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قواعد ذهبية في الزكاة
القاعدة الأولى� :أن الزكاة ت�ؤخذ من الأغنياء وترد �إلى الفقراء ،دليلها حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما:
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :بعث معاذا ر�ضي اهلل عنه �إلى اليمن ،فقال( :ادعهم �إلى� :شهادة �أن ال �إله �إال
اهلل ،و�أني ر�سول اهلل ،ف�إن هم �أطاعوا لذلك ،ف�أعلمهم �أن اهلل قد افتر�ض عليهم خم�س �صلوات في كل يوم
وليلة ،ف�إن هم �أطاعوا لذلك ،ف�أعلمهم �أن اهلل افتر�ض عليهم �صدقة في �أموالهم ،ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد
على فقرائهم).
القاعدة الثانية :الزكاة ح�صن للمال ،وم�صداق ذلك حديث الح�سن ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم( :ح�صنوا �أموالكم بالزكاة ،وداووا مر�ضاكم بال�صدقة ،وا�ستقبلوا �أمواج البالء بالدعاء
والت�ضرع).
القاعدة الثالثة� :أن تطيب النف�س بدفعها ،لحديث عبد اهلل بن معاوية الغا�ضرى ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم( :ثالث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان :من عبد اهلل وحده ،وعلم �أن ال �إله
�إال اهلل ،و�أعطى زكاة ماله طيبة بها نف�سه ،وافرة كل عام ،ولم يعط الهرمة وال الدرنة وال المري�ضة ،ولكن
من و�سط �أموالكم).
ت�أمل هذه القواعد الثالث و�أنت تدفع الزكاة ،تجد الخير وال�سعادة في الدنيا والآخرة.
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أخبار

�أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين �أم ًرا ملك ًّيا بتعيين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود نائ ًبا ثان ًيا لرئي�س مجل�س
الوزراء ،وجاء ن�ص القرار كما يلي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الــرقم� :أ 90 /
التاريخ1434 / 3 / 20 :هـ
بعون اهلل تعالى
نحن عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
ملك المملكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على المادة ال�سابعة والخم�سين من النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر الملكي رقم �أ  90 /وتاريخ 1412 / 8 / 27هـ.
وبعد االطالع على نظام مجل�س الوزراء ال�صادر بالأمر الملكي رقم �أ  13 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ.
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة.
�أمرنا بما هو �آت:
� اً
أول ُ :يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير  /مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود الم�ست�شار والمبعوث الخا�ص لخادم الحرمين ال�شريفين
نائبًا ثانيًا لرئي�س مجل�س الوزراء.
ثانيًا ُ :يبلغ �أمرنا هذا للجهات المخت�صة العتماده وتنفيذه.
عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ورفع �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ،الم�ست�شار
والمبعوث الخا�ص ل�خ��ادم الحرمين ال�شريفين؛ خال�ص �شكره
وامتنانه لخادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود بمنا�سبة �صدور الأمر الملكي بتعيينه نائ ًبا ثان ًيا لرئي�س
مجل�س الوزراء.
وقال �سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين ال�شريفين( :يت�شرف
الخادم بالتقدم للمقام الكريم ،معب ًرا عن عظيم �شكري وخال�ص
امتناني ،بمنا�سبة �صدور الأمر ال�سامي الكريم بتعييني نائ ًبا ثان ًيا
لرئي�س مجل�س الوزراء.
�سيدي ..و�إن��ي �إذ �أع��رب عن اعتزازي بهذه الثقة الغالية ،لأ�س�أل
المولى عز وج��ل �أن �أك��ون عند ح�سن ظنكم ،م�ستني ًرا بحكمتكم
وتوجيهاتكم ال�سديدة ،و�أن يكلل اهلل الم�ساعي لخدمة هذا الوطن
و�أبنائه في جميع المجاالت ،و�أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
�أ�س�أله �سبحانه �أن يلب�سكم لبا�س ال�صحة والعافية ..واهلل يرعاكم
ويديم عزكم).
ورف ��ع ��ص��اح��ب ال�سمو الملكي الأم �ي��ر م�ق��رن ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز،
الم�ست�شار والمبعوث الخا�ص لخادم الحرمين ال�شريفين؛ �أ�سمى
�آيات ال�شكر والعرفان ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير
الدفاع؛ بمنا�سبة �صدور الأمر الملكي بتعيينه نائ ًبا ثان ًيا لرئي�س
مجل�س الوزراء.
وق��ال �سموه في برقية رفعها ل�سمو ول��ي العهد �صاحب ال�سمو

الملكي الأمير �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ( :بمنا�سبة �صدور
الأمر ال�سامي الكريم من لدن �سيدي خادم الحرمين ال�شريفين -
حفظه اهلل  -بتعييني نائ ًبا ثان ًيا لرئي�س مجل�س ال��وزراء ،ف�إنه ال
ي�سعني �إال �أن �أرفع ل�سموكم الكريم �أ�سمى عبارات ال�شكر واالمتنان
على هذه الثقة الغالية ،والتي �أرجو �أن �أكون عند ح�سن ظن �سيدي -
�أيده اهلل  -و�سموكم الكريم حفظكم اهلل.
�سيدي� ..إنني �أت�شرف من موقعي الجديد بتلقي التوجيهات الكريمة
من القيادة الحكيمة ،م�ستم ًدا العون من المولى عز وجل ،كما �أ�س�أله
�سبحانه �أن يديم على بالدنا نعمة الأمن وال�سالم ،و�أن يكفينا �شر
المغر�ضين والحا�سدين).
ي��ذك��ر �أن الأم �ي��ر م�ق��رن م��ن م��وال�ي��د ع��ام  ،1945وتقلد العديد
من المنا�صب؛ �آخ��ره��ا من�صب م�ست�شار ومبعوث خا�ص لخادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ،و�شغل من�صب
رئي�س اال�ستخبارات العامة في � 22أكتوبر  ،2005وظل يتولى هذا
المن�صب حتى  19يوليو  ،2012كما �سبق له �أن عين �أمي ًرا لمنطقة
حائل في  18مار�س  ،1980وظل بهذا المن�صب حتى  29نوفمبر
 ،1999ثم ُعين �أمي ًرا لمنطقة المدينة المنورة.
وكان قد تلقى تعليمه الأولي في معهد العا�صمة النموذجي ،وبعد
تخرجه ع��ام  1964التحق بالقوات الجوية الملكية ال�سعودية،
و�أكمل درا�سته في علوم الطيران في المملكة المتحدة ،وتخرج
فيها عام  ،1968وظل يعمل في القوات الجوية الملكية ال�سعودية
حتى عام .1980

7

العدد ( - )35ربيع الثاني 1434هـ

أخبار

خادم الحرمين الشريفين:
األم��ة اإلس�لامية تواج��ه اس��تفحال ظاه��رة
ك��ره األديان من قب��ل أصحاب النف��وس الضعيفة
الذي��ن اتخ��ذوا من حري��ة التعبير وس��يلة للهجوم

على المسلمين ومقدساتهم

نيابة عن خادم الحرمين ال�شريفين ر�أ�س �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء
وزير الدفاع ،وفد المملكة لح�ضور �أعمال م�ؤتمر القمة الإ�سالمية الثانية
ع�شرة ،برئا�سة فخامة رئي�س جمهورية م�صر العربية محمد مر�سي،
وبم�شاركة  56دول��ة ،وتحت �شعار (العالم الإ�سالمي :تحديات جديدة
وفر�صة متنامية) ،انطلقت �أعمال القمة التي ا�ست�ضافتها العا�صمة
الم�صرية القاهرة.
�ألقى �سمو ولي العهد كلمة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود� ،أم��ام القمة قائ ًال" :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين ،ي�شرفني �أن �ألقي
كلمة �سيدي خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل � -أمام هذا الجمع الكريم ،وفيما يلي ن�صها :فخامة
رئي�س جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة الدكتور محمد مر�سي� .أ�صحاب
الجاللة والفخامة وال�سمو� ..أ�صحاب المعالي وال�سعادة ..الح�ضور
الكريم ..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :ي�سعدني �أن �أ�شكر فخامة

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

الرئي�س محمد مر�سي على هذه الدعوة الكريمة لعقد القمة الإ�سالمية،
والتح�ضير الجيد للمو�ضوعات المطروحة على جدول الأعمال ،والتي
�سيكون لها -بم�شيئة اهلل تعالى -انعكا�س �إيجابي فيما �سيتمخ�ض عن
القمة من نتائج ،ت�صب في تحقيق تطلعات الأمة الإ�سالمية و�سبل االرتقاء
بالعمل الإ�سالمي الم�شترك� .أيها الإخوة :يمر عالمنا الإ�سالمي بالعديد
من التحديات والتطورات والتغييرات البالغة الدقة ،ما يتطلب منا جمي ًعا
تدار�س �أبعادها وتداعياتها �سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا واجتماع ًّيا ،و�ضرورة
اتباع �أف�ضل ال�سبل المنهجية لمعالجتها ،والتخفيف من حدتها على
�شعوبنا الإ�سالمية ،خا�صة في الجوانب االقت�صادية والتنموية؛ وذلك
عملاً بقوله تعالى} :وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على الإثم
وال�ع��دوان{؛ فمن �أب��رز هذه التحديات ما يت�صل بحاالت النزاع التي
هاج�سا ي�ؤرق كافة الدول الأع�ضاء
ي�شهدها العالم الإ�سالمي ،وت�شكل ً
بالمنظمة .وي�أتي النزاع العربي الإ�سرائيلي في مقدمة هذه النزاعات،
والذي يتمحور حول ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني وح�صوله على حقوقه
الم�شروعة ،والت�صدي للتو�سع اال�ستيطاني الذي تمار�سه �إ�سرائيل من

خ�لال اال�ستيالء على الأرا��ض��ي الفل�سطينية ،و�شن العمليات الع�سكرية
�ضد ال�شعب الفل�سطيني بال هوادة ،الأمر الذي يجب علينا جمي ًعا الوقوف
�ضده وتكثيف الجهود لح�شد موقف دول��ي م��وح�دٍ؛ لممار�سة ال�ضغط
على �إ�سرائيل؛ لإيقاف عدوانها وتو�سعها في بناء الم�ستوطنات وابتالع
المزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية ،وا�ستئناف المفاو�ضات وفق المرجعيات
الدولية المعروفة ،ومبادرة ال�سالم العربية ،وخطة خارطة الطريق ،و�إنهاء
معاناة ال�شعب الفل�سطيني الذي طال �صبره ال�ستعادة حقوقه الم�شروعة،
و�إقامة دولته الم�ستقلة ،وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،وبما ي�صب في �إطار
تعزيز فر�ص �إحالل ال�سالم والأمن في منطقة ال�شرق الأو�سط .ومن جانب
�آخر ,تتفاقم ،يو ًما بعد يوم؛ الأو�ضاع الم�أ�سوية والإن�سانية التي يعي�شها
�أبناء ال�شعب ال�سوري ،وما يرتكب في حقه من قبل النظام ال�سوري من
جرائم ب�شعة ،متمثلة في التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج ،وت�شريد
ونزوح الأ�سر خو ًفا من بط�ش هذا النظام ،وبلغت هذه الجرائم م�ستويات
ال يمكن �أن يبرر ال�صمت عنها� ،أو عدم عمل �أي فعل لردعها .فعلى دولنا
القيام بواجبها لدعم هذا ال�شعب في محنته ،ووقف نزيف دمه الم�ستمر
لقرابة العامين ،مخل ًفا الآالف من القتلى والجرحى .وعلى المجتمع الدولي
وخا�صة مجل�س الأمن� -أن يتخذ الإجراءات والقرارات الالزمة لردع هذهالجرائم والعنف عن ال�شعب ال�سوري ،و�إنهاء انتقال ال�سلطة بكل الو�سائل
الممكنة ،خا�صة في �ضوء اعتراف المبعوث العربي الدولي الم�شترك لحل
الأزمة ال�سورية ،ال�سيد الأخ�ضر الإبراهيمي ،في تقريره �أمام المجل�س؛
ب�أن الأزمة �آخذة في التفاقم ب�شكل كبير ،وتنذر بعواقب وخيمة ،في �ضوء
تم�سك كل طرف بموقفه ،ودعم بع�ض الأط��راف الفاعلة في مجل�س الأمن
لمواقف النظام ال�سوري ،الأمر الذي ال ي�ساهم في حل الم�شكلة� .إن مجل�س
الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن وال�سلم الدوليين ،و�إذا ف�شلنا
في جعله يهب لن�صرة الأمن وال�سلم الدوليين في كل من �سورية وفل�سطين،
ووقف �أعمال العنف التي تمار�س �ضدهما ،فعلينا �أن ندير ظهورنا له ،و�أن
نعمل على بناء قدراتنا لحل م�شاكلنا ب�أنف�سنا .لقد بذلت المملكة العربية
ال�سعودية جهودًا كبير ًة للتعاطي مع الق�ضيتين الفل�سطينية وال�سورية،
وذلك انطال ًقا من م�س�ؤوليتها الدينية والتاريخية ،ولم تدخر جهدًا في تقديم
كافة �أ�شكال الدعم ال�سيا�سي والمادي والمعنوي ،وحث المجتمع الدولي
على �ضرورة القيام بم�س�ؤولياته التاريخية والأخالقية حيال رفع المعاناة
عن ال�شعبين الفل�سطيني وال�سوري .و�أ�ؤكد مجددًا وقوف المملكة العربية
ال�سعودية الكامل مع ال�شعبين الفل�سطيني وال�سوري في هذه النوازل،

ودع��وة كافة ال��دول �إل��ى تكثيف الجهود على كافة الم�ستويات لتحقيق
مطالبهم الم�شروعة ,بعيدًا عن التدخل الأجنبي في ال�ش�ؤون الداخلية للأمة
الإ�سالمية ،و�إثارة الفرقة وال�شقاق فيما بين �شعوبها ،والت�أثير في هويتهم
الثقافية لتحقيق م�آرب �سيا�سية ،وذلك حتى ن�ستطيع �أن نعزز من فر�ص
تحقيق الأم��ن واال�ستقرار والتنمية في المنطقة� .أيها الإخ��وة الكرام..
ي�شكل الإره��اب ظاهر ًة خطير ًة على �أم��ن و�سالمة المجتمعات الب�شرية
بال ا�ستثناء ،و�آفة عالمية ال تنتمي �إلى دين �أو جن�سية ،بل وتمثل تهديدًا
يقو�ض الأمن وال�سلم الدوليين .لذا يتحتم علينا مواجهة هذه الآفة الخبيثة
حيثما كانت للق�ضاء عليها ولت�سلم الب�شرية من �شرورها ،و�أن نجتهد
في محاربتها بكل الو�سائل الممكنة وتحديد الأهداف والو�سائل الالزمة
لتحقيق ذل��ك ،والعمل بال�شفافية والم�صداقية ال�لازم��ة ،و�أن نتكل على
المولى عز وجل ،ثم على �أنف�سنا وقدراتنا؛ لحل م�شاكلنا .ومن التحديات
الكبرى التي تواجهها الأمة الإ�سالمية اليوم ا�ستفحال ظاهرة كره الأديان
ورم��وزه��ا من قبل ذوي الأه ��داف الم�شبوهة وبع�ض �أ�صحاب النفو�س
ال�ضعيفة ،الذين اتخذوا من حرية التعبير وال��ر�أي ،و�سيلة للهجوم على
الم�سلمين ومقد�ساتهم ،دون �أي رادع �أخالقي وقانوني لتجريم مرتكبيها.
لذا ف�إننا نطلب من كافة الدول الأع�ضاء بالمنظمة �أن يدعموا مقترح المملكة
العربية ال�سعودية لدى هيئة الأمم المتحدة ،ال�ست�صدار قرار يدين �أي دولة
�أو مجموعة �أو �أفراد تتعر�ض للأديان ال�سماوية وللأنبياء والر�سل عليهم
ال�صالة وال�سالم ،وو�ضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال� .إخواني..
�إننا نعي�ش في عالم يتقدم بخطى مت�سارعة في العديد من المجاالت العلمية
والتقنية والمعرفية ،حتى �أ�صبحت هذه المجاالت �شاهدًا على مدى تقدم
الدول ورقيها ،بل وت�ساهم في نموها االقت�صادي واالجتماعي ب�شكل فعلي
وملمو�س .والعالم الإ�سالمي يزخر بالكفاءات وال�ق��درات الم�ؤهلة ،وهلل
الحمد ،ومن هنا ال بد من و�ضع منهجية وا�ضحة لتعزيز العمل الإ�سالمي
الم�شترك في الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية بين كافة الدول الأع�ضاء
بالمنظمة ،تنطلق من ميثاق مكة المكرمة الذي �أقرته الدورة اال�ستثنائية
الرابعة للقمة الإ�سالمية ،ولتكون هذه المنهجية بمثابة برنامج عمل يوظف
الخبرات والإمكانيات المتاحة بين الدول الأع�ضاء؛ لطرح حلول واقعية
للق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية التي تعوق تطوير المجتمعات الإ�سالمية
وت�ساهم في تنمية التعاون البناء بين دولنا و�شعوبنا ،ويعزز �أوا�صر
الت�ضامن الإ�سالمي فيما بينها .وختا ًما� ..أ�س�أل المولى جلت قدرته �أن
يوفقنا لما يحبه وير�ضاه ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
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عقد في األردن ونظمه بيت الزكاة الكويتي

مصلحة الزكاة والدخل تشارك في المؤتمر العالمي
التاسع للزكاة بمشاركة  60باح ًثا و 18دولة إسالمية

�شارك المدير العام لم�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد
المفلح ،والأ�ستاذ �سعد بن عبد العزيز ال�سعيدان نائب المدير العام
للم�صلحة لل�ش�ؤون التنفيذية ،في الم�ؤتمر العالمي التا�سع للزكاة الذي
عقد في العا�صمة الأردنية عمان في منت�صف محرم الما�ضي ،والذي
نظمه بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة،
حيث ناق�ش  60عالما وباحثا من  18دولة عربية و�إ�سالمية وعلى مدار
ثالثة �أيام ،ناق�ش الم�ؤتمر عد ًدا من �أوراق العمل والبحوث المتعلقة
ب�سبل تحفيز ودعم الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة ،بهدف تمكين
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

الأ�سر الفقيرة من تنفيذ مثل هذه الم�شروعات ،ونقلها من مرحلة تلقي
الم�ساعدات �إلى مرحلة الإنتاجية ،واالعتماد على الذات.
تطرق الم�شاركون في الم�ؤتمر �إلى الجوانب التنظيمية والإدارية
والت�شريعية التي تطلبها �إدارة الم�شروعات الإنتاجية وتطويرها،
واطلعوا على ت�ج��ارب وتطبيقات عملية ف��ي �إدارة الم�شروعات
الإنتاجية ،ومتابعتها ،والتوجهات الم�ستقبلية لم�ؤ�س�سات الزكاة
في �إدارة الم�شروعات الإنتاجية وتنميتها وت�شجيعها.
دعا الم�ؤتمر المجل�س العام للبنوك والم�ؤ�س�سات الإ�سالمية �إلى عقد

�شراكة مع م�ؤ�س�سات الزكاة في الدول الإ�سالمية؛ لبحث �سبل دمج
ال�صيغ المالية الإ�سالمية في برامج مكافحة الفقر .كما دعا الم�ؤتمر
منظمة التعاون الإ�سالمي للم�شاركة في الم�ؤتمرات العالمية للزكاة
التي �ستعقد في ال�سنوات المقبلة ،باعتبار �أن المنظمة هي المظلة
الرئي�سية للدول الإ�سالمية.
ناق�ش المجتمعون على مدار ثالثة �أيام متوالية ثماني �أوراق عمل،
تناولت عنوان ومو�ضوع الم�ؤتمر وهو «دور م�ؤ�س�سات الزكاة في
دعم وتطوير الم�شروعات ال�صغيرة» ،حيث تناولت جل�سات الم�ؤتمر

بالبحث والمناق�شة :الت�أ�صيل ال�شرعي والم�ؤ�س�سي للم�شروعات
الإنتاجية وال�صغيرة ،مع ا�ستعرا�ض عدد من التطبيقات والتجارب
العملية لبع�ض م�ؤ�س�سات و�أجهزة الزكاة في هذا المجال ،وبيان
دورها التنموي في جانبيه االجتماعي واالقت�صادي.
وبناء على المناق�شات والمداوالت التي تمت خالل جل�سات الم�ؤتمر
فقد �أو��ص��ى المجتمعون بعدة تو�صيات ،انق�سمت �إل��ى ع��دد من
التو�صيات الخا�صة ،ومنها:
دع��وة بيت ال��زك��اة ف��ي دول��ة الكويت �إل��ى عقد ور���ش عمل عن

*
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كيفية �إ�سهام م��وارد الزكاة
في الم�شروعات ال�صغيرة،
ب ��اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ال� �م ��ادة
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ع��ر� �ض��ت في
الم�ؤتمر ،وبخا�صة الأوراق
العلمية المتعلقة بالتجارب
التطبيقية.
دع� ��وة ب �ي��ت ال ��زك ��اة في
*
دول ��ة ال �ك��وي��ت �إل ��ى �إ� �ص��دار
دليل �إر��ش��ادي يو�ضح كيفية
م�ساهمة م�ؤ�س�سات ال��زك��اة
ف��ي ال�م���ش��روع��ات ال�صغيرة
مع بيان الأحكام ال�شرعية والإجراءات العملية.
دع��وة م�ؤ�س�سات ال��زك��اة لال�ستفادة من ال �ق��رارات ال�صادرة
*
عن المجامع الفقهية ،وبخا�صة مجمع الفقه الإ�سالمي الدولي،
والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإ�سالمي ،وما �صدر من
فتاوى وقرارات من ندوات ق�ضايا الزكاة المعا�صرة التي يعقدها
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ف���ي دول���ة
ال�ك��وي��ت ،ف��ي ��ش��أن �إقامة
ال �م �� �ش��روع��ات الإن�ت��اج�ي��ة
وال�صغيرة ،ولم�ؤ�س�سات
ال��زك��اة م��راع��اة ال�ف�ت��اوى
ال� ��� �ش ��رع� �ي ��ة م� ��ن ج �ه��ات
الفتوى المخت�صة في كل
دولة.
دع � � ��وة م ��ؤ� �س �� �س��ات
*
الزكاة �إلى �إن�شاء وحدات
ا�ستثمار بهدف الم�ساهمة
في الم�شروعات ال�صغيرة
في �ضوء التنظيمات والفتاوى ال�شرعية في كل بلد.
�أما التو�صيات العامة التي خرج بها الم�ؤتمر ،فيمكن �إيجازها في
عدة نقاط:
عقد الم�ؤتمر العالمي للزكاة كل �سنتين؛ نظ ًرا لأهميته ،وحاجة
*
م�ؤ�س�سات الزكاة لمثل هذه الم�ؤتمرات ،وعلى �أثر ذلك ،يتم عقد الم�ؤتمر

ال�ع��ال�م��ي ال�ع��ا��ش��ر ل �ل��زك��اة في
نوفمبر عام  2014ميالدية.
دع��وة م�ؤ�س�سات الزكاة
*
�إل��ى اال�ستفادة من التجارب
الإل��زام �ي��ة لتطبيق ال��زك��اة،
بما يعزز �إي ��رادات وح�صيلة
ال � ��زك � ��اة؛ ل �ك��ي ت �� �س �ه��م ف��ي
�إق��ام��ة وتمويل الم�شروعات
ال�صغيرة والإنتاجية وغيرها
من المنا�شط.
دع � ��وة ال �م �ج �ل ����س ال �ع��ام
*
للبنوك والم�ؤ�س�سات المالية
الإ��س�لام�ي��ة لعقد ��ش��راك��ة مع
م�ؤ�س�سات الزكاة للنظر في دمج ال�صيغ المالية الإ�سالمية في برامج
مكافحة الفقر ،وي�سند لكل من بيت الزكاة في دولة الكويت والبنك
الإ�سالمي للتنمية التن�سيق مع المجل�س في هذا الخ�صو�ص.
دعوة منظمة التعاون الإ�سالمي للم�شاركة في م�ؤتمرات الزكاة

*

العالمية ال�ق��ادم��ة باعتبارها
مظلة للدول الإ�سالمية.
دع��وة م�ؤ�س�سات الزكاة
*
�إل � � � ��ى ت� ��� �ض� �م� �ي ��ن خ �ط �ط �ه��ا
الإ� �س �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب �م��ا يتعلق
ب��ال �م �� �ش��روع��ات ال���ص�غ�ي��رة
و�أدوات وو�سائل تفعيلها.
ي �� �ش��ار �إل � ��ى �أن ال �م ��ؤت �م��ر
العالمي للزكاة ب��د�أ تنظيمه
بيت الزكاة الكويتي منذ عام
1984م من �أجل تطوير عمل
و�إدارة م�ؤ�س�سات و�أجهزة
الزكاة في العالم الإ�سالمي،
وتوحيد الجهود وتعزيز �أوا� �ص��ر التن�سيق وال�ت�ع��اون بين تلك
الم�ؤ�س�سات ،عبر م�شاركة نخبة من العلماء والعاملين في مجال
ال��زك��اة؛ للتباحث والنظر في المو�ضوعات والم�ستجدات التي
تخ�ص م�ؤ�س�سات الزكاة.
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المقام السامي يلزم الجهات الحكومية
بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل

�أكد المقام ال�سامي على �ضرورة �إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع م�صلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تح�صيل
م�ستحقاتها تنفيذ ًا لما ورد في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأ�سا�سي للحكم.
كما �أكد المقام ال�سامي في تعميم وجهه لجميع ال��وزارات والم�صالح الحكومية على �ضرورة قيام كل جهة ب�إبالغ
الجهات التابعة لها �أو المرتبطة بها.
وقد �صدر هذا التعميم بعد �أن اطلع المقام ال�سامي على كتاب لمعالي الأمين العام لمجل�س الوزراء �أ�شار فيه �إلى برقية
وزارة المالية ت�ضمنت ر�أي م�صلحة الزكاة والدخل حيال ما ورد في قرار مجل�س ال�شورى المتخذ ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للم�صلحة للعام المالي 1428 /1427هـ).
وجاء في كتاب معاليه �أن هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء در�ست المو�ضوع بم�شاركة مندوبين من الجهات ذات العالقة
و�أعد المجتمعون مح�ضر ًا ت�ضمن مرئيات الم�صلحة حيال ما ورد في قرار مجل�س ال�شورى �سالف الذكر.
ومن جهته �أو�ضح نائب المدير العام لم�صلحة الزكاة والدخل �سعادة الأ�ستاذ �صالح العواجي �أن الم�صلحة طلبت
من الجهات الحكومية �ضرورة ت�أكدها من ت�سجيل المكلفين لديهم بموجب �شهادات الزكاة �سارية المفعول بناء على
التعميم الذي �أ�صدره مجل�س الوزراء بتاريخ  24من �شهر �صفر  ،1434والذي �ألزم مجل�س الوزراء خالله الجهات
الحكومية بالتعاون مع الم�صلحة ،لتمكينها من تح�صيل م�ستحقاتها الزكوية وال�ضريبية من المكلفين.
مو�ضحا لدور ومهام كل جهة حكومية فيما يتعلق بتمكين الم�صلحة من
و�أ�شار العواجي �إلى �أن الأمر ال�سامي جاء
ً
ً
تح�صيل م�ستحقاتها ،م�ؤك ًدا على ما جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأ�سا�سي للحكم ،م�ضيفا �إلى �أن
�صريحا فيما يتعلق ب�إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع الم�صلحة من خالل ربطها بكافة الخدمات
التعميم جاء
ً
المختلفة ،والمقدمة من مختلف الجهات الحكومية التابعة لوزارة العمل �أو البلدية �أو وزارة التجارة �أو النقل� ،سواء
من �إ�صدار �سجالت �أو تراخي�ص عمل �أو ا�ستقدام عمالة  ،كما ي�شمل التعميم �ضريبة اال�ستقطاع التي تح�صل من �أي
من�ش�أة �أجنبية غير مقيمة في المملكة تقدم �أعمال �أو خدمات في المملكة وينتج عنها �إيراد قيمة تلك الأعمال ،والتعميم
يلزم الجهات الحكومية بعدم �صرف م�ستحقات المتعهدين والموردين �إال بعد تقديم �شهادة الزكاة �سارية المفعول.
ون َّوه العواجي �إلى �أن القرار �سينعك�س على الم�صلحة �إيجاب ًيا ،و�سيزيد من �إيراداتها ،مو�ضح ًا �أن الم�صلحة كانت
تعاني من ممار�سات بع�ض الجهات الحكومية والمتمثلة في تجديد التراخي�ص وال�سجالت التجارية دون ا�شتراط تقديم
�شهادة الزكاة �سارية المفعول.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

بزيادة قدرها %18

مصلحة الزكاة والدخل :أكثر من  23مليار ريال
حصيلة اإليرادات خالل العام المالي 1434/1433هـ
�أعلنت م�صلحة الزكاة والدخل �أن �إيرادات الم�صلحة بلغت ثالثة وع�شرين مليا ًرا وخم�سمائة مليون ريال في
العام المالي 1434/1433هـ (2012م) ،بزيادة قدرها  %18عن �إيرادات العام الما�ضي ،و�أرجعت الم�صلحة
ال�سبب في زيادة الإي��رادات �إلى تو�سع الأن�شطة االقت�صادية بالمملكة ،و�إلى الجهود التي تبذلها في تطوير
�إجراءات العمل ،ومتابعة المكلفين ،وا�ستخدام تقنية المعلومات والأنظمة الآلية الحديثة.
وك�شفت الم�صلحة عن افتتاح خم�سة فروع جديدة للم�صلحة في كل من :جازان ،ونجران ،وحائل ،وعرعر،
والجوف قريب ًا �إن �شاء اهلل.
و�أو�ضحت الم�صلحة �أن ح�صيلة الزكاة على عرو�ض التجارة بلغت �أكثر من  11مليار ريال ،وتمثل وعا ًء زكو ًّيا
يبلغ  450مليار ريال ،في حين بلغت �إي��رادات ال�ضرائب على ال�شركات الأجنبية من غير �ضرائب ال�شركات
العاملة في قطاع البترول �أكثر من  12مليار ريال.
ومن جانب �آخر بلغ عدد اتفاقيات تفادي االزدواج ال�ضريبي التي اكتمل التفاو�ض ب�ش�أنها  51اتفاقية ،وقع
منها  31اتفاقية ،والبقية بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية ،ويجري التفاو�ض حال ًّيا حول  12اتفاقية �أخرى.
و�أكدت الم�صلحة �أنها تقوم بتحويل الإي��رادات المح�صلة من المكلفين الخا�ضعين للزكاة يوم ًّيا �إلى ح�ساب
الزكاة رقم (  ) 230301000006المخ�ص�ص في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لل�صرف على م�ستحقات
ال�ضمان االجتماعي ،عن طريق وكالة ال�ضمان االجتماعي بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
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المفلح يجتمع برجال األعمال

سمو أمير منطقة الباحة يدشن فرع المصلحة بالباحة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأمير م�شاري
ب��ن ��س�ع��ود �آل ��س�ع��ود �أم �ي��ر م�ن�ط�ق��ة ال�ب��اح��ة
ف��ي مكتب �سموه ب��الأم��ارة �سعادة مدير عام
م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ ابراهيم بن
محمد المفلح وبعد ذلك د�شن �سموه مقر فرع
الم�صلحة بمنطقة الباحة وك��ان في ا�ستقبال
�سموه مدير عام الم�صلحة ونائب المدير العام
لل�شئون التنفيذية الأ�ستاذ �سعد بن عبدالعزيز ال�سعيدان و�سعادة مدير �إدارة الرقابة والمراجعة الأ�ستاذ محمد الح�سن ومدير
عام فرع الباحة الأ�ستاذ �سالم الثبيتي ومدير مكتب المدير العام الأ�ستاذ عبدالرحمن الأ�سمري ومن�سوبي الفرع.
وا�ستمع �سموه �إلى �شرح �شامل من �سعادة مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح عن �أق�سام الفرع
ومهام كل ق�سم ،مو�ضح ًا �أن فرع م�صلحة الزكاة �سيقدم من موقعه الجديد الخدمة لمواطني منطقة الباحة خا�صة و�أنه مزود
بجميع الإمكانيات من �أجهزة الحا�سب الآلي وغيره من التجهيزات التي ت�سهم في �إنهاء �إجراءات المكلفين.
وعلى �صعيد �آخر قام �سعادة مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح بتلبية دعوة الغرفة التجارية
ال�صناعية بمنطقة الباحة لالجتماع مع رجال االعمال ومن�سوبي الغرفة التجارية بمنطقة الباحة ،وبد�أ اللقاء ب�شكر المفلح
للقائمين بالغرفة التجارية على هذه الدعوة ثم ا�ستعر�ض جهود الم�صلحة في �سبيل َميكنة جميع �أعمال الم�صلحة ،و �أو�ضح
الخدمات التي تقدمها الم�صلحة من خالل البوابة االلكترونية و التي من �أهمها ت�سجيل المكلفين ،وحث المفلح رجال االعمال
على �ضرورة التوا�صل مع الم�صلحة من خالل البوابة الإلكترونية .و�أك��د المفلح �أن الم�صلحة لديها ربط �إلكتروني من خالل
الحكومة الإلكترونية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العالقة ،مما يمكن الم�صلحة من جمع المعلومات للو�صول الى تحديد ن�شاط
�أي من�ش�أة و احت�ساب الزكاة المقررة على المكلفين ب�شكل دقيق .و�شهد اللقاء طرح الح�ضور لعدد من الأ�سئلة التي تتعلق بم�صلحة
الزكاة وقام المفلح بالإجابة على كافة اال�ستف�سارات بما يتعلق ب�أعمال الم�صلحة بالإ�ضافة الى �شرح ما تقوم به الم�صلحة من
جهود لت�سهيل خدمات المكلفين.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل
المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأمير فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمير منطقة
تبوك بمكتب �سموه بالإمارة يوم الثالثاء 1434/1/20هـ�،سعادة مدير عام
م�صلحة الزكاة والدخل اال�ستاذ�/إبراهيم بن محمد المفلح  ,بح�ضور رئي�س
مجل�س �إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية بتبوك عبداهلل بن عبدالمح�سن البازعي.
ورح��ب �سموه بمدير عام الم�صلحة ال��ذي اطلع �سموه على ما طرح من �أفكار
وا�ستف�سارات من قبل رج��ال الأعمال بالمنطقة خالل اللقاء ال��ذي ا�ست�ضافته
الغرفة التجارية بتبوك.
واو�ضح �سمو �أمير المنطقة على �أهمية تفعيل دور فرع م�صلحة الزكاة والدخل
بالمنطقة.
و�أعرب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل عن �شكره وتقديره ل�سمو �أمير المنطقة
ودعمه لجهود م�صلحة الزكاة والدخل لإداء اعمالها بكل ي�سر و�سهولة.
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المفلح يفتتح ورشة العمل المتخصصة
للمحاسبين والمحاسبات الجدد

افتتح المدير ال�ع��ام لم�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل الأ�ستاذ
�إبراهيم بن محمد المفلح ،وبح�ضور نائب المدير العام
للعمليات ال�م���س��ان��دة ��س�ع��ادة الأ� �س �ت��اذ ��ص��ال��ح ب��ن علي
العواجي ،ومدير �إدارة التطوير والبحوث الأ�ستاذ �سليمان
ال�ضحيان� ،صباح ال�سبت الموافق 1434/2/16ه � �ـ،
ور��ش��ة العمل المتخ�ص�صة للمحا�سبين والمحا�سبات
الجدد "عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة" وبم�شاركة �شُ عب
و�أق�سام الم�صلحة وعدد من مكاتب وزارة المالية ،ورحب
المفلح بالم�شاركين و�أجاب عن ا�ستف�ساراتهم.
ومن جهة �أخ��رى قام المفلح بافتتاح ور�شة عمل �أخرى
تحت عنوان "كيفية التعامل مع نظام االت�صاالت الإدارية" ب�إ�شراف مدير �إدارة تطوير النظم الأ�ستاذ �إبراهيم بن فرحان الدو�سري ،التي تهدف
�إلى تطوير نظام االت�صاالت للم�صلحة ،تمهي ًدا لتطبيقه في عدد من فروع الم�صلحة.

العواجي يسلم شهادات الدورة المتخصصة للمحاسبين
� �س �ل��م ن ��ائ ��ب ال��م��دي��ر ال �ع��ام
للعمليات الم�ساندة اال�ستاذ/
�صالح بن علي العواجي يوم
االح� � ��د 1434/2/24ه � � � � � �ـ
ب� � ��الإدارة ال �ع��ام��ة ب��ال��ري��ا���ض
�� � �ش� � �ه � ��ادات ال� �م� ��� �ش ��ارك ��ة
ل �ل �م �� �ش��ارك �ي��ن ف���ي ال� � ��دورة
المتخ�ص�ص للمحا�سبين من
الماليات واالدارة العامة.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المدير العام للمصلحة يزور فرع تبوك

ق��ام �سعادة المدير العام للم�صلحة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح بزيارة تفقدية لفرع تبوك ،ورافقه
في الزيارة كل من� :سعادة النائب لل�شئون التنفيذية الأ�ستاذ �سعد ال�سعيدان ،والمدير العام لإدارة الرقابة
والمراجعة الأ�ستاذ محمد الح�سن ،وكان في ا�ستقباله مدير فرع تبوك الأ�ستاذ في�صل القحطاني ،وتفقد �سعادته
�سير العمل بالفرع ،ووجه الموظفين بالفرع �إلى تي�سير �أمور المكلفين ،من خالل ت�سهيل �إج��راءات العمل،
و�شرح �سعادته �آلية ا�ستخدام الأنظمة الآلية والت�سجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لجميع مراجعي الفرع.

المفلح يدشن مشروع "البصمة اإللكترونية"

د�شن �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،المدير العام لم�صلحة الزكاة والدخل" ،م�شروع الب�صمة الإلكترونية" بالإدارة العامة ،يوم
ال�سبت الموافق 1434/3/14هـ؛ حيث قام �سعادته بت�سجيل ب�صمة يده ،بالإ�ضافة �إلى نواب المدير العام حتى يكونوا قدوة لبقية من�سوبي
الم�صلحة.
�شرحا واف ًيا عن كيفية عمل النظام و�آلية ا�ستخدامه ل�ضبط الح�ضور
وقدم مدير ق�سم المتابعة ب�إدارة �ش�ؤون الموظفين الأ�ستاذ محمد العبداهلل ً
واالن�صراف لجميع م�سنوبي الم�صلحة ،والم�صلحة ت�سعى ،من خالل تد�شين نظام الب�صمة الإلكتروني� ،إلى تنفيذ التوجيهات ال�سامية بهذا
ال�ش�أن ،وتطوير ا�ستخداماتها للتقنية وكل ما يتعلق ب�أعمالها وخدماتها الداخلية والخارجية.
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المصلحة تقيم دورة تدريبية لموظفي ديوان المراقبة
�أقامت م�صلحة الزكاة والدخل دورة تدريبية
لموظفي الجهات الحكومية ،ومن بينهم موظفو
"ديوان المراقبة العامة" ،انطالقا من تر�سيخ
م �ب��د�أ ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل فيما ب�ي��ن الجهات
الحكومية وتبادل الخبرات ،خا�صة فيما يتعلق
بالتدريب ،ولتحقيق �أق�صى درجات اال�ستفادة
من تجارب الإدارات المتمر�سة على ا�ستخدام
التقنية الحديثة؛ لت�سهيل الإجراءات و�إنجازها
ف��ي م��دد زمنية قيا�سية ،وق��د افتتح ال ��دورة
�سعادة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي ،نائب
المدير العام للعمليات الم�ساندة ،ي��وم الأح��د
ال �م��واف��ق 1434/3/15ه� � � �ـ ،دورة تدريبية
ل�م��وظ�ف��ي دي� ��وان ال �م��راق �ب��ة ب �ق��اع��ة ال �ت��دري��ب
ب��الإدارة العامة تحت �إ�شراف �إدارة التطوير
والبحوث بالم�صلحة.
ورحب "العواجي" في بداية لقائه بالم�شاركين في الدورة ،و�أ�شاد بما ت�شهده الم�صلحة من نقلة نوعية ،خا�صة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة
وا�ستخدام البوابة الإلكترونية لإنجاز الكثير من المعامالت التي ت�شهد زيادة مطردة وكبيرة في عدد الم�سجلين من المكلفين ،وختم العواجي
حديثه مع المتدربين متمن ًيا لهم اال�ستفادة والتوفيق.
والجدير بالذكر �أن الدورة ا�ستمرت على مدى يومين ،وتم من خاللها التطرق �إلى �آلية ا�ستعالمات المكلفين ،وتقارير المكلفين ،وا�ستعالم
الأر�شيف ،وا�ستعالم الإقرارات ،وا�ستعالم االعترا�ض ،ونبذة الفح�ص والربط ،مع نظام �سداد ومحا�سبة المكلفين.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المصلحة تشارك بمنتدى اإلعالم الخليجي الثاني

�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل في منتدى الإعالم الخليجي الثاني المنعقد في غرفة ال�شرقية بالدمام ،والذي �أقيم تحت
رعاية كريمة من معالي الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه ،وزير الثقافة والإع�لام؛ يوم الأربعاء 1434/4/3ه�ـ
الموافق  13فبراير 2013م ،وم َّثل الم�صلحة في ح�ضور المنتدي مدير �إدارة العالقات العامة والمتحدث الر�سمي الأ�ستاذ
يحيى محمد بن ع�شتل.
نظم المنتدى كل من :غرفة ال�شرقية بالتعاون مع اتحاد غرف التعاون الخليجي بمقر غرفة ال�شرقية بالدمام ،وت�ضمن
المنتدى العديد من الأطروحات الإعالمية المتميزة في مجال الإعالم االقت�صادي ،والتي هدفت �إلى �إبراز جهود القطاعين
العام والخا�ص بما يخدم التنمية الم�ستدامة في الدول ،ون�شر �أهمية الإعالم االقت�صادي ودعمة ليكون عاملاً بنا ًء وفاعلاً
في نه�ضة وتنمية اقت�صادات دول مجل�س التعاون الخليجي.
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مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بتبوك
األستاذ فيصل بن ناجي القحطاني:

بعض المكلفين ال يتفهمون
دور المصلحة في جباية الزكاة

حاوره

يحيى عشتل

ك�شف الأ�ستاذ في�صل بن ناجي القحطاني مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بتبوك �أن �إيرادات
الفرع تجاوزت  16مليون ريال خالل العام الما�ضي ،وا�ست�شرف م�ستقبل م�صلحة الزكاة والدخل
قائلاً � :إن الم�صلحة مقبلة على نه�ضة نوعية ،و�أو�ضح �أن الفرع ي�سعى لتعزيز االلتزام الطوعي لدفع
الزكاة من خالل الو�سائل الإعالنية المتوفرة لحث المكلفين على الم�سارعة والمبادرة لدفع الزكاة حتى
ت�صل للم�ستحقين.
البدايات ..والتطور

٭

متى تم تأس���يس ف���رع مصلحة ال���زكاة والدخ���ل بمنطقة
تبوك؟

ت�أ�س�س فرع م�صلحة الزكاة والدخل بتبوك عام 1415هـ ،بعدد
ثالثة موظفين فقط ،ب�إدارة الأ�ستاذ محمد بن �شاهر الم�ستحي،
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وكان دور جباية الزكاة من مهام فرع وزارة المالية بتبوك قبل
ذلك ،وبلغت �إيراداته لذلك العام ما يقارب من  2.7مليون ريال،
ومن ثم بد�أ الفرع في التطور حتى �أ�صبح الآن يتكون من
�أربع �إدارات (الفح�ص والربط ،والمراجعة ،والتح�صيل،
وخدمات المكلفين) وق�سم لل�شئون الإدارية والمالية ح�سب

تأسس فرع تبوك عام  1415هـ ،وبعدد ثالثة موظفين فقط،
وبلغت إيراداته ما يقارب  2,7مليون ريال في نفس العام.
إيرادات الفرع تجاوزت  16مليون ريال خالل العام الماضي.
نسعى جاهدين لتعزيز االلتزام الطوعي لدفع الزكاة.
الهيكل المعتمد لفروع الم�صلحة ،وقد تم تكليفي ب�إدارة الفرع
منذ بداية عام 1426هـ ،وتجاوز الت�شكيل الإداري للفرع حال ًّيا
 50م��وظ� ًف��ا ،كما بلغت �إي��رادات��ه ف��ي ال�ع��ام ال�سابق �أك�ث��ر من
16مليون ريال وهلل الحمد.

الإقرارات وعدم وجود التزامات �سابقة مالية �أو بيانات مطلوبة
منهم ،ويتم درا�سة ح�ساباتهم �إما مكتبيا �أو بالفح�ص الميداني.
�أما المكلفون الذين ال يم�سكون دفاتر محا�سبية فتتم محا�سبتهم
بطريقة التقدير من خالل �إقراراتهم الزكوية ،ويق َّدر وعا�ؤهم

 12ألف مكلف
كم عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع؟

٭

يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع �أكثر من � 12ألف مكلف،
بالإ�ضافة �إل��ى درا�سة ح�سابات المكلفين التي ت��رد �إل��ى بع�ض
الماليات بالمنطقة ال�شمالية كعرعر والجوف والقريات.
تعزيز االلتزام الطوعي
كي���ف يت���م تحديد زكاة المؤسس���ات والش���ركات،
وم���ا الصعوبات الت���ي تواجهونها خ�ل�ال تعاملكم مع
المكلفين؟

٭

يتم تحديد زكاة الم�ؤ�س�سات وال�شركات عن طريق محا�سبهم
بموجب �إقراراتهم الزكوية المرفق بها ح�ساباتهم النظامية
المعتمدة من محا�سب قانوني لل�شركات والم�ؤ�س�سات ذات
ر�أ�س المال المرتفع ،فتمنح ال�شهادة في حالة ال�سداد بموجب
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فرع تبوك يخدم أكثر من  12ألف مكلف.
يتم حجب الشهادة الزكوية للممتنعين عن دفع الزكاة.
يتم اتخاذ إجراءات التحصيل اإللزامي في حالة عدم التجاوب.
الزكوي بعد مناق�شتهم وا�ستخراج البيانات المتوفرة عنهم؛ مثل:
اال�ستيرادات ،والعقود الحكومية عن طريق مركز المعلومات.
ومن ال�صعوبات التي نواجهها عدم تفهم بع�ض المكلفين لدور
الم�صلحة في جباية الزكاة ال�شرعية لأن�شطتهم التجارية ،و�أنها
ت�صرف لم�ستحقي ال��زك��اة ،وال �ف��رع ي�سعى ج��اه � ًدا ف��ي تعزيز
االلتزام الطوعي لدفع الزكاة ،وتو�ضيح ذلك من خالل الو�سائل
الإعالنية المتوفرة في الم�صلحة ،ومن خالل مناق�شة من�سوبي
الفرع للمكلفين.
التحصيل اإللزامي
كي���ف تتعامل���ون مع الش���ركات التي تته���رب من دفع
الزكاة؟

٭

تعد و�سيلة حجب ال�شهادة (الزكوية) للممتنعين عن دفع الزكاة
من قبل ال�شركات والمكلفين  -ب�شكل عام  -من �أكثر الأ�ساليب
فاعلية لحثهم على �إنهاء موقفهم تجاه الم�صلحة ،وخا�صة الذين
لديهم ع�ق��ود �أو تعامالت م��ع الجهات الحكومية؛ مثل مكتب
اال�ستقدام �أو �أمانة المنطقة ،عالوة على ذلك يتم مطالبة المكلفين
بمراجعة الفرع �أكثر من م��رة لت�سديد ال��زك��اة ،وف��ي حالة عدم
تجاوبهم يتم الرفع ل�ل�إدارة العامة التخاذ �إج��راءات التح�صيل

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

الإلزامي بعد ا�ستنفاد الو�سائل الممكنة ،ومحاولة االت�صال بهم،
وال�شخو�ص �إلى محالتهم التجارية من قبل مندوبين من الفرع.
القنوات البنكية
م���ا الفوائ���د التي تحققت عق���ب تطبيق النظ���ام اآللي
بالفرع؟

٭

من فوائد تطبيق النظام الآل��ي الجديد� :سرعة ودق��ة الإج ��راءات
المتبعة ال�ت��ي تن�صب ف��ي م�صلحة المكلف؛ مثل فتح وت�سجيل
الملفات ،وتقديم الإقرارات الزكوية بربطها بنظام �سداد� ،إذ �أ�صبح
ب�إمكان جميع الأف��راد وال�شركات �سداد الزكاة ال�شرعية وت�سديد
ال�ضريبة عن طريق القنوات البنكية المتعددة والمتاحة ،بالإ�ضافة
�إلى وجود قاعدة بيانات يعتمد عليها المكلف في �إنهاء �إجراءاته
من خالل الإنترنت (قريبا) وربط البيانات مع الجهات الحكومية
الأخرى.
زيادة اإليرادات
ما الخطوات التي يعمل عليها الفرع لرفع نس���بة الزيادة
في إيرادات المصلحة مستقبال ؟

٭

يحر�ص الفرع على رف��ع ن�سبة ال��زي��ادة في �إي��رادات��ه �إذ يقوم

ال��م��ك��ل��ف��ون ال��ذي��ن ال ي��م��س��ك��ون دف��ات��ر م��ح��اس��ب��ي��ة تتم
محاسبتهم بطريقة التقدير من خالل إقراراتهم الزكوية
ويقدر وعاؤهم الزكوي بعد مناقشتهم.
َّ
من الصعوبات التي نواجهها عدم تفهم بعض المكلفين
لدور المصلحة في جباية الزكاة الشرعية.

المحا�سبون بجوالت ميدانية على المحالت التجارية و�إع��ادة
تقييم الوعاء للأن�شطة التجارية التي ال يتنا�سب وعا�ؤها الزكوي
مع ال��واق��ع بناء على التقدير الن�سبي؛ لعدم ت�صريح المكلف
بكامل وعائه الزكوي مكتبيا .وفي حالة اكتمال البيانات تقنيا
من الجهات الحكومية الأخرى ذات العالقة �ستكون التقديرات
�أقرب للواقع.
مهلة  120يوم للسداد
ه���ل هناك موعد لتقدي���م اإلقرارات الزكوية والضريبية
في كل عام؟

٭

بناء على تعليمات الإدارة العامة تم تق�سيم ال�سنة المالية ب�شكل
ربع �سنوي ،وتم تحديد مهلة �سداد  120يو ًما من انتهاء ال�سنة
المالية للمكلف.
نظام "سداد"
تتعد قنوات اإليرادات ،فما أبرز تلك القنوات؟

٭

جميع القنوات البنكية المتعددة والمتاحة بنظام �سداد.
نهضة نوعية
ما رؤيتكم االستشرافية لمصلحة الزكاة والدخل؟

٭

الم�صلحة مقبلة على نه�ضة نوعية في �أداء واجبها تجاه المكلفين؛
من خالل االعتماد على الحا�سب الآلي في �إنجاز جميع التعامالت؛
عن طريق الحا�سب الآل��ي ،والإنترنت قريبا ،وال��ذي يعتمد على
�أحدث التقنيات الحديثة المتواكبة مع �أهمية هذا الجهاز في جباية
الزكاة وما يمثله من دور اجتماعي جليل م�ستنبط من ال�شريعة
الإ�سالمية للإنفاق على الم�ستحقين.
وفي نهاية حديثي �أتوجه بال�شكر �إلى �سعادة مدير عام الم�صلحة
الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح وجميع من�سوبيها باالرتقاء بها تقنيا ومهنيا،
وذلك بحر�صهم على ت�سهيل جميع �إج��راءات المكلفين واالهتمام
بمن�سوبي الفرع بتطوير �أدائهم الوظيفي لت�أدية مهامهم على �أكمل
وجه ،كما �أتوجه بال�شكر لجميع هيئة تحرير ن�شرة الزكاة والدخل
لإتاحة هذه الفر�صة لتقديم �إ�ضاءة عن فرع الم�صلحة بتبوك.
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نجحت القمة في رسم خارطة طريق للتكامل العربي الشامل
القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية الثالثة بالرياض..

نقطة تحول تاريخية

�شهدت القمة العربية التنموية االقت�صادية واالجتماعية ،التي عقدت م�ؤخ ًرا في العا�صمة الريا�ض في دورتها الثالثة،
مجموعة من الإنجازات الكبرى التي خرجت بها القمة ،وكان في طليعتها مبادرة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن
عبد العزيز  -حفظه اهلل ، -فقد �أطلق �أيده اهلل مبادرة لزيادة ر�ؤو�س �أموال الم�ؤ�س�سات المالية العربية الم�شتركة ،بن�سبة ال
تقل عن  ،%50وزيادة ر�ؤو�س �أموال ال�شركات العربية الم�شتركة بنف�س الن�سبة ،وهذه المبادرة منحت هذه القمة �أهمية وبع ًدا
كبيرا ،من �أجل تحقيق رفاهية المواطن العربي واال�ستقرار الذي ين�شده من خالل تهيئة �أجواء اقت�صادية مواتية لتوفير
فر�ص العمل وت�شجيع ر�ؤو�س الأموال العربية والوطنية للنمو ،ومن ثم تحقيق االنتعا�ش االقت�صادي.
ومبادرة خادم الحرمين ال�شريفين �ستمكن الم�ؤ�س�سات المالية العربية
الم�شتركة من القيام بعمل حيوي وفعال لمواجهة الحاجات التنموية
المتزايدة التي �أ�صبحت تت�سارع ،خا�صة خالل ال�سنوات الأخيرة،
و�ستتمكن هذه الم�ؤ�س�سات من الم�شاركة الفاعلة في التنمية االقت�صادية
واالجتماعية في جميع البلدان العربية ،بالإ�ضافة �إلى تطوير �إمكاناتها
في ت�أ�سي�س م�شروعات �إنتاجية عربية جديدة ،وت�أ�سي�س م�شروعات
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وطنية ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��ا���ص ال�ع��رب��ي لتلبية االحتياجات
المتزايدة من ال�سلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي.
ووفرت مبادرة خادم الحرمين  10مليارات دوالر �إ�ضافية للم�ؤ�س�سات
المالية وال�شركات العربية الم�شتركة ،وه��ذه المبالغ �ست�ساعد في
تعزيز �أثر الم�ؤ�س�سات وال�شركات العربية ،في تعزيز �أثرها لتمويل
الم�شاريع الحيوية ذات البعد الإ�ستراتيجي العربي ،والم�شاريع

التنموية الوطنية ،وتوفير المزيد من فر�ص العمل.
و��ش�م�ل��ت ال�ق�م��ة مناق�شة ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ه��ام��ة ،وم ��ن ه��ذه
المو�ضوعات التي �أولتها جل عنايتها التركيز على تح�سين م�ستوى
الرعاية ال�صحية ،والمحافظة على �صحة الأم والطفل ،وا�ستئ�صال
الأمرا�ض المعدية ،والت�صدي للأمرا�ض ،ولم تقت�صر �إنجازات القمة
على النواحي االقت�صادية دون االجتماعية وال�صحية ،بل ك��ان لها

تركيز على الكثير من النواحي ،فعلى ال�صعيد التجاري دعت القمة �إلى
ا�ستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام
2013م ،وكان هذا �أحد الأحالم العربية التي يهفو لتحقيقها كل عربي،
و�أ�شادت القمة بالإنجازات التي تحققت من �أجل بناء االتحاد الجمركي
العربي.
ومما زاد من �أهمية القمة ما ي�شهده العالم العربي من تحوالت اجتماعية
واقت�صادية تمثل تحد ًيا كبي ًرا لكل الدول العربية ،خا�صة التي ت�شهد
تحوالت كبيرة ،وما يع�صف بالعالم العربي والإ�سالمي من م�ؤثرات
خارجية وتكتالت خارجية على الم�ستوى العالمي ،وكذلك الخطط التي
ترمي لمحاولة تفتيت بع�ض الدول العربية ،وهذه العوامل والمثيرات
بالإ�ضافة �إلى الإرادة العربية القوية في التعاون والتكامل من خالل
كيانات وخطط على �أر���ض الواقع ،للتقليل مما يموج في العالم وما
يتحرك في الداخل العربي.
دعا خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ،في كلمته
التي �ألقاها نيابة عنه �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن عبد
العزيز ،ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع� ،إلى �إقرار
االتفاقية الموحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية ب�صيغتها المعدلة،
لتكون عامل ج��ذب لال�ستثمارات العربية بما ت��وف��ره م��ن ت�سهيالت
و�ضمانات ،مقد ًما الدعوة لرجال الأعمال والم�ستثمرين العرب الغتنام
هذه الفر�صة والعمل على اال�ستفادة مما توفره لهم هذه االتفاقية من
مزايا .كما �أكد� ،أيده اهلل� ،ضرورة ا�ستكمال متطلبات منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الجاري ،والعمل على �إتمام
باقي متطلبات االتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم
االتفاق عليه �سابق ًا و�صو ًال للتطبيق الكامل له في عام 2015م.
ورحب خادم الحرمين ال�شريفين ،بمبادرة الم�ساعدة من �أجل التجارة
للدول العربية التي �أطلقتها الم�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل
التجارة في �سبيل دعم الم�ساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي
البيني.
ومما يح�سب للقمة العربية في دورتها الثالثة بالريا�ض �أنها خرجت
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مبادرة خادم الحرمين الشريفين توفر عشرة مليارات دوالر
للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة.
بمجموعة من التو�صيات والقرارات الهامة ،حيث جدد القادة العرب
التزامهم بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين
اللتين ت��م عقدهما ف��ي ك��ل م��ن الكويت و��ش��رم ال�شيخ ،معبرين عن
ارتياحهم للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز
في تنفيذ الم�شاريع التنموية "االقت�صادية واالجتماعية" التي �أقرتها
القمتان ال�سابقتان ،م�ؤكدين �ضرورة الإ��س��راع في ا�ستكمال تنفيذ
جميع القرارات و�إزالة جميع العوائق التي تقف �أمام �إنجازها .
وخ��رج ال�ق��ادة العرب باالتفاق على مجموعة من ال �ق��رارات الهامة،
ويمكن ح�صر تلك القرارات في نقاط رئي�سية:
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشتركة:

رحبت القمة بمبادرة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد
العزيز ،التي دعت �إلى زيادة ر�ؤو�س �أموال الم�ؤ�س�سات المالية العربية
الم�شتركة ،بن�سبة ال تقل عن % 50؛ لأهمية الأثر الحيوي الذي ت�ضطلع
به تلك الم�ؤ�س�سات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها
من الم�شاركة الفاعلة في التنمية االقت�صادية واالجتماعية في بلداننا
العربية ،والعمل على تطوير �آليات عملها وتي�سير �إجراءات تمويالتها
مما يمكنها من تو�سيع ن�شاطاتها وزيادة اال�ستفادة من مواردها .وكذلك
زيادة ر�ؤو�س �أموال ال�شركات العربية الم�شتركة ،بن�سبة ال تقل عن 50
� %أي�ضا ،وبما يكفل تطوير �إمكاناتها في ت�أ�سي�س م�شروعات �إنتاجية
عربية م�شتركة جديدة ،والم�شاركة في م�شروعات وطنية بالتعاون مع
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

القطاع الخا�ص العربي من �أجل تلبية االحتياجات المتزايدة من ال�سلع
والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي ،والم�شاركة في �سد الفجوة
التي تعانيها دولنا في الكثير من تلك ال�سلع والخدمات ،وتوفير المزيد
من فر�ص العمل للمواطن العربي .
تشجيع االستثمار البيني:

�إيمانا بتحقيق اال�ستثمار البيني اعتمدت القمة االتفاقية الموحدة ال�ستثمار
ر�ؤو�س الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع الم�ستجدات على
ال�ساحة العربية والإقليمية والدولية ،وتوفير المناخ المالئم لزيادة تدفق
اال�ستثمارات العربية البينية ،والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة
جاذبة لهذه اال�ستثمارات ،م�ؤكدين التزامنا بالعمل على و�ضعها مو�ضع
التنفيذ ،وندعو في الوقت ذات��ه القطاع الخا�ص العربي �إل��ى المبادرة
باال�ستفادة مما توفره هذه االتفاقية من مزايا و�ضمانات ،بما في ذلك من
رجال الأعمال العرب المهاجرين ال�ستغالل الفر�ص المتاحة والم�شاركة
في التنمية االقت�صادية العربية ال�شاملة .
كما ن�ؤكد التزامنا بتهيئة المناخ اال�ستثماري في بلداننا ،و�سن القوانين
والت�شريعات الوطنية التي ت�ساعد على جذب المزيد من اال�ستثمارات،
وا�ستغالل الثروات الطبيعية والميزات الن�سبية التي تتميز بها دولنا .
تطوير استخدامات الطاقة:

رك��زت القمة على �ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في

القمة فتحت المجال أمام إقامة سوق عربية
للطاقة المتجددة.
ا�ستخدام م�صادر الطاقة المختلفة ،لذا تم اعتماد �إ�ستراتيجية العربية
لتطوير ا�ستخدامات الطاقة المتجددة (2030 - 2010م) بهدف
مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ،وتنويع م�صادرها ،والوفاء
باحتياجات التنمية الم�ستدامة ،وفتح المجال �أمام �إقامة �سوق عربية
للطاقة المتجددة تعمل على توفير فر�ص عمل جديدة بم�شاركة فاعلة
من القطاع الخا�ص ،وكذلك العمل على دع��م الم�شروعات التنموية
العربية الهادفة لتطوير ا�ستخدامات الطاقة المتجددة بجميع تقنياتها،
من خالل تهيئة البيئة الت�شريعية والم�ؤ�س�سية والتنظيمية الالزمة لن�شر
ا�ستخداماتها .
تنفيذ األهداف التنموية لأللفية:

و�أك��دت القمة االل�ت��زام بالوفاء بتحقيق الأه ��داف التنموية للألفية،
والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف،
بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول؛ المتعلقة بمكافحة الجوع،
وال �سيما التدخل ال�سريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة
في مجال الأمن الغذائي ،فقد اعتمدنا تو�صيات الم�ؤتمر العربي حول
تنفيذ الأه��داف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام
2015م لبلورة ر�ؤية عربية ت�شارك في و�ضع الر�ؤية العالمية لأهداف
التنمية الم�ستدامة الجديدة ،ما بعد عام 2015م ،وخا�صة دعم الجهود
الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر �أنماط مت�ساوية وب�صورة
م�ستدامة ،وتعزيز التنمية ال�شاملة ،و�إيالء مزيد من االهتمام بالق�ضايا

الخا�صة ببطالة ال�شباب وفئة ذوي الحاجات الخا�صة ،وخلق فر�ص
العمل الالئقة ،كهدفين محوريين من الأه��داف العربية ،في �إط��ار ما
�سيتم االتفاق عليه م�ستقبلاً .
تحسين مستوى الخدمات
الصحية ومكافحة األمراض:

ولتح�سين م�ستوى الرعاية ال�صحية ،و�إيالء مزيد من االهتمام بق�ضايا
الأمرا�ض غير المعدية ،لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع
وجهود التنمية في دولنا العربية ،والإ�سراع بو�ضع ودعم ال�سيا�سات
والإ�ستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ ب�ش�أن المحددات
االجتماعية لل�صحة ،و�إ�شراك جميع القوى المجتمعية في ذلك ،وتعزيز
التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً �أ�سا�س ًّيا لبلوغ
الأه��داف التنموية للألفية ،والإيفاء بالتعهدات الخا�صة ب�صحة الأم
والطفل ،وا�ستئ�صال الأمرا�ض المعدية ،والت�صدي للأمرا�ض ال�سارية.
وا�ستمرا ًرا للجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمرا�ض والق�ضاء
عليها ،ولدعم ما �صدر عن القمة العربية االقت�صادية في دورتها الأولى
بدولة الكويت ،يناير 2009م ،فقد رحبنا بـ "�إعالن الريا�ض" ال�صادر
عن "الم�ؤتمر الدولي لأنماط الحياة ال�صحية والأمرا�ض غير ال�سارية
ف��ي العالم العربي وال�شرق الأو�سط" ،ال��ذي عقد بمدينة الريا�ض
بالمملكة العربية ال�سعودية خالل المدة من � 9إلى 2012/12/12م.
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التجارة البينية واالتحاد الجمركي العربي:

ولدعم م�سيرة التكامل االقت�صادي العربي ،وزي��ادة حجم التجارة
العربية البينية ،وت�شكيل تجمع اقت�صادي عربي متين� ،أعربت القمة
عن الت�صميم ال�ستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
قبل نهاية عام 2013م ،وبذل جميع الجهود للتغلب على ال�صعوبات
ال�ت��ي ت�ح��ول دون ذل��ك ،كما نثمن ال�ج�ه��ود ال�ت��ي تبذلها المنظمات
المتخ�ص�صة العربية واالتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية،
من �أجل تعزيز التجارة البينية العربية ،معربين في هذا المجال عن
دعمنا ل�ق��رارات القمة اال�ستثنائية لمنظمة التعاون الإ�سالمي التي
انعقدت بمكة المكرمة ع��ام 2012م ،بدعوة مجل�س محافظي البنك
الإ�سالمي للتنمية ،العتماد �آلية عملية لزيادة ر�أ�س مال البنك بما ي�ساعد
في تنمية التجارة واال�ستثمارات البينية ،وتعزيز �صندوق الت�ضامن
الإ�سالمي للتنمية ،ومرحبين في الوقت نف�سه بمبادرة الم�ساعدة من
�أجل التجارة للدول العربية التي �أطلقتها الم�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية
لتنمية التجارة مع ت�أكيد �أهمية م�ساندتها ودعمها .
القطاع الخاص العربي وأثره
في العمل العربي المشترك:

�أدركت القمة �أن للقطاع الخا�ص العربي �شري ًكا �إ�ستراتيج ًّيا في م�سيرة
التنمية العربية ،وله �أثر حيوي في زيادة معدالت النمو االقت�صادي
وتحريك عجلة الإنتاج ،و�إيمانا منها بذلك �شددت القمة على ا�ستمرارها
في دعم القطاع الخا�ص ،من خالل اال�ستمرار في توفير المناخ المالئم
له لممار�سة ن�شاطه ،وت�شجيع قيام الم�شروعات اال�ستثمارية المنتجة
والم�شتركة ،و�إزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق اال�ستثمارات
البينية العربية ،وت�سهيل انتقال رجال الأعمال والم�ستثمرين ،وغير
ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخا�ص بعمله على الوجه الم�أمول ،كما
ن�ؤكد �أهمية �أن يقوم القطاع الخا�ص العربي بم�س�ؤولياته في دعم العمل
العربي الم�شترك ،وتعزيز م�شاركته االقت�صادية واالجتماعية في هذا
المجال .ورحبت بنتائج منتدى القطاع الخا�ص العربي الذي عقد في
الريا�ض في �إطار هذه القمة ،وجهود توثيق عرى التعاون بين رجال
الأعمال والم�ستثمرين العرب ،و�سعيهم نحو قيام م�شروعات عربية
م�شتركة بينهم تعود بالنفع على ال�شعوب العربية.
األمن الغذائي العربي:

حر�صت القمة على توفير الأمن الغذائي لمنطقتنا العربية ،ووجهت
الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على �سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ
للأمن الغذائي العربي ،والتن�سيق في ذلك مع الدول العربية الم�ستفيدة
من مكونات البرنامج والم�ؤ�س�سات المالية العربية والإقليمية والدولية
والقطاع الخا�ص العربي الذي ندعوه للم�شاركة في تنفيذ البرنامج عبر
اال�ستثمار في م�شروعاته.
األمن المائي العربي :

نظرا لأن الأمن المائي في المنطقة العربية يعد جز ًءا من الأمن القومي
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

العربي ،و�ضعت القمة ن�صب عينيها حقيقة ال�شح المائي الذي تعانيه
المنطقة ،و�أخ��ذت على عاتقها متابعة "�إ�ستراتيجية الأم��ن المائي
في المنطقة العربية" عن كثب ،وكذلك "م�شروع الإدارة المتكاملة
للموارد المائية" ،لمواجهة التحديات والمتطلبات الم�ستقبلية للموارد
المائية ،بهدف تحقيق التنمية الم�ستدامة ،وتوفير االحتياجات الحالية
والم�ستقبلية من الماء.
البيئة والتنمية المستدامة:

وللمحافظة على البيئة وما تحظى به ق�ضاياها من اهتمام على الم�ستوى
العالمي ،التزمت القمة بو�ضع ق�ضية االه�ت�م��ام بالبيئة ف��ي �صدر
�أولوياتها من خالل :
الإ�سراع في تحديث مبادرة التنمية الم�ستدامة في المنطقة العربية
٭
ومخططها التنفيذي ،على �ضوء نتائج م�ؤتمر الأمم المتحدة للتنمية
الم�ستدامة (ري��و ،)20+ومخرجات الم�ؤتمر الثامن ع�شر التفاقية
الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة.
متابعة تنفيذ الإ�ستراتيجية العربية للحد من مخاطر ال�ك��وارث،
٭
والإ�سراع بدمجها في الخطط التنموية.
حث دول المنطقة التي لديها محطات ن��ووي��ة ،على الإف�صاح عن
٭
تقارير ال�سالمة المتبعة ،ودعوتها لالن�ضمام �إل��ى اتفاقية الأم��ان
النووي لتجنيب المنطقة الآثار ال�سلبية على البيئة ،من جراء ما قد
يترتب من حوادث خطيرة.
تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ ،خا�صة و�أن المنطقة
٭
العربية من �أكثر مناطق العالم ت�أث ًرا بتغير المناخ ،و�أن يكون ذلك

منظمات المجتمع المدني شريك في العملية
التنموية واالقتصادية واالجتماعية.
على �أ�سا�س اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول
كيوتو التابع لها .
الحفاظ على الموارد الطبيعية ،والإ�سراع في تنفيذ الإ�ستراتيجية
٭
الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020م .
التعليم والبحث العلمي:

�أك��دت القمة موا�صلة ال�سعي لتح�سين ج��ودة التعليم ،واالرتقاء به،
وتوفيره كحق م��ن حقوق الإن���س��ان ،والم�ضي ق��د ًم��ا ف��ي دع��م تنفيذ
خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق �أهدافها ،وااللتزام
بت�شجيع البحث العلمي ،وزي��ادة الموازنات الخا�صة به ،وت�شجيع
ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي
والتقني ،وتعزيز تقنية المعلومات واالت�صاالت باعتبارها �أداة للتنمية
ال�شاملة وركيزة لنظام تعليمي ي�ستوعب الجميع.
الشباب:

تمكين ال�شباب من الم�شاركة في جهود التنمية الم�ستدامة ،وتعزيز
قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم ،من خالل التعليم النوعي،
وتوفير المعلومات ،والتدريب المتطور ،والرعاية ال�صحية المتكاملة،
عبر �سيا�سات و�إ�ستراتيجيات متعددة الأبعاد ،و�ضمن ر�ؤية موحدة
ومتكاملة ت�ستوعب ال�شباب ك�شركاء ولي�س فقط كم�ستفيدين ،وفي
هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما تو�صل �إليه المنتدى الثالث لل�شباب
العربي ،كما ندعو لعقد منتدى لل�شباب العربي في المملكة العربية
ال�سعودية خالل �ستة �أ�شهر من تاريخه ،لمناق�شة �أولويات ال�شباب
في المرحلة الراهنة ،وطرح الق�ضايا الأ�سا�سية التي تم�س م�ستقبل

وتطلعات ال�شباب العربي ،من خالل محور رئي�س يركز على بحث �آليات
خلق فر�ص توظيف ال�شباب ،و�إتاحة فر�ص العمل الالئقة لهم ومكافحة
البطالة ،و�إتاحة م�شاركته ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
المرأة:

وا�صلت القمة الجهود الرامية �إل��ى تطوير النظم والت�شريعات التي
تمكن المر�أة من تنمية قدراتها ومهاراتها والق�ضاء على �أميتها� ،إدراكا
منها بالأثر الهام ال��ذي تقوم بها المر�أة في التنمية ،و�أك��دت عزمها
هذا ،والعمل على توظيف طاقاتها عبر �إتاحة الفر�ص لها وعلى قدم
الم�ساواة ،لمزيد من الم�شاركة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
المجتمع المدني :

منظمات وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني تعد �شري ًكا في العملية التنموية
واالقت�صادية واالجتماعية ،ولم تكن هذه هي االلتفاتة الأول��ى ،فقد
�أكدت القمم ال�سابقة هذا الأثر ،و�أعربت القمة عن ارتياحها لما تو�صل
�إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من �أطر
لتحقيق التنمية االجتماعية المن�شودة.
وق��رر ق��ادة القمة العربية عقد القمة العربية التنموية :االقت�صادية
واالجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تون�س ،بنا ًء على
دعوة كريمة من الجمهورية التون�سية ،لمتابعة ما تم �إنجازه من مقررات
وما جاء في هذا الإع�لان ،وتكليف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك ،وتقديم تقارير دورية
بالتقدم المحرز �إلى القمم العربية ،وعقد الدورة الخام�سة للقمة العربية
التنموية :االقت�صادية واالجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م.
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خادم الحرمين الشريفين يعتمد أضخـــــــــــــــــــــــ
�أق��ر خ��ادم الحرمين ال�شريفين
ال�م�ل��ك ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز
�آل ��س�ع��ود ف��ي ال �� �س��اد���س ع�شر
من �صفر ع��ام 1434ه �ـ الموافق
التا�سع والع�شرين من دي�سمبر
عام 2012م �أكبر ميزانية بتاريخ
المملكة العربية ال�سعودية خالل
جل�سة مجل�س الوزراء التي عقدت
برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين،
ووج� ��ه �أي � ��ده اهلل ك�ل�م��ة لإخ��وان��ه
و�أبنائه المواطنين �ألقاها معالي
الأم��ي��ن ال �ع��ام لمجل�س ال� ��وزراء
الأ� �س �ت��اذ ع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن محمد
ال�سدحان ،وجاء فيها:

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ـــــــــــــــــــــــم ميزانية لعام
1435 - 1434هـ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى آ�ل��ه و�صحبه
�أجمعين.
�أيها الإخوة المواطنون.
�أبنائي وبناتي �أبناء هذا الوطن:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تعجز الكلمات �أن تعبر عما في نف�سي من م�شاعر تجاهكم ،وم�ؤازرتكم
لي خالل الفترة الما�ضية ،والتي ا�ستقيت العون فيها من اهلل  -جل
جالله  -توكلاً وعز ًما ،و�صب ًرا على ما قدره اهلل ،ثم بدعائكم ومحبتكم
التي �أخذت مكان ال�صدارة في قلبي ،فتجاوزت  -وهلل الحمد  -بف�ضله
ومنته الكثير من ال�صعاب ،فكنتم لي العون بعد اهلل  -تبارك وتعالى.
�أيها الإخوة المواطنون :
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الملك للوزراء :ال عذر لكم في التقصير أو التهاون أو اإلهمال ،فأنتم مسؤولون
أمام اهلل ثم أمامنا عن أي تقصير ..وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من
خالل اإلعالم ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق.
اليوم ،وعلى بركة اهلل وبحمده و�شكره وتوفيقه ،نعلن ميزانية العام
المالي ال�ق��ادم ،والتي تبلغ م�صروفاتها ثمانمائة وع�شرين مليار
ريال وهي تمثل ا�ستمرا ًرا للإنفاق على البرامج ،والم�شاريع الداعمة
لم�سيرة التنمية والتطور ،لما فيه خدمة هذا الوطن ،و�شعبه الأبي،
وذلك بتوفير مزيد من فر�ص العمل للمواطنين ،واالرتقاء بالخدمات
من اهلل
المقدمة لهم ،م�ؤكدين حر�صنا على ا�ستثمار الموارد التي َّ
بها على بالدنا لتكون في مو�ضعها الطبيعي ،خدمة لكم ،ولمتطلبات
عي�شكم ،وهو حق و�أمانة في عنقي تجاهكم� ،أ�س�أل اهلل �أن يعينني على
حملها والحفاظ عليها.
اً
وا�ستكمال
لقد ت�ضمنت الميزانية برامج وم�شاريع جديدة ،وا�ستمرا ًرا
لم�شاريع قائمة ،في كافة قطاعات التنمية الب�شرية والبنية الأ�سا�سية،
والخدمات االجتماعية بمبلغ مائتين وخم�سة وثمانين مليار ريال.
�إن التنمية الب�شرية واال�ستثمار في الإن�سان هو الأ�سا�س وال�ضرورة
للتنمية ال�شاملة ،وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين و�أربعة
مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ،وتدريب القوى العاملة،
ولتح�سين البيئة التعليمية وتطويرها ،لتتما�شى مع مخرجات الع�صر،
من خالل �إن�شاء مدار�س جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ،وا�ستكمال
المدن الجامعية للجامعات القائمة ،بافتتاح كليات تخ�ص�صية جديدة.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ونظرا للخدمات ال�صحية والأعمال االجتماعية من �أهمية تم�س كافة
�شرائح المجتمع ،فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال ،ال�ستكمال �إن�شاء
وتجهيز مراكز ال�صحة الأولية ،و�إن�شاء ت�سعة ع�شر م�ست�شفى جدي ًدا،
وخم�س مدن طبية في كافة مناطق المملكة ،بدون ا�ستثناء ،وكذلك
�إن�شاء �أندية ومدن ريا�ضية ،ودور للرعاية والمالحظة االجتماعية
والت�أهيل ،ودعم برامج ال�ضمان االجتماعي ،وقد تم اعتماد حوالي
�ستة وثالثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ،وخم�سة و�ستين
مليار ريال لقطاع النقل والموا�صالت والتجهيزات الأ�سا�سية ،و�أكثر
من �سبعة وخم�سين مليار ريال لقطاعات المياه وال�صناعة والتجارة
والموارد االقت�صادية.
كما تت�ضمن الميزانية اعتمادات لموا�صلة العمل في تطوير �أجهزة
الق�ضاء ب�شمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ،و"الخطة
الوطنية لالت�صاالت التقنية وتقنية المعلومات" ،كما �ستوا�صل
�صناديق وبنوك التنمية المتخ�ص�صة تقديم القرو�ض في المجاالت
المختلفة دع ًما للتنمية ،وتحفيزًا للتمويل التجاري.
م�ؤكدين �أن هذه الميزانية ك�سابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق
تنمية وتطوي ًرا ،م�ؤكدين على الم�س�ؤولين باال�ستمرار والحر�ص على
الإ�صالح المالي واالقت�صادي.

جديدا،
تخصيص  100مليار ريال لقطاع الصحة ،وإنشاء  19مستشفى
ً
و 5م��دن طبية ،وأن��دي��ة ،وم��دن رياضية ،ودور للرعاية والمالحظة
االجتماعية والتأهيل ،ودعم برامج الضمان االجتماعي.
�أبنائي وبناتي �شعبنا الكريم :
�إن الأمل بكم  -بعد اهلل  -ولذلك �أطلب منكم جمي ًعا التعاون ،وبذل كل
جهد ممكن لم�شاركة الدولة فيما ذكرنا �أعاله� ،آخذين بعين االعتبار
م�صالح الوطن والمواطنين.
�أيها الإخوة والأخوات الكرام:
�إن الواجب والأم��ان��ة الملقاة على عاتقنا خالل ال�سنوات الما�ضية
جعلتنا ننظر �إل��ى الم�ستقبل ون�ست�شرفه ل�ن��وازن بين احتياجات
الجيل الحالي والأجيال المقبلة ،والذين هم �أمانة في �أعناقنا ،وذلك
باال�ستخدام الر�شيد للموارد ،ويجاريه وي�سير بمحاذاته ت�أمين
احتياطي كبير خالل ال�سنوات الما�ضية ،فال نن�سى جمي ًعا� ،أن المملكة
العربية ال�سعودية كانت قبل ع�شر �سنوات ،كما تذكرون ،مدينة ب�أكثر
من �ستمائة وخم�سة وثمانين مليار ريال ،وكانت هذه الديون عبئًا على
الدولة في ت�أخير �أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها،
لذلك و�ضعت ن�صب عيني هذه المديونية ال�ضخمة ،والتي ا�ستطعنا -
بف�ضل اهلل � -أن نتعامل معها ،وبد�أنا منذ �سنوات قليلة بت�أمين وتوفير
�صحيحا وحذ ًرا.
احتياطي ي�ستثمر ا�ستثما ًرا
ً
�أيها الوزراء والم�س�ؤولون كل في قطاعه :

�أقول :ال عذر لكم بعد اليوم في تق�صير �أو تهاون �أو �إهمال ،واعلموا
ب�أنكم م�س�ؤولون �أمام اهلل  -جل جالله  -ثم �أمامنا عن �أي تق�صير
ي�ضر ب�إ�ستراتيجية الدولة التي �أ�شرنا �إليها ،وعلى كل وزير وم�س�ؤول
�أن يظهر من خالل الإع�لام لي�شرح ما يخ�ص قطاعه ب�شكل مف�صل
ودقيق.
هذا ،و�أ�س�أل اهلل تعالى التوفيق للجميع .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ووجه خادم الحرمين ال�شريفين �أ�صحاب ال�سمو والمعالي الوزراء
بالعمل بجد و�إخال�ص ،لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل
الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجاالت الحياة .
وقدم معالي وزير المالية ً
عر�ضا موجزًا لم�شروع الميزانية الجديدة
للدولة؛ حيث �أو�ضح معاليه �أن الميزانية ت�ضمنت برامج وم�شاريع
جديدة ومراحل �إ�ضافية لبع�ض الم�شاريع التي �سبق اعتمادها تبلغ
قيمتها الإجمالية نحو  285مليار ريال ،ومن المتوقع �أن يبلغ الناتج
المحلي الإجمالي لعام 2012( 1434/1433م) وف ًقا لتقديرات
م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات ( )2 727 400وبزيادة
قدرها  % 8,6عن المتحقق بالعام المالي 1433/1432هـ (2011م).
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تقرير

المليك :متطلبات عيشكم حق وأمانة في عنقي ،وأسأل
اهلل أن يعينني على حملها والحفاظ عليها.
�أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي ب�شقيه الحكومي والخا�ص
فيتوقع �أن يحقق نم ًوا  % 11,2حيث يتوقع �أن ينمو القطاع الحكومي
بــ  % 10,6والقطاع الخا�ص بن�سبة .% 11,5
وتوقع معاليه �أن ي�شهد الناتج المحلي الإجمالي نم ًوا بن�سبة ،% 6,8
ومن المتوقع �أن ي�شهد القطاع البترولي نم ًوا ن�سبته  ،%5,5و�أن يبلغ
نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي ( )7,2بالمئة؛ حيث يتوقع
�أن ينمو القطاع الحكومي بن�سبة ( )6,3بالمئة ،والقطاع الخا�ص
بن�سبة ( )7,5بالمئة ،وبذلك ت�صل م�ساهمة القطاع الخا�ص في الناتج
المحلي الإجمالي �إل��ى ( )58بالمئة .وقد حققت جميع الن�شاطات
االقت�صادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نم ًوا
�إيجاب ًّيا؛ �إذ يقدر �أن ي�صل النمو الحقيقي في ال�صناعات التحويلية غير
البترولية �إلى ( )8,3بالمئة ،وفي ن�شاط االت�صاالت والنقل والتخزين
( )10,7بالمئة ،وفي ن�شاط الكهرباء والغاز والماء ( )7,3بالمئة،
وفي ن�شاط الت�شييد والبناء ( )10,3بالمئة ،وفي ن�شاط تجارة الجملة
والتجزئة والمطاعم والفنادق ( )8,3بالمئة ،وفي ن�شاط خدمات المال
والت�أمين والعقارات وخدمات الأعمال ( )4,4بالمئة.
و�أفاد معاليه �أن الرقم القيا�سي لتكاليف المعي�شة؛ وهو �أهم م�ؤ�شرات
الم�ستوى العام للأ�سعار� ،أظهر ارتفا ًعا خالل عام 1434/1433ه�ـ
(2012م) ن�سبته ( )2,9بالمئة ع َّما كان عليه في عام 1433/1432هـ
(2011م) � ،أما معامل انكما�ش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

البترولي الذي يعد من �أهم الم�ؤ�شرات االقت�صادية لقيا�س الت�ضخم
على م�ستوى االقت�صاد ككل ،فمن المتوقع �أن ي�شهد ارتفا ًعا ن�سبته
( )3,8بالمئة في عام 2012( 1434/1433م) عما كان عليه في
العام الما�ضي ،وذل��ك وف ًقا لتقديرات م�صلحة الإح�صاءات العامة
والمعلومات.
وب�ي��ن معالي وزي ��ر المالية �أن ��ه يتوقع �أن ينخف�ض حجم الدين
العام بنهاية العام المالي الحالي 2012( 1434 / 1433م) �إلى
( 98 )98,848,000,000مليا ًرا و 848مليون ريال ،ويمثل ()3,6
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1433
(2012م) م��وازن��ة بمبلغ ( )135,500,000,000مئة وخم�سة
وثالثين مليا ًرا وخم�س مئة مليون ريال ،بنهاية العام المالي الما�ضي
1433 / 1432هـ ( 2011م).
و�أو�ضح وزير الثقافة والإعالم الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين
خوجة �أن خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز -
حفظه اهلل  -حمد اهلل �سبحانه و�أثنى عليه ،على ما �أنعم به على هذه
البالد ،من نعم ال تعد وال تح�صى ،وما �شملته هذه الميزانية من �أرقام
هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البالد و�شعبها .
وحث  -حفظه اهلل  -الجميع ،على �شكر اهلل جل وعال ،على ما �أفاء به
على هذه البالد ،وخ�صها به من النعم ،ووجه -رعاه اهلل -كل م�س�ؤول،
�أن يراعي اهلل في كل وقت ومكان ،ويعمل على خدمة دينه ووطنه.

تحت المجهر

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

إعداد حسين الشيخ  -مصلحة الزكاة والدخل

التفاقيات ال�ضرائب �أهمية ق�صوى ،وعلى �أكثر من �صعيد؛ فمن خالل االتفاقيات ال�ضريبية
ي�صبح من ال�سهولة توفير تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة ،بالإ�ضافة �إلى منع التمييز
ال�ضريبي ،كما �أنها تمنح مزايا �أخرى؛ ومنها توفير �إعفاءات لبع�ض الهيئات والأفراد ،ومن
ثمارها �أي�ضا توفير �إطار �إجرائي لحل الخالفات.
تبادل المعلومات في مجال الضرائب يساعد على مواجهة
آثار العولمة واالنفتاح االقتصادي.
تبادل المعلومات:

�إن مادة تبادل المعلومات هي الأهم في اتفاقيات ال�ضرائب لتحقيق
هدف مكافحة التجنب والتهرب ال�ضريبي .يتم بموجب هذه المادة
تبادل المعلومات بين �سلطات ال�ضرائب في الدول المتعاقدة حول
�أية م�سائل تتعلق بال�ضرائب التي ت�شملها االتفاقية .يتم نموذج ًّيا
تبادل المعلومات لت�أكيد الحقائق التي تنطبق عليها القواعد الواردة
في االتفاقية ،كما يتم تبادل المعلومات لم�ساعدة م�صالح ال�ضرائب
في الدول المتعاقدة على �إدارة وتطبيق �أنظمتها ال�ضريبية المحلية.
�إن تبادل المعلومات هو العن�صر الرئي�س في التعاون الدولي في
مجال ال�ضرائب لمواجهة �آثار العولمة واالنفتاح االقت�صادي على
م�صالح ال�ضرائب في الدول المختلفة.
توفر م��ادة تبادل المعلومات اً
تبادل وا�س ًعا للمعلومات ،كما �أنها
ال تقيد �أ�شكال ونماذج وطرق تبادل المعلومات ،وهي تدعم تبادل
المعلومات �إلى �أو�سع درجة ممكنة ،مع توفير الحماية الكافية �ضد
�إ�ساءة ا�ستعمال المعلومات المتبادلة ،وال يمكن الإف�صاح عن هذه
المعلومات �إلى طرف ثالث ما لم يكن هناك حكم وا�ضح و�صريح في
االتفاقية يجيز ذلك.
لكن مادة تبادل المعلومات ال تلزم الدول المتعاقدة بالآتي:
�أ) تنفيذ �إجراءات �إدارية مخالفة للأنظمة �أو الممار�سات الإدارية في تلك
الدولة �أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات ال يمكن الح�صول عليها بموجب الأنظمة �أو التعليمات
الإدارية المعتادة في تلك الدولة �أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من �ش�أنها ك�شف �أي �سر يتعلق بالتجارة والأعمال
وال�صناعة� ،أو بالأ�سرار ال�صناعية �أو الأ�سرار التجارية �أو المهنية،
�أو العمليات التجارية� ،أو معلومات قد يكون الك�شف عنها مخال ًفا
لل�سيا�سة العامة �أو للحقوق الأ�سا�سية التي تمنحها الدولة ،خا�صة في
مجال حماية المعلومات.
لكن تلزم اتفاقية ال�ضرائب الدولة المتعاقدة بتوفير المعلومات

للدولة الأخرى ،و�أن توظف و�سائلها لتجميع المعلومات حتى لو لم
تكن هي بحاجة لهذه المعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية �أو لأغرا�ض
محلية.
وال يجوز لدولة متعاقدة �أن ترف�ض تزويد المعلومات بحجة ال�سرية
البنكية ،ويجب �أن تتمكن ال�سلطة المخت�صة في الدولة المتعاقدة
من الح�صول على المعلومات البنكية المطلوبة؛ �سوا ٌء كان ذلك
بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر من خالل �أوامر ق�ضائية �أو �إجراءات
�إدارية وتزويد الدولة الأخرى بها.
وط��رق ت�ب��ادل المعلومات الرئي�سة المطبقة ه��ي عند الطلب� ،أو
تلقائ ًّيا� ،أو ذات ًّيا ،ويمكن تطبيق هذه الطرق كل واحدة منها منفردا،
�أو تطبيقها م ًعا.
منع التمييز الضريبي:

مادة "منع التمييز ال�ضريبي" ،تمنع التمييز ال�ضريبي على �أ�سا�س
جن�سية المقيم في الدولة المتعاقدة .وهي تمنع الدولة المتعاقدة من
فر�ض التزامات �ضريبية على مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى ال
تفر�ضها على مواطنيها ،كما تمنع التمييز �ضد الم�شاريع الأجنبية
التي تعمل فيها من خالل من�ش�آت دائمة موازن ًة بالم�شاريع المحلية.
على �سبيل المثال :الم�صروف الجائز لمقيم في الدولة المتعاقدة
يجب �أن يكون م�ج��ازًا وق��اب�ًلااً للح�سم من الأرب ��اح الخا�ضعة في
من�ش�أة دائمة تتبع مقيما في الدولة الأخرى.
لكن هذه المادة ال تلزم الدولة المتعاقدة �أن تعامل غير المقيمين
بنف�س الطريقة التي تعامل فيها المقيمين فيها� ،إذ �إن هناك �أ�سبا ًبا
في مجال ال�سيا�سة ال�ضريبية لهذا االختالف في المعاملة� .إن
االختالف بين المقيمين وغير المقيمين مبد�أ �ضريبي �أ�سا�سي في
الأنظمة المحلية واالتفاقيات ال�ضريبية في معظم الدول .والدولة
المتعاقدة غير ملزمة بتوفير نف�س الإع��ف��اءات والتخفي�ضات
والح�سومات التي توفرها للمقيمين فيها �إلى غير المقيمين.
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المجهر
تحتحوار

اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي تشجع االستثمارات وتوفر
آلية لحل الخالفات الضريبية الدولية.
توفير إعفاءات لبعض الهيئات واألفراد:

توفر اتفاقيات ال�ضرائب �إعفاءات �ضريبية متبادلة لبع�ض الهيئات
والأفراد �شريطة توفر معايير معينة تحددها االتفاقية .ومن بع�ض
الدخول التي يتم �إعفا�ؤها في يد هيئات و�أفراد معينين كالآتي:
الفوائد :تمنح حكومات معظم الدول النامية �إعفاءات؛ ومنها� :إعفاء
الفوائد المدفوعة عن القرو�ض طويلة الأمد المقدمة لها من م�صادر
خارجية ،وذلك لت�شجيع اال�ستثمار في ال�سلع الر�أ�سمالية وم�شاريع
الأعمال العامة .وقد تكون هذه القرو�ض �أو الت�سهيالت االئتمانية
مقدمة �أو م�ضمونة من قبل وك��االت ر�سمية في الدولة المتعاقدة
الأخ��رى .الأج�ه��زة الحكومية التي ت�ستفيد من مثل ه��ذا الإعفاء
هي بوجه عام :الحكومة ،والبنك المركزي ،وال�سلطات المحلية،
والأجهزة النظامية ،وبنك اال�ستيراد والت�صدير ،و�أي��ة م�ؤ�س�سة
مالية �أخرى تعود ملكية ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة.
معا�شات التقاعد :معا�شات التقاعد والمكاف�آت الأخرى الم�شابهة
تخ�ضع لل�ضريبة فقط في الدولة م�صدر الدفعات .يجوز لدولة �إقامة
الم�ستفيد من هذه الدفعات فر�ض �ضريبة عليها �إذا كان الم�ستفيد
منها مقي ًما ومواطنًا فيها.
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية
٭
المنظمات الدولية

٭

توفير إطار إجرائي لحل الخالفات:

تحمي اتفاقية ال�ضرائب حقوق الدول المتعاقدة في �إدارة وتطبيق
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

�أنظمتها ال�ضريبية المحلية واتفاقية ال�ضرائب .وبالنظر �إلى نطاق
وتعقيد الم�سائل التي تغطيها اتفاقية ال�ضرائب ،قد تن�ش�أ في بع�ض
الأح �ي��ان اختالفات ف��ي ال ��ر�أي بين الدولتين المتعاقدتين حول
تف�سير �أو تطبيق اتفاقية ال�ضرائب .وما لم تتوفر �آلية لحل مثل هذه
الخالفات ،ف�إن درجة اليقين التي توفرها اتفاقية ال�ضرائب تفقد
�شيئًا من قيمتها� .إن مادة "�إجراءات االتفاق المتبادل"( ،المادة
 ،)25هي جزء هام من اتفاقية ال�ضرائب ،وهي المادة التي توفر
الآلية لحل الخالف المتعلق بتف�سير �أو تطبيق االتفاقية.
توفر هذه المادة �آلية للمكلف ،خالف الأنظمة ال�ضريبية المحلية،
لحل م�شكلته عندما يتعر�ض ل�ضريبة في الدولة �أو في الدولتين
المتعاقدتين ال تتفق و�أحكام هذه االتفاقية .كما تمكن هذه المادة
ال�سلطتين المخت�صتين ف��ي الدولتين المتعاقدتين م��ن االتفاق
المتبادل فيما بينهما لتذليل �أي �صعوبة �أو �شك ين�ش�أ متعل ًقا بتف�سير
�أو تطبيق هذه االتفاقية� ،أو �أية م�شاكل ازدواج �ضريبي �أخرى في
الحاالت التي لم ترد في االتفاقية.
ويمكننا �أن نلخ�ص م��ا �سبق ف��ي �أن اتفاقيات تجنب االزدواج
ال���ض��ري�ب��ي وال �ت��دف��ق ال �ح��ر ل�ل�ت�ج��ارة واال� �س �ت �ث �م��ارات العالمية
ونقل التقنيات لها �أث��ر كبير في عملية التطور االقت�صادي في
ال��دول النامية ،و�أن اتفاقيات تجنب االزدواج ال�ضريبي ت�شجع
اال�ستثمارات بتوفير اليقين واال�ستقرار ال�ضريبي ،وتوفر الآلية
لحل �أية خالفات �ضريبية دولية وتمنع التمييز ال�ضريبي.

مقال

الزكاة كجزء من منظومة االقتصاد اإلسالمي
د .صالح بن فهد الشلهوب
مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي

الزكاة هي الركن الثالث من �أركان اال�سالم ،وقد اعتنى بها الإ�سالم عناية
عظيمة كجزء من بناء الأمة اال�سالمية ،وهي من العبادات المالية المح�ضة،
وذلك يجعلها جز ًءا من منظومة االقت�صاد الإ�سالمي ال�شاملة التي تحقق
التوازن في المجتمع الم�سلم ،وتزيد من �أوا�صر الأخوة والبناء الإ�سالمي.
االقت�صاد الإ�سالمي بنظرة �شمولية هو الجانب الذي يهتم بالمال والثروة
والملكية والإنتاج ،وبداية الت�شريع في هذا الجانب جاءت �أي�ضا مع بدايات
نزول الوحي ،فمنذ �أن بعث النبي � -صلى هلل عليه و�سلم  -كان الت�شريع
المتعلق ب��الأم��ور االقت�صادية ج��ز ًءا م��ن منظومة الت�شريع الإ�سالمي،
وتوزيع الثروة من خالل الإنفاق وال�صدقة والزكاة ،بل مر ذلك بمراحل
تراعي حال الم�سلمين؛ من �ضعف وحاجة� ،إلى مرحلة اال�ستقرار وبناء
الدولة في المدينة ،وكانت توجيهات النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -في
الحديث عن الق�ضايا االقت�صادية ت��دور بين بيان الحقوق وااللتزامات
تجاهها ،وم�س�ألة تحفيز البذل والعطاء� ،إ�ضافة �إلى الواقعية التي تتفهم
الغريزة الإن�سانية تجاه المال.
عند الحديث عن االقت�صاد الإ�سالمي قد يتبادر للبع�ض اليوم ب�صورة �أكبر
ق�ضية التمويل والبنوك الإ�سالمية ،حيث �أ�صبحت تحظى بن�صيب الأ�سد
عند الحديث عن االقت�صاد الإ��س�لام��ي ،وق��د يكون ذل��ك �سائ ًغا لأ�سباب؛
منها� :أهمية مو�ضوع البنوك والتمويل في االقت�صاد� ،إ�ضافة �إلى جانب
النقا�ش الكبير حول �شرعية المعامالت البنكية عموما ،ومعامالت البنوك
الإ�سالمية على وجه الخ�صو�ص ،حيث �إن كثي ًرا من المعامالت الحالية
للبنوك الإ�سالمية دائما ما تكون مو�ضوعا للنقا�ش فيما يتعلق بحكمها
�شرعا ،واالهتمام عالميا بها� ،إ�ضافة �إلى العناية الخا�صة بها من قبل كثير
من الباحثين والخبراء والعلماء ،حيث �أ�صبحت الإدارة ال�شرعية والهيئة
ال�شرعية جزءا من هذه الم�ؤ�س�سات.
الحقيقة �أن االقت�صاد الإ�سالمي بالمنظور ال�شامل يتناول ق�ضايا كثيرة
جدا� ،إذ �إن المال والثروة والعمل والإنتاج والموارد ق�ضايا مرتبطة بمعظم
الق�ضايا في ال�شريعة الإ�سالمية ،فلو نظرنا �إلى ق�ضايا كثيرة في العبادات
والمعامالت المالية والق�ضاء والعالقات الأ�سرية والأطعمة ،لوجدنا �أن
فيها ق�ضايا كثيرة مرتبطة باالقت�صاد الإ�سالمي� ،إذا ما نظرنا �أي�ضا �إلى
ق�ضايا كثيرة تمار�س ب�صورة م�ستمرة في حياة النا�س على م�ستوى الدولة
والأف��راد والعالقات الدولية ،لوجدنا �أن هناك ق�ضايا كثيرة ال تعدو �أن
تكون جز ًءا مما ينبغي �أن يكون مكونا لق�ضايا تتعلق باالقت�صاد الإ�سالمي،

فهو جزء من العلوم الإ�سالمية ،م�صدرها الت�شريع الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إلى
�أن له خ�صائ�ص ال�شريعة الإ�سالمية؛ من جهة ا�ستيعابه الم�ستجدات،
والتفاعل معها بما يحقق الم�صلحة العامة للأمة الإ�سالمية وللإن�سانية،
وذل��ك بطبيعة عالمية الر�سالة الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إل��ى �أن من خ�صائ�ص
الت�شريع الإ�سالمي ،فيما يتعلق بالأمور االقت�صادية؛ �أن��ه يتولى جانب
المبادرة في الأمور الخيرية واالجتماعية والإن�سانية.
ولو نظرنا �إلى كثير من مظاهر معامالت النا�س اليوم �سنجد الكثير الذي
يمكن �أن يكون مكونا لالقت�صاد الإ�سالمي بمفهومه ال�شامل ،فالدعم
الحكومي للن�شاطات االقت�صادية من خالل تمويل الم�شاريع التنموية،
�سواء كانت ال�صناعية �أو الزراعية �أو العقارية� ،إ�ضافة �إلى التمويل الذي
يهدف �إلى تلبية احتياجات المجتمع مثل تمويل بناء الم�ساكن� ،إ�ضافة �إلى
الم�ؤ�س�سات الخيرية واالجتماعية وغيرها؛ يمكن من خاللها �صياغة مفهوم
�شمولي لالقت�صاد الإ�سالمي.
ه��ذه النظرة ال�شمولية لالقت�صاد الإ�سالمي لها �أهمية كبيرة من جهة
�أنها تعزز �إب��راز جانب العدالة االجتماعية في الإ�سالم ،وتعطي ت�صورا
وا�ضحا ع��ن مقا�صد وغ��اي��ات الت�شريع الإ��س�لام��ي ت�سهل على الباحث
والخبير التعامل مع الم�ستجدات بما يحقق غايات الت�شريع الإ�سالمي
الخا�ص بالأمور االقت�صادية ،لذلك نجد جانب المبادرة فيما يتعلق بالأمور
الخيرية والإن�سانية وما يخدم المجتمع ،فقد �ألزمت ال�شريعة الإ�سالمية
بالزكاة و�صور من النفقات ،كما �أنها حفزت �أي�ضا على ال�صدقة والأوقاف،
والإقرا�ض دون �أي نوع من العوائد� ،إ�ضافة �إلى �صورة مختلفة من �صرف
المال في �أوجه الخير.
والزكاة ب�صورة خا�صة نجد �أن لها �أهمية في �إيجاد التوازن االقت�صادي؛
فهي وان لم تثقل كاهل الغني �إال �أنها توجد م��وردا لغير المقتدرين من
الفقراء للح�صول على مورد م�ستمر ،كما �أن نظام الزكاة وال�صدقة في
الإ�سالم ال ي�سمح بوجود نوع من الك�سل من المقتدر؛ �إذ �إن الإ�سالم يمنع
�إعطاء ال�صدقة والزكاة للغني وال�شخ�ص ال��ذي ي�ستطيع الك�سب ،وهذا
منهج نبوي ،كما �أنها تحفز الغني على ال�سعي وال�ضرب في الأر���ض بما
يخدم النا�س ويحقق عمارة هذا الكون رغبة في تعوي�ض ما �أنفقه في �سبل
الخير من الزكاة وال�صدقة ،والزكاة كجزء من منظمة االقت�صاد الإ�سالمي
ت�ؤكد جانب التكامل في الإ�سالم.
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االستثمارات
في الشركات التابعة على طاولة
اللجنة االستئنافية

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

يجوز للمكلف االعتراض على ربط المصلحة خالل ستين
يوما من تسلم خطاب الربط.
ً
للمصلحة وللمكلف الحق في استئناف قرار لجنة االعتراض
يوما من
االبتدائية أم��ام اللجنة االستئنافية خالل ستين
ً
تاريخ تسلم القرار.
اجتمعت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية الم�شكلة بقرار مجل�س
ال��وزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24ه �ـ والمكلفة بخطاب
معالي وزي��ر المالية رق��م ( )7835/1وت��اري��خ 1426/8/6ه� �ـ
القا�ضي با�ستمرار اللجنة في نظر اعترا�ضات المكلفين والم�صلحة
على قرارات لجان االعترا�ض الزكوية االبتدائية ،وذلك للنظر في
اال�ستئناف المقدم من م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل على ق��رار لجنة
االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بالدمام لعام 1428ه �ـ
ال���ص��ادر ب�ش�أن اع�ت��را���ض (المكلف) على ال��رب��ط ال��زك��وي للعام
1999م ،وقد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف،
وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة من الم�صلحة ,ومراجعة ما تم
تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على
النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بالدمام
الم�صلحة بن�سخة من قرارها لعام 1428هـ بموجب الخطاب رقم
 14/7126/500وتاريخ 1428/12/2ه �ـ وت�سلمته الم�صلحة

بتاريخ 1428/12/22ه �ـ حيث قيد لديها بالقيد رقم ()32313
وتاريخ 1428/12/22هـ وقدمت الم�صلحة ا�ستئنافها وقيد لدى
ه��ذه اللجنة برقم ( )3/442وت��اري��خ 1429/1/19ه � �ـ ،وبذلك
اً
مقبول من الناحية ال�شكلية
يكون اال�ستئناف المقدم من الم�صلحة
لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،م�ستوف ًيا ال�شروط
المن�صو�ص عليها نظا ًما.
الناحية الموضوعية:

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثان ًيا )1/بت�أييد المكلف
بالأغلبية في خ�صم اال�ستثمارات في م�شروع لإن�شاء �شركة تابعة
في دولة الكويت بمبلغ ( )1.745.792اً
ريال من الوعاء الزكوي.
ا�ست�أنفت الم�صلحة هذا البند من القرار ،وذكرت �أنه لم يتم ح�سم
اال�ستثمارات الخارجية في ال�شركة الم�ستثمر فيها -وهي ال�شركة
الكويتية -ب�سبب عدم تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة لهذا اال�ستثمار،
التي يجب �أن تكون موثقة وم�صدقة من وزارة العدل في البلد
الم�ستثمر بها ،و�أن ت�صادق ال�سفارة ال�سعودية على �صحة الأختام
والتوقيعات من تلك الجهات ب�أنها �أ�صلية ,كما �أن المكلف لم يقدم
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القوائم المالية لل�شركة الم�ستثمر فيها باللغة العربية التي
تو�ضح قيم وطبيعة و�أ�شكال اال�ستثمار ،وف ًقا للقرار ال��وزاري
رقم ( )1005وتاريخ 1428/4/28هـ ،وذكرت الم�صلحة �أن ما
تم تقديمه للجنة االبتدائية هو قوائم مالية باللغة الإنجليزية للمدة
من 1998/10/27م حتى 2000/2/31م (�أكثر من عامين)
لم ي�سبق للمكلف �أن قدمها للم�صلحة ،كما �أنه لم يتم توثيقها من
الجهات الر�سمية كما �سبق بيانه ،ولم تترجم للغة العربية ،وال
تعد بمفردها دليال كافيا على اال�ستثمار ,وعليه ف�إن الم�صلحة
ال توافق اللجنة فيما ق�ضت ب��ه؛ نظ ًرا لكون المكلف لم يقدم
ح�سابات مراجعة من محا�سب قانوني معتمد في بلد اال�ستثمار
عن العام 1999م فقط وفق ما ن�ص عليه القرار ال��وزاري رقم
( )1005وتاريخ 1428/4/28ه� �ـ (البند ثان ًيا) ،و�إنما قدم
�صورة من القوائم المالية باللغة الإنجليزية تغطي �أكثر من
حولين (� 26شهر) مخال ًفا بذلك القرار الوزاري المذكور �أعاله
الذي �أكد تقديم ح�سابات مراجعة من محا�سب قانوني عن العام
ذاته لذكره (تجن ًبا لثني الزكاة) حيث �إن الثني كما هو معروف
فقه ًّيا وع��ر ًف��ا� :إ�صابة المال للزكاة مرتين ل��ذات العام نف�سه,
وحيث �إن المكلف ق��دم ��ص��ورة ق��وائ��م مالية ع��ن �سنة طويلة
تغطي حولين كاملين فيتعذر معها تحديد ن�صيب ال�شركة
الم�ستثمرة (ال�شركة ال�سعودية) من حقوقها في ال�شركة
الم�ستثمر فيها (ال�شركة الكويتية) للعام 1999م ،ومن ثم
�صعوبة احت�ساب الزكاة عن حقها للعام المذكور.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وبعد اطالع المكلف على ا�ستئناف الم�صلحة ،قدم مع خطابه رقم
 2009/52وتاريخ 1430/4/18هـ بنا ًء على طلب هذه اللجنة،
ن�سخة من قرار مجل�س الإدارة لل�شركة ال�سعودية ,ون�سخة من
القوائم المالية لل�شركتين ,ون�سخة من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة
الكويتية ,وبيان حركة هذه اال�ستثمارات.
رأي اللجنة:

وبعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف
المقدم ،وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين �أن محور
اال�ستئناف يكمن في طلب الم�صلحة ع��دم ح�سم ا�ستثمارات
المكلف في �شركة تابعة في دولة الكويت من الوعاء الزكوي

للمكلف للعام 1999م بحجة عدم تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة
لح�سم ه��ذه اال�ستثمارات بما يتفق مع ال�ق��رار ال ��وزاري رقم
( )1005لعام 1428ه��ـ ,في حين يتم�سك المكلف بح�سم هذه
اال�ستثمارات من وعائه ال��زك��وي بنا ًء على الم�ستندات التي
قدمها ،وتمثلت في عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�ستثمر فيها ،وقرار
مجل�س �إدارة ال�شركة الم�ستثمرة والقوائم المالية وبيان حركة
هذه اال�ستثمارات.
وبعد الدرا�سة ترى اللجنة �أن��ه ال بد من توفر �شرطين العتبار
اال�ستثمار �ضمن اال�ستثمارات طويلة الأج��ل ،وهما توفر النية
الموثقة من �صاحب ال�صالحية قبل �صدور القرار في اال�ستثمار,
وع��دم وج��ود عمليات ت��داول (حركة) تمت خالل العام على تلك
اال�ستثمارات.
وب�ع��د اط�ل�اع اللجنة ع�ل��ى ق ��رار مجل�س الإدارة ال �م ��ؤرخ في
1419/1/17ه� � �ـ ال�م��واف��ق 1998/5/13م تبين �أن��ه ين�ص
على ما ي�أتي( :عر�ضت الإدارة على المجل�س اقتراح م�شاركة في
م�شروع �إنتاج �أنابيب  RTRفي دولة الكويت ،على �أن ال�شريك
الكويتي المحتمل يمتلك مباني جاهزة وجميع الت�سهيالت لإقامة
الم�صنع ،و�سوف يقوم بت�أجيرها �إلى ال�شركة الجديدة المنوي
�إقامتها في الكويت بكلفة حوالي ( )11,250,000ري��ال ،و�أن
الدرا�سة المبدئية للم�شروع قد �أظهرت �أن متو�سط المبيعات
ال�سنوية ق��د يبلغ ( )24,4مليون ري��ال ،ون�سبة الأرب ��اح �إل��ى
المبيعات قد ت�صل �إلى � ,%12أما مدة ا�سترداد اال�ستثمار فقد
تبلغ �أربع �سنوات ،و�سوف تقوم �شركة �أميرون العالمية بتقديم
المعرفة والم�ساعدة الفنية �إلى ال�شركة الجديدة) ووافق المجل�س
على �إقامة الم�شروع.
وباطالع اللجنة على القوائم المالية لل�شركة الم�ستثمر فيها
لإن�ت��اج الأن��اب�ي��ب لل�سنتين المنتهيتين ف��ي 2000/12/31م

و2001/12/31م تبين �أن الإي�ضاح رق��م ( )1ين�ص على ما
ي�أتي( :ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة محا�صة بين ال�شركتين :الكويتية
بن�سبة ( ,)%50وال�شركة ال�سعودية بن�سبة ( ,)%45و�شريك ثالث
من الكويت بن�سبة ( )%5في � 27أكتوبر 1998م ,وبتاريخ 14
مايو 2002م تم تحويل ال�شركة �إلى �شركة كويتية ذات م�س�ؤولية
محدودة ,وباطالع اللجنة � ً
أي�ضا على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الموثق
من وزارة العدل الكويتية � -إدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق
رقم ( )2033وتاريخ 1422/2/2هـ الموافق 2002/5/14م،
تبين �أنه ين�ص على �أن كل ال�شركاء قد طلبوا ،وهم بكامل الأهلية،
توثيق عقد ر�سمي بت�أ�سي�س �شركة ذات م�سئولية محدودة ,بر�أ�س
مال وقدره ( )500,000خم�سمائة �ألف دينار كويتي مق�س ًما على
( )500ح�صة قيمة كل منها ( )1000د ك (دينار كويتي) وجميعها
ح�ص�ص نقدية موزعة بين ال�شركاء على النحو التالي :ال�شركة
ال�سعودية عدد الح�ص�ص ( )250تبلغ قيمتها ( )225,000دينار
كويتي ,وال�شركة الكويتية المحدودة عدد الح�ص�ص ( )225تبلغ
( )225,000دينار كويتي ,وال�شريك الثالث عدد الح�ص�ص ()25
تبلغ قيمتها ( )25,000دينار كويتي ,وحيث �إن ا�ستثمارات
(المكلف) في ال�شركة الكويتية تمثل ا�ستثمارات في ت�أ�سي�س
�شركة ذات م�سئولية محدودة؛ حيث بلغت ح�صة المكلف في ر�أ�س
مال ال�شركة الم�ستثمر فيها  ،%45وحيث توفرت النية الموثقة
من �صاحب ال�صالحية ،وتم دفع المبالغ الم�ستثمرة وخرجت
من ذمة المكلف بموجب م�ستندات موثقة ،ف�إن اللجنة ترى ت�أييد
المكلف في ح�سم ا�ستثماراته في ال�شركة التابعة  -الكويت  -من
وعائه الزكوي لعام 1999م ،باعتبارها ا�ستثمارات في عرو�ض
قنية ،ومن ثم رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة ،وت�أييد القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به بخ�صم اال�ستثمار في م�شروع لإن�شاء �شركة تابعة
في دولة الكويت بمبلغ ( )1,745,792اً
ريال من الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 1999م.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
� اً
أول :قبول اال�ستئناف المقدم من م�صلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية بالدمام لعام 1428هـ من الناحية ال�شكلية.
ثانيًا :وفي الموضوع

رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة ،وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بخ�صم اال�ستثمارات في م�شروع لإن�شاء
�شركة تابعة في دولة الكويت من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1999م.
ثال ًثا :يكون هذا القرار نهائ ًّيا بعد ت�صديق وزير المالية.
وباهلل التوفيق . ،،
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تقارير مراجع الحسابات
الخـارجي تســـاعد علـى
تعزيز الثقة بالبيانات وتجنب

التهرب الضريبي
إعداد

سعيد الندوي  -مصلحة الزكاة والدخل

يهدف تقرير المراجع �إلى الإدالء بر�أي عما �إذا كانت القوائم المالية لمن�ش�أة معينة تظهر ب�صدق مركزها المالي
ونتائج �أعمالها وم�صادر وا�ستخدام �أموالها وف ًقا لمعايير محا�سبية متعارف عليها مالئمة لظروفها ،ويدلي
مراجع الح�سابات الخارجي بر�أيه عقب قيامه بمراجعة القوائم المالية للمن�ش�أة وف ًقا لمعايير المراجعة.
وج��اء بمحتويات تقارير المراجعة في المملكة العربية ال�سعودية
ا�ستنادًا �إلى ما يقت�ضيه معيار التقارير (الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين ومعايير المراجعة 1428هـ) الأمور الآتية:
 -1جرى العرف �أن يتم توجيه تقرير المراجعة للعميل (ا�سم المن�ش�أة
محل المراجعة) على �أن يتم تقديمه مع القوائم المالية ومرفقاتها �إلى
�إدارة ذلك العميل.
 -2يقت�ضي معيار التقارير بالفقرة ( )3540وج��وب ت�ضمن تقرير
المراجعة لفقرة م�ستقلة تحت عنوان (نطاق المراجعة) يو�ضح من
خاللها مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني) ما يلي:
�أ -القوائم المالية التي ي�شملها التقرير :وت�شمل المجموعة الكاملة
للقوائم المالية وف ًقا لمتطلبات معيار العر�ض والإف�صاح العام؛

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وهي :قائمة المركز المالي ,قائمة الدخل ,قائمة التدفق النقدي,
قائمة التغيرات في حقوق �أ�صحاب ر�أ�س المال� ،أو قائمة الأرباح
المبقاة مع الإف�صاح عن التغيرات الأخ��رى في حقوق �أ�صحاب
ر�أ�س المال في �صلب �إي�ضاحات القوائم المالية.
ب -م�سئولية �إدارة المن�ش�أة عن �إعداد القوائم المالية.
ج -موقف �إدارة المن�ش�أة فيما يتعلق بتمكين مراجع الح�سابات
ال�خ��ارج��ي (ال�م�ح��ا��س��ب ال�ق��ان��ون��ي) م��ن ال�ح���ص��ول ع�ل��ى جميع
المعلومات والإي�ضاحات المطلوبة خ�لال مراحل تنفيذ عملية
المراجعة.
د -معايير المراجعة التي تم اتباعها في تنفيذ العملية.
ن  -ما �إذا كان قد تمكن مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب

تقرير المراجع يكشف صدق المركز المالي للمنشآت.
يجب تمكين مراجع الحسابات الخارجي من الحصول
على المعلومات واإليضاحات في أثناء مراجعته.
القانوني) من تطبيق �إجراءات المراجعة التي ر�آها �ضرورية.
و -ما �إذا كان قد و�صل مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب
القانوني) �إلى درجة اقتناع معقولة تمكنه من �إب��داء ال��ر�أي في
القوائم المالية.
 -3التعبير عن الر�أي:
حيث ن�صت الفقرة ( )3541على �أن��ه يجب على مراجع الح�سابات
الخارجي (المحا�سب القانوني) �أن يعبر �صراحة عن ر�أيه في فقرة
م�ستقلة يبين فيها ما �إذا كانت القوائم المالية ككل:
�أ -تظهر بعدل المركز المالي للمن�ش�أة كما هو عليه في نهاية المدة
المحا�سبية ونتائج �أعمالها وم�صادر وا�ستخدام الأم��وال خالل
تلك المدة بناء على كفاية العر�ض والإف�صاح للبيانات التي تحتوي

عليها القوائم المالية ،ووف ًقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها
المالئمة لظروف المن�ش�أة.
ب -تلتزم بمتطلبات ونظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي للمن�ش�أة
فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم المالية.
 -4الخيارات المحددة بموجب معيار التقارير فيما يتعلق بطبيعة
و�صيغة ر�أي مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني)
كالآتي:
�أ -الر�أي المطلق:
ي�صدر مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني) ر�أ ًيا
مطل ًقا في فقرة م�ستقلة تلي فقرة (نطاق المراجعة) �إذا لم يكن
لديه �أي تحفظات على القوائم المالية محل المراجعة� ،سواء
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على م��راج��ع ال��ح��س��اب��ات ال��خ��ارج��ي أن يعبر
ب��ص��راح��ة ع��ن رأي���ه ،ويظهر ال��م��رك��ز المالي
للمنشأة بكل عدل.
ب�ش�أن عدالة �إظهارها للمركز المالي للمن�ش�أة ونتائج �أعمالها
وتدفقاتها النقدية� ,أو ب�ش�أن التزامها بمتطلبات نظام ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي للمن�ش�أة فيما يتعلق ب��إع��داد وع��ر���ض تلك
القوائم.
ب -الر�أي المتحفظ:
عندما يقرر مراجع الح�سابات �إبداء ر�أي متحفظ في تقريره ،ف�إن
عليه القيام بما يلي:
 تو�ضيح جميع تحفظاته ف��ي ف�ق��رة م�ستقلة تحت عنوان(التحفظ) تلي فقرة (نطاق المراجعة).
 �إبداء ر�أي متحفظ في فقرة م�ستقلة تحت عنوان (ر�أي متحفظ)تلي فقرة (التحفظ).
ويمكن تلخي�ص �أ�سباب �إ�صدار مراجع الح�سابات الخارجي
(ال�م�ح��ا��س��ب ال�ق��ان��ون��ي) ل ��ر�أي متحفظ و�أث ��ر ذل��ك ف��ي تقرير
المراجعة بما يلي:
 الخروج عن المعايير المحا�سبية المتعارف عليها. الق�صور في نطاق المراجعة.نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

 ال�شك غير المتعلق با�ستمرار المن�ش�أة. فقد المراجع ال�ستقالله. عدم االلتزام بمتطلبات نظام ال�شركات �أو النظام الأ�سا�سيللمن�ش�أة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم المالية.
ج -الر�أي المعار�ض:
عندما يقرر مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني)
�إبداء ر�أي معار�ض في تقريره ،ف�إن عليه القيام بما يلي:
 تو�ضيح جميع تحفظاته في فقرة م�ستقلة بعبارة (التحفظ)بعد فقرة (نطاق المراجعة).
 �إب ��داء ر�أي معار�ض ف��ي فقرة م�ستقلة تحت ع�ن��وان (ر�أيمعار�ض) بعد فقرة (التحفظ) .ويعود �سبب �إ��ص��دار مراجع
الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني) ل��ر�أي معار�ض
�إلى ج�سامة ت�أثير الق�صور في الأمور المحا�سبية على القوائم
المالية.
د -االمتناع عن �إبداء الر�أي:
عندما يقرر مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني)

عندما يقرر مراجع الحسابات الخارجي االمتناع عن إبداء
رأيه حول القوائم المالية ،فإن توضيح جميع تحفظاته
يكون في فقرة مستقلة تحت عنوان (التحفظ).
االمتناع عن �إبداء ر�أيه حول القوائم المالية ،ف�إن عليه القيام بما
يلي:
 تو�ضيح جميع تحفظاته ف��ي ف�ق��رة م�ستقلة تحت عنوان(التحفظ) بعد فقرة (نطاق المراجعة).
 �إظهار ما يو�ضح عدم تمكنه من �إبداء الر�أي بو�ضوح ،وذلكفي فقرة م�ستقلة تحت عنوان (االمتناع عن ال��ر�أي) بعد فقرة
(التحفظ).
ويمكن تلخي�ص �أ�سباب امتناع مراجع الح�سابات الخارجي
(المحا�سب القانوني) عن �إبداء ر�أيه تجاه القوائم المالية و�أثر
ذلك في تقرير المراجعة فيما يلي:
 ق�صور في نطاق المراجعة. �شك غير متعلق با�ستمرارية المن�ش�أة. �شك متعلق با�ستمرارية المن�ش�أة.ومن المقت�ضيات النظامية وال�ضريبية لدى م�صلحة الزكاة والدخل
تجاه تقارير مراجع الح�سابات الخارجي (م�صلحة الزكاة والدخل,
دليل �إجراءات الفح�ص الزكوي وال�ضريبي ,بدون �سنة):

 -1ق��د يت�ضمن تقرير م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي (المحا�سب
القانوني) لتحفظ مفاده زيادة الأر�صدة الإفرادية لح�سابات العمالء
بمبلغ ما عن مجموع ح�سابات العمالء الظاهر بقائمة المركز المالي,
وعدم �سماح المعلومات المتوفرة بتحديد �أ�سباب تلك الفروق ,وبما
يتطلب اال�ستف�سار والفح�ص للبند وقو ًفا على ال�سبب �أو الأ�سباب
لوجود هذا الفرق ,والذي ينطوي مبدئ ًيا على وجود �إيراد غير م�صرح
عنه بذات مبلغ الزيادة في الأر�صدة الإفرادية لح�سابات العمالء عن
مجموع ح�سابات العمالء الظاهر في قائمة المركز المالي.
 -2ق��د يت�ضمن تقرير م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي (المحا�سب
القانوني) لتحفظ مفاده وجود مبالغ ما زالت تحت الت�سوية بتاريخ
الميزانية ال ت�سمح المعلومات المتوفرة من معرفة طبيعتها ومدرجة
�ضمن م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخ��رى تحت م�سمى مبالغ
تحت الت�سوية ,وبما يتطلب اال�ستف�سار والفح�ص الذي قد ي�سفر عن
م�صاريف غير مبرره وغير م�ؤيده.
 -3ق��د يت�ضمن تقرير م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي (المحا�سب
القانوني) في فقرة ال��ر�أي ب��أن القوائم المالية مطابقة لما هو مقيد
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بالدفاتر وال�سجالت ،ومثل ذل��ك يعني مبدئ ًيا ع��دم �شهادة مراجع
الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني) بعدالة ما �أف�صحت عنه
القوائم المالية من نتيجة و�أر�صدة ,وبما يتطلب مناق�شة المكلف فيه
وال�سبب في عدم �شهادة مراجع الح�سابات الخارجي بعدالة القوائم
المالية ,واتخاذ الإجراء النظامي ح�سبما ي�سفر عنه ذلك.
 -4ق��د يت�ضمن تقرير م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي (المحا�سب
القانوني) �صراح ًة �أن مراجعته لح�سابات المكلف لم ت�سفر عن قناعة
يتمكن معها من �إب��داء ال��ر�أي حول الح�سابات ،وم ��ؤدى ذل��ك ,ب�صفة
مبدئية ,عدم وجود ح�سابات يركن �إليها في ربط ال�ضريبة على المكلف
�ضريب ًيا.
 -5قد تت�ضمن �إي�ضاحات مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب
القانوني) ما يفيد التعديل في الكيان القانوني� ,أو ح�ص�ص ال�شركاء,
وبما يتطلب فح�ص جميع الم�ستندات ذات ال�صلة ,تكيي ًفا للمو�ضوع في
�إطاره النظامي ال�صحيح ,واتخاذ ما يلزم نظا ًما نحو التحقق من وجود
�أرباح ر�أ�سمالية من عدمه ,والربط عليها متى وجدت.
 -6قد تت�ضمن الإي�ضاحات لل�سيا�سات المتبعة من قبل المكلف في
ت�سعير المخزون �آخر العام ومدى ثباته في اتباع ذات ال�سيا�سة من
�سنة لأخرى ,والأثر المترتب على تغيير هذه ال�سيا�سة على العام محل
الفح�ص ,وعلى �سبيل المثال اتباعه ل�سيا�سة التكلفة �أو ال�سوق �أيهما
�أقل في تقييم المخزون �آخر العام ,وبما قد ينطوي عليه من تحميل
الح�سابات بمخ�ص�ص هبوط �أ�سعار� ,أو ب�ضاعة راكدة �أو متقادمة غير
جائزة الح�سم (الخ�صم) ,وبما قد يتطلب فح�ص بند ب�ضاعة �آخر المدة
بح�سب �أهميته.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

 -7قد تت�ضمن الإي�ضاحات ما يفيد اتباع المكلف ل�سيا�سة ن�سبة
الإنجاز ,وبما يتطلب فح�ص بند الإيرادات والتحقق من توفر ال�ضوابط
النظامية العتبار العقد من العقود طويلة الأجل وقو ًفا على الإيرادات
الواجب الت�صريح عنها ح�سب النظام.
 -8قد تت�ضمن الإي�ضاحات لما يفيد اتباع المكلف لل�سيا�سة النقدية
في قيد �إيراداته بما يتعار�ض مع المتطلب النظامي في �ضرورة اتباعه
لقاعدة اال�ستحقاق ,وبما يتطلب فح�ص �أثر �أعمال المكلف لذلك على
�صافي نتيجة �أعماله.
 -9قد تت�ضمن الإي�ضاحات ما يفيد اتباع المكلف ل�سيا�سة المقاولة
المنتهية في قيد �إي��رادات��ه وبما يتطلب فح�ص بند الإي ��رادات ً
ربطا
اً
و�صول �إل��ى الإي ��رادات والتكاليف وف ًقا ل�سيا�سة ن�سبة
بالتكاليف,
ً
الإنجاز ,ومن ثم �صافي نتيجة �أعمال العام الحقيقية وفقا لمقت�ضى
النظام...
م�سئوليات مراجع الح�سابات الخارجي تجاه البيانات المالية
المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي:
ال �شك �أن �إخالل مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني)
بواجباته وم�س�ؤولياته المهنية� ،أو عدم االلتزام بقواعد �سلوك و�آداب
المهنة� ،أو عدم وفائه بها على الوجه المطلوب ,يترتب عليه عدة �أنواع
من الم�سئولية ،يمكن تلخي�صها في الآتي:
أو ًلا :المسئولية المدنية ،وتنقسم إلى:
 -1الم�سئولية العقدية:
وه��ي ناتجة عن العالقة التعاقدية بين مراجع الح�سابات الخارجي

والمن�ش�أة ،بموجب عقد ينظم عالقة مراجع الح�سابات الخارجي بعميله,
ويترتب عليه م�ساءلة مراجع الح�سابات الخارجي عند �إخالله ب�شروط
العقد ب�سبب خط�أ بدر منه �أدى �إلى الإ�ضرار بالعميل ,وتكون الم�سئولية
وحق التعوي�ض مح�صو ًرا بين �أطراف العالقة (عبد النبي2005 ،م).
 -2الم�سئولية التق�صيرية:
وهي م�سئولية مراجع الح�سابات الخارجي تجاه الغير ,ويق�صد بالغير
من يطلع على البيانات المالية غير �إدارة المن�ش�أة وم�ساهميها ,وه�ؤالء
لم يرتبط الخارجي (المحا�سب القانوني) معهم بعقد ,ويعد مراجع
اً
م�سئول م�سئولية تق�صيرية �أمامهم �إذا كان خط�ؤه قد �ألحق
الح�سابات
�ضر ًرا بهم العتمادهم على ر�أيه في البيانات المالية ,واتخاذهم قرارات
اقت�صادية خاطئة تب ًعا لذلك� .إال �أن تحقيق الم�سئولية� ،سواء كانت
عقدية �أو تق�صيرية؛ ت�شترط �أن يثبت المدعي ما يلي:
�أن المدعي اعتمد على البيانات المالية ل��دى ات�خ��اذه القرار
*
االقت�صادي ,و�أن هذا االعتماد �سبب خ�سارته.
�أن مراجع الح�سابات الخارجي كان مهملاً � اً
إهمال ج�سي ًما ،و�أنه
*
�سلك �سلوكا مخادعا.
�أن مراجع الح�سابات الخارجي توقع ال�ضرر في �أثناء �إعداده
*
للبيانات المالية �أو تقديم خدماته (عبد النبي2005 ,م).
ويرى الباحث �أن من ه�ؤالء الذين قد يلحقهم ال�ضرر ،نتيجة تق�صير
مراجع الح�سابات الخارجي ,م�صلحة الزكاة والدخل ,فيكون مراجع
الح�سابات الخارجي بذلك ملز ًما بجبر ال�ضرر الواقع عليهم من جراء
تق�صيره ،حيث ن�صت المادة ( )78من نظام �ضريبة الدخل بالمملكة
العربية ال�سعودية "وبما ال يتعار�ض مع نظام المحا�سبين القانونيين

للم�صلحة (م�صلحة الزكاة والدخل) الحق في مالحقة �أي محا�سب
قانوني (مراجع ح�سابات خارجي) ق�ضائ ًّيا يثبت �أنه قدم �أو �شهد على
�صحة بيانات غير �صحيحة ,وبما ي�شكل انتها ًكا للمبادئ المحا�سبية
المتعارف عليها بق�صد م�ساعدة المكلف على التهرب من كل �أو جزء من
ال�ضريبة" (نظام �ضريبة الدخل1425 ,هـ).
ثان ًيا :المسئولية الجزائية:
ه��ي ناجمة م��ن فعل ُم�ج��ر ًم��ا ن�ص قانوني ��س��اري ي�ق��وم ب��ه مراجع
الح�سابات الخارجي في �أث�ن��اء ممار�سة عمله ,مثل معرفة مراجع
الح�سابات الخارجي ب�أن ال�شركة تقوم بتزوير ح�ساباتها بغية ت�ضليل
�أطراف معينة� ،أو تواط�ؤه في �إدراج بيانات وقيود كاذبة (عبد النبي,
2005م).
وحيث جاء في المادة ( )29من نظام المحا�سبين القانونيين بالمملكة
العربية ال�سعودية �أن��ه "مع م��راع��اة ما تقت�ضي به الأنظمة ،يتولى
التحقيق في مخالفات �أحكام هذا النظام لجنة ي�شكلها وزير التجارة
رئي�سا ،وم�ست�شار قانوني �سعودي ،و�أحد
من :وكيل وزارة التجارة ً
�أع�ضاء مجل�س �إدارة الهيئة ,ف�إن ر�أت هذه اللجنة �أن المخالفة ت�شكل
جريمة ،فتقوم ب�إحالتها �إلى الجهة المخت�صة ،وبعد الحكم فيها تنظر
اللجنة الم�شار �إليها في المخالفة من الناحية الم�سلكية ،ولها �إيقاع
�إحدى العقوبات التالية:
اللوم
*
الإنذار.
*
الإيقاف عن ممار�سة المهنة مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر".
*
وكما ج��اء ف��ي نظام (مكافحة ال�ت��زوي��ر) ف��ي ال�م��ادة ( )1ال�صادرة
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رسائل علمية

بموجب المر�سوم الملكي رقم  53وتاريخ 1382/11/5ه �ـ المعدل
للمر�سوم رقم  114وتاريخ 1380/11/26هـ والمر�سوم الملكي رقم
 12وتاريخ 1379/7/20هـ ما يلي" :من قلد �أو زور الأوراق الخا�صة
بالم�صارف �أو �سندات ال�شركات� ،سواء كانت الم�صارف �أو ال�شركات
�سعودية �أو �أجنبية ...عوقب بالآتي:
 -1ال�سجن من ثالثة �إلى ع�شر �سنوات.
 -2غرامة تتراوح من ثالثة �إلى ع�شرة �آالف ريال.
 -3ي�غ��رم الفاعل الأ��ص�ل��ي وال���ش��ري��ك ،ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى العقوبات
ال�سابقة ،بجميع المبالغ التي ت�سبب بخ�سارتها للخزينة �أو
لل�شركات �أو للم�صارف �أو للأفراد.
 -4يعفى م��ن العقوبة م��ن �أن�ب��أ بالجرائم المن�صو�ص عليها في
ه��ذه ال�م��ادة قبل �إتمامها ك��ام�ًلااً � ،أم��ا من �أخبر عن الفاعلين �أو
الم�شتركين فيها بعد بدء المالحقات النظامية ،فتخف�ض عقوبته
�إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة ،كما يجوز االكتفاء بالحد الأدنى
من الغرامة فقط .وي�شترط لال�ستفادة من هذا التخفي�ض �أن يعيد
ال�شخ�ص جميع ما دخل في ذمته من الأموال ب�سبب التزوير".
ون�صت المادة ( )5من نظام (مكافحة التزوير) على ما يلي" :كل
موظف ارتكب �أثناء وظيفته تزوير ب�صنع �صك �أو �أي مخطوط ال �أ�صل
له �أو محرف عن الأ�صل عن ق�صد �أو بتوقيعه �إم�ضاء �أو خات ًما �أو ب�صمة
�إ�صبع مزورة �أو �أتلف �ص ًكا ر�سم ًيا �أو �أورا ًقا لها قوة الثبوت� ،سواء
كان الإتالف كل ًّيا �أو جزئ ًّيا� ،أو زور �شهادة درا�سية �أو �شهادة خدمة
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

حكومية �أو �أهلية� ،أو �أ�ساء التوقيع على بيا�ض ا�ؤتمن عليه� ,أو ب�إثباته
وقائع و�أقوال كاذبة على �أنها وقائع �صحيحة و�أقوال معترف بها� ,أو
بتدوينه بيانات و�أقوال غير التي �صدرت عن �أ�صحابها� ,أو بتغيير �أو
تحريف الأوراق الر�سمية وال�سجالت والم�ستندات بالحك �أو ال�شطب،
�أو بزيادة كلمات �أو حذفها و�إهمالها ق�صدًا� ،أو بتغيير الأ�سماء المدونة
في الأوراق الر�سمية وال�سجالت وو�ضع �أ�سماء غير �صحيحة �أو غير
حقيقية اً
بدل عنها� ،أو بتغيير الأرقام في الأوراق وال�سجالت الر�سمية
بالإ�ضافة �إلى الحذف �أو التحريف عوقب بما يلي:
ال�سجن من �سنة �إلى خم�س �سنوات.
*
يعاقب الأ�شخا�ص العاديون ,طب ًقا للمادة ( ,)6الذين يرتكبون
*
الجرائم المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة �أو الذين ي�ستعملون
الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المن�صو�ص عليها في المادة
ال�سابقة ،على علم من حقيقتها ،بالعقوبات المن�صو�ص عليها في
المادة المذكورة ,وبغرامة مالية من �ألف �إلى ع�شر �آالف ريال,
وذلك لمن ا�ستغل الأوراق �أو الوثائق المزورة مع علمه حقيقتها،
�سواء كانت ر�سمية �أو غير ر�سمية ,و�سواء كان الم�ستعمل موظف
�أو غير موظف".
وينوه الباحث �إل��ى ��ض��رورة تعديل ن�ص ال�م��ادة ( )29من العقوبة
الجزائية من نظام المحا�سبين القانونيين ,من قبل الم�سئولين لما في
ذلك من م�سا�س بم�صالح المالك والم�ساهمين ،خا�صة في ال�شركات
الم�ساهمة ,الرتباطها باالقت�صاد الوطني للوطن ,ولما لها من �آثار

عظيمة في �ضياع الحقوق والتهاون في الأنظمة من قبل مراجعي
الح�سابات الواقعين تحت طائلة ال� ُ�ج��رم ,ويجب الأخ��ذ في االعتبار
�أن الأزم��ة المالية العالمية كان من �أهم �أ�سبابها التهاون والتق�صير
والتزوير من قبل المحا�سبين القانونيين ،وكذلك ما ح�صل من �شركة
"�آرثر �أندر�سن" ،مما �أدى �إلى �سقوط "�شركة �إنرون للطاقة" وغيرها
من ال�شركات ,مما ي�ستلزم فر�ض عقوبات �صارمة تردع المتهاونين
والمتالعبين ,و�أخذ العقوبة في االعتبار ,قبل التفكير في الوقوع في
مثل هذه المخالفات ،خا�صة و�أنها تمثل نوعا من �أنواع الجرائم.
ويرى الباحث مالءمة العقوبات الواردة في مواد نظام التزوير� ,إال �أنه
يتعين على المت�ضرر الرفع �إلى الجهات المخت�صة ,وذلك ب�ش�أن االدعاء
بتنفيذ تلك العقوبات ،والمطالبة بالتعوي�ض نتيجة ال�ضرر الذي لحق
بهم من جراء تلك المخالفة والجريمة.
ثال ًثا :المسئولية التأديبية:
وتكون الم�سئولية الت�أديبية تجاه الهيئة المهنية الم�شرفة على �أعمال
المزاولين لمهنة المراجعة ,لكون المراجعة تعد من المهن الهامة،
والواجب الحر�ص عليها لم�سا�سها باقت�صاد البلد م�سا�سا مبا�شرا,
فنيط ذلك بالجمعيات المهنية التي تمنح ه�ؤالء المراجعين للح�سابات
رخ�ص مزاولة �أعمال المراجعة ,حيث ت�ضع كل جمعية مهنية �أحكا ًما
ت�أديبية تالئم الظروف والحال التي تعمل فيه� ,أي تقع م�سئولية الإخالل
على مراجع الح�سابات الخارجي �إذا �أخل بقواعد �سلوك و�آداب المهنة,

وغاية ذلك �ضمان ح�سن انتظام العمل المهني (قبج2003 ,م).
كما ن�ص نظام المحا�سبين القانونيين في المادة ( )10من النظام ,ب�أن
على مراجع الح�سابات الخارجي االلتزام بالآتي:
 يجب التقيد ب�سلوك و�آداب المهنة ,وك��ذل��ك بمعايير المحا�سبةوالمراجعة والمعايير الفنية التي ت�صدرها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين.
 يجب التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة .وي�س�أل مراجعالح�سابات الخارجي (المحا�سب القانوني) ،كما جاء بالمادة ( )15من
نظام المحا�سبين القانونيين ,عن تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب العميل
�أو الغير ب�سبب الأخطاء الواقعة منه في �أداء عمله ،وتكون الم�سئولية
ت�ضامنية بالن�سبة لل�شركاء في �شركات المحا�سبة .وكما ن�صت المادة
( )28من نظام المحا�سبين القانونيين :على من يخالف �أحكام هذا
النظام تطبق عليه �إحدى العقوبات التالية:
اللوم.
*
الإنذار.
*
الإيقاف عن ممار�سة المهنة مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر.
*
ويرى الباحث مالءمة العقوبة التي ن�صت عليها المادة ( )28من نظام
المحا�سبين القانونيين على من يخالف ن�ص المادة ( )10من نظام
المحا�سبين القانونيين في التقيد ب�سلوك و�آداب المهنة ،وكذلك معايير
المحا�سبة والمراجعة والمعايير الفنية التي ت�صدرها الهيئة وفي حال
عدم التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة.
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كل جديد

جامعة تبوك تصنع طائرة بدون طيار لمراقبة السيول
ك�شفت جامعة تبوك عن عدد من الم�شاريع واالختراعات
الجديدة؛ كان من �أهمها �صناعة طائرة تعمل من غير
طيار ،و�أطلقت الجامعة على الطائرة ا�سم "�سهم،"2
وتم ت�صميمها وت�صنيعها بالكامل في الجامعة ،ومن
الم�شروعات الأخرى المتميزة �إطالق الجامعة للطبق
الطائر "�شهاب "1و"�شهاب."2
و�أو�ضح الم�شرف العام على وحدة الموهبة والإبداع
بالجامعة؛ البروفي�سور �صالح الدين حافظ �أن الطائرة
"�سهم "2م�صنعة من مواد و�ألياف ذات جودة عالية،
ويمكن اال�ستفادة منها في مراقبة ال�سيول� ،إذ يمكن
�أن تر�سل الطائرة تقارير عن اتجاهات ال�سيول وعمق المياه ،كما يمكنها ،عن طريق كاميرا حرارية؛ تحديد مواقع الغرقى و�إبالغ الدفاع المدني
لإنقاذهم ،م�شي ًرا �إلى �أن الطبق الطائر "�شهاب "1ي�أتي �ضمن منظومة مرتبطة بمحطة �أر�ضية الغر�ض منها تح�سين البيئة الزراعية� ،إذ ي�ساعد في
معرفة مدى ت�شبع النبات بالماء� ،أما "�شهاب "2الذي تعمل الجامعة على �إطالقه ،فهو يهدف لخدمة الحجاج.

غوغل تطرح نظارة ذكية لالستغناء عن الهواتف الذكية
ك�شفت �شركة
غ��وغ��ل النقاب
ع ��ن م �� �ش��روع
بحثي ل�صناعة
"نظارة ذكية" قد ت�ؤدي �إلى اال�ستغناء
نهائ ًّيا عن ا�ستعمال الهواتف الذكية،
وجعلها "زائدة عن الحاجة" ،فمن خالل
النظارات الذكية يمكن قراءة المعلومات
م��ن الإن �ت��رن��ت ب�ع��ر��ض�ه��ا �أم� ��ام العين
مبا�شرة،
و�أو� �ض��ح م�سئولو ال�م���ش��روع ب�شركة
غوغل �أن التكنولوجيا �ستكون متاحة
فقط عند الحاجة �إليها ،وعندما ال تكون
هناك حاجة ف�ستختفي تما ًما من �أم��ام
ال�ع�ي��ن ،وت�ب�ق��ى ال �ن �ظ��ارة م�ج��رد زج��اج
عادي ،وتم �إنجاز هذا الم�شروع العظيم
بم�ساعدة الألماني "�سبا�ستيان تورن"
المولود في زولينغن ،والذي يعمل حال ًّيا في مجال الذكاء اال�صطناعي
في جامعة �ستانفورد في كاليفورنيا.
وك�شفت غوغل ً
بع�ضا من تفا�صيل الم�شروع المدعمة بخم�س �صور
لت�صميمات النظارات ،كما قدمت فيديو يعر�ض الم�شروع على �شبكة
الإنترنت ،ومن خالل الفيديو يظهر �شخ�ص يطوف المدينة ،ويح�صل
ب�شكل م�ستمر على معلومات عن المواعيد وحالة الطق�س وطلبات
للدرد�شة من �أ�صدقاء ومعلومات مالحية عن الطريق ،وكذلك معلومات
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

عن و�سائل الموا�صالت ،و�إن كان هناك
عطل ما بها .وم��ن المفتر�ض �أن يكون
التقاط ال�صور ممكنا بم�ساعدة النظارة
وك��ذل��ك ع��ر���ض ال �� �ص��ور ع �ل��ى �آخ��ري��ن
وم�شاركتها معهم.
وو�صفه "راينارد كارغر" من المركز
الأل �م��ان��ي ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي بقوله:
�إن "هذا ال�م���ش��روع بالطبع م�شروع
الم�ستقبل ،لكنه � ً
أي�ضا يثير الكثير من
الت�سا�ؤالت التي ينبغي للمرء التفكير
فيها من الآن".
وه �ن��اك ت �� �س��ا�ؤل ي �ف��ر���ض ن�ف���س��ه ح��ول
نوعية المعلومات التي يجب عر�ضها،
�إذ �إن الباحثين لم يحددوا بعد و�سيلة
ال�ت�خ��اط��ب ال�م�ث�ل��ى م��ع ه ��ذه ال �ن �ظ��ارة،
والتقنية الم�ستخدمة في النظارة تعد
ح��دي�ث��ة وم �ت �ط��ورة ج � � ًّدا ،ف�م��ن خاللها
ت�ستطيع النظارة تحويل ال�صورة الحقيقية �إلى �صورة افترا�ضية على
�شا�شة الحا�سوب ،ويتعرف البرنامج الذي ي�شغل النظارة ،الأ�شياء
التي يراها �أمامه عبر كاميرا �صغيرة ،ثم يمكنه �أن يعر�ض المعلومات
الخا�صة بها� ،أو يتيح الفر�صة للتخاطب معها ،والتقنية الجديدة ت�ؤكد
�أن ما كان يتم التحكم فيه ب�ضغطة على الف�أرة �أو بلم�س ال�شا�شة �أ�صبح
من الما�ضي ،فالم�ستقبل يك�شف عن القدرة على التحكم عبر حركة من
الر�أ�س �أو من العين.

ال يؤثر في الخاليا السليمة

دواء جديد لعالج سرطان الثدي والرئتين
ت��و��ص��ل ف��ري��ق م��ن الباحثين
ال�ف��رن���س�ي�ي��ن المتخ�ص�صين
ف��ي م�ج��ال الأ��ش�ع��ة التداخلية
�إل � ��ى �إن� �ت���اج ن� ��وع ج��دي��د من
الأدوية التي لديها القدرة على
مكافحة ال�سرطان ،وتو�صلوا
�إل ��ى ه ��ذا ال � ��دواء ب�ع��د �إج ��راء
ب �ح��وث ودرا�� �س���ات ل �م��ا ي��زي��د
ع ��ن ث�ل�اث��ة �أع � � ��وام ،وال � ��دواء
ال �ج��دي��د م��ن ال�م�ت��وق��ع طرحه
في الأ� �س��واق قري ًبا ،هو قادر
على م�ساعدة المر�ضى؛ بوقف
انت�شار الخاليا ال�سرطانية في
�أج�سامهم ،والحد من مخاطرها
حتى ال ت�صاب الخاليا الأخرى
المحيطة بها ،وهذه هي �إحدى
ال�م��زاي��ا ال�ك�ب��رى ل�ه��ذا ال��دواء
الجديد ،وهو قدرته على تحجيم الخاليا ال�سرطانية ،وعدم ال�سماح لها
باالنتقال �إلى �سرطنة الخاليا الأخ��رى ،وال��دواء يعمل على ا�ستهداف

الأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة ال�م���ص��اب��ة
ب��ال �� �س��رط��ان دون الإ�� �ض ��رار
بالأوعية ال�سليمة المحيطة بها،
بالإ�ضافة �إل��ى �أن ال��دواء لديه
خ�صائ�ص �أخرى تمكنه من فرز
خاليا تتمو�ضع ف��ي الأن�سجة
ال���س��رط��ان�ي��ة لل�سيطرة عليها
دون �أن تحدث ت�أثي ًرا في باقي
ال�شعيرات ال��دم��وي��ة الدقيقة،
ومما مهد لهذا االكت�شاف �أن
درا��س��ة فرن�سية �سابقة كانت
قد �أك��دت �أن الأوع�ي��ة الدموية
ت �� �ص��اب �أوال ب��ال �� �س��رط��ان ثم
ت�ت�ح��ول لبيئة م�لائ�م��ة لتكاثر
الخاليا ال�سرطانية ،حيث تقوم
بتغذيتها بالبروتينات وال��دم،
وال � ��دواء ال�ج��دي��د يعطي �أم�لا
لمر�ضى ال�سرطان؛ خا�صة �سرطان الثدي والرئتين ،حيث �سي�ساعد على
تخفيف معاناتهم ومنع انت�شاره داخل �أج�سامهم.

سكان دولة يتحدثون

 820لغة

هل ت�صدق �أن هناك دولة يتكلم �سكانها  820لغة ولي�ست لهجة ،ترى ما هذه
الدولة؟ وكيف يتفاهم �أهلها مع وجود هذا العدد ال�ضخم من اللغات؟ وما
�أ�سباب كثرة تلك اللغات ،نحن نتحدث عن دولة تقع في قارة �أوقيانو�سيا
التي تقع بالقرب من �أ�ستراليا ،وت�سمى تلك الدولة "بابا نيو غيني" ويتكلم
�سكانها  820لغة ،وهناك عدة عوامل كانت وراء تعدد لغاتها ،العامل الأول:
�أن المنطقة م�أهولة بال�سكان منذ مدة طويلة تزيد عن � 40ألف �سنة ،وهذا
القدم كان الباعث وراء كثرة ون�شوء لغات متعددة وكثيرة ،بالإ�ضافة �إلى
الطبيعة الجغرافية لتلك الدولة ،فالأنهار والغابات والجبال تق�سمها وتمزقها
لكيانات �صغيرة مما جعل كل قرية ك�أنها دولة منف�صلة تاريخ ًّيا ،فن�ش�أ لكل
مجموعة �صغيرة لغتها الخا�صة بها.
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أكبر ذاكرة فالشية بالعالم

�أطلقت �شركة "كنج�ستون ديجيتال �أوربا" الذاكرة الفال�شية
الأكبر �سعة في العالم ،والتي ت�صل �سعتها �إلى واحد تيرابايت،
و�أطلقت كنج�ستون على تلك الذاكرة الأولى من نوعها في العالم
م�سمى (،)DataTraveler HyperX Predator 3.0
وال��ذاك��رة ي�صل معدل قراءتها �إل��ى  240ميغابايت في الثانية
ومع َّدل الكتابة يبلغ  160ميغابايت في الثانية ،وهذه الإمكانيات
ال �ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا مكنتها ب�سهولة للح�صول ع�ل��ى �شهادة
 SuperSpeed USB 3.0الخا�صة بالذواكر فائقة ال�سرعة.
و�أو�ضحت ال�شركة �أن الذاكرة تتيح تخزين كل البيانات الرقمية
على ذاك ��رة ف�لا���ش واح ��دة محمولة ،وب�م�ق��دور الم�ستخدمين
الو�صول �إلى الملفات والتطبيقات ال�ضخمة وتعديلها �أو نقلها
�إل��ى ال��ذاك��رة بكل �سهولة ،وب�صورة مبا�شرة دون �أي ت�أخير،
نظ ًرا لل�سعة الهائلة وال�سرعة الكبيرة للذاكرة ،بالإ�ضافة �إلى
�أن الذاكرة تتوافق مع الجيل التالي من منفذ  ،USB 3.0وهي
مثالية لال�ستخدام مع الكمبيوترات الحديثة المز َّودة بمنفذ من
هذا النوع .وال��ذاك��رة م��زودة بهيكل معدني مد َّعم بمادة الزنك
يمنح الذاكرة متانة فائقة ويحميها من ال�صدمات.
�سعة وموا�صفات الذاكرة HyperX Predator 3.0 Features
* ال�سعة الق�صوى :توفر الذاكرة �سعة ال ت�ضاهى لتخزين كل
البيانات الرقمية.
* الأداء الأف�ضل :تتمتع الذاكرة ب�سرعة فائقة تختزل الوقت
الالزم لنقل البيانات ال�ضخمة.
* هيكل معدني مط َّعم بمادة الزنك :هيكل �أنيق ذو متانة فائقة
لحماية الذاكرة
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

* �سل�سلة �أنيقة لحمل المفاتيح مرفقة مع الذاكرة الجديدة
* ال�ضمان� :ضمان لمدة � 5أع��وام ،مع دعم تقني مجاني ،مما
ي�ضمن راحة بال الم�ستخدم
* ال�سرعة :مع منفذ  USB 3.0 240ميغابايت في الثانية للقراءة
و  160ميغابايت في الثانية للكتابة ،ومع منفذ USB 2.0 30
ميغابايت في الثانية للقراءة و  30ميغابايت في الثانية للكتابة
* التوافقية الرجعية :تتوافق الذاكرة مع منفذ USB 2.0
* درجة حرارة الت�شغيل :من � 0إلى  60درجة مئوية
* درجة حرارة التخزين� -20 :إلى  85درجة مئوية
* دعم لأح��دث منفذ تو�صيل  USB 3.0مع دعم للمنفذ الأق��دم
USB 2.0

جدول التوافقية
نظام الت�شغيل USB 3.0

USB 2.0

Windows® 8

Yes

Yes

)Windows® 7 (SP1

Yes

Yes

®Windows Vista
)(SP1, SP2

Yes

Yes

)Windows XP (SP3

Yes

Yes

Mac OS X v.10.6.x +

Yes

Yes

Linux v. 2.6.x+

Yes

Yes

اليابانيون يتوصلون لكيفية تكوين األفكار داخل الدماغ
نجح باحثون يابانيون في التوا�صل لإنجاز علمي للمرة الأولي ،ولم ي�سبقهم له �أي من
علماء العالم؛ فقد تمكنوا من ت�سجيل فيلم يظهر ب�شكل مرئي الطريقة التي تت�شكل بها
الأفكار داخل الدماغ  ،وقاموا بعر�ض الفيلم الذي ال تتجاوز مدته �سبع ثوان في الموقع
الإلكتروني ل�صحيفة "كارينت بيولوجي" العلمية الأميركية ،وهو يظهر �صورا لت�ش ُّكل فكرة
في دماغ �سمكة "زيبرا" كرد فعل على ر�ؤية الطعام في الق�سم الم�س�ؤول عن �شعور الجوع
وال�شبع في دماغها ،و�أ�شاد علماء الأحياء بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة �سباقة وهامة من
�أجل فهم الطريقة الذي تعمل بها الدماغ بالكائنات الحية ،واعتمد الباحثون لت�سجيل ن�شاط
الدماغ على مادة م�شعة وكاميرا مراقبة �شديدة الح�سا�سية تظهر �إ�ضاءة الخاليا الع�صبية
في حالة ن�شاطها بعد حقنها بتلك المادة ،وعند ت�ش ُّكل الفكرة ت�ضيء الخاليا الع�صبية التي
تبد�أ فيها وتنتقل �إلى الخاليا الأخرى ،فيظهر انت�شارها في الدماغ على �شكل خط م�ضيء في
الق�سم الم�س�ؤول عن غريزة الطعام في الدماغ نتيجة لر�ؤية ال�سمكة لفري�ستها لحظة �إجراء
هذه التجربة ،وتظهر ال�صور �صغر حجم دماغ �سمكة "زيبرا" ،لكن نجاح هذه التجربة
�سي�ساعد الباحثين على تطبيقها على كائنات �أخرى قد ت�شمل الب�شر م�ستقبال.

قلم

يصحح األخطاء
اإلمالئية والنحوية

ابتكرت �شركة نم�ساوية قل ًما ينبه ال�شخ�ص على وجود �أخطاء كتابية
و�إمالئية ونحوية حتى يت�سنى له ت�صحيح �أخطائه في �أثناء الكتابة،
والقلم ي�ستطيع القيام بذلك بف�ضل تزويده بم�ست�شعرات حركة واهتزاز

تمكنه من التعرف على مجموعة وا�سعة من الحركات الكتابية ،بحيث
يهتز حال اكت�شافه �أخطاء في الكتابة ليتدارك ال�شخ�ص �أي خط�أ �أو �سهو
وقع فيه ويقوم بت�صحيحه ،وال�شركة النم�ساوية التي ابتكرت هذا القلم
تُدعى " "Lernstiftومقرها مدينة "�سالزبورج" ،والقلم يحمل ا�سم
ال�شركة ،ويقوم القلم بوظيفتين :الأول��ى :قدرته على اكت�شاف �أخطاء
في �شكل ودرج��ة و�ضوح خط اليد ،حيث يخبر ال�شخ�ص عما �إذا كان
�شكل الحرف المكتوب مائلاً �أو غير وا�ضح ،وغيره من الأخطاء ال�شكلية
المحتمل الوقوع فيها في �أثناء الكتابة ،والثانية :قدرته على ر�صد
الأخطاء الإمالئية والنحوية.
و ُيعد هذا القلم ُمعل ًما افترا�ض ًيا للتالميذ ليتداركوا من خالله �أخطاءهم
في �أثناء �أداء واجباتهم الدرا�سية ،و�أداة تعليمية فريدة وفعالة لتعليم
الأطفال الكتابة بخط اليد بطريقة وا�ضحة و�سليمة ،كما �أنه �أداة مفيدة
بالن�سبة للطالب والمعلمين والدار�سين وغيرهم.
ويعكف مطورو �شركة " "Lernstiftعلى �إنتاج �إ� �ص��دارات �أخ��رى
م��ن ه ��ذا ال�ق�ل��م التعليمي ال �ف��وري ف��ي الم�ستقبل ال �ق��ري��ب ،تتمتع
بت�ضمينها تقنيات ال�سلكية حديثة ،حتى يت�سنى للم�ستخدم �إمكانية
ات�صاله بالأجهزة النقالة؛ كالهواتف الذكية والحوا�سيب اللوحية،
ونقل البيانات المخزنة بالقلم من كلمات ورم��وز ،وتخزينها رقم ًّيا
عبر االت�صال الال�سلكي ب�أجهزة الكمبيوترات ال�شخ�صية ،وغيرها من
الأجهزة المحمولة الأخرى ،ومن المقرر تد�شين من�صة مفتوحة لتطوير
تطبيقات وبرمجيات تتواءم مع قلم الت�صحيح الذاتي.
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األولى هونج كونج والصين 123

أفضل  10دول في سرعات اإلنترنت بالعالم
ك�شف تقرير �أعدته �شركة «�آكامي تكنولوجيز» الأمريكية
لإح �� �ص��اءات ال �� �س��وق ،ب���ش��أن ��س��رع��ة الإن �ت��رن��ت في
جميع دول ال�ع��ال��م ،ال ��ذي ي�ق��وم بترتيب ال��دول
ح�سب متو�سط �سرعة الإن�ت��رن��ت ال�ت��ي يتمتع
بها الم�ستخدم ،عن �أن «هونج كونج» لديها
�أف�ضل �سرعة للإنترنت في العالم ،بح�سب
�شبكة «بلومبرج» االقت�صادية ،حيث يتمتع
الإن� �ت ��رن ��ت ف ��ي «ه ��ون ��ج ك ��ون ��ج» ب��ال���س��رع��ة
الكبيرة ،وي�صل متو�سط ال�سرعة �إلى 54.1
ميجابت في الثانية ،وال تفر�ض ال�صين في هذه
المنطقة �أي نوع من �أنواع الرقابة ،على خالف
ما يجري في المناطق الأخ��رى من ال�صين التي
تحتل المرتبة رقم  ،123وجاءت كوريا الجنوبية في
الترتيب الثاني� ،إذ ي�صل متو�سط �سرعة الإنترنت فائق
ال�سرعة �إلى  48.8ميجابت في الثانية ،وحلت اليابان في
الترتيب الثالث ،وي�صل متو�سط �سرعة الإنترنت فيها �إلى
 42.2ميجابت في الثانية ،وبالرغم من �أن (التفيا) لي�ست
من �ضمن الدول المتقدمة تقنيا� ،إال �أنها احتلت الترتيب
الرابع ،ويبلغ متو�سط �سرعة «البرودباند» بها 37.5
ميجابت في الثانية.
وج��اءت رومانيا ف��ي المركز الخام�س؛ بمتو�سط
�سرعة ي�صل �إلى  37.4ميجابت في الثانية ،وكان
الترتيب ال�ساد�س من ن�صيب بلجيكا؛ بمتو�سط
�سرعة  32.7ميجابت في الثانية ،وهو ما يعني �أن
�أكبر الأفالم المتوافرة على الإنترنت لن تحتاج �إلى
�أكثر من  5دقائق لتنزيلها على جهاز الكمبيوتر.
والمركز ال�سابع كان من ن�صيب �سوي�سرا؛ بمتو�سط
�سرعة ت�صل �إل��ى  32.4ميجابت في الثانية ،وبهذه ال�سرعة
تتفوق على العديد من المراكز المالية حول العالم ،و�أهمها الواليات
المتحدة التي يبلغ متو�سط �سرعة «البرودباند» فيها  29.6ميجابت في الثانية.
�أما بلغاريا فقد حلت فى الترتيب الثامن؛ بمتو�سط �سرعة  32.1ميجابت في الثانية،
وحلت �سنغافورة في المركز العا�شر؛ بمتو�سط �سرعة  30.7ميجابت في الثانية ،وهي تقريبا
�ضعف متو�سط ال�سرعة العالمية البالغة  15.9ميجابت في الثانية.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

Tax Counseling
The Japanese tax administration views
every tax official as a tax counselor. The
objective of tax counseling is to assist
taxpayers in matters related to tax and
encourage the voluntary submission of
accurate tax returns and payment of taxes.
Generally, tax counseling offices provide
advice on the interpretation and application
of tax laws, procedures for filing returns and
applications, etc. In Japan, tax counseling
through a formal tax counsel office was first
introduced in 1970. Telephone consultation
service started in 1965 followed by Tax
ANSWER (Automatic answer Network
System for Electrical Request) system in
1987, which has the capability to answer
using telephone messages, and has now
expanded to include the internet.

Guidance and Examination
In order to enhance taxpayer compliance
so that they voluntarily file tax returns
and pay taxes appropriately, the tax
administration provides individuals and
groups with guidance on how to improve
bookkeeping standards and tax returns.
The guidance includes assistance to
firms who are launching new business,
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as well as explanatory sessions that are
held when laws are amended. The tax
administration is assisted by various
private cooperative organizations, such as
Blue Returns Associations, Corporation
Associations, and Indirect Tax Association.
These organizations play important role in
enhancing tax compliance because they are
closer to taxpayers, so guidance through
such organizations promotes effective
dissemination of information among
members. Since the self-assessment system
is widely used and taxpayers determine
tax liability, the tax audit process plays an
important role in securing proper voluntary
compliance and payment from taxpayers. In
Japan, when it comes to tax audits, emphasis
is placed on those taxpayers who are
suspected of not reporting large amounts of
taxable income.
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main reason for the high tax compliance
in Japan is because of the efforts made by
the Japanese National Tax Administration
(NTA). The SAS which was introduced
in 1947 plays an important role, since the
onus to calculate, report and pay the tax
liability is on the taxpayer. The measures
undertaken by the NTA in order to promote
the principles of voluntary compliance are:
- Public Relations;
- Tax Education;
- Tax Consultation; and
- Guidance and Examinations.
These are known as four pillars of tax
compliance in Japan.

Public Relations
The purpose of public relations is to build
a tax conscious environment not only
among taxpayers but also among the public
including latent taxpayers, and can be
categorized as the need to:
- enhance tax compliance;
- enhance public knowledge of taxation;
- improve mutual understanding and trust
between taxpayers and tax authorities and
- obtain the understanding and cooperation
from mass media for tax administration.
Public relation activities are handled
cooperatively by the NTA, the Regional
Taxation Bureaus and tax offices. Many of
these activities are carried out through the
media including regular television and radio
programs/spots that provide current tax

information, answering questions called-in
by viewers, and reminding the public of tax
deadlines, etc. The print media and internet
are also widely used. Other than the media, the
authorities also conduct an annual ‘Know-YourTaxes Week’, during which the tax authorities
set-up booths, etc. in public areas in order to
meet people and provide tax information or
answer any questions that they may have.

Tax Education
Tax education is a part of public relation
activities, which can play important role in
creating tax awareness. The target audience
is primarily students, who are recognized as
future taxpayers. As the next generation of
taxpayers, the students are provided with
an understanding of the significance and
role of taxes in financing the government
budget and also of their duty as citizens to
file accurate returns and pay taxes.
In order to coordinate tax education, the
NTA has formed a body called the ‘Council
for Promotion of Tax Education’ in each
major city. This Council consists of the
NTA, local tax authorities, and educational
organizations. The following are some of
the steps taken:
- issuing supplementary textbooks for the
purpose of tax education;
- conducting classes on taxes;
- sponsoring High School essay contests on
tax topics; and
- conducting seminars on Public Finance
and Economy.
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of an efficient tax administration is to foster
voluntary tax compliance using all possible
methods including penalties. Penalizing
tax evaders or going after delinquent
taxpayers are not in themselves the
object of tax administration, although
it would serve to encourage voluntary
compliance if the taxpayers believe that
the tax administration can effectively detect
and punish noncompliance.

4.1.1. Basic administrative concepts
followed in Japan

tremendously to the efficiency of the
Japanese SAS.
The Japanese tax authorities have also actively
utilized the penalty provisions available to
them to pursue delinquent taxpayers.

4. TAX COMPLIANCE AND THE SAS
Tax compliance can be defined as the
degree to which a taxpayer complies (or
fails to comply) with the tax rules of his
country. It is widely accepted that the goal

ALZAKAH W
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The SAS in Japan is sustained by the
cooperation of taxpayers that keep accurate
books and file correct returns. The general
policy of the tax administration is to ensure
appropriate tax filing and payment with the
taxpayers’ cooperation. In order to ensure
cooperation from the taxpayers, there is a
need for the tax administration to ensure fair
taxation at all times and to accurately detect
those who file incorrect returns. In this sense,
the examinations or tax audits constitute
an essential part of the administration. The
examination of tax returns is largely focused
on taxpayers who are suspected to be evading
substantial amounts of tax. The other means of
increasing the level of taxpayer’s cooperation
is the use of the blue return system (granting
certain benefits to those who meet specific
requirements set by the Japanese NTA),
to stabilize and enhance bookkeeping
practices, etc. To attain this goal, every
possible opportunity is taken to disseminate
information regarding the system, including
bookkeeping practices. Moreover education
in bookkeeping procedures is provided with
the cooperation of private organizations.

4.1.2. Measures taken by
Japan to enhance tax compliance
The level of tax compliance in Japan is very
high, and in recent years, the corporate tax
compliance has been more than 90%. The

Quarterly Periodical by Department of Zakat & Income Tax

examiner, who allocates the assignments,
and supervises the work to ensure quality,
accuracy and prevent possible abuses.
In addition, delinquent taxpayers who are
identified by the computerized processing
system are subject to a range of penalties.

3.3.1. The advantages
of the information systems in Japan
The Japanese information systems (KSK
system) has the following advantages:
- it allows the comprehensive management
of taxpayer information that goes beyond
individual regions and taxation categories.
This makes it easier to utilize information
gathered at different offices and in other
types of activities, while accumulation and
management of necessary information,
including that from past years, enables
highly diverse analysis of information;
- it helps to link administrative tasks such
as the entry of tax return and payment
data, and being able to link the system
to the process of selecting targets for
examination allows the information entered
for one administrative task to be utilized
for other tasks. This inevitably improves

efficiency and effectiveness in conducting
examinations.
- the system enables various types of
statistical information to be obtained
promptly in the course of administrative
management, eliminates the collection and
reporting steps, and enables wide-ranging
analysis and examination of administrative
procedures; and
- it helps to improve various taxpayer
services, including being able to issue
certificates of tax payment more quickly.
It is assumed that to design and manage
information on an individual taxpayer
basis, maintaining confidentiality will be
an important consideration for success.

3.4. Analysis of SAS in Japan
The Japanese SAS has utilized the right
objective of taxpayer compliance, i.e. to
raise appropriate tax filing and payment
through taxpayer co-operation. In order to
raise voluntary compliance, the Japanese
ensured that there were sufficient
taxpayer information/services and proper
enforcement activities.
The automatic data processing and KSK
system used by Japan has contributed
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this system. An appropriate withholding
tax system was introduced, together
with necessary provisions to encourage
proper bookkeeping and discourage tax
delinquency.
In order to enhance tax compliance, the
Japanese tax administration provides its
taxpayers with various services such as
guidance, education, consultations, etc. The
tax return forms are sent free of cost during
the filing time, and the taxpayer’s details
are pre-printed on the forms in order to
encourage timely and accurate filing. Public
relation activities are carried out using the
media, and tax education is also provided to

This computerized income tax processing
system is designed to process virtually all
aspects related to assessment and collection,
other than work related to the actual tax audit.
Under the KSK system, data is uploaded into
the system which then verifies and tabulates
the income electronically before forwarding
the results to the related tax offices. On the
basis of this information and other relevant
factors, deficient returns are selected and
classified into two categories: (i) cases
that can be cleared without requiring a tax
official to visit the taxpayer’s premises, and
(ii) cases which require tax officials to visit
the taxpayer’s premise.

School-children. Taxpayers are also able
to obtain consultation services via the
telephone, facsimile, etc. The Japanese tax
return has also been designed so that it can be
used in an electronic format, and to contain
the minimum information required to
enable verification of the taxpayer’s income.
Automatic data processing system and a
national tax comprehensive management
known as Kokuzei Sougou Kanri (KSK)
systems were introduced for computerized
processing, selection of returns for
examinations and revenue managements.

The Japanese SAS is also backed by
strong and disciplined examiners (i.e. tax
audit teams) that review selected cases.
The subject of examination is classified
into three categories for income taxation:
(i) General examination, which only
requires basic details to be examined, (ii)
Special examination, which is in respect
of cases where the business procedure is
complicated, tax evasion is suspected, etc.,
and (iii) Point examination, which is in
respect of a field examination of specific
items. The examiners are overseen by a chief
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T

he growing concern of tax administrations throughout the world is on how to
simplify the tax assessment system to encourage voluntary compliance, and many
countries have adopted the self-assessment system (hereinafter known as ‘SAS’) as a
solution. Thus the recent trend in developing countries sees a shift from the traditional
assessment system to a SAS. This article discusses the inevitable issue of tax compliance
as a major concern of many developing countries.
Japan adopted the SAS in 1947 and after more than six decades, the system is firmly
established as part of the tax regime. A developing country, if it wants to improve
its own SAS, it would be wise to study the public relation activities undertaken by
the Japanese tax authorities in relation to the Japanese SAS. The Japanese use of tax
counseling is also a crucial element that could be adopted in developing countries.
This article analyses the crucial measures to be taken for better tax administration in
a developing country and has found that the adoption of an entire self-assessment
would be a timely endeavor for improved tax compliance.

3. SELF-ASSESSMENT SYSTEM
3.1. The SAS: What is it?
In a SAS, a taxpayer is required to assess
his tax liability using a tax return form
in which he declares his gross income,
allowable deductions, etc. This tax return
must then be filed with the tax authority
together with a payment for the tax liability
computed in said return. The basic feature
of a SAS is that it is the taxpayer rather
than the tax authority that is responsible
for the assessment of tax liability. A SAS
has distinct merits compared to a traditional
assessment system. The chief merits are: (i)
SAS is more cost effective as it only selects
exceptional cases for further scrutiny, (ii)
SAS eliminates the administrative nature
of assessment work, (iii) SAS encourages
an early and timely collection of taxes, and,
(iv) SAS reduces corruption by reducing
contacts with taxpayer.
For a SAS to be effectively implemented
there are certain critical factors that need to
be considered: (i) the process of deciding
which tax returns should be audited is
crucial. Taxpayers, who know that they

may not be selected for an audit, would
be motivated to cheat. A deficient process
will also reduce compliance, (ii) Under
SAS, non-compliance should be dealt with
justly and swiftly to encourage the majority
of taxpayers to comply. In order to detect
fraud or non-compliance, taxpayer data is
important and this requires a certain level of
computerization. In its absence, it would be
extremely difficult to maintain compliance
in a SAS, (iii) the educational level of
taxpayers is crucial in determining whether
the SAS will work effectively. There must
also be an observance of proper accounting
standard of business. For small traders,
this means that must be a minimum level
of record keeping. In the absence of proper
accounting standards or record keeping, a
taxpayer would not be able to declare his
income accurately or enable the tax authority
to conduct an accurate audit.

3.3. SAS in Japan
The present SAS in Japan is a success story
of the tax administration, and is the result
of their half-century experiment. The
tax administration took both legislative
and administrative measures to support
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Editorial

Less Burden on Taxpayers
More Compliance by Them

More than half of the population of many countries are taxpayers. In order to
deal with this huge number of taxpayers under the constrains of resources, tax

administrations rely heavily on voluntary compliance by taxpayers. A system
of voluntary compliance depends on taxpayers to report their income freely and
voluntarily, calculate their tax liability correctly, and file their tax returns on
time according to the country's relevant tax law. The final objective of any tax
administration is to improve the voluntary compliance by its taxpayers.
Saudi Arabia has gone long way to lessen the burden on taxpayers. It has enacted a
modern and relatively simple income tax law that spells out clearly the rights and
duties of taxpayers and tax administration. It has reorganized its tax administration
to better meet the needs of taxpayers under the voluntary compliance principle and
self-assessment method. It has provided its tax administration with all means to
improve and modernize its operations in order to provide the best services possible
to taxpayers to enable them to voluntarily comply with zakat and tax provisions. It
is a proved fact that the less burden on taxpayers the more compliance by them.
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