كلمة التحرير

شارك معنا في رأيك
�شارك معنا يف ر�أيك ،هذا هو �شعارنا يف امل�صلحة وعلى املوقع اجلديد حيث �أطلقت
م�صلحة الزكاة والدخل بوابتها الإلكرتونية اجلديدة لتقدمي خدماتها الإلكرتونية
لكافة املكلفني بالزكاة وال�ضريبة من ت�سجيل وا�ستعالم عن ال�شهادات و�سداد
امل�ستحقات  ،وك�شف ح�ساب املكلف وت�سجيل طلبات ومالحظات املكلفني واملراجعني
للموقع � ،إ�ضافة الى املعلومات الأخرى املتاحة  ،و تعمل م�صلحة الزكاة والدخل على
تطوير منظومة الكرتونية متكاملة تتيح ربط امل�صلحة بكافة الإدارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى الأمر الذي ي�ؤدي �إلى الإ�سراع يف تنفيذ خطوات احت�ساب الزكاة
وال�ضريبة ب�شكل الكرتوين من خالل برامج موجودة يف النظام الآيل ال�شامل مثل :
الت�سجيل  ،والفح�ص  ،والربط  ،واالعرتا�ض و�إحالته �إلى جلان االعرتا�ض االبتدائية
واال�ستئنافية  ،مما يحقق تطبيق مفهوم احلكومة الكرتونية  .وتقدم بوابتنا
االلكرتونية � :آخر و�أهم الأخبار ومعلومات تثقيفية و�إعالمية عن امل�صلحة من خالل
املركز الإعالمي  ،و�أنظمة وتعليمات ولوائح امل�صلحة  ،واخلدمات الإلكرتونية من
ت�سجيل  ،وطباعة مناذج الإقرارات واال�ستمارات  ،و�سداد امل�ستحقات عرب نظام
�سداد  ،والتحقق من �صحة �شهادات الزكاة  ،وغريها من اخلدمات املفيدة الأخرى
كما �أنه من خالل املوقع ميكن الت�صويت ال�ستطالع �آراء املكلفني و�إبداء املالحظات
واالنتقادات  .فال حترمنا �أخي الكرمي من امل�شاركة يف ر�أيك .

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 الرابع والثالثون
حمرم 1434هـ  -دي�سمرب 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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مدير التحرير
د .حممد بن عبداهلل النفي�سة
هيئة التحرير
�أحمد بن عبدالعزيز �أبااخليل
بن ـ ــدر بن �أحم ـ ــد الـمـو�سـ ــى
ح�سني بن عبدالرحيم ال�شيخ
المراسالت:
با�سم مدير التحرير
هاتف + 966 1 4349999 :
هاتف + 966 1 4349800 :
�ص.ب  6898الريا�ض 11187
www.dzit.gov.sa
رقم االيداع 1428 / 4663 :
ردمك 1658 / 3728 :
إعـداد وتنفيـذ:
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املفلح ي�شارك يف امل�ؤمتر التقني التا�سع الحتاد ال�سلطات ال�ضريبة

�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل يف امل�ؤمتر التقني التا�سع الحتاد ال�سلطات ال�ضريبة
للدول الإ�سالمية الذي عقد يف عمان ،الأردن يف الفرتة من 1433/11/17-12هـ،
مب�شاركة  28دولة �إ�سالمية ومنظمة دولية.

�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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ال�سعوديـة ثاين �أ�سرع منو اقت�صادي بني دول «الع�شرين»

توقع تقرير اقت�صادي حديث �أن حتقق ال�سعودية �أ�سرع منو اقت�صادي بني دول جمموعة
الع�شرين بعد ال�صني خالل  ،2012يف الوقت الذي �ستحقق فيه دول اخلليج م�ستوى
منو يفوق املتو�سط العاملي .وتوقع التقرير الذي �أ�صدرته «باركليز كابيتال»� ،أن يحقق
االقت�صاد ال�سعودي منو ًا قدره  %6.2خالل  ،2012يتبعه منو  %5.1خالل .2013
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احلماد :تطبيق النظام الآيل �ساعد علـى زيادة االيرادات

حتر�ص م�صلحة الزكاة على التطوير والرفع من كفاءة الأداء يف
كل ارجاء اململكة ...و لت�سليط ال�ض�ؤ على ن�شاطات وبرامج و�آليات
فرع الدمام كان لنا هذا احلوار مع �سعادة مدير عام فرع م�صلحة
الزكاة بالدمام الأ�ستاذ�/صالح حماد �سليمان احلماد.
34

 7مبادرات لتغيري واقع الزراعة يف ال�سعودية

�أكد �صندوق التنمية الزراعي �أن مبادرات ال�صندوق ال�سبع �ستكون
جاهزة للتنفيذ منت�صف  ،2013م�شري ًا �إل��ى �أن ثالث ًا منها مت
االنتهاء منها والبقية يف مراحلها النهائية.
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اتفاقيات ال�ضرائب تخف�ض �ضرائب اال�ستقطاع على
اال�ستثمارات عرب احلدود
�سنتطرق يف هذا العدد �إلى دور اتفاقيات ال�ضرائب يف تخفي�ض
�ضرائب اال�ستقطاع على اال���س��ت��ث��م��ارات ع�بر ال���دول ،ومعاملة
الأن�شطة ق�صرية املدة يف الدول امل�ضيفة ،وتوفري حالة يقينية حول
كيفية معاملة التجارة عرب احلدود.
52

فن التفاو�ض

من خالل مهارات فن التفاو�ض ،ميكن للمن�ش�أت ال�صغرية فى كثري
من احلاالت حتقيق �أف�ضل حد �أدنى لل�صفقات مما يحقق الأرباح.

اخبار

معالي وزير المالية يصدر قرارا بإعادة تشكيل
لجان االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية
4

أصدر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم
بن عبدالعزيز العساف قرارا ً بإعادة تشكيل
لجان االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية
في مصلحة الزكاة والدخل وفرعيها في
جدة والدمام .وحدد القرار الوزاري مدة عمل
هذه اللجان بأربع سنوات .وفيما يلي أسماء
رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء هذه اللجان:

�أ .جلنة االعرتا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأول��ى
بالريا�ض :الأ�ستاذ� /سعد الهوميل رئي�س ًا ،والدكتور/
عبداهلل الغفيلي نائب ًا للرئي�س ،والأ�ستاذ /عبدالعزيز
العمري ع�ضوا ،والأ�ستاذ �أديب �أبامني ع�ضوا والأ�ستاذ
خالد الظاهري ع�ضواء.
ب .جلنة االعرتا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية
بالريا�ض :الدكتور �إبراهيم الزكري رئي�س ًا ،والأ�ستاذ
حمود النزهة نائب ًا للرئي�س ،والدكتور �صالح الفوزان
ع�ضو ًا والأ�ستاذ حممد اخلرا�شي ع�ضوا والأ�ستاذ �سعود
�آل �سليمان ع�ضو ًا.
ج .جلنة االعرتا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثالثة
ب��ال��ري��ا���ض :ال��دك��ت��ور /عبدالرحمن ال��رزي��ن رئي�س ًا،
والدكتور/خالد العدمي نائب ًا للرئي�س ،والدكتور �إبراهيم
امل��غ�يرة ع�����ض��وا ،وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ب��اح��وث ع�ضوا،
والأ�ستاذ /را�شد العتيق ع�ضو ًا.
د .جلنة االعرتا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأول��ى
بجدة :الدكتور �صالح ال�سعد رئي�س ًا ،والدكتور ح�سام
العنقري نائب ًا للرئي�س ،والدكتور عادل �أبو العال ع�ضو ًا،
وال��دك��ت��ور� /سلطان البقمي ع�ضو ًا والأ���س��ت��اذ �أحمد
الطائفي ع�ضو ًا.
د .جلنة االعرتا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية
بجدة :الدكتور عبداهلل مياين رئي�س ًا ،والدكتور توفيق
اخليال نائب ًا للرئي�س ،والدكتور حمد الطا�سان ع�ضو ًا
والأ���س��ت��اذ م�شعل ال��زه��راين ع�ضو ًا والأ���س��ت��اذ عبداهلل
الغامدي ع�ضو ًا.
هـ .جل��ن��ة االع�ت�را����ض ال��زك��وي��ة ال�ضريبية االب��ت��دائ��ي��ة
بالدمام :الدكتور خالد العبدالقادر رئي�س ًا ،والدكتور
يا�سر فالته نائب ًا للرئي�س ،والدكتور خالد فلقي ع�ضو ًا
والدكتور عبدالعزيز الرو�ضان ع�ضو ًا والأ�ستاذ �صالح
احلماد ع�ضو ًا.
يذكر �أن هذا القرار بد�أ �سريانه اعتبار ًا من 1434 /1/3هـ.
5

اخبار

مصلحة الزكاة والدخل تعقد اجتماعها السنوي
الحادي عشر بالمدينة المنورة
عقدت م�صلحة الزكاة والدخل اجتماعها ال�سنوي احل��ادي
ع�شر يومي الثالثاء والأرب��ع��اء 1433/11/3-2ه����ـ مبقر فرع
امل�صلحه باملدينة املنورة ور�أ���س االجتماع �سعادة مدير عام
امل�صلحة الأ�ستاذ�/إبراهيم بن حممد املفلح بح�ضور النواب
ومدراء الفروع والإدارات.
وق��د �أفتتح االجتماع بكلمة للمدير ال��ع��ام �أ���ش��ار فيها �إل��ى
�أهمية مثل هذه االجتماعات الدورية لبحث املوا�ضيع الهامة
التي تتعلق ب�أعمال امل�صلحة ومن �ش�أنها توحيد الإج��راءات
والت�سهيل على املكلفني ثم تطرق �إل��ى التطورات احلا�صلة
بامل�صلحة منذ االجتماع ال�سابق والتي تتمثل با�ستخدام
الأنظمة الآلية وتطوير خدمات امل�صلحة للو�صول �إلى تطبيق
6

التعامالت الإلكرتونية مبفهومها الوا�سع وتفعيل مفهوم
احلكومة االلكرتونية ,والذي ت�سعى حكومة املمملكة �إلى ن�شره
وتطبيقه يف خمتلف الأجهزة احلكومية.
كما �شهدت الفرتة افتتاح �أربعة فروع جديده للم�صلحة وافتتاح
الق�سم الن�سوي يف مدينة الريا�ض.
تويل امل�صلحة تدريب من�سوبيها وتنمية مهاراتهم عناية كبرية
لأنها تدرك �أهمية التدريب وما له من �أثر يف اكت�ساب املعرفة
و�صقل املهارات.
وت�ضمن جدول الأعمال لهذا االجتماع متابعة تو�صيات االجتماع
ال�سابق وبحث العديد من املوا�ضيع الفنية والإداري���ة بهدف
الرفع من كفاءة الأداء .

لقاء صحفي بمصلحة الزكاة والدخل
للخدمات االلكترونية
عقد مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل �سعادة الأ�ستاذ � /إبراهيم
بن حممد املفلح لقاء ًا �صحفي ًا يوم االثنني 1433/11/22هـ دعيت
ل��ه كافة ال�صحف ال�سعودية الطالعها على جهود امل�صلحة
والتطوير اجلاري فيها.
وق��د ح�ضر اللقاء حم��ررو ال�صفحات االقت�صادية لثمان من
ال�صحف ال�سعودية حيث �أو�ضح مهام امل�صلحة الرئي�سية من
جباية ال��زك��اة ،وحت�صيل ال�ضريبة ،م�شروع التحديث املتعلق
بالأنظمة الزكوية وال�ضريبة ،والتطوير اخلا�ص با�ستخدام �أف�ضل
و�سائل التقنية احلديثة ،وت�أهيل الكوادر الوطنية والذي من �ش�أنه
ت�سهيل الإجراءات على املكلف من خالل ا�ستخدام �أحدث معايري
التقنية واخلدمات االلكرتونية للم�صلحة واالر�شفة االلكرتونية.
وق��د ت�ضمن ال��ل��ق��اء ع��ر���ض�� ًا للبوابة االل��ك�ترون��ي��ة للم�صلحة
واخلدمات التفاعلية التي تقدمها للمكلفني املعنني مثل الت�سجيل

واال�ستعالم عن ال�شهادة ،وال�سداد ،وك�شف ح�ساب املكلف،
وت�سجيل طلبات ومالحظات املكلفني ،بالإ�ضافة �إلى املعلومات
االخرى املتاحة على املوقع .
وتعمل امل�صلحة على تطوير الأنظمة احلا�سوبية ،الأم��ر الذي
ي�ؤدي �إلى الإ�سراع يف تنفيذ خطوات احت�ساب الزكاة وال�ضريبة
ب�شكل �إلكرتوين من خالل برامج الت�سجيل ،والفح�ص ،والربط،
واالعرتا�ض ،ما يحقق مفهوم تطبيق احلكومة الإلكرتونية.
عقب ذل��ك فتح املجال للأ�سئلة ومت��ت االج��اب��ة عليها ،ثم قام
ال�صحفيني بجولة على مركز املعلومات و�إدارة كبار املكلفني،
وح�ضر من امل�صلحة �سعادة اال�ستاذ�/صالح العواجي نائب املدير
العام للعمليات امل�ساندة� ،سعادة اال�ستاذ/فهد اخلرا�شي نائب
املدير العام للربامج وال�سيا�سات ،و�سعادة اال�ستاذ/نا�صر الذيبان
امل�ست�شار ال�ضريبي وامل�شرف على �إدارة كبار املكلفني.
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اخبار

بحضور المفلح ..المصلحة تختتم دورة تجنب
االزدواج الضريبي للدول اإلسالمية
اختتمت م�صلحة الزكاة والدخل الدورة التدريبية املتخ�ص�صة
يف امل��ج��ال ال�ضريبي واتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي
مل��ن��دوب��ي ال���دول اال���س�لام��ي��ة االع�����ض��اء يف احت���اد ال�سلطات
ال�ضريبية للدول الإ�سالمية بح�ضور اال�ستاذ/ابراهيم بن
حممد املفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل ،والتي نظمتها
امل�صلحة مبحافظة جدة بالتعاون مع املكتب ال��دويل للتوثيق
امل��ايل  IBFDوم��ق��ره �أم�����س�تردام ..وق��د �أل��ق��ى املفلح كلمة
ا�ستعر�ض فيها االهداف التى ر�سمت لها الدورة وقدم �شكره
وتقديره ملكتب  IBFDواملحا�ضرين على التعاون الذي ا�سهم
يف جناح فعاليات هذه الدورة.
عقب ذلك قام �سعادته بت�سليم �شهادات امتام الدورة للم�شاركني
متمني ًا لهم التوفيق..
8

وتركزت موا�ضيع الربنامج على دور االتفاقيات ال�ضريبية
والعالقة بني االتفاقيات ال�ضريبية والأنظمة ال�ضريبية املحلية
للدول �إ�ضافة �إلى مناق�شة منوذج الأم��م املتحدة لالتفاقيات
ال�ضريبية ومنوذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
ويهدف الربنامج �إلى تعزيز قدرات و�إمكانات الدول امل�شاركة
يف جم��ال �إب���رام مثل ه��ذه االتفاقيات املهمة حلركة ر�ؤو���س
الأموال وال�سلع والإفراد فيما بينها.
عقب الربنامج التدريبي عقدت ور�شة العمل املخ�ص�صة للجنة
امل�شكلة �ضمن تو�صيات امل�ؤمتر التقني الثامن الحتاد ال�سلطات
ال�ضريبية بالدول الإ�سالمية ،الع��داد منوذج ا�سالمي موحد
التفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي وذلك مبقر فرع امل�صلحة
مبحافظة جدة.

أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الزكاة بالدمام
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز
حفظه اهلل يوم االثنني املوافق 1433/11/29ه��ـ من�سوبي فرع
م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل باملنطقة ال�شرقية يتقدمهم مدير
عام الفرع �سعادة اال�ستاذ �صالح بن حماد احلماد يف املجل�س

اال�ستاذ /يحيي حممد بن ع�شتل

اال�سبوعي ب�أمارة املنطقة ال�شرقية والذي قدم تقرير ًا ل�سموه
يت�ضمن اجنازات الفرع كما مت ت�سليم �سموه درع تذكاري ،وقد
ا�شاد �سموه باجلهود املبذولة من ف��رع امل�صلحة ووج��ه ببذل
املزيد ملافيه امل�صلحة العامة .

اال�ستاذ� /أحمد بن عبدالعزيز ابا اخليل

اخــتيـار المتحــدث الرســمـي لمصلحـة الزكــاة والدخـل
ا�صدر مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل اال�ستاذ� /إبراهيم بن
حممد املفلح قرار ًا بتعيني مدير �إدارة العالقات العامة اال�ستاذ/
يحيي حممد بن ع�شتل متحدث َا ر�سمي َا با�سمها واال�ستاذ� /أحمد

بن عبدالعزيز ابا اخليل نائبا له ،وذلك ل�سرعة التوا�صل مع
و�سائل الإعالم وتزويدها بالأخبار والرد عليها ولتوا�صل عرب
الربيد االلكرتوينPRD@DZIT.GOV.SA :
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اخبار

وزارة التجارة تمنع التسويق الشبكي
عبر مواقع اإلنترنت
�أكدت وزارة التجارة وال�صناعية جمدد ًا ،منع الت�سويق الهرمي
�أو ال�شبكي ،باعتباره من الأن�شطة املحرمة دولي ًا ،والتي ال تقوم
الوزارة بت�سجيلها يف ال�سجل التجاري ملا فيها من تغرير وخداع
و�أكل لأموال النا�س بالباطل ،وملا تبني �أن ال�شركات تقوم بهذه
الأن�شطة �شركات وهمية ،ويف الغالب تقع خارج اململكة ويف ذلك
�ضياع حلق امل�ستهلك وعدم �إمكانية ا�سرتجاعه.
وج��اء هذا الت�أكيد بعد مالحظة ال��وزارة قيام بع�ض الأف��راد
ال�سعوديني وبع�ض الوافدين ب��الإع�لان والت�سويق عرب بع�ض
املواقع الإلكرتونية وعقد بع�ض التجمعات واللقاءات يف الفنادق
ودعوة الآخرين لالن�ضمام واال�شرتاك يف ع�ضوية هذه ال�شبكة
من خالل �إيداع مبالغ مالية حمددة مع الوعد باحل�صول على
ن�سبة �أو عمولة من امل�شرتكني اجلدد الذين ين�ضمون لل�شبكة
عن طريق ذلك الع�ضو.
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و�أبلغت الوزارة جميع الغرف التجارية يف اململكة ن�شر املنع
وتعميمه على من�سوبيها ،والت�أكيد على امل�ؤ�س�سات وال�شركات
بعدم مبا�شرة هذا الن�شاط وكذلك الت�أكيد على الفنادق
بعدم ال�سماح بتنظيم �أي جتمعات �أو لقاءات للرتويج عن
هذه الأن�شطة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركات الت�سويق الهرمي هي �شركات
يتلخ�ص عملها يف �إقناع ال�شخ�ص ب�شراء �سلعة �أو منتج على
�أن يقوم ب�إقناع �آخرين بال�شراء ،ليقنع ه���ؤالء �آخرين �أي�ض ًا
بال�شراء...
وهكذا وكلما زادت طبقات امل�شرتكني ح�صل الأول على عموالت
�أكرث ،وكل م�شرتك يقنع من بعده باال�شرتاك مقابل العموالت
الكبرية التي ميكن �أن يح�صل عليها �إذا جنح يف �ضم م�شرتكني
جدد لقائمة الأع�ضاء.

الشؤون االجتماعية تــودع أكثر من مليــار ريال
في حسابات مستفيدي الضمان لشهر محرم
خ�ص�صت وك��ال��ة ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ب�����وزارة ال�����ش���ؤون
االجتماعية ،مل�ستفيدي وم�ستفيدات ال�ضمان االجتماعي من
معا�شات وم�ساعدات ل�شهر حم��رم من ه��ذا العام 1434ه��ـ،
125230338رياال� ،شملت �سبعمائة وواحد و�ستني الفا ومائتني
وخم�سة و�سبعني حالة �ضمانية.
وقال املتحدث الر�سمي للوزارة حممد العا�صمي� :إن هذا املبلغ
قد �أودع يف ح�سابات امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من معا�شات
ال�ضمان االجتماعي وم�ساعداته وذلك مطلع �شهر حمرم ،حيث
بد�أ ال�سحب من هذه املبالغ عن طريق بطاقات ال�صرف الآيل
كاملعتاد للم�ستفيدين.
و�أو�ضح �أنه نظر ًا لأن جل ما ي�صرفه ال�ضمان االجتماعي هو
من �أموال الزكاة ف�إن وكالة ال�ضمان االجتماعي تقوم �شهري ًا
وب�شكل م�ستمر بدرا�سة بيانات امل�ستفيدات وامل�ستفيدين

م��ن ال�ضمان االجتماعي وحتليلها بوا�سطة البحث الآيل
والتعامالت الإلكرتونية.
و�أك��د العا�صمي يف اخلتام حر�ص خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني
«حفظهما اهلل» على تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات للم�ستفيدين
وامل�ستفيدات من ال�ضمان االجتماعي ومتابعة معايل وزير
ال�ش�ؤون الأجتماعية الدكتور يو�سف العثيمني ووكيل ال��وزارة
لل�ضمان االجتماعي حممد العقال للبحث عن املحتاج املتعفف
وامل�ستحق غ�ير ال��ق��ادر على ال��و���ص��ول �إل���ى مكاتب ال�ضمان
االجتماعي ،م�شري ًا �إل��ى �أن��ه مت يف هذا ال�شهر �إ�ضافة �أربعة
ع�شر �ألف و�سبعمائة واثنني وثالثني حالة �ضمانية جديدة من
املتعففني وامل�ستحقني من خمتلف الفئات التي ت�شملها خدمات
ال�ضمان االجتماعي ،وذلك يف جميع مناطق اململكة.
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اخبار

السعودية واإلمارات في المراتب األولى من حيث
اإلصالحات الضريبية
ك�شف تقرير حديث �صادر عن البنك ال��دويل وم�ؤ�س�سة التمويل
الدولية وم�ؤ�س�سة بي دبليو �سي عن موا�صلة احلكومات عملية
�إ�صالح نظمها ال�ضريبية رغم عدم ا�ستقرار االقت�صاد العاملي،
حيث اتخذت اقت�صادات  31دول��ة خطوات لت�سهيل وتقليل دفع
ال�ضرائب على ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .و�أ�شار التقرير �إلى
�أن الإ�صالح ال�ضريبي الأك�ثر �شيوعا متثل يف �إدخ��ال �أو حت�سني
الأنظمة الإلكرتونية لت�سديد ال�ضرائب ،وقد مت ذلك يف  16دولة.
وو�صل معدل ال�ضرائب الإجمالية لل�شركات متو�سطة احلجم يف
ال�شرق الأو�سط ما ن�سبته  ،23.6ومت �سدادها على  17.6دفعة،
وا�ستغرق ذلك � 158ساعة.
ومت ت�صنيف الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية
يف املرتبتني الأول��ى والثالثة على التوايل لعام  2013على قائمة
الدول الأكرث تطبيقا للإ�صالحات ال�ضريبية ،يف حني بقيت قطر
يف املرتبة الثانية للعام الرابع على التوايل.
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وقال دين كرين ،رئي�س ق�سم ال�ضرائب يف بي دبليو �سي ال�شرق
الأو�سط �إن اقت�صادات منطقة ال�شرق الأو�سط حتتل مكانة متميزة
جدا على قائمة �أعلى م�ؤ�شرات دفع ال�ضرائب .وعزا كرين ذلك
ب�شكل كبري �إلى �أن ال�ضرائب املفرو�ضة قليلة ن�سبيا ،و�إلى االعتماد
على م�صادر �أخرى للإيرادات احلكومية.
ويخل�ص التقرير �إل��ى �أن��ه خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كان
هناك تخفي�ض تدريجي يف عدد الدفعات وع��دد ال�ساعات التي
تق�ضيها �شركة متو�سطة احلجم فيما يتعلق باالمتثال اللتزاماتها
ال�ضريبية .ويعترب هذا التخفي�ض يف عبء الإدارة ال�ضريبية تطورا
مرحبا به يف جميع مناطق العامل.
ويبلغ متو�سط عدد مرات دفع ال�ضرائب ملنطقة ال�شرق الأو�سط
 17.6مرة ،وهو �أقل بكثري من املتو�سط العاملي ،با�ستثناء �أمريكا
ال�شمالية واالحتاد الأوروبي ورابطة التجارة احلرة الأوروبية التي
لديها �أقل املعدالت.

مصلحة الزكاة تعقد ورشة إعداد النموذج االسالمي
لتجنب االزدواج الضريبي
عقدت م�صلحة الزكاة والدخل ور�شة العمل املخ�ص�صة لدرا�سة
احلاجة العداد منوذج ا�سالمي التفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي
وذلك مبقر فرع امل�صلحة بجدة بتاريخ 1433/10/28هـ ،بح�ضور
نائب مدير ع��ام امل�صلحة للربامج وال�سيا�سات اال�ستاذ/فهد
بن عبدالعزيز اخلرا�شي .وق��د ح�ضر الور�شة ع��دد من ال��دول
اال�سالمية ,ومت خاللها ا�ستعرا�ض العديد من مناذج االتفاقيات
ال�ضريبية املعمول بها يف العامل مبا يف ذلك من��اذج االتفاقيات

املتعددة االط��راف بني جمموعة من ال��دول التي ت�شكل احتادات
اقت�صادية ،كما مت مناق�شة احتياجات الدول اال�سالمية يف جمال
ال�ضريبة لت�شجيع اال�ستثمار وزيادة التبادل التجاري بينهما.
ويف نهاية الور�شة مت عمل حم�ضر يت�ضمن تو�صيات حمددة للخيار
االمثل الذي ميكن ان تطبقه الدول اال�سالمية ،والذي �سيتم رفعه
الى االمانة العامة الحتاد ال�سلطات ال�ضريبية بالدول اال�سالمية
لعر�ضه خالل االجتماع التا�سع املقرر عقده يف عمان (االردن).

مصلحة الزكاة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد االضحى
نظمت م�صلحة الزكاة والدخل بالإدارة العامة بالريا�ض
يوم ال�سبت املوافق 1433/12/18هـ عند ال�ساعة العا�شرة
والن�صف حفل املعايدة ملن�سوبيها مبنا�سبة عيد اال�ضحى
املبارك ،وذلك بح�ضور مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل

�سعادة اال�ستاذ�/إبراهيم بن حممد املفلح والنواب ومديري
االدارات واملوظفني ،وقد تبادل احل�ضور التهاين مبنا�سبة
عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك ،والتقطت ���ص��ور ت��ذك��اري��ة بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة.
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ملف العدد

المفلح يشارك في المؤتمر التقني التاسع
التحاد السلطات الضريبة للدول اإلسالمية

شاركت مصلحة الزكاة والدخل في المؤتمر التقني التاسع التحاد السلطات الضريبة للدول اإلسالمية
الذي عقد في عمان ،األردن في الفترة من 1433/11/17-12هـ ،بمشاركة  28دولة 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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وب�صفة اململكة الدولة امل�ست�ضيفة للم�ؤمتر ال�سابق ورئي�س الدورة
الثامنة فقد �ألقت اململكة الكلمة االفتتاحية ،وقامت بت�سليم علم
االحتاد �إلى الأردن ب�صفته رئي�س ًا لهذه الدورة .ومن �أهم ما تو�صل
�إليه امل�ؤمتر:
•أو ً
ال :دولة مقر األمانة الدائمة التحاد سلطات
الضرائب للدول اإلسالمية :

فيما يتعلق بدولة مقر الأمانة الدائمة الحتاد �سلطات ال�ضرائب
للدول الإ�سالمية فقد تقرر وبناء ًا على الت�صويت ان تكون ال�سودان
مقر ًا للأمانة الدائمة لالحتاد ،ومت ت�شكيل جلنة لتحديد مبلغ
الع�ضوية..
•ثاني ًا :نموذج إسالمي التفاقية الضرائب :

لقد �سبق �أن �أو�صى امل�ؤمتر التقني الثامن الذي ا�ست�ضافته اململكة
بدرا�سة مدى احلاجة لإعداد منوذج �إ�سالمي التفاقية جتنب
االزدواج ال�ضريبي على غرار منوذج الأمم املتحدة ومنوذج منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،ومت ت�شكيل جلنة لهذا الغر�ض تت�ألف
من كل من �إيران ،وال�سعودية ،وال�سنغال ،وال�سودان ،وم�صر،
واملغرب ،مع �إمكانية اال�ستعانة بخرباء متخ�ص�صني .وتنفيذ ًا لتلك

املعلومات بني هذه الدول وعقد االتفاقيات املتعلقة مبكافحة التهرب
ال�ضريبي .والتعاون بني دول االحتاد والدول الأخرى للحد من ظاهرة
التهرب ال�ضريبي للحيلولة دون اللجوء �إلى دول املالذ ال�ضريبي.
�3.3إلزام املكلفني مب�سك �سجالت حما�سبية �أ�صولية ووجوب
الإحتفاظ بها ملدة حمددة.
4.4ت�سهيل وتب�سيط �إجراءات الفح�ص والتح�صيل والتقا�ضي
وتخفي�ض تكلفة االلتزام ال�ضريبي على املكلف.
5.5تنفيذ برامج تدريبية فنية متخ�ص�صة وممنهجة يف جمال التهرب
والتح�صيل ملوظفي الإدارات ال�ضريبية يف دول االحتاد وذلك
بالإ�ستفادة من اخلربات والكفاءات املتوفرة لدى هذه الإدارات.

التو�صية نظمت امل�صلحة ور�شة عمل لدرا�سة الأمر �شارك فيها �إلى
جانب اململكة ممثلو �إيران واملغرب .ولقد �أو�صى امل�شاركون بالور�شة
باال�ستعا�ضة عن النموذج ال�شامل باتفاقية متعددة الأطراف ذات
نطاق حمدود يكون الهدف الرئي�س منها حت�سني حركة اال�ستثمارات
بني الدول الإ�سالمية عن طريق تخفي�ض العبء ال�ضريبي على
�أنواع حمددة من الدخل وتقوية التعاون الإداري والفني بني الدول
الأع�ضاء .وعلى �ضوء تلك التو�صية� ،أو�صى امل�ؤمتر التا�سع مبوا�صلة
درا�سة الأمر مع �إ�ضافة دولة تون�س �إلى اللجنة اخلا�صة بذلك.
•ثالث ًا :المواضيع الفنية التي ناقشها المؤتمر:

مت يف امل�ؤمتر بحث مو�ضوع التهرب ال�ضريبي وو�سائل مكافحته،
ومو�ضوع �إجراءات وو�سائل التح�صيل ال�ضريبي .وقد قدمت
اململكة ورقة عمل عن التهرب ال�ضريبي وو�سائل مكافحته .وفيما
يلي �أعر�ض على معاليكم �أهم التو�صيات امل�شرتكة جلميع �أوراق
العمل يف املو�ضوعني املطروحني على امل�ؤمتر:
1.1ا�ستخدام وتطوير تقنية املعلومات يف بناء قاعدة بيانات عن
املكلفني والعمل على توفري املعلومات الالزمة للإدارة ال�ضريبية
من كافة امل�صادر الر�سمية واخلا�صة وت�شجيع الت�سديد االلكرتوين.
2.2التعاون بني دول االحتاد يف جمال ال�ضرائب من خالل تعزيز تبادل

6.6تفعيل �أنظمة التح�صيل امل�سبق ( اال�ستقطاع من املنبع).
7.7التوجه نحو تطبيق ال�ضريبة املقطوعة (النمطية) املتعلقة
مب�شاريع الأعمال ال�صغرية واملت�شابهة من حيث طبيعة الن�شاط.
�8.8سرعة البت يف الق�ضايا املتنازع عليها يف �أي مرحلة من
مراحل الطعن.

•رابع ًا :انضمام أعضاء جدد لالتحاد ،واستضافة
المؤتمر القادم

مت قبول الع�ضوية الكاملة لتون�س يف احتاد �سلطات ال�ضرائب
للدول الإ�سالمية .و�ست�ست�ضيف ال�سنغال امل�ؤمتر القادم (العا�شر)
وتون�س امل�ؤمتر احلادي ع�شر.

15

استثمار

السعوديـة ثاني أسرع نمو
اقتصادي بين دول «العشرين»
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توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق السعودية أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين
خالل  ،2012في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي .وتوقع التقرير الذي
أصدرته «باركليز كابيتال» ،أن يحقق االقتصاد السعودي نموا ً قدره  %6.2خالل  ،2012يتبعه نمو  %5.1خالل .2013

وجتيء هذه امل�ستويات من النمو يف املرتبة الثانية بعد ال�صني التي
يتوقع �أن يحقق اقت�صادها منو ًا يرتاوح بني  7و %8خالل عامي
 2012و.2013
يف ذات ال�سياق ،ي�ؤكد اخلرباء االقت�صاديون �أن ال�سيا�سات املالية
واالقت�صادية ال�سعودية �ساهمت يف انتقال اململكة من بلد معتمد
على مورد وحيد للدخل �إلى اقت�صاد قائم على التنوع يف خمتلف
املجاالت ال�صناعية والزراعية واخلدمية.
وي�شريون �إلى �أن تبني �إ�شراك القطاع اخلا�ص حقق لالقت�صاد
ال�سعودي قفزات مكنت اململكة من احتالل موقع متقدم من بني
دول جمموعة الع�شرين .وقفزت اململكة يف الت�صنيف ال�سنوي
لتناف�سية بيئة اال�ستثمار من املركز  67يف ت�صنيف � 2005إلى
املركز  13يف ت�صنيف .2009
كما �ساهمت ال�صناديق احلكومية يف �إن�شاء القاعدة ال�صناعية
والتنموية يف اململكة بحيث حر�صت على تقدمي القرو�ض والدعم
واحلوافز و�إر�ساء مبد أ� م�شاركة القطاع اخلا�ص يف الناجت املحلي
وم�ساعدته من خالل عالقاتها الدولية يف �إقامة م�شاركة وا�سعة مع
خمتلف الدول املتقدمة �صناعي ًا.
بينما بلغ �إجمايل امل�ساعدات والقرو�ض التي قدمتها اململكة

للدول النامية عرب القنوات الثنائية ومن خالل امل�ؤ�س�سات متعددة
الأطراف خالل الفرتة من � 1991إلى  2008نحو  120.6مليار
ريال.
فيما ذكر تقرير �أ�صدرته «بيتك للأبحاث» املحدودة التابعة
ملجموعة بيت التمويل الكويتي� ،أن الإنفاق العام الذي يقوده
الطلب املحلي ما زال املحفز الرئي�س لالقت�صاد ال�سعودي ،ويف
ظل االرتفاع الذي ت�شهده العائدات النفطية والذي و�صل �إلى
م�ستويات قيا�سية ،ف�إن امل�ؤ�شرات ت�ؤكد ا�ستمرار النمو واالزدهار
يف املوقف املايل على املدى القريب ،م�شري ًا �إلى �أن اململكة �ست�سجل
منو ًا �سنوي ًا لإجمايل الناجت املحلي احلقيقي  %6على �أ�سا�س �سنوي
بنهاية .2012
و�أ�شار التقرير �إلى �أن املخاطر الرئي�سية التي تواجه اململكة مازالت
تتمثل يف ال�سوق النفطية .و�إمكانية حدوث تراجع كبري وم�ستمر يف
�أ�سعار النفط كما حدث يف ال�سابق� ،إال �أن ال�سيا�سات والإجراءات
التي مت بنا�ؤها يف ال�سنوات الأخرية ،جتعل اململكة يف و�ضع ميكنها
من احلفاظ على الإنفاق عند م�ستويات تتما�شى مع الأهداف
متو�سطة الأجل لبع�ض الوقت ،خا�صة يف ظل انخفا�ض الت�ضخم
لأدنى م�ستوياته يف � 3سنوات ،وزيادة فر�ص العمل وال�سعي احلثيث
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استثمار

لإيجاد بدائل للطاقة ممثلة يف الغاز الطبيعي للحد من ا�ستهالل
النفط داخليا حيث و�صل �إلى معدالت عالية.
وبني التقرير �أن دور اململكة يربز يف �سوق النفط العاملية باعتبارها
�أكرب م�صدر للنفط يف العامل و�أي�ض ًا المتالكها �أعلى طاقة �إنتاجية
للنفط اخلام ( 12.5مليون برميل يومي ًا).
ً
و�إلى جانب النفط اخلام� ،شرعت اململكة �أي�ضا يف تطوير
ال�صناعات الهيدروكربونية الأخرى ذات ال�صلة بالنفط.
يذكر �أن جمموعة الع�شرين هي منتدى ت�أ�س�س �سنة  1999ب�سبب
الأزمات املالية يف الت�سعينيات ،وميثل هذا املنتدى ثلثي التجارة يف
العامل ،و�أي�ض ًا ميثل �أكرث من  %90من الناجت العاملي اخلام.
وتوقع خرباء اقت�صاديون �أن يحقق فائ�ض امليزانية للعام اجلاري
م�ستويات قيا�سية جديدة مع ارتفاع الإيرادات احلكومية النفطية
التي قد تناهز  1.2تريليون ريال ،يتوقع �أن ت�شكل نحو  %91من
18

�إجمايل الإيرادات ،ي�ضاف �إليها الإيرادات الأخرى غري النفطية
املتوقع بلوغها  116مليار ريال م�شكلة ما يقارب  %9من الإجمايل،
ما يدفع باجتاه تقدير لإجمايل �إيرادات امليزانية الفعلية للعام
اجلاري بنحو  1.3تريليون ريال ( %52.5من الناجت املحلي
الإجمايل) ،وفق ًا ل�صحيفة «اليوم» ال�سعودية.
وقال اخلبري االقت�صادي وع�ضو جمعية االقت�صاد ال�سعودية،
عبداحلميد العمري� ،إنه من املتوقع بالن�سبة لفائ�ض امليزانية
احلكومية لهذا العام � ،2012أن يناهز  420مليار ريال « 112مليار
دوالر» ( %17من الناجت املحلي الإجمايل) ،وهو ثاين �أعلى فائ�ض
�سي�سجل يف تاريخ امليزانية ال�سعودية بعد الفائ�ض القيا�سي امل�سجل
يف عام  ،2008والبالغ نحو  581مليار ريال ( %33من الناجت املحلي
الإجمايل).
و�أو�ضح العمري �أن الفائ�ض املتوقع ،وفق ًا مل�ستويات �أ�سعار النفط

الراهنة البالغ متو�سطها من بداية العام اجلاري  111دوالر ًا
للربميل «متو�سط �أ�سعار برميل النفط العربي اخلفيف» ومتو�سط
�إنتاج يومي يبلغ  9.8مليون برميل� ،سيدفع بارتفاع الإيرادات
احلكومية النفطية لأن تناهز  1.2تريليون ريال ،يتوقع �أن ت�شكل
نحو  %91من �إجمايل الإيرادات ،ي�ضاف �إليها الإيرادات الأخرى
غري النفطية املتوقع بلوغها  116مليار ريال م�شكلة ما يقارب %9
من الإجمايل ،وبهذا ميكن تقدير �إجمايل �إيرادات امليزانية الفعلية
للعام اجلاري بنحو  1.3تريليون ريال ( %52.5من الناجت املحلي
الإجمايل)� ،أي �أنها قد ت�سجل منو ًا �سنوي ًا يناهز  %16باملقارنة مع
الإيرادات احلكومية للعام املا�ضي.
من جهته ،قال ع�ضو جمعية االقت�صاد ال�سعودية� ،أحمد الر�شيد،
�إن احلكومة توقعت �أن تبلغ �إيرادات هذا العام  702مليار،
وامل�صروفات  690مليار ًا� ،أي �أن الفائ�ض �سي�صل �إلى  12مليار

ريال ،لكن يف هذا العام ارتفعت �أ�سعار النفط التي ت�شكل نحو %90
من دخل احلكومة ،حيث قدر معدل بيع الربميل خالل العام بنحو
 110دوالرات ،وهو �أعلى من املتوقع ب�سبب العقوبات على �إيران
وانخفا�ض ت�صديرها.
ويقول املحللون ان االقت�صاد الوطني ككل حقق منو ًا للعام احلادي
ع�شر على التوايل بن�سبة  ،%4.1فحقق القطاع غري النفطي منو ًا
بن�سبة  ،%4.9ما �أ�سهم بتحقيق فائ�ض يف امليزانية بلغ ن�سبته
 %5.2من الناجت املحلي الإجمايل ،وت�شري امل�ؤ�شرات املالية
والتدفقات النقدية الرتفاع �أ�سعار النفط ومنو �صادرات اململكة
خالل العام احلايل �إلى �أن هنالك ت�سجي ًال فائ�ض ًا يف امليزانية
يقدر بـ 290مليار ريال ملوازنة العام احلايل 1433هـ ،وانخفا�ض
معدل الت�ضخم عند م�ستويات  ،%3.6و�ستكون املوازنة للعام
القادم  756مليار ريال».
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منتديات

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

املنتدى ال�ضريبي لل�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا هو �أحد الربامج
اخلا�صة باملركز الدويل لل�ضرائب واال�ستثمار  ITICحيث للمركز
املذكور برامج مماثلة يف كل من جمهوريات االحت��اد ال�سوفيتي
ال�سابق ،ويف منطقة املحيط الهادي يف �آ�سيا ،وافريقيا ،وبرنامج
خا�ص مب�سائل �ضريبية عاملية.
ويهدف املنتدى ال�ضريبي لل�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إلى تر�سيخ
التقارب بني الإدارات ال�ضريبية للمنطقة من ناحية و�إيجاد نوع من
التوا�صل بني الإدارات ال�ضريبية واملكلفني من ناحية �أخرى �إ�ضاف ًة
�إلى تعزيز املكانة اال�ستثمارية للدولة امل�ست�ضيفة وتوفري فر�صة ملوظفي
الإدارة ال�ضريبية بالدولة امل�ضيفة للم�شاركة يف مثل هذه الفعاليات
والتعرف على جتارب ال��دول الأخ��رى يف جمال ال�ضرائب واالطالع
على الق�ضايا ال�ضريبة املعا�صرة حيث ي�شارك باللقاءات ال�سنوية لهذا
املنتدى ر�ؤ�ساء امل�صالح ال�ضريبية يف دول املنطقة وبع�ض اخلرباء
وامل�ست�شارين ال�ضريبيني وامل�ؤ�س�سات التجارية العاملية واملحلية.
تطرق املنتدى إ�ل��ى موا�ضيع هامة وع��دي��دة ،مثل الإ���ص�لاح
ال�ضريبي (حمركاته وبيئته ،واجتاهاته) ،والتحديات ال�ضريبية
بعد الأزم��ة العاملية ،وكيفية ت�شجيع ال�سلوك احل�سن وتثبيط
ال�سلوك ال�سيء للمكلفني ،وما هي الثغرة ال�ضريبية ،و�سمات
النظام ال�ضريبي اجليد و�أهداف ال�سيا�سات ال�ضريبية ،وكيفية
تطوير �أداء الإدارات ال�ضريبية والأهداف التي يجب حتقيقها
من ه��ذا التطوير ،واخل��ي��ارات املتاحة للتعامل ال�ضريبي مع
ال�شركات املرتبطة (جمموعات ال�شركات) ،وال�ضرائب على
التمويل الإ�سالمي ،ومو�ضوع االتفاقيات ال�ضريبية ،وترحيل
الأ���س��ع��ار ب�ين ال�شركات ال�شقيقة �أو املرتبطة .مرفق قائمة
باملوا�ضيع التي مت بحثها يف املنتدى.
ً
وقد قدم �سعادة مدير عام امل�صلحة للم�شاركني �إيجازا عن برامج
التطوير والتحديث التي نفذت يف م�صلحة الزكاة والدخل حيث
ا�ستعر�ض �سعادته النظام ال�ضريبي و�أهم �سماته التي ت�ضعه على
ق��دم امل�ساواة مع �أف�ضل النظم العاملية ،وتطوير قواعد الزكاة
املرفوعة للجهات العليا واملتوقع �صدورها قريب ًا� ،إعادة تنظيم الهيكل
التنظيمي للم�صلحة حيث �أ�صبحت �إدارة وظيفية متخ�ص�صة تعتمد
على مركزية الرقابة والإ�شراف والمركزية التنفيذ مع وجود �إدارة
خا�صة بكبار املكلفني وهو ما يتفق مع االجتاهات العاملية يف هذا
املجال .كما ا�ستعر�ضت النظام الآيل املدمج الذي تطبقه امل�صلحة
وما يوفره من �إمكانيات كبرية مليكنة �أعمال امل�صلحة ب�شكل كامل.

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

•العوملة/املناف�سة ال�ضريبية.
•احلاجة �إلى التب�سيط/ال�شفافية.
•احلاجة �إلى الإيرادات� /أثار الأزمة املالية.

بيئة اإلصالح الضريبي:

•القدرة الإدارية.
•القدرة والرغبة يف فر�ض النظام.

اتجاهات اإلصالح الضريبي المتوقعة:

•اعتماد �أكرب على ال�ضرائب غري املبا�شرة ،مثل �ضريبة القيمة امل�ضافة،
وال�ضرائب الرتفية ،وال�ضرائب على املمتلكات (عقار و�سيارات).
•�أ�صبحت �ضريبة القيمة امل�ضافة امل�صدر الرئي�س للإيراد وهي
مطبقة يف �أكرث من  150دولة.

الضريبة والتنمية:

املتوقع ه��و التحرك جت��اه درج��ة �أك�بر م��ن ال�شفافية والتعاون
واال�ستجابة ال�ضريبية.
تصميم األنظمة الضريبية (الضرائب غير المباشرة)
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

ال حاجة لتوحيد �سعر ال�ضريبة (القيمة امل�ضافة) بني الدول بل
يكفي تطبيق جميع الدول مبد�أ الوجهة �أي فر�ض ال�ضريبة على
جميع ال�سلع واخلدمات يف �أماكن ا�ستهالكها.
أثر العولمة على الضرائب المباشرة:

•مناف�سة �ضريبية غري عادلة.
•تخفي�ض �أ�سعار ال�ضريبة جلذب اال�ستثمارات املحلية.

التحديات الضريبية بعد األزمة العالمية:

امل��وازن��ة بني و�ضع نظام �ضريبي مناف�س ج��اذب لال�ستثمارات
مقابل زيادة الإيرادات.
الحـــلـول:

1.1تخفي�ض ال�ضريبة على امل��وارد الب�شرية (العمالة) وزي��ادة
�ضرائب اال�ستهالك والبيئة وال�ضرائب الدورية على املمتلكات.
2.2فر�ض �ضرائب على املعامالت والأن�شطة املالية.
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3.3مكافحة الغ�ش والتهرب والتجنب ال�ضريبي.
4.4حتقيق درجة �أكرب من العدالة يف ال�ضرائب.
5.5زيادة الإيرادات من القاعدة ال�ضريبية القائمة.
تشجيع السلوك الحسن للمكلف عن طريق:

عدد حمدود من ال�ضرائب ،وب�ساطة الأنظمة والقواعد ،و�أ�سعار �ضريبية
معتدلة ،وع��دم فر�ض �ضريبة على ال�سلع الر�أ�سمالية ،وع��دم فر�ض
�ضريبة على ال�صادرات ،و�إدارة �ضريبية م�ستجيبة وفعالة و�شفافة.

•تخفي�ض تكلفة االلتزام وتكلفة التح�صيل من خالل التب�سيط وامليكنة.
•ت�شجيع التوا�صل واحلوار بني املكلفني و�إدارات ال�ضرائب.

أهداف السياسات الضريبية:

•تطبيق �إل��زام��ي موجه ب�شكل مركز و�أك�ث�ر �شدة با�ستخدام
�إجراءات تقييم خماطر حم�سنة.
•�إبرام اتفاقيات تبادل املعلومات مع الدول الأخرى.
•تطبيق �إج��راءات �إ�ساءة اال�ستعمال والقواعد العامة ملكافحة
التجنب ال�ضريبي.
•الثغرة ال�ضريبية = الإي��راد ال�ضريبي الذي مل يتحقق نتيجة
الآت��ي :عدم تقدمي املكلفني للإقرارات  +عدم الت�صريح عن
الإيرادات ال�صحيحة يف �إقرارات املكلفني  +عدم ت�سديد مبالغ
م�ستحقة على املكلفني.

تطوير أداء إدارات الضرائب في العالم:

تثبيط السلوك السيء للمكلف عن طريق:

دورات مقترحة لمدراء وموظفي الضرائب:

•دورات ت�أ�سي�سية ،ودورات خدمات مكلفني ،ومعاجلة �إقرارات،
والفح�ص ،ودورات متقدمة.
•مت اقرتاح �إعداد دورة تدريبية عامة (منوذج) قابلة للتعديل
وفق ًا لالختالفات بني الدول.
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سمات النظام الضريبي الجيد:

الو�ضوح ،والعدالة االفقية والعمودية ،واحليادية ال�ضريبية،
وااللتزام باملعايري الدولية.
•تنفق �إدارات ال�ضرائب يف العامل �سنوي ًا ح��وايل  7.5بليون
دوالر لتطوير خدماتها وا�ستخدام منتجات جديدة ،ويف بع�ض
الأحيان ال حتقق الأهداف املرجوة.
•معدل العمر االنتاجي لنظام الإدارة ال�ضريبية هو من � 20–15سنة.
•يتعني الرتكيز على القدرات اجلوهرية ( جوهر عمل الإدارات
ال�ضريبية) ولي�س على توفري �أحدث املنتجات.
•النظم واحل��ل��ول يجب �أن تكون مرنة وقابلة ال�ستيعاب �أي��ة
تغيريات م�ستقبلية يف ال�سيا�سة ال�ضريبية.
•يجب �أن يكون ال��ه��دف م��ن التطوير والتحديث يف الإدارة
ال�ضريبية هو تغيري النتائج التي حتققها الإدارة ،ويكون الهدف
على �سبيل املثال تخفي�ض الثغرة ال�ضريبية ،وتخفي�ض التكلفة
على كل من الإدارة ال�ضريبية واملكلف.
ً
•عملية التطوير تكون بالت�سل�سل ا آلت���ي� :أوال حتديد ال�سيا�سة

ال�ضريبية ،ثم تعريف وت�صميم املعاجلات�/إجراءات العمل لتنفيذ
تلك ال�سيا�سة ،ثم بناء النظم لتنفيذ تلك الإجراءات .يجب حتديث
�إج��راءات العمل قبل املبا�شرة يف بناء النظم املعلوماتية .ويجب
اختيار �شريك فني (مقاول) للنظم له خربة يف النظم ال�ضريبية
يف دول عديدة ،و�أهمية �إ�شراك موظفي الإدارة وتدريبهم.
•الغر�ض الأ�سا�سي من ا�ستخدام تقنية املعلومات يف تركيا هو
تقدمي خدمات �أف�ضل للمكلفني.
الضريبة على مجموعات الشركات:

هناك ثالثة خ��ي��ارات :معاملة ك��ل �شركة على أ�ن��ه��ا م�ستقلة عن
املجموعة� ،أو املجموعة املحدودة (�إجازة ترحيل اخل�سائر والأ�صول
(ال��والي��ات املتحدة) بني �شركات املجموعة ال��واح��دة� ،أو اعتبار
املجموعة (بجميع �شركاتها) مكلف واح��د .التو�صية با�ستعمال
املجموعة املحدودة خا�صة يف الإقت�صايات النا�شئة ،على �أن يتم ذلك
بعد درا�سة �أثر ذلك على الإيرادات قبل اتخاذ قرار باخليار املالئم.
الضريبة على التمويل اإلسالمي :

احلاجة لإعداد دليل عن ال�ضريبة على التمويل الإ�سالمي .ويجب
كنقطة بداية النظر �إلى اجلوهر االقت�صادي لعملية التمويل .بع�ض
املعامالت اال�سالمية قد ين�ش�أ عنها من�ش�أة دائمة مما ي�ضعها يف
موقف �ضعيف مقارنة باملعامالت التقليدية.
مسائل متعلقة باتفاقيات الضرائب

ترغب بع�ض ال�شركات متعددة اجلن�سية جتنب ن�شوء املن�ش�أة

الدائمة لي�س لآنها ال تريد ت�سديد ال�ضرائب بل لأنها تريد جتنب
�أعباء االلتزام .هناك حوايل  3000اتفاقية �ضرائب مربمة700 ،
منها تعتمد على من��وذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
و  900على منوذج ا ألم��م املتحددة ،والباقي خليط من االثنني.
اتفاقيات ال�ضرائب عن�صر هام جاذب للم�ستثمرين.
األسلوب المالئم لفرض ضريبة على الخدمات:

ال يوجد طريقة موحدة متثل الأ�سلوب الأمثل لفر�ض �ضريبة على
اخلدمات يف الدول النامية .تف�ضل ال�صني فر�ض ال�ضريبة على
�أ�سا�س �صايف الربح بينما تف�ضل الهند والربازيل تطبيق �ضريبة
اال�ستقطاع على �إجمايل الدفعات.
ترحيل األس��ع��ار :وض��ع معايير عملية/قابلة
للتطبيق للمنطقة:

ترحيل الأ�سعار بني ال�شركات ال�شقيقة �أو املرتبطة يعتمد على
مبد أ� املعاملة مع �أطراف م�ستقلة .مت ن�شر معايري منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف 1963م ومعايري ا ألم��م املتحدة يف �سنة
1980م ومعايري الأمم املتحدة متنح حقوق ًا �ضريبية �أكرب للدول
امل�ضيفة .ت�أخذ دول نامية عديدة مزيج ًا من جمموعتي املعايري.
االعتبارات الرئي�سة لرتحيل الأ�سعار هي :وجوب ح�صول كل دولة
على حقها من ال�ضريبة ،وجتنب االزدواج ال�ضريبي ،واحل�صول
على معلومات وبيانات للمقارنة ،والتكاليف الإداري���ة ،ونق�ص
اخلربة يف هذا املجال ،ودرجة التعقيد التي يت�سم بها هذا املجال.
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 16م��ل��ي��ار دوالر ل��م��ش��روع شبكة
قطارات في مكة المكرمة
تعتزم الحكومة السعودية طرح أكبر مشاريع النقل التطويرية في مكة المكرمة أمام الشركات
المنافسة مطلع عام  2013إلنشاء شبكة قطارات تحت األرض وفوقها بكلفة  62مليار ريال 16.5
مليار دوالر.
وقال �أ�سامة البار� ،أمني العا�صمة املقد�سة ،لوكالة فران�س بر�س
�إن «امل�شروع �أقر يف رم�ضان املا�ضي والدرا�سات الفنية منتهية»،
م�شري ًا �إلى �أن «مرتو مكة عبارة عن �شبكة من �أربعة خطوط
مرتو جزء منها حتت االر�ض و�آخر فوق االر�ض».
و�أ�ضاف �أن «ال�شبكة املتوقعة �ستكون قطارات �أنفاق حتت الأر�ض
يف املنطقة املركزية وقطارات �أخرى معلقة خارج» هذه املنطقة.
وتابع �أن «الطول الإجمايل لل�شبكة �سيكون  182كلم املرحلة
الأولى التي �ستنفذ بحدود  122كلم و�سي�ستغرق امل�شروع 10
�سنوات».
وتوقع البار �أن «يطرح امل�شروع �أمام ال�شركات العاملية املتناف�سة
يف يناير .»2013
ولفت الى �أن «اخلطني (ب) و (ج) ي�شكالن املرحلة الأولى
التي �ستنفذ خالل ثالث �سنوات بكلفة  25مليار ريال (6.6
مليار دوالر) ثم تتوالى اخلطوط الباقية» ،مو�ضح ًا �أن «امل�شروع
�سيخدم مكة املكرمة طوال العام خ�صو�ص ًا الطالب وال�ساكنني،
ف�ض ًال عن املعتمرين واحلجاج».
و�شدد البار على �أن «تقييم العطاءات التي �ستقدمها ال�شركات
العاملية �سيتم وفق معايري حمددة من قبل ا�ست�شاري �إدارة
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امل�شروع واملكتب التنفيذي ملرتو مكة» .وك�شف البار �أن «اخلط
(ب) الذي ي�صل قطار امل�شاعر بامل�سجد احلرام �شما ًال بدء ًا
من ال�سليمانية ثم يتجه غرب ًا الى حمطة قطار احلرمني التي
ينتهي اليها طريق قطار احلرمني الوا�صل من املدينة املنورة
مرور ًا مبدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف رابغ ثم مطار امللك
عبدالعزيز ثم حمطة جدة وينتهي يف مكة املكرمة يقع عند
مدخل املنطقة التي كانت تعرف بحي الزهارين».
�أما اخلط (ج) ف�إنه «يبد�أ من جامعة ام القرى يف العابدية
وي�سري مبوازاة قطار امل�شاعر على منطقة العوايل ثم مير مبنطقة
العزيزية بعدها ينحرف جنوبا الى جنوب امل�سجد احلرام خلف
وقف امللك عبدالعزيز» .وتابع «ثم يتجه اخلط �شما ًال الى م�سجد
ال�سيدة عائ�شة يف التنعيم ،وهذا اخلط من اخلطوط املهمة النه
يربط عدد ًا من املناطق ذات الكثافة واحلركة الب�شرية».
و�أكد �أن «هذين اخلطني �سي�ؤديان الى توزيع الكثافة القادمة الى
احلرم املكي جنوب ًا و�شما ًال» ،م�شري ًا الى �أن «التو�سعة ال�شمالية
اجلديدة يف احلرم كانت من اجل ا�ستيعاب احلجاج القادمني
من جهة اجلمرات» .كما �أن هناك  373كلم تربط بني مواقع
�صناعية وزراعية وع�سكرية ومرافئ ت�صدير.
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صالح الحماد :تطبيق النظام اآللي
ساعد علـى زيادة االيرادات
تحرص مصلحة الزكاة على التطوير والرفع من كفاءة األداء في كل ارجاء المملكة...
ولتسليط الضؤ على نشاطات وبرامج وآليات فرع الدمام كان لنا هذا الحوار مع سعادة
مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام األستاذ/صالح حماد سليمان الحماد.
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هال �أعطيتنا نبذة عن فرع م�صلحة الزكاة بالدمام؟
ان�شئت املديرية العامة مل�صلحة الزكاة والدخل مبوجب القرار
ال��وزاري رقم ( )394بتاريخ 1370/8/7ه��ـ ،والذي مت بنا ًء على
�أحكام املادة الثامنة ع�شر من املر�سوم امللكي رقم 7334/2/17
وتاريخ 1370/1/21ه���ـ القا�ضي باحداث �ضريبة الدخل ،وكان
مقر امل�صلحة �آن��ذاك مدينة جدة ثم نقلت �إل��ى مدينة الريا�ض
بتاريخ 1390/7/15هـ و�أ�صبحت م�صلحة الزكاة والدخل م�س�ؤولة
عن :جباية فري�ضة الزكاة ال�شرعية على املواطنني ال�سعوديني
ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليحي املقيمني الذين يعملون يف
ن�شاط عرو�ض التجارة  -ا�ستيقاء �ضريبة الدخل على ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات الأجنبية �أو اجلانب الأجنبي يف ال�شركات املختلطة
و�أ�صحاب املهن احل��رة ،ومل يكن للمنطقة ال�شرقية فيها فرع
حيث كان فرع وزارة املالية واالقت�صاد الوطني هو اجلهة امل�س�ؤولة
مبا�شرة عن حت�صيل وجبابة الزكاة عن طريق مكتبها يف املنطقة
ال�شرقية  ،وذل��ك حتى 1376/3/15ه�����ـ ،حيث مت افتتاح فرع
م�صلحة الزكاة والدخل .
كم يبلغ عدد املكلفني الذين يخدمهم الفرع ؟
املكلفني الذين مت ت�سجيلهم على النظام الآيل القدمي عددهم
( )60000مكلف تقريب ًا (زكوي و�ضريبي وخمتلط) منهم املكلفني
الذين مت ت�سجيلهم على النظام الآيل ال�شامل عددهم ()18322
مكلف مبختلف �أنواعهم حتى اعداد التقرير بتاريخ 1433/6/28هـ.

كيف يتم حتديد زك��اة امل�ؤ�س�سات وال�شركات وماهي
ال�صعوبات التي تواجهونها من قبل املكلفني ؟
زكاة امل�ؤ�س�سات حتدد بعد تعيئة االقرار رقم ( )5اخلا�ص مبكلف
الزكاة (التقديري) وهو خا�ص بالأن�شطة ال�صغرية التي اليتجاوز
ر�أ�س املال فيها عن مائة الف ريال والتي ال تتطلب م�سك دفاتر
جتارية ويتم مناق�شة املكلف على �ضوء ماتت�ضمنه امل�سو غات
وحت�سب بواقع  . ٪2.5اما مايتعلق بال�شركات وطبقا للأنظمة فان
ال�شركات ملزمة بتقدمي قوائم مالية مدقق من حما�سب قانوين
مرخ�ص له باململكة وهم  :ال�شركات امل�ساهمة بكافة �أنواعها -
�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة � -شركات التو�صية باال�سهم.
ويتم مطالبة املكلف باح�ضار ميزانية وتعيئة االق��رار رقم ()2
اخلا�ص مبكلف الزكاة (ح�سابات نظامية) وهو خا�ص بالأن�شطة
املتو�سطة والكبرية والتي تتطلب وفق ًا لنظام الدفاتر التجارية
ال�صادر عن وزارة التجارة م�سك جمموعة دفرتية حما�سبية
وهي على االقل :دفرت اليومية العامة-دفرت اال�ستاذ العام-دفرت
اال�ستاذ امل�ساعد-دفرت اجلرد .ومبوجب هذه الدفاتر يتم اعداد
االقرار رقم ( )2وتقدميها للم�صلحة مع القوائم املالية يف ح�سب
ال�سنة املالية للمكلف وتتم درا�ستها من قبل امل�صلحة وعلى �ضوء
ذلك يقرر منح املكلف احدى ال�شهادات التالية :
�شهادة مقيدة � -شهادة نهائية ،فيما عدا �شهادة الت�سجيل فانها
متنح للمكلف اجلديد عند مراجعته للم�صلحة الول مرة مع توفري
متطلبات فتح امللف.
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ال�صعوبات التي تواجه امل�صلحة بالن�سة للمكلفني التقديري هي
عدم اكتمال م�سوغات املعاملة وا�ستيفاء البيانات املطلوبة ليتمكن
املحا�سب مناق�شتة وانهاء اجراءاته .
اما مايخ�ص املكلفني الذين يقدمون ح�سابات نظامية فان تاخري
تقدمي اقراراتهم وقوائمهم املالية يف الوقت واملهلة املمنوحة
للمكلف  120ي��وم م��ن �سنة املكلف امل��ال��ي��ة م��ن خ�لال ا�ستالم
االقرارت القوائم املالية يف وقت واحد ي�سبب عبئ على امل�صلحة
و�ضغط عمل ممايرتتب عليه م�ضاعفة اجلهد وتخ�صي�ص عمل
يف اوقات خارج وقت الدوام الر�سمي ملعاجلة تدفق العمل وانهاء
اجراءات املكلفني.
كيف تتعاملون مع ال�شركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟
هناك اج���راءات اقرتها امل�صلحة يعطى من خاللها املكلف فر�صة
التوا�صل ومراجعة امل�صلحة لأنهاء التزاماته الزكوية وال�ضريبية،
يخاطب مبدئيا بنتيجة الربط الزكوي وال�ضريبي على املكلف ثم
مطالبته خ�لال م��دة  60يوما من تاريخ املطالبة واملطالبة الثانية
وفر�صتها  15يوما من تاريخ املطالبة االولى ثم املطالبة االخرية خالل
 15يوم من تاريخ املطالبة الثانية مت�ضمنة عدد من العقوبات حال عدم
جتاوبه ،وخماطبة اجلهات ذات العالقة (مكتب ال�سجل التجاري،
مكتب العمل ،البلديات) بعدم منح املت�أخر عن ال�سداد �أي ت�سهيالت.
�إ�ضافة �إلى �إجراء الفح�ص امليداين من قبل فريق خمول من امل�صلحة
بزيارة املكلف ويف ح��ال ع��دم جت��اوب املكلف ترفع املعاملة بكامل
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م�شفوعاتها للإدارة العامة التي تتولى اتخاذ االجراءات النظامية.
ماهي الفوائد املرتتبة من تطبيق النظام الآيل بالفرع؟
من فوائد تطبيق النظام الآيل ال�شامل التايل :
•حتقيق الهدف االمني للربنامج كونه يعنى ببيانات جهة جبائية.
•ح�صر ال�صالحيات ب�ين املحا�سبني وامل�شرفني وامل�س�ؤولني
لتنظيم العمل ح�سب امل�س�ؤوليات.
•�شمولية الربنامج بوجود قاعدة بيانات �شاملة بكل مايتعلق
باملكلف واملتابعة �آلي ًا.
•�سرعة اجناز املعامالت بعد ت�أ�سي�س قاعدة البيانات اخلا�صة باملكلفني.
•متكني املكلفني من تعبئة مناذج التحديث واالقرارات �آلي ًا من
موقع امل�صلحة وطباعتها لت�سليمها للم�صلحة ،واتاحة الفر�صة
لل�سداد عن طريق نظام �سداد يف �أي وقت.
ماهي اخل��ط��وات التي يعمل عليها الفرع لرفع ن�سبة
الزيادة يف ايرادات امل�صلحة م�ستقبلأ ؟
هناك خطة �سنوية تت�ضمن ت�سهيل اج���راءات العمل المكانية
ا�ستيعاب �أكرب عدد من املكلفني ملعاجلة ال�ضغوظ وذلك من خالل
دعم بع�ض الإدارات واالق�سام اوقات ذروة العمل ،والتوعية التي
قامت بها امل�صلحة اعالمي ًا و�شارك فيها الفرع من خالل عقد
عدد من االجتماعات واجراء الفح�ص امليداين لعدد من املكلفني،
كما ان تطبيق النظام الآيل �ساعد علـى زيادة االيرادات .كما تعمل

امل�صلحة على و�ضع خطة النهاء او�ضاع املكلفني املتعرثين عن
ال�سداد واملت�أخرين عن تقدمي اقراراتهم.

•هناك م�شاركات مع بع�ض اجلامعات والكليات للتعريف بتعليمات
امل�صلحة والإج������راءات املتبعة ال��ت��ي ت��ق��دم للمكلف و�إث����راء هذه
االجتماعات بالنقا�شات قدر االمكان ملزيد من الفائدة للم�شاركني .
•م��ب��د�أ �أت��اح��ة الفر�صة للطلبة خريجني امل��ع��اه��د والكليات
واجلامعات با�ستيعابهم كمتدربني يف ور�ش عمل تنعقد مبقر
امل�صلحة للإطالع على لوائح وتعليمات امل�صلحة.
•امل�����ش��ارك��ات االق��ت�����ص��اي��ة :امل�صلحة ت�����ش��ارك يف املنتديات
واللقاءات والندوات االقت�صادية التي تعقد بالغرفة التجارية
باملنطقة ال�شرقية.

ماهي قنوات ايرادات فرع الدمام ؟
•الزكاة ال�شرعية التي جتبى من املكلفني ال�سعوديني وموطني
جمل�س التعاون اخلليجي املقيمني .
•�ضريبة الدخل املتوجبة على املكلفني االجانب املقيمني باململكة.
•�ضريبة اال�ستقطاع املتوجبة على املكلفني الغري مقيمني ممن
يح�صلون على مبالغ من م�صدر يف اململكة .
•الغرامات املرتتبة على مكلفي ال�ضرائب ب�سبب بع�ض املخالفات
النظامية وغري النظامية (ت�أخري ،ت�سجيل ،اخفء ،تهرب).

كلمة اخريه ل�سعاتكم ؟
يف اخلتام احب ان اوجه لزمالئي املوظفني ب�أن يتقوا اهلل وان
يعوا حجم امل�سئولية امللقاة على عاتقهم مبا يقومون به من حمل
لهذه االمانة .ومعنويا ا�شد على اي��ادي الزمالء على اجلهود
املبذولة وامللمو�سة وان ي�ضاعفوا من جهودهم لتطوير واجناز
العمل وان يدركوا ان ذلك حل مل�شاكل الكثريين من املجتمع
املعنيني بالزكاة ال�شرعية.
اما مايخ�ص املكلفني فن�صيحتي لهم باملبادرة لإحالل الربكة يف
اموالهم باخراج الزكاة يف وقتها ال�شرعي دون ت�أخري م�صداقا
لقوله تعالى} :خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{
النها تبقى متعلقة بالذمة وانكم م�س�ؤولون غدا بني يدي اهلل .

هل هناك موعد لتقدمي االقرارات الزكوية وال�ضريية
يف كل عام؟
جميع املكلفني اخلا�ضعني للزكاة او ال�ضريبة ملزمون بتقدمي
اقراراتهم خالل مدة مائة وع�شرون يوم�أ من انتهاء �سنتهم املالية
حيث بانتهاء تلك املدة تنتهي معها �صالحية ال�شهادة املمنوحة لهم
عن ال�سنة ال�سابقة .

هل يقوم الفرع ب ��أي ان�شطة اجتماعية او م�شاركات
اقت�صادية يف منطقة الدمام ؟
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السعودية تدعم القطــاع الخـاص
بــ  3.4تريليــون ريـال
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قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص ومؤسساته في السعودية
تجاوز حجم الدعم الذي ّ
خالل السنوات العشر الماضية  3.4تريليون ريال ،منها قروض مباشرة عبر صناديق اإلقراض
المتخصصة بنحو  1.5تريليون ريال ،إضافة إلى  1.6تريليون ريال وجهت لدعم أسعار
الحكومية
ّ
الطاقة والوقود ،ونحو  32.8مليار إعانات حكومية مباشرة بعد أن قفزت من  5.8مليار ريال في
 2002إلى  32.8مليار ريال في النصف األول من  ،2012بزيادة  463في المائة.
وك�شف ملف �أعدته �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية حول ت�أثريات
الدعم احلكومي ال��ذي تقدمه ال��دول��ة للقطاع اخل��ا���ص� ،سواء
ب�صورة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة ،يف �إح�لال العمالة الوطنية
املتخ�ص�صة
مكان الوافدة ،عن منو قرو�ض ال�صناديق احلكومية
ّ
بن�سبة  62.5يف املائة خالل ع�شر �سنوات ،بعد �أن ارتفعت من
 128.3مليار ريال بنهاية عام � ،2002إلى  208.4مليار ريال
بنهاية عام .2011
ً
وح ّل �صندوق اال�ستثمارات العامة ثانيا يف قائمة م�ؤ�س�سات الإقرا�ض
احلكومية بعد �صندوق التنمية العقارية بواقع  305مليارات ريال،
وهو ما ي�شكل  20.4يف املائة من جمموع القرو�ض القائمة مل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة احلكومية (وت�شمل قرو�ض الكهرباء 37.9
الإقرا�ض
ّ
مليار ريال ،ي�شرف على �إدارتها �صندوق اال�ستثمارات العامة منذ
عام  ،1988ومت دفع جزء منها لتنخف�ض �إلى  25.1مليار ريال عام
 ،1997و�إلى  14.5مليار ريال عام .1999

ي�شكل ال��دع��م احل��ك��وم��ي مل�ؤ�س�سات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ب�صوره
املتعددة� ،أحد �أهم العوامل امل�ساعدة التي توفرها الدولة لهذا
القطاع الوطني ،بهدف متكينه من النهو�ض ب��دوره يف خدمة
خطط التنمية ،وت�أكيد �شراكته احلقيقية يف �إجن��از الأه��داف
والغايات الوطنية التي ت�سعى الدولة لتحقيقها من �أجل حتقيق
التقدم والرفاهية للوطن واملواطن.
امللف تناول يف حلقته الأولى ر�صدا حلجم املبالغ التي �صرفتها
م�ؤ�س�سات الإقرا�ض احلكومية املتخ�ص�صة لدعم ن�شاط �شركات
القطاع اخلا�ص على مدى ع�شر �سنوات م�ضت� ،أي ما بني الأعوام
 2002وحتى  ،2011حيث ك�شفت بيانات وزارة املالية وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،عن بلوغها نحو  1.5تريليون ريال ،فيما
يكلف دعم الطاقة و�أ�سعار الوقود الدولة وفق تقديرات الأمم
املتحدة 163 ،مليار ريال �سنويا� ،أي ما جمموعه  1.6تريليون
ريال خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ويذهب نحو  60يف املائة منه
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للقطاع اخلا�ص ،بينما بلغ جمموع الإعانات احلكومية (املحلية)
من  5.8مليار ريال �إلى  32.8مليار ريال ما بني الأعوام 2002
وحتى  ،2012بزيادة  463يف املائة .لي�صل الإجمايل املقدر �إلى
 3.4تريليون ريال
ا�ستحوذ �صندوق التنمية العقارية على احل�صة الأكرب من دعم
م�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة احلكومية بنحو  729مليار ريال
يف ع�شر �سنوات� ،أي ما ن�سبته  48.8يف املائة ،فيما حل �صندوق
اال�ستثمارات العامة ثانيا بواقع  305مليارات ريال ،وهو ما ي�شكل
 20.4يف املائة من جمموع القرو�ض القائمة مل�ؤ�س�سات الإقرا�ض
املتخ�ص�صة احلكومية ،وت�شمل قرو�ض الكهرباء  37.9مليار
ريال ،والتي ي�شرف على �إدارتها �صندوق اال�ستثمارات العامة منذ
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عام  ،1988والتي مت دفع جزء منها لتنخف�ض �إلى  25.1مليار
ريال يف عام  ،1997و�إلى  14.5مليار ريال يف عام .1999
ومول �صندوق التنمية ال�صناعي القطاع ال�صناعي وعلى مدى
ع�شر �سنوات بنحو  153مليار ريال ،بن�سبة بلغت  10.2يف املائة،
فيما جاء رابعا �صندوق التنمية الزراعية� ،إذ �أقر�ض امل�شاريع
الزراعية يف البالد بنحو  93.9مليار ريال ما بني الأعوام 2002
و ، 2011وبح�صة تتجاوز  6يف املائة ،من �إجمايل حجم القرو�ض
القائمة للدولة  ،وحل �أخريا البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار
مببلغ  66.7مليار ريال ،وبح�صة بلغت  4.4يف املائة.
ومبراجعة للدعم ال�سنوي ل�صناديق الإقرا�ض املتخ�ص�صة ،يت�ضح
�أن حجم منو متويالتها القائمة قفز خالل ع�شر �سنوات بن�سبة

 62.5يف املائة ،بعد �أن ارتفع من  128.3مليار ريال بنهاية 2002
� ،إلى  208.4مليار ريال بنهاية عام  ،2011فيما �سجل عام 2004
�أقل ن�سبة �إقرا�ض من تلك ال�صناديق املتخ�ص�صة بواقع 119.1
مليار ريال.
ووفق البيانات ،فقد ت�صدر البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار
م�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة ب�أكرب ن�سبة منو خالل ال�سنوات
الع�شر قدرت بنحو  2477يف املائة ،حيث ارتفع مبلغ الدعم الذي
قدمته احلكومة للبنك من  819.4مليون ريال� ،إلى  21.1مليار
ريال ،فيما �سجل النمو يف �صندوق التنمية ال�صناعية زيادة بلغت
 195يف املائة ،بعد �أن منا من  9.2مليار ريال يف � 2002إلى 27.3
مليار ريال بنهاية عام .2011

الدعم احلكومي ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ،الذراع التمويلية
واال�ستثمارية للدولة� ،سجل هو الآخر زيادة كبرية بعد �أن ارتفع
من  25.5مليار ريال يف � 2002إلى  57.2مليار ريال يف ،2011
�أي بنمو ن�سبته  123.7يف امل��ائ��ة ،ت�لاه بنمو طفيف �صندوق
التنمية العقارية ،حيث مل تتجاوز ن�سبة النمو خالل ع�شر �سنوات
 14.8يف املائة لي�سجل بنهاية العام املا�ضي  78.9مليار ريال،
بعد �أن كان يف  2002عند حدود  68.7مليار ريال ،باملقابل كان
�صندوق التنمية الزراعية الوحيد من بني ال�صناديق احلكومية
املتخ�ص�صة التي �سجلت تراجعا بلغت ن�سبته نحو  1يف املائة،
حيث تراجعت من  9.41مليار ريال يف � 2002إلى  9.33مليار
ريال بنهاية .2011
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تحت المجهر

 7مبادرات لتغيير واقع الزراعة
في السعودية
أكد صندوق التنمية الزراعي أن مبادرات الصندوق السبع ستكون جاهزة للتنفيذ منتصف ،2013
مشيرا ً إلى أن ثالث ًا منها تم االنتهاء منها والبقية في مراحلها النهائية.
وتهدف امل��ب��ادرات إ�ل��ى جم��اراة املتغريات املحلية والإقليمية
والدولية يف القطاع ال��زراع��ي ،وهي �إن�شاء مركز للمعلومات
الزراعية ،وتر�شيد ا�ستخدام املياه يف ال��ري با�ستثناء القمح
والأع�لاف اخل�ضراء ،وت�أ�سي�س كيان �أو �أك�ثر ملناولة وت�سويق
اخل�ضراوات والفاكهة ،والت�أمني التعاوين للقطاع احليواين
بدء ًا بقطاع الدواجن ،وت�سويق التمور ،و�شركة لإكثار املا�شية
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«الأغنام» ،و�إن�شاء كيان لت�سويق الأ�سماك والروبيان.
وك�شف الفريق التوجيهي ملبادرة �أ�سواق اخل�ضراوات والفاكهة
�أن الفريق �أجرى درا�سة لت�شخي�ص و�ضع ال�سوق ال�سعودية تعرف
خاللها على وجهة نظر الأطراف ذات العالقة بال�سوق وبحثت
احللول للم�شكالت التي تعانيها �أ�سواق اململكة.
وك�شفوا عن وجود تو�صيات ومقرتحات لإن�شاء �أ�سواق للمزارعني

وخدمات ت�سويقية متابعة ورفع كفاءة التربيد والنقل و�أن تكون
هناك قوى ب�شرية مدربة ونقاط مراقبة وتنظيم العالقة بني
املزارع وامل�ستهلك عرب اجلمعيات التعاونية والزراعية.
وطالب امل�شاركون يف ور�شة العمل ب�إيجاد نظام ملعاقبة املخالفني
يف �أنظمة اجلودة والتخزين والت�سويق واملوا�صفات القيا�سية،
�إ�ضافة �إلى الدعم اللوج�ستي وت�شمل املطالبات �أن يكون هناك
تفاهم مع ال�صندوق والزراعة والبلديات بهذا اخل�صو�ص.
فيما �أكد املهند�س عبداهلل الربيعان ،رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
التنمية الزراعية ،توجد ثالث مبادرات جاهزة للتنفيذ ،ال �سيما
�أن بقية املبادرات يف مراحلها النهائية ،م�شري ًا �إلى �أن �صندوق
التنمية اتخذ �أ�سلوب الت�أين يف تنفيذ املبادرات حتى يتم حتويلها
�إلى واقع بتجاوز جميع الأخطاء.
وقال الربيعان «الهدف من ور�شة العمل التي �أقيمت �صباح
�أم�س هو ا�ستعرا�ض مناذج ما تو�صلوا �إليه من تطور يف الأ�سواق
العاملية فيما يخ�ص �سوق اخل�ضراوات والفاكهة ،و�أخذ �أفكار
تتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ال�سعودية من من��اذج الأ�سواق
العاملية» ،م�شري ًا �إل��ى �أن��ه �سيتم �إن�شاء من��وذج يتواكب مع

متطلبات �أ�سواق الزراعة يف اململكة لتكوين كيان يقوم بدوره
الفعلي يف تطبيق الآل��ي��ة اجل��دي��دة مب�شاركة جميع املهتمني
بقطاع الزراعة ب�شكل عام.
ولفت الربيعان �إلى �أن فريق العمل يف ال�صندوق لديه ت�صور
كامل ،ولكن لن يتم تطبيقه حتى الت�أكد من �أن��ه يتما�شى مع
ال�سوق ال�سعودية التخاذ النموذج الأن�سب والأقرب �إلى عادات
املجتمع ال�سعودي .و�أ���ش��ار �إل��ى �أن تو�صيات جمل�س ال�شورى
تت�ضمن ���ض��رورة تفعيل دور اجلمعيات التعاونية الزراعية
ون�شر ثقافة العمل اجلماعي ب�ين امل��زارع�ين وت�شجيع قيام
هذه اجلمعيات و�أن يفعل �صندوق التنمية الزراعية و�أهمية
ال�صندوق ،و�أن تت�ضمن تقاريره املقبلة معلومات تف�صيلية عما
مت يف تطبيق اال�سرتاتيجية.
و�أكد الربيعان �أن �صندوق التنمية الزراعية يدعم اجلمعيات
الزراعية با�ستمرار من جميع النواحي ،ال �سيما �أنها �ضمن
برامج اال�سرتاتيجية ،م�ضيف ًا �أنها ج��زء ال يتجز�أ من قطاع
الزراعة ،ومت �إن�شاء �إدارة جديدة م�ستقلة حتت م�سمى «�إدارة
اجلمعيات التعاونية».

35

