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الثقافة القانونية
ت�ضع كل المجتمعات �أنظمة وقوانين لحفظ كافة حقوق الأفراد والم�ؤ�س�سات وحمايتها من التعر�ض لالنتهاك
�سواء كان عن جهل �أو �سوء ق�صد .ولذلك من الأهمية بمكان ن�شر الثقافة القانونية بين �أفراد المجتمع لمنع
وقوع المخالفات القانونية قدر الم�ستطاع  ،لأن في وقوعها �ضياع للواجبات والحقوق والم�صالح.
وانطالق ًا من هذه القناعة ف�إن م�صلحة الزكاة والدخل تحر�ص على ن�شر الثقافة القانونية بين المكلفين من
خالل توعيتهم بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بجباية الزكاة وال�ضريبة .وفي �سبيل ذلك
تعمد الم�صلحة �إلى ن�شر الأنظمة واللوائح في مختلف و�سائلها الإعالمية كالبوابة الإليكترونية والكتيبات
ككتاب الأ�سئلة الأكثر �شيوع ًا ون�شرة الزكاة والدخل والمكاتبات المبا�شرة مع المكلفين وممثليهم.
وقد يالحظ القارئ الكريم � ّأن الأعداد ال�سابقة لن�شرة الزكاة والدخل ت�ضمنت قرارات �أ�صدرتها اللجان
الزكوية ال�ضريبية االبتدائية واال�ستئنافية وهي لجان م�ستقلة �شبه ق�ضائية ّ � ،إن ن�شر مثل هذه القرارات
ي�ساهم �إيجاب ًا في زيادة الثقافة القانونية بين المكلفين وممثليهم والقراء ب�شك ٍل عام.
وفي هذا العدد نن�شر لقرائنا الأعزاء الطرق النظامية لالعترا�ض على الزكاة �أو ال�ضريبة واال�ستئناف على
القرارات االبتدائية والتظلم على القرارات اال�ستئنافية التي ت�صدرها اللجان الزكوية ال�ضريبية �أمام ديوان
المظالم ،وذلك لم�ساعدة المكلفين على معرفة �إجراءات التقا�ضي في الم�صلحة .
و�أخير ًا ن�ؤكد على �أن لكل مكلف حقوق وعليه واجبات ال يمكن ا�ستيعابها وفهمها �إلاّ من خالل التثقيف
القانوني الم�ستمر والمتفاعل مع كل ما ي�ستجد من قوانين تتعلق بجباية الزكاة وال�ضريبة.
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البيعة..

سنوات النماء واالستقرار
خادم الحرمين الشريفين قاد المملكة لتحقيق نهضة
�ل م��ن ال��م��ج��االت الصحية
شاملة وم��س��ت��دام��ة ف��ي ك� ٍّ
والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
منذ ثماني �سنوات تولى خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل
ابن عبد العزيز �آل �سعود مقاليد الحكم في عام 1426هـ  ،و�شهدت
المملكة طوال تلك ال�سنوات العديد والعديد من الإنجازات في �شتى
المجاالت ،ر�صدت م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات تلك
الإنجازات الكبرى خالل تقرير لها ت�صدره زيادة الناتج المحلي
وزي ��ادة حجم ال���ص��ادرات وتح�سن م�ي��زان المدفوعات والتو�سع
في الم�شروعات التي تخدم مواطني ومقيمي المملكة  ،مما مكن
االقت�صاد الوطني م��ن ت�سجيل ن�سبة نمو فاقت م�ع��دالت ال��دول
الكبرى خالل الفترة من عام  2005وحتى 2012م.
لقد قاد خاد ُم الحرمين ال�شريفين المملكة بر�ؤيته الم�ستنيرة وفق ًا
لخطط مدرو�سة ؛ لتحقيق نه�ضة �شاملة وم�ستدامة في ك� ٍّل من
المجاالت ال�صحية والتعليمية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
بالإ�ضافة �إلى ما قامت به المملكة من دو ٍر فاع ٍل في خدمة الإ�سالم
والم�سلمين وق�ضاياهم ون�صرتهم ،و�إ�شاعة ثقافة الحوار والت�سامح
وتطوير ال�سيا�سة الخارجية ،والرفع من دور المملكة في االقت�صاد
العالمي .
بن�صيب كبي ٍر من اهتمامات
وقد حظي قطاع الإح�صاء والمعلومات
ٍ
خادم الحرمين ال�شريفين  -حفظه اهلل  -لإيمانه ب�ضرورة اعتماد
�صنع القرار  ،ور�سم ال�سيا�سات وت�صميم البرامج والم�شاريع،
ور��ص��د التقدم وتقييم الأداء على بيانات ومعلومات �إح�صائية
تت�س ُم بال�شمولية والآن �ي��ة والموثوقية  .وم�صلحة الإح���ص��اءات
العامة والمعلومات بو�صفها الجهاز المركزي للإح�صاء والمنظم
للقطاع في المملكة تقوم ب�إجراء التعدادات والأبحاث والدرا�سات
الإح�صائية الميدانية في مختلف المجاالت ال�سكانية واالجتماعية
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واالقت�صادية والبيئية وغيرها ،والتي من خاللها يمكن قيا�س الواقع
الحقيقي لتلك المجاالت  ،وتن�شر على هذا الأ�سا�س بيانات ومعلومات
�إح�صائية ذات ج��ودة عالية وفق ًا للأ�ساليب والت�صنيفات والنظم
والمعايير المعتمدة دولي ًا.
ووفق ًا لتقرير م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات ف�إن المملكة
نجحت خالل العهد الزاهر لخادم الحرمين ال�شريفين من تحقيق
تو�سع ملحوظٍ لالقت�صاد ال�سعودي والتحكم في الت�ضخم المالي
ٍ
وتح�سين مركز المملكة في التبادل التجاري مع دول العالم ،فيما
حقق االقت�صاد ال�سعودي تو�سع ًا م�ضطرد ًا منذ 2005م ،وفاق معدل
نموه م�ستويات كثير من دول مجموعة الع�شرين .والأداء االقت�صادي
لدول العالم يقا�س من خالل عدد من الم�ؤ�شرات من �أهمها الناتج
المحلي الإجمالي ، GDPوذل��ك لأن��ه يمثل القيمة ال�سوقية لجميع
ال�سلع وال�خ��دم��ات النهائية المنتجة ف��ي بلد م��ا ف��ي ف�ت��رة معينة
م��ن ال��زم��ن  ،ويمثل القيمة الم�ضافة التي ت�سفر عنها الأن�شطة
الإنتاجية التي تقوم بها جميع الوحدات الم�ؤ�س�سية في االقت�صاد.
وبف�ضل اهلل عز وجل ثم بف�ضل ال�سيا�سات االقت�صادية اال�ستباقية التي
نفذتها حكومة خادم الحرمين ال�شريفين �أظهرت البيانات الحديثة
�أنَّ االقت�صا َد ال�سعودي يتو�سع ب�شكل م�ضطرد  ،حيث ارتفع الناتج
المحلي الإجمالي من  1231مليار ريال �سعودي في عام 2005م �إلى
 1949مليار ري��ال في عام 2008م  ،ثم انخف�ض إ�ل��ى  1609مليار
ريال في عام 2009م نتيجة للأزمة المالية واالقت�صادية العالمية ؛
لي�شهد انتعا�ش ًا �سريع ًا بلغ  2727مليار ريال في عام 2012م ،فيما
�شهد ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي �أدا ًء مماث ًال وارتفع
من � 53ألف ريال في عام 2005م �إلى� 93ألف ريال في عام 2012م.
ونتيج ًة لهذه التطورات المتميزة حل االقت�صاد ال�سعودي المرتبة19

حقق االقتصاد السعودي توسعًا مضطردًا منذ 2005م فاق معدل نموه مستويات
دول مجموعة العشرين.
على الم�ستوى العالمي في عام 2012م بعد �أن كان في المرتبة  22في
عام 2005م  ،وفي ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي احتلت
المملكة المرتبة  30في عام 2012م بعد �أن كانت في المرتبة  39في
عام 2005م  ،وتميزت ب�أنها البلد العربي الوحيد وع�ضو
�أوبك الوحيد الذي ينتمي �إلى مجموعة الع�شرين G20
التي تمثل �أكبر اقت�صاديات العالم.
وال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي �شهد �أدا ًء م�ت�م�ي��ز ًا خ�لال
الفترة م��ا بين 2012-2005م ،و�سجل الناتج
ال�م�ح�ل��ي الإج �م��ال��ي ب��الأ� �س �ع��ار الحقيقية ن�م��و ًا
ب �م �ع��دل  ،%6.5وك� ��ان الأداء �أع �ل��ى ب�ك�ث�ي� ٍر من
�أداء االق�ت���ص��اد ال�ع��ال�م��ي بن�سبة  %3.7ودول
مجموعة الع�شرين  %3.5وم�ج�م��وع��ة ال�سبع
�أي االق�ت���ص��ادي��ات المتقدمة ال�ك�ب��رى .%1.1
ففي عام 2009م عندما تقل�ص الناتج المحلي
الإجمالي العالمي بن�سبة  %0.6-كان االقت�صاد
ال�سعودي �ضمن عدد قليل من اقت�صاديات
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ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة من  677مليار ريال
في 2005م إلى  1485مليار ريال في 2012م.
دول مجموعة الع�شرين التي حققت نمو ًا �إيجابي ًا بلغ ،%1.8
وفي ال�سنوات التالية كان من بين االقت�صاديات الأكثر نمو ًا في
المجموعة نف�سها  ،وفي عام 2012م حقق االقت�صاد ال�سعودي
ثاني �أكبر معدل نمو في المجموعة بن�سبة  %6.8بعد ال�صين
 ,%7.8ونجحت المملكة في ال�سيطرة على الت�ضخم المالي على
الرغم من ال�ضغوط الناتجة عن الطفرة التي يعي�شها االقت�صاد
المحلي وعن ارتفاع الأ�سعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة.
وت�ق��وم م�صلحة الإح �� �ص��اءات ال�ع��ام��ة والمعلومات ب�صفتها
الم�صدر الر�سمي الوحيد لبيانات الت�ضخم المالي بقيا�س هذا
الم�ؤ�شر بنا ًء على الرقم القيا�سي لتكلفة المعي�شة الذي يع ُّد �أهم
و�سيلة �إح�صائية لقيا�س التغيرات في �أ�سعار ال�سلع والخدمات
المدفوعة من قبل الم�ستهلك بين فترة و�أخرى  ،وي�ستخدم الرقم
القيا�سي على نطاق وا�سع في التحاليل االقت�صادية والإح�صائية
الخا�صة بتحركات الأ�سعار والتنب�ؤات الم�ستقبلية ،كما ي�ستخدم
�أي�ض ًا كمقيا�س للتغيرات في القوة ال�شرائية للعملة .ونفذت
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الم�صلحة م��ؤخ��ر ًا برنامج ًا طموح ًا لتطوير الرقم القيا�سي
لتكلفة المعي�شة ت َّم خالله تغيير �سنة الأ�سا�س من 1999م �إلى
2007م ،وتو�سيع �سلة ال�سلع والخدمات لت�شمل �أكبر عدد ممكن
من البنود التي يقوم الم�ستهلك بالإنفاق عليها لأغرا�ض معي�شية
وزيادة عدد نقاط البيع التي تجمع منها الأ�سعار.
والبيانات الحديثة الناتجة ع��ن الر�صد الم�ستمر للم�صلحة
تو�ضح �أنَّ تكلف َة المعي�شة في المملكة بلغت معدل ت�ضخمها
المالي �أقل من  %2من عام 2005م �إلى 2007م ،فيما ارتفعت
في الفترة ما بين 2007م و2008م ن�سب ُة الت�ضخم ب�شك ٍل كبي ٍر
في جميع �أنحاء العالم نظر ًا للزيادات غير الم�سبوقة في �أ�سعار
المواد الغذائية والطاقة ،ونتيج ًة لذلك ارتفع معدل الت�ضخم
في المملكة ب�شك ٍل حا ٍد �إلى  %5في عام 2007م و�إلى %6.1في
عام 2008م ،ومع انخفا�ض �أ�سعار كل من الطاقة والغذاء في
عام 2009م ونتيج ًة لل�سيا�سات االقت�صادية الحكيمة المتبعة
لتخفيف �آث��ار الأزم��ة على االقت�صاد ال�سعودي تراجع معدل

االقتصاد السعودي تقدم إلى المرتبة 19على المستوى
العالمي في عام 2012م بعد أن كان في المرتبة  22في
عام 2005م.
الت�ضخم ال�سنوي �إل��ى �أن و�صل إ�ل��ى  %2.9في عام 2012م.
و�شهدت الأ�سعار في المملكة ارتفاع ًا بين عامي 2004م و2012م،
لكن االرتفاع كان �أقل بكثير من المتو�سط بالن�سبة للدول النامية
و�أقل من المتو�سط العالمي ومتو�سط دول مجل�س التعاون لدول
بو�ضوح �إلى �أنَّ الطفر َة التي
الخليج العربية الأمر الذي ي�شير
ٍ
يعي�شها االقت�صاد ال�سعودي لم يوازها ارتفاع مماثل في م�ستوى
الأ�سعار  ،وهو ما ي�ؤكد نجاح ال�سيا�سات المتبعة التي ح َّدت
من م�ستويات الت�ضخم المتوقعة ع��اد ًة في مثل هذه الحاالت.
�شهد االقت�صاد ال�سعودي ف��ي الفترة م��ن ع��ام 2005م �إل��ى
2012م تنوع ًا م�ستمر ًا  ،ونمت م�ساهمة القطاع الخا�ص في
ال�ن��ات��ج المحلي الإج�م��ال��ي فيما زادت قيمة ال �� �ص��ادرات غير
البترولية  ،ون�سبة ال�صادرات �إل��ى ال��واردات في تزايد الأمر
ال��ذي انعك�س على الميزان التجاري للمملكة في تلك الفترة.
وتحقيق م�ستويات عالية م��ن التنوع االق�ت���ص��ادي �أح��د أ�ه��م
�أهداف ال�سيا�سات التنموية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين

ال�شريفين  ،وذل��ك لأهمية تنويع م�صادر النمو االقت�صادي
لتفادي الآث ��ار ال�سلبية التي ق��د ت�سفر عنها بع�ض التغيرات
الخارجية المفاجئة كانخفا�ض ملحوظ في �أ�سعار النفط مث ًال.
و�أه��م م� ؤ���ش��رات التنوع االقت�صادي التي تر�صدها م�صلحة
الإح���ص��اءات العامة والمعلومات با�ستمرار �إ�سهام القطاع
الخا�ص في الناتج المحلي الإجمالي ون�سبة ال�صادرات غير
البترولية إ�ل��ى ال��واردات .والقطاع الخا�ص �ساهم في الناتج
المحلي الإجمالي ب�شك ٍل ملحوظ خ�لال عهد خ��ادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل –
حيث ارتفعت �إ�سهاماته من  %47.7في عام 2005م �إلى %58.2
في ع��ام 2012م  ،وه��و ما يع ُّد إ�ن�ج��از ًا متميز ًا نظر ًا للتو�سع
الم�ضطرد الذي �شهده االقت�صاد ال�سعودي خالل العهد الميمون.
و�أظهرت البيانات التي ر�صدتها الم�صلح ُة ارتفاع ال�صادرات
غير البترولية والتجارة الخارجية ب�شك ٍل عا ٍم  ،فقد زادت قيمة
ال�صادرات ال�سلعية للمملكة من  677مليار ري��ال في 2005م
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ُ
تعيش ظاهرة تعرف «بالنافذة
المملكة
الديموغرافية».
�إل��ى  1485مليار ري��ال ف��ي 2012م ب��زي��ادة ت�ج��اوزت �ضعف ما
كانت عليه .وتنامت قيمة ال�صادرات غير البترولية حيث ارتفعت
من  71مليار ري��ال في عام 2005م إ�ل��ى  183مليار ري��ال في عام
2012م  ،وه��و م��ا يعني �أن�ه��ا ت�ضاعفت أ�ك�ث��ر م��ن م��رة ون�صف
خالل الفترة نتيجة لل�سيا�سات التجارية الحكيمة لحكومة خادم
الحرمين ال�شريفين حفظه اهلل .ور�صد ع��دد ًا من الم�ؤ�شرات في
ن�سبة ال�صادرات غير البترولية �إلى الواردات التي �شهدت تح�سن ًا
وارتفعت من نحو %32في عام 2005م �إلى �أكثر من  %34في عام
2012م  ،وذلك على الرغم من �أنَّ المملكة ُ
تعي�ش نه�ضة عمرانية
وم�شاريع �ضخمة ت�ستوجب ا�ستيراد مواد وتجهيزات �أ�سا�سية.
�إنَّ المجتمع ال�سعودي يعي�ش ظاهرة تعرف بالنافذة الديموغرافية
التي تفتح �آف��اق � ًا وا��س�ع� ًة لت�سريع النمو االقت�صادي وتح�سين
م�ستوى المعي�شة لل�سكان  ،وهي ظاهرة �سكانية تحدث عندما ينتقل
المجتمع من نمط �إنجاب و�إعالة الأطفال ب�شك ٍل مرتفع �إلى مرحلة
تتميز باالنخفا�ض في معدالت الإنجاب وفي ن�سبة فئة الأطفال �أقل
من � 15سنة بالمقارنة مع �إجمالي ال�سكان ،مقابل ارتفاع في ن�سبة
فئة ال�سكان في �سن العمل  64 - 15عام ًا وبقاء ن�سبة الفئة العمرية
في الأعمار المت�أخرة � 65سنة ف�أكثر منخف�ضة.
وال��دول تقوم باال�ستفادة م��ن الو�صول �إل��ى التركيبة ال�سكانية
فيها إ�ل ��ى م�ستوى ال�ن��اف��ذة ال��دي�م��وغ��راف�ي��ة وال �ت��ي تتيح فر�صة
إ�ح��داث معدل نمو اقت�صادي مرتفع وتح�سين م�ستوى المعي�شة
ل��دى ال���س�ك��ان ن�ت�ي�ج� ًة الن�خ�ف��ا���ض ن�سبة ا إلع��ال��ة وزي� ��ادة فر�ص
االدخ��ار واال�ستثمار ل��دى الفئات في �سن العمل وه��و ما يحدث

بف�ضل التخطيط ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه ال�ف��ر��ص��ة ب�ت��أه�ي��ل ال�ق��وى
العاملة وتمكينها وتوجيه طاقاتها ف��ي مجال العمل التنموي.
وحكومة خادم الحرمين ال�شريفين لم تغفل ا�ستثمار هذه الظاهرة
الإيجابية بل رك��زت جهودها على تنمية ال�م��وارد الب�شرية حيث
ارتفع عدد الجامعات من � 8إلى  32خالل العهد الزاهر والتو�سع
ف��ي افتتاح العديد م��ن الكليات والمعاهد التقنية وكليات تعليم
البنات واالبتعاث للخارج �ضمن برنامج خادم الحرمين ال�شريفين،
فيما خ�ص�صت الحكومة الر�شيدة لقطاع التعليم وال�ت��دري��ب ما
ي�ق��ارب رب��ع الم�صروفات  %23.9ف��ي ميزانيتها لعام 2013م.
وتم التوقف عند هذه الظاهرة بالن�سبة لل�سكان ال�سعوديين ف�سنجد
�أنه خالل ال�سنوات الأخيرة بد�أت الزيادة ال�سكانية ت�شق طريقها
ل�صالح الفئات العمرية في �سن العمل ،بينما بد�أت تنخف�ض ن�سبة
عدد الأطفال �أقل من  15عام ًا انخف�ضت من  %38.7في عام 2004م
�إلى  %34.8في عام 2013م ،مقابل ارتفاع في ن�سبة الفئة العمرية
64 -15عام ًا من حوالي � %57.8إلى  ،%61.6مع ارتفاع ن�سبي
طفيف في الفئة العمرية ( 65عام ًا ف�أكثر) من  %3.5إ�ل��ى.%3.6
�إن الم�ؤ�شرات الديموغرافية لل�سكان ال�سعوديين �شهدت تح�سن ًا
خالل العهد الميمون وانخف�ض معدل الوفيات من  %4.3في عام
2004م �إلى  %4في عام 2013م فيما انخف�ض معدل وفيات الأطفال
الر�ضع دون الخام�سة من  %21.7في عام � 2004إلى  %17.5في
عام 2013م  ،م�شير ًا �إلى �أنَّ “توقع الحياة عند الميالد” ارتفع من
 73.1عام ًا في عام 2004م �إلى � 74.4سنة في عام 2013م وهو ما
يج�س ُد التطور الذي ت�شهده الخدمات ال�صحية والخدمات الأخرى
ذات العالقة ب�صحة �أفراد المجتمع.
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المملكة توقع خمس اتفاقيات
لتجنب االزدواج الضريبي
وق��ع ك � ٌّل من معالي الدكتور �إبراهيم
بن عبدالعزيز الع�ساف وزير المالية
م �م �ث�ل ً�ا ل �ح �ك��وم��ة ال �م �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وم �ع��ال��ي ال �� �س �ي��د ل��وك
فريدن وزير مالية لوك�سمبورج ممث ًال
لحكومة لوك�سمبورج اتفاقية تجنب
االزدواج ال���ض��ري�ب��ي وم �ن��ع ال�ت�ه��رب
ال���ض��ري�ب��ي ع �ل��ى الدخل وعلى ر أ�� ��س
المال ،وت َّم التوقيع على االتفاقية خالل
االجتماع الذي جمعهما لبحث العالقات
الم�شتركة في المجاالت االقت�صادية
و�سبل تعزيزها بالمملكة.
واال�ستثمارية ُ
و�أو�ضح معالي الدكتور الع�ساف �أنَّ هذه االتفاقية تع ُّد �إطار ًا قانوني ًا م�ستقر ًا يحدد العالقات ال�ضريبية بين البلدين،
وا�ضح المعاملة ال�ضريبية عند ممار�سة المقيم من الدولة المتعاقد معها للن�شاط في الدولة
كما �أنها تحدد وب�شك ٍل
ٍ
المتعاقدة ا ألخ��رى ،وت�ضمنت االتفاقية ع ��دم االزدواج ال�ضريبي على الدخل المتحقق من ن�شاط الم�ستثمر،
واالتفاقية �ست�ساهم ب�شك ٍل كبي ٍر في تقليل العبء ال�ضريبي على الم�ستثمرين كما �ستحقق لهم ال�شفافية في المعاملة
ال�ضريبية.
ودعا معالي الدكتور الع�ساف رجال الأعمال في البلدين لال�ستفادة مما توفره هذه االتفاقية من مميزات
وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة المزيد من الم�شاريع اال�ستثمارية الم�شتركة ،و�أ�شار �إل��ى � َّأن حجم التبادل
التجاري بين المملكة ولوك�سمبورج بلغ حوالي  266مليون ريال عام 2012م.
كما وقع الدكتور الع�ساف وزير المالية و�سفيان �أحمد وزير المالية والتنمية االقت�صـادية الإثيوبي اتفاقية
بين حكومتي المملكة و�إثيوبيا ؛ لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي على الدخل..ودعا معالي
الدكتور الع�ساف رجال الأعمال �إلى اال�ستفادة مما توفره هذه االتفاقية من مميزات �ضريبية لإقامة المزيد
من الم�شاريع اال�ستثمارية الم�شتركة ،م�شير ًا �إلى نمو حجم التبادل التجاري بين ال�سعودية و�إثيوبيا ب�شك ٍل
مطرد ،حيث ارتفع من نحو 206ماليين ريال عام 2000م �إلى نحو  849مليون ريال عام 2011م.
ومن جانبه وافق مجل�س الوزراء على تفوي�ض وزير المالية �-أو من ينيبه -بالتوقيع على م�شروع اتفاقية بين
حكومة المملكة وحكومة جمهورية ال�سودان ،لتجنب االزدواج ال�ضريبي ،ومنع التهرب ال�ضريبي في �ش�أن
ال�ضرائب على الدخل في �ضوء ال�صيغة المرفقة بالقرار ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية الموقعة ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
ووافق مجل�س الوزراء على تفوي�ض معالي وزير المالية � -أو من ينيبه  -بالتوقيع على م�شروع اتفاقية بين
كل من حكومة المملكة العربية ال�سعودية وحكومة المجر وحكومة تركمان�ستان لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ولمنع التهرب ال�ضريبي في �ش�أن ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س المال ،وم�شروع (البروتوكول) المرافق
له في �ضوء ال�صيغتين المرفقتين بالقرار ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية الموقعة لكل منهما ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية الالزمة.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

سمو محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع المصلحة بجدة
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير م�شعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه �صباح االثنين
ا�ستقبل
ُ
الموافق ١٤٣٤/٤/٢١هـ الأ�ستاذ �أحمد بن عبيد الطائفي مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بجدة،والذي
ق َّدم ل�سموه عر�ض ًا عن �أعمال م�صلحة الزكاة والدخل والتطور الذي ت�شهده الم�صلحة ،والمتمثل في تحديث
الإجراءات و�إطالق عدد من الخدمات الإلكترونية التي يتحقق من خاللها راحة المكلفين والمراجعين و�إنجاز
�أعمالهم بك ِّل ي�س ٍر و�سهولةٍ ،وقد �شكر �سموه جميع القائمين على هذا المرفق المهم ،ووجه ب�ضرورة العمل
بما يواكب التطور الذي ي�شهده قطاع الأعمال بالمملكة العربية ال�سعودية ،وحثَّ على الإ�سراع في خدمة
المراجعين في ظل ما تق�ضي به اللوائح والأنظمة المتبعة.

المفلح يستقبل وفد وكالة الضمان االجتماعي

ا�ستقب َل �سعاد ُة مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح وفد ًا من وكالة ال�ضمان االجتماعي ب��وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية برئا�سة وكيل الوزارة الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل العقال يوم الأحد الموافق 1434/6/25هـ بمكتبه بالإدارة العامة بالريا�ض ،حيث
رحب المفلح في بداية اللقاء بالوفد ،وناق�ش الطرفان العديد من المو�ضوعات الم�شتركة والتي تقع �ضمن اهتمامات الم�صلحة ووكالة ال�ضمان
ّ
االجتماعي ،وت َّم االتفاق على بذل المزيد من الجهود من خالل عقد الندوات الم�شتركة وتبادل المعلومات للو�صول �إلى ر�ؤية متقاربة ،والتعريف
بدور الجهتين في خدمة المجتمع من خالل جباية و�صرف موارد الزكاة .ح�ضر اللقاء �سعادة نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ
�صالح بن علي العواجي ،و�سعادة نائب المدير العام لل�ش�ؤون التنفيذية الأ�ستاذ �سعد بن عبد العزيز ال�سعيدان.
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المفلح:

غياب «الغرامات» يشجع صغار المكلفين على تأخير "السداد"
�أكد المدي ُر العام لم�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم محمد المفلح
�أنَّ ع��د َم وج��ود غرامات على المت�أخرين في ت�سديد الزكاة عن موعدها
يت�سبب في تقاع�س وتهاون �صغار المكلفين الزكويين في مراجعة
المحدد
ُ
ً
م�صلحة الزكاة والدخل،م�شيرا �إلى ارتفاع �إيرادات الزكاة العام الما�ضي
 2012بن�سبة  10في المئة مقارنة بعام  ،2011لت�صل �إلى  11بليون ريال،
فيما بلغت �إيرادات ال�ضرائب  13بليون ريال ،مو�ضح ًا �أنَّ عد َد ال�شركات
والم�ؤ�س�سات الخا�ضعة ل�ل��زك��اة وال�ضريبة الم�سجلة ف��ي الم�صلحة
وفروعها والماليات يبلغ � 500ألف ،متوقع ًا زيادة عدد المكلفين الم�سجلين
بالم�صلحة نتيجة ا�ستخدام النظام الآل��ي في مختلف ف��روع الم�صلحة،
وتعاون الجهات الحكومية ،وافتتاح فروع جديدة للم�صلحة في مناطق
مختلفة من المملكة.
و�أ��ض��اف المفل ُح �أنَّ مكلفي الزكاة وال�ضريبة معظمهم ملتزمون �أم��ام
الم�صلحة بتقديم �إقراراتهم وت�سديد الزكاة وال�ضريبة المتوجبة عليهم
م��ن واق��ع ا إلق� ��رارات ف��ي المواعيد ال�م�ح��ددة ،ول��م نلحظ م��ن بينهم من
يتعمد التهرب من دفع الزكاة �أو ال�ضريبة ،غير �أنَّ َ
بع�ض �صغار المكلفين
الزكويين يت�أخرون في مراجعة الم�صلحة و�إنهاء �أو�ضاعهم معها �أوالً
ب�أول من قبيل التهاون والتقاع�س ال من قبيل االمتناع �أو الإنكار ،وذلك

لعدم وجود غرامات على من يت�أخر في ت�سديد زكاته عن موعدها المحدد.
وعن إ�ي��رادات الم�صلحة ذكر المفلح �أنَّ الم�صلح َة ح�صلت من المكلفين
الذين يمار�سون ن�شاط عرو�ض التجارة خالل العام المالي � 2012أكثر
من  11بليون ريال ،بزيادة ن�سبتها  10في المئة مقارنة بعام  ،2011وت َّم
تطوير �إجراءات العمل في الم�صلحة ،وح�صيلتها ت�صرف على م�ستحقي
ال�ضمان االجتماعي من خالل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .بينما بلغت
�إيرادات الزكاة المح�صلة خالل  2010نحو  8.93بليون ريال ،وارتفعت
في عام � 2011إلى  10.34بليون ريال.
وك�شف المفلح �أنَّ �إيرادات ال�ضرائب العام الما�ضي و�صلت �إلى حوالي
 13بليون ريال ،بينما بلغت �إيرادات الزكاة  11بليون ريال ،بفارق بليوني
ريال تقريب ًا لم�صلحة ال�ضرائب ،وهذا ال يعني �أنَّ الفارقَ بين ال�ضريبة
والزكاة ثابت في ك ِّل عام� ،أو �أن ح�صيلة ال�ضريبة تزيد على ح�صيلة الزكاة
ب�شكل دائم ،ففي بع�ض الأعوام تكون الح�صيلة الزكوية �أكثر من الح�صيلة
ال�ضريبية ،ويعود ذلك �إلى عوامل اقت�صادية عدة وتغيرها من عام �إلى �آخر.
َ
الم�صارف تع ّد من
وحول طريقة تعامل الم�صلحة مع البنوك �أكد على �أنَّ
كبار مكلفي الم�صلحة ،وتقدم �إقراراتها في مواعيدها وفق ًا لما تق�ضي به
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الأنظمة الزكوية وال�ضريبية .منوه ًا �إلى �أنَّ عدد ال�شركات والم�ؤ�س�سات
الخا�ضعة للزكاة وال�ضريبة الم�سجلة في الم�صلحة وفروعها والماليات
بلغ حتى الآن نحو � 500ألف ،ويتوقع نتيجة ا�ستخدام النظام الآلي في
مختلف فروع الم�صلحة وتعاون الجهات الحكومية وافتتاح فروع جديدة
للم�صلحة في مناطق مختلفة من المملكة زيادة عدد المكلفين الم�سجلين
بالم�صلحة عام ًا بعد �آخر.
وزيادة عدد المكلفين وتنوع �أن�شطتهم االقت�صادية وامتدادها في مناطق
وا�سعة من المملكة ي�ستلزم من الم�صلحة ا�ستقطاب عدد ال ب�أ�س به من
الكفاءات الوطنية� ،إلاّ �أنها ما زالت في حاجة �إلى المزيد من الكفاءات حتى
تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأكمل ،وهي تحاول بما
لديها من �إمكانات ب�شرية �أن تقوم بما هو مطلوب منها بتطوير ا�ستخدام
الأنظمة الآلية لمواجهة زيادة عدد المكلفين.
وعن الم�شاريع الجديدة للم�صلحة ك�شف المفلح �أنَّ من �أه� ِّم الم�شاريع
التي تنوي الم�صلحة العمل عليها موا�صلة تح�سين خدماتها للمكلفين،
وتب�سيط �إج��راءات عملها ،وتحديث �أنظمتها ،وهذا يتطلب منها التو�سع
في ا�ستخدام النظام الآلي ون�شره بالفروع الجديدة التي يت ُّم افتتاحها،
و�إجراء الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية التي لها عالقة بعمل
الم�صلحة للح�صول منها على المعلومات التي تحتاجها بي�سر و�سهولة،
�إ�ضافة �إلى التو�سع في افتتاح فروع جديدة للم�صلحة في المناطق التي
ت�شه ُد نه�ضة اقت�صادية متزايدة ،واال�ستمرار في ا�ستقطاب الكفاءات

الوطنية والعمل على ت�أهيلها بعقد دورات تدريبية لها داخ��ل المملكة
وخارجها ،وتكثيف الحمالت التوعوية للمكلفين لحثهم على االلتزام
الطوعي بتقديم �إقراراتهم الزكوية وال�ضريبية وت�سديد الم�ستحق عليهم
من واقعها في المواعيد المحددة
وعن �إ�شكالية مطالبة المت�أخرين بال�سداد لل�شركات الأجنبية التي �أنهت
ن�شاطها بالمملكة �أو�ضح المفلح �أنَّ ال�شركات الأجنبية والم�ستثمرون
الأجانب ملتزمون بتقديم �إقراراتهم و�سداد الم�ستحقات المتوجبة عليهم
�أو ًال ب�أول ،لأنهم يدركون �أنَّ ت�أخرهم عن ت�سديد ال�ضرائب المتوجبة عليهم
في موعدها المحدد يخ�ضعهم لغرامات ت�أخير ،ما يزيد العبء المالي عليهم،
وهو ما يحاولون تجنبه ،وهذا ما يجعلهم حري�صين على �إنهاء �أو�ضاعهم
ال�ضريبية عام ًا بعام ،كما �أنَّ ال�شرك َة الأجنبية �أو الم�ستثمر الأجنبي ملز ٌم
بالح�صول على �شهادة من الم�صلحة تم ّكنه من �إلغاء ترخي�صه من الهيئة
العامة لال�ستثمار �أو �سجله من وزارة التجارة وال�صناعة قبل �إنهاء ن�شاطه
ومغادرته المملكة.
وخت َم المفل ُح حديثه قائ ًال �إنَّ المبالغ المتعثر �سدادها من المكلفين لي�ست
ثابتة ،وهي متغيرة من عا ٍم �إلى �آخر ،وهي بالإجمال لي�ست مبالغ كبيرة.
وم�شروع نظام جباية الزكاة المقترح الذي يدر�س في مجل�س ال�شورى
حالي ًا يو�سع قاعدة الخ�ضوع للزكاة ،وي�شمل زكاة الأرا�ضي ،والم�صلحة
جهة من ّفذة ولي�ست م�ش ّرعة ،ومتى ما ت� َّم �إي�ك��ال جباية زك��اة الأرا��ض��ي
للم�صلحة ف�ستقوم بذلك.
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في لقاء مفتوح نظمته هيئة المحاسبين
َّ
المكلف والمصلحة
المفلح :لجنة تسوية بين
قبل الرفع بقضيته
ك�شف مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل ،الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد
المفلح ع��ن فكرة يت ُّم درا�ستها حالي ًا تتمثل بت�شكيل لجنة ت�سوية
بين المكلف والم�صلحة قبل الرفع بالق�ضية �إلى اللجان االبتدائية,
مو�ضح ًا �أنَّ اجتماعات اللجان االبتدائية زادت �إل��ى  16اجتماع في
ال�شهر الواحد بهدف �سرعة �إنهاء النظر في الق�ضايا.
و�أبان المفلح خالل لقاء مفتوح مع المكاتب المحا�سبية القانونية والذي
نظمته الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين بح�ضور �أمينها الدكتور
�أحمد المغام�س� ،أنَّ عدد المحا�سبين الذين يعملون في الم�صلحة و�صل
لـ  1116محا�سب بجميع فروع الم�صلحة ،الفت ًا �إلى �أنَّ فرع الريا�ض

�سينتقل �إلى مبنى جديد وبكوادر �إ�ضافية خالل �شهرين من الآن .كما
�أ�شار �إلى العمل على تو�سيع الخدمات الإلكترونية لخدمة المكلف �أو
من ينوب عنه بدء ًا بالت�سجيل وحتى �إ�صدار ال�شهادة.
وناق�ش الح�ضور ع��دة مو�ضوعات فنية مت�صلة بعمل الم�صلحة،
ومقترحات لتطوير العمل و�سرعة الإنجاز في الم�صلحة وفروعها.
ن�ص على
وعن الممتنعين عن دفع الزكاة ،قال المفلح�« :إنَّ النظا َم َّ
معاقبة المكلف الممتنع عن �سداد الزكاة ،بعدة و�سائل منها حجز
م�ستحقات المكلف ل��دى الجهات الحكومية والمطالبة بتوريدها
للم�صلحة في حدود المبلغ الم�ستحق� ،إلى جانب �إيقاف الت�أ�شيرات

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

عنه ،ومنعه من الدخول في المناق�صات ،ومطالبة الحقوق المدنية
ب�إلزامه بال�سداد� ،إ�ضافة �إل��ى الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير
المنقولة بما في ذل��ك �أر��ص��دة ح�ساباته الم�صرفية طبق ًا لم�ضمون
المادة  14من نظام جباية �أموال الدولة ،وعن �س�ؤال حول الزكاة على
الأر�ض الغير م�ستخدمة ذكر ب�أنَّ الم�صلحة تطبق ما ين�ص عليه النظام
من عرو�ض التجارة ،و�إذا ت�ضمن نظام جباية الزكاة الذي يدر�س الآن
الزكاة على الأرا�ضي فالم�صلحة جهة منفذة له.
و�أب��رز المحا�سبون القانونيون م�شكالتهم مع البوابة الإلكترونية
للم�صلحة ،ونق�ص التعاميم ،وعدم �إبالغهم بها� ،إلى جانب عدم قبول

الموقع ت�سجيل مكتب محا�سبي لعدد من المكلفين لديه بعنوان بريد
�إلكتروني واحد ،حيث يطلب عدة عناوين �إلكترونية مختلفة .كما ق ّدم
الح�ضور عدد من الت�سا�ؤالت الفنية ،وت َّم االتفاق على �إر�سالها للم�صلحة
كتابة ليت َّم الرد عليها �أي�ض ًا كتابة ويت ُّم تعميمها على المحا�سبين .كما
طلب الح�ضور ن�شر ملخ�صات عن الق�ضايا المنتهية المعرو�ضة على
اللجان الق�ضائية (اللجان االبتدائية و اال�ستئنافية).
من جانبه� ،أو��ض��ح المغام�س �أنَّ عقد اللقاء ج��اء �إيمان ًا من الهيئة
ب�ضرورة تبادل ال��ر�ؤى والأف�ك��ار واالقتراحات بين م�صلحة الزكاة
والدخل والمحا�سبين القانونيين ،وبما يخدم مكلفي الزكاة وال�ضريبة.
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المملكة توقع على اتفاقية المساعدة اإلدارية المتبادلة
في المسائل الضريبية
بنا ًء على قرار مجل�س الوزراء الموقر رقم  132وتاريخ 1434/4/29ه��ـ القا�ضي بالموافقة على توقيع معالي وزير المالية �أو
من ينيبه على اتفاقية الم�ساعدة الإدارية المتبادلة في الم�سائل ال�ضريبية وقع نياب ًة عن معالي وزير المالية مدير عام مدير م�صلحة
الزكاة والدخل �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح االتفاقية يوم الأربعاء الموافق 1434/7/19هـ في مقر منظمة التعاون
تهدف �إلى رفع م�ستوى التعاون
االقت�صادي والتنمية في باري�س ،فرن�سا .واالتفاقي ُة عبار ٌة عن اتفاقي ٍة م�ستقل ٍة متعددة الأطراف ُ
الدولي في مجال الربط على ال�ضرائب وتح�صيلها لمكافحة التجنب والتهرب ال�ضريبي .و�إ�ضاف ًة �إلى المملكة وقعت على االتفاقية
�أي�ض ًا ثماني دول هي النم�سا ،وبيليز ،وت�شيلي ،وا�ستونيا ،والتفيا ،ولوك�سمبورغ ،وجمهورية �سلوفاكيا ،ونيجيريا .كما وقعت
خم�س دول �أخرى �أدوات الم�صادقة على االتفاقية.
دولتان على خطاب نوايا لالن�ضمام �إلى االتفاقية م�ستقب ًال ،وقدمت ُ
وح�ضر التوقيع نائب ال�سفير ال�سعودي في فرن�سا الدكتور علي القرني ونائب مدير عام الم�صلحة للبرامج وال�سيا�سات الأ�ستاذ
فهد الخرا�شي.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المفلح يكرم الموظفين المتقاعدين للعام 1434هـ

ك ّرم الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الموظفين المتقاعدين لعام 1434ه�ـ يوم الأثنين
1434/6/26هـ بمقر الإدارة العامة بح�ضور مديري الإدارات والموظفين المتقاعدين.
بد�أ الحفل ب�آيات من القر�آن الكريم ،ثم �ألقى �سعادةُ مدير عام الم�صلحة كلم َة �شك ٍر وثنا ٍء للمتقاعدين على ما قدموه من جهود
�أثناء عملهم ،والتي �أثمرت بم�شاركة زمالئهم الآخرين لتحقيق نقلة نوعية بعمل الم�صلحة ،وطلب منهم تقديم ما لديهم من
�آراء من �أجل تطوير العمل ،وحثهم على التوا�صل مع الم�صلحة ،كما �ألقى الأ�ستاذ محمد بن طه خياط كلم ًة �شكر فيها �إدارة
الم�صلحة على التكريم ،و�أكد با�سمه وا�سم المتقاعدين على ا�ستمرار التوا�صل مع الم�صلحة ،وفي نهاية الحفل ق َّدم مدير عام
الم�صلحة الدروع والهدايا التذكارية لك ٍّل من :محمد بن طه خياط ،عبدالرحمن بن علي العليوه ،محمد بن �صدقه النمري،
�صقير بن الفي المطيري ،مكي بن معتوق �آل عبادي.

19

العدد ( - )36رجب 1434هـ

أخبار

ُ
المصلحة تدشن األرشفة اإللكترونية
د�شنت الإدارة العامة بم�صلحة الزكاة والدخل نظام الأر�شفة الإلكترونية امتداد ًا لعمليات التطوير التي ت�شهدها الم�صلحة يوم الإربعاء
الموفق 1434-6-14ه �ـ ،و ت َّم التد�شين بح�ضور ك ٍّل من نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي
�شرح مف�ص ٍل عن عمل النظام في �إدارة
ومدير عام �إدارة �ش�ؤون الموظفين الأ�ستاذ فهد بن را�شد الم�سامح ،وقد ا�ستمع الح�ضور �إلى ٍ
�ش�ؤون الموظفين ،وحيث ت َّم �أر�شفة بع�ض ملفات الموظفين وم�ستندات ووثائق الإدارة ،وي�أتي هذا التطور ا�ستمرار ًا لأر�شفة وثائق
وم�ستندات مكتب �سعادة المدير العام والنواب ،و�إدارات الرقابة والمراجعة والتطوير والبحوث.
وقد ع ّبر مدير الأر�شفة الإلكترونية المكلف الأ�ستاذ عبداهلل الحميدي عن �شكره ل�سعادة النائب لدعمه وح�ضوره التد�شين ،م�ضيف ًا
�أنه �سيت ُّم ا�ستمرار �إطالق هذا النظام لكافة الإدارات بالإدارة العامة على مراحل بعد الت�أكد من اكتمال الأجهزة الفنية والتجهيزات
الإدارية ،و�سيت ُّم بم�شيئة اهلل تنفيذ المرحلة الثانية ب�إدارة كبار المكلفين ،وت�شمل ملفات المكلفين وم�ستندات ووثائق الإدارة .ثم يليها
في المرحلة التالية �أر�شفة ملفات الفروع و�ستنطلق من فرع الريا�ض لت�شمل ملفات المكلفين.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

جناحُ مصلحة الزكاة والدخل يستقطبُ زوار الجنادرية 28
�شاركت م�صلح ُة الزكاة والدخل بجناح �ضمن المقر الرئي�س لوزارة المالية ال ُمقام على �أر�ض مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة ،28
ٍ
والذي انطلقت فعالياته يوم الخمي�س الموافق 1434-5-23هـ و�سط ح�ضور كبير من الزوار .ونجحت الم�صلحة في ا�ستقطاب � ٍ
غفيرة
أعداد
من الزوار ومن جميع الفئات العمرية والجن�سيات المختلفة؛ لالطالع على ما تقدمه من خدمات واال�ستف�سار عن الخدمات الإلكترونية .وتركزت
�أ�سئلة الزوار عن �آلية �صرف الزكاة والجهات الم�ستفيدة .وفي الفترة ال�صباحية توافد طالب المدار�س ،وت َّم تعريفهم ب�أهمية الزكاة والآلية
المتبعة لجبايتها� ،إ�ضافة �إلى م�صارف الزكاة ال�شرعية ،وحر�ص القائمون على الجناح على تقديم الهدايا التذكارية للطالب.
وم�صلح ُة الزكاة ت�سعى دوم ًا من خالل م�شاركتها في الفعاليات الوطنية واالقت�صادية الكبرى �إلى الو�صول �إلى �أكبر �شريح ٍة من المجتمع
لتثقيفهم وتوعيتهم.
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ُ
ً
دورة في الزمالة
المصلحة تنظمُ
بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
افتتح �سعاد ُة نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ� /صالح بن علي العواجي يوم ال�سبت بتاريخ 1434/5/4هـ الدور َة
التدريبية لبرنامج زمالة الهيئة لمادة ( المحا�سبة ) التي نظمتها م�صلحة الزكاة والدخل ممثلة ب�إدارة التطوير الإداري بالتعاون مع
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .وتُع ُّد هذه الدورة مكثفة لمدة خم�سة �أ�سابيع ،وتُعق ُد يومي ًا من ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباح ًا وحتى ال�ساعة الواحدة والن�صف بعد الظهر.
وتهدفُ هذه الدورة التدريبية المذكورة �إلى تطوير قدرات من�سوبيها المهنية ،و�صقل مهارتهم بما يتما�شى مع ما تم ُّر به الم�صلحة
من نقلة نوعية �,أ ّما الغاية منها فهي ت�أهيل موظفي وموظفات الم�صلحة للح�صول على �شهادة زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين ،والتي ت�سهم في قيا�س كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ،ومدى �إدراك الم�س�ؤولية
المهنية وال�صفات ال�سلوكية التي يتعين التحلي بها .ويبلغ عدد ح�ضور م�شاركي الم�صلحة في هذه الدورة من موظفين و موظفات
( )26وهم من فئة المحا�سبين ,و�سوف ُيمنحون �شهادات عند �إتمامها.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المصلحة تشارك بملتقى
يوم المهنة بجامعة القصيم

�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل بملتقى يوم المهنة الذي نظمته كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم خالل الفترة من  2وحتى  5رجب
1434هـ .وقد افتتح الملتقى معالي الأ�ستاذ الدكتور خالد الحمودي مدير جامعة الق�صيم .وقام معاليه بزيارة جناح الم�صلحة و�أ�شاد بجهودها
في التوظيف عبر بوابة الم�صلحة الإلكترونية خالل جولته بالمعر�ض الم�صاحب للملتقى .ومثل الم�صلحة بالملتقى الأ�ستاذ عبدالعزيز بن
�صالح التركي مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بالق�صيم والأ�ستاذ يحيى محمد بن ع�شتل مدير �إدارة العالقات العامة والمتحدث الر�سمي .
وت�أتي م�شاركة الم�صلحة في هذا الملتقى � إيمان ًا منها ب�أهمية التواجد والم�شاركة في المنتديات والملتقيات االجتماعية لتعزيز ال�شراكة من
جانب  ،ون�شر الوعي الزكوي وال�ضريبي للجمهور عامة وللمكلفين خا�صة من جانب �آخر انطالق ًا من ال�شعار الذي تطلقه م�صلحة الزكاة
والدخل (( زكاتك ا�ستثمارك  ..الباقي )) .

تدشين نظام االتصاالت اإلدارية بفرع المصلحة باألحساء

امتداداً لعملية التحول للتعامالت الإلكترونية د�شن فرع م�صلحة الزكاة والدخل بالإح�ساء نظام االت�صاالت الإدارية والمالية بح�ضور فريق عمل
من الإدارة العامة برئا�سة الأ�ستاذ �إبراهيم الدو�سري من �إدارة تطوير النظم الذي �أ�شرف على تدريب الموظفين في ق�سم االت�صاالت الإدارية
وبقية موظفي الفرع المخت�صين بالنظام .وذلك لت�سهيل العمل لدى الفرع واال�ستفادة الق�صوى من نظام االت�صاالت الإدارية والمالية وبما
يحتويه من جوانب تقنية تنعك�س على �إجراءات العمل مما ي�سهل على المراجع متابعة معامالته.
كما ق ّدم مدير عام فرع الأح�ساء الأ�ستاذ� أحمد بن علي الملحم �شكره لمدير عام الم�صلحة للعمل على ت�سهيل الإجراءات على المراجعين من
خالل ا�ستخدام نظام االت�صاالت الإدارية والمالية.
والجدير بالذكر �أنه ت َّم ت�سجيل ( )335معاملة منذ �إطالقه منذ �أ�سبوعين بالفرع بجميع �أنواعها ( وارد عام � -صادر عام -معامالت داخلية –
وارد مكتب مدير عام الفرع�-صادر مكتب مدير عام الفرع ).
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حققت المرتبة  12بمؤشر قوة الدول

المملكة في المركز التاسع في مؤشر جاذبية االستثمار
باألسواق الواعدة

�صنفت م�ؤ�س�سة «روبيني غلوبال �إكونوميك�س» ،المملكة في المرتبة
التا�سعة في م�ؤ�شر جاذبية اال�ستثمار ب 6،5نقطة .كما �صنفت
المملكة في المركز الثاني ع�شر على م�ستوى الأ�سواق الواعدة في
م�ؤ�شر قوة الدول ،بعدما �أحرزت  6,6نقطة من مجموع  10نقاط.
وجاء ت�صنيفُ المملكة �ضمن ما ت�سميه الم�ؤ�س�سة التحليل ال َكمي
للدول ،الذي تعتمده «روبيني» ،ك�أداة لتقييم مخاطر الدول من خالل
قيا�س احتماالت مواجهة تلك ال��دول لل�صدمات المالية المحلية،
والخارجية ،ومدى قدرتها على النمو.
منهاج دقيقٍ يعتم ُد على تقييم
والتحليل الكمي في جوهره عبارة عن ٍ
نوعية الم�ؤ�س�سات والمخاطر ال�سيا�سية ،و�شمول الأبعاد االجتماعية
لأجل �إلقاء نظرة متعمقة لجاذبية الدولة من جهة اال�ستثمار ،وقيا�س
قوتها من النواحي االجتماعية واالقت�صادية.
وبح�سب هذا التحليل يت ُّم ت�صنيف الدول في تراتبية مت�سقة و�شفافة،
ت�ساعد على تحديد الم�سارات المحتملة للدولة �ضعف ًا� ،أو ق��وةً،
�إ َّم��ا �ضمن محيطها الجغرافي الإقليمي� ،أو في إ�ط��ار نطاق محدد
للمخاطر االقت�صادية ،مثل االنك�شاف الخارجي� ،أو الدين الإجمالي،
�أوالم�شكالت الهيكلية.
ومن ال��دول العربية التي �شملها ت�صنيف «روبيني» على م�ستوى
الأ��س��واق ال��واع��دة ،ج��اءت قطر في المركز الثاني في قوة ال��دول،
وا إلم ��ارات في المركز الرابع وليبيا في المرتبة  29وتون�س في
المركز .31
�أ َّما على م�ستوى الأ�سواق المتقدمة ،فقد حلت الدنمارك في المركز
الأول في م�ؤ�شر قوة الدول ،وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني ،ثم
�سوي�سرا ثالثة ،في حين جاءت الواليات المتحدة في المركز ،11
وبريطانيا ،18وفرن�سا  ،20واليونان في المركز  24الأخير.

وي�أتي تحقيق المملكة هذا المركز بعد �أن �سجلت تفوق ًا با�ست�شراف
م�ستقبل نموها االقت�صادي العالمي ،وذلك �إثر �إعالن ا�سمها من بين
�أكثر خم�س دول تفوق ًا من بين  39اقت�صاد ًا نا�شئ ًا في العالم،لأن
تتحول �إل��ى مركز للخدمات اللوجي�ستية المتعددة �إث��ر تر�شيحات
غالبية الم�شاركين في ا�ستطالع اقت�صادي �شارك فيه �أكثر من 330
مدير ًا تنفيذي ًا على م�ستوى العالم.
وتطرق التقري ُر لعدد من مراكز النقل المهمة في ال�شرق الأو�سط
ومن �أبرزها المملكة،والتي قال عنها �إنها حظيت بمكانة رفيعة مما
جعلها واحدة من الأ�سواق اال�ستثمارية الواعدة بالن�سبة لل�شركات
اللوجي�ستية.
و�أو�ضح القائمون على التقرير ب� َّأن المملكة تتمتع بزيادة كبيرة في
ر�صيدها الكلي مع وجود تح�سن كبير في ر�صيدها لمواءمة �سوقها
والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل وال�صين.
�إ�ضافة �إلى تعزيز طاقاتها ال�صناعية والمالية والعقارية ،حيث �شكلت
المملكة عامل جذب لال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة القوية ،FDI
خا�صة � َّأن معظم البلدان �شهدت انخفا�ض ًا في معدل اال�ستثمارات
الأجنبية خالل الأزمة االقت�صادية العالمية.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

الضمان االجتماعي يودع أكثر من

مليار ومئة مليون ريال

في حسابات

المستفيدين لشهر رجب

الرياض :واس

�أودع���ت وك��ال � ُة ال�ضمان االجتماعي
ب � � � ��وزارة ال � �� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
( )1.160.840.732ري� � ��ا ًال ف��ي
ح���س��اب��ات م���س�ت�ف�ي��دي وم���س�ت�ف�ي��دات
ال���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي م��ن معا�شات
وم���س��اع��دات ل�شهر رج��ب 1434ه ��ـ,
�شملت ( )791.268حالة �ضمانية.
�أو� �ض��ح م��دي��ر ع��ام ال�ع�لاق��ات العامة
والإع � �ل� ��ام االج� �ت� �م ��اع ��ي ال �م �ت �ح��دث
الر�سمي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
خ��ال��د ب��ن دخ�ي��ل اهلل الثبيتي �أنَّ هذا
المبلغ �أودع في ح�سابات الم�ستفيدين
والم�ستفيدات من معا�شات ال�ضمان
االجتماعي مطلع �شهر رجب الجاري,
�إنفاذ ًا لت�أكيدات خادم الحرمين ال�شريفين و�سمو ولي عهده الأمين و�سمو النائب الثاني  -حفظهم اهلل  -نحو توفير كل ما من �ش�أنه
خدمة المواطن والمواطنة ب�أي�سر الطرق و�أ�سهلها.
وقال الثبيتي �إنَّ جل ما ي�صرفه ال�ضمان االجتماعي هو من �أم��وال الزكاة ,لهذا ف�إنَّ وكالة ال�ضمان االجتماعي تقوم �شهري ًا
وب�شكل م�ستمر بدرا�سة بيانات الم�ستفيدات والم�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي ،وتحليلها بوا�سطة البحث الآلي والتعامالت
الإلكترونية ,وذلك تحري ًا لأدق معايير ال�شفافية والتثبت حيال انطباق ال�شروط المقرة �شرعي ًا ونظامي ًا على الم�ستفيدين و�ضمان
�سريانها عليهم .
و�أ�ضاف �أنه باال�ستناد �إلى البحث الآلي للم�ستفيدين ومراجعة بياناتهم وتعامالتهم ت َّم �إ�سقاط ()6213حالة �ضمانية ,إ� ّما ب�سبب
وفاة الم�ستفيد �أو الزواج �أو زيادة الدخل �أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة الم�ستفيد �أو عدم ثبوت الطالق ,كما �أنَّ ال�شروط لم
تنطبق على ( )1234حالة من الحاالت الجديدة التي لم يتم ت�سجيلها.
والإعالن �شهري ًا عن �إيداع هذه المبالغ ي�أتي تقدير ًا الحتياج كثير من الأ�سر الم�ستفيدة �إليها و�إ�شعار ًا لها بذلك للمبادرة �إلى
اال�ستفادة منها وال �سيما �أنَّ هناك من هم في مناطق نائية ي�صعب عليهم تج�شم عناء ال�سفر لتقا�ضي مخ�ص�صاتهم مالم تكن �أودعت.
و�أكد الثبيتي حر�ص خادم الحرمين ال�شريفين و�سمو ولي عهده الأمين و�سمو النائب الثاني حفظهم اهلل على تقديم �أف�ضل الخدمات
للم�ستفيدين والم�ستفيدات من ال�ضمان االجتماعي  ,م�شير ًا �إلى متابعة معالي وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور يو�سف العثيمين
ووكيل ال��وزارة لل�ضمان االجتماعي محمد العقال وتوجيهاتهما الم�ستمرة حيال البحث عن المحتاج المتعفف والم�ستحق غير
القادر على الو�صول �إلى مكاتب ال�ضمان االجتماعي ،مبين ًا �أنه ت َّم في هذا ال�شهر �إ�ضافة ( )18701حالة �ضمانية جديدة من
مختلف الفئات التي ت�شملها خدمات ال�ضمان االجتماعي والمتمثلة في (الأيتام ،العجز الكلي ،الأرامل ،العجز الم�ؤقت ،مفقودي
العائل) ،وذلك في جميع مناطق المملكة من خالل مكاتب ال�ضمان االجتماعي المنت�شرة على امتداد خارطة الوطن وعددها ()97
مكتب ًا و( )8وحدات خدمات �ضمانية.
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يوروموني السعودية:

االقتصاد السعودي يتمتع باستقرار تحقق بفضل
اهلل ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين
قائد مسيرة اإلصالح
على مدى يومين نظمت وزارة المالية فعاليات م�ؤتمر يوروموني
ال�سعودية خالل الفترة من  27وحتى  1434/6/ 28هـ لبحث
ال��دور المتنامي للمملكة كمركز مالي عالمي ،و�شارك في الم�ؤتمر
خبراء عالميين في المجاالت الم�صرفية والمالية ،وركز الم�ؤتمر
على دور ال�صكوك وال�سندات في تطور �أ�سواق ر�أ�س المال بعد �أن
تنام �إ�صدار ال�صكوك ب�شكل غير م�سبوق خالل عام  2012و�أوائل
 2013وبحثت الجل�سات الرئي�سة بالم�ؤتمر �إمكانية مواءمة �سوق
ال�صكوك للخطط للتنموية للمملكة ،ور�صد الخبراء والمتحدثون
نمو ال�صكوك في المملكة في 2013م والعائد المتوقع منها مع نهاية
 2013وبداية .2014
وكان من �أبرز المتحدثين الرئي�سين في الم�ؤتمر معالي وزير المالية
الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف ،ومعالي وزي��ر الإ�سكان
الدكتور �شوي�ش ال�ضويحي ،ومعالي وزي��ر االقت�صاد والتخطيط
الدكتور محمد الجا�سر ،ومعالي وزير التجارة وال�صناعة الدكتور

توفيق بن فوزان الربيعة� ،إ�ضافة �إلى معالي محافظ الهيئة العامة
لال�ستثمار المهند�س عبداللطيف العثمان ،ومعالي رئي�س هيئة ال�سوق
المالية الدكتور محمد �آل ال�شيخ ،ووزي��ر مالية لوك�سمبورج لوك
فريدن.
و�أكد معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف خالل الم�ؤتمر
على �أن المملكة تتمتع با�ستقرار �سيا�سي و�أمني واقت�صادي ومالي
رغم ما تعر�ضت له الكثير من ال��دول من �أزم��ات مالية واقت�صادية
و�سيا�سية ،وتحقق هذا اال�ستقرار بف�ضل اهلل ثم بف�ضل جهود خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -ال��ذي يقود م�سيرة الإ��ص�لاح في جميع المجاالت ويتلم�س
احتياجات المواطن وال��وط��ن .وه��ذا اال�ستقرار دع��ا وكالة فيت�ش
للت�صنيف االئتماني لرفع الت�صنيف ال�سيادي للمملكة �إل��ى درجة
عالية ( )AA-مع نظرة م�ستقبلية �إيجابية .والمملكة �ست�ستمر في
تعزيز م�سيرة التنمية االقت�صادية وتوفير بيئة ا�ستثمارية م�شجعة

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية
وت��ش��ج��ي��ع ط���رح م��زي��د م���ن األوراق ال��م��ال��ي��ة واألدوات
االستثمارية الجديدة.

ومحفزة للقطاع الخا�ص وداعمة لثقة الم�ستثمرين في �سبيل تنويع
القاعدة االقت�صادية ،ودف��ع عجلة النمو وتوفير المزيد من فر�ص
العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين .و�سيا�سات المملكة
�أثمرت وهلل الحمد عن تحقيق �شراكه ناجحة بين القطاعين العام
والخا�ص نتج عنها نمو ن�صيب القطاع الخا�ص في الناتج المحلي
الإجمالي �إلى  ،%58وقد حققت ثالثة م�شاريع في المملكة لمرتبة
عالية �ضمن �أف�ضل  10م�شاريع �شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
على م�ستوى �أوروبا وو�سط �آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
وف�ق� ًا لت�صنيف م�ؤ�س�سة التمويل ال��دول�ي��ة وم��ن ه��ذه الم�شاريع:
م�شروع مطار المدينة المنورة ،وم�شروع تحلية المياه في مطار
الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ،وم�شروع عقد المياه بجدة،وهناك
م�شاريع �أخرى في طريقها لتحقيق �إنجازات .والمملكة تعمل على
تطوير وتنظيم ال�سوق المالية وت�شجيع طرح مزيد من الأوراق المالية
والأدوات اال�ستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للم�ستثمرين

للتحوط من المخاطر في الأ�سواق المالية المحلية،وطرح ال�سندات
وال�صكوك في ال�سوق المحلي يع ُّد خطوة �إيجابية ونحن متفائلون
بم�ستقبل �سوق ال�صكوك وال�سندات بالمملكة مما �سيفتح �آفاق ًا جيدة
لمن�ش�آت القطاع الخا�ص لتمويل م�شاريعها وتو�سعاتها في ظل وجود
وف��رة في ال�سيولة بال�سوق المحلي وت��زاي��د إ�ق�ب��ال الم�ستثمرين.
الجميع يتابع التطورات التي يم ُّر بها االقت�صاد العالمي والجهود
الحثيثة على ال�صعيد الدولي للنهو�ض بالتعافي االقت�صادي وتعزيز
ا�ستقراره وا�ستدامته والتي �أ�سفرت عن تح�سن �أو�ضاع الأ�سواق
المالية ،وم�ع��دالت النمو ال ت��زال دون الم�ستوى الم�أمول خا�صة
في ال��دول المتقدمة ،ولذلك أ�ب��رزت مناق�شات اجتماعات مجموعة
الع�شرين واجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة
في وا�شنطن م�ؤخر ًا مدى الحاجة �إلى موا�صلة اتخاذ ال�سيا�سات
االق�ت���ص��ادي��ة ال��داع �م��ة لتعزيز ال�ت�ع��اف��ي ال �م �ت��وازن وال�م���س�ت��دام.
وهناك �إدراك للدور البارز الذي تقوم به ال�سيا�سات النقدية التي�سيرية
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وك��ال��ة فيتش للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي رف��ع��ت مستوى
التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة () AA-
في تعزيز التعافي االقت�صادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من �أن
ا�ستخدامها لفترات طويلة قد يحدث �آثار ًا جانبية �سلبية على الدول
الأخرى ولذلك خرج النقا�ش ب�ضرورة تعزيز قدرة االقت�صاد العالمي
على موا�صلة التعافي باتخاذ مزيد من الإج ��راءات على م�ستوى
�سيا�سات المالية العامة والقطاع المالي وال�سيا�سات الهيكلية مع
تالفي عرقلة التعافي �أثناء تطبيق هذه ال�سيا�سات ومراعاة �أبعادها
على االقت�صادات ،الأخرى �إ�ضافة �إلى بحث تمويل اال�ستثمار على
المدى البعيد بما في ذلك اال�ستثمار في البنية الأ�سا�سية خا�صة
و�أن دول مجموعة الع�شرين تركز في برنامج عملها هذا العام على
ت�شجيع اال�ستثمار بتهيئة البيئة الم�ساعدة وتعزيز م�صادر تمويله.
وعن حزمة ال�سيا�سات االقت�صادية في المملكة �أو�ضح معالي وزير
االقت�صاد والتخطيط الدكتور محمد بن �سليمان الجا�سر �أنها تت�ألف
من ثالثة عنا�صر مميزة وهي ال�سيا�سة المالية وتديرها في الغالب
وزارة المالية ،وال�سيا�سة النقدية وتديرها في الغالب م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي -وهي البنك المركزي للمملكة  ،-ومن ثم
ي�أتي العن�صر الثالث وهو التكيف الهيكلي وتهتم به كثير ًا وزارة
االقت�صاد والتخطيط بالتعاون والتن�سيق مع الجهات الحكومية
ا ألخ��رى ذات العالقة .وه��ذه العنا�صر الثالثة تلتقي في منظومة

متكاملة ت�شكل اال�ستدامة مبد أ� موجه ًا لها وق��وة محركة تدفعها
وغاية �شاملة ت�سعى لتحقيقها .وتت�سم ال�سيا�سة المالية والنقدية
للمملكة ب�سمتين رئي�سيتين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة
والتحوط والحكمة من جهة �أخرى ،وهي �سمات تم ق�صدها ولم تكن
وليدة الم�صادفة ،واهلل �سبحانه وتعالى �أف��اء علينا من جملة نعمه
الكثيرة التي ال تعد وال تح�صى بثروة نفطية كبيرة و�سيظل النفط
يحتل موقع ًا بالغ الأهمية في المملكة على مدى الم�ستقبل المنظور.
والمملكة ب�صفتها ذات االقت�صاد الأكبر في ال�شرق الأو�سط ولديها
�أكبر �سوق محلي في المنطقة يتحتم عليها حماية اقت�صادها من
تقلبات �أ�سواق النفط العالمية وال نريد �أن نكرر الخط أ� الذي وقعت
فيه دول أ�خ��رى يعتمد اقت�صادها على م��وارد طبيعية ،حيث كانت
حظوظها وثرواتها وم�ستويات مواطنيها المعي�شية ترتفع وتنخف�ض
ب�شكل قا�س مع تقلبات �أ�سعار النفط ومن ثم ف�إننا نحتاط لذلك ب�أن
نبني احتياطياتنا المالية حينما تكون الأ�سعار مواتية �أي �أن ننفق
�أقل مما نح�صل عليه من �إيرادات ون�ستخدم تلك االحتياطات حينما
تكون �أ�سعار النفط غير مواتية» .و�سيا�ستنا المقاومة للتقلبات
الدورية هو �أال نفرط في التفا�ؤل وقت الوفرة والرخاء و�أال نبالغ
في الت�شا�ؤم وقت ال�شدة فنعر�ض االقت�صاد والمواطنين لمعاناة
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رفع مستوى إنتاجية االقتصاد الوطني يشكل ضرورة
وليس خيارًا ألننا نعيش في ظل اقتصاد عالمي ال يقوى
على مواكبته سوى االقتصادات ذات التنافسية العالمية.
يمكن تفاديها ،وهذه الفل�سفة والممار�سة قد �آتت �أكلها وحققت لنا
ا�ستقرار ًا جيد ًا حيث تمكنت المملكة من �سداد دينها لي�صل �إلى
 %3.6من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان في الما�ضي ي�صل �إلى
 %100من الناتج .وال�سمة الأخرى ل�سيا�ستنا النقدية هي التحوط
والحكمة بو�صفها �أ�سا�س العمل الم�صرفي الناجح وقد �أثبتت �أن
ال�سيا�سات التي اتهمت ب�أنها متحفظة جد ًا جعلتنا مه َّيئِين لمواجهة
الأزمة والتعامل معها� .سيا�ستنا االقت�صادية الهيكلية لم تنجح بنف�س
القدر في هذا ال�صدد؛ لأن ال�سيا�سات الهيكلية تتعامل مع ق�ضايا
اجتماعية واقت�صادية وا�سعة النطاق تت�سم بالتعقيد والت�شابك فيما
بينها وتنطوي على �أبعاد متنوعة وت�شمل على �سبيل المثال �أ�سواق
العمل والتعليم وديناميكيات ال�صناعة واال�ستثمار بينما ال�سيا�سات
المالية والنقدية تعنى بهدف واح��د �أو هدفين محددين ب�صورة
وا�ضحة مثل تحقيق التوازن في الميزانية والمحافظة على ا�ستقرار
العملة وتنظيم البنوك .لي�س من ال�سهولة بمكان �أن نجزم بما �إذا
كانت �سيا�سة بعينها في مجال ما يمكن �أن تعزز اال�ستدامة على وجه
الإجمال ،ومن الوا�ضح �أن �سيا�ستنا الهيكلية تواجه تحديات و�أحد
�أهم تلك التحديات الجوهرية يكمن في «التناف�سية» .والتحدي الرئي�س
والأكبر الذي نواجهه يكمن في كيفية رفع م�ستوى الإنتاجية في

اقت�صادنا وكيف ن�ضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا االقت�صادية بين
�أوجه ا�ستخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها
في المجاالت التي تحقق فيها �أق�صى ق��در من الإنتاجية،وزيادة
الإنتاجية لي�ست خ �ي��ار ًا �أم��ام�ن��ا ب��ل ه��ي � �ض��رورة ال منا�ص منها.
ف��ي ع��ام  2011ك��ان ع��دد ال���س�ك��ان ف��ي ��س��ن ال�ع�م��ل بالمملكة من
الأ�شخا�ص الذين تتراوح �أعمارهم بين � 15إلى  64ي�شكل  %61من
مجموع ال�سكان ال�سعوديين ون�سبتهم تزيد عن مجموع ن�سب الفئات
ال�سكانية ا ألخ��رى،وع�ن��دم��ا تكون الفئة المنتجة من ال�سكان غير
مثقلة بعبء م�ساندة �شريحة �أكبر من الأطفال والم�سنين ف�إن النمو
االقت�صادي يمكن �أن يت�سارع .وحالة الديموغرافية ال تحدث كثير ًا
في تاريخ الدول و�إذا لم يتم اال�ستفادة من هذا الو�ضع ف�إنه يمكن �أن
ينقلب �إلى عقبة �أمام النمو و�إذا �أح�سن ا�ستغالله وتوظيفه على نحو
�صحيح وب�صورة متعقلة ف�إن الو�ضع يمكن �أن يوفر للمملكة فر�صة
فريدة ومتميزة لتحقيق نمو �سريع يمكن �أن يدوم لجيل كامل.
�إن رفع م�ستوى �إنتاجية االقت�صاد الوطني ي�شكل �ضرورة الزمة
ولي�س خ �ي��ار ًا ألن�ن��ا نعي�ش الآن بالفعل ف��ي ق��ري��ة كونية وف��ي ظل
اقت�صاد عالمي يت�سم بوتيرة عالية م��ن العولمة وال ي�ق��وى على
مواكبته واال�ستمرار فيه �سوى االقت�صادات ذات القدرة التناف�سية
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تقرير

السياسة المالية والنقدية للمملكة تتسم بمقاومة
التقلبات الدورية والتحوط والحكمة.
العالمية.والمملكة بو�صفها ع�ضو ًا في مجموعة الع�شرين تريد
�أن تبقى العب ًا رئي�سي ًا على ال�ساحة الدولية ،ولن ت�سمح ب�أن تنكفئ
على نف�سها �أو �أن يت َّم تهمي�شها �إذ �إن ذلك يتعار�ض مع م�صالحها
على المدى البعيد وهو ما يتطلب منها العمل على زيادة الإنتاجية.
والتحديات الأربعة الرئي�سية التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي
لزيادة الإنتاجية ،هي :تعدد ال�شرائح المكونة ل�سوق العمل،تنوع
قاعدتنا االقت�صادية،اجتذاب ال�شركات العالمية متو�سطة الحجم وال
�سيما من الدول المتقدمة،تر�شيد الإعانات وبخا�صة �إعانات الوقود
لغير الم�ستحقين لها .والتحدي الأخير يكت�سب �أهمية متزايدة نظر ًا
لأن تلك الإعانات �أ�صبحت تمثل تكلفة باهظة وتحدث ت�شوهات هائلة
في منظومة االقت�صاد ولذلك ت�سعى المملكة لمعالجة الم�شكلة بطريقة
متروية ومتزنة مع توخي الحر�ص والعناية الكاملة ومن ذلك تطوير
منظومة النقل العام في المملكة.
وكان من المتحدثين خالل الجل�سة االفتتاحية لم�ؤتمر معالي الأمين
العام لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن
را�شد الزياني والذي �أكد على �أن مجل�س التعاون لدول الخليج �سيظل
�إن �شاء اهلل كيان ًا را�سخ ًا يحفظ �أم��ن مواطنيه و�سالمتهم ويرعى
م�صالحهم ويدعم ق�ضايا �أمته وي�سهم في كل ما فيه خير الإن�سان
�أينما كان ،فقد ا�ستطاع المجل�س خالل الفترة الما�ضية من ال�صمود

�أم��ام الأزم��ات والم�صاعب والمتغيرات حتى �أ�صبح تجمع ًا فاع ًال
محلي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا .ويعمل مجل�س التعاون على تحقيق خم�سة
�أهداف �إ�ستراتيجية وهي حماية دول المجل�س من كافة التهديدات
ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة واالقت�صادية ،ودع��م وزي ��ادة م�ع��دالت النمو
االقت�صادي ،وتحقيق م�ستويات عليا من التنمية الب�شرية ،وتمكين
دول المجل�س من التعامل مع الأزم��ات والمخاطر بكافة �أنواعها،
والتعافي منها ،وتعزيز مكانة مجل�س التعاون في المجتمع الدولي.
القيمة الإ�ستراتيجية لال�ستدامة المالية والتناف�سية تتمثل في كونها
ت�شكل �أداة مهمة لتحقيق التنوع االقت�صادي الذي تن�شده دول مجل�س
التعاون ،والذي ي�شكل بدوره تحدي ًا ا�ستراتيجي ًا تعمل دول المجل�س
على مجابهته بن�شاط وديناميكية ملحوظة.لال�ستدامة المالية �أثر
بالغ على الإنفاق العام والنمو االقت�صادي ،والتنمية االقت�صادية،
وقطاع الأعمال ،ومعدالت البطالة ،ومعدالت الت�ضخم .وترى دول
المجل�س � ّأن لال�ستدامة المالية دور مبا�شر في تحقيق المحافظة على
اقت�صاد قوي ومتنامي من خالل تعزيز وتمكين النظام المالي من
توفير التمويل ب�أنواعه و�أدواته المختلفة لدعم تو�سع ن�شاط القطاع
الخا�ص من جهة و�ضمان توافر الموارد المالية الالزمة لتمويل
الإنفاق الحكومي من جهة �أخرى� ،إلى جانب م�ساهمته البالغة في
تو�سع ن�شاط الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة.واال�ستدامة المالية
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هناك توجه لفتح سوق األسهم أمام االستثمار
األجنبي لكنه يخضع للدراسة من عدة جهات
حكومية.
من �أحد متطلبات وممكنات الإنفاق اال�ستثماري العام والخا�ص في
القطاعات ذات العالقة المبا�شرة بتنمية الإن�سان ،كاال�ستثمار في
التعليم وال�صحة والبنية الأ�سا�سية �إ�ضافة �إلى اال�ستثمار العلمي
والتقني وا إلن�ف��اق على الإ�سكان ومواجهة الفقر وحماية البيئة،
ومواجهة التغيرات المناخية ،وبرامج رعاية وت�أهيل ال�شباب وغيرها.
ت�ستند ر ؤ�ي��ة مجل�س التعاون و أ�ه��داف��ه الإ�ستراتيجية على ثالثة
مقومات تتج�سد في الأمن واالبتكار والمرونة ،و�شواهد وتداعيات
الأزم��ة المالية العالمية التي ع�صفت باالقت�صاد العالمي �أثبتت �أن
دول مجل�س التعاون تملك المقومات والأدوات الالزمة لمواجهة
الأزم��ات المالية والقدرة على التعافي منها .دول مجل�س التعاون
تعمل على �إر� �س��اء �إط ��ار م�شترك لتحقيق اال��س�ت��دام��ة المالية من
خالل العمل على توحيد ال�سيا�سات المالية والنقدية وتعزيز تكامل
ا أل� �س��واق المالية ب��دول المجل�س وتوحيد ال�سيا�سات والأنظمة
المتعلقة بها .والمجل�س الأعلى لمجل�س التعاون اعتمد ع��دد ًا من
القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأ�سواق المالية بدول
المجل�س�،إ�ضافة �إلى اعتماده قواعد موحدة لطرح الأ�سهم والإف�صاح
والمبادئ الموحدة لحوكمة ال�شركات المدرجة في الأ�سواق المالية.
وح��ول تذبذب �سوق الأ�سهم ال�سعودية تحدث معالي رئي�س هيئة
ال�سوق المالية محمد بن عبدالملك �آل ال�شيخ قائ ًال �إن لدى الهيئة

درا�سة ت�شير �إلى �أن تذبذب ال�سوق المالية ال�سعودية يبدو طبيعي ًا
وغير مختلف عن ن�سبة التذبذب التي تحدث في الأ�سواق العالمية،
وال�سبب في التذبذب في ال�سوق يعود �إلى قلة ال�شركات المدرجة
وهي � 160شركة حالي ًا و�أ�سهمها المتاحة للتداول محدودة «الأ�سهم
الحرة» وكذلك �سيطرة الأفراد على عمليات التداول �إذ ي�شكلون %90
من التعامالت اليومية .والهيئة تعمل على الحد من هذا التذبذب
من خالل ت�شجيع اال�ستثمار الم�ؤ�س�سي عبر �صناديق اال�ستثمار
و�صناديق الم�ؤ�شرات واالتفاقيات المبادلة �إل��ى جانب الحد من
التالعب �أثناء التداوالت من خالل المراقبة الم�ستمرة للتداول وتعزيز
ال�شفافية والإف�صاح والعمل على توعية الأفراد والم�ؤ�س�سات وجميع
الأطراف في ال�سوق المالية لتعزيز اال�ستثمار الم�ؤ�س�سي .والهيئة
ت�سعى �إلى تذليل ال�صعوبات الت�شريعية والتنظيمية والهيكلية التي
تعتر�ض �إ�صدار �أدوات الدين في ال�سوق المحلية بالتعاون مع جميع
الجهات المعنية.
وال�سوق متاحة لال�ستثمار الأجنبي من خالل �صناديق اال�ستثمار
وات�ف��اق�ي��ات ال�م�ب��ادل��ة .وه�ن��اك ت��وج��ه لفتح ال�سوق مبا�شرة �أم��ام
اال�ستثمار الأجنبي لكنه يخ�ضع للدرا�سة من عدة جهات حكومية لها
عالقة باال�ستثمار الأجنبي ب�شكل عام ومن بينها هيئة ال�سوق المالية.
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حوار

مدير فرع المصلحة بأبها األستاذ محمد بن أحمد بن عامر:

ٌ
حريصة على تطوير أدائها باالعتماد
المصلحة
على الحاسب اآللي في إنجاز جميع تعامالتها
حاوره

يحيى عشتل

حر�صت الم�صلح ُة منذ ت�أ�سي�سها بتاريخ 1370/8/7هـ على توفير كافة �سبل الراحة للمكلفين لذا �سارعت ب�إن�شاء
فروع لها في مناطق مختلفة من المملكة لتكون قريبة من المكلفين وتتلم�س احتياجاتهم وانتظم عقد الفروع
حتى و�صل عددها �إلى ثالثة ع�شر فرع ًا في الوقت الراهن ،ومن هذه الفروع فرع �أبها الذي يعد الفرع الثامن في
ترتيب افتتاح الفروع ،ولمعرفة تفا�صيل �أكثر حول الفرع وخططه الم�ستقبلية كان لمجلة الزكاة والدخل لقاء
مع �سعادة الأ�ستاذ محمد بن �أحمد بن عامر عبداهلل مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل ب�أبها والذي �أكد �أنَّ
الم�صلح َة مقبل ٌة على نه�ضة نوعية والفرع ي�سعى لتعزيز االلتزام الطوعي لدفع كامل الزكاة من خالل الو�سائل
الإعالنية المتوفرة ؛ لحث المكلفين على الم�سارعة والمبادرة لدفع الزكاة حتى ت�صل للم�ستحقين لها.

٭

مّتى ت ّم تأسيس فرع المصلحة بأبها؟

٭

كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم فرع أبها؟

ت ّم ت�أ�سي�س فرع الم�صلحة ب�أبها عام 1370هـ بموظفين فقط بفرع وزارة
المالية بع�سير ،وبعدها ت َّم �إن�شاء وافتتاح فرع م�ستقل للم�صلحة ب�أبها.
يبلغ عددهم �سبعة وع�شرون �ألف و�أربعمائة وت�سعة وع�شرون مكلف ًا.

٭

هل توضح لنا أستاذ محمد كيف يت ُّم تحديد زكاة المؤسسات،
وما الصعوبات التي تواجهونها خالل تعاملكم مع المكلفين؟

يت ُّم تحديد زكاة الم�ؤ�س�سات وال�شركات عن طريق محا�سبتهم بموجب
�إقراراتهم الزكوية ،والتي يت ُّم �إرفاقها �ضمن الميزانيات المعتمدة من
قبل المحا�سب القانوني �إذا كان المكلفين يحا�سبون وفق ًا للح�سابات

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

إيرادات الفرع تجاوزت  45مليون ريال خالل  2012م.
تحرص المصلحة على بناء عالقات جيدة مع المكلفين مبنية على
الثقة وتقديم المعلومات الصحيحة.
النظامية ،أ� ّم��ا بالن�سبة للمكلفين الذين يحا�سبون تقديري فيقدم فقط
�إقراره الخا�ص تقديري ًا.
أ� ّما ال�صعوبات التي نواجهها في التعامل مع المكلفين ،فمنها عدم تفهم
بع�ض المكلفين ب�أنَّ تلك جباية زكاة �شرعية ،و�أنها تُ�صرف لم�ستحقيها
ال�شرعيين.

٭

كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟

٭

ما الفوائد التي تحققت عقب تطبيق النظام اآللي؟

٭

ما الخطوات التي يتخذها الفرع من أجل رفع نس���بة الزيادة في
إيرادات المصلحة مستقبالً؟

يت ُّم التعامل معها بعدة طرق ،وهي كالتالي:
 �إر� �س��ال خطابات لهم م��ن الم�صلحة لحثهم على ��س��داد ال��زك��اةالم�ستحقة عليهم.
 عن طريق مخاطبة بع�ض الجهات الحكومية لعدم ت�سهيل معامالتهمحتى يت ّم �إنهاء ت�صحيح و�ضعهم الزكوي  ،وت�سديد ما عليهم من
م�ستحقات زكوية.
 �إيقاف وحجب ال�شهادات التي تحققت عقب تطبيق النظام الآليبالفرع.
هناك عدة فوائد لتطبيق النظام الآلي ،ومنها:
 �سرعة ودقة الإجراءات. توفر قاعدة بيانات لك ِّل مكلف يعتم ُد على �إنهاء �إجراءاته عن طريقالإنترنت.
 ربط البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى.الخطوات التي يعمل عليها الفرع لرفع ن�سبة الزيادة هي:
 تفعيل الفح�ص الميداني والوقوف على الأن�شطة ميداني ًا ؛ لتحديدالوعاء الزكوي.
 مخاطبة الجهات الحكومية ذات ال�صلة بالمكلف ؛ لتزويد الم�صلحةب�أي بيانات تحتاجها الم�صلحة.

 رفع الوعي الزكوي لدى المكلفين.ه���ل هناك موعد محدد لتقديم اإلق���رارات الزكوية والضريبية
سنوياً؟

٭

دائ�م� ًا ما تحر�ص الم�صلحة على ن�شر الإع�لان��ات �سواء في ال�صحف
المطبوعة �أو كافة الو�سائل الإعالنية والإعالمية من �أجل حث المكلفين
على �سداد م�ستحقاتهم الزكوية وال�ضريبية مع التنبيه على مواعيد تقديم
الإقرارات الزكوية وال�ضريبية.
وي�ت��زام��ن م��وع��د تقديم الإق � ��رارات ال��زك��وي��ة وال�ضريبية م��ع نهاية
ال�ع��ام المالي وبالتحديد ف��ي  12/31م��ن ك��ل ع��ام م�ي�لادي ،وتقوم
الم�صلحة بمنح مهلة لتقديم الإق��رارات خالل  120يوم ًا حتى يتمكن
الجميع من ت�سديد ما عليهم .وتحث الم�صلحة على �أهمية المبادرة
بت�سديد الم�ستحقات حتى يت�سنى للمكلفين الح�صول على الت�سهيالت
وال�شهادت المطلوبة.

٭

تتعدد قنوات س���داد المستحقات الزكوية والضريبية ،فما هي
أبرزها؟

جميع القنوات البنكية المتعددة والمتاحة والمدعومة بنظام �سداد والتي
يمكن من خاللها تح�صيل الإيرادات بك ِّل ي�س ٍر و�سهولةٍ.

٭

س���عادة األس���تاذ محمد ما هي رؤيتكم المس���تقبلية لمصلحة
الزكاة والدخل؟

اتجاه الم�صلحة �إلى تطوير �أداء واجبها تجاه المكلفين من خالل االعتماد
على الحا�سب الآل��ي في �إنجاز جميع التعامالت ،و�أن يت َّم التعامل مع
المكلفين عن طريق البوابة الإلكترونية لم�صلحة الزكاة والدخل ؛ لإنهاء
جميع تعامالت الم�صلحة.
كذلك تحر�ص الم�صلحة على �أنَّ تكون هناك عالقة جيدة بينها وبين
المكلف مبنية على الثقة وتقديم المعلومات ال�صحيحة من قبل المكلف،
و�إفهام المكلف ب�أنَّ الم�صلحة لديها القدرة للو�صول �إلى المعلومات
التي ترغبها من عدة جهات م�ستقلة ،ولكن الم�صلحة تحر�ص على اعتماد
المعلومات المقدمة من المكلف لبناء الثقة بين الطرفين.
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مالمح عامة عن اتفاقية

المساعدة اإلدارية المتبادلة
في المسائل الضريبية
			
إعداد

حسين عبدالرحيم الشيخ  -مصلحة الزكاة والدخل  -إدارة الشؤون الدولية

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

اتفاقية الم�ساعدة الإدارية المتبادلة في الم�سائل ال�ضريبية هي عبارة عن اتفاقية م�ستقلة متعددة الأطراف الغر�ض
منها تح�سين التعاون الدولي وبما يحقق التطبيق الأف�ضل للأنظمة ال�ضريبية الوطنية ،وفي ذات الوقت احترام
الحقوق الأ�سا�سية للمكلفين .وتوفر االتفاقية جميع الأ�شكال الممكنة للتعاون الإداري بين الأطراف في مجال
الربط على ال�ضرائب وتح�صيلها ،خا�ص ًة في مجال مكافحة التجنب والتهرب ال�ضريبي.
االتفاقية توفر أوجه واسعة من التعاون في جميع أنواع الضرائب.
اشترطت االتفاقية عدد من القيود لحماية حقوق المكلفين
وسرية المعلومات.
ت َّم تعديل االتفاقية بوا�سطة بروتوكول دخل حيز النفاذ في  1يونيو 2011م ،مما
جعل االتفاقية متوافقة مع المعايير الدولية وجعلها مفتوحة للتوقيع من قبل جميع
الدول.
وتت�س ُم االتفاقية ب�أنها متعددة الأط��راف كونها م�ستند قانوني واحد لتعاون دول
متعددة ،ووا�سعة النطاق حيث توفر �أوجه وا�سعة من التعاون في جميع ال�ضرائب،
ومرنة حيث تعطي الحق للدولة الموقعة التحفظ على م�سائل محددة ،وموحدة
التطبيق لوجود هيئة تن�سيق ت�ضمن التطبيق الموحد لأحكام االتفاقية.
وتت�ألف االتفاقية من ( )32مادة في �ستة ف�صول كالآتي:
الف�صل الأول (نطاق االتفاقية) :تغطي مواد هذا الف�صل
الغر�ض من االتفاقية وال�ضرائب التي ت�شملها.
الف�صل الثاني :تعريفات عامة.
ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث (�أ� �ش �ك��ال ال�م���س��اع��دة):
ي�شم ُل هذا الف�صل ثالثة �أق�سام :الق�سم
الأول عن تبادل المعلومات (�أحكام
ع��ام��ة ،ت �ب��ادل ع �ن��د ال �ط �ل��ب ،ت �ب��ادل
تلقائي ،وتبادل ذات��ي ،والفحو�ص
المتزامنة ،والفحو�ص بالخارج)،
والق�سم الثاني عن الم�ساعدة في
التح�صيل (�إج � ��راءات التحفظ،
وال �م �� �س �ت �ن��دات ال� �ت ��ي ي �ج��ب �أن
ترافق طلب المعلومات ،والحدود
الزمنية) ،والق�سم الثالث عن خدمة
الم�ستندات.
الف�صل ال��راب��ع (الأح �ك��ام المتعلقة
بجميع �أ�شكال الم�ساعدة) :وي�شمل هذا
الف�صل المعلومات التي يتعين توفيرها من
قبل الدولة الطالبة للم�ساعدة ،وا�ستجابة الدولة
الأخ��رى ،وحماية الأ�شخا�ص ،وحدود الم�ساعدة،
وال�سرية ،و�إجراءات التقا�ضي.
الف�صل الخام�س (�أحكام خا�صة) :وت�شم ُل مواد الف�صل تنفيذ
االتفاقية ،واللغة ،والتكاليف.
الف�صل ال�ساد�س (�أح�ك��ام ختامية) :وت�شم ُل م��واد الف�صل االتفاقيات الدولية

الأخرى ،التوقيع والنفاذ ،الإقليم الذي تنطبق عليه االتفاقية ،التحفظات ،الإلغاء،
والجهات التي تودع لديها االتفاقية ووظائفها.

المساعدة التي تغطيها االتفاقية

تغطي االتفاقية تبادل المعلومات ( وي�شمل ذلك تبادل المعلومات عند الطلب ،وب�شكل
تلقائي وذاتي) ،والفحو�ص ال�ضريبية المتزامنة ،والفحو�ص ال�ضريبية بالخارج،
والم�ساعدة في اال�سترداد (التح�صيل) و إ�ج��راءات الحفظ (التحفظ على المبالغ
المالية الم�ستحقة ك�ضريبة) ،وخدمة الم�ستندات .وتي�سر االتفاقية �أي�ض ًا الفحو�ص
الم�شتركة.

الضرائب التي تغطيها االتفاقية

تغطي االتفاقية جميع الدفعات الإلزامية للدولة ما عدا الر�سوم الجمركية .تنطبق على
�ضرائب الدخل ،والأرباح ،والأرباح الر�أ�سمالية ،و�صافي الثروة والتي يت ُّم فر�ضها
على م�ستوى الحكومة المركزية .وتغطي �أي�ض ًا ال�ضرائب المحلية وا�شتراكات
ال�ضمان االجتماعي الإلزامية ،وال�ضرائب على العقار ،والتركات والهدايا ،وغيرها.

حماية وصون حقوق المكلفين
وسرية المعلومات

ب�شك ٍل عام تظل الحقوق و�أ�ساليب الحماية بموجب النظام المحلي مطبقة وتقر
االتفاقية �صراح ًة بعدد من القيود بما يكفل حماية حقوق المكلفين و�سرية المعلومات.
وال يجو ُز الإف�صاح عن المعلومات التي يت ُّم الح�صول عليها بموجب االتفاقية� ،سواء
كانت خا�صة بمكلف �أو غيره ،لأ�شخا�ص �أو �سلطات غير م�صرح لهم بموجب االتفاقية
ب�صرف النظر عن الأنظمة المحلية الخا�صة بالإف�صاح.
وتق�ضي االتفاقية ب�أنَّ تعامل �أي معلومة تتلقاها الدولة على �أنها �سرية ومحمية بنف�س
الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تح�صل عليها وفق ًا لأنظمتها المحلية� .إذا ت َّم
توفير بيانات �شخ�صية ،على الطرف المتلقي معاملتها لي�س فقط وفق ًا لنظامه المحلي
الخا�ص بل �أي�ض ًا وفق ًا لل�ضوابط التي قد تطلب ل�ضمان حماية البيانات بموجب
النظام المحلي للطرف المزود للمعلومة.

المرونة وإعطاء الدول حق التحفظ
على تنفيذ بنود االتفاقية

تبين االتفاقية البنود التي يجوز لأي دول��ة موقعة التحفظ على تنفيذها ،كلها �أو
بع�ضها ،فيما يتعلق بال�ضرائب التي ت�شملها االتفاقية (مثال ال�ضرائب المحلية)،
ونوع الم�ساعدة التي توفرها ( مثال الم�ساعدة في التح�صيل) .يمكن �إبداء التحفظات
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تنطبق االتفاقية على ضرائب الدخل واألرب��اح الرأسمالية
ُ
وص��اف��ي ال��ث��روة واش��ت��راك��ات الضمان االجتماعي اإللزامية
والضرائب العقارية والتركات والهدايا وغيرها.
عند التوقيع �أو عند �إيداع �أداة الم�صادقة كما يمكن �إبداء التحفظات �أو �سحبها في �أي
وقت الحق� .أ�شكال محددة من التعاون مثل التبادل التلقائي للمعلومات والفحو�ص
بالخارج تتطلب موافقة م�سبقة من ال�سلطات المخت�صة في الدولة المعنية.

هيئة تنسيق لتوحيد التفسير والتطبيق

تت�ألف هيئة التن�سيق الخا�صة باالتفاقية من ال�سلطات المخت�صة في ال��دول التي
�صادقت على االتفاقية ،وتراقب هذه الهيئة تف�سير وتطبيق االتفاقية .ت�شارك الدول
التي وقعت على االتفاقية لكنها لم ت�صادق عليها بعد في اجتماعات هيئة التن�سيق
ب�صفة مراقب.

األسئلة األكثر شيوع ًا
حول االتفاقية واإلجابات عليها

٭

هل من الضروري للدولة التي لديها شبكة واسعة من االتفاقيات الثنائية
االنضمام إلى االتفاقية متعددة األطراف للمساعدة اإلدارية في المسائل
الضريبية؟

نعم ،لأنَّ االتفاقية متعددة الأط��راف تغطي مجموعة �أو�سع من ال�ضرائب مقارن ًة
باالتفاقيات الثنائية ( مثال :تغطي �ضريبة القيمة الم�ضافة�/ضريبة المبيعات العامة
وا�شتراكات ال�ضمان االجتماعي)� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،توفر االتفاقية متعددة الأطراف
�أ�سا�س ًا قانوني ًا واحد ًا لتعاون بلدان متعددة في م�سائل ال�ضريبة ،وت�ؤ�س�س هيئة
ت�ستطيع  -بنا ًء على طلب �أحد الأطراف -تقديم الآراء حول تف�سير وتطبيق االتفاقية.
كما �أنها تحد ُد �إجراءات موحدة للأ�شكال المختلفة من الم�ساعدة المتبادلة مثل خدمة
الم�ستندات ،وفحو�ص ال�ضريبة المتزامنة والفحو�ص بالخارج.

٭

هل تستطيع دولتان موقعتان على االتفاقية تبادل معلومات فيما بينهما
لم تقض بها اتفاقيتهما الثنائية؟

نعم .في حالة كانت الدولتان الموقعتان على االتفاقية متعددة الأط��راف تربطهما
اتفاقية �أخرى ثنائية ،يكون طلب الم�ساعدة التي تتقدم به �إحداهما �إلى الأخرى على
الأرجح بموجب االتفاقية الأحدث (في �سريان التنفيذ).

٭

هل يجوزُ لدولة موقعة على االتفاقية متعددة األطراف إعطاء المعلومات
الت���ي يت��� ُّم الحصول عليها بموجب االتفاقية إل���ى دولة أخرى موقعة على
االتفاقية ؟

يجو ُز ذلك �شريطة الح�صول على الموافقة الم�سبقة من ال�سلطة المخت�صة في الدولة
المزودة للمعلومة.

٭

هل يجوزُ للس���لطة المختصة في الدولة الموقعة على االتفاقية متعددة
األط���راف إعط���اء المعلومات التي يت ُّم الحص���ول عليها بموجب االتفاقية
إلى س���لطات أخرى في نفس الدولة ،مثال :س���لطات مختصة بمكافحة
الفساد وغسل األموال وتمويل اإلرهاب؟

تجيز االتفاقية ذلك �شريطة توفر الآتي:
 �أن تجيز �أنظمة الدولة المزودة للمعلومات ا�ستعمال تلك المعلومات لمثل تلكالأغرا�ض الأخرى.
 و�أن توافق ال�سلطة المخت�صة في ال��دول��ة ال�م��زودة للمعلومات على مثل هذااال�ستعمال.

٭

ه���ل تلزم االتفاقية متع���ددة األطراف الدولة الموقعة إجراء تبادل تلقائي
للمعلومات مع الدول الموقعة األخرى؟

٭

هل تلزم االتفاقية الدولة الموقعة السماح بتواجد فاحصين من دولة أخرى
موقعة في جزء ما من فحص يجري على مكلف؟

ال تلز ُم االتفاقية متعددة الأطراف الدولة الموقعة �إجراء تبادل تلقائي للمعلومات مع
الدول الأخرى الموقعة .لكن في حالة رغبة دولتين �إجراء تبادل تلقائي للمعلومات
فيما بينهما يت ُّم ذلك من خالل اتفاقية �إدارية بين ال�سلطات المخت�صة في الدولتين.
ال تلزم االتفاقية الدولة الموقعة ال�سماح بتواجد موظفين �أجانب في منطقتها حيث
ب�إمكان الدولة الموقعة التحفظ على هذا البند من االتفاقية .وفي حالة لم تتحفظ الدولة
الموقعة على ذلك ف�إنه بنا ًء على طلب ال�سلطة المخت�صة في الدولة المتقدمة بالطلب،
يجوز لل�سلطة المخت�صة في الدولة المتلقية ال�سماح لممثلين من ال�سلطة المخت�صة في
الدولة الطالبة بالتواجد في الجزء المالئم من الفح�ص ال�ضريبي في الدولة المتلقية.
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مقال

دور صناعة التمويل اإلسالمي في التنمية
د .صالح بن فهد الشلهوب
التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي
مدير مركز
ّ

�أوروب��ا و�أمريكا �أ�صبحتا تهتمان كثير ًا ب�صناعة التمويل الإ�سالمي،
وتقدمه كبدي ٍل للمنتج التقليدي خ�صو�ص ًا للأقليات الم�سلمة ،بالإ�ضافة
�إلى الكثير من ال�شركات والم�ؤ�س�سات التي تف�ضل التعامل بالتمويل
الإ�سالمي.
لقد �شهدت هذه ال�صناعة تطور ًا يمكن �أن ن�صفه بغير المتوقع وخالل
فترة ق�صيرة ،ومع ت�سارع عجلة االقت�صاد والحركة التجارية العالمية،
�أ�صبح االهتمام بهذه ال�صناعة �أمر ًا ملح ًا �إذ �إن �أ�صول الم�صارف اليوم
تع ُّد رقم ًا �ضخم ًا عطف ًا على عمر هذه ال�صناعة الق�صير  ،وهي مر�شحة
�إلى الزيادة ،خ�صو�ص ًا و�أننا ن�شهد قفزات كبيرة في �أ�سعار البترول،
والدول الإ�سالمية وخ�صو�ص ًا في منطقة الخليج تمتلك ح�صة كبيرة
عالمي ًا من �إنتاج النفط على م�ستوى العالم ،وبالتالي �سوف نجد �أن هذه
الأموال �أو الجزء الأكبر منها �سي�صب في م�صارف هذه الدول وبالتالي
�سيكون للم�صرفية الإ�سالمية ن�صيب كبير من هذه الأموال.
ومع ما ن�شهده من هذا الكم ال�ضخم من الأ�صول وما قد ن�شهده في
الم�ستقبل القريب والمتو�سط� ،إال �أنه وبال �شك ال ب ّد �أن يكون هناك
تنا�سب بين هذا الحجم من ال�صناعة ،وبين عملية الدرا�سات والتطوير
الذي ينبغي �أن تت َّم لخدمة هذه ال�صناعة ،فعدم التنا�سب �سي�ؤدي �إلى
رك��و ٍد طبيعي ،في ظل ت�سارع حركة االقت�صاد ال��ذي ي�شهده العالم
اليوم ،وهذا يتطلب البحث ودرا�سة حقيقية لما يمكن �أن يقدمه الفقه
الإ�سالمي من �أدوات التمويل وتطوير النماذج الموجودة ومحاولة
اال�ستفادة من جميع ما يمكن �أن يحقق نمو في �صناعة الم�صرفية
الإ�سالمية ،ومحاولة اال�ستفادة من جميع ما يمكن اال�ستفادة منه
فيما يتعلق ب�صناعة التمويل الإ�سالمي �سي�ؤدي بالتالي �إلى ا�ستقطاب
ر�ؤو���س �أم��وال �أكبر ،و�شريحة �أكبر من الم�ستفيدين ،وبالتالي ثقة
المهتمين بالتمويل الإ�سالمي ب�إمكانية مناف�سة هذه ال�صناعة ،لأدوات
التمويل التقليدية.
والتمويل الإ�سالمي بالمفهوم المعا�صر ،يمكن �أن يقال عنه �أنه عبارة
عن عالقة بين الم�ؤ�س�سات المالية بمفهومها ال�شامل والم�ؤ�س�سات �أو
الأف��راد ،لتوفير المال لمن ينتفع به �سواء للحاجات ال�شخ�صية �أو
بغر�ض اال�ستثمار ،عن طريق توفير �أدوات مالية متوافقة مع ال�شريعة،
مثل عقود المرابحة �أو الم�شاركة �أو الإجارة �أو اال�ست�صناع �أو ال�سلم،
�أو القر�ض.
وال�شك �أنَّ التموي َل الإ�سالمي عندما �أ�س�س عام  ،1963كان له �أهداف

�سامية ،حيث �إنه كما هو معلوم �أنَّ الأمة الإ�سالمية وخالل قرون ،وبعد
حالة ال�ضعف التي كانت تعي�شها المجتمعات الإ�سالمية ،خ�صو�ص ًا في
فترة اال�ستعمار� ،أ�صبحت تعي�ش على ما يقدم لها من خالل ثقافات
�أخرى ال تراعي المبادئ والأ�س�س التي تقوم عليها ال�شريعة الإ�سالمية،
وهذا بال �شك نتج عنه �أحد خيارين� ،إ ّما مواكبة االتجاهات االقت�صادية
للعالم المتقدم حتى و�إن كانت ال تتوافق مع �شرع اهلل� ،أو العي�ش في
عزلة تزيد من حالة المعاناة والفقر التي يعي�شها العالم الإ�سالمي تلك
الفترة.
وبالتالي كان لزام ًا على المخت�صين ،والباحثين في علوم ال�شريعة
واالقت�صاد محاولة �إيجاد بدائل ،تتميز ب�أنها ال تتعار�ض مع الأ�صول
والأ�س�س التي قررتها ال�شريعة الإ�سالمية ،وفي نف�س الوقت تتنا�سب
مع التقدم ال��ذي ي�شهده العالم اليوم في االقت�صاد والتنمية ،ولذلك
نجد �أنه كان ال ب َّد من وجود م�شاركة بين الباحثين في علوم ال�شريعة
وخ�صو�ص ًا في علوم المعامالت المالية ،والمخت�صين في االقت�صاد
والعلوم المالية ،لمحاولة االقتبا�س من العقود التي تمت درا�ستها في
كتب الفقه من قبل ،ومحاولة تطبيق قواعدها على �صيغ متقاربة معها
في الأ�صول ،و�إن كانت قد تختلف عنها نوع ًا ما في التطبيق ،بغر�ض
تطوير تلك ال�صيغ لإيجاد �صيغ جديدة ،يمكن �أن تكون بدي ًال لل�صيغ
المن�شرة في الم�ؤ�س�سات المالية في العالم ،والتي تعتبر غير متوافقة
مع ال�شريعة ،وف��ي نف�س الوقت تكون مثل ه��ذه ال�صيغ ت�ساهم في
الحركة التنموية للمجتمعات الإ�سالمية ،وتحقق رغباتهم وحاجاتهم
�سواء كانت الرغبات والحاجات على م�ستوى الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات.
التمويل الإ�سالمي يقدم عدة بدائل منها:
* تحقيق التنمية للمجتمعات الإ�سالمية.
* �إيجاد بدائل للتمويل غير المتوافق مع ال�شريعة مثل القر�ض بفائدة
�سواء على م�ستوى الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات.
* توفير فر�ص عمل من خالل �إيجاد �أنواع من التمويل تقدم لل�شركات
الكبرى للم�ساهمة في توفير فر�ص عمل ،وتوفير ر�أ�س مال �صغير
للأفراد لإن�شاء م�شاريع �صغيرة تفيد المجتمع.
* جني ع��وائ��د جيدة لأ�صحاب ر�ؤو� ��س الأم ��وال عبر ادخ��اره��ا لدى
م�ؤ�س�سات مالية تقدم �أدوات ا�ستثمارية متوافقة مع ال�شريعة ،وهذه
الم�ؤ�س�سات تمار�س دورها با�ستثمار تلك الأموال لأ�صحابها.
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بسام بن عبدالرحمن العمار  -مصلحة الزكاة والدخل  -اإلدارة القانونية

تبد�أ �إجراءات االعترا�ض بتقديم ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) الإقرار
الزكوي �أو ال�ضريبي �إلى م�صلحة الزكاة والدخل(الإدارة العامة – �إدارة
كبار المكلفين) �أو فروعها خالل النماذج المعتمدة نظام ًا ،وخالل المدة
المحددة نظام ًا .تقو ُم م�صلحة الزكاة والدخل (الإدارة العامة� -إدارة كبار
المكلفين)� ،أو فروعها بت�سجيل االعترا�ض في �إدارة االت�صاالت الإدارية
ق�سم ال��وارد (ختم وتاريخ)،ثم ُيحال إ�ل��ى الإدارة المخت�صة �سوء ًا كان
المكلف يحا�سب جزاف ًا (تقديري)� ،أو يحا�سب وفق الميزانيات المقدمة
منه (ح�سابات نظامية).
ويدر�س االعترا�ض من �إدارة كبار المكلفين �أو من ف��روع الم�صلحة ك ًال
ُ
ح�سب اخت�صا�ص ملف المكلف الذي ُيحا�سب فيه من الإدارة المخت�صة،
ثم تُحال بع�ض االعترا�ضات �إلى �إدارة المراجعة للت�أكد من ذلك� ( ،إ ّما �أن
توافق الم�صلحة�-إدارة كبار المكلفين �أو الفرع على إ�ق��رار ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) ،و�إم��ا ال توافق على هـــذا الإقــــــرار ،ف��إذا وافــــقت
فتحا�سب ال�شــــركــــ ُة �أو الم�ؤ�س�ســــة
م�صلحـــــ ُة الزكـــاة والدخـــــل �أو الفــــــرع
ُ
( المكلف) على ذلك ا إلق��رار ،و�أ ّم��ا �إذا لم توافق م�صلحة الزكاة والدخل
�أو الفرع على �إقرار ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) ف�إنها تخبر ال�شركة
�أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) بالتعديالت التي �أجرتها على �إقراره الزكوي �أو
ال�ضريبي ،و�أ�سباب التعديل ،ومقدار ال�ضريبة ،والغرامات �أو الزكاة
المترتبة عليه بح�سب الأحوال ،والمدة النظامية المحددة لالعترا�ض وحقه
في االعترا�ض �أمام لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ،ويكون
�إخطار ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة بالبريد الر�سمي الم�سجل �أو ب�أية و�سيلة تثبت
ا�ستالم ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف ) �أو وكيلها المفو�ض بتفوي�ض
م�صادق علية من الغرفة التجارية.
�إذا وافقت ال�شرك ُة �أو الم�ؤ�س�س ُة ( المكلف) ،ف�إنها تقو ُم بدفع الم�ستحق
عليه ،و�إذا لم توافق على الربط الزكوي �أو ال�ضريبي فيجو ُز له االعترا�ض
على الربط الزكوي �أو ال�ضريبي كله �أو بع�ضه.
ُير�سل االعترا�ض إ�ل��ى الإدارة العامة( الإدارة القانونية) برقم �صادر
وتاريخ ،و ُير�سل في المعاملة �أ�صل اعترا�ض المكلف ووجهة نظر �إدارة

كبار المكلفين بتوقيع من مدير عام الإدارة ،ويرفق الميزانيات والربط
يخ�ص المكلف والخطابات التي بين المكلف
الزكوي /ال�ضريبي،وكل ما ُّ
يخ�ص �سنوات االعترا�ض على �أن تكون
و�إدارة كبار المكلفين،وكل ما ُّ
�صور ًا فقط ماعدا �أ�صل االعترا�ض يكون �أ�ص ًال ولي�س �صورة وفق ًا للتعميم
ال�صادر من الإدارة العامة � ،أو وجهة نظر الفروع بتوقيع من مدير عام
الفرع إ�ل��ى الإدارة العامة – الإدارة القانونية -على الربط الزكوي/
يخ�ص المكلف والخطابات التي بين المكلف والفرع �أو
ال�ضريبي وكل ما ُّ
يخ�ص �سنوات االعترا�ض على �أن
بين �إدارة كبار المكلفين والمكلف،وكل ما ُّ
تكون �صور ًا فقط ماعدا �أ�صل االعترا�ض يكون �أ�ص ًال ولي�س �صورة وفق ًا
للتعميم ال�صادرة من الإدارة العامة.
ت�ض ُع الإدار ُة العامة ختم ًا يبين رق��م وتاريخ و�صول االع�ت��را���ض(�إدارة
االت�صاالت الإداري ��ة) ،ثم ُيحال إ�ل��ى الإدارة القانونية لالخت�صا�ص ،ثم
يحي ُل �سعادة مدير عام الإدارة القانونية للموظف المخت�ص والذي بدوره
يدر�س االعترا�ض درا�س ًة تام ًة من جميع النواحي ال�شرعية والنظامية ،ويت ُّم
مراجعة المذكرة التي �سوف تُر�سل �إلى لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية
االبتدائية ح�سب االخت�صا�ص ،ويت ُّم الت�أ�شير على المعاملة من قبل الموظف
ومن قبل �سعادة مدير عام الإدارة ،ثم التوقيع على المذكرة المرفوعة من
قبل �سعادة المدير العام �إلى لجنة االعترا�ض الزكــــــــوية ال�ضريبية االبتدائية
المخت�صة بح�سب مقر ال�شركة ( موقع ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة الجغرافي).
إج��راءات االعتراض التي يتعين على الشركة أو
المؤسسة (المكلف) القيام بها:
يجوز لل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) تقديم اعترا�ضه على الربط الزكوي
�أو ال�ضريبي� ،أو �إعادة الربط عليه للجهة التي �أ�صدرت الربط (وهو حقٌ
جائ ٌز �إن �شاء اعتر�ض و�إن �شاء وافق على الربط) ،ويتعين على ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) �أن تقوم بعدة �أمور وهي -:
* �أن يكون اعترا�ضه خالل المدة المحددة نظام ًا تبد�أ من تاريخ تبلغه
بالقرار وهي �ستون يوم ًا للزكـــــــــاة ال�شرعية طبق ًا للمادة ( )10من

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لجان االعتراض الزكوية االبتدائية مستقلة عن المصلحة
وقراراتها نافذة ما لم تستأنف أمام اللجنة االستئنافية.
القرار الوزاري رقم ( ) 393وتاريخ 1370/8/6هـ .و�ستون يوم ًا
لنظام ال�ضريبي الجديد طبق ًا للمادة(  /66أ� )من النظام ال�ضريبي
والمادة ( )1/60من الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضريبة ،وثالثون
يوم ًا في �ضل النظام ال�ضريبي القديم وفق ًا للمادة ( )27من القرار
الوزاري رقم ( )340لعام 1370هـ ال�صادر بالالئحة التنفيذية لنظام
�ضريبة الدخل القديم ،و�إذا انتهت المدة المحددة نظام ًا في كلتا
الحالتين خ�لال إ�ج��ازة ر�سمية يتعين على ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف) تقديم اعترا�ضه في �أول يوم عمل يلي الإجازة مبا�شر ًة.
* تق ّدم ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) وكالة �شرعية �أو تفوي�ض ًا
كتابي ًا لمن يمثلها قانوني ًا �أمام لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية
االبتدائية و�أمام اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ،و ُم�صادق عليه من
الغرفة التجارية  ،ولممثل ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) �أن يق ّدم
التفوي�ض بعد تقديم االعترا�ض على الربط الزكوي �أو ال�ضريبي وقبل
مثوله إ�م��ام اللجان ( ،إ�م��ام لجان االعـــترا�ض الزكـــوية ال�ضريبية
االبتدائية واللجنة اال�ستئـــــنافية فقط� ،أ َّما المحاكـــم الإدارية (ديوان
المظالم )فالب َّد من وكالة �شرعية).
* يكون اعترا�ض ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) بموجب خطاب م�سبب
�إلى الجهة التي �أخطرته بالربط الزكوي �أو ال�ضريبي طبق ًا للنظام.
* يتعين على ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) خالل المدة النظامية
لالعترا�ض ب�سداد الزكاة ال�شرعية �أو ال�ضريبة الم�ستحقة عن
جميع البنود غير ال ُمعتر�ض عليها� ،أو اتخاذ ترتيب معين بموافقة
م�صلحة الزكاة والدخل لت�سديد الزكـاة �أو ال�ضريبية الم�ستحقة

على �أق�ساط نظامية.
* لل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف ) االط�لاع على وجهة نظر م�صلحة
الزكاة والدخل وذلك بمقر اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية قبل
كاف.
الجل�سة بوقت ٍ
* قيام ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) بهذه الإج��راءات النظامية في
مواعيدها ي�ؤهل اعترا�ضه للقبول من الناحية ال�شكلية.
إج����راءات يتعين على مصلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل
القيام بها:
يمكن للم�صلحة ت�صحيح الأخطاء الح�سابية والمادية خالل ع�شر �سنوات
من نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار بناء ًا على طلب ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف)� ،أو في حالة اكت�شافها من قبل م�صلحة الزكاة والدخل� ،أو من
قبل الجهات الرقابية (وهي الأخطاء الناتجة عن �إحدى العمليات الح�سابية
�أو و�ضع رقم خط�أ مكان الرقم ال�صحيح �أو ما�شابه ذلك) ،ويمكن لم�صلحة
الزكاة والدخل �أي�ض ًا ت�صحيح الخط�أ في تطبيق النظام �أو التعليمات خالل
خم�س �سنوات من نهاية المدة المحددة نظام ًا؛ لتقديم الإق��رار الزكوي
�أو ال�ضريبي ع��ن ال�ع��ام المالي ب�ن��اء ًا على طلب ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف)�،أو في حال اكت�شافها من قبل م�صلحة الزكاة والدخل� ،أو من
قبل الجهات الرقابية .مع عدم الإخالل بهذه الإج��راءات النظامية النافذة
من النواحي الزكوية وال�ضريبية ف�إنه يتعين على م�صلحة الزكاة والدخل
معالجة االعترا�ضات الخا�صة بال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف)ال�صادرة
على الربوط الزكوية �أو ال�ضريبية عن طريق بع�ض الإجراءات وهي:
* تدر�س م�صلحة الزكاة والدخل االعترا�ض بداي ًة ولها القبول بما يتوفر
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في حالة استمرار الخالف بين المصلحة والمكلف يتعين
على المصلحة رفع اعتراض المكلف إلى لجنة االعتراض
الزكوية الضريبية االبتدائية.
لها من م�ستندات �شرعية ونظامية وتخطر ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف ) وتبلغه بالربط المعدل على هذا الأ�سا�س.
* في حالة ا�ستمرار الخالف بين الم�صلحة وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف ) يتعين على م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل رف��ع االعترا�ض
المقدم من ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) �إلى لجنة االعترا�ض
الزكوية ال�ضريبية االبتدائية بموجب مذكرة قانونية م�سببة تو�ضح
فيها وجهة نظر الطرفين (الم�صلحة وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة )
(المكلف) ،مع مالحظة �أنَّ م�صلح َة الزكاة والدخل ملزمة بتحويل
االعترا�ض �إلى لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية خالل
مدة ال تزي ُد عن �ستين يوم ًا من تاريخ ا�ستالمها العترا�ض ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف).
* تر�ش ُح م�صلحة الزكاة والدخل من تراه منا�سب ًا من الموظفين المميزين
لح�ضور جل�سة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية خالل الموعد
المحدد من قبل لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية.
* يتعي ُن على م�صلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار االبتدائي ال�صادر
من لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ،وتعديل الربط
بموجبه ،و�إ�شعار ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) بذلك حتى ولو
ت َّم ا�ستئنافه �أمام اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية.
تشكيل لجان االعتراض الزكوية الضريبية:
�إنَّ لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية م�شكل ٌة بقرار �صادر من
معالي وزير المالية يو�ضح ت�شكيل هذه اللجان ،وتتكــــــون اللجــــان الزكوية
ال�ضريبية االبتدائيـــة من رئي�س وثالثـــة �أع�ضاء عــــلى الأقل ،وتكون من
المخت�صين في مجال الأنظمة(القانون) وال�ضرائب والمحا�سبة� ،أحدهم
من الم�صلحة وال تقل مرتبة �أي منهم عن العا�شرة �أو ما يعادلها ح�سب

نظام الخدمة المدنية ،وتع ُّد هذه اللجان م�ستقلة عن م�صلحة الزكاة والدخل
تمام ًا ولي�س لم�صلحة الزكاة والدخل �أي ت�أثير على قراراتها ،فعند ت�شكيل
اللجان ا�ستقر الر�أي على عدم جواز الجمع بين الخ�صم والحكم مراعاة
للحياد.
وا�ستقاللية للقرار ،وقراراتها قابلة للنفاذ فور �صدورها مالم ت�ست�أنف �أمام
اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ،و�أع�ضائها غير متفرغين بالكامل وتحديد
جل�ساتها بنهاية الدوام الر�سمي �أو بعده.
لجان االعتراض االبتدائية هي:
 -1لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأولى ومقرها الريا�ض.
 -2لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية ومقرها الريا�ض.
 -3لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثالثة ومقرها الريا�ض.
 -4لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأولى ومقرها جدة.
 -5لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية ومقرها جدة.
 -6لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية بالدمام ومقرها الدمام.
إج�����راءات ت��ق��وم ب��ه��ا ل��ج��ان االع���ت���راض ال��زك��وي��ة
الضريبية االبتدائية:
* تقيد اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية االع�ت��را��ض��ات ب��أرق��ام
مت�سل�سلة ح�سب ال�ت��واري��خ ال ��واردة م��ن م�صلحة ال��زك��اة والدخل
و�سنوات الخالف وتاريخ الجل�سة وملخ�ص القرار وتاريخ �إعالنه،
ويعمل لك ِّل اعترا�ض ملف يحمل الرقم الم�سل�سل.
* يتعي ُن على رئي�س اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �أخطار كل من
م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) بتاريخ
تحدده اللجنة ل�سماع �أقوال ومبررات وحجج الطريفين (الم�صلحة
وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) ،وتقديم الم�ستندات،ويجب �أن
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ي�سبق الإخطار بالتاريخ المحدد لنظر االعترا�ض بخم�سة ع�شر يوم ًا
على الأقل (�إخطار اللجنة ل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) مع �إرفاق
مذكـــرة الم�صلحة المرفـــوعة للجنة الزكــــوية ال�ضريبية االبتدائية).
ُ
المكلف �شركة �أجنبية لي�س لها ممثل في المملكة يتعي ُن �إخطار
و�إذا كان
ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) عن طريق وزارة الخارجية بوقت
اليقل عن ( )90يوم ًا.
* توزع االعترا�ضات على �أع�ضاء اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية
ويع ُّد ك ًال منهم مقرر ًا للحالة التي وزع��ت عليه ،ويقوم قبل ميعاد
الجل�سة المحددة لنظر االعترا�ض بعر�ض ملخ�ص الحالة على اللجنة
من واقع �إطالعه على الملف و�أ�صل اعترا�ض ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف)،وعري�ضة وجهة نظر ك� ًلا من الطرفين ،وللجنة الحق
في االط�لاع على دفاتر وقيود وح�سابات وم�ستندات ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف).
* �إذا لم يح�ضر أ�ح � ُد الطرفين �أو كالهما (الم�صلحة وال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) فللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الحق
في �أن ت�صدر قرارها بح�سب الوقائع والأوراق المعرو�ضة عليها،
ويجوز لها ت�أجيل النظر في موعد الجل�سة لأ�سباب تقتنع بها اللجنة
الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ولمرتين كح ٍّد �أق�صى.
* ال يكو ُن انعقاد اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �صحيح ًا �إلاّ
بح�ضور الأغلبية على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
* تنظر اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية اعترا�ض ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف ) ب��داي� ًة ف��ي �سالمة االع�ت��را���ض م��ن الناحية
طرف
ال�شكلية �أو ًال �سوا ًء فيما يتعلق بمدى نظامية التمثيل لك ِّل ٍ
�أو �سداد المبلغ الم�ستحق نظام ًا على البنود غير المعتر�ض عليه،
�أو م��ا يتعلق بالمدة النظامية..الخ ،وا�ستثناء ًا ف��إن��ه يحق للجنة

قبول الناحية ال�شكلية �إذا توفرت بع�ض ال�شروط وال�ضوابط مث ًال
مبررات مقبولة �أو مقنعة حالة دون تقديم االعترا�ض �ضمن المهلة
النظامية المحددة ،و�أن يثبت ب�أنَّ لل�شرك َة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف)
الحق في الناحية ال�شرعية والمو�ضوعية طبق ًا للم�ستندات المقدمة،
و�أن يكون خالل آ�خ��ر ربط زك��وي �أو �ضريبي �صدر على ال�شركة
�أو الم�ؤ�س�سة(المكلف) ،على �أن الت�ك��ون ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف) مدين ًا بم�ستحقات زكوية �أو �ضريبية عن �سنوات �سابقة
طبق ًا للقرار ال��وزاري رقم (  )961/32وتاريخ 1428/4/22ه �ـ
الذي �أو�ضح ذلك.
* للجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الحق في �أن تطلب من م�صلحة
الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) تقديم ما تراه
�ضروري ًا من البيانات والم�ستندات.
* ت�صدر اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية قرارها بالأغلبية و�إذا
ت�ساوت الأ��ص��وات يغلب ال��ر�أي ال��ذي معه رئي�س اللجنة ،وتكون
قراراتها م�سببه.
* وال يجـــــــــو ُز للجنة �أن ت�صدر قرارها بربط يقل عما �أقرت به ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) �أو بربط يتجاوز ربط م�صلحة الزكاة والدخل.
* يع ُّد مح�ضر لك ِّل إ�ج��راء تقوم ب��ه اللجنة وي��وق��ع م��ن قبل الرئي�س
والأع�ضاء وال�سكرتير.
ً
يتعين على اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �إخطار كال من م�صلحة
الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف )بالقرار االبتدائي بموجب
خطاب ر�سمي �أو م�سجل �أو الت�سليم باليد �أو ب�أي و�سيلة تثبت ت�سليمه،
ويع ُّد قرار اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية نهائي ًا مالم ي�ست�أنفه �إمام
اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ،وعلى م�صلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار
االبتدائي ال�صادر من لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ،ويعدل
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يجو ُز للمكلف االعتراض على الربط الزكوي أو الضريبي
كله أو بعضه.
الربط بموجبه و�إ�شعار ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) بذلك حتى ولو
ت َّم ا�ستئنافه أ�م��ام اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ،مع مالحظة �أنَّ لجان
االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية تع ُّد لجان �إداري��ة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي
تخت�ص بالف�صل في �أوجه الخالف بين م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركات
ُّ
�أو الم�ؤ�س�سات (المكلفين).
بعد و�صول خطاب لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الذي
يت ُّم فيه تحديد موعد الجل�سة �إلى الإدارة العامة يحال ل�ل�إدارة القانونية
لالخت�صا�ص.
ير�سل خطاب تر�شيح بتوقيع �سعادة مدير عام الإدارة القانونية �سوا ًء كان
الخطاب موجه �إلى �سعادة مدير عام �إدارة كبار المكلفين �أو �إلى �سعادة مدير
عام الفرع يطلب فيه تر�شيح اثنين �أكفاء ومن المخت�صين على �أن يكون من
بينهم الذي ربط على ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) وهذا هو الأف�ضل.
مهام ممثلي مصلحة الزكاة والدخل أمام لجان
االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية:
المهام قبل مناقشة االعتراض:

درا�سة مـــلف ال�شــــركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) ابتداء من الربط الزكوي
�أو ال�ضريبي وانتهاء ًا بالمذكـــرة المرفــــــوعة �إل��ى اللجنة الزكــــــــوية
ال�ضريبية االبتدائية ،والتن�سيق بين الزمـــالء ،و�إح�ضار الفتاوى ال�شرعية
والأح�ك��ام ال�صادرة من المحاكم الإداري��ة (دي��وان المظالم) وال�ق��رارات
اال�ستئنافية الم�ؤيدة ل�صحة وجهة نظر الم�صلحة .والدفوعات الجديدة،
و�إيجاد ملخ�ص عن موقف الم�صلحة وعن الدفوعات الجديدة مع المناق�شة
مع الرئي�س المبا�شر �أو مع الجهة التي �أعدت الربط ،مع مالحظة �أنه في
حالة عدم كفاية مذكرة االعترا�ض �أو احتاج الأمر �إلى �إي�ضاح �أكثر ف�إنه

يت ُّم �إعداد مذكرة �إ�ضافية ،مع مراعاة الح�ضور في الموعد المحدد نظام ًا
والتن�سيق بين الزمالء.
المهام أثناء جلسة المناقشة :

التن�سيق بين الزمالء وع��دم االزدواج�ي��ة في �شرح وجهة نظر الم�صلحة
واال�ستماع لوجهة نظر ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) ،وعدم اال�ستعجال
على الرد ،وعدم التنازل عن �أي بند مالم يت ّم الموافقة عليه م�سبق ًا ،وتقديم
مذكرة جديدة �أو �إ�ضافية.
المهام بعد جلسة المناقشة :

في حالة ا�ستالم الم�صلحة مذكرة من ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة ( المكلف )
فيت ُّم الرد عليها قبل انتهاء المدة المحددة نظام ًا ،و�إذا طلبت اللجنة من
ممثلي الم�صلحة بع�ض الم�ستندات ف�إن على ممثلي الم�صلحة �إعطاء اللجنة
جميع الطلبات خ�لال المدة النظامية التي تحددها اللجنة ،يجب �إع��داد
عر�ض مف�صل من قبل ممثلي الم�صلحة بالنتائج التي تحققت خالل جل�سة
االعترا�ض المنظورة �أمام لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية.
بعد ذلك ت�صدر لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية القرار االبتدائي وير�سل
�إلى الإدارة العامة و�إلى الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة (المكلف)(الإدارة العامة
تختم على القرار برقم وتاريخ ويحال �إلى الإدارة القانونية لالخت�صا�ص)
�إذا رغ�ب��ت ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) ف��ي ا�ستئناف ق��رار لجنة
االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �أمام اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية
تعين عليه القيام ببع�ض الإجراءات.
إجراءات االستئناف:
تبد أ� هذه الإج��راءات من تقديم م�صلحة الزكاة والدخل �أو ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) عري�ضة اال�ستئناف على ق��رار لجنة االعترا�ض
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الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �أمام اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية وهو �أم ٌر
جائ ٌز ،ويتعين على ك ٍّل من م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف) القيام بعدة �أمور وهي كالآتي :
إج��راءات االستئناف التي يتعين على الشركة أو
المؤسسة (المكلف)القيام بها:
* �أن يكون اال�ستئناف خالل المدة المحددة نظام ًا وهي ثالثون يوم ًا
في �ضل نظام جباية الزكاة ال�شرعية ونظام �ضريبة الدخل القديم،
و�ستون يوم ًا في �ضل النظام ال�ضريبي الجديد ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ طبق ًا للمادة ال�ساد�سة
وال�ستون.
ً
ملحوظة (�إذا انتهت المدة المحددة نظاما خ�لال إ�ج��ازة ر�سمية
يتعين على ك ٍّل من م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف) تقديم اال�ستئناف في �أول يوم عمل يلي الإجازة مبا�شر ًة).
* �أن ي�ك��ون اال�ستئناف بموجب عري�ضة م�سببة ت�ق��دم إ�ل��ى اللجنة
اال�ستئنافية ال�ضريبية ،مع �أي م�ستندات �إ�ضافية ،فظ ًال عن �إي�صال
الت�سديد �أو �صورة ال�ضمان البنكي �إلى اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية،
ولقيد اال�ستئناف خالل الموعد المحدد لال�ستئناف.
* يجب على ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) تقديم وك��ال��ة �شرعية
�أوتفوي�ض لمن يمثله قانوني ًا وم�صادق عليه من الغرفة التجارية.
* �أن ت�سدد ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) االل �ت��زام ال��زك��وي �أو
ال�ضريبي الم�ستحق لم�صلحة الزكاة والدخل بموجب ق��رار لجنة
االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية� ،أو تقديم �ضمان بنكي بكامل القيمة
وب�شرط �أن تتوفر فيه ال�شروط التالية -:
* �أن يكون �ساري المفعول وال يقل عن �سنة.

* �أن يكون قاب ًال للتجديد تلقائي ًا.
* �أن يكون ق��اب� ًلا للم�صادرة بعد ��ص��دور ق��رار اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية وبناء ًا على طلب م�صلحة الزكاة والدخل،ودون الحاجة
لموافقة �أي طرف �آخر.
* �أن يكون وفق ًا لل�صيغة المعتمدة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
وذلك ك�شرط لقبول اال�ستئناف من الناحية ال�شكلية.
إج���راءات االستئناف التي يتعين على مصلحة
الزكاة والدخل القيام بها:
* �أن يكون اال�ستئناف خالل المدة المحددة نظام ًا وهي ثالثون يوم ًا
في �ضل نظام جباية الزكاة ال�شرعية ونظام �ضريبة الدخل القديم،
و�ستون يوم ًا في �ضل النظام ال�ضريبي الجديد ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ طبق ًا للمادة ال�ساد�سة
وال�ستون( .ملحوظة� -إذا انتهت المدة خالل �إجازة ر�سمية يتعين
على ك ٍّل من م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف)
تقديم اال�ستئناف في �أول يوم عمل يلي الإجازة مبا�شر ًة).
* �أن ي�ك��ون اال�ستئناف بموجب عري�ضة م�سببة ت�ق��دم إ�ل��ى اللجنة
اال�ستئنافية ال�ضريبية م��ن �أ��ص��ل و��ص��ورة وت�ع��اد ال���ص��ورة �إل��ى
م�صلحة الزكاة والدخل م�ؤ�شر عليها من قبل اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية تبين اال�ستالم وتاريخه طبق ًا للنظام.
* يتعين على م�صلحة الزكاة والدخل عند �إبالغها با�ستئناف ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف) على قرار لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية
االبتدائية درا��س��ة الأ�سانيد النظامية و�أ�سانيد الئحة اال�ستئناف
المقدمة من ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) ،و إ�ع��داد ال��رد عليها
كتابي ًا مع �إي�ضاح موقف م�صلحة الزكاة والدخل من ال�شركة �أو
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نوافذ

يتم قبول االعتراض المكلف إال خالل المدة المحددة
ال ُّ
نظامًا (ستون يومًا) تبدأ من تاريخ تبليغه بالقرار.
الم�ؤ�س�سة (المكلف)من ت�سديد الزكاة ال�شرعية و�سداد ال�ضريبة
المتوجبة عليه �أو �ضمان بنكي وف�ق� ًا للقرار ال���ص��ادر م��ن لجنة
االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الم�ست�أنف عليه.
* يتعين على م�صلحة الزكاة والدخل تعديل الربط الزكوي �أو ال�ضريبي
بموجب قرار اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية.
* �أن ال يت ّم الإفراج عن ال�ضمان البنكي �أو رد المبالغ الم�سددة نقد ًا �إلاّ
بعد �صدور القرار النهائي في الخالف.
ملحوظة (�أنَّ قيام كل من م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل وال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة(المكلف) بهذه الإجراءات النظامية في مواعيدها ي�ؤهلهم
في اال�ستئناف لقبول الناحية ال�شكلية).
تشكيل اللجنة االستئنافية الضريبية:
�أنَّ اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية م�شكلة بقرار �صادر من مجل�س الوزراء،
وتتكــــــون من رئي�س و�أربعة �أع�ضاء عــــلى الأقل ،وتكون من المخت�صين في
مجال الأنظمة(القانون) وال�ضرائب والمحا�سبة ،وتع ُّد هذه اللجنة م�ستقلة
عن م�صلحة الزكاة والدخل تمام ًا ،فعند ت�شكيل اللجان ا�ستقر الر�أي على
عدم جواز الجمع بين الخ�صم والحكم مراعاة للحياد وا�ستقاللية للقرار،
وقراراتها قابلة للنفاذ فور �صدورها وملزمة للطرفين (م�صلحة الزكاة
والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) مالم يت ّم ا�ستئنافه �أمام المحاكم
الإدارية (ديوان المظالم) في �ضل النظام ال�ضريبي الجديد.
مع مالحظة �أنَّ الماد َة الثانية وال�ستون من نظام �ضريبة الدخل الجديدن�صت على �أن (يراعى عند اقتراح ت�شكيل اللجنة اال�ستئنافية المن�صو�ص
عليه في الفقرة (ب) من المادة ال�سابعة وال�ستين من النظام ،واليع ُّد انعقاد
اللجنة �صحيح ًا �إلاّ بح�ضور الأغلبية من �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبة ،وتنظر اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية بداية في �سالمة

النواحي ال�شكلية ��س��وا ًء التقديم خ�لال ال�م��دة المحددة نظام ًا �أو مدى
قانونية التمثيل لك ِّل طرف (م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة
(المكلف) �أو �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة وتقديم �ضمان بنكي وفق ًا لل�صيغة
المعتمدة وذلك قبل النظر في النواحي المو�ضوعية ،وت�صد ُر اللجنة قرارها
بعد �سماع �آراء الطرفين ودرا�سة حججهما و�أ�سانيدهما النظامية  ،وفي
حالة اختالف �آراء �أع�ضاء اللجنة ي�صدر القرار ب�أغلبية الأ�صوات على �أن
اليزيد عن ربط الم�صلحة وال يقل عن �إقرار ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة ،ويجوز
للجنة اال�ستعانة بمن تراه من �أ�صحاب الخبرة والم�ست�شارين بمقابل يحدد
ح�سب الحالة ،على �أن يت َّم تحديد المقابل في خطاب التكليف ،وتزود اللجنة
ك ًال من م�صلحة الزكاة والدخل وال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف؟؟) بن�سخة
من ق��راره��ا بموجب خطاب ر�سمي م�سجل �أو ب ��أي و�سيلة �أخ��رى تثبت
ت�سليمه ،ويكون القرار نهائي ًا وملزم ًا للطرفين مالم يت ّم ا�ستئنافه �أمام
المحاكم الإداري��ة (ديوان المظالم ) ،وي�صد ُر قرار وزاري يحدد مكاف�آت
رئي�س و�أع�ضاء اللجان ومعاونيهم ).
مهام ممثلي مصلحة الزكاة والدخل أمام اللجنة
االستئنافية الضريبية:
المهام قبل مناقشة االستئناف:

درا�سة ملف ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) ابتدا ًء من الربط الزكوي
�أو ال�ضريبي ،وانتها ًء بالمذكـــرة المرفــــــوعة �إلى اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية ،والتن�سيق بين الزمـــالء ،و�إح�ضار الفتاوى ال�شرعية
والأحكام ال�صادرة من المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والقرارات
اال�ستئنافية الم�ؤيدة ل�صحة وجهة نظر الم�صلحة .والدفوعات الجديدة،
و�إي�ج��اد ملخ�ص عن موقف الم�صلحة وع��ن الدفوعات الجديدة مع
المناق�شة مع الرئي�س المبا�شر �أو مع الجهة التي �أع��دت الربط ،مع
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مالحظة �أنه في حالة عدم كفاية مذكرة اال�ستئناف �أو احتاج الأمر �إلى
�إي�ضاح �أكثر ف�إنه يت ُّم �إعداد مذكرة �إ�ضافية ،مع مراعاة الح�ضور في
الموعد المحدد نظام ًا والتن�سيق بين الزمالء.
المهام أثناء جلسة المناقشة:

التن�سيق بين الزمالء وع��دم االزدواج�ي��ة في �شرح وجهة نظر الم�صلحة
واال�ستماع لوجهة نظر ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف)،وعدم اال�ستعجال
على الرد وعدم التنازل عن �أي بند مالم يت ّم الموافقة عليه م�سبق ًا ،تقديم
مذكرة جديدة �أو �إ�ضافية.
المهام بعد جلسة المناقشة:

في حالة ا�ستالم الم�صلحة مذكرة من ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة (المكلف) فيت ُّم
الرد عليها قبل انتهاء المدة المحددة نظام ًا ،ويجب إ�ع��داد عر�ض مف�صل
من قبل ممثلي الم�صلحة بالنتائج التي تحققت خالل جل�سة اال�ستئناف
المنظورة �أمام اللجنة ال�ضريبية.
بعد �صدور قرار اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية يت ُّم الم�صادقة على القرار
من قبل معالي وزي��ر المالية طبق ًا لنظام ال��زك��اة ونظام �ضريبة الدخل
القديم� ,أ ّما النظام ال�ضريبي الجديد فن�صت المادة الم�شار �إليها �ساب ًقا ب�أنه
يحق لك ٍّل من الم�صلحة والمكلف اال�ستئناف على قرار اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية �أم��ام المحاكم الإداري��ة(دي��وان المظالم ) ،وتطبق الم�صلحة
هذا القرار ويت ُّم بموجبه تعديل الربط الزكوي ال�ضريبي على ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة (المكلف).
لكل من المكلف والمصلحة
إج��راءات االستئناف
ٍّ
على ق���رار اللجنة االستئنافية الضريبية أم��ام
المحاكم اإلدارية (ديوان المظالم).
يقدم ك ٌّل من المكلف والم�صلحة مذكرة ا�ستئناف تُ�س ّمى الئحة دعوى �أمام

المحاكم الإداري��ة وت�شمل القرار المتظلم منه و�صورة ال�سجل التجاري
لل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة وجميع الأوراق والم�ستندات التي تبين �صحة
وجهة نظره ،وهناك عدة نماذج يجب تعبئتها وكتابتها ب�شك ٍل كام ٍل ومنها
�صحيفة الدعوى ،وحتى تقبل االت�صاالت الإدارية بالمحاكم الإدارية هذه
الدعوى ،ويو�ضع لها ختم وتاريخ ورقم خا�ص بالق�ضية وال�سنة المرفوعة
فيها ،ثم تحيل االت�صاالت الإدارية �إلى الدوائر ح�سب التدرج في الق�ضايا
مع مالحظة �أنه يحق لالت�صاالت الإداري��ة �أو رئي�س المحكمة عدم ت�سجيل
الدعوى �إلاّ بعد اكتمال جميع الطلبات الخا�صة بالق�ضية والطلبات الأخرى
كالوكالة ال�شرعية �أو االخت�صا�ص ...الخ.
تنظ ُر الدائرة المحال �إليها الق�ضية في الدعوى وتر�سل خطاب �إلى جهة
المدعى عليها ويرفق فيها الئحة الدعوى وجميع الم�ستندات المقدمة من
المدعي �سواء كانت الم�صلحة �أو المكلف وي�سمون بمدعي ومدعى علية.
عند و�صول خطاب الديوان موقع من معالي رئي�س الديوان �أو من ينوبه �أو
من رئي�س الدائرة المخت�صة ُيختم بختم االت�صاالت الإدارية و ُيعمل به،كما
ُيعمل بجميع المعامالت وقد ت ّم بيان ذلك تف�صي ًال ويمكن الرجوع �إليها.
يت ُّم ح�ضور الجل�سات وتقديم ال�م��ذك��رات وت�ك��ون الجل�سة عالنية ،وقد
ت�ستغرق عدة جل�سات وعدة �سنوات لأ�سباب كثيرة.
بعد ذلك ي�صدر حكم ابتدائي ويحق اال�ستئناف على الحكم �إم��ام محكمة
اال�ستئناف الإدارية وفق للنظام الخ.
مع مالحظة �أنَّ اال�ستئناف على الحكم خالل مدة محددة نظام ًا وهي ثالثون
يوم ًا.
وفي حالة ا�ستئناف الحكم االبتدائي خالل المدة النظامية تُر�سل كامل
الق�ضية إ�ل��ى محكمة اال�ستئناف الإداري��ة والمحكمة� ،إ ّم��ا �أن ت�ؤيد الحكم
االبتدائي وي�صبح حكم نهائي واجب النفاذ ،و�إ ّما �أن تنق�ضه وتعيده للدائرة
وتبين للدائرة �أ�سباب النق�ض.
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قضية

قضية إضافة

قروض العاملين
وتسهيالت التمويل التجارية للوعاء الزكوي على
طاولة اللجنة االستئنافية

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

القروض ألجل وتسهيالت التمويل التجارية التي حال
عليها الحول تضاف للوعاء الزكوي.
األساس في معالجة القروض أنه تجب الزكاة على القروض
عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض.
اج�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة اال��س�ت�ئ�ن��اف�ي��ة ال���ض��ري�ب�ي��ة ي ��وم االث �ن �ي��ن ال �م��واف��ق
1431/4/6ه �ـ والم�شكلة بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )196وتاريخ
1426/7/24هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ()7835/1
وتاريخ 1426/8/6هـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة في نظر اعترا�ضات
المكلفين والم�صلحة على قرارات لجان االعترا�ض الزكوية االبتدائية،
وذل��ك للنظر في اال�ستئنافين المقدمين من (المكلف) وم��ن م�صلحة
ال��زك��اة وال��دخ��ل (الم�صلحة) على ق��رار لجنة االع�ت��را���ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة رقم ( )....لعام 1428هـ ب�ش�أن الربط
الزكوي ال��ذي �أجرته الم�صلحة على المكلف لل�سنتين المنتهيتين في
2003/1/31م و 2004م.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرتي
اال�ستئنافين المقدمين من المكلف ومن الم�صلحة ,وبمراجعة ما ت َّم
تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو
التالي:
الناحية الشكلية:

�أخطرت لجن ُة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة
المكلف بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم (�/2/46ص) وتاريخ
1428/3/6ه��ـ ,وق� َّدم المكلف ا�ستئنافه و ُق َّيد لدى هذه اللجنة برقم
( )3/123وتاريخ 1428/4/5هـ ،كما ق َّدم �ضمان ًا بنكي ًا مقابل الزكاة
الم�ستحقة عن ال�سنتين 2002م و 2004م ،كما �أخطرت لجن ُة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة الم�صلحة بن�سخة من قرارها
بموجب الخطاب رقم (�/2/45ص.ج) وتاريخ 1428/3/6هـ،وقدمت
الم�صلح ُة ا�ستئنافها و ُق َّيد لدى هذه اللجنة برقم ( )3/122وتاريخ
1428/4/1ه�ـ  ,وبذلك يكون اال�ستئنافين المقدمين من المكلف ومن
الم�صلحة مقبوالن من الناحية ال�شكلية لتقديمهما من ذي �صفة خالل
المهلة النظامية ،م�ستوفيان ال�شروط النظامية.
الناحية الموضوعية:

البند الأول :القر�ض
ق�ضى ق��رار اللجنة في البند (ثاني ًا )1/بت�أييد الم�صلحة في �إ�ضافة
القر�ض لأجل العامين المنتهيين في 2003/1/31م و 2004م،وكذلك
�إ�ضافة المبلغ الذي حال عليه الحول من ت�سهيالت تمويل تجارية لعام
2004م وذلك وفق ًا لحيثيات القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار مطالب ًا بعدم �إ�ضافة هذه القرو�ض

والت�سهيالت بحجة �أنَّ ال�ق��رو���ض البالغة لعامي 2003م و 2004م
( )32.000.000ريال و ( )20.000.000ريال على التوالي ا�ستخدمت
لتمويل احتياجات ال�شركة من ر�أ�س المال العامل �أي :تمويل الموجودات
المتداولة مثل (المدينون والب�ضاعة) التي ال يت ُّم ال�سماح بخ�صمها
من الوعاء  ,و�أنَّ ت�سهيالت التمويل التجاري تمثل في طبيعتها �أوراق
دفع �أي :ت َّم الح�صول عليها لأغرا�ض خطابات اعتماد محددة ,وذكر �أنَّ
ال�شرك َة ال تعل ُم كيف تو�صلت اللجنة االبتدائية لمبلغ ()15.081.255
ريا ًال الذي ق�ضت اللجنة بوجوب �إ�ضافته للوعاء الزكوي لعام 2004م.
ورد ًا على ا�ستف�سارات اللجنة المطروحة عليه �أثناء جل�سة المناق�شة
أ�ف��اد المكلف ب��أنَّ القر�ض ل َأج��ل قد ت َّم الح�صول عليه من البنك الأهلي
التجاري؛ لتمويل احتياجات ال�شركة من ر أ����س المال العامل ،ولم يت ّم
ا�ستخدامه القتناء موجودات ثابتة ،ويمك ُن الت�أكد من هذه الحقيقة من
الميزانية العمومية لك ٍّل من ال�سنتين المنتهيتين في 2003/1/31م و
2004م التي تبين بو�ضوح �أنه كان لدى ال�شركة �إجمالي حقوق �شركاء
بمبلغ ( )41.3مليون ريال و ( )52.4مليون ريال مقابل موجودات طويلة
الأجل بمبلغ ( )14.4مليون ريال و ( )17.4مليون ريال على التوالي.
و�أنه ت َّم تمويل الموجودات طويلة الأجل كاملة من حقوق ال�شركاء دون
لقر�ض من �أي نوع كان  ,وهذا ُيثبت �أنَّ ال�شركة لم تكن بحاجة لأي
حاج ًة ٍ
تمويل خارجي للإ�ضافات �إلى الموجودات الثابتة خالل تلك ال�سنتين ,
وق � َّدم المكلف تعزيز ًا لوجهة نظره ��ص��ورة م��ن الميزانية العمومية
وقائمتي التدفقات النقدية والإي�ضاح ( )3المتعلق بالممتلكات والآالت
والمعدات لل�سنتين 2003م و 2004م  ,كما ق� َّدم بيان ًا تحليلي ًا يب ّي ُن
الر�صيد االفتتاحي والحركة خالل ال�سنة والر�صيد الختامي مع �صور
توجب زكاة
من الك�شوف البنكية .و�أ�ضاف �أنَّ الفتوى رقم ( )22665ال ُ
في القرو�ض �أو التمويل الذي يت ُّم الح�صول عليه لتمويل احتياجات ر�أ�س
المال العامل  ,حيث ن�صت على "�أنَّ ي�ستخدم في تمويل ن�شاط ال�شركة
الجاري والذي يع ُّد من عرو�ض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما �آل
�إليه ويزكي بتقييمه نهاية الحول" بما يت�ضح معه �أنَّ الزكاة ال�شرعية
�إنما ت�ستحق على المبالغ الم�ستخدمة لأغرا�ض الأن�شطة التجارية (ر�أ�س
المال العامل) عن طريق تقييم نتائج الأن�شطة التجارية في نهاية ال�سنة ,
وبعبارة �أخرى  ,ف�إنَّ الزكاة ال�شرعية �إنما ت�ستحق على الأرباح المحققة
من الأن�شطة التجارية التي يت ُّم تمويلها بوا�سطة القر�ض.
ُ
المكلف �أنَّ لجن َة
وفيما يتعلق بت�سهيالت التمويل ال�ت�ج��اري��ة ذك � َر
االعترا�ض االبتدائية ق�ضت في قرارها ب�أنَّ المبلغ المتعلق بت�سهيالت
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قضية
التمويل التجارية قد حال عليه الحول ،وبنا ًء عليه ر�أت �أنه يجب �أن ُي�ضاف
�إلى الوعاء الزكوي ،وال�شرك ُة ال تتفق مع قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
في هذا ال�ش�أن ؛لأنَّ ت�سهيالت التمويل التجارية قد ت َّم الح�صول عليها ل�سداد
المبالغ الم�ستحقة �إلى موردي ال�شركة على ح�ساب �شراء ب�ضاعة،وقد ت َّم
الح�صول على الت�سهيالت لفترة ( )180يوم ًا ،و�أنَّ هذه الت�سهيالت هي في
طابعها �أوراق دفع �أي خطابات اعتماد ت َّم الح�صول عليها ل�سداد المبلغ
الم�ستحق ل�شراء ب�ضاعة  ,مما يعني �أنَّ هذه القرو�ض لم تبقَ في العمل حو ًال
كام ًال ولم ت�ستخدم في �أ�صول ثابتة .وق َّدم المكلف تعزيز ًا لوجهة نظره
بيان تحليلي يبين الحركة ال�شهرية لت�سهيالت التمويل التجارية لل�سنة
المنتهية في 2004/1/31م ،كما قدم بيانات تحليلية بالر�صيد االفتتاحي
لت�سهيالت التمويل ال�ت�ج��اري يبين ت��واري��خ الح�صول على الت�سهيالت

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وتواريخ ال�سداد  ,كما ق َّدم خالل جل�سة المناق�شة �صور الك�شوف البنكية،
وذك��ر �أنَّ هذه الم�ستندات تو�ضح �أنَّ ت�سهيالت التمويل التجاري قد ت َّم
الح�صول عليها لفترة من (� )90إلى ( )180يوم ًا ،وت َّم ا�ستخدامها لتمويل
احتياجات ر�أ�س المال العامل.
وبعد إ�ط�لاع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أك��دت على وجهة نظرها
تن�ص على �أنه ت َّم �إ�ضافة القرو�ض لأجل
المبينة في القرار االبتدائي التي ُّ
وت�سهيالت لتمويل تجارة ،وذلك بنا ًء على الفتوى ال�شرعية ال�صادرة من
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم ( )22665في 1424/4/15هـ التي
ت�ضمنت �إ�ضافة القرو�ض �إلى الوعاء الزكوي �سواء ا�ستخدمت في �شراء
�أ�صول ثابتة �أو ر�أ�سمال عامل ,والمكلف �أفاد في اعترا�ضه ب�أنَّ القرو�ض
ت َّم ا�ستخدامها في تمويل اقتناء موجودات ثابتة لذلك وتتم�سك الم�صلحة
ب�صحة ربطها.
ر�أي اللجنة:
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي  ,وعلى اال�ستئناف
المقدم  ,وما قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تب َّين
�أنَّ م�ح��و َر اال�ستئناف يكمن ف��ي طلب
المكلف ع��دم �إ�ضافة القرو�ض لأج��ل ,

القروض قصرة األجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة تعامل
معاملة القروض طويلة األجل وتحسب ضمن الوعاء الزكوي..
تضاف القروض للوعاء الزكوي سواء استخدمت في شراء أصول
ثابتة أو رأسمال عامل.
وكذلك ت�سهيالت التمويل التجاري �إلى وعائه الزكوي بحجة �أنَّ القرو�ض
م�ستخدمة لتمويل ر�أ�س المال العامل  ,و�أنَّ الت�سهيالت في طابعها �أوراق
دفع �أي خطابات اعتماد ت َّم الح�صول عليها لغر�ض �سداد المبالغ الم�ستحقة
�إل��ى م��وردي ال�شركة على ح�ساب �شراء ب�ضاعة ،بالإ�ضافة إ�ل��ى �أنَّ هذه
المبالغ لم يحل عليها الحول  ,في حين تتم�سك الم�صلحة ب�إ�ضافة القرو�ض
والت�سهيالت �إلى الوعاء الزكوي ا�ستناد ًا للفتوى ال�شرعية رقم ()22665
وتاريخ 1424/4/15هـ بالإ�ضافة �إلى �أنَّ المكلف �أفاد في اعترا�ضه ب�أنَّ
القرو�ض م�ستخدمة لتمويل موجودات ثابتة.
أ�سا�س في معالجة القرو�ض لغر�ض احت�ساب الوعاء
وت��رى اللجن ُة �أنَّ ال َ
الزكوي يتمثل في �أن��ه تجب الزكاة على القرو�ض عند احت�ساب الوعاء
الزكوي للمقر�ض والمقتر�ض ؛ لكونهما جهات ذات �شخ�صية معنوية وذمة
مالية م�ستقلة حتى ولو كان هناك عالقة ملكية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بين
المقر�ض والمقتر�ض  ,فبالن�سبة لل ُمقر�ض ف�إنَّ َ
عر�ض القر�ض كر�صيد في
ً
القوائم المالية للمقر�ض يعني �أنَّ هذا القر�ض يمثل دينا على مليء �إذا لم
يظهر في قائمة الدخل ما يثبت �إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره
دين ًا مرجو الأداء .وبالن�سبة للمقتر�ض ف�إنَّ عر�ض القر�ض في قائمة المركز
المالي للمقتر�ض يعني �أنَّ هذا القر�ض يمثل �أحد م�صادر التمويل الأخرى
�ش�أنه �ش�أن ر أ����س المال �إذا كان القر�ض طويل ا ألج��ل (ويق�صد بالقر�ض
طويل ا ألج��ل ذلك القر�ض الذي يبقى في ذمة المقر�ض لمدة عام مالي �أو
ال��دورة التجارية �أيهما أ�ط��ول) ،و ُيعامل معاملة القرو�ض طويلة ا ألج��ل
القرو�ض ق�صيرة الأجل �إذا ا�ستخدمت في تمويل �أ�صول ثابتة،وبالتالي
يلزم �إ�ضافة هذه القرو�ض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقر�ض طرف ًا
ذو عالقة بالمقتر�ض  ,ويعزز هذا الر�أي ن�ص فتوى هيئة كبار العلماء رقم
 2/3077وتاريخ 1426/11/8هـ والذي جاء فيه "�إنَّ �أدل َة وجوب الزكاة
عامة ت�شمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دلي ٌل �صحي ٌح بخ�صم الديون من
ذلك ،وال يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد ؛لأنَّ الدائن يزكي
المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ،بينما المدين يزكي ما ًال �آخر يملكه
ويوجد بيده ويتمكن من الت�صرف فيه ،وفرقٌ بين المال الذي بيد الإن�سان
والمال الذي في ذمته".
وبعد �إطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة وتحديد ًا القوائم المالية لعامي
2003م و 2004م تبين �أنَّ ر�صي َد القر�ض الذي ح�صل عليه المكلف من
البنك الأهلي التجاري ظهر في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في
2002/1/31م بمبلغ ( )40.000.000ريال ،وظهر ر�صي ُد هذا القر�ض
في نهاية العام المالي2003/1/31م بمبلغ ( )32.000.000ريال  ,كما

ظهر ر�صي ُد هذا القر�ض في 2004/1/31م بمبلغ ( )20.000.000ريال،
ين�ص على
كما تب َّين للجنة �أنَّ الإي�ضا َح رقم ( )13المرفق بالقوائم المالية ُّ
“ت�ستحق على القر�ض لأجل عمولة وفق ًا للمعادالت التجارية االعتيادية،
وهو م�ضمون بكمبيالة بنف�س قيمة القر�ض ،وي�ستحق �سداد القر�ض على
 52ق�سط ًا �شهري ًا مت�ساوي ًا بقيمة ( )1مليون ريال لك ِّل ق�سط اعتبار ًا من
 28فبراير 2001م  ,ي�ستحق �سداد الق�سط الأخير في  31مايو 2005م
 ,و�أدرج��ت الأق�ساط الم�ستحقة خالل �سنة من تاريخ الميزانية العمومية
�ضمن المطلوبات المتداولة” بما يت�ضح معه �أنَّ هذا القر�ض قر�ض طويل
الأج��ل  ,وحيث �إنَّ الر�صي َد الذي �أ�ضافته الم�صلحة للوعاء الزكوي هو
الر�صيد الذي حال عليه الحول (ر�صيد �آخر العام) في ال�سنتين المذكورة
 ,ف�إنَّ اللجنة تطبيق ًا للقاعدة ال ُم�شار �إليها وبغ�ض النظر عن ا�ستخدامات
هذا القر�ض ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي ب�إ�ضافة
الر�صيد الذي حال عليه الحول وهو مبلغ ( )32.000.000ريال ومبلغ
( )20.000.000ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و 2004م
على التوالي.
�أ َّما فيما يتعلق بت�سهيالت التمويل التجاري تب َّين للجنة بعد �إطالعها على
القوائم المالية وتحديد ًا قائمة المركز المالي �أنَّ ر�صيد الت�سهيالت المتعلقة
بالتمويل التجاري في نهاية العام المالي المنتهي في 2003/1/31م
ظهر بمبلغ ( )19.652.000ري��ال وفي نهاية العام المالي المنتهي في
2004/1/31م ظهر بمبلغ ( )30.278.000ريال ،وت�ضمن الإي�ضاح رقم
( )11المرفق بالقوائم المالية الن�ص على "�أنه طبق ًا ل�شروط بع�ض عقود
التمويل التجاري  ,ح�صلت ال�شركة على تمويل على �أ�سا�س معدالت العمولة
التجارية ال�سائدة وذل��ك ل�سداد مبالغ م�ستحقة للموردين  ,وت� َّم �ضمان
ت�سهيالت التمويل التجاري بكفاالت �شخ�صية من أ�ح��د ال�شركاء"  ,كما
تب َّين للجنة من البيانات التحليلية التي تو�ضح حركة هذه الت�سهيالت وكذلك
الك�شوف البنكية �أنَّ الر�صيد االفتتاحي لهذه الت�سهيالت في 2003/2/1م
ظهر بمبلغ ( )19.590.274ريا ًال والر�صيد الختامي في 2004/1/31م
ظهر بمبلغ ( )30.277.592ريا ًال  ,وتطبيق ًا للقاعدة ال ُم�شار �إليها �أعاله،
وبغ�ض النظر عن ا�ستخدامات هذه الت�سهيالت ف�إنَّ اللجنة ترى �أنَّ الر�صيد
الذي حال عليه الحول وهو مبلغ ()19.652.000ري��ال هو الذي ينبغي �أن
ُي�ضاف للوعاء الزكوي للمكلف  ,وحيث �إنَّ اللجنة االبتدائية ق�ضت في
قرارها ب�إ�ضافة مبلغ ( )15.081.255ريال باعتباره �أدنى مبلغ و�صل �إليه
الر�صيد خالل العام ،وحتَّى ال ُي�ضار المكلف با�ستئنافه،ف�إنَّ اللجن َة ترى
ت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
يتبع في العدد القادم
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رسائل علمية

دور مراجع الحسابات الخارجي في تجنب

التهرب الضريبي

الباحث سعيد الندوي  -مصلحة الزكاة والدخل  -مكة

ت�ؤدي الإدارة ال�ضريبية (م�صلحة الزكاة والدخل) دور ًا مهم ًا في �إنجاح النظام ال�ضريبي ،باعتبارها الجهة الإدارية
المخت�صة بتنفيذ النظام ال�ضريبي ،وعلى ذلك ف�إنَّ نجاحه يعتمد على الإدارة الكفء التي يتعين عليها مراعاة الظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي ينفذ فيها النظام ال�ضريبي ،لت�ساعد على بناء الثقة المتبادلة بين الدولة
والممولين .وي�ؤيد البع�ض هذا الر�أي بالقول �أنه �إذا كانت ال�ضرائب تقوم د�ستوري ًا على النظام ف�إنَّ دعامتها ونجاحها
الحقيقي يكون في كيفية �إدارتها  ،وكل �إ�صالح ت�شريعي يظل قا�صر ًا ما لم يواكبه بل وي�سبقه �أحيان ًا �إ�صالح �إداري.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

مزايا نظام ضريبة الدخل بالمملكة تساعد على تهيئة
المناخ المالئم لالستثمار ومكافحة التهرب الضريبي.
هناك نوعان من التهرب الضريبي ،التهرب المشروع
والتهرب غير المشروع.
معظم الت�شريعات ال�ضريبية قائمة على �أ�سا�س الإقرار ال�ضريبي� ،أي� :إلزام
المكلف بتقديم ت�صريح على �أرباحه لمختلف الأن�شطة التي يمار�سها ،ومن
البديهي �أنَّ معظم البيانات المالية الالزمة لهذا الت�صريح يوفرها النظام
المحا�سبي ،لذلك �أوجبت جل الت�شريعات على المكلف م�سك ح�سابات
نظامية �شاملة تعطي �صورة وا�ضحة على مجمل ن�شاطه.
وقد ت�ضمن نظام �ضريبة الدخل بالمملكة العربية ال�سعودية ،العديد من
المزايا بهدف �إيجاد مناخ مالئم لال�ستثمار ومكافحة التهرب ال�ضريبي
بما يلي:
* الو�ضوح وال�شفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والم�صلحة.
* الأخذ ب�أ�سعار �ضريبية ن�سبية معتدلة لجذب ر�ؤو�س الأموال.
* ال�سماح بترحيل الخ�سائر للأمام لفترة غير محددة.
* ا�ستخدام �أ�سلوب ا�ستهالك المجموعات ,واال�ستهالك المعجل
للأ�صول.
* اعتماد �أ�سلوب الربط الذاتي.

* �إقرار �ضريبة اال�ستقطاع لأول مرة في المملكة العربية ال�سعودية.
* تفعيل �آل�ي��ة التح�صيل واالل �ت��زام حيث ت�ضمن النظام ال�ضريبي
الجديد ,لإجراءات وا�ضحة لمكافحة التهرب ال�ضريبي ,وعدم تقديم
الإقرارات ال�ضريبية في مواعيدها.
* �إقرار حق المكلف ال�ضريبي في اال�ستئناف �أمام ديوان المظالم لأول
مرة.
وب��داي��ة ال ب� َّد من �أن نعرف التهرب ال�ضريبي :فقد �أختلف الكتاب في
تعريفهم لمفهوم التهرب ال�ضريبي ،فبع�ضهم نظر �إليه من منظور وا�سع،
بينما نظر �إليه البع�ض الآخ��ر من منظور �ضيق ،فيرى �أ�صحاب االتجاه
الأول (المنظور الوا�سع) �أن التهرب ال�ضريبي ي�شمل كل �صور التخل�ص
من ال�ضريبة� ،أو حتى تجنبها بحيث ي�شمل ما يلي:
* عدم القيام بالت�صرف المن�شئ لواقعة الخ�ضوع لل�ضريبة.
* ا�ستغالل الثغرات النظامية القائمة في الت�شريع في ع��دم �سداد
ال�ضريبة الم�ستحقة.
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نظام ضريبة الدخل بالمملكة لم يضع تعريفًا محددًا
للتهرب الضريبي ،واكتفى بتحديد الطرق االحتيالية
للتهرب من الضريبة.
هناك نوعان من التهرب الضريبي غير المشروع ،األول:
التالعب المحاسبي والثاني  :المستخدمين الوهميين.
* التحايل على النظام ومخالفته للتهرب من �أداء ال�ضريبة.
وي��رى �أ�صحاب االت�ج��اه الثاني (المنظور ال�ضيق) ويق�صد به تخل�ص
المكلف من عبء ال�ضريبة بو�سائل تحمل في طياتها طابع الغ�ش ،وذلك من
خالل التحايل على ن�صو�ص النظام �أو حتى مخالفته  ،وهو ما ا�صطلح على
ت�سميته بالغ�ش ال�ضريبي.
ً
ً
وعرف (ب�شور) التهرب ال�ضريبي ب�أنه :التخل�ص جزئيا �أو كليا من دفع
ال�ضريبة .ويمكن �أن يتم قبل تحقق ال�ضريبة با�ستخدام بع�ض الو�سائل
التي ال تحقق التزام ًا على المكلف� ،أو بعد تحقق ال�ضريبة بعدم �أدائها
�إلى الخزينة.
كما ع��رف (ال �ع��دل وع�ب��د الف�ضيل) ال�ت�ه��رب ال�ضريبي ب � أ�ن��ه :محاولة
المكلف التالعب بحجم وع��اء ال�ضريبة عن طريق �إخفاء بع�ض عنا�صر
المادة الخا�ضعة لل�ضريبة عن طريق تقديم الإقرارات ال�صورية في حالة
ال�ضرائب على الأرباح التجارية وال�صناعية وال�ضريبة على �أرباح المهن
الحرة ولعل من �أه��م �صور التهرب من ال�ضرائب المبا�شرة تتمثل في
�إخفاء جانب هام من الدخل الذي تم الح�صول عليه وكذا المبالغة في تقدير
التكاليف الواجبة الح�سم من وعاء ال�ضريبة.
وكذلك عرف ( )Kelly & Oldmanالتهرب ال�ضريبي ب�أنه :الإفالت من
ال�ضريبة ومن تحمل عبئها في وقت واحد وهي ظاهرة يحاول بوا�سطتها
المكلف ال�ضريبي ال��ذي يجب عليه دف��ع ال�ضريبة ع��دم دفعها كلها �أو
بع�ضها.
�أما فيما يتعلق بنظام �ضريبة الدخل بالمملكة العربية ال�سعودية ،نجد انه
لم ي�ضع تعريف ًا محدد ًا للتهرب ال�ضريبي ،واكتفى فقط بتحديد الطرق
االحتيالية التي تجعل المكلف �أو وكيله مراجع الح�سابات الخارجي
(المحا�سب القانوني) متهرب ًا من ال�ضريبة �إذا ما ا�ستعمل بع�ضها �أو كلها،
وقد حدد النظام ال�ضريبي هذه الحاالت على �سبيل الح�صر في المادة
( )77من النظام ال�ضريبي وهي:
* تقديم دفاتر �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو م�ستندات غير حقيقية ال
تعك�س الو�ضع ال�صحيح للمكلف.
* تقديم الإقرار على �أ�سا�س عدم وجود دفاتر �أو �سجالت مع ت�ضمينه
معلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�سجالته.
* تقديم فواتير �أو وثائق مزورة �أو م�صطنعة �أو تغيير فواتير ال�شراء
�أو البيع �أو غيرها من الم�ستندات بق�صد تقليل الأرب��اح �أو زيادة
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الخ�سائر.
* ع��دم الإف�صاح عن ن�شاط �أو �أكثر من �أن��واع الن�شاط التي تخ�ضع
لل�ضريبة.
* �إت�ل�اف �أو إ�خ�ف��اء الدفاتر �أو ال�سجالت �أو الم�ستندات قبل قيام
الم�صلحة بالفح�ص.
وجاء في المادة ( )63من نظام �ضريبة الدخل� ،إجراءات مكافحة التجنب
ال�ضريبي كما يلي:
لغر�ض تحديد ال�ضريبة للم�صلحة (م�صلحة الزكاة والدخل) الحق في
الآتي:
* عدم الأخذ ب�أي معاملة لي�س لها �أثر �ضريبي.
* �إعادة تكييف المعامالت التي ال يعك�س �شكلها جوهرها ,وو�ضعها في
�صورتها الحقيقية.
* للم�صلحة الحق في الربط ال�ضريبي على المكلف بالأ�سلوب التقديري
وفق ًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف �إذا لم يقدم �إقراره في
الموعد النظامي� ,أو لم يحتفظ بح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة� ,أو
لم يتقيد بال�شكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره و�سجالته.
* يجوز للم�صلحة �إع��ادة توزيع الإي��راد والم�صاريف في المعامالت
التي تتم بين �أطراف مرتبطة� ,أو �أطراف تتبع نف�س الجهة لتعك�س
الإيراد الذي كان �سيتحقق لو كانت الأطراف م�ستقلة وغير مرتبطة.
* ال يجوز للمكلف ح�سم خ�سارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه
وبين طرف مرتبط به ,وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك يعلق
ح�سم الخ�سارة �إلى �أن يتخل�ص الطرف المرتبط من الممتلكات �إلى
طرف �آخر غير مرتبط.
* �إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقا�سمه مع �شخ�ص �آخر يجوز
للم�صلحة تعديل الوعاء ال�ضريبي للمكلف ولل�شخ�ص الآخر منع ًا لأي
تخفي�ض في ال�ضريبة الم�ستحقة.
* تعني تجزئة الدخل لغر�ض هذه المادة ما ي�أتي:
* تحويل الدخل ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر من �شخ�ص �إل��ى �آخر
مرتبط به.
* تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر من
�شخ�ص �إلى �شخ�ص �آخر مرتبط به ,ينتج عنه تحقيق ال�شخ�ص الآخر
لدخل من هذه الممتلكات� ,إذا كان ال�سبب �أو احد الأ�سباب للتحويل

يعمد المتهرب لممارسة عمليات وهمية لخلق محاسبة
لمشتريات دون فواتير أو فواتير دون شراء أو بيع.
هو تخفي�ض �إجمالي ال�ضريبة الم�ستحقة على دخل ال�شخ�ص المحول
�أو ال�شخ�ص المحول �إليه.
* يجوز للم�صلحة �أن ت�أخذ بالقيمة المقدمة من ال�شخ�ص المحول �إليه
لتقرر �إذا كان المكلف ي�سعى لتجزئة الدخل.
كما ح��ددت ال�م��ادة ( )16في الفقرة ( )3من الالئحة التنفيذية للنظام
ال�ضريبي ح��االت تحد من التهرب ال�ضريبي ,من �أج��ل �إل��زام المكلفين
بالتقيد بالمتطلبات النظامية ،ويحق للم�صلحة �إجراء ربط تقديري وفق ًا
للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحاالت الآتية:
* عدم تقديم المكلف �إقراره ال�ضريبي في موعده النظامي .وفي حالة
تقديم المكلف �إقراره ال�ضريبي وقوائمه المالية المدققة الم�ستندة
�إلى دفاتر و�سجالت نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل �إ�صدار
الم�صلحة للربط التقديري ,يحق لها قبول �إقرار المكلف ومعالجته
وفق ًا ل�ل�إج��راءات المتبعة ,مع توجب الغرامات التي ت�ستحق عليه
نظام ًا.
* عدم م�سك ح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة داخ��ل المملكة تعك�س
حقيقة وواقع عمليات المكلف.
* ع��دم تمكن المكلف م��ن �إث �ب��ات �صحة معلومات الإق� ��رار بموجب
م�ستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )3من المادة ()57
من هذه الالئحة والتي تن�ص يقع عبء �إثبات �صحة ما ورد في �إقرار

المكلف من �إيرادات وم�صروفات و�أي بيانات �أخرى على المكلف,
وف��ي حالة ع��دم تمكنه من �إثبات �صحة ما ورد في �إق ��راره ,يجوز
للم�صلحة� ,إ�ضافة �إلى تطبيق �أي جزاءات نظامية �أخرى ,عدم �إجازة
الم�صروف الذي ال يتم �إثبات �صحته من قبل المكلف �أو القيام بربط
تقديري وفق ًا لوجهة نظر الم�صلحة في �ضوء الظروف والحقائق
المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للم�صلحة.
* عدم التقيد بال�شكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر و�سجالت
المكلف وفق ًا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.
* م�سك الدفاتر وال�سجالت بغير اللغة العربية في حالة �إخطار المكلف
كتابي ًا بترجمتها للعربية خالل مهلة تحددها الم�صلحة وعدم تقيده
بذلك.
صور وأشكال التهرب الضريبي:
يفرق عاد ًة في التهرب ال�ضريبي بين:
* تهرب م�شروع :ويعرف بتجنب ال�ضريبة �أو التمل�ص ال�ضريبي.
* تهرب غير م�شروع :ويطلق عليه الغ�ش المالي.
وعرف (ب�شور) التهرب الم�شروع ب�أنه :ا�ستغالل المكلف لبع�ض الثغرات
النظامية بغية عدم تحقق ال�ضريبة عليه ب�صورة �صحيحة وعدم االلتزام
بدفعها.
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الضريبة غير ال��م��س��ددة تعني ال��ف��رق بين م��ا س��دده
المكلف ف��ي الموعد النظامي والضريبة المستحقة
السداد.
غرامة الغش تفرض بواقع ( )٪25على فرق الضريبة الناتجة
عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير
حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة.
وي�شار هنا �إل��ى العالقة ما بين التهرب الم�شروع والتخطيط والتجنب
ال�ضريبي باعتبارها م�صطلحات قريبة جد ًا من بع�ضها ,حيث �أن تخطيط
وتجنب المكلف لل�ضريبة با�ستغالل الثغرات النظامية ي�ؤدي �إلى التهرب
الم�شروع .
وينوه الباحث ب�أن نظام �ضريبة الدخل بالمملكة يعتبر التجنب ال�ضريبي
مخالفة يعاقب عليها النظام بموجب المادة ( )63من نظام �ضريبة الدخل,
وجاءت �إجراءات مكافحة التجنب ال�ضريبي كما يلي:
لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في:

* عدم الأخذ ب�أي معاملة لي�س لها �أثر �ضريبي.
* �إعادة تكييف المعامالت التي ال يعك�س �شكلها جوهرها ,وو�ضعها في
�صورتها الحقيقية.
* للم�صلحة الحق في الربط ال�ضريبي على المكلف بالأ�سلوب التقديري
وفق ًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف �إذا لم يقدم �إقراره في
الموعد النظامي� ,أو لم يحتفظ بح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة� ,أو
لم يتقيد بال�شكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره و�سجالته.
* يجوز للم�صلحة �إع��ادة توزيع الإي��راد والم�صاريف في المعامالت
التي تتم بين �أطراف مرتبطة� ,أو �أطراف تتبع نف�س الجهة لتعك�س
الإيراد الذي كان �سيتحقق لو كانت الأطراف م�ستقلة وغير مرتبطة.
* ال يجوز للمكلف ح�سم خ�سارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه
وبين طرف مرتبط به ,وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك يعلق
ح�سم الخ�سارة �إلى �أن يتخل�ص الطرف المرتبط من الممتلكات �إلى
طرف �آخر غير مرتبط.
* �إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقا�سمه مع �شخ�ص �آخر يجوز
للم�صلحة تعديل الوعاء ال�ضريبي للمكلف ولل�شخ�ص الآخر منع ًا لأي
تخفي�ض في ال�ضريبة الم�ستحقة.

تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي:

* تحويل الدخل ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر من �شخ�ص �إل��ى �آخر
مرتبط به.
* تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر من
�شخ�ص �إلى �شخ�ص �آخر مرتبط به ,ينتج عنه تحقيق ال�شخ�ص الآخر
لدخل من هذه الممتلكات� ,إذا كان ال�سبب �أو �أحد الأ�سباب للتحويل
هو تخفي�ض �إجمالي ال�ضريبة الم�ستحقة على دخل ال�شخ�ص المحول
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�أو ال�شخ�ص المحول �إليه.
* يجوز للم�صلحة �أن ت�أخذ بالقيمة المقدمة من ال�شخ�ص المحول �إليه
لتقرر �إذا كان المكلف ي�سعى لتجزئة الدخل.
وي �ن��وه ال�ب��اح��ث ب� ��أن ُم���س� ّم��ى م��و��ض��وع ال�ب�ح��ث ال�ح��ال��ي (دور م��راج��ع
الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة لم�صلحة
الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية ال�سعودية)،
والمق�صود به لي�س بالتجنب ال�ضريبي الم�شروع ،كما انفردت به بع�ض
المراجع والكتب والأبحاث والأنظمة ال�ضريبية .ولكن المق�صود بكلمة
(التجنب) �أي الحد �أو المنع ،لعدم الوقوع في المخالفة ,ولم يتم ا�ستخدام
كلمة (الحد) ,وذلك لأن التهرب ال�ضريبي ال يمثل ظاهرة أ�م��ام م�صلحة
الزكاة والدخل .حيث �أن ا�ستخدام كلمة الحد للإقالل من ال�شئ ،وت�ستخدم
كلمة التجنب ,لعدم الوقوع وتوخي الحذر في ذلك.
عرف (عناية) التهرب ال�ضريبي غير الم�شروع ب�أنه :مخالفة �صريحة
للنظام ال�ضريبي ويطلق عليه �أحيان ًا الغ�ش ال�ضريبي وتختلف �أ�شكاله
باختالف ال�ضريبة التي يراد التهرب منها وما �إذا كانت �ضريبة مبا�شرة
�أو غير مبا�شرة ,باختالف هدف التهرب وما �إذا كان تهرب ًا جزئي ًا �أو كلي ًا.
وكما عرف (قا�سم) التهرب غير الم�شروع �أو الغ�ش ال�ضريبي ب�أنه :مخالفة
مبا�شرة ومق�صودة للنظام ال�ضريبي ,وله �أ�شكال كثيرة منها� :إغفال متعمد
للت�صريح عن ال�ضريبة� ,إخفاء متعمد للوعاء ال�ضريبي ,الظهور بمظهر
المع�سر وعدم القدرة على الدفع ,و�إبراز م�ستندات وهمية للمحا�سبة.
ويمكن تق�سيم التهرب ال�ضريبي غير الم�شروع �إلى �أربعة �أنواع:
اإلخفاء المادي:

الإخفاء المادي لل�شيء الخا�ضع لل�ضريبة هو �أب��رز �أ�شكال هذا الغ�ش,
كمثل التاجر الذي يخفي م�صدر دخل �أو ن�شاط يخ�ضع لل�ضريبة ,وعدم
الت�صريح عن ذلك.
اإلخفاء المحاسبي:

نظر ًا لأن بع�ض ال�ضرائب تفر�ض بموجب ت�صريح المكلف عن دخله,
ف�إنه يلج�أ في بع�ض الحاالت لهذا النوع من الغ�ش مخفي ًا الق�سم الأكبر من
�أرباحه وغالب ًا ما يكون للتاجر ح�سابان:
* ح�ساب خا�ص ير�سله ل�ل�إدارة ال�ضريبية ,ويحوي ال�شيء مو�ضوع
ال�ضريبة.
* ح�ساب تجاري يو�ضح حقيقة عملياته التجارية .

للمصلحة الحق في مالحقة أي محاسب قانوني قضائيًا
يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة.
التكييف الخاطئ:

ويهدف هذا النوع من الغ�ش �إلى �إخفاء واقعة فعلية وراء و�ضعية قانونية
ظاهرة ,كمثل الم�ستثمر الفعلي للمن�ش�أة الذي ي�ستتر وراء رجل ال وجود
فعلي له ,ويظهر وك�أنه الم�ستثمر الفعلي للمن�ش�أة �أو كالم�شاركة في الأرباح
ب�صورة وهمية ,و�أخير ًا ال�سعي لتحرير تبرع دون �أن يدفع الثمن �أبد ًا
لإمكانية خ�صمه كم�صروف .
قرينة الغش:

وتتلخ�ص ه��ذه الحالة ف��ي معرفة عما �إذا ك��ان �إخ�ف��اء ال�شيء مو�ضوع
ال�ضريبة ت َّم عن �سوء نية �أو عن ح�سن نية والإدارة ال�ضريبية �سترف�ض هذا
ال�سلوك في كال الحالتين ,فالمكلف الذي ن�سي �أو �أغفل عن تقديم ت�صريحه
�سيعاقب حتى ولو لم يكن قا�صد ًا ذلك.
وكما �أن هناك �أنواع �أخرى للتهرب ال�ضريبي غير الم�شروع في درا�سة
(بولخوخ) وهي:
 -1التالعب المحاسبي:

و يكون �إ ّما بت�ضخيم التكاليف �أو بتخفي�ض الإيرادات �أو بهما مع ًا.

 -2المستخدمين الوهميين:

يلج�أ المكلف في هذه الطريقة �إل��ى الك�شوفات المحا�سبية ,حيث يقوم

بت�سجيل �أجور ورواتب م�ستخدمين وموظفين ال وجود لهم على الحقيقة
في المن�ش�أة ,غير �أنهم يحوزون على وثائق محا�سبية و�إدارية ر�سمية تخلو
من كل �شك �أو ريبة.
األعباء العامة غير المبررة:

�أي ال وج��ود لأي��ة عالقة لها بن�شاط المن�ش�أة والتي ت ��ؤدي �إل��ى ت�ضخيم
التكاليف والأعباء المراد خ�صمها من الربح الخا�ضع لل�ضريبة مثل:
* المبالغة في تقديم المكاف�آت للعاملين.
* قيام المن�ش�أة بترميمات على المباني ال�صناعية والتجارية ,والمبالغة
في قيمتها.
* �شراء م�ستلزمات خا�صة كالأثاث لأغرا�ض �شخ�صية وت�سجل لأغرا�ض
المن�ش�أة.
* قيام �صاحب المن�ش�أة �أو �شركائه بت�سجيل ح�ساباتهم وا�ستهالكاتهم
ال�شخ�صية على ح�ساب �أعباء المن�ش�أة.
* المبالغة في احت�ساب تكاليف اال�ستهالك للأ�صول الثابتة.
الغش عن طريق العمليات النظامية:
مثل �أن يعمد المتهرب لممار�سة عمليات وهمية لخلق محا�سبة لم�شتريات
دون فواتير �أو فواتير دون �شراء �أو بيع ,والأدهى والأمر وجود العمليات
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للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم
المصاريف مليون ريال سعودي يجب أن يشهد محاسب
قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة اإلقرار
وما تضمنه من معلومات.
تتم ب�شكل مكاتبات متنا�سقة ومتكاملة فيما بينهم لدرجة �أن ال تجد فيها
مجا ًال لل�شك.
وقد حدد النظام ال�ضريبي في المملكة العربية ال�سعودية حاالت التهرب
ال�ضريبي غير الم�شروع في المادة ( )77من نظام �ضريبة الدخل ,والطرق
االحتيالية التي تجعل المكلف �أو مراجع الح�سابات الخارجي (المحا�سب
القانوني) متهرب ًا من ال�ضريبة �إذا ما ا�ستعمل بع�ضها �أو كلها ,وهذه
الحاالت على �سبيل الح�صر كالآتي:
* تقديم دفاتر �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو م�ستندات غير حقيقية ال
تعك�س الو�ضع ال�صحيح للمكلف.
* تقديم الإقرار على �أ�سا�س عدم وجود دفاتر �أو �سجالت مع ت�ضمينه
معلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�سجالته.
* تقديم فواتير �أو وثائق مزورة �أو م�صطنعة �أو تغيير فواتير ال�شراء
�أو البيع �أو غيرها من الم�ستندات بق�صد تقليل الأرب��اح �أو زيادة
الخ�سائر.
* ع��دم الإف�صاح عن ن�شاط �أو �أكثر من �أن��واع الن�شاط التي تخ�ضع
لل�ضريبة.
* �إت�ل�اف �أو �إخ�ف��اء الدفاتر �أو ال�سجالت �أو الم�ستندات قبل قيام
الم�صلحة بالفح�ص.
عقوبات التهرب الضريبي:
ا�ستناد ًا �إلى مقت�ضى �أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )57والمادتين ()76
و ( )77من نظام �ضريبة الدخل والفقرة ( )3من المادة ( )55والمواد
( )67و ( )68و ( )69من الالئحة التنفيذية للنظام يمكن ح�صر الغرامات
على ال�ضرائب المفرو�ضة على المكلفين على النحو الآتي:
 -1غرامة عدم التسجيل في الموعد النظامي:

عندما يت�أخر المكلف في �إخطار م�صلحة الزكاة والدخل في البدء بن�شاطه
تفر�ض عليه الغرامة وفق ًا للت�صنيفات الآتية:
 ال�شخ�ص الطبيعي ( )1000ريال ال�شخ�ص االعتباري ( )10000ريال. كيانات �أخرى ( )5000ريال. -2الغرامة عن عدم تقديم اإلقرار في الموعد
النظامي:

تفر�ض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحاالت الآتية:
 عدم تقديم الإقرار خالل ( )120يوم ًا من تاريخ نهاية ال�سنة المالية. عدم تقديم الإقرار طبق ًا للنموذج المعتمد من الم�صلحة حتى ولو قدمفي الموعد النظامي.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

 عدم ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب ا إلق��رار حتى لو قدم فيالموعد النظامي ووفق ًا للنموذج المعتمد من الم�صلحة.
 عدم �إ�شعار الم�صلحة وتقديم الإقرار ال�ضريبي في حالة توقف عنمزاولة الن�شاط وال�سداد بموجبه عن الفترة ال�ضريبية الق�صيرة التي
تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة الن�شاط وذلك خالل ( )60يوم ًا من
تاريخ التوقف.
 عدم تقديم �إقرار المعلومات الخا�ص ب�شركات الأ�شخا�ص خالل ()60يوم ًا من نهاية ال�سنة ال�ضريبية.
 -3في حالة عدم تقديم اإلقرار الضريبي في
الموعد المحدد

تح�صل الأعلى من الغرامتين في البديلين التاليين:
 -1البديل الأول :تح�صل غرامة ( )%1من �إجمالي �إيرادات المكلف على
�أال تتجاوز ( )20000ع�شرون �ألف ريال.
 -2البديل الثاني :تح�صل غرامة ح�سب الن�سب التالية:
*  %5من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا لم يتجاوز الت�أخير ( )30يوم ًا
من الموعد النظامي.
*  %10من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير عن ( )30يوماً
ولم يتجاوز ( )90يوم ًا من الموعد النظامي.
*  %20من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير عن ( )90يوم ًا
ولم يتجاوز ( )365يوم ًا من الموعد النظامي.
*  %25من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير عن ( )365يوم ًا
من الموعد النظامي.
وتعني ال�ضريبة غير الم�سددة :الفرق بين ما �سدده المكلف في الموعد
النظامي ,وال�ضريبة الم�ستحقة ال�سداد بموجب �أحكام النظام وت�شمل
التعديالت التي تجريها الم�صلحة والتي �أ�صبحت نهائية ح�سبما هو وارد
في الفقرة ( )2من المادة ( )71من الالئحة التنفيذية للنظام بما في ذلك
الحاالت المعتر�ض عليها حيث تحت�سب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الإق��رار وال�سداد ومن ثم يكون تعديل الم�صلحة من جانبها لهذه
البنود �إجراء ًا كا�شف ًا لها بحيث ت�ستحق غرامة الت�أخير على فرق ال�ضريبة
الم�ستحقة نتيجة تعديل بع�ض البنود بعد انق�ضاء المواعيد المحددة لتقديم
وت�سديد ال�ضريبة.
بالإ�ضافة �إل��ى الغرامات ال ��واردة في اح��د البديلين �أع�لاه ت�ضاف على
المكلف غرامة ت�أخير ( )%1من ال�ضريبة غير الم�سددة عن كل ( )30يوم
ت�أخير  -وال تتوجب هذه الغرامة �إذا لم تكتمل مدة الت�أخير ( )30يوم ًا من
تاريخ اال�ستحقاق في الحاالت الآتية:

* الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب الإقرار.
* الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب ربط الم�صلحة.
* الت�أخير في ت�سديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية
ال�شهر ال�ساد�س والتا�سع والثاني ع�شر من ال�سنة المالية للمكلف.
* ال�ضرائب التي �صدرت الموافقة بتق�سيطها من تاريخ ا�ستحقاقها
الواردة في المادة ( )71من النظام.
* الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة المطلوب ا�ستقطاعها المحددة بع�شرة
(� )10أيام من ال�شهر التالي الذي تم فيه الدفع للم�ستفيد الواردة في
المادة ( )68من النظام ,وتقع م�سئولية �سدادها على الجهة المكلفة
باال�ستقطاع.
* ال يمنع الربط على المكلف بالأ�سلوب التقديري من فر�ض غرامة عدم
تقديم الإقرار وغرامة الت�أخير متى توفرت مبررات فر�ضها.
غرامة غش وتهرب:
* غرامة الغ�ش هي التي تفر�ض بواقع ( )%25على ف��رق ال�ضريبة
الناتجة عن تقديم المكلف �أو محا�سبه القانوني (مراجع الح�سابات
ال�خ��ارج��ي) معلومات غير حقيقية �أو الغ�ش بق�صد ال�ت�ه��رب من
ال�ضريبة.
* تطبق �أحكام وغرامة الغ�ش ال��واردة �أع�لاه على المكلف با�ستقطاع
ال�ضريبة ف��ي ح��ال��ة إ�خ�ف��ائ��ه معلومات �أو تقديمه معلومات غير
�صحيحة ,وتقع م�س�ؤولية �سدادها على الجهة المكلفة باال�ستقطاع.

ويرى الباحث هنا ب�أن غرامة الغ�ش والتهرب من نظام �ضريبة الدخل ,تقع
فقط على المكلف ال�ضريبي ,ولي�س لها �أي م�سا�س على مراجع الح�سابات
الخارجي (المحا�سب القانوني).
ح��ق مالحقة المحاسبين القانونيين (م��راج��ع
الحسابات الخارجي):
* ح�سب ما تق�ضي به المادة ( )78من نظام �ضريبة الدخل بالمملكة
وبما ال يتعار�ض مع نظام المحا�سبين القانونيين للم�صلحة الحق
في مالحقة �أي محا�سب قانوني (مراجع ح�سابات خارجي) ق�ضائي ًا
يثبت �أنه قدم �أو �شهد على �صحة بيانات غير �صحيحة ,وبما ي�شكل
انتهاك ًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها بق�صد م�ساعدة المكلف
على التهرب من كل �أو جزء من ال�ضريبة.
* وق�ضت الفقرة (ه�ـ) من المادة ( )60من النظام والفقرة ( )6من
المادة ( )57من الالئحة التنفيذية للنظام �أنه بالن�سبة للمكلف الذي
يتجاوز دخله الخا�ضع لل�ضريبة قبل ح�سم الم�صاريف ( )1مليون
ريال �سعودي يجب �أن ي�شهد محا�سب قانوني مرخ�ص له بمزاولة
المهنة بالمملكة ب�صحة الإقرار وما ت�ضمنه من معلومات خ�صو�ص ًا
�أن معلومات الإقرار م�ستخرجة من دفاتر و�سجالت المكلف ومطابقة
لها ,و�أن الإقرار �أُعد وفق ًا لمعايير ومتطلبات و�أحكام نظام �ضريبة
الدخل في المملكة.
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قميص مقاوم للروائح والتجعد

نجحت �شركة «وول �آند برين�س» الأميركية في ت�صنيع قمي�ص رجالي
يمكن ارتدا�ؤه لـ  100يوم دون �أن يتج ّع َد �أو َ
يلتقط الروائح الكريهة التي
تنبعث ب�سبب العرق  ،والقمي�ص ت َّم �صناعته من �ألياف ال�صوف التي
تتمي ُز بقوتها وعدم �سهولة تمزيقها  ،كما �أنَّ لديها مرونة  ،فيمكن �أن يت َّم
ثنيها لأكثر من � 20ألف مرة دون �أن يحدث لها �أ�ضرار ،ومقارنة بالقطن
يمكن ثنيه لأكثر من  2300مرة فقط
اختبرت ال�شركة القمي�ص حيث �أر�سلته لعدد من الذين يقومون ب�أعمال
تتطلب منهم بذل مجهو ٍد بدني كبير ،وفي مختلف �أنحاء العالم ،وتبين
لها مدى نجاح القيم�ص  ،وعلى مدى � 6شهور ظلت ال�شركة تعمل على
تطوير القمي�ص وت�أكدت أ�ن��ه ق��ادر على امت�صا�ص العرق وتبخيره في
الهواء ب�سبب الأن�سجة ال�صوفية.

مصابيح ذكية تخفي األمطار
عن عيون السائقين
بالتعاون مع جامعة «كارنيجى» تو�صلت �شركة «�إنتل» �إحدى �أكبر
ال�شركات الأمريكية المتخ�ص�صة في رقائق ومعالجات الكمبيوتر
إ�ل��ى ت�صنيع �سيارة ذكية م��زودة بم�صابيح �أمامية تجعل زخات
المطر غير مرئية أ�م��ام ال�سائقين ،وه��ذه الخا�صية �ست�ساعد في
�إنقاذ حياة الآالف من الب�شر الذين تحدث لهم حاالت وفاة على

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

طالبة سعودية
تبتكرُ سريراً مقاوم ًا للبكتريا

الطالبة ال�سعودية تهاني �إبراهيم ابتكرت �سرير ًا �آلي ًا متحرك ًا لديه القدرة على منع نمو البكتيريا والفطريات على ج�سد المري�ض ،وقد
نجحت في الو�صول لتلك النتائج المذهلة بف�ضل تركيبته الداخلية حيث يتكون من “فرا�ش” يختلف عن باقي الأ�سرة الأخرى ،حيث
ي�سمح بمرور الهواء من تحت ج�سد المري�ض مما ي�ساعد على تهوية ج�سد المري�ض ،كما يمتا ُز ال�سرير بقدرته على تعقيم المري�ض،
ولدى ال�سرير خا�صية �أخرى تنا�سب المر�ضى الم�سلمين فهو يقوم بتوجيه المري�ض اتجاه القبلة تلقائي ًا عند �سماع الأذان ،حيث يتحرك
باتجاه القبلة �أثناء �سماع �صوت الأذان ،ويتحقق ذلك بك ِّل �سهول ٍة وي�سر عن طريق ربط ال�سرير من خالل “بو�صلة” لتحديد اتجاه القبلة
وبه منبه لأوقات ال�صلوات� .صاحبة االختراع تهاني �إبراهيم �أطلقت على ابتكارها “�سريري في خدمتي ».

الطرق ال�سريعة «والزلقة» ب�سبب �سقوط الأمطار خا�صة في الأجواء والبلدان والموا�سم التي يكثر بها هطول الأمطار.

�أكد المهند�سون الذين �أ�شرفوا على �صناعة ال�سيارة الذكيةَّ � ،أن الم�صابيح الأمامية لهذا النوع من ال�سيارات
تجعل الأمطار «غير مرئية» لل�سائقين ،ف�أ�ضواء الم�صابيح ذات تقنية عالية ومبرمجة للك�شف عن قطرات
الماء و�إطفاء لمعانها عند لحظات �سقوط الأمطار ،الأمر الذي يحافظ على تركيز ال�سائق وعدم ت�شتته
�أثناء القيادة ،كما تعتمد التكنولوجيا الجديدة على كاميرا رقمية ت�ستطيع تحديد موقع قطرات المطر.
وتعمل تقنية «الر�ؤية من خالل المطر» مثل جهاز �شا�شة العر�ض بد ًال من الم�صباح التقليدي الموجود في
ال�سيارات الحالية  ،فعند �إ�ضاءة �شعاع على طريق مظلم �أثناء هطول الأمطار يت�شتت انتباه ال�سائق ب�سبب
لمعان الأمطار على �أ�ضواء الم�صابيح.
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كاميرا مزودة بــ 16عدسة
قريب ًا �ستطرح �شركة “نوكيا” كاميرا تحتوي على
 16عد�سة �ضمن هاتفها من طراز لوميا  ،والكاميرا
الجديدة ما زالت في مرحلة الت�صنيع  ،ومن المتوقع
طرحها بنهاية العام الجاري ،والكاميرا الجديدة
م��زودة ب�ـ  16عد�سة منف�صلة ت�ساعد الم�ستخدم
على التقاط ال�صور بالتركيز على نقطة واح��دة �أو
�أكثر من نقطة  ،وي�ستطيع تحديد الجزء الذي يرغبه
من اللقطة بعد التقاط ال�صورة ،كما �ستتيح تلك
الكاميرا للم�صور �سهولة ا�ستبدال خلفية ال�صورة
ب�أي �صورة �أخرى يرغب بها  ،وال�صور التي �سيت ُّم
التقاطها من خ�لال ه��ذه الكاميرا المعجزة يمكن
�إجراء تعديالت �أو تغييرات �أو �إ�ضافات عليها على
�أي جهاز �آخر.

تطبيق يقرأ العمالت الخليجية

للـ «مكفوفين»
�أعلن موقع « أ�ب��ل للكفيف العربي» بالتعاون مع �شركة
«�إبليك�س» عن تو�صله �إل��ى دع��م التطبيق ال�شهير قارئ
العمالت (موني ريدر) للتعرف على العمالت الخليجية،
فتطبيق موني ريدر تم ت�صميمه بهدف م�ساعدة المكفوفين
على معرفة قيمة الأوراق النقدية م��ن خ�لال ت�صويرها
بكاميرا الهاتف المحمول «�آي فون» على العملة ليقر�أها
ثم يتعرف على قيمتها بعدها يقوم بنطق القيمة �صوتي ًا،
ومن ثم ي�صبح لدى الكفيف القدرة على التعرف على العملة
بكل ي�سر و�سهولة ،ويعمل التطبيق على �أجهزة «�آي فون»
و«�آي ب��ود تت�ش» العاملة بنظام «�آي �أو �إي  »4.0وما
فوقها  .ومن العمالت التي ي�ستطيع التطبيق التعرف عليها
العمالت ال�سعودية والبحرينية والكويتية والإماراتية.
وهناك جهود من �أجل �إ�ضافة عمالت عربية حتى ي�ستفيد
منها الكفيف العربي حتى ت�صل �إلى  21عملة.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

شاشة هاتف ورقية
ك�شف فريق بحث كندى عن �شا�شة رقيقة للهاتف المحمول يمكنها االنطواء عند و�صول المكالمات الهاتفية ،ال�شا�شة تحتوى على �أ�سالك ذاكرة
وملمو�س  ،البال�ستيكية قامت
ذكية ،وتتكون من �شريحة دقيقة للغاية من البال�ستيك  ،وعندما يرد للهاتف ات�صال تقوم ال�شا�شة باالنطواء ب�شك ٍل ظاه ٍر
ٍ
بابتكارها ال�شركة البريطانية  Plastic Logicويرى المتخ�ص�صون �أنَّ ال�شا�ش َّة تع ُّد ثورة في عالم الهواتف الذكية .ومن المرجح �أن يت َّم طرحها
في الأ�سواق خالل � 5سنوات على الأقل حيث �إنها الزالت قيد التطوير والتجربة.
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made at the time of signature or when depositing
the instrument of ratifications and they can also be
made or withdrawn at a later date. Certain forms
of co-operation such as automatic exchange of
information and tax examinations abroad require
prior consent by the relevant Parties.
Coordinating Body to Ensure Consistent Interpretation and Application
To monitor the implementation and ensure
consistent interpretation and application, there
is a Coordinating Body made up of competent
authorities of the Parties. States which have signed
but not yet ratified the Convention participate in the
meetings of the Coordinating Body as observers.
Frequently Asked Questions on the Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Q. Should a State join the Convention if it already
has a wide network of bilateral agreements?
Yes, it should. The Convention covers a much
wider range of taxes than bilateral treaties (e.g. it
covers VAT/GST and social security contributions).
In addition, the Convention provides a single
legal basis for multilateral county co-operation
in tax matters and set up a body that can, at
the request of a Party, furnish opinions on the
interpretation and application of the Convention.
Further, it specifies uniform procedures for various
forms of mutual assistance such as service of
documents, simultaneous tax examinations and tax
examinations abroad.
Q. Can two signatory States exchange information
under the Convention if their bilateral tax
agreement does not allow for it?
Yes. When two States are parties to both the
Convention and another agreement, the competent
authority of the applicant State will request
assistance under the agreement likely to be most
effective, provided of course that the terms of the
request meet all necessary requirements set for

assistance to be granted under that agreement.
Q.Can the information obtained under the
Convention be given to another Party to the
Convention?
Information provided by a Party to another Party
may be transmitted to a third Party, subject to prior
authorization by the competent authority of the
Party that provided the information.
Q. Can the information obtained by the competent
authority of a State under the Convention be given
to other authorities within that State, e.g. law
enforcement authorities to counteract corruption,
money laundering and corruption?
Yes, the Convention allows this, subject to certain
conditions: information received by a Party may be
used for other purposes when (i) such information
may be used for such purposes under the laws of the
supplying Party and (ii) the competent authority of
that Party allows such use.
Q. Is there an obligation to provide for automatic
exchange of information under the Convention?
No, but automatic exchange of information can be
established through an administrative agreement
between the competent authorities of the Parties
willing to provide each other information
automatically.
Q. If a country signs the Convention, does it have
to allow the presence of foreign officials in its
territory?
No, the Convention gives a signing country the right
to make a reservation on this type of assistance, and
such a reservation can be made at any time. But if two
signing countries have not made this reservation,
at the request of the competent authority of the
applicant State , the competent authority of the
requested State may allow representatives of the
competent authority of the applicant State to be
present at the appropriate part of a tax examination
in the requested State.
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with a view to combating tax avoidance and evasion.
The convention has been amended by a Protocol
which entered into force on 1 June 2011. This
brings the Convention in line with the international
standard and opens it for signature by all countries.
The Convention Articles
The Convention has 6 Chapters with 32 Articles as
follows:
I– Scope of the Convention: Object of the Convention
and persons covered, and Taxes covered.
II– General definitions.
III– Forms of assistance: Section I – Exchange of
information: General provision, Exchange of
information on request, Automatic exchange
of information, Spontaneous exchange of
information, Simultaneous tax examinations, and
Tax examinations abroad. Section II – Assistance
in recovery: Recovery of tax claims, Measures
of conservancy, Documents accompanying the
request, and Time limits. Section III – Service of
documents: Service of documents.
IV– Provisions relating to all forms of assistance:
Information to be provided by the applicant
State, Response to the request for assistance,
Protection of persons and limits to the obligation
to provide assistance, Secrecy, and Proceedings.
V– Special provisions: Implementation of the
Convention, Language, and Costs.
VI– Final provisions: Other international agreements
or arrangements, Signature and entry into force
of the Convention, Territorial application of the
Convention, Reservations, Denunciation, and
Depositaries and their functions.
Assistance Covered
The Convention provides for exchange of

ALZAKAH W

ALDAKHAL

information including on request, spontaneous and
automatic exchange of information. It also provides
for simultaneous tax examinations, tax examination
abroad, assistance in recovery and measures of
conservancy, the service of documents, and joint
audits.
Taxes Covered
The Convention covers all forms of compulsory
payments to the general government except for
customs duties. It applies to taxes on income,
profits, capital gains, and net wealth levied at the
central government level. It also covers local taxes,
compulsory social security contributions, estate,
inheritance and gift taxes, etc.
Protection of Taxpayers’ Rights and Information
Secrecy
Generally, rights and safeguards under national law
remain applicable and the Convention expressly
recognizes a number of limitations to assistance
provision to ensure protection of taxpayers’ rights
and information secrecy.
Information received by the competent authority of
a Party, whether taxpayer specific or not, should not
be disclosed to persons or authorities not expressly
authorized by the convention, notwithstanding
domestic information disclosure laws.
Flexibility and Allowance
for Reservations
The Convention allows for reservations the States
may make regarding the taxes covered (e.g. local
taxes) and the type of assistance to be provided
(e.g. assistance in collection). Reservation can be
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B

ased on the Council of Ministers’ Decision No. 132, dated 292013/3/12( 1434/4/)
delegating the authority to HE the Minister of Finance, or a person designated
by the said Minister, to sign the Convention on Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters; HE the Director General of the Department of Zakat and Income Tax
(DZIT) Mr. Ibrahim AlMofleh, signed the Convention on behalf of HE the Minister of
Finance on 29 May 2013 in a signing ceremony held at OECD’ Headquarters in Paris,
France.
The Convention is a freestanding multinational agreement designed to promote
international cooperation in the assessment and collection of taxes, with a view to
combating tax avoidance and evasion. In addition to the Kingdom, eight more
countries signed the Convention: Austria, Belize, Chile, Estonia, Latvia, Luxembourg,
Nigeria, and Slovak Republic. Two other countries signed letters of intent to sign the
Convention, and five countries submitted their instruments of ratification.
The Kingdom’s Deputy ambassador to France, Doctor Ali AlQarni and DZIT Deputy
Director General for Programs and Policies, Mr. FahadAlKharashi were also present
at the signing ceremony.

Key Features of the Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters
Definition
The Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters is a freestanding
multinational agreement designed to promote
international cooperation for a better operation of

national tax laws, while respecting the fundamental
rights of taxpayers.
The Convention provides for all possible forms of
administrative co-operation between the parties in
the assessment and collection of taxes, in particular
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Editorial

The Kingdom

signed the Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters

T

he Kingdom of Saudi Arabia is a very important country at both the
international and regional levels. It is a member in the G 20 and has the

largest economy in the region with one of the highest annual growth rate.
The Kingdom signed the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
This multilateral Convention is a single legal basis for multi-country co-operation, with a
wide scope of extensive forms of co-operation on all taxes. It is a flexible instrument that
provides for reservations on certain issues by signatories; and has a coordinating body to
ensure consistent application.
With taxpayers operating on a global basis, tax authorities are moving from bilateral to
multilateral co-operation and from exchange of information on request to other closer
forms of co-operation. The Convention is an effective and practical tool to help the tax
authorities in their everyday work and to ensure they get their fair share of tax revenues.
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جندد البيعة بالوالء واحلب والوفاء
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود

يحفظه اهلل

وإلى صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

مبنا�سبة الذكرى الثامنة للبيعة

م�صلحة الزكاة والدخل
DEPT.OF ZAKAT & INCOME TAX

زكاتك اال�ستثمار الباقي

يحفظه اهلل
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العدد السادس والثالثون  -رجب 1434هـ

في ذكرى البيعة:
الملك عبد اهلل قاد المملكة لنهضة تنموية شاملة ومستدامة.
المفلح 500 :ألف شركة ومؤسسة خاضعة للزكاة.
المملكة توقع على اتفاقية المساعدة اإلدارية المتبادلة
في المسائل الضريبية.

