




�صارك  معنا يف ر�أيك ،هذ� هو �صعارنا يف �مل�صلحة وعلى �ملوقع �جلديد  حيث �أطلقت 
م�صلحة �لزكاة و�لدخل بو�بتها �لإلكرتونية �جلديدة  لتقدمي خدماتها �لإلكرتونية 
و�صد�د  �ل�صهاد�ت  عن  و��صتعالم  ت�صجيل  من  و�ل�صريبة  بالزكاة  �ملكلفني  لكافة 
�مل�صتحقات ، وك�صف ح�صاب �ملكلف وت�صجيل طلبات ومالحظات �ملكلفني و�ملر�جعني 
للموقع ، �إ�صافة �لى �ملعلومات �لأخرى �ملتاحة ، و تعمل م�صلحة �لزكاة و�لدخل على 
تطوير منظومة �لكرتونية متكاملة تتيح ربط �مل�صلحة بكافة �لإد�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات 
�حلكومية �لأخرى �لأمر �لذي يوؤدي �إلى �لإ�صر�ع يف تنفيذ خطو�ت �حت�صاب �لزكاة 
و�ل�صريبة ب�صكل �لكرتوين من خالل بر�مج موجودة يف �لنظام �لآيل �ل�صامل مثل : 
�لت�صجيل ، و�لفح�ض ، و�لربط ، و�لعرت��ض و�إحالته �إلى جلان �لعرت��ض �لبتد�ئية 
بو�بتنا  وتقدم   . �لكرتونية  �حلكومة  مفهوم  تطبيق  يحقق  مما   ، و�ل�صتئنافية 
�للكرتونية : �آخر و�أهم �لأخبار ومعلومات تثقيفية و�إعالمية عن �مل�صلحة من خالل 
�ملركز �لإعالمي ،  و�أنظمة وتعليمات ولو�ئح �مل�صلحة ، و�خلدمات �لإلكرتونية من 
ت�صجيل ،  وطباعة مناذج �لإقر�ر�ت و�ل�صتمار�ت ، و�صد�د �مل�صتحقات عرب نظام 
�صد�د ، و�لتحقق من �صحة �صهاد�ت �لزكاة ، وغريها  من �خلدمات �ملفيدة �لأخرى  
كما �أنه من خالل �ملوقع   ميكن �لت�صويت ل�صتطالع �آر�ء �ملكلفني و�إبد�ء �ملالحظات 

و�لنتقاد�ت . فال حترمنا �أخي �لكرمي من �مل�صاركة يف ر�أيك .
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املفلح ي�سارك يف امل�ؤمتر التقني التا�سع  الحتاد ال�سلطات ال�سريبة

�صاركت م�صلحة �لزكاة و�لدخل يف �ملوؤمتر �لتقني �لتا�صع لحتاد �ل�صلطات �ل�صريبة 
للدول �لإ�صالمية �لذي عقد يف عمان، �لأردن يف �لفرتة من 12-1433/11/17هـ، 

مب�صاركة 28 دولة �إ�صالمية ومنظمة دولية.

16
ال�سع�ديـة ثاين اأ�سرع من� اقت�سادي بني دول »الع�سرين«

توقع تقرير �قت�صادي حديث �أن حتقق �ل�صعودية �أ�صرع منو �قت�صادي بني دول جمموعة 
�لع�صرين بعد �ل�صني خالل 2012، يف �لوقت �لذي �صتحقق فيه دول �خلليج م�صتوى 
منو يفوق �ملتو�صط �لعاملي. وتوقع �لتقرير �لذي �أ�صدرته »باركليز كابيتال«، �أن يحقق 

�لقت�صاد �ل�صعودي منوً� قدره 6.2% خالل 2012، يتبعه منو 5.1% خالل 2013.
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احلماد: تطبيق النظام االآيل �ساعد علـى زيادة االيرادات

�لأد�ء يف  �لتطوير و�لرفع من كفاءة  �لزكاة على  حتر�ض م�صلحة 
كل �رجاء �ململكة... و لت�صليط �ل�صوؤ على ن�صاطات وبر�مج و�آليات 
فرع �لدمام كان لنا هذ� �حلو�ر مع �صعادة مدير عام فرع م�صلحة 

�لزكاة بالدمام �لأ�صتاذ/�صالح حماد �صليمان �حلماد.

34
7 مبادرات لتغيري واقع الزراعة يف ال�سع�دية

�أكد �صندوق �لتنمية �لزر�عي �أن مبادر�ت �ل�صندوق �ل�صبع �صتكون 
مت  منها  ثالثًا  �أن  �إلــى  م�صريً�   ،2013 منت�صف  للتنفيذ  جاهزة 

�لنتهاء منها و�لبقية يف مر�حلها �لنهائية.

40
اتفاقيات ال�سرائب تخف�ض �سرائب اال�ستقطاع على 

اال�ستثمارات عرب احلدود 
تخفي�ض  يف  �ل�صر�ئب  �تفاقيات  دور  �إلى  �لعدد  هذ�  يف  �صنتطرق 
ومعاملة  �لـــدول،  عــرب  �ل�ــصــتــثــمــار�ت  على  �ل�صتقطاع  �صر�ئب 
�لأن�صطة ق�صرية �ملدة يف �لدول �مل�صيفة، وتوفري حالة يقينية حول 

كيفية معاملة �لتجارة عرب �حلدود.

52
فن التفاو�ض

من خالل مهار�ت فن �لتفاو�ض، ميكن للمن�صاأت �ل�صغرية فى كثري 
من �حلالت حتقيق �أف�صل حد �أدنى  لل�صفقات مما يحقق �لأرباح.
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معالي وزير المالية يصدر قرارا بإعادة تشكيل
لجان االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية
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إبراهيم  الدكتور  المالية  وزير  معالي  أصدر 
بإعادة تشكيل  العساف قراراً  بن عبدالعزيز 
االبتدائية  الضريبية  الزكوية  االعتراض  لجان 
في  وفرعيها  والدخل  الزكاة  مصلحة  في 
جدة والدمام. وحدد القرار الوزاري مدة عمل 
هذه اللجان بأربع سنوات. وفيما يلي أسماء 

رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء هذه اللجان:

�لأولــى  �لبتد�ئية  �ل�صريبية  �لزكوية  �لعرت��ض  جلنة  �أ. 
و�لدكتور/  رئي�صًا،  �لهوميل  �صعد  �لأ�صتاذ/  بالريا�ض: 
عبد�لعزيز  و�لأ�صتاذ/  للرئي�ض،  نائبًا  �لغفيلي  عبد�هلل 
و�لأ�صتاذ  ع�صو�  �أبامني  �أديب  و�لأ�صتاذ  ع�صو�،  �لعمري 

خالد �لظاهري ع�صو�ء.
�لثانية  �لبتد�ئية  �ل�صريبية  �لزكوية  �لعرت��ض  جلنة  ب. 
و�لأ�صتاذ  رئي�صًا،  �لزكري  �إبر�هيم  �لدكتور  بالريا�ض: 
�لفوز�ن  �صالح  و�لدكتور  للرئي�ض،  نائبًا  �لنزهة  حمود 
ع�صوً� و�لأ�صتاذ حممد �خلر��صي ع�صو� و�لأ�صتاذ �صعود 

�آل �صليمان ع�صوً�.
�لثالثة  �لبتد�ئية  �ل�صريبية  �لزكوية  �لعرت��ض  جلنة  ج. 
رئي�صًا،  ــن  ــرزي �ل عبد�لرحمن  �لــدكــتــور/  بــالــريــا�ــض: 
و�لدكتور/خالد �لعدمي نائبًا للرئي�ض، و�لدكتور �إبر�هيم 
�ملــغــرية عــ�ــصــو�، و�لــدكــتــور عــبــد�هلل �لــبــاحــوث ع�صو�، 

و�لأ�صتاذ/ ر��صد �لعتيق ع�صوً�.
�لأولــى  �لبتد�ئية  �ل�صريبية  �لزكوية  �لعرت��ض  جلنة  د. 
ح�صام  و�لدكتور  رئي�صًا،  �ل�صعد  �صالح  �لدكتور  بجدة: 
�لعنقري نائبًا للرئي�ض، و�لدكتور عادل �أبو �لعال ع�صوً�، 
�أحمد  و�لأ�ــصــتــاذ  ع�صوً�  �لبقمي  �صلطان  و�لــدكــتــور/ 

�لطائفي ع�صوً�.
�لثانية  �لبتد�ئية  �ل�صريبية  �لزكوية  �لعرت��ض  جلنة  د. 
توفيق  و�لدكتور  رئي�صًا،  مياين  عبد�هلل  �لدكتور  بجدة: 
ع�صوً�  �لطا�صان  حمد  و�لدكتور  للرئي�ض،  نائبًا  �خليال 
عبد�هلل  و�لأ�ــصــتــاذ  ع�صوً�  �لــزهــر�ين  م�صعل  و�لأ�ــصــتــاذ 

�لغامدي ع�صوً�.
�لبــتــد�ئــيــة  �ل�صريبية  �لــزكــويــة  �لعـــرت��ـــض  جلــنــة  هـ. 
و�لدكتور  رئي�صًا،  �لعبد�لقادر  خالد  �لدكتور  بالدمام: 
يا�صر فالته نائبًا للرئي�ض، و�لدكتور خالد فلقي ع�صوً� 
و�لدكتور عبد�لعزيز �لرو�صان ع�صوً� و�لأ�صتاذ �صالح 

�حلماد ع�صوً�.
يذكر �أن هذ� �لقر�ر بد�أ �صريانه �عتبارً� من 1/3/ 1434هـ.
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�حلــادي  �ل�صنوي  �جتماعها  و�لدخل  �لزكاة  م�صلحة  عقدت 
فرع  مبقر  2-1433/11/3هـــــ  و�لأربــعــاء  �لثالثاء  يومي  ع�صر 
عام  مدير  �صعادة  �لجتماع  ور�أ�ــض  �ملنورة  باملدينة  �مل�صلحه 
�لنو�ب  بح�صور  �ملفلح  حممد  بن  �لأ�صتاذ/�إبر�هيم  �مل�صلحة 

ومدر�ء �لفروع و�لإد�ر�ت.
�إلــى  فيها  �أ�ــصــار  �لــعــام  للمدير  بكلمة  �لجتماع  �أفتتح  وقــد 
�أهمية مثل هذه �لجتماعات �لدورية لبحث �ملو��صيع �لهامة 
�لإجــر�ء�ت  توحيد  �صاأنها  ومن  �مل�صلحة  باأعمال  تتعلق  �لتي 
�حلا�صلة  �لتطور�ت  �إلــى  تطرق  ثم  �ملكلفني  على  و�لت�صهيل 
با�صتخد�م  تتمثل  و�لتي  �ل�صابق  �لجتماع  منذ  بامل�صلحة 
�لأنظمة �لآلية وتطوير خدمات �مل�صلحة للو�صول �إلى تطبيق 

مفهوم  وتفعيل  �لو��صع  مبفهومها  �لإلكرتونية  �لتعامالت 
�حلكومة �للكرتونية، و�لذي ت�صعى حكومة �ملمملكة �إلى ن�صره 

وتطبيقه يف خمتلف �لأجهزة �حلكومية.
كما �صهدت �لفرتة �فتتاح �أربعة فروع جديده للم�صلحة و�فتتاح 

�لق�صم �لن�صوي يف مدينة �لريا�ض.
تويل �مل�صلحة تدريب من�صوبيها وتنمية مهار�تهم عناية كبرية 
لأنها تدرك �أهمية �لتدريب وما له من �أثر يف �كت�صاب �ملعرفة 

و�صقل �ملهار�ت. 
وت�صمن جدول �لأعمال لهذ� �لجتماع متابعة تو�صيات �لجتماع 
بهدف  و�لإد�ريـــة  �لفنية  �ملو��صيع  من  �لعديد  وبحث  �ل�صابق 

�لرفع من كفاءة �لأد�ء .

مصلحة الزكاة والدخل تعقد اجتماعها السنوي
الحادي عشر بالمدينة المنورة



عقد مدير عام م�صلحة �لزكاة و�لدخل  �صعادة �لأ�صتاذ / �إبر�هيم 
بن حممد �ملفلح لقاءً� �صحفيًا يوم �لثنني 1433/11/22هـ دعيت 
�مل�صلحة  جهود  على  لطالعها   �ل�صعودية   �ل�صحف  كافة  لــه 

و�لتطوير �جلاري فيها.
من  لثمان  �لقت�صادية  �ل�صفحات  حمــررو  �للقاء  ح�صر  وقــد 
من  �لرئي�صية  �مل�صلحة  مهام  �أو�صح  حيث  �ل�صعودية   �ل�صحف 
�ملتعلق  �لتحديث  م�صروع  �ل�صريبة،  وحت�صيل  �لــزكــاة،  جباية 
بالأنظمة �لزكوية و�ل�صريبة، و�لتطوير �خلا�ض با�صتخد�م �أف�صل 
و�صائل �لتقنية �حلديثة، وتاأهيل �لكو�در �لوطنية و�لذي من �صاأنه 
ت�صهيل  �لإجر�ء�ت على �ملكلف من خالل ��صتخد�م �أحدث معايري 

�لتقنية و�خلدمات �للكرتونية للم�صلحة و�لر�صفة �للكرتونية.
للم�صلحة  �للــكــرتونــيــة  للبو�بة  عــر�ــصــًا  �لــلــقــاء   ت�صمن  ــد  وق
و�خلدمات �لتفاعلية �لتي تقدمها للمكلفني �ملعنني مثل �لت�صجيل 

�ملكلف،  ح�صاب  وك�صف  و�ل�صد�د،  �ل�صهادة،  عن  و�ل�صتعالم 
�ملعلومات  �إلى  بالإ�صافة  �ملكلفني،  ومالحظات  طلبات  وت�صجيل 

�لخرى �ملتاحة على �ملوقع .
�لذي  �لأمــر  �حلا�صوبية،  �لأنظمة  تطوير  على  �مل�صلحة  وتعمل 
و�ل�صريبة  �لزكاة  �حت�صاب  خطو�ت  تنفيذ  يف  �لإ�صر�ع  �إلى  يوؤدي 
و�لربط،  و�لفح�ض،  �لت�صجيل،  بر�مج  �إلكرتوين من خالل  ب�صكل 

و�لعرت��ض، ما يحقق مفهوم تطبيق �حلكومة �لإلكرتونية.
قام  ثم  عليها،  �لجــابــة  ومتــت  لالأ�صئلة  �ملجال  فتح  ذلــك  عقب 
�ملكلفني،  كبار  و�إد�رة  �ملعلومات   مركز  على  بجولة   �ل�صحفيني 
وح�صر من �مل�صلحة �صعادة �ل�صتاذ/�صالح �لعو�جي  نائب �ملدير 
نائب  �خلر��صي  �ل�صتاذ/فهد  �صعادة  �مل�صاندة،  للعمليات  �لعام 
�ملدير �لعام للرب�مج و�ل�صيا�صات، و�صعادة �ل�صتاذ/نا�صر �لذيبان 

�مل�صت�صار �ل�صريبي و�مل�صرف على �إد�رة كبار �ملكلفني.

لقاء صحفي بمصلحة الزكاة والدخل
للخدمات االلكترونية
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�ختتمت م�صلحة �لزكاة و�لدخل �لدورة �لتدريبية �ملتخ�ص�صة 
�ل�صريبي  �لزدو�ج  جتنب  و�تفاقيات  �ل�صريبي  �ملــجــال  يف 
�ل�صلطات  �حتـــاد  �لعــ�ــصــاء يف  �ل�ــصــالمــيــة  �لـــدول  ملــنــدوبــي 
بن  �ل�صتاذ/�بر�هيم  بح�صور  �لإ�صالمية  للدول  �ل�صريبية 
حممد �ملفلح مدير عام م�صلحة �لزكاة و�لدخل، و�لتي نظمتها 
للتوثيق  �لــدويل  �ملكتب  مع  بالتعاون  جدة  مبحافظة  �مل�صلحة 
كلمة  �ملفلح  �ألــقــى  وقــد  �أمــ�ــصــرتد�م..  ومــقــره   IBFD �ملــايل 
�صكره  �لدورة وقدم  لها  �لتى ر�صمت  فيها �لهد�ف  ��صتعر�ض 
وتقديره ملكتب IBFD و�ملحا�صرين على �لتعاون �لذي ��صهم 

يف جناح فعاليات هذه �لدورة.
عقب ذلك قام �صعادته بت�صليم �صهاد�ت �متام �لدورة للم�صاركني 

متمنيًا لهم �لتوفيق..

�ل�صريبية  �لتفاقيات  دور  على  �لربنامج  مو��صيع  وتركزت 
و�لعالقة بني �لتفاقيات �ل�صريبية و�لأنظمة �ل�صريبية �ملحلية 
لالتفاقيات  �ملتحدة  �لأمــم  منوذج  مناق�صة  �إلى  �إ�صافة  للدول 

�ل�صريبية ومنوذج منظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية.
�إلى تعزيز قدر�ت و�إمكانات �لدول �مل�صاركة  ويهدف �لربنامج 
ــض  روؤو� حلركة  �ملهمة  �لتفاقيات  هــذه  مثل  �إبـــر�م  جمــال  يف 

�لأمو�ل و�ل�صلع و�لإفر�د فيما بينها.
عقب �لربنامج �لتدريبي عقدت ور�صة �لعمل �ملخ�ص�صة للجنة 
�مل�صكلة �صمن تو�صيات �ملوؤمتر �لتقني �لثامن لحتاد �ل�صلطات 
موحد  ��صالمي  منوذج  لعــد�د  �لإ�صالمية،  بالدول  �ل�صريبية 
لتفاقيات جتنب �لزدو�ج �ل�صريبي وذلك مبقر فرع �مل�صلحة 

مبحافظة جدة.

بحضور المفلح.. المصلحة تختتم دورة تجنب
االزدواج الضريبي للدول اإلسالمية 
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��صدر مدير عام م�صلحة �لزكاة و�لدخل �ل�صتاذ/ �إبر�هيم بن 
حممد �ملفلح  قر�رً� بتعيني مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة �ل�صتاذ/ 
يحيي حممد بن ع�صتل متحدثَا ر�صميَا با�صمها  و�ل�صتاذ/ �أحمد 

مع  �لتو��صل  ل�صرعة  وذلك  له،  نائبا  �خليل  �با  عبد�لعزيز  بن 
و�صائل �لإعالم وتزويدها بالأخبار و�لرد عليها ولتو��صل عرب 

 PRD@DZIT.GOV.SA :الربيد االلكرتوين

اخــتيـار المتحــدث الرســمـي لمصلحـة الزكــاة والدخـل

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �مللكي �لمري حممد بن فهد بن عبد�لعزيز 
حفظه �هلل يوم �لثنني �ملو�فق 1433/11/29هـــ من�صوبي فرع 
مدير  يتقدمهم  �ل�صرقية  باملنطقة  و�لــدخــل  �لــزكــاة  م�صلحة 
�ملجل�ض  �ل�صتاذ �صالح بن حماد �حلماد يف  �صعادة  �لفرع  عام 

ل�صموه  تقريرً�  قدم  و�لذي  �ل�صرقية  �ملنطقة  باأمارة  �ل�صبوعي 
يت�صمن �جناز�ت �لفرع كما مت ت�صليم �صموه درع تذكاري، وقد 
ببذل  ووجــه  �مل�صلحة  فــرع  من  �ملبذولة  باجلهود  �صموه  ��صاد 

�ملزيد ملافيه �مل�صلحة �لعامة .

أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الزكاة بالدمام

�ل�صتاذ/ �أحمد بن عبد�لعزيز �با �خليل�ل�صتاذ/ يحيي حممد بن ع�صتل
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اخبار

�أكدت وز�رة �لتجارة و�ل�صناعية جمددً�، منع �لت�صويق �لهرمي 
�أو �ل�صبكي، باعتباره من �لأن�صطة �ملحرمة دوليًا، و�لتي ل تقوم 
�لوز�رة بت�صجيلها يف �ل�صجل �لتجاري ملا فيها من تغرير وخد�ع 
و�أكل لأمو�ل �لنا�ض بالباطل، وملا تبني �أن �ل�صركات تقوم بهذه 
�لأن�صطة �صركات وهمية، ويف �لغالب تقع خارج �ململكة ويف ذلك 

�صياع حلق �مل�صتهلك وعدم �إمكانية ��صرتجاعه.
�لأفــر�د  بع�ض  قيام  ــوز�رة  �ل مالحظة  بعد  �لتاأكيد  هذ�  وجــاء 
بع�ض  عرب  و�لت�صويق  بــالإعــالن  �لو�فدين  وبع�ض  �ل�صعوديني 
�ملو�قع �لإلكرتونية وعقد بع�ض �لتجمعات و�للقاء�ت يف �لفنادق 
ودعوة �لآخرين لالن�صمام و�ل�صرت�ك يف ع�صوية هذه �ل�صبكة 
من خالل �إيد�ع مبالغ مالية حمددة مع �لوعد باحل�صول على 
لل�صبكة  ين�صمون  �لذين  �جلدد  �مل�صرتكني  من  عمولة  �أو  ن�صبة 

عن طريق ذلك �لع�صو.

و�أبلغت �لوز�رة جميع �لغرف �لتجارية يف �ململكة ن�صر �ملنع 
وتعميمه على من�صوبيها، و�لتاأكيد على �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات 
الفنادق  على  التاأكيد  وكذلك  الن�شاط  هذا  مبا�شرة  بعدم 
عن  للرتويج  لقاء�ت  �أو  جتمعات  �أي  بتنظيم  �ل�صماح  بعدم 

هذه �لأن�صطة.
�صركات  هي  �لهرمي  �لت�صويق  �صركات  �أن  �إلى  �لإ�صارة  جتدر 
على  منتج  �أو  �صلعة  ب�صر�ء  �ل�صخ�ض  �إقناع  يف  عملها  يتلخ�ض 
�أي�صًا  �آخرين  هــوؤلء  ليقنع  بال�صر�ء،  �آخرين  باإقناع  يقوم  �أن 

بال�صر�ء...
وهكذ� وكلما ز�دت طبقات �مل�صرتكني ح�صل �لأول على عمولت 
�أكرث، وكل م�صرتك يقنع من بعده بال�صرت�ك مقابل �لعمولت 
�لكبرية �لتي ميكن �أن يح�صل عليها �إذ� جنح يف �صم م�صرتكني 

جدد لقائمة �لأع�صاء.

وزارة التجارة تمنع التسويق الشبكي
عبر مواقع اإلنترنت
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�لــ�ــصــوؤون  ـــــوز�رة  ب �لجــتــمــاعــي  �لــ�ــصــمــان  وكــالــة  خ�ص�صت 
من  �لجتماعي  �ل�صمان  وم�صتفيد�ت  مل�صتفيدي  �لجتماعية، 
1434هـــ،  �لعام  هــذ�  من  حمــرم  ل�صهر  وم�صاعد�ت  معا�صات 
125230338ريال، �صملت �صبعمائة وو�حد و�صتني �لفا ومائتني 

وخم�صة و�صبعني حالة �صمانية.
وقال �ملتحدث �لر�صمي للوز�رة حممد �لعا�صمي: �إن هذ� �ملبلغ 
معا�صات  من  و�مل�صتفيد�ت  �مل�صتفيدين  ح�صابات  يف  �أودع  قد 
�ل�صمان �لجتماعي وم�صاعد�ته وذلك مطلع �صهر حمرم، حيث 
بد�أ �ل�صحب من هذه �ملبالغ عن طريق بطاقات �ل�صرف �لآيل 

كاملعتاد للم�صتفيدين.
و�أو�صح �أنه نظرً� لأن جل ما ي�صرفه �ل�صمان �لجتماعي هو 
من �أمو�ل �لزكاة فاإن وكالة �ل�صمان �لجتماعي تقوم �صهريًا 
و�مل�صتفيدين  �مل�صتفيد�ت  بيانات  بدر��صة  م�صتمر  وب�صكل 

�لآيل  �لبحث  بو��صطة  وحتليلها  �لجتماعي  �ل�صمان  مــن 
و�لتعامالت �لإلكرتونية.

�ل�صريفني  �حلرمني  خــادم  حر�ض  �خلتام  يف  �لعا�صمي  و�أكــد 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �صعود و�صمو ويل عهده �لأمني 
للم�صتفيدين  �خلــدمــات  �أف�صل  تقدمي  على  �هلل«  »حفظهما 
وزير  معايل  ومتابعة  �لجتماعي  �ل�صمان  من  و�مل�صتفيد�ت 
�لــوز�رة  ووكيل  �لعثيمني  يو�صف  �لدكتور  �لأجتماعية  �ل�صوؤون 
لل�صمان �لجتماعي حممد �لعقال للبحث عن �ملحتاج �ملتعفف 
�ل�صمان  مكاتب  �إلـــى  �لــو�ــصــول  على  �لــقــادر  غــري  و�مل�صتحق 
�أربعة  �إ�صافة  �ل�صهر  هذ�  يف  مت  �أنــه  �إلــى  م�صريً�  �لجتماعي، 
ع�صر �ألف و�صبعمائة و�ثنني وثالثني حالة �صمانية جديدة من 
�ملتعففني و�مل�صتحقني من خمتلف �لفئات �لتي ت�صملها خدمات 

�ل�صمان �لجتماعي، وذلك يف جميع مناطق �ململكة.

الشؤون االجتماعية تــودع أكثر من مليــار ريال
في حسابات مستفيدي الضمان لشهر محرم
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اخبار

�لتمويل  وموؤ�ص�صة  �لــدويل  �لبنك  عن  �صادر  حديث  تقرير  ك�صف 
عملية  �حلكومات  مو��صلة  عن  �صي  دبليو  بي  وموؤ�ص�صة  �لدولية 
�لعاملي،  �لقت�صاد  ��صتقر�ر  عدم  رغم  �ل�صريبية  نظمها  �إ�صالح 
دفع  وتقليل  لت�صهيل  خطو�ت  دولــة   31 �قت�صاد�ت  �تخذت  حيث 
�ل�صر�ئب على �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة. و�أ�صار �لتقرير �إلى 
حت�صني  �أو  �إدخــال  يف  متثل  �صيوعا  �لأكــرث  �ل�صريبي  �لإ�صالح  �أن 

�لأنظمة �لإلكرتونية لت�صديد �ل�صر�ئب، وقد مت ذلك يف 16 دولة.
يف  �حلجم  متو�صطة  لل�صركات  �لإجمالية  �ل�صر�ئب  معدل  وو�صل 
ن�صبته 23.6، ومت �صد�دها على 17.6 دفعة،  �لأو�صط ما  �ل�صرق 

و��صتغرق ذلك 158 �صاعة.
ومت ت�صنيف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�صعودية 
قائمة  على   2013 لعام  �لتو�يل  على  و�لثالثة  �لأولــى  �ملرتبتني  يف 
�لدول �لأكرث تطبيقا لالإ�صالحات �ل�صريبية، يف حني بقيت قطر 

يف �ملرتبة �لثانية للعام �لر�بع على �لتو�يل.

�ل�صرق  �صي  دبليو  بي  يف  �ل�صر�ئب  ق�صم  رئي�ض  كرين،  دين  وقال 
�لأو�صط �إن �قت�صاد�ت منطقة �ل�صرق �لأو�صط حتتل مكانة متميزة 
وعز� كرين ذلك  �ل�صر�ئب.  دفع  موؤ�صر�ت  �أعلى  قائمة  جد� على 
ب�صكل كبري �إلى �أن �ل�صر�ئب �ملفرو�صة قليلة ن�صبيا، و�إلى �لعتماد 

على م�صادر �أخرى لالإير�د�ت �حلكومية. 
كان  �ملا�صية،  �لقليلة  �ل�صنو�ت  خالل  �أنــه  �إلــى  �لتقرير  ويخل�ض 
�لتي  �ل�صاعات  وعــدد  �لدفعات  عدد  يف  تدريجي  تخفي�ض  هناك 
تق�صيها �صركة متو�صطة �حلجم فيما يتعلق بالمتثال للتز�ماتها 
�ل�صريبية. ويعترب هذ� �لتخفي�ض يف عبء �لإد�رة �ل�صريبية تطور� 

مرحبا به يف جميع مناطق �لعامل.
�لأو�صط  �ل�صرق  ملنطقة  �ل�صر�ئب  دفع  مر�ت  عدد  متو�صط  ويبلغ 
17.6 مرة، وهو �أقل بكثري من �ملتو�صط �لعاملي، با�صتثناء �أمريكا 
�ل�صمالية و�لحتاد �لأوروبي ور�بطة �لتجارة �حلرة �لأوروبية �لتي 

لديها �أقل �ملعدلت.

السعودية واإلمارات في المراتب األولى من حيث 
اإلصالحات الضريبية
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لدر��صة  �ملخ�ص�صة  �لعمل  ور�صة  و�لدخل  �لزكاة  م�صلحة  عقدت 
�حلاجة لعد�د منوذج ��صالمي لتفاقية جتنب �لزدو�ج �ل�صريبي 
وذلك مبقر فرع �مل�صلحة بجدة بتاريخ 1433/10/28هـ، بح�صور 
�ل�صتاذ/فهد  و�ل�صيا�صات  للرب�مج  �مل�صلحة  عــام  مدير  نائب 
�لــدول  من  عــدد  �لور�صة  ح�صر  وقــد  �خلر��صي.  عبد�لعزيز  بن 
�لتفاقيات  �لعديد من مناذج  ��صتعر��ض  �ل�صالمية، ومت خاللها 
�لتفاقيات  منــاذج  ذلك  يف  مبا  �لعامل  يف  بها  �ملعمول  �ل�صريبية 

�حتاد�ت  ت�صكل  �لتي  �لــدول  من  جمموعة  بني  �لطــر�ف  �ملتعددة 
�قت�صادية، كما مت مناق�صة �حتياجات �لدول �ل�صالمية يف جمال 

�ل�صريبة لت�صجيع �ل�صتثمار وزيادة �لتبادل �لتجاري بينهما.
ويف نهاية �لور�صة مت عمل حم�صر يت�صمن تو�صيات حمددة للخيار 
�لمثل �لذي ميكن �ن تطبقه �لدول �ل�صالمية، و�لذي �صيتم رفعه 
بالدول �ل�صالمية  �ل�صريبية  �ل�صلطات  �لعامة لحتاد  �لى �لمانة 

لعر�صه خالل �لجتماع �لتا�صع �ملقرر عقده يف عمان )�لردن(.

بالريا�ض  �لعامة  و�لدخل بالإد�رة  �لزكاة  نظمت م�صلحة 
يوم �ل�صبت �ملو�فق 1433/12/18هـ  عند �ل�صاعة �لعا�صرة 
�ل�صحى  عيد  مبنا�صبة  ملن�صوبيها  �ملعايدة  حفل  و�لن�صف 
و�لدخل  عام م�صلحة �لزكاة  مدير  وذلك بح�صور  �ملبارك، 

�صعادة �ل�صتاذ/�إبر�هيم بن حممد �ملفلح و�لنو�ب ومديري 
مبنا�صبة  �لتهاين  �حل�صور  تبادل  وقد  و�ملوظفني،  �لد�ر�ت 
بهذه  تــذكــاريــة  �ــصــور  و�لتقطت  ــارك،   ــب �مل �لأ�ــصــحــى  عيد 

�ملنا�صبة �ل�صعيدة.

مصلحة الزكاة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد االضحى

مصلحة الزكاة تعقد ورشة إعداد النموذج االسالمي 
لتجنب االزدواج الضريبي



المفلح يشارك في المؤتمر التقني التاسع
 التحاد السلطات الضريبة للدول اإلسالمية

اإلسالمية  للدول  الضريبة  السلطات  التحاد  التاسع  التقني  المؤتمر  في  والدخل  الزكاة  مصلحة  شاركت 
الذي عقد في عمان، األردن في الفترة من 12-1433/11/17هـ، بمشاركة 28 دولة إسالمية ومنظمة دولية، 
ممثلة بسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح وسعادة األستاذ/ سعود بن 

عبدالعزيز الملحم، مدير عام إدارة العمليات والشؤون الدولية بالمصلحة.
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ملف العدد



وب�سفة اململكة الدولة امل�ست�سيفة للم�ؤمتر ال�سابق ورئي�س الدورة 
الثامنة فقد األقت اململكة  الكلمة االفتتاحية،  وقامت بت�سليم علم 
االحتاد اإلى االأردن ب�سفته رئي�سًا لهذه الدورة. ومن اأهم ما ت��سل 

اإليه امل�ؤمتر:

• سلطات 	 التحاد  الدائمة  األمانة  مقر  دولة  أواًل: 
الضرائب للدول اإلسالمية :

ال�سرائب  �سلطات  الدائمة الحتاد  االأمانة  مقر  بدولة  يتعلق  فيما 
للدول االإ�سالمية فقد تقرر وبناءًا على الت�س�يت ان تك�ن ال�س�دان 
مبلغ  لتحديد  جلنة  ت�سكيل  ومت  لالحتاد،  الدائمة  لالأمانة  مقرًا 

الع�س�ية.. 
• ثانيًا: نموذج إسالمي التفاقية الضرائب :	

لقد �سبق اأن اأو�سى امل�ؤمتر التقني الثامن الذي ا�ست�سافته اململكة  
جتنب  التفاقية  اإ�سالمي  من�ذج  الإعداد  احلاجة  مدى  بدرا�سة 
االزدواج ال�سريبي على غرار من�ذج االأمم املتحدة ومن�ذج منظمة 
التعاون االقت�سادي والتنمية، ومت ت�سكيل جلنة لهذا الغر�س تتاألف 
وم�سر،  وال�س�دان،  وال�سنغال،  وال�سع�دية،  اإيران،  من  كل  من 
واملغرب، مع اإمكانية اال�ستعانة بخرباء متخ�س�سني. وتنفيذًا لتلك 

الت��سية نظمت امل�سلحة ور�سة عمل لدرا�سة االأمر �سارك فيها اإلى 
جانب اململكة ممثل� اإيران واملغرب. ولقد اأو�سى امل�سارك�ن بال�ر�سة 
باال�ستعا�سة عن النم�ذج ال�سامل باتفاقية متعددة االأطراف ذات 
نطاق حمدود يك�ن الهدف الرئي�س منها حت�سني حركة اال�ستثمارات 
على  ال�سريبي  العبء  تخفي�س  طريق  عن  االإ�سالمية  الدول  بني 
اأن�اع حمددة من الدخل وتق�ية التعاون االإداري والفني بني الدول 
االأع�ساء. وعلى �س�ء تلك الت��سية، اأو�سى امل�ؤمتر التا�سع مب�ا�سلة 

درا�سة االأمر مع اإ�سافة دولة ت�ن�س اإلى اللجنة اخلا�سة بذلك. 
• ثالثًا: المواضيع الفنية التي ناقشها المؤتمر:	

وو�سائل مكافحته،  ال�سريبي  التهرب  امل�ؤمتر بحث م��س�ع  مت يف 
قدمت  وقد  ال�سريبي.  التح�سيل  وو�سائل  اإجراءات  وم��س�ع 
اململكة ورقة عمل عن التهرب ال�سريبي وو�سائل مكافحته. وفيما 
اأوراق  امل�سرتكة جلميع  الت��سيات  اأهم  معاليكم  على  اأعر�س  يلي 

العمل يف امل��س�عني املطروحني على امل�ؤمتر: 
عن . 1 بيانات  قاعدة  بناء  يف  املعل�مات  تقنية  وتط�ير  ا�ستخدام 

ال�سريبية  لالإدارة  الالزمة  املعل�مات  ت�فري  على  والعمل  املكلفني 
من كافة امل�سادر الر�سمية واخلا�سة وت�سجيع الت�سديد االلكرتوين.

التعاون بني دول االحتاد يف جمال ال�سرائب من خالل تعزيز تبادل . 2

املعل�مات بني هذه الدول وعقد االتفاقيات املتعلقة مبكافحة التهرب 
ال�سريبي. والتعاون بني دول االحتاد والدول االأخرى للحد من ظاهرة 

التهرب ال�سريبي للحيل�لة دون اللج�ء اإلى دول املالذ ال�سريبي.
ووج�ب . 3 اأ�س�لية  حما�سبية  �سجالت  مب�سك  املكلفني  اإلزام 

االإحتفاظ بها ملدة حمددة. 
والتقا�سي . 4 والتح�سيل  الفح�س  اإجراءات  وتب�سيط  ت�سهيل 

وتخفي�س تكلفة االلتزام ال�سريبي على املكلف. 
تنفيذ برامج تدريبية فنية متخ�س�سة وممنهجة يف جمال التهرب . 5

وذلك  االحتاد  دول  يف  ال�سريبية  االإدارات  مل�ظفي  والتح�سيل 
باالإ�ستفادة من اخلربات والكفاءات املت�فرة لدى هذه االإدارات. 

تفعيل اأنظمة التح�سيل امل�سبق ) اال�ستقطاع من املنبع(.. 6
املتعلقة . 7 )النمطية(  املقط�عة  ال�سريبة  تطبيق  نح�  الت�جه 

مب�شاريع الأعمال ال�شغرية واملت�شابهة من حيث طبيعة الن�شاط. 
من . 8 مرحلة  اأي  يف  عليها  املتنازع  الق�سايا  يف  البت  �سرعة 

مراحل الطعن.
• رابعًا: انضمام أعضاء جدد لالتحاد، واستضافة 	

المؤتمر القادم 
ال�سرائب  �سلطات  احتاد  يف  لت�ن�س  الكاملة  الع�س�ية  قب�ل  مت 
للدول االإ�سالمية. و�ست�ست�سيف ال�سنغال امل�ؤمتر القادم )العا�سر( 

وت�ن�س امل�ؤمتر احلادي ع�سر.
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اقتصادي بين دول »العشرين«
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وجتيء هذه امل�ست�يات من النم� يف املرتبة الثانية بعد ال�سني التي 
عامي  خالل  و%8   7 بني  يرتاوح  من�ًا  اقت�سادها  يحقق  اأن  يت�قع 

2012 و2013.
يف ذات ال�سياق، ي�ؤكد اخلرباء االقت�سادي�ن اأن ال�سيا�سات املالية 
بلد معتمد  اململكة من  انتقال  �ساهمت يف  ال�سع�دية  واالقت�سادية 
اإلى اقت�ساد قائم على التن�ع يف خمتلف  على م�رد وحيد للدخل 

املجاالت ال�سناعية والزراعية واخلدمية.
لالقت�ساد  حقق  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك  تبني  اأن  اإلى  وي�سريون 
اململكة من احتالل م�قع متقدم من بني  ال�سع�دي قفزات مكنت 
ال�سن�ي  الت�سنيف  يف  اململكة  وقفزت  الع�سرين.  جمم�عة  دول 
اإلى   2005 ت�سنيف  يف   67 املركز  من  اال�ستثمار  بيئة  لتناف�سية 

املركز 13 يف ت�سنيف 2009.
ال�سناعية  القاعدة  اإن�ساء  يف  احلك�مية  ال�سناديق  �ساهمت  كما 
والتنم�ية يف اململكة بحيث حر�ست على تقدمي القرو�س والدعم 
واحل�افز واإر�ساء مبداأ م�ساركة القطاع اخلا�س يف الناجت املحلي 
وم�ساعدته من خالل عالقاتها الدولية يف اإقامة م�ساركة وا�سعة مع 

خمتلف الدول املتقدمة �سناعيًا.
اململكة  قدمتها  التي  والقرو�س  امل�ساعدات  اإجمايل  بلغ  بينما 

للدول النامية عرب القن�ات الثنائية ومن خالل امل�ؤ�س�سات متعددة 
مليار   120.6 نح�   2008 اإلى   1991 من  الفرتة  خالل  االأطراف 

ريال.
التابعة  املحدودة  لالأبحاث«  »بيتك  اأ�سدرته  تقرير  ذكر  فيما 
يق�ده  الذي  العام  االإنفاق  اأن  الك�يتي،  التم�يل  بيت  ملجم�عة 
ويف  ال�سع�دي،  لالقت�ساد  الرئي�س  املحفز  زال  ما  املحلي  الطلب 
اإلى  و�سل  والذي  النفطية  العائدات  ت�سهده  الذي  االرتفاع  ظل 
واالزدهار  النم�  ا�ستمرار  ت�ؤكد  امل�ؤ�سرات  فاإن  قيا�سية،  م�ست�يات 
يف امل�قف املايل على املدى القريب، م�سريًا اإلى اأن اململكة �ست�سجل 
من�ًا �سن�يًا الإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 6% على اأ�سا�س �سن�ي 

بنهاية 2012.
واأ�سار التقرير اإلى اأن املخاطر الرئي�سية التي ت�اجه اململكة مازالت 
تتمثل يف ال�س�ق النفطية. واإمكانية حدوث تراجع كبري وم�ستمر يف 
اأ�سعار النفط كما حدث يف ال�سابق، اإال اأن ال�سيا�سات واالإجراءات 
التي مت بناوؤها يف ال�سن�ات االأخرية، جتعل اململكة يف و�سع ميكنها 
االأهداف  مع  تتما�سى  م�ست�يات  عند  االإنفاق  على  احلفاظ  من 
الت�سخم  انخفا�س  ال�قت، خا�سة يف ظل  لبع�س  االأجل  مت��سطة 
الأدنى م�ست�ياته يف 3 �سن�ات، وزيادة فر�س العمل وال�سعي احلثيث 

الصين  العشرين بعد  اقتصادي بين دول مجموعة  السعودية أسرع نمو  أن تحقق  اقتصادي حديث  تقرير  توقع 
خالل 2012، في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي. وتوقع التقرير الذي 

أصدرته »باركليز كابيتال«، أن يحقق االقتصاد السعودي نمواً قدره 6.2% خالل 2012، يتبعه نمو 5.1% خالل 2013.
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الإيجاد بدائل للطاقة ممثلة يف الغاز الطبيعي للحد من ا�ستهالل 
النفط داخليا حيث و�سل اإلى معدالت عالية.

وبني التقرير اأن دور اململكة يربز يف �س�ق النفط العاملية باعتبارها 
اأكرب م�سدر للنفط يف العامل واأي�سًا المتالكها اأعلى طاقة اإنتاجية 

للنفط اخلام )12.5 ملي�ن برميل ي�ميًا(.
تط�ير  يف  اأي�سًا  اململكة  �سرعت  اخلام،  النفط  جانب  واإلى 

ال�سناعات الهيدروكرب�نية االأخرى ذات ال�سلة بالنفط. 
يذكر اأن جمم�عة الع�سرين هي منتدى تاأ�س�س �سنة 1999 ب�سبب 
االأزمات املالية يف الت�سعينيات، وميثل هذا املنتدى ثلثي التجارة يف 

العامل، واأي�سًا ميثل اأكرث من 90% من الناجت العاملي اخلام.
وت�قع خرباء اقت�سادي�ن اأن يحقق فائ�س امليزانية للعام اجلاري 
م�ست�يات قيا�سية جديدة مع ارتفاع االإيرادات احلك�مية النفطية 
اأن ت�سكل نح� 91% من  التي قد تناهز 1.2 تريلي�ن ريال، يت�قع 

اإليها االإيرادات االأخرى غري النفطية  اإجمايل االإيرادات، ي�ساف 
املت�قع بل�غها 116 مليار ريال م�سكلة ما يقارب 9% من االإجمايل، 
للعام  الفعلية  امليزانية  اإيرادات  الإجمايل  تقدير  باجتاه  يدفع  ما 
املحلي  الناجت  من   %52.5( ريال  تريلي�ن   1.3 بنح�  اجلاري 

االإجمايل(، وفقًا ل�سحيفة »الي�م« ال�سع�دية.
ال�سع�دية،  االقت�ساد  جمعية  وع�س�  االقت�سادي  اخلبري  وقال 
امليزانية  لفائ�س  بالن�سبة  املت�قع  من  اإنه  العمري،  عبداحلميد 
احلك�مية لهذا العام 2012، اأن يناهز 420 مليار ريال »112 مليار 
دوالر« )17% من الناجت املحلي االإجمايل(، وه� ثاين اأعلى فائ�س 
�سي�سجل يف تاريخ امليزانية ال�سع�دية بعد الفائ�س القيا�سي امل�سجل 
يف عام 2008، والبالغ نح� 581 مليار ريال )33% من الناجت املحلي 

االإجمايل(. 
اأ�سعار النفط  اأن الفائ�س املت�قع، وفقًا مل�ست�يات  واأو�سح العمري 
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دوالرًا   111 اجلاري  العام  بداية  من  مت��سطها  البالغ  الراهنة 
للربميل »مت��سط اأ�سعار برميل النفط العربي اخلفيف« ومت��سط 
االإيرادات  بارتفاع  �سيدفع  برميل،  ملي�ن   9.8 يبلغ  ي�مي  اإنتاج 
احلك�مية النفطية الأن تناهز 1.2 تريلي�ن ريال، يت�قع اأن ت�سكل 
نح� 91% من اإجمايل االإيرادات، ي�ساف اإليها االإيرادات االأخرى 
غري النفطية املت�قع بل�غها 116 مليار ريال م�سكلة ما يقارب %9 
من االإجمايل، وبهذا ميكن تقدير اإجمايل اإيرادات امليزانية الفعلية 
للعام اجلاري بنح� 1.3 تريلي�ن ريال )52.5% من الناجت املحلي 
االإجمايل(، اأي اأنها قد ت�سجل من�ًا �سن�يًا يناهز 16% باملقارنة مع 

االإيرادات احلك�مية للعام املا�سي.
من جهته، قال ع�س� جمعية االقت�ساد ال�سع�دية، اأحمد الر�سيد، 
مليار،   702 العام  هذا  اإيرادات  تبلغ  اأن  ت�قعت  احلك�مة  اإن 
مليار   12 اإلى  �سي�سل  الفائ�س  اأن  اأي  مليارًا،   690 وامل�سروفات 

ريال، لكن يف هذا العام ارتفعت اأ�سعار النفط التي ت�سكل نح� %90 
من دخل احلك�مة، حيث قدر معدل بيع الربميل خالل العام بنح� 
اإيران  على  العق�بات  ب�سبب  املت�قع  من  اأعلى  وه�  دوالرات،   110

وانخفا�س ت�سديرها. 
ويق�ل املحلل�ن ان االقت�ساد ال�طني ككل حقق من�ًا للعام احلادي 
ع�سر على الت�ايل بن�سبة 4.1%، فحقق القطاع غري النفطي من�ًا 
ن�سبته  بلغ  امليزانية  يف  فائ�س  بتحقيق  اأ�سهم  ما   ،%4.9 بن�سبة 
املالية  امل�ؤ�سرات  وت�سري  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %5.2
اململكة  �سادرات  ومن�  النفط  اأ�سعار  الرتفاع  النقدية  والتدفقات 
امليزانية  يف  فائ�سًا  ت�سجياًل  هنالك  اأن  اإلى  احلايل  العام  خالل 
وانخفا�س  العام احلايل 1433هـ،  مل�ازنة  ريال  مليار  بـ290  يقدر 
للعام  امل�ازنة  و�ستك�ن   ،%3.6 م�ست�يات  عند  الت�سخم  معدل 

القادم 756 مليار ريال«.
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املنتدى ال�سريبي لل�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ه� اأحد الربامج 
اخلا�سة باملركز الدويل لل�سرائب واال�ستثمار ITIC حيث للمركز 
ال�س�فيتي  االحتــاد  جمه�ريات  من  كل  يف  مماثلة  برامج  املذك�ر 
اآ�سيا، وافريقيا، وبرنامج  ال�سابق، ويف منطقة املحيط الهادي يف 

خا�س مب�سائل �سريبية عاملية. 
ويهدف املنتدى ال�سريبي لل�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا اإلى تر�سيخ 
ن�ع من  واإيجاد  ناحية  للمنطقة من  ال�سريبية  االإدارات  التقارب بني 
اإ�سافًة  اأخرى  ناحية  من  واملكلفني  ال�سريبية  االإدارات  بني  الت�ا�سل 
اإلى تعزيز املكانة اال�ستثمارية للدولة امل�ست�سيفة وت�فري فر�سة مل�ظفي 
الفعاليات  مثل هذه  للم�ساركة يف  امل�سيفة  بالدولة  ال�سريبية  االإدارة 
واالطالع  ال�سرائب  جمال  يف  االأخــرى  الــدول  جتارب  على  والتعرف 
على الق�سايا ال�سريبة املعا�سرة حيث ي�سارك باللقاءات ال�سن�ية لهذا 
اخلرباء  وبع�س  املنطقة  دول  يف  ال�سريبية  امل�سالح  روؤ�ساء  املنتدى 

وامل�ست�سارين ال�سريبيني وامل�ؤ�س�سات التجارية العاملية واملحلية. 
االإ�ــســالح  مثل  وعــديــدة،  هامة  م�ا�سيع  اإلــى  املنتدى  تطرق 
ال�سريبي )حمركاته وبيئته، واجتاهاته(، والتحديات ال�سريبية 
وتثبيط  احل�سن  ال�سل�ك  ت�سجيع  وكيفية  العاملية،  االأزمــة  بعد 
و�سمات  ال�سريبية،  الثغرة  هي  وما  للمكلفني،  ال�سيء  ال�سل�ك 
النظام ال�سريبي اجليد واأهداف ال�سيا�سات ال�سريبية، وكيفية 
التي يجب حتقيقها  واالأهداف  ال�سريبية  االإدارات  اأداء  تط�ير 
مع  ال�سريبي  للتعامل  املتاحة  واخلــيــارات  التط�ير،  هــذا  من 
على  وال�سرائب  ال�سركات(،  )جمم�عات  املرتبطة  ال�سركات 
وترحيل  ال�سريبية،  االتفاقيات  وم��س�ع  االإ�سالمي،  التم�يل 
قائمة  مرفق  املرتبطة.  اأو  ال�سقيقة  ال�سركات  بــني  االأ�ــســعــار 

بامل�ا�سيع التي مت بحثها يف املنتدى. 
وقد قدم �سعادة مدير عام امل�سلحة للم�ساركني اإيجازًا عن برامج 
حيث  والدخل  الزكاة  م�سلحة  يف  نفذت  التي  والتحديث  التط�ير 
على  ت�سعه  التي  �سماته  واأهم  ال�سريبي  النظام  �سعادته  ا�ستعر�س 
الزكاة  ق�اعد  وتط�ير  العاملية،  النظم  اأف�سل  مع  امل�ساواة  قــدم 
املرف�عة للجهات العليا واملت�قع �سدورها قريبًا، اإعادة تنظيم الهيكل 
التنظيمي للم�سلحة حيث اأ�سبحت اإدارة وظيفية متخ�س�سة تعتمد 
على مركزية الرقابة واالإ�سراف والمركزية التنفيذ مع وج�د اإدارة 
هذا  يف  العاملية  االجتاهات  مع  يتفق  ما  وه�  املكلفني  بكبار  خا�سة 
املجال. كما ا�ستعر�ست النظام االآيل املدمج الذي تطبقه امل�سلحة 
وما ي�فره من اإمكانيات كبرية مليكنة اأعمال امل�سلحة ب�سكل كامل. 

ومن اهم المواضيع التي ناقشها المنتدى االتي:
محركات اإلصالح الضريبي : 

• الع�ملة/املناف�سة ال�سريبية.	
• احلاجة اإلى التب�سيط/ال�سفافية. 	
• احلاجة اإلى االإيرادات/ اأثار االأزمة املالية. 	

بيئة اإلصالح الضريبي: 
• القدرة االإدارية. 	
• القدرة والرغبة يف فر�س النظام.	

 اتجاهات اإلصالح الضريبي المتوقعة: 
• اعتماد اأكرب على ال�سرائب غري املبا�سرة، مثل �سريبة القيمة امل�سافة، 	

وال�سرائب الرتفية، وال�سرائب على املمتلكات )عقار و�سيارات(.
• اأ�سبحت �سريبة القيمة امل�سافة امل�سدر الرئي�س لالإيراد وهي 	

مطبقة يف اأكرث من 150 دولة.

الضريبة والتنمية: 
والتعاون  ال�سفافية  مــن  اأكــرب  درجــة  جتــاه  التحرك  هــ�  املت�قع 

واال�ستجابة ال�سريبية. 

تصميم األنظمة الضريبية )الضرائب غير المباشرة( 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

بل  الدول  بني  امل�سافة(  )القيمة  ال�سريبة  �سعر  لت�حيد  ال حاجة 
على  ال�سريبة  فر�س  اأي  ال�جهة  مبداأ  الدول  جميع  تطبيق  يكفي 

جميع ال�سلع واخلدمات يف اأماكن ا�ستهالكها. 

أثر العولمة على الضرائب المباشرة: 
• مناف�سة �سريبية غري عادلة.	
• تخفي�س اأ�سعار ال�سريبة جلذب اال�ستثمارات املحلية.	

التحديات الضريبية بعد األزمة العالمية: 
لال�ستثمارات  جــاذب  مناف�س  �سريبي  نظام  و�سع  بني  املــ�ازنــة 

مقابل زيادة االإيرادات.

 الحـــلـول: 
وزيــادة . 1 )العمالة(  الب�سرية  ــ�ارد  امل على  ال�سريبة  تخفي�س 

�سرائب اال�ستهالك والبيئة وال�سرائب الدورية على املمتلكات. 
فر�س �سرائب على املعامالت واالأن�سطة املالية.. 2

إفريقيا  األوسط وشمال  الثالث للشرق  السنوي  الضريبي  المنتدى  الزكاة والدخل في  شاركت مصلحة 
والذي عقد في مسقط، عمان في الفترة من  4 – 6 نوفمبر 2012م ) 19 – 21 ذو الحجة 1433هـ( بحضور 154 
مشاركًا من 26 دولة منها 15دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن بعض المنظمات 
الدولية وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية. ممثلة بسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل 
العمليات  إدارة  عام  مدير  الملحم،  عبدالعزيز  بن  سعود  األستاذ/  وسعادة  المفلح  محمد  بن  إبراهيم 

والشؤون الدولية بالمصلحة.
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مكافحة الغ�س والتهرب والتجنب ال�سريبي. . 3
حتقيق درجة اأكرب من العدالة يف ال�سرائب.. 4
زيادة االإيرادات من القاعدة ال�سريبية القائمة.. 5

تشجيع السلوك الحسن للمكلف عن طريق: 
• تخفي�س تكلفة االلتزام وتكلفة التح�سيل من خالل التب�سيط وامليكنة.	
• ت�سجيع الت�ا�سل واحل�ار بني املكلفني واإدارات ال�سرائب. 	

تثبيط السلوك السيء للمكلف عن طريق: 
• با�ستخدام 	 �سدة  واأكـــرث  مركز  ب�سكل  م�جه  اإلــزامــي  تطبيق 

اإجراءات تقييم خماطر حم�سنة. 
• اإبرام اتفاقيات تبادل املعل�مات مع الدول االأخرى. 	
• ملكافحة 	 العامة  والق�اعد  اال�ستعمال  اإ�ساءة  اإجــراءات  تطبيق 

التجنب ال�سريبي. 
• نتيجة 	 يتحقق  الذي مل  ال�سريبي  االإيــراد  ال�سريبية =  الثغرة 

عن  الت�سريح  عدم   + لالإقرارات  املكلفني  تقدمي  عدم  االآتــي: 
االإيرادات ال�سحيحة يف اإقرارات املكلفني + عدم ت�سديد مبالغ 

م�ستحقة على املكلفني. 

دورات مقترحة لمدراء وموظفي الضرائب: 
• دورات تاأ�سي�سية، ودورات خدمات مكلفني، ومعاجلة اإقرارات، 	

والفح�س، ودورات متقدمة. 
• للتعديل 	 قابلة  عامة )من�ذج(  تدريبية  دورة  اإعداد  اقرتاح  مت 

وفقًا لالختالفات بني الدول.

سمات النظام الضريبي الجيد:
عدد حمدود من ال�سرائب، وب�ساطة االأنظمة والق�اعد، واأ�سعار �سريبية 
فر�س  وعــدم  الراأ�سمالية،  ال�سلع  على  �سريبة  فر�س  وعــدم  معتدلة، 

�سريبة على ال�سادرات، واإدارة �سريبية م�ستجيبة وفعالة و�سفافة. 

أهداف السياسات الضريبية: 
ال�سريبية،  واحليادية  والعم�دية،  االفقية  والعدالة  ال��س�ح، 

وااللتزام باملعايري الدولية. 

تطوير أداء إدارات الضرائب في العالم:
• بلي�ن 	  7.5 حــ�ايل  �سن�يًا  العامل  يف  ال�سرائب  اإدارات  تنفق 

دوالر لتط�ير خدماتها وا�ستخدام منتجات جديدة، ويف بع�س 
االأحيان ال حتقق االأهداف املرج�ة.

• معدل العمر االنتاجي  لنظام االإدارة ال�سريبية ه� من 15–20 �سنة. 	
• يتعني الرتكيز على القدرات اجل�هرية ) ج�هر عمل االإدارات 	

ال�سريبية( ولي�س على ت�فري اأحدث املنتجات. 
• اأيــة 	 ال�ستيعاب  وقابلة  مرنة  تك�ن  اأن  يجب  واحلــلــ�ل  النظم 

تغيريات م�ستقبلية يف ال�سيا�سة ال�سريبية. 
• االإدارة 	 يف  والتحديث  التط�ير  مــن  الــهــدف  يك�ن  اأن  يجب 

ال�سريبية ه� تغيري النتائج التي حتققها االإدارة، ويك�ن الهدف 
على �سبيل املثال تخفي�س الثغرة ال�سريبية، وتخفي�س التكلفة 

على كل من االإدارة ال�سريبية واملكلف. 
• ال�سيا�سة 	 حتديد  اأواًل  االآتـــي:  بالت�سل�سل  تك�ن  التط�ير  عملية 
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ال�سريبية، ثم تعريف وت�سميم املعاجلات/اإجراءات العمل لتنفيذ 
تلك ال�سيا�سة، ثم بناء النظم لتنفيذ تلك االإجراءات. يجب حتديث 
ويجب  املعل�ماتية.  النظم  بناء  يف  املبا�سرة  قبل  العمل  اإجــراءات 
اختيار �سريك فني )مقاول( للنظم له خربة يف النظم ال�سريبية 

يف دول عديدة، واأهمية اإ�سراك م�ظفي االإدارة وتدريبهم. 
• ه� 	 تركيا  املعل�مات يف  تقنية  ا�ستخدام  االأ�سا�سي من  الغر�س 

تقدمي خدمات اأف�سل للمكلفني. 

الضريبة على مجموعات الشركات: 
عن  م�ستقلة  اأنــهــا  على  �سركة  كــل  معاملة  خــيــارات:  ثالثة  هناك 
املجم�عة، اأو املجم�عة املحدودة )اإجازة ترحيل اخل�سائر واالأ�س�ل 
اعتبار  اأو  الــ�احــدة،  املجم�عة  �سركات  بني  املتحدة(  )الــ�اليــات 
با�ستعمال  الت��سية  واحــد.  مكلف  �سركاتها(  )بجميع  املجم�عة 
املجم�عة املحدودة خا�سة يف االإقت�سايات النا�سئة، على اأن يتم ذلك 
بعد درا�سة اأثر ذلك على االإيرادات قبل اتخاذ قرار باخليار املالئم. 

الضريبة على التمويل اإلسالمي :
احلاجة الإعداد دليل عن ال�سريبة على التم�يل االإ�سالمي. ويجب 
كنقطة بداية النظر اإلى اجل�هر االقت�سادي لعملية التم�يل. بع�س 
املعامالت اال�سالمية قد ين�ساأ عنها من�ساأة دائمة مما ي�سعها يف 

م�قف �سعيف مقارنة باملعامالت التقليدية. 

مسائل متعلقة باتفاقيات الضرائب 
املن�ساأة  ن�س�ء  جتنب  اجلن�سية  متعددة  ال�سركات  بع�س  ترغب 

الدائمة لي�س الآنها ال تريد ت�سديد ال�سرائب بل الأنها تريد جتنب 
اأعباء االلتزام. هناك ح�ايل 3000 اتفاقية �سرائب مربمة، 700 
والتنمية،  االقت�سادي  التعاون  منظمة  منــ�ذج  على  تعتمد  منها 
االثنني.  من  خليط  والباقي  املتحددة،  االأمــم  من�ذج  على   900 و 

اتفاقيات ال�سرائب عن�سر هام جاذب للم�ستثمرين. 

األسلوب المالئم لفرض ضريبة على الخدمات: 
ال ي�جد طريقة م�حدة متثل االأ�سل�ب االأمثل لفر�س �سريبة على 
على  ال�سريبة  فر�س  ال�سني  تف�سل  النامية.  الدول  اخلدمات يف 
تطبيق �سريبة  والربازيل  الهند  تف�سل  بينما  الربح  اأ�سا�س �سايف 

اال�ستقطاع على اإجمايل الدفعات. 

عملية/قابلة  معايير  ــع  وض ــار:  ــع األس ترحيل 
للتطبيق للمنطقة: 

على  يعتمد  املرتبطة  اأو  ال�سقيقة  ال�سركات  بني  االأ�سعار  ترحيل 
مبداأ املعاملة مع اأطراف م�ستقلة. مت ن�سر معايري منظمة التعاون 
�سنة  يف  املتحدة  االأمــم  ومعايري  1963م  يف  والتنمية  االقت�سادي 
للدول  اأكرب  �سريبية  حق�قًا  متنح  املتحدة  االأمم  ومعايري  1980م 
املعايري.  نامية عديدة مزيجًا من جمم�عتي  تاأخذ دول  امل�سيفة. 
االعتبارات الرئي�سة لرتحيل االأ�سعار هي: وج�ب ح�س�ل كل دولة 
واحل�س�ل  ال�سريبي،  االزدواج  وجتنب  ال�سريبة،  من  حقها  على 
ونق�س  ـــة،  االإداري والتكاليف  للمقارنة،  وبيانات  معل�مات  على 
اخلربة يف هذا املجال، ودرجة التعقيد التي يت�سم بها هذا املجال. 
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شبكة  لــمــشــروع  دوالر  مــلــيــار   16
قطارات في مكة المكرمة

تعتزم الحكومة السعودية طرح أكبر مشاريع النقل التطويرية في مكة المكرمة أمام الشركات 
المنافسة مطلع عام 2013 إلنشاء شبكة قطارات تحت األرض وفوقها بكلفة 62 مليار ريال 16.5 

مليار دوالر.

وقال اأ�سامة البار، اأمني العا�سمة املقد�سة، ل�كالة فران�س بر�س 
اإن »امل�سروع اأقر يف رم�سان املا�سي والدرا�سات الفنية منتهية«، 
خطوط  اأربعة  من  �شبكة  عن  عبارة  مكة  »مرتو  اأن  اإلى  م�شريًا 

مرتو جزء منها حتت االر�س واآخر ف�ق االر�س«.
واأ�ساف اأن »ال�سبكة املت�قعة �ستك�ن قطارات اأنفاق حتت االأر�س 
يف املنطقة املركزية وقطارات اأخرى معلقة خارج« هذه املنطقة. 
املرحلة  كلم   182 �سيك�ن  لل�سبكة  االإجمايل  »الط�ل  اأن  وتابع 
 10 امل�سروع  و�سي�ستغرق  كلم   122 بحدود  �ستنفذ  التي  االأولى 

�سن�ات«.
وت�قع البار اأن »يطرح امل�سروع اأمام ال�سركات العاملية املتناف�سة 

يف يناير 2013«.
االأولى  املرحلة  ي�سكالن  )ج(  و  )ب(  »اخلطني  اأن  الى  ولفت 
 6.6( ريال  مليار   25 بكلفة  �سن�ات  ثالث  خالل  �ستنفذ  التي 
مليار دولر( ثم تتوالى اخلطوط الباقية«، مو�شحًا اأن »امل�شروع 
�سيخدم مكة املكرمة ط�ال العام خ�س��سًا الطالب وال�ساكنني، 

ف�ساًل عن املعتمرين واحلجاج«.
و�سدد البار على اأن »تقييم العطاءات التي �ستقدمها ال�سركات 
اإدارة  ا�ست�ساري  قبل  من  حمددة  معايري  وفق  �سيتم  العاملية 

اأن »اخلط  البار  وك�سف  التنفيذي ملرتو مكة«.  واملكتب  امل�سروع 
بدءًا  �سمااًل  احلرام  بامل�سجد  امل�ساعر  قطار  ي�سل  الذي  )ب( 
التي  الى حمطة قطار احلرمني  يتجه غربًا  ثم  ال�سليمانية  من 
املن�رة  املدينة  من  ال�ا�سل  احلرمني  قطار  طريق  اليها  ينتهي 
مرورًا مبدينة امللك عبداهلل االقت�سادية يف رابغ ثم مطار امللك 
عند  يقع  املكرمة  مكة  يف  وينتهي  جدة  حمطة  ثم  عبدالعزيز 

مدخل املنطقة التي كانت تعرف بحي الزهارين«.
العابدية  يف  القرى  ام  جامعة  من  »يبداأ  فاإنه  )ج(  اخلط  اأما 
وي�سري مب�ازاة قطار امل�ساعر على منطقة الع�ايل ثم مير مبنطقة 
العزيزية بعدها ينحرف جن�با الى جن�ب امل�سجد احلرام خلف 
وقف امللك عبدالعزيز«. وتابع »ثم يتجه اخلط �سمااًل الى م�سجد 
ال�شيدة عائ�شة يف التنعيم، وهذا اخلط من اخلطوط املهمة لنه 

يربط عددًا من املناطق ذات الكثافة واحلركة الب�سرية«.
واأكد اأن »هذين اخلطني �سي�ؤديان الى ت�زيع الكثافة القادمة الى 
احلرم املكي جن�بًا و�سمااًل«، م�سريًا الى اأن »الت��سعة ال�سمالية 
اجلديدة يف احلرم كانت من اجل ا�ستيعاب احلجاج القادمني 
م�اقع  بني  تربط  كلم  اأن هناك 373  كما  من جهة اجلمرات«. 

�سناعية وزراعية وع�سكرية ومرافئ ت�سدير.



25



26

حوار

صالح الحماد: تطبيق النظام اآللي 
ساعد علـى زيادة االيرادات

المملكة...  ارجاء  كل  في  األداء  كفاءة  من  والرفع  التطوير  على  الزكاة  مصلحة  تحرص 
سعادة  مع  الحوار  هذا  لنا  كان  الدمام  فرع  وآليات  وبرامج  نشاطات  على  الضؤ  ولتسليط 

مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام األستاذ/صالح حماد سليمان الحماد.
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هال اأعطيتنا نبذة عن فرع م�صلحة الزكاة بالدمام؟
القرار  مب�جب  والدخل  الزكاة  مل�سلحة  العامة  املديرية  ان�سئت 
بناًء على  بتاريخ 1370/8/7هـــ، والذي مت  الــ�زاري رقم )394( 
امللكي رقم 7334/2/17  املر�س�م  الثامنة ع�سر من  املادة  اأحكام 
وكان  الدخل،  �سريبة  باحداث  القا�سي  1370/1/21هــــ  وتاريخ 
الريا�س  مدينة  اإلــى  نقلت  ثم  جدة  مدينة  اآنــذاك  امل�سلحة  مقر 
بتاريخ 1390/7/15هـ واأ�سبحت م�سلحة الزكاة والدخل م�س�ؤولة 
ال�سع�ديني  امل�اطنني  على  ال�سرعية  الزكاة  فري�سة  جباية  عن: 
وم�اطني دول جمل�س التعاون اخلليحي املقيمني الذين يعمل�ن يف 
ن�شاط عرو�ض التجارة  - ا�شتيقاء �شريبة الدخل على ال�شركات 
املختلطة  ال�سركات  يف  االأجنبي  اجلانب  اأو  االأجنبية  وامل�ؤ�س�سات 
فرع  فيها  ال�سرقية  للمنطقة  يكن  ومل  ــرة،  احل املهن  واأ�سحاب 
حيث كان فرع وزارة املالية واالقت�ساد ال�طني ه� اجلهة امل�س�ؤولة 
مبا�سرة عن حت�سيل وجبابة الزكاة عن طريق مكتبها يف املنطقة 
فرع  افتتاح  مت  حيث  ــــــ،  1376/3/15ه حتى  وذلــك   ، ال�سرقية 

م�سلحة الزكاة والدخل .

كم يبلغ عدد املكلفني الذين يخدمهم الفرع ؟
عددهم  القدمي  االآيل  النظام  على  ت�سجيلهم  مت  الذين  املكلفني 
)60000( مكلف تقريبًا )زك�ي و�سريبي وخمتلط( منهم املكلفني 
ال�سامل عددهم )18322(  االآيل  النظام  على  ت�سجيلهم  الذين مت 
مكلف مبختلف اأن�اعهم حتى اعداد التقرير بتاريخ 1433/6/28هـ.

وماهي  وال�صركات  امل�ؤ�ص�صات  زك��اة  حتديد  يتم  كيف 
ال�صع�بات التي ت�اجه�نها من قبل املكلفني ؟

زكاة امل�ؤ�س�سات حتدد بعد تعيئة االقرار رقم )5( اخلا�س مبكلف 
الزكاة )التقديري( وه� خا�س باالأن�سطة ال�سغرية التي اليتجاوز 
دفاتر  م�سك  تتطلب  ال  والتي  ريال  الف  مائة  فيها عن  املال  راأ�س 
غات  امل�س�  ماتت�سمنه  �س�ء  على  املكلف  مناق�سة  ويتم  جتارية 
وحت�سب ب�اقع 2.5% . اما مايتعلق بال�سركات وطبقا لالأنظمة فان 
قان�ين  مدقق من حما�سب  مالية  ق�ائم  بتقدمي  ملزمة  ال�سركات 
 - اأن�اعها  بكافة  امل�ساهمة  ال�سركات   : وهم  باململكة  له  مرخ�س 

�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة - �سركات الت��سية باال�سهم.
 )2( رقم  االقــرار  وتعيئة  ميزانية  باح�سار  املكلف  مطالبة  ويتم 
باالأن�سطة  الزكاة )ح�سابات نظامية( وه� خا�س  اخلا�س مبكلف 
التجارية  الدفاتر  لنظام  وفقًا  تتطلب  والتي  والكبرية  املت��سطة 
حما�سبية  دفرتية  جمم�عة  م�سك  التجارة  وزارة  عن  ال�سادر 
العام-دفرت  اال�ستاذ  العامة-دفرت  الي�مية  دفرت  االقل:  على  وهي 
اعداد  يتم  الدفاتر  امل�ساعد-دفرت اجلرد. ومب�جب هذه  اال�ستاذ 
االقرار رقم )2( وتقدميها للم�سلحة مع الق�ائم املالية يف ح�سب 
ال�سنة املالية للمكلف وتتم درا�ستها من قبل امل�سلحة وعلى �س�ء 

ذلك يقرر منح املكلف احدى ال�سهادات التالية :
فانها  الت�سجيل  �سهادة  نهائية، فيما عدا  �سهادة  �سهادة مقيدة - 
متنح للمكلف اجلديد عند مراجعته للم�سلحة الول مرة  مع ت�فري 

متطلبات فتح امللف.
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هي  التقديري  للمكلفني  بالن�سة  امل�سلحة  ت�اجه  التي  ال�سع�بات 
عدم اكتمال م�س�غات املعاملة وا�ستيفاء البيانات املطل�بة ليتمكن 

املحا�سب مناق�ستة وانهاء اجراءاته .
اما مايخ�س املكلفني الذين يقدم�ن ح�سابات نظامية فان تاخري 
املمن�حة  واملهلة  ال�قت  يف  املالية  وق�ائمهم  اقراراتهم  تقدمي 
ا�ستالم  خــالل  مــن  املــالــيــة  املكلف  �سنة  مــن  ــ�م  ي  120 للمكلف 
االقرارت الق�ائم املالية يف وقت واحد ي�سبب عبئ على امل�سلحة 
عمل  وتخ�سي�س  اجلهد  م�ساعفة  عليه  ممايرتتب  عمل  و�سغط 
يف اوقات خارج وقت الدوام الر�سمي ملعاجلة تدفق العمل وانهاء 

اجراءات املكلفني.

كيف تتعامل�ن مع ال�صركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟
فر�سة  املكلف  خاللها  من  يعطى  امل�سلحة  اقرتها  اجـــراءات  هناك 
وال�سريبية،   الزك�ية  التزاماته  الأنهاء  امل�سلحة  ومراجعة  الت�ا�سل 
ثم  املكلف  على  وال�سريبي  الزك�ي  الربط  بنتيجة  مبدئيا  يخاطب 
الثانية  واملطالبة  املطالبة  تاريخ  من  ي�ما   60 مــدة  خــالل  مطالبته 
وفر�ستها 15 ي�ما من تاريخ املطالبة االولى ثم املطالبة االخرية خالل 
15 ي�م من تاريخ املطالبة الثانية مت�سمنة عدد من العق�بات حال عدم 
التجاري،  ال�سجل  )مكتب  العالقة  ذات  اجلهات  وخماطبة  جتاوبه، 

مكتب العمل، البلديات( بعدم منح املتاأخر عن ال�سداد اأي ت�سهيالت.
اإ�سافة اإلى اإجراء الفح�س امليداين من قبل فريق خم�ل من امل�سلحة 
بكامل  املعاملة  ترفع  املكلف  جتــاوب  عــدم  حــال  ويف  املكلف  بزيارة 

م�سف�عاتها لالإدارة العامة التي تت�لى اتخاذ االجراءات النظامية.

ماهي الف�ائد املرتتبة من تطبيق النظام الآيل بالفرع؟
من ف�ائد تطبيق النظام االآيل ال�سامل التايل :

• حتقيق الهدف االمني للربنامج ك�نه يعنى ببيانات جهة جبائية.	
• وامل�س�ؤولني 	 وامل�سرفني  املحا�سبني  بــني  ال�سالحيات  ح�سر 

لتنظيم العمل ح�سب امل�س�ؤوليات.
• مايتعلق 	 بكل  �ساملة  بيانات  قاعدة  ب�ج�د  الربنامج  �سم�لية 

باملكلف واملتابعة اآليًا. 
• �سرعة اجناز املعامالت بعد تاأ�سي�س قاعدة البيانات اخلا�سة باملكلفني.	
• اآليًا من 	 متكني املكلفني من تعبئة مناذج التحديث واالقرارات 

م�قع امل�سلحة وطباعتها لت�سليمها للم�سلحة، واتاحة  الفر�سة 
لل�سداد عن طريق نظام �سداد يف اأي وقت.

ن�صبة  لرفع  الفرع  عليها  يعمل  التي  اخل��ط���ات  ماهي 
الزيادة يف ايرادات امل�صلحة م�صتقبالأ ؟

المكانية  العمل  اجـــراءات  ت�سهيل  تت�سمن  �سن�ية  خطة  هناك 
ا�ستيعاب اأكرب عدد من املكلفني ملعاجلة ال�سغ�ظ وذلك من خالل 
التي  والت�عية  العمل،  ذروة  اوقات  واالق�سام  االإدارات  بع�س  دعم 
عقد  خالل  من  الفرع  فيها  و�سارك  اعالميًا  امل�سلحة  بها  قامت 
عدد من االجتماعات واجراء الفح�س امليداين لعدد من املكلفني، 
كما ان تطبيق النظام االآيل �ساعد علـى زيادة االيرادات. كما تعمل 

حوار
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عن  املتعرثين  املكلفني  او�ساع  النهاء  خطة  و�سع  على  امل�سلحة 
ال�سداد واملتاأخرين عن تقدمي اقراراتهم.

هل هناك م�عد لتقدمي القرارات الزك�ية وال�صريية 
يف كل عام؟

بتقدمي  ملزم�ن  ال�سريبة  او  للزكاة  اخلا�سعني  املكلفني  جميع 
اقراراتهم خالل مدة مائة وع�سرون ي�ماأ من انتهاء �سنتهم املالية 
حيث بانتهاء تلك املدة تنتهي معها �سالحية ال�سهادة املمن�حة لهم 

عن ال�سنة ال�سابقة .

ماهي قن�ات ايرادات فرع الدمام ؟
• وم�طني 	 ال�سع�ديني  املكلفني  من  جتبى  التي  ال�سرعية  الزكاة 

جمل�س التعاون اخلليجي املقيمني .
• �سريبة الدخل املت�جبة على املكلفني االجانب املقيمني باململكة.	
• الغري مقيمني ممن 	 املكلفني  املت�جبة على  اال�ستقطاع  �سريبة 

يح�سل�ن على مبالغ من م�سدر يف اململكة .
• الغرامات املرتتبة على مكلفي ال�سرائب ب�سبب بع�س املخالفات 	

النظامية وغري النظامية )تاأخري، ت�سجيل، اخفء،  تهرب(.

م�صاركات  او  اجتماعية  ان�صطة  ب��اأي  الفرع  يق�م  هل 
اقت�صادية يف منطقة الدمام ؟

• بتعليمات 	 للتعريف  والكليات  اجلامعات  بع�س  مع  م�ساركات  هناك 
هذه  واإثــــراء  للمكلف  تــقــدم  الــتــي  املتبعة  واالإجــــــراءات  امل�سلحة 

االجتماعات بالنقا�سات قدر االمكان ملزيد من الفائدة للم�ساركني .
• والكليات 	 املــعــاهــد  خريجني  للطلبة  الفر�سة  ــاحــة  اأت مــبــداأ 

مبقر  تنعقد  عمل  ور�س  يف  كمتدربني  با�ستيعابهم  واجلامعات 
امل�سلحة لالإطالع على ل�ائح وتعليمات امل�سلحة.

• املنتديات 	 يف  تــ�ــســارك  امل�سلحة  االقــتــ�ــســايــة:  املــ�ــســاركــات 
واللقاءات والندوات االقت�سادية التي تعقد بالغرفة التجارية 

باملنطقة ال�سرقية.

كلمة اخريه ل�صعاتكم ؟
يتق�ا اهلل وان  باأن  يف اخلتام احب ان اوجه لزمالئي امل�ظفني 
يع�ا حجم امل�سئ�لية امللقاة على عاتقهم مبا يق�م�ن به من حمل 
اجله�د  على  الزمالء  ايــادي  على  ا�سد  ومعن�يا  االمانة.  لهذه 
واجناز  لتط�ير  جه�دهم  من  ي�ساعف�ا  وان  وامللم��سة  املبذولة 
املجتمع  من  الكثريين  مل�ساكل  حل  ذلك  ان  يدرك�ا  وان  العمل 

املعنيني بالزكاة ال�سرعية.
اما مايخ�س املكلفني فن�سيحتي لهم باملبادرة الإحالل الربكة يف 
م�سداقا  تاأخري  دون  ال�سرعي  وقتها  يف  الزكاة  باخراج  ام�الهم 
بها}  وتزكيهم  تطهرهم  �سدقة  اأم�الهم  من  {خذ  تعالى:  لق�له 

النها تبقى متعلقة بالذمة وانكم م�س�ؤول�ن غدا بني يدي اهلل .
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السعودية تدعم القطــاع الخـاص
بــ 3.4 تريليــون ريـال

استثمار
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وك�سف ملف اأعدته �سحيفة االقت�سادية ال�سع�دية ح�ل تاأثريات 
�س�اء  اخلــا�ــس،  للقطاع  الــدولــة  تقدمه  الــذي  احلك�مي  الدعم 
ال�طنية  العمالة  اإحــالل  يف  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة،  ب�س�رة 
�سة  مكان ال�افدة، عن من� قرو�س ال�سناديق احلك�مية املتخ�سّ
ارتفعت من  اأن  بعد  �سن�ات،  املائة خالل ع�سر  بن�سبة 62.5 يف 
ريال  مليار   208.4 اإلى   ،2002 عام  بنهاية  ريال  مليار   128.3

بنهاية عام 2011.
وحّل �سندوق اال�ستثمارات العامة ثانيًا يف قائمة م�ؤ�س�سات االإقرا�س 
احلك�مية بعد �سندوق التنمية العقارية ب�اقع 305 مليارات ريال، 
وه� ما ي�سكل 20.4 يف املائة من جمم�ع القرو�س القائمة مل�ؤ�س�سات 
الكهرباء 37.9  �سة احلك�مية )وت�سمل قرو�س  املتخ�سّ االإقرا�س 
مليار ريال، ي�سرف على اإدارتها �سندوق اال�ستثمارات العامة منذ 
عام 1988، ومت دفع جزء منها لتنخف�س اإلى 25.1 مليار ريال عام 

1997، واإلى 14.5 مليار ريال عام 1999.

ب�س�ره  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  مل�ؤ�س�سات  احلــكــ�مــي  الــدعــم  ي�سكل 
لهذا  الدولة  ت�فرها  التي  امل�ساعدة  الع�امل  اأهم  اأحد  املتعددة، 
خدمة  يف  بــدوره  النه��س  من  متكينه  بهدف  ال�طني،  القطاع 
االأهــداف  اإجنــاز  يف  احلقيقية  �سراكته  وتاأكيد  التنمية،  خطط 
حتقيق  اأجل  من  لتحقيقها  الدولة  ت�سعى  التي  ال�طنية  والغايات 

التقدم والرفاهية لل�طن وامل�اطن.
التي �سرفتها  املبالغ  االأولى ر�سدا حلجم  تناول يف حلقته  امللف 
موؤ�ش�شات الإقرا�ض احلكومية املتخ�ش�شة لدعم ن�شاط �شركات 
القطاع اخلا�س على مدى ع�سر �سن�ات م�ست، اأي ما بني االأع�ام 
وم�ؤ�س�سة  املالية  وزارة  بيانات  ك�سفت  وحتى 2011، حيث   2002
النقد العربي ال�سع�دي، عن بل�غها نح� 1.5 تريلي�ن ريال، فيما 
االأمم  تقديرات  وفق  الدولة  ال�ق�د  واأ�سعار  الطاقة  دعم  يكلف 
تريلي�ن   1.6 جمم�عه  ما  اأي  �سن�يا،  ريال  مليار   163 املتحدة، 
ريال خالل ال�سن�ات الع�سر املا�سية، ويذهب نح� 60 يف املائة منه 

السعودية  في  ومؤسساته  الخاص  القطاع  لشركات  الدولة  قّدمته  الذي  الدعم  حجم  تجاوز 
اإلقراض  صناديق  عبر  مباشرة  قروض  منها  ريال،  تريليون   3.4 الماضية  العشر  السنوات  خالل 
أسعار  لدعم  وجهت  ريال  تريليون   1.6 إلى  إضافة  ريال،  تريليون   1.5 بنحو  المتخّصصة  الحكومية 
الطاقة والوقود، ونحو 32.8 مليار إعانات حكومية مباشرة بعد أن قفزت من 5.8 مليار ريال في 

2002 إلى 32.8 مليار ريال في النصف األول من 2012، بزيادة 463 في المائة. 
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للقطاع اخلا�س، بينما بلغ جمم�ع االإعانات احلك�مية )املحلية( 
من 5.8 مليار ريال اإلى 32.8 مليار ريال ما بني االأع�ام 2002 
وحتى 2012، بزيادة 463 يف املائة. لي�سل االإجمايل املقدر اإلى 

3.4 تريلي�ن ريال
العقارية على احل�سة االأكرب من دعم  التنمية  ا�ستح�ذ �سندوق 
م�ؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة احلك�مية بنح� 729 مليار ريال 
يف ع�سر �سن�ات، اأي ما ن�سبته 48.8 يف املائة، فيما حل �سندوق 
اال�ستثمارات العامة ثانيا ب�اقع 305 مليارات ريال، وه� ما ي�سكل 
20.4 يف املائة من جمم�ع القرو�س القائمة مل�ؤ�س�سات االإقرا�س 
مليار   37.9 الكهرباء  قرو�س  وت�سمل  احلك�مية،  املتخ�س�سة 
ريال، والتي ي�سرف على اإدارتها �سندوق اال�ستثمارات العامة منذ 

اإلى 25.1 مليار  لتنخف�س  والتي مت دفع جزء منها  عام 1988، 
ريال يف عام 1997، واإلى 14.5 مليار ريال يف عام 1999.

مدى  وعلى  ال�سناعي  القطاع  ال�سناعي  التنمية  �سندوق  وم�ل 
ع�سر �سن�ات بنح� 153 مليار ريال، بن�سبة بلغت 10.2 يف املائة، 
امل�ساريع  اأقر�س  اإذ  الزراعية،  التنمية  �سندوق  رابعا  جاء  فيما 
الزراعية يف البالد بنح� 93.9 مليار ريال ما بني االأع�ام 2002 
و2011 ، وبح�سة تتجاوز 6 يف املائة، من اإجمايل حجم القرو�س 
للت�سليف واالدخار  ال�سع�دي  البنك  اأخريا  للدولة ، وحل  القائمة 

مببلغ 66.7 مليار ريال، وبح�سة بلغت 4.4 يف املائة. 
ومبراجعة للدعم ال�سن�ي ل�سناديق االإقرا�س املتخ�س�سة، يت�سح 
بن�سبة  القائمة قفز خالل ع�سر �سن�ات  اأن حجم من� مت�يالتها 

استثمار
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62.5 يف املائة، بعد اأن ارتفع من 128.3 مليار ريال بنهاية 2002 
، اإلى 208.4 مليار ريال بنهاية عام 2011، فيما �سجل عام 2004 
اأقل ن�سبة اإقرا�س من تلك ال�سناديق املتخ�س�سة ب�اقع 119.1 

مليار ريال. 
واالدخار  للت�سليف  ال�سع�دي  البنك  ت�سدر  فقد  البيانات،  ووفق 
م�ؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة باأكرب ن�سبة من� خالل ال�سن�ات 
الع�سر قدرت بنح� 2477 يف املائة، حيث ارتفع مبلغ الدعم الذي 
قدمته احلك�مة للبنك من 819.4 ملي�ن ريال، اإلى 21.1 مليار 
ريال، فيما �سجل النم� يف �سندوق التنمية ال�سناعية زيادة بلغت 
195 يف املائة، بعد اأن منا من 9.2 مليار ريال يف 2002 اإلى 27.3 

مليار ريال بنهاية عام 2011. 

الدعم احلك�مي ل�سندوق اال�ستثمارات العامة، الذراع التم�يلية 
واال�ستثمارية للدولة، �سجل ه� االآخر زيادة كبرية بعد اأن ارتفع 
من 25.5 مليار ريال يف 2002 اإلى 57.2 مليار ريال يف 2011، 
�سندوق  طفيف  بنم�  تــاله  املــائــة،  يف   123.7 ن�سبته  بنم�  اأي 
التنمية العقارية، حيث مل تتجاوز ن�سبة النم� خالل ع�سر �سن�ات 
ريال،  املا�سي 78.9 مليار  العام  بنهاية  لي�سجل  املائة  14.8 يف 
بعد اأن كان يف 2002 عند حدود 68.7 مليار ريال، باملقابل كان 
احلك�مية  ال�سناديق  بني  من  ال�حيد  الزراعية  التنمية  �سندوق 
املائة،  يف   1 نح�  ن�سبته  بلغت  تراجعا  �سجلت  التي  املتخ�س�سة 
اإلى 9.33 مليار  حيث تراجعت من 9.41 مليار ريال يف 2002 

ريال بنهاية 2011.



واالإقليمية  املحلية  املتغريات  جمــاراة  اإلــى  املــبــادرات  وتهدف 
للمعل�مات  مركز  اإن�ساء  وهي  الــزراعــي،  القطاع  يف  والدولية 
القمح  با�ستثناء  الــري  يف  املياه  ا�ستخدام  وتر�سيد  الزراعية، 
وت�س�يق  ملناولة  اأكــرث  اأو  كيان  وتاأ�سي�س  اخل�سراء،  واالأعــالف 
احلي�اين  للقطاع  التعاوين  والتاأمني  والفاكهة،  اخل�سراوات 
املا�سية  الإكثار  و�سركة  التم�ر،  وت�س�يق  الدواجن،  بقطاع  بدءًا 

»االأغنام«، واإن�ساء كيان لت�س�يق االأ�سماك والروبيان.
والفاكهة  اأ�س�اق اخل�سراوات  ملبادرة  الت�جيهي  الفريق  وك�سف 
اأن الفريق اأجرى درا�سة لت�سخي�س و�سع ال�س�ق ال�سع�دية تعرف 
خاللها على وجهة نظر االأطراف ذات العالقة بال�س�ق وبحثت 

احلل�ل للم�سكالت التي تعانيها اأ�س�اق اململكة.
وك�سف�ا عن وج�د ت��سيات ومقرتحات الإن�ساء اأ�س�اق للمزارعني 

7 مبادرات لتغيير واقع الزراعة
في السعودية

 ،2013 منتصف  للتنفيذ  جاهزة  ستكون  السبع  الصندوق  مبادرات  أن  الزراعي  التنمية  صندوق  أكد 
مشيراً إلى أن ثالثًا منها تم االنتهاء منها والبقية في مراحلها النهائية.
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تحت المجهر



وخدمات ت�س�يقية متابعة ورفع كفاءة التربيد والنقل واأن تك�ن 
بني  العالقة  وتنظيم  مراقبة  ونقاط  مدربة  ب�شرية  قوى  هناك 

املزارع وامل�ستهلك عرب اجلمعيات التعاونية والزراعية.
وطالب امل�سارك�ن يف ور�سة العمل باإيجاد نظام ملعاقبة املخالفني 
القيا�سية،  وامل�ا�سفات  والت�س�يق  والتخزين  اجل�دة  اأنظمة  يف 
اإ�سافة اإلى الدعم الل�ج�ستي وت�سمل املطالبات اأن يك�ن هناك 

تفاهم مع ال�سندوق والزراعة والبلديات بهذا اخل�س��س.
فيما اأكد املهند�س عبداهلل الربيعان، رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 
التنمية الزراعية، ت�جد ثالث مبادرات جاهزة للتنفيذ، ال �سيما 
اأن بقية املبادرات يف مراحلها النهائية، م�سريًا اإلى اأن �سندوق 
التنمية اتخذ اأ�سل�ب التاأين يف تنفيذ املبادرات حتى يتم حت�يلها 

اإلى واقع بتجاوز جميع االأخطاء.
�سباح  اأقيمت  التي  العمل  ور�سة  من  »الهدف  الربيعان  وقال 
اأم�س ه� ا�ستعرا�س مناذج ما ت��سل�ا اإليه من تط�ر يف االأ�س�اق 
اأفكار  واأخذ  والفاكهة،  العاملية فيما يخ�س �س�ق اخل�سراوات 
االأ�س�اق  منــاذج  من  ال�سع�دية  ال�س�ق  متطلبات  مع  تتنا�سب 
مع  يت�اكب  منــ�ذج  اإن�ساء  �سيتم  ــه  اأن ــى  اإل م�سريًا  العاملية«، 

بدوره  يق�م  كيان  لتك�ين  اململكة  الزراعة يف  اأ�س�اق  متطلبات 
املهتمني  جميع  مب�ساركة  اجلــديــدة  االآلــيــة  تطبيق  يف  الفعلي 

بقطاع الزراعة ب�سكل عام.
ت�س�ر  لديه  ال�سندوق  يف  العمل  فريق  اأن  اإلى  الربيعان  ولفت 
مع  يتما�سى  اأنــه  من  التاأكد  حتى  تطبيقه  يتم  لن  ولكن  كامل، 
اإلى عادات  واالأقرب  االأن�سب  النم�ذج  ال�سع�دية التخاذ  ال�س�ق 
ال�س�رى  جمل�س  ت��سيات  اأن  اإلــى  واأ�ــســار  ال�سع�دي.  املجتمع 
الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  دور  تفعيل  �ــســرورة  تت�سمن 
قيام  وت�سجيع  املــزارعــني  بــني  اجلماعي  العمل  ثقافة  ون�سر 
واأهمية  الزراعية  التنمية  �سندوق  يفعل  واأن  اجلمعيات  هذه 
ال�سندوق، واأن تت�سمن تقاريره املقبلة معل�مات تف�سيلية عما 

مت يف تطبيق اال�سرتاتيجية.
اجلمعيات  يدعم  الزراعية  التنمية  �سندوق  اأن  الربيعان  واأكد 
�سمن  اأنها  �سيما  ال  الن�احي،  جميع  من  با�ستمرار  الزراعية 
قطاع  من  يتجزاأ  ال  جــزء  اأنها  م�سيفًا  اال�سرتاتيجية،  برامج 
»اإدارة  م�ستقلة حتت م�سمى  اإدارة جديدة  اإن�ساء  الزراعة، ومت 

اجلمعيات التعاونية«.
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