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العدد السادس والثالثون  - رجب 1434هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

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. signed the Convention on

Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 



مبنا�سبة الذكرى الثامنة للبيعة

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

زكاتك اال�صتثمار الباقي

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 يحفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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أخبار
االزدواج  لتجنب  ات��ف��اق��ي��ات  خم�س  ت��وق��ع  المملكة   12

ال�ضريبي.
13 �ضمو محافظ جدة ي�ضتقبل مدير عام فرع جدة.

قبل  والم�ضلحة  المكلف  بين  ت�ضوية  لجنة  المفلح:   16
الرفع بق�ضيته.

18 المملكة توقع على اتفاقية الم�ضاعدة االإدارية المتبادلة 
في الم�ضائل ال�ضريبية.

19 المفلح يكرم الموظفين المتقاعدين للعام 1434ه�.
22 الم�ضلحُة تنظُم دورًة في الزمالة بالتعاون مع الهيئة 

ال�ضعودية للمحا�ضبين القانونيين.
25 ال�ضمان االجتماعي يودع اأكثر من مليار ومئة مليون 

ريال في ح�ضابات الم�ضتفيدين ل�ضهر رجب.

محتويات العدد

121618

6
البيعة.. سنوات النماء واالستقرار



محتويات العدد

تقرير
يتمتع  ال�ضعودي  االقت�ضاد  ال�ضعودية:  يوروموني   26
خ��ادم  ج��ه��ود  بف�ضل  ث��م  اهلل  بف�ضل  تحقق  با�ضتقرار 

الحرمين ال�ضريفين قائد م�ضيرة االإ�ضالح.
تحت المجهر

المتبادلة  االإداري��ة  الم�ضاعدة  اتفاقية  34 مالمح عامة عن 
في الم�ضائل ال�ضريبية.

قضية
التمويل  وت�ضهيالت  العاملين  قرو�س  اإ�ضافة  ق�ضية   46
التجارية للوعاء الزكوي على طاولة اللجنة اال�ضتئنافية. 

رسائل علمية
50 دور مراجع الح�ضابات الخارجي في تجنب التهرب ال�ضريبي.

كل جديد
59 طالبة �ضعودية تبتكُر �ضريرًا مقاومًا للبكتريا.

    نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
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جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.

24

38 42

34

المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

صالح بن علي العواجي الغامدي
صالح بن عبدالرحمن القباع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

هيئة التحرير

أحمد بن عبدالعزيز أباالخيل
بندر بن أحمد الموسى

حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

با�ضم مدير التحرير
�س.ب   :  6898   
الريا�س:  11187

ه�������اتف:  4349999  1 966+
فاك�������س:  4349800  1 966+  

رقم االيداع:  1428/4663 
ردمك          :  1658/3728 

www.dzit.gov.sa   

إعداد وتنفيذ

�ص.ب   :  250772   
الريا�ص:  11391

هـــــــاتف:  4161412  1 966+
فاكــــــ�ص:  4161310  1 966+  

www.gulfeone.com       
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كلمة التحرير

ت�ضع كل المجتمعات اأنظمة وقوانين لحفظ كافة حقوق االأفراد والموؤ�ض�ضات وحمايتها من التعر�س لالنتهاك 
�ضواء كان عن جهل اأو �ضوء ق�ضد. ولذلك من االأهمية بمكان ن�ضر الثقافة القانونية بين اأفراد المجتمع لمنع 

وقوع المخالفات القانونية قدر الم�ضتطاع ، الأن في وقوعها �ضياع للواجبات والحقوق والم�ضالح.

وانطالقًا من هذه القناعة فاإن م�ضلحة الزكاة والدخل تحر�س على ن�ضر الثقافة القانونية بين المكلفين من 
خالل توعيتهم باالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بجباية الزكاة وال�ضريبة. وفي �ضبيل ذلك 
تعمد الم�ضلحة اإلى ن�ضر االأنظمة واللوائح في مختلف و�ضائلها االإعالمية كالبوابة االإليكترونية والكتيبات 

ككتاب االأ�ضئلة االأكثر �ضيوعًا ون�ضرة الزكاة والدخل والمكاتبات المبا�ضرة مع المكلفين وممثليهم. 

اللجان  اأ�ضدرتها  الزكاة والدخل ت�ضمنت قرارات  لن�ضرة  ال�ضابقة  االأعداد  اأّن  الكريم  القارئ  وقد يالحظ 
الزكوية ال�ضريبية االبتدائية واال�ضتئنافية وهي لجان م�ضتقلة �ضبه ق�ضائية ،  اإّن ن�ضر مثل هذه القرارات 

ي�ضاهم اإيجابًا في زيادة  الثقافة القانونية بين المكلفين وممثليهم والقراء ب�ضكٍل عام.

 وفي هذا العدد نن�ضر لقرائنا االأعزاء الطرق النظامية لالعترا�س على الزكاة اأو ال�ضريبة واال�ضتئناف على 
القرارات االبتدائية والتظلم على القرارات اال�ضتئنافية التي ت�ضدرها اللجان الزكوية ال�ضريبية اأمام ديوان 

المظالم، وذلك لم�ضاعدة المكلفين على معرفة اإجراءات التقا�ضي في الم�ضلحة .

التثقيف  اإاّل من خالل  اأن لكل مكلف حقوق وعليه واجبات ال يمكن ا�ضتيعابها وفهمها  واأخيرًا نوؤكد على 
القانوني الم�ضتمر والمتفاعل مع كل ما ي�ضتجد من قوانين تتعلق بجباية الزكاة وال�ضريبة.

د. محمد بن عبداهلل النفيسة
مدير التحرير

الثقافة القانونية
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اهلل  عبد  الملك  ال�ضريفين  الحرمين  خادم  تولى  �ضنوات  ثماني  منذ  
ابن عبد العزيز اآل �ضعود مقاليد الحكم في عام 1426ه� ،  و�ضهدت 
المملكة  طوال تلك  ال�ضنوات العديد والعديد من االإنجازات في �ضتى 
تلك  والمعلومات  العامة  االإح�ضاءات  م�ضلحة  ر�ضدت  المجاالت، 
المحلي  الناتج  زيادة  لها  ت�ضدره   تقرير  الكبرى خالل  االإنجازات 
والتو�ضع  المدفوعات  م��ي��زان  وتح�ضن  ال�����ض��ادرات  حجم  وزي���ادة 
مكن  مما   ، المملكة  ومقيمي  مواطني  تخدم  التي  الم�ضروعات  في 
ال��دول  م��ع��دالت  فاقت  نمو  ن�ضبة  ت�ضجيل   م��ن  الوطني   االقت�ضاد 

الكبرى خالل الفترة من عام 2005  وحتى 2012م.
لقد قاد خادُم الحرمين ال�ضريفين المملكة  بروؤيته الم�ضتنيرة  وفقًا 
من   ك��لٍّ  في  وم�ضتدامة  �ضاملة  نه�ضة  لتحقيق   ؛  مدرو�ضة  لخطط 
المجاالت ال�ضحية والتعليمية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، 
باالإ�ضافة اإلى ما قامت به المملكة من دوٍر فاعٍل في خدمة االإ�ضالم 
والم�ضلمين وق�ضاياهم ون�ضرتهم ،واإ�ضاعة ثقافة الحوار والت�ضامح 
وتطوير ال�ضيا�ضة الخارجية ،والرفع من دور المملكة في االقت�ضاد 

العالمي .
وقد حظي قطاع االإح�ضاء والمعلومات بن�ضيٍب كبيٍر من اهتمامات 
اعتماد  ب�ضرورة  الإيمانه   - اهلل  ال�ضريفين - حفظه  الحرمين  خادم 
والم�ضاريع،  البرامج  وت�ضميم  ال�ضيا�ضات  ور�ضم   ، القرار  �ضنع 
اإح�ضائية  ومعلومات  بيانات  على  االأداء  وتقييم  التقدم  ور���ض��د 
االإح�����ض��اءات  وم�ضلحة   . والموثوقية  واالآن��ي��ة  بال�ضمولية  تت�ضُم 
والمنظم  لالإح�ضاء  المركزي  الجهاز  بو�ضفها  والمعلومات  العامة 
والدرا�ضات  واالأبحاث  التعدادات  باإجراء  تقوم  المملكة  في  للقطاع 
واالجتماعية  ال�ضكانية  المجاالت  مختلف  في  الميدانية  االإح�ضائية 

واالقت�ضادية والبيئية وغيرها ،والتي من خاللها يمكن قيا�س الواقع 
الحقيقي لتلك المجاالت ، وتن�ضر على هذا االأ�ضا�س بيانات ومعلومات 
والنظم  والت�ضنيفات  لالأ�ضاليب  وفقًا  عالية  ج��ودة  ذات  اإح�ضائية 

والمعايير المعتمدة دوليًا.
ووفقًا لتقرير م�ضلحة االإح�ضاءات العامة والمعلومات فاإن المملكة 
تحقيق  من  ال�ضريفين  الحرمين  لخادم  الزاهر  العهد  خالل  نجحت 
المالي  الت�ضخم  في  والتحكم  ال�ضعودي  لالقت�ضاد  ملحوٍظ  تو�ضٍع 
فيما  العالم،  دول  مع  التجاري  التبادل  في  المملكة  وتح�ضين مركز 
حقق االقت�ضاد ال�ضعودي تو�ضعًا م�ضطردًا منذ 2005م ،وفاق معدل 
نموه م�ضتويات كثير من دول مجموعة الع�ضرين. واالأداء االقت�ضادي 
الناتج  اأهمها  من  الموؤ�ضرات  من  عدد  خالل  من  يقا�س  العالم  لدول 
لجميع  ال�ضوقية  القيمة  يمثل  الأن��ه  ،وذل��ك   GDP االإجمالي  المحلي 
معينة  ف��ت��رة  ف��ي  م��ا  بلد  ف��ي  المنتجة  النهائية  وال��خ��دم��ات  ال�ضلع 
االأن�ضطة  عنها  ت�ضفر  التي  الم�ضافة  القيمة  ويمثل   ، ال��زم��ن  م��ن 
 االإنتاجية التي تقوم بها جميع الوحدات الموؤ�ض�ضية في االقت�ضاد.
وبف�ضل اهلل عز وجل ثم بف�ضل ال�ضيا�ضات االقت�ضادية اال�ضتباقية التي 
الحديثة  البيانات  اأظهرت  ال�ضريفين  الحرمين  نفذتها حكومة خادم 
اأنَّ االقت�ضاَد ال�ضعودي يتو�ضع ب�ضكل م�ضطرد  ، حيث ارتفع الناتج 
المحلي االإجمالي من 1231 مليار ريال �ضعودي في عام 2005م اإلى 
مليار  اإل��ى 1609  انخف�س  ثم   ، عام 2008م  ري��ال في  مليار   1949
ريال في عام 2009م نتيجة لالأزمة المالية واالقت�ضادية العالمية ؛ 
لي�ضهد انتعا�ضًا �ضريعًا بلغ 2727 مليار ريال في عام 2012م ،فيما 
�ضهد ن�ضيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي اأداًء مماثاًل وارتفع 
 من 53 األف ريال في عام 2005م اإلى93 األف ريال في عام 2012م.
ونتيجًة لهذه التطورات المتميزة حل االقت�ضاد ال�ضعودي المرتبة19 

البيعة..
سنوات النماء واالستقرار 

 خادم الحرمين الشريفين قاد  المملكة لتحقيق  نهضة 
الصحية  ال��م��ج��االت  م��ن   ف��ي ك��لٍّ  شاملة وم��س��ت��دام��ة 

والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.  
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على الم�ضتوى العالمي في عام 2012م بعد اأن كان في المرتبة 22 في 
عام 2005م ، وفي ن�ضيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي احتلت 

المملكة المرتبة 30 في عام 2012م بعد اأن كانت في المرتبة 39 في 
عام 2005م ، وتميزت باأنها البلد العربي الوحيد وع�ضو 

 G20 اأوبك الوحيد الذي ينتمي اإلى مجموعة الع�ضرين
التي تمثل اأكبر اقت�ضاديات العالم.

خ��الل  م��ت��م��ي��زًا  اأداًء  �ضهد  االق��ت�����ض��ادي  وال��ن��م��و 
الناتج  ،و�ضجل  2005-2012م  بين  م��ا  الفترة 
ن��م��وًا  الحقيقية  ب��االأ���ض��ع��ار  االإج��م��ال��ي  ال��م��ح��ل��ي 
من  ب��ك��ث��ي��ٍر  اأع���ل���ى  االأداء  وك����ان   ،%6.5 ب��م��ع��دل 
ودول   %3.7 بن�ضبة  ال��ع��ال��م��ي  االق��ت�����ض��اد  اأداء 
ال�ضبع  وم��ج��م��وع��ة   %3.5 الع�ضرين  مجموعة 

.%1.1 ال��ك��ب��رى  المتقدمة  االق��ت�����ض��ادي��ات   اأي 
المحلي  الناتج  تقل�س  عندما  2009م  عام  ففي 

االإجمالي العالمي بن�ضبة -0.6% كان االقت�ضاد 
اقت�ضاديات  من  قليل  عدد  �ضمن  ال�ضعودي 

 حقق االقتصاد السعودي توسعًا مضطردًا منذ 2005م فاق معدل نموه مستويات 
دول مجموعة العشرين.
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 ،%1.8 بلغ  اإيجابيًا  نموًا  حققت  التي  الع�ضرين  مجموعة  دول 
وفي ال�ضنوات التالية كان من بين االقت�ضاديات االأكثر نموًا في 
المجموعة نف�ضها ، وفي عام 2012م حقق االقت�ضاد ال�ضعودي 
ال�ضين  بعد   %6.8 بن�ضبة  المجموعة  في  نمو  معدل  اأكبر  ثاني 
7.8%، ونجحت المملكة في ال�ضيطرة على الت�ضخم المالي على 
الرغم من ال�ضغوط الناتجة عن الطفرة التي يعي�ضها االقت�ضاد 
 المحلي وعن ارتفاع االأ�ضعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة.
ب�ضفتها  والمعلومات  ال��ع��ام��ة  االإح�����ض��اءات  م�ضلحة  وت��ق��وم 
هذا  بقيا�س  المالي  الت�ضخم  لبيانات  الوحيد  الر�ضمي  الم�ضدر 
الموؤ�ضر بناًء على الرقم القيا�ضي لتكلفة المعي�ضة الذي يعدُّ اأهم 
و�ضيلة اإح�ضائية لقيا�س التغيرات في اأ�ضعار ال�ضلع والخدمات 
المدفوعة من قبل الم�ضتهلك بين فترة واأخرى ، وي�ضتخدم الرقم 
القيا�ضي على نطاق وا�ضع في التحاليل االقت�ضادية واالإح�ضائية 
الخا�ضة بتحركات االأ�ضعار والتنبوؤات الم�ضتقبلية، كما ي�ضتخدم 
ونفذت  للعملة.  ال�ضرائية  القوة  في  للتغيرات  كمقيا�س  اأي�ضًا 

القيا�ضي  الرقم  لتطوير  طموحًا  برنامجًا  م��وؤخ��رًا  الم�ضلحة  
اإلى  من 1999م  االأ�ضا�س  �ضنة  تغيير  تمَّ خالله  المعي�ضة  لتكلفة 
2007م، وتو�ضيع �ضلة ال�ضلع والخدمات لت�ضمل اأكبر عدد ممكن 
من البنود التي يقوم الم�ضتهلك باالإنفاق عليها الأغرا�س معي�ضية 

وزيادة عدد نقاط البيع التي تجمع منها االأ�ضعار.
للم�ضلحة  الم�ضتمر  الر�ضد  ع��ن  الناتجة  الحديثة  والبيانات 
ت�ضخمها   معدل  بلغت  المملكة  في  المعي�ضة  تكلفَة  اأنَّ  تو�ضح 
اإلى 2007م، فيما ارتفعت  اأقل من 2% من عام 2005م  المالي 
في الفترة ما بين 2007م و2008م  ن�ضبُة الت�ضخم ب�ضكٍل كبيٍر 
في جميع اأنحاء العالم نظرًا للزيادات غير الم�ضبوقة في اأ�ضعار 
الت�ضخم  معدل  ارتفع  لذلك  ونتيجًة  والطاقة،  الغذائية  المواد 
في المملكة ب�ضكٍل حاٍد اإلى 5% في عام 2007م واإلى 6.1%في 
والغذاء في  الطاقة  اأ�ضعار كل من  انخفا�س  عام 2008م، ومع 
المتبعة  الحكيمة  االقت�ضادية  لل�ضيا�ضات  ونتيجًة  2009م  عام 
معدل  تراجع  ال�ضعودي  االقت�ضاد  على  االأزم���ة  اآث��ار  لتخفيف 

 ارتفعت  الصادرات السلعية للمملكة من 677 مليار ريال 
في 2005م إلى 1485 مليار ريال في 2012م.
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2012م. عام  في   %2.9 اإل��ى  و�ضل  اأن  اإل��ى  ال�ضنوي   الت�ضخم 
و�ضهدت االأ�ضعار في المملكة  ارتفاعًا بين عامي 2004م و2012م،  
لكن االرتفاع كان اأقل بكثير من المتو�ضط بالن�ضبة للدول النامية 
واأقل من المتو�ضط العالمي ومتو�ضط دول مجل�س التعاون لدول 
الخليج العربية االأمر الذي ي�ضير بو�ضوٍح اإلى اأنَّ الطفرَة التي 
يعي�ضها االقت�ضاد ال�ضعودي لم يوازها ارتفاع مماثل في م�ضتوى 
حدَّت  التي  المتبعة  ال�ضيا�ضات  نجاح  يوؤكد  ما  وهو   ، االأ�ضعار 
الحاالت. هذه  مثل  في  ع��ادًة  المتوقعة  الت�ضخم  م�ضتويات   من 
اإل��ى  2005م  ع��ام  م��ن  الفترة  ف��ي  ال�ضعودي  االقت�ضاد  �ضهد 
في  الخا�س  القطاع  م�ضاهمة  ونمت   ، م�ضتمرًا  تنوعًا  2012م 
غير  ال�����ض��ادرات  قيمة  زادت  فيما  االإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج 
االأمر  تزايد  في  ال��واردات  اإل��ى  ال�ضادرات  ون�ضبة   ، البترولية 
الفترة.  تلك  في  للمملكة  التجاري  الميزان  على  انعك�س  ال��ذي 
اأه��م  اأح���د  االق��ت�����ض��ادي  التنوع  م��ن  عالية  م�ضتويات  وتحقيق 
اأهداف ال�ضيا�ضات التنموية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين 

االقت�ضادي  النمو  م�ضادر  تنويع  الأهمية  وذل��ك   ، ال�ضريفين 
التغيرات  بع�س  عنها  ت�ضفر  ق��د  التي  ال�ضلبية  االآث���ار  لتفادي 
مثاًل. النفط  اأ�ضعار  في  ملحوظ  كانخفا�س  المفاجئة   الخارجية 
م�ضلحة  تر�ضدها  التي  االقت�ضادي  التنوع  م��وؤ���ض��رات  واأه���م 
القطاع  اإ�ضهام  با�ضتمرار  والمعلومات  العامة  االإح�����ض��اءات 
غير  ال�ضادرات  ون�ضبة  االإجمالي  المحلي  الناتج  في  الخا�س 
الناتج  في  �ضاهم  الخا�س   والقطاع  ال���واردات.  اإل��ى  البترولية 
الحرمين  خ��ادم  عهد  خ��الل  ملحوظ  ب�ضكٍل  االإجمالي   المحلي 
ال�ضريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل – 
حيث ارتفعت اإ�ضهاماته من 47.7% في عام 2005م اإلى %58.2 
للتو�ضع  نظرًا  متميزًا  اإن��ج��ازًا  يعدُّ  ما  وه��و   ، 2012م  ع��ام  في 
 الم�ضطرد الذي �ضهده االقت�ضاد ال�ضعودي خالل العهد الميمون.
واأظهرت البيانات التي ر�ضدتها الم�ضلحُة  ارتفاع  ال�ضادرات 
غير البترولية والتجارة الخارجية ب�ضكٍل عاٍم ، فقد زادت  قيمة 
2005م  في  ري��ال  مليار   677 من  للمملكة  ال�ضلعية  ال�ضادرات 

 االقتصاد السعودي  تقدم إلى  المرتبة19 على المستوى 
العالمي في عام 2012م بعد أن كان في المرتبة 22 في 

عام 2005م.
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ما  �ضعف  ت��ج��اوزت  ب��زي��ادة  2012م  ف��ي  ري��ال  مليار   1485 اإل��ى 
ارتفعت  البترولية حيث  ال�ضادرات غير  كانت عليه. وتنامت  قيمة 
ري��ال في عام  اإل��ى 183 مليار  ري��ال في عام 2005م  من 71 مليار 
ون�ضف  م��رة  م��ن  اأك��ث��ر  ت�ضاعفت  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  وه��و   ، 2012م 
خادم  لحكومة  الحكيمة  التجارية  لل�ضيا�ضات  نتيجة  الفترة  خالل 
في  الموؤ�ضرات  من  ع��ددًا  ور�ضد  اهلل.  حفظه  ال�ضريفين  الحرمين 
اإلى الواردات التي �ضهدت تح�ضنًا  ن�ضبة ال�ضادرات غير البترولية 
وارتفعت من نحو32% في عام 2005م اإلى اأكثر من 34% في عام 
عمرانية  نه�ضة  تعي�ُس  المملكة  اأنَّ  من  الرغم  على  وذلك   ، 2012م 
اأ�ضا�ضية. وتجهيزات  مواد  ا�ضتيراد  ت�ضتوجب  �ضخمة   وم�ضاريع 
اإنَّ  المجتمع ال�ضعودي يعي�س ظاهرة تعرف بالنافذة الديموغرافية 
وتح�ضين  االقت�ضادي  النمو  لت�ضريع  وا���ض��ع��ًة  اآف��اق��ًا  تفتح  التي 
م�ضتوى المعي�ضة لل�ضكان ، وهي ظاهرة �ضكانية تحدث عندما ينتقل 
اإلى مرحلة  المجتمع من نمط اإنجاب واإعالة االأطفال ب�ضكٍل مرتفع 
تتميز باالنخفا�س في معدالت االإنجاب وفي ن�ضبة فئة االأطفال اأقل 
من 15 �ضنة بالمقارنة مع اإجمالي ال�ضكان، مقابل ارتفاع في ن�ضبة 
فئة ال�ضكان في �ضن العمل 15 - 64 عامًا وبقاء ن�ضبة الفئة العمرية 

في االأعمار المتاأخرة 65 �ضنة فاأكثر منخف�ضة.
ال�ضكانية  التركيبة  اإل��ى  الو�ضول  م��ن  باال�ضتفادة  تقوم  وال���دول 
فر�ضة  تتيح  وال��ت��ي  ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة  ال��ن��اف��ذة  م�ضتوى  اإل���ى  فيها 
المعي�ضة  م�ضتوى  وتح�ضين  مرتفع  اقت�ضادي  نمو  معدل  اإح��داث 
االإع���ال���ة وزي�����ادة فر�س  ن�ضبة  ن��ت��ي��ج��ًة الن��خ��ف��ا���س  ال�����ض��ك��ان  ل���دى 
يحدث  ما  وه��و  العمل  �ضن  في  الفئات  ل��دى  واال�ضتثمار  االدخ���ار 

ال��ق��وى  ب��ت��اأه��ي��ل  ال��ف��ر���ض��ة  ه���ذه  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  التخطيط  بف�ضل 
التنموي. العمل  مجال  ف��ي  طاقاتها  وتوجيه  وتمكينها   العاملة 
وحكومة خادم الحرمين ال�ضريفين لم تغفل ا�ضتثمار هذه الظاهرة 
حيث  الب�ضرية  ال��م��وارد  تنمية  على  جهودها  رك��زت  بل  االإيجابية 
الزاهر والتو�ضع  العهد  اإلى 32 خالل   8 الجامعات من  ارتفع عدد 
تعليم  وكليات  التقنية  والمعاهد  الكليات  م��ن  العديد  افتتاح  ف��ي 
البنات واالبتعاث للخارج �ضمن برنامج خادم الحرمين ال�ضريفين، 
ما  وال��ت��دري��ب  التعليم  لقطاع  الر�ضيدة  الحكومة  خ�ض�ضت  فيما 
2013م. لعام  ميزانيتها  ف��ي   %23.9 الم�ضروفات  رب��ع   ي��ق��ارب 
وتم التوقف عند هذه الظاهرة بالن�ضبة لل�ضكان ال�ضعوديين ف�ضنجد 
ت�ضق طريقها  ال�ضكانية  الزيادة  بداأت  االأخيرة  ال�ضنوات  اأنه خالل 
ن�ضبة  تنخف�س  بداأت  بينما  العمل،  �ضن  العمرية في  الفئات  ل�ضالح 
عدد االأطفال اأقل من 15 عامًا انخف�ضت من 38.7% في عام 2004م 
اإلى 34.8% في عام 2013م، مقابل ارتفاع في ن�ضبة الفئة العمرية 
ن�ضبي  ارتفاع  مع   ،%61.6 اإلى   %57.8 حوالي  من  64عامًا   -15
اإل��ى%3.6.  %3.5 من  فاأكثر(  عامًا   65( العمرية  الفئة  في   طفيف 
تح�ضنًا  �ضهدت  ال�ضعوديين  لل�ضكان  الديموغرافية  الموؤ�ضرات  اإن 
عام  في   %4.3 من  الوفيات  معدل  وانخف�س  الميمون  العهد  خالل 
2004م اإلى 4% في عام 2013م فيما انخف�س معدل وفيات االأطفال 
الر�ضع دون الخام�ضة من 21.7% في عام 2004 اإلى 17.5% في 
عام 2013م ، م�ضيرًا اإلى اأنَّ “توقع الحياة عند الميالد” ارتفع من 
73.1 عامًا في عام 2004م اإلى 74.4 �ضنة في عام 2013م وهو ما 
يج�ضُد التطور الذي ت�ضهده الخدمات ال�ضحية والخدمات االأخرى 

ذات العالقة ب�ضحة اأفراد المجتمع.

 المملكة تعيُش ظاهرة تعرف »بالنافذة 
الديموغرافية«.
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أخبار

المملكة توقع خمس  اتفاقيات 
لتجنب االزدواج الضريبي

 
اإبراهيم  الدكتور  معالي  من  ك��لٌّ   وق��ع 
المالية  الع�ضاف وزير  عبدالعزيز  بن 
م���م���ث���اًل  ل��ح��ك��وم��ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ض��ع��ودي��ة، وم���ع���ال���ي ال�����ض��ي��د  ل��وك 
ممثاًل  لوك�ضمبورج  مالية  وزير  فريدن 
تجنب  اتفاقية  لحكومة لوك�ضمبورج 
ال��ت��ه��رب  وم��ن��ع  ال�����ض��ري��ب��ي  االزدواج 
راأ����س  الدخل وعلى  ع��ل��ى  ال�����ض��ري��ب��ي 
المال، وتمَّ التوقيع  على االتفاقية خالل 
االجتماع الذي جمعهما  لبحث العالقات 
االقت�ضادية  المجاالت  في  الم�ضتركة 
واال�ضتثمارية و�ُضبل تعزيزها بالمملكة.

واأو�ضح معالي الدكتور الع�ضاف اأنَّ هذه االتفاقية تعدُّ اإطارًا قانونيًا م�ضتقرًا يحدد العالقات ال�ضريبية بين البلدين، 
كما اأنها تحدد وب�ضكٍل وا�ضٍح المعاملة ال�ضريبية عند ممار�ضة المقيم من الدولة المتعاقد معها  للن�ضاط في الدولة 
الم�ضتثمر،  ن�ضاط  من  المتحقق  الدخل  على  ال�ضريبي  ع���دم االزدواج  االتفاقية  وت�ضمنت  االأخ��رى،  المتعاقدة  
واالتفاقية �ضت�ضاهم ب�ضكٍل كبيٍر في تقليل العبء ال�ضريبي على الم�ضتثمرين كما �ضتحقق لهم ال�ضفافية في المعاملة 

ال�ضريبية.
مميزات  من  هذه االتفاقية  توفره  مما  لال�ضتفادة  البلدين  في  االأعمال  رجال  الع�ضاف  الدكتور  معالي  ودعا 
التبادل  حجم  اأنَّ  اإل��ى  واأ�ضار  اال�ضتثمارية الم�ضتركة،  الم�ضاريع  من  المزيد  الإقامة  �ضريبية  وتخفي�ضات 

التجاري بين المملكة ولوك�ضمبورج بلغ حوالي 266 مليون ريال عام 2012م.
كما وقع الدكتور الع�ضاف وزير المالية و�ضفيان اأحمد وزير المالية والتنمية االقت�ض�ادية االإثيوبي اتفاقية 
بين حكومتي المملكة واإثيوبيا ؛ لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي على الدخل..ودعا  معالي 
الدكتور الع�ضاف رجال االأعمال اإلى اال�ضتفادة مما توفره هذه االتفاقية من مميزات �ضريبية الإقامة المزيد 
من الم�ضاريع اال�ضتثمارية الم�ضتركة، م�ضيرًا اإلى نمو حجم التبادل التجاري بين ال�ضعودية واإثيوبيا ب�ضكٍل 

مطرد، حيث ارتفع من نحو 206ماليين ريال عام 2000م اإلى نحو 849 مليون ريال عام 2011م.
ومن جانبه وافق مجل�س الوزراء على تفوي�س وزير المالية -اأو من ينيبه- بالتوقيع على م�ضروع اتفاقية بين 
حكومة المملكة وحكومة جمهورية ال�ضودان، لتجنب االزدواج ال�ضريبي، ومنع التهرب ال�ضريبي في �ضاأن 
ال�ضرائب على الدخل في �ضوء ال�ضيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع الن�ضخة النهائية الموقعة ال�ضتكمال 

االإجراءات النظامية.
ووافق مجل�س الوزراء على تفوي�س معالي وزير المالية - اأو من ينيبه - بالتوقيع على م�ضروع اتفاقية بين 
كل من  حكومة المملكة العربية ال�ضعودية وحكومة المجر وحكومة تركمان�ضتان لتجنب االزدواج ال�ضريبي 
ولمنع التهرب ال�ضريبي في �ضاأن ال�ضرائب على الدخل وعلى راأ�س المال، وم�ضروع )البروتوكول( المرافق 
ال�ضتكمال  منهما،  لكل  الموقعة  النهائية  الن�ضخة  رفع  ثم  ومن  بالقرار،  المرفقتين  ال�ضيغتين  �ضوء  في  له 

االإجراءات النظامية الالزمة.
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سمو محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع المصلحة بجدة
االثنين  العزيز محافظ جدة بمكتبه �ضباح  االأمير م�ضعل بن ماجد بن عبد  الملكي  ال�ضمو  ا�ضتقبل �ضاحُب 
الموافق 1434/4/21ه� االأ�ضتاذ اأحمد بن عبيد الطائفي مدير عام فرع م�ضلحة الزكاة والدخل بجدة،والذي 
م ل�ضموه عر�ضًا عن اأعمال م�ضلحة الزكاة والدخل والتطور الذي ت�ضهده الم�ضلحة، والمتمثل في تحديث  قدَّ
االإجراءات واإطالق عدد من الخدمات االإلكترونية التي يتحقق من خاللها راحة المكلفين والمراجعين واإنجاز 
اأعمالهم بكلِّ ي�ضٍر و�ضهولٍة، وقد �ضكر �ضموه جميع القائمين على هذا المرفق المهم، ووجه ب�ضرورة العمل 
ال�ضعودية، وحثَّ على االإ�ضراع في خدمة  بما يواكب التطور الذي ي�ضهده قطاع االأعمال بالمملكة العربية 

المراجعين في ظل ما تق�ضي به اللوائح واالأنظمة المتبعة.

المفلح يستقبل وفد  وكالة الضمان االجتماعي

ال�ضوؤون  ب��وزارة  االجتماعي  ال�ضمان  وكالة  من  وفدًا  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  االأ�ضتاذ  والدخل  الزكاة  م�ضلحة  عام  مدير  �ضعادُة  ا�ضتقبَل 
االجتماعية برئا�ضة وكيل الوزارة االأ�ضتاذ محمد بن عبداهلل العقال يوم االأحد الموافق 1434/6/25ه� بمكتبه باالإدارة العامة بالريا�س، حيث 
رّحب المفلح في بداية اللقاء بالوفد، وناق�س الطرفان العديد من المو�ضوعات الم�ضتركة والتي تقع �ضمن اهتمامات الم�ضلحة ووكالة ال�ضمان 
االجتماعي، وتمَّ االتفاق على بذل  المزيد من الجهود من خالل عقد الندوات الم�ضتركة وتبادل المعلومات للو�ضول اإلى روؤية متقاربة، والتعريف 
بدور الجهتين في خدمة المجتمع من خالل جباية و�ضرف موارد الزكاة. ح�ضر اللقاء �ضعادة نائب المدير العام للعمليات الم�ضاندة االأ�ضتاذ  

�ضالح بن علي العواجي، و�ضعادة نائب المدير العام لل�ضوؤون التنفيذية االأ�ضتاذ  �ضعد بن عبد العزيز ال�ضعيدان.
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المفلح  اإبراهيم محمد  االأ�ضتاذ  الزكاة والدخل  العام لم�ضلحة  المديُر  اأكد 
موعدها  عن  الزكاة  ت�ضديد  في  المتاأخرين  على  غرامات  وج��ود  ع��دَم  اأنَّ 
المحدد يت�ضبُب في تقاع�س وتهاون �ضغار المكلفين الزكويين في مراجعة 
م�ضلحة الزكاة والدخل،م�ضيرًا  اإلى ارتفاع اإيرادات الزكاة العام الما�ضي 
2012 بن�ضبة 10 في المئة مقارنة بعام 2011، لت�ضل اإلى 11 بليون ريال، 
فيما بلغت اإيرادات ال�ضرائب 13 بليون ريال، مو�ضحًا اأنَّ عدَد ال�ضركات 
الم�ضلحة  ف��ي  الم�ضجلة  وال�ضريبة  ل��ل��زك��اة  الخا�ضعة  والموؤ�ض�ضات 
وفروعها والماليات يبلغ 500 األف، متوقعًا زيادة عدد المكلفين الم�ضجلين 
الم�ضلحة،  ف��روع  مختلف  في  االآل��ي  النظام  ا�ضتخدام  نتيجة  بالم�ضلحة 
مناطق  في  للم�ضلحة  جديدة  فروع  وافتتاح  الحكومية،  الجهات  وتعاون 

مختلفة من المملكة.  
اأم��ام  ملتزمون  معظمهم  وال�ضريبة  الزكاة  مكلفي  اأنَّ   المفلُح  واأ���ض��اف 
عليهم  المتوجبة  وال�ضريبة  الزكاة  وت�ضديد  اإقراراتهم  بتقديم  الم�ضلحة 
بينهم من  م��ن  ال��م��ح��ددة، ول��م نلحظ  المواعيد  ف��ي  االإق����رارات  م��ن واق��ع 
يتعمد التهرب من دفع الزكاة اأو ال�ضريبة، غير اأنَّ بع�َس �ضغار المكلفين 
اأواًل  معها  اأو�ضاعهم  واإنهاء  الم�ضلحة  مراجعة  في  يتاأخرون  الزكويين 
وذلك  االإنكار،  اأو  االمتناع  قبيل  من  ال  والتقاع�س  التهاون  قبيل  من  باأول 

لعدم وجود غرامات على من يتاأخر في ت�ضديد زكاته عن موعدها المحدد.
المكلفين  الم�ضلحَة ح�ضلت من   اأنَّ  المفلح  ذكر  الم�ضلحة  اإي��رادات  وعن 
اأكثر   2012 المالي  العام  خالل  التجارة  عرو�س  ن�ضاط  يمار�ضون  الذين 
من 11 بليون ريال، بزيادة ن�ضبتها 10 في المئة مقارنة بعام 2011، وتمَّ 
اإجراءات العمل في الم�ضلحة، وح�ضيلتها ت�ضرف على م�ضتحقي  تطوير 
بلغت  بينما  االجتماعية.  ال�ضوؤون  وزارة  خالل  من  االجتماعي  ال�ضمان 
اإيرادات الزكاة المح�ضلة خالل 2010 نحو 8.93 بليون ريال، وارتفعت 

في عام 2011 اإلى 10.34 بليون ريال.
 وك�ضف المفلح اأنَّ اإيرادات ال�ضرائب العام الما�ضي و�ضلت اإلى  حوالي 
13 بليون ريال، بينما بلغت اإيرادات الزكاة 11 بليون ريال، بفارق بليوني 
ال�ضريبة  بين  الفارَق  اأنَّ  يعني  ال  وهذا  ال�ضرائب،  لم�ضلحة  تقريبًا  ريال 
والزكاة ثابت في كلِّ عام، اأو اأن ح�ضيلة ال�ضريبة تزيد على ح�ضيلة الزكاة 
ب�ضكل دائم، ففي بع�س االأعوام تكون الح�ضيلة الزكوية اأكثر من الح�ضيلة 
ال�ضريبية، ويعود ذلك اإلى عوامل اقت�ضادية عدة وتغيرها من عام اإلى اآخر.
وحول طريقة تعامل الم�ضلحة مع البنوك اأكد على اأنَّ الم�ضارَف تعّد من 
كبار مكلفي الم�ضلحة، وتقدم اإقراراتها في مواعيدها وفقًا لما تق�ضي به 

المفلح:
غياب »الغرامات« يشجع صغار المكلفين على تأخير "السداد"
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والموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  عدد  اأنَّ  اإلى  منوهًا  وال�ضريبية.  الزكوية  االأنظمة 
والماليات  وفروعها  الم�ضلحة  في  الم�ضجلة  وال�ضريبة  للزكاة  الخا�ضعة 
االآلي في  النظام  ا�ضتخدام  نتيجة  األف، ويتوقع  االآن نحو 500  بلغ حتى 
مختلف فروع الم�ضلحة وتعاون الجهات الحكومية وافتتاح فروع جديدة 
الم�ضجلين  المكلفين  عدد  زيادة  المملكة  من  مناطق مختلفة  في  للم�ضلحة 

بالم�ضلحة عامًا بعد اآخر.
اأن�ضطتهم االقت�ضادية وامتدادها في مناطق  المكلفين وتنوع  وزيادة عدد 
به من  باأ�س  ال  عدد  ا�ضتقطاب  الم�ضلحة  من   ي�ضتلزم  المملكة  وا�ضعة من 
الكفاءات الوطنية، اإاّل اأنها ما زالت في حاجة اإلى المزيد من الكفاءات حتى 
تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه االأكمل، وهي تحاول بما 
لديها من اإمكانات ب�ضرية اأن تقوم بما هو مطلوب منها بتطوير ا�ضتخدام 

االأنظمة االآلية لمواجهة زيادة عدد المكلفين.
الم�ضاريع  اأه��مِّ  من  اأنَّ  المفلح  ك�ضف  للم�ضلحة  الجديدة  الم�ضاريع  وعن 
للمكلفين،  خدماتها  تح�ضين  موا�ضلة  عليها  العمل  الم�ضلحة  تنوي  التي 
التو�ضع  منها  يتطلب  وهذا  اأنظمتها،  وتحديث  عملها،  اإج��راءات  وتب�ضيط 
افتتاحها،  يتمُّ  التي  الجديدة  بالفروع  ون�ضره  االآلي  النظام  ا�ضتخدام  في 
التي لها عالقة بعمل  االآلي مع مختلف الجهات الحكومية  الربط  واإجراء 
و�ضهولة،  بي�ضر  تحتاجها  التي  المعلومات  على  منها  للح�ضول  الم�ضلحة 
اإلى التو�ضع في افتتاح فروع جديدة للم�ضلحة في المناطق التي  اإ�ضافة 
الكفاءات  ا�ضتقطاب  في  واال�ضتمرار  متزايدة،  اقت�ضادية  نه�ضة  ت�ضهُد 

المملكة  داخ��ل  لها  تدريبية  دورات  بعقد  تاأهيلها  على  والعمل  الوطنية 
االلتزام  على  لحثهم  للمكلفين  التوعوية  الحمالت  وتكثيف  وخارجها، 
الم�ضتحق عليهم  الزكوية وال�ضريبية وت�ضديد  اإقراراتهم  بتقديم  الطوعي 

من واقعها في المواعيد المحددة
اأنهت  التي  االأجنبية  لل�ضركات  بال�ضداد  المتاأخرين  مطالبة  اإ�ضكالية  وعن 
والم�ضتثمرون  االأجنبية  ال�ضركات  اأنَّ   المفلح  اأو�ضح  بالمملكة  ن�ضاطها 
االأجانب ملتزمون بتقديم اإقراراتهم و�ضداد الم�ضتحقات المتوجبة عليهم 
اأواًل باأول، الأنهم يدركون اأنَّ تاأخرهم عن ت�ضديد ال�ضرائب المتوجبة عليهم 
في موعدها المحدد يخ�ضعهم لغرامات تاأخير، ما يزيد العبء المالي عليهم، 
وهو ما يحاولون تجنبه، وهذا ما يجعلهم حري�ضين على اإنهاء اأو�ضاعهم 
ال�ضريبية عامًا بعام، كما اأنَّ ال�ضركَة االأجنبية اأو الم�ضتثمر االأجنبي ملزٌم 
بالح�ضول على �ضهادة من الم�ضلحة تمّكنه من اإلغاء ترخي�ضه من الهيئة 
العامة لال�ضتثمار اأو �ضجله من وزارة التجارة وال�ضناعة قبل اإنهاء ن�ضاطه 

ومغادرته المملكة.
وختَم المفلُح حديثه قائاًل اإنَّ  المبالغ المتعثر �ضدادها من المكلفين لي�ضت 
ثابتة، وهي متغيرة من عاٍم اإلى اآخر، وهي باالإجمال لي�ضت مبالغ كبيرة. 
ال�ضورى  مجل�س  في  يدر�س  الذي  المقترح  الزكاة  جباية  نظام  وم�ضروع 
حاليًا يو�ضع قاعدة الخ�ضوع للزكاة، وي�ضمل زكاة االأرا�ضي، والم�ضلحة 
االأرا���ض��ي  زك��اة  جباية  اإي��ك��ال  ت��مَّ  ما  ومتى  م�ضّرعة،  ولي�ضت  منّفذة  جهة 

للم�ضلحة ف�ضتقوم بذلك.
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بن محمد  اإبراهيم  االأ�ضتاذ  والدخل،  الزكاة  م�ضلحة  عام  مدير  ك�ضف 
ت�ضوية  لجنة  بت�ضكيل  تتمثل  حاليًا  درا�ضتها  يتمُّ  فكرة  ع��ن  المفلح 
االبتدائية،  اللجان  اإلى  بالق�ضية  الرفع  قبل  والم�ضلحة  المكلف  بين 
في  اجتماع   16 اإل��ى  زادت  االبتدائية  اللجان  اجتماعات  اأنَّ  مو�ضحًا 

ال�ضهر الواحد بهدف �ضرعة اإنهاء النظر في الق�ضايا.
واأبان المفلح خالل لقاء مفتوح مع المكاتب المحا�ضبية القانونية والذي 
نظمته الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبين القانونيين بح�ضور اأمينها الدكتور 
اأحمد المغام�س، اأنَّ عدد المحا�ضبين الذين يعملون في الم�ضلحة و�ضل 
ل� 1116 محا�ضب  بجميع فروع الم�ضلحة، الفتًا اإلى اأنَّ فرع الريا�س 

�ضينتقل اإلى مبنى جديد وبكوادر اإ�ضافية خالل �ضهرين من االآن.  كما 
اأو  اإلى العمل على تو�ضيع الخدمات االإلكترونية لخدمة المكلف  اأ�ضار 

من ينوب عنه بدءًا بالت�ضجيل وحتى اإ�ضدار ال�ضهادة.
الم�ضلحة،   بعمل  مت�ضلة  فنية  مو�ضوعات  ع��دة  الح�ضور  وناق�س 
وفروعها.  الم�ضلحة  في  االإنجاز  و�ضرعة  العمل  لتطوير  ومقترحات 
على  ن�سَّ  النظاَم  »اإنَّ  المفلح:  قال  الزكاة،  دفع  عن  الممتنعين  وعن 
حجز  منها  و�ضائل  بعدة  الزكاة،  �ضداد  عن  الممتنع  المكلف  معاقبة 
بتوريدها  والمطالبة  الحكومية  الجهات  ل��دى  المكلف  م�ضتحقات 
التاأ�ضيرات  اإيقاف  جانب  اإلى  الم�ضتحق،  المبلغ  حدود  في  للم�ضلحة 

في لقاء مفتوح نظمته هيئة المحاسبين

المفلح: لجنة تسوية بين المكلَّف والمصلحة 
قبل الرفع بقضيته
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المدنية  الحقوق  ومطالبة  المناق�ضات،  في  الدخول  من  ومنعه  عنه، 
وغير  المنقولة  ممتلكاته  على  الحجز  اإل��ى  اإ�ضافة  بال�ضداد،  باإلزامه 
لم�ضمون  طبقًا  الم�ضرفية  ح�ضاباته  اأر���ض��دة  ذل��ك  في  بما  المنقولة 
المادة 14 من نظام جباية اأموال الدولة، وعن �ضوؤال حول الزكاة على 
االأر�س الغير م�ضتخدمة ذكر باأنَّ الم�ضلحة تطبق ما ين�س عليه النظام 
من عرو�س التجارة، واإذا ت�ضمن نظام جباية الزكاة الذي يدر�س االآن 

الزكاة على االأرا�ضي فالم�ضلحة جهة منفذة له.
االإلكترونية  البوابة  مع  م�ضكالتهم  القانونيون  المحا�ضبون  واأب��رز 
اإلى جانب عدم قبول  اإبالغهم بها،  للم�ضلحة، ونق�س التعاميم، وعدم 

بريد  بعنوان  لديه  المكلفين  لعدد من  ت�ضجيل مكتب محا�ضبي  الموقع 
اإلكتروني  واحد، حيث يطلب عدة عناوين اإلكترونية مختلفة. كما  قّدم 
الح�ضور عدد من الت�ضاوؤالت الفنية، وتمَّ االتفاق على اإر�ضالها للم�ضلحة 
كتابة ليتمَّ الرد عليها اأي�ضًا كتابة ويتمُّ تعميمها على المحا�ضبين. كما 
طلب الح�ضور ن�ضر ملخ�ضات عن الق�ضايا المنتهية  المعرو�ضة على 

اللجان الق�ضائية )اللجان االبتدائية و اال�ضتئنافية(. 
الهيئة   من  اإيمانًا  ج��اء  اللقاء  عقد  اأنَّ  المغام�س  اأو���ض��ح  جانبه،  من 
الزكاة  م�ضلحة  بين  واالقتراحات  واالأف��ك��ار  ال��روؤى  تبادل  ب�ضرورة 
والدخل والمحا�ضبين القانونيين، وبما يخدم مكلفي الزكاة وال�ضريبة.
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المملكة توقع على اتفاقية المساعدة اإلدارية المتبادلة
في المسائل الضريبية

�أو  بناًء على قر�ر مجل�س �لوزر�ء �لموقر رقم 132 وتاريخ 1434/4/29هـــ �لقا�ضي بالمو�فقة على توقيع معالي وزير �لمالية 
من ينيبه على �تفاقية �لم�ضاعدة �لإد�رية �لمتبادلة في �لم�ضائل �ل�ضريبية وقع نيابًة عن معالي وزير �لمالية مدير عام مدير م�ضلحة 
�لزكاة و�لدخل �ضعادة �لأ�ضتاذ �إبر�هيم بن محمد �لمفلح �لتفاقية يوم �لأربعاء �لمو�فق 1434/7/19هـ في مقر منظمة �لتعاون 
�لقت�ضادي و�لتنمية في باري�س، فرن�ضا. و�لتفاقيُة عبارٌة عن �تفاقيٍة م�ضتقلٍة متعددة �لأطر�ف تهدُف �إلى رفع م�ضتوى �لتعاون 
�لدولي في مجال �لربط على �ل�ضر�ئب وتح�ضيلها لمكافحة �لتجنب و�لتهرب �ل�ضريبي. و�إ�ضافًة �إلى �لمملكة وقعت على �لتفاقية 
�أي�ضًا  ثماني دول هي �لنم�ضا، وبيليز، وت�ضيلي، و��ضتونيا، ولتفيا، ولوك�ضمبورغ، وجمهورية �ضلوفاكيا، ونيجيريا. كما وقعت 

دولتان على خطاب نو�يا لالن�ضمام �إلى �لتفاقية م�ضتقباًل، وقدمت خم�ُس دول �أخرى �أدو�ت �لم�ضادقة على �لتفاقية. 
وح�ضر �لتوقيع نائب �ل�ضفير �ل�ضعودي  في فرن�ضا �لدكتور علي �لقرني ونائب مدير عام �لم�ضلحة للبر�مج و�ل�ضيا�ضات �لأ�ضتاذ 

فهد �لخر��ضي.
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المفلح يكرم الموظفين المتقاعدين للعام 1434هـ

االأثنين  يوم  1434ه���  لعام  المتقاعدين  الموظفين  والدخل  الزكاة  م�ضلحة  عام  مدير  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  االأ�ضتاذ  كّرم 
1434/6/26ه� بمقر االإدارة العامة بح�ضور مديري االإدارات والموظفين المتقاعدين.

بداأ الحفل باآيات من القراآن الكريم، ثم األقى �ضعادةُ مدير عام الم�ضلحة كلمَة �ضكٍر وثناٍء للمتقاعدين على ما قدموه من جهود 
اأثمرت بم�ضاركة زمالئهم االآخرين لتحقيق نقلة نوعية بعمل الم�ضلحة، وطلب منهم تقديم ما لديهم من  اأثناء عملهم، والتي 
اآراء من اأجل تطوير العمل، وحثهم على التوا�ضل مع الم�ضلحة، كما األقى االأ�ضتاذ  محمد بن طه خياط  كلمًة �ضكر فيها اإدارة 
م مدير عام  الم�ضلحة على التكريم، واأكد با�ضمه وا�ضم المتقاعدين على ا�ضتمرار التوا�ضل مع الم�ضلحة، وفي نهاية الحفل قدَّ
النمري،  العليوه، محمد بن �ضدقه  لكلٍّ من: محمد بن طه خياط، عبدالرحمن بن علي  التذكارية  الدروع والهدايا  الم�ضلحة 

�ضقير بن الفي المطيري، مكي بن معتوق اآل عبادي.
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المصلحُة تدشن األرشفة اإللكترونية

د�ضنت االإدارة العامة بم�ضلحة الزكاة والدخل نظام االأر�ضفة االإلكترونية امتدادًا لعمليات التطوير التي ت�ضهدها الم�ضلحة يوم االإربعاء 
العواجي   علي   بن  االأ�ضتاذ �ضالح  الم�ضاندة  للعمليات  العام  المدير  نائب  كلٍّ من  التد�ضين بح�ضور  تمَّ  و  الموفق 14-6-1434ه���، 
ومدير عام اإدارة �ضوؤون الموظفين االأ�ضتاذ فهد بن را�ضد الم�ضامح، وقد ا�ضتمع الح�ضور اإلى �ضرٍح مف�ضٍل عن عمل النظام في اإدارة 
�ضوؤون الموظفين، وحيث تمَّ  اأر�ضفة بع�س ملفات الموظفين وم�ضتندات ووثائق االإدارة، وياأتي هذا التطور ا�ضتمرارًا الأر�ضفة وثائق 

وم�ضتندات مكتب �ضعادة المدير العام والنواب، واإدارات الرقابة والمراجعة والتطوير والبحوث.
التد�ضين، م�ضيفًا  لدعمه وح�ضوره  النائب  ل�ضعادة  �ضكره  عن  الحميدي  عبداهلل  االأ�ضتاذ  المكلف  االإلكترونية  االأر�ضفة  مدير  عّبر  وقد 
اأنه �ضيتمُّ ا�ضتمرار اإطالق هذا النظام لكافة االإدارات باالإدارة العامة على مراحل  بعد التاأكد من اكتمال االأجهزة الفنية والتجهيزات 
االإدارية،  و�ضيتمُّ بم�ضيئة اهلل تنفيذ المرحلة الثانية باإدارة كبار المكلفين، وت�ضمل ملفات المكلفين وم�ضتندات ووثائق االإدارة. ثم  يليها 

في المرحلة التالية اأر�ضفة ملفات الفروع  و�ضتنطلق من فرع الريا�س لت�ضمل  ملفات المكلفين.
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�ضاركت م�ضلحُة الزكاة والدخل بجناح �ضمن المقر الرئي�س لوزارة المالية الُمقام على اأر�س مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة 28، 
والذي انطلقت فعالياته يوم الخمي�س الموافق 23-5-1434ه� و�ضط ح�ضور كبير من الزوار. ونجحت الم�ضلحة في ا�ضتقطاب اأعداٍد غفيرٍة 
من الزوار ومن جميع الفئات العمرية والجن�ضيات المختلفة؛ لالطالع على ما تقدمه من خدمات واال�ضتف�ضار عن الخدمات االإلكترونية. وتركزت 
اآلية �ضرف الزكاة والجهات الم�ضتفيدة. وفي الفترة ال�ضباحية توافد طالب المدار�س، وتمَّ تعريفهم باأهمية الزكاة واالآلية  اأ�ضئلة الزوار عن 

المتبعة لجبايتها، اإ�ضافة اإلى  م�ضارف الزكاة ال�ضرعية، وحر�س القائمون  على  الجناح على  تقديم الهدايا التذكارية للطالب.
المجتمع  من  �ضريحٍة  اأكبر  اإلى  الو�ضول  اإلى  الكبرى  واالقت�ضادية  الوطنية  الفعاليات  في  م�ضاركتها  خالل  من  دومًا  ت�ضعى  الزكاة  وم�ضلحُة 

لتثقيفهم وتوعيتهم.

جناحُ مصلحة الزكاة والدخل يستقطبُ زوار الجنادرية 28
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المصلحُة تنظمُ دورًة في الزمالة
بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  افتتح �ضعادُة نائب المدير العام للعمليات الم�ضاندة االأ�ضتاذ/ �ضالح بن علي العواجي يوم ال�ضبت بتاريخ 1434/5/4ه� الدورَة 
التدريبية لبرنامج زمالة الهيئة لمادة ) المحا�ضبة ( التي نظمتها م�ضلحة الزكاة والدخل ممثلة باإدارة التطوير االإداري بالتعاون مع 
التا�ضعة والن�ضف  ال�ضاعة  يوميًا من  وُتعقُد  اأ�ضابيع،  لمدة خم�ضة  الدورة مكثفة  وُتعدُّ هذه  القانونيين.  للمحا�ضبين  ال�ضعودية  الهيئة 

�ضباحًا وحتى ال�ضاعة الواحدة والن�ضف بعد الظهر.
وتهدُف هذه الدورة التدريبية المذكورة اإلى تطوير قدرات من�ضوبيها المهنية، و�ضقل مهارتهم بما يتما�ضى مع ما تمرُّ به الم�ضلحة 
للمحا�ضبين  ال�ضعودية  الهيئة  للح�ضول على �ضهادة زمالة  الم�ضلحة  تاأهيل موظفي وموظفات  الغاية منها فهي  ،اأّما  نقلة نوعية  من  
القانونيين، والتي ت�ضهم في قيا�س كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى اإدراك الم�ضوؤولية 
المهنية وال�ضفات ال�ضلوكية  التي يتعين التحلي بها. ويبلغ عدد ح�ضور م�ضاركي الم�ضلحة في هذه الدورة من موظفين و موظفات 

)26( وهم من فئة المحا�ضبين، و�ضوف ُيمنحون �ضهادات عند اإتمامها.
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امتداداً لعملية التحول للتعامالت االإلكترونية د�ضن فرع م�ضلحة الزكاة والدخل باالإح�ضاء نظام االت�ضاالت االإدارية والمالية بح�ضور فريق عمل 
من االإدارة العامة برئا�ضة االأ�ضتاذ اإبراهيم الدو�ضري من اإدارة تطوير النظم الذي اأ�ضرف على تدريب الموظفين في ق�ضم االت�ضاالت االإدارية 
وبقية موظفي الفرع المخت�ضين بالنظام. وذلك  لت�ضهيل العمل لدى الفرع واال�ضتفادة الق�ضوى من نظام االت�ضاالت االإدارية والمالية  وبما 

يحتويه من جوانب تقنية تنعك�س على اإجراءات العمل مما ي�ضهل  على المراجع متابعة معامالته.
كما قّدم مدير عام فرع االأح�ضاء االأ�ضتاذ اأحمد بن علي  الملحم  �ضكره لمدير عام الم�ضلحة للعمل على ت�ضهيل االإجراءات على المراجعين من 

خالل ا�ضتخدام نظام االت�ضاالت االإدارية والمالية.
والجدير بالذكر اأنه تمَّ ت�ضجيل )335( معاملة منذ اإطالقه منذ اأ�ضبوعين بالفرع بجميع اأنواعها ) وارد عام - �ضادر عام -معامالت داخلية – 

وارد مكتب مدير عام الفرع-�ضادر مكتب مدير عام الفرع (.

تدشين نظام االتصاالت اإلدارية بفرع المصلحة باألحساء

�ضاركت م�ضلحة الزكاة والدخل بملتقى يوم المهنة الذي  نظمته كلية االقت�ضاد واالإدارة بجامعة الق�ضيم  خالل الفترة من 2 وحتى 5  رجب 
1434ه�. وقد افتتح الملتقى معالي االأ�ضتاذ الدكتور خالد الحمودي مدير جامعة الق�ضيم. وقام معاليه  بزيارة جناح الم�ضلحة واأ�ضاد بجهودها 
االأ�ضتاذ عبدالعزيز بن  بالملتقى  الم�ضلحة  للملتقى. ومثل  الم�ضاحب  بالمعر�س  االإلكترونية خالل جولته  الم�ضلحة  التوظيف عبر بوابة  في 
�ضالح التركي مدير عام فرع م�ضلحة الزكاة والدخل بالق�ضيم واالأ�ضتاذ يحيى محمد بن ع�ضتل مدير اإدارة العالقات العامة والمتحدث الر�ضمي .
وتاأتي م�ضاركة الم�ضلحة في هذا الملتقى  اإيمانًا منها باأهمية التواجد والم�ضاركة في المنتديات والملتقيات االجتماعية لتعزيز ال�ضراكة من 
الزكاة  تطلقه م�ضلحة  الذي  ال�ضعار  انطالقًا من  اآخر  وللمكلفين خا�ضة من جانب  عامة  للجمهور  وال�ضريبي  الزكوي  الوعي  ، ون�ضر  جانب 

والدخل )) زكاتك ا�ضتثمارك .. الباقي (( .

المصلحة تشارك  بملتقى 
يوم المهنة بجامعة القصيم
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حققت المرتبة 12 بمؤشر قوة الدول
المملكة في المركز التاسع في مؤشر جاذبية االستثمار 

باألسواق الواعدة

 �ضنفت موؤ�ض�ضة »روبيني غلوبال اإكونوميك�س«، المملكة في المرتبة 
�ضنفت  كما  نقطة.  ب6،5  اال�ضتثمار  جاذبية  موؤ�ضر  في  التا�ضعة 
المملكة في المركز الثاني ع�ضر على م�ضتوى االأ�ضواق الواعدة في 

موؤ�ضر قوة الدول، بعدما اأحرزت 6،6 نقطة من مجموع 10 نقاط. 
الَكمي  التحليل  الموؤ�ض�ضة  ت�ضميه  ما  �ضمن  المملكة  ت�ضنيُف  وجاء 
للدول، الذي تعتمده »روبيني«، كاأداة لتقييم مخاطر الدول من خالل 
المحلية،  المالية  لل�ضدمات  ال��دول  تلك  مواجهة  احتماالت  قيا�س 

والخارجية، ومدى قدرتها على النمو. 
والتحليل الكمي في جوهره عبارة عن منهاٍج دقيٍق يعتمُد على تقييم 
نوعية الموؤ�ض�ضات والمخاطر ال�ضيا�ضية، و�ضمول االأبعاد االجتماعية 
الأجل اإلقاء نظرة متعمقة لجاذبية الدولة من جهة اال�ضتثمار، وقيا�س 

قوتها من النواحي االجتماعية واالقت�ضادية. 
وبح�ضب هذا التحليل يتمُّ ت�ضنيف الدول في تراتبية مت�ضقة و�ضفافة، 
ق��وًة،  اأو  �ضعفًا،  للدولة  المحتملة  الم�ضارات  تحديد  على  ت�ضاعد 
محدد  نطاق  اإط��ار  في  اأو  االإقليمي،  الجغرافي  محيطها  �ضمن  ��ا  اإمَّ
للمخاطر االقت�ضادية، مثل االنك�ضاف الخارجي، اأو الدين االإجمالي، 

اأوالم�ضكالت الهيكلية. 
م�ضتوى  على  »روبيني«  ت�ضنيف  �ضملها  التي  العربية  ال��دول  ومن 
ال��دول،  الثاني في قوة  ال��واع��دة، ج��اءت قطر في المركز  االأ���ض��واق 
في  وتون�س   29 المرتبة  في  وليبيا  الرابع  المركز  في  واالإم���ارات 

المركز 31. 
ا على م�ضتوى االأ�ضواق المتقدمة، فقد حلت الدنمارك في المركز  اأمَّ
االأول في موؤ�ضر قوة الدول، وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم 
 ،11 المركز  في  المتحدة  الواليات  في حين جاءت  ثالثة،  �ضوي�ضرا 

وبريطانيا18، وفرن�ضا 20، واليونان في المركز 24 االأخير. 

وياأتي تحقيق المملكة هذا المركز بعد اأن �ضجلت تفوقًا با�ضت�ضراف 
م�ضتقبل نموها االقت�ضادي العالمي،  وذلك اإثر اإعالن ا�ضمها من بين 
العالم،الأن  في  نا�ضئًا  اقت�ضادًا   39 بين  من  تفوقًا  دول  خم�س  اأكثر 
تر�ضيحات  اإث��ر  المتعددة  اللوجي�ضتية  للخدمات  مركز  اإل��ى  تتحول 
غالبية الم�ضاركين في ا�ضتطالع اقت�ضادي �ضارك فيه اأكثر من 330 

مديرًا تنفيذيًا على م�ضتوى العالم. 
االأو�ضط  ال�ضرق  في  المهمة  النقل  مراكز  من  لعدد  التقريُر  وتطرق 
اإنها حظيت بمكانة رفيعة مما  اأبرزها المملكة،والتي قال عنها  ومن 
لل�ضركات  بالن�ضبة  الواعدة  االأ�ضواق اال�ضتثمارية  جعلها واحدة من 

اللوجي�ضتية. 
واأو�ضح القائمون على التقرير باأنَّ المملكة تتمتع بزيادة كبيرة في 
ر�ضيدها الكلي مع وجود تح�ضن كبير في ر�ضيدها لمواءمة �ضوقها 

والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل وال�ضين. 
اإ�ضافة اإلى تعزيز طاقاتها ال�ضناعية والمالية والعقارية، حيث �ضكلت 
 ،FDI القوية  المبا�ضرة  االأجنبية  لال�ضتثمارات  جذب  عامل  المملكة 
اال�ضتثمارات  معدل  في  انخفا�ضًا  �ضهدت  البلدان  معظم  اأنَّ  خا�ضة 

االأجنبية خالل االأزمة االقت�ضادية العالمية.
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الضمان االجتماعي يودع أكثر من 

مليار ومئة مليون ريال في حسابات 
المستفيدين لشهر رجب

الرياض: واس
االجتماعي  ال�ضمان  وك��ال��ُة  اأودع����ت 
ب���������وزارة ال���������ض����وؤون االج���ت���م���اع���ي���ة 
ف��ي  ري�������ااًل   )1.160.840.732(
ح�����ض��اب��ات م�����ض��ت��ف��ي��دي وم�����ض��ت��ف��ي��دات 
معا�ضات  م��ن  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان 
1434ه�����،  رج���ب  ل�ضهر  وم�����ض��اع��دات 

�ضملت )791.268( حالة �ضمانية.
ال��ع��الق��ات العامة  اأو���ض��ح م��دي��ر ع���ام 
واالإع���������الم االج���ت���م���اع���ي ال��م��ت��ح��دث 
الر�ضمي لوزارة  ال�ضوؤون االجتماعية 
هذا  اأنَّ  الثبيتي  اهلل  دخ��ي��ل  ب��ن  خ��ال��د 
المبلغ اأودع في ح�ضابات الم�ضتفيدين 
ال�ضمان  معا�ضات  من  والم�ضتفيدات 
االجتماعي مطلع �ضهر رجب الجاري، 

اإنفاذًا لتاأكيدات خادم الحرمين ال�ضريفين و�ضمو ولي عهده االأمين و�ضمو النائب الثاني - حفظهم اهلل - نحو توفير كل ما من �ضاأنه 
خدمة المواطن والمواطنة باأي�ضر الطرق واأ�ضهلها.

�ضهريًا  تقوم  االجتماعي  ال�ضمان  وكالة  فاإنَّ  لهذا  الزكاة،  اأم��وال  من  هو  االجتماعي  ال�ضمان  ي�ضرفه  ما  اإنَّ جل  الثبيتي   وقال 
وب�ضكل م�ضتمر بدرا�ضة بيانات الم�ضتفيدات والم�ضتفيدين من ال�ضمان االجتماعي، وتحليلها بوا�ضطة البحث االآلي والتعامالت 
االإلكترونية، وذلك تحريًا الأدق معايير ال�ضفافية والتثبت حيال انطباق ال�ضروط المقرة �ضرعيًا ونظاميًا على الم�ضتفيدين و�ضمان 

�ضريانها عليهم .
واأ�ضاف اأنه باال�ضتناد اإلى البحث االآلي للم�ضتفيدين ومراجعة بياناتهم وتعامالتهم تمَّ اإ�ضقاط )6213(حالة �ضمانية، اإّما ب�ضبب 
وفاة الم�ضتفيد اأو الزواج اأو زيادة الدخل اأو زيادة عدد العمالة التي على كفالة الم�ضتفيد اأو عدم ثبوت الطالق، كما اأنَّ ال�ضروط لم 

تنطبق على )1234( حالة من الحاالت الجديدة التي لم يتم ت�ضجيلها.
اإلى  للمبادرة  اإليها واإ�ضعارًا لها بذلك  الم�ضتفيدة  ياأتي تقديرًا الحتياج كثير من االأ�ضر  المبالغ  اإيداع هذه    واالإعالن �ضهريًا عن 
اال�ضتفادة منها وال �ضيما اأنَّ هناك من هم في مناطق نائية ي�ضعب عليهم تج�ضم عناء ال�ضفر لتقا�ضي مخ�ض�ضاتهم مالم تكن اأودعت.
واأكد الثبيتي حر�س خادم الحرمين ال�ضريفين و�ضمو ولي عهده االأمين و�ضمو النائب الثاني حفظهم اهلل على تقديم اأف�ضل الخدمات 
للم�ضتفيدين والم�ضتفيدات من ال�ضمان االجتماعي ، م�ضيرًا اإلى متابعة معالي وزير ال�ضوؤون االجتماعية الدكتور يو�ضف العثيمين 
غير  والم�ضتحق  المتعفف  المحتاج  عن  البحث  الم�ضتمرة حيال  العقال وتوجيهاتهما  االجتماعي محمد  لل�ضمان  ال��وزارة  ووكيل 
من  �ضمانية جديدة  حالة   )18701( اإ�ضافة  ال�ضهر  هذا  في  تمَّ  اأنه  مبينًا  االجتماعي،  ال�ضمان  مكاتب  اإلى  الو�ضول  على  القادر 
مختلف الفئات التي ت�ضملها خدمات ال�ضمان االجتماعي والمتمثلة في )االأيتام، العجز الكلي، االأرامل، العجز الموؤقت، مفقودي 
العائل(، وذلك في جميع مناطق المملكة من خالل مكاتب ال�ضمان االجتماعي المنت�ضرة على امتداد خارطة الوطن وعددها )97( 

مكتبًا و)8( وحدات خدمات �ضمانية.
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يوروموني  موؤتمر  فعاليات  المالية  وزارة  نظمت  يومين  مدى  على 
ه� لبحث   1434/6/  28 وحتى    27 من   الفترة  خالل  ال�ضعودية 
الموؤتمر  في  و�ضارك  عالمي،  مالي  كمركز  للمملكة  المتنامي  ال��دور 
الموؤتمر  وركز   والمالية،  الم�ضرفية  المجاالت  في  عالميين  خبراء 
اأن  المال بعد  اأ�ضواق راأ�س  على دور ال�ضكوك وال�ضندات في تطور 
تنام اإ�ضدار ال�ضكوك ب�ضكل غير م�ضبوق خالل عام  2012 واأوائل 
�ضوق  مواءمة  اإمكانية  بالموؤتمر  الرئي�ضة  الجل�ضات  وبحثت   2013
والمتحدثون  الخبراء  ور�ضد  للمملكة،  للتنموية  للخطط  ال�ضكوك 
نمو ال�ضكوك في المملكة في 2013م والعائد المتوقع منها مع نهاية 

2013 وبداية 2014.
وكان من اأبرز المتحدثين الرئي�ضين في الموؤتمر معالي وزير المالية 
االإ�ضكان  وزي��ر  ومعالي  الع�ضاف،  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور 
والتخطيط  االقت�ضاد  وزي��ر  ومعالي  ال�ضويحي،  �ضوي�س  الدكتور 
الدكتور  وال�ضناعة  التجارة  وزير  ومعالي  الجا�ضر،  محمد  الدكتور 

العامة  الهيئة  اإلى معالي محافظ  اإ�ضافة  الربيعة،  توفيق بن فوزان 
لال�ضتثمار المهند�س عبداللطيف العثمان، ومعالي رئي�س هيئة ال�ضوق 
لوك  لوك�ضمبورج  مالية  ووزي��ر  ال�ضيخ،  اآل  محمد  الدكتور  المالية 

فريدن.
الموؤتمر  الع�ضاف خالل  اإبراهيم  الدكتور  المالية  وزير  معالي  واأكد 
على اأن  المملكة  تتمتع با�ضتقرار �ضيا�ضي واأمني واقت�ضادي ومالي 
واقت�ضادية  مالية  اأزم��ات  من  ال��دول  من  الكثير  له  تعر�ضت  ما  رغم 
و�ضيا�ضية، وتحقق هذا اال�ضتقرار بف�ضل اهلل ثم بف�ضل جهود خادم 
�ضعود - حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ال�ضريفين  الحرمين 
ويتلم�س  المجاالت  جميع  في  االإ���ض��الح  م�ضيرة  يقود  ال��ذي   - اهلل 
فيت�س  وكالة  دع��ا  اال�ضتقرار  وه��ذا  وال��وط��ن.  المواطن  احتياجات 
درجة  اإل��ى  للمملكة  ال�ضيادي  الت�ضنيف  لرفع  االئتماني  للت�ضنيف 
في  �ضت�ضتمر  والمملكة  اإيجابية.  م�ضتقبلية  نظرة  مع   )AA-( عالية 
ا�ضتثمارية م�ضجعة  بيئة  االقت�ضادية وتوفير  التنمية  م�ضيرة  تعزيز 

يوروموني السعودية:
االقتصاد السعودي يتمتع باستقرار تحقق بفضل 
الشريفين  الحرمين  خادم  جهود  بفضل  ثم  اهلل 

قائد مسيرة اإلصالح
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ومحفزة للقطاع الخا�س وداعمة لثقة الم�ضتثمرين في �ضبيل تنويع 
فر�س  من  المزيد  وتوفير  النمو  عجلة  ودف��ع  االقت�ضادية،  القاعدة 
المملكة  و�ضيا�ضات  المواطنين.  من  العمل  لراغبي  المجزية  العمل 
العام  القطاعين  بين  ناجحة  �ضراكه  تحقيق  عن  الحمد  وهلل  اأثمرت 
المحلي  الناتج  في  الخا�س  القطاع  ن�ضيب  نمو  عنها  نتج  والخا�س 
لمرتبة  المملكة  في  م�ضاريع  ثالثة  وقد حققت  اإلى %58،  االإجمالي 
عالية �ضمن اأف�ضل 10 م�ضاريع �ضراكة بين القطاعين العام والخا�س 
على م�ضتوى اأوروبا وو�ضط اآ�ضيا وال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا 
الم�ضاريع:  ه��ذه  وم��ن  ال��دول��ي��ة   التمويل  موؤ�ض�ضة  لت�ضنيف  وف��ق��ًا 
مطار  في  المياه  تحلية  وم�ضروع  المنورة،  المدينة  مطار  م�ضروع 
بجدة،وهناك  المياه  عقد  وم�ضروع  بجدة،  الدولي  عبدالعزيز  الملك 
على  تعمل  والمملكة  اإنجازات.  لتحقيق  في طريقها  اأخرى  م�ضاريع 
تطوير وتنظيم ال�ضوق المالية وت�ضجيع طرح مزيد من االأوراق المالية 
للم�ضتثمرين  يعطي ميزة مهمة  الجديدة مما  اال�ضتثمارية  واالأدوات 

للتحوط من المخاطر في االأ�ضواق المالية المحلية،وطرح ال�ضندات 
متفائلون  اإيجابية ونحن  يعدُّ خطوة  المحلي  ال�ضوق  في  وال�ضكوك 
بم�ضتقبل �ضوق ال�ضكوك وال�ضندات بالمملكة مما �ضيفتح اآفاقًا جيدة 
لمن�ضاآت القطاع الخا�س لتمويل م�ضاريعها وتو�ضعاتها في ظل وجود 
الم�ضتثمرين.  اإق��ب��ال  وت��زاي��د  المحلي  بال�ضوق  ال�ضيولة  في  وف��رة 
والجهود  العالمي  االقت�ضاد  بها  يمرُّ  التي  التطورات  يتابع  الجميع 
الحثيثة على ال�ضعيد الدولي للنهو�س بالتعافي االقت�ضادي وتعزيز 
االأ�ضواق  اأو�ضاع  تح�ضن  عن  اأ�ضفرت  والتي  وا�ضتدامته  ا�ضتقراره 
خا�ضة  الماأمول  الم�ضتوى  دون  ت��زال  ال  النمو  وم��ع��دالت  المالية، 
مجموعة  اجتماعات  مناق�ضات  اأب��رزت  ولذلك  المتقدمة،  ال��دول  في 
المنعقدة  الدوليين  والبنك  النقد  �ضندوق  واجتماعات  الع�ضرين 
ال�ضيا�ضات  اتخاذ  موا�ضلة  اإلى  الحاجة  مدى  موؤخرًا   وا�ضنطن  في 
ال��م��ت��وازن وال��م�����ض��ت��دام. ال��ت��ع��اف��ي  لتعزيز  ال��داع��م��ة   االق��ت�����ض��ادي��ة 
وهناك اإدراك للدور البارز الذي تقوم به ال�ضيا�ضات النقدية التي�ضيرية 

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

االستثمارية الجديدة.
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في تعزيز التعافي االقت�ضادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من اأن 
ا�ضتخدامها لفترات طويلة قد يحدث اآثارًا جانبية �ضلبية على الدول 
االأخرى ولذلك خرج النقا�س ب�ضرورة تعزيز قدرة االقت�ضاد العالمي 
م�ضتوى  على  االإج���راءات  من  مزيد  باتخاذ  التعافي  موا�ضلة  على 
مع  الهيكلية  وال�ضيا�ضات  المالي  والقطاع  العامة  المالية  �ضيا�ضات 
اأبعادها  اأثناء تطبيق هذه ال�ضيا�ضات ومراعاة  تالفي عرقلة التعافي 
اال�ضتثمار على  تمويل  اإلى بحث  اإ�ضافة  االأخرى  االقت�ضادات،  على 
خا�ضة  االأ�ضا�ضية  البنية  في  اال�ضتثمار  ذلك  في  بما  البعيد  المدى 
واأن دول مجموعة الع�ضرين تركز في برنامج عملها هذا العام على 

ت�ضجيع اال�ضتثمار بتهيئة البيئة الم�ضاعدة وتعزيز م�ضادر تمويله.
اأو�ضح معالي وزير  وعن حزمة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية في المملكة 
االقت�ضاد والتخطيط الدكتور محمد بن �ضليمان الجا�ضر اأنها تتاألف 
الغالب  المالية وتديرها في  ال�ضيا�ضة  من ثالثة عنا�ضر مميزة وهي 
موؤ�ض�ضة  الغالب  في  وتديرها  النقدية  وال�ضيا�ضة  المالية،  وزارة 
ثم  للمملكة -، ومن  المركزي  البنك  ال�ضعودي -وهي  العربي  النقد 
وزارة  كثيرًا  به   وتهتم  الهيكلي  التكيف  وهو  الثالث  العن�ضر  ياأتي 
الحكومية  الجهات  مع  والتن�ضيق  بالتعاون  والتخطيط  االقت�ضاد 
منظومة  في  تلتقي  الثالثة  العنا�ضر  وه��ذه  العالقة.  ذات  االأخ���رى 

تدفعها  محركة  وق��وة  لها  موجهًا  مبداأ  اال�ضتدامة  ت�ضكل  متكاملة 
والنقدية  المالية  ال�ضيا�ضة  وتت�ضم   لتحقيقها.  ت�ضعى  �ضاملة  وغاية 
جهة  من  الدورية  التقلبات  مقاومة  هما  رئي�ضيتين  ب�ضمتين  للمملكة 
والتحوط والحكمة من جهة اأخرى، وهي �ضمات تم ق�ضدها ولم تكن 
نعمه  جملة  من  علينا  اأف��اء  وتعالى  �ضبحانه  واهلل  الم�ضادفة،  وليدة 
النفط  كبيرة و�ضيظل  نفطية  بثروة  تعد وال تح�ضى  التي ال  الكثيرة 
يحتل موقعًا بالغ االأهمية في المملكة على مدى الم�ضتقبل المنظور. 
والمملكة ب�ضفتها ذات االقت�ضاد االأكبر في ال�ضرق االأو�ضط ولديها 
من  اقت�ضادها  حماية  عليها  يتحتم  المنطقة  في  محلي  �ضوق  اأكبر 
اأن نكرر الخطاأ الذي وقعت  اأ�ضواق النفط العالمية وال نريد  تقلبات 
كانت  حيث  طبيعية،  م��وارد  على  اقت�ضادها  يعتمد  اأخ��رى  دول  فيه 
حظوظها وثرواتها وم�ضتويات مواطنيها المعي�ضية ترتفع وتنخف�س 
ب�ضكل قا�س مع تقلبات اأ�ضعار النفط ومن ثم فاإننا نحتاط لذلك باأن 
ننفق  اأن  اأي  مواتية  االأ�ضعار  تكون  المالية حينما  احتياطياتنا  نبني 
اأقل مما نح�ضل عليه من اإيرادات ون�ضتخدم تلك االحتياطات حينما 
للتقلبات  المقاومة  و�ضيا�ضتنا  مواتية«.  غير  النفط  اأ�ضعار  تكون 
نبالغ  واأال  والرخاء  الوفرة  وقت  التفاوؤل  في  نفرط  اأال  هو  الدورية 
لمعاناة  والمواطنين  االقت�ضاد  فنعر�س  ال�ضدة  وقت  الت�ضاوؤم  في 

مستوى  رف��ع��ت  االئ��ت��م��ان��ي  للتصنيف  فيتش  وك��ال��ة   
) AA-( التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة



29 العدد )36( - رجب 1434هـنشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ضرورة  يشكل  الوطني  االقتصاد  إنتاجية  مستوى  رفع   
وليس خيارًا ألننا نعيش في ظل اقتصاد عالمي ال يقوى 
على مواكبته سوى االقتصادات ذات التنافسية العالمية.

لنا  اأكلها وحققت  اآتت  قد  والممار�ضة  الفل�ضفة  وهذه  تفاديها،  يمكن 
اإلى  لي�ضل  دينها  �ضداد  من  المملكة  تمكنت  حيث  جيدًا  ا�ضتقرارًا 
3.6% من الناتج المحلي االإجمالي بينما كان في الما�ضي ي�ضل اإلى 
التحوط  النقدية هي  ل�ضيا�ضتنا  االأخرى  وال�ضمة  الناتج.  من   %100
اأن  اأثبتت  وقد  الناجح  الم�ضرفي  العمل  اأ�ضا�س  بو�ضفها  والحكمة 
ال�ضيا�ضات التي اتهمت باأنها متحفظة جدًا جعلتنا مهيَِّئين لمواجهة 
االأزمة والتعامل معها. �ضيا�ضتنا االقت�ضادية الهيكلية لم تنجح بنف�س 
ق�ضايا  مع  تتعامل  الهيكلية  ال�ضيا�ضات  الأن  ال�ضدد؛  هذا  في  القدر 
اجتماعية واقت�ضادية وا�ضعة النطاق تت�ضم بالتعقيد والت�ضابك فيما 
اأ�ضواق  اأبعاد متنوعة وت�ضمل على �ضبيل المثال  بينها وتنطوي على 
ال�ضيا�ضات  العمل والتعليم وديناميكيات ال�ضناعة واال�ضتثمار بينما 
ب�ضورة  محددين  هدفين  اأو  واح��د  بهدف  تعنى  والنقدية  المالية 
وا�ضحة مثل تحقيق التوازن في الميزانية والمحافظة على ا�ضتقرار 
اإذا  بما  نجزم  اأن  بمكان  ال�ضهولة  من  لي�س  البنوك.  وتنظيم  العملة 
كانت �ضيا�ضة بعينها في مجال ما يمكن اأن تعزز اال�ضتدامة على وجه 
االإجمال، ومن الوا�ضح اأن �ضيا�ضتنا الهيكلية تواجه تحديات واأحد 
اأهم تلك التحديات الجوهرية يكمن في »التناف�ضية«. والتحدي الرئي�س 
في  االإنتاجية  م�ضتوى  رفع  كيفية  في  يكمن  نواجهه  الذي  واالأكبر 

اقت�ضادنا وكيف ن�ضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا االقت�ضادية بين 
اأوجه ا�ضتخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها 
االإنتاجية،وزيادة  من  ق��در  اأق�ضى  فيها  تحقق  التي  المجاالت  في 
منها. منا�س  ال  ���ض��رورة  ه��ي  ب��ل  اأم��ام��ن��ا  خ��ي��ارًا  لي�ضت   االإنتاجية 
بالمملكة من  ال��ع��م��ل  ���ض��ن  ف��ي  ال�����ض��ك��ان  ع���دد  ك���ان  ع���ام 2011  ف��ي 
االأ�ضخا�س الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 اإلى 64 ي�ضكل 61% من 
مجموع ال�ضكان ال�ضعوديين ون�ضبتهم تزيد عن مجموع ن�ضب الفئات 
غير  ال�ضكان  من  المنتجة  الفئة  تكون  االأخ��رى،وع��ن��دم��ا  ال�ضكانية 
مثقلة بعبء م�ضاندة �ضريحة اأكبر من االأطفال والم�ضنين فاإن النمو 
اأن يت�ضارع. وحالة الديموغرافية ال تحدث كثيرًا  االقت�ضادي يمكن 
في تاريخ الدول واإذا لم يتم اال�ضتفادة من هذا الو�ضع فاإنه يمكن اأن 
ينقلب اإلى عقبة اأمام النمو واإذا اأح�ضن ا�ضتغالله وتوظيفه على نحو 
�ضحيح وب�ضورة متعقلة فاإن الو�ضع يمكن اأن يوفر للمملكة فر�ضة 

فريدة ومتميزة لتحقيق نمو �ضريع يمكن اأن يدوم لجيل كامل.
الزمة  �ضرورة  ي�ضكل  الوطني  االقت�ضاد  اإنتاجية  م�ضتوى  رفع  اإن 
ظل  وف��ي  كونية  ق��ري��ة  ف��ي  بالفعل  االآن  نعي�س  الأن��ن��ا  خ��ي��ارًا  ولي�س 
على  ي��ق��وى  وال  العولمة  م��ن  عالية  بوتيرة  يت�ضم  عالمي  اقت�ضاد 
مواكبته واال�ضتمرار فيه �ضوى االقت�ضادات ذات القدرة التناف�ضية 
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تريد  الع�ضرين  مجموعة  في  ع�ضوًا  بو�ضفها  العالمية.والمملكة 
تنكفئ  باأن  الدولية، ولن ت�ضمح  ال�ضاحة  اأن تبقى العبًا رئي�ضيًا على 
م�ضالحها  مع  يتعار�س  ذلك  اإن  اإذ  تهمي�ضها  يتمَّ  اأن  اأو  نف�ضها  على 
االإنتاجية. العمل على زيادة  البعيد وهو ما يتطلب منها  المدى   على 
والتحديات االأربعة الرئي�ضية التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي 
العمل،تنوع  ل�ضوق  المكونة  ال�ضرائح  تعدد  هي:  االإنتاجية،  لزيادة 
قاعدتنا االقت�ضادية،اجتذاب ال�ضركات العالمية متو�ضطة الحجم وال 
�ضيما من الدول المتقدمة،تر�ضيد االإعانات وبخا�ضة اإعانات الوقود 
لغير الم�ضتحقين لها. والتحدي االأخير يكت�ضب اأهمية متزايدة نظرًا 
الأن تلك االإعانات اأ�ضبحت تمثل تكلفة باهظة وتحدث ت�ضوهات هائلة 
في منظومة االقت�ضاد ولذلك ت�ضعى المملكة لمعالجة الم�ضكلة بطريقة 
متروية ومتزنة مع توخي الحر�س والعناية الكاملة ومن ذلك تطوير 

منظومة النقل العام في المملكة.
وكان من المتحدثين خالل الجل�ضة االفتتاحية لموؤتمر معالي االأمين 
العام لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن 
را�ضد الزياني والذي اأكد على اأن  مجل�س التعاون لدول الخليج �ضيظل 
ويرعى  و�ضالمتهم  مواطنيه  اأم��ن  يحفظ  را�ضخًا  كيانًا  اهلل  �ضاء  اإن 
االإن�ضان  فيه خير  ما  اأمته وي�ضهم في كل  م�ضالحهم ويدعم ق�ضايا 
اأينما كان، فقد ا�ضتطاع المجل�س خالل الفترة الما�ضية من ال�ضمود 

فاعاًل  تجمعًا  اأ�ضبح  حتى  والمتغيرات  والم�ضاعب  االأزم���ات  اأم��ام 
خم�ضة  تحقيق  على  التعاون  مجل�س  ويعمل  ودوليًا.  واإقليميًا  محليًا 
التهديدات  كافة  من  المجل�س  دول  اإ�ضتراتيجية وهي حماية  اأهداف 
النمو  م��ع��دالت  وزي���ادة  ودع��م  واالقت�ضادية،  واالأم��ن��ي��ة  ال�ضيا�ضية 
وتمكين  الب�ضرية،  التنمية  من  عليا  م�ضتويات  وتحقيق  االقت�ضادي، 
اأنواعها،  بكافة  والمخاطر  االأزم��ات  مع  التعامل  من  المجل�س  دول 
والتعافي منها، وتعزيز مكانة مجل�س التعاون في المجتمع الدولي. 
القيمة االإ�ضتراتيجية لال�ضتدامة المالية والتناف�ضية تتمثل في كونها 
ت�ضكل اأداة مهمة لتحقيق التنوع االقت�ضادي الذي تن�ضده دول مجل�س 
التعاون، والذي ي�ضكل بدوره تحديًا ا�ضتراتيجيًا تعمل دول المجل�س 
اأثر  المالية  ملحوظة.لال�ضتدامة  وديناميكية  بن�ضاط  مجابهته  على 
االقت�ضادية،  والتنمية  االقت�ضادي،  والنمو  العام  االإنفاق  على  بالغ 
وقطاع االأعمال، ومعدالت البطالة، ومعدالت الت�ضخم. وترى  دول 
المجل�س اأّن لال�ضتدامة المالية دور مبا�ضر في تحقيق المحافظة على 
من  المالي  النظام  وتمكين  تعزيز  من خالل  ومتنامي  قوي  اقت�ضاد 
توفير التمويل باأنواعه واأدواته المختلفة لدعم تو�ضع ن�ضاط القطاع 
لتمويل  الالزمة  المالية  الموارد  توافر  و�ضمان  جهة  من  الخا�س 
البالغة في  م�ضاهمته  اإلى جانب  اأخرى،  الحكومي من جهة  االإنفاق 
تو�ضع ن�ضاط الموؤ�ض�ضات ال�ضغيرة والمتو�ضطة.واال�ضتدامة المالية 

بمقاومة  تتسم  للمملكة  والنقدية  المالية  السياسة   
التقلبات الدورية والتحوط والحكمة.
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 هناك توجه لفتح سوق األسهم أمام االستثمار 
جهات  عدة  من  للدراسة  يخضع  لكنه  األجنبي 

حكومية.

من اأحد متطلبات وممكنات االإنفاق اال�ضتثماري العام والخا�س في 
في  كاال�ضتثمار  االإن�ضان،  بتنمية  المبا�ضرة  العالقة  ذات  القطاعات 
العلمي  اال�ضتثمار  اإلى  اإ�ضافة  االأ�ضا�ضية  والبنية  وال�ضحة  التعليم 
البيئة،  وحماية  الفقر  ومواجهة  االإ�ضكان  على  واالإن��ف��اق  والتقني 
 ومواجهة التغيرات المناخية، وبرامج رعاية وتاأهيل ال�ضباب وغيرها.
ثالثة  على  االإ�ضتراتيجية  واأه��داف��ه  التعاون  مجل�س  روؤي��ة  ت�ضتند   
مقومات تتج�ضد في االأمن واالبتكار والمرونة، و�ضواهد وتداعيات 
اأن  اأثبتت  العالمي  باالقت�ضاد  ع�ضفت  التي  العالمية  المالية  االأزم��ة 
لمواجهة  الالزمة  واالأدوات  المقومات  تملك  التعاون  مجل�س  دول 
التعاون  مجل�س  دول  منها.  التعافي  على  والقدرة  المالية  االأزم��ات 
من  المالية  اال���ض��ت��دام��ة  لتحقيق  م�ضترك  اإط���ار  اإر���ض��اء  على  تعمل 
المالية والنقدية وتعزيز تكامل  ال�ضيا�ضات  العمل على توحيد  خالل 
واالأنظمة  ال�ضيا�ضات  وتوحيد  المجل�س  ب��دول  المالية  االأ���ض��واق 
من  ع��ددًا  اعتمد  التعاون  لمجل�س  االأعلى  والمجل�س  بها.  المتعلقة 
القواعد الموحدة الإدراج االأوراق المالية في االأ�ضواق المالية بدول 
المجل�س،اإ�ضافة اإلى اعتماده قواعد موحدة لطرح االأ�ضهم واالإف�ضاح 
 والمبادئ الموحدة لحوكمة ال�ضركات المدرجة في االأ�ضواق المالية.
هيئة  رئي�س  معالي  تحدث  ال�ضعودية  االأ�ضهم  �ضوق  تذبذب  وح��ول  
الهيئة  لدى  اإن  قائاًل  ال�ضيخ   اآل  عبدالملك  بن  المالية محمد  ال�ضوق 

اأن تذبذب ال�ضوق المالية ال�ضعودية  يبدو طبيعيًا  اإلى  درا�ضة ت�ضير 
وغير مختلف عن ن�ضبة التذبذب التي تحدث في االأ�ضواق العالمية، 
المدرجة  ال�ضركات  اإلى قلة  ال�ضوق يعود   التذبذب في  وال�ضبب في 
وهي 160 �ضركة حاليًا واأ�ضهمها المتاحة للتداول محدودة »االأ�ضهم 
الحرة« وكذلك �ضيطرة االأفراد على عمليات التداول اإذ ي�ضكلون %90 
التذبذب  هذا  من  الحد  على  تعمل  والهيئة  اليومية.  التعامالت  من 
اال�ضتثمار  �ضناديق  عبر  الموؤ�ض�ضي  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  خالل  من 
من  الحد  جانب  اإل��ى  المبادلة  واالتفاقيات  الموؤ�ضرات  و�ضناديق 
التالعب اأثناء التداوالت من خالل المراقبة الم�ضتمرة للتداول وتعزيز 
ال�ضفافية واالإف�ضاح والعمل على توعية االأفراد والموؤ�ض�ضات وجميع 
الموؤ�ض�ضي. والهيئة  لتعزيز اال�ضتثمار  المالية  ال�ضوق  االأطراف في 
اإلى تذليل ال�ضعوبات الت�ضريعية والتنظيمية والهيكلية التي  ت�ضعى 
تعتر�س اإ�ضدار اأدوات الدين في ال�ضوق المحلية بالتعاون مع جميع 

الجهات المعنية.
اال�ضتثمار  �ضناديق  خالل  من  االأجنبي  لال�ضتثمار  متاحة  وال�ضوق 
اأم��ام  مبا�ضرة  ال�ضوق  لفتح  ت��وج��ه  وه��ن��اك  ال��م��ب��ادل��ة.   وات��ف��اق��ي��ات 
اال�ضتثمار االأجنبي لكنه يخ�ضع للدرا�ضة من عدة جهات حكومية لها 
عالقة باال�ضتثمار االأجنبي ب�ضكل عام ومن بينها هيئة ال�ضوق المالية.  



حوار
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مدير فرع المصلحة بأبها األستاذ محمد بن أحمد بن عامر:  
المصلحة حريصٌة على تطوير أدائها باالعتماد 

على الحاسب اآللي في إنجاز جميع تعامالتها

حر�ضت الم�ضلحُة منذ تاأ�ضي�ضها بتاريخ 1370/8/7ه� على توفير كافة �ضبل الراحة للمكلفين لذا �ضارعت باإن�ضاء 
فروع  لها في مناطق مختلفة من المملكة لتكون قريبة من المكلفين وتتلم�س احتياجاتهم  وانتظم عقد الفروع 
حتى و�ضل عددها  اإلى  ثالثة ع�ضر فرعًا في الوقت الراهن، ومن هذه الفروع فرع اأبها الذي يعد الفرع الثامن في 
ترتيب افتتاح الفروع،  ولمعرفة تفا�ضيل اأكثر حول الفرع وخططه الم�ضتقبلية كان لمجلة الزكاة والدخل لقاء 
مع �ضعادة االأ�ضتاذ  محمد بن اأحمد بن عامر عبداهلل مدير عام فرع م�ضلحة الزكاة والدخل باأبها والذي اأكد اأنَّ 
الم�ضلحَة مقبلٌة على نه�ضة نوعية  والفرع ي�ضعى لتعزيز االلتزام الطوعي لدفع كامل الزكاة من خالل الو�ضائل 

االإعالنية المتوفرة ؛ لحث المكلفين على الم�ضارعة والمبادرة لدفع الزكاة حتى ت�ضل للم�ضتحقين لها.

مّتى تّم تأسيس فرع المصلحة بأبها؟ ٭
تّم تاأ�ضي�س فرع الم�ضلحة باأبها عام 1370ه� بموظفين فقط  بفرع وزارة 

المالية بع�ضير، وبعدها تمَّ اإن�ضاء وافتتاح فرع م�ضتقل للم�ضلحة باأبها.

كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم فرع أبها؟ ٭
يبلغ عددهم �ضبعة وع�ضرون األف واأربعمائة وت�ضعة وع�ضرون مكلفًا.

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

بموجب  محا�ضبتهم  طريق  عن  وال�ضركات  الموؤ�ض�ضات  زكاة  تحديد  يتمُّ 
اإرفاقها �ضمن الميزانيات المعتمدة من  اإقراراتهم الزكوية،  والتي يتمُّ 
للح�ضابات  وفقًا  يحا�ضبون  المكلفين  كان  اإذا  القانوني  المحا�ضب  قبل 

يحيى عشتل  حاوره
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فقط  فيقدم   تقديري  يحا�ضبون  الذين  للمكلفين  بالن�ضبة  اأّم��ا  النظامية، 
اإقراره الخا�س تقديريًا.

اأّما ال�ضعوبات التي نواجهها في  التعامل مع  المكلفين، فمنها عدم تفهم 
باأنَّ تلك جباية زكاة �ضرعية، واأنها ُت�ضرف لم�ضتحقيها  بع�س المكلفين 

ال�ضرعيين.

كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟ ٭
يتمُّ التعامل معها بعدة طرق، وهي كالتالي:

ال��زك��اة  ���ض��داد  على  لحثهم  الم�ضلحة  م��ن  لهم  خطابات  اإر���ض��ال   -
الم�ضتحقة عليهم.

- عن طريق مخاطبة بع�س الجهات الحكومية لعدم ت�ضهيل معامالتهم  
حتى يتّم اإنهاء ت�ضحيح و�ضعهم الزكوي ، وت�ضديد ما عليهم من 

م�ضتحقات زكوية.
االآلي  النظام  تطبيق  عقب  تحققت  التي  ال�ضهادات  وحجب  اإيقاف   -

بالفرع.

ما الفوائد التي تحققت عقب تطبيق النظام اآللي؟ ٭
هناك عدة فوائد لتطبيق النظام االآلي، ومنها:

- �ضرعة ودقة االإجراءات.
- توفر  قاعدة بيانات لكلِّ مكلف يعتمُد على اإنهاء اإجراءاته عن طريق 

االإنترنت.
- ربط البيانات مع الجهات الحكومية االأخرى.

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

الخطوات التي يعمل عليها الفرع لرفع ن�ضبة الزيادة هي:
 - تفعيل الفح�س الميداني والوقوف على االأن�ضطة ميدانيًا ؛ لتحديد 

الوعاء الزكوي.
- مخاطبة الجهات الحكومية ذات ال�ضلة بالمكلف ؛ لتزويد الم�ضلحة 

باأي بيانات تحتاجها الم�ضلحة.

- رفع الوعي الزكوي لدى المكلفين.

ه���ل هناك موعد محدد  لتقديم اإلق���رارات الزكوية والضريبية  ٭
سنويًا؟

ال�ضحف  في  �ضواء  االإع��الن��ات  ن�ضر  على  الم�ضلحة  تحر�س  ما  دائ��م��ًا 
المكلفين  اأجل حث  االإعالنية واالإعالمية من  الو�ضائل  اأو كافة  المطبوعة 
على �ضداد م�ضتحقاتهم الزكوية وال�ضريبية مع التنبيه على مواعيد تقديم 

االإقرارات الزكوية وال�ضريبية.
نهاية  م��ع  وال�ضريبية  ال��زك��وي��ة  االإق�����رارات  تقديم  م��وع��د  وي��ت��زام��ن 
وتقوم  م��ي��الدي،  ع��ام  ك��ل  م��ن   12/31 ف��ي  وبالتحديد  المالي  ال��ع��ام 
يتمكن  يومًا حتى  االإق��رارات خالل 120  لتقديم  بمنح مهلة  الم�ضلحة 
المبادرة  اأهمية  على  الم�ضلحة  وتحث  عليهم.  ما  ت�ضديد  من  الجميع 
بت�ضديد الم�ضتحقات حتى يت�ضنى للمكلفين الح�ضول على الت�ضهيالت 

وال�ضهادت المطلوبة. 

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

جميع القنوات البنكية المتعددة والمتاحة والمدعومة بنظام �ضداد والتي 
يمكن من خاللها تح�ضيل االإيرادات بكلِّ ي�ضٍر و�ضهولٍة.

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

اتجاه الم�ضلحة اإلى تطوير اأداء واجبها تجاه المكلفين من خالل االعتماد 
مع  التعامل  يتمَّ  واأن  التعامالت،  جميع  اإنجاز  في  االآل��ي  الحا�ضب  على 
المكلفين عن طريق البوابة االإلكترونية لم�ضلحة الزكاة والدخل ؛ الإنهاء 

جميع تعامالت الم�ضلحة.
وبين  بينها  جيدة  عالقة  هناك  تكون  اأنَّ  على  الم�ضلحة  تحر�س  كذلك 
المكلف مبنية على الثقة وتقديم المعلومات ال�ضحيحة من قبل المكلف، 
المعلومات  اإلى  للو�ضول  القدرة   لديها  الم�ضلحة   باأنَّ  المكلف  واإفهام 
التي ترغبها من عدة جهات م�ضتقلة،  ولكن الم�ضلحة تحر�س على اعتماد  

المعلومات المقدمة من المكلف لبناء  الثقة بين الطرفين.

 إيرادات الفرع تجاوزت 45 مليون ريال خالل 2012 م.

على  مبنية  المكلفين  مع  جيدة  عالقات  بناء  على  المصلحة  تحرص   
الثقة وتقديم المعلومات الصحيحة.



تحت المجهر
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مالمح عامة عن اتفاقية 
المساعدة اإلدارية المتبادلة 
             في المسائل الضريبية

حسين عبدالرحيم الشيخ - مصلحة الزكاة والدخل - إدارة الشؤون الدولية إعداد
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 االتفاقية توفر أوجه واسعة من التعاون في جميع أنواع الضرائب.

المكلفين  لحماية حقوق  القيود  االتفاقية عدد من  اشترطت   
وسرية المعلومات.

اتفاقية الم�ضاعدة االإدارية المتبادلة في الم�ضائل ال�ضريبية هي عبارة عن اتفاقية م�ضتقلة متعددة االأطراف الغر�س 
منها تح�ضين التعاون الدولي وبما يحقق التطبيق االأف�ضل لالأنظمة ال�ضريبية الوطنية، وفي ذات الوقت احترام 
الحقوق االأ�ضا�ضية للمكلفين. وتوفر االتفاقية جميع االأ�ضكال الممكنة للتعاون االإداري بين االأطراف في مجال 

الربط على ال�ضرائب وتح�ضيلها، خا�ضًة في مجال مكافحة التجنب والتهرب ال�ضريبي.

تمَّ تعديل االتفاقية بوا�ضطة بروتوكول دخل حيز النفاذ في 1 يونيو 2011م، مما 
جعل االتفاقية متوافقة مع المعايير الدولية وجعلها مفتوحة للتوقيع من قبل جميع 

الدول. 
باأنها متعددة االأط��راف كونها م�ضتند قانوني واحد لتعاون دول  وتت�ضُم االتفاقية 
متعددة، ووا�ضعة النطاق حيث توفر اأوجه وا�ضعة من التعاون في جميع ال�ضرائب، 
ومرنة حيث تعطي الحق للدولة الموقعة التحفظ على م�ضائل محددة، وموحدة 
التطبيق لوجود هيئة تن�ضيق ت�ضمن التطبيق الموحد الأحكام االتفاقية. 

وتتاألف االتفاقية من )32( مادة في �ضتة ف�ضول كاالآتي: 
الف�ضل االأول )نطاق االتفاقية(: تغطي مواد هذا الف�ضل 

الغر�س من االتفاقية وال�ضرائب التي ت�ضملها. 
الف�ضل الثاني: تعريفات عامة.

ال��ف�����ض��ل ال��ث��ال��ث )اأ���ض��ك��ال ال��م�����ض��اع��دة(: 
اأق�ضام: الق�ضم  ي�ضمُل هذا الف�ضل ثالثة 
)اأحكام  المعلومات  تبادل  عن  االأول 
ع���ام���ة، ت���ب���ادل ع��ن��د ال��ط��ل��ب، ت��ب��ادل 
والفحو�س  ذات��ي،  وتبادل  تلقائي، 
بالخارج(،  والفحو�س  المتزامنة، 
في  الم�ضاعدة  عن  الثاني  والق�ضم 
التحفظ،  )اإج������راءات  التح�ضيل 
وال��م�����ض��ت��ن��دات ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
والحدود  المعلومات،  طلب  ترافق 
الزمنية(، والق�ضم الثالث عن خدمة 

الم�ضتندات. 
المتعلقة  )االأح���ك���ام  ال��راب��ع   الف�ضل 
هذا  وي�ضمل  الم�ضاعدة(:  اأ�ضكال  بجميع 
الف�ضل المعلومات التي يتعين توفيرها من 
قبل الدولة الطالبة للم�ضاعدة، وا�ضتجابة الدولة 
االأخ��رى، وحماية االأ�ضخا�س، وحدود الم�ضاعدة، 

وال�ضرية، واإجراءات التقا�ضي. 
الف�ضل الخام�س )اأحكام خا�ضة(: وت�ضمُل مواد الف�ضل تنفيذ 

االتفاقية، واللغة، والتكاليف.  
الدولية  االتفاقيات  الف�ضل  م��واد  وت�ضمُل  ختامية(:  )اأح��ك��ام  ال�ضاد�س  الف�ضل 

االأخرى، التوقيع والنفاذ، االإقليم الذي تنطبق عليه االتفاقية، التحفظات، االإلغاء، 
والجهات التي تودع لديها االتفاقية ووظائفها.  

المساعدة التي تغطيها االتفاقية
تغطي االتفاقية  تبادل المعلومات ) وي�ضمل ذلك تبادل المعلومات عند الطلب، وب�ضكل 
تلقائي وذاتي(، والفحو�س ال�ضريبية المتزامنة، والفحو�س ال�ضريبية بالخارج، 
المبالغ  على  )التحفظ  الحفظ  واإج���راءات  )التح�ضيل(  اال�ضترداد  في  والم�ضاعدة 
المالية الم�ضتحقة ك�ضريبة(، وخدمة الم�ضتندات. وتي�ضر االتفاقية اأي�ضًا الفحو�س 

الم�ضتركة. 

الضرائب التي تغطيها االتفاقية
تغطي االتفاقية جميع الدفعات االإلزامية للدولة ما عدا الر�ضوم الجمركية. تنطبق على 
�ضرائب الدخل، واالأرباح، واالأرباح الراأ�ضمالية، و�ضافي الثروة والتي يتمُّ فر�ضها 
وا�ضتراكات  المحلية  ال�ضرائب  اأي�ضاً  وتغطي  المركزية.  الحكومة  م�ضتوى  على 
ال�ضمان االجتماعي االإلزامية، وال�ضرائب على العقار، والتركات والهدايا، وغيرها. 

حماية وصون حقوق المكلفين 
وسرية المعلومات

وتقر  مطبقة  المحلي  النظام  بموجب  الحماية  واأ�ضاليب  الحقوق  تظل  عام  ب�ضكٍل 
االتفاقية �ضراحًة بعدد من القيود بما يكفل حماية حقوق المكلفين و�ضرية المعلومات. 
وال يجوُز االإف�ضاح عن المعلومات التي يتمُّ الح�ضول عليها بموجب االتفاقية، �ضواء 
كانت خا�ضة بمكلف اأو غيره، الأ�ضخا�س اأو �ضلطات غير م�ضرح لهم بموجب االتفاقية 

ب�ضرف النظر عن االأنظمة المحلية الخا�ضة باالإف�ضاح. 
وتق�ضي االتفاقية باأنَّ تعامل اأي معلومة تتلقاها الدولة على اأنها �ضرية ومحمية بنف�س 
الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تح�ضل عليها وفقًا الأنظمتها المحلية. اإذا تمَّ 
توفير بيانات �ضخ�ضية، على الطرف المتلقي معاملتها لي�س فقط وفقًا لنظامه المحلي 
بموجب  البيانات  ل�ضمان حماية  تطلب  قد  التي  لل�ضوابط  وفقًا  اأي�ضًا  بل  الخا�س 

النظام المحلي للطرف المزود للمعلومة. 

المرونة وإعطاء الدول حق التحفظ 
على تنفيذ بنود االتفاقية

اأو  كلها  تنفيذها،  على  التحفظ  موقعة  دول��ة  الأي  يجوز  التي  البنود  االتفاقية  تبين 
بع�ضها، فيما يتعلق بال�ضرائب التي ت�ضملها االتفاقية )مثال ال�ضرائب المحلية(، 
ونوع الم�ضاعدة التي توفرها ) مثال الم�ضاعدة في التح�ضيل(. يمكن اإبداء التحفظات 
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عند التوقيع اأو عند اإيداع اأداة الم�ضادقة كما يمكن اإبداء التحفظات اأو �ضحبها في اأي 
وقت الحق. اأ�ضكال محددة من التعاون مثل التبادل التلقائي للمعلومات والفحو�س 

بالخارج تتطلب موافقة م�ضبقة من ال�ضلطات المخت�ضة في الدولة المعنية. 

هيئة تنسيق لتوحيد التفسير والتطبيق
التي  ال��دول  في  المخت�ضة  ال�ضلطات  من  باالتفاقية  الخا�ضة  التن�ضيق  هيئة  تتاألف 
�ضادقت على االتفاقية، وتراقب هذه الهيئة تف�ضير وتطبيق االتفاقية. ت�ضارك الدول 
التي وقعت على االتفاقية لكنها لم ت�ضادق عليها بعد في اجتماعات هيئة التن�ضيق 

ب�ضفة مراقب. 

األسئلة األكثر شيوعًا 
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؟ 
مقارنًة  ال�ضرائب  من  اأو�ضع  تغطي مجموعة  االأط��راف  متعددة  االتفاقية  الأنَّ  نعم، 
باالتفاقيات الثنائية ) مثال: تغطي �ضريبة القيمة الم�ضافة/�ضريبة المبيعات العامة 
وا�ضتراكات ال�ضمان االجتماعي(. اإ�ضافًة اإلى ذلك، توفر االتفاقية متعددة االأطراف 
اأ�ضا�ضًا قانونيًا واحدًا لتعاون بلدان متعددة  في م�ضائل ال�ضريبة، وتوؤ�ض�س هيئة 
ت�ضتطيع - بناًء على طلب اأحد االأطراف- تقديم االآراء حول تف�ضير وتطبيق االتفاقية. 
كما اأنها تحدُد اإجراءات موحدة لالأ�ضكال المختلفة من الم�ضاعدة المتبادلة مثل خدمة 

الم�ضتندات، وفحو�س ال�ضريبة المتزامنة والفحو�س 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 االأط��راف تربطهما 
اتفاقية اأخرى ثنائية،  يكون طلب الم�ضاعدة التي تتقدم به اإحداهما اإلى االأخرى على 

االأرجح بموجب االتفاقية االأحدث )في �ضريان التنفيذ(. 

هل يجوُز لدولة موقعة على االتفاقية متعددة األطراف إعطاء المعلومات  ٭
الت���ي يت���مُّ الحصول عليها بموجب االتفاقية إل���ى دولة أخرى موقعة على 

االتفاقية ؟ 
يجوُز ذلك �ضريطة الح�ضول على الموافقة الم�ضبقة من ال�ضلطة المخت�ضة في الدولة 

المزودة للمعلومة. 

هل يجوُز للس���لطة المختصة في الدولة الموقعة على االتفاقية متعددة  ٭
األط���راف إعط���اء المعلومات التي يتمُّ 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 �ضريطة توفر االآتي: 

تلك  لمثل  المعلومات  تلك  ا�ضتعمال  للمعلومات  المزودة  الدولة  اأنظمة  تجيز  اأن   -
االأغرا�س االأخرى. 

هذا  مثل  على  للمعلومات  ال��م��زودة  ال��دول��ة  في  المخت�ضة  ال�ضلطة  توافق  واأن   -  
اال�ضتعمال. 

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

ال تلزُم االتفاقية متعددة االأطراف الدولة الموقعة اإجراء تبادل تلقائي للمعلومات مع 
الدول االأخرى الموقعة. لكن في حالة رغبة دولتين اإجراء تبادل تلقائي للمعلومات 

فيما بينهما يتمُّ ذلك من خالل اتفاقية اإدارية بين ال�ضلطات المخت�ضة في الدولتين. 

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

ال تلزم االتفاقية الدولة الموقعة ال�ضماح بتواجد موظفين اأجانب في منطقتها حيث 
باإمكان الدولة الموقعة التحفظ على هذا البند من االتفاقية. وفي حالة لم تتحفظ الدولة 
الموقعة على ذلك فاإنه بناًء على طلب ال�ضلطة المخت�ضة في الدولة المتقدمة بالطلب، 
يجوز لل�ضلطة المخت�ضة في الدولة المتلقية ال�ضماح لممثلين من ال�ضلطة المخت�ضة في 
الدولة الطالبة بالتواجد في الجزء المالئم من الفح�س ال�ضريبي في الدولة المتلقية. 

تحت المجهر

الرأسمالية  واألرب��اح  الدخل  ضرائب  على  االتفاقية  تنطبُق    
اإللزامية   االجتماعي  الضمان  واش��ت��راك��ات  ال��ث��روة  وص��اف��ي 

والضرائب  العقارية  والتركات والهدايا وغيرها.
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مقال

د. صالح بن فهد الشلهوب

االإ�ضالمي،  التمويل  ب�ضناعة  كثيرًا  تهتمان  اأ�ضبحتا  واأمريكا  اأوروب��ا 
وتقدمه كبديٍل للمنتج التقليدي خ�ضو�ضًا لالأقليات الم�ضلمة، باالإ�ضافة 
بالتمويل  التعامل  تف�ضل  التي  والموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  من  الكثير  اإلى 

االإ�ضالمي.
لقد �ضهدت هذه ال�ضناعة تطورًا يمكن اأن ن�ضفه بغير المتوقع وخالل 
فترة ق�ضيرة، ومع ت�ضارع عجلة االقت�ضاد والحركة التجارية العالمية، 
اأ�ضبح االهتمام بهذه ال�ضناعة اأمرًا ملحًا اإذ اإن اأ�ضول الم�ضارف اليوم 
تعدُّ رقمًا �ضخمًا عطفًا على عمر هذه ال�ضناعة  الق�ضير ، وهي مر�ضحة 
اإلى الزيادة، خ�ضو�ضًا واأننا ن�ضهد قفزات كبيرة في اأ�ضعار البترول، 
كبيرة  ح�ضة  تمتلك  الخليج  منطقة  في  وخ�ضو�ضًا  االإ�ضالمية  والدول 
عالميًا من اإنتاج النفط على م�ضتوى العالم، وبالتالي �ضوف نجد اأن هذه 
االأموال اأو الجزء االأكبر منها �ضي�ضب في م�ضارف هذه الدول وبالتالي 

�ضيكون للم�ضرفية االإ�ضالمية ن�ضيب كبير من هذه االأموال.
ومع ما ن�ضهده من هذا  الكم ال�ضخم من االأ�ضول وما قد ن�ضهده في 
هناك  يكون  اأن  بّد  ال  �ضك  وبال  اأنه  اإال  والمتو�ضط،  القريب  الم�ضتقبل 
تنا�ضب بين هذا الحجم من ال�ضناعة، وبين عملية الدرا�ضات والتطوير 
اإلى  التنا�ضب �ضيوؤدي  اأن تتمَّ لخدمة هذه ال�ضناعة، فعدم  الذي ينبغي 
العالم  ي�ضهده  ال��ذي  االقت�ضاد  حركة  ت�ضارع  ظل  في  طبيعي،  رك��وٍد 
الفقه  اأن يقدمه  لما يمكن  البحث ودرا�ضة حقيقية  اليوم، وهذا يتطلب 
ومحاولة  الموجودة  النماذج  وتطوير  التمويل  اأدوات  من  االإ�ضالمي 
الم�ضرفية  �ضناعة  في  نمو  يحقق  اأن  يمكن  ما  جميع  من  اال�ضتفادة 
منه  اال�ضتفادة  يمكن  ما  جميع  من  اال�ضتفادة  ومحاولة  االإ�ضالمية، 
فيما يتعلق ب�ضناعة التمويل االإ�ضالمي �ضيوؤدي بالتالي اإلى ا�ضتقطاب 
ثقة  وبالتالي  الم�ضتفيدين،  من  اأكبر  و�ضريحة  اأكبر،  اأم��وال  روؤو���س 
المهتمين بالتمويل االإ�ضالمي باإمكانية مناف�ضة هذه ال�ضناعة، الأدوات 

التمويل التقليدية.
والتمويل االإ�ضالمي بالمفهوم المعا�ضر، يمكن اأن يقال عنه  اأنه عبارة 
اأو  عن عالقة بين الموؤ�ض�ضات المالية بمفهومها ال�ضامل والموؤ�ض�ضات 
اأو  ال�ضخ�ضية  للحاجات  �ضواء  به  ينتفع  لمن  المال  لتوفير  االأف���راد، 
بغر�س اال�ضتثمار، عن طريق توفير اأدوات مالية متوافقة مع ال�ضريعة، 
مثل عقود المرابحة اأو الم�ضاركة اأو االإجارة اأو اال�ضت�ضناع اأو ال�ضلم، 

اأو القر�س.
وال�ضك اأنَّ التمويَل االإ�ضالمي عندما اأ�ض�س  عام 1963،   كان له اأهداف 

�ضامية، حيث اإنه كما هو معلوم اأنَّ االأمة االإ�ضالمية وخالل قرون، وبعد 
حالة ال�ضعف التي كانت تعي�ضها المجتمعات االإ�ضالمية، خ�ضو�ضًا في 
ثقافات  خالل  من  لها  يقدم  ما  على  تعي�س  اأ�ضبحت  اال�ضتعمار،  فترة 
اأخرى ال تراعي المبادئ واالأ�ض�س التي تقوم عليها ال�ضريعة االإ�ضالمية، 
وهذا بال �ضك نتج عنه اأحد خيارين، اإّما مواكبة االتجاهات االقت�ضادية 
اأو العي�س في  للعالم المتقدم حتى واإن كانت ال تتوافق مع �ضرع اهلل، 
عزلة تزيد من حالة المعاناة والفقر التي يعي�ضها العالم االإ�ضالمي تلك 

الفترة.
ال�ضريعة  علوم  في  والباحثين  المخت�ضين،  على  لزامًا  كان  وبالتالي 
واالقت�ضاد محاولة اإيجاد بدائل، تتميز باأنها ال تتعار�س مع االأ�ضول 
واالأ�ض�س التي قررتها ال�ضريعة االإ�ضالمية، وفي نف�س الوقت تتنا�ضب 
ولذلك  والتنمية،  االقت�ضاد  في  اليوم  العالم  ي�ضهده  ال��ذي  التقدم  مع 
نجد اأنه كان ال بدَّ من وجود م�ضاركة بين الباحثين في علوم ال�ضريعة 
االقت�ضاد  في  والمخت�ضين  المالية،  المعامالت  علوم  في  وخ�ضو�ضًا 
والعلوم المالية، لمحاولة االقتبا�س من العقود التي تمت درا�ضتها في 
كتب الفقه من قبل، ومحاولة تطبيق قواعدها على �ضيغ متقاربة معها 
في االأ�ضول، واإن كانت قد تختلف عنها نوعًا ما في التطبيق، بغر�س 
لل�ضيغ  اأن تكون بدياًل  ال�ضيغ الإيجاد �ضيغ جديدة، يمكن  تطوير تلك 
المن�ضرة في الموؤ�ض�ضات المالية في العالم، والتي تعتبر غير متوافقة 
في  ت�ضاهم  ال�ضيغ  ه��ذه  مثل  تكون  الوقت  نف�س  وف��ي  ال�ضريعة،  مع 
وحاجاتهم  رغباتهم  وتحقق  االإ�ضالمية،  للمجتمعات  التنموية  الحركة 

�ضواء كانت الرغبات والحاجات على م�ضتوى االأفراد اأو الموؤ�ض�ضات.
التمويل االإ�ضالمي  يقدم عدة بدائل منها:
* تحقيق التنمية للمجتمعات االإ�ضالمية.

* اإيجاد بدائل للتمويل غير المتوافق مع ال�ضريعة مثل القر�س بفائدة 
�ضواء على م�ضتوى االأفراد اأو الموؤ�ض�ضات.

* توفير  فر�س عمل من خالل اإيجاد  اأنواع من التمويل تقدم لل�ضركات 
الكبرى  للم�ضاهمة  في توفير فر�س عمل، وتوفير راأ�س مال �ضغير 

لالأفراد الإن�ضاء م�ضاريع �ضغيرة تفيد المجتمع.
لدى  ادخ��اره��ا  عبر  االأم���وال  روؤو����س  الأ�ضحاب  جيدة  ع��وائ��د  جني   *
موؤ�ض�ضات مالية تقدم اأدوات ا�ضتثمارية متوافقة مع ال�ضريعة، وهذه 

الموؤ�ض�ضات تمار�س دورها با�ضتثمار تلك االأموال الأ�ضحابها.  

مدير مركز التمّيز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي

دور صناعة التمويل اإلسالمي في التنمية



نوافذ
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تبداأ اإجراءات االعترا�س بتقديم  ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( االإقرار 
الزكوي اأو ال�ضريبي اإلى م�ضلحة الزكاة والدخل)االإدارة العامة – اإدارة 
المدة  نظامًا، وخالل  المعتمدة   النماذج  فروعها خالل  اأو  المكلفين(  كبار 
المحددة نظامًا. تقوُم  م�ضلحة الزكاة والدخل )االإدارة العامة- اإدارة كبار 
اإدارة االت�ضاالت االإدارية  اأو فروعها بت�ضجيل االعترا�س في  المكلفين(،  
كان  �ضوءًا  المخت�ضة  االإدارة  اإل��ى  ُيحال  وتاريخ(،ثم  )ختم  ال��وارد  ق�ضم 
المقدمة  الميزانيات  وفق  يحا�ضب  اأو  )تقديري(،  جزافًا  يحا�ضب  المكلف 

منه )ح�ضابات نظامية(.
كاًل  الم�ضلحة  ف��روع  من  اأو  المكلفين  كبار  اإدارة  من  االعترا�س  ويدر�ُس 
المخت�ضة،  االإدارة  من  فيه  ُيحا�ضب  الذي  المكلف  ملف  اخت�ضا�س  ح�ضب 
ثم ُتحال بع�س االعترا�ضات اإلى اإدارة المراجعة للتاأكد من ذلك، ) اإّما  اأن 
اأو  ال�ضركة  اإق��رار  على  الفرع  اأو  المكلفين  كبار  الم�ضلحة-اإدارة  توافق 
واف����قت  ف��اإذا  االإق������رار،  ه���ذا  على  توافق  ال  واإم��ا  )المكلف(،  الموؤ�ض�ضة 
م�ضلح�����ُة الزك���اة والدخ�����ل اأو الف������رع فتحا�ضُب ال�ض����رك����ُة اأو الموؤ�ض�ض����ة 
الزكاة والدخل  لم توافق م�ضلحة  اإذا  واأّم��ا  االإق��رار،  المكلف( على ذلك   (
اأو الفرع على اإقرار ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة)المكلف(  فاإنها تخبر  ال�ضركة 
اأو  الزكوي  اإقراره  على  اأجرتها  التي  بالتعديالت  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو 
الزكاة  اأو  والغرامات  ال�ضريبة،   ومقدار  التعديل،   واأ�ضباب  ال�ضريبي، 
المترتبة عليه بح�ضب االأحوال،  والمدة النظامية المحددة لالعترا�س وحقه 
في االعترا�س اأمام لجان االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية، ويكون 
اإخطار ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة بالبريد الر�ضمي الم�ضجل اأو باأية و�ضيلة تثبت 
بتفوي�س  المفو�س  وكيلها  اأو   ) )المكلف  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  ا�ضتالم 

م�ضادق علية من الغرفة التجارية.  
اإذا وافقت ال�ضركُة  اأو الموؤ�ض�ضُة ) المكلف(، فاإنها تقوُم بدفع الم�ضتحق 
عليه، واإذا لم توافق على الربط الزكوي اأو ال�ضريبي  فيجوُز له االعترا�س 

على الربط الزكوي اأو ال�ضريبي  كله اأو بع�ضه.
�ضادر  برقم  القانونية(   االإدارة  العامة)  االإدارة  اإل��ى  االعترا�س  ُير�ضل   
اإدارة  نظر  ووجهة  المكلف  اعترا�س  اأ�ضل  المعاملة  في  وُير�ضل  وتاريخ، 

والربط  الميزانيات  ويرفق  االإدارة،  عام  مدير  من  بتوقيع  المكلفين   كبار 
الزكوي/ ال�ضريبي،وكل ما يخ�سُّ المكلف والخطابات التي بين المكلف 
تكون  اأن  على  االعترا�س  �ضنوات  يخ�سُّ  ما  المكلفين،وكل  كبار  واإدارة 
�ضورًا فقط ماعدا اأ�ضل االعترا�س يكون اأ�ضاًل ولي�س �ضورة وفقًا للتعميم 
عام  مدير  من  بتوقيع  الفروع  نظر  اأو وجهة   ، العامة  االإدارة  من  ال�ضادر 
الزكوي/  الربط  -على  القانونية  االإدارة   – العامة  االإدارة  اإل��ى  الفرع 
ال�ضريبي وكل ما يخ�سُّ المكلف والخطابات التي بين المكلف والفرع اأو 
بين اإدارة كبار المكلفين والمكلف،وكل ما يخ�سُّ �ضنوات االعترا�س على اأن 
اأ�ضاًل ولي�س �ضورة وفقًا  االعترا�س يكون  اأ�ضل  تكون �ضورًا فقط ماعدا 

للتعميم ال�ضادرة من االإدارة العامة.
االع��ت��را���س)اإدارة  و�ضول  وتاريخ  رق��م  يبين  ختمًا  العامة  االإدارُة  ت�ضُع   
ثم  لالخت�ضا�س،   القانونية  االإدارة  اإل��ى  ُيحال  ثم  االإداري���ة(،   االت�ضاالت 
بدوره  والذي  المخت�س  للموظف  القانونية  االإدارة  عام  مدير  �ضعادة  يحيُل 
يدر�س االعترا�س درا�ضًة تامًة من جميع النواحي ال�ضرعية والنظامية، ويتمُّ 
مراجعة المذكرة التي �ضوف ُتر�ضل اإلى لجان االعترا�س الزكوية ال�ضريبية 
االبتدائية ح�ضب االخت�ضا�س،  ويتمُّ التاأ�ضير على المعاملة من قبل الموظف 
ومن قبل �ضعادة مدير عام االإدارة، ثم التوقيع على المذكرة المرفوعة من 
قبل �ضعادة المدير العام اإلى لجنة االعترا�س الزك��������وية ال�ضريبية االبتدائية  

المخت�ضة بح�ضب مقر ال�ضركة ) موقع ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة الجغرافي(.
أو  الشركة  يتعين على  التي   االعتراض  إج��راءات 

المؤسسة )المكلف( القيام بها:
يجوز لل�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة)المكلف(  تقديم اعترا�ضه على الربط الزكوي 
الربط )وهو حٌق  اأ�ضدرت  التي  الربط عليه للجهة  اإعادة  اأو  اأو ال�ضريبي، 
جائٌز اإن �ضاء اعتر�س واإن �ضاء وافق على الربط(،  ويتعين على ال�ضركة اأو 

الموؤ�ض�ضة )المكلف(  اأن تقوم بعدة اأمور وهي :-
* اأن يكون اعترا�ضه خالل المدة المحددة نظامًا  تبداأ من تاريخ تبلغه 
بالقرار وهي �ضتون يومًا  للزك���������اة ال�ضرعية  طبقًا للمادة )10( من 

إجراءات االعتراض واالستئناف 
بمصلحة الزكاة والدخل

بسام بن عبدالرحمن العمار - مصلحة الزكاة والدخل - اإلدارة القانونية  إعداد
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القرار الوزاري رقم )393 ( وتاريخ 1370/8/6ه�.  و�ضتون يومًا 
لنظام ال�ضريبي الجديد طبقًا للمادة) 66/ اأ (من النظام ال�ضريبي 
وثالثون  ال�ضريبة،  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )1/60( والمادة 
يومًا في �ضل النظام ال�ضريبي القديم وفقًا للمادة )27( من القرار 
الوزاري رقم )340( لعام 1370ه� ال�ضادر بالالئحة التنفيذية لنظام 
كلتا  نظامًا  في  المحددة  المدة  انتهت  واإذا  القديم،   الدخل  �ضريبة 
الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  على  يتعين  ر�ضمية  اإج���ازة  خ��الل  الحالتين 

)المكلف( تقديم اعترا�ضه  في اأول يوم عمل يلي االإجازة مبا�ضرًة.
تفوي�ضًا  اأو  �ضرعية  وكالة  الموؤ�ض�ضة)المكلف(  اأو  ال�ضركة  تقّدم   *
ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س  اأمام لجان  قانونيًا  يمثلها  لمن  كتابيًا 
من  عليه  وُم�ضادق  ال�ضريبية،  اال�ضتئنافية  اللجنة  واأمام  االبتدائية 
الغرفة التجارية ، ولممثل ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( اأن يقّدم 
التفوي�س بعد تقديم االعترا�س على الربط الزكوي اأو ال�ضريبي وقبل 
ال�ضريبية  الزك���وية  االع���ترا�س  لجان  اإم��ام   ( اللجان،  اإم��ام  مثوله 
ا المحاك���م االإدارية )ديوان  االبتدائية واللجنة اال�ضتئ�����نافية فقط، اأمَّ

المظالم (فالبدَّ من وكالة �ضرعية(.
* يكون اعترا�س ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة)المكلف(  بموجب خطاب م�ضبب 

اإلى الجهة التي اأخطرته بالربط الزكوي اأو ال�ضريبي طبقًا للنظام.
اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( خالل المدة النظامية  * يتعين على ال�ضركة 
عن  الم�ضتحقة   ال�ضريبة  اأو  ال�ضرعية  الزكاة  ب�ضداد  لالعترا�س 
جميع البنود غير الُمعتر�س عليها، اأو اتخاذ ترتيب معين بموافقة 
م�ضلحة الزكاة والدخل  لت�ضديد الزك�اة اأو ال�ضريبية الم�ضتحقة  

على اأق�ضاط نظامية.
م�ضلحة  نظر  وجهة  على  االط��الع   ) )المكلف  الموؤ�ض�ضة  اأو  لل�ضركة   *
الزكاة والدخل وذلك بمقر اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية قبل 

الجل�ضة بوقت كاٍف. 
النظامية في  الموؤ�ض�ضة )المكلف( بهذه االإج��راءات  اأو  ال�ضركة  * قيام 

مواعيدها يوؤهل اعترا�ضه للقبول من الناحية ال�ضكلية.
وال��دخ��ل  ال��زك��اة  مصلحة  على  يتعين  إج����راءات 

القيام بها:
�ضنوات  ع�ضر  والمادية خالل  الح�ضابية  االأخطاء  ت�ضحيح  للم�ضلحة  يمكن 
من نهاية المدة المحددة لتقديم االإقرار بناءًا على طلب ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة 
)المكلف(، اأو في حالة اكت�ضافها من قبل م�ضلحة الزكاة والدخل،  اأو من 
قبل الجهات الرقابية )وهي االأخطاء الناتجة  عن اإحدى العمليات الح�ضابية 
اأو و�ضع رقم خطاأ مكان الرقم ال�ضحيح اأو ما�ضابه ذلك(،  ويمكن لم�ضلحة 
الزكاة والدخل اأي�ضًا ت�ضحيح الخطاأ في تطبيق النظام اأو التعليمات خالل 
الزكوي  االإق��رار  لتقديم  نظامًا؛  المحددة  المدة  نهاية  من  �ضنوات  خم�س 
الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  طلب  على  ب��ن��اءًا  المالي  ال��ع��ام  ع��ن  ال�ضريبي  اأو 
)المكلف(،اأو في حال اكت�ضافها من قبل م�ضلحة الزكاة والدخل،  اأو من 
النافذة  قبل الجهات الرقابية. مع عدم االإخالل بهذه االإج��راءات النظامية 
من النواحي الزكوية وال�ضريبية فاإنه يتعين على م�ضلحة الزكاة والدخل 
)المكلف(ال�ضادرة   الموؤ�ض�ضة  اأو  بال�ضركة  الخا�ضة  االعترا�ضات  معالجة 

على الربوط الزكوية اأو ال�ضريبية عن طريق بع�س االإجراءات وهي:
* تدر�س م�ضلحة الزكاة والدخل االعترا�س بدايًة ولها القبول بما يتوفر 

 لجان االعتراض الزكوية االبتدائية مستقلة عن المصلحة 
وقراراتها نافذة ما لم تستأنف أمام اللجنة االستئنافية.



نوافذ
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الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  وتخطر   ونظامية  �ضرعية  م�ضتندات   من  لها 
)المكلف ( وتبلغه بالربط المعدل على هذا  االأ�ضا�س.

الموؤ�ض�ضة  اأو  وال�ضركة  الم�ضلحة  بين  الخالف  ا�ضتمرار  حالة  في   *
االعترا�س   رف��ع  وال��دخ��ل  ال��زك��اة  م�ضلحة   على  يتعين   ) )المكلف 
االعترا�س  لجنة   اإلى  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  من  المقدم 
الزكوية ال�ضريبية االبتدائية بموجب مذكرة قانونية م�ضببة تو�ضح 
) الموؤ�ض�ضة  اأو  وال�ضركة  )الم�ضلحة  الطرفين  نظر  وجهة  فيها  
بتحويل  ملزمة  والدخل  الزكاة  اأنَّ م�ضلحَة  )المكلف(، مع مالحظة 
االبتدائية خالل  ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س  لجنة  اإلى  االعترا�س 
مدة ال تزيُد عن �ضتين يومًا من تاريخ ا�ضتالمها العترا�س ال�ضركة اأو 

الموؤ�ض�ضة )المكلف(. 
* تر�ضُح م�ضلحة الزكاة والدخل  من تراه منا�ضبًا من الموظفين المميزين 
لح�ضور جل�ضة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية خالل الموعد 

المحدد من قبل لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية.
ال�ضادر  االبتدائي   القرار  تنفيذ  والدخل  الزكاة  على م�ضلحة  يتعيُن   *
الربط  وتعديل  االبتدائية،   ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س  لجنة  من 
الموؤ�ض�ضة )المكلف( بذلك حتى ولو  اأو  ال�ضركة  بموجبه،  واإ�ضعار 

تمَّ ا�ضتئنافه اأمام اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية. 
تشكيل لجان االعتراض الزكوية الضريبية:

اإنَّ لجان االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية  م�ضكلٌة بقرار �ضادر من 
معالي وزير المالية يو�ضح ت�ضكيل هذه اللجان، وتتك������ون اللج����ان الزكوية 
وتكون من  االأقل،  ع����لى  اأع�ضاء  وثالث���ة  رئي�س  من   االبتدائي���ة  ال�ضريبية 
اأحدهم  والمحا�ضبة،  وال�ضرائب  االأنظمة)القانون(  مجال  في  المخت�ضين 
ح�ضب  يعادلها  ما  اأو  العا�ضرة  عن  منهم  اأي  مرتبة  تقل  وال  الم�ضلحة  من 

نظام الخدمة المدنية، وتعدُّ هذه اللجان م�ضتقلة عن م�ضلحة  الزكاة والدخل 
تمامًا ولي�س لم�ضلحة الزكاة والدخل اأي تاأثير على قراراتها، فعند ت�ضكيل 
مراعاة  والحكم  الخ�ضم  بين  الجمع  عدم جواز  على  الراأي  ا�ضتقر  اللجان 

للحياد.
وا�ضتقاللية للقرار، وقراراتها قابلة للنفاذ فور �ضدورها مالم ت�ضتاأنف اأمام 
وتحديد  بالكامل  متفرغين  غير  واأع�ضائها  ال�ضريبية،  اال�ضتئنافية  اللجنة 

جل�ضاتها بنهاية الدوام الر�ضمي اأو بعده.
لجان االعتراض االبتدائية هي:

1- لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية  االبتدائية االأولى ومقرها الريا�س. 
2- لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية  االبتدائية الثانية ومقرها الريا�س. 
3- لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية  االبتدائية الثالثة ومقرها الريا�س. 

4- لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية  االبتدائية االأولى ومقرها جدة.
5- لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية  االبتدائية الثانية ومقرها جدة. 

6- لجنة االعترا�س 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:
ب��اأرق��ام  االع��ت��را���ض��ات  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية  اللجنة   تقيد   *
والدخل  ال��زك��اة  م�ضلحة  م��ن  ال���واردة  ال��ت��واري��خ  ح�ضب  مت�ضل�ضلة 
اإعالنه،  وتاريخ  القرار  وملخ�س  الجل�ضة  وتاريخ  الخالف  و�ضنوات 

ويعمل لكلِّ اعترا�س ملف يحمل الرقم الم�ضل�ضل. 
* يتعيُن على رئي�س اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية اأخطار كل من 
بتاريخ  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  وال�ضركة  والدخل  الزكاة  م�ضلحة 
تحدده اللجنة ل�ضماع اأقوال ومبررات وحجج الطريفين )الم�ضلحة 
اأن  الم�ضتندات،ويجب  وتقديم  الموؤ�ض�ضة)المكلف(،  اأو  وال�ضركة 

 في حالة استمرار الخالف بين المصلحة والمكلف  يتعين 
على المصلحة  رفع اعتراض  المكلف إلى لجنة  االعتراض 

الزكوية الضريبية االبتدائية.
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ي�ضبق االإخطار بالتاريخ المحدد لنظر االعترا�س بخم�ضة ع�ضر يومًا 
على االأقل )اإخطار اللجنة ل�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( مع اإرفاق 
مذك���رة الم�ضلحة المرف���وعة للجنة الزك����وية ال�ضريبية االبتدائية(. 
واإذا كان المكلُف �ضركة اأجنبية لي�س لها ممثل في المملكة يتعيُن  اإخطار 
ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف(  عن طريق وزارة الخارجية بوقت 

اليقل عن )90( يومًا. 
* توزع االعترا�ضات على اأع�ضاء اللجنة  الزكوية ال�ضريبية االبتدائية  
ميعاد  قبل  ويقوم  عليه،  وزع��ت  التي   للحالة  مقررًا  منهم  كاًل  ويعدُّ 
الجل�ضة المحددة لنظر االعترا�س بعر�س ملخ�س الحالة على اللجنة 
من واقع اإطالعه على الملف واأ�ضل اعترا�س ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة 
الحق  وللجنة  الطرفين،  من  ك��اًل  نظر  وجهة  )المكلف(،وعري�ضة 
اأو  ال�ضركة  وم�ضتندات  وح�ضابات  وقيود  دفاتر  على  االط��الع  في 

الموؤ�ض�ضة )المكلف(.
اأو  وال�ضركة  )الم�ضلحة  كالهما   اأو  الطرفين  اأح��ُد  يح�ضر  لم  اإذا   *
الحق  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية  فللجنة   )المكلف(  الموؤ�ض�ضة 
عليها،  المعرو�ضة  واالأوراق  الوقائع  بح�ضب  قرارها  ت�ضدر  اأن  في 
ويجوز لها تاأجيل النظر في موعد الجل�ضة الأ�ضباب تقتنع بها اللجنة 

الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ولمرتين كحدٍّ اأق�ضى.
اإاّل  �ضحيحًا  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية  اللجنة  انعقاد  يكوُن  ال   *

بح�ضور االأغلبية على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائب الرئي�س.
اأو  ال�ضركة  اعترا�س   االبتدائية   ال�ضريبية  الزكوية  اللجنة  تنظر    *
الناحية  م��ن  االع��ت��را���س  �ضالمة  ف��ي  ب��داي��ًة   ) )المكلف  الموؤ�ض�ضة 
طرٍف  لكلِّ  التمثيل  نظامية   بمدى  يتعلق  فيما  �ضواًء  اأواًل  ال�ضكلية 
عليه،  المعتر�س  غير  البنود  على  نظامًا  الم�ضتحق  المبلغ  �ضداد  اأو 
للجنة  يحق  ف��اإن��ه  وا�ضتثناءًا  النظامية..الخ،  بالمدة  يتعلق  م��ا  اأو 

اإذا توفرت بع�س ال�ضروط وال�ضوابط مثاًل  قبول الناحية  ال�ضكلية 
المهلة  اأو مقنعة حالة دون تقديم االعترا�س �ضمن  مبررات مقبولة 
)المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  لل�ضركَة  باأنَّ  يثبت  واأن  المحددة،  النظامية 
الحق في الناحية ال�ضرعية والمو�ضوعية  طبقًا للم�ضتندات المقدمة، 
ال�ضركة  على  �ضدر   �ضريبي  اأو  زك��وي  ربط  اآخ��ر  خالل  يكون  واأن 
الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  الت��ك��ون  اأن  على  الموؤ�ض�ضة)المكلف(،  اأو 
�ضابقة  �ضنوات  عن  �ضريبية  اأو  زكوية  بم�ضتحقات  مدينًا  )المكلف( 
ال��وزاري رقم ) 961/32( وتاريخ 1428/4/22ه���  للقرار  طبقًا 

الذي اأو�ضح ذلك.
اأن تطلب من م�ضلحة  * للجنة  الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الحق في 
تراه  ما  تقديم  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  وال�ضركة  والدخل  الزكاة 

�ضروريًا من البيانات والم�ضتندات.
واإذا  باالأغلبية  قرارها  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية  اللجنة  ت�ضدر   *
وتكون  اللجنة،  رئي�س  معه  ال��ذي  ال���راأي  يغلب  االأ���ض��وات  ت�ضاوت 

قراراتها م�ضببه.
* وال يج���������وُز للجنة اأن ت�ضدر قرارها بربط يقل عما اأقرت به ال�ضركة اأو 
الموؤ�ض�ضة )المكلف( اأو بربط يتجاوز ربط م�ضلحة الزكاة والدخل.

الرئي�س  قبل  م��ن  وي��وق��ع  اللجنة  ب��ه  تقوم  اإج���راء  لكلِّ  مح�ضر  يعدُّ   *
واالأع�ضاء وال�ضكرتير.

م�ضلحة  من  كاًل  اإخطار  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية  اللجنة  على  يتعين   
الزكاة والدخل وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف (بالقرار االبتدائي بموجب 
ت�ضليمه،   تثبت  و�ضيلة  باأي  اأو  باليد  الت�ضليم  اأو  م�ضجل  اأو  ر�ضمي  خطاب 
اإمام  ويعدُّ قرار اللجنة  الزكوية ال�ضريبية االبتدائية نهائيًا مالم ي�ضتاأنفه 
اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية، وعلى م�ضلحة الزكاة والدخل  تنفيذ القرار 
االبتدائي ال�ضادر من لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية، ويعدل 
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ولو  حتى  بذلك  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  واإ�ضعار  بموجبه  الربط 
لجان  اأنَّ  مالحظة  مع  ال�ضريبية،  اال�ضتئنافية  اللجنة  اأم��ام  ا�ضتئنافه  تمَّ 
ق�ضائي  اخت�ضا�س  ذات  اإداري��ة  لجان  تعدُّ  ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س 
تخت�سُّ بالف�ضل في اأوجه الخالف بين م�ضلحة الزكاة والدخل وال�ضركات 

اأو الموؤ�ض�ضات )المكلفين(. 
الذي  االبتدائية   ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س  لجنة  خطاب  و�ضول  بعد 
القانونية  ل��الإدارة  يحال  العامة  االإدارة  اإلى  الجل�ضة  موعد  تحديد  فيه  يتمُّ 

لالخت�ضا�س.
ير�ضل خطاب تر�ضيح  بتوقيع �ضعادة مدير عام االإدارة القانونية �ضواًء   كان 
الخطاب موجه اإلى �ضعادة مدير عام اإدارة كبار المكلفين اأو اإلى �ضعادة مدير 
عام الفرع يطلب فيه تر�ضيح اثنين اأكفاء ومن المخت�ضين على اأن يكون من 

بينهم الذي ربط على  ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( وهذا هو االأف�ضل.
لجان  أمام  والدخل  الزكاة  مهام ممثلي مصلحة 

االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية:

المهام قبل مناقشة االعتراض:
درا�ضة م���لف  ال�ض����ركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( ابتداء من الربط الزكوي  
الزك��������وية  اللجنة  اإل��ى  المرف������وعة  بالمذك���رة  وانتهاءًا  ال�ضريبي  اأو 
ال�ضريبية االبتدائية، والتن�ضيق بين الزم���الء، واإح�ضار  الفتاوى  ال�ضرعية  
وال��ق��رارات  المظالم(  )دي��وان  االإداري���ة  المحاكم  من  ال�ضادرة  واالأح��ك��ام 
الجديدة،  والدفوعات  الم�ضلحة.  نظر  وجهة  ل�ضحة  الموؤيدة  اال�ضتئنافية 
واإيجاد ملخ�س عن موقف الم�ضلحة وعن الدفوعات الجديدة  مع المناق�ضة 
اأنه في  اأعدت الربط، مع مالحظة  اأو مع الجهة التي  مع الرئي�س المبا�ضر 
فاإنه  اأكثر  اإي�ضاح  اإلى  االأمر  احتاج  اأو  االعترا�س  مذكرة  كفاية  عدم  حالة 

اإ�ضافية، مع مراعاة الح�ضور في الموعد المحدد نظامًا  اإعداد مذكرة  يتمُّ 
والتن�ضيق بين الزمالء. 

المهام أثناء جلسة المناقشة :
الم�ضلحة  نظر  وجهة  �ضرح  في  االزدواج��ي��ة  وع��دم  الزمالء  بين  التن�ضيق 
واال�ضتماع لوجهة نظر  ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف(، وعدم اال�ضتعجال 
على الرد، وعدم التنازل عن اأي بند مالم يتّم الموافقة عليه م�ضبقًا، وتقديم 

مذكرة جديدة اأو اإ�ضافية. 
المهام بعد جلسة المناقشة :

 ) المكلف   ( الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  من  مذكرة  الم�ضلحة  ا�ضتالم  في حالة 
من  اللجنة  طلبت  واإذا  نظامًا،  المحددة  المدة  انتهاء  قبل  عليها  الرد  فيتمُّ 
ممثلي الم�ضلحة بع�س الم�ضتندات فاإن على  ممثلي الم�ضلحة اإعطاء اللجنة 
اإع��داد  يجب  اللجنة،  تحددها  التي  النظامية  المدة  خ��الل  الطلبات  جميع 
عر�س مف�ضل من قبل ممثلي الم�ضلحة بالنتائج التي تحققت خالل جل�ضة 

االعترا�س المنظورة اأمام لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية.
بعد ذلك ت�ضدر لجنة االعترا�س الزكوية ال�ضريبية القرار االبتدائي وير�ضل 
العامة  )المكلف()االإدارة  ال�ضركة  اأو  الموؤ�ض�ضة  واإلى   العامة  االإدارة  اإلى 
تختم على القرار برقم وتاريخ ويحال اإلى االإدارة القانونية لالخت�ضا�س( 
لجنة  ق���رار  ا�ضتئناف  ف��ي  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  رغ��ب��ت  اإذا 
االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية اأمام اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية 

تعين عليه القيام ببع�س االإجراءات.
 إجراءات االستئناف:

اأو  ال�ضركة  اأو   والدخل  الزكاة  م�ضلحة  تقديم   من  االإج���راءات  هذه  تبداأ 
االعترا�س  لجنة  ق��رار  على  اال�ضتئناف  عري�ضة  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة 

 يجوُز للمكلف االعتراض على الربط الزكوي أو الضريبي  
كله أو بعضه.
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اأمٌر  ال�ضريبية وهو  اللجنة اال�ضتئنافية  اأمام  االبتدائية  ال�ضريبية  الزكوية 
جائٌز،   ويتعين على كلٍّ من م�ضلحة الزكاة والدخل  وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة 

)المكلف(  القيام بعدة اأمور وهي كاالآتي :
أو  الشركة  التي يتعين على  إج��راءات االستئناف 

المؤسسة )المكلف(القيام بها:
المدة المحددة نظامًا وهي ثالثون يومًا  اأن يكون  اال�ضتئناف خالل   *
القديم،  ال�ضرعية ونظام �ضريبة الدخل  في �ضل نظام جباية الزكاة 
بالمر�ضوم  ال�ضادر  الجديد  ال�ضريبي  النظام  و�ضتون يومًا في �ضل 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15ه� طبقًا للمادة ال�ضاد�ضة 

وال�ضتون.
ر�ضمية  اإج���ازة  خ��الل  نظامًا  المحددة  المدة  انتهت  )اإذا  ملحوظة 
الموؤ�ض�ضة  اأو  وال�ضركة  والدخل  الزكاة  م�ضلحة  من  كلٍّ  على  يتعين 
)المكلف( تقديم اال�ضتئناف في اأول يوم عمل يلي االإجازة مبا�ضرًة(.
اللجنة  اإل���ى  ت��ق��دم  م�ضببة  عري�ضة  بموجب  اال�ضتئناف  ي��ك��ون  اأن   *
اإي�ضال  اال�ضتئنافية ال�ضريبية، مع اأي م�ضتندات اإ�ضافية، فظاًل عن 
الت�ضديد اأو �ضورة ال�ضمان البنكي اإلى اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية، 

ولقيد اال�ضتئناف خالل الموعد المحدد لال�ضتئناف. 
�ضرعية  وك��ال��ة  تقديم  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  على  يجب   *

اأوتفوي�س لمن يمثله قانونيًا وم�ضادق عليه من الغرفة التجارية.
اأو  ال��زك��وي  االل��ت��زام  )المكلف(  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  ت�ضدد  اأن   *
لجنة  ق��رار  بموجب  والدخل  الزكاة  لم�ضلحة  الم�ضتحق  ال�ضريبي 
القيمة  بكامل  بنكي  تقديم �ضمان  اأو  ال�ضريبية،  الزكوية  االعترا�س 

وب�ضرط اأن تتوفر فيه ال�ضروط التالية :-
* اأن يكون �ضاري المفعول وال يقل عن �ضنة.

* اأن يكون قاباًل للتجديد تلقائيًا.
اال�ضتئنافية  اللجنة  ق��رار  ���ض��دور  بعد  للم�ضادرة  ق��اب��اًل  يكون  اأن   *
الحاجة  والدخل،ودون  الزكاة  م�ضلحة  طلب  على  وبناءًا  ال�ضريبية 

لموافقة اأي طرف اآخر.
* اأن يكون وفقًا لل�ضيغة المعتمدة من موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي 

وذلك ك�ضرط لقبول اال�ضتئناف من الناحية ال�ضكلية.
مصلحة  على  يتعين  التي  االستئناف  إج���راءات 

الزكاة والدخل القيام بها:
المدة المحددة نظامًا وهي ثالثون يومًا  اأن يكون  اال�ضتئناف خالل   *
القديم،  ال�ضرعية ونظام �ضريبة الدخل  في �ضل نظام جباية الزكاة 
بالمر�ضوم  ال�ضادر  الجديد  ال�ضريبي  النظام  و�ضتون يومًا في �ضل 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15ه� طبقًا للمادة ال�ضاد�ضة 
يتعين  ر�ضمية  اإجازة  المدة خالل  انتهت  اإذا  )ملحوظة-  وال�ضتون. 
على كلٍّ من م�ضلحة الزكاة والدخل وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( 

تقديم اال�ضتئناف في اأول يوم عمل يلي االإجازة مبا�ضرًة(.
اللجنة  اإل���ى  ت��ق��دم  م�ضببة  عري�ضة  بموجب  اال�ضتئناف  ي��ك��ون  اأن   *
اإل��ى  ال�����ض��ورة  وت��ع��اد  و���ض��ورة  اأ���ض��ل  م��ن  ال�ضريبية   اال�ضتئنافية 
اال�ضتئنافية  اللجنة  قبل  من  عليها  موؤ�ضر  والدخل  الزكاة  م�ضلحة 

ال�ضريبية تبين اال�ضتالم وتاريخه طبقًا للنظام.
* يتعين على م�ضلحة الزكاة والدخل عند اإبالغها با�ضتئناف ال�ضركة اأو 
ال�ضريبية  الزكوية  االعترا�س  لجنة  )المكلف( على قرار  الموؤ�ض�ضة 
اال�ضتئناف  الئحة  واأ�ضانيد  النظامية  االأ�ضانيد  درا���ض��ة  االبتدائية 
عليها  ال��رد  واإع��داد  )المكلف(،  الموؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  من  المقدمة 
اأو  ال�ضركة  من  والدخل  الزكاة  م�ضلحة  موقف  اإي�ضاح  مع  كتابيًا 
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ال�ضريبة  و�ضداد  ال�ضرعية  الزكاة  ت�ضديد  )المكلف(من  الموؤ�ض�ضة 
لجنة  م��ن  ال�����ض��ادر  للقرار  وف��ق��ًا  بنكي  �ضمان  اأو  عليه  المتوجبة 

االعترا�س الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الم�ضتاأنف عليه.
* يتعين على م�ضلحة الزكاة والدخل تعديل الربط الزكوي اأو ال�ضريبي 

بموجب قرار اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية.
* اأن ال يتّم االإفراج عن ال�ضمان البنكي اأو رد المبالغ الم�ضددة نقدًا اإاّل 

بعد �ضدور القرار النهائي في الخالف.
اأو  وال�ضركة  وال��دخ��ل  ال��زك��اة  م�ضلحة  من  كل  قيام  )اأنَّ  ملحوظة 
الموؤ�ض�ضة)المكلف( بهذه االإجراءات النظامية في مواعيدها يوؤهلهم 

في اال�ضتئناف لقبول الناحية ال�ضكلية(.
 تشكيل اللجنة االستئنافية الضريبية:

اأنَّ اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية  م�ضكلة بقرار �ضادر من مجل�س الوزراء، 
وتتك������ون من  رئي�س واأربعة  اأع�ضاء ع����لى االأقل، وتكون من المخت�ضين في 
مجال االأنظمة)القانون( وال�ضرائب والمحا�ضبة، وتعدُّ هذه اللجنة م�ضتقلة 
عن م�ضلحة  الزكاة والدخل تمامًا، فعند ت�ضكيل اللجان ا�ضتقر الراأي على 
عدم جواز الجمع بين الخ�ضم والحكم مراعاة للحياد وا�ضتقاللية للقرار، 
الزكاة  )م�ضلحة  للطرفين  وملزمة  �ضدورها  فور  للنفاذ  قابلة  وقراراتها 
والدخل وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( مالم يتّم  ا�ضتئنافه اأمام المحاكم 

االإدارية )ديوان المظالم( في �ضل النظام ال�ضريبي الجديد. 
الثانية وال�ضتون من نظام �ضريبة الدخل الجديد  المادَة  اأنَّ  -مع مالحظة 
ن�ضت  على اأن )يراعى عند اقتراح ت�ضكيل اللجنة اال�ضتئنافية المن�ضو�س 
عليه في الفقرة )ب( من المادة ال�ضابعة وال�ضتين من النظام، واليعدُّ انعقاد 
اللجنة �ضحيحًا اإاّل بح�ضور االأغلبية من اأع�ضائها على اأن يكون من بينهم 
�ضالمة   في  بداية  ال�ضريبية  اال�ضتئنافية  اللجنة  وتنظر  نائبة،   اأو  الرئي�س 

مدى  اأو  نظامًا  المحددة  ال��م��دة  خ��الل  التقديم  ���ض��واًء  ال�ضكلية  النواحي 
قانونية التمثيل لكلِّ طرف )م�ضلحة الزكاة والدخل وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة 
)المكلف( اأو �ضداد ال�ضريبة الم�ضتحقة وتقديم �ضمان بنكي وفقًا لل�ضيغة 
المعتمدة وذلك قبل النظر في النواحي المو�ضوعية، وت�ضدُر اللجنة قرارها 
وفي   ، النظامية  واأ�ضانيدهما  حججهما  ودرا�ضة  الطرفين  اآراء  �ضماع  بعد 
اأن   اأع�ضاء اللجنة ي�ضدر القرار باأغلبية االأ�ضوات على  اآراء  حالة اختالف 
اليزيد عن ربط الم�ضلحة وال يقل عن اإقرار ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة، ويجوز 
للجنة اال�ضتعانة بمن تراه من اأ�ضحاب الخبرة والم�ضت�ضارين بمقابل يحدد 
ح�ضب الحالة، على اأن يتمَّ تحديد المقابل في خطاب التكليف، وتزود اللجنة 
كاًل من م�ضلحة الزكاة والدخل وال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف؟؟( بن�ضخة 
تثبت  اأخ��رى  و�ضيلة  ب��اأي  اأو  م�ضجل  ر�ضمي  خطاب  بموجب  ق��راره��ا  من 
اأمام  ا�ضتئنافه  يتّم  مالم  للطرفين  وملزمًا  نهائيًا  القرار  ويكون  ت�ضليمه، 
مكافاآت  يحدد  وزاري  قرار  وي�ضدُر   ،) المظالم  )ديوان  االإداري��ة  المحاكم 

رئي�س واأع�ضاء اللجان ومعاونيهم (.
مهام ممثلي مصلحة الزكاة والدخل أمام اللجنة 

االستئنافية الضريبية:

المهام قبل مناقشة االستئناف:
درا�ضة ملف  ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( ابتداًء من الربط الزكوي  
اال�ضتئنافية  اللجنة  اإلى  المرف������وعة  بالمذك���رة  وانتهاًء  ال�ضريبي،  اأو 
ال�ضرعية   الفتاوى   واإح�ضار  الزم���الء،  بين  والتن�ضيق  ال�ضريبية، 
واالأحكام ال�ضادرة من المحاكم االإدارية )ديوان المظالم( والقرارات 
اال�ضتئنافية الموؤيدة ل�ضحة وجهة نظر الم�ضلحة. والدفوعات الجديدة، 
مع  الجديدة   الدفوعات  وع��ن  الم�ضلحة  موقف  عن  ملخ�س  واإي��ج��اد 
مع  الربط،  اأع��دت  التي  الجهة  مع  اأو  المبا�ضر  الرئي�س  مع  المناق�ضة 

المحددة  المدة  إال خالل  المكلف  االعتراض  قبول  يتمُّ  ال   
نظامًا  )ستون يومًا( تبدأ من تاريخ تبليغه بالقرار.
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مالحظة اأنه في حالة عدم كفاية مذكرة اال�ضتئناف اأو احتاج االأمر اإلى 
اإ�ضافية، مع مراعاة الح�ضور في  اإعداد مذكرة  يتمُّ  فاإنه  اأكثر  اإي�ضاح 

الموعد المحدد نظامًا والتن�ضيق بين الزمالء. 
المهام أثناء جلسة المناقشة:

الم�ضلحة  نظر  وجهة  �ضرح  في  االزدواج��ي��ة  وع��دم  الزمالء  بين  التن�ضيق 
واال�ضتماع لوجهة نظر  ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف(،وعدم اال�ضتعجال 
تقديم  م�ضبقًا،  عليه  الموافقة  يتّم  مالم  بند  اأي  عن  التنازل  وعدم  الرد  على 

مذكرة جديدة اأو اإ�ضافية. 
المهام بعد جلسة المناقشة:

في حالة ا�ضتالم الم�ضلحة مذكرة من ال�ضركة اأو الموؤ�ض�ضة )المكلف( فيتمُّ 
مف�ضل  عر�س  اإع��داد  ويجب  نظامًا،  المحددة  المدة  انتهاء  قبل  عليها  الرد 
اال�ضتئناف  جل�ضة  خالل  تحققت  التي  بالنتائج  الم�ضلحة  ممثلي  قبل  من 

المنظورة اأمام اللجنة ال�ضريبية. 
بعد �ضدور قرار اللجنة اال�ضتئنافية ال�ضريبية يتمُّ الم�ضادقة على القرار 
الدخل  �ضريبة  ونظام  ال��زك��اة  لنظام  طبقًا  المالية  وزي��ر  معالي  قبل  من 
القديم، اأّما النظام ال�ضريبي الجديد فن�ضت المادة الم�ضار اإليها �ضابًقا باأنه 
يحق لكلٍّ من الم�ضلحة والمكلف اال�ضتئناف على قرار اللجنة اال�ضتئنافية 
الم�ضلحة  وتطبق   ،) المظالم  االإداري��ة)دي��وان  المحاكم  اأم��ام  ال�ضريبية 
هذا القرار ويتمُّ بموجبه تعديل الربط الزكوي ال�ضريبي على ال�ضركة اأو 

الموؤ�ض�ضة )المكلف(.
والمصلحة  المكلف  لكلٍّ من  االستئناف  إج��راءات 
أم��ام  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  ق���رار  على 

المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم(.
يقدم كلٌّ من المكلف والم�ضلحة مذكرة ا�ضتئناف ُت�ضّمى الئحة دعوى اأمام 

التجاري  ال�ضجل  و�ضورة  منه  المتظلم  القرار  وت�ضمل  االإداري��ة  المحاكم 
�ضحة  تبين  التي  والم�ضتندات  االأوراق  وجميع  الموؤ�ض�ضة  اأو  لل�ضركة 
وجهة نظره، وهناك عدة نماذج يجب تعبئتها وكتابتها ب�ضكٍل كامٍل ومنها 
�ضحيفة الدعوى، وحتى تقبل االت�ضاالت االإدارية بالمحاكم االإدارية  هذه 
الدعوى، ويو�ضع لها ختم وتاريخ ورقم خا�س بالق�ضية وال�ضنة المرفوعة 
فيها، ثم تحيل االت�ضاالت االإدارية اإلى الدوائر ح�ضب التدرج في الق�ضايا 
اأو رئي�س المحكمة عدم ت�ضجيل  اأنه يحق لالت�ضاالت االإداري��ة  مع مالحظة 
الدعوى اإاّل بعد اكتمال جميع الطلبات الخا�ضة بالق�ضية والطلبات االأخرى 

كالوكالة ال�ضرعية اأو االخت�ضا�س... الخ.
اإلى جهة  الدعوى وتر�ضل خطاب  الق�ضية  في  اإليها  الدائرة المحال  تنظُر 
المقدمة من  الم�ضتندات  الدعوى وجميع  المدعى عليها ويرفق فيها الئحة 

المدعي �ضواء كانت الم�ضلحة اأو المكلف  وي�ضمون بمدعي ومدعى علية.
عند و�ضول خطاب الديوان موقع من معالي رئي�س الديوان اأو من ينوبه اأو 
من رئي�س الدائرة المخت�ضة ُيختم بختم االت�ضاالت االإدارية وُيعمل به،كما 

ُيعمل بجميع المعامالت وقد تّم بيان ذلك تف�ضياًل ويمكن الرجوع اإليها.
وقد  عالنية،  الجل�ضة  وت��ك��ون  ال��م��ذك��رات  وتقديم  الجل�ضات  ح�ضور  يتمُّ 

ت�ضتغرق عدة جل�ضات وعدة �ضنوات الأ�ضباب كثيرة.
اإم��ام محكمة  الحكم  على  اال�ضتئناف  ابتدائي ويحق  ي�ضدر حكم  ذلك  بعد   

اال�ضتئناف االإدارية وفق للنظام الخ.
مع مالحظة اأنَّ اال�ضتئناف على الحكم خالل مدة محددة نظامًا وهي ثالثون 

يومًا. 
كامل  ُتر�ضل  النظامية  المدة  خالل  االبتدائي  الحكم  ا�ضتئناف  حالة  وفي 
الحكم  توؤيد  اأن  اإّم��ا  والمحكمة،  االإداري��ة  اال�ضتئناف  محكمة  اإل��ى  الق�ضية 
االبتدائي وي�ضبح حكم نهائي واجب النفاذ،  واإّما اأن تنق�ضه وتعيده للدائرة 

وتبين للدائرة اأ�ضباب النق�س.
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اج��ت��م��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���ض��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���  والم�ضكلة بقرار مجل�س الوزراء رقم )196( وتاريخ 
1426/7/24ه� والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )7835/1( 
وتاريخ 1426/8/6ه� القا�ضي با�ضتمرار اللجنة في نظر اعترا�ضات 
االبتدائية،  الزكوية  االعترا�س  لجان  المكلفين والم�ضلحة على قرارات 
م�ضلحة  وم��ن  )المكلف(  من  المقدمين  اال�ضتئنافين  في  للنظر  وذل��ك 
االبتدائية  االع��ت��را���س  لجنة  ق��رار  على  )الم�ضلحة(  وال��دخ��ل  ال��زك��اة 
الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة رقم )....( لعام 1428ه� ب�ضاأن الربط 
في  المنتهيتين  لل�ضنتين  المكلف  على  الم�ضلحة  اأجرته  ال��ذي  الزكوي 

2003/1/31م و 2004م.
وقد قامت اللجنة بدرا�ضة القرار االبتدائي الم�ضتاأنف، وما جاء بمذكرتي 
تمَّ  ما  وبمراجعة  الم�ضلحة،  ومن  المكلف  من  المقدمين  اال�ضتئنافين 
تقديمه من م�ضتندات، في �ضوء االأنظمة والتعليمات ال�ضارية على النحو 

التالي:

الناحية الشكلية:
بجدة  الثانية  ال�ضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعترا�س  لجنُة  اأخطرت 
المكلف بن�ضخة من قرارها  بموجب الخطاب رقم )2/46/�س( وتاريخ 
برقم  اللجنة  هذه  لدى  وُقيَّد  ا�ضتئنافه  المكلف  م  وق��دَّ 1428/3/6ه����، 
م �ضمانًا بنكيًاً مقابل الزكاة  )3/123( وتاريخ 1428/4/5ه�، كما قدَّ
الم�ضتحقة عن ال�ضنتين 2002م و 2004م، كما اأخطرت لجنُة االعترا�س 
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة الم�ضلحة بن�ضخة من قرارها 
بموجب الخطاب رقم )2/45/�س.ج( وتاريخ 1428/3/6ه�،وقدمت 
وتاريخ   )3/122( برقم  اللجنة  هذه  لدى  وُقيَّد  ا�ضتئنافها  الم�ضلحُة 
1428/4/1ه��� ، وبذلك يكون اال�ضتئنافين المقدمين من المكلف ومن 
خالل  �ضفة  ذي  من  لتقديمهما  ال�ضكلية  الناحية  من  مقبوالن  الم�ضلحة 

المهلة النظامية، م�ضتوفيان ال�ضروط النظامية.

الناحية الموضوعية:
 البند الأول: القر�ض 

اإ�ضافة  في  الم�ضلحة  بتاأييد  )ثانيًا/1(  البند  في  اللجنة  ق��رار  ق�ضى 
القر�س الأجل العامين المنتهيين في 2003/1/31م و 2004م،وكذلك 
اإ�ضافة المبلغ الذي حال عليه الحول من ت�ضهيالت تمويل تجارية لعام 

2004م وذلك وفقًا لحيثيات القرار. 
ا�ضتاأنف المكلف هذا البند من القرار مطالبًا بعدم اإ�ضافة هذه القرو�س 

2004م  و  2003م  لعامي  البالغة  ال��ق��رو���س  اأنَّ  بحجة  والت�ضهيالت 
)32.000.000( ريال و )20.000.000( ريال على التوالي ا�ضتخدمت 
لتمويل احتياجات ال�ضركة من راأ�س المال العامل اأي: تمويل الموجودات 
بخ�ضمها  ال�ضماح  يتمُّ  ال  التي  والب�ضاعة(  )المدينون  مثل  المتداولة 
اأوراق  تمثل في طبيعتها  التجاري  التمويل  ت�ضهيالت  واأنَّ   ، الوعاء  من 
دفع اأي: تمَّ الح�ضول عليها الأغرا�س خطابات اعتماد محددة، وذكر اأنَّ 
اللجنة االبتدائية لمبلغ )15.081.255(  ال�ضركَة ال تعلُم كيف تو�ضلت 
ريااًل الذي ق�ضت اللجنة بوجوب اإ�ضافته للوعاء الزكوي لعام 2004م. 

المناق�ضة  جل�ضة  اأثناء  عليه  المطروحة  اللجنة  ا�ضتف�ضارات  على  وردًا 
االأهلي  البنك  الح�ضول عليه من  تمَّ  الأَج��ل قد  القر�س  ب��اأنَّ  المكلف  اأف��اد 
يتّم  ولم  العامل،  المال  راأ���س  من  ال�ضركة  احتياجات  لتمويل  التجاري؛ 
التاأكد من هذه الحقيقة من  ا�ضتخدامه القتناء موجودات ثابتة، ويمكُن 
الميزانية العمومية لكلٍّ من ال�ضنتين المنتهيتين في 2003/1/31م و 
2004م التي تبين بو�ضوح اأنه كان لدى ال�ضركة اإجمالي حقوق �ضركاء 
بمبلغ )41.3( مليون ريال و )52.4( مليون ريال مقابل موجودات طويلة 
االأجل بمبلغ )14.4( مليون ريال و )17.4( مليون ريال على التوالي. 
واأنه تمَّ تمويل الموجودات طويلة االأجل كاملة من حقوق ال�ضركاء دون 
حاجًة لقر�ٍس من اأي نوع كان ، وهذا ُيثبت اأنَّ ال�ضركة لم تكن بحاجة الأي 
تمويل خارجي لالإ�ضافات اإلى الموجودات الثابتة خالل تلك ال�ضنتين ، 
العمومية  الميزانية  م��ن  ���ض��ورة  نظره  لوجهة  تعزيزًا  المكلف  م  وق���دَّ
بالممتلكات واالآالت  المتعلق  النقدية واالإي�ضاح )3(  التدفقات  وقائمتي 
يبّيُن  تحليليًا  بيانًا  م  ق��دَّ كما   ، 2004م  و  2003م  لل�ضنتين  والمعدات 
الر�ضيد االفتتاحي والحركة خالل ال�ضنة والر�ضيد الختامي مع �ضور 
من الك�ضوف البنكية. واأ�ضاف اأنَّ الفتوى رقم )22665(  ال توجُب زكاة 
في القرو�س اأو التمويل الذي يتمُّ الح�ضول عليه لتمويل احتياجات راأ�س 
المال العامل ، حيث ن�ضت على "اأنَّ ي�ضتخدم في تمويل ن�ضاط ال�ضركة 
الجاري والذي يعدُّ من عرو�س التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما اآل 
ال�ضرعية  الزكاة  اأنَّ  يت�ضح معه  الحول" بما  نهاية  بتقييمه  اإليه ويزكي 
اإنما ت�ضتحق على المبالغ الم�ضتخدمة الأغرا�س االأن�ضطة التجارية )راأ�س 
المال العامل( عن طريق تقييم نتائج االأن�ضطة التجارية في نهاية ال�ضنة ، 
وبعبارة اأخرى ، فاإنَّ الزكاة ال�ضرعية اإنما ت�ضتحق على االأرباح المحققة 

من االأن�ضطة التجارية التي يتمُّ تمويلها بوا�ضطة القر�س. 
لجنَة  اأنَّ  المكلُف  ذك���َر  ال��ت��ج��اري��ة  التمويل  بت�ضهيالت  يتعلق  وفيما 
بت�ضهيالت  المتعلق  المبلغ  باأنَّ  قرارها  في  ق�ضت  االبتدائية  االعترا�س 

حال  التي  التجارية  التمويل  وتسهيالت  ألجل  القروض   
عليها الحول تضاف للوعاء الزكوي.

 األساس في معالجة القروض أنه تجب الزكاة على القروض 
عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض.

العدد )36( - رجب 1434هـ47
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التمويل التجارية قد حال عليه الحول، وبناًء عليه راأت اأنه يجب اأن ُي�ضاف 
اإلى الوعاء الزكوي، وال�ضركُة ال تتفق مع قرار لجنة االعترا�س االبتدائية 
في هذا ال�ضاأن ؛الأنَّ ت�ضهيالت التمويل التجارية قد تمَّ الح�ضول عليها ل�ضداد 
تمَّ  ال�ضركة على ح�ضاب �ضراء ب�ضاعة،وقد  اإلى موردي  الم�ضتحقة  المبالغ 
الح�ضول على الت�ضهيالت لفترة )180( يومًا، واأنَّ هذه الت�ضهيالت هي في 
المبلغ  ل�ضداد  عليها  الح�ضول  تمَّ  اعتماد  خطابات  اأي  دفع  اأوراق  طابعها 
الم�ضتحق ل�ضراء ب�ضاعة ، مما يعني اأنَّ هذه القرو�س لم تبَق في العمل حواًل 
نظره  لوجهة  تعزيزًا  المكلف  م  وقدَّ ثابتة.  اأ�ضول  في  ت�ضتخدم  ولم  كاماًل 
لل�ضنة  التجارية  التمويل  لت�ضهيالت  ال�ضهرية  الحركة  يبين  تحليلي  بيان 
المنتهية في 2004/1/31م، كما قدم بيانات تحليلية بالر�ضيد االفتتاحي 
الت�ضهيالت  على  الح�ضول  ت��واري��خ  يبين  ال��ت��ج��اري  التمويل  لت�ضهيالت 

م خالل جل�ضة المناق�ضة �ضور الك�ضوف البنكية،  وتواريخ ال�ضداد ، كما قدَّ
تمَّ  قد  التجاري  التمويل  ت�ضهيالت  اأنَّ  تو�ضح  الم�ضتندات  هذه  اأنَّ  وذك��ر 
الح�ضول عليها لفترة من )90( اإلى )180( يومًا، وتمَّ ا�ضتخدامها لتمويل 

احتياجات راأ�س المال العامل.
نظرها  وجهة  على  اأك��دت  المكلف  ا�ضتئناف  على  الم�ضلحة  اإط��الع  وبعد 
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�سُّ على اأنه تمَّ اإ�ضافة القرو�س الأجل 
ال�ضادرة من  ال�ضرعية  الفتوى  بناًء على  لتمويل تجارة، وذلك  وت�ضهيالت 
اللجنة الدائمة للبحوث واالإفتاء رقم )22665( في 1424/4/15ه� التي 
اإلى الوعاء الزكوي �ضواء ا�ضتخدمت في �ضراء  اإ�ضافة القرو�س  ت�ضمنت 
اأ�ضول ثابتة اأو راأ�ضمال عامل، والمكلف اأفاد في اعترا�ضه باأنَّ القرو�س 
تمَّ ا�ضتخدامها في تمويل اقتناء موجودات ثابتة لذلك وتتم�ضك الم�ضلحة 

ب�ضحة ربطها. 
 راأي اللجنة:

اال�ضتئناف  ، وعلى  االبتدائي  القرار  اللجنة على  بعد اطالع 
تبيَّن  وم�ضتندات،  دفوع  من  الطرفان  قدمه  وما   ، المقدم 
طلب  ف��ي  يكمن  اال�ضتئناف  م��ح��وَر  اأنَّ 
 ، الأج��ل  القرو�س  اإ�ضافة  ع��دم  المكلف 

قضية

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
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وكذلك ت�ضهيالت التمويل التجاري اإلى وعائه الزكوي بحجة اأنَّ القرو�س 
م�ضتخدمة لتمويل راأ�س المال العامل ، واأنَّ الت�ضهيالت في طابعها اأوراق 
دفع اأي خطابات اعتماد تمَّ الح�ضول عليها لغر�س �ضداد المبالغ الم�ضتحقة 
هذه  اأنَّ  اإل��ى  باالإ�ضافة  ب�ضاعة،  �ضراء  ح�ضاب  على  ال�ضركة  م��وردي  اإل��ى 
المبالغ لم يحل عليها الحول ، في حين تتم�ضك الم�ضلحة باإ�ضافة القرو�س 
والت�ضهيالت اإلى الوعاء الزكوي ا�ضتنادًا للفتوى ال�ضرعية رقم )22665( 
وتاريخ 1424/4/15ه� باالإ�ضافة اإلى اأنَّ المكلف اأفاد في اعترا�ضه باأنَّ 

القرو�س م�ضتخدمة لتمويل موجودات ثابتة.
الوعاء  احت�ضاب  لغر�س  القرو�س  معالجة  في  االأ�ضا�َس  اأنَّ  اللجنُة  وت��رى 
الوعاء  احت�ضاب  عند  القرو�س  على  الزكاة  تجب  اأن��ه  في  يتمثل  الزكوي 
الزكوي للمقر�س والمقتر�س ؛ لكونهما جهات ذات �ضخ�ضية معنوية وذمة 
مالية م�ضتقلة حتى ولو كان هناك عالقة ملكية مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة بين 
المقر�س والمقتر�س ، فبالن�ضبة للُمقر�س فاإنَّ عر�َس القر�س كر�ضيد في 
لم  اإذا  القر�س يمثل دينًا على مليء  اأنَّ هذا  للمقر�س يعني  المالية  القوائم 
يظهر في قائمة الدخل ما يثبت اإعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره 
دينًا مرجو االأداء. وبالن�ضبة للمقتر�س فاإنَّ عر�س القر�س في قائمة المركز 
المالي للمقتر�س يعني اأنَّ هذا القر�س يمثل اأحد م�ضادر التمويل االأخرى 
بالقر�س  )ويق�ضد  االأج��ل  طويل  القر�س  كان  اإذا  المال  راأ���س  �ضاأن  �ضاأنه 
اأو  مالي  لمدة عام  المقر�س  يبقى في ذمة  الذي  القر�س  ذلك  االأج��ل  طويل 
االأج��ل  طويلة  القرو�س  معاملة  وُيعامل  اأط���ول(،  اأيهما  التجارية  ال��دورة 
ثابتة،وبالتالي  اأ�ضول  تمويل  في  ا�ضتخدمت  اإذا  االأجل  ق�ضيرة  القرو�س 
المقر�س طرفًا  الزكوي حتى ولو  كان  للوعاء  القرو�س  اإ�ضافة هذه  يلزم 
ذو عالقة بالمقتر�س ، ويعزز هذا الراأي ن�س فتوى هيئة كبار العلماء رقم 
2/3077 وتاريخ 1426/11/8ه� والذي جاء فيه "اإنَّ اأدلَة وجوب الزكاة 
عامة ت�ضمل جميع االأموال الزكوية ولم يرد دليٌل �ضحيٌح بخ�ضم الديون من 
ذلك، وال يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد ؛الأنَّ الدائن يزكي 
المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مااًل اآخر يملكه 
ويوجد بيده ويتمكن من الت�ضرف فيه، وفرٌق بين المال الذي بيد االإن�ضان 

والمال الذي في ذمته".
وبعد اإطالع اللجنة على الم�ضتندات المقدمة وتحديدًا القوائم المالية لعامي 
المكلف من  الذي ح�ضل عليه  القر�س  اأنَّ ر�ضيَد  تبين  2003م و 2004م 
المنتهي في  المالي  للعام  المالية  القوائم  التجاري ظهر في  االأهلي  البنك 
2002/1/31م بمبلغ )40.000.000( ريال، وظهر ر�ضيُد هذا القر�س 
في نهاية العام المالي2003/1/31م بمبلغ )32.000.000( ريال ، كما 

ظهر ر�ضيُد هذا القر�س في 2004/1/31م بمبلغ )20.000.000( ريال،  
كما تبيَّن للجنة اأنَّ االإي�ضاَح رقم )13( المرفق بالقوائم المالية ين�سُّ على 
االعتيادية،  التجارية  للمعادالت  وفقًا  عمولة  الأجل  القر�س  على  “ت�ضتحق 
وهو م�ضمون بكمبيالة بنف�س قيمة القر�س، وي�ضتحق �ضداد القر�س على 
اعتبارًا من  لكلِّ ق�ضط  52 ق�ضطًا �ضهريًا مت�ضاويًا بقيمة )1( مليون ريال 
االأخير في 31 مايو 2005م  الق�ضط  ي�ضتحق �ضداد   ، 28 فبراير 2001م 
العمومية  الميزانية  تاريخ  �ضنة من  الم�ضتحقة خالل  االأق�ضاط  واأدرج��ت   ،
�ضمن المطلوبات المتداولة” بما يت�ضح معه اأنَّ هذا القر�س قر�س طويل 
هو  الزكوي  للوعاء  الم�ضلحة  اأ�ضافته  الذي  الر�ضيَد  اإنَّ  وحيث   ، االأج��ل 
الر�ضيد الذي حال عليه الحول )ر�ضيد اآخر العام( في ال�ضنتين المذكورة 
اإليها وبغ�س النظر عن ا�ضتخدامات  الُم�ضار  للقاعدة  ، فاإنَّ اللجنة تطبيقًا 
هذا القر�س ترى رف�س ا�ضتئناف المكلف وتاأييد القرار االبتدائي باإ�ضافة 
ومبلغ  ريال   )32.000.000( مبلغ  وهو  الحول  عليه  حال  الذي  الر�ضيد 
و 2004م  لعامي 2003م  للمكلف  الزكوي  للوعاء  ريال   )20.000.000(

على التوالي. 
اإطالعها على  بعد  للجنة  تبيَّن  التجاري  التمويل  بت�ضهيالت  يتعلق  فيما  ا  اأمَّ
القوائم المالية وتحديدًا قائمة المركز المالي اأنَّ ر�ضيد الت�ضهيالت المتعلقة 
2003/1/31م  في  المنتهي  المالي  العام  نهاية  في  التجاري  بالتمويل 
في  المنتهي  المالي  العام  نهاية  وفي  ري��ال   )19.652.000( بمبلغ  ظهر 
2004/1/31م ظهر بمبلغ )30.278.000( ريال، وت�ضمن االإي�ضاح رقم 
ل�ضروط بع�س عقود  "اأنه طبقًا  الن�س على  المالية  بالقوائم  المرفق   )11(
التمويل التجاري ، ح�ضلت ال�ضركة على تمويل على اأ�ضا�س معدالت العمولة 
�ضمان  وت��مَّ   ، للموردين  م�ضتحقة  مبالغ  ل�ضداد  وذل��ك  ال�ضائدة  التجارية 
كما   ، ال�ضركاء"  اأح��د  من  �ضخ�ضية  بكفاالت  التجاري  التمويل  ت�ضهيالت 
تبيَّن للجنة من البيانات التحليلية التي تو�ضح حركة هذه الت�ضهيالت وكذلك 
الك�ضوف البنكية اأنَّ الر�ضيد االفتتاحي لهذه الت�ضهيالت في 2003/2/1م 
ظهر بمبلغ )19.590.274( ريااًل والر�ضيد الختامي في 2004/1/31م 
اأعاله،  اإليها  الُم�ضار  للقاعدة  ، وتطبيقًا  ريااًل  بمبلغ )30.277.592(  ظهر 
وبغ�س النظر عن ا�ضتخدامات هذه الت�ضهيالت فاإنَّ اللجنة ترى اأنَّ الر�ضيد 
الذي حال عليه الحول وهو مبلغ )19.652.000(ري��ال هو الذي ينبغي اأن 
في  ق�ضت  االبتدائية  اللجنة  اإنَّ  وحيث   ، للمكلف  الزكوي  للوعاء  ُي�ضاف 
قرارها باإ�ضافة مبلغ )15.081.255( ريال باعتباره اأدنى مبلغ و�ضل اإليه 
ترى  اللجنَة  با�ضتئنافه،فاإنَّ  المكلف  ُي�ضار  ال  العام، وحتَّى  الر�ضيد خالل 

تاأييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�ضو�س. 

 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.

يتبع في العدد القادم
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دور مراجع الحسابات الخارجي في تجنب

توؤدي االإدارة ال�ضريبية )م�ضلحة الزكاة والدخل( دورًا مهمًا في اإنجاح النظام ال�ضريبي، باعتبارها الجهة االإدارية 
المخت�ضة بتنفيذ النظام ال�ضريبي، وعلى ذلك فاإنَّ نجاحه يعتمد على االإدارة الكفء التي يتعين عليها مراعاة الظروف 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية التي ينفذ فيها النظام ال�ضريبي،  لت�ضاعد على  بناء  الثقة المتبادلة بين الدولة 
والممولين. ويوؤيد البع�س هذا الراأي بالقول اأنه اإذا كانت ال�ضرائب تقوم د�ضتوريًا على النظام فاإنَّ دعامتها ونجاحها 

الحقيقي يكون في كيفية اإدارتها ، وكل اإ�ضالح ت�ضريعي يظل قا�ضرًا ما لم يواكبه بل وي�ضبقه اأحيانًا اإ�ضالح اإداري.

التهرب الضريبي
سعيد الندوي - مصلحة الزكاة والدخل - مكة الباحث
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معظم الت�ضريعات ال�ضريبية قائمة على اأ�ضا�س االإقرار ال�ضريبي، اأي: اإلزام 
المكلف بتقديم ت�ضريح على اأرباحه لمختلف االأن�ضطة التي يمار�ضها، ومن 
اأنَّ معظم البيانات المالية الالزمة لهذا الت�ضريح يوفرها النظام   البديهي 
ح�ضابات  م�ضك  المكلف  على  الت�ضريعات  جل  اأوجبت  لذلك  المحا�ضبي،  

نظامية  �ضاملة تعطي �ضورة وا�ضحة على مجمل ن�ضاطه.
من  العديد  ال�ضعودية،  العربية  بالمملكة  الدخل  نظام �ضريبة  ت�ضمن  وقد 
ال�ضريبي  التهرب  ومكافحة  لال�ضتثمار  مالئم  مناخ  اإيجاد  بهدف  المزايا 

بما يلي:
* الو�ضوح وال�ضفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والم�ضلحة.

* االأخذ باأ�ضعار �ضريبية ن�ضبية معتدلة لجذب روؤو�س االأموال.
* ال�ضماح بترحيل الخ�ضائر لالأمام لفترة غير محددة.

المعجل  واال�ضتهالك  المجموعات،  ا�ضتهالك  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام   *
لالأ�ضول.

* اعتماد اأ�ضلوب الربط الذاتي.

* اإقرار �ضريبة اال�ضتقطاع الأول مرة في المملكة العربية ال�ضعودية.
ال�ضريبي  النظام  ت�ضمن  حيث  واالل��ت��زام  التح�ضيل  اآل��ي��ة  تفعيل   *
الجديد، الإجراءات وا�ضحة لمكافحة التهرب ال�ضريبي، وعدم تقديم 

االإقرارات ال�ضريبية في مواعيدها.
* اإقرار حق المكلف ال�ضريبي في اال�ضتئناف اأمام ديوان المظالم الأول 

مرة.
في  الكتاب  اأختلف  فقد  ال�ضريبي:  التهرب  نعرف  اأن  من  ب��دَّ  ال  وب��داي��ة 
تعريفهم لمفهوم التهرب ال�ضريبي، فبع�ضهم نظر اإليه من منظور وا�ضع، 
االتجاه  اأ�ضحاب  فيرى  �ضيق،  منظور  من  االآخ��ر  البع�س  اإليه  نظر  بينما 
االأول )المنظور الوا�ضع( اأن التهرب ال�ضريبي ي�ضمل كل �ضور التخل�س 

من ال�ضريبة، اأو حتى تجنبها بحيث ي�ضمل ما يلي:
* عدم القيام بالت�ضرف المن�ضئ لواقعة الخ�ضوع لل�ضريبة.

�ضداد  ع��دم  في  الت�ضريع  في  القائمة  النظامية  الثغرات  ا�ضتغالل   *
ال�ضريبة الم�ضتحقة.

 مزايا نظام ضريبة الدخل بالمملكة تساعد على  تهيئة  
المناخ المالئم لالستثمار ومكافحة التهرب الضريبي.

المشروع  التهرب  الضريبي،  التهرب  من  نوعان  هناك   
والتهرب غير المشروع.
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* التحايل على النظام ومخالفته للتهرب من اأداء ال�ضريبة.
تخل�س  به  ويق�ضد  ال�ضيق(  )المنظور  الثاني  االت��ج��اه  اأ�ضحاب  وي��رى 
المكلف من عبء ال�ضريبة بو�ضائل تحمل في طياتها طابع الغ�س، وذلك من 
خالل التحايل على ن�ضو�س النظام اأو حتى مخالفته ، وهو ما ا�ضطلح على 

ت�ضميته بالغ�س ال�ضريبي.
اأو كليًا من دفع  وعرف )ب�ضور( التهرب ال�ضريبي باأنه: التخل�س جزئيًا 
الو�ضائل  بع�س  با�ضتخدام  ال�ضريبة  تحقق  قبل  يتم  اأن  ويمكن  ال�ضريبة. 
اأدائها  بعدم  ال�ضريبة  بعد تحقق  اأو  المكلف،   على  التزامًا  التي ال تحقق 

اإلى الخزينة.
محاولة  ب��اأن��ه:  ال�ضريبي  ال��ت��ه��رب  الف�ضيل(  وع��ب��د  )ال��ع��دل  ع��رف  كما 
عنا�ضر  بع�س  اإخفاء  طريق  عن  ال�ضريبة  وع��اء  بحجم  التالعب  المكلف 
المادة الخا�ضعة لل�ضريبة عن طريق تقديم االإقرارات ال�ضورية في حالة 
المهن  اأرباح  التجارية وال�ضناعية وال�ضريبة على  االأرباح  ال�ضرائب على 
في  تتمثل  المبا�ضرة  ال�ضرائب  من  التهرب  �ضور  اأه��م  من  ولعل  الحرة 
اإخفاء جانب هام من الدخل الذي تم الح�ضول عليه وكذا المبالغة في تقدير 

التكاليف الواجبة الح�ضم من وعاء ال�ضريبة.
االإفالت من  باأنه:  ال�ضريبي  التهرب   )Kelly & Oldman( وكذلك عرف
ال�ضريبة ومن تحمل عبئها في وقت واحد وهي ظاهرة يحاول بوا�ضطتها 
اأو  كلها  دفعها  ع��دم  ال�ضريبة  دف��ع  عليه  يجب  ال��ذي  ال�ضريبي  المكلف 

بع�ضها. 
اأما فيما يتعلق بنظام �ضريبة الدخل بالمملكة العربية ال�ضعودية، نجد انه 
الطرق  بتحديد  فقط  واكتفى  ال�ضريبي،  للتهرب  محددًا  تعريفًا  ي�ضع  لم 
الخارجي  الح�ضابات  مراجع  وكيله  اأو  المكلف  تجعل  التي  االحتيالية 
)المحا�ضب القانوني( متهربًا من ال�ضريبة اإذا ما ا�ضتعمل بع�ضها اأو كلها،  
المادة  في  الح�ضر  �ضبيل  على  الحاالت  هذه  ال�ضريبي  النظام  حدد  وقد 

)77( من النظام ال�ضريبي وهي:
ال  حقيقية  غير  م�ضتندات  اأو  ح�ضابات  اأو  �ضجالت  اأو  دفاتر  تقديم   *

تعك�س الو�ضع ال�ضحيح للمكلف.
* تقديم االإقرار على اأ�ضا�س عدم وجود دفاتر اأو �ضجالت مع ت�ضمينه 

معلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�ضجالته.
* تقديم فواتير اأو وثائق مزورة اأو م�ضطنعة اأو تغيير فواتير ال�ضراء 
زيادة  اأو  االأرب��اح  تقليل  بق�ضد  الم�ضتندات  من  غيرها  اأو  البيع  اأو 

الخ�ضائر.
تخ�ضع  التي  الن�ضاط  اأن��واع  من  اأكثر  اأو  ن�ضاط  عن  االإف�ضاح  ع��دم   *

لل�ضريبة.
قيام  قبل  الم�ضتندات  اأو  ال�ضجالت  اأو  الدفاتر  اإخ��ف��اء  اأو  اإت���الف   *

الم�ضلحة بالفح�س.
وجاء في المادة )63( من نظام �ضريبة الدخل، اإجراءات مكافحة التجنب 

ال�ضريبي كما يلي:
في  الحق  والدخل(  الزكاة  )م�ضلحة  للم�ضلحة  ال�ضريبة  تحديد  لغر�س 

االآتي:
* عدم االأخذ باأي معاملة لي�س لها اأثر �ضريبي.

*  اإعادة تكييف المعامالت التي ال يعك�س �ضكلها جوهرها، وو�ضعها في 
�ضورتها الحقيقية.

* للم�ضلحة الحق في الربط ال�ضريبي على المكلف باالأ�ضلوب التقديري 
اإقراره في  اإذا لم يقدم  وفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف 
الموعد النظامي، اأو لم يحتفظ بح�ضابات ودفاتر و�ضجالت دقيقة، اأو 
لم يتقيد بال�ضكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره و�ضجالته.
المعامالت  في  والم�ضاريف  االإي��راد  توزيع  اإع��ادة  للم�ضلحة  يجوز   *
اأطراف تتبع نف�س الجهة لتعك�س  اأو  اأطراف مرتبطة،  التي تتم بين 
االإيراد الذي كان �ضيتحقق لو كانت االأطراف م�ضتقلة وغير مرتبطة.

* ال يجوز للمكلف ح�ضم خ�ضارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه 
وبين طرف مرتبط به، وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك يعلق 
ح�ضم الخ�ضارة اإلى اأن يتخل�س الطرف المرتبط من الممتلكات اإلى 

طرف اآخر غير مرتبط.
* اإذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقا�ضمه مع �ضخ�س اآخر يجوز 
للم�ضلحة تعديل الوعاء ال�ضريبي للمكلف ولل�ضخ�س االآخر منعًا الأي 

تخفي�س في ال�ضريبة الم�ضتحقة.
* تعني تجزئة الدخل لغر�س هذه المادة ما ياأتي:

اآخر  اإل��ى  �ضخ�س  من  مبا�ضر  غير  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  الدخل  تحويل   *
مرتبط به.

* تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود ب�ضكل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر من 
�ضخ�س اإلى �ضخ�س اآخر مرتبط به، ينتج عنه تحقيق ال�ضخ�س االآخر 
لدخل من هذه الممتلكات، اإذا كان ال�ضبب اأو احد االأ�ضباب للتحويل 

 نظام ضريبة الدخل بالمملكة لم يضع تعريفًا محددًا 
االحتيالية   الطرق  بتحديد  واكتفى  للتهرب الضريبي، 

للتهرب  من الضريبة.

 هناك نوعان من  التهرب الضريبي غير المشروع، األول: 
التالعب المحاسبي والثاني : المستخدمين الوهميين.
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هو تخفي�س اإجمالي ال�ضريبة الم�ضتحقة على دخل ال�ضخ�س المحول 
اأو ال�ضخ�س المحول اإليه.

* يجوز للم�ضلحة اأن تاأخذ بالقيمة المقدمة من ال�ضخ�س المحول اإليه 
لتقرر اإذا كان المكلف ي�ضعى لتجزئة الدخل.

للنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )3( الفقرة  في   )16( ال��م��ادة  ح��ددت  كما 
المكلفين  اإل��زام  اأج��ل  من  ال�ضريبي،  التهرب  من  تحد  ح��االت  ال�ضريبي 
وفقًا  تقديري  ربط  اإجراء  للم�ضلحة  ويحق  النظامية،  بالمتطلبات  بالتقيد 

للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحاالت االآتية:
* عدم تقديم المكلف اإقراره ال�ضريبي في موعده النظامي. وفي حالة 
الم�ضتندة  المدققة  المالية  ال�ضريبي وقوائمه  اإقراره  المكلف  تقديم 
اإلى دفاتر و�ضجالت نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل اإ�ضدار 
الم�ضلحة للربط التقديري، يحق لها قبول اإقرار المكلف ومعالجته 
عليه  ت�ضتحق  التي  الغرامات  توجب  مع  المتبعة،  ل��الإج��راءات  وفقًا 

نظامًا.
تعك�س  المملكة  داخ��ل  دقيقة  و�ضجالت  ودفاتر  ح�ضابات  م�ضك  عدم   *

حقيقة وواقع عمليات المكلف.
بموجب  االإق����رار  معلومات  �ضحة  اإث��ب��ات  م��ن  المكلف  تمكن  ع��دم   *
م�ضتندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة )3( من المادة )57( 
من هذه الالئحة والتي تن�س يقع عبء اإثبات �ضحة ما ورد في اإقرار 

المكلف من اإيرادات وم�ضروفات واأي  بيانات اأخرى على المكلف، 
يجوز  اإق���راره،  في  ورد  ما  �ضحة  اإثبات  من  تمكنه  ع��دم  حالة  وف��ي 
للم�ضلحة، اإ�ضافة اإلى تطبيق اأي جزاءات نظامية اأخرى، عدم اإجازة 
الم�ضروف الذي ال يتم اإثبات �ضحته من قبل المكلف اأو القيام بربط 
والحقائق  الظروف  �ضوء  في  الم�ضلحة  نظر  لوجهة  وفقًا  تقديري 

المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للم�ضلحة.
* عدم التقيد بال�ضكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر و�ضجالت 

المكلف وفقًا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.
* م�ضك الدفاتر وال�ضجالت بغير اللغة العربية في حالة اإخطار المكلف 
تقيده  الم�ضلحة وعدم  للعربية خالل مهلة تحددها  بترجمتها  كتابيًا 

بذلك.

صور وأشكال التهرب الضريبي: 
يفرق عادًة في التهرب ال�ضريبي بين:

* تهرب م�ضروع: ويعرف بتجنب ال�ضريبة اأو التمل�س ال�ضريبي.
*  تهرب غير م�ضروع: ويطلق عليه الغ�س المالي.

وعرف )ب�ضور( التهرب الم�ضروع باأنه: ا�ضتغالل المكلف لبع�س الثغرات 
النظامية بغية عدم تحقق ال�ضريبة عليه ب�ضورة �ضحيحة  وعدم االلتزام 

بدفعها.

 يعمد المتهرب لممارسة عمليات وهمية لخلق محاسبة 
لمشتريات دون فواتير أو فواتير دون شراء أو بيع.
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س��دده  م��ا  بين  ال��ف��رق  تعني   ال��م��س��ددة  غير  الضريبة   
المستحقة  والضريبة  النظامي  الموعد  ف��ي  المكلف 

السداد.

 غرامة الغش تفرض بواقع )25٪( على فرق الضريبة الناتجة 
عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير 

حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة.

والتجنب  والتخطيط  الم�ضروع  التهرب  بين  ما  العالقة  اإل��ى  هنا  وي�ضار 
ال�ضريبي باعتبارها م�ضطلحات قريبة جدًا من بع�ضها، حيث اأن تخطيط 
التهرب  اإلى  يوؤدي  النظامية  الثغرات  با�ضتغالل  لل�ضريبة  المكلف  وتجنب 

الم�ضروع .
وينوه الباحث باأن نظام �ضريبة الدخل بالمملكة يعتبر التجنب ال�ضريبي 
مخالفة يعاقب عليها النظام بموجب المادة )63( من نظام �ضريبة الدخل، 

وجاءت اإجراءات مكافحة التجنب ال�ضريبي كما يلي:
لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في:

*  عدم االأخذ باأي معاملة لي�س لها اأثر �ضريبي.
*  اإعادة تكييف المعامالت التي ال يعك�س �ضكلها جوهرها، وو�ضعها في 

�ضورتها الحقيقية.
* للم�ضلحة الحق في الربط ال�ضريبي على المكلف باالأ�ضلوب التقديري 
اإقراره في  اإذا لم يقدم  وفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف 
الموعد النظامي، اأو لم يحتفظ بح�ضابات ودفاتر و�ضجالت دقيقة، اأو 
لم يتقيد بال�ضكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره و�ضجالته.
المعامالت  في  والم�ضاريف  االإي��راد  توزيع  اإع��ادة  للم�ضلحة  يجوز   *
اأطراف تتبع نف�س الجهة لتعك�س  اأو  اأطراف مرتبطة،  التي تتم بين 
االإيراد الذي كان �ضيتحقق لو كانت االأطراف م�ضتقلة وغير مرتبطة.

* ال يجوز للمكلف ح�ضم خ�ضارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه 
وبين طرف مرتبط به، وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك يعلق 
ح�ضم الخ�ضارة اإلى اأن يتخل�س الطرف المرتبط من الممتلكات اإلى 

طرف اآخر غير مرتبط.
* اإذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقا�ضمه مع �ضخ�س اآخر يجوز 
للم�ضلحة تعديل الوعاء ال�ضريبي للمكلف ولل�ضخ�س االآخر منعًا الأي 

تخفي�س في ال�ضريبة الم�ضتحقة.
تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي:

اآخر  اإل��ى  �ضخ�س  من  مبا�ضر  غير  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  الدخل  تحويل   *
مرتبط به.

* تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود ب�ضكل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر من 
�ضخ�س اإلى �ضخ�س اآخر مرتبط به، ينتج عنه تحقيق ال�ضخ�س االآخر 
لدخل من هذه الممتلكات، اإذا كان ال�ضبب اأو اأحد االأ�ضباب للتحويل 
هو تخفي�س اإجمالي ال�ضريبة الم�ضتحقة على دخل ال�ضخ�س المحول 

اأو ال�ضخ�س المحول اإليه.
* يجوز للم�ضلحة اأن تاأخذ بالقيمة المقدمة من ال�ضخ�س المحول اإليه 

لتقرر اإذا كان المكلف ي�ضعى لتجزئة الدخل.
وي��ن��وه ال��ب��اح��ث ب���اأن ُم�����ض��ّم��ى م��و���ض��وع ال��ب��ح��ث ال��ح��ال��ي )دور م��راج��ع 
لم�ضلحة  المقدمة  المالية  بالبيانات  الثقة  تعزيز  في  الخارجي  الح�ضابات 
ال�ضعودية(،  العربية  بالمملكة  ال�ضريبي  التهرب  لتجنب  والدخل  الزكاة 
والمق�ضود به لي�س بالتجنب ال�ضريبي الم�ضروع،  كما انفردت به بع�س 
بكلمة  المق�ضود  ولكن  ال�ضريبية.  واالأنظمة   واالأبحاث  والكتب  المراجع 
)التجنب( اأي الحد اأو المنع، لعدم الوقوع في المخالفة، ولم يتم ا�ضتخدام 
م�ضلحة  اأم��ام  ظاهرة  يمثل  ال  ال�ضريبي  التهرب  الأن  وذلك  )الحد(،  كلمة 
الزكاة والدخل. حيث اأن ا�ضتخدام كلمة الحد لالإقالل من ال�ضئ، وت�ضتخدم 

كلمة التجنب، لعدم الوقوع وتوخي الحذر في ذلك.
�ضريحة  مخالفة  باأنه:  الم�ضروع  غير  ال�ضريبي  التهرب  )عناية(  عرف 
اأ�ضكاله  وتختلف  ال�ضريبي  الغ�س  اأحيانًا  عليه  ويطلق  ال�ضريبي  للنظام 
باختالف ال�ضريبة التي يراد التهرب منها وما اإذا كانت �ضريبة مبا�ضرة 
اأو غير مبا�ضرة، باختالف هدف التهرب وما اإذا كان تهربًا جزئيًا اأو كليًا.

وكما عرف )قا�ضم( التهرب غير الم�ضروع اأو الغ�س ال�ضريبي باأنه: مخالفة 
مبا�ضرة ومق�ضودة للنظام ال�ضريبي، وله اأ�ضكال كثيرة منها: اإغفال متعمد 
بمظهر  الظهور  ال�ضريبي،  للوعاء  متعمد  اإخفاء  ال�ضريبة،  عن  للت�ضريح 

المع�ضر وعدم القدرة على الدفع، واإبراز م�ضتندات وهمية للمحا�ضبة.
ويمكن تق�ضيم التهرب ال�ضريبي غير الم�ضروع اإلى اأربعة اأنواع:

 اإلخفاء المادي:
الغ�س،  هذا  اأ�ضكال  اأب��رز  هو  لل�ضريبة  الخا�ضع  لل�ضيء  المادي  االإخفاء 
لل�ضريبة، وعدم  ن�ضاط يخ�ضع  اأو  الذي يخفي م�ضدر دخل  التاجر  كمثل 

الت�ضريح عن ذلك.
 اإلخفاء المحاسبي:

دخله،  عن  المكلف  ت�ضريح  بموجب  تفر�س  ال�ضرائب  بع�س  الأن  نظرًا 
فاإنه يلجاأ في بع�س الحاالت لهذا النوع من الغ�س مخفيًا الق�ضم االأكبر من 

اأرباحه وغالبًا ما يكون للتاجر ح�ضابان:
ال�ضيء مو�ضوع  ال�ضريبية، ويحوي  ل��الإدارة  ير�ضله  * ح�ضاب خا�س 

ال�ضريبة.
* ح�ضاب تجاري يو�ضح حقيقة عملياته التجارية .
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 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�س اإلى اإخفاء واقعة فعلية وراء و�ضعية قانونية   
ظاهرة، كمثل الم�ضتثمر الفعلي للمن�ضاأة الذي ي�ضتتر وراء رجل ال وجود 
فعلي له، ويظهر وكاأنه الم�ضتثمر الفعلي للمن�ضاأة اأو كالم�ضاركة في االأرباح 
ب�ضورة    وهمية، واأخيرًا ال�ضعي لتحرير تبرع دون اأن يدفع الثمن اأبدًا 

الإمكانية خ�ضمه كم�ضروف .
 قرينة الغش:

مو�ضوع  ال�ضيء  اإخ��ف��اء  ك��ان  اإذا  عما  معرفة  ف��ي  الحالة  ه��ذه  وتتلخ�س 
ال�ضريبة تمَّ عن �ضوء نية اأو عن ح�ضن نية واالإدارة ال�ضريبية �ضترف�س هذا 
ال�ضلوك في كال الحالتين، فالمكلف الذي ن�ضي اأو اأغفل عن تقديم ت�ضريحه 

�ضيعاقب حتى ولو لم يكن قا�ضدًا ذلك.
   وكما اأن هناك اأنواع اأخرى للتهرب ال�ضريبي غير الم�ضروع في درا�ضة 

)بولخوخ( وهي:
1- التالعب المحاسبي:

 و يكون اإّما بت�ضخيم التكاليف اأو بتخفي�س االإيرادات اأو بهما معًا.
2- المستخدمين الوهميين:

يقوم  حيث  المحا�ضبية،  الك�ضوفات  اإل��ى  الطريقة  هذه  في  المكلف  يلجاأ   

بت�ضجيل اأجور ورواتب م�ضتخدمين وموظفين ال وجود لهم على الحقيقة 
في المن�ضاأة، غير اأنهم يحوزون على وثائق محا�ضبية واإدارية ر�ضمية تخلو 

من كل �ضك اأو ريبة.
 األعباء العامة غير المبررة:

ت�ضخيم  اإل��ى  ت��وؤدي  والتي  المن�ضاأة  بن�ضاط  لها  الأي��ة عالقة  وج��ود  ال  اأي   
التكاليف واالأعباء المراد خ�ضمها من الربح الخا�ضع لل�ضريبة مثل:

* المبالغة في تقديم المكافاآت للعاملين.
* قيام المن�ضاأة بترميمات على المباني ال�ضناعية والتجارية، والمبالغة 

في قيمتها.
* �ضراء م�ضتلزمات خا�ضة كاالأثاث الأغرا�س �ضخ�ضية وت�ضجل الأغرا�س 

المن�ضاأة.
* قيام �ضاحب المن�ضاأة اأو �ضركائه بت�ضجيل ح�ضاباتهم وا�ضتهالكاتهم 

ال�ضخ�ضية على ح�ضاب اأعباء المن�ضاأة.
* المبالغة في احت�ضاب تكاليف اال�ضتهالك لالأ�ضول الثابتة.

الغش عن طريق العمليات النظامية: 
مثل اأن يعمد المتهرب لممار�ضة عمليات وهمية لخلق محا�ضبة لم�ضتريات 
دون فواتير اأو فواتير دون �ضراء اأو بيع، واالأدهى واالأمر 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.

اأن ال تجد فيها  تتم ب�ضكل مكاتبات متنا�ضقة ومتكاملة فيما بينهم لدرجة 
مجااًل لل�ضك.

وقد حدد النظام ال�ضريبي في المملكة العربية ال�ضعودية حاالت التهرب 
ال�ضريبي غير الم�ضروع في المادة )77( من نظام �ضريبة الدخل، والطرق 
االحتيالية التي تجعل المكلف اأو مراجع الح�ضابات الخارجي )المحا�ضب 
وهذه  كلها،  اأو  بع�ضها  ا�ضتعمل  ما  اإذا  ال�ضريبة  من  متهربًا  القانوني( 

الحاالت على �ضبيل الح�ضر كاالآتي:
ال  حقيقية  غير  م�ضتندات  اأو  ح�ضابات  اأو  �ضجالت  اأو  دفاتر  تقديم   *

تعك�س الو�ضع ال�ضحيح للمكلف.
* تقديم االإقرار على اأ�ضا�س عدم وجود دفاتر اأو �ضجالت مع ت�ضمينه 

معلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�ضجالته.
* تقديم فواتير اأو وثائق مزورة اأو م�ضطنعة اأو تغيير فواتير ال�ضراء 
زيادة  اأو  االأرب��اح  تقليل  بق�ضد  الم�ضتندات  من  غيرها  اأو  البيع  اأو 

الخ�ضائر.
تخ�ضع  التي  الن�ضاط  اأن��واع  من  اأكثر  اأو  ن�ضاط  عن  االإف�ضاح  ع��دم   *

لل�ضريبة.
قيام  قبل  الم�ضتندات  اأو  ال�ضجالت  اأو  الدفاتر  اإخ��ف��اء  اأو  اإت���الف   *

الم�ضلحة بالفح�س.
عقوبات التهرب الضريبي:

ا�ضتنادًا اإلى مقت�ضى اأحكام الفقرة )ج( من المادة )57( والمادتين )76( 
المادة )55( والمواد  الدخل والفقرة )3( من  و )77( من نظام �ضريبة 
)67( و )68( و )69( من الالئحة التنفيذية للنظام يمكن ح�ضر الغرامات 

على ال�ضرائب المفرو�ضة على المكلفين على النحو االآتي:
1- غرامة عدم التسجيل في الموعد النظامي:

عندما يتاأخر المكلف في اإخطار م�ضلحة الزكاة والدخل في البدء بن�ضاطه 
تفر�س عليه الغرامة وفقًا للت�ضنيفات االآتية:

- ال�ضخ�س الطبيعي )1000( ريال
- ال�ضخ�س االعتباري )10000( ريال.

- كيانات اأخرى )5000( ريال.
2- الغرامة عن عدم تقديم اإلقرار في الموعد 

النظامي:
تفر�س غرامة عدم تقديم االإقرار في الحاالت االآتية:

- عدم تقديم االإقرار خالل )120( يومًا من تاريخ نهاية ال�ضنة المالية.
- عدم تقديم االإقرار طبقًا للنموذج المعتمد من الم�ضلحة حتى ولو قدم 

في الموعد النظامي.

في  قدم  لو  حتى  االإق��رار  بموجب  الم�ضتحقة  ال�ضريبة  ت�ضديد  عدم   -
الموعد النظامي ووفقًا للنموذج المعتمد من الم�ضلحة.

- عدم اإ�ضعار الم�ضلحة وتقديم االإقرار ال�ضريبي في حالة توقف عن 
مزاولة الن�ضاط وال�ضداد بموجبه عن الفترة ال�ضريبية الق�ضيرة التي 
تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة الن�ضاط وذلك خالل )60( يومًا من 

تاريخ التوقف.
- عدم تقديم اإقرار المعلومات الخا�س ب�ضركات االأ�ضخا�س خالل )60( 

يومًا من نهاية ال�ضنة ال�ضريبية.

3- في حالة عدم تقديم اإلقرار الضريبي في 
الموعد المحدد 

تح�ضل االأعلى من الغرامتين في البديلين التاليين:
 1- البديل االأول: تح�ضل غرامة )1%( من اإجمالي اإيرادات المكلف على 

اأال تتجاوز )20000( ع�ضرون األف ريال.
2- البديل الثاني: تح�ضل غرامة ح�ضب الن�ضب التالية:

* 5% من ال�ضريبة غير الم�ضددة اإذا لم يتجاوز التاأخير )30( يومًا 
من الموعد النظامي.

* 10% من ال�ضريبة غير الم�ضددة اإذا زاد التاأخير عن )30( يومًا 
ولم يتجاوز )90( يومًا من الموعد النظامي.

* 20% من ال�ضريبة غير الم�ضددة اإذا زاد التاأخير عن )90( يومًا 
ولم يتجاوز )365( يومًا من الموعد النظامي.

* 25% من ال�ضريبة غير الم�ضددة اإذا زاد التاأخير عن )365( يومًا 
من الموعد النظامي.

الموعد  في  المكلف  �ضدده  ما  بين  الفرق  الم�ضددة:  غير  ال�ضريبة  وتعني 
وت�ضمل  النظام  اأحكام  بموجب  ال�ضداد  الم�ضتحقة  وال�ضريبة  النظامي، 
التعديالت التي تجريها الم�ضلحة والتي اأ�ضبحت نهائية ح�ضبما هو وارد 
في الفقرة )2( من المادة )71( من الالئحة التنفيذية للنظام بما في ذلك 
الحاالت المعتر�س عليها حيث تحت�ضب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي 
لهذه  الم�ضلحة من جانبها  تعديل  يكون  ثم  االإق��رار وال�ضداد ومن  لتقديم 
البنود اإجراءًا كا�ضفًا لها بحيث ت�ضتحق غرامة التاأخير على فرق ال�ضريبة 
الم�ضتحقة نتيجة تعديل بع�س البنود بعد انق�ضاء المواعيد المحددة لتقديم 

وت�ضديد ال�ضريبة.
على  ت�ضاف  اأع��اله  البديلين  اح��د  في  ال���واردة  الغرامات  اإل��ى  باالإ�ضافة 
المكلف غرامة تاأخير )1%( من ال�ضريبة غير الم�ضددة عن كل )30( يوم 
تاأخير - وال تتوجب هذه الغرامة اإذا لم تكتمل مدة التاأخير )30( يومًا من 

تاريخ اال�ضتحقاق في الحاالت االآتية:
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* التاأخير في ت�ضديد ال�ضريبة الم�ضتحقة بموجب االإقرار.
* التاأخير في ت�ضديد ال�ضريبة الم�ضتحقة بموجب ربط الم�ضلحة.

بنهاية  المحددة  المعجلة في مواعيدها  الدفعات  ت�ضديد  في  التاأخير   *
ال�ضهر ال�ضاد�س والتا�ضع والثاني ع�ضر من ال�ضنة المالية للمكلف.

ا�ضتحقاقها  تاريخ  من  بتق�ضيطها  الموافقة  �ضدرت  التي  ال�ضرائب   *
الواردة في المادة )71( من النظام.

المحددة بع�ضرة  ا�ضتقطاعها  المطلوب  ال�ضريبة  التاأخير في ت�ضديد   *
)10( اأيام من ال�ضهر التالي الذي تم فيه الدفع للم�ضتفيد الواردة في 
المادة )68( من النظام، وتقع م�ضئولية �ضدادها على الجهة المكلفة 

باال�ضتقطاع.
* ال يمنع الربط على المكلف باالأ�ضلوب التقديري من فر�س غرامة عدم 

تقديم االإقرار وغرامة التاأخير متى توفرت مبررات فر�ضها.

غرامة غش وتهرب:
ال�ضريبة  ف��رق  على   )%25( بواقع  تفر�س  التي  هي  الغ�س  غرامة   *
الناتجة عن تقديم المكلف اأو محا�ضبه القانوني )مراجع الح�ضابات 
من  ال��ت��ه��رب  بق�ضد  الغ�س  اأو  حقيقية  غير  معلومات  ال��خ��ارج��ي( 

ال�ضريبة.
با�ضتقطاع  المكلف  على  اأع��اله  ال��واردة  الغ�س  وغرامة  اأحكام  تطبق   *
غير  معلومات  تقديمه  اأو  معلومات  اإخ��ف��ائ��ه  ح��ال��ة  ف��ي  ال�ضريبة 

�ضحيحة، وتقع م�ضوؤولية �ضدادها على الجهة المكلفة باال�ضتقطاع.

ويرى الباحث هنا باأن غرامة الغ�س والتهرب من نظام �ضريبة الدخل، تقع 
فقط على المكلف ال�ضريبي، ولي�س لها اأي م�ضا�س على مراجع الح�ضابات 

الخارجي )المحا�ضب القانوني(. 

)م��راج��ع  القانونيين  المحاسبين  مالحقة  ح��ق 
الحسابات الخارجي(:

بالمملكة  الدخل  المادة )78( من نظام �ضريبة  به  * ح�ضب ما تق�ضي 
الحق  للم�ضلحة  القانونيين  المحا�ضبين  نظام  مع  يتعار�س  ال  وبما 
في مالحقة اأي محا�ضب قانوني )مراجع ح�ضابات خارجي( ق�ضائيًا 
اأنه قدم اأو �ضهد على �ضحة بيانات غير �ضحيحة، وبما ي�ضكل  يثبت 
انتهاكًا للمبادئ المحا�ضبية المتعارف عليها بق�ضد م�ضاعدة المكلف 

على التهرب من كل اأو جزء من ال�ضريبة.
من   )6( والفقرة  النظام  من   )60( المادة  من  )ه���(  الفقرة  وق�ضت   *
المادة )57( من الالئحة التنفيذية للنظام اأنه بالن�ضبة للمكلف الذي 
الم�ضاريف )1( مليون  لل�ضريبة قبل ح�ضم  الخا�ضع  يتجاوز دخله 
بمزاولة  له  مرخ�س  قانوني  محا�ضب  ي�ضهد  اأن  يجب  �ضعودي  ريال 
المهنة بالمملكة ب�ضحة االإقرار وما ت�ضمنه من معلومات خ�ضو�ضًا 
اأن معلومات االإقرار م�ضتخرجة من دفاتر و�ضجالت المكلف ومطابقة 
اأُعد وفقًا لمعايير ومتطلبات واأحكام نظام �ضريبة  لها، واأن االإقرار 

الدخل في المملكة.
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قميص مقاوم للروائح والتجعد

االأميركية في ت�ضنيع  قمي�س  رجالي  برين�س«  اآند  �ضركة »وول  نجحت 
يمكن ارتداوؤه ل� 100 يوم دون اأن يتجّعَد اأو يلتقَط الروائح الكريهة  التي 
التي  ال�ضوف  األياف  من   �ضناعته  تمَّ  والقمي�س    ، العرق  ب�ضبب  تنبعث 
تتميُز بقوتها وعدم �ضهولة تمزيقها ، كما اأنَّ لديها مرونة ، فيمكن اأن يتمَّ 
ثنيها  الأكثر من  20 األف مرة  دون اأن يحدث  لها اأ�ضرار، ومقارنة بالقطن 

يمكن ثنيه الأكثر من  2300 مرة فقط
اأر�ضلته لعدد من الذين يقومون  باأعمال   اختبرت ال�ضركة القمي�س حيث 
اأنحاء العالم، وتبين  تتطلب  منهم بذل مجهوٍد بدني كبير، وفي مختلف 
ال�ضركة تعمل على   القيم�س ، وعلى  مدى 6 �ضهور ظلت  لها مدى نجاح 
في  وتبخيره  العرق  امت�ضا�س  على  ق��ادر  اأن��ه  وتاأكدت  القمي�س  تطوير 

الهواء ب�ضبب االأن�ضجة ال�ضوفية.

بالتعاون مع جامعة »كارنيجى« تو�ضلت �ضركة »اإنتل«  اإحدى اأكبر 
الكمبيوتر  المتخ�ض�ضة في رقائق ومعالجات  االأمريكية  ال�ضركات 
زخات  تجعل  اأمامية  بم�ضابيح  م��زودة  ذكية  �ضيارة  ت�ضنيع  اإل��ى 
في  �ضت�ضاعد  الخا�ضية  وه��ذه  ال�ضائقين،   اأم��ام  مرئية  غير  المطر 
اإنقاذ  حياة االآالف من الب�ضر  الذين  تحدث لهم حاالت وفاة على 

 مصابيح ذكية  تخفي األمطار 
عن عيون السائقين
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الطرق ال�ضريعة »والزلقة« ب�ضبب �ضقوط االأمطار خا�ضة في االأجواء والبلدان والموا�ضم  التي يكثر بها هطول االأمطار.
اأكد المهند�ضون الذين اأ�ضرفوا على �ضناعة ال�ضيارة الذكية، اأنَّ الم�ضابيح االأمامية لهذا النوع من ال�ضيارات 
تجعل االأمطار »غير مرئية« لل�ضائقين، فاأ�ضواء  الم�ضابيح ذات تقنية عالية ومبرمجة للك�ضف عن قطرات 
ت�ضتته  وعدم  ال�ضائق  تركيز  على  يحافظ  الذي  االأمر  االأمطار،  �ضقوط  لحظات  عند  لمعانها  واإطفاء  الماء 
التكنولوجيا الجديدة على كاميرا رقمية ت�ضتطيع تحديد موقع قطرات المطر.  القيادة، كما تعتمد  اأثناء 
وتعمل تقنية »الروؤية من خالل المطر« مثل جهاز �ضا�ضة العر�س بداًل من الم�ضباح التقليدي الموجود في 
ال�ضيارات الحالية ، فعند اإ�ضاءة �ضعاع على طريق مظلم اأثناء هطول االأمطار يت�ضتت انتباه  ال�ضائق ب�ضبب 

لمعان االأمطار على اأ�ضواء الم�ضابيح.             

طالبة سعودية 
تبتكرُ سريرًا مقاومًا للبكتريا  

الطالبة ال�ضعودية تهاني اإبراهيم ابتكرت �ضريرًا  اآليًا  متحركًا  لديه القدرة على منع نمو البكتيريا والفطريات على ج�ضد المري�س، وقد 
نجحت في الو�ضول لتلك النتائج المذهلة بف�ضل تركيبته الداخلية حيث يتكون من  “فرا�س” يختلف عن باقي االأ�ضرة االأخرى، حيث 

ي�ضمح بمرور الهواء من تحت ج�ضد المري�س مما ي�ضاعد على تهوية ج�ضد المري�س، كما يمتاُز ال�ضرير بقدرته على تعقيم المري�س، 
ولدى ال�ضرير خا�ضية اأخرى تنا�ضب المر�ضى الم�ضلمين فهو يقوم بتوجيه المري�س اتجاه القبلة تلقائيًا عند �ضماع االأذان ،حيث يتحرك 
باتجاه القبلة اأثناء �ضماع �ضوت االأذان، ويتحقق ذلك بكلِّ �ضهولٍة وي�ضر عن طريق ربط ال�ضرير من خالل “بو�ضلة” لتحديد اتجاه القبلة 

وبه منبه الأوقات ال�ضلوات. �ضاحبة االختراع تهاني اإبراهيم  اأطلقت على ابتكارها “�ضريري في خدمتي .«
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قريبًا �ضتطرح  �ضركة “نوكيا” كاميرا  تحتوي على 
16 عد�ضة �ضمن  هاتفها من طراز لوميا ، والكاميرا 
الجديدة ما زالت في مرحلة الت�ضنيع ، ومن  المتوقع 
الجديدة   والكاميرا  الجاري،  العام  بنهاية  طرحها 
الم�ضتخدم  ت�ضاعد  منف�ضلة  عد�ضة   16 ب���  م���زودة 
اأو  واح��دة  نقطة  على  بالتركيز  ال�ضور  التقاط  على 
اأكثر من نقطة ، وي�ضتطيع تحديد الجزء الذي يرغبه 
تلك  �ضتتيح  كما  ال�ضورة،  التقاط  بعد  اللقطة  من 
الكاميرا للم�ضور �ضهولة  ا�ضتبدال خلفية ال�ضورة 
باأي �ضورة اأخرى  يرغب بها ، وال�ضور  التي �ضيتمُّ  
يمكن   المعجزة   الكاميرا  ه��ذه  خ��الل  من  التقاطها 
اأو تغييرات اأو اإ�ضافات عليها على  اإجراء تعديالت 

اأي جهاز اآخر.

كاميرا مزودة بــ16 عدسة  

�ضركة  مع  بالتعاون  العربي«  للكفيف  »اأب��ل  موقع  اأعلن 
قارئ  ال�ضهير  التطبيق  دع��م  اإل��ى  تو�ضله  عن  »اإبليك�س« 
الخليجية،  العمالت  على  للتعرف  ريدر(   )موني  العمالت 
فتطبيق موني ريدر تم ت�ضميمه بهدف م�ضاعدة المكفوفين 
ت�ضويرها  خ��الل  م��ن  النقدية  االأوراق  قيمة  معرفة  على 
ليقراأها  العملة  على  »اآي فون«  المحمول  الهاتف  بكاميرا 
ثم يتعرف على قيمتها بعدها  يقوم بنطق القيمة �ضوتيًا، 
ومن ثم ي�ضبح لدى الكفيف القدرة على التعرف على العملة 
بكل ي�ضر و�ضهولة، ويعمل التطبيق على اأجهزة »اآي فون« 
وما    »4.0 اإي  اأو  »اآي  بنظام  العاملة  تت�س«  ب��ود  و»اآي 
فوقها . ومن العمالت التي ي�ضتطيع التطبيق التعرف عليها 
واالإماراتية.  والكويتية  والبحرينية  ال�ضعودية  العمالت 
وهناك جهود من اأجل اإ�ضافة عمالت عربية حتى ي�ضتفيد 

منها الكفيف العربي حتى ت�ضل اإلى 21 عملة.

تطبيق يقرأ العمالت الخليجية  

                           للـ »مكفوفين«



61 العدد )36( - رجب 1434هـنشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

شاشة هاتف ورقية
ك�ضف فريق بحث كندى عن  �ضا�ضة رقيقة للهاتف المحمول يمكنها االنطواء  عند و�ضول المكالمات الهاتفية،  ال�ضا�ضة تحتوى على اأ�ضالك ذاكرة 
ذكية، وتتكون من �ضريحة دقيقة للغاية من البال�ضتيك ، وعندما يرد للهاتف ات�ضال تقوم ال�ضا�ضة باالنطواء  ب�ضكٍل ظاهٍر وملمو�ٍس ، البال�ضتيكية قامت 
بابتكارها  ال�ضركة البريطانية Plastic Logic  ويرى المتخ�ض�ضون اأنَّ ال�ضا�ضةَّ تعدُّ ثورة في عالم الهواتف الذكية. ومن المرجح اأن يتمَّ طرحها 

في االأ�ضواق خالل 5 �ضنوات على االأقل حيث اإنها 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 Interpre-
tation 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. 



Quarterly Periodical by Department of Zakat & Income TaxAL Z AKAH
ALDAKHAL

W

Window

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 

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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Based 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. 

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 

Key Features of the Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters
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The 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.

The Kingdom
signed the Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters

Editorial



مبنا�سبة الذكرى الثامنة للبيعة

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

زكاتك اال�صتثمار الباقي

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 يحفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



هـ
14

3
4 

ب
رج

 - 
)3

6(
د 

عد
 ال

ل -
دخ

وال
ة 

كا
لز

ة ا
ح

صل
 م

ن
 ع

در
ص

ة ت
وي

سن
ع 

رب
ة 

شر
ن

AL Z AKAH
ALDAKHAL

W
Quarterly Periodical by Department

of Zakat & Income Tax

36th Issue- RAJAB  1434H.

Q
ua

rt
er

ly
 P

er
io

di
ca

l b
y 

D
ep

ar
tm

en
t o

f Z
ak

at
 &

 In
co

m
e 

Ta
x 

- 3
6t

h  I
ss

ue
- R

A
JA

B 
  1

43
4H

.
AL

 Z A
KA

H
AL

DA
KH

AL
W

العدد السادس والثالثون  - رجب 1434هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

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. signed the Convention on

Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 




