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التضامن اإلسالمي
�إن ت�ضامن كافة دول العامل الإ�سالمي هو هدف �سامي �سعت وت�سعى �إليه
اململكة العربية ال�سعودية منذ م�ؤ�س�سها امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل
�سعود رحمه اهلل ،وت�أتي دعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل لعقد قمة الت�ضامن الإ�سالمية اال�ستثنائية يف
مكة املكرمة ويف ليلة ال�سابع والع�شرين من �شهر رم�ضان ت�أكيد ًا وا�ستح�ضار ًا
وا�ست�شعار ًا لكافة �شعوب العامل الإ�سالمي لقد�سية املكان والزمان ،للعمل بجد
على ت�ضامن دول العامل الإ�سالمي من �أجل �صالح �شعوبها ،حيث ال يخفى
على �أحد �أن العامل الإ�سالمي هو قلب العامل الناب�ض باحلياة ،غني مبوارده
الطبيعية الكثرية والوفرية ،مت�سع امل�ساحة -حوايل ربع م�ساحة العامل-و يطل
على ثمانية ع�شر بحر ًا من بحار العامل و�سكانه ي�صلون �إلى ربع �سكان الأر�ض
ويوجد اليوم  57دولة جتمعها منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مع جتمعات �إ�سالمية
كبرية يف الهند وال�صني ،وعليه فنحن ال تنق�صنا املوارد وال الهمم العالية وال
ال�شعوب اخلالقة� ،إمنا تنق�صنا وحدة الهدف والعمل على حتقيقه فجزاء اهلل
خري ًا من عمل على ذلك ،وجعله يف ميزان ح�سناته �آمني .

د .حممد بن عبداهلل الـنفي�ســة

ن�ش ـ ـ ــرة رب ــع �س ـ ـنـويــة
ت�صدر عن م�صلحة الزكاة والدخل
الـع ـ ــدد الثالث والثالثون
�شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012م
المشرف العام
�إبـراهي ــم بن حممـ ــد الـمف ـ ـلـح
الهيئة االستشارية
�صالح بن علي العواجي الغامدي
�صـ ــالح بن عبدالرحم ــن القبــاع
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خادم احلرمني ال�شريفني يختتم �أعمال م�ؤمتر قمة الت�ضامن الإ�سالمي

اختتم خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�إخوانه
�أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو والدولة قادة ور�ؤ�ساء وفود الدول الإ�سالمية
�أعمال م�ؤمتر قمة الت�ضامن الإ�سالمي املنعقد مبكة املكرمة.

�ص .ب  87612الريـا�ض 11652
هاتف - 2636252 :فاك�س2636533 :
جميع الآراء واالج��ت��ه��ادات ال���واردة يف الن�شرة
ال تعرب بال�ضرورة ع��ن ر�أي امل�صلحة �أو �آراء
امل�سئوولني فيها
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�صالح العواجي� :إيرادات «الزكاة والدخل» زادت % 45

ك�شف نائب املدير العام للعمليات امل�ساندة يف م�صلحة الزكاة والدخل �صالح بن علي
�سجلت ارتفاع ًا بن�سبة  %45منذ بداية العام وحتى
العواجي� ،أن �إيرادات امل�صلحة ّ
 20من �شهر رم�ضان املا�ضي ،مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،متوقع ًا زيادة
�إيرادات الزكاة خالل �شهر رم�ضان هذا العام.
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اال�ستثمارات العقارية يف مكة تقفز �إلى  200مليار دوالر

40
34

40

توزيع احلقوق ال�ضريبية بني دولتي االتفاقية

ازداد حجم اال�ستثمار يف مكة املكرمة �إلى  750مليار ريال ،وهو رقم
مر�شح لالرتفاع ،حيث قالت الهيئة العامة لل�سياحة� ،إن �إجمايل
امل�شاريع الفندقية حتت الإن�شاء يف مكة املكرمة يتجاوز  100برج.

يجوز �أن يخ�ضع الدخل �أو الأرباح املتحققة من الأن�شطة الدولية يف
الدولة التي يتحقق فيها الدخل (بلد امل�صدر) �أو يف الدولة التي
يقيم فيها املنتفع من الدخل (بلد الإقامة).
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فاتورة ال�سياحة لل�سعوديني تقدر بنحو  36مليار ريال

ق��در خمت�صون يف القطاع ال�سياحي ف��ات��ورة ال�سياحة ال�سنوية
لل�سعوديني ،بنحو  36مليار ريال ،منها نحو  % 80ل�سياحة اخلارج،
ونحو  % 20–18مل�صلحة �سياحة الداخل� ،إال �أن العوائد اال�ستثمارية
للعاملني يف القطاع ترتاوح بني .% 7 -5

التق�سيط ...مزايــــا وعـيـــــــوب

مما ال �شك فيه �أن نظام البيع وال�شراء بالتق�سيط �أ�صبح �أحد �أهم
الأنظمة التجارية فى حياتنا ..وال ي�ستطيع �أحد �إنكار حقيقة �أن
نظام التق�سيط �ساهم فى �إنعا�ش ال�سوق التجارية وبث اجلر�أة فى
قلوب العديد ل�شراء ما مل يكونوا يحلمون ب�شرائه..

اخبار

المملكة :إيرادات الزكاة تتجاوز  4.5مليار دوالر
خالل ثمانية أشهر
ك�شف الأ�ستاذ�/إبراهيم املفلح مدير م�صلحة الزكاة والدخل
باململكة العربية ال�سعودية عن �أن �إيرادات امل�صلحة ،خالل ثمانية
�أ�شهر املا�ضية ،بلغت �أكرث من  4.5مليار دوالر ( 17مليار ريال)،
ورد �أغلبها عن طريق نظام ال�سداد الإلكرتوين .ولفت املفلح �إلى
�أن  800مدقق من امل�صلحة �أجروا فح�صا للبيانات املالية لـ17926
�ألف عقد بحجم  19.4مليار دوالر ( 73مليار ري��ال)� ،أبرمتها
ال�شركات املكلفه بدفع الزكاة وال�ضريبه مع الدولة بعد �أن قامت
وزارة املاليه بتزويد امل�صلحه بن�سخ من تلك العقود التي تتجاوز
قيمتها � 26.6ألف دوالر (� 100ألف ريال) ،مرفقة ب�أوامر الدفع
التي ح�صلت عليها ال�شركات ،حتى ال يكون هناك تالعب يف
الإقرارات ،مبينا وجود ات�صال مع م�صلحة اجلمارك من �أجل �أن
ترد بيانات ا�سترياد املكلفني �آليا.
و�أو�ضح املفلح �أن  26238مكلفا جديدا قد مت قيدهم خالل ال�سنة
الأخ�يرة ليتجاوز عدد املكلفني بدفع الزكاة وال�ضريبة � 500ألف
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مكلف ،م�شريا �إلى �أن �إجمايل عمليات ال�سداد كانت  84667عملية.
ولفت املفلح �إلى �أن جهازه �أ�صدر � 123549شهادة يف �إطار الإجراءات
التنظيمية الالزمة الفتتاح املن�ش�آت اخلا�صة اجلديدة والتي �أ�صبحت
�سجالتها ترد �إلكرتونيا من وزارة التجارة وال�صناعة.
وتفر�ض �أنظمة اال�ستثمار املعمول بها يف اململكة على ال�شركات
الأجنبية �ضريبة ت�صل �إلى  %20من �صايف الأرباح فيما تبلغ الزكاة
ال�شرعية على �شركات املواطنني وامل�ستثمرين من دول جمل�س
التعاون اخلليجي .%2.5
و�أعدت م�صلحة الزكاة والدخل نظاما جديدا جلباية الزكاة هو حمل
املناق�شة حاليا يف جمل�س ال�شورى ،وقد زاد عدد مكاتبها �إل��ى 14
مكتبا يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة� ،إ�ضافة للإدارة العامة
بالريا�ض التي يتواجد فيها ق�سم كبار املكلفني ،ومن املقرر �أن يلتحق
 200موظف جديد يف �إدارات الفح�ص واملحا�سبة ،وهو ما �سيقفز
بالكوادر التي تعمل يف امل�صلحة ويجعلها تفوق الألفي موظف.

الطائفي يفتتح دورة «تجنب االزدواج الضريبي» التحاد
السلطات الضريبية للدول اإلسالمية
افتتح �سعادة الأ�ستاذ/احمد بن عبيد الطائفي مدير عام فرع
م�صلحة الزكاة والدخل بجدة نيابة عن �سعادة مدير عام امل�صلحة
يوم ال�سبت املوافق1433/10/21هـ دورة تدريبية متخ�ص�صة يف
املجال ال�ضريبي واتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي ،الحتاد
ال�سلطات ال�ضريبية للدول الإ�سالمية بفندق مريديان جده ،حيث
رح��ب بامل�شاركني واملحا�ضرين وتهدف ال���دورة �إل��ى اال�ستفادة
من التجارب الدولية يف املجال ال�ضريبي �ضمن تو�صيات امل�ؤمتر
التقني الثامن الحتاد ال�سلطات ال�ضريبية للدول الإ�سالمية الذي
�أقيم العام املا�ضي باململكة مب�شاركة املكتب الدويل للتوثيق املايل
 IBFDومقره ام�سرتدام .كما تهدف الدورة �إلى تعزيز قدرات

و�إمكانات ال��دول امل�شاركة يف جمال �إب��رام مثل هذه االتفاقيات
املهمة حلركة ر�ؤو�س الأموال وال�سلع والإفراد فيما بينها.
ثم القى مدير ع��ام �إدارة التطوير و البحوث الأ�ستاذ�/سليمان
�ضحيان ال�ضحيان كلمة رحب فيها بامل�شاركني وقدم �شرح ًا موجز ًا
عن الدورة ومتنى لهم اال�ستفادة من هذه الدورة واو�ضح ان امل�صلحة
�سخرت كافة امكاناتها لنجاح تلك الدورة ومتنى للم�شاركني �أقامة
�سعيدة يف اململكة .كما القى مدير ال�ضرائب باملكتب الدويل للتوثيق
امل��ايل  IBFDالأ�ستاذ/ر�ضا حمزاوي كلمة �شكر فيها م�صلحة
الزكاة والدخل على تنظيم مثل هذه الدورات التى ت�ساهم يف رفع
قدرات امل�شاركني يف جمال ال�ضريبة و�إبرام االتفاقيات.

برنامج الزكاة والضريبة بمعهد اإلدارة العامة
�أنطلق الربنامج الإعدادي اخلا�ص مب�صلحة الزكاة والدخل «الزكاة وال�ضريبة» حلملة درجة البكالوريو�س يف احلا�سب من
موظفي امل�صلحة ،مبعهد الإدارة العامة بالريا�ض يوم ال�سبت 1433/10/14هـ و التحق بالربنامج عدد (  18متدرب ًا ) ،املدة
الزمنية للدرا�سة �سنتني �أربعة ف�صول درا�سية يتخللها التدريب امليداين ملدة ثمانية �أ�سابيع ،و يهدف الربنامج �إلى �إعداد
وت�أهيل وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية الفاعلة من العاملني مب�صلحة الزكاة والدخل للم�ساهمة يف تطوير الأداء.
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اختتام دورة تنمية مهارات المحاسب
في أجهزة الزكاة
نيابة عن �سعادة مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل اختتم مدير
عام �إدارة التطوير والبحوث مب�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ/
�سليمان بن �ضحيان ال�ضحيان ,بح�ضور �سعادة نائب مدير عام
�ش�ؤون دواوين املحا�سبة والرقابة املالية بالأمانة العامة الأ�ستاذ/
حمد بن را�شد املديلوي للدورة التدريبية ( تنمية مهارات املحا�سب
يف �أجهزة الزكاة) واملخ�ص�صة لأجهزة الزكاة بدول جمل�س التعاون
ي��وم الأرب��ع��اء املوافق 1433/8/21ه����ـ مبقر ف��رع م�صلحة الزكاة
والدخل بجدة .والتي ا�ست�ضافتها م�صلحة الزكاة والدخل بالتن�سيق
مع �إدارة �ش�ؤون دواوين املحا�سبة بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
حيث ���ش��ارك يف ه��ذه ال���دورة التدريبية ع��دد ( 16م�شارك) و
(7م�شاركات)  ،كما مت تخ�صي�ص قاعة منف�صلة مزودة بدائرة
�سمعية وب�صرية مل�شاركة موظفات الق�سم الن�سوي .وت�ضمنت
حماور الدورة التدريبية مفهوم الزكاة واخلا�ضعني للزكاة وكيفية
احت�ساب وعائها وم�صارفها ال�شرعية  ،كما مت �شرح النظام الآيل
6

املطبق بامل�صلحة ودور �إدارة خدمات املكلفني فيه  .وعمل جولة
ميدانية مت من خاللها عر�ض �سعادة مدير عام �إدارة خدمات
املكلفني بفرع جدة الأ�ستاذ /عبداهلل بن �سعد الغامدي ب�شرح
تف�صيلي عن عمل �إدارة خدمات املكلفني ودورها.
من جهة �أخرى اثنى امل�شاركني على اجلهود التي بذلتها امل�صلحة
والأمانة يف �إجناح هذه الدورة وح�سن اال�ستقبال و�شكر القائمني
على تنظيم الدورة ،ومدى ا�ستفادتهم من معطياتها وعربوا عن
تطلعهم �إلى ا�ستمرار عقد مثل هذه الدورات حتى يوا�صلوا م�سرية
تنمية مهاراتهم يف جمال املحا�سبة .حيث كان لتفاعل امل�شاركني
ومداخالتهم دور كبري يف جناح الربنامج التدريبي .
ويف ختام الدورة تف�ضل �سعادة مدير عام �إدارة التطوير والبحوث
مب�صلحة الزكاة والدخل ونائب مدير عام �ش�ؤون دواوين املحا�سبة
والرقابة املالية بالأمانة العامة بت�سليم امل�شاركني وامل�شاركات
�شهادات ح�ضور الدورة .

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين المملكة
وحكومة أوكرانيا
بعد االطالع على ما رفعه وزير املالية وبعد النظر يف قرار جمل�س
ال�شورى رق��م  2/1وت��اري��خ 1433/3/7ه����ـ ق��رر جمل�س ال��وزراء
املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
�أوكرانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي وملنع التهرب ال�ضريبي يف

�ش�أن ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س املال والربوتوكول املرافق
لها املوقع عليهما يف مدينة كييف بتاريخ 1432/10/4ه��ـ املوافق
2011/9/2م بال�صيغتني املرفقتني بالقرار .وقد �أع��د مر�سوم
ملكي بذلك.

طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود متدربين
بمصلحة الزكاة والدخل
نظمت م�صلحة الزكاة والدخل ممثلة ب�إدارة التطوير والبحوث
دورة لطالب جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وتهدف
ال��دورة �إل��ى تعزيز ثقافة املتدربني بالأعمال التي تقوم بها
امل�صلحة يف جباية الزكاة وال�ضريبة.
افتتح الدورة �سعادة الأ�ستاذ� /سليمان بن �ضحيان ال�ضحيان مدير
عام �إدارة التطوير والبحوث رحب باملتدربني و�شرح لهم �أهداف

وحماور الدورة وهي :ما هي الزكاة و�أهميتها وكيفية حت�صيلها -
�شرح وتطبيق عن النظام الآيل وحاالت عملية عن النظام الآيل
 ال�ضريبة تعريفها وكيفية احت�سابها  -مهام الإدارة القانونية.وت�أتي هذه اخلطوة من امل�صلحة �إميانا منها ب�أهمية التوا�صل
وامل�شاركة يف بناء املعرفة للمتدربني ال �سيما �أن �سوق العمل
يحتاج �إلى خريجني لديهم القدر الكايف من التدريب امليداين .
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وزارة التجـــــارة تمنع اسـتخـدام عبـــارة
«البضاعة المباعة ال ترد»
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة ال�سعودية منع ا�ستخدام عبارة
«الب�ضاعة املباعة ال ترد وال ت�ستبدل» �أو �أي �صيغة م�شابهة يف منافذ
البيع �أو على املطبوعات التجارية �أو الإعالنات .و�أكدت �أن التاجر
ملزم برد �أي ب�ضاعة معيبة �أو بها خلل �أو ال تتوافق مع املوا�صفات
وال ميكن �إ�صالح اخللل دون امل�سا�س بجودة املنتج.
وطالبت الوزارة يف بيان �صحايف على موقعها الإلكرتوين ،وب�شكل
عاجل تغيري جميع املطبوعات التي حتتوي على العبارة املذكورة،
و�سوف تبد�أ جوالت رقابية لكل من ال يلتزم بحذف العبارة املذكورة
ابتدا ًء من الأول من حمرم  1434هـ.
وقد �أكدت وزارة التجارة وال�صناعة على كافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
واملحالت التجارية على حق امل�ستهلك وفقا لنظام مكافحة الغ�ش
التجاري يف �إع��ادة ال�سلعة املغ�شو�شة �أو املقلدة �أو املعيبة �أو غري
املطابقة للموا�صفات املعتمدة ،وا�سرتجاع ثمنها من البائع ،مع
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حق امل�ستهلك يف املطالبة بالتعوي�ض عن �أية ا�ضرار �أ�صابته نتيجة
ارت��ك��اب �أي��ة خمالفة للنظام وطالبت ال���وزارة جميع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات واملحالت التجارية الإل��ت��زام ب��رد ال�سلعة املعيبة �أو
املغ�شو�شة �أو غري املطابقة للموا�صفات و�إعادة ثمنها للم�ستهلك.
و�أو���ض��ح��ت وزارة التجارة وال�صناعة �أن قيام بع�ض املحالت
التجارية بكتابة عبارة «الب�ضاعة املباعة ال ترد وال ت�ستبدل» �أو �أية
عبارات م�شابهة �أخرى يف فواتري املبيعات �أو داخل املحالت �أو �أية
مطبوعات موجهة للم�ستهلك ال تتفق مع احلق النظامي للم�ستهلك
يف �إع��ادة ال�سلعة املعيبة �أو املغ�شو�شة وفيه �سلب حلق امل�ستهلك،
وطالبت ال��وزارة �سرعة �إزال��ة تلك العبارات من جميع املحالت
التجارية ومنافذ البيع ب�شكل عاجل.
مع ت�أكيدها �أن امل�سئولية �أي�ض ًا تلحق املطابع التي ال تتقيد مبنع
طباعة وا�ستخدام العبارات غري النظامية لأي جهة جتارية �أخرى.

مصلحة الزكاة والدخل تشارك بالمرصد الحضاري
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل بحفل تد�شني املرحلة الثانية
مل�شروع املر�صد احل�ضري ملدينة الطائف بتاريخ 1433/7/19ه��ـ
بعنوان (مع ًا لغد �أف�ضل ) ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي االمري
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة.
اجلدير بالذكر ان املر�صد احل�ضري متخ�ص�ص يف جمع وحتليل

امل�ؤ�شرات احل�ضرية من خالل املعلومات امل�ستمدة من اجلهات
ذات العالقة ب�شكل ي�ساهم يف اع��داد �سيا�سات التنمية بجميع
م�ستوياته الوطني واالقليمي واملحلي ،وقد �شارك من امل�صلحة
يف هذا احلفل �سعادة اال�ستاذ /نايف الفا�ضلي مدير عام فرع
امل�صلحة بالطائف .

مصلحة الزكاة تعايد منسوبيها بحضور المفلح
نظمت االدارة العامة مب�صلحة الزكاة والدخل بالريا�ض اليوم
ال�سبت املوافق 1433/10/7هـ عند ال�ساعة العا�شرة حفل املعايدة
ملن�سوبيها بح�ضور مدير عام امل�صلحة �سعادة اال�ستاذ � /إبراهيم

بن حممد املفلح والنواب ومديري االدارات واملوظفني ،وقد تبادل
احل�ضور التهاين مبنا�سبة عيد الفطر اللمبارك ،والتقطت �صور
تذكارية بهذه املنا�سبة ال�سعيدة .
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المملكة :تحوط إلكتروني من الشركات
والبنوك تتحدى اإلختراقات
وقعت غالبية القطاعات يف ال�سعودية �إلى ما بني اطمئنان من قبل
امل�صارف ال�سعودية ،وحتوط �إلكرتوين كما فعلته �شركة ال�صناعات
الأ�سا�سية «�سابك» ، ،وذلك بعد ان اخرتق الفريو�س �شركة ارامكو
فخرجت امل�صارف ال�سعودية �أم�س ،لت�ؤكد �أن �أنظمتها عالية
امل�ستوى للت�صدي لأي حماوالت اخرتاق للبطاقات امل�صرفية.
و�أك��دت امل�صارف ال�سعودية �أن امل�صارف ال�سعودية تطبق �أعلى
املعايري املتعارف عليها دولي ًا يف جمال �أمن املعلومات ،التي تُ�ص َعب
على قرا�صنة املعلوماتية اخرتاقها �أو التحايل عليها ،و�إن هذه
املعايري حتتوي على برامج عالية امل�ستوى للت�صدي لأي حماوالت
اخ�ت�راق ق��د حت��دث يف ب��ط��اق��ات ال�����ص��رف الآيل �أو البطاقات
االئتمانية ،حيث يتم حتديثها ب�صفة م�ستمرة.
و�أ�ضاف طلعت حافظ� ،أمني عام جلنة الإعالم والتوعية امل�صرفية
يف امل�صارف ال�سعودية� ،إن ما ي�سهل على قرا�صنة املعلوماتية
اخرتاق معلومات البطاقات االئتمانية اخلا�صة بالعمالء �أو بطاقات
الدفع الأخرى مثل بطاقة ال�صرف الآيل ،هو اال�ستخدام اخلاطئ
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لذلك النوع من البطاقات ،وبخا�صة يف حال ا�ستخدامها كالبطاقات
االئتمانية للت�سوق الإل��ك�تروين عن طريق املواقع امل�شبوهة على
�شبكة الإنرتنت ،كما �أن عدم املحافظة على بطاقات الدفع �سواء
البطاقة االئتمانية �أو غريها والتهاون يف تداولها بالك�شف مث ًال عن
رقمها واملعلومات اخلا�صة بها قد يعر�ضها بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة لالخرتاق واالنتهاك من قبل الغري.
و�أكد حافظ �أن امل�صارف ال�سعودية وبتوجيهات من م�ؤ�س�سة النقد،
�سبق �أن �شرعت يف تنظيم جديد لبطاقات ال�صراف الآيل حلماية
عمالئها من عمليات االحتيال والغ�ش وال�سرقات.
وذكر �أن امل�صارف املحلية ا�ستمرت يف رفع م�ستوى احلماية الأمنية
للخدمات الإلكرتونية التي تقدم للعمالء عرب قنواتها الإلكرتونية
املختلفة ،حيث طبقت عدد ًا من الو�سائل والطرق التي حتقق حماية
�إ�ضافية حل�سابات العمالء ،فعلى �سبيل املثال مكنت امل�صارف
عمالءها من التعرف على �أي عملية تتم على ح�ساباتهم عن طريق
الر�سائل الق�صرية التي ترد �إلى �أرقام هواتفهم املحمولة.

إنـشــــاء مصرف لدعــم االســــتثمــار
السياحي بالمملكة قريب ًا
�صرح م�صدر مطلع يف الهيئة العامة لل�سياحة والآث��ار ال�سعودية
�إن جمل�س ال�شورى �أق��ر �أخ ً
�ي�را درا���س��ة م�شروع �إن�شاء م�صرف
لدعم اال�ستثمار ال�سياحي ،م�شريا �إلى �أن امل�شروع الآن يف املراحل
النهائية ل�ل�إق��رار من قبل اجلهات املخت�صة ،و�ستت�ضح �أي�ضا
ال�سيا�سات اخلا�صة بالعمل به بعد �إقرار تطبيقه ب�شكل نهائي من
خالل الالئحة التنفيذية التي �ست�صدر له.
و ت�ؤكد امل�ؤ�شرات �أن ن�سبة ال��زي��ادة يف ال�سياحة الداخلية هذا
العام و�صلت �إلى  ،%25مقارنة بالعام املا�ضي ،و�أن منطقة مكة
املكرمة حظيت ب�إقبال كبري من قبل ال�سياح مقارنة ببقية مناطق
ال�سعودية ،وذلك ملا تتمتع به املنطقة من تنوع يف املواقع ال�سياحية
وقربها من بع�ضها البع�ض� ،سواء ال�شاطئية يف جدة �أو اجلبلية يف
الطائف ،ولقرب �أي�ض ًا هذه املواقع من مكة املكرمة.
ولفت حممد العمري املدير التنفيذي للهيئة العامة لل�سياحة
والآث��ار يف منطقة مكة املكرمة� ،إل��ى �أن من �أب��رز املعوقات التي
تواجه امل�ستثمرين ،ارتفاع �أج��ور اخلدمات املقدمة لهم وكذلك

مدة �إيجار مواقع اال�ستثمار .و�إيجار املواقع ال�سياحية على م�ستوى
وزارة الزراعة ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية هو  25عام ًا� ،إال
�أن هيئة ال�سياحة تبنت م�شروعا يخت�ص بزيادة املدد الإيجارية
مل�شاريع امل��دن الرتفيهية وال�سياحية ،وخاطبت املقام ال�سامي،
الذي بدوره �أقر رفع املدد الإيجارية �إلى  50عام ًا ،وقد بد�أنا �أخري ًا
بالعمل يف التنظيم .واي م�شروع �سياحي الآن يف اململكة ي�ستطيع
امل�ستثمر له �أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار �إلى  50عام ًا ،حيث
�سيتم الأمر وفق ًا للآلية و�شروط املناف�سات احلكومية ،مبين ًا �أن
هذه الآلية �ست�سري على امل�شاريع اجلديدة التي �ستطرح بعد تاريخ
�إق��رار وتنفيذ القرار ب�شكل تلقائي .وتقف هيئة ال�سياحة بجوار
امل�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي وت���ؤي��د مطالبهم جت��اه تقدمي
�أ�سعار خدمات مدعومة لهم ،كما هو احلال يف الن�شاط ال�صناعي
على �سبيل املثال كمقارنة ،م�شري ًا �إلى �أن امل�ستثمرين يف القطاع
ال�سياحي يعانون الآن من تقدمي �أ�سعار اخلدمات لهم كما يتم
تقدميها وفق ًا للأ�سعار املعمول بها يف القطاع التجاري.
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مدير عام فرع مصلحة الزكاة
في الدمام إلى الثالثة عشرة
متت ترقية الأ�ستاذ � /صالح حماد �سليمان احلماد مدير
عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بالدمام الى املرتبة الثالثة
ع�شرة  ،وتبارك �أ�سرة التحرير هذه الرتقية والثقة الكرمية
متمنني له دوام النجاح والتوفيق .

الثانية عشرة لمدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل في اإلحساء
متت ترقية الأ�ستاذ � /أحمد علي عبداهلل امللحم مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بالأح�ساء �إلى املرتبة الثانية ع�شرة ،وتبارك �أ�سرة
التحرير هذه الرتقية والثقة الكرمية متمنني له دوام النجاح والتوفيق .

الطائفي مديرا ً عاما لفرع مصلحة
الزكاة والدخل بجدة
متت ترقية الأ�ستاذ � /أحمد عبيد على الطائفي مدير عام
ف��رع م�صلحة الزكاة والدخل يف ج��دة �إل��ى املرتبة الثالثة
ع�شرة  ،وتبارك �أ�سرة التحرير هذه الرتقية والثقة الكرمية
متمنني له دوام النجاح والتوفيق .

مدير عام فرع مصلحة الزكاة
والدخل في أبها إلى الثانية عشرة
متت ترقية الأ�ستاذ  /حممد احمد عامر عبد اهلل مدير
عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل يف �أبها �إلى املرتبة الثانية
ع�شرة  ،وتبارك �أ�سرة التحرير هذه الرتقية والثقة الكرمية
متمنني له دوام النجاح والتوفيق .
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ترقيات المصلحة حسب المراتب
تبارك �أ�سرة حترير ن�شرة الزكاة والدخل للإخوة الزمالء الآتية �أ�سما�ؤهم الرتقيات التي ح�صلوا عليها وتتمنى لهم التوفيق
يف �أعمالهم اجلديدة.

ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ش��ر :

1.1حممد على حميىالدين مليباري
�2.2أح�����م�����د ع���ب���ي���د ع���ل���ى ال���ط���ائ���ف���ي
���3.3ص��ال��ح ح���م���اد ���س��ل��ي��م��ان احل��م��اد
ال��م��رت��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��ر :

1.1حم���م���د اح����م����د ع����ام����ر ع���ب���داهلل
2.2حممد ابراهيم عبداهلل العبداهلل
3.3خ���ال���د ع��ب��ي��د ح���م���اد ال���ظ���اه���ري
4.4حممد �شاهر حممدعلى امل�ستحي
���5.5س��ع��د ���ص��ال��ح را����ش���د ال���دو����س���ري
�6.6أح�����م�����د ع���ل���ي ع�����ب�����داهلل امل��ل��ح��م

7.7ف���ه���د ���س��ع��د اب���راه���ي���م ال��ع��ق��ي��ل��ي
8.8ع����ب����داهلل م��ف��ل��ح ن������وار ال��ع��ت��ي��ب��ي
9.9خالد عبدالرحمن حممد احل�سينان
1010عبدالرحمن حممد علي النويجم
1111ع���ل���ي ع����ب����داهلل �أح����م����د ال�����س��وي��د
1212ف��ه��د ح��دي��ج��ان حم��م��د اجل���اب���ري
�1313أ�سامه عبداهلل عبدالكرمي املو�سى
1414ب�سام عبدالرحمن عبداهلل العمار
1515ب�����ن�����در ح�������س���ن ع����ل����ي اجل���ه���ن���ي
�����1616س����امل ����س���ع���د ع����ات����ق ال�����ص��ب��ح��ي
1717عبدالرحمن �صالح عبدالرحمن
1818حممد �صالح علي �آل زمانان اخللي
ال����م����رت����ب����ة ال�����ع�����اش�����رة :

ال��م��رت��ب��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��ر :

���1.1ص��ال��ح ع��و���ض ع���ب���داهلل اجل��اب��ري
�2.2إبراهيم عبدالرحمن �صالح املحمود
�3.3إب���راه���ي���م ع��ل��ي حم��م��د ع�����س�يري
4.4عبداملح�سن عبدالرحمن �سعد املبكي
5.5ع�����ادل اب���راه���ي���م ���ص��ال��ح امل��غ��رب��ي
�6.6إبراهيم نا�صر عبدالرحمن ال�سلوم

1.1علي زاه��ر حممد الكناين ال�شهري
�2.2سليمان عبداهلل عبدالعزيز اجلربوع
3.3فايز بن �صالح ابراهيم اخلزرجي االن
4.4حم��م��د د خ��ي��ل �سليمان ال�سبيعي
�5.5سليمان دخ��ي��ل �سليمان ال�سبيعي
6.6عبدالرحمن �سعيد ح�سن العمري
7.7في�صل ن��اج��ي ع��ب��داهلل القحطاين

8.8ن���اج���ي را����ض���ي ع���ب���داهلل ال ح��رز
9.9م��ن�����ص��ور ف��ه��د اب���راه���ي���م ال��ع��ب��ي��د
���1010س��ع��د م�����س��ف��ر اح���م���د ال���زه���راين
1111عبدالرحمن نا�صر ظافر اال�سمري
1212ح���م���د ه�������ذال ع���اي�������ض ال��ع��ت��ي��ب��ي
���1313ص��ال��ح م���ه���دى ���ص��ال��ح اخل��م��ي�����س
1414خ���ال���د ح�����س�ين حم��م��د ال ظ��اه��ر
1515ح�������س�ي�ن ر�����ض����ا ع����ب����ا�����س ال�����دب
�1616سليمان �صياف �سليم العويبدي
1717ع���اط���ي حم��م��د ����س���امل ال�����ص��ح��ف��ي
1818ناهرحبيبعبداللطيفال�شيخاالن�ص
1919حم���م���د اح���م���د ����س���ل���م���ان ال��ع��م��ار
�����2020س����امل حم����م����د ع����ل����ى ال��ث��ب��ي��ت��ي
2121ع���ب���ا����س ن���ا����ص���ر ع���ل���ي احل�����س��ن
2222عبدالرحمن علي مو�سى العليوه
2323ع��ل��ي حم��م��د ع���ب���داهلل امل��ح��ي��م��ي��د
2424ف��ه��د ع���ب���داهلل اب���راه���ي���م احل��م��ود
2525ع����ل����ي �����س����ع����د ع����ل����ي ال����ك����ث��ي�ري
2626عمر عبدالعزيز �إبراهيم اجلهني
2727فهد غ��امن راج��ح ال���ردادي احلربي
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اخبار

البنوك السعودية تشن حرب ًا على
«سداد القروض» الوهمية
بدأت البنوك السعودية فى تكثيف جهودها إلزال��ة إعالنات سداد القروض من أجهزة
الصرف اآللي في عدة مواقع قريبة من مقرات فروع البنوك ،حيث حذرت البنوك السعودية
مجددا ً عمالءها من االستجابة لإلعالنات التجارية الوهمية ،التي يدعي أصحابها سداد
القروض ومديونيات العمالء للبنوك ،ومنح العميل قرض ًا آخر بشروط وأسعار أفضل،
واصفة مثل هذه التصرفات بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك ،وأنها تنطوي على عمليات
نصب واحتيال يعاقب عليها القانون.
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ي أ���ت��ي ه��ذا يف وق��ت ت��ع��اود فيه �إع�لان��ات ���س��داد القرو�ض م��ن قبل
بع�ض الأف���راد �أو امل�ؤ�س�سات ،الظهور بقوة على ال�ساحة ،متخذة
من �صرافات البنوك يف ال�شوارع الرئي�سية مكان ًا لها ،كما اجتهت
�إلى �صرافات الأحياء الداخلية ،هرب ًا من كامريات املراقبة ،التي
تعر�ض �إعالناتهم للم�سح �أو الإزالة من قبل فرق عمل و�أفراد �صيانة
ال�صرافات التي تتولى تغذية الأجهزة بالنقد ب�شكل يومي.
وك�شفت م�صادر �أن حتديث بيانات �شرائح اجلوال م�سبقة الدفع،
�ستخفف من ن�شر �إع�لان��ات �سداد القرو�ض ،نظر ًا لوجود �أرق��ام
جمهولة امل�صدر ،تبث ر�سائل على جواالت املواطنني ،تروج �إعالنات
عن �سداد قرو�ضهم البنكية ،مقابل ن�سب فوائد متوا�ضعة ،وهو
الأمر الذي �أوقع العديد من املواطنني �ضحية لهم� ،إ�ضافة �إلى �شروع
بع�ض الأفراد يف عمليات احتيال م�صرفية ،وقامت البنوك ال�سعودية
بتنفيذ عدد من برامج التوعية على ال�صرافات الآلية ،ومن خالل
ر�سائل ن�صية ،ت�صل �إلى هواتف عمالئها.
وقال مدير �شركة «�سمة» � ،إن ظاهرة �إعالنات �سداد القرو�ض ،تعاود
الظهور يف كل الأوقات ويف كل الأماكن ،مو�ضح ًا �أن �إعالنات ه�ؤالء
الأ�شخا�ص كثرية ومنت�شرة ،بحيث ي�صعب على �أي جهة مواجهتها
�أو احل��د منها ،مو�ضح ًا �أن البنوك تقوم بعمل متوا�صل لتجديد
�صرافاتها و�إلغاء تلك املل�صقات الإعالنية ،بيد �أن ه�ؤالء املعلنني
من م�سددي القرو�ض يختارون املواقع التي يرتدد عليها املواطنون
بكرثة ،مثل �أجهزة ال�صرف الآيل ،وحمطات الوقود ،وو�صلوا �إلى

املنازل ،وهناك و�سائل �إعالن تروج لهم ،مثل ر�سائل اجلوال.
و�أكد �أن خطوة هيئة االت�صاالت يف حتديث بيانات �شرائح الهواتف
اجلوالة م�سبقة الدفع� ،ست�ساهم يف انخفا�ض الظاهرة وانح�سارها،
م�ؤكد ًا �أن الأهم من ذلك هو وعي املواطن بعدم االن�سياق واللهاث
وراء هذه الإعالنات امل�ضللة .ومن جانب �أخرطالبت البنوك ال�سعودية
�ضمن �إط��ار حملتها التوعوية الرابعة التي د�شنتها م ؤ���خ��ر ًا حتت
عنوان «ال تف�شيها» ،ب�ضرورة قيام العمالء بتحديث برامج احلماية
يف �أجهزتهم احلا�سوبية ملواجهة عمليات االحتيال االلكرتوين التي
قد حتدث ب�سبب نقاط ال�ضعف والثغرات الأمنية� ،إلى جانب عدم
ا�ستخدام العميل رقمه ال�سري يف التعريف ب�أكرث من بطاقة م�صرفية
لديه ،وعدم �إف�شاء املعلومات ال�شخ�صية لأ�شخا�ص غري خمولني �أو
ملواقع �إلكرتونية �أو عناوين بريد �إلكرتوين م�شكوك فيها ،كما نبهت
البنوك ال�سعودية عمالئها بعدم الوثوق ب�أي موقع �إلكرتوين ملجرد
�أنه يحمل �شعار �أحد امل�صارف ،واهمية االت�صال بامل�صرف مبا�شرة
للت�أكد من حقيقة و�سالمة مثل هذه املواقع.
وكانت جلنة الإع�لام والتوعية امل�صرفية يف البنوك ال�سعودية قد
�شرعت ب�إقامة مراكز معلومات متنقلة يف عدد من املراكز واملجمعات
التجارية الكربى باململكة ،بهدف التوعية والتعريف وتعزيز ثقافة
ال�صناعة امل�صرفية لدى كافة �أف��راد املجتمع ال�سعودي مبختلف
�شرائحه وفئاته ،وتوعية العمالء ب�أهمية احلفاظ على �سرية البيانات
ال�شخ�صية وامل�صرفية ،وتر�شيد تداولها.
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خادم الحرمين الشريفين يختتم أعمال
مؤتمر قمة التضامن اإلسالمي
اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجاللة
والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤس��اء وفود ال��دول اإلسالمية أعمال مؤتمر قمة التضامن
اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ  26و  27من رمضان المبارك عام 1433هـ
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وبد�أت اجلل�سة اخلتامية بالقر�آن الكرمي.
عقب ذلك طلب خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود رئي�س امل�ؤمتر من معايل الأمني العام ملنظمة
التعاون الإ�سالمي الربوف�سور �أكمل الدين �إح�سان �أوغلي قراءة
ميثاق مكة املكرمة.
وفيما يلي ن�ص امليثاق :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ميثاق مكة املكرمة لتعزيز الت�ضامن الإ�سالمي
نحن ملوك ور�ؤ�ساء و�أمراء الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي �إذ جنتمع يف الدورة اال�ستثنائية الرابعة مل�ؤمتر القمة
الإ�سالمي املنعقد مبكة املكرمة بتاريخ  26و  27من رم�ضان
املبارك عام 1433هـ املوافق  14و  15من �أغ�سط�س  2012م
نتوجه باحلمد والثناء هلل عز وجل الذي �أنعم علينا بهذا اللقاء
يف �شهر رم�ضان املبارك ويف ع�شره الأخرية املباركة التي تفتح
فيها �أبواب ال�سماء وتقبل فيها الدعوات و�صالح الأعمال ونحمده
�سبحانه �أن قي�ض لنا االجتماع يف البلد احلرام مكة املكرمة قرب
الكعبة امل�شرفة حيث انطلقت ر�سالة الإ�سالم و�شع نور الر�سالة
املحمدية التي �أر�ست قواعد البناء احل�ضاري الإ�سالمي الذي
�أثرى احل�ضارات الإن�سانية و�أفادها مبا يقويها �صلة بخالقها
و�إعمار ًا للأر�ض التي ا�ستخلف الإن�سان فيها  ،و�أمر ب�إقامة مبادئ
العدل وال�سالم عليها  ،و�إننا �إذ ن�ستلهم املبادئ ال�سامية للر�سالة

اخلالدة التي انطلقت من ربوع هذا املكان املقد�س و�أ�ضاءت
الأم�صار بنور احلق املبني و�أخرجت العامل من ظلمات اجلهل �إلى
نور العلم واملعرفة  ،ومن غياهب اال�ستبداد �إلى �آفاق العدل واحلق
والإح�سان ومن الفرقة والتناحر �إلى الوحدة والتعا�ضد والت�ضامن.
و�إذ ن�ستذكر الأهداف واملبادئ الأ�سا�سية التي قامت عليها منظمة
التعاون الإ�سالمي ،وما كانت تنعم به دولنا من �سالم و�أمان ال
مكان فيه للتطرف والغلو.
ف�إننا جند �أنف�سنا اليوم يف واقع اختلفت فيه املقا�صد  ،وتنوعت
فيه الغايات ،وتال�شت فيه القيم ،وكرث الظلم ،وتخلف البناء
احل�ضاري .واقع �أليم ،ا�ست�شرى فيه ال�شقاق وكرثت الفنت ،
وبات فيه العامل الإ�سالمي مهدد ًا بالت�شتت والتنافر  ،وا�ستفحال
العداء بني امل�سلمني �أنف�سهم ،وعو�ضا عن �أن يكون تنوعنا العرقي
واملذهبي م�صدر �إثراء لنا ،بات ي�شكل م�صدر عبء علينا  ،ومدعاة
للتناحر ،ومربر ًا للتدخل يف �شئون بع�ضنا البع�ض للأ�سف ال�شديد.
�إن هذا الواقع اخلطري والأليم يف �آن ،يحتم علينا الوقوف وقفة
�صادقة مع النف�س ومع هذه الأمة يف حتقيق ما ت�صبو �إليه من
العدل والكرامة والتنمية والقوة .مدركني يف الوقت ذاته �أن مهمتنا
ور�سالتنا هي �إ�صالح �ش�أن هذه الأمة ،ومن الواجب علينا و�ضع
اخلطط والربامج لتحقيق نه�ضتها ،وا�ستعادة ت�ضامنها  ،لتمكينها
من مواجهة التحديات التي تعرت�ضها (�إن هذه �أمتكم �أمة واحدة
و�أنا ربكم فاعبدون) ،ولن يت�أتى لنا ذلك �إال بالتخلي عن وهن
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النفو�س ،وا�ستعادة مكامن القوة بال�سعي امل�شرتك �إلى �إعادة بناء
هذه الأمة على الطريق القومي ،وفق الأ�س�س واملناهج التي جاء
بها ديننا احلنيف ،وجتنب بع�ضنا ا�ستخدام الطائفية واملذهبية
خلدمة �سيا�سته و�أهدافه ،بد ًال من ا�ستخدام ال�سيا�سة خلدمة
الدين ،وذلك وفق اخلطوات واملبادئ التالية :
�أو ًال� :إن علينا جميع ًا م�س�ؤولية ج�سيمة لدرء الفتنة والأخذ بكل
�أ�سباب التعاون والتعا�ضد بني امل�سلمني ،وحتقيق تطلعاتهم.
وحت�س�س م�شكالتهم و�إقامة احلكم الر�شيد مبا يعمق قيم ال�شورى
واحلوار والعدل.
ثاني ًا� :إدراك �أن الأخذ بالأ�صلح مطلب العقالء واحلكماء،
وال�سعي يف التطوير والإ�صالح لأمتنا من داخلها �أولوية وقناعة
ن�ؤمن بها ،ون�سعى �إليها حتقيق ًا لواجبنا و�سعيا ملا فيه م�صلحة
�شعوبنا ،يف باعث نابع من داخل هذه الأمة وما يفر�ضه عليها
دينها الإ�سالمي احلنيف.
ثالث ًا :بناء قدرات هذه الأمة وم�ؤ�س�ساتها ،وتطوير �أنظمتها يف
كافة املجاالت عرب برنامج متكامل ي�ستهدف الطاقات العاملة
والتخ�ص�صات املتنوعة ،للنهو�ض بالأمة ،وي�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل
ومواجهة حتدياته .وي�ست�شعر يف الوقت ذاته خطورة التفريط يف
الزمن والتباط�ؤ يف الإ�صالح والتعاون ،وي�سرت�شد بخطة العمل
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الع�شرية التي �أقرتها قمة مكة املكرمة عام 2005م.
رابع ًا� :إن هذه الأمة �أمة و�سط ( وكذلك جعلناكم �أمة و�سطا) فال
ف�سحة فيها للغلو الفكري ،وال للغلو ال�سلوكي �-إفراط ًا وتفريط ًا-
و�إننا ن�ؤكد م�ضينا يف حماربة الإرهاب والفكر ال�ضال امل�ؤدي �إليه،
وحت�صني الأمة منه ،وعدم ال�سماح لفئاته بالعبث بتاريخ الأمة
وتعاليم كتابها و�سنة نبيها.
خام�س ًا  :الوقوف �صف ًا واحد ًا يف حماربة الفنت التي بد�أت ت�ست�شري
يف اجل�سد الإ�سالمي الواحد على �أ�س�س عرقية ومذهبية وطائفية
حتى ا�ستفحل العداء بني امل�سلمني �أنف�سهم و�أ�صبح للأ�سف
ال�شديد يهدد دولهم يف كيانها و�أمن �شعوبها ،ولن يت�أتى هذا �إال
من خالل احرتام بع�ضنا البع�ض �سيادة وا�ستقال ًال  ،وعدم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية بدافع م�س�ؤولية بلد عن مواطني بلد �آخر حتت
�أي ذريعة �أو �شعار.
�ساد�س ًا :نرحب مبا جاء يف خطاب خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود يف امل�ؤمتر ومقرتحه �إن�شاء مركز
للحوار بني املذاهب الإ�سالمية للو�صول �إلى كلمة �سواء ،يكون مقره
يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،ويعني �أع�ضا�ؤه من
م�ؤمتر القمة الإ�سالمية باقرتاح من الأمانة العامة ملنظمة التعاون
الإ�سالمي واملجل�س الوزاري.
�سابع ًا� :إن الإعالم يف دولنا الإ�سالمية يتحمل م�س�ؤولية كبرية يف

درء الفنت وحتقيق �أ�س�س وغايات الت�ضامن الإ�سالمي ،امتثا ًال
لقوله تعالى }يا �أيها الذين �آمنوا �إن جاءكم فا�سق بنب�أ فتبينوا �أن
ت�صيبوا قوم ًا بجهالة فت�صبحوا على ما فعلتم نادمني{.
ثامن ًا :الوقوف �صف ًا واحد ًا مع ال�شعوب الإ�سالمية املقهورة ،التي
ترزح حتت الظلم والقهر مب�سمع ومر�أى من العامل �أجمع وتواجه
عدوان ًا ب�شع ًا حتت الطائرات و�أفواه املدافع وال�صواريخ املوجهة
�ضد املواطنني ال ُعزل ،نا�شرة الدمار والقتل يف املدن والقرى الآمنة
على �أيدي اجليو�ش الوطنية النظامية  ،كما هو حال �شعبنا العربي
امل�سلم يف �سوريا.
تا�سع ًا� :أهمية ق�ضية فل�سطني باعتبارها الق�ضية املحورية للأمة
الإ�سالمية ،و�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية
والفل�سطينية املحتلة منذ عام 1967م مبا فيها القد�س ال�شريف
وذلك طبق ًا للقرارات الدولية ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن ،وحتميل
�إ�سرائيل م�س�ؤولية توقف مفاو�ضات عملية ال�سالم وفق قرارات
الأمم املتحدة ومبادرة ال�سالم العربية وخارطة الطريق.
عا�شر ًا� :إن �سيا�سة التنكيل والعنف التي متار�سها حكومة احتاد
ميامنار �ضد مواطنيها من جماعة الروهنجيا امل�سلمة هي جرائم
�ضد الإن�سانية ،هي حمل ا�ستنكار وقلق �شديدين من دول و�شعوب
العامل الإ�سالمي ب�صفة خا�صة ودول و�شعوب العامل ب�صفة عامة
لتنافيها مع كل مبادئ وقوانني وحقوق الإن�سان والقيم والأخالق

والقوانني الدولية ،وعلى حكومة احتاد ميامنار الكف فور ًا عن
هذه املمار�سات و�إعطاء الروهاجنيني حقوقهم كمواطنني يف
دولة ميامنار ،كما �أن على املجتمع الدويل اال�ضطالع مب�س�ؤولياته
القانونية والأخالقية يف هذا ال�ش�أن.
احلادي ع�شر � :إن م�س�ؤولية منظمة التعاون الإ�سالمي تقت�ضي منها
و�ضع اخلطط والربامج الالزمة وعر�ضها على الدول الأع�ضاء
للبدء يف تنفيذها.
�إن التزامنا باجلدية وامل�صداقية يف العمل الإ�سالمي امل�شرتك هو
مطلب �أ�سا�سي ،ننطلق من خالله نحو ر�ؤية ا�ست�شرافية جديدة
مل�ستقبل العامل الإ�سالمي وقوته ،ر�ؤية تتعامل مع التحديات الداخلية
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وتتعامل مع الواقع والتحديات الدولية
مبعرفة دقيقة مبتغرياتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،لكي
نحفظ ل�شعوبنا العزة والكرامة ون�ؤمن لها م�ستقبلها ،ون�ستعيد
بها ت�ضامننا الإ�سالمي الذي به نحافظ على عزتنا وقوتنا
وكرامة �شعوبنا .قال تعالى }واعت�صموا بحبل اهلل جميع ًا وال
تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم �إذ كنتم �أعداء ف�ألف بني قلوبكم
ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوان ًا {.
واهلل ن�س�أل �أن يزيدنا يف م�سعانا خري ًا  ،ويكتب لنا الر�شد يف �أقوالنا
و�أفعالنا  ،ويهيئ لنا النهو�ض بهذه الأمة حا�ضر ًا وم�ستقب ًال ،و�أخر
دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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صالح العواجي :إيرادات «الزكاة
والدخل» زادت % 45
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كشف نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل صالح بن علي العواجي ،أن إيرادات
سجلت ارتفاع ًا بنسبة  45في المئة منذ بداية العام وحتى  20من شهر رمضان الماضي ،مقارنة
المصلحة ّ
بالفترة نفسها من العام الماضي.

و�شهدت �إي��رادات م�صلحة الزكاة منو ًا مطرد ًا خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية ،بدعم من تو�سع الن�شاط االقت�صادي يف اململكة،
�إذ بلغت  14بليون ريال العام  ،2009زادت �إلى  16بليون ًا خالل
العام  ،2010يف حني بلغت  20بليون ًا العام املا�ضي .2011
•وق��ال العواجي يف ت�صريحات خا�صة لـ «احل��ي��اة»� ،إن هناك
نوعني من ال�شركات التي تتعامل معها امل�صلحة ،الأول هو
�شركات الزكاة ،والثاين هو ال�شركات ال�ضريبية� ،إذ �إن هناك
�شيئ ًا يطلق عليه «وع��اء الزكاة» ،وهو عبارة عن نظام ي�أخذ
فيه ح�ساب ر�أ���س امل��ال ،ون�شاط ال�شركة ،وكذلك الأ�صول،
واخل�صوم املتداولة والفرق بينها ،و�أي�ض ًا االحتياطات واحلقوق
املبقاة لل�شراكات ،وهذه تدخل يف ما ي�سمى «وع��اء الزكاة»،
الذي ن�أخذ منه الزكاة ال�شرعية البالغ ن�سبتها  2.5يف املئة.
•و أ����ض��اف �إن ال�شركات التي تتعامل بالزكاة هي ال�شركات
ال�سعودية ،وكذلك ال�شركات التي تعود ملكيتها �إلى مواطنني
خليجيني ،ويكون مقرها يف ال�سعودية.

•و�أو���ض��ح نائب املدير العام للعمليات امل�ساندة يف م�صلحة
الزكاة والدخل� ،أن ال�شركات التي حتا�سب بال�ضريبة هي
ال�شركات الأجنبية املقامة وفق الأنظمة املختلفة ،مثل نظام
اال�ستثمار ،وهناك �أنظمة �أخرى مثل امتيازات النفط والغاز
والتعدين ،وتبلغ ال�ضريبة عليها  20يف املئة من �صايف الأرباح.
•وعما يرتدد ب�ش�أن التهرب من دفع الزكاة� ،أكد العواجي �أن
عمل امل�صلحة هو املتابعة والفح�ص امليداين والفح�ص املكتبي

هناك نوعين من الشركات التي تتعامل
معها المصلحة ،األول شركات الزكاة،
والثاني الشركات الضريبية.
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وزيارة املكلفني ،ونحن دائم ًا نن�أى ب�أنف�سنا عن عبارة «متهرب
من الزكاة» ،لأن الزكاة فر�ض �شرعي ،ونحن نتو�سم يف اجلميع
اخلري ،ونقول عنهم مت�أخرين عن ال�سداد ،وهناك عدد ب�سيط
من املت�أخرين ،ولكن كما ذكرت عن زي��ادة الإي��رادات لهذا
العام ،فهي دليل على متابعة امل�صلحة التي �أ�سفرت عن التزام
املكلفني بال�سداد.
•و�أ�شار �إلى �أنه كان من املفرت�ض افتتاح ثالثة مكاتب للم�صلحة
خالل ال�سنة املالية املا�ضية  ،2011ومت ت�أجيلها �إلى ال�سنة
املالية احلالية  ،2012التي �ست�شهد افتتاح �أربعة فروع ،وبد�أ
�أول فرع من هذه الفروع الأربعة العمل يف منطقة الباحة ،وفرع
حائل �سيعمل قريب ًا� ،إذ نعمل على جتهيزه� ،إ�ضافة �إلى فرعني
يف منطقتي جازان وجنران �سيتم االنتهاء منهما وت�شغيلهما
قبل نهاية العام احلايل� ،إذ تعاقدنا على املباين ،ونحن ب�صدد
التجهيزات ،ما يعني �أنه �سيكون هناك �أربعة فروع جديدة
تعمل خالل هذا العام.
•و�أ�شار �إلى �أنه �سيتم خالل املوازنة املقبلة للم�صلحة افتتاح
فرعني جديدين يف منطقتي اجلوف واحلدود ال�شمالية ،الفت ًا
�إلى �أن عدد الفروع العاملة حالي ًا يبلغ  11فرع ًا� ،إ�ضافة �إلى
�إدارة كبار املكلفني ب���الإدارة العامة وف��روع الريا�ض وجدة
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وال��دم��ام .ولفت نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للعمليات امل�ساندة يف
م�صلحة الزكاة والدخل �إلى �أن امل�صلحة كانت تعمل يف مناطق
يف ال�سابق ،ولكن من خالل مكاتب داخل فروع وزارة املالية،
وكانت �أق�سام ًا �صغرية للزكاة� ،إذ ال يتجاوز عدد املوظفني يف
املكتب �أربعة موظفني ،ومع زيادة الإيرادات والنمو االقت�صادي
يف اململكة ،توجهت امل�صلحة �إلى �إيجاد فروع للم�صلحة يف
كل مناطق اململكة ،م�ؤكد ًا �أن امل�صلحة ما�ضية يف التو�سع
اجل��غ��رايف كما هي ما�ضية يف التو�سع ال��ر�أ���س��ي ،من خالل
عمليات تدريب العاملني يف امل�صلحة ،وتهيئة امل��وارد الآلية
والأنظمة الإلكرتونية ،فنحن نتو�سع جغرافي ًا وب�شري ًا ،مع
االعتماد على التقنيات احلديثة لت�سهيل �إجراءات املتعاملني

إن المصلحة ماضية في التوسع
الجغرافي كما هي ماضية في
التوسع الرأسي

مع امل�صلحة وكذلك املكلفني ،وهو ما انعك�س ب�شكل �إيجابي
على دور امل�صلحة.
•وو���ص��ف العواجي النظام اجل��دي��د ب���أن��ه يي�سر على املكلف
عناء احل�ضور ،كا�شف ًا عن عزم امل�صلحة تقدمي العديد من
الوظائف وفق النظام الآيل قبل نهاية العام احلايل ،م�ؤكد ًا
�أن النظام الآيل ي�سهل الإج��راءات ،ويي�سر على املكلف عناء
احل�ضور �إلى مقر امل�صلحة يف الإدارة العامة �أو الفروع ،ومت
�أخري ًا الإطالق املبدئي لبوابة امل�صلحة على �شبكة الإنرتنت،
وهي بوابة تفاعلية ،وتعتزم امل�صلحة قبل نهاية العام احلايل
تقدمي العديد من خدماتها عرب النظام الآيل ،من خالل
البوابة مثل الت�سجيل وت��ق��دمي الإق�����رارات ،واالط�ل�اع على
ح�سابات املكلف ،ورفع مالحظات املكلف عن طريق البوابة.
•وعما �إذا كان هناك تعاون يف جباية الزكاة بني دول اخلليج،
�أو�ضح العواجي �أنه مت عقد ور�شة عمل يف جدة لدول جمل�س
التعاون اخلليجي يف هذا ال�صدد ،وهدفت �إلى �إتاحة التدريب
للعاملني يف دواوين الزكاة يف دول جمل�س التعاون على مهارات
احت�ساب الزكاة من واقع القوائم املالية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات،
�إ ّال �أنه ال يوجد تعاون يف جباية الزكاة بني �أجهزة ودواوي��ن

النظام اآللي يسهل اإلجراءات،
وييسر على المكلف عناء
الحضور إلى مقر المصلحة
الزكاة يف دول املجل�س� ،إذ �إن جباية الزكاة يف اململكة �إلزامية
على عرو�ض التجارة ،بينما دفع الزكاة يف بقية دول جمل�س
التعاون طوعي ولي�س �إلزامي ًا.
•و�أو���ض��ح نائب املدير العام للعمليات امل�ساندة يف م�صلحة
الزكاة والدخل� ،أن جباية الزكاة على عرو�ض التجارة من
اخت�صا�ص امل�صلحة ،وال ي�شمل االخت�صا�ص زك��اة الأنعام
والثمار وزكاة الفطر ،وجميع ما ُيجبى من زكاة يحول �إلى
ح�ساب يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي با�سم وكالة
ال�ضمان االجتماعي يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،التي تقوم
بدورها ب�إي�صالها �إلى م�ستحقيها.
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االستثمارات العقارية في مكة
تقفز إلى  750مليار ريال
ازداد حجم االستثمار في مكة المكرمة إلى  750مليار ريال ( 200مليار دوالر) ،وهو رقم مرشح
لالرتفاع بازدياد حجم األعمال واالستثمارات ،والتي تطرح بشكل دوري ،في وقت وصلت أعداد
المعتمرين حتى قبل شهر رمضان المبارك ،إلى  6ماليين معتمر ،مع أن الطاقة االستيعابية
للفنادق والمرافق الفندقية تزداد بشكل سنوي ،حيث قالت الهيئة العامة للسياحة واآلثار في
السعودية ،إن إجمالي المشاريع الفندقية تحت اإلنشاء في مكة المكرمة يتجاوز  100برج.
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والحظ تقرير املزايا القاب�ضة �أن اجلهات الر�سمية تويل م�شاريع
تطوير احلرم املكي �أهمية ق�صوى لزيادة الطاقة اال�ستيعابية
للحجاج واملعتمرين ،حيث �إن م�شروع تطوير مكة املك ّرمة يحمل
�أهمية �إ�سالمية ولزيادة ال�ساحات املحيطة باحلرم املكي ال�شريف
عم ًال على تخفيف ال�ضغط داخل احلرم و�ساحاته الأخرى،
وامل�ساهمة يف ان�سيابية حركة ال�سري للم�شاة واملركبات من امل�سجد
احلرام و�إليه ،مما ينعك�س �إيجابا على املواطن واملقيم واحلاج،
وفقا ل�صحيفة الريا�ض ال�سعودية.
وقال التقرير �إن من �أهم امل�شاريع الفندقية املتكاملة ،م�شروع جبل
عمر املتاخم للحرم املكي ،بالإ�ضافة �إلى م�شروع جبل الكعبة التي
�ست�ضيف ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع الفنادق وال�شقق الفندقية الأخرى
يف حميط احلرم ،ويف احياء مكة املكرمة ،الكثري من املرافق التي
�ست�شكل نقاط ارتياح ملعتمري وحجاج بيت اهلل احلرام.
و�أو�ضح التقرير نقال عن ت�صريحات ر�سمية �أن حجم التكلفة
الفعلية يف املخطط ال�شامل ملكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة ،الذي
ي�ستمر حتى عام  ،2040ي�صل �إلى  723مليار ريال ،منها  126مليار
ريال مل�شاريع النقل ومنها قطار احلرمني ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع
تنموية وبنية �أ�سا�سية تخدم املدينة املقد�سة خالل العقود املقبلة.
وي�أتي م�شروع امللك عبداهلل لإعمار مكة ،وهو م�شروع �ضخم

ل�ضمان رفع البنية التحتية ملدينة مكة املكرمة يف مدة زمنية
حمددة وبتمويل مبا�شر من وزارة املالية وخارج �إطار امليزانيات
املعتمدة للإدارات احلكومية ذات العالقة ،و�سي�سهم يف �إكمال
�شبكة الطرق الدائرية .وبح�سب �إمارة منطقة مكة ،ف�إن املخطط
ال�شامل ملكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة يقدم ر�ؤية تنموية �شاملة
ملدة  30عام ًا ،حيث ترى م�صادر �أن مكة املكرمة �ست�صبح عا�صمة
الفنادق حول العامل ،حيث �سي�صل عدد الفنادق واملرافق الفندقية
�إلى  1200فندق بحلول عام  ،2020منها م�شاريع فندقية تتجاوز
قيمتها  18مليار ريال خالل العامني املقبلني� ،ست�ضيف نحو 25
�ألف غرفة فندقية .وبح�سب التقديرات ،ف�إن حجم اال�ستثمار يف
مكة املكرمة ازداد �إلى  750مليار ريال ( 200مليار دوالر) ،وهو
رقم مر�شح لالرتفاع بازدياد حجم الأعمال واال�ستثمارات ،والتي
تطرح ب�شكل دوري.
وقال تقرير املزايا القاب�ضة �إن زيادة الطاقة اال�ستيعابية للفنادق
واملن�ش�آت الفندقية ومرافق الإيواء يف املدينة املقد�سة� ،سيعطي
ال�سلطات املخت�صة ال�ضوء الأخ�ضر لزيادة �أعداد املعتمرين
واحلجاج ،حيث �سيكون يف �إمكان مرافق مكة املكرمة ا�ستيعاب
�أعداد �أكرب ،وبالتايل ت�ساهم يف تخفيف الزحام خالل �شهر
رم�ضان ومو�سم الأعياد.
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مشروع جبل الكعبة
ويعد م�شروع جبل الكعبة من امل�شاريع ال�ضخمة يف مكة املكرمة،
حيث يقع على م�ساحة �إجمالية تقدر ب � 53ألف مرت مربع تتوزع
على � 6أبراج عاملية ب�سعة  8500غرفة فندقية ،وب�إجمايل ا�ستثمار
ع�شرة مليارات ريال� ،أما م�شروع جبل عمر ،فهو عبارة عن 38
فندق ًا� ،سيفتتح املرحلة الأولى يف �شهر رم�ضان املقبل ،ب�إجمايل
عدد غرف � 13ألف غرفة فندقية .بالإ�ضافة �إلى م�شروع ال�شامية
الذي يعترب �أكرب امل�شاريع العقارية والإن�شائية ،والذي يقع �شمال
احلرم املكي ال�شريف.
�أن الطلب الكبري على الفنادق يف �شهر رم�ضان الف�ضيل دفع
الفنادق �إلى م�ضاعفة الأ�سعار ،خ�صو�ص ًا الغرف الفندقية املطلة
على احلرم ال�شريف ،ما رفع ن�سب الإ�شغال �إلى الإ�شغال الكامل
تقريب ًا ،و�أو�ضح التقرير �أن ن�سب الإ�شغال يف مكة املكرمة انعك�ست
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على الفنادق املوجودة يف املدن القريبة مثل الطائف وجدة التي
جتاوز الإ�شغال يف فنادقهما �أكرث من  70يف املائة.
�أن املخطط ال�شمويل للمدينة املقد�سة ،والتي �سي�صرف عليها
ن�سبة كبرية على املوا�صالت والنقل ،ومنها م�شروع قطار احلرمني
واملرتو ،قد �ساهم يف تن�شيط اال�ستثمار يف بناء الفنادق يف جميع
�أرجاء مكة املكرمة.
وبح�سب بيانات غرفة مكة للتجارة وال�صناعة ،ف�إن الإقبال على
الوحدات ال�سكنية يف العا�صمة املقد�سة لي�س مقت�صر ًا على الفنادق
وال�شقق املفرو�شة الفاخرة ،بل ي�شمل عموم الوحدات ال�سكنية يف
عموم �أحياء مكة املكرمة التي تو�ضح تقارير هيئة ال�سياحة والآثار
�أنها حتوي  547فندق ًا و�شقق ًا مفرو�شة متح�صلة على الرتاخي�ص،
بواقع � 115ألف غرفة متفاوتة يف الت�صنيف والدرجة.
وتعتربالأرا�ضي يف مكة املكرمة من �أغلى الأرا�ضي حول العامل،

خ�صو�ص ًا القريبة من احلرم املكي ،حيث يتم تخ�صي�ص جانب
كبري من ميزانيات التطوير يف املدينة لغايات �شراء الأرا�ضي
وا�ستمالكها ،حيث �صدرت املوافقة على نزع  2000عقار مل�صلحة
م�شروع ال�ساحات ال�شمالية للحرم املكي ال�شريف ،بتكلفة تقديرية
�أولية ت�صل �إلى قرابة  30مليار ريال ،وذلك لبناء حمطات
القطارات واملواقف العامة ،وكذلك مل�صلحة تطوير وقف احلرم
اجلديد ،وهي ثاين �أكرب عملية نزع للعقارات مل�صلحة تو�سعة
ال�ساحات ال�شمالية.
وقدرت الغرفة التجارية ال�صناعية يف مكة �أن مكة املكرمة �ستقوم
بجذب خالل العام احلايل نحو  200مليار ريال لال�ستثمار العقاري
يف مكة املكرمة ،من بينها نحو  70مليار ريال ،وذلك ح�صيلة حجم
التعوي�ضات املالية التي �سيح�صل عليها مالك العقارات املنزوعة
مل�صلحة م�شاريع تطويرية وتنموية ،حيث يتوقع �أن يعيدوا تدويرها

يف ال�سوق خالل العام احلايل.
من جهة �أخرى ،بلغ عدد املعتمرين خالل مو�سم العمرة 2012
نحو  6ماليني معتمر ،وذلك بزيادة ن�صف مليون معتمر عن
العام الفائت .و�أظهر عدد الت�أ�شريات ال�صادرة من ال�سفارات
والقن�صليات ال�سعودية �أن �أكرث دولة �صدرت لها ت�أ�شريات عمرة
هي م�صر ،مقارنة ببقية البلدان الأخرى ،يليهم القادمون من
دولتي باك�ستان واجلزائر.
ويف جانب مت�صل ،جتري على قدم و�ساق عملية تطوير �آالف
الوحدات ال�سكنية لغايات �إ�سكان ال�سعوديني واملقيمني يف املدينة
املقد�سة ،خ�صو�ص ًا بعد ال�سماح ب�إ�ضافة طوابق جديدة للبنايات
القائمة واجلديدة ،وبالتايل �ساهم يف �إ�ضافة � 60ألف وحدة
�سكنية للم�ساهمة بكبح جماح ارتفاع �أ�سعار �إيجار الوحدات
ال�سكنية و�أ�سعارها.
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توطين الصناعة ّ
يوفر مليون وظيفة
ويضخ  105باليين ريال في الناتج المحلي
أظهرت نتائج المرحلة األول��ى من مشروع «استراتيجية التوطين في
المملكة» ،أن استحداث برنامج لتوطين الصناعة في المملكة من شأنه
أن يخلق فرص عمل جديدة بما يقارب مليون وظيفة ،ويسهم في ضخ 105
باليين ريال ( 28بليون دوالر) في الناتج المحلي اإلجمالي.
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و�أك��د رئي�س جمل�س �إدارة غرفة ال�شرقية عبدالرحمن الرا�شد
(حيث تنفذ الغرفة امل�شروع)� ،أن فوائد برنامج التوطني يف
اململكة ميكن �أن تكون �أو�سع نطاق ًا ،لت�سهم ب�شكل كبري يف حتقيق
�أه���داف تنويع الهيكل االقت�صادي ،و�إي��ج��اد املزيد من فر�ص
العمل ،وت�سهيل نقل التكنولوجيا واملعرفة� ،إ�ضافة �إل��ى تطوير
املهارات املحلية.
وك�شفت املرحلة الأول��ى من الدرا�سة� ،أن قيمة الإنفاق احلايل
واملتوقع للقطاعات اال�سرتاتيجية واحلكومية بلغت نحو 300
بليون ريال ،مل يتخط املحتوى املحلي منه �سوى  22يف املئة �أي
نحو  60بليون ريال فقط ،يف حني �أن اململكة  -وعلى غرار دول
�أخرى تطبق �سيا�سات التوطني مثل م�صر ( 50يف املئة) وماليزيا
( 70يف املئة) والربازيل ( 80يف املئة)  -ت�ستطيع حتقيق ن�سبة

 55يف املئة تقريب ًا من املحتوى املحلي ،وبقيمة  165بليون ريال،
وميكنها بذلك �إ�ضافة  105باليني ريال ،ما �سي�سهم يف خلق ما
يقارب مليون فر�صة عمل جديدة ،و�أكدت �أن زيادة الناجت املحلي
الإجمايل وزي��ادة فر�ص العمل اجلديدة هما من �أب��رز الفوائد
الكثرية التي ترتافق مع جناح مبادرة تطوير املحتوى املحلي.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن عمليات ال�شراء وا�سعة النطاق التي جتريها
ال�شركات اال�سرتاتيجية يف اململكة ،ميكن �أن ت�سهم ب�شكل كبري
يف تنمية ال�صناعات الوطنية ،وخلق مزيد من فر�ص العمل �أمام
ال�شباب ال�سعودي� ،إذ �إن �أنظمة امل�شرتيات ،والربامج التعليمية
املوجهة �إلى املن�ش�آت
والتدريب ّية ،وا�سرتاتيجيات التعاقد ،والدعم ّ
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،و�شروط تقومي امل ّوردين ،واملعايري
الفنية ،ومعايري تقومي املناق�صات ،و�شروط العقود ،وغريها،
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كلها �أدوات و�سيا�سات ميكن �صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء
القدرة التناف�س ّية املحل ّية ،من خالل ت�شجيع اال�ستثمارات ،ونقل
التكنولوجيا ،وتنمية املهارات.
وذكر الرا�شد �أن فر�ضيات الدرا�سة جاءت بنا ًء على توقعات تفيد
باعتزام اململكة خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة �شراء �سلع وخدمات
بباليني الرياالت �سيتم ا�ستثمارها يف ا�ستك�شاف النفط ،والغاز
وامل���وارد املعدنية وتطوير م�صادرها ،و�ستقوم خ�لال الفرتة
اجلارية ،ال�شركات العامة واخلا�صة واجلهات الر�سمية املعنية
بق�ضايا التنمية ب�شراء �سلع وخ��دم��ات ،يف مقابل امل��زي��د من
باليني الرياالت لإن�شاء البنية التحتية الالزمة التي تل ّبي حاجات
قطاعات (املياه ،والكهرباء ،واملباين ،واملوا�صالت) من جهة،
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و�شراء ما يلزم من املعدات واملك ّونات امل�ص ّنعة من جهة �أخرى،
وبالتايل �سيتحدد  -بناء على هذا كله  -حجم الإنفاق الذي
�سيوجه �إلى عقود امل ّوردين واملقاولني ال�سعوديني ،ويت�ضح �إلى �أي
مدى �سي�ستفيد االقت�صاد ال�سعودي من هذا احلجم الكبري من
الإنفاق .و�أ�شار رئي�س غرفة ال�شرقية �إلى �أن ا�سرتاتيجية التوطني
التي تبنتها الغرفة تعد م�شروع ًا وطني ًا كبري ًا وغري م�سبوق ،بتنفيذ
من �شركة اك�سنت�شر ،وقامت بتنفيذ ا�سرتاتيجية توطني ال�صناعة
يف العديد من الدول مثل الربازيل والرنوج ،وحققت جناح ًا الفت ًا،
م�شري ًا �إلى �أن الهدف الرئي�سي منها هو توطني اخلدمات املرتبطة
بالقطاع ال�صناعي ،واال�ستفادة املثلى من امليزات الن�سبية من
موارد البرتول والغاز والقطاعات اال�سرتاتيجية الأخرى.

و�أكد الرا�شد �أن �إمتام درا�سة القيمة امل�ضافة يف قطاع البرتول
وال��غ��از وال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات وامل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء والتحلية ،وهي
القطاعات اال�سرتاتيجية �أم��ر يف غاية الأهمية� ،إذ مت حتديد
�أ�سماء �أهم الالعبني يف هذا ال�صدد ،و�أبدت تلك اجلهات تعاون ًا
جيد ًا� ،إذ �إن �إجن��از هذا امل�شروع جرى بالتن�سيق معها ،وهي
�شركات (�أرامكو ال�سعودية� ،سابك ،معادن)� ،إ�ضافة �إلى ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،والهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وامل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه .و�أ�ضاف« :نتوقع �أن نقود مع ًا عملية التوطني».
و�أ���ض��اف الرا�شد« :بيئة اال�ستثمار يف اململكة واملعتمدة على
قطاعات �صناعية كبرية ،واالرتفاع املتو ّقع يف الإنفاق اال�ستثماري،
واملعرفة احلالية ب�أهمية التوطني ،والرتكيبة ال�سكانية املعتمدة

والتوجه احلايل نحو برامج اخل�صخ�صة ،جميعها
على ال�شباب،
ّ
عوامل تدعم جناح برنامج التوطني يف اململكة».
ولفت �إل��ى �أن ال��ه��دف الرئي�سي للمرحلة الأول���ى م��ن م�شروع
ا�سرتاتيجية ال��ت��وط�ين يتمثل يف ال��ت��وا���ص��ل م��ع ك��ل الأط���راف
اال�سرتاتيجيني ذات ال�صلة ،والتن�سيق املبا�شر مع ال��وزارات
املعنية ،ولهذا مت عقد اجتماعات عدة ملناق�شة النتائج والتو�صيات
املرتبطة باال�سرتاتيجية املقرتحة لربنامج التوطني م��ع كل
من وزراء املال ّية ،والعمل ،والتخطيط واالقت�صاد ،والتجارة
وال�صناعة ،والإدارة العليا يف �صندوق التنمية ال�صناع ّية ،ورئي�س
الربنامج الوطني لتطوير التج ّمعات ال�صناع ّية»� ،إذ حظي م�شروع
هذه اال�سرتاتيجية بدعمهم الكبري مل�شروع التوطني.
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البنزين في السعودية األرخص
بين دول الخليج
احتلت السعودية المرتبة األولى خليجي ًا كأرخص الدول الخليجية من
حيث أسعار الوقود االستهالكية ،حيث بلغ سعر الليتر فيها  16سنت ًا
أمريكي ًا ،وفق ًا ألرقام وبيانات جمعها الموقع اإللكتروني «ذيس إز موني»
المتخصص بالمال.
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ويف هذا ال�ش�أن ،احتلت الكويت املرتبة الثامنة يف العامل ،حيث بلغ �سعر
الليرت يف الكويت � 0.27سنت� ،أي �أن التكلفة ال�شهرية ت�ساوي  32.40دوالر
�أمريكي ،وفق ًا ل�صحيفة «القب�س» الكويتية.
هذا ،وجاءت فنزويال يف املرتبة الأولى ك�أرخ�ص الدول يف �أ�سعار البنزين
وتكلفة تعبئة ال�سيارة ،وهيمنت دول ال�شرق الأو�سط على قائمة �أرخ�ص الدول
يف �أ�سعار البرتول ،نظر ًا �إلى غناها بالنفط وارتفاع الأجور لديها �أي�ض ًا.
واحتلت قطر املركز الأول من حيث متو�سط ما ينفقه الفرد على البرتول
اخلايل من الر�صا�ص من جمموع �أجره ،وبلغ  ،%0.4وي�أتي ال�سعودي يف املركز
الثاين بن�سبة  ،%0.98والكويتي بن�سبة  ،%1.2والبحريني مبعدل .%1.81
وينفق املواطن الإيران  %6.53من دخله على البنزين ،واجلزائري
 %11.85من دخله ،والليبي .%3.32

وبالن�سبة لأ�سعار ليرت البنزين فبلغت يف �إيران � 0.33سنت ،واجلزائر
� 0.27سنت ،وتركمان�ستان � 27سنت ًا ،وليبيا � 24سنت ًا ،والبحرين � 24سنت ًا،
وقطر � 19سنت ًا ،وال�سعودية � 16سنت ًا ،وفنزويال � 13سنت ًا.
على النقي�ض من ذلك ،وجد التقرير الذي �أعده املوقع الربيطاين �أن
الرنويجي يدفع �أعلى الأ�سعار لقاء ح�صوله على البنزين� ،إذ ينفق %7.4
من �أجره على البنزين ،وي�أتي الرتكي ثاني ًا ،والهولندي ثالث ًا ،والإيطايل
رابع ًا ،واليوناين خام�س ًا ،والدمناركي �ساد�س ًا ،والربيطاين �سابع ًا،
وال�سويدي ثامن ًا ،والإريرتي تا�سع ًا ،والبلجيكي عا�شر ًا.
جدير بالذكر �أن التقرير يقارن �أ�سعار البرتول �إلى الأجور يف كل دولة،
ووجد �أن �أ�صحاب ال�سيارات يف بريطانيا يعانون �أحد �أكرث التكاليف
الباهظة عندما يتعلق الأمر بتعبئة �سياراتهم بالبنزين.
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فاتورة السياحة للسعوديين
تقدر بنحو  36مليار ريال
قدر مختصون في القطاع السياحي فاتورة السياحة السنوية للسعوديين،
بنحو  36مليار ريال « 9.6مليار دوالر» ،منها نحو  80بالمئة لسياحة الخارج،
ونحو  20 – 18بالمئة لمصلحة سياحة الداخل ،مشيرين إلى أنه رغم تلك
الفاتورة الضخمة التي يضخها السياح لمصلحة السياحة في الداخل ،إال أن
العوائد االستثمارية للعاملين في القطاع تتراوح بين  7 5-في المائة.
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يذكر �أن نحو  60باملئة من ال�سعوديني الذين يف�ضلون ال�سياحة
اخلارجية جعلوا من دبي وتركيا وجهة �أ�سا�سية لهم امتدادا
ملا كان احلال عليه قبل دخول �شهر رم�ضان ،مفيدين �أنه على
الرغم من انخفا�ض اليورو ب�شكل عام مقابل ال��دوالر حتى
و�إن �سجل حت�سن ًا ب�سيط ًا� ،إال �أن��ه مل يلحظ ن�سبة ارتفاع يف
احلجوزات على دول اليورو خالل فرتة العيد.
وقال ماجد احلكري نائب رئي�س اللجنة الوطنية لل�سياحة يف
جمل�س الغرف ال�سعودية« ،موا�سم الأعياد تعد من املوا�سم
الرئي�سة للم�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي ،خا�صة للعاملني يف
جدة واملنطقة ال�شرقية» ،م�شري ًا �إلى �أن الإقبال على ال�سياحة
يف مو�سم عيد الفطر ال يقت�صر على الداخل فقط ،بل �إنه
ي�شمل بع�ض البلدان الأخرى ،وهو الأمر الذي يتحكم فيه ذوق
ال�سائح ونوع ال�سياحة التي يرغب فيها.
و�أ�شار احلكري� ،إلى �أن من �أبرز املعوقات التي تواجه امل�ستثمرين
يف القطاع ال�سياحي ،برامج التمويل والتي هي يف حاجة �إلى �أن
يوجد لها �صندوق للدعم كما هو احلال يف القطاع ال�صناعي

�أو العقاري �أو الزراعي ،وذلك �إ�ضافة �إلى �أن تكلفة اخلدمات
املفرو�ضة على امل�ستثمرين يف القطاع ت�أتي باهظة ولي�ست
مدعومة وخمف�ضة كما هو واقع العمل يف قطاعات �أخرى.
ويرى �إبراهيم الرا�شد ،ع�ضو اللجنة الوطنية لل�سياحة مبجل�س
الغرف ال�سعودية� ،أن دبي ت�صدرت الوجهات ال�سياحية خالل
عيد الفطر اجل��اري ،والتي تلتها تركيا ومن ثم ماليزيا التي
�ساعدت فرتة الإجازة وطولها لل�سفر �إليها ،الفت ًا �إلى �أن على
م�ستوى ال�سياحة الداخلية ،ت�صدرت جدة ن�سبة احلجوزات
خا�صة على الواجهات البحرية ،والتي تلتها يف ن�سبة احلجوزات
�أي�ض ًا مدن تتميز ب�شواطئها كاملنطقة ال�شرقية وينبع.
وق��در الرا�شد ،حجم ما ينفقه ال�سعوديون على ال�سياحة
بنحو  36مليار ريال ،منها نحو  20 – 18باملئة على ال�سياحة
الداخلية ،و�أم��ا الن�سبة املتبقية فهي من ن�صيب ال�سياحة
اخلارجية ابتداء من تذكرة الطريان ،نافي ًا �أن تكون الأ�سعار
املفرو�ضة على اخل��دم��ات يف امل��راف��ق ال�سياحية الداخلية
مبالغ ًا فيها.
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نظرة األنظمة

لدور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز
الثقة بالبيانات المالية
36

الباحث� :سعيد بن جميل �سلمي املرزوقي الندوي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل في تحديد دور مراجع الحسابات الخارجي
في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة لمصلحة الزكاة لتجنب التهرب الضريبي
بالمملكة العربية السعودية ،وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج.
�أوال :نظرة النظام ال��ع��ام يف الإ���س�لام ل��دور مراجع
احل�سابات اخلارجي:
حيث �إن م�سئولية املراجع من منظور �شرعي هي م�سئولية ديانة
من وجه تدور بني احلل واحلرمة والثواب والعقاب ،وهي م�سئولية
�أداء وحتمل وق�ضاء يتحمل م�سئولية التق�صري يف �أدائها والتفريط
يف القيام بها على الوجه املطلوب مبقت�ضى العقد وح�سب �أعراف
املهنة ومعايريها ،أ�م��ام كل من يعتمد على بياناته �سواء كان
الطرف املتعاقد معه �أو املتعامل مع املن�ش�أة �أو املتعامل يف �أ�سهمها
اعتمادًا على بياناته �أو اجلهات احلكومية ومنها م�صلحة الزكاة
والدخل ،فيما يتعلق مبهنته (الأطرم١٤٣٠ ،هـ).
«واملبادئ والقواعد الأخالقية لي�ست ابتكا ًرا جديدً ا بل قد �سبق
الإ�سالم يف تقعيد تلك املبادئ وت�أ�صيلها منذ ظهور هذا الدين
احلنيف ،فمبادئ ال�شهادة ال�صادقة واجتناب �شهادة ال��زور،
وعدم كتمان احلق واال�ستقامة وال�صدق والأمانة والتم�سك باحلق
والعدل والتحكم يف الأه��واء وعدم اخليانة ،والإخال�ص يف �أداء
العمل تعد من مكارم الأخالق التي جاء الإ�سالم ليتمها .الأمانة
واال�ستقامة هما من مكونات ال�شخ�صية الإ�سالمية ،وهما من
اخل�صائ�ص الأ�سا�سية املميزة للعمل املهني ،وهما � ً
أي�ضا من
اخل�صائ�ص التي ي�ستقى منها املجتمع ثقته يف املهنة ،وتقت�ضي
الأمانة من مراجع احل�سابات اخلارجي �أن يكون نزي ًها �صاد ًقا»
(املعتاز١٤٢٩ ،هـ.)٢٥٧-٢٥٦ ،
ويف هذه املعاين وردت �آيات كثرية يف القر�آن الكرمي كا�آلتي:
•حيث جاء يف معنى ال�شهادة ال�صادقة :قول اهلل تعالىَ } :و إ� َذا
اعد ُلوا َو َل ْو َكانَ َذا ُق ْر َبى َوب َع ْهد هَّ
الل أ� ْو ُفوا ذل ُك ْم
ُق ْل ُت ْم َف ْ
َو�صَّ ُاكم به َل َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ {�(،سورة �ألنعام،الآية .)١٢٥
ا�س َت ِق ْم
•وجاء يف احلث على اال�ستقامة :قو ل اهلل تعالىَ } :ف ْ
اب َم َع َك {�( ،سورة هود ،الآي��ة .)١١٢
َك َما �أُ ِم� ْ�ر َت َو َم� ْ�ن َت َ
وقوله تعالىَ } :و�أو ُف��وا بال َع ْهد �إنَّ ال َع َهد كانَ َم ْ�س ُ ؤ�و ًال{،
(�سورة ا�إل�سراء ،الآية .)٤٣
•وجاء يف حتكيم يف الأهواء وعدم املحاباة �أو التكلف وحتميل
الأ�شياء ماال حتتمل :قول اهلل تعالى} :فال تتبعوا الهوى �أن
تعدلوا و�إن تلووا �أو تعر�ضوا ف�إن اهلل كان مبا تعملو ن
ريا{�( ،سورة الن�ساء ،الآية .)١٣٥
خب ً
•وج��اء يف التحذير من خيانة الأم��ان��ة :قو ل اهلل تعالى} :يا
�أيها الذين �آمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا
�أماناتكم{�(،سورة ا�ألنفال ،الآية .)٢٧

•وج��اء يف معنى ال�صدق :قول اهلل تعالى} :يا �أيها الذين
�آم��ن��وا ات��ق��وا اهلل و ك��ون��وا م��ع ال�صادقني{��( ،س��ورة
التوبة،الآية .)١١٩
•وجاء يف عدم كتمان احلق �أو ال�سكوت عليه :قول اهلل تعالى:
}و ال تكتموا ال�شهادة ومن يكتمها ف�إنه �آثم قلبه
واهلل مبا تعملون عليم{�( ،سورة البقرة ،ا�آلية )٢٨٣
ثان ًيا :نظرة نظام ال�شركات ل��دور مراجع احل�سابات
اخلارجي (وزارة املالية ،نظام ال�شركات:)١٤٠٣ ،
ال يجوز ملراجع احل�سابات يف املادة (� )١٣٣أن يذيع �إلى امل�ساهمني
يف اجلمعية العامة �أو �إلى الغري ما وقف عليه من �أ�سرار ال�شركة
ب�سبب قيامه بعمله و�إال وج��ب تغيريه ف�ض ًال عن م�ساءلته عن
التعوي�ض .هذا وي�س�أل مراجع احل�سابات عن تعوي�ض ال�ضرر الذي
ي�صيب ال�شركة وامل�ساهمني �أو الغري ب�سبب الأخطاء التي تقع منه
يف �أداء عمله .و�إذا تعدد املراجعون امل�شرتكون يف اخلط�أ كانوا
م�سئولني بالت�ضامن.
كما جاء باملادة ( )٢٢٩يف الفقرة ( )٦ما يلي « :مع عدم الإخالل
مبا تق�ضيه �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛ يعاقب باحلب�س مدة ال تقل
عن ثالثة �شهور وال تتجاوز �سنة بغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف
ريال �سعودي وال تتجاوز ع�شرين �ألف ريال �سعودي �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مراقب ح�سابات (مراجع
احل�سابات اخلارجي) �أو م�صف ذكر عمدًا بيانات كاذبة يف امليزانية
�أو يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر �أو فيما بعد من تقارير لل�شركاء �أو
اجلمعية العامة �أو �أغفل ت�ضمني هذه التقارير وقائع جوهرية بق�صد
�إخفاء املركز املايل لل�شركة عن ال�شركاء �أو عن غريهم».
ثال ًثا :نظرة نظام املحا�سبني القانونيني ل��دور مراجع
احل�سابات اخلارجي:
يجب على املحا�سب القانوين (م��راج��ع احل�سابات اخلارجي)
طب ًقا لن�ص املادة ( )١٠من نظام املحا�سبني القانونيني ال�صادر
باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م ١٢/وتاريخ ١412/٥/ 13هـ التقيد
ب�سلوك و�آداب املهنة ،وكذلك مبعايري املحا�سبة واملراجعة واملعايري
الفنية التي ت�صدرها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،كما
يجب التقيد بالواجبات املحددة مبوجب الأنظمة ،وي�س�أل املحا�سب
القانوين (مراجع احل�سابات اخلارجي) ،وكما جاء باملادة ()١٥
عن تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب العميل �أو الغري ب�سبب الأخطاء
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رسائل علمية
الواقعة منه يف �أداء عمله وتكون امل�سئولية ت�ضامنية بالن�سبة
لل�شركاء يف �شركات املحا�سبة.
كما ن�صت املادة ( )٢٨من نظام املحا�سبني القانونيني ،تطبق على
من يخالف �أحكام هذا النظام �إحدى العقوبات التالية:
•اللوم ،الإنذار ،الإيقاف عن ممار�سة مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر.
•�شطب قيد املخالف من �سجل املحا�سبني القانونيني مع ن�شر
القرار ال�صادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة ال�شطب على نفقة
املخالف بواحدة �أو �أكرث من ال�صحف املحلية.
ون�صت امل��ادة ( )٢٩من نظام املحا�سبني القانونيني أ�ن��ه « مع
مراعاة ما تق�ضي به الأنظمة ،يتولى التحقيق يف خمالفات �أحكام
رئي�سا
هذا النظام جلنة ي�شكلها وزير التجارة من وكيل التجارة ً
وم�ست�شار قانوين �سعودي و�أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة ،ف�إن
ر�أت هذه اللجنة �أن املخالفة ت�شكل جرمية فتقوم ب�إحالتها �إلى
اجلهة املخت�صة ،وبعد احلكم فيها تنظر اللجنة امل�شار �إليها يف
املخالفة من الناحية امل�سلكية ولها �إيقاع �إحدى العقوبات التالية:
اللوم ،الإنذار ،الإيقاف عن ممار�سة املهنة مدة ال تزيد على �ستة
�أ�شهر ،وللمخالف حق التظلم من القرار ال�صادر ب�إحدى العقوبات
ال�سابقة �إلى ديوان املظامل».
وي��رى الباحث بعدم تنا�سب العقوبات على مراجع احل�سابات
اخلارجي (املحا�سب القانوين) يف حال �أن خمالفته ت�شكل جرمية
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لعظم اخل�سائر التي �سوف ترتتب على حقوق املالك ،وامل�ساهمني
وخا�صة يف �شركات امل�ساهمة ملا لها من م�سا�س باالقت�صاد الوطني
للدولة ،مما ينبغي الأخذ يف االعتبار �أن ال�سبب الرئي�س النهيار
�شركة �إنرون للطاقة يف �أمريكا كان �سببه �إهمال وتالعب مكتب
�آرثر �أندر�سن (حما�سبون ومراجعون قانونيون) ،وعدم تقيدهم
بقواعد �سلوك و�آداب مهنة املراجعة .مما ينبغي النظر بتعديل
العقوبات ،بعقوبات مالئمة ورادعة ت�ؤخذ يف االعتبار قبل التفكري
�أو ال�ت�ه��اون ب��ال��وق��وع يف مثل ه��ذه املخالفات م��ن قبل مراجعي
احل�سابات اخلارجيني (املحا�سبني القانونيني).
راب ًعا :نظرة قواعد �سلوك و�آداب املهنة لدور مراجع
احل�سابات اخلارجي:
ت�شمل قواعد �سلوك و�آداب املهنة جمموعة من املقايي�س التي ميكن
�أن ت�ستخدم يف تقييم ال�سلوك املهني .وهي غال ًبا ما تقدم مبادئ
للقيم الأخالقية وقواعد لل�صفات ال�سلوكية والتي يتعني على مراجع
احل�سابات اخلارجي (املحا�سب القانوين) التحلي بها خالل قيامه
مبمار�سة �أن�شطته املهنية وخالل تعامله مع الغري من زمالء املهنة
والعمالء وغريهم .ويعد وجود مثل تلك القواعد ب�شكل ملزم� ،أم ًرا
�ضرور ًيا ،لي�س فقط لالرتقاء مب�ستوى املهنة و�أداء �أع�ضائها ولكن
� ً
أي�ضا الكت�ساب ثقة جمموعة الأطراف امل�ستفيدة واملجتمع ب�صفة

عامة (العنقري١٤٢٨ ،هـ).
وت�ضمنت قواعد �سلوك و�آداب املهنة �سبعة ع�شر قاعدة تعك�س
ال�صفات ال�سلوكية التي يتعني على �أع�ضاء املهنة يف اململكة
العربية ال�سعودية التحلي بها ،وهي (الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني ،معايري املراجعة١٤٢٨ ،هـ):
ً
 - ١اال�ستقالل� :أن يكون الع�ضو م�ستقال عند �أدائ��ه خلدماته
املهنية طب ًقا للأنظمة واللوائح واملعايري والقواعد املهنية ال�صادرة
من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
 - ٢الأمانة واال�ستقامة� :أن يت�صف الع�ضو بالعدل والنزاهة والعفة
وال�صدق واملو�ضوعية و�أن يتجرد من امل�صالح ال�شخ�صية و �أال يخ�ضع
حكمه لآراء الآخرين و الأ يتعمد الإف�صاح عن املعلومات بغري حقيقتها.
 - ٣االل�ت��زام باملعايري :الع�ضو ال��ذي ميار�س خدمات املراجعة �أو
املحا�سبة �أو اال�ست�شارات �أو الزكاة وال�ضريبة �أو �أي خدمات �أخرى
يجب �أن يلتزم مبعايري املهنة وعليه تربير �أي انحراف عن تلك املعايري.
 - ٤امل�ع��اي�ير ال�ع��ام��ة :يجب االل �ت��زام باملعايري ال�ع��ام��ة املهنية
وتف�سرياتها والتي ت�صدر من اجلهة امل�سئولة عن تنظيم املهنة.
 - ٥معايري املحا�سبة :عند قيام املراجع ب�إبداء ر�أيه حول القوائم
املالية ملن�ش�أة حمددة �أن يحدد مدى التزام تلك املن�ش�أة مبعايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف إ�ع��داد القوائم املالية مع تربير �أي
انحراف و�إي�ضاح �آثاره �إن كانت جوهرية.
 - ٦خدمات الزكاة وال�ضريبة :يف حالة الإع��داد �أو امل�شاركة يف
�إع��داد �إق��رار الزكاة �أو ال�ضريبة لأح��د العمالء �أن يتخذ كافة
الإجراءات للت�أكد من م�صداقية ذلك الإقرار وحمتوياته يف �ضوء
الأنظمة واللوائح مل�صلحة الزكاة والدخل.
� - ٧إقران ا�سم الع�ضو بالقوائم املالية :يف حال �إرفاق تقرير مع �أي
قوائم مالية البد من اقرتان ا�سم املراجع وتو�ضيح نوع
اخلدمة التي قام بها وم�سئوليته عنها.
 - ٨ال�سرية :ال يجوز للع�ضو �إف�شاء املعلومات التي تو�صل �إليها من
خالل عمله املهني �أو ا�ستخدامها ملنفعته اخلا�صة.
 - ٩الأتعاب :يجب �أن تكون الأتعاب متنا�سبة مع الوقت واجلهد
املبذولني مقابل اخلدمات التي يقدمها املراجع ،كما يجب على
املراجع �أن ال يقبل تعليق قيمة الأتعاب ب�شرط الو�صول �إلى قرار
�أو نتيجة معينة.
 - ١٠املناف�سة على الأتعاب :ال يجوز للمراجع �أن يفاو�ض العمالء
بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر للح�صول على عمل يقوم به زميل
�آخر� ،إال �أنه من حق املراجع �أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك.
 - ١١االت�صال باملراجع ال�سابق :على املراجع الذي يطلب منه
�أحد العمالء مراجعة ح�ساباته �أن ي�ستف�سر من زميله (املراجع
ال�سابق)عما �إذا كانت لديه �أية اعرتا�ضات مهنية حتول دون قبوله
عملية املراجعة.
 - ١٢ال�سلوك احل�سن :على املراجع �أن يتجنب الأعمال التي ت�سئ
ل�سمعته و�سمعة املهنة وعالقته بزمالئه يف املهنة.
 - ١٣احل�صول على العمل املهني :ال يجوز للمراجع احل�صول على

عمل مهني بطريقة كاذبة �أو م�ضللة �أو خادعة كان ذلك بالإعالن
�أو ب�أي �شكل �آخر عن طريق الإحلاح �أو امل�ضايقة �أو الإكراه.
 - ١٤العموالت و�أتعاب الإحالة :يحظر على املراجع دفع عموالت
مقابل احل�صول على عمالئه �أو قبول هدايا له �أو لأحد معاونيه.
 - ١٥ا�سم املكتب ون�شاطه :ال يجوز للمراجع ممار�سة مهنة
املحا�سبة واملراجعة �إال يف ظل �أحكام نظاما املحا�سبني القانونيني
والئحته التنفيذية وما ي�صدر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني من معايري وقواعد مهنية .وال يجوز للمراجع العمل
حتت ا�سم �شركة يكون ا�سمها غري معتمد من اجلهة املخت�صة� ،أو
ي�شري �إلى التخ�ص�ص� ،أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع ال�شركة.
� - ١٦أموال العمالء :يجب على املراجع ا�ستخدام �أموال عمالئه
ل�غ��را���ض امل�ح��ددة فقط ،م��ع قيامه
التي يف عهدته اخلا�صة ل� أ
بف�صلها عن �أمواله اخلا�صة و�أموال مكتبه و�أن يكون م�ستعدً ا يل
م�ساءلة بهذا اخل�صو�ص يف �أي وقت.
 - ١٧مزاولة الأعمال الأخرى :ملراجع احل�سابات اخلارجي احلق
يف مزاولة الأعمال املهنية املكملة ملهنة املحا�سبة واملراجعة مثل
تقدمي اال�ست�شارات املالية والإدارية� ،شريطة �أال يجمع املراجع بني
هذه الأعمال وعملية املراجعة لعميل معني يف وقت معني.
وينوه الباحث بعد اال�ستعرا�ض ال�سريع لقواعد �سلوك و�آداب مهنة
املراجعة لدور مراجع احل�سابات اخلارجي ،ملا يقت�ضي ذلك من
ارتباط وثيق يف معرفة مقومات و�ضوابط الأداء املهني ال�سليم
ملراجع احل�سابات اخل��ارج��ي يف تعزيز الثقة بالبيانات املالية
واخل��دم��ات ال�ضريبية املقدمة مل�صلحة الزكاة والدخل لتجنب
التهرب ال�ضريبي ،والذي �سوف يتم التعر�ض له يف املبحث الثالث
من هذا الف�صل الثاين للبحث.
خام�سا :نظرة النظام ال�ضريبي لدور مراجع احل�سابات
ً
اخلارجي:
ح�سب ما تق�ضي به امل��ادة ( )٧٨من نظام �ضريبة الدخل ومبا ال
يتعار�ض مع نظام املحا�سبني القانونيني للم�صلحة (م�صلحة الزكاة
والدخل) احلق يف مالحقة �أي حما�سب قانوين ق�ضائ ًيا يثبت �أنه قدم
�أو �شهد على �صحة بيانات غري �صحيحة ،ومبا ي�شكل انتها ًكا للمبادئ
املحا�سبية املتعارف عليها بق�صد م�ساعدة املكلف على التهرب من
كل �أو جزء من ال�ضريبة (نظام �ضريبة الدخل٢٠٠٤ ،م).
وق�ضت الفقرة (هـ) من امل��ادة ( )٦٠من النظام والفقرة ()٦
من امل��ادة ( )٥٧من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل
«�أنه بالن�سبة للمكلف الذي يتجاوز دخله اخلا�ضع لل�ضريبة قبل
ح�سم امل�صاريف ( )١مليون ريال �سعودي يجب �أن ي�شهد حما�سب
قانوين (مراجع ح�سابات خارجي) مرخ�ص له مبزاولة املهنة
خ�صو�صا �أن
باململكة ب�صحة الإق��رار وما ت�ضمنه من معلومات
ً
معلومات الإقرار م�ستخرجة من دفاتر و�سجالت املكلف ومطابقة
لها ،و�أن الإقرار �أعد وفقا ملعايري ومتطلبات و�أحكام نظام �ضريبة
الدخل يف اململكة».
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محطات

توزيع الحقوق الضريبية
بين دولتي االتفاقية

ح�سني عبدالرحيم ال�شيخ
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.
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تهدف اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي �إلى حتقيق توازن بني
ال�ضريبة على �أ�سا�س امل�صدر وال�ضريبة على �أ�سا�س الإقامة.
مُوتنح بع�ض احلقوق ال�ضريبية �إلى دولة امل�صدر على �أن ال تفر�ض
دولة الإقامة �ضريبة على ذات الدخل ويتم ذلك بوا�سطة �أ�سلوبني،
�إما مبنح ائتمان /خ�صم �ضريبي عن ال�ضريبة امل�سددة يف بلد
امل�صدر �أو �إعفاء الدخل املعني من ال�ضريبة.
يتم توزيع احلقوق ال�ضريبية بني دولتي االتفاقية كالآتي:
�أرباح الأعمال  -املادة ()7
تق�ضي هذه امل��ادة ب�شكل عام ب�أن الدخل املتحقق ملقيم يف دولة
متعاقدة من الدولة املتعاقدة ا ألخ��رى يخ�ضع لل�ضريبة فقط يف
الدولة املتعاقدة الأولى ما مل يتم تنفيذ الأعمال يف الدولة املتعاقدة
الأخرى من خالل من�ش�أة دائمة فيها يجوز عندئذ للدولة املتعاقدة
الأخ��رى فر�ض �ضريبة على �أرب��اح الأعمال تلك لكن فقط على
�أرباح الأعمال التي تعزى للمن�ش�أة الدائمة.
الدخل من املمتلكات غري املنقولة – املادة ()6
املبد أ� العام لهذه املادة هو �أن الدولة املتعاقدة لها الأولوية يف فر�ض
ال�ضريبة على الدخل املتحقق من ممتلكات غري منقولة تقع فيها
ملقيم يف الدولة املتعاقدة ا ألخ��رى .وال�سبب يف ذلك هو العالقة
االقت�صادية الوثيقة بني م�صدر مثل هذا الدخل والدولة التي تقع
فيها املمتلكات غري املنقولة.

يجوز �أي�ض ًا لدولة الإقامة فر�ض �ضريبة على ذلك الدخل لكن
عليها وفق ًا للمادة (� )23أن متنح �إعفا ًء لتجنب االزدواج ال�ضريبي
على ذلك الدخل.
الدخل من النقل اجلوي والبحري – املادة ()8
ب�شكل عام حتتفظ الدولة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي
لن�شاط النقل اجلوي والبحري الدويل بحق ال�ضريبة احل�صري
على الدخل الناجت من ذلك الن�شاط .ي�شمل ذلك الدخل املتحقق
من اخلطوط اجلوية و�شركات ال�شحن من النقل الدويل.
�أرباح الأ�سهم – املادة ()10
تتعامل هذه املادة مع ال�ضرائب على �أرباح الأ�سهم التي تدفعها
�شركة مقيمة يف دول��ة متعاقدة إ�ل��ى مقيم يف ال��دول��ة املتعاقدة
الأخرى .جتيز املادة فر�ض �ضريبة كاملة يف دولة �إقامة امل�ستفيد
و�ضريبة مقيدة يف دولة امل�صدر.
تتعامل امل��ادة مع االزدواج ال�ضريبي املحتمل ب�إعطاء دولة م�صدر
الدخل حق م�سبق حمدود لفر�ض �ضريبة على �أرباح الأ�سهم .ويتم
التعبري عن هذه املحدودية كن�سبة من �إجمايل دخل �أرباح الأ�سهم.
بينما تتمتع دول��ة �إق��ام��ة امل�ستفيد بحق غري حم��دود لفر�ض
�ضريبة على الدخل على �أن متنح ائتمان عن ال�ضريبة املدفوعة
يف دولة امل�صدر.
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محطات
الفوائد – املادة ()1
تتعامل هذه امل��ادة مع ال�ضرائب على الفوائد املدفوعة من قبل
�شخ�ص مقيم يف دول��ة متعاقدة إ�ل��ى مقيم يف الدولة املتعاقدة
الأخرى .جتيز املادة فر�ض �ضريبة كاملة يف دولة �إقامة امل�ستفيد
و�ضريبة مقيدة يف دولة امل�صدر.
تنطبق حمدودية احلق ال�ضريبي يف دول��ة امل�صدر فقط عندما
يكون املالك املنتفع من الفوائد مقيم ًا يف الدولة املتعاقدة الأخرى.
�إذا مل يكن املالك املنتفع مقيم ًا يف الدولة التي يتم دفع الفوائد لها
ال تنطبق حمدودية احلق ال�ضريبي يف دولة امل�صدر.
الإتاوات – املادة ()12
تتعامل هذه امل��ادة مع ال�ضرائب على ا إلت��اوة املدفوعة من قبل
�شخ�ص مقيم يف دول��ة متعاقدة إ�ل��ى مقيم يف الدولة املتعاقدة
الأخرى.
منوذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يعطي حق ال�ضريبة
احل�صري على الإت��اوة إ�ل��ى دول��ة الإق��ام��ة ،بينما من��وذج منظمة
الأمم املتحدة يعطي حق �ضريبي كامل لدولة الإقامة وحق �ضريبي
حمدود لدولة امل�صدر على �أن متنح دولة الإقامة ائتمان �ضريبي
عن ال�ضريبة امل�سددة يف دولة امل�صدر.
الأرباح الر�أ�سمالية – املادة ()13
جتيز مادة الأرباح الر�أ�سمالية لدولة امل�صدر فر�ض �ضريبة على
الأرباح الر�أ�سمالية املتحققة من الت�صرف باملمتلكات غري املنقولة
مثل الأر�ض ومبا فيه الزراعة وا�ستغالل الغابات .وقد تفر�ض دولة
الإقامة �ضريبة على الأرباح الر�أ�سمالية.
عبارة «الت�صرف» باملمتلكات غري املنقولة ت�شمل البيع �أو اال�ستبدال
�أو الإهداء �أو انتقال امللكية عند الوفاة.
�أما فيما يتعلق باملمتلكات املنقولة تعطي هذه املادة احلق احل�صري
يف ال�ضريبة على االرباح الر�أ�سمالية منها لدولة الإقامة.
اخلدمات ال�شخ�صية امل�ستقلة – املادة ()14
(مت إ�ل�غ��اء ه��ذه امل��ادة م��ن من��وذج منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية يف � 29إبريل 2000م).
تتعامل هذه املادة مع اخلدمات املهنية وامل�ستقلة من غري اخلدمات
املقدمة من قبل امل�ستخدمني .ب�شكل ع��ام ،يخ�ضع الدخل من
اخلدمات ال�شخ�صية امل�ستقلة لل�ضريبة يف دولة �إقامة املكلف .لكن
�إذا كان الدخل يعزى �إلى مركز ثابت يحتفظ فيه املكلف يف دولة
امل�صدر (الدولة التي يقع فيها املركز الثابت) ،فلدولة امل�صدر
احلق يف فر�ض �ضريبة على الدخل الذي يعزى �إلى املقر الثابت.
الدخل من اال�ستخدام – املادة ()15
تتعامل ه��ذه امل ��ادة م��ع ال�ضريبة على ال��دخ��ل م��ن اال�ستخدام
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الذي يحققه مقيم يف دولة متعاقدة .يخ�ضع هذا الدخل ،ب�شكل
عام ،لل�ضريبة يف الدولة التي يقيم فيها امل�ستخدم .لكن �إذا مت
اال�ستخدام يف الدولة املتعاقدة الأخرى يجوز �أي�ض ًا �أن يخ�ضع دخل
اال�ستخدام يف الدولة املتعاقدة الأخرى.
�إذا خ�ضع الدخل لل�ضريبة يف الدولتني املتعاقدتني فعلى دولة �إقامة املكلف
منح املكلف ائتمان �ضريبي عن ال�ضريبة امل�سددة يف الدولة الأخرى.
�أتعاب �أع�ضاء جمال�س الإدارة – املادة ()16
تن�ص هذه املادة على �أن �أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة والدفعات
امل�شابهة الى مقيم يف دولة متعاقدة ب�صفته ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة مقيمة يف الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة ب�شكل
كامل يف الدولة املتعاقدة الأخرى.
وينطبق ه��ذا احلكم ب�صرف النظر عن مكان تقدمي خدمات
�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سواء كانت مثل ه��ذه اخلدمات تعزى
ملن�ش�أة دائمة يف الدولة الأخرى �أم ال.
الفنانون والريا�ضيون – املادة ()17
تتعامل ه��ذه امل��ادة م��ع احل��ال��ة اخلا�صة للفنانني والريا�ضيني
املقيمني يف دولة متعاقدة لكنهم يحققون دخولهم من �أدائهم يف
الدولة املتعاقدة الأخرى .وتق�ضي هذه املادة �أنه يجوز للدولة التي
يتم فيها الأداء �إخ�ضاع ذلك الدخل لل�ضريبة على الرغم من عدم
وجود من�ش�أة دائمة للفنانني والريا�ضيني يف الدولة الأخرى ،وتعترب
هذه املادة ا�ستثنا ًء من املواد ( )14( ،)7و (.)15
معا�شات التقاعد – املادة ()18
تق�ضي هذه امل��ادة ب��أن معا�شات التقاعد املدفوعة ل�شخ�ص عن
ا�ستخدام �سابق تخ�ضع لل�ضريبة فقط يف الدولة التي يقيم فيها
ه��ذا ال�شخ�ص .وتغطي ه��ذه امل��ادة فقط معا�شات التقاعد من
القطاع اخلا�ص� ،أما معا�شات التقاعد من اخلدمات احلكومية
فتغطيها املادة (.)19
يف التطبيق العملي يف دول عديدة ،ت�شمل املادة ( )18على الغالب الآتي:
منافع ال�ضمان االجتماعي  -خطط معا�شات التقاعد للمهنيني -
الدفعات ال�سنوية (مث ًال خطط الت�أمني)  -دفعات مقابل نفقات
ا ألط �ف��ال  -دف�ع��ات خا�صة مب��وج��ب �أنظمة متعلقة باملحاربني
القدامى و�أراملهم.
اخلدمات احلكومية – املادة ()19
توفر هذه املادة قاعدة خا�صة للتعامل مع احلقوق ال�ضريبية على
الدخل من اخلدمات ومعا�شات التقاعد احلكومية ،وتعتمد هذه
القاعدة اخلا�صة على مبد�أ االح�ترام املتبادل بني ال��دول ذات
ال�سيادة ،بحيث هناك �إقرار ب�أن اخلدمات املقدمة حلكومة دولة
ذات �سيادة والتعوي�ض عنها(معا�شات التقاعد) تخ�ضع لل�ضريبة
يف تلك الدولة.

الطالب – املادة ()20
تتعامل هذه املادة مع املبالغ املر�سلة لطالب �أو متدرب من دولة
متعاقدة ويدر�س يف الدولة املتعاقدة الأخ��رى ،وهي توفر قاعدة
خا�صة للتعامل مع املبالغ املدفوعة لطالب ومتدربني زائرين
لأغرا�ض معي�شتهم ودرا�ستهم وتدريبهم من م�صادر خارج الدولة
التي يدر�سون �أو يتدربون فيها.
الدخل الآخر – املادة ()21
تتعامل هذه املادة مع جميع الدخول الأخرى التي مل ت�شملها املواد
ال�سابقة وب�صرف النظر عن م�صدرها.
ت�شمل هذه املادة �أي دخل مل تغطه االتفاقية حماولة لتجنب االزدواج
ال�ضريبي يف احلاالت التي مل ت�شملها الأحكام الأخرى يف االتفاقية.
مبوجب منوذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يخ�ضع هذا
الدخل الأخر لل�ضريبية يف دولة الإقامة فقط ،بينما يف منوذج الأمم
املتحدة تتوزع ال�ضريبة على هذا الدخل بني الدولتني املتعاقدتني
على �أن متنح دولة الإقامة ائتمان �ضريبي عن �أية �ضريبة م�سددة
عنه يف دولة امل�صدر .وت�شمل هذه املادة دخول مثل الآتي:
دفعات ودخول مبوجب بوال�ص ت�أمني  -دخل من توزيعات مل ت�شمله
�أية �أحكام �أخرى يف االتفاقية  -نفقات �أطفال  -دخل من �أدوات
مالية غري تقليدية.

ال�ضريبة على ر�أ�س املال – املادة ()22
تتعامل هذه املادة مع ال�ضريبة على ر�أ�س املال ،وهي خمتلفة عن
املادة ( )13التي تتعامل مع الأرباح الناجمة عن الت�صرف بر�أ�س
املال .تتعامل املادة ( )22مع ال�ضريبة على ر�أ�س املال على �أ�سا�س
ملكية ر�أ�س املال .القاعدة الأ�سا�سية يف املادة ( )22هي �أن دولة
الإقامة لها احلق احل�صري يف فر�ض �ضريبة على عنا�صر ر�أ�س
املال فيما عدا ثالثة ا�ستثناءات وهي:
•�إذا كان ر�أ�س املال عبارة عن ممتلكات غري منقولة مملوكة
ملقيم يف دولة متعاقدة وتقع يف الدولة املتعاقدة الأخرى يجوز
للدولة املتعاقدة ا ألخ��رى فر�ض �ضريبة على تلك العنا�صر
لر�أ�س املال.
•�إذا كان ر�أ�س املال عبارة عن ممتلكات منقولة وهي �أ�صول
عمل ملن�ش�أة دائمة مل�شروع يف دولة متعاقدة تقع يف الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز للدولة املتعاقدة الأخرى (التي تقع
فيها املن�ش�أة الدائمة) فر�ض �ضريبة على تلك العنا�صر
لر�أ�س املال.
•�إذا كان ر�أ�س املال عبارة عن �سفن وطائرات تعمل يف النقل
الدويل �أو �سفن تعمل يف النقل يف املمرات املائية الداخلية
واملمتلكات املنقولة املتعلقة بها فيخ�ضع ر�أ�س املال لل�ضريبة
يف الدولة التي يقع فيها املركز الفعلي لإدارة امل�شروع.
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قضية

األربـاح التقـديريـة والقــروض
على طاولة اللجنة االستئنافية ()2
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ثالث ًا  :القروض قصيرة األجل
ق�ضى ق��رار اللجنة يف البند (ث��ان �ي � ًا )3/2/بت�أييد وجهة نظر
امل�صلحة يف �إ�ضافة القرو�ض ق�صرية الأجل للوعاء الزكوي للمكلف
لعامي 2000م و 2001م ال�ستخدامها يف متويل ممتلكات ومعدات
(�أ�صول قنية) ال جتب فيها الزكاة .
ا�ست�أنف املكلف هذا البند من القرار وذكر �أنه يظهر من قرار
اللجنة االبتدائية �أن اللجنة مل تكن ق��ادرة على فهم الق�ضية
مو�ضوع املناق�شة حيث ذك��رت �أن اخل�لاف ينح�صر يف �إ�ضافة
ح�صة ال�شريك ال�سعودي من املبلغ ( )86.830.481ريال �إلى
ال��وع��اء ال��زك��وي لل�شركة  ,وذك��ر املكلف ب ��أن امل�صلحة �أ�ضافت
كامل الر�صيد اخلتامي للقرو�ض الق�صرية الأج��ل إ�ل��ى وع��اء
الزكاة للعامني 2000م و 2001م ويبلغ ( )247.500.000ريال
و ( )239.750.000ري��ال على التوايل ب��د ًال من �إ�ضافة املبلغ
( )86.830.481ريال �إلى الوعاء الزكوي لعام 2001م  ,وذكر
�أن ال�شركة خالل عام 2001م قامت ب�شراء �أ�صول ثابتة مببلغ
( )236.830.481ري ً
اال و�أجلت م�صاريف مببلغ ()1.246.876
ري� � ً
اال ومت متويل تلك الأ� �ص��ول م��ن ر�أ� ��س امل��ال الإ� �ض��ايف البالغ
( )150.000.000ريال  ,ومتويل الفرق البالغ ()86.830.481
ري ً
اال من �صايف النقدية املتحققة من الن�شاطات الت�شغيلية  ,وذكر
�أن املبلغ ( )86.830.481ري � ً
اال ميثل الفرق بني ال��زي��ادة يف
الأ�صول الثابتة وامل�صاريف امل�ؤجلة وبني ر�أ�س املال الإ�ضايف البالغ
( )150.000.000ريال امل�ضاف �إلى وعاء الزكاة  ,و�أنه ينبغي

املالحظة ب�أن املبلغ ( )86.830.481ري ً
اال ال ميثل ح�صة ال�شريك
ال�سعودي من القر�ض للعامني 2000م و 2001م  ,وبناء على ذلك
ف��ان اخل�لاف بني ال�شركة وامل�صلحة لي�س ح��ول �إ�ضافة ح�صة
ال�شريك ال�سعودي من القرو�ض البالغة ( )86.830.481ري ً
اال
�إلى وعاء الزكاة لعام 2001م  ،بل �إن اخلالف حول �إ�ضافة مبلغ
( )247.500.000ريال ومبلغ ( )239.750.000ريال �إلى وعاء
الزكاة للعامني 2000م و 2001م على التوايل  ,كما تود ال�شركة
الإفادة ب�أن اللجنة االبتدائية قد جتاهلت احلقائق واحلجج التي مت
تقدميها يف مذكرة االعرتا�ض حيث �أفادت ال�شركة �أن الزيادة يف
الأ�صول الثابتة قد مت متويلها من النقدية املتحققة من الن�شاطات
الت�شغيلية ور�صيد النقدية يف بداية ال�سنة ور�أ���س املال الإ�ضايف
املقدم من ال�شركاء  ,وذكر املكلف �أن اللجنة االبتدائية اعتربت
القرو�ض ق�صرية الأجل م�ستخدمة لتمويل �أ�صول قنية ولن يكون
لإ�ضافتها �أثر على الوعاء الزكوي وجتاهلت اللجنة االبتدائية ما
ذكرته ال�شركة من �أن الزيادة يف الأ�صول مت متويلها من النقدية
املتحققة من الن�شاطات الت�شغيلية ور�صيد النقدية يف بداية ال�سنة
ور�أ�س املال الإ�ضايف املقدم من ال�شركاء  ,وذكر املكلف �أن الزيادة
يف املوجودات الثابتة خالل عام  2000كانت ()33.369.809
اال و�أن امل�صاريف امل�ؤجلة كانت ( )14.753.487ري ً
ري ً
اال بينما
بلغت النقدية املتحققة من ن�شاطات الت�شغيل والنقدية يف بداية
العام ( )62.748.220ري � ً
اال و ( )21.030.379ري � ً
اال على
التوايل  ,وبالتايل كان لدى ال�شركة �أموال كافية لتمويل الزيادة
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يف املوجودات الثابتة ومل تكن ال�شركة بحاجة �إلى قرو�ض ق�صرية
الأجل لتمويل الزيادة يف املوجودات الثابتة  ,بل �أن ال�شركة �سددت
قرو�ضا ق�صرية الأجل خالل عام 2000م مببلغ ()56.468.548
ري ً
اال  ,كما �أن ال�شركة ا�شرتت خالل عام  2001موجودات ثابتة
مببلغ ( )236.830.481ري ً
اال وبلغت م�صاريفها امل�ؤجلة يف تلك
ال�سنة ( )1.246.876ري ً
اال وقد ا�ستنتجت امل�صلحة ب�شكل �صحيح
ب�أن امل�ساهمة يف ر�أ�س املال الإ�ضايف والبالغة ()150.000.000
ريال قد ا�ستخدمت يف متويل املوجودات الثابتة  ،وقد مت متويل
الفرق البالغ ( )86.830.481ري� ً
اال من النقدية املتحققة من
ً
الن�شاطات الت�شغيلية بواقع ( )87.222.879رياال  ,و�أنه ميكن
الرجوع �إلى قائمة التدفقات النقدية للت�أكد من ذلك  ,وذكر املكلف
�أن اللجنة االبتدائية �أيدت امل�صلحة ب�إ�ضافة القرو�ض الق�صرية
الأج��ل للعامني  2000و  2001إ�ل��ى وع��اء الزكاة على �أ�سا�س �أن
القرو�ض الق�صرية الأجل قد ا�ستخدمت لتمويل الأ�صول الثابتة
بالرغم من �أن فريق الفح�ص امليداين التابع للم�صلحة قد ا�ستنتج
كما ورد يف تقرير الفح�ص امليداين ب�أن القرو�ض قد ا�ستخدمت يف
متويل متطلبات ر�أ�س املال العامل  ,و�أ�ضاف املكلف �أن الفتوى رقم
( )2/3077بتاريخ 1426/11/8ه �ـ تن�ص على “و�أما ما ذكرمت
من �س�ؤال بع�ض ال�شركات عن �سبب احت�ساب الديون التي على
ال�شركة �ضمن الوعاء الزكوي :
فاجلواب عنها ب�أن �أدلة وجوب الزكاة عامة ت�شمل جميع الأموال
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الزكوية ومل ي��رد دليل �صحيح بخ�صم ال��دي��ون م��ن ذل��ك  ،وال
يرتتب عليه وجوب الزكاة مرتني يف مال واحد  ،لأن الدائن يزكي
امل��ال ال��ذي ميلكه وهو يف ذم��ة املدين  ،بينما املدين يزكي ماال
�آخر ميلكه ويوجد بيده ويتمكن من الت�صرف فيه وفرق بني املال
الذي بيد الإن�سان واملال الذي يف ذمته” و�أنه ينبغي املالحظة ب�أن
التو�ضيح املذكور �أعاله قد �صدر بعد درا�سة الفتاوى ذات الأرقام
( )20476و ( )18497و ( )22665و ( )20977وا�ستنادا �إلى
الفتوى امل�ست�شهد بها �أعاله فان الزكاة متوجبة فقط على الأموال
“اململوكة” للمكلف �سواء كانت الأموال اململوكة يف حوزته �أم ال ,
وبعبارة �أخرى فان الدائن �أو املقرت�ض لي�س ملزما بدفع الزكاة على
�أي �أموال لي�ست مملوكة له ولذا فان ال�شركة غري ملزمة بتزكية
�أموال مقرت�ضة غري مملوكة لها  ,كما �أن الفتوى رقم ()22665
امل�ؤرخة يف 1424/4/15هـ ن�صت على “�أن ي�ستخدم املال يف متويل
ن�شاط ال�شركة التجاري والذي يعترب من عرو�ض التجارة فتجب
فيه الزكاة باعتبار ما �آل �إليه ويزكى بتقييمه نهاية احلول” و و�أن
املقتطف �أعاله يفيد �أن الزكاة جتب على الأموال امل�ستخدمة يف
الن�شاطات التجارية (ر�أ�س املال العامل) بتقييم نتائج الن�شاطات
التجارية يف نهاية احلول  ,وبعبارة أ�خ��رى �أن الزكاة جتب على
الأرب��اح املتحققة من الن�شاطات التجارية التي مت متويلها من
القر�ض  .وان فر�ض الزكاة على القر�ض امل�ستخدم لأغرا�ض ر�أ�س
املال العامل (الن�شاطات التجارية) وعلى الأرب��اح املتحققة من

الن�شاطات التجارية ي�سفر عن تثنية يف الزكاة يف ال�سنة نف�سها
 ,كما �أن الفتوى رقم ( )18497بتاريخ 1408/11/18ه �ـ ن�صت
على «و�أما املقرت�ض وهو �آخذ املال حلاجته فال جتب عليه الزكاة
يف ذلك الدين �إال �إذا حال عليه احلول وهو ن�صاب واملال (وعاء
الزكاة) يف يده مل ينفقه ومل ي�سدده عن ذمته  ،فان الزكاة جتب
عليه حينئذ لأن امل��ال يف حوزته» �أي �أن الفتوى رقم ()18497
بتاريخ 1408/11/18ه �ـ ت�شري �إلى �أن ر�صيد القر�ض غري املنفق
�أو امل�سدد من قبل املقرت�ض هو فقط ما ينبغي �أن يخ�ضع للزكاة
وتود ال�شركة �أن تلفت انتباه اللجنة �إلى العبارة « مل ينفقه ومل
ي�سدده عن ذمته» ال��واردة يف الفتوى رقم ( )18497والتي تعني
بو�ضوح �أن مبلغ القر�ض ال يخ�ضع للزكاة يف يد املقرت�ض �إذا �أنفقه
�أو �سدده عن ذمته وا�ستنادا �إلى الفتوى رقم ( )18497بتاريخ
1408/11/18هـ فان املفهوم لدى ال�شركة �أي�ضا �أن مبلغ القر�ض
املنفق على الأ�صول املتداولة ينبغي �أن ال ي�ضاف �إلى وعاء الزكاة .
وذكر املكلف �أن امل�صلحة طبقت الإجراء التايل على جميع مكلفي
الزكاة فيما يتعلق بالقرو�ض كما ورد يف العديد من تعاميمها ويف
القرار الوزاري رقم : 1103/3
 - 1القر�ض الذي يتم احل�صول عليه ل�شراء �أ�صول ثابتة ي�ضاف
�إلى وعاء الزكاة بينما يح�سم من وعاء الزكاة مبلغ القر�ض املقابل
املنفق على �شراء �أ�صول ثابتة على �شكل تكلفة �أ�صول ثابتة  .وهذه
املعاجلة ت�ضمن عدم فر�ض الزكاة على مبلغ القر�ض لأنه �أنفق

فعال على �شراء �أ�صول ثابتة .
 - 2القر�ض الذي يتم احل�صول عليه ل�شراء �أ�صول متداولة �أو
لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل ال ي�ضاف �إلى وعاء الزكاة لأن
املوجودات املتداولة ال حت�سم من وعاء الزكاة  ،مبعنى �أنه ال يتم
�أي�ضا فر�ض زكاة على هذا القر�ض  .ومبا �أن ال�شركة قد �أنفقت
مبلغ القر�ض ب�شكل رئي�سي على امل�خ��زون واحل�سابات املدينة
واملبالغ املدفوعة مقدما  ،فانه ينبغي ا�ستبعاده من وعاء الزكاة 0
وق��دم املكلف ب�ن��ا ًء على طلب ه��ذه اللجنة بخطابه امل� ��ؤرخ يف
1430/4/22هـ ن�سخة من القوائم املالية املدققة لل�سنوات 1999
إ�ل��ى 2001م وبيان ًا حتليلي ًا لر�صيد القرو�ض الق�صرية الأج��ل
للعامني  2000و  2001م�ؤيدا بالإ�شعارات البنكية مبا يفيد �أن
القرو�ض بقيت قائمة لدى ال�شركة ملدة �شهر واحد �أو �شهرين  ,كما
قدم ن�سخة من طلبات جتديد ت�سهيالت القر�ض  ،مع ن�سخة من
ت�أكيد جتديد هذه الت�سهيالت وذكر �أن اللجنة �ستالحظ من البيان
التحليلي لر�صيد القرو�ض الق�صرية الأجل يف نهاية العام وكذلك
من الإ�شعارات البنكية وخطابات جتديد الت�سهيالت �أن القرو�ض
�أعاله كانت قائمة لفرتة �أق�صاها �شهر واحد �أو �شهرين ولذلك
ج��رى ت�صنيفها من قبل مراجعي احل�سابات كقرو�ض ق�صرية
الأجل يف القوائم املالية املدققة .ويف �ضوء امل�ستندات واملعلومات
والتو�ضيحات أ�ع�لاه تطلب ال�شركة ا�ستبعاد القرو�ض الق�صرية
الأج��ل من وعاء الزكاة لأنها مل متكث لدى ال�شركة حو ًال كام ًال
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ولأنها ا�ستخدمت يف متويل متطلبات ر�أ�س مال ال�شركة العامل .
وبعد �إطالع امل�صلحة على ا�ستئناف املكلف �أكدت على التم�سك
بوجهة نظرها املبينة يف القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه
تبني للم�صلحة من القوائم املالية لعام 2001م وحتليالتها �أن
ال�شركة قد ا�شرتت ممتلكات ومعدات مببلغ ()236.830.481
ري � ً
اال منها مبلغ ( )150.000.000ري��ال ك��ر�أ���س م��ال �إ�ضايف
والباقي ( )86.830.481ري ً
اال غري معروف م�صدر التمويل كما
ات�ضح �أن قرو�ض ال�شركة هي من م�صدر واحد للعامني 2000م
و 2001م بالإ�ضافة �إلى عدم وجود نقدية بال�شركة تغطي مبلغ
( )86.830.481ري ً
اال لتمويل باقي الأ�صول مما ي�ؤكد �أن هذه
القرو�ض ا�ستخدمت يف متويل هذه الأ�صول هذا من ناحية ومن
ناحية �أخرى فقد �أ�ضافت امل�صلحة �أر�صدة القرو�ض �إلى الوعاء
وف�ق� ًا مل��ا ا�ستقر عليه ق�ضاء اللجنة اال�ستئنافية م��ن مقت�ضى
الفتاوى ال�شرعية رق��م ( )2/2384وت��اري��خ 1406/10/30ه � �ـ
ورقم ( )18497وتاريخ 1408/11/18ه�ـ رقم ( )22665وتاريخ
1424/4/15هـ مبا يعتد به فقهي ًا يف �إ�ضافة القرو�ض بالكامل �إلى
الوعاء الزكوي مبا يف ذلك اجلزء املمول لر�أ�س املال العامل و�سواء
كانت القرو�ض من �صناديق حكومية �أو بنوك جتارية �أو قرو�ض
من ال�شركاء كما �أن اجلزء امل�ستخدم يف متويل ر�أ�س املال العامل
يكون م�ستغرق ًا يف الأ�صول املتداولة مبا حتويه من نقدية وعرو�ض
جتارة وبالتايل ف�إن الزكاة جتب يف هذا اجلزء من القرو�ض وتنهي
امل�صلحة وجهة نظرها ب�أن �إجراءها هذا قد ت�أيد بعدة قرارات
ا�ستئنافية منها القرار رقم ( )293لعام 1421ه �ـ والقرار رقم
( )482لعام 1425ه �ـ وتتم�سك امل�صلحة ب�صحة �إجرائها كونه
متفق مع القواعد ال�شرعية والنظامية .
رأي اللجنة :
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ,وعلى اال�ستئناف املقدم
 ,وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات  ,تبني للجنة �أن حمور
اال�ستئناف يكمن يف طلب املكلف عدم �إ�ضافة القرو�ض البالغة
( )247.500.000ريال و ( )239.750.000ريال �إلى وعائه
الزكوي للعامني 2000م و 2001م على التوايل والتي ت�شتمل على
ح�صة ال�شريك ال�سعودي من مبلغ القر�ض البالغ ()86.830.481
ري ً
اال للوعاء الزكوي لعام 2001م بحجة �أن هذه القرو�ض قرو�ض
ق�صرية الأجل مل يحل عليها احلول م�ستخدمة يف متويل ر�أ�س املال
العامل  ,يف حني تتم�سك امل�صلحة مبا ق�ضى به القرار االبتدائي
ب�إ�ضافة ح�صة ال�شريك ال�سعودي من هذه القرو�ض �إلى الوعاء
الزكوي للمكلف ا�ستناد ًا للفتاوى ال�شرعية املذكورة عند عر�ض
وجهة نظر امل�صلحة بالإ�ضافة �إلى �أن هذه القرو�ض وفق ما مت
بيانه م�ستخدمة يف متويل �أ�صول.
وت��رى اللجنة �أن الأ�سا�س يف معاجلة القرو�ض لغر�ض احت�ساب
ال��وع��اء ال��زك��وي يتمثل يف أ�ن��ه جت��ب ال��زك��اة على القرو�ض عند
احت�ساب الوعاء الزكوي للمقر�ض واملقرت�ض لكونهما جهات ذات
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�شخ�صية معنوية وذمة مالية م�ستقلة حتى ولو كان هناك عالقة
ملكية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بني املقر�ض واملقرت�ض  ,فبالن�سبة
لل ُمقر�ض ف�إن عر�ض القر�ض كر�صيد يف القوائم املالية للمقر�ض
يعني �أن هذا القر�ض ميثل دين ًا على مليء �إذا مل يظهر يف قائمة
الدخل ما يثبت �إعدامه وبالتايل جتب فيه الزكاة باعتباره دين ًا
مرجو الأداء  .وبالن�سبة للمقرت�ض ف�إن عر�ض القر�ض يف قائمة
املركز املايل للمقرت�ض يعني �أن هذا القر�ض ميثل �أحد م�صادر
التمويل الأخ��رى �ش�أنه �ش�أن ر أ����س امل��ال �إذا ك��ان القر�ض طويل
الأجل (ويق�صد بالقر�ض طويل الأجل ذلك القر�ض الذي يبقى
يف ذمة املقر�ض ملدة عام مايل �أو الدورة التجارية �أيهما �أطول)
ويعامل معاملة القرو�ض طويلة الأج��ل القرو�ض ق�صرية الأجل
�إذا ا�ستخدمت يف متويل �أ�صول ثابتة وبالتايل يلزم �إ�ضافة هذه
القرو�ض للوعاء الزكوي حتى ولو كان املقر�ض طرف ًا ذو عالقة
باملقرت�ض  ,ويعزز هذا الر�أي ن�ص فتوى هيئة كبار العلماء رقم
 2/3077وتاريخ 1426/11/8ه�ـ والذي جاء فيه «�إن �أدلة وجوب
الزكاة عامة ت�شمل جميع الأم��وال الزكوية ومل يرد دليل �صحيح
بخ�صم الديون من ذلك وال يرتتب عليه وجوب الزكاة مرتني يف مال
واحد لأن الدائن يزكي املال الذي ميلكه وهو يف ذمة املدين بينما
املدين يزكي م ً
اال �آخر ميلكه ويوجد بيده ويتمكن من الت�صرف فيه
وفرق بني املال الذي بيد الإن�سان واملال الذي يف ذمته».
وبعد الدرا�سة و�إطالع اللجنة على امل�ستندات املقدمة مبا يف ذلك
القوائم املالية للأعوام 1999م و 2000م و 2001م والإي�ضاحات
املرفقة بها تبني �أن قائمة املركز املايل �أظهرت ر�صيد القرو�ض
ق�صرية الأج��ل يف نهاية عام 1999م مببلغ ()304.125.000
ريال ويف نهاية عام 2000م مببلغ ( )247.500.000ريال ويف
نهاية عام 2001م مببلغ ( )239.750.000ريال  ,كما �أن الإي�ضاح
رقم ( )12املرفق بالقوائم املالية للأعوام املذكورة يفيد ح�صول
املكلف على هذه القرو�ض من بنك �إن �أي انرتنا�شيونال ,نا�ساون
جزر الباهاماز  -و�أن هذه القرو�ض غري مغطاة ب�ضمان وحتمل
عمولة ح�سب الأ�سعار التجارية العادية  ,كما �أن قائمة املركز
املايل �أظهرت ر�صيد املوجودات امل�ستخدمة يف نهاية عام 1999م
(املمتلكات والآالت واملعدات مببلغ ( )151.854.819ري � ً
اال ,
وا�ستثمارات املكلف يف امل�شروع امل�شرتك مببلغ ()14.569.114
ري ً
اال  ,وامل�صاريف امل�ؤجلة مببلغ ( )12.909.300ريال) ب�إجمايل
ق��دره ( )179.333.233ري��ال كما �أظهرت ر�صيد املوجودات
امل�ستخدمة يف نهاية ع��ام 2001م املمتلكات والآالت واملعدات
مببلغ ( )343.947.693ري� ً
اال وا�ستثمارات املكلف يف امل�شروع
امل�شرتك مببلغ ( )24.800.359ري � ً
اال  ,وامل�صاريف امل�ؤجلة
مببلغ ( )13.145.021ري ً
اال ب�إجمايل قدره ()381.893.073
ري ً
اال وهذه املوجودات قامت امل�صلحة بح�سمها من الوعاء الزكوي
للمكلف  ,مبوجب الربط الزكوي لعامي 2000م و 2001م املبلغ
للمكلف باخلطاب رقم  12/2814يف 1427/5/22هـ  ,كما �أن قائمة
املركز املايل �أظهرت ر�أ�سمال املكلف يف نهاية عام 2000م مببلغ

( )5.000.000ريال واالحتياطي النظامي مببلغ ()996.747
اال والأرب ��اح املبقاة مببلغ ( )2.897.568ري � ً
ري � ً
اال  ,و�أظهرت
ر�أ�سمال املكلف يف نهاية عام 2001م مببلغ ()155.000.000
ريال واالحتياطي النظامي مببلغ ( )1.561.908رياالت والأرباح
املبقاة مببلغ ( )7.984.013ري � ً
اال  ,ومبا يت�ضح معه �أن جز ًء
كبري ًا من القرو�ض ق�صرية الأج��ل �ساهم يف متويل املوجودات
�أع�لاه  ,وب�إطالع اللجنة على البيان الداخلي حلركة القرو�ض
ق�صرية الأجل لعامي 2000م 2001م وكذلك العينة املقدمة من
اتفاقية ت�سهيالت القرو�ض املتجددة التي ح�صل عليها املكلف
من بنك ان اي انرتنا�شيونال امل��ؤرخ��ة يف 1989/4/7م مببلغ
( )30.000.000دوالر وكذلك اتفاقيات التجديد لت�سهيالت
القر�ض البالغ ( )85.000.000دوالر امل�ؤرخة يف 1999/3/18م
و 2000/2/10م و 2001/5/8م  ,وحيث �أن القرو�ض التي ح�صل
عليها املكلف من بنك ان �أي انرتنا�شيونال هي ٌ
قرو�ض متجددة مما
ترى معه اللجنة �أن هذه القرو�ض يف جوهرها تُعد قرو�ض ًا طويلة
الأج��ل  ,وبنا ًء عليه ووفق ًا للقاعدة املو�ضحة �أع�لاه ترى اللجنة
رف�ض ا�ستئناف املكلف وت�أييد امل�صلحة يف �إ�ضافة القرو�ض البالغة
( )247.500.000ريال و ( )239.750.000ريال �إلى الوعاء
لغر�ض احت�ساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2000م و 2001م

ويعد مبلغ ( )86.830.481ري ً
اال م�شمو ًال �ضمن هذه املبالغ.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي :
�أو ًال  :قبول اال�ستئناف املقدم من الناحية ال�شكلية .
ثاني ًا  :ويف املو�ضوع :
 - 1رف�ض ا�ستئناف املكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
باحت�ساب ال�ضريبة على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة على
�أ�سا�س �أرباح تقديرية بواقع . %20
 - 2ت�أييد ا�ستئناف املكلف يف طلبه عدم احت�ساب غرامة ت�أخري
على فروقات ال�ضريبة الناجتة عن رفع ن�سبة الأرب��اح التقديرية
على املبالغ املدفوعة جلهات غري مقيمة إ�ل��ى ن�سبة  %20و�إلغاء
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به يف هذا اخل�صو�ص  ,و�سقوطها عن
البنود الأخرى ل�سقوط �أ�صلها للحيثيات الواردة يف القرار .
 - 3رف�ض ا�ستئناف املكلف وت�أييد امل�صلحة يف �إ�ضافة القرو�ض
البالغة ( )247.500.000ريال و( )239.750.000ريال �إلى
الوعاء لغر�ض احت�ساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2000م و
2001م وفق ًا للحيثيات الواردة يف القرار.
ثالث ًا  :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير املالية .
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مهارات

الفعالة للمال
نصائح لإلدارة ّ
التمويل ال يتسم بالسهولة دائما ،ويمكن أن يكون من الصعب إدارة دخلك
فعال .إن فهم الخيارات المتاحة لك يساعدك على السيطرة
ونفقاتك بنحو ّ
على مواردك المالية ،ووضعك في موقف أكثر أمنا في المستقبل.
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الميزانية
يف معظم الأح��وال املالية ،يجب �أن تكون امليزانية يف �أعلى �سلم
�أولوياتك� .إن ذلك لن ي�ساعدك فقط على زي��ادة مدخراتك بل
ميكن �أي�ضا �أن ي�س ّهل لك �أي اتفاقيات لالقرتا�ض قد تخطط لها
يف امل�ستقبل .وذلك لأن امليزانية الفعالة �سوف تعطيك املزيد من
الدخل القابل للت�صرف يف كل �شهر ،وبذلك زيادة مبلغ ال�سداد
الذي ت�ستطيع القيام به ب�إرتياح.

لك ولظروفك اخلا�صة .ميكن حل�سابة القرو�ض على االنرتنت
ان ت�ساعدك يف حتديد ذلك ،ولكن ين�صح �أي�ضا �أن تتحدث �إلى
املقر�ض مبا�شرة �إذا كانت لديك �أي خماوف.
يجب �أن تكون دائما مرتاحا مع كمية الأم��وال التي يتم تقدميها لك
كقر�ض ويجب �أن ت�شعر ان اجل��دول الزمني لل�سداد واقعي وقابل
للتطبيق ،فاملقر�ضني غالبا ما يكونوا على ا�ستعداد لتقدمي تنازالت ل�سد
احتياجاتك وهذا يعني توفري قرو�ض على م�ستويات عالية من املرونة.

القروض
يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة� ،أ�صبحت القرو�ض وغريها
من املنتجات املالية طريقة رائعة للم�ستهلكني من �أج��ل �إدارة
�أموالهم .وميكن ا�ستخدام القرو�ض مل�ساعدة الأفراد على حتمل
نفقات عمليات �شراء كبرية �أن نفقات باهظة عن طريق توزيع
التكلفة على مدى فرتة زمنية �أط��ول� .إذا كنت تريد على قر�ضا
ل�شراء �سيارة جديدة �أو لتغطية فاتورة غري متوقعة� ،سيكون هناك
الكثري من اخليارات املتاحة �أمامك.
وبطبيعة احلال� ،إذا قررت ان القرو�ض امل�صرفية هي احلل االمثل
مل�شكالتك املالية فمن املهم �أن تقوم بدرا�ستها بتمعن قبل �إلزام
نف�سك باتفاق ما .من املرجح �أن يقوم املقر�ضون والدائنون على
�أنواعهم بتقدم �أكرث من �صيغة من القرو�ض كما و�أن �أ�سعار الفائدة
والر�سوم امل�ستحقة تختلف من منتج لآخر.
ولذا فمن املهم �أن عليك �أن تبحث عن اخليار الأف�ضل بالن�سبة

بطاقات االئتمان
رمب��ا كانت هي البديل الأك�ثر �شيوعا للح�صول على القرو�ض،
وبطاقات االئتمان و�سيلة �أخرى ي�ستطيع من خاللها امل�ستهلكون
ت�أخري زمن دفع ثمن امل�شرتيات.
والفرق الرئي�سي بني القرو�ض وبطاقات االئتمان هو �أنه يتم تقدمي
القر�ض كدفعة واح��دة من االئتمان يف حني ان��ه يتم ا�ستخدام
بطاقات االئتمان كدفعات �شهرا تلو ال�شهر.
وعلى الرغم من �أن هذا قد يبدو مغريا فمن املهم �أن تدرك املخاطر
املرتبطة با�ستخدام بطاقات االئتمان .فالإفراط يف االعتماد على
هذه املنتجات ي�ؤدي �إلى زيادة الإنفاق ،ويرتك لك قدرا اكربا من
الديون ل�سدادها وو�ضعا ماليا ا�شد فقرا.
لهذا ال�سبب ،قد تكون القرو�ض اخليار الأف�ضل لأنها توفر لك
احلرية واالم��وال الإ�ضافية التي حتتاج اليها مع احلفاظ على
خماطر الديون يف امل�ستقبل عند �أدنى م�ستوى ممكن.

51

رؤى

التقسيط ..مزايا وعيوب
مما ال شك فيه أن نظام البيع والشراء بالتقسيط أصبح أحد أهم األنظمة
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..
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وقد �أثر هذا النظام ب��دوره على اخلريطة االقت�صادية ككل فى
البلدان التى ينت�شر بها هذا النظام ..وكما لكل �شئ مزايا وعيوب..
فللتق�سيط �أي�ضا مزايا وعيوب.
ونحن �إذ نناق�ش مزايا التق�سيط وعيوبه فال نناق�شها للم�ستهلك
فقط بل وللتاجر �أي�ضا ..فامل�ستهلك ا�ستفاد من التق�سيط ب�أن
�أ�صبح فى �إمكانه �شراء �أ�شياء �سواء كانت �ضرورية �أو كمالية
بنظام دفعات مادية ب�سيطة ق�سمت على عدة �أ�شهر �أو �سنوات،
مما �أعانه على تدبريها من دخله ال�شهرى بدال من دفع مبلغ كبري
دفعة واحدة مل يكن فى ا�ستطاعته.
ولكن ..هذا �أي�ضا �أثر بالت�أكيد على عدة عوامل �أخرى كانت فى
احتياج لتلك الأموال امل�ستقطعة كل �شهر ..فان فر�ضنا �أنه �أدرى
ب�أولوياته ،و�أنه �أعلم مبا يجب عليه �صرف ماله فيه..
ولكن ذلك لن يلغى �أبدا فكرة �أنه بال �شك يحيا فى �ضغط مادي
و نف�سي ب�سبب الأق�ساط التى يعلم �أن عليه �سدادها ورمبا يعجز
يوما لظرف �أو �آخر ،ويندم على ت�سرعه .مع الأخذ فى االعتبار �أنه
كما يوجد م�ستهلك واعى ..فانه يوجد م�ستهلك قد يورط نف�سه فى
�شراء ما ال يحتاجه مدفوعا وفقط باغراء الدفع بالتق�سيط ل�شراء
هذا ال�شيء.
�أما عندما ن�أتى �إلى التاجر ..فنظام التق�سيط �أعان من ي�ستخدمه

على بيع كميات �أكرب من �سلعته ..ورواج جتارته ..وخا�صة ان كان
يق�سط بنف�سه وال يعتمد على بنك يدفع عن العميل و ي�أخذ هذا
البنك بنف�سه الأق�ساط من العميل ب��دال من التاجر ..فمك�سب
التق�سيط الأكرب يكون فى حالة �أن حتمل التاجر املخاطرة فى جمع
الأق�ساط بنفيه من العميل..
ولكن ..كم من تاجر ك�سدت جتارته ب�سبب هذا النظام ..فكم
من عميل يتعرث ويبطئ فى دفع الدفعات امل�ستحقة من النقود
وقد ميتنع ..وبدال من �أن يتفرغ التاجر لتجارته فانه يت�شتت وراء
هذا وذاك وفى املحاكم والق�ضايا ..و�إن فر�ضنا �أن امتنع التاجر
عن البيع بنظام التق�سيط ف�إنه بال �شك �ستقل حجم مبيعاته عن
نظرائه من التجار ممن يبيعون بالتق�سيط..
فمهما كانت مقدرة النا�س على ال�شراء نقدا ..فبالت�أكيد �أكرثهم
يف�ضلون �أنظمة التق�سيط التى يرونها مريحة ومغرية وال ي�شعرون
معها �أنهم يدفعون مبلغا كبريا من املال ..حتى وان كانوا �أغنياء.
ون�صيحة منا فقط للتاجر ..احر�ص على مالك مبا ت��راى من
�ضمانات خمتلفة جلمع مالك..
وللم�ستهلك �أي�ضا ..ال تنخدع بنظام التق�سيط وت�ستلم الغراء �شراء
�سلعة قد ال حتتاجها فعليا ..كى ال تندم ..ف�ضع �أولوياتك جيدا..
ثم �أدرك �إمكانياتك متاما ..وتعامل وفقا لذلك.
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تكنولوجيا

بطاقة ائتمان» لشحن
الهواتف الذكية
ط ّور امل�صممان نوا دنتزل وادام ميلر �شاحن للهواتف الذكية ُ�صمم
على �شكل بطاقة ائتمان �سمكية بع�ض ال�شيء (بنحو ثالث مرات
من البطاقة امل�صرفية) ،لتحل بذلك حمل «كابل» ال�شحن الذي
ي�شكل عائق بالن�سبة للعديد من م�ستخدمني الهواتف املحمولة.
ومت ت��ط��وي ��ر ه � ��ذه ال� �ب� �ط ��اق ��ة ،ال� �ت ��ي �أط � �ل� ��ق ع �ل �ي �ه��ا ا� �س��م
« ،»ChargeCardبالتعاون مع م�ؤ�س�سة «كيك �ستارتر-
 ،»Kickstarterالتي تُعد �أكرب م�ؤ�س�سة لتمويل امل�شروعات
الإبداعية يف العامل ومقرها الرئي�س مدينة وي�ست هارفورد يف
والية كونيكتيكت الأمريكية .وهذه البطاقة قادرة على �إعادة �شحن
الهواتف الذكية �سواء العاملة بنظام «�أندرويد» او بنظام «�آي �أو
�إ���س» دون احلاجة �إلى «كابل» ،حيث يتم �شحن الهاتف مبا�شرة
بوا�سطة منفذ «يو �إ�س بي» املتوافر حالي ًا يف الكثري من الأجهزة
الإلكرتونية اال�ستهالكية.

آبل تطلق «آي بود نانو»
و «آي بود تاتش»
�أزاح��ت �شركة «�آب��ل» ال�ستار عن جيل جديد من �أجهزة ت�شغيل
املو�سيقى والفيديو «�آي بود نانو» ،و»�آي بود تات�ش» بحلتني جديدتني.
وي�أتي الأول «�آي بود نانو» م�ستطيل ال�شكل بد ًال من الهيئة املربعة
الذي كان عليها �سابق ًا ب�شا�شة عر�ض مل�سية قيا�سها  2.4بو�صة
وب��دق��ة و��ض��وح  432×240بيك�سل وب�سمك  5.4م��م وي��زن 31
غرام ًا ،و�أ�صبح ب�شكل م�سطح �أكرث من الإ�صدار القدمي ،ويتمتع
بعمر بطارية مديد ي�صل �إلى � 30ساعة عند ت�شغيل املو�سيقى،
بينما ت�صل �إلى � 3.5ساعة عند ت�شغيل الفيديو .ويدعم اجلهاز
تقنية «البلوتوث» و�سيتاح ب�سبعة �أل��وان متميزة ،ت�شمل الأ�صفر
والوردي والأزرق والأخ�ضر والبنف�سجي ،والف�ضي.
�أما جهاز «�آي بود تات�ش» فيتمتع مبظهر خارجي متميز ,بهيكل
خارجي م�صنوع من مادتي الألومنيوم وال��زج��اج ،وب�شا�شة
عر�ض قيا�سها  4بو�صات بدقة  640×1136بيك�سل بكثافة
بيك�سالت « »326ppiتدعم تقنية «ريتينا» وب�سمك  6.1مم
ويزن  88غرام ًا.
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ماوس كمبيوتر لأللعاب
من بي إم دبليو
يقدم ق�سم الت�صميم يف �شركة بي �إم دبليو الواليات املتحدة،
ماو�س كمبيوتر جديدة با�سم ليفل � 10إم ،بغر�ض �إحداث تغيري
جذرية يف طريقة التعامل مع املاو�س ،ويقول م�صمم هذه املاو�س
�أن��ه ال ميكن مقارنة �أداء ه��ذه املاو�س مع الأج�ه��زة التقليدية
و�سيكون ذل��ك مبثابة مقارنة �سيارة ريا�ضية ب�سيارة العائلة
بح�سب بيان �صحفي �أ�صدرته ال�شركة.
تتميز املاو�س ب�أجزائها القابل للتعديل وال�ضبط لتنا�سب يد كل
م�ستخدم كمبيوتر فهي تتمتع بت�صميم لتهوية اليد لتجنب تعرق
الأ�صابع وراحة اليد.
مت ت�صنيع هذه املاو�س من خليط معدين ي�ستخدم يف قطع
الطائرات كما ت�شع �ألوان متعددة من الأ�ضواء ال�صغرية يف
املاو�س خالل اال�ستمتاع بالألعاب ،وتباع عرب الإنرتنت لقاء
 99دوالر.

«ديل» تكشف عن أقوى
الب توب فائق األداء
�وم ��ش��رك��ة  Dellال�ن�ق��اب ع��ن اجل �ي��ل ال �ت��ايل من
ك�شفت ال �ي� َ
الكمبيوترات املحمولة فائقة الأداء Dell Precision
التي �ص ّممت خ�صي�صا للمهند�سني وامل�صممني املحرتفني الذين
يحتاجون �إل��ى الأداء العايل �أثناء تنقلهم .وتتيح الكمبيوترات
اجلديدة ملح ّرري الفيديو واملهند�سني املعماريني يف مواقع البناء
والعاملني يف حقل الفيزياء اجليولوجية ت�شغيل تطبيقاتهم ذات
الر�سوميات الكثيفة �أو التي حتتاج �إلى ق��درات معاجلة متقدّمة
ب�صورة �أ�سرع و�أكرث دقة �أينما كانوا.
وت�ضم حمطات العمل اجل��دي��دة ال��رائ��دة م��ن دي��ل كمبيوترين
حم�م��ول�ين ،الأول  Precision M4700وي�ع�ت�بر �أق��وى
كمبيوتر حممول يف العامل بقيا�س � 15إن�ش ،ويتمتع مبزايا فائقة
يف الأداء وقدرات اال�ستخدام اجلوال� ،أما الثاين Precision
 M6700فيعترب �أقوى كمبيوتر حممول يف العامل بقيا�س 17
�إن�ش� ،إذ يوفر ق��درات ت�ضاهي ق��درات حمطات العمل الثابتة،
ف�ضال عن الر�سوميات وقدرات العر�ض الأف�ضل والأكرب.
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كل جديد

مسبار «كوريوسيتي»
على سطح المريخ
قام امل�سبار «كوريو�سيتي» ب�أول جوالته على �سطح املريخ ،للبحث
عن �آث��ار حمتملة للحياة على هذا الكوكب ،برحلة ا�ستغرقت
 16دقيقة �أم�س الأربعاء .وت�ستمر هذه املهمة عامني ،وتبلغ
تكاليفها  5.2مليار دوالر ،وهي الأولى من نوعها التي تقوم بها
�إدارة الف�ضاء الأمريكية نا�سا.
وبلغت تكلفة امل�سبار ملياري دوالر ،وقد خ�ضع امل�سبار منذ
ذلك احلني �إلى �سل�سلة مكثفة من االختبارات بغية الت�أكد من
جهوزيته ،ويرجح �أن يكون امل�سبار بات م�ستعد ًا لل�سري على
�أر�ض املريخ ومبا�شرة مهمته العلمية.
من املقرر �أن يقوم امل�سبار ال��ذي يعادل حجمه حجم �سيارة
�صغرية برحلة �أطول خالل �أ�سبوع �إلى مكان تلتقي فيه ثالثة
�أنواع خمتلفة من الرتبة ،وامل�سبار مزود بع�شر معدات علمية
للبحث عن مواد ع�ضوية ومعادن �أخرى �ضرورية لأ�شكال احلياة
امليكروبية.

مصباح إنارة بتقنية
«البلوتوث»
�أزاح م��وق��ع « »Bluetooth Bulbال�ستار ع��ن من��وذج
�أويل ملنتجها اجلديد املتمثل يف م�صباح �إن��ارة يحمل نف�س
اال�سم ،وهو عبارة عن ملبة « »LEDيتم التحكم فيها من
خالل تطبيق يتم حتميله على احلا�سوب �أو الهاتف الذكي
�أو الكمبيوتر اللوحي .وذلك عن طريق تقنية «بلوتوث »4.0
ويتم التحكم يف ت�شغيلها �أو �إيقافها �أو �شدة �إ�ضاءتها ودرجة
�سطوعها للحد املطلوب عند طريق اجلهاز النقال على بعد
 50مرت ًا.
الل��وان يتيح للم�ستخدم
وهناك �إ�صدار �آخر خا�ص متعدد أ
تغيري لون امل�صباح وفق ًا لنظام الألوان الثالثة «� »RGBسواء
�أحمر �أو �أخ�ضر �أو �أزرق.
ّ
وبذلك فهو م�صباح موفر للطاقة وبالتايل يخف�ض فواتري
وتكاليف الكهرباء ،ومتاح منه نوعان �إما �إ�صدار ذو لون واحد
�أو منوذج ذا �ألوان نظام « »RGBالثالثي.
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الجيش االمريكي يجرب طائرة
أسرع من الصوت ست مرات
قال م�س�ؤول ع�سكري �أن اجلي�ش االمريكي �أجرى جتربة غري
م�أهولة على الطائرة (ويفرايدار) التي تفوق �سرعتها �سرعة
ال�صوت �ست مرات م�ستخدما تكنولوجيا تقل�ص الفارق بني
�سرعة الطائرة و�سرعة ال�صاروخ.
وذك��ر ج��ون هري املتحدث با�سم التجربة يف قاعدة ادواردز
اجل��وي��ة يف ب�ي��ان �أن ق��اذف��ة ط��راز ب ��ي� 52-أطلقت الطائرة
التجريبية غري املجنحة املعروفة ر�سميا با�سم اك�س 51-ايه بني
ال�ساعة العا�شرة واحلادية ع�شرة �صباح �أم�س الثالثاء (1700
و 1800بتوقيت جرينت�ش) .ومن املنتظر االع�لان عن نتيجة
التجربة الق�صرية اليوم االربعاء.
و�صممت الطائرة ويفرايدار لت�صل الى �سرعة  4300ميل يف

ال�ساعة وهو ما ميكنها من قطع امل�سافة بني نيويورك ولندن يف
�أقل من �ساعة.
وق��ال هري �أن الطائرة اك����س 51-اي��ه �أطلقت قبالة �سواحل
كاليفورنيا قرب حمطة بوينت موجو اجلوية البحرية �شمال
غربي لو�س اجنلي�س .وحلقت فوق �شمال املحيط الهادي على
ارتفاع خم�ص�ص للتجارب اجلوية.
ويف ع��ام  2004حققت ادارة ال�ط�يران والف�ضاء االمريكية
(نا�سا) �سرعة بلغت نحو  7000ميل يف ال�ساعة بطائرة تعمل
بالدفع النفاث .لكن هذه الطائرة التي عرفت با�سم اك�س 43
مل حتلق �سوى لثوان معدودة ومل يكن حمركها الذي ا�ستخدم
النحا�س يف ت�صنيعه م�ؤهال للبقاء بعد االطالق.
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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.
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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

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
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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.

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 CrossBorder 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.
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An Increasing Need To
Exchange Tax Information
Among Countries
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.
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