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�إليه  وت�سعى  �سعت  �سامي  هدف  هو  �لإ�سالمي  �لعامل  دول  كافة  ت�سامن  �إن 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية منذ موؤ�س�سها �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل 
بن  �هلل  �مللك عبد  �ل�سريفني  دعوة خادم �حلرمني  وتاأتي  �هلل،  �سعود  رحمه 
عبد �لعزيز �آل �سعود حفظه �هلل لعقد قمة �لت�سامن �لإ�سالمية �ل�ستثنائية يف 
مكة �ملكرمة  ويف ليلة �ل�سابع و�لع�سرين من �سهر رم�سان  تاأكيدً� و��ستح�سارً� 
و��ست�سعارً� لكافة �سعوب �لعامل �لإ�سالمي لقد�سية �ملكان و�لزمان، للعمل بجد 
يخفى  ل  حيث  �سعوبها،  �سالح  �أجل  من  �لإ�سالمي  �لعامل  دول  ت�سامن  على 
�لناب�ض باحلياة، غني مبو�رده  �لعامل  �لإ�سالمي هو قلب  �لعامل  �أن  �أحد  على 
�لطبيعية �لكثرية و�لوفرية، مت�سع �مل�ساحة -حو�يل ربع م�ساحة �لعامل-و يطل 
على ثمانية ع�سر بحرً� من بحار �لعامل و�سكانه ي�سلون �إلى ربع �سكان �لأر�ض  
ويوجد �ليوم 57 دولة جتمعها منظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي، مع جتمعات �إ�سالمية 
كبرية يف �لهند و�ل�سني، وعليه فنحن ل تنق�سنا �ملو�رد ول �لهمم �لعالية ول 
�ل�سعوب �خلالقة، �إمنا تنق�سنا وحدة �لهدف و�لعمل على حتقيقه فجز�ء �هلل 

خريً� من عمل على ذلك، وجعله يف ميز�ن ح�سناته �آمني .
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خادم احلرمني ال�سريفني يختتم اأعمال م�ؤمتر قمة الت�سامن الإ�سالمي

و�إخو�نه  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  �ختتم 
�لإ�سالمية  �لدول  وفود  وروؤ�ساء  قادة  و�لدولة  و�ل�سمو  و�لفخامة  �جلاللة  �أ�سحاب 

�أعمال موؤمتر قمة �لت�سامن �لإ�سالمي �ملنعقد مبكة �ملكرمة.

20
�سالح الع�اجي: اإيرادات »الزكاة والدخل« زادت 45 %

ك�سف نائب �ملدير �لعام للعمليات �مل�ساندة يف م�سلحة �لزكاة و�لدخل �سالح بن علي 
�لعو�جي، �أن �إير�د�ت �مل�سلحة �سّجلت �رتفاعًا بن�سبة 45% منذ بد�ية �لعام وحتى 
20 من �سهر رم�سان �ملا�سي، مقارنة بالفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي، متوقعًا زيادة 

�إير�د�ت �لزكاة خالل �سهر رم�سان هذ� �لعام.
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ال�ستثمارات العقارية يف مكة تقفز اإلى 200 مليار دولر

�زد�د حجم �ل�ستثمار يف مكة �ملكرمة �إلى 750 مليار ريال، وهو رقم 
�إجمايل  �إن  لل�سياحة،  �لعامة  �لهيئة  قالت  حيث  لالرتفاع،  مر�سح 

�مل�ساريع �لفندقية حتت �لإن�ساء يف مكة �ملكرمة يتجاوز 100 برج.
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فات�رة ال�سياحة لل�سع�ديني تقدر بنح� 36 مليار ريال 
�ل�سنوية  �ل�سياحة  فــاتــورة  �ل�سياحي  �لقطاع  يف  خمت�سون  قــدر 
لل�سعوديني، بنحو 36 مليار ريال، منها نحو 80 % ل�سياحة �خلارج، 
ونحو 18–20 % مل�سلحة �سياحة �لد�خل، �إل �أن �لعو�ئد �ل�ستثمارية 

للعاملني يف �لقطاع ترت�وح بني 5- 7 %.
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ت�زيع احلق�ق ال�سريبية بني دولتي التفاقية

يجوز �أن يخ�سع �لدخل �أو �لأرباح �ملتحققة من �لأن�سطة �لدولية يف 
�لتي  �لدولة  �أو يف  �مل�سدر(  )بلد  �لدخل  فيها  يتحقق  �لتي  �لدولة 

يقيم فيها �ملنتفع من �لدخل )بلد �لإقامة(.
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التق�سيط... مزايــــا وعـيـــــــ�ب

مما ل �سك فيه �أن نظام �لبيع و�ل�سر�ء بالتق�سيط �أ�سبح �أحد �أهم 
�أن  حقيقة  �إنكار  �أحد  ي�ستطيع  ول  حياتنا..  فى  �لتجارية  �لأنظمة 
نظام �لتق�سيط �ساهم فى �إنعا�ض �ل�سوق �لتجارية وبث �جلر�أة فى 

قلوب �لعديد ل�سر�ء ما مل يكونو� يحلمون ب�سر�ئه..
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و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  مدير  �ملفلح  �لأ�ستاذ/�إبر�هيم  ك�سف 
باململكة �لعربية �ل�سعودية عن �أن �إير�د�ت �مل�سلحة، خالل ثمانية 
�أ�سهر �ملا�سية، بلغت �أكرث من 4.5 مليار دولر )17 مليار ريال(، 
�إلى  ورد �أغلبها عن طريق نظام �ل�سد�د �لإلكرتوين. ولفت �ملفلح 
�أن 800 مدقق من �مل�سلحة �أجرو� فح�سا للبيانات �ملالية لـ17926 
�أبرمتها  ريــال(،  مليار   73( دولر  مليار   19.4 بحجم  عقد  �ألف 
�ل�سركات �ملكلفه بدفع �لزكاة و�ل�سريبه مع �لدولة بعد �أن قامت 
تتجاوز  �لتي  �لعقود  تلك  بن�سخ من  بتزويد �مل�سلحه  �ملاليه  وز�رة 
�ألف ريال(، مرفقة باأو�مر �لدفع  �ألف دولر )100  قيمتها 26.6 
يف  تالعب  هناك  يكون  ل  حتى  �ل�سركات،  عليها  ح�سلت  �لتي 
�لإقر�ر�ت، مبينا وجود �ت�سال مع م�سلحة �جلمارك من �أجل �أن 

ترد بيانات ��ستري�د �ملكلفني �آليا.
و�أو�سح �ملفلح �أن 26238 مكلفا جديد� قد مت قيدهم خالل �ل�سنة 
�ألف   500 و�ل�سريبة  �لزكاة  بدفع  �ملكلفني  عدد  ليتجاوز  �لأخــرية 

مكلف، م�سري� �إلى �أن �إجمايل عمليات �ل�سد�د كانت 84667 عملية.
ولفت �ملفلح �إلى �أن جهازه �أ�سدر 123549 �سهادة يف �إطار �لإجر�ء�ت 
�لتنظيمية �لالزمة لفتتاح �ملن�ساآت �خلا�سة �جلديدة و�لتي �أ�سبحت 

�سجالتها ترد �إلكرتونيا من وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة.
�ل�سركات  على  �ململكة  يف  بها  �ملعمول  �ل�ستثمار  �أنظمة  وتفر�ض 
�لأجنبية �سريبة ت�سل �إلى 20% من �سايف �لأرباح فيما تبلغ �لزكاة 
جمل�ض  دول  من  و�مل�ستثمرين  �ملو�طنني  �سركات  على  �ل�سرعية 

�لتعاون �خلليجي %2.5.
و�أعدت م�سلحة �لزكاة و�لدخل نظاما جديد� جلباية �لزكاة هو حمل 
 14 �إلــى  مكاتبها  عدد  ز�د  وقد  �ل�سورى،  جمل�ض  يف  حاليا  �ملناق�سة 
مكتبا يف خمتلف مناطق وحمافظات �ململكة، �إ�سافة لالإد�رة �لعامة 
بالريا�ض �لتي يتو�جد فيها ق�سم كبار �ملكلفني، ومن �ملقرر �أن يلتحق 
�سيقفز  ما  وهو  و�ملحا�سبة،  �لفح�ض  �إد�ر�ت  يف  جديد  موظف   200

بالكو�در �لتي تعمل يف �مل�سلحة ويجعلها تفوق �لألفي موظف.

المملكة: إيرادات الزكاة تتجاوز 4.5 مليار دوالر
خالل ثمانية أشهر



5

فرع  عام  مدير  �لطائفي  عبيد  بن  �لأ�ستاذ/�حمد  �سعادة  �فتتح 
م�سلحة �لزكاة و�لدخل بجدة نيابة عن �سعادة مدير عام �مل�سلحة 
تدريبية متخ�س�سة يف  �ملو�فق1433/10/21هـ دورة  �ل�سبت  يوم 
لحتاد  �ل�سريبي،  �لزدو�ج  جتنب  و�تفاقيات  �ل�سريبي  �ملجال 
بفندق مريديان جده، حيث  �لإ�سالمية  للدول  �ل�سريبية  �ل�سلطات 
�ل�ستفادة  �إلــى  �لـــدورة  وتهدف  و�ملحا�سرين  بامل�ساركني  رحــب 
�ملوؤمتر  �ل�سريبي �سمن تو�سيات  �لدولية يف �ملجال  �لتجارب  من 
�لتقني �لثامن لحتاد �ل�سلطات �ل�سريبية للدول �لإ�سالمية �لذي 
�أقيم �لعام �ملا�سي باململكة مب�ساركة �ملكتب �لدويل للتوثيق �ملايل

قدر�ت  تعزيز  �إلى  �لدورة  تهدف  كما  �م�سرتد�م.  ومقره   IBFD

�لتفاقيات  هذه  مثل  �إبــر�م  جمال  يف  �مل�ساركة  �لــدول  و�إمكانات 
�ملهمة حلركة روؤو�ض �لأمو�ل و�ل�سلع و�لإفر�د فيما بينها.

�لأ�ستاذ/�سليمان  �لبحوث  و  �لتطوير  �إد�رة  عــام  مدير  �لقى  ثم 
�سحيان �ل�سحيان كلمة رحب فيها بامل�ساركني وقدم �سرحًا موجزً� 
عن �لدورة ومتنى لهم �ل�ستفادة من هذه �لدورة و�و�سح �ن �مل�سلحة 
�سخرت كافة �مكاناتها لنجاح تلك �لدورة ومتنى للم�ساركني �أقامة 
�سعيدة يف �ململكة. كما �لقى مدير �ل�سر�ئب باملكتب �لدويل للتوثيق 
م�سلحة  فيها  �سكر  كلمة  حمز�وي  �لأ�ستاذ/ر�سا   IBFD �ملــايل 
�لزكاة و�لدخل على تنظيم مثل هذه �لدور�ت �لتى ت�ساهم يف رفع 

قدر�ت �مل�ساركني يف جمال �ل�سريبة و�إبر�م �لتفاقيات.

الطائفي يفتتح دورة »تجنب االزدواج الضريبي« التحاد 
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية

برنامج الزكاة والضريبة بمعهد اإلدارة العامة
 

�أنطلق �لربنامج �لإعد�دي �خلا�ض مب�سلحة �لزكاة و�لدخل »�لزكاة و�ل�سريبة« حلملة درجة �لبكالوريو�ض يف �حلا�سب من 
موظفي �مل�سلحة، مبعهد �لإد�رة �لعامة بالريا�ض يوم �ل�سبت 1433/10/14هـ و �لتحق بالربنامج عدد ) 18 متدربًا (، �ملدة 
�إعد�د  �إلى  �أ�سابيع، و يهدف �لربنامج  �لتدريب �مليد�ين ملدة ثمانية  �أربعة ف�سول در��سية يتخللها  للدر��سة �سنتني  �لزمنية 

وتاأهيل وتنمية مهار�ت �لكفاء�ت �لوطنية �لفاعلة من �لعاملني مب�سلحة �لزكاة و�لدخل للم�ساهمة يف تطوير �لأد�ء.



مدير  �ختتم  و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  عام  مدير  �سعادة  عن  نيابة 
�لأ�ستاذ/ و�لدخل  �لزكاة  مب�سلحة  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة  عام 

عام  مدير  نائب  �سعادة  بح�سور  �ل�سحيان،  �سحيان  بن  �سليمان 
�لأ�ستاذ/ �لعامة  بالأمانة  �ملالية  و�لرقابة  �ملحا�سبة  دو�وين  �سوؤون 
حمد بن ر��سد �ملديلوي للدورة �لتدريبية ) تنمية مهار�ت �ملحا�سب 
يف �أجهزة �لزكاة( و�ملخ�س�سة لأجهزة �لزكاة بدول جمل�ض �لتعاون 
�لزكاة  فــرع م�سلحة  1433/8/21هـــــ مبقر  �ملو�فق  �لأربــعــاء  يــوم 
و�لدخل بجدة. و�لتي ��ست�سافتها م�سلحة �لزكاة و�لدخل بالتن�سيق 

مع �إد�رة �سوؤون دو�وين �ملحا�سبة بدول جمل�ض �لتعاون �خلليجي.
و  م�سارك(   16( عــدد  �لتدريبية  �لـــدورة  هــذه  يف  �ــســارك  حيث 
بد�ئرة  ، كما مت تخ�سي�ض قاعة منف�سلة مزودة  )7م�ساركات( 
وت�سمنت  �لن�سوي.  �لق�سم  موظفات  مل�ساركة  وب�سرية  �سمعية 
حماور �لدورة �لتدريبية مفهوم �لزكاة و�خلا�سعني للزكاة وكيفية 
�حت�ساب وعائها وم�سارفها �ل�سرعية ، كما مت �سرح �لنظام �لآيل 

وعمل جولة   . فيه  �ملكلفني  �إد�رة خدمات  ودور  بامل�سلحة  �ملطبق 
خدمات  �إد�رة  عام  مدير  �سعادة  عر�ض  خاللها  من  مت  ميد�نية 
ب�سرح  �لغامدي  �سعد  بن  عبد�هلل  �لأ�ستاذ/  جدة  بفرع  �ملكلفني 

تف�سيلي عن عمل �إد�رة خدمات �ملكلفني ودورها.
من جهة �أخرى �ثنى �مل�ساركني على �جلهود �لتي بذلتها �مل�سلحة 
و�لأمانة يف �إجناح هذه �لدورة وح�سن �ل�ستقبال و�سكر �لقائمني 
��ستفادتهم من معطياتها وعربو� عن  �لدورة، ومدى  على تنظيم 
تطلعهم �إلى ��ستمر�ر عقد مثل هذه �لدور�ت حتى يو��سلو� م�سرية 
تنمية مهار�تهم  يف جمال �ملحا�سبة. حيث كان لتفاعل �مل�ساركني 

ومد�خالتهم دور كبري يف جناح �لربنامج �لتدريبي .
ويف ختام �لدورة تف�سل �سعادة مدير عام �إد�رة �لتطوير و�لبحوث 
مب�سلحة �لزكاة و�لدخل ونائب مدير عام �سوؤون دو�وين �ملحا�سبة 
و�مل�ساركات  �مل�ساركني  بت�سليم  �لعامة  بالأمانة  �ملالية  و�لرقابة 

�سهاد�ت ح�سور �لدورة .

اختتام دورة تنمية مهارات المحاسب
في أجهزة الزكاة
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بعد �لطالع على ما رفعه وزير �ملالية وبعد �لنظر يف قر�ر جمل�ض 
�لــوزر�ء  قــرر جمل�ض  وتــاريــخ 1433/3/7هـــــ   2/1 رقــم  �ل�سورى 
�ملو�فقة على �تفاقية بني حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية وحكومة 
يف  �ل�سريبي  �لتهرب  وملنع  �ل�سريبي  �لزدو�ج  لتجنب  �أوكر�نيا 

�ساأن �ل�سر�ئب على �لدخل وعلى ر�أ�ض �ملال و�لربوتوكول �ملر�فق 
لها �ملوقع عليهما يف مدينة كييف بتاريخ 1432/10/4هـــ �ملو�فق 
مر�سوم  �أعــد  وقد  بالقر�ر.  �ملرفقتني  بال�سيغتني  2011/9/2م 

ملكي بذلك.

نظمت م�سلحة �لزكاة و�لدخل ممثلة باإد�رة �لتطوير و�لبحوث 
دورة لطالب جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية وتهدف 
بها  تقوم  �لتي  بالأعمال  �ملتدربني  ثقافة  تعزيز  �إلــى  �لــدورة 

�مل�سلحة يف جباية �لزكاة و�ل�سريبة.
�فتتح �لدورة �سعادة �لأ�ستاذ/ �سليمان بن �سحيان �ل�سحيان مدير 
عام �إد�رة �لتطوير و�لبحوث رحب باملتدربني و�سرح لهم �أهد�ف 

وحماور �لدورة وهي: ما هي �لزكاة و�أهميتها وكيفية حت�سيلها - 
�سرح وتطبيق عن �لنظام �لآيل وحالت عملية عن �لنظام �لآيل 

- �ل�سريبة تعريفها وكيفية �حت�سابها - مهام �لإد�رة �لقانونية.
وتاأتي هذه �خلطوة من �مل�سلحة �إميانا منها باأهمية �لتو��سل 
�لعمل  �سوق  �أن  �سيما  ل  للمتدربني  �ملعرفة  بناء  يف  و�مل�ساركة 
يحتاج �إلى خريجني لديهم �لقدر �لكايف من �لتدريب �مليد�ين .

طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود متدربين
بمصلحة الزكاة والدخل

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين المملكة
وحكومة أوكرانيا
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عبارة  ��ستخد�م  منع  �ل�سعودية  و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة  �أعلنت 
»�لب�ساعة �ملباعة ل ترد ول ت�ستبدل« �أو �أي �سيغة م�سابهة يف منافذ 
�لبيع �أو على �ملطبوعات �لتجارية �أو �لإعالنات. و�أكدت �أن �لتاجر 
ملزم برد �أي ب�ساعة معيبة �أو بها خلل �أو ل تتو�فق مع �ملو��سفات 

ول ميكن �إ�سالح �خللل دون �مل�سا�ض بجودة �ملنتج. 
وطالبت �لوز�رة يف بيان �سحايف على موقعها �لإلكرتوين، وب�سكل 
عاجل تغيري جميع �ملطبوعات �لتي حتتوي على �لعبارة �ملذكورة، 
و�سوف تبد�أ جولت رقابية لكل من ل يلتزم بحذف �لعبارة �ملذكورة 

�بتد�ًء من �لأول من حمرم 1434 هـ.
وقد �أكدت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة على كافة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
�لغ�ض  �مل�ستهلك وفقا لنظام مكافحة  �لتجارية على حق  و�ملحالت 
غري  �أو  �ملعيبة  �أو  �ملقلدة  �أو  �ملغ�سو�سة  �ل�سلعة  �إعــادة  يف  �لتجاري 
مع  �لبائع،  من  ثمنها  و��سرتجاع  �ملعتمدة،  للمو��سفات  �ملطابقة 

حق �مل�ستهلك يف �ملطالبة بالتعوي�ض عن �أية ��سر�ر �أ�سابته نتيجة 
�ل�سركات  جميع  ـــوز�رة  �ل وطالبت  للنظام  خمالفة  ــة  �أي �رتــكــاب 
�أو  �ملعيبة  �ل�سلعة  بــرد  �لإلــتــز�م  �لتجارية  و�ملحالت  و�ملوؤ�س�سات 

�ملغ�سو�سة �أو غري �ملطابقة للمو��سفات و�إعادة ثمنها للم�ستهلك.
�ملحالت  بع�ض  قيام  �أن  و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة  و�أو�ــســحــت 
�لتجارية بكتابة عبارة »�لب�ساعة �ملباعة ل ترد ول ت�ستبدل« �أو �أية 
عبار�ت م�سابهة �أخرى يف فو�تري �ملبيعات �أو د�خل �ملحالت �أو �أية 
مطبوعات موجهة للم�ستهلك ل تتفق مع �حلق �لنظامي للم�ستهلك 
�مل�ستهلك،  حلق  �سلب  وفيه  �ملغ�سو�سة  �أو  �ملعيبة  �ل�سلعة  �إعــادة  يف 
�ملحالت  جميع  من  �لعبار�ت  تلك  �إز�لــة  �سرعة  ــوز�رة  �ل وطالبت 

�لتجارية ومنافذ �لبيع ب�سكل عاجل.
مبنع  تتقيد  ل  �لتي  �ملطابع  تلحق  �أي�سًا  �مل�سئولية  �أن  تاأكيدها  مع 
طباعة و��ستخد�م �لعبار�ت غري �لنظامية لأي جهة جتارية �أخرى.

وزارة التجـــــارة تمنع اسـتخـدام عبـــارة
»البضاعة المباعة ال ترد«
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�لثانية  �ملرحلة  تد�سني  بحفل  و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  �ساركت 
بتاريخ 1433/7/19هـــ  �لطائف  ملدينة  �ملر�سد �حل�سري  مل�سروع 
بعنو�ن )معًا لغد �أف�سل (، حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لمري 

خالد �لفي�سل �أمري منطقة مكة �ملكرمة.
�جلدير بالذكر �ن �ملر�سد �حل�سري متخ�س�ض يف جمع وحتليل 

�جلهات  من  �مل�ستمدة  �ملعلومات  خالل  من  �حل�سرية  �ملوؤ�سر�ت 
بجميع  �لتنمية  �سيا�سات  �عــد�د  يف  ي�ساهم  ب�سكل  �لعالقة  ذ�ت 
�مل�سلحة  من  �سارك  وقد  و�ملحلي،  و�لقليمي  �لوطني  م�ستوياته 
فرع  عام  مدير  �لفا�سلي  نايف  �ل�ستاذ/  �سعادة  �حلفل  هذ�  يف 

�مل�سلحة بالطائف .

مصلحة الزكاة والدخل تشارك بالمرصد الحضاري 

�ليوم  بالريا�ض  و�لدخل  �لزكاة  مب�سلحة  �لعامة  �لد�رة  نظمت 
�ل�سبت �ملو�فق 1433/10/7هـ عند �ل�ساعة  �لعا�سرة حفل �ملعايدة  
ملن�سوبيها بح�سور مدير عام �مل�سلحة  �سعادة �ل�ستاذ / �إبر�هيم 

بن حممد �ملفلح و�لنو�ب  ومديري �لد�ر�ت  و�ملوظفني، وقد تبادل 
�سور  و�لتقطت  �للمبارك،  �لفطر  عيد  �لتهاين مبنا�سبة  �حل�سور 

تذكارية بهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة .

مصلحة الزكاة تعايد  منسوبيها بحضور المفلح
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وقعت غالبية �لقطاعات يف �ل�سعودية �إلى ما بني �طمئنان من قبل 
امل�صارف ال�صعودية، وحتوط اإلكرتوين كما فعلته �صركة ال�صناعات 
�لأ�سا�سية »�سابك«، ، وذلك بعد �ن �خرتق �لفريو�ض �سركة �ر�مكو 
عالية  �أنظمتها  �أن  لتوؤكد  �أم�ض،  �ل�سعودية  �مل�سارف  فخرجت 

�مل�ستوى للت�سدي لأي حماولت �خرت�ق للبطاقات �مل�سرفية.
�أعلى  تطبق  �ل�سعودية  �مل�سارف  �أن  �ل�سعودية  �مل�سارف  و�أكــدت 
�ملعايري �ملتعارف عليها دوليًا يف جمال �أمن �ملعلومات، �لتي ُت�سَعب 
هذه  و�إن  عليها،  �لتحايل  �أو  �خرت�قها  �ملعلوماتية  قر��سنة  على 
�ملعايري حتتوي على بر�مج عالية �مل�ستوى للت�سدي لأي حماولت 
�لبطاقات  �أو  �لآيل  �لــ�ــســرف  بــطــاقــات  يف  ــدث  حت قــد  �خـــرت�ق 

�لئتمانية، حيث يتم حتديثها ب�سفة م�ستمرة.
و�أ�ساف طلعت حافظ، �أمني عام جلنة �لإعالم و�لتوعية �مل�سرفية 
�ملعلوماتية  قر��سنة  على  ي�سهل  ما  �إن  �ل�سعودية،  �مل�سارف  يف 
�خرت�ق معلومات �لبطاقات �لئتمانية �خلا�سة بالعمالء �أو بطاقات 
�لدفع �لأخرى مثل بطاقة �ل�سرف �لآيل، هو �ل�ستخد�م �خلاطئ 

لذلك �لنوع من �لبطاقات، وبخا�سة يف حال ��ستخد�مها كالبطاقات 
على  �مل�سبوهة  �ملو�قع  طريق  عن  �لإلــكــرتوين  للت�سوق  �لئتمانية 
�سو�ء  �لدفع  �ملحافظة على بطاقات  �أن عدم  �لإنرتنت، كما  �سبكة 
�لبطاقة �لئتمانية �أو غريها و�لتهاون يف تد�ولها بالك�سف مثاًل عن 
رقمها و�ملعلومات �خلا�سة بها قد يعر�سها بطريقة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة لالخرت�ق و�لنتهاك من قبل �لغري.
و�أكد حافظ �أن �مل�سارف �ل�سعودية وبتوجيهات من موؤ�س�سة �لنقد، 
�سبق �أن �سرعت يف تنظيم جديد لبطاقات �ل�سر�ف �لآيل حلماية 

عمالئها من عمليات �لحتيال و�لغ�ض و�ل�سرقات.
وذكر �أن �مل�سارف �ملحلية ��ستمرت يف رفع م�ستوى �حلماية �لأمنية 
للخدمات �لإلكرتونية �لتي تقدم للعمالء عرب قنو�تها �لإلكرتونية 
�ملختلفة، حيث طبقت عددً� من �لو�سائل و�لطرق �لتي حتقق حماية 
�مل�سارف  مكنت  �ملثال  �سبيل  فعلى  �لعمالء،  حل�سابات  �إ�سافية 
عمالءها من �لتعرف على �أي عملية تتم على ح�ساباتهم عن طريق 

�لر�سائل �لق�سرية �لتي ترد �إلى �أرقام هو�تفهم �ملحمولة.

المملكة: تحوط إلكتروني من الشركات
والبنوك تتحدى اإلختراقات



11

�ل�سعودية  و�لآثــار  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  �سرح  م�سدر مطلع يف 
م�سرف  �إن�ساء  م�سروع  در��ــســة  �أخـــريً�  �أقــر  �ل�سورى  جمل�ض  �إن 
لدعم �ل�ستثمار �ل�سياحي، م�سري� �إلى �أن �مل�سروع �لآن يف �ملر�حل 
�أي�سا  و�ستت�سح  �ملخت�سة،  �جلهات  قبل  من  لــالإقــر�ر  �لنهائية 
�ل�سيا�سات �خلا�سة بالعمل به بعد �إقر�ر تطبيقه ب�سكل نهائي من 

خالل �لالئحة �لتنفيذية �لتي �ست�سدر له.
هذ�  �لد�خلية  �ل�سياحة  يف  �لــزيــادة  ن�سبة  �أن  �ملوؤ�سر�ت  توؤكد  و 
مكة  منطقة  و�أن  �ملا�سي،  بالعام  مقارنة   ،%25 �إلى  و�سلت  �لعام 
�ملكرمة حظيت باإقبال كبري من قبل �ل�سياح مقارنة ببقية مناطق 
�ل�سعودية، وذلك ملا تتمتع به �ملنطقة من تنوع يف �ملو�قع �ل�سياحية 
وقربها من بع�سها �لبع�ض، �سو�ء �ل�ساطئية يف جدة �أو �جلبلية يف 

�لطائف، ولقرب �أي�سًا هذه �ملو�قع من مكة �ملكرمة.
لل�سياحة  �لعامة  للهيئة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعمري  حممد  ولفت 
�لتي  �ملعوقات  �أبــرز  من  �أن  �إلــى  �ملكرمة،  مكة  منطقة  ــار يف  و�لآث
وكذلك  لهم  �ملقدمة  �خلدمات  �أجــور  �رتفاع  �مل�ستثمرين،  تو�جه 

مدة �إيجار مو�قع �ل�ستثمار. و�إيجار �ملو�قع �ل�سياحية على م�ستوى 
�إل  عامًا،   25 هو  و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  ووز�رة  �لزر�عة  وز�رة 
�لإيجارية  �ملدد  بزيادة  يخت�ض  م�سروعا  تبنت  �ل�سياحة  هيئة  �أن 
�ل�سامي،  �ملقام  وخاطبت  و�ل�سياحية،  �لرتفيهية  �ملــدن  مل�ساريع 
�لذي بدوره �أقر رفع �ملدد �لإيجارية �إلى 50 عامًا، وقد بد�أنا �أخريً� 
�لآن يف �ململكة ي�ستطيع  �لتنظيم. و�ي م�سروع �سياحي  بالعمل يف 
�مل�ستثمر له �أن يتقدم ويطلب رفع مدة �لإيجار �إلى 50 عامًا، حيث 
اأن  مبينًا  احلكومية،  املناف�صات  و�صروط  للآلية  وفقًا  الأمر  �صيتم 
هذه �لآلية �ست�سري على �مل�ساريع �جلديدة �لتي �ستطرح بعد تاريخ 
بجو�ر  �ل�سياحة  هيئة  وتقف  تلقائي.  ب�سكل  �لقر�ر  وتنفيذ  �إقــر�ر 
تقدمي  جتــاه  مطالبهم  وتــوؤيــد  �ل�سياحي  �لقطاع  يف  �مل�ستثمرين 
اأ�صعار خدمات مدعومة لهم، كما هو احلال يف الن�صاط ال�صناعي 
�لقطاع  �مل�ستثمرين يف  �أن  �إلى  �ملثال كمقارنة، م�سريً�  �سبيل  على 
يتم  كما  لهم  �خلدمات  �أ�سعار  تقدمي  من  �لآن  يعانون  �ل�سياحي 

تقدميها وفقًا لالأ�سعار �ملعمول بها يف �لقطاع �لتجاري.

إنـشــــاء مصرف لدعــم االســــتثمــار
السياحي بالمملكة قريبًا
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متت ترقية �لأ�ستاذ / �أحمد عبيد على �لطائفي مدير عام 
�لثالثة  �ملرتبة  �إلــى  جــدة  يف  و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  فــرع 
ع�سرة  ، وتبارك �أ�سرة �لتحرير هذه �لرتقية و�لثقة �لكرمية 

متمنني له دو�م �لنجاح و�لتوفيق .

الطائفي مديراً عاما لفرع مصلحة 
الزكاة والدخل بجدة

متت ترقية �لأ�ستاذ / �أحمد علي عبد�هلل �مللحم مدير عام فرع م�سلحة �لزكاة و�لدخل بالأح�ساء �إلى �ملرتبة �لثانية ع�سرة، وتبارك �أ�سرة 
�لتحرير هذه �لرتقية و�لثقة �لكرمية متمنني له دو�م �لنجاح و�لتوفيق .

الثانية عشرة لمدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل في اإلحساء 

مدير  �حلماد  �سليمان  حماد  �سالح   / �لأ�ستاذ  ترقية  متت 
عام فرع م�سلحة �لزكاة و�لدخل بالدمام �لى �ملرتبة �لثالثة 
ع�سرة  ، وتبارك �أ�سرة  �لتحرير هذه �لرتقية و�لثقة �لكرمية 

متمنني له دو�م �لنجاح و�لتوفيق .

مدير عام فرع مصلحة الزكاة 
في الدمام إلى الثالثة عشرة 

مدير  �هلل   عبد  عامر  �حمد  حممد   / �لأ�ستاذ  ترقية  متت 
عام فرع م�سلحة �لزكاة و�لدخل يف �أبها �إلى �ملرتبة �لثانية 
ع�سرة  ، وتبارك �أ�سرة �لتحرير هذه �لرتقية و�لثقة �لكرمية 

متمنني له دو�م �لنجاح و�لتوفيق .

مدير عام فرع مصلحة الزكاة 
والدخل في أبها إلى الثانية عشرة
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ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ش��ر :
مليباري. 1 حميى�لدين  على  حممد 
ـــى �لـــطـــائـــفـــي. 2 �أحـــــمـــــد عـــبـــيـــد عـــل
ــاد. 3 ــح حـــمـــاد �ــســلــيــمــان �حلــم ــال �ــس

ال��م��رت��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��ر :
ـــد�هلل. 1 حمـــمـــد �حــــمــــد عــــامــــر عـــب
�لعبد�هلل. 2 عبد�هلل  �بر�هيم  حممد 
ـــاد �لـــظـــاهـــري. 3 ـــد عــبــيــد حـــم خـــال
�مل�ستحي. 4 حممدعلى  �ساهر  حممد 
ـــد �لـــدو�ـــســـري. 5 ـــس ــح ر�� ــال ــس �ــســعــد �
ــحــم. 6 ــل ـــي عـــــبـــــد�هلل �مل �أحـــــمـــــد عـــل

ال��م��رت��ب��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��ر :
�ــســالــح عــو�ــض عـــبـــد�هلل �جلــابــري. 1
�إبر�هيم عبد�لرحمن �سالح �ملحمود. 2
�إبـــر�هـــيـــم عــلــي حمــمــد عــ�ــســريي. 3
عبد�ملح�سن عبد�لرحمن �سعد �ملبكي. 4
ــالــح �ملــغــربــي. 5 عـــــادل �بـــر�هـــيـــم �ــس
�ل�سلوم. 6 عبد�لرحمن  نا�سر  �إبر�هيم 

ــد �بـــر�هـــيـــم �لــعــقــيــلــي. 7 ــع ــس فـــهـــد �
ــــــو�ر �لــعــتــيــبــي. 8 عــــبــــد�هلل مــفــلــح ن
خالد عبد�لرحمن حممد �حل�سينان. 9

�لنويجم. 10 علي  حممد  عبد�لرحمن 
ــد. 11 ــوي ــس ــ� عـــلـــي عــــبــــد�هلل �أحــــمــــد �ل
فــهــد حــديــجــان حمــمــد �جلـــابـــري. 12
�ملو�سى. 13 عبد�لكرمي  عبد�هلل  �أ�سامه 
�لعمار. 14 عبد�هلل  عبد�لرحمن  ب�سام 
ــــي �جلـــهـــنـــي. 15 بـــــنـــــدر حـــ�ـــســـن عــــل
�ــــســــامل �ـــســـعـــد عــــاتــــق �لــ�ــســبــحــي. 16
عبد�لرحمن . 17 �سالح  عبد�لرحمن 
�آل زمانان �خللي. 18 حممد �سالح علي 

ال����م����رت����ب����ة ال�����ع�����اش�����رة :
�ل�سهري. 1 �لكناين  حممد  ز�هــر  علي 
�سليمان عبد�هلل عبد�لعزيز �جلربوع. 2
فايز بن �سالح �بر�هيم �خلزرجي �لن. 3
�ل�سبيعي. 4 �سليمان  خــيــل  د  حمــمــد 
�ل�سبيعي. 5 �سليمان  دخــيــل  �سليمان 
�لعمري. 6 ح�سن  �سعيد  عبد�لرحمن 
�لقحطاين. 7 عــبــد�هلل  نــاجــي  في�سل 

نـــاجـــي ر��ـــســـي عـــبـــد�هلل �ل حــرز. 8
ــهــد �بـــر�هـــيـــم �لــعــبــيــد. 9 مــنــ�ــســور ف

ــعــد مــ�ــســفــر �حـــمـــد �لـــزهـــر�ين. 10 �ــس
�ل�سمري. 11 ظافر  نا�سر  عبد�لرحمن 
حـــمـــد هـــــــذ�ل عـــايـــ�ـــض �لــعــتــيــبــي. 12
ــح �خلــمــيــ�ــض. 13 ــال ــح مـــهـــدى �ــس ــال �ــس
�ل ظــاهــر. 14 حــ�ــســني حمــمــد  خـــالـــد 
ـــــدب. 15 ـــني ر�ــــســــا عــــبــــا�ــــض �ل ـــس حـــ�
�لعويبدي. 16 �سليم  �سياف  �سليمان 
ــد �ـــســـامل �لــ�ــســحــفــي. 17 ــم عـــاطـــي حم
ناهر حبيب عبد�للطيف �ل�سيخ �لن�ض. 18
حمـــمـــد �حـــمـــد �ـــســـلـــمـــان �لــعــمــار. 19
�ــــســــامل حمــــمــــد عــــلــــى �لــثــبــيــتــي. 20
ــن. 21 ــس ــ� ـــي �حل ـــل ـــر ع ـــا�ـــس ـــض ن ـــا� عـــب
�لعليوه. 22 مو�سى  علي  عبد�لرحمن 
عــلــي حمــمــد عـــبـــد�هلل �ملــحــيــمــيــد. 23
فــهــد عـــبـــد�هلل �بـــر�هـــيـــم �حلــمــود. 24
ــــي �لــــكــــثــــريي. 25 ــــل ــــي �ــــســــعــــد ع ــــل ع
�جلهني. 26 �إبر�هيم  عبد�لعزيز  عمر 
�لـــرد�دي �حلربي. 27 فهد غــامن ر�جــح 
�حلــمــد�ن. 28 حمــمــد  �سليمان  حمــمــد 
ـــم �ــســعــد مــقــبــل �بــوتــيــلــي. 29 ـــر�هـــي �إب

تبارك �أ�سرة حترير ن�سرة �لزكاة و�لدخل لالإخوة �لزمالء �لآتية �أ�سماوؤهم �لرتقيات �لتي ح�سلو� عليها وتتمنى لهم �لتوفيق 
يف �أعمالهم �جلديدة.

ترقيات المصلحة حسب المراتب 
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اخبار

البنوك السعودية تشن حربًا على 
»سداد القروض« الوهمية

أجهزة  من  القروض  سداد  إعالنات  إلزالــة  جهودها  تكثيف  فى  السعودية  البنوك  بدأت 
الصرف اآللي في عدة مواقع قريبة من مقرات فروع البنوك، حيث حذرت البنوك السعودية 
سداد  أصحابها  يدعي  التي  الوهمية،  التجارية  لإلعالنات  االستجابة  من  عمالءها  مجدداً 
أفضل،  وأسعار  بشروط  آخر  قرضًا  العميل  ومنح  للبنوك،  العمالء  ومديونيات  القروض 
واصفة مثل هذه التصرفات بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، وأنها تنطوي على عمليات 

نصب واحتيال يعاقب عليها القانون.
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�إعــالنــات �ــســد�د �لقرو�ض مــن قبل  تــعــاود فيه  يــاأتــي هــذ� يف وقــت 
متخذة  �ل�ساحة،  على  بقوة  �لظهور  �ملوؤ�س�سات،  �أو  �لأفـــر�د  بع�ض 
�جتهت  كما  لها،  مكانًا  �لرئي�سية  �ل�سو�رع  يف  �لبنوك  �سر�فات  من 
�لتي  �ملر�قبة،  كامري�ت  من  هربًا  �لد�خلية،  �لأحياء  �سر�فات  �إلى 
تعر�ض �إعالناتهم للم�سح �أو �لإز�لة من قبل فرق عمل و�أفر�د �سيانة 

�ل�سر�فات �لتي تتولى تغذية �لأجهزة بالنقد ب�سكل يومي.
�لدفع،  م�سبقة  �جلو�ل  �سر�ئح  بيانات  حتديث  �أن  م�سادر  وك�سفت 
�أرقــام  لوجود  نظرً�  �لقرو�ض،  �سد�د  �إعــالنــات  ن�سر  من  �ستخفف 
جمهولة �مل�سدر، تبث ر�سائل على جو�لت �ملو�طنني، تروج �إعالنات 
وهو  متو��سعة،  فو�ئد  ن�سب  مقابل  �لبنكية،  قرو�سهم  �سد�د  عن 
�لأمر �لذي �أوقع �لعديد من �ملو�طنني �سحية لهم، �إ�سافة �إلى �سروع 
بع�ض �لأفر�د يف عمليات �حتيال م�سرفية، وقامت �لبنوك �ل�سعودية 
�لآلية، ومن خالل  �ل�سر�فات  �لتوعية على  بر�مج  بتنفيذ عدد من 

ر�سائل ن�سية، ت�سل �إلى هو�تف عمالئها.
وقال مدير �سركة »�سمة« ، �إن ظاهرة �إعالنات �سد�د �لقرو�ض، تعاود 
�لظهور يف كل �لأوقات ويف كل �لأماكن، مو�سحًا �أن �إعالنات هوؤلء 
مو�جهتها  �أي جهة  على  ي�سعب  بحيث  ومنت�سرة،  كثرية  �لأ�سخا�ض 
لتجديد  متو��سل  بعمل  تقوم  �لبنوك  �أن  مو�سحًا  منها،  �حلــد  �أو 
�ملعلنني  هوؤلء  �أن  بيد  �لإعالنية،  �ملل�سقات  تلك  و�إلغاء  �سر�فاتها 
�ملو�طنون  عليها  �لتي يرتدد  �ملو�قع  يختارون  �لقرو�ض  م�سددي  من 
�إلى  وو�سلو�  �لوقود،  وحمطات  �لآيل،  �ل�سرف  �أجهزة  مثل  بكرثة، 

�ملنازل، وهناك و�سائل �إعالن تروج لهم، مثل ر�سائل �جلو�ل.
و�أكد �أن خطوة هيئة �لت�سالت يف حتديث بيانات �سر�ئح �لهو�تف 
�جلو�لة م�سبقة �لدفع، �ست�ساهم يف �نخفا�ض �لظاهرة و�نح�سارها، 
�أن �لأهم من ذلك هو وعي �ملو�طن بعدم �لن�سياق و�للهاث  موؤكدً� 
ور�ء هذه �لإعالنات �مل�سللة. ومن جانب �أخرطالبت �لبنوك �ل�سعودية 
حتت  مــوؤخــرً�  د�سنتها  �لتي  �لر�بعة  �لتوعوية  حملتها  �إطــار  �سمن 
عنو�ن »ل تف�سيها«، ب�سرورة قيام �لعمالء بتحديث بر�مج �حلماية 
�لتي  �للكرتوين  �لحتيال  ملو�جهة عمليات  �أجهزتهم �حلا�سوبية  يف 
اإلى جانب عدم  الأمنية،  والثغرات  ال�صعف  ب�صبب نقاط  قد حتدث 
��ستخد�م �لعميل رقمه �ل�سري يف �لتعريف باأكرث من بطاقة م�سرفية 
�أو  �إف�ساء �ملعلومات �ل�سخ�سية لأ�سخا�ض غري خمولني  لديه، وعدم 
ملو�قع �إلكرتونية �أو عناوين بريد �إلكرتوين م�سكوك فيها، كما نبهت 
ملجرد  �إلكرتوين  موقع  باأي  �لوثوق  بعدم  عمالئها  �ل�سعودية  �لبنوك 
�أنه يحمل �سعار �أحد �مل�سارف، و�همية �لت�سال بامل�سرف مبا�سرة 

للتاأكد من حقيقة و�سالمة مثل هذه �ملو�قع.
قد  �ل�سعودية  �لبنوك  يف  �مل�سرفية  و�لتوعية  �لإعــالم  جلنة  وكانت 
�سرعت باإقامة مر�كز معلومات متنقلة يف عدد من �ملر�كز و�ملجمعات 
ثقافة  وتعزيز  و�لتعريف  �لتوعية  بهدف  باململكة،  �لكربى  �لتجارية 
مبختلف  �ل�سعودي  �ملجتمع  �أفــر�د  كافة  لدى  �مل�سرفية  �ل�سناعة 
�سر�ئحه وفئاته، وتوعية �لعمالء باأهمية �حلفاظ على �سرية �لبيانات 

�ل�سخ�سية و�مل�سرفية، وتر�سيد تد�ولها.



خادم الحرمين الشريفين يختتم أعمال 
مؤتمر قمة التضامن اإلسالمي

الجاللة  أصحاب  وإخوانه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  اختتم 
التضامن  قمة  مؤتمر  أعمال  اإلسالمية  ال��دول  وفود  ورؤس��اء  قادة  والدولة  والسمو  والفخامة 

اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ 26 و 27 من رمضان المبارك عام 1433ه�
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وبداأت اجلل�سة اخلتامية بالقراآن الكرمي.
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  طلب  ذلك  عقب 
عبدالعزيز اآل �سع�د رئي�س امل�ؤمتر من معايل الأمني العام ملنظمة 
قراءة  اأوغلي  اإح�سان  الدين  اأكمل  الربوف�س�ر  الإ�سالمي  التعاون 

ميثاق مكة املكرمة.
وفيما يلي ن�س امليثاق :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ميثاق مكة املكرمة لتعزيز الت�سامن الإ�سالمي

التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  واأمراء  وروؤ�ساء  مل�ك  نحن 
القمة  مل�ؤمتر  الرابعة  ال�ستثنائية  الدورة  اإذ جنتمع يف  الإ�سالمي 
رم�سان  من   27 و   26 بتاريخ  املكرمة  مبكة  املنعقد  الإ�سالمي 

املبارك عام 1433هـ امل�افق 14 و 15 من اأغ�سط�س 2012 م
اللقاء  بهذا  علينا  اأنعم  الذي  وجل  والثناء هلل عز  باحلمد  نت�جه 
تفتح  التي  املباركة  الأخرية  ع�سره  ويف  املبارك  رم�سان  �سهر  يف 
فيها اأب�اب ال�سماء وتقبل فيها الدع�ات و�سالح الأعمال ونحمده 
�سبحانه اأن قي�س لنا الجتماع يف البلد احلرام مكة املكرمة قرب 
الر�سالة  ن�ر  و�سع  الإ�سالم  ر�سالة  انطلقت  حيث  امل�سرفة  الكعبة 
الذي  الإ�سالمي  احل�ساري  البناء  ق�اعد  اأر�ست  التي  املحمدية 
بخالقها  �سلة  يق�يها  مبا  واأفادها  الإن�سانية  احل�سارات  اأثرى 
واإعمارًا لالأر�س التي ا�ستخلف الإن�سان فيها ، واأمر باإقامة مبادئ 
العدل وال�سالم عليها ، واإننا اإذ ن�ستلهم املبادئ ال�سامية للر�سالة 

واأ�ساءت  املقد�س  املكان  هذا  رب�ع  من  انطلقت  التي  اخلالدة 
الأم�سار بن�ر احلق املبني واأخرجت العامل من ظلمات اجلهل اإلى 
ن�ر العلم واملعرفة ، ومن غياهب ال�ستبداد اإلى اآفاق العدل واحلق 
والإح�سان ومن الفرقة والتناحر اإلى ال�حدة والتعا�سد والت�سامن.

واإذ ن�ستذكر الأهداف واملبادئ الأ�سا�سية التي قامت عليها منظمة 
ل  واأمان  �سالم  من  دولنا  به  تنعم  كانت  وما  الإ�سالمي،  التعاون 

مكان فيه للتطرف والغل�.
، وتن�عت  املقا�سد  الي�م يف واقع اختلفت فيه  اأنف�سنا  فاإننا جند 
البناء  وتخلف  الظلم،  وكرث  القيم،  فيه  وتال�ست  الغايات،  فيه 
 ، الفنت  وكرثت  ال�سقاق  فيه  ا�ست�سرى  األيم،  واقع  احل�ساري. 
وبات فيه العامل الإ�سالمي مهددًا بالت�ستت والتنافر ، وا�ستفحال 
العداء بني امل�سلمني اأنف�سهم، وع��سا عن اأن يك�ن تن�عنا العرقي 
واملذهبي م�سدر اإثراء لنا، بات ي�سكل م�سدر عبء علينا ، ومدعاة 
للتناحر، ومربرًا للتدخل يف �سئ�ن بع�سنا البع�س لالأ�سف ال�سديد.
وقفة  ال�ق�ف  علينا  يحتم  اآن،  والأليم يف  ال�اقع اخلطري  اإن هذا 
من  اإليه  ت�سب�  ما  حتقيق  يف  الأمة  هذه  ومع  النف�س  مع  �سادقة 
العدل والكرامة والتنمية والق�ة. مدركني يف ال�قت ذاته اأن مهمتنا 
و�سع  علينا  ال�اجب  ومن  الأمة،  هذه  �ساأن  اإ�سالح  هي  ور�سالتنا 
اخلطط والربامج لتحقيق نه�ستها، وا�ستعادة ت�سامنها ، لتمكينها 
من م�اجهة التحديات التي تعرت�سها )اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة 
وهن  عن  بالتخلي  اإل  ذلك  لنا  يتاأتى  ولن  فاعبدون(،  ربكم  واأنا 
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النف��س، وا�ستعادة مكامن الق�ة بال�سعي امل�سرتك اإلى اإعادة بناء 
جاء  التي  واملناهج  الأ�س�س  وفق  الق�مي،  الطريق  على  الأمة  هذه 
واملذهبية  الطائفية  ا�ستخدام  بع�سنا  وجتنب  احلنيف،  ديننا  بها 
خلدمة  ال�سيا�سة  ا�ستخدام  من  بدًل  واأهدافه،  �سيا�سته  خلدمة 

الدين، وذلك وفق اخلط�ات واملبادئ التالية :

بكل  والأخذ  الفتنة  لدرء  ج�سيمة  م�س�ؤولية  جميعًا  علينا  اإن  اأوًل: 
اأ�سباب التعاون والتعا�سد بني امل�سلمني، وحتقيق تطلعاتهم.

وحت�س�س م�سكالتهم واإقامة احلكم الر�سيد مبا يعمق قيم ال�س�رى 
واحل�ار والعدل.

واحلكماء،  العقالء  مطلب  بالأ�سلح  الأخذ  اأن  اإدراك  ثانيًا: 
اأول�ية وقناعة  التط�ير والإ�سالح لأمتنا من داخلها  وال�سعي يف 
فيه م�سلحة  ملا  و�سعيا  ل�اجبنا  اإليها حتقيقًا  ون�سعى  بها،  ن�ؤمن 
عليها  يفر�سه  وما  الأمة  هذه  داخل  من  نابع  باعث  يف  �سع�بنا، 

دينها الإ�سالمي احلنيف.
يف  اأنظمتها  وتط�ير  وم�ؤ�س�ساتها،  الأمة  هذه  قدرات  بناء  ثالثًا: 
العاملة  الطاقات  ي�ستهدف  متكامل  برنامج  عرب  املجالت  كافة 
والتخ�س�سات املتن�عة، للنه��س بالأمة، وي�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل 
التفريط يف  ال�قت ذاته خط�رة  وي�ست�سعر يف  وم�اجهة حتدياته. 
العمل  بخطة  وي�سرت�سد  والتعاون،  الإ�سالح  يف  والتباط�ؤ  الزمن 

الع�سرية التي اأقرتها قمة مكة املكرمة عام 2005م.
رابعًا: اإن هذه الأمة اأمة و�سط ) وكذلك جعلناكم اأمة و�سطا( فال 
وتفريطًا-  -اإفراطًا  ال�سل�كي  للغل�  ول  الفكري،  للغل�  فيها  ف�سحة 
واإننا ن�ؤكد م�سينا يف حماربة الإرهاب والفكر ال�سال امل�ؤدي اإليه، 
الأمة  بتاريخ  بالعبث  لفئاته  ال�سماح  وعدم  منه،  الأمة  وحت�سني 

وتعاليم كتابها و�سنة نبيها.
خام�سًا : ال�ق�ف �سفًا واحدًا يف حماربة الفنت التي بداأت ت�ست�سري 
يف اجل�سد الإ�سالمي ال�احد على اأ�س�س عرقية ومذهبية وطائفية 
لالأ�سف  واأ�سبح  اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  العداء  ا�ستفحل  حتى 
اإل  يتاأتى هذا  ال�سديد يهدد دولهم يف كيانها واأمن �سع�بها، ولن 
من خالل احرتام بع�سنا البع�س �سيادة وا�ستقالًل ، وعدم التدخل 
يف ال�س�ؤون الداخلية بدافع م�س�ؤولية بلد عن م�اطني بلد اآخر حتت 

اأي ذريعة اأو �سعار.
�ساد�سًا: نرحب مبا جاء يف خطاب خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سع�د يف امل�ؤمتر ومقرتحه اإن�ساء مركز 
للح�ار بني املذاهب الإ�سالمية لل��س�ل اإلى كلمة �س�اء، يك�ن مقره 
اأع�ساوؤه من  ال�سع�دية، ويعني  العربية  باململكة  الريا�س  يف مدينة 
م�ؤمتر القمة الإ�سالمية باقرتاح من الأمانة العامة ملنظمة التعاون 

الإ�سالمي واملجل�س ال�زاري.
اإن الإعالم يف دولنا الإ�سالمية يتحمل م�س�ؤولية كبرية يف  �سابعًا: 
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امتثاًل  الإ�سالمي،  الت�سامن  وغايات  اأ�س�س  وحتقيق  الفنت  درء 
لق�له تعالى {يا اأيها الذين اآمن�ا اإن جاءكم فا�سق بنباأ فتبين�ا اأن 

ت�سيب�ا ق�مًا بجهالة فت�سبح�ا على ما فعلتم نادمني}.
ثامنًا: ال�ق�ف �سفًا واحدًا مع ال�سع�ب الإ�سالمية املقه�رة، التي 
ترزح حتت الظلم والقهر مب�سمع ومراأى من العامل اأجمع وت�اجه 
امل�جهة  وال�س�اريخ  املدافع  واأف�اه  الطائرات  حتت  ب�سعًا  عدوانًا 
�سد امل�اطنني الُعزل، نا�سرة الدمار والقتل يف املدن والقرى الآمنة 
على اأيدي اجلي��س ال�طنية النظامية ، كما ه� حال �سعبنا العربي 

امل�سلم يف �س�ريا.
لالأمة  املح�رية  الق�سية  باعتبارها  فل�سطني  ق�سية  اأهمية  تا�سعًا: 
العربية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتالل  واإنهاء  الإ�سالمية، 
ال�سريف  القد�س  فيها  منذ عام 1967م مبا  املحتلة  والفل�سطينية 
وحتميل  ال�ساأن،  هذا  يف  ال�سادرة  الدولية  للقرارات  طبقًا  وذلك 
قرارات  وفق  ال�سالم  عملية  مفاو�سات  ت�قف  م�س�ؤولية  اإ�سرائيل 

الأمم املتحدة ومبادرة ال�سالم العربية وخارطة الطريق.
احتاد  حك�مة  متار�سها  التي  والعنف  التنكيل  �سيا�سة  اإن  عا�سرًا: 
ميامنار �سد م�اطنيها من جماعة الروهنجيا امل�سلمة هي جرائم 
�سد الإن�سانية، هي حمل ا�ستنكار وقلق �سديدين من دول و�سع�ب 
العامل الإ�سالمي ب�سفة خا�سة ودول و�سع�ب العامل ب�سفة عامة 
الإن�سان والقيم والأخالق  لتنافيها مع كل مبادئ وق�انني وحق�ق 

عن  ف�رًا  الكف  ميامنار  احتاد  حك�مة  وعلى  الدولية،  والق�انني 
يف  كم�اطنني  حق�قهم  الروهاجنيني  واإعطاء  املمار�سات  هذه 
دولة ميامنار، كما اأن على املجتمع الدويل ال�سطالع مب�س�ؤولياته 

القان�نية والأخالقية يف هذا ال�ساأن.
احلادي ع�سر : اإن م�س�ؤولية منظمة التعاون الإ�سالمي تقت�سي منها 
الأع�ساء  الدول  على  وعر�سها  الالزمة  والربامج  اخلطط  و�سع 

للبدء يف تنفيذها.
اإن التزامنا باجلدية وامل�سداقية يف العمل الإ�سالمي امل�سرتك ه� 
جديدة  ا�ست�سرافية  روؤية  نح�  خالله  من  ننطلق  اأ�سا�سي،  مطلب 
مل�ستقبل العامل الإ�سالمي وق�ته، روؤية تتعامل مع التحديات الداخلية 
باحلكمة وامل�عظة احل�سنة، وتتعامل مع ال�اقع والتحديات الدولية 
ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، لكي  مبعرفة دقيقة مبتغرياتها 
ون�ستعيد  م�ستقبلها،  لها  ون�ؤمن  والكرامة  العزة  ل�سع�بنا  نحفظ 
وق�تنا  عزتنا  على  نحافظ  به  الذي  الإ�سالمي  ت�سامننا  بها 
ول  جميعًا  اهلل  بحبل  {واعت�سم�ا  تعالى  قال  �سع�بنا.  وكرامة 
تفرق�ا واذكروا نعمة اهلل عليكم اإذ كنتم اأعداء فاألف بني قل�بكم 

فاأ�سبحتم بنعمته اإخ�انًا }.
واهلل ن�ساأل اأن يزيدنا يف م�سعانا خريًا ، ويكتب لنا الر�سد يف اأق�النا 
واأفعالنا ، ويهيئ لنا النه��س بهذه الأمة حا�سرًا وم�ستقباًل، واأخر 

دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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ال�سن�ات  الزكاة من�ًا مطردًا خالل  اإيــرادات م�سلحة  و�سهدت 
الثالث املا�صية، بدعم من تو�صع الن�صاط االقت�صادي يف اململكة، 
اإذ بلغت 14 بلي�ن ريال العام 2009، زادت اإلى 16 بلي�نًا خالل 

العام 2010، يف حني بلغت 20 بلي�نًا العام املا�سي 2011.

هناك 	• اإن  »احلــيــاة«،  لـ  خا�سة  ت�سريحات  يف  الع�اجي  وقــال 
ه�  الأول  امل�سلحة،  معها  تتعامل  التي  ال�سركات  من  ن�عني 
�سركات الزكاة، والثاين ه� ال�سركات ال�سريبية، اإذ اإن هناك 
ياأخذ  نظام  عن  عبارة  وه�  الزكاة«،  »وعــاء  عليه  يطلق  �سيئًا 
االأ�صول،  وكذلك  ال�صركة،  ون�صاط  امل��ال،  راأ���س  ح�صاب  فيه 
واخل�س�م املتداولة والفرق بينها، واأي�سًا الحتياطات واحلق�ق 
الزكاة«،  »وعــاء  ي�سمى  ما  يف  تدخل  وهذه  لل�سراكات،  املبقاة 

الذي ناأخذ منه الزكاة ال�سرعية البالغ ن�سبتها 2.5 يف املئة.

ال�سركات 	• هي  بالزكاة  تتعامل  التي  ال�سركات  اإن  واأ�ــســاف 
اإلى م�اطنني  ال�سع�دية، وكذلك ال�سركات التي تع�د ملكيتها 

خليجيني، ويك�ن مقرها يف ال�سع�دية.

م�سلحة 	• يف  امل�ساندة  للعمليات  العام  املدير  نائب  واأو�ــســح 
هي  بال�سريبة  حتا�سب  التي  ال�سركات  اأن  والدخل،  الزكاة 
نظام  مثل  املختلفة،  الأنظمة  وفق  املقامة  الأجنبية  ال�سركات 
اأنظمة اأخرى مثل امتيازات النفط والغاز  ال�ستثمار، وهناك 
والتعدين، وتبلغ ال�سريبة عليها 20 يف املئة من �سايف الأرباح.

اأن 	• الع�اجي  اأكد  الزكاة،  دفع  من  التهرب  ب�ساأن  يرتدد  وعما 
عمل امل�سلحة ه� املتابعة والفح�س امليداين والفح�س املكتبي 

كشف نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل صالح بن علي العواجي، أن إيرادات 
المصلحة سّجلت ارتفاعًا بنسبة 45 في المئة منذ بداية العام وحتى 20 من شهر رمضان الماضي، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

هناك نوعين من الشركات التي تتعامل 
معها المصلحة، األول شركات الزكاة، 

والثاني الشركات الضريبية.
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وزيارة املكلفني، ونحن دائمًا نناأى باأنف�سنا عن عبارة »متهرب 
من الزكاة«، لأن الزكاة فر�س �سرعي، ونحن نت��سم يف اجلميع 
اخلري، ونق�ل عنهم متاأخرين عن ال�سداد، وهناك عدد ب�سيط 
لهذا  الإيــرادات  زيــادة  عن  ذكرت  كما  ولكن  املتاأخرين،  من 
العام، فهي دليل على متابعة امل�سلحة التي اأ�سفرت عن التزام 

املكلفني بال�سداد.

واأ�سار اإلى اأنه كان من املفرت�س افتتاح ثالثة مكاتب للم�سلحة 	•
ال�سنة  اإلى  تاأجيلها  ومت   ،2011 املا�سية  املالية  ال�سنة  خالل 
وبداأ  اأربعة فروع،  افتتاح  �ست�سهد  التي  املالية احلالية 2012، 
اأول فرع من هذه الفروع الأربعة العمل يف منطقة الباحة، وفرع 
حائل �سيعمل قريبًا، اإذ نعمل على جتهيزه، اإ�سافة اإلى فرعني 
وت�سغيلهما  النتهاء منهما  �سيتم  يف منطقتي جازان وجنران 
قبل نهاية العام احلايل، اإذ تعاقدنا على املباين، ونحن ب�سدد 
جديدة  فروع  اأربعة  هناك  �سيك�ن  اأنه  يعني  ما  التجهيزات، 

تعمل خالل هذا العام.

افتتاح 	• للم�سلحة  املقبلة  امل�ازنة  خالل  �سيتم  اأنه  اإلى  واأ�سار 
فرعني جديدين يف منطقتي اجل�ف واحلدود ال�سمالية، لفتًا 
اإلى  اإ�سافة  اأن عدد الفروع العاملة حاليًا يبلغ 11 فرعًا،  اإلى 
وجدة  الريا�س  وفــروع  العامة  بـــالإدارة  املكلفني  كبار  اإدارة 

يف  امل�ساندة  للعمليات  الــعــام  املــديــر  نائب  ولفت  والــدمــام. 
م�سلحة الزكاة والدخل اإلى اأن امل�سلحة كانت تعمل يف مناطق 
يف ال�سابق، ولكن من خالل مكاتب داخل فروع وزارة املالية، 
وكانت اأق�سامًا �سغرية للزكاة، اإذ ل يتجاوز عدد امل�ظفني يف 
املكتب اأربعة م�ظفني، ومع زيادة الإيرادات والنم� القت�سادي 
يف  للم�سلحة  فروع  اإيجاد  اإلى  امل�سلحة  ت�جهت  اململكة،  يف 
الت��سع  يف  ما�سية  امل�سلحة  اأن  م�ؤكدًا  اململكة،  مناطق  كل 
خالل  من  الــراأ�ــســي،  الت��سع  يف  ما�سية  هي  كما  اجلــغــرايف 
الآلية  املــ�ارد  وتهيئة  امل�سلحة،  يف  العاملني  تدريب  عمليات 
مع  وب�سريًا،  جغرافيًا  نت��سع  فنحن  الإلكرتونية،  والأنظمة 
املتعاملني  اإجراءات  لت�سهيل  التقنيات احلديثة  العتماد على 

حوار
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اإيجابي  ب�سكل  انعك�س  ما  وه�  املكلفني،  وكذلك  امل�سلحة  مع 
على دور امل�سلحة.

املكلف 	• على  يي�سر  بــاأنــه  اجلــديــد  النظام  الع�اجي  وو�ــســف 
من  العديد  تقدمي  امل�سلحة  كا�سفًا عن عزم  عناء احل�س�ر، 
م�ؤكدًا  العام احلايل،  نهاية  قبل  الآيل  النظام  وفق  ال�ظائف 
اأن النظام الآيل ي�سهل الإجــراءات، ويي�سر على املكلف عناء 
اأو الفروع، ومت  اإلى مقر امل�سلحة يف الإدارة العامة  احل�س�ر 
اأخريًا الإطالق املبدئي لب�ابة امل�سلحة على �سبكة الإنرتنت، 
وهي ب�ابة تفاعلية، وتعتزم امل�سلحة قبل نهاية العام احلايل 
خالل  من  الآيل،  النظام  عرب  خدماتها  من  العديد  تقدمي 
على  والطـــالع  الإقـــــرارات،  وتــقــدمي  الت�سجيل  مثل  الب�ابة 

ح�سابات املكلف، ورفع مالحظات املكلف عن طريق الب�ابة.

وعما اإذا كان هناك تعاون يف جباية الزكاة بني دول اخلليج، 	•
اأو�سح الع�اجي اأنه مت عقد ور�سة عمل يف جدة لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي يف هذا ال�سدد، وهدفت اإلى اإتاحة التدريب 
للعاملني يف دواوين الزكاة يف دول جمل�س التعاون على مهارات 
احت�ساب الزكاة من واقع الق�ائم املالية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات، 
ودواويــن  اأجهزة  بني  الزكاة  جباية  تعاون يف  ي�جد  ل  اأنه  اإّل 

الزكاة يف دول املجل�س، اإذ اإن جباية الزكاة يف اململكة اإلزامية 
الزكاة يف بقية دول جمل�س  بينما دفع  التجارة،  على عرو�س 

التعاون ط�عي ولي�س اإلزاميًا.

م�سلحة 	• يف  امل�ساندة  للعمليات  العام  املدير  نائب  واأو�ــســح 
من  التجارة  عرو�س  على  الزكاة  جباية  اأن  والدخل،  الزكاة 
الأنعام  زكــاة  الخت�سا�س  ي�سمل  ول  امل�سلحة،  اخت�سا�س 
اإلى  يح�ل  زكاة  من  ُيجبى  ما  وجميع  الفطر،  وزكاة  والثمار 
وكالة  با�سم  ال�سع�دي  العربي  النقد  م�ؤ�س�سة  يف  ح�ساب 
ال�سمان الجتماعي يف وزارة ال�س�ؤون الجتماعية، التي تق�م 

بدورها باإي�سالها اإلى م�ستحقيها.

النظام اآللي يسهل اإلجراءات، 
عناء  المكلف  على  وييسر 

الحضور إلى مقر المصلحة



ازداد حجم االستثمار في مكة المكرمة إلى 750 مليار ريال )200 مليار دوالر(، وهو رقم مرشح 
لالرتفاع بازدياد حجم األعمال واالستثمارات، والتي تطرح بشكل دوري، في وقت وصلت أعداد 
الطاقة االستيعابية  أن  إلى 6 ماليين معتمر، مع  المبارك،  المعتمرين حتى قبل شهر رمضان 
للفنادق والمرافق الفندقية تزداد بشكل سنوي، حيث قالت الهيئة العامة للسياحة واآلثار في 

السعودية، إن إجمالي المشاريع الفندقية تحت اإلنشاء في مكة المكرمة يتجاوز 100 برج.

االستثمارات العقارية في مكة
تقفز إلى 750 مليار ريال
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ولحظ تقرير املزايا القاب�سة اأن اجلهات الر�سمية ت�يل م�ساريع 
ال�ستيعابية  الطاقة  لزيادة  ق�س�ى  اأهمية  املكي  احلرم  تط�ير 
يحمل  املكّرمة  مكة  تط�ير  م�سروع  اإن  حيث  واملعتمرين،  للحجاج 
اأهمية اإ�سالمية ولزيادة ال�ساحات املحيطة باحلرم املكي ال�سريف 
الأخرى،  و�ساحاته  احلرم  داخل  ال�سغط  تخفيف  على  عماًل 
وامل�ساهمة يف ان�سيابية حركة ال�سري للم�ساة واملركبات من امل�سجد 
واحلاج،  واملقيم  امل�اطن  على  اإيجابا  ينعك�س  مما  واإليه،  احلرام 

وفقا ل�سحيفة الريا�س ال�سع�دية.
وقال التقرير اإن من اأهم امل�ساريع الفندقية املتكاملة، م�سروع جبل 
عمر املتاخم للحرم املكي، بالإ�سافة اإلى م�سروع جبل الكعبة التي 
�ست�سيف، بالإ�سافة اإلى م�ساريع الفنادق وال�سقق الفندقية الأخرى 
يف حميط احلرم، ويف احياء مكة املكرمة، الكثري من املرافق التي 

�صت�صكل نقاط ارتياح ملعتمري وحجاج بيت اهلل احلرام.
التكلفة  حجم  اأن  ر�سمية  ت�سريحات  عن  نقال  التقرير  واأو�سح 
الفعلية يف املخطط ال�سامل ملكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، الذي 
ي�ستمر حتى عام 2040، ي�سل اإلى 723 مليار ريال، منها 126 مليار 
اإلى م�ساريع  ريال مل�ساريع النقل ومنها قطار احلرمني، بالإ�سافة 

تنم�ية وبنية اأ�سا�سية تخدم املدينة املقد�سة خالل العق�د املقبلة.
�سخم  م�سروع  وه�  مكة،  لإعمار  عبداهلل  امللك  م�سروع  وياأتي 

زمنية  مدة  يف  املكرمة  مكة  ملدينة  التحتية  البنية  رفع  ل�سمان 
امليزانيات  اإطار  وخارج  املالية  وزارة  مبا�سر من  وبتم�يل  حمددة 
اإكمال  يف  و�سي�سهم  العالقة،  ذات  احلك�مية  لالإدارات  املعتمدة 
�سبكة الطرق الدائرية. وبح�سب اإمارة منطقة مكة، فاإن املخطط 
�ساملة  تنم�ية  روؤية  يقدم  املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة  ملكة  ال�سامل 
ملدة 30 عامًا، حيث ترى م�سادر اأن مكة املكرمة �ست�سبح عا�سمة 
الفنادق ح�ل العامل، حيث �سي�سل عدد الفنادق واملرافق الفندقية 
اإلى 1200 فندق بحل�ل عام 2020، منها م�ساريع فندقية تتجاوز 
 25 نح�  �ست�سيف  املقبلني،  العامني  خالل  ريال  مليار   18 قيمتها 
التقديرات، فاإن حجم ال�ستثمار يف  األف غرفة فندقية. وبح�سب 
اإلى 750 مليار ريال )200 مليار دولر(، وه�  مكة املكرمة ازداد 
رقم مر�سح لالرتفاع بازدياد حجم الأعمال وال�ستثمارات، والتي 

تطرح ب�سكل دوري.
وقال تقرير املزايا القاب�سة اإن زيادة الطاقة ال�ستيعابية للفنادق 
�سيعطي  املقد�سة،  املدينة  يف  الإي�اء  ومرافق  الفندقية  واملن�ساآت 
املعتمرين  اأعداد  لزيادة  الأخ�سر  ال�س�ء  املخت�سة  ال�سلطات 
ا�ستيعاب  املكرمة  مكة  مرافق  اإمكان  يف  �سيك�ن  حيث  واحلجاج، 
�سهر  خالل  الزحام  تخفيف  يف  ت�ساهم  وبالتايل  اأكرب،  اأعداد 

رم�سان وم��سم الأعياد.

25



مشروع جبل الكعبة
ال�سخمة يف مكة املكرمة،  امل�ساريع  الكعبة من  ويعد م�سروع جبل 
األف مرت مربع تت�زع  حيث يقع على م�ساحة اإجمالية تقدر ب 53 
على 6 اأبراج عاملية ب�سعة 8500 غرفة فندقية، وباإجمايل ا�ستثمار 
 38 عن  عبارة  فه�  عمر،  جبل  م�سروع  اأما  ريال،  مليارات  ع�سرة 
باإجمايل  املقبل،  رم�سان  �سهر  الأولى يف  املرحلة  �سيفتتح  فندقًا، 
عدد غرف 13 األف غرفة فندقية. بالإ�سافة اإلى م�سروع ال�سامية 
والذي يقع �سمال  والإن�سائية،  العقارية  امل�ساريع  اأكرب  الذي يعترب 

احلرم املكي ال�سريف.
دفع  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  الفنادق  على  الكبري  الطلب  اأن 
الفنادق اإلى م�ساعفة الأ�سعار، خ�س��سًا الغرف الفندقية املطلة 
الكامل  الإ�سغال  اإلى  الإ�سغال  ن�سب  ال�سريف، ما رفع  على احلرم 
تقريبًا، واأو�سح التقرير اأن ن�سب الإ�سغال يف مكة املكرمة انعك�ست 

التي  وجدة  الطائف  مثل  القريبة  املدن  امل�ج�دة يف  الفنادق  على 
جتاوز الإ�سغال يف فنادقهما اأكرث من 70 يف املائة.

عليها  �سي�سرف  والتي  املقد�سة،  للمدينة  ال�سم�يل  املخطط  اأن 
ن�سبة كبرية على امل�ا�سالت والنقل، ومنها م�سروع قطار احلرمني 
واملرتو، قد �ساهم يف تن�سيط ال�ستثمار يف بناء الفنادق يف جميع 

اأرجاء مكة املكرمة.
على  الإقبال  فاإن  وال�سناعة،  للتجارة  مكة  بيانات غرفة  وبح�سب 
ال�حدات ال�سكنية يف العا�سمة املقد�سة لي�س مقت�سرًا على الفنادق 
وال�سقق املفرو�سة الفاخرة، بل ي�سمل عم�م ال�حدات ال�سكنية يف 
عم�م اأحياء مكة املكرمة التي ت��سح تقارير هيئة ال�سياحة والآثار 
اأنها حت�ي 547 فندقًا و�سققًا مفرو�سة متح�سلة على الرتاخي�س، 

ب�اقع 115 األف غرفة متفاوتة يف الت�سنيف والدرجة.
العامل،  ح�ل  الأرا�سي  اأغلى  من  املكرمة  مكة  يف  وتعتربالأرا�سي 
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جانب  تخ�سي�س  يتم  حيث  املكي،  احلرم  من  القريبة  خ�س��سًا 
الأرا�سي  �سراء  لغايات  املدينة  يف  التط�ير  ميزانيات  من  كبري 
وا�ستمالكها، حيث �سدرت امل�افقة على نزع 2000 عقار مل�سلحة 
م�سروع ال�ساحات ال�سمالية للحرم املكي ال�سريف، بتكلفة تقديرية 
حمطات  لبناء  وذلك  ريال،  مليار   30 قرابة  اإلى  ت�سل  اأولية 
احلرم  وقف  تط�ير  مل�سلحة  وكذلك  العامة،  وامل�اقف  القطارات 
ت��سعة  مل�سلحة  للعقارات  نزع  عملية  اأكرب  ثاين  وهي  اجلديد، 

ال�ساحات ال�سمالية.
وقدرت الغرفة التجارية ال�سناعية يف مكة اأن مكة املكرمة �ستق�م 
بجذب خالل العام احلايل نح� 200 مليار ريال لال�ستثمار العقاري 
يف مكة املكرمة، من بينها نح� 70 مليار ريال، وذلك ح�سيلة حجم 
التع�ي�سات املالية التي �سيح�سل عليها مالك العقارات املنزوعة 
مل�سلحة م�ساريع تط�يرية وتنم�ية، حيث يت�قع اأن يعيدوا تدويرها 

يف ال�س�ق خالل العام احلايل.
 2012 العمرة  م��سم  خالل  املعتمرين  عدد  بلغ  اأخرى،  جهة  من 
عن  معتمر  ملي�ن  ن�سف  بزيادة  وذلك  معتمر،  ماليني   6 نح� 
ال�سفارات  من  ال�سادرة  التاأ�سريات  عدد  واأظهر  الفائت.  العام 
تاأ�سريات عمرة  لها  دولة �سدرت  اأكرث  اأن  ال�سع�دية  والقن�سليات 
من  القادم�ن  يليهم  الأخرى،  البلدان  ببقية  مقارنة  م�سر،  هي 

دولتي باك�ستان واجلزائر.
اآلف  تط�ير  عملية  و�ساق  قدم  على  جتري  مت�سل،  جانب  ويف 
ال�حدات ال�سكنية لغايات اإ�سكان ال�سع�ديني واملقيمني يف املدينة 
املقد�سة، خ�س��سًا بعد ال�سماح باإ�سافة ط�ابق جديدة للبنايات 
وحدة  األف   60 اإ�سافة  يف  �ساهم  وبالتايل  واجلديدة،  القائمة 
ال�حدات  اإيجار  اأ�سعار  ارتفاع  جماح  بكبح  للم�ساهمة  �سكنية 

ال�سكنية واأ�سعارها.
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توطين الصناعة يوّفر مليون وظيفة
ويضخ 105 باليين ريال في الناتج المحلي

في  التوطين  »استراتيجية  مشروع  من  األول��ى  المرحلة  نتائج  أظهرت 
شأنه  من  المملكة  في  الصناعة  لتوطين  برنامج  استحداث  أن  المملكة«، 
أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة، ويسهم في ضخ 105 

باليين ريال )28 بليون دوالر( في الناتج المحلي اإلجمالي.
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الرا�سد  عبدالرحمن  ال�سرقية  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكــد 
يف  الت�طني  برنامج  ف�ائد  اأن  امل�سروع(،  الغرفة  تنفذ  )حيث 
اململكة ميكن اأن تك�ن اأو�سع نطاقًا، لت�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق 
فر�س  من  املزيد  واإيــجــاد  القت�سادي،  الهيكل  تن�يع  اأهـــداف 
تط�ير  اإلــى  اإ�سافة  واملعرفة،  التكن�ل�جيا  نقل  وت�سهيل  العمل، 

املهارات املحلية.
احلايل  الإنفاق  قيمة  اأن  الدرا�سة،  من  الأولــى  املرحلة  وك�سفت 
 300 نح�  بلغت  واحلك�مية  ال�سرتاتيجية  للقطاعات  واملت�قع 
اأي  املئة  �س�ى 22 يف  منه  املحلي  املحت�ى  يتخط  ريال، مل  بلي�ن 
اأن اململكة - وعلى غرار دول  نح� 60 بلي�ن ريال فقط، يف حني 
اأخرى تطبق �سيا�سات الت�طني مثل م�سر )50 يف املئة( وماليزيا 
)70 يف املئة( والربازيل )80 يف املئة( - ت�ستطيع حتقيق ن�سبة 

55 يف املئة تقريبًا من املحت�ى املحلي، وبقيمة 165 بلي�ن ريال، 
وميكنها بذلك اإ�سافة 105 باليني ريال، ما �سي�سهم يف خلق ما 
يقارب ملي�ن فر�سة عمل جديدة، واأكدت اأن زيادة الناجت املحلي 
الف�ائد  اأبــرز  من  هما  اجلديدة  العمل  فر�س  وزيــادة  الإجمايل 

الكثرية التي ترتافق مع جناح مبادرة تط�ير املحت�ى املحلي.
جتريها  التي  النطاق  وا�سعة  ال�سراء  عمليات  اأن  ــى  اإل واأ�ــســار 
ب�سكل كبري  ت�سهم  اأن  اململكة، ميكن  ال�سرتاتيجية يف  ال�سركات 
يف تنمية ال�سناعات ال�طنية، وخلق مزيد من فر�س العمل اأمام 
التعليمية  والربامج  امل�سرتيات،  اأنظمة  اإن  اإذ  ال�سع�دي،  ال�سباب 
والتدريبّية، وا�سرتاتيجيات التعاقد، والدعم امل�ّجهة اإلى املن�ساآت 
املّوردين، واملعايري  ال�صغرية واملتو�صطة احلجم، و�صروط تقومي 
وغريها،  العقود،  و�صروط  املناق�صات،  تقومي  ومعايري  الفنية، 
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لبناء  مبتكرة  بطريقة  �سياغتها  ميكن  و�سيا�سات  اأدوات  كلها 
القدرة التناف�سّية املحلّية، من خالل ت�سجيع ال�ستثمارات، ونقل 

التكن�ل�جيا، وتنمية املهارات.
وذكر الرا�سد اأن فر�سيات الدرا�سة جاءت بناًء على ت�قعات تفيد 
باعتزام اململكة خالل ال�سن�ات الع�سر املقبلة �سراء �سلع وخدمات 
بباليني الريالت �سيتم ا�ستثمارها يف ا�ستك�ساف النفط، والغاز 
الفرتة  خــالل  و�ستق�م  م�سادرها،  وتط�ير  املعدنية  ـــ�ارد  وامل
املعنية  الر�سمية  واجلهات  واخلا�سة  العامة  ال�سركات  اجلارية، 
من  املــزيــد  مقابل  يف  وخــدمــات،  �سلع  ب�سراء  التنمية  بق�سايا 
باليني الريالت لإن�ساء البنية التحتية الالزمة التي تلّبي حاجات 
جهة،  من  وامل�ا�سالت(  واملباين،  والكهرباء،  )املياه،  قطاعات 

و�سراء ما يلزم من املعدات واملكّ�نات امل�سّنعة من جهة اأخرى، 
الذي  الإنفاق  حجم   - كله  هذا  على  بناء   - �سيتحدد  وبالتايل 
�سي�جه اإلى عق�د املّ�ردين واملقاولني ال�سع�ديني، ويت�سح اإلى اأي 
الكبري من  ال�سع�دي من هذا احلجم  القت�ساد  �سي�ستفيد  مدى 
الإنفاق. واأ�سار رئي�س غرفة ال�سرقية اإلى اأن ا�سرتاتيجية الت�طني 
التي تبنتها الغرفة تعد م�سروعًا وطنيًا كبريًا وغري م�سب�ق، بتنفيذ 
من �سركة اك�سنت�سر، وقامت بتنفيذ ا�سرتاتيجية ت�طني ال�سناعة 
يف العديد من الدول مثل الربازيل والرنوج، وحققت جناحًا لفتًا، 
م�سريًا اإلى اأن الهدف الرئي�سي منها ه� ت�طني اخلدمات املرتبطة 
من  الن�سبية  امليزات  من  املثلى  وال�ستفادة  ال�سناعي،  بالقطاع 

م�ارد البرتول والغاز والقطاعات ال�سرتاتيجية الأخرى.
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اإمتام درا�سة القيمة امل�سافة يف قطاع البرتول  اأن  واأكد الرا�سد 
وهي  والتحلية،  والــكــهــربــاء  واملــيــاه  والــبــرتوكــيــمــاويــات  ــغــاز  وال
حتديد  مت  اإذ  الأهمية،  غاية  يف  اأمــر  ال�سرتاتيجية  القطاعات 
اأ�سماء اأهم الالعبني يف هذا ال�سدد، واأبدت تلك اجلهات تعاونًا 
وهي  معها،  بالتن�سيق  جرى  امل�سروع  هذا  اإجنــاز  اإن  اإذ  جيدًا، 
�سركات )اأرامك� ال�سع�دية، �سابك، معادن(، اإ�سافة اإلى ال�سركة 
ال�سع�دية للكهرباء، والهيئة امللكية للجبيل وينبع، وامل�ؤ�س�سة العامة 

لتحلية املياه. واأ�ساف: »نت�قع اأن نق�د معًا عملية الت�طني«.
على  واملعتمدة  اململكة  يف  ال�ستثمار  »بيئة  الرا�سد:  واأ�ــســاف 
قطاعات �سناعية كبرية، والرتفاع املت�ّقع يف الإنفاق ال�ستثماري، 
املعتمدة  ال�سكانية  والرتكيبة  الت�طني،  باأهمية  احلالية  واملعرفة 

على ال�سباب، والت�ّجه احلايل نح� برامج اخل�سخ�سة، جميعها 
ع�امل تدعم جناح برنامج الت�طني يف اململكة«.

م�سروع  مــن  ـــى  الأول للمرحلة  الرئي�سي  الــهــدف  اأن  ــى  اإل ولفت 
الأطـــراف  كــل  مــع  الــتــ�ا�ــســل  يف  يتمثل  الــتــ�طــني  ا�سرتاتيجية 
الــ�زارات  مع  املبا�سر  والتن�سيق  ال�سلة،  ذات  ال�سرتاتيجيني 
املعنية، ولهذا مت عقد اجتماعات عدة ملناق�سة النتائج والت��سيات 
كل  مــع  الت�طني  لربنامج  املقرتحة  بال�سرتاتيجية  املرتبطة 
والتجارة  والقت�ساد،  والتخطيط  والعمل،  املالّية،  وزراء  من 
وال�سناعة، والإدارة العليا يف �سندوق التنمية ال�سناعّية، ورئي�س 
الربنامج ال�طني لتط�ير التجّمعات ال�سناعّية«، اإذ حظي م�سروع 

هذه ال�سرتاتيجية بدعمهم الكبري مل�سروع الت�طني.



استثمار
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البنزين في السعودية األرخص
بين دول الخليج

من  الخليجية  الدول  كأرخص  خليجيًا  األولى  المرتبة  السعودية  احتلت 
سنتًا   16 فيها  الليتر  سعر  بلغ  حيث  االستهالكية،  الوقود  أسعار  حيث 
أمريكيًا، وفقًا ألرقام وبيانات جمعها الموقع اإللكتروني »ذيس إز موني« 

المتخصص بالمال. 
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�سعر  بلغ  حيث  العامل،  يف  الثامنة  املرتبة  الك�يت  احتلت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
الليرت يف الك�يت 0.27 �سنت، اأي اأن التكلفة ال�سهرية ت�ساوي 32.40 دولر 

اأمريكي، وفقًا ل�سحيفة »القب�س« الك�يتية.
البنزين  اأ�سعار  الدول يف  كاأرخ�س  الأولى  املرتبة  فنزويال يف  وجاءت  هذا، 
وتكلفة تعبئة ال�سيارة، وهيمنت دول ال�سرق الأو�سط على قائمة اأرخ�س الدول 

يف اأ�سعار البرتول، نظرًا اإلى غناها بالنفط وارتفاع الأج�ر لديها اأي�سًا.
البرتول  على  الفرد  ينفقه  ما  مت��سط  حيث  من  الأول  املركز  قطر  واحتلت 
اخلايل من الر�سا�س من جمم�ع اأجره، وبلغ 0.4%، وياأتي ال�سع�دي يف املركز 

الثاين بن�سبة 0.98%، والك�يتي بن�سبة 1.2%، والبحريني مبعدل %1.81.
واجلزائري  البنزين،  على  دخله  من   %6.53 الإيران  امل�اطن  وينفق 

11.85% من دخله، والليبي %3.32.

واجلزائر  �سنت،   0.33 اإيران  يف  فبلغت  البنزين  ليرت  لأ�سعار  وبالن�سبة 
0.27 �سنت، وتركمان�ستان 27 �سنتًا، وليبيا 24 �سنتًا، والبحرين 24 �سنتًا، 

وقطر 19 �سنتًا، وال�سع�دية 16 �سنتًا،  وفنزويال 13 �سنتًا.
اأن  الربيطاين  امل�قع  اأعده  الذي  التقرير  وجد  ذلك،  من  النقي�س  على 
الرنويجي يدفع اأعلى الأ�سعار لقاء ح�س�له على البنزين، اإذ ينفق %7.4 
والإيطايل  ثالثًا،  واله�لندي  ثانيًا،  الرتكي  وياأتي  البنزين،  اأجره على  من 
�سابعًا،  والربيطاين  �ساد�سًا،  والدمناركي  خام�سًا،  والي�ناين  رابعًا، 

وال�س�يدي ثامنًا، والإريرتي تا�سعًا، والبلجيكي عا�سرًا.
دولة،  كل  يف  الأج�ر  اإلى  البرتول  اأ�سعار  يقارن  التقرير  اأن  بالذكر  جدير 
التكاليف  اأكرث  اأحد  يعان�ن  بريطانيا  يف  ال�سيارات  اأ�سحاب  اأن  ووجد 

الباهظة عندما يتعلق الأمر بتعبئة �سياراتهم بالبنزين.



فاتورة السياحة للسعوديين
تقدر بنحو 36 مليار ريال 

للسعوديين،  السنوية  السياحة  فاتورة  السياحي  القطاع  في  مختصون  قدر 
الخارج،  لسياحة  بالمئة   80 نحو  منها  دوالر«،  مليار   9.6« ريال  مليار   36 بنحو 
تلك  رغم  أنه  إلى  مشيرين  الداخل،  سياحة  لمصلحة  بالمئة   20  –  18 ونحو 
أن  إال  الداخل،  في  السياحة  لمصلحة  السياح  يضخها  التي  الضخمة  الفاتورة 

العوائد االستثمارية للعاملين في القطاع تتراوح بين -5 7 في المائة.
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يذكر اأن نح� 60 باملئة من ال�سع�ديني الذين يف�سل�ن ال�سياحة 
امتدادا  لهم  اأ�سا�سية  وجهة  وتركيا  دبي  من  جعل�ا  اخلارجية 
ملا كان احلال عليه قبل دخ�ل �سهر رم�سان، مفيدين اأنه على 
حتى  ــدولر  ال مقابل  عام  ب�سكل  الي�رو  انخفا�س  من  الرغم 
يف  ارتفاع  ن�سبة  يلحظ  مل  اأنــه  اإل  ب�سيطًا،  حت�سنًا  �سجل  واإن 

احلج�زات على دول الي�رو خالل فرتة العيد.
يف  لل�سياحة  ال�طنية  اللجنة  رئي�س  نائب  احلكري  ماجد  وقال 
امل�ا�سم  من  تعد  الأعياد  »م�ا�سم  ال�سع�دية،  الغرف  جمل�س 
الرئي�سة للم�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي، خا�سة للعاملني يف 
جدة واملنطقة ال�سرقية«، م�سريًا اإلى اأن الإقبال على ال�سياحة 
اإنه  بل  فقط،  الداخل  على  يقت�سر  ل  الفطر  عيد  م��سم  يف 
ي�سمل بع�س البلدان الأخرى، وه� الأمر الذي يتحكم فيه ذوق 

ال�سائح ون�ع ال�سياحة التي يرغب فيها.
واأ�سار احلكري، اإلى اأن من اأبرز املع�قات التي ت�اجه امل�ستثمرين 
يف القطاع ال�سياحي، برامج التم�يل والتي هي يف حاجة اإلى اأن 
ي�جد لها �سندوق للدعم كما ه� احلال يف القطاع ال�سناعي 

اأو العقاري اأو الزراعي، وذلك اإ�سافة اإلى اأن تكلفة اخلدمات 
ولي�ست  باهظة  تاأتي  القطاع  يف  امل�ستثمرين  على  املفرو�سة 

مدع�مة وخمف�سة كما ه� واقع العمل يف قطاعات اأخرى.
ويرى اإبراهيم الرا�سد، ع�س� اللجنة ال�طنية لل�سياحة مبجل�س 
الغرف ال�سع�دية، اأن دبي ت�سدرت ال�جهات ال�سياحية خالل 
التي  ماليزيا  ثم  ومن  تركيا  تلتها  والتي  اجلــاري،  الفطر  عيد 
اأن على  اإلى  اإليها، لفتًا  �ساعدت فرتة الإجازة وط�لها لل�سفر 
احلج�زات  ن�سبة  جدة  ت�سدرت  الداخلية،  ال�سياحة  م�ست�ى 
خا�سة على ال�اجهات البحرية، والتي تلتها يف ن�سبة احلج�زات 

اأي�سًا مدن تتميز ب�س�اطئها كاملنطقة ال�سرقية وينبع.
ال�سياحة  على  ال�سع�دي�ن  ينفقه  ما  حجم  الرا�سد،  وقــدر 
بنح� 36 مليار ريال، منها نح� 18 – 20 باملئة على ال�سياحة 
ال�سياحة  ن�سيب  من  فهي  املتبقية  الن�سبة  واأمــا  الداخلية، 
اخلارجية ابتداء من تذكرة الطريان، نافيًا اأن تك�ن الأ�سعار 
الداخلية  ال�سياحية  املــرافــق  يف  اخلــدمــات  على  املفرو�سة 

مبالغًا فيها.
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نظرة األنظمة
لدور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز

الثقة بالبيانات المالية
36

رسائل علمية



مراجع  ل��دور  الإ���س��ام  يف  ال��ع��ام  النظام  نظرة  اأول: 
احل�سابات اخلارجي:

ديانة  م�سئولية  �سرعي هي  املراجع من منظور  م�سئولية  اإن  حيث 
من وجه تدور بني احلل واحلرمة والثواب والعقاب، وهي م�سئولية 
اأداء وحتمل وق�ساء يتحمل م�سئولية التق�سري يف اأدائها والتفريط 
يف القيام بها على الوجه املطلوب مبقت�سى العقد وح�سب اأعراف 
كان  �سواء  بياناته  على  يعتمد  من  كل  اأم��ام  ومعايريها،  املهنة 
الطرف املتعاقد معه اأو املتعامل مع املن�ساأة اأو املتعامل يف اأ�سهمها 
اأو اجلهات احلكومية ومنها م�سلحة الزكاة  اعتماًدا على بياناته 

والدخل، فيما يتعلق مبهنته )الأطرم، ١٤٣٠ه�(.
�سبق  قد  بل  ابتكاًرا جديًدا  لي�ست  الأخالقية  والقواعد  »واملبادئ 
الدين  هذا  ظهور  منذ  وتاأ�سيلها  املبادئ  تلك  تقعيد  يف  الإ�سالم 
ال��زور،  �سهادة  واجتناب  ال�سادقة  ال�سهادة  فمبادئ  احلنيف، 
وعدم كتمان احلق وال�ستقامة وال�سدق والأمانة والتم�سك باحلق 
اأداء  والإخال�ص يف  اخليانة،  وعدم  الأه��واء  والتحكم يف  والعدل 
العمل تعد من مكارم الأخالق التي جاء الإ�سالم ليتمها. الأمانة 
من  وهما  الإ�سالمية،  ال�سخ�سية  مكونات  من  هما  وال�ستقامة 
من  ا  اأي�سً وهما  املهني،  للعمل  املميزة  الأ�سا�سية  اخل�سائ�ص 
وتقت�سي  املهنة،  يف  ثقته  املجتمع  منها  ي�ستقى  التي  اخل�سائ�ص 
�سادًقا«  نزيًها  يكون  اأن  الأمانة من مراجع احل�سابات اخلارجي 

)املعتاز، ١٤٢٩ه�، ٢٥٦-٢٥٧(.
ويف هذه املعاين وردت اآيات كثرية يف القراآن الكرمي كااآلتي: 

• حيث جاء يف معنى ال�سهادة ال�سادقة: قول اهلل تعالى: {َواإَذا 	
ُقْلُتْم َفاْعدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَعْهد اللهَّ اأْوُفوا ذلُكْم 

ُروَن}،)�سورة األنعام،الآية ١٢٥(. اُكم به َلَعلهَُّكْم َتَذكهَّ َو�سهَّ
• {َفا�ْسَتِقْم 	 تعالى:  اهلل  ل  قو  ال�ستقامة:  على  احلث  يف  وجاء 

الآي��ة ١١٢(.   هود،  )�سورة  َمَعَك }،  َتاَب  َوَم��ْن  اأُِم��ْرَت  َكَما 
وًل}،  َم�ْسوؤُ كاَن  الَعَهد  اإنهَّ  بالَعْهد  {َواأوُف��وا  تعالى:  وقوله 

)�سورة ااإل�سراء، الآية ٤٣(.
• التكلف وحتميل 	 اأو  املحاباة  الأهواء وعدم  وجاء يف حتكيم يف 

الأ�سياء مال حتتمل: قول اهلل تعالى: {فا تتبعوا الهوى اأن 
تعدلوا واإن تلووا اأو تعر�سوا فاإن الل كان مبا تعملو ن 

خبرًيا}، )�سورة الن�ساء، الآية ١٣٥(.
• {يا 	 تعالى:  قو ل اهلل  الأم��ان��ة:   التحذير من خيانة  وج��اء يف 

وتخونوا  والر�سول  الل  تخونوا  ل  اآمنوا  الذين  اأيها 
اأماناتكم}،)�سورة ااألنفال، الآية ٢٧(.

• الذين 	 اأيها  {يا  تعالى:  اهلل  قول  ال�سدق:   معنى  يف  وج��اء 
)���س��ورة  ال�سادقني}،  م��ع  ك��ون��وا  و  الل  ات��ق��وا  اآم��ن��وا 

التوبة،الآية ١١٩(.
• وجاء يف عدم كتمان احلق اأو ال�سكوت عليه:  قول اهلل تعالى: 	

قلبه  اآثم  فاإنه  يكتمها  ومن  ال�سهادة  تكتموا  ل  {و 
والل مبا تعملون عليم}، )�سورة البقرة، ااآلية ٢٨٣(

احل�سابات  مراجع  ل��دور  ال�سركات  نظام  نظرة  ثانًيا: 
اخلارجي )وزارة املالية، نظام ال�سركات، ١٤٠٣(:

ل يجوز ملراجع احل�سابات يف املادة )١٣٣( اأن يذيع اإلى امل�ساهمني 
اأو اإلى الغري ما وقف عليه من اأ�سرار ال�سركة  يف اجلمعية العامة 
عن  م�ساءلته  عن  ف�ساًل  تغيريه  وج��ب  واإل  بعمله  قيامه  ب�سبب 
التعوي�ص. هذا وي�ساأل مراجع احل�سابات عن تعوي�ص ال�سرر الذي 
ي�سيب ال�سركة وامل�ساهمني اأو الغري ب�سبب الأخطاء التي تقع منه 
كانوا  اخلطاأ  يف  امل�سرتكون  املراجعون  تعدد  واإذا  عمله.  اأداء  يف 

م�سئولني بالت�سامن.
كما جاء باملادة )٢٢٩( يف الفقرة )٦( ما يلي: » مع عدم الإخالل 
مبا تق�سيه اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية؛ يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل 
اآلف  خم�سة  عن  تقل  ل  بغرامة  �سنة  تتجاوز  ول  �سهور  ثالثة  عن 
ريال �سعودي ول تتجاوز ع�سرين األف ريال �سعودي اأو باإحدى هاتني 
العقوبتني كل مدير اأو ع�سو جمل�ص اإدارة اأو مراقب ح�سابات )مراجع 
احل�سابات اخلارجي( اأو م�سف ذكر عمًدا بيانات كاذبة يف امليزانية 
اأو  اأو فيما بعد من تقارير لل�سركاء  اأو يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر 
اجلمعية العامة اأو اأغفل ت�سمني هذه التقارير وقائع جوهرية بق�سد 

اإخفاء املركز املايل لل�سركة عن ال�سركاء اأو عن غريهم«.

مراجع  ل��دور  القانونيني  املحا�سبني  نظام  نظرة  ثالًثا: 
احل�سابات اخلارجي:

اخلارجي(  احل�سابات  )م��راج��ع  القانوين  املحا�سب  على  يجب 
طبًقا لن�ص املادة )١٠( من نظام املحا�سبني القانونيني ال�سادر 
باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/١٢ وتاريخ ١٣ /١٤١٢/٥ه� التقيد 
ب�سلوك واآداب املهنة، وكذلك مبعايري املحا�سبة واملراجعة واملعايري 
الفنية التي ت�سدرها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، كما 
يجب التقيد بالواجبات املحددة مبوجب الأنظمة، وي�ساأل املحا�سب 
القانوين )مراجع احل�سابات اخلارجي(، وكما جاء باملادة )١٥( 
اأو الغري ب�سبب الأخطاء  عن تعوي�ص ال�سرر الذي ي�سيب العميل 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل في تحديد دور مراجع الحسابات الخارجي 
الضريبي  التهرب  لتجنب  الزكاة  لمصلحة  المقدمة  المالية  بالبيانات  الثقة  تعزيز  في 

بالمملكة العربية السعودية، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج.

الباحث: �سعيد بن جميل �سلمي املرزوقي الندوي 
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بالن�سبة  ت�سامنية  امل�سئولية  وتكون  عمله  اأداء  يف  منه  الواقعة 
لل�سركاء يف �سركات املحا�سبة.

كما ن�ست املادة )٢٨( من نظام املحا�سبني القانونيني، تطبق على 
من يخالف اأحكام هذا النظام اإحدى العقوبات التالية: 

• اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممار�سة مدة ل تزيد عن �ستة اأ�سهر. 	
• ن�سر 	 مع  القانونيني  املحا�سبني  �سجل  من  املخالف  قيد  �سطب 

نفقة  على  ال�سطب  وعقوبة  الإيقاف  بعقوبة  ال�سادر  القرار 
املخالف بواحدة اأو اأكرث من ال�سحف املحلية.

مع   « اأن��ه  القانونيني  املحا�سبني  نظام  من   )٢٩( امل��ادة  ون�ست 
مراعاة ما تق�سي به الأنظمة، يتولى التحقيق يف خمالفات اأحكام 
رئي�ًسا  التجارة  وكيل  التجارة من  وزير  ي�سكلها  النظام جلنة  هذا 
اإدارة الهيئة، فاإن  وم�ست�سار قانوين �سعودي واأحد اأع�ساء جمل�ص 
اإلى  باإحالتها  فتقوم  جرمية  ت�سكل  املخالفة  اأن  اللجنة  هذه  راأت 
يف  اإليها  امل�سار  اللجنة  تنظر  فيها  احلكم  وبعد  املخت�سة،  اجلهة 
املخالفة من الناحية امل�سلكية ولها اإيقاع اإحدى العقوبات التالية: 
اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممار�سة املهنة مدة ل تزيد على �ستة 
اأ�سهر، وللمخالف حق التظلم من القرار ال�سادر باإحدى العقوبات 

ال�سابقة اإلى ديوان املظامل«.
احل�سابات  مراجع  على  العقوبات  تنا�سب  بعدم  الباحث  وي��رى 
اخلارجي )املحا�سب القانوين( يف حال اأن خمالفته ت�سكل جرمية 

لعظم اخل�سائر التي �سوف ترتتب على حقوق املالك، وامل�ساهمني 
وخا�سة يف �سركات امل�ساهمة ملا لها من م�سا�ص بالقت�ساد الوطني 
لنهيار  الرئي�ص  ال�سبب  اأن  العتبار  الأخذ يف  ينبغي  للدولة، مما 
مكتب  وتالعب  اإهمال  �سببه  كان  اأمريكا  للطاقة يف  اإنرون  �سركة 
تقيدهم  وعدم  قانونيون(،  ومراجعون  )حما�سبون  اأندر�سن  اآرثر 
بتعديل  النظر  ينبغي  مما  املراجعة.  مهنة  واآداب  �سلوك  بقواعد 
العقوبات، بعقوبات مالئمة ورادعة توؤخذ يف العتبار قبل التفكري 
مراجعي  قبل  م��ن  املخالفات  ه��ذه  مثل  يف  ب��ال��وق��وع  ال��ت��ه��اون  اأو 

احل�سابات اخلارجيني )املحا�سبني القانونيني(.

مراجع  لدور  املهنة  واآداب  �سلوك  قواعد  نظرة  رابًعا: 
احل�سابات اخلارجي:

ت�سمل قواعد �سلوك واآداب املهنة جمموعة من املقايي�ص التي ميكن 
اأن ت�ستخدم يف تقييم ال�سلوك املهني. وهي غالًبا ما تقدم مبادئ 
للقيم الأخالقية وقواعد لل�سفات ال�سلوكية والتي يتعني على مراجع 
احل�سابات اخلارجي )املحا�سب القانوين( التحلي بها خالل قيامه 
مبمار�سة اأن�سطته املهنية وخالل تعامله مع الغري من زمالء املهنة 
والعمالء وغريهم. ويعد وجود مثل تلك القواعد ب�سكل ملزم، اأمًرا 
�سرورًيا، لي�ص فقط لالرتقاء مب�ستوى املهنة واأداء اأع�سائها ولكن 
ا لكت�ساب ثقة جمموعة الأطراف امل�ستفيدة واملجتمع ب�سفة  اأي�سً

38

رسائل علمية



عامة )العنقري، ١٤٢٨ه�(.
تعك�ص  قاعدة  ع�سر  �سبعة  املهنة  واآداب  �سلوك  قواعد  وت�سمنت 
اململكة  يف  املهنة  اأع�ساء  على  يتعني  التي  ال�سلوكية  ال�سفات 
العربية ال�سعودية التحلي بها، وهي )الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني، معايري املراجعة، ١٤٢٨ه�(:
خلدماته  اأدائ��ه  عند  م�ستقاًل  الع�سو  يكون  اأن  ال�ستقالل:   -  ١
املهنية طبًقا لالأنظمة واللوائح واملعايري والقواعد املهنية ال�سادرة 

من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
والعفة  والنزاهة  بالعدل  الع�سو  يت�سف  اأن  وال�ستقامة:  الأمانة   -  ٢
وال�سدق واملو�سوعية واأن يتجرد من امل�سالح ال�سخ�سية و األ يخ�سع 
حكمه لآراء الآخرين و الأ يتعمد الإف�ساح عن املعلومات بغري حقيقتها.
اأو  املراجعة  خدمات  ميار�ص  ال��ذي  الع�سو  باملعايري:  الل��ت��زام   -  ٣
اأخرى  خدمات  اأي  اأو  وال�سريبة  الزكاة  اأو  ال�ست�سارات  اأو  املحا�سبة 
يجب اأن يلتزم مبعايري املهنة وعليه تربير اأي انحراف عن تلك املعايري.

املهنية  ال��ع��ام��ة  باملعايري  الل��ت��زام  يجب  ال��ع��ام��ة:  امل��ع��اي��ري   -  ٤
وتف�سرياتها والتي ت�سدر من اجلهة امل�سئولة عن تنظيم املهنة.

٥ - معايري املحا�سبة: عند قيام املراجع باإبداء راأيه حول القوائم 
املن�ساأة مبعايري  تلك  التزام  يحدد مدى  اأن  ملن�ساأة حمددة  املالية 
اأي  تربير  مع  املالية  القوائم  اإع��داد  يف  عليها  املتعارف  املحا�سبة 

انحراف واإي�ساح اآثاره اإن كانت جوهرية.
امل�ساركة يف  اأو  الإع��داد  وال�سريبة: يف حالة  الزكاة  ٦ - خدمات 
كافة  يتخذ  اأن  العمالء  لأح��د  ال�سريبة  اأو  الزكاة  اإق��رار  اإع��داد 
الإجراءات للتاأكد من م�سداقية ذلك الإقرار وحمتوياته يف �سوء 

الأنظمة واللوائح مل�سلحة الزكاة والدخل.
٧ - اإقران ا�سم الع�سو بالقوائم املالية: يف حال اإرفاق تقرير مع اأي 

قوائم مالية لبد من اقرتان ا�سم املراجع وتو�سيح نوع
اخلدمة التي قام بها وم�سئوليته عنها.

٨ - ال�سرية: ل يجوز للع�سو اإف�ساء املعلومات التي تو�سل اإليها من 
خالل عمله املهني اأو ا�ستخدامها ملنفعته اخلا�سة.

واجلهد  الوقت  مع  متنا�سبة  الأتعاب  تكون  اأن  الأتعاب: يجب   -  ٩
على  يجب  كما  املراجع،  يقدمها  التي  اخلدمات  مقابل  املبذولني 
اإلى قرار  الو�صول  ب�صرط  الأتعاب  تعليق قيمة  يقبل  اأن ل  املراجع 

اأو نتيجة معينة.
١٠ - املناف�سة على الأتعاب: ل يجوز للمراجع اأن يفاو�ص العمالء 
زميل  به  يقوم  على عمل  للح�سول  مبا�سر  اأو غري  مبا�سر  بطريق 

اآخر، اإل اأنه من حق املراجع اأن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك.
منه  يطلب  الذي  املراجع  على  ال�سابق:  باملراجع  الت�سال   -  ١١
)املراجع  زميله  من  ي�ستف�سر  اأن  ح�ساباته  مراجعة  العمالء  اأحد 
ال�سابق(عما اإذا كانت لديه اأية اعرتا�سات مهنية حتول دون قبوله 

عملية املراجعة.
١٢ - ال�سلوك احل�سن: على املراجع اأن يتجنب الأعمال التي ت�سئ 

ل�سمعته و�سمعة املهنة وعالقته بزمالئه يف املهنة.
١٣ - احل�سول على العمل املهني: ل يجوز للمراجع احل�سول على 

عمل مهني بطريقة كاذبة اأو م�سللة اأو خادعة كان ذلك بالإعالن 
اأو باأي �سكل اآخر عن طريق الإحلاح اأو امل�سايقة اأو الإكراه.

١٤ - العمولت واأتعاب الإحالة: يحظر على املراجع دفع عمولت 
مقابل احل�سول على عمالئه اأو قبول هدايا له اأو لأحد معاونيه.

مهنة  ممار�سة  للمراجع  يجوز  ل  ون�ساطه:  املكتب  ا�سم   -  ١٥
املحا�سبة واملراجعة اإل يف ظل اأحكام نظاما املحا�سبني القانونيني 
للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ي�سدر  وما  التنفيذية  ولئحته 
العمل  للمراجع  يجوز  ول  مهنية.  وقواعد  معايري  من  القانونيني 
حتت ا�سم �سركة يكون ا�سمها غري معتمد من اجلهة املخت�سة، اأو 
ي�سري اإلى التخ�س�ص، اأو يعطي معلومات خاطئة عن نوع ال�سركة.

اأموال عمالئه  اأموال العمالء: يجب على املراجع ا�ستخدام   - ١٦
قيامه  م��ع  فقط،  امل��ح��ددة  ل��الأغ��را���ص  اخلا�سة  عهدته  يف  التي 
واأن يكون م�ستعًدا يل  واأموال مكتبه  اأمواله اخلا�سة  بف�سلها عن 

م�ساءلة بهذا اخل�سو�ص يف اأي وقت.
١٧ - مزاولة الأعمال الأخرى: ملراجع احل�سابات اخلارجي احلق 
مثل  واملراجعة  املحا�سبة  ملهنة  املكملة  املهنية  الأعمال  مزاولة  يف 
تقدمي ال�ست�سارات املالية والإدارية، �سريطة األ يجمع املراجع بني 

هذه الأعمال وعملية املراجعة لعميل معني يف وقت معني.
وينوه الباحث بعد ال�ستعرا�ص ال�سريع لقواعد �سلوك واآداب مهنة 
يقت�سي ذلك من  ملا  لدور مراجع احل�سابات اخلارجي،  املراجعة 
ال�صليم  املهني  الأداء  و�صوابط  مقومات  معرفة  يف  وثيق  ارتباط 
املالية  بالبيانات  الثقة  تعزيز  يف  اخل��ارج��ي  احل�سابات  ملراجع 
لتجنب  والدخل  الزكاة  مل�سلحة  املقدمة  ال�سريبية  واخل��دم��ات 
التهرب ال�سريبي، والذي �سوف يتم التعر�ص له يف املبحث الثالث 

من هذا الف�سل الثاين للبحث.

خام�ًسا: نظرة النظام ال�سريبي لدور مراجع احل�سابات 
اخلارجي:

ل  الدخل ومبا  نظام �سريبة  امل��ادة )٧٨( من  به  تق�سي  ما  ح�سب 
يتعار�ص مع نظام املحا�سبني القانونيني للم�سلحة )م�سلحة الزكاة 
والدخل( احلق يف مالحقة اأي حما�سب قانوين ق�سائًيا يثبت اأنه قدم 
اأو �سهد على �سحة بيانات غري �سحيحة، ومبا ي�سكل انتهاًكا للمبادئ 
املحا�سبية املتعارف عليها بق�سد م�ساعدة املكلف على التهرب من 

كل اأو جزء من ال�سريبة )نظام �سريبة الدخل، ٢٠٠٤م(.
 )٦( والفقرة  النظام  من   )٦٠( امل��ادة  من  )ه�(  الفقرة  وق�ست 
الدخل  �سريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )٥٧( امل��ادة  من 
قبل  لل�سريبة  اخلا�سع  دخله  يتجاوز  الذي  للمكلف  بالن�سبة  »اأنه 
ح�سم امل�ساريف )١( مليون ريال �سعودي يجب اأن ي�سهد حما�سب 
املهنة  مبزاولة  له  مرخ�ص  خارجي(  ح�سابات  )مراجع  قانوين 
اأن  ا  خ�سو�سً معلومات  من  ت�سمنه  وما  الإق��رار  ب�سحة  باململكة 
معلومات الإقرار م�ستخرجة من دفاتر و�سجالت املكلف ومطابقة 
لها، واأن الإقرار اأعد وفقا ملعايري ومتطلبات واأحكام نظام �سريبة 

الدخل يف اململكة«.
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توزيع الحقوق الضريبية
بين دولتي االتفاقية
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محطات

يجوز أن يخضع الدخل أو األرباح المتحققة من األنشطة الدولية في الدولة التي يتحقق فيها الدخل )بلد المصدر( 
أو في الدولة التي يقيم فيها المنتفع من الدخل )بلد اإلقامة(. تعتمد فلسفة الضريبة في بلد اإلقامة على مبدأ 
ضرورة مساهمة األشخاص والشركات في الخدمات العامة التي تقدمها لهم الدولة التي يقيمون فيها وعن 
جميع الدخل المتحقق لهم أينما كان مصدره، بينما تعتمد فلسفة الضريبة في بلد المصدر على وجهة نظر 

أن الدولة التي وفرت الفرصة االستثمارية لتحقيق الدخل لها الحق في فرض الضريبة على ذلك الدخل. 

ح�شني عبدالرحيم ال�شيخ



توازن بني  اإلى حتقيق  ال�ضريبي  اتفاقيات جتنب االزدواج  تهدف 
االإقامة.  اأ�ضا�س  على  وال�ضريبة  امل�ضدر  اأ�ضا�س  على  ال�ضريبة 
نح بع�س احلقوق ال�ضريبية اإلى دولة امل�ضدر على اأن ال تفر�س  وتمُ
دولة االإقامة �ضريبة على ذات الدخل  ويتم ذلك بوا�ضطة اأ�ضلوبني، 
بلد  يف  امل�ضددة  ال�ضريبة  عن  �ضريبي  خ�ضم  ائتمان/  مبنح  اإما 

امل�ضدر اأو اإعفاء الدخل املعني من ال�ضريبة. 
يتم توزيع احلقوق ال�ضريبية بني دولتي االتفاقية كاالآتي:

 
اأرباح الأعمال - املادة )7( 

دولة  يف  ملقيم  املتحقق  الدخل  باأن  عام  ب�ضكل  امل��ادة  هذه  تق�ضي 
يف  فقط  لل�ضريبة  يخ�ضع  االأخ��رى  املتعاقدة  الدولة  من  متعاقدة 
الدولة املتعاقدة االأولى ما مل يتم تنفيذ االأعمال يف الدولة املتعاقدة 
االأخرى من خالل من�ضاأة دائمة فيها يجوز عندئذ للدولة املتعاقدة 
على  فقط  لكن  تلك  االأعمال  اأرب��اح  على  �ضريبة  فر�س  االأخ��رى 

اأرباح االأعمال التي تعزى للمن�ضاأة الدائمة. 
الدخل من املمتلكات غري املنقولة – املادة )6( 

املبداأ العام لهذه املادة هو اأن الدولة املتعاقدة لها االأولوية يف فر�س 
ال�ضريبة على الدخل املتحقق من ممتلكات غري منقولة تقع فيها 
العالقة  هو  ذلك  يف  وال�ضبب  االأخ��رى.  املتعاقدة  الدولة  يف  ملقيم 
االقت�ضادية الوثيقة بني م�ضدر مثل هذا الدخل  والدولة التي تقع 

فيها املمتلكات غري املنقولة.

لكن  الدخل  ذلك  على  �ضريبة  فر�س  االإقامة  لدولة  اأي�ضًا  يجوز 
عليها وفقًا للمادة )23( اأن تنح اإعفاًء لتجنب االزدواج ال�ضريبي 

على ذلك الدخل. 

الدخل من النقل اجلوي والبحري – املادة )8( 
الفعلي  االإدارة  مركز  فيها  يقع  التي  الدولة  حتتفظ  عام  ب�ضكل 
ال�صريبة احل�صري  الدويل  بحق  والبحري  النقل اجلوي  لن�صاط 
على الدخل الناجت من ذلك الن�صاط. ي�صمل ذلك الدخل املتحقق 

من اخلطوط اجلوية و�صركات ال�صحن من النقل الدويل.  

اأرباح الأ�شهم – املادة )10( 
تدفعها  التي  االأ�ضهم  اأرباح  على  ال�ضرائب  مع  املادة  هذه  تتعامل 
املتعاقدة  ال��دول��ة  يف  مقيم  اإل��ى  متعاقدة  دول��ة  يف  مقيمة  �ضركة 
االأخرى. جتيز املادة فر�س �ضريبة كاملة يف دولة اإقامة امل�ضتفيد 

و�ضريبة مقيدة يف دولة امل�ضدر. 
م�ضدر  دولة  باإعطاء  املحتمل  ال�ضريبي  االزدواج  مع  امل��ادة  تتعامل 
ويتم  االأ�ضهم.  اأرباح  على  لفر�س �ضريبة  م�ضبق حمدود  الدخل حق 
اأرباح االأ�ضهم.  اإجمايل دخل  التعبري عن هذه املحدودية كن�ضبة من 
لفر�س  حم��دود  غري  بحق  امل�ضتفيد  اإق��ام��ة  دول��ة  تتمتع  بينما 
�ضريبة على الدخل على اأن  تنح ائتمان عن ال�ضريبة املدفوعة 

يف دولة امل�ضدر. 

41



الفوائد – املادة )1(
قبل  من  املدفوعة  الفوائد  على  ال�ضرائب  مع  امل��ادة  هذه  تتعامل 
املتعاقدة  الدولة  يف  مقيم  اإل��ى  متعاقدة  دول��ة  يف  مقيم  �ضخ�س 
االأخرى. جتيز املادة فر�س �ضريبة كاملة يف دولة اإقامة امل�ضتفيد 

و�ضريبة مقيدة يف دولة امل�ضدر. 
عندما  فقط  امل�ضدر  دول��ة  يف  ال�ضريبي  احلق  حمدودية  تنطبق 
يكون املالك املنتفع من الفوائد مقيمًا يف الدولة املتعاقدة االأخرى. 
اإذا مل يكن املالك املنتفع مقيمًا يف الدولة التي يتم دفع الفوائد لها 

ال تنطبق حمدودية احلق ال�ضريبي يف دولة امل�ضدر. 

الإتاوات – املادة )12( 
قبل  من  املدفوعة  االإت��اوة  على  ال�ضرائب  مع  امل��ادة  هذه  تتعامل 
املتعاقدة  الدولة  يف  مقيم  اإل��ى  متعاقدة  دول��ة  يف  مقيم  �ضخ�س 

االأخرى.  
ال�ضريبة  حق  يعطي  والتنمية  االقت�ضادي  التعاون  منظمة  منوذج 
بينما من��وذج منظمة  االإق��ام��ة،  اإل��ى دول��ة  االإت���اوة  احل�ضري على 
االأمم املتحدة يعطي حق �ضريبي كامل لدولة االإقامة وحق �ضريبي 
اأن تنح دولة االإقامة ائتمان �ضريبي  حمدود لدولة امل�ضدر على 

عن ال�ضريبة امل�ضددة يف دولة امل�ضدر. 

الأرباح الراأ�شمالية – املادة )13(
الراأ�ضمالية لدولة امل�ضدر فر�س �ضريبة على  االأرباح  جتيز مادة 
االأرباح الراأ�ضمالية املتحققة من الت�ضرف باملمتلكات غري املنقولة 
مثل االأر�س ومبا فيه الزراعة وا�ضتغالل الغابات. وقد تفر�س دولة 

االإقامة �ضريبة على االأرباح الراأ�ضمالية. 
عبارة »الت�ضرف« باملمتلكات غري املنقولة  ت�ضمل البيع اأو اال�ضتبدال 

اأو االإهداء اأو انتقال امللكية عند الوفاة. 
اأما فيما يتعلق باملمتلكات املنقولة تعطي هذه املادة احلق احل�ضري 

يف ال�ضريبة على االرباح الراأ�ضمالية منها لدولة االإقامة. 

اخلدمات ال�شخ�شية امل�شتقلة – املادة )14( 
االقت�ضادي  التعاون  منظمة  من��وذج  م��ن  امل���ادة  ه��ذه  اإل��غ��اء  )مت 

والتنمية يف 29 اإبريل 2000م(.
تتعامل هذه املادة مع اخلدمات املهنية وامل�صتقلة من غري اخلدمات 
من  الدخل  يخ�ضع  ع��ام،  ب�ضكل  امل�ضتخدمني.  قبل  من  املقدمة 
اخلدمات ال�صخ�صية امل�صتقلة لل�صريبة يف دولة اإقامة املكلف. لكن 
اإذا كان الدخل يعزى اإلى مركز ثابت يحتفظ فيه املكلف يف دولة 
امل�ضدر  فلدولة  الثابت(،  املركز  فيها  يقع  التي  )الدولة  امل�ضدر 

احلق يف فر�س �ضريبة على الدخل الذي يعزى اإلى املقر الثابت. 

الدخل من ال�شتخدام – املادة )15( 
اال�ضتخدام  م��ن  ال��دخ��ل  على  ال�ضريبة  م��ع  امل���ادة  ه��ذه  تتعامل 

ب�ضكل  الدخل،  هذا  يخ�ضع  متعاقدة.  دولة  مقيم يف  يحققه  الذي 
مت  اإذا  لكن  امل�ضتخدم.  فيها  يقيم  التي  الدولة  يف  لل�ضريبة  عام، 
اال�ضتخدام يف الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز اأي�ضًا اأن يخ�ضع دخل 

اال�ضتخدام يف الدولة املتعاقدة االأخرى. 
اإذا خ�ضع الدخل لل�ضريبة يف الدولتني املتعاقدتني فعلى دولة اإقامة املكلف 

منح املكلف ائتمان �ضريبي عن ال�ضريبة امل�ضددة يف الدولة االأخرى. 

اأتعاب اأع�شاء جمال�س الإدارة – املادة )16(
اأتعاب اأع�ضاء جمل�س االإدارة والدفعات  اأن  تن�س هذه املادة على 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  ب�ضفته  متعاقدة  دولة  يف  مقيم  الى  امل�ضابهة 
ب�ضكل  لل�ضريبة  االأخرى تخ�ضع  املتعاقدة  الدولة  �ضركة مقيمة يف 

كامل يف الدولة املتعاقدة االأخرى. 
خدمات  تقدمي  مكان  عن  النظر  ب�ضرف  احلكم  ه��ذا  وينطبق 
تعزى  اخلدمات  ه��ذه  مثل  كانت  و�صواء  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء 

ملن�ضاأة دائمة يف الدولة االأخرى اأم ال. 

الفنانون والريا�شيون – املادة )17(
والريا�صيني  للفنانني  اخلا�صة  احل��ال��ة  م��ع  امل���ادة  ه��ذه  تتعامل 
اأدائهم يف  املقيمني يف دولة متعاقدة لكنهم يحققون دخولهم من 
الدولة املتعاقدة االأخرى. وتق�ضي هذه املادة اأنه يجوز للدولة التي 
يتم فيها االأداء اإخ�ضاع ذلك الدخل لل�ضريبة على الرغم من عدم 
وجود من�ضاأة دائمة للفنانني والريا�ضيني يف الدولة االأخرى، وتعترب 

هذه املادة ا�ضتثناًء من املواد )7(، )14( و )15(. 

معا�شات التقاعد – املادة )18(
عن  ل�ضخ�س  املدفوعة  التقاعد  معا�ضات  ب��اأن  امل��ادة  هذه  تق�ضي 
فيها  يقيم  التي  الدولة  لل�ضريبة فقط يف  �ضابق تخ�ضع  ا�ضتخدام 
من  التقاعد  معا�ضات  فقط  امل��ادة  ه��ذه  وتغطي  ال�ضخ�س.  ه��ذا 
احلكومية  اخلدمات  من  التقاعد  معا�صات  اأما  اخلا�س،  القطاع 

فتغطيها املادة )19(. 
يف التطبيق العملي يف دول عديدة، ت�ضمل املادة )18( على الغالب االآتي: 

منافع ال�ضمان االجتماعي - خطط معا�ضات التقاعد للمهنيني - 
نفقات  التاأمني( - دفعات مقابل  ال�ضنوية )مثاًل خطط  الدفعات 
باملحاربني  متعلقة  اأنظمة  مب��وج��ب  خا�ضة  دف��ع��ات   - االأط��ف��ال 

القدامى واأراملهم. 

اخلدمات احلكومية – املادة )19(
توفر هذه املادة قاعدة خا�ضة للتعامل مع احلقوق ال�ضريبية على 
هذه  وتعتمد  احلكومية،  التقاعد  ومعا�صات  اخلدمات  من  الدخل 
ذات  ال��دول  بني  املتبادل  الح��رام  مبداأ  على  اخلا�صة  القاعدة 
ال�صيادة، بحيث هناك اإقرار باأن اخلدمات املقدمة  حلكومة دولة 
التقاعد( تخ�ضع لل�ضريبة  ذات �ضيادة والتعوي�س عنها)معا�ضات 

يف تلك الدولة.  
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الطالب – املادة )20(
دولة  من  متدرب  اأو  لطالب  املر�ضلة  املبالغ  مع  املادة  هذه  تتعامل 
قاعدة  توفر  وهي  االأخ��رى،  املتعاقدة  الدولة  يف  ويدر�س  متعاقدة 
زائرين  ومتدربني  لطالب  املدفوعة   املبالغ  مع   للتعامل   خا�ضة 
الأغرا�س معي�ضتهم ودرا�ضتهم وتدريبهم من م�ضادر خارج الدولة 

التي يدر�ضون اأو يتدربون فيها. 

الدخل الآخر – املادة )21(
تتعامل هذه املادة مع جميع الدخول االأخرى التي مل ت�ضملها املواد 

ال�ضابقة وب�ضرف النظر عن م�ضدرها. 
ت�ضمل هذه املادة اأي دخل مل تغطه االتفاقية  حماولة لتجنب االزدواج 
ال�ضريبي  يف احلاالت التي مل ت�ضملها االأحكام االأخرى يف االتفاقية. 
هذا  يخ�ضع  والتنمية  االقت�ضادي  التعاون  منظمة  منوذج  مبوجب 
الدخل االأخر لل�ضريبية يف دولة االإقامة فقط، بينما يف منوذج االأمم 
املتعاقدتني  الدولتني  بني  الدخل  هذا  على  ال�ضريبة  تتوزع  املتحدة 
اأية �ضريبة م�ضددة  اأن تنح دولة االإقامة ائتمان �ضريبي عن  على 

عنه يف دولة امل�ضدر. وت�ضمل هذه املادة دخول مثل االآتي: 
دفعات ودخول مبوجب بوال�س تاأمني - دخل من توزيعات مل ت�ضمله 
اأية اأحكام اأخرى يف االتفاقية - نفقات اأطفال - دخل من اأدوات 

مالية غري تقليدية. 

ال�شريبة على راأ�س املال – املادة )22(
تتعامل هذه املادة مع ال�ضريبة على راأ�س املال، وهي خمتلفة عن 
املادة )13( التي تتعامل مع االأرباح الناجمة عن الت�ضرف براأ�س 
املال. تتعامل املادة )22( مع ال�ضريبة على راأ�س املال على اأ�ضا�س 
ملكية راأ�س املال. القاعدة االأ�ضا�ضية يف املادة )22( هي اأن دولة 
راأ�س  لها احلق احل�ضري يف فر�س �ضريبة على عنا�ضر  االإقامة 

املال فيما عدا ثالثة ا�ضتثناءات وهي: 
• اإذا كان راأ�س املال عبارة عن ممتلكات غري منقولة مملوكة 	

ملقيم يف دولة متعاقدة وتقع يف الدولة املتعاقدة االأخرى يجوز 
العنا�ضر  تلك  على  �ضريبة  فر�س  االأخ��رى  املتعاقدة  للدولة 

لراأ�س املال. 
• اأ�ضول 	 املال عبارة عن ممتلكات منقولة وهي  راأ�س  اإذا كان 

الدولة  يف  تقع  متعاقدة  دولة  يف  مل�ضروع  دائمة  ملن�ضاأة  عمل 
تقع  )التي  االأخرى  املتعاقدة  للدولة  يجوز  االأخرى  املتعاقدة 
العنا�ضر  تلك  على  �ضريبة  فر�س  الدائمة(  املن�ضاأة  فيها 

لراأ�س املال. 
• اإذا كان راأ�س املال عبارة عن �ضفن وطائرات  تعمل يف النقل 	

الداخلية  املائية  املمرات  النقل يف  تعمل يف  �ضفن  اأو  الدويل 
واملمتلكات املنقولة املتعلقة بها فيخ�ضع راأ�س املال لل�ضريبة 

يف الدولة التي يقع فيها املركز الفعلي الإدارة امل�ضروع.
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على طاولة اللجنة االستئنافية )2(
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ثالثًا : القروض قصيرة األجل
نظر  وجهة  بت�أييد  )ث���ن��ي��ً�/3/2(  البند  يف  اللجنة  ق��رار  ق�ضى 
امل�ضلحة يف اإ�ض�فة القرو�ض ق�ضرية الأجل للوع�ء الزكوي للمكلف 
لع�مي 2000م و 2001م ل�ضتخدامه� يف متويل ممتلك�ت ومعدات 

)اأ�ضول قنية( ل جتب فيه� الزك�ة . 
قرار  من  يظهر  اأنه  وذكر  القرار  من  البند  هذا  املكلف  ا�ضت�أنف 
الق�ضية  فهم  على  ق���درة  تكن  مل  اللجنة  اأن  البتدائية  اللجنة 
اإ�ض�فة  يف  ينح�ضر  اخل��اف  اأن  ذك��رت  حيث  املن�ق�ضة  مو�ضوع 
اإلى  ري�ل   )86.830.481( املبلغ  من  ال�ضعودي  ال�ضريك  ح�ضة 
اأ�ض�فت  امل�ضلحة  ب���أن  املكلف  وذك��ر   , لل�ضركة  ال��زك��وي  ال��وع���ء 
وع���ء  اإل��ى  الأج���ل  الق�ضرية  للقرو�ض  اخلت�مي  الر�ضيد  ك�مل 
ري�ل  ويبلغ )247.500.000(  و 2001م  للع�مني 2000م  الزك�ة 
املبلغ  اإ�ض�فة  من  ب��دًل  التوايل  على  ري���ل   )239.750.000( و 
وذكر   , لع�م 2001م  الزكوي  الوع�ء  اإلى  ري�ل   )86.830.481(
مببلغ  ث�بتة  اأ�ضول  ب�ضراء  ق�مت  2001م  ع�م  خال  ال�ضركة  اأن 
)236.830.481( ري�ًل واأجلت م�ض�ريف مببلغ  )1.246.876( 
الب�لغ  الإ���ض���يف  امل���ل  راأ����ض  م��ن  الأ���ض��ول  تلك  ري����ًل ومت متويل 
)150.000.000( ري�ل , ومتويل الفرق الب�لغ )86.830.481( 
ري�ًل من �ض�يف النقدية املتحققة من الن�ض�ط�ت الت�ضغيلية , وذكر 
يف  ال��زي���دة  بني  الفرق  ميثل  ري���ًل   )86.830.481( املبلغ  اأن 
الأ�ضول الث�بتة وامل�ض�ريف املوؤجلة وبني راأ�ض امل�ل الإ�ض�يف الب�لغ 
ينبغي  واأنه   , الزك�ة  وع�ء  اإلى  امل�ض�ف  ري�ل   )150.000.000(

املاحظة ب�أن املبلغ )86.830.481( ري�ًل ل ميثل ح�ضة ال�ضريك 
ال�ضعودي من القر�ض للع�مني 2000م و 2001م , وبن�ء على ذلك 
ح�ضة  اإ�ض�فة  ح��ول  لي�ض  وامل�ضلحة  ال�ضركة   بني  اخل��اف  ف���ن 
ري�ًل   )86.830.481( الب�لغة  القرو�ض  من  ال�ضعودي  ال�ضريك 
اإلى وع�ء الزك�ة لع�م 2001م , بل اإن اخلاف حول اإ�ض�فة مبلغ 
)247.500.000( ري�ل ومبلغ )239.750.000( ري�ل اإلى وع�ء 
ال�ضركة  تود  كم�   , التوايل  و 2001م على  للع�مني 2000م  الزك�ة 
الإف�دة ب�أن اللجنة البتدائية قد جت�هلت احلق�ئق واحلجج التي مت 
تقدميه� يف مذكرة العرتا�ض حيث اأف�دت ال�ضركة اأن الزي�دة يف 
الأ�ضول الث�بتة قد مت متويله� من النقدية املتحققة من الن�ض�ط�ت 
الإ�ض�يف  امل�ل  وراأ���ض  ال�ضنة  بداية  يف  النقدية  ور�ضيد  الت�ضغيلية 
اعتربت  البتدائية  اللجنة  اأن  املكلف  وذكر   , ال�ضرك�ء  املقدم من 
يكون  ولن  قنية  اأ�ضول  لتمويل  الأجل م�ضتخدمة  القرو�ض ق�ضرية 
البتدائية م�  اللجنة  الزكوي وجت�هلت  الوع�ء  اأثر على  لإ�ض�فته� 
ذكرته ال�ضركة من اأن الزي�دة يف الأ�ضول مت متويله� من النقدية 
املتحققة من الن�ض�ط�ت الت�ضغيلية ور�ضيد النقدية يف بداية ال�ضنة 
وراأ�ض امل�ل الإ�ض�يف املقدم من ال�ضرك�ء , وذكر املكلف اأن الزي�دة 
 )33.369.809( ك�نت   2000 ع�م  خال  الث�بتة  املوجودات  يف 
بينم�  ري�ًل   )14.753.487( ك�نت  املوؤجلة  امل�ض�ريف  واأن  ري�ًل 
بداية  يف  والنقدية  الت�ضغيل  ن�ض�ط�ت  من  املتحققة  النقدية  بلغت 
على  ري���ًل   )21.030.379( و  ري���ًل   )62.748.220( الع�م 
الزي�دة  لتمويل  ك�فية  اأموال  ال�ضركة  لدى  ك�ن  وب�لت�يل   , التوايل 
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يف املوجودات الث�بتة ومل تكن ال�ضركة بح�جة اإلى قرو�ض ق�ضرية 
الأجل لتمويل الزي�دة يف املوجودات الث�بتة , بل اأن ال�ضركة �ضددت 
قرو�ض� ق�ضرية الأجل خال ع�م 2000م مببلغ )56.468.548( 
ث�بتة  ا�ضرتت خال ع�م 2001 موجودات  ال�ضركة  اأن  , كم�  ري�ًل 
مببلغ )236.830.481( ري�ًل وبلغت م�ض�ريفه� املوؤجلة يف تلك 
ال�ضنة )1.246.876( ري�ًل وقد ا�ضتنتجت امل�ضلحة ب�ضكل �ضحيح 
ب�أن امل�ض�همة يف راأ�ض امل�ل الإ�ض�يف والب�لغة )150.000.000( 
متويل  مت  وقد   , الث�بتة  املوجودات  متويل  يف  ا�ضتخدمت  قد  ري�ل 
من  املتحققة  النقدية  من  ري���ًل   )86.830.481( الب�لغ  الفرق 
ميكن  واأنه   , ري�ًل   )87.222.879( بواقع  الت�ضغيلية  الن�ض�ط�ت 
الرجوع اإلى ق�ئمة التدفق�ت النقدية للت�أكد من ذلك , وذكر املكلف 
الق�ضرية  القرو�ض  ب�إ�ض�فة  امل�ضلحة  اأيدت  البتدائية  اللجنة  اأن 
اأن  اأ�ض��ض  على  الزك�ة  وع���ء  اإل��ى   2001 و   2000 للع�مني  الأج��ل 
الث�بتة  الأ�ضول  لتمويل  ا�ضتخدمت  قد  الأجل  الق�ضرية  القرو�ض 
ب�لرغم من اأن فريق الفح�ض امليداين الت�بع للم�ضلحة قد ا�ضتنتج 
كم� ورد يف تقرير الفح�ض امليداين ب�أن القرو�ض قد ا�ضتخدمت يف 
متويل متطلب�ت راأ�ض امل�ل الع�مل , واأ�ض�ف املكلف اأن الفتوى رقم 
م� ذكرمت  “واأم�  على  تن�ض  بت�ريخ 1426/11/8ه���   )2/3077(
على  التي  الديون  احت�ض�ب  �ضبب  عن  ال�ضرك�ت  بع�ض  �ضوؤال  من 

ال�ضركة �ضمن الوع�ء الزكوي :
ف�جلواب عنه� ب�أن اأدلة وجوب الزك�ة ع�مة ت�ضمل جميع الأموال 

ول   , ذل��ك  م��ن  ال��دي��ون  بخ�ضم  �ضحيح  دليل  ي��رد  ومل  الزكوية 
يرتتب عليه وجوب الزك�ة مرتني يف م�ل واحد , لأن الدائن يزكي 
املدين يزكي م�ل  بينم�   , املدين  ال��ذي ميلكه وهو يف ذم��ة   امل���ل 
اآخر ميلكه ويوجد بيده ويتمكن من الت�ضرف فيه وفرق بني امل�ل 
الذي بيد الإن�ض�ن وامل�ل الذي يف ذمته” واأنه ينبغي املاحظة ب�أن 
التو�ضيح املذكور اأعاه قد �ضدر بعد درا�ضة الفت�وى ذات الأرق�م 
اإلى  وا�ضتن�دا   )20977( و   )22665( و   )18497( و   )20476(
الفتوى امل�ضت�ضهد به� اأعاه ف�ن الزك�ة متوجبة فقط على الأموال 
“اململوكة” للمكلف �ضواء ك�نت الأموال اململوكة يف حوزته اأم ل , 
وبعب�رة اأخرى ف�ن الدائن اأو املقرت�ض لي�ض ملزم� بدفع الزك�ة على 
اأي اأموال لي�ضت مملوكة له  ولذا ف�ن ال�ضركة غري ملزمة بتزكية 
اأموال مقرت�ضة غري مملوكة له� , كم� اأن الفتوى رقم )22665( 
املوؤرخة يف 1424/4/15ه� ن�ضت على “اأن ي�ضتخدم امل�ل يف متويل 
فتجب  التجارة  يعترب من عرو�ض  والذي  التجاري  ال�شركة  ن�شاط 
فيه الزك�ة ب�عتب�ر م� اآل اإليه ويزكى بتقييمه نه�ية احلول” و واأن 
امل�ضتخدمة يف  الأموال  الزك�ة جتب على  اأن  يفيد  اأعاه  املقتطف 
الن�ض�ط�ت التج�رية )راأ�ض امل�ل الع�مل( بتقييم نت�ئج الن�ض�ط�ت 
على  الزك�ة جتب  اأن  اأخ��رى  وبعب�رة    , نه�ية احلول  التج�رية يف 
من  متويله�  مت  التي  التج�رية  الن�ض�ط�ت  من  املتحققة  الأرب����ح 
القر�ض . وان فر�ض الزك�ة على القر�ض امل�ضتخدم لأغرا�ض راأ�ض 
من  املتحققة  الأرب���ح  وعلى  التج�رية(  )الن�ض�ط�ت  الع�مل  امل�ل 
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نف�ضه�  ال�ضنة  يف  الزك�ة  يف  تثنية  عن  ي�ضفر  التج�رية  الن�ض�ط�ت 
بت�ريخ 1408/11/18ه��� ن�ضت  الفتوى رقم )18497(  اأن  , كم� 
على »واأم� املقرت�ض وهو اآخذ امل�ل حل�جته فا جتب عليه الزك�ة 
اإذا ح�ل عليه احلول وهو ن�ض�ب وامل�ل )وع�ء  اإل  يف ذلك الدين 
الزك�ة( يف يده مل ينفقه ومل ي�ضدده عن ذمته , ف�ن الزك�ة جتب 
 )18497( رقم  الفتوى  اأن  اأي  حوزته«  يف  امل���ل  لأن  حينئذ  عليه 
اأن ر�ضيد القر�ض غري املنفق  اإلى  بت�ريخ 1408/11/18ه��� ت�ضري 
اأو امل�ضدد من قبل املقرت�ض هو فقط م� ينبغي اأن يخ�ضع   للزك�ة  
ومل  ينفقه  مل   « العب�رة  اإلى  اللجنة  انتب�ه  تلفت  اأن  ال�ضركة  وتود 
تعني  والتي  رقم )18497(  الفتوى  ال��واردة يف  ي�ضدده عن ذمته« 
بو�ضوح اأن مبلغ القر�ض ل يخ�ضع للزك�ة يف يد املقرت�ض اإذا اأنفقه 
بت�ريخ   )18497( رقم  الفتوى  اإلى  وا�ضتن�دا  ذمته  عن  �ضدده  اأو 
1408/11/18ه� ف�ن املفهوم لدى ال�ضركة اأي�ض� اأن مبلغ القر�ض 
املنفق على الأ�ضول املتداولة ينبغي اأن ل ي�ض�ف اإلى وع�ء الزك�ة . 
وذكر املكلف اأن امل�ضلحة طبقت الإجراء الت�يل على جميع مكلفي 
الزك�ة فيم� يتعلق ب�لقرو�ض كم� ورد يف العديد من تع�ميمه� ويف 

القرار الوزاري رقم 1103/3 : 
اأ�ضول ث�بتة ي�ض�ف  1 - القر�ض الذي يتم احل�ضول عليه ل�ضراء 
اإلى وع�ء الزك�ة بينم� يح�ضم من وع�ء الزك�ة مبلغ القر�ض املق�بل 
املنفق على �ضراء اأ�ضول ث�بتة على �ضكل تكلفة اأ�ضول ث�بتة . وهذه 
اأنفق  لأنه  القر�ض  مبلغ  على  الزك�ة  فر�ض  عدم  ت�ضمن  املع�جلة 

فعا على �ضراء اأ�ضول ث�بتة . 
اأو  متداولة  اأ�ضول  ل�ضراء  عليه  احل�ضول  يتم  الذي  القر�ض   -  2
لتمويل متطلب�ت راأ�ض امل�ل الع�مل ل ي�ض�ف اإلى وع�ء الزك�ة لأن 
املوجودات املتداولة ل حت�ضم من وع�ء الزك�ة , مبعنى اأنه ل يتم 
اأنفقت  ال�ضركة قد  اأن  . ومب�  القر�ض  اأي�ض� فر�ض زك�ة على هذا 
املدينة  واحل�ض�ب�ت  امل��خ��زون  على  رئي�ضي  ب�ضكل  القر�ض  مبلغ 

واملب�لغ املدفوعة مقدم� , ف�نه ينبغي ا�ضتبع�ده من وع�ء الزك�ة 0
يف  امل���وؤرخ  بخط�به  اللجنة  ه��ذه  طلب  على  ب��ن���ًء  املكلف  وق��دم   
1430/4/22ه� ن�ضخة من القوائم امل�لية املدققة لل�ضنوات 1999 
الأج��ل  الق�ضرية  القرو�ض  لر�ضيد  حتليليً�  وبي�نً�  2001م  اإل��ى 
اأن  يفيد  مب�  البنكية  ب�لإ�ضع�رات  موؤيدا   2001 و   2000 للع�مني 
القرو�ض بقيت ق�ئمة لدى ال�ضركة ملدة �ضهر واحد اأو �ضهرين , كم� 
, مع ن�ضخة من  قدم ن�ضخة من طلب�ت جتديد ت�ضهيات القر�ض 
ت�أكيد جتديد هذه الت�ضهيات وذكر اأن اللجنة �ضتاحظ من البي�ن 
التحليلي لر�ضيد القرو�ض الق�ضرية الأجل يف نه�ية الع�م وكذلك 
من الإ�ضع�رات البنكية وخط�ب�ت جتديد الت�ضهيات اأن القرو�ض 
ولذلك  �ضهرين  اأو  واحد  �ضهر  اأق�ض�ه�  لفرتة  ق�ئمة  ك�نت  اأعاه 
ق�ضرية  كقرو�ض  احل�ض�ب�ت  مراجعي  قبل  من  ت�ضنيفه�  ج��رى 
الأجل يف القوائم امل�لية املدققة. ويف �ضوء امل�ضتندات واملعلوم�ت 
الق�ضرية  القرو�ض  ا�ضتبع�د  ال�ضركة  تطلب  اأع��اه  والتو�ضيح�ت 
ك�مًا  حوًل  ال�ضركة  لدى  متكث  مل  لأنه�  الزك�ة  وع�ء  من  الأج��ل 
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ولأنه� ا�ضتخدمت يف متويل متطلب�ت راأ�ض م�ل ال�ضركة الع�مل . 
التم�ضك  على  اأكدت  املكلف  ا�ضتئن�ف  على  امل�ضلحة  اإطاع  وبعد 
اأنه  على  تن�ض  التي  البتدائي  القرار  يف  املبينة  نظره�  بوجهة 
اأن  وحتلياته�  2001م  لع�م  امل�لية  القوائم  من  للم�ضلحة  تبني 
 )236.830.481( مببلغ  ومعدات  ممتلك�ت  ا�ضرتت  قد  ال�ضركة 
اإ�ض�يف  م���ل  ك��راأ���ض  ري���ل   )150.000.000( مبلغ  منه�  ري���ًل 
والب�قي )86.830.481( ري�ًل غري معروف م�ضدر التمويل كم� 
2000م  للع�مني  واحد  م�ضدر  من  هي  ال�ضركة  قرو�ض  اأن  ات�ضح 
مبلغ  تغطي  ب�ل�ضركة  نقدية  وجود  عدم  اإلى  ب�لإ�ض�فة  2001م  و 
هذه  اأن  يوؤكد  مم�  الأ�ضول  ب�قي  لتمويل  ري�ًل   )86.830.481(
ومن  ن�حية  من  هذا  الأ�ضول  هذه  متويل  يف  ا�ضتخدمت  القرو�ض 
الوع�ء  اإلى  القرو�ض  اأر�ضدة  امل�ضلحة  اأ�ض�فت  فقد  اأخرى  ن�حية 
مقت�ضى  م��ن  ال�ضتئن�فية  اللجنة  ق�ض�ء  عليه  ا�ضتقر  مل���  وف��ق��ً� 
1406/10/30ه�����  وت���ري��خ   )2/2384( رق��م  ال�ضرعية  الفت�وى 
ورقم )18497( وت�ريخ 1408/11/18ه��� رقم )22665( وت�ريخ 
1424/4/15ه� مب� يعتد به فقهيً� يف اإ�ض�فة القرو�ض ب�لك�مل اإلى 
الوع�ء الزكوي مب� يف ذلك اجلزء املمول لراأ�ض امل�ل الع�مل و�ضواء 
قرو�ض  اأو  جت�رية  بنوك  اأو  حكومية  �ضن�ديق  من  القرو�ض  ك�نت 
من ال�ضرك�ء كم� اأن اجلزء امل�ضتخدم يف متويل راأ�ض امل�ل الع�مل 
يكون م�ضتغرقً� يف الأ�ضول املتداولة مب� حتويه من نقدية وعرو�ض 
جت�رة وب�لت�يل ف�إن الزك�ة جتب يف هذا اجلزء من القرو�ض وتنهي 
قرارات  بعدة  ت�أيد  قد  هذا  اإجراءه�  ب�أن  نظره�  وجهة  امل�ضلحة 
رقم  والقرار  1421ه���  لع�م   )293( رقم  القرار  منه�  ا�ضتئن�فية 
كونه  اإجرائه�  ب�ضحة  امل�ضلحة  وتتم�ضك  1425ه���  لع�م   )482(

متفق مع القواعد ال�ضرعية والنظ�مية . 

رأي اللجنة : 
بعد اطاع اللجنة على القرار البتدائي, وعلى ال�ضتئن�ف املقدم 
, وم� قدمه الطرف�ن من دفوع وم�ضتندات , تبني للجنة اأن حمور 
الب�لغة  القرو�ض  اإ�ض�فة  عدم  املكلف  طلب  يف  يكمن  ال�ضتئن�ف 
وع�ئه  اإلى  ري�ل   )239.750.000( و  ري�ل   )247.500.000(
الزكوي للع�مني 2000م و 2001م على التوايل والتي ت�ضتمل على 
ح�ضة ال�ضريك ال�ضعودي من مبلغ القر�ض الب�لغ )86.830.481( 
ري�ًل للوع�ء الزكوي لع�م 2001م بحجة اأن هذه القرو�ض قرو�ض 
ق�ضرية الأجل مل يحل عليه� احلول م�ضتخدمة يف متويل راأ�ض امل�ل 
الع�مل , يف حني تتم�ضك امل�ضلحة مب� ق�ضى به القرار البتدائي 
الوع�ء  اإلى  القرو�ض  هذه  من  ال�ضعودي  ال�ضريك  ح�ضة  ب�إ�ض�فة 
عر�ض  عند  املذكورة  ال�ضرعية  للفت�وى  ا�ضتن�دًا  للمكلف  الزكوي 
مت  م�  وفق  القرو�ض  هذه  اأن  اإلى  ب�لإ�ض�فة  امل�ضلحة  نظر  وجهة 

بي�نه م�ضتخدمة يف متويل اأ�ضول. 
احت�ض�ب  لغر�ض  القرو�ض  مع�جلة  يف  الأ�ض��ض  اأن  اللجنة  وت��رى 
عند  القرو�ض  على  ال��زك���ة  اأن��ه جت��ب  يف  يتمثل  ال��زك��وي  ال��وع���ء 
احت�ض�ب الوع�ء الزكوي للمقر�ض واملقرت�ض لكونهم� جه�ت ذات 

ولو ك�ن هن�ك عاقة  �ضخ�ضية معنوية وذمة م�لية م�ضتقلة حتى 
ملكية مب��ضرة اأو غري مب��ضرة بني املقر�ض واملقرت�ض , فب�لن�ضبة 
للُمقر�ض ف�إن عر�ض القر�ض كر�ضيد يف القوائم امل�لية للمقر�ض 
يعني اأن هذا القر�ض ميثل دينً� على مليء اإذا مل يظهر يف ق�ئمة 
دينً�  ب�عتب�ره  الزك�ة  فيه  جتب  وب�لت�يل  اإعدامه  يثبت  م�  الدخل 
ق�ئمة  القر�ض يف  ف�إن عر�ض  للمقرت�ض  وب�لن�ضبة   . الأداء  مرجو 
اأحد م�ض�در  القر�ض ميثل  اأن هذا  يعني  للمقرت�ض  امل�يل  املركز 
طويل  القر�ض  ك���ن  اإذا  امل���ل  راأ���ض  �ض�أن  �ض�أنه  الأخ��رى  التمويل 
يبقى  الذي  القر�ض  ذلك  الأجل  طويل  ب�لقر�ض  )ويق�ضد  الأجل 
اأطول(  اأيهم�  التج�رية  الدورة  اأو  يف ذمة املقر�ض ملدة ع�م م�يل 
الأجل  ق�ضرية  القرو�ض  الأج��ل  طويلة  القرو�ض  مع�ملة  ويع�مل 
هذه  اإ�ض�فة  يلزم  وب�لت�يل  ث�بتة  اأ�ضول  متويل  يف  ا�ضتخدمت  اإذا 
عاقة  ذو  طرفً�  املقر�ض  ك�ن  ولو  حتى  الزكوي  للوع�ء  القرو�ض 
رقم  العلم�ء  كب�ر  فتوى هيئة  ن�ض  الراأي  ويعزز هذا   , ب�ملقرت�ض 
2/3077 وت�ريخ 1426/11/8ه��� والذي ج�ء فيه »اإن اأدلة وجوب 
�ضحيح  دليل  يرد  ومل  الزكوية  الأم��وال  ت�ضمل جميع  ع�مة  الزك�ة 
بخ�ضم الديون من ذلك ول يرتتب عليه وجوب الزك�ة مرتني يف م�ل 
واحد لأن الدائن يزكي امل�ل الذي ميلكه وهو يف ذمة املدين بينم� 
املدين يزكي م�ًل اآخر ميلكه ويوجد بيده ويتمكن من الت�ضرف فيه 

وفرق بني امل�ل الذي بيد الإن�ض�ن وامل�ل الذي يف ذمته«.
وبعد الدرا�ضة واإطاع اللجنة على امل�ضتندات املقدمة مب� يف ذلك 
امل�لية لاأعوام 1999م و 2000م و 2001م والإي�ض�ح�ت  القوائم 
القرو�ض  ر�ضيد  اأظهرت  امل�يل  املركز  ق�ئمة  اأن  تبني  به�  املرفقة 
 )304.125.000( مببلغ  1999م  ع�م  نه�ية  يف  الأج��ل  ق�ضرية 
ويف  ري�ل   )247.500.000( مببلغ  2000م  ع�م  نه�ية  ويف  ري�ل 
نه�ية ع�م 2001م مببلغ )239.750.000( ري�ل , كم� اأن الإي�ض�ح 
رقم )12( املرفق ب�لقوائم امل�لية لاأعوام املذكورة يفيد ح�ضول 
اأي انرتن��ضيون�ل, ن��ض�ون  اإن  املكلف على هذه القرو�ض من بنك 
ب�ضم�ن وحتمل  مغط�ة  القرو�ض غري  واأن هذه   - الب�ه�م�ز  جزر 
املركز  ق�ئمة  اأن  كم�   , الع�دية  التج�رية  الأ�ضع�ر  ح�ضب  عمولة 
امل�يل اأظهرت ر�ضيد املوجودات امل�ضتخدمة يف نه�ية ع�م 1999م 
 , ري���ًل   )151.854.819( مببلغ  واملعدات  والآلت  )املمتلك�ت 
وا�ضتثم�رات املكلف يف امل�ضروع امل�ضرتك مببلغ )14.569.114( 
ري�ًل , وامل�ض�ريف املوؤجلة مببلغ )12.909.300( ري�ل( ب�إجم�يل 
املوجودات  ر�ضيد  اأظهرت  كم�  ري���ل   )179.333.233( ق��دره 
واملعدات  والآلت  املمتلك�ت  2001م  ع���م  نه�ية  يف  امل�ضتخدمة 
امل�ضروع  يف  املكلف  وا�ضتثم�رات  ري���ًل   )343.947.693( مببلغ 
املوؤجلة  وامل�ض�ريف   , ري���ًل   )24.800.359( مببلغ  امل�ضرتك 
ب�إجم�يل قدره )381.893.073(  ري�ًل  مببلغ )13.145.021( 
ري�ًل وهذه املوجودات ق�مت امل�ضلحة بح�ضمه� من الوع�ء الزكوي 
املبلغ  2001م  و  2000م  لع�مي  الزكوي  الربط  مبوجب   , للمكلف 
للمكلف ب�خلط�ب رقم 12/2814 يف 1427/5/22ه� , كم� اأن ق�ئمة 
املركز امل�يل اأظهرت راأ�ضم�ل املكلف يف نه�ية ع�م 2000م مببلغ 
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 )996.747( مببلغ  النظ�مي  والحتي�طي  ري�ل   )5.000.000(
واأظهرت   , ري���ًل   )2.897.568( مببلغ  املبق�ة  والأرب����ح  ري���ًل 
 )155.000.000( مببلغ  2001م  ع�م  نه�ية  يف  املكلف  راأ�ضم�ل 
ري�ل والحتي�طي النظ�مي مببلغ )1.561.908( ري�لت والأرب�ح 
جزًء  اأن  معه  يت�ضح  ومب�   , ري���ًل   )7.984.013( مببلغ  املبق�ة 
املوجودات  متويل  يف  �ض�هم  الأج��ل  ق�ضرية  القرو�ض  من  كبريًا 
القرو�ض  حلركة  الداخلي  البي�ن  على  اللجنة  وب�إطاع   , اأع��اه 
املقدمة من  العينة  وكذلك  لع�مي 2000م 2001م  الأجل  ق�ضرية 
املكلف  عليه�  ح�ضل  التي  املتجددة  القرو�ض  ت�ضهيات  اتف�قية 
مببلغ  1989/4/7م  يف  امل��وؤرخ��ة  انرتن��ضيون�ل  اي  ان  بنك  من 
لت�ضهيات  التجديد  اتف�قي�ت  وكذلك  دولر   )30.000.000(
القر�ض الب�لغ )85.000.000( دولر املوؤرخة يف 1999/3/18م 
و 2000/2/10م و 2001/5/8م  , وحيث اأن القرو�ض التي ح�ضل 
عليه� املكلف من بنك ان اأي انرتن��ضيون�ل هي قرو�ٌض متجددة مم� 
ترى معه اللجنة اأن هذه القرو�ض يف جوهره� ُتعد قرو�ضً� طويلة 
اللجنة  ترى  اأع��اه  املو�ضحة  للق�عدة  ووفقً�  عليه  وبن�ًء   , الأج��ل 
رف�ض ا�ضتئن�ف املكلف وت�أييد امل�ضلحة يف اإ�ض�فة القرو�ض الب�لغة 
الوع�ء  اإلى  ري�ل   )239.750.000( و  ري�ل   )247.500.000(
الوع�ء الزكوي للمكلف لع�مي 2000م و 2001م  لغر�ض احت�ض�ب 

ويعد مبلغ )86.830.481( ري�ًل م�ضموًل �ضمن هذه املب�لغ. 

القرار:
لكل م� تقدم قررت اللجنة ال�ضتئن�فية ال�ضريبية م� يلي :

اأوًل : قبول ال�ضتئن�ف املقدم من الن�حية ال�ضكلية .
ث�نيً� : ويف املو�ضوع :

1 - رف�ض ا�ضتئن�ف املكلف وت�أييد القرار البتدائي فيم� ق�ضى به 
ب�حت�ض�ب ال�ضريبة على املب�لغ املدفوعة جله�ت غري مقيمة على 

اأ�ض��ض اأرب�ح تقديرية بواقع %20 . 
ت�أخري  ا�ضتئن�ف املكلف يف طلبه عدم احت�ض�ب غرامة  ت�أييد   - 2
التقديرية  الأرب���ح  ن�ضبة  رفع  عن  الن�جتة  ال�ضريبة  فروق�ت  على 
واإلغ�ء   %20 ن�ضبة  اإل��ى  مقيمة  غري  جله�ت  املدفوعة  املب�لغ  على 
القرار البتدائي فيم� ق�ضى به يف هذا اخل�ضو�ض , و�ضقوطه� عن 

البنود الأخرى ل�شقوط اأ�شلها للحيثيات الواردة يف القرار . 
القرو�ض  اإ�ض�فة  امل�ضلحة يف  وت�أييد  املكلف  ا�ضتئن�ف  رف�ض   -  3
اإلى  ري�ل  و)239.750.000(  ري�ل   )247.500.000( الب�لغة 
و  2000م  لع�مي  للمكلف  الزكوي  الوع�ء  احت�ض�ب  لغر�ض  الوع�ء 

2001م وفقً� للحيثي�ت الواردة يف القرار. 
ث�لثً� : يكون هذا القرار نه�ئيً� بعد ت�ضديق وزير امل�لية .
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مهارات

التمويل ال يتسم بالسهولة دائما، ويمكن أن يكون من الصعب إدارة دخلك 
ونفقاتك بنحو فّعال.  إن فهم الخيارات المتاحة لك يساعدك على السيطرة 

على مواردك المالية، ووضعك في موقف أكثر أمنا في المستقبل.

نصائح لإلدارة الفّعالة للمال
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الميزانية
�سلم  �أعلى  �مليز�نية يف  تكون  �أن  يجب  �ملالية،  �لأح��و�ل  يف معظم 
بل  مدخر�تك  زي��ادة  على  فقط  ي�ساعدك  لن  ذلك  �إن  �أولوياتك. 
ميكن �أي�سا �أن ي�سّهل لك �أي �تفاقيات لالقرت��ض قد تخطط لها 
يف �مل�ستقبل. وذلك لأن �مليز�نية �لفعالة �سوف تعطيك �ملزيد من 
�ل�سد�د  مبلغ  زيادة  وبذلك  �سهر،  كل  يف  للت�سرف  �لقابل  �لدخل 

�لذي ت�ستطيع �لقيام به باإرتياح.

القروض
يف ظل �لظروف �لقت�سادية �ل�سعبة، �أ�سبحت �لقرو�ض وغريها 
�إد�رة  �أج��ل  من  للم�ستهلكني  ر�ئعة  طريقة  �ملالية  �ملنتجات  من 
على حتمل  �لأفر�د  مل�ساعدة  �لقرو�ض  ��ستخد�م  �أمو�لهم. وميكن 
توزيع  طريق  عن  باهظة  نفقات  �أن  كبرية  �سر�ء  عمليات  نفقات 
قر�سا  على  تريد  كنت  �إذ�  �أط��ول.  زمنية  فرتة  مدى  على  �لتكلفة 
ل�سر�ء �سيارة جديدة �أو لتغطية فاتورة غري متوقعة، �سيكون هناك 

�لكثري من �خليار�ت �ملتاحة �أمامك.
وبطبيعة �حلال، �إذ� قررت �ن �لقرو�ض �مل�سرفية هي �حلل �لمثل 
�إلز�م  قبل  بتمعن  بدر��ستها  تقوم  �أن  �ملهم  �ملالية فمن  مل�سكالتك 
�أن يقوم �ملقر�سون و�لد�ئنون على  نف�سك باتفاق ما. من �ملرجح 
�أنو�عهم بتقدم �أكرث من �سيغة من �لقرو�ض كما و�أن �أ�سعار �لفائدة 

و�لر�سوم �مل�ستحقة تختلف من منتج لآخر.
بالن�سبة  �لأف�سل  �خليار  عن  تبحث  �أن  عليك  �أن  �ملهم  فمن  ولذ� 

�لنرتنت  على  �لقرو�ض  حل�سابة  ميكن  �خلا�سة.  ولظروفك  لك 
�إلى  تتحدث  �أن  �أي�سا  ين�سح  ولكن  ت�ساعدك يف حتديد ذلك،  �ن 

�ملقر�ض مبا�سرة �إذ� كانت لديك �أي خماوف.
لك  تقدميها  يتم  �لتي  �لأم��و�ل  كمية  مع  مرتاحا  د�ئما  تكون  �أن  يجب 
وقابل  و�قعي  لل�سد�د  �لزمني  �جل��دول  �ن  ت�سعر  �أن  ويجب  كقر�ض 
للتطبيق، فاملقر�سني غالبا ما يكونو� على ��ستعد�د لتقدمي تنازلت ل�سد 

�حتياجاتك وهذ� يعني توفري قرو�ض على م�ستويات عالية من �ملرونة.
 

بطاقات االئتمان
�لقرو�ض،  على  للح�سول  �سيوعا  �لأك��رث  �لبديل  هي  كانت  رمب��ا 
�مل�ستهلكون  خاللها  من  ي�ستطيع  �أخرى  و�سيلة  �لئتمان  وبطاقات 

تاأخري زمن دفع ثمن �مل�سرتيات.
و�لفرق �لرئي�سي بني �لقرو�ض وبطاقات �لئتمان هو �أنه يتم تقدمي 
��ستخد�م  يتم  �ن��ه  حني  يف  �لئتمان  من  و�ح��دة  كدفعة  �لقر�ض 

بطاقات �لئتمان كدفعات �سهر� تلو �ل�سهر.
وعلى �لرغم من �أن هذ� قد يبدو مغريا فمن �ملهم �أن تدرك �ملخاطر 
املرتبطة با�ستخدام بطاقات االئتمان. فاالإفراط يف االعتماد على 
هذه �ملنتجات يوؤدي �إلى زيادة �لإنفاق، ويرتك لك قدر� �كرب� من 

�لديون ل�سد�دها وو�سعا ماليا ��سد فقر�.
لك  توفر  لأنها  �لأف�سل  �خليار  �لقرو�ض  تكون  قد  �ل�سبب،  لهذ�   
على  �حلفاظ  مع  �ليها  حتتاج  �لتي  �لإ�سافية  و�لم���و�ل  �حلرية 

خماطر �لديون يف �مل�ستقبل عند �أدنى م�ستوى ممكن.
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رؤى

األنظمة  أهم  أحد  أصبح  بالتقسيط  والشراء  البيع  نظام  أن  فيه  شك  ال  مما 
التجارية فى حياتنا.. وال يستطيع أحد انكار تلك الحقيقة أن نظام التقسيط ساهم 
فى إنعاش السوق التجارية وبث الجرأة فى قلوب العديدين لشراء ما لم يكونوا 

يحلمون بشرائه إال  فى ظل هذا النظام..

التقسيط.. مزايا وعيوب
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فى  ككل  �لقت�سادية  �خلريطة  على  ب��دوره  �لنظام  هذ�  �أثر  وقد 
�لبلد�ن �لتى ينت�سر بها هذ� �لنظام.. وكما لكل �سئ مز�يا وعيوب.. 

فللتق�سيط �أي�سا مز�يا وعيوب.
للم�ستهلك  نناق�سها  وعيوبه فال  �لتق�سيط  مز�يا  نناق�ض  �إذ  ونحن 
باأن  �لتق�سيط  من  ��ستفاد  فامل�ستهلك  �أي�سا..  وللتاجر  بل  فقط 
كمالية  �أو  �سرورية  كانت  �سو�ء  �أ�سياء  �سر�ء  �إمكانه  فى  �أ�سبح 
�سنو�ت،  �أو  �أ�سهر  عدة  على  ق�سمت  ب�سيطة  مادية  دفعات  بنظام 
مما �أعانه على تدبريها من دخله �ل�سهرى بدل من دفع مبلغ كبري 

دفعة و�حدة مل يكن فى ��ستطاعته.
�أخرى كانت فى  بالتاأكيد على عدة عو�مل  �أثر  �أي�سا  ولكن.. هذ� 
�أنه �أدرى  �حتياج لتلك �لأمو�ل �مل�ستقطعة كل �سهر.. فان فر�سنا 

باأولوياته، و�أنه �أعلم مبا يجب عليه �سرف ماله فيه..
ولكن ذلك لن يلغى �أبد� فكرة �أنه بال �سك يحيا فى �سغط مادي 
اأن عليه �سدادها ورمبا يعجز  يعلم  التى  االأق�ساط  ب�سبب  نف�سي  و 
يوما لظرف �أو �آخر، ويندم على ت�سرعه. مع �لأخذ فى �لعتبار �أنه 
كما يوجد م�ستهلك واعى.. فانه يوجد م�ستهلك قد يورط نف�سه فى 
�سر�ء ما ل يحتاجه مدفوعا وفقط باغر�ء �لدفع بالتق�سيط ل�سر�ء 

هذ� �ل�سيء.
 �أما عندما ناأتى �إلى �لتاجر.. فنظام �لتق�سيط �أعان من ي�ستخدمه 

على بيع كميات �أكرب من �سلعته.. ورو�ج جتارته.. وخا�سة �ن كان 
ياأخذ هذ�  و  �لعميل  يدفع عن  بنك  على  يعتمد  ول  بنف�سه  يق�سط 
فمك�سب  التاجر..  من  ب��دال  العميل  من  االأق�ساط  بنف�سه  البنك 
�لتق�سيط �لأكرب يكون فى حالة �أن حتمل �لتاجر �ملخاطرة فى جمع 

االأق�ساط بنفيه من العميل..
فكم  �لنظام..  هذ�  ب�سبب  جتارته  ك�سدت  تاجر  من  كم  ولكن.. 
�لنقود  من  �مل�ستحقة  �لدفعات  دفع  فى  ويبطئ  يتعرث  عميل  من 
وقد ميتنع.. وبدل من �أن يتفرغ �لتاجر لتجارته فانه يت�ستت ور�ء 
هذ� وذ�ك وفى �ملحاكم و�لق�سايا.. و�إن فر�سنا �أن �متنع �لتاجر 
عن �لبيع بنظام �لتق�سيط فاإنه بال �سك �ستقل حجم مبيعاته عن 

نظر�ئه من �لتجار ممن يبيعون بالتق�سيط..
فمهما كانت مقدرة �لنا�ض على �ل�سر�ء نقد�.. فبالتاأكيد �أكرثهم 
يف�سلون �أنظمة �لتق�سيط �لتى يرونها مريحة ومغرية ول ي�سعرون 

معها �أنهم يدفعون مبلغا كبري� من �ملال.. حتى و�ن كانو� �أغنياء.
من  ت��ر�ى  مبا  مالك  على  �حر�ض  للتاجر..  فقط  منا  ون�سيحة 

�سمانات خمتلفة جلمع مالك..
وللم�ستهلك �أي�سا.. ل تنخدع بنظام �لتق�سيط وت�ستلم لغر�ء �سر�ء 
�سلعة قد ل حتتاجها فعليا.. كى ل تندم.. ف�سع �أولوياتك جيد�.. 

ثم �أدرك �إمكانياتك متاما.. وتعامل وفقا لذلك.



آبل تطلق »آي بود نانو«
و »آي بود تاتش«

ت�شغيل  �أجهزة  من  جديد  جيل  عن  �ل�شتار  »�آب��ل«  �شركة  �أز�ح��ت 
�ملو�شيقى و�لفيديو »�آي بود نانو«، و«�آي بود تات�ش« بحلتني جديدتني.

وياأتي �الأول »�آي بود نانو« م�شتطيل �ل�شكل بداًل من �لهيئة �ملربعة 
بو�شة  قيا�شها 2.4  مل�شية  ب�شا�شة عر�ش  �شابقًا  عليها  كان  �لذي 
 31 وي��زن  م��م   5.4 وب�شمك  بيك�شل   432×240 و���ش��وح  وب��دق��ة 
ويتمتع  �لقدمي،  �الإ�شد�ر  من  �أكرث  م�شطح  ب�شكل  و�أ�شبح  غر�مًا، 
�ملو�شيقى،  ت�شغيل  عند  �شاعة   30 �إلى  ي�شل  مديد  بطارية  بعمر 
�لفيديو. ويدعم �جلهاز  �إلى 3.5 �شاعة عند ت�شغيل  بينما ت�شل 
�الأ�شفر  ت�شمل  متميزة،  �أل��و�ن  ب�شبعة  و�شيتاح  »�لبلوتوث«  تقنية 

و�لوردي و�الأزرق و�الأخ�شر و�لبنف�شجي، و�لف�شي.
�أما جهاز »�آي بود تات�ش« فيتمتع مبظهر خارجي متميز، بهيكل 
وب�شا�شة  و�ل��زج��اج،  �الألومنيوم  مادتي  من  م�شنوع  خارجي 
بكثافة  بيك�شل   640×1136 بدقة  بو�شات   4 قيا�شها  عر�ش 
مم   6.1 وب�شمك  »ريتينا«  تقنية  تدعم   »326ppi« بيك�شالت 

ويزن 88 غر�مًا.

مم  طّور �مل�شممان نو� دنتزل و�د�م ميلر �شاحن للهو�تف �لذكية �شُ
على �شكل بطاقة �ئتمان �شمكية بع�ش �ل�شيء )بنحو ثالث مر�ت 
�لذي  �ل�شحن  »كابل«  بذلك حمل  لتحل  �مل�شرفية(،  �لبطاقة  من 

ي�شكل عائق بالن�شبة للعديد من م�شتخدمني �لهو�تف �ملحمولة.
ومت ت���ط���وي���ر ه�����ذه �ل���ب���ط���اق���ة، �ل���ت���ي �أط����ل����ق ع��ل��ي��ه��ا ����ش��م 
�شتارتر- »كيك  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون   ،»ChargeCard«

�مل�شروعات  لتمويل  موؤ�ش�شة  �أكرب  ُتعد  �لتي   ،»Kickstarter
يف  هارفورد  وي�شت  مدينة  �لرئي�ش  ومقرها  �لعامل  يف  �الإبد�عية 
والية كونيكتيكت �الأمريكية. وهذه �لبطاقة قادرة على �إعادة �شحن 
�أو  »�آي  بنظام  �و  »�أندرويد«  بنظام  �لعاملة  �شو�ء  �لذكية  �لهو�تف 
مبا�شرة  �لهاتف  �شحن  يتم  حيث  »كابل«،  �إلى  �حلاجة  دون  �إ���ش« 
�الأجهزة  �لكثري من  �ملتو�فر حاليًا يف  بي«  �إ�ش  »يو  بو��شطة منفذ 

�الإلكرتونية �ال�شتهالكية. 

تكنولوجيا

بطاقة ائتمان« لشحن 
الهواتف الذكية

54



»ديل« تكشف عن أقوى
الب توب فائق األداء

ماوس كمبيوتر لأللعاب
من بي إم دبليو

من  �ل��ت��ايل  �جل��ي��ل  ع��ن  �ل��ن��ق��اب   Dell ���ش��رك��ة  �ل��ي��وَم  ك�شفت 
 Dell Precision �الأد�ء  فائقة  �ملحمولة  �لكمبيوتر�ت 
�لذين  �ملحرتفني  و�مل�شممني  للمهند�شني  خ�شي�شا  �شّممت  �لتي 
�لكمبيوتر�ت  وتتيح  تنقلهم.  �أثناء  �لعايل  �الأد�ء  �إل��ى  يحتاجون 
�لبناء  مو�قع  �ملعماريني يف  و�ملهند�شني  �لفيديو  ملحّرري  �جلديدة 
ذ�ت  تطبيقاتهم  ت�شغيل  �جليولوجية  �لفيزياء  حقل  يف  و�لعاملني 
متقّدمة  معاجلة  ق��در�ت  �إلى  حتتاج  �لتي  �أو  �لكثيفة  �لر�شوميات 

ب�شورة �أ�شرع و�أكرث دقة �أينما كانو�.
كمبيوترين  دي��ل  م��ن  �ل��ر�ئ��دة  �جل��دي��دة  �لعمل  حمطات  وت�شم 
�أق���وى  وي��ع��ت��رب   Precision M4700 �الأول  حم��م��ول��ني، 
كمبيوتر حممول يف �لعامل بقيا�ش 15 �إن�ش، ويتمتع مبز�يا فائقة 
 Precision يف �الأد�ء وقدر�ت �ال�شتخد�م �جلو�ل، �أما �لثاين
 17 بقيا�ش  �لعامل  كمبيوتر حممول يف  �أقوى  فيعترب   M6700
�لثابتة،  �لعمل  حمطات  ق��در�ت  ت�شاهي  ق��در�ت  يوفر  �إذ  �إن�ش، 

ف�شال عن �لر�شوميات وقدر�ت �لعر�ش �الأف�شل و�الأكرب.

�ملتحدة،  �لواليات  دبليو  �إم  بي  �شركة  يف  �لت�شميم  ق�شم  يقدم 
ماو�ش كمبيوتر جديدة با�شم ليفل 10 �إم، بغر�ش �إحد�ث تغيري 
جذرية يف طريقة �لتعامل مع �ملاو�ش، ويقول م�شمم هذه �ملاو�ش 
�لتقليدية  �الأج��ه��زة  مع  �ملاو�ش  ه��ذه  �أد�ء  مقارنة  ميكن  ال  �أن��ه 
�لعائلة  ب�شيارة  ريا�شية  �شيارة  مقارنة  مبثابة  ذل��ك  و�شيكون 

بح�شب بيان �شحفي �أ�شدرته �ل�شركة.
تتميز �ملاو�ش باأجز�ئها �لقابل للتعديل و�ل�شبط لتنا�شب يد كل 
م�شتخدم كمبيوتر فهي تتمتع بت�شميم لتهوية �ليد لتجنب تعرق 

�الأ�شابع ور�حة �ليد.
قطع  يف  ي�شتخدم  معدين  خليط  من  �ملاو�ش  هذه  ت�شنيع  مت 
�ل�شغرية يف  �الأ�شو�ء  من  متعددة  �ألو�ن  ت�شع  كما  �لطائر�ت 
لقاء  �الإنرتنت  عرب  وتباع  باالألعاب،  �ال�شتمتاع  خالل  �ملاو�ش 

99 دوالر.
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مصباح إنارة بتقنية 
»البلوتوث«

مسبار »كوريوسيتي«
على سطح المريخ

من��وذج  ع��ن  �ل�شتار   »Bluetooth Bulb« م��وق��ع  �أز�ح 
نف�ش  يحمل  �إن��ارة  م�شباح  يف  �ملتمثل  �جلديد  ملنتجها  �أويل 
من  فيها  �لتحكم  يتم   »LED« ملبة  عن  عبارة  وهو  �ال�شم، 
�لذكي  �لهاتف  �أو  �حلا�شوب  على  حتميله  يتم  تطبيق  خالل 
�أو �لكمبيوتر �للوحي. وذلك عن طريق تقنية »بلوتوث 4.0« 
ويتم �لتحكم يف ت�شغيلها �أو �إيقافها �أو �شدة �إ�شاءتها ودرجة 
�شطوعها للحد �ملطلوب عند طريق �جلهاز �لنقال على بعد 

50 مرتً�.
للم�شتخدم  يتيح  �الأل��و�ن  متعدد  خا�ش  �آخر  �إ�شد�ر  وهناك 
تغيري لون �مل�شباح وفقًا لنظام �الألو�ن �لثالثة »RGB« �شو�ء 

�أحمر �أو �أخ�شر �أو �أزرق.
فو�تري  يخف�ش  وبالتايل  للطاقة  موّفر  م�شباح  فهو  وبذلك 
وتكاليف �لكهرباء، ومتاح منه نوعان �إما �إ�شد�ر ذو لون و�حد 

�أو منوذج ذ� �ألو�ن نظام »RGB« �لثالثي.

قام �مل�شبار »كوريو�شيتي« باأول جوالته على �شطح �ملريخ، للبحث 
��شتغرقت  برحلة  �لكوكب،  هذ�  على  للحياة  حمتملة  �آث��ار  عن 
وتبلغ  عامني،  �ملهمة  هذه  وت�شتمر  �الأربعاء.  �أم�ش  دقيقة   16
تكاليفها 5.2 مليار دوالر، وهي �الأولى من نوعها �لتي تقوم بها 

�إد�رة �لف�شاء �الأمريكية نا�شا.
منذ  �مل�شبار  خ�شع  وقد  دوالر،  ملياري  �مل�شبار  تكلفة  وبلغت 
ذلك �حلني �إلى �شل�شلة مكثفة من �الختبار�ت بغية �لتاأكد من 
على  لل�شري  م�شتعدً�  بات  �مل�شبار  يكون  �أن  ويرجح  جهوزيته، 

�أر�ش �ملريخ ومبا�شرة مهمته �لعلمية.
�شيارة  حجم  حجمه  يعادل  �ل��ذي  �مل�شبار  يقوم  �أن  �ملقرر  من 
ثالثة  فيه  تلتقي  مكان  �إلى  �أ�شبوع  خالل  �أطول  برحلة  �شغرية 
علمية  معد�ت  بع�شر  مزود  و�مل�شبار  �لرتبة،  من  خمتلفة  �أنو�ع 
للبحث عن مو�د ع�شوية ومعادن �أخرى �شرورية الأ�شكال �حلياة 

�مليكروبية.
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الجيش االمريكي يجرب طائرة 
أسرع من الصوت ست مرات

غري  جتربة  �أجرى  �المريكي  �جلي�ش  �أن  ع�شكري  م�شوؤول  قال 
�شرعة  �شرعتها  تفوق  �لتي  �لطائرة )ويفر�يد�ر(  ماأهولة على 
بني  �لفارق  تقل�ش  تكنولوجيا  م�شتخدما  مر�ت  �شت  �ل�شوت 

�شرعة �لطائرة و�شرعة �ل�شاروخ.
�دو�ردز  قاعدة  يف  �لتجربة  با�شم  �ملتحدث  هري  ج��ون  وذك��ر 
�لطائرة  �أطلقت  ب���ي-52  ط���ر�ز  ق��اذف��ة  �أن  ب��ي��ان  يف  �جل��وي��ة 
�لتجريبية غري �ملجنحة �ملعروفة ر�شميا با�شم �ك�ش-51 �يه بني 
�ل�شاعة �لعا�شرة و�حلادية ع�شرة �شباح �أم�ش �لثالثاء )1700 
نتيجة  عن  �الع��الن  �ملنتظر  ومن  جرينت�ش(.  بتوقيت  و1800 

�لتجربة �لق�شرية �ليوم �الربعاء.
يف  ميل   4300 �شرعة  �لى  لت�شل  ويفر�يد�ر  �لطائرة  و�شممت 

�ل�شاعة وهو ما ميكنها من قطع �مل�شافة بني نيويورك ولندن يف 
�أقل من �شاعة.

�شو�حل  قبالة  �أطلقت  �ي��ه  �ك�����ش-51  �لطائرة  �أن  هري  وق��ال 
�شمال  �لبحرية  �جلوية  موجو  بوينت  حمطة  قرب  كاليفورنيا 
�لهادي على  �ملحيط  �شمال  لو�ش �جنلي�ش. وحلقت فوق  غربي 

�رتفاع خم�ش�ش للتجارب �جلوية.
�المريكية  و�لف�شاء  �ل��ط��ري�ن  �د�رة  حققت   2004 ع��ام  ويف 
)نا�شا( �شرعة بلغت نحو 7000 ميل يف �ل�شاعة بطائرة تعمل 
بالدفع �لنفاث. لكن هذه �لطائرة �لتي عرفت با�شم �ك�ش 43 
مل حتلق �شوى لثو�ن معدودة ومل يكن حمركها �لذي ��شتخدم 

�لنحا�ش يف ت�شنيعه موؤهال للبقاء بعد �الطالق.
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normally of short-term periods. This income is 
fully taxable in the country where the activities 
are performed. Normally this income would be 
tax-exempt in the host country  if the activity is 
performed under cultural exchange programs 
between the two countries. 

6- Government Service
The income received by government servants 
for services performed in the other contracting 
country would be taxable only in the country 
paying the remuneration notwithstanding the 
length of the employment in the host country. 

7- Students
The payment received by a student of a 
contracting country, studying in the other 
contracting country is tax exempt in the host 
country if: 
•	 the payment is for the purpose of his 

studies or maintenance; and 
•	 the payment is from sources outside the 

country where he is studying; and

•	 he is/was the resident of the contracting 
country immediately before visiting the 
host country; and 

•	 his presence in the host country is solely 
for the purpose of his education. 

Providing Certainty in the Tax 
Treatment for Cross-Border Trade

Tax	 treaties	 facilitate	 economic	 flows	 and	
investment between the countries, eliminate 
double taxation, and provide certainty to 
taxpayers where overlapping taxing right can 
cause confusion. 
Tax treaties provide clear rules to both the 
taxpayers and tax administrations as to 
whether a type of income or payment is 
taxable by one treaty country or the other 
treaty country. This certainty facilitatse capital 
flows	 and	 investments	 between	 the	 treaty	
partners. 
In the next issue, we shall address the tax 
treaty’s role in exchange of information 
between the contracting countries. 
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basis. Under the special Article – Fees for Technical 
Services, the fees would be withheld at source at 
the tax rate agreed upon by the treaty countries. 
Where fees for technical services are regarded 
business	profits,	Article	7	–	Business	Profits	-	
would apply. The income would be taxable in 
the host country only if the enterprise has a 
permanent establishment in the host country.
 
3- Independent Personal Services 
Independent	 Personal	 Services	 Article	 is	
designed to address persons who provide 
their services independently as professionals 
or doctors. Short-term activities  carried out 
by these individuals would be tax exempt in 
the host country if the individuals do not have 
a	fixed	base	in	the	host	country.		
The	term	“fixed-base”	includes,	for	example,	a	
physician	having	his	consulting	room	or	office	
in another country, where he exercises his 
activities	as	a	physician.	This	room	or	office	is	
fixed	or	permanent	in	character.

4- Income from Employment 
Generally, the income from employment is 
taxable in the country where the employee 
is resident. The income of the employee 
that exercises his employment in the other 
contracting country would be tax-exempt in 
the host country if all the following conditions 
are met: 
the employee is present in the host country 
for a period or periods not exceeding 183 
days; and the remuneration is paid by or on 
behalf of an employer who is not resident in 
the host country; and the remuneration is not 
borne by a permanent establishment which 
the employer has in the host country. 
If any one of the above conditions is not met, 
the host country may tax the employment 
income and the resident country would have to 
give the double taxation relief under Article (23).

5- Artistes and Sportsmen 
The activities of artistes and sportsmen are 

Window
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Treatment of short-term activities in 
the host country

Short-term assignments, business trips 
and cross-border commuting are ways for 
multinational companies to meet business 
needs	 in	 foreign	 locations.	 It	 is	 often	 difficult	
to assess whether the activities of short-term 
assignments have unintentionally  created 
a	 “permanent	 establishment”	 in	 the	 other	
contracting country for the foreign enterprise 
and thus exposed the foreign enterprise to tax 
in the other contracting country. 
Income  from short-term activities include: 

1- Business Profits 
The	 basic	 principle	 is	 that	 the	 profits	 of	 an	
enterprise of a contracting country shall 
be taxable only in that country. For the 
business	 profits	 to	 be	 taxed	 in	 the	 other	
contracting country, the enterprise should 
have a permanent establishment in that other 
contracting country. The source country may 
only	tax	so	much	of	the	profits	as	is	attributable	

to the permanent establishment. 
The capital exporting countries (the developed 
countries) prefer the OECD model treaty, which 
is more favorable to the residence country. 
In the OECD Model, for a building site or 
construction project to constitute a permanent 
establishment is when the project lasts more 
than twelve months in the other contracting 
country. If the duration of the project is less 
than twelve months, the enterprise would 
not have a permanent establishment, and 
therefore the income would be tax exempt in 
the host country. 
However, the UN model allows source taxation 
of short-term business activities, such as short 
construction projects, and fees paid to service 
providers from the other country, such as 
accountants or consultants, even if they enter 
the country for a short period of time. 

2- Fees for Technical Services 
Generally, technical services rendered to the other 
contracting country would be on a short-term 
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In certain tax treaties the interest is exempt 
by the country of source if it is paid to the 
Government,	 the	Central	 Bank	 or	 a	 financial	
institution of the treaty partner. 

3- Royalties – Article 12
The UN Model Convention provides for source 
country	taxation	of	royalties.	The	Article	defines	
the source country where the royalties arise 
and provides for reduced tax rate on royalties 
in the country of source. Under the tax treaties, 
the tax rate is reduced on the royalties paid 
to the resident of the treaty partner. However, 
the OECD Model Convention allows for full 
residence country taxation. The source country 
has no right to tax the royalties. 
In	 the	 OECD	 Model	 the	 term	 “royalty”	 is	
defined	as	payments	of	any	kind	received	as	a	
consideration for the use of, or the right to use, 
any	copyright	of	literary,	artistic	or	scientific	work	
including	cinematography	films,	any	patent,	trade	
mark,	design	or	model,	plan,	secret	 formula	or	

process, or for information concerning industrial, 
commercial	or	scientific	experience.

4- Fees for Technical Services (FTS) – 
Article 13
In both the OECD Model and the UN Model, 
there is no separate Article for FTS. FTS 
represents remuneration for the provision 
of	 services	 involving	 special	 knowledge	 or	
skills.	 It	 is	often	 rendered	by	companies	and	
therefore considered business income. The 
classification	 of	 this	 income	 as	 business	
income is appropriate if applied to developed 
countries, but if it is applied between developed 
and developing countries, there would be a 
revenue gap. Therefore, a separate Article for 
Fees for Technical Services was introduced in 
tax treaties in the developing countries.
As in interest and royalties, the source country 
may tax fees for technical services, but limited 
to	a	minimum	rate	if	the	beneficial	owner	is	the	
resident of the other country. 

Window
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In this issue, we shall address the role of tax 
treaties in  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.
Many tax systems provide for collection of tax 
from non-residents by requiring the payers of 
certain types of income to withhold tax from 
the payment and remit it to the government. 
The tax systems of most countries impose 
withholding taxes, frequently at high rates, on 
payments of dividends, interest and royalties 
to foreign entities. A double tax treaty confers 
substantial	 benefits	 on	 the	 treaty	 country	 of	
residence, particularly through the reduction 
or elimination of source country taxation. 

1 -   Dividends – Article 10
The source of the dividends is generally 
the country where the company paying the 
dividends is resident. The source country 

as well as the resident country can tax the 
dividends income. However, the source 
country can tax a certain percentage of the 
dividends income. 
The tax rate stated in the Dividends Article 
refers to the withholding tax on dividends 
which is a feature of a classical system 
corporate taxation. Some countries do not 
levy withholding tax on dividends. 

2- Interest (Debt-claim) – Article 11
Tax treaties resolve the problem of source rules 
on	 interest	 by	 defining	 the	 country	 in	 which	
the interest arises. The source of interest is 
typically the country of the payer, but the tax 
treaties may give the right to tax the interest to 
both countries. 
To mitigate double taxation, the country of the 
payer will reduce the rate or provide exemption 
on the interest. A compromise is usually 
adopted by reducing the domestic tax rate. 
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Tax Treaties
Reduce Withholding Taxes on Cross-

Border Investment

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.	 

Window
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At national level, a tax administration needs to have, or to 
have access to, information in order to be able to perform its 
functions. The type of information needed is mainly related to 
taxpayers: identity and ownership information as well as that 
related to taxpayers’ activities and the result of such activities 
during the tax periods. Tax administrations obtain such 
information through registration of taxpayers and periodical 
filing. To serve the intended purpose, the information has to be 
reliable, accurate, and timely. 
At international level, there is an increasing need to exchange 
information among tax authorities of different countries. The 
development of international movement of persons, capital, 
goods and services – although highly beneficial in itself- has 
increased possibilities of tax avoidance and evasion. Exchange 
of tax information among countries enables these countries 
to combat tax avoidance and evasion especially when the 
taxpayer has business transactions with persons resident in 
other countries. Therefore, all tax treaties models have a special 
article called “exchange of information”. The exchange of 
information could be on request, automatic or spontaneous. 
The Kingdom of Saudi Arabia has concluded scores of tax 
treaties. The Department of Zakat and income Tax (DZIT), the 
Kingdom’s competent tax authority, will soon be doing a lot 
of information exchange with many partners. It should make 
sure that it always has the technological, technical and human 
resources to effect  such exchange of information.

An Increasing Need To 
Exchange Tax Information 
Among Countries



Quarterly Periodical by
Department of Zakat & Income Tax                                                                                                                                 33 th Issue - Shawal 1433H.

Tax Treaties Reduce Withholding
Taxes on Cross-Border Investment


	01
	alzakah 33.pdf
	1-15.pdf
	16-35
	36-39
	40-43
	44-49
	50-53
	54-57
	58-63
	64

	66

