tax Sparingفتمنح
دولة الإقامة �شك ًال خا�ص ًا من االئتمان حيث توافق دولة الإقامة
على منح ائتمان �ضريبي عن ال�ضريبة التي كانت �ست�سدد �إلى دولة
امل�صدر لو مل تعفى مبوجب قوانني خا�صة يف تلك الدولة تهدف �إلى
ت�شجيع التنمية االقت�صادية يف تلك الدولة.
مهام اتفاقيات االزدواج الضريبي:
كما ذكرنا �سابق ًا ت�ؤدي اتفاقيات االزدواج ال�ضريبي دور ًا هام ًا يف
التنمية االقت�صادية للدولة من ناحية ت�سهيل حركة اال�ستثمارات
والتجارة عرب احلدود .عالو ًة على �إلغاء االزدواج ال�ضريبي ت�ؤدي
اتفاقيات االزدواج ال�ضريبي �أغرا�ض ًا هامة �أبرزها الآتي:
 –1توزيع احلقوق ال�ضريبية بني الدولتني املتعاقدتني:
الدخل �أو الأرب��اح الناجتة عن الأن�شطة الدولية كاال�ستثمارات
عرب احلدود يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة يف الدولة التي تن�ش�أ فيها
(م�صدر الدخل) �أو يف الدولة التي يقيم فيها ع��اد ًة ال�شخ�ص
متلقي الدخل �أو الأرباح (دولة الإقامة).
ال�ضريبة على �أ�سا�س الإقامة تعتمد على مبد�أ وجوب م�ساهمة الأفراد
وال�شركات يف تنمية دولة �إقامتهم عن جميع دخولهم �أينما ن�ش�أت.
ال�ضريبة على �أ�سا�س امل�صدر تعتمد على فكرة �أن الدولة التي
وفرت فر�ص اال�ستثمار يجب �أن تتمتع بحق ال�ضريبة على الدخل �أو
الأرباح الناجمة عن هذه الفر�ص.
حتقق اتفاقيات ال�ضرائب توازن ًا بني ال�ضريبة على �أ�سا�س االقامة
وال�ضريبة على �أ�سا�س امل�صدر .تعطي اتفاقيات ال�ضرائب حقوق ًا
لدولة امل�صدر ويطلب من دول��ة الإق��ام��ة منح �إع�ف��اء �أو ائتمان
�ضريبي عن ال�ضريبة امل�سددة للدولة الأخرى (دولة امل�صدر).
 –2تخفي�ض �ضرائب اال�ســتقطـــــاع على اال�ستثمـــارات
عرب الـحــــدود:
تق�ضي �أنظمة �ضريبية عديدة بتح�صيل �ضريبة عن غري املقيمني
بتكليف اجلهات املقيمة الدافعة لبع�ض �أنواع الدفعات لغري املقيمني
با�ستقطاع �ضريبة عنها وتوريدها مل�صلحة ال�ضرائب.
تفر�ض الأنظمة ال�ضريبية يف معظم ال��دول �ضريبة ا�ستقطاع
وب�أ�سعار عالية يف الغالب على دفعات �أرب��اح الأ�سهم ،والفوائد
والإتاوات �إلى اجلهات الأجنبية.
متنح اتفاقيات االزدواج ال�ضريبي منافع كبرية لدولة الإقامة،
وحت��دي��د ًا من خ�لال تخفي�ض �أو إ�ل�غ��اء ال�ضريبة على مثل هذه
الدفعات يف دولة امل�صدر.
 –3التعامل مع الأن�شطة ذات املدد الق�صرية يف الدولة امل�ضيفة:
الأعمال ق�صرية املدة ،ورحالت العمل ،والتنقل عرب احلدود هي

طرق ت�ستعملها ال�شركات متعددة اجلن�سية لتنفيذ �أعمال لها يف دول
�أجنبية .ويف الغالب من ال�صعوبة مبكان تقييم فيما �إذا كانت هذه
الأعمال ت�شكل من�ش�أة دائمة لل�شركة الأجنبية يف الدولة الأخرى،
وبالتايل خ�ضوع هذه ال�شركة الأجنبية لل�ضريبة يف الدولة الأخرى.
 –4الت�أكيد فيما يتعلق باملعاملـــة ال�ضريبية للتجــــارة
عرب الـحــــــدود:
م��ن �ضمن �إج� ��راءات أ�خ��رى ف ��إن االتفاقيات ال�ضريبية تي�سر
التدفقات االقت�صادية واال�ستثمارات بني ال��دول ،كما �أنها توفر
للمكلفني حالة يقني عندما ي�سبب تداخل احلقوق ال�ضريبية بني
الدول يف عدم و�ضوح و�ضع املكلف.
وينطبق ذلك لي�س على ال�شركات فقط بل �أي�ض ًا على الأفراد ممن
لهم جتارة وا�ستثمارات عرب احلدود.
و�أحد الأغرا�ض الرئي�سة التفاقيات ال�ضرائب توفري قواعد وا�ضحة
عن الدولة التي لها حق ال�ضريبة على الدخل املتعلق بكيانات
و�أ�شخا�ص يف كال الدولتني املتعاقدتني.
وبكلمات أ�خ ��رى ،ت��وف��ر اتفاقيات ال�ضرائب لكل م��ن املكلفني
وم�صالح ال�ضرائب قواعد وا�ضحة فيما �إذا كان دخل معني �أو
دفعة ما تخ�ضع لل�ضريبة يف إ�ح��دى الدولتني املتعاقدتني �أو يف

الدولة الأخرى� .إن حالة اليقني التي توفرها اتفاقيات ال�ضرائب
تي�سر تدفقات الأموال واال�ستثمارات بني الدولتني املتعاقدتني.
 –5تبادل املعـــلومات بني م�صـــالح ال�ضرائب:
�إن تبادل املعلومات بني م�صالح ال�ضرائب هو الإج��راء الأهم يف
اتفاقيات ال�ضرائب لتحقيق ه��دف االتفاقية ملكافحة التجنب
ال�ضريبي والتهرب املايل .وتق�ضي االتفاقيات بتبادل املعلومات
بني م�صالح ال�ضرائب يف الدول املتعاقدة حول �أية م�سائل متعلقة
بال�ضرائب املختلفة التي ت�شملها االتفاقية.
يتم تبادل املعلومات لت�أكيد حقائق تتعلق بقواعد االتفاقية ،كما
يتم تبادل املعلومات مل�ساعدة م�صالح ال�ضرائب يف تطبيق �أنظمتها
ال�ضريبية املحلية� .إن تبادل املعلومات هو عن�صر هام يف التعاون
الدويل يف ال�ضرائب ويف ا�ستجابة م�صالح ال�ضرائب لأثر االنفتاح
املتزايد يف االقت�صاد العاملي .توفر مادة تبادل املعلومات تباد ًال
وا�سع ًا دون حتديد �صيغ �أو طرق تبادل املعلومات.
وتدعم القواعد تبادل املعلومات �إل��ى أ�ك�بر درج��ة ممكنة ،مع توفري
احلماية املالئمة �ضد �إ�ساءة ا�ستعمال هذه املعلومات .ويجب عدم �إف�شاء
املعلومات التي يتم احل�صول عليها مبوجب �أحكام تبادل املعلومات �إلى
طرف ثالث ما مل يكن هناك ن�ص �صريح باالتفاقية يجيز ذلك.
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السوق الخليجية المشتركة
أولى خطوات االتحاد االقتصادي

يتطلع سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى تكامل بين دولهم واالنتقال من مرحلة التعاون إلى
مرحلة االتحاد ،كما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز في القمة الخليجية التي
انعقدت في العاصمة الرياض في ديسمبر (كانون األول) من عام  .2011وفي القمة التشاورية الخليجية
التي عقدت في الرياض في  14مايو (أيار) الحالي ،قررت القمة إجراء مزيد من الدراسات المعمقة لقيام
اتحاد بين دول المجلس.

وكون دول اخلليج العربي ال�ست ذات بنية اقت�صادية مت�شابهة،
حيث تعترب خم�س دول منها من �أبرز م�صدري الطاقة الكربونية
على م�ستوى العامل ،هنا يرى خبري اقت�صادي �سعودي �أن �إعالن
ال�سوق امل�شرتكة خطوة �أ�سا�سية لتحقيق عملية االحتاد ،فالدول
ال�ست لديها جناحات و�إن كانت حمدودة يف التكامل االقت�صادي،
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يف حني يقف العمل املوحد لتكوين منطقة جتارية على غرار منطقة
اليورو ،عقبة حقيقية �أمام االحتاد.
�أي احتاد بني دول املجل�س �سيكون االقت�صاد ركنه الأ�سا�س ،وذلك
على طريقة االحتاد الأوروبي ،وال�سبب هو �أن دول جمل�س التعاون
اخلليجي ت�ستويف �شروط االحتاد اخلليجي االقت�صادي ،فهي �أوال

م�صدرة للنفط وهي منفتحة للتجارة والعمل ،ولديها �أ�سواق عمل
مرنة تتيح تك ّيف الأجور والرواتب املحدودة ،وتتمتع باندماج كامل
فيما بينها ،كما �أنها تتمتع كلها بقابلية عالية على التحويل.
�إن احللول الو�سطية هي �سيدة اللعبة لإقامة احت��اد اقت�صادي
خليجي ،فقد باتت ال�سعودية حمرك امل�شروع الآن وهذا بديهي،
كون ح�صتها من �إجمايل الناجت املحلي يف منطقة اخلليج بلغت
 59يف املائة يف عام  ،2011وعدد �سكانها  63يف املائة من �سكان
اخلليج بالإ�ضافة �إلى متتعها بخربة م�ؤ�س�ساتية طويلة بالإ�ضافة
�إلى اخلربة واملهارة التقنية لدعم امل�شروع.
ويف ح��ال جن��اح االحت��اد االقت�صادي اخلليجي �سيكون له ال��دور
ال��رئ�ي���س��ي يف االن��دم��اج ال �ت �ج��اري وامل� ��ايل ،و�أن ي�سهل دخ��ول
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،كما �سيكون له دور مهم يف تعزيز
النمو لتحقق منطقة اخلليج النقدية «منطقة العملة اخلليجية» التي
�ستحقق نتائج مثلى مل تكن متوقعة يف الفر�ضيات امل�سبقة.
�إن ل��دى دول املجل�س م�ؤ�شرات على حجم العوائد االقت�صادية

التي �ستجنيها من االحت��اد اخلليجي ،حيث �أنها قطعت �شوطا
كبريا يف هذا الإطار �أكان جلهة حركة ال�سلع �أو الأعمال �أو ر�ؤو�س
الأموال ،و�أن عقبات مثل الأنظمة االحرتازية يف القطاع امل�صريف
�سيتم توحيدها تدريجيا .يف ال�سنوات الـ 15الأخرية زادت حركة
اال�سترياد �ضمن دول املجل�س ثالثة �أ�ضعاف و�إن كانت ح�صتها من
جممل الواردات ال تزال متدنية وتقارب  12يف املائة.
�أن من �أولى الأوليات لإقامة احتاد يكون لالقت�صاد فيه دور� ,أن على
دول جمل�س التعاون االتفاق على �أولويات ال�سيا�سة النقدية وتوحيد
العملة ،هذه اخلطوة �ست�شمل �إدارة املوجودات االحتياطية وغري
االحتياطية ،كما �سرت�سم ال�سيا�سة ال�ضريبية و�إجراءات امليزانية.
�أن دول املجل�س لكي مت�ضي قدما يف مرحلة االحتاد عليها خالل
هذه املرحلة �أن تبد�أ بال�سوق امل�شرتكة ،و�أن ال�سوق امل�شرتكة تعترب
مرحلة �ضرورية وهي تتطلب و�ضع �سل�سلة من الت�شريعات لتنظيم
حرية حركة ر�ؤو���س ا ألم��وال وا ألع�م��ال وال�سلع واخل��دم��ات ،مما
ي�سهل حتقيق احتاد اقت�صادي خليجي.
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األرباح التقديرية والقروض
على طاولة اللجنة االستئنافية
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احلمد هلل وحده  ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده :
يف يوم االثنني املوافق 1432/5/14هـ اجتمعت اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية امل�شكلة بقرار جمل�س ال ��وزراء رق��م ( )196وتاريخ
1426/7/24ه� � � �ـ وامل�ك�ل�ف��ة ب�خ�ط��اب م �ع��ايل وزي ��ر امل��ال �ي��ة رق��م
( )7835/1وتاريخ 1426/8/6ه �ـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة يف
نظر اعرتا�ضات املكلفني وامل�صلحة على قرارات جلان االعرتا�ض
الزكوية االبتدائية ،وخطاب معاليه رق��م ( )8590/1وتاريخ
1426/9/2ه �ـ القا�ضي �أي�ض ًا با�ستمرار اللجنة يف نظر قرارات
جلان االعرتا�ض االبتدائية ال�ضريبية امل�ست�أنفة من قبل املكلفني
وامل�صلحة مم��ا ي��دخ��ل �ضمن ال�ن�ط��اق ال��زم�ن��ي ل�سريان نظام
�ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم امللكي رق��م ( )3321وتاريخ
1370/1/21ه� � �ـ وتعديالته وف�ق� ًا مل��ا ج��اء يف الفقرة (ب) من
امل��ادة ( )80من نظام �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15ه �ـ وذلك للنظر يف اال�ستئناف
املقدم من (املكلف) على قرار جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية الأول��ى رق��م ( ) ب�ش�أن الربط ال��زك��وي ال��ذي �أجرته
ل�ع��وام من
م�صلحة الزكاة والدخل (امل�صلحة) على املكلف ل� أ
2000م حتى 2003م.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي امل�ست�أنف ،وما جاء
مبذكرة اال�ستئناف املقدمة من املكلف ومراجعة ما مت تقدميه من
م�ستندات  ،يف �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التايل:

الناحية الشكلية :
�أخطرت جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية املكلف
بن�سخة من قرارها رق��م () مبوجب اخلطاب رق��م( ) وتاريخ
1429/1/24ه �ـ  ،وقدم املكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )3/497وتاريخ 1429/2/23ه��ـ ,كما قدم �ضمان ًا بنكي ًا،
وبذلك يكون اال�ستئناف املقدم من املكلف مقبو ًال من الناحية
ال�شكلية لتقدميه من ذي �صفة خالل املهلة النظامية ،م�ستوفي ًا
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف نظام ًا.
الناحية الموضوعية :
البند الأول  :الأرباح التقديرية
ً
ق�ضى ق��رار اللجنة يف البند (ث��ان �ي �ا )5/2/بت�أييد وجهة نظر
امل�صلحة يف احت�ساب ال�ضريبة على جهات غري مقيمة بواقع . %20
ا�ست�أنف املكلف هذا البند من القرار مطالب ًا باحت�ساب الأرباح
التقديرية على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة بواقع ,%15
وذك��ر �أن اللجنة االبتدائية أ�ي��دت امل�صلحة يف رفع ن�سبة الربح
التقديري �إلى  %20على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة مقابل
ا�ستئجار املعدات ومقابل اخلدمات ا ألخ��رى ,وذكر �أن امل�صلحة
احت�سبت �ضريبة الأرباح التقديرية يف ال�سنوات ال�سابقة (من عام
 1997حتى عام 1999م) على �أ�سا�س ن�سبة � ,%15إال �أنها زادت
ن�سبة الربح التقديري من � %15إلى  %20يف الربط النهائي على
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ال�سنوات من 2000م إ�ل��ى 2003م دون �إعطاء �أي �إخطار بهذه
الزيادة مع �أنه مل يحدث �أي تغيري على طبيعة وظروف اخلدمات
التي ت�ؤديها اجلهات املعنية �أو الأنظمة املتعلقة بها ,وذكر املكلف
�أن اخلدمات املقدمة من قبل مقاول الباطن بطبيعتها �أقرب �إلى
خدمات الإن�شاء منها �إلى اخلدمات الفنية ,و�إن ا إلج��راء املتبع
لدى امل�صلحة هو عدم �إهدار ما طبقته يف ال�سابق مع غياب �أي
تغيري يف ال�ظ��روف ,وذك��ر أ�ن��ه منذ تاريخ الربط النهائي الذي
�أجرته امل�صلحة على ال�سنوات من 1997م �إلى 1999م مل يحدث
�أي تغيري يف طبيعة �أو ظ��روف اخل��دم��ات التي ت�ؤديها اجلهات
املعنية �أو الأنظمة املتعلقة بها  .ويف �ضوء ما تقدم يرى املكلف
�أنه ال يوجد ما يربر للم�صلحة زي��ادة ن�سبة الأرب��اح التقديرية ,
وذكر املكلف �أنه يتم االتفاق على �أ�سعار البيع �أو ال�شراء بعد �أن
ت�ؤخذ يف االعتبار جميع القوانني والأنظمة املعنية املطبقة يف وقت
ما  .و�أن �أي جهة من اجلهات لن توافق على توريد �أو �شراء �أي
منتجات ال ميكن حتديد �أ�سعارها بدرجة معقولة من الدقة ,و�أورد
املكلف تعزيز ًا لوجهة نظره بع�ض ًا من قرارات اللجان االبتدائية
واللجنة اال�ستئنافية التي ت�ؤيد وجهة نظره يف هذا اخل�صو�ص
ذكر منها على �سبيل املثال القرارات االبتدائية رقم ( )45لعام
1400هـ ورقم ( )6لعام 1401هـ ورقم ( )9لعام 1421هـ ورقم
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( )17لعام 1427هـ وقرارات اللجنة اال�ستئنافية رقم ( )224لعام
1420ه �ـ ورق��م ( )405لعام 1423ه��ـ ,وذك��ر �أن امل�صلحة قامت
ب�إجراء فح�ص ميداين لل�سنوات من 2000م �إل��ى 2003م وكان
ينبغي عليها �أن تدر�س ب�شكل حمدد املبالغ املدفوعة �إلى جهات
غري مقيمة و�أن حتدد �أ�سباب زيادة ن�سبة الأرب��اح التقديرية من
� %15إلى  %20لكل نوع من تلك املدفوعات� .إال �أنها مل تفعل ذلك
ومل تورد �أي مالحظات يف حم�ضر الفح�ص امليداين مبا ي�ؤكد �أن
زيادة ن�سبة الأرباح التقديرية بهام�ش عر�ضي بواقع  %5لي�س له ما
يربره ,وذكر املكلف �أن ما يثري الده�شة �أن امل�صلحة �سبق �أن قامت
�أي�ض ًا بالفح�ص امليداين لل�سنوات من  1997إ�ل��ى  1999وقبلت
باحت�ساب الأرباح التقديرية على �أ�سا�س ربح تقديري بن�سبة %15
يف حني قامت بعد الفح�ص امليداين لل�سنوات من � 2000إلى 2003
بزيادة ن�سبة الأرباح التقديرية �إلى  %20على جميع املبالغ املدفوعة
جلهات غري مقيمة وقد ا�ستنتجت ال�شركة من هذه املعاجلة �أن
امل�صلحة قررت م�سبق ًا حتى قبل درا�سة الإقرار و�إجراء الفح�ص
امليداين ،احت�ساب �ضريبة الأرب��اح التقديرية على �أ�سا�س ربح
تقديري بن�سبة  %20على جميع امل�صاريف املحملة من جهات غري
مقيمة وامل�صرح عنها يف الإقرار النهائي .وذكر املكلف �أي�ض ًا �أن
املادة ( )6من القرار الوزاري رقم ( )340قد حددت احلد الأدنى

لن�سبة الأرباح التقديرية عنـد  %15الأمر الذي ينطبق على كافة
اجلهات املعنية ,بيد �أن النظام بتحديده حدا �أدنى لن�سبة الأرباح
التقديرية بواقع  %15يفرت�ض أ�ن��ه يجوز للم�صلحة زي��ادة ن�سبة
الأرباح التقديرية عن احلد الأدنى امل�شار �إليه على �أ�سا�س انتقائي
بعد درا�سة دقيقة لكافة احلقائق وامل�ستندات امل�ؤيدة املتعلقة بدفعة
حمددة .كما �إن امل�صلحة غري خمولة مبوجب النظـام بزيادة ن�سبة
الأرباح التقديرية ب�شكل مطلق بهام�ش  %5جلميع اجلهات املعنية يف
نف�س الوقت متجاهلة نوع وطبيعة الدفعات املعنية .ولو كان مق�صد
النظام ال�سماح للم�صلحة بزيادة ن�سبة الأرباح التقديرية جزافيا
جلميع اجلهات املعنية يف نف�س الوقت جلرى تعديل النظام بقرار
وزاري جديد يرفع احلد الأدن��ى املن�صو�ص عليه لن�سبة الأرب��اح
التقديرية �إلى  %20بدال من  ,%15وا�ستناد ًِا �إلى التو�ضيحات �أعاله،
ويف �ضوء الق�ضايا امل�ست�شهد بها تطالب ال�شركة ب�إلغاء القرار
االبتدائي وقبول احت�ساب و�سداد �ضريبة الأرباح التقديرية للمبالغ
املدفوعة جلهات غري مقيمة على �أ�سا�س ربح تقديري بن�سبة .%15
وبعد �إطالع امل�صلحة على ا�ستئناف املكلف �أكد ممثلوها على وجهة
نظر امل�صلحة املبينة يف القرار االبتدائي التي تن�ص على �أن املادة
ال�ساد�سة من القرار الوزاري رقم ( )340لعام 1370هـ ن�صت على
�أن ال تقل ن�سبة الربح املقدرة يف حالة الربط اجلزايف عن  %15ومن

ثم ف�إن احلد الأعلى لن�سبة �صايف الربح تركت مفتوحة لتوقفها على
نوعية وطبيعة الأن�شطة التي تطبق ب�ش�أنها وحيث �أنه من الثابت من
واقع احلال �أن �أن�شطة اخلدمات هي �أكرث الأن�شطة حتقيق ًا لن�سبة
�صايف ربح عالية ت�صل �إل��ى أ�ك�ثر من  %50يف بع�ض الأحيان لذا
قامت امل�صلحة باحت�ساب ن�سبة  %20ك�أرباح تقديرية وهي الن�سبة
املطبقة يف امل�صلحة على كافة املكلفني ملثل هذه الأن�شطة و�أفادت
امل�صلحة ب�أن هذا الإجراء قد ت�أيد بعدة قرارات ا�ستئنافية ومنها
على �سبيل املثال القرار رقم ( )371لعام 1422ه�ـ والقرار رقم
( )228لعام 1420ه�ـ حيث ق�ضي ب�أحقية امل�صلحة يف رفع ن�سبة
الأرباح التقديرية على املبالغ املدفوعة للجهات غري املقيمة.
رأي اللجنة :
بعد اط�ل�اع اللجنة على ال �ق��رار االب �ت��دائ��ي ,وع�ل��ى اال�ستئناف
املقدم ,وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تبني للجنة �أن
حمور اال�ستئناف يكمن يف طلب املكلف عدم رفع ن�سبة الأرب��اح
التقديرية على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة �إلى  %20بحجة
�أن اخلدمات امل�ؤداة من قبل اجلهة غري املقيمة يف طبيعتها متيل
�إلى اخلدمات الإن�شائية �أكرث منها �إلى اخلدمات الفنية يف حني
تتم�سك امل�صلحة باحت�ساب الأرباح التقديرية على املبالغ املدفوعة
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جلهات غري مقيمة بن�سبة  %20بحجة �أنها مدفوعة مقابل خدمات
فنية و�أن اخلدمات الفنية من �أكرث الأن�شطة حتقيق ًا لن�سبة �صايف
ربح عالية و�أن املادة ال�ساد�سة من القرار ال��وزاري رقم ()340
لعام 1370هـ حددت احلد الأدنى لن�سبة الربح وتركت احلد الأعلى
لن�سبة الربح مفتوحة ومتوقفة على نوعية وطبيعة الأن�شطة .
وبعد الدار�سة ,وبرجوع اللجنة �إلى املادة ال�ساد�سة من الالئحة
التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل يت�ضح �أنها تُخول امل�صلحة يف
حال عدم وجود ح�سابات ُيعتمد عليها لدى املك ّلف تقدير قيمة
ال��وع��اء ال�ضريبي -ا�ستنتاجا من قيود اجل�م��ارك وغريها من
الو�سائط واملعامالت التي ت�صلح لأن تكون مدار ًا لتحقيق مقدار
الربح -بحيث ال تقل ن�سبة الربح عن  %15من جمموع الواردات
العامة  .وت��رى اللجنة �أن هذه امل��ادة ال تُلزم امل�صلحة ب�إجراء
درا�سة على ال�سجالت اخلا�صة باملكلف �إذا ر�أت حتديد ن�سبة
الأرباح التقديرية مبا يزيد على ن�سبة احلد الأدنى البالغة ,%15
وقد ذك��رت امل�صلحة �أنها اعتمدت يف تقدير هذه الن�سبة على
�أ�سا�س �أن ن�سبة �صايف ربح الأن�شطة اخلدمية طبق ًا لواقع احلال
هي ن�سبة مرتفعة تزيد عن ن�سبة  %15املحددة يف املادة ال�ساد�سة
كحد �أدنى ،ومن ثم ترى اللجنة �أن هذا الإجراء يظل �ضمن املجال
التقديري الذي خولته املادة ال�ساد�سة من الالئحة للم�صلحة يف
�سبيل ا�ستنتاج الن�سبة العادلة القريبة �إلى الواقع يف ظل غياب
ح�سابات يعتمد عليها لدى املكلف (اجلهة غري املقيمة) ,وحيث
�أن امل�صلحة درج��ت على احت�ساب ن�سبة  %20ك�أرباح تقديرية
للخدمات الفنية لعموم املكلفني ف�إن اللجنة ترى رف�ض ا�ستئناف
املكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به باحت�ساب ال�ضريبة
على جهات غري مقيمة بواقع ن�سبة ربح تقديري  %20بد ًال من %15
للأعوام حمل اال�ستئناف.
البند الثاني :غرامة التأخير
ق�ضى ق��رار اللجنة يف البند (ث��ان�ي��ا )6/2/بت�أييد وجهة نظر
امل�صلحة يف فر�ض غرامة ت�أخري على فرق ال�ضريبة الناجت عن
البنود التي �أي��دت فيها اللجنة امل�صلحة باعتبارها من ا ألم��ور
امل�ستقرة بني امل�صلحة واملكلفني وذل��ك وفق ًا للمادة ( )15من
نظام �ضريبة الدخل .
ا�ست�أنف املكلف هذا البند من القرار وذكر �أن اللجنة االبتدائية
�أيدت امل�صلحة يف احت�ساب غرامة ت�أخري مقدارها ()660.045
ري��ا ًال على التزام �ضريبة الأرب��اح التقديرية الإ�ضايف املحت�سب
على املبالغ املدفوعة مقابل ا�ستئجار املعدات واخلدمات الأخرى
عن ال�سنوات من 2000م حتى 2003م ويرى املكلف �أن القرار
االبتدائي ال �أ�سا�س له وال يعك�س احلقيقة ذلك �أن الغرامة التي
احت�سبتها امل�صلحة مبوجب الربط كانت على ف��رق ال�ضريبة
الناجت عن رف�ض امل�صلحة اعتماد تكاليف ال�ضمان البنكي وتبلغ
( )109.018ريا ًال وكذلك الناجتة عن تقييد امل�صلحة لرتحيل
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مبلغ خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة ال�ب��ال��غ ( )50.703ري��االت
بالإ�ضافة �إلى الغرامة التي احت�سبتها على فرق ال�ضريبة الناجت
عن رفع ن�سبة الأرباح التقديرية على املبالغ املدفوعة جلهات غري
مقيمة وتبلغ ( )500.324ريا ًال ,ويرى املكلف �أن هناك خالف
فني بني ال�شركة وامل�صلحة ب�ش�أن جميع البنود املذكورة �أعاله
�أي �أن ق��رار اللجنة االبتدائية أ�ي��د فر�ض غرامة الت�أخري فقط
على ال�ضريبة الإ�ضافية النا�شئة عن زيادة ن�سبة الربح التقديري
و�إ�سقاطها عن البنود التي قبلتها اللجنة وهي (م�صاريف ال�ضمان
البنكي وبند ترحيل اخل�سائر ,و�أ�ضاف املكلف �أن القرار االبتدائي
ب�ش�أن احت�ساب غرامة ت�أخري قرار ال �أ�سا�س له على الإطالق وذلك
ا�ستناد ًا �إلى �أن احلد الأدن��ى الذي ن�ص عليه النظام ال�ضريبي
لن�سبة الربح التقديري هو  ،%15و�أن ال�شركة قد طبقت ن�سبة الربح
التقديري على اخلدمات املقدمة من جهات غري مقيمة ،بالإ�ضافة
�إلى �أن امل�صلحة قد احت�سبت �ضريبة الأرباح التقديرية لل�سنوات
ال�سابقة ل�سنوات االعرتا�ض على �أ�سا�س ربح تقديري بن�سبة %15
على نف�س املدفوعات 0لذلك مل يكن لدى ال�شركة �أي مربر لزيادة
ن�سبة الربح التقديري من � %15إلى  %20على اخلدمات املماثلة
املقدمة من جهات غري مقيمة يف ال�سنوات مو�ضوع املناق�شة كما
�أن �إخ�ضاع م�صاريف ا�ستئجار املعدات املقدمة من جهات غري
مقيمة لل�ضريبة على �أ�سا�س ربح تقديري بن�سبة  %15لي�س فقط
�إجراء م�ستقر لدى امل�صلحة ولكنه ت�أيد �أي�ضا بالعديد من قرارات
اللجان االبتدائية واال�ستئنافية ,كما �أن امل�سائل التي جرى بحثها
�أعاله هي مو�ضوع خالف من نواح خمتلفة بني املكلف وم�صلحة
الزكاة والدخل ونتيجة لذلك ال يجوز فر�ض غرامة الت�أخري على
�أي �ضرائب �إ�ضافية نا�شئة عنها ا�ستنادا �إلى امل��ادة ( )15من
النظام ال�ضريبي واملن�شورين الدوريني رقم ( )3ل�سنة 1379هـ
ورقم ( )5ل�سنة 1393هـ  ,وذكر املكلف �أنه �صدرت عدة قرارات
ت�ؤيد وجهة نظره ب�ش�أن غرامة الت�أخري وذكر منها قرارات اللجنة
اال�ستئنافية رقم ( )639لعام 1427هـ ورقم ( )528لعام 1425هـ
ورق��م ( )452لعام 1424ه �ـ ورق ��م( )449لعام 1424ه �ـ ورقم
( )309و ( )310لعام 1421هـ .وبنا ًء عليه يطالب املكلف بعدم
فر�ض غرامة الت�أخري على ال�ضريبة النا�شئة عن رفع ن�سبة الربح
التقديري لكونها نا�شئة عن �أم��ور هي حمل خ�لاف يف وجهات
النظر بني ال�شركة وامل�صلحة.
وبعد �إط�لاع امل�صلحة على ا�ستئناف املكلف �أك��د ممثلوها على
وجهة نظر امل�صلحة املبينة يف القرار االبتدائي التي تن�ص على
�أن امل�صلحة فر�ضت غرامة الت�أخري ب�سبب عدم التزام ال�شركة
مبا ا�ستقرت عليه املعاجلات الفنية جلميع البنود واملو�ضوعات
املعرت�ض عليها وفق ًا للقواعد النظامية كما �أن��ه مل يعد هناك
اختالفات يف وجهات النظر بني امل�صلحة واملكلفني حول هذه
البنود ولذلك تتم�سك امل�صلحة ب�صحة ربطها يف فر�ض الغرامة
وفق ًا مل�ضمون املادة ( )15من النظام ال�ضريبي واملن�شور الدوري
رقم ( )3لعام 1379هـ ورقم ( )5لعام 1393هـ .

رأي اللجنة:
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ,وعلى اال�ستئناف املقدم,
وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات  ,تبني للجنة �أن حمور
اال�ستئناف يكمن يف طلب املكلف ع��دم احت�ساب غرامة ت�أخري
على فروقات ال�ضريبة الناجتة عن رفع ن�سبة الأرب��اح التقديرية
على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة بحجة �أن هذا املو�ضوع
من امل�سائل اخلالفية التي ال يتوجب معه فر�ض غرامة ت�أخري ,
وت�أكيده على �أن القرار االبتدائي قد ا�سقط الغرامة التي احت�سبتها
امل�صلحة على ال�ب�ن��ود ا ألخ ��رى مثل تكاليف ال�ضمان البنكي
واخل�سائر املرحلة  ,يف حني تتم�سك امل�صلحة بوجهة نظرها
حيال فر�ض غرامة الت�أخري على فروقات ال�ضريبة ب�سبب عدم
التزام املكلف مبا ا�ستقرت عليه املعاجلات الفنية جلميع البنود
واملو�ضوعات حمل االعرتا�ض وذل��ك ا�ستناد ًا للمادة ( )15من
النظام ال�ضريبي واملن�شورين الدوريني رقم ( )3لعام 1379هـ
ورقم ( )5لعام 1393هـ .
وبعد درا�سة اللجنة للمو�ضوع تبني لها �أن قرار اللجنة االبتدائية

حمل اال�ستئناف �أيد امل�صلحة يف احت�ساب غرامة الت�أخري على
فرق ال�ضريبة الناجت عن البنود التي �أيدت فيها اللجنة امل�صلحة ,
وبالرجوع �إلى منطوق وحيثيات القرار االبتدائي حمل اال�ستئناف
يتبني �أن البنود التي �أيدت فيها اللجنة االبتدائية امل�صلحة هي بند
القرو�ض وهذا بند زكوي ال يرتتب عليه غرامة ت�أخري  ,والبند الثاين
خا�ص برفع ن�سبة الأرباح التقديرية على املبالغ املدفوعة جلهات
غري مقيمة من � %15إلى  , %20ويف هذا اخل�صو�ص ترى اللجنة �أن
الفروقات ال�ضريبية الناجتة عن رفع ن�سبة الأرباح التقديرية على
املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة من � %15إلى  %20هي حمل
اختالف حقيقي يف وجهات النظر وخا�ضعة لالجتهاد من حيث
تقدير ن�سبة الربح لكل ن�شاط وبالتايل ف�إن اللجنة ترى عدم توجب
غرامة ت�أخري على الفروقات ال�ضريبية الناجتة عنها � .أما بالن�سبة
للبندين ( )2( , )1م��ن ال�ق��رار االب�ت��دائ��ي املتعلقني بتكاليف
ال�ضمان للأعوام من 2001م حتى 2003م  ,وترحيل اخل�سائر لعام
2002م التي ذكرها املكلف يف ا�ستئنافه ف�إن قرار اللجنة االبتدائية
يف حيثياته ومنطوقه جاء م�ؤيد ًا للمكلف يف هذين البندين وبالتايل
ال يتوجب عليهما غرامة ت�أخري ل�سقوط �أ�صلها .
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مهارات

كـيـف

تقود فريقك إلى النجاح؟

إن الروح القيادية ال تأتي مع اإلنسان بالوراثة ،بل يكتسبها مع الوقت طوال مسيرته المهنية.
إذا ُكنت تسعى لتعزيز مهاراتك القيادية ،عليك أن تجتهد وتعمل لتطوير قدراتهك  ،وعلى
حس المسؤولية واإلبداع .فروح القيادة يجب أن تكون صفة يتم ّتع بها ّ
كل شخص
تنمية
ّ
تبوأ أعلى المناصب.
يطمح للوصول إلى مراتب
متقدمة في عمله ،وإلى ّ
ّ
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بُعد في الرؤية:
�إ�س َع �إلى خلق ر�ؤية �أو خطة جديدة لل�شركة التي تعمل فيها .حدّد
ا أله��داف التي ترغب بتحقيقها �ضمن �إطار زمني معينّ  ،وار�سم
اجتاها وا�ضحا لها .مت ّيز خالل اجتماعات العمل واطرح �أفكارا
رب عملك .ويف ح��ال �أتتك
جديدة بك ّل ثقة وج��ر�أة لتلفت نظر ّ
م�شروع ما� ،إ�ستغ ّلها �إلى �آخر رمق واعط �أف�ضل ما
الفر�صة لقيادة
ٍ
عندك ،لأنّ احلياة هي جمموعة من الفر�ص� .إذا �أح�سنت ا�ستغاللها
جنحت ،و�إذا ف�شلت يف اال�ستفادة منها� ،سيفوتك القطار.
التواصل:
توا�صل مع الأ�شخا�ص الذين تعمل معهم و�أطلعهم على خطتك
لإجناح امل�شروع ،والهدف الذي تطمح �إليه ،و�آلية حتقيقه .ناق�ش
ب�شكل مبا�شر ومنفتح كل ال�شكوك والأ�سئلة املطروحة واحر�ص
ٍ
ّ
على �أن تكون عالقتك جيدة مع كل �أع�ضاء فريق العمل ،لأنّ العمل
وبروح واحدة.
الناجح يحتاج �إلى فريق متنا�سق يعمل بك ّل حما�س ٍ
حسن التنظيم:
من امل�ستحيل �أن تكون قائدا بكل ما للكلمة من معنى �إذا مل تكن
بح�س التنظيم.
تتمتّع ّ
حدّد هدفكّ ،
ونظم ال�ش�ؤون املالية وامل��وارد الب�شرية التي حتتاج
�إليها ،ا�ستنادا �إلى مهارات �أع�ضاء فريق عملك.
كما يمُ كنك الإ�ستعانة بن�صائح و�إر� �ش��ادات زمالئك لي�شعروا ب��أنّ

م�شاركتهم يف امل�شروع لها قيمة كبرية ،و�أنّ �آراءهم ت�ؤخذ بعني الإعتبار.
اللمسات األخيرة:
ن ّفذ ّ
ال�سبل حل ّل ال�صعوبات
خطتك حتى النهاية وا�ستخدم ك ّل ّ
والعقبات التي قد تواجهها .ويف حال �شعر عنا�صر فريق العمل
بالإحباط ،حافظ على �إيجابيتك و�أيقظ فيهم روح احلما�س.
وتذ ّكر �أنّ �س ّر النجاح يكمن يف اللم�سات الأخرية.
هل تعتقد أ�ن��ك �شخ�ص ق�ي��ادي؟ �إذا كانت �إجابتك بنعم ،فما
املهارات التي ينق�صك تعلمها لت�صبح قائدا �أف�ضل لفريق �أكرث
جناحا؟ و�إذا كانت �إجابتك بال ،فهل تعتقد �أنه ميكنك اكت�ساب
هذه املهارة؟ كثري من النا�س يعدون �أنف�سهم �أتباعا ال قادة ،ولكنهم
يكت�شفون �أنهم قادة ناجحون عندما يخو�ضون �شيئا يحبونه ب�شدة.
هل القادة يولدون أم يصنعون؟
�إن القيادة هي م�ساعدة جمموعة من الأ�شخا�ص على �أن يندجموا
مع ًا يف عملية حتديد ر ؤ�ي��ة و أ�ه��داف والتحرك نحوها ،والقيادة
تتكون من جمموعة من املهارات وال�صفات التي باكت�سابها ،ميكنك
�أن ت�صبح قائدا .نعم ،هناك بع�ض النا�س يولدون قادة بطبيعتهم،
ولكن يحتاجون �إلى �صقل مهاراتهم القيادية و�إلى البيئة املنا�سبة
التي تظهر فيها �شخ�صياتهم القيادية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن
�أي �شخ�ص ميكنه �أن ي�صبح قائدا طاملا �أن لديه الرغبة ال�صادقة
يف ذلك واال�ستعداد لبذل اجلهد من �أجل حتقيق هذا الهدف.
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رؤى

أهمية تحديد األهداف
في تحقيق النجاح

إن فقدان الهدف يعني فقدان محور الحياة ،ومن دون المحور يكون وضع االنسان مضطربا في داخل
نفسه ،وفي تصرفاته ،وفي عالقاته مع االخرين ،ومن هنا كان تحديد الهدف أمرا ً اساسيا في حياة اإلنسان
واألمة ،واالنشغال عن ذلك خطأ فظيع ،ألنه سيفوت الفرصة على صاحبها ،فمن أنت؟ وماذا تريد؟
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أهمية تحديد األهداف

�إن الإن�سان الناجح هو الذي ي�سري ويتحرك ويت�صرف ويتكلم وفق
�أهداف مر�سومة م�سبقا ،و يعمل على حتقيقها �أما الإن�سان الذي
لي�س له �أه��داف ف�إنه �سيبقى يف مكانه .و�أهمية حتديد الهدف
تت�ضح �أك�ثر �إذا علمنا �أن هذه العملية ت�ؤثر على عقل الإن�سان
وي�صبح بالتايل ي�سري نحو الهدف تلقائيا.
فوائد تحديد األهداف

•التحكم يف الذات :عندما يكون لديك برنامج منظم ومتوازي
لتحديد الأه ��داف ،م�شتملاً على كل جوانب حياتك ،ف�إنك
�ست�شعر �أنك �أكرث حتك ًما يف حياتك ،ومهما حدث �سوف تكون
�أنت املتحكم يف م�صريك� ،أنت من تقرر �أي الإجتاهات تختار.
•الثقة بالنف�س :عندما يزداد حتملك و�سيطرتك على نف�سك،
ف�إن ثقتك بنف�سك من �ش�أنها �أن تزداد هي الأخرى ،كما �أنك
�سوف تثق �أكرث يف جناحك ،والثقة بالنف�س �سوف جتعلك �أكرث
�إيجابية ،كما �أنها جتعلك ت�ؤمن ب�أنه مبقدورك حتقيق �أهدافك.
•�إدارة الوقت � :سوف تكون �أكرث دقة وتركيزً ا يف �سعيك لتحقيق
الهدف� ،إذا ما و�صفت �إطا ًرا زمن ًيا لتحقيق هذا الهدف ،وكلما
لزاما عليك �أن
زادت رغبتك لتحقيق �أهدافك ،كلما �أ�صبح ً
تهتم بطريقة ق�ضائك لوقتك.
•حياة �أف�ضل� :إذا ما كان لديك برنامج منظم ومتوازن لتحديد
الأه��داف ،ف�إنك �سوف تكون �أكرث تركيزً ا على �أهدافك ،مما
ي�ؤدي �إلى رفع م�ستوى حياتك ،و�أكرث طاقة ،و�أكرث �سعادة.

كيفية تحديد الهدف

�أول خطوة لو�ضع الأهداف ال�شخ�صية هى �أن ت�ضع فى الأعتبار ما
الذى تريد حتقيقه فى حياتك ؟ بعد حتديد ماهيه الأهداف التى
تريد حتقيقها ،ي�صبح لديك ت�صورا كامال ي�شكل اجلوانب الأخرى
لإتخاذ قرار التنفيذ ،لتعطى تغطية �شاملة و متوازنة لكل نواحى
حياتك الهامة ،عليك حتديد �أهدافك كما يلي:
1.1توفري املعلومات الالزمة لتحقيق الهدف ،اخلارطة الذهنية
والواقع اخلارجي ،مر�شحات املعلومة...
2.2الإميان بالهدف وقيمته و�أهميته و�أولويته على غريه و�أنه ي�ضيف
للحياة جديدا والقناعة اجلازمة بذلك .
3.3درا�سة العواقب والآثار املرتتبة على حتقق هذا الهدف بالن�سبة
لك وبالن�سبة للآخرين .
�4.4أن يكون الهدف ممكنا �أي �أن يكون واقعيا ال خياليا وهميا.
�5.5أن تعلم أ�ن��ك امل���س��ؤول الأول ع��ن حتقيق هدفك و�أن جهود
الآخرين يف �سبيل ذلك ال تتجاوز امل�ساعدة.
�6.6أن حتدد يف خطتك موعدا زمنيا للو�صول لهدفك و�أن ت�صوغه
بطريقة متكنك من قيا�س قربك من حتقق الهدف.
�7.7أن تتعرف بالتف�صيل على العوائق التي تتوقع �أن تعرت�ض
طريقك وكيف ميكن جتاوزها.
8.8ا�ست�شارة اخلرباء والإكثار من طرح الأ�سئلة عليهم لتوظيف
خرباتهم واال�ستفادة منها.
9.9جتزئة الهدف الكبري لأهداف �أ�صغر كلما حققت واحدا منها
كلما اقرتبت �أكرث من �إجناز الهدف الأكرب.
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تكنولوجيا

أنحف هاتف ذكي في العالم
�أزاحت �شركة «�أوبو �إليكرتونيك�س »Oppo-ال�صينية العاملة
مبجال الإلكرتونيات اال�ستهالكية ،ال�ستار عن هاتفها الذي
تعتربه « أ�ن �ح��ف ه��ات��ف ذك��ي يف ال �ع��امل» ،بت�صميمه النحيف
وب�سماكة متدنية جدا تبلغ  6.65مم �أقل من هاتف «هواوي»
مبقدار  0.3مم.
وي�أتي الهاتف الذي �أطلقت عليه ا�سم «»Oppo Finder
ب�شا�شة عر�ض قيا�سها  4.3بو�صة مزودة بتقنية «�سوبر �أموليد
بل�س» ،ومن الداخل يحتوي على معالج ثنائي النواة ب�سرعة 1.5
غيغاهريتز ،وذاكرة ع�شوائية ب�سعة  1غيغابايت ،وذاكرة داخلية
فال�ش ب�سعة  16غيغابايت .وم��زود بكامريا خلفية دقتها 8
ميجابيك�سل قادرة على ت�سجيل فيديو بدرجة و�ضوح عالية بدقة
 1080بيك�سل ،و�أخرى �أمامية بدقة  1.3ميجابيك�سل قادرة
على ت�سجيل فيديو بدقة  720بيك�سل.

تلفاز شفاف يختفي بعد إغالقه
ا�ستطاع امل�صمم مايكل فرايب من �شركة « »Loeweالأملانية
املتخ�ص�صة يف �صناعة أ�ج�ه��زة التلفاز الفاخرة ذي ت�صاميم
فريدة من نوعها ،ت�صميم مفهوم جديد قد يحدث ثورة يف عامل
التلفزيون قريب ًا �أطلق عليه ا�سم « ،»Loewe Invisionمتمث ًال يف
�صناعة �شا�شات تلفاز �شفافة نافذة لل�ضوء تتيح الر�ؤية من خالله،
فعند االنتهاء من م�شاهدة التلفزيون و�إغالقه تتحول �شا�شة التلفاز
�إلى لوحة زجاج �شفافة.
وتعتمد هذه التقنية على ا�ستخدام �أقطاب كهربائية �شفافة واملواد
الباعثة لل�ضوء لتتيح �إمكانية العر�ض على ال�شا�شة من كال الوجهني
الأمامي واخللفي ،وتتميز هذه التكنولوجيا ب�شفافيتها العالية،
حيث تبلغ ن�سبة ال�شفافية  ،%70كما تتمتع بزيادة يف ن�سبة تباين
ودرجة و�ضوح عالية.
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نظارات ذكية لعروض رقمية
�أطلقت « إ�ب���س��ون» اجليل الأول من ن�ظ��ارات العر�ض متعددة
الوظائف «موفرييو بي تي ُ )Moverio BT 100( ، »100ومت ّكن
امل�ستخدمني من م�شاهدة جمموعة من املحتوى الرقمي من
خالل عد�سات �ش ّفافة تُبقيهم على �إدراك تام مبا يحدث حولهم
�أثناء امل�شاهدة.
وتوفر نظارات العر�ض التي ت�أتي مع وحدة حتكم بحجم اجليب
ونظام ت�شغيل �آندرويد القدرة على ت�ص ّفح الإنرتنت ،مما ُيتيح
للم�ستخدمني م�شاهدة جمموعة متنوعة من الو�سائط من معظم
مواقع الإنرتنت ،مبا يف ذلك امللفات والتطبيقات ومقاطع الفيديو
وال�صور بن�سق ( ،H.264و ،)MPEG-4ف�ض ًال ع��ن �إمكانية
م�شاهدتها بتقنية الأبعاد الثالثية .كما ت�ضم وح��دة التحكم
�أزرار لت�شغيل و�إطفاء ّ
النظارات والتحكم بالوظائف العامة،
�إ�ضافة �إلى لوحة مل�س مدجمة تو ّفر �سهولة يف الإ�ستخدام.

مصباح خشبي صديق للبيئة
ابتكر امل�صمم الفنان الياباين  Ryosuke Fukusadaم�صباحا
كهربائيا خ�شبيا �صديقا للبيئة « »Wooden light bulbميزج بني
الرتاث والع�صرية.
وت�ستند فكرة هذا امل�صباح اخل�شبي الذي مازال «قيد التطوير»
إ�ل��ى تقنية يابانية معروفة با�سم « ،»Rokuroوهي عبارة عن
حرفة يابانية قدمية خا�صة بفن النحت ممزوجة بالت�صميم
احلديث ،ويتكون من الداخل من م�صباح �إنارة « »LEDمغطى
بطبقة رقيقة للغاية من اخل�شب تنتهي بقاعدة قابلة للتدوير
م�صنوعة من مادة الألومنيوم.
ويعد امل�صباح الكهربائي اخل�شبي لي�س بالأمر الغريب ،فقد مت ّكنت
« »Gucciالإيطالية من ت�صميم �أول نظارة �شم�سية م�صنوعة من
اخل�شب ال�سائل القابل للتحلل م�ستوحى من خ�شب اخليزران.
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كل جديد

كوكب صالح للحياة
�أعلن فريق دويل من الباحثني العثور على كوكب كبري ي�شبه
كوكب الأر���ض يف نظام جنمي قريب من النظام ال�شم�سي.
ويرجح الباحثون �أن يكون هذا الكوكب �صاحل ًا للحياة .ويدور
الكوكب حول جنم قزمي على م�سافة منه ت�سمح ب�سيالن املاء،
وذلك ح�سبما �أ�شار الباحثون.
وقال الباحثون�« :إن هذا الكوكب املكت�شف جديدا هو املر�شح
الأف�ضل لأن تكون به ظ��روف ت�سمح بوجود م��اء �سائل ورمبا
باحلياة كما نعرفها» ،غري �أن الباحثني �أكدوا �أنهم ال يعرفون
بعد ما �إذا كانت هناك فعال مياه �أو �أي نوع من احلياة على
هذا الكوكب �أم ال ،ويطلق الباحثون و�صف «�أر�ض �سوبر» على
كل كوكب خارج املجموعة ال�شم�سية ال يكرب عن الأر�ض بكثري
ويتكون من �صخور مثل الأر�ض ،وتبلغ كتلة الأر�ض الكبرية التي
اكت�شفها العلماء الآن �أربعة �أمثال ون�صف كتلة الأر�ض .ويدور
هذا الكوكب حول ال�شم�س كل  28يوم ًا.

ســاعة تعمل بنظام
األنــدرويــد
قامت �شركة  BlueSkyالإيطالية بعمل �ساعة يد I’m
 Watchوهى �أول �ساعة تعمل بنظام �أندرويد ومن

مميزاتها وخوا�صها� ،أنها تعمل بنظام اندرويد وبها
بلوتوث ،وهي تعمل باللم�س وخا�صية ،MultiTouch
وميكن �إجراء املكاملات من خاللها.
�شا�شة  240 × 240بك�سل ومب�ساحة رام  64ميجا
وم�ساحة داخلية  4جيجا لتخزين امللفات وم��زودة
ب�سماعات وميكروفون للإ�ستماع والتحدث.
كما ميكنك نقل البيانات من جهازك ال�شخ�صى ل�ساعة
اليد من خالل برنامج ي�أتي مع ال�ساعة للتحكم فى نقل
امللفات و�إعداد الربامج.
هذه ال�ساعة �شبيهة حلد كبري بالأيبود نانو ،وهي لها
نف�س الفكرة مع اختالف ب�سيط فى بع�ض اخلوا�ص...
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تغير شكلهـا
سيارة ذكية ّ
من وحي الخيال

�صمم باحثون يف مدينة برمين الأملانية �سيارة كهربائية ذكية من
طراز « »BMWميكنها تغيري �شكلها وفقا ملا تقت�ضيه احلاجة.
وعادة ما يتطلب �شراء �أي �سيارة درا�سة مت�أنية .ف�إذا �أقدمت على
�شراء �سيارة ،ف�إنك �ستفكر كثريا فيما �إذا كنت حتتاج ل�سيارة
لال�ستخدام يف مدينة �صغرية ميكنها تقلي�ص حجمها للوقوف يف
�أي م�ساحة لالنتظار �سواء كانت �سيارة عائلية كبرية احلجم �أو
حتى حافلة �صغرية؟
و�صار ت�صنيع ال�سيارات القادرة على تغيري �شكلها  ،والذي يعد
حاليا �ضربا من اخليال العلمي ،ممكنا �إلى حد كبري بف�ضل تطوير
ال�سيارات الكهربائية.
ونظرا خللو هذه ال�سيارات من حجرة املحرك ،ف�إن هناك جماال
�أكرب لتجربة التكنولوجيا والت�صميم اجلديدين .ويقول فرانك
كري�شرن ،رئي�س مركز ابتكار «الروبوتات» التابع للمركز الأملاين
لأبحاث الذكاء اال�صطناعي يف برمين :نعمل على �إحداث ثورة يف

مفهوم ال�سيارة من خالل تق�سيمها �إلى �أجزاء.
�صحيح �أن النموذج الأويل لل�سيارة الكهربائية ال��ذي �صممه
امل��رك��ز الأمل ��اين ألب �ح��اث ال��ذك��اء اال�صطناعي ي�شبه ال�سيارة
التقليدية قليال ،لكن قاعدتها الأ�سا�سية (ال�شا�سيه) �أك�ثر
ارتفاعا وقاعتها التي ت�أخذ �شكل القبة يجعلها تبدو وك�أنها مركبة
ف�ضائية م�صممة للهبوط على �سطح القمر يف امل�ستقبل .وتتميز
ال�سيارة الكهربائية ،وهي �سيارة ذات مقعدين ولها هيكل مرن،
مبحركات مثبتة على حماور العجالت الأربع ،وعجالت ميكنها
الدوران مبقدار  90درجة.
وي�سمح ذلك ب��دوران ال�سيارة وهي واقفة يف مكانها والتحرك
ب�شكل جانبي �أو قطري ،مما يجعل �إيقاف ال�سيارة لالنتظار �أ�سهل
بكثري .و�إذا كانت م�ساحة االنتظار �صغرية للغاية ،ميكن تق�صري
ط��ول ال�سيارة مبقدار ن�صف مرت من خ�لال ت�صغري «قاعدتها
ال�سفلية (ال�شا�سيه).
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•
•
•
•
•

Social security benefits;
Pension plans for professionals;
Annuity  payments (e.g. insurance);
Alimony and child support payments; and
Special payments under legislation relating
to war veterans and their widows.

13- Government Service – Article 19
This Article provides a special rule for allocating
taxing rights for income from governmental
services and pensions to the country of
residence.
It is a special rule based on the principle of
international courtesy and mutual respect
between sovereign countries, recognizing that
the service to which the remuneration relates
was rendered to a sovereign government,
and accepting that the payment from the
government of the country should be taxable
in that country.
14- Students – Article 20
This Article   deals with payments sent to a
person from one of the contracting country and  
studying in the other country. These payments
are meant for their studies and maintenance
during the course.
This Article provides a special rule for
the treatment of amounts paid to visiting
students and businesses apprentices for
their maintenance, education or training from
sources outside the country where they are
studying or training.
15- Other Income – Article 21
This Article deals with all other income that
is not dealt with in the preceding Articles
regardless of source of income.
Article 21 is designed to sweep up all income
not expressly dealt with elsewhere in the treaty,
in an attempt to avoid double taxation in cases
not dealt with by the other provisions of the
treaty. Under the OECD Model, this income is
taxable only in the residence country.
Under the UN Model, this income is shared
between the contracting countries, with the
resident country giving the double taxation
relief under Article 23.

The type of income falling under the scope of
this Article includes:
•
•
•
•
•
•

Annuities and income under certain life
insurance policies;
Non-employment income;
Income from certain distributions to
taxpayers that do not fit into any of the
other tax treaty categories;
Child support payments;
Damages and other income under certain
severance arrangement;
Income from certain non-traditional
financial instrument.  

16- Taxation of Capital – Article 22
This Article deals with taxation of capital,
which differs from Article 13 that deals with
the taxation of gains from or alienations of the
capital. Article 22 deals with the taxation of the
capital based on the ownership of the  capital.
The basic rule in Article 22 is that the residence
country has exclusive right to tax elements of
capital with three exceptions:
•

•

•

Where capital is represented by immovable
property and that property is owned by
a resident of a contracting country and
situated in the other contracting country,
then the place where the property is
situated may tax those elements of capital.
Where capital is represented by movable
property and that property is business
property of a permanent establishment
which an enterprise of a contracting
country has in the other contracting
country, the capital may be taxed in the
other country.
Where capital represented by ships or
aircraft operated in international traffic or
by boats engaged in inland waterways
transport, as well as movable property
pertaining to them, shall be taxable only
in the country where the place of effective
management of the enterprise is situated.

In the next issue, we shall address the
remaining roles of tax treaties.
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taxpayer is resident will have to give the double
taxation relief under Article 23.
10- Directors’ fees – Article 16
This Article provides that fees and other
similar payments received by a resident of
a contracting country in his capacity as a
member of the board of directors of a company
which is a resident of the other country are fully
taxable in the other contracting country.
This provision applies regardless of where
the directorial services are performed and
whether or not such  fees are attributable to a
permanent establishment in that country.
11- Artistes and Sportsmen – Article 17
This Article deals with the special case of
artistes and sportsmen who are residents
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of one contracting country, but earn their
income from their performances in the other
contracting country.
This Article provides that the country where they
perform their activities may tax their income,
even though the artistes and sportsmen do
not have a permanent establishment in the
other contracting country.
12- Pensions – Article 18
This Article provides that pensions paid in
consideration of past employment are taxable
only in the country where the person is
resident. This Article covers private pensions
only, as pensions from governmental services
are covered under Article 19.
In the practice of many countries, the  scope
of Article 18 is often expanded to include the
following:

Model, the country of residence will have to
give the double taxation relief under Article 23.
7- Capital Gains – Article 13
The capital gains article allows for source
taxation of capital gains from alienation of
immovable property such as land. The country
of residence may also tax those gains.
The term “alienation” includes sales of the
immovable property, exchanges, gifts, the
passing of property on death, and forced
acquisitions.
As for movable property, this Article provides
for sole residence country taxation of the
capital gains.
8- Independent Personal Services – Article 14
This Article deals with professional and other
independent services, other than those

performed as an employee.
Generally¸ this income is taxable in the country
where the taxpayer is resident. However, if the
income is attributed to a fixed base maintained
by the taxpayer in the source country, the
country where the fixed base is situated, i.e.
the source country, has the right to tax the
income  that is attributable to the fixed base.
9- Income from Employment – Article 15
This Article deals with the taxation of
employment income earned by a resident of
a contracting country. Generally, this income
is taxable in the country where the employee
is resident. However, if the employment is
exercised in the other contracting country,
the income may also be taxable in the other
contracting country.
In the event the income is being taxed by both
contracting countries, the country where the
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4- Dividends – Article 10
This Article deals with the taxation of dividends
paid by a company from one treaty country to a
resident of the other treaty country. The Article
allows for full residence country taxation and
limited source country taxation.
Article 10 deals with potential double taxation
by providing that the source country has
a limited prior right to tax dividends. That
limitation is expressed as a percentage of the
gross amount of the dividends. The residence
country has unlimited right to tax the income,
but will have to give the double taxation relief
under Article 23.
5- Interest (Debt-Claims) – Article 11
This Article deals with the taxation of interest
paid by a person in a one contracting country
to a resident of the other contracting treaty
country. The Article allows for full residence
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country taxation and limited source country
taxation. The country of residence, however,
will have to give the double taxation relief
under Article 23.
The limitation to the source country taxing right
only applies when the beneficial owner of the
interest is a resident of the other contracting
country. If the beneficial owner is not a resident
of the country  to which the interest is paid, the
reduced rate does not apply.
6- Royalties – Article 12
This Article deals with the taxation of royalties
paid by a person in a one contracting country
to a resident of the other contracting treaty
country. The OECD Model Tax Convention
gives exclusive taxing right to the residence
country, whereas the UN Model Tax Convention
allows for full residence country taxation and
limited source country taxation. For the UN

In this issue, we shall address the role of tax
treaties in  allocation of taxing rights between
treaty partners.
Tax treaties allocate taxing rights   between
treaty partners as follows:
1 - Business Profits – Article 7
This article generally provides that business
profits earned by a resident of a contracting
country from the other contracting country are
only taxable in the first contracting country.
If the business is carried on in the other
contracting country through a permanent
establishment, the other contracting may tax
the business profits but only those attributable
to the permanent establishment.
2- Income from Immovable Property – Article 6
The general principle for this article is that
a treaty country has a prior right to tax
income derived   by a resident of the other

treaty country from immovable property
situated in the first stated treaty country.
This is because there is an especially  close
economic connection between the source
of such income and the country where the
immovable property is situated.
The residence country of the person receiving
the income may also tax the income and, in
accordance with Article 23, will then give
double tax relief on that income.
3- Shipping, inland Waterways Transport
and Air Transport – Article 8
Generally, taxation is reserved to the place
of effective management of such activities in
international traffic. It covers the profits from
international airlines and shipping companies.
It gives an exclusive taxing right on the
profits from such international traffic to the
treaty country in which the place of effective
management of the enterprise is situated.
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Tax Treaties Allocate Taxing Rights

between Treaty Partners
In addition to the elimination of double taxation, tax treaties serve many other important roles. The
main roles of tax treaties are allocation of taxes 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, enabling information to be exchanged
between tax administrations, prevention of tax discrimination, providing for exemption of certain
types of organizations or individuals, and providing procedural frameworks for enforcement and
dispute resolution.
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More Interactions
with the World
The Kingdom of Saudi Arabia is one of G 20 ( the eight
leading industrialized nations , plus eleven emerging
market and smaller industrialized countries, plus the EU).
The Kingdom has 22 effective tax treaties with other
countries; and many other treaties are awaiting ratification
or signature. These  treaties include an article on exchange
of information, enabling contracting states to exchange
information under certain conditions.   The Department
of Zakat and Income (DZIT) is the Saudi Arabian tax
competent authority responsible for implementation of tax
treaties and the exchange of information. In addition, DZIT
participates in  international tax forums, such as the forum
on Tax Administration and the one on transparency that
are under the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD). IT is very obvious that DZIT is going
to have more interactions with the world: in relation to tax
treaties, professional forums, and relevant international
events. This new environment requires DZIT to have and
retain its professional bilingual human assets.  
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