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اتفاقية مع البريد الممتاز لصالح المكلفين
ت�ؤمن م�صلحة الزكاة والدخل ب�ضرورة ت�سهيل �إج ��راءات ح�صول المكلفين على �شهادات الزكاة كي
ي�ستطيعون مزاولة �أعمالهم وعدم تعطلها من �أجل ا�ستمرار عجل االقت�صاد الوطني ونمائه .ولذلك تقوم
الم�صلحة با�ستخدام كل ما من �ش�أنه �أن يي�سر على المكلفين بالزكاة وال�ضريبة  .ومن هنا وقعت الم�صلحة
مع م�ؤ�س�سة البريد الممتاز اتفاقية تعاون يتولى بموجبها البريد الممتاز ت�سليم �شهادات الزكاة �إلى المكلفين
في مقار �أعمالهم حتى ال ي�ضطرون �إلى الح�ضور �أو �إر�سال من يح�ضر للم�صلحة ال�ستالمها .وال �شك �أن في
ذلك توفير ًا لوقت وجهد المكلفين.
وهذه الخطوة ما هي �إال ا�ستمرار لخطوات �سابقة قامت بها الم�صلحة للتي�سير على المكلفين ،كاال�ستفادة
من البوابة االليكترونية لت�سجيل المكلفين الجدد وتقديم الإق��رارات واال�ستفادة من نظام �سداد ال�ستالم
وتح�صيل ايرادات الزكاة ال�شرعية وال�ضرائب والغرامات من المكلفين وغيرها من الخدمات الأخرى .
و�ستقوم م�صلحة الزكاة والدخل بحملة �إعالمية لتوعية المكلفين بالخدمة البريدية الجديدة كي ي�ستفيد
الجميع منها .كما �ست�سعد الم�صلحة بالتوا�صل مع المكلفين لمعرفة مدى ر�ضاهم عن هذه الخدمات،
واال�ستفادة من مالحظاتهم من �أجل تالفي �أية عقبات تقف �أمامهم �أو �صعوبات يواجهونها في تعاملهم مع
الم�صلحة.
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ملف العدد

اليوم الوطني..
ذكرى ملحمة التوحيد
ومبعث الفخر والزهو
ب��دأت مسيرة التوحيد في الخامس من شهر شوال
عام 1319هـ.
ت�أتي ذكرى اليوم الوطني كل عام لتجدد العهد بالحب والوفاء
والإخ�ل�ا���ص ل�ه��ذا ال��وط��ن العظيم ال ��ذي ي�شبه الجبل الأ� �ش��م،
فالمملكة هي الداعم وال�سند لكثير من دول العالم �سواء بالدعم
المادي والمعنوي .وقوتها االقت�صادية �ساهمت ب�شك ٍل كبي ٍر في
ا�ستقرار االقت�صاد الإقليمي والدولي وكان هذا ب�شهادة كبرى
الم�ؤ�س�سات المالية العالمية.
تطل علينا ك��ل ع��ام ذك��رى توحيد المملكة وال�ت��ي يتبارى فيها
ك� ُّل ال�سعوديين وال�سعوديات �شباب ًا وكهو ًال و�صغار ًا لإظهار
م�شاعرهم والتعبير عن حبهم لوطنهم الغالي .وط��ن ال يدانيه
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وطن .فم�آثره ومناقبه ي�صعب ح�صرها .ومن �أ�سماها �أنه قبلة
العالم اال�سالمي ومهبط الوحي ومنبع ر�سالة الإ�سالم .فقد �أ�ضاء
نور الإ�سالم منه وانتقل �إلى كافة �أرج��اء الكرة الأر�ضية ليملأ
الدنيا بالعدل والت�سامح والم�ساواة والعلم و�سائر القيم الرفيعة.
تحتفل المملكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني �سنوي ًا
تخليد ًا وتمجيد ًا لذكرى توحيد المملكة التي توحدت على
يد الملك الم�ؤ�س�س جاللة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن
�آل �سعود  -رحمه اهلل .-فقد �شهد عام 1351ه �ـ 1932 /م
ح��دث عظيم ومهيب وه��و ميالد المملكة العربية ال�سعودية

أك��ب��ر ت��وس��ع��ة ل��ب��ي��ت اهلل ال���ح���رام وال��م��س��ج��د ال���ن���ب���وي ..توسعة  المطاف
تستوعب  150ألف طائف في الساعة وأنشأت مهابط للطائرات إلخالء المرضى
من داخل الحرم المكي.
بعد ملحمة بطولية قادها الملك عبد العزيز على مدى اثنين
وثالثين عام ًا من الن�ضال والجهاد توجت في النهاية بميالد
مملكة الإن�سانية.
بد�أت م�سيرة التوحيد في الخام�س من �شهر �شوال عام 1319هـ
الموافق  15يناير 1902م وانتهت ب�صدور مر�سوم ملكي في 17
جمادى الأولى عام 1351هـ بتوحيد المملكة تحت ا�سم المملكة
العربية ال�سعودية ،وقد اختار الملك عبدالعزيز يوم الخمي�س
الموافق  21جمادى الأولى من نف�س العام الموافق � 23سبتمبر
1932م يوم ًا لإعالن قيام المملكة.
عا�شت المملكة ع�ه��ود ًا من الإن �ج��ازات المتوا�صلة والمتوالية
و�سجالت مجدها تكاد ال ت�ستوعب ما حققته وما تخطط لتحقيقه
في الم�ستقبل القريب والبعيد.
أزهى العصور

تعي�ش المملكة �أزهى ع�صورها في عهد خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل – بف�ضل اهلل ثم
بف�ضل تحقق عدد من الإنجازات التاريخية والتي ت َّم تحقيقها على
كافة الأ�صعدة �سواء كانت االقت�صادية واالجتماعية والتعليمية
وال�صحية وك��اف��ة ن��واح��ي ال�ح�ي��اة الأخ� ��رى .وع�ل��ى الم�ستوى
الداخلي والخارجي حيث حظيت المملكة بح�ضور قوي وت�أثير
غير م�ح��دود على كافة الأط ��راف الدولية وك��ان لها م�شاركات

ووق�ف��ات م�شهودة وفاعلة في كثير من الأح��داث التي ع�صفت
بكثي ٍر من الدول.
مشاريع اقتصادية استثنائية

ي��زخ��ر عهد الملك عبد اهلل ب��الإن �ج��ازات غير الم�سبوقة .ففي
االقت�صاد هناك عالمات وم�شاريع اقت�صادية ا�ستثنائية .وفي
طليعتها المدن االقت�صادية �إحدى ال�صروح الكبرى والتي من
�ش�أنها المحافظة على ق��وة ور��س��وخ االقت�صاد .وه��ذه المدن
االقت�صادية ل��م تتكد�س ف��ي مناطق بعينها ب��ل �شملت مناطق
مختلفة ومتنوعة على طول وعر�ض البالد ومن هذه المدن :مدينة
الملك عبداهلل االقت�صادية في رابغ،مدينة الأمير عبدالعزيز بن
م�ساعد االقت�صادية في حائل ،مدينة جازان االقت�صادية ،مدينة
المعرفة االقت�صادية بالمدينة المنورة ،مركز الملك عبداهلل المالي
بمدينة الريا�ض.
ح�صل االقت�صاد ال�سعودي على عدة �شهادات عالمية منها ت�صنيف
البنك الدولي القت�صاد المملكة في المرتبة ( )22عالمي ًا من بين
( )185دول��ة .وفي المرتبة الأول��ى خليجي ًا في م�ؤ�شر �سهولة
ممار�سة �أن�شطة الأع�م��ال لعام 2013م .بالإ�ضافة �إل��ى �إع�لان
م�ؤ�س�سة فيت�ش العالمية للت�صنيف االئتماني للمملكة وتغييرها
للنظرة الم�ستقبلية للت�صنيف ال�سيادي من م�ستقر �إلى �إيجابي
عند درجة عالية (.)AA-
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ملف العدد

أص��در الملك المؤسس مرسوم ملكي في  17جمادى
األولى عام 1351هـ بتوحيد المملكة تحت اسم المملكة
العربية السعودية.
وفي العام الما�ضي �صنفها �صندوق النقد الدولي عام 2012م
في المرتبة الثامنة عالمي ًا �ضمن قائمة الدول الع�شر الأكثر نمو ًا
اقت�صادي ًا في العالم.
انطالقة تعليمية وجامعات عالمية

كان هناك انطالقة كبرى في التعليم العالي ،فقد ت�ضاعفت
الجامعات بالمملكة من ثمان جامعات �إل��ى ثالثين جامعة،
بالإ�ضافة �إلى افتتاح عدد كبير من الكليات والمعاهد التقنية
وال�صحية وكليات تعليم البنات ،وافتتاح جامعة الملك عبداهلل
للعلوم والتقنية ،وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن �إحدى
مفاخر هذا الوطن والتي ي�صل �إجمالي م�ساحتها �إلى ثمانية
ماليين متر مربع .وم�ساحات البناء المنفذة تبلغ �أكثر من
 3ماليين متر مربع ،وتكلفة المدينة تزيد عن ع�شرين مليار
ريال ويمكنها �أن ت�ستوعب حوالي �ستين �ألف طالبة .والمدينة
م�صنفه ك�أكبر م�شروع على م�ستوى العالم من حيث الحجم
والمكونات وه��ذا ما �أك��د عليه معالي وزي��ر المالية الدكتور
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

�إبرهيم بن عبدالعزيز الع�ساف.
والمدينة تحتوي على  15كلية في مختلف التخ�ص�صات النظرية
والعلمية ،منها خم�س كليات طبية ،ومركز للأبحاث ،ومركز
لتنمية ال�م�ه��ارات ال�سريرية وال��ذي يع ّد الأك�ب��ر م��ن نوعه على
م�ستوى العالم ،عالوة على مكتبة تت�سع لخم�سة ماليين كتاب،
و�أرب �ع��ة �آالف طالبة ،وم��رك��ز للم�ؤتمرات يت�سع لأرب�ع��ة �آالف
�شخ�ص ،وجامع �سعة �أربعة �آالف م�ص ٍّل ،ومنطقة �سكنية مك َّونة
من  1400فيال ،و�سكن للطالبات يت�سع لأكثر من � 12ألف طالبة
�إ�ضافة �إلى مدينة ريا�ضية يمكنها �أن تخدم �أكثر من ثالثة �آالف
�شخ�ص.
ال لتهميش المرأة

�أول��ى خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
�آل �سعود المر�أة اهتمام ًا خا�ص ًا ومنحها مزيد من الم�شاركات من
خالل اتخاذه – �أيده اهلل – لقرارات تاريخية بال�سماح لها لت�صبح
ع�ضو ًا في مجل�س ال�شورى والتر�شح لالنتخابات البلدية .و�أكد

تعيين عضوات في مجلس الشورى أتاح للمرأة  الفرصة
للمشاركة في صنع  القرار ولم يكن تعيينًا  شكليا بل
كان  مشاركة فاعله.
على دور المر�أة خالل العديد من خطبه ومن مقوالته – حفظه
اهلل – (يعلم الجميع �أنَّ للمر�أة الم�سلمة في تاريخنا الإ�سالمي،
مواقف ال يمكن تهمي�شها ،منها �صواب الر�أي ،والم�شورة ،منذ
عهد النبوة ،دليل ذلك م�شورة �أم الم�ؤمنين �أم �سلمة يوم الحديبية،
وال�شواهد كثيرة م��رور ًا بعهد ال�صحابة ،والتابعين� ،إلى يومنا
هذا.ولأننا نرف�ض تهمي�ش دور المر�أة في المجتمع ال�سعودي،
في كل مجال عمل ،وفق ال�ضوابط ال�شرعية ،وبعد الت�شاور مع
كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ،و�آخرين من خارجها،
والذين ا�ستح�سنوا هذا التوجه ،و�أيدوه ).
ق��رار تعيين ثالثين �سعودية كع�ضوات ف��ي مجل�س ال�شورى
لم يكن م�ستغرب ًا وك��ان من القرارات التي القت �إعجاب ًا كبير ًا
محلي ًا ودولي ًا ،فتعيين ع�ضوات في مجل�س ال�شورى �أتاح للمر�أة
الفر�صة للم�شاركة في �صنع القرار ،ولم يكن تعيين ًا �شكلي ًا بل
م�شاركة فاعلة في جميع الجل�سات مع االن�ضمام للجان فقد
�شاركن في �سبع لجان واحتللن من�صب نائب رئي�س اللجنة في
ثالث لجان مهمة.

دعم ذوي الدخل المحدود

وتلم�س ًا لحاجات المواطنين ولتح�سين �أو�ضاعهم ق��ام خادم
الحرمين ال�شريفين ب�إ�صدار مجموعة من الأوامر والتوجيهات
الملكية �أبانت بك ِّل و�ضوح حر�صه على م�صلحة المواطن ،و�أن
تلبية وتوفير متطلباته ت�أتي في �أولويات اهتماماته.
وم��ن �أج ��ل تحقيق االك �ت �ف��اء لم�ستحقي ال���ض�م��ان االجتماعي
ومحدودي الدخل كان هناك حزمة من القرارات منها �إن�شاء بنك
خادم الحرمين ال�شريفين للطعام والك�ساء في �شهر محرم لعام
1433ه�ـ لي�صبح لبنة �أ�سا�سية في تطوير الخدمات االجتماعية
والإن�سانية للفئات الم�ستحقة للرعاية والم�ساعدة .وب��د�أ البنك
في �صرف الم�ساعدات المالية والعينية لما يزيد عن ع�شرة �آالف
�أ��س��رة فقيرة ف��ي مدينة ال��ري��ا���ض .والبنك حري�ص على توفير
و�إي�صال الطعام للأ�سر الفقيرة بطريقة �صحية و�آمنة.
ولإدخ��ال ال�سرور على قلوب ذوي الدخل المحدود �أم��ر خادم
الحرمين ال�شريفين ب�صرف م�ساعدة في رم�ضان لدعم الأ�سر
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خ��ادم الحرمين الشريفين :نرفض تهميش دور المرأة
في المجتمع السعودي.
المحتاجة ل�شراء م�ستلزماتها الطارئة في �شهر رم�ضان وعيد
الفطر المبارك بد�أت في عام 1431هـ وبلغت مليار ومئة وت�سعة
ع�شر مليون وخم�سة �آالف ري��ال ،وت � َّم �صرفها لجميع الأ�سر
التي ي�شملها نظام ال�ضمان االجتماعي ،وكان �آخرها هذا العام
�إ�صداره �أمر ًا عاج ًال ب�صرف م�ساعدة مقدارها مليار و�أربعمائة
واثنان مليون ومائتان وت�سعة وع�شرون �ألف ًا وخم�سمائة ريال
للأ�سر الم�شمولة بنظام ال�ضمان االجتماعي.
ولتفعيل البرامج الم�ساندة ف��ي ال�ضمان االجتماعي ودعمها
ت َّم تخ�صي�ص مبلغ ثالثة مليارات وخم�س مئة مليون ريال لهذا
الغر�ض عام  1434هــ ،وتو�سيع الخدمات المقدمة من الرعاية
والتنمية االجتماعية وتطويرها من خالل عدة برامج بر�صد مليار
ومئتي مليون ريال لهذا الغر�ض .وزي��ادة مخ�ص�صات الإعانات
التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بن�سبة ( )%50لت�صبح
�سنوي ًا �أربع مئة وخم�سين مليون ريال �سنوي ًا .ودعم الجمعيات
التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال �سنوي ًا� ،إ�ضافة �إلى �إقامة ودعم

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

عدد من الم�شروعات والبرامج الأخرى.
االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة

كان لذوي االحتياجات الخا�صة وقفات كثيرة من الملك عبد اهلل
من �أجل دعمهم فقد �أمر بزيادة مقدار الإعانة المالية المخ�ص�صة
لجميع فئات المعوقين الم�سجلين على قوائم وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية بن�سبه  % 100لتحقيق متطلباتهم و�سد احتياجاتهم
المرتبطة ب�إعاقاتهم.
توفير المسكن

الم�سكن من الم�شكالت التي يعاني منها بع�ض الأ�شخا�ص وهي
م�شكلة م��ؤرق��ة ل��ذا ك��ان ق��رار خ��ادم الحرمين ال�شريفين دعم
ميزانية الهيئة العامة للإ�سكان بمبلغ مقداره خم�سة ع�شر �ألف
مليون ريال.
و�صدر �أم��ره الكريم باعتماد بناء خم�س مئة �ألف وحدة �سكنية
في مناطق المملكة ،وتخ�صي�ص مبلغ �إجمالي لذلك قدره مئتان

اختار الملك عبد العزيز يوم الخميس الموافق  21جمادى
األولى  1351هـ يومًا إلعالن قيام المملكة.
وخم�سون مليار ري ��ال ,و��ص��در �أم ��ره الكريم ب��دع��م ر�أ� ��س مال
�صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقر�ض ال�سكني
من �صندوق التنمية العقارية من ث�لاث مئة �أل��ف ري��ال لي�صبح
خم�س مئة �ألف ريال.
ودع��م � -أي��ده اهلل  -ر�أ���س م��ال �صندوق التنمية العقارية بمبلغ
�إ�ضافي قدره �أربعون �ألف مليون ريال .و�أعفى جميع المتوفين
من �أق�ساط قرو�ض �صندوق التنمية العقارية للأغرا�ض ال�سكنية
الخا�صة الم�ستحقة عليهم دون �أي��ة � �ش��روط ،و �إع �ف��اء جميع
المقتر�ضين من �صندوق التنمية العقارية للأغرا�ض ال�سكنية
الخا�صة من ق�سطين لمدة عامين.
القضاء على البطالة

للم�ساهمة في الق�ضاء على م�شكلة البطالة دعم حفظه اهلل البنك
ال�سعودي للت�سليف واالدخار لتمكينه من تلبية طلبات القرو�ض
االجتماعية ،وتمويل ورع��اي��ة المن�ش�آت ال�صغيرة والنا�شئة،
و�أ��ص�ح��اب ال�ح��رف والمهن م��ن المواطنين ل�ي��زاول��وا �أعمالهم

ب�أنف�سهم ولح�سابهم وتنفيذ ب��رام��ج للتوفير واالدخ ��ار ل��ذوي
الدخل المنخف�ض ،وت َّم زيادة ر�أ�س مال البنك ال�سعودي للت�سليف
واالدخ� ��ار بمبلغ وق ��دره ع���ش��رون �أل ��ف م�ل�ي��ون ري ��ال .و�أع�ف��ى
جميع المتوفين من �أق�ساط قرو�ض البنك ال�سعودي للت�سليف
واالدخ ��ار الخا�صة ب��الأغ��را���ض االجتماعية دون �أي��ة �شروط.
ووجه خادم الحرمين ال�شريفين باعتماد �صرف ُمخ�ص�ص مالي
ّ
ً
قدره (�ألفا ريال) �شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام
والخا�ص وهو ما يعرف ببرنامج (حافز).
مزايا للموظفين

�شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غالء المعي�شة ومقداره
(� )%15ضمن الراتب الأ�سا�سي للمواطنين .واعتماد الحد الأدنى
ل��روات��ب فئات العاملين في ال��دول��ة بثالثة �آالف ري��ال �شهري ًا.
وزيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكاف�أة
نهاية الخدمة� .إ�ضافة �إل��ى �أم��ره الكريم بتثبيت كل المواطنين
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أصدر خادم الحرمين الشريفين حزمة من القرارات لتحقيق
االك��ت��ف��اء لمستحقي ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وم��ح��دودي
الدخل.
والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقا�ضون رواتبهم
من ميزانية ال��دول��ة وممن يعملون في الأج�ه��زة الحكومية
ويتقا�ضون رواتبهم من خ��ارج الميزانية العامة .و�صرف
مكاف�أة �شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وع�سكريين.
كما �أمر � -أيده اهلل  -برفع الوظائف الع�سكرية المعتمدة في
ميزانية ال�سنة المالية الحالية التي ي�شغلها م�ستحقو الترقية
من ال�ضباط والأفراد في جميع القطاعات الع�سكرية والأمنية
�إلى الرتبة التالية.
دعم األندية الرياضة

�إيمان ًا من خادم الحرمين ال�شريفين  -حفظه اهلل  -ب�أهمية دور
الأندية الريا�ضية في �إح��داث نه�ضة �شبابية �أم��ر بتقديم دعم
لجميع الأندية الأدبية بالمملكة بمبلغ مقداره ع�شرة ماليين ريال
لك ِّل ناد من �أندية الدوري الممتاز ،وخم�سة ماليين ريال لك ِّل ناد
من �أندية الدرجة الأولى ،ومليونا ريال لبقية الأندية الريا�ضية
الم�سجلة ر�سمي ًا.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

مكافحة الفساد

ا�ست�شعار ًا من خ��ادم الحرمين ال�شريفين من �أهمية حماية
ال�م��ال ال�ع��ام ومحاربة الف�ساد �صدر �أم��ره ب�إن�شاء «الهيئة
الوطنية لمكافحة الف�ساد» وجعلها مرتبطة به مبا�شرة من
�أجل الق�ضاء على كافة �أ�شكال و�صور الف�ساد داخل المجتمع.
العناية ببيوت اهلل والحرمين

�شهد عهد خادم الحرمين ال�شريفين تنفيذ �أكبر تو�سعة لبيت
اهلل الحرام وم�سجد ر�سول اهلل في التاريخ ،تو�سعة المطاف
بالم�سجد الحرام �ست�ستوعب (� 150ألف طائف في ال�ساعة)،
كما �أنَّ هناك تجهيزات من �أج��ل ت�سهيل الطواف وال�سعي
لكبار ال�سن وذوي االحتياجات الخا�صة .وتت�ضمن التو�سعة
�إن�شاء �شبكة طرق حديثة مخ�ص�صة لمركبات النقل ومهابط
للطائرات لعمليات �إخالء المر�ضى ونقلهم �إلى الم�ست�شفيات
خا�صة في مو�سمي الحج والعمرة.
ومن الم�شروعات التي ت َّم تنفيذها لخدمة الحجاج م�شروع

لتخفيف حدة البطالة أمر الملك عبد اهلل بصرف ُمخصص
مالي شهري قدره ألفا ريال شهريًا للباحثين عن العمل
في القطاعين العام والخاص.
ق�ط��ار الحرمين ال�سريع؛ وال ��ذي حقق ع ��دد ًا م��ن ال�م��زاي��ا،
منها :تخفيف ال�ضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة
والمدينة المنورة ومحافظة جدة ،وتحقيق الراحة والأم��ان
وال�سرعة ،وتقليل التلوث الناتج عن عوادم ال�سيارات.
وم�شروع قطار الحرمين ينق�سم �إلى� :إن�شاء خطوط حديدية
مكهربة بين مكة المكرمة مرور ًا بمدينة جدة والمدينة المنورة
بطول يزيد  450كلم مجهزة ب�أنظمة �إ� �ش��ارات وات�صاالت
حديثة ،وتوفير قطارات �سريعة ب�أحدث التقنيات ،و�إن�شاء
خم�س محطات رك��اب ف��ي ك��ل م��ن و�سط ج��دة وم�ط��ار الملك
عبدالعزيز بجدة ،ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة
الملك عبداهلل االقت�صادية في رابغ.
وك��ان م�شروع تطوير ج�سر ال�ج�م��رات ومنطقة الجمرات
للحفاظ على �أمن و�سالمة الحجاج بم�شعر منى والذي بلغت
تكلفتة نحو �أربعة مليارات ري��ال .ويتكون ج�سر الجمرات
الجديد من �أربعة �أدوار �إ�ضافة �إلى الدور الأر�ضي وال�سفلي

تحت م�ستوى الأر���ض وي�شغل حجم ج�سر الجمرات حوالي
كيلو متر واحد وبلغت الطاقة اال�ستيعابية لرمي الجمرات في
كل م�ستويات الج�سر حوالي  5ماليين حاج في اليوم الواحد.
نهضة صناعية

�شهد القطاع ال�صناعي رعاية من خادم الحرمين ال�شريفين
حيث �أ�س�س م�شروعات عمالقة لم�ضاعفة حجم اال�ستثمارات
في المدينتين ال�صناعيتين الجبيل وينبع حتى بلغت 676
مليار ري ��ال .وب�ل��غ ع��دد المجمعات ال�صناعية فيهما اثني
و�أربعون مجمع ًا �صناعي ًا ف�ض ًال عن �أكثر من  400م�صنع ما
بين �صناعات متو�سطة وخفيفة وزاد حجم الإنتاج لأكثر من
 106ماليين طن �سنوي ًا ،ومن المتوقع �أن ترتفع اال�ستثمارات
والمجمعات ال�صناعية.
ومن الم�شروعات ال�صناعية الأخرى �إن�شاء مدينتين �صناعيتين
�إحداهما في ر�أ�س الزور والثانية في رابغ .
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أخبار

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين
معالي وزير المالية يترأس وفد المملكة في قمة العشرين
بسان بطرسبرغ الروسية
ت��ر�أ���س نيابة ع��ن خ��ادم الحرمين
ال �� �ش��ري �ف �ي��ن ال �م �ل��ك ع� �ب ��داهلل ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود معالي وزير
المالية الدكتور �إب��راه�ي��م ب��ن عبد
ال�ع��زي��ز الع�ساف وف��د ال�سعودية
ال �م �� �ش��ارك ف ��ي ق �م��ة ق � ��ادة دول
م �ج �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ف ��ي ق�صر
ق�سطنطين ف��ي � �ض��واح��ي مدينة
بطر�سبورج الرو�سية.
وق��د � �ش��ارك �ضمن وف��د المملكة
م �ع��ال��ي م �ح��اف��ظ م��ؤ��س���س��ة النقد
العربي ال�سعودي الدكتور فهد بن
عبداهلل المبارك ،ووكيل وزارة المالية لل�ش�ؤون المالية الدولية الدكتور �سليمان بن محمد التركي ،و�أمين عام �صندوق اال�ستثمارات العامة عبد الرحمن بن محمد
المف�ضي وعدد ًا من الم�س�ؤولين في وزارة المالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ا�ستعر�ضت القمة على مدى يومين عدد ًا من الق�ضايا وم�ستجدات االقت�صاد العالمي والنمو القوي والمتوازن والم�ستدام ،وتعزيز البنية المالية الدولية والنظام
المالي العالمي ،وتعزيز الحوكمة المالية العالمية وتقوية الم�صادر المالية العالمية.والبيئة والأمن الغذائي العالمي ودور التجارة بو�صفها م�صدر ًا لإيجاد
الوظائف .وبحث مبادرة تح�سين القواعد المنظمة لل�سوق العالمية للم�شتقات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات وغيرها والتي يبلغ حجمها  630تريليون
دوالر لتفادي حدوث ا�ضطرابات مالية محتملة.
وعلى طاولة االجتماع ت َّم بحث ما يطلق عليه «الم�صرفية الموازية» �أو ما تُعرف بـ«�شادو بانكينغ .»shadow bankingوالم�صرفية الموازية قانونية ولكن
لها قوانين خا�صة .والم�ؤ�س�سات التي تقع تحت مظلة الـ”�شادو بانكنغ” تعرف بم�ؤ�س�سات تقوم بن�شاطات الم�صارف ،لكنها لي�ست بنوك ًا .وعلى ر�أ�س هذه
القائمة تقف البنوك اال�ستثمارية ومنها «ليمان براذرز» الذي انهار عقب الأزمة المالية في  2008وت�شمل القائمة �أي�ض ًا �صناديق التحوط .ومن �أبرزها �صندوق
التحوط التابع لبنك جي بي مورغان و�صندوق بالك روك والذي يعار�ض ت�سمية «�شادو بانكنغ» ويرف�ض اعتباره م�س�ؤو ًال عن الأزمة المالية .وم�ؤ�س�سات
الم�صرفية الموازية تز ّود الأ�سواق العالمية بال�سيولة عن طريق اقترا�ض �أموال ق�صيرة الأجل واال�ستثمار ب�أ�صول طويلة الأجل ،كالأوراق المالية المختلفة
وال�سيما القرو�ض العقارية وال�سندات ال�سيادية ،حيث ُيرهن الأ�صل التابع لهذه الأوراق ل�صالح الم�ؤ�س�سة المالية .ثم تجمع الأ�صول وتُعاد في ورقة مالية
جديدة تُباع مجدد ًا .الم�صرفية الموازية ال تتمتع بحماية البنك المركزي ،وال ت�ستطيع الح�صول على القرو�ض العاجلة التي تمنح للبنوك المتعثرة ،وال
ت�ستطيع قبول الودائع التقليدية من الزبائن ،وبالتالي ال تخ�ضع لقانون ت�أمين الودائع!
مجموعة الع�شرين �أدركت خطر الم�صرفية الموازية على النظام المالي العالمي والذي ال يزال �ضعيف ًا بعد التعافي من الأزمة المالية العالمية.
على هام�ش القمة التقى الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين ر�ؤ�ساء وفود البلدان الأع�ضاء في مجموعة «بريك�س»والتي ت�ضم البرازيل والهند وال�صين وجنوب
�أفريقيا .و�أكد الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين عقب اللقاء �أنَّ مجموعة بريك�س لالقت�صادات النا�شئة �ستدفع  100مليار دوالر لت�أ�سي�س �صندوق ي�سعى لتحقيق
اال�ستقرار في �أ�سواق ال�صرف التي ت�أثرت �سلب ًا بقرار تقلي�ص التحفيز النقدي الأميركي ،و�ست�سهم ال�صين �صاحبة �أكبر احتياطيات �أجنبية في العالم بن�صيب
الأ�سد في ال�صندوق .لكن المبلغ �سيكون �أقل بكثير من  240مليار دوالر والأمر �سي�ستغرق بع�ض الوقت قبل بدء تفعيل ال�صندوق.
ي�شار �إلى �أنَّ مجموعة الع�شرين ت�ضم �أكبر  20اقت�صاد ًا في العالم ويمثلون �أكثر من  %90من الناتج االقت�صادي في العالم .ال�سعودية ح�صلت على مقعد في
هذه المجموعة لقوة اقت�صادها.
والمجموعة ت�ضم ال�صين وفرن�سا و�ألمانيا و�أندوني�سيا والهند و�إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمك�سيك ورو�سيا وجنوب �أفريقيا وتركيا وبريطانيا
والواليات المتحدة الأمريكية والأرجنتين و�أ�ستراليا والبرازيل وكندا والمملكة العربية ال�سعودية واالتحاد الأوروبي.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

سويسرا األولى للعام الخامس على التوالي

المنتدى االقتصادي العالمي يصنف السعودية الثالث عربي ًا
والعشرون عالمي ًا
لم�ساعدة ال ��دول على تحديد العقبات ال�ت��ي تعتر�ض ن�م��وه��ا االقت�صادي
الم�ستدام �أ�صدر المنتدى االقت�صادي العالمي ال�سنوي  2014/2013قائمة
ب�أكثر اقت�صادات العالم تناف�سية و�صنفت المملكة العربية ال�سعودية بالمركز
الع�شرين عالمي ًا بعد �أن كانت بالمركز الثامن ع�شر ،لكن ترتيب المملكة جاء
بالمركز الثالث عربي ًا و�سبقتها قطر على م�ستوى الدول العربية .احتلت قطر
المرتبة الأولى بينما كان ترتيب قطر عالميا في المرتبة الثالثة ع�شرة وحلت
الإم��ارات العربية المتحدة بالمركز الثاني على الم�ستوى العربي ،و�شغلت
المركز التا�سع ع�شر عالمي ًا.
ووفق ًا المنتدى االقت�صادي العالمي احتفظت �سوي�سرا بالمركز الأول في قائمة
�أكثر اقت�صادات العالم تناف�سية للعام الخام�س على التوالي .وجاءت �سنغافورة
بالمركز الثاني وفنلندا كان من ن�صيبها المركز الثالث في القائمة وتلتهما
�ألمانيا بالمركز الرابع والواليات المتحدة بالمركز الخام�س.
القائمة �ضمت  148دولة ،وكانت مفاج�أة التقرير هي دول �إندوني�سيا فقد قفزت
�إلى مركز متقدم جد ًا وهو المرتبة الثانية ع�شر في حين كانت بالمركز الثامن
والثالثين .وتحققت لها هذه القفزة بف�ضل زيادة �إنفاقها على البنية الأ�سا�سية
وتح�سين كفاءة الحكومة وتراجع عجز الميزانية واال�ستثمار ال�ضخم في قطاع
التكنولوجيا.
اي��ران كانت من ال��دول التي �سجلت تراجع ًا كبير ًا حيث ت�أخرت �ستة ع�شر
مركز ًا لتحل في المركز الثاني والثمانون.ويعود ال�سبب لما ت�شهده من نق�ص
التمويل الناتج عن العقوبات الدولية التي تم فر�ضها على ايران ب�سبب ف�شل
المفاو�ضات النووية عالوة على اال�ضطراب ال�سيا�سي الذي ت�شهده.
وانتقا َال من �آ�سيا �إل��ى �أمريكا الالتينية كانت ت�شيلي هي الأكثر تميز ًا وكان
من ن�صيبها المركز الرابع والثالثون .وم��ن �أمريكا �إل��ى �أفريقيا نقف عند
موري�شيو�س المتربعة على المركز خم�سة واربعون والتي تفوقت على الدول
المجاورة لها وعلى جنوب �إفريقيا التي كانت من �أف�ضل اقت�صاديات دول
جنوب ال�صحراء الإفريقية.
المنتدى االقت�صادي العالمي قام ب�إ�صدار الت�صنيف بناء على عدد من الم�ؤ�شرات
بلغت  110م�ؤ�شر ومن �أبرزها (حجم ال�سوق،البنية التحتية  ،ال�صحة والتعليم
االبتدائي ،االقت�صاد الكلي ،التدريب ،فاعلية ال�سوق ،التعليم العالي ،جاهزية
التقنية ،تطور الأ�سواق المالية ،االبتكار ،تقدم ال�شركات).
وكان الهدف من ا�صدار التقرير و�ضع اال�ستراتيجيات للحد من الفقر وتقييم
قدرتها على توفير م�ستويات عالية من الرفاهية لمواطنيها.

ترتيب الدول
بين اكثر اقتصادات العالم تنافسية
الدولة

تقرير
2013/2014م

تقرير
2012/2013م

�سوي�سرا
�سنغافورة
فينلندا
المانيا
الواليات المتحدة
ال�سويد
هونج كونج
هوالندا
اليابان
المملكة المتحدة
النرويج
تايوان
قطر
كندا
الدانيمارك
النم�سا
بلجيكا
نيوزيالندا
الإمارات
ال�سعودية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
6
7
4
9
6
10
8
15
13
11
14
12
16
17
23
24
18
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العواجي:
نتوقع أن تبلغ إيرادات المصلحة  27مليار ريال في 2013
بزيادة قدرها  % 10عن إيرادات 2012

نائب المدير العام للخدمات الم�ساندة في م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �صالح العواجي ب�أنَّه يتوقع �أن تبلغ �إيرادات الم�صلحة للعام
�صرح ُ
2013م  27مليار ريال وبن�سبة نمو ت�صل �إلى  10في المائة عن عام  ،2012وحققت الم�صلحة �إيرادات مالية بلغت  18.5مليار ريال حتى
نهاية يوليو 2013م الما�ضي.
و�أو�ضح العواجي � َّأن جميع �إيرادات الم�صلحة من الزكاة يت ُّم �إيداعها ب�شكل �أ�سبوعي في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي في ح�ساب خا�ص
بال�ضمان االجتماعي ،وال تحتفظ الم�صلحة ب�أي مبالغ مالية لديها ،وال ت�ستثمرها  .وتذهب جميع �إيرادات ال�ضرائب �إلى ح�ساب الخزينة العامة
للدولة ،ويتمحو ُر دور الم�صلحة في الجباية والتح�صيل ،وتوجيه مبالغ الإيرادات �إلى م�ستحقيها .ومن�سوبو الم�صلحة يتقا�ضون رواتبهم من
وزارة المالية ،دون الم�سا�س ب�إيرادات الزكاة الم�ستح�صلة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
ونفى العواجي �أن يكونَ هناك تهرب من قبل التجار في دفع زكاة �أموالهم حيث قال« :ال يوجد �شيء ا�سمه تهرب ،ل َّأن الزكا َة هي الركن الثالث
من �أركان الإ�سالم الخم�سة ،وال يمكن �أن يتهرب منها م�سلم ،ونلتم�س العذر لمن يت�أخرون ب�سبب ظروف معينة» ،الفت ًا �إلى � َّأن لديهم نظام ًا
خا�ص ًا لت�سهيل تق�سيط المبالغ الم�ستحقة على الم�ؤ�س�سات وال�شركات المتعثرة في ال�سداد.
ولتطوير البنية التحتية لل�ضرائب العامة في المملكة وقعت م�صلحة الزكاة والدخل م�ؤخر ًا اتفاقية تعاون مع �شركة �أوراكل وقام بتوقيع
االتفاقية �صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة وعبد الرحمن الذهيبان من �شركة �أوراكل.
و�أكد العواجي � َّأن مذكرة التفاهم الموقعة مع �أوراكل مجانية وال يترتب عليها �أي تكلفة مادية على الم�صلحة.
وعن الفرق بين الر�سوم وال�ضرائب �أو�ضح العواجي � َّأن الر�سوم تدفع على الخدمات العامة ،وال�ضرائب على ن�سب الأرباح والإيرادات ،وكل
ما يدخل فيها من خدمات مالية  ،و�ضريبة الدخل مفرو�ضة على غير ال�سعوديين من ال�شركات والم�ؤ�س�سات المقيمة ،و�ضريبة اال�ستقطاع هي
على الجهات غير المقيمة ،مثل تلك التي تقدم اال�ست�شارات والت�صاميم وتبقى في المملكة لفترات ق�صيرة �أقل من �ستة �أ�شهر� ..أما ال�شركات
المختلطة ما بين �شريك �سعودي وم�ستثمر �أجنبي ف�إن ال�شريك الأجنبي يتحمل ال�ضريبة فيما يتحمل ال�شريك ال�سعودي من جانبه الزكاة عن
ح�صته.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المصلحة توقع اتفاقية مع البريد الممتاز
لتسليم الشهادات لعناوين المكلفين

عقدت م�صلحة الزكاة والدخل مع م�ؤ�س�سة البريد ال�سعودي اتفاقية تعاون م�شترك يتولى بموجبها البريد الممتاز ت�سليم �شهادات الزكاة
للمكلفين مبا�شرة ت�سهيال على المكلفين وتوفيرا لوقتهم وتر�سيخا لمبد�أ خدمتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية.
�أو�ضح نائب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل للعمليات الم�ساندة �صالح بن علي العواجي �أن االتفاقية ت�أتي لإي�صال �سندات الزكاة للمكلفين
وت�سهيل وتي�سير الإجراءات والتطوير المتوا�صل للم�صلحة وهي خطوة ت�أتي �ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات عن طريق
موقع الم�صلحة في البوابة الإلكترونية والمرتبطة بنظام �سداد .
و�أكد العواجي �أن المكلف بالزكاة لي�س بحاجة �إلى زيارة الم�صلحة �إلى في �أ�ضيق الحدود و�أن التطبيق �سيبد�أ في الإدارة العامة لم�صلحة
الزكاة والدخل وفرع الريا�ض خالل �أ�سابيع قليلة قادمة و�سيتم تعميم االتفاقية على جميع الفروع في المملكة حتى ي�ستفيد منها كافة المتعاملين
مع الم�صلحة وفي كافة المناطق.
توجهات
من جانبه �أو�ضح مدير عام البريد حمد البكر � ّأن االتفاقية مع الم�صلحة وغيرها من الجهات الحكومية والقطاع الخا�ص ،ت�أتي �ضمن ُّ
الحكومة الإلكترونية التي ال يمكن تطبيقها �إال بوجود بريد ف ّعال وقادر على تو�صيل الم�ستندات والوثائق في �شبكة �إلكترونية متطورة،
باال�ضافة �إلى ت�سهيل الح�صول على عناوين المتعاملين مع الجهات الحكومية ،من خالل العنوان الوطني للأفراد والمن�ش�آت .م�ضيف ًا � ّأن البريد
الممتاز خطى خطوات متقدمة لت�سهيل الإجراءات للمتعاملين مع الجهات الحكومية والخا�صة ،مختتم ًا �أن البريد حري�ص على تقديم الخدمة
بجودة عالية وبما ي�سهل على المراجعين من المواطنين والمقيمين للكثير من الوقت والجهد.
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حصلت على درع تكريمي
معرض الزكاة والدخل يجذب زوار معرض اإلمتياز التجاري األول بالطائف

�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل في فعاليات معر�ض االمتياز التجاري الأول والذي نظمته الغرفة التجارية ال�صناعية بمحافظة الطائف بفندق
االنتركونتننتال خالل الفترة من � 22-20شوال 1434هـ  .ومثل الم�صلحة في فعاليات معر�ض االمتياز التجاري ( الفرن�شايز ) �سعادة الأ�ستاذ
نايف الفا�ضلي مدير عام فرع م�صلحة الزكاة والدخل بمحافظة الطائف .وقد قام �سعادته بالتعاون مع ق�سم العالقات العامة بالإجابة على
ا�ستف�سارات �ضيوف المعر�ض الم�شاركين بالإ�ضافة الى ا�ستف�سارات زوار المعر�ض .
توجت الم�شاركة بح�صول جناح الم�صلحة في ختام معر�ض الفرن�شايز على درع تكريمي من الجهة المنظمة ك�أحد الأجنحة المتميزة بالمعر�ض
وقد ا�ستلم الدرع التكريمي اال�ستاذ عبداهلل بن محمد العتيبي م�شرف العالقات العامة بفرع الطائف .
ي�شار �إلى �أنه بد�أ العمل بنظام االمتياز التجاري (الفرن�شايز) عام 1850م من قبل �شركات القطاع الخا�ص في الواليات المتحدة الأمريكية
و�أ�صبح هذا النظام فعا ًال في نقل المعرفة الفنية والم�شاريع الإنتاجية من الدول المتقدمة �إلى الدول الأخرى و�إعطاء الكثير من الم�ؤ�س�سات
وال�شركات فر�صة االنت�شار عالمي ًا.

مجلس الوزراء يوافقُ على اتفاقيتين لتجنب
االزدواج الضريبي مع المكسيك وألبانيا
مجل�س الوزراء على تفوي�ض معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف � -أو من ينيبه  -بالتوقيع على م�شروعي
وافق
ُ
اتفاقيتين بين ك ٍّل من حكومة المملكة العربية ال�سعودية وحكومة المك�سيك لتجنب االزدواج ال�ضريبي ،ولمنع التهرب ال�ضريبي
في �ش�أن ال�ضرائب على الدخل ،بالإ�ضافة �إلى اتفاقية مع حكومة �ألبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ولمنع التهرب ال�ضريبي
في �ش�أن ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س المال ،وم�شروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما ،في �ضوء ال�صيغ المرفقة
بالقرارين ،ومن ثم رفع الن�سخ النهائية الموقعة لك ٍّل منهما ال�ستكمال الإجراءات النظامية.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المصلحة توقع اتفاقية لتطوير حلول منظومة
البنية التحتية مع شركة أوراكل السعودية
وقعت م�صلحة الزكاة والدخل و�شركة
�أوراك� � ��ل ال �� �س �ع��ودي��ة ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون
ي��وم الأح ��د ال�م��واف��ق 1434/9/20ه � �ـ
الموافق  2013/7/28م بمقر االدارة
العامة بمدينة الريا�ض في �إطار التعاون
والتن�سيق لتطوير برمجيات وتقديم
حلول منظومة البنية التحتية لل�ضرائب
العامة في المملكة العربية ال�سعودية.
وق��ع االت�ف��اق�ي��ة ب��الإن��اب��ة ع��ن م��دي��ر ع��ام
الم�صلحة ،نائب المدير العام للعمليات
الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح العواجي ومثل
�شركة �أوراك��ل ال�سعودية نائب الرئي�س
ل�ل���ش��رق الأو�� �س ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا الأ� �س �ت��اذ
عبدالرحمن الذهيبان.
وث� �م ��ن ���س� �ع ��ادة ن ��ائ ��ب ال� �م ��دي ��ر ال �ع��ام
للعمليات الم�سانده جهود الإدارة العامة
لتقنية ال�م�ع�ل��وم��ات ف��ي الم�ساهمة في
ن�ق��ل وت��وط �ي��ن ال�م�ع��رف��ة ون���ش��ر ال��وع��ي
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن م� �ب ��ادرات ال���ش��رك��ات
والم�ؤ�س�سات في ذلك و�ضرورة تو�سيع
دائرة التعاون بين الإدارة العامة لتقنية
المعلومات وال�شركات في مجال تقنية
المعلومات وغيرها من المجاالت التي
ت�صب في تحقيق �أهداف الم�صلحة.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أو�� �ض ��ح م��دي��ر ع���ام تقنية
ال �م �ع �ل��وم��ات ف��ي ال�م���ص�ل�ح��ة الأ� �س �ت��اذ
�إب��راه �ي��م ال �ح �ن��اك��ي �إن� ��ه ب �م��وج��ب ه��ذه
االتفاقية �سيتم ت�شكيل فريق مكون من
قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات
و�شركة �أوراك��ل والتي من جانبها قامت
بالفعل بت�شكيل فريق مكون من مدير القطاع الحكومي للتقنية الأ�ستاذ فهد الذهيبان ورئي�س فريق المبيعات لوزارة المالية مهند الكل�ش و�سيتم
من خالل هذا التعاون �إطالق عدد من البرامج والم�شاريع الم�شتركة لمدة ثالث �سنوات والتي تهدف �إلى رفع م�ستوى الخدمات الإلكترونية
ب�شكل عام وتطبيقات وحلول الأعمال المقدمة من �شركة �أوراكل ب�شكل خا�ص ،وذلك من خالل تفعيل الخدمات المقدمة من الم�صلحة لت�ضمن
تلك الخدمات والحلول والتطبيقات وتكاملها لخدمة المملكة بالإ�ضافة �إلى �إعداد البحوث والدرا�سات الالزمة في مجال �أمن المعلومات ب�شكل
عام وفي مجال البنية التحتية لل�ضرائب العامة ب�شكل خا�ص ون�شر وزيادة الوعي في �أو�ساط المجتمع.

19

العدد ( - )37شوال 1434هـ

أخبار

إطالق نظام االتصاالت اإلدارية بفرع المصلحة بالطائف
د�شن فرع م�صلحة الزكاة والدخل بمدينة الطائف نظام االت�صاالت الإدارية والمالية بح�ضور فريق عمل من الإدارة العامة
برئا�سة الأ�ستاذ حمد بن محمد النفجان من �إدارة تطوير النظم الذي �أ�شرف على تدريب الموظفين في ق�سم االت�صاالت الإدارية
وبقية موظفي الفرع المخت�صين بالنظام .وذلك لت�سهيل العمل لدى الفرع واال�ستفادة الق�صوى من نظام االت�صاالت الإدارية
والمالية ،وبما يحتويه من جوانب تقنية تنعك�س على �إجراءات العمل ؛ مما ي�سهل على المراجع متابعة معامالته .كما ق ّدم مدير
عام فرع الطائف الأ�ستاذ نايف بن حامد الفا�ضلي �شكره لمدير عام الم�صلحة للعمل على ت�سهيل الإجراءات على المراجعين
من خالل ا�ستخدام نظام االت�صاالت الإدارية والمالية.

تدشين خدمة اإلشعار باإلجازات
حر�ص ًا من الم�صلحة على تقديم ما يخد ُم من�سوبيها وي�ساع ُد على تح�سين الأداء في الأنظمة الإدارية والمالية قامت الإدارة العامة ممثل ًة في �إدارة
تقنية المعلومات ،وبالتعاون مع �إدارة ال�ش�ؤون المالية والإداري��ة بتد�شين خدمة �إ�شعار ت�سجيل الإجازات ب�أنواعها ،والتي تن�ض ُّم �إلى �سل�سلة
خدمات الإ�شعار الأخرى المقدمة من �إدارة تطوير النظم على الأنظمة الإدارية والمالية :خدمة الإ�شعار بالراتب ،خدمة الإ�شعار بالتعاميم الوظيفية.
تعمل خدمة الإ�شعار �آلي ًا عند ت�سجيل بيانات الإجازة بالنظام (نظام �ش�ؤون الموظفين) ب�إر�سال ر�سالة جوال مخت�صرة للموظف الم�سجل م�سبق ًا
في خدمات الإ�شعار ب�أنه :ت َّم ت�سجيل �إجازة من نوع .....لمدة ( ).....وبتاريخ 1434/...../.....هـ ،ولمزي ٍد من التفا�صيل يرجى االطالع على
البريد الإلكتروني الر�سمي ،كما تعمل الخدمة في نف�س الوقت �آلي ًا على �إر�سال ر�سالة بريد �إلكترونية على البريد الر�سمي الخا�ص بالموظف
بتفا�صيل بيانات الإجازة المدخلة في الملف الوظيفي للموظف ،كما تفيد هذه الخدمة المقدمة للموظف في عدة �أمور منها :اطالع الموظف وب�شك ٍل
�سه ٍل و�آلي ما ت َّم على طلب الإجازة المقدم و�إنه ت َّم اعتماد وت�سجيل الإجازة  -ب�أنواعها  -في النظام دون المتابعة الروتينية المعتادة .التحقق
من �صحة بيانات الإجازات الم�سجلة في النظام على الملف الوظيفي للموظف .تالفي م�شكالت الح�سم والتي تنتج عن الخط�أ في �إدخال بيانات
طلبات الإجازات وذلك بم�شاركة الموظف نف�سه ب�إ�شعاره بتفا�صيل البيانات المدخلة عن طريق النظام على ملفه الوظيفي .تفعيل البريد الإلكتروني
الر�سمي للموظف واكت�ساب مهارات التعامل بالحا�سب الآلي .وبلغ عدد الموظفين الراغبين في اال�ستفادة من خدمات الإ�شعار قرابة  800موظف
من الإدارة العامة وبقية الفروع خالل الثالثة �أ�شهر الما�ضية ،والعدد في تزايد م�ستمر،وهو ما يد ُّل على الوعي الوظيفي لدى موظفي الم�صلحة
للم�شاركة في تح�سين الأداء في الأنظمة الإدارية والمالية واال�ستخدامات التقنية بما فيها تفعيل البريد الإلكتروني الر�سمي الخا�ص لك ِّل موظف
واكت�ساب مهارات التعامل بالحا�سب الآلي.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

للوقوف على الجاهزية
العواجي يزورُ كل من فرع الرياض الجديد وفرع جدة

قام �سعاد ُة نائب مدير عام الم�صلحة للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي بجولة تفقديه لفرع الريا�ض بمقره الجديد ورافقه
في الجولة كل من �سعادة مدير عام ال�شئون الإداري��ة والمالية الأ�ستاذ عبد اهلل بن �شبنان ال�شهراني ورئي�س ق�سم المتابعة الأ�ستاذ محمد
العبداهلل ومدير �إدارة الخدمات الأ�ستاذ عبد العزيز الزيدان.
تجول �سعادته في مقر الفرع الجديد لمعرفة مدى جاهزية الفرع ال�ستقبال المراجعين وتلم�س احتياجات الفرع من تجهيزات وا�ستعدادات
لتقديم �أف�ضل الخدمات للمكلفين .وا�ستقبل �سعادة النائب ومرافقيه �سعادة الأ�ستاذ �صالح بن �إبراهيم ال�صريخ مدير عام فرع الريا�ض
ومديري الإدارات بالفرع.
وللوقوف على ا�ستعدادات وجاهزية فرع جدة قام �سعادة نائب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل للعمليات الم�ساندة بزيارة تفقدية لفرع
الم�صلحة في جدة للت�أكد من توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للمراجعين.
وخالل الزيارة قام العواجي باالجتماع بالم�سئولين بالفرع بمكتب �سعادة مدير عام الفرع الأ�ستاذ �أحمد بن عبيد الطائفي وبح�ضور كل من
مديري الإدارات ،وت َّم مناق�شة احتياجات الفرع من تجهيزات وا�ستعدادات لتقديم �أف�ضل الخدمات للمكلفين.
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المصلحة عايدت منسوبيها بعيد الفطر

بح�ضور نائب مدير عام الم�صلحة �سعادة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي نظمت الإدارة العامة لم�صلحة الزكاة والدخل بالريا�ض حفل
المعايدة لمن�سوبيها يوم الثالثاء الموافق 1434/10/6ه�ـ وبح�ضور نواب ومديري �إداراة الم�صلحة وجمع كبير من الموظفين وو�سط
�أجواء احتفالية تبادل الح�ضور التهاني بمنا�سبة عيد الفطر المبارك.
الحفل جاء في �إطار المعايدة بمنا�سبة عيد الفطر المبارك لتقوية �أوا�صر الأخوة ،وتعميق روح الألفة بين من�سوبي الم�صلحة ،وقد ت َّم التقاط
�صور تذكارية بهذه المنا�سبة العزيزة والغالية على قلوب الأمة الإ�سالمية.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

استمرت ثالثة أسابيع
فرع الدمام يطلق ورش عمل متخصصة لنقل الخبرات للموظفين الجدد

انطلقت يوم الأحد 1434/10/25هـ الور�ش المتخ�ص�صة في مجاالت عمل م�صلحة الزكاة والدخل الرئي�سة بقاعة التدريب بفرع
الم�صلحة بمدينة الدمام بالمنطقة ال�شرقية وا�ستمرت لمدة ثالثة �أ�سابيع.
رحب مدير عام فرع الم�صلحة بالمنطقة ال�شرقية الأ�ستاذ �صالح بن حماد الحماد بالم�شاركين في الور�ش وتمنى لهم اال�ستفادة
مما تقدمة لهم من معلومات ونقل خبرت للم�ساهمة في تطوير العمل و�إثراء معلومات الموظفين الجدد واال�ستفادة من الموظفين
ال�سابقين في اكت�ساب المهارات الفنية.
رك��زت مو�ضوعات الور�ش المتخ�ص�صة على عدد من المو�ضوعات الهامة والحيوية والتي ال غنى عن التعرف عليها ومن تلك
المو�ضوعات :خدمات المكلفين  ،النظام ال�ضريبي وجباية الزكاة  ،تحديد الوعاء الزكوي وال�ضريبي ،الفح�ص ،التح�صيل ،معالجة
االعترا�ض واال�ستئناف ،و�أحكام االتفاقيات الدولية).
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لمن بلغ الستين وأقل
رفع إعانة مسني الرعاية االجتماعية من  60إلى  200ريال

تبد�أ وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية في الثالث والع�شرين
من محرم القادم تطبيق الالئحة الجديدة لدور الرعاية
االجتماعية والتي �أكدت على رفع الإعانة ال�شهرية للنزيل
من  60ريا ًال �إلى 200ريال �شهري ًا .مع الرفع للوزير في
حالة تطلب الأم��ر توفير التمويل ال�لازم  .مع تطبيق
��ش��روط الإي ��واء ب ��أن يكون النزيل �سعودي الجن�سية
وبلغ ال�ستين من العمر فما فوق و�أعجزته ال�شيخوخة
عن العمل �أو القيام ب�ش�ؤون نف�سه.ويجوز لمن هو دون
ال�ستين �إذا ثبتت حاجته اجتماعيا لخدمات الدار.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال�ل�ائ� �ح ��ة �أن ع �ل��ى وزي � ��ر ال� ��� �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة �إ�� �ص ��دار ال �ق��واع��د وال� �ق ��رارات ال�لازم��ة
ل�ضمان تطبيق الالئحة خالل  90يوما من � 23شوال
الجاري   .و�ست�شرع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية في
الثالث والع�شرين من محرم القادم في تطبيق الالئحة
الجديدة على دور الرعاية االجتماعية على من تجاوز
ال�ستين من العمر والتي �أق��ره��ا مجل�س ال ��وزراء في
الرابع ع�شر من رم�ضان الما�ضي.
و�أ�شارت الالئحة �إلى �أهمية قيام دور الرعاية بت�شجيع
الأه ��ل والأق � ��ارب على تحقيق ال�ت��وا��ص��ل م��ع النزيل
و�إجراء البحوث التتبعية.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

مقال

ليس شرط ًا أن تعمل ما تحب!
أحمد أباالخيل
اإلدارة القانونية

ثمة مقولة يرددها بع�ض النا�س حتى باتت كالم�سلمة التي ال تقبل الجدل ،وهي( :حب ما تعمل حتى
تعمل ما تحب) .ولو ت�أملنا هذه المقولة لوجدناها تطرح ثالث فر�ضيات فيها نظر !الأولى فر�ضية
�أن الإن�سان ي�ستطيع �أن يحب �أي �شيء لو �أراد �أو كيف نف�سه على حبه ،وهذا يت�ضح من الجزء الأول
من المقولة وهي :حب ما تعمل.الفر�ضية الثانية ،هي �أن هذا الحب لي�س حقيقي ًا بدليل �أنه �سينتهي
في اللحظة التي يجد فيها الإن�سان العمل الذي يحبه ! وهذا ظاهر في جزئية :حتى تعمل ما تحب.
الفر�ضية الثالثة �أن الإن�سان يعرف بال�ضبط ما يحب عمله وما يكره.
ولتناول هذه الفر�ضيات بالمناق�شة ال�سريعة .بالن�سبة للفر�ضية الأولى ،هل الإن�سان ي�ستطيع �أن
يتحكم برغباته وعواطفه ،وبالتالي ي�ستطيع �أن يحب هذا العمل �أو ذاك متى �شاء؟ ولماذا يلزم منه
�أن يحب عمله �أ�ص ًال؟! فهل النجاح في العمل مرتبط بحب العمل؟ �أم �أن معايير النجاح والإبداع غير
متعلقة بالعواطف ،و�أنها متعلقة بالكفاية والدراية واالن�ضباط والإخال�ص وما �إلى ذلك .فقد يحب
�شخ�ص عم ًال لكنه غير من�ضبط فيه �أو غير كفوء للقيام به.فقد يحب مث ًال كرة القدم لكنه ال يجيد
لعبها� ،أو يحب الأكل لكن ال يجيد الطبخ وهكذا .بينماقد نجد �شخ�ص ًا ال يحب الن�سخ لكنه بارع في
�إدخال البيانات وكتابة الخطابات !.
بالن�سبة للفر�ضية الثانية وهي �أن الإن�سان حتى لو �أحب عم ًال �أو كيف نف�سه على حبه ف�إنه �سيظل
عم ًال م�ؤقت ًا حتى يجد العمل الذي يحب ،وهذا قد يدفع الإن�سان �إلى التخاذل في �إنجاز عمله لأنه
م�ؤقت ولأنه غير محبوب بالفطرة وهكذا تكون المقولة قد �أدخلتالموظف �أو العامل في تناق�ض !.
بالن�سبة للفر�ضية الثالثة وهي �أن الإن�سان يعرف ما يحب ،هل هي فر�ضية �صحيحة؟ الجواب ال كما
�أعتقد .لأن الإن�سان قد ال يعرف ماذا يحب �أن يعمل بال�ضبط .فقد ثبت بالدرا�سة �أن كثير ًا من النا�س
ال يدرون بال�ضبط ماذا يحبون فع ًال �أن يعملوا .و�أن الم�س�ألة وما فيها هي عمل كريم يدر دخ ًال مجزي ًا
! .وقد كتب غير واحد من كتاب �سير العظماء �أنهم برعوا في �أعمال لم تكن من �صميم هواياتهم
ورغباتهم ،و�إنما برعوا لأ�سباب �أخرى لي�س هنا مت�سع لمناق�شتها.
ولذلك �أرى �أن حب العمل �أمر جيد لكنه لي�س الزم ًا للنجاح ! فمث ًال �شخ�ص يحب عم ًال معين ًا لكنه يعمل
في بيئة منفرة� ،أو و�سط زمالء �سيئون �أو تحت �إدارة مت�سلطة� ،أو يفتقر �إلى الكفاية وما �إلى ذلك من
معايير هامة للنجاح في العمل واال�ستمرار فيه.
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ستصل إلى 6.4تريليون دوالر عام2020م

تجارة المنتجات

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المستهلك :الدول اإلسالمية..
وروادها :غير مسلمين

البرازيل من أكبر الدول الموردة للحوم
ال��ح��م��راء ال��ح�لال ل���دول مجلس التعاون
الخليجي بنسبة  ٪ 54بينما الهند تورد
نحو .٪ 11
توقعت تقارير دولية �أن يتزايد نمو تجارة المنتجات الحالل في العالم بن�سبة
تزيد على � %4,8سنوي ًا وهذه الزيادة تدفعها لي�صل حجمها �إلى  6,4تريليون
دوالر خالل عام 2020م  .وتلك الأرق��ام ت�شير �أن هناك مجال رحب لدخول
الكثير من ر�ؤو���س الأم��وال لال�ستثمار بها .ويقدر الخبراء �أن حجم الفر�ص
اال�ستثمارية ي�صل �إلي ما يقارب من  2,9تريليون دوالر خالل �أقل من الأعوام
الع�شرة القادمة.
ك�شفت اح�صاءات الغرفة الإ�سالمية ال�سعودية �أن �أكبر الدول الموردة للحوم
الحمراء الحالل لدول مجل�س التعاون الخليجي هي دول غير �إ�سالمية ومن
هذه الدول البرازيل ،حيث ت�صل ن�سبة �إجمالي ما تورده لدول الخليج �إلى %54
بينما الهند تورد نحو � %11أما �أ�ستراليا فن�سبتها  %9ونيوزلندا ن�سبتها .%4
و�أو�ضحت االح�صاءات �أن �أكبر الدول الموردة للدواجن الحالل لدول مجل�س
التعاون الخليجي هي دول غير �إ�سالمية � ً
أي�ضا وفي مقدمة تلك الدول البرازيل
وت�صل ن�سبتها �إلى ما يقارب  %69من الدواجن لدول الخليج في حين تورد
دول االتحاد الأوربي ن�سبة � %27أما الواليات المتحدة الأمريكية فت�صل ن�سبة
ما ت�صدر . %4
ي�شهد �سوق المنتجات الحالل نموا ملحوظا حيث �أن واح��د من كل ثالثة
�أ�شخا�ص في العالم ينتمي للدين الإ�سالمي ،وفي عام  2025من المتوقع
�أن ي�صل تعداد الم�سلمين �إلى ثالثة مليار م�سلم في كل �أنحاء العالم وهذه
الزيادة تتطلب نمو تجارة المنتجات الحالل لتتواكب مع هذه الزيادة في �أعداد
الم�سلمين في العالم .وتظهر ا�ستطالعات الر�أي �أن غير الم�سلمين يبحثون عن
الأغذية الحالل الم�صرح با�ستخدامها ،لأنها الطريقة المثلى للح�صول على
نوعية جيدة من الغذاء .فالغذاء الحالل �آمن و�صحي ويحظى بثقة كبيرة من
كافة الم�ستهلكين (م�سلمين وغير م�سلمين).
وبالرغم م��ن �ضخامة ه��ذه التجارة لكن ال��دول اال�سالمية ل��م تنتبه لأهمية
اال�ستثمار والتكامل فيما بينهم  .ل��ذا ف��ان الهيئات التي ت�صدر �شهادات
الحالل �أكثرها تقع في دول غير �إ�سالمية ،وال �شك في �أن �أي تهاون في تطبيق
موا�صفات الحالل في ال�شريعة الإ�سالمية له ذو ت�أثير كبير على الغذاء الحالل
وم�شتقاته التي يتم ت�صديرها للدول الإ�سالمية.
أكبر مصدر لمنتجات الحالل في العالم

البرازيل تعد من �أكبر م�صدري لحوم الدواجن والأبقار الحالل �إلى الدول
الإ�سالمية ،ويمثل معدل النمو في �سوق ت�صدير منتجات لحوم الدواجن %45
من �إجمالي �إنتاج البرازيل ويتوجه  ٪38من هذه الكميات لمنطقة ال�شرق
الأو�سط فقط  .كما �أن البرازيل ت�صدر  ٪41من اجمالي �إنتاجها من لحوم
الأبقار �إلى العالم الإ�سالمي .
اتحاد المؤسسات اإلسالمية

يعتبر اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في البرازيل (فمبرا�س) والمركز الإ�سالمي
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الدول غير اإلسالمية تبحث عن األغذية الحالل ألنها الطريقة
المثلى للحصول على نوعية جيدة من الغذاء.
الهيئات التي تصدر شهادات الحالل أكثرها تقع في دول
غير إسالمية وفي مقدمتها البرازيل.
البرازيلي للأغذية الحالل.
«�سيبال ح�لال» الم�ؤ�س�ستان الرائدتان في ت�أ�سي�س مفهوم الحالل في
ال�ب��رازي��ل ،و «ح�لال ب��رازي��ل» ه��ي العالمة التجارية التي تعني ال�صحة
وال�سالمة والجودة للمنتجات البرازيلية الم�صدرة للأ�سواق الإ�سالمية.
وه��ذه العالمة م��رت بمراحل كثيرة ومجهودات �ضخمة حتى ا�ستطاعت
ان ت�سجل كماركة عالمية  .وقد ب��د�أت رحلتها الطويلة في البرازيل عام
 ،1949حينما و�صل الحاج ح�سين محمد الزغبي اللبناني الأ��ص��ل �إلى
البرازيل ،كان الحاج ح�سين �أحد ال�شباب الذي بد�أ حياته في البرازيل بائعا
متجوال ،وكان هذا ال�شاب يت�سم باله ّمة العالية كما كان لديه هم ور�ؤية دينية
.وبمرور الوقت ،ومع و�صول �آالف من الم�سلمين �إلى البرازيل  ،بد�أ ين�شغل
بم�ستقبل ه�ؤالء الوافدين الجدد  .فكان من ال�ضروري تكوين قاعدة منظمة
ال�ستقبال المهاجرين الجدد ،وم�ساعدة المحتاجين منهم ،والمحافظة على
�إ�سالمهم ،والم�ساهمة في الدعوة للمبادئ الإ�سالمية وتعريفهم بدينهم
لزيادة تم�سكهم به.
إتحاد المؤسسات اإلسالمية في البرازيل

ق��ام الحاج ح�سين في �أواخ��ر ال�سبعينيات بت�أ�سي�س �إتحاد الم�ؤ�س�سات
الإ��س�لام�ي��ة ف��ي ال �ب��رازي��ل «ف �م �ب��را���س» ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز وت��وح�ي��د مختلف
الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في البرازيل  .و�سعى اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
في البرازيل جنبا �إلى جنب مع �سفارات الدول العربية والإ�سالمية ،لن�شر
وتطوير مفهوم الثقافة الإ�سالمية في البرازيل .وكانت ثمرة هذا االتحاد
بناء  37م�سجدا بدعم من اتحاد الم�ؤ�س�سات اال�سالمية في البرازيل ،لت�سهيل
ممار�سة ال�شعائر الإ�سالمية ،وت�شجيع الم�سلمين الجدد ،وتعزيز التكافل
والتعاون االجتماعي مع البرازيليين.

يعد اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية اليوم من �أهم الم�ؤ�س�سات الدعوية في
البرازيل ،ويعمل ب�شراكة مع منظمات �أخ��رى داخ��ل البرازيل وخارجها،
وم�س�ؤول الى حد كبير عن ا�ستمرار نمو وتعزيز المعرفة وتو�ضيح المفاهيم
الإ�سالمية ال�صحيحة لغير الم�سلمين  .وي�ضم اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
ف��ي ال�ب��رازي��ل الع�شرات م��ن الم�ؤ�س�سات المحلية والجمعيات الخيرية
والم�ساجد التي تتم رعايتها بوا�سطة موارد مكت�سبة من �إ�صدار �شهادات
الحالل التي يقوم بها اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في البرازيل .Fambras
المنتجات الحالل

�إنتاج الطعام الحالل له معايير و�إجراءات يجب على ال�شركات الم�صنعة �أن
تتبعه ب�شكل اجباري و�صارم وعليها �أن تو�ضح ذلك على منتجاتها ليتعرف
عليها الم�سلم ويطم�أن قلبه.
بد�أت تزدهر تجارة الحالل في فترة ال�سبعينات وبناء على دعوة من الحاج
ح�سين الزغبي ،و�صل �إلى البرازيل ممثلين عن وزارة الأوقاف الم�صرية ،
ورابطة العالم اال�سالمي بمكة المكرمة ،للتفتي�ش على نوعية العمل والنظافة
ال�صحية في م�سالخ الدواجن والأبقار .وكان الهدف في تلك الفترة خلق
�سوق جديدة للمنتجات البرازيلية .
وتوجت هذه ال��زي��ارات المباركة باعتماد ال�صناعات البرازيلية للت�صدير
واال�ستهالك ،و�أ�صبحت «فمبرا�س» ح�سب طلب تلك المنظمات م�س�ؤولة عن
�إنتاج اللحوم الحالل في البالد .اقت�صر عمل « فمبرا�س» في البداية على
الإ�شراف و�ضمان �إ�صدار ال�شهادات الخا�صة.والت�أكد من �أن لحوم الأبقار
البرازيلية التي ي�ستهلكها الم�سلمون في العديد من البلدان منتجة وفقا
لل�شريعة اال�سالمية .ومع الطلب المتزايد لت�صدير هذه المنتجات وموا�صلة
�ضمان جودته� ،أن�ش�أت «فمبرا�س» المركز البرازيلي الإ�سالمي للأطعمه
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الحالل «�سيبال حالل» الم�س�ؤول عن تنفيذ منتجات الحالل في البرازيل .
سيبال حالل

ت�أ�س�ست �سيبال  Cibalعام  ،1979ومقرها في �سان باولو بالبرازيل ب�أمريكا
الجنوبية  .وهي م�ؤ�س�سة مخت�صة في المراقبة وتمتلك كوادر �إدارية على
درجة عالية من الحرفية وال�شفافية  .ومكونة من ع�شرات من الموظفين،
�إ�ضافة لمجموعة من العاملين الذين يزيد عددهم عن  300م�سلم ًا ومواطنين
جديد اعتنقوا الإ�سالم حديث ًا .ويتوزعون على ع�شرات المذابح ل�ضمان �سير
عملية الذبح وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية .وكل الوحدات ال�صناعية مت�صلة
بوا�سطة �شبكة الإنترنت «�أون الين» .ومن خالل نظام حديث لتكنولوجيا
المعلومات مع الجهة الم�صدرة لل�شهادات ،التي تتلقى المعلومات مبا�شرة
حول الدفعات المنتجة .وتعالج هذه المعلومات من �أجل �إ�صدار ال�شهادة.
ويتم مراجعة هذه المعلومات بين حين و�آخر في الم�صانع ،من ِقبل ممثلين
عن الجهة الم�صدرة لل�شهادات ،الذين ي�شهدون �أي�ض ًا بالممار�سات الدينية
للموظفين وجميع الإج� ��راءات الأخ ��رى ح�سب �أ��س�ل��وب ال�ح�لال للبلدان
الإ�سالمية والذي تعتمده �سيبال  Cibalفي ن�شاطاتها .
�سيبال حالل  Cibal Halalواتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في البرازيل
 Fambrasهما �أه��م م�ؤ�س�ستين مرجعيتان الن�ت��اج ال�ل�ح��وم ال�ح�لال في
ال�ب��رازي��ل ،ومعترف بهما م��ن ع��دة حكومات ومنظمات �إ�سالمية ،وه��ذا
االعتراف من �ش�أنه �أن يكفل و�صول الم�صانع البرازيلية �إلى �سوق المنتجات
الحالل المتزايد ،الأمر الذي ي�ضمن ثقة وجودة المنتجات البرازيلية بالن�سبة
للم�ستهلكين الم�سلمين .
ح�صلت الم�ؤ�س�سة على اعتراف الكثير من المنظمات والحكومات في البالد
الإ�سالمية منها جاكيم «ماليزيا» مجل�س «�سنغافورة» وزارة الأوقاف «م�صر»

رابطة العالم الإ�سالمي «المملكة العربية
ال�سعودية» مجل�س العلماء «�أندوني�سيا» مجل�س
ال�سفارات العربية في برازيليا «البرازيل» .
الذبح الحالل

مفهوم الحالل يبحث عن الآليات التي ت�ساهم في �ضمان �صحة الإن�سان،
وتكوين توازن م�ستمر عن طريق �إتباع مبادئ ممار�سات الت�صنيع الجيدة
وعمل التحاليل المعملية لأدق التفا�صيل ال�صناعية والتي ت�ضمن مطابقته
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
ذبح الدواجن والما�شية يراعي فيه احترام الممار�سات الطيبة في رعاية
الحيوان ،واعتماد المواد الطبيعية في عملية تغذيته بما يتوافق مع مفهوم
الحالل ،وتلتزم ال�شركات التي تطبق هذه المفاهيم بتخ�صي�ص جزء من
�أرباحها للخدمات االجتماعية ورعاية البيئة ،وبهذا تح�صل على اعتراف من
قبل الم�ستهلكين ك�شركة وطنية .
شهادة الحالل

ال�شهادات الحالل التي ي�صدرها اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في البرازيل
«فمبرا�س» هي ال�ضمان للم�ستوردين في جميع �أنحاء العالم واعتراف بان
هذه المنتجات �أُنتجت وفقا للإجراءات المتوافقة والمتطابقة مع قواعد
ال�شرعية التي حددها القر�آن الكريم .
�شهادة وختم الحالل �أ�ضافا نقاطا �إيجابية على �صورة المنتجات وكذلك
ال�شركات الم�صنعة ،و�أ� �ض��اف ماليين م��ن الم�ستهلكين ف��ي كثير من
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 ٪ 41من إنتاج لحوم األبقار البرازيلية تصدر إلى العالم
اإلسالمي.
الحالل البرازيلي يعمل بجد ليضمن لجميع المستهلكين
في العالم الحصول على المنتجات الحالل.
الأ�سواق التي تتوزع على عدة دول �إ�سالمية وغير �إ�سالمية
والذي يقدر اليوم بنحو مليار وثمانمائة مليون م�ستهلك .
صناعة الحالل

للحفاظ ع�ل��ى التميز وال�م���ص��داق�ي��ة ،تعتمد «�سيبال
الحالل» على التكنولوجيا الحديثة العالية في �إعداد
التحليالت وال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ت�ضمن ع��دم وج��ود
�أي من الم�شتقات غير الم�شروعة في المنتج،
وت�ضمن ذل��ك لجميع الم�ستهلكين الم�سلمين
بكل ما يتوافق مع �أحكام الفقه الإ�سالمي .
ومراحل الذبح الحالل تمر بعدة مراحل.
وت�ت��م عملية ال��ذب��ح بطريقة فعالة وبما
ي�ضمن ع ��دم ت�ع��ذي��ب ال �ح �ي��وان .ويجب
�أن تكون الحيوانات المذبوحة� ،سواء
الما�شية �أو الدواجن بحالة �صحية جيدة
وم�ستقرة وبما يتوافق م��ع ال�شروط
ال �ت��ي ت���ض�ع�ه��ا ال���س�ل�ط��ات ال�صحية
التابعة ل��وزارة ال��زراع��ة البرازيلية،
كما يجب تهيئة المذبح لإنتاج الأطعمة
ال �ح�لال ،حيث يمر بمعاينة ودرا� �س��ات
ت�ضمن تحديد المواقع ال�صحيحة لمكان
ال��ذب��ح و�أن يكون موجها ناحية الكعبة ،و�أن
تكون هناك خطوط لمناطق تجهيز وتخزين المنتج في الغرف الباردة
المعقمة تماما والبعيدة عن تخزين الحيوانات المحرمة �شرعا «.
وي�شترط فيمن يقوم بالذبح �أن يكون م�سلما عاقال يفهم ب�شكل وا�ضح
مبادىء الدين الإ�سالمي .وما يت�صل بعملية الذبح من �أمور �شرعية ،ويجب
عليه �أن ينطق قبل الذبح عبارة «با�سم اهلل  ،اهلل اكبر» ،و�أن ي�ستح�ضر �شكر
اهلل الذي �أباح لنا هذا الغذاء لال�ستهالك  ،ويجب �أن تتم عملية الذبح ب�أدب
واحترام .
يتم التفتي�ش على العمل من قبل م�شرفي «�سيبال حالل» لفح�ص الإجراءات
الم�ستخدمة في الإنتاج .وفي حالة ذبح الما�شية ي�شهد �أن الحيوان المذبوح
حالال ،ويختم ج�سم الحيوان ،ويجب �أن يتم �إنتاج التعبئة والتغليف من
المواد الخام غير ال�سامة وفقا لقوانين المراقبة ال�صحية .
كما ينبغي �أن يتم نقل المنتجات لل�سوق الإ�سالمي في حاويات مخ�صو�صة،
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وعند الو�صول �إلى الموانئ الرئي�سية في البرازيل ،تراقب المنتجات من
خالل جهاز مراقبة الجودة ،ويجري فح�صها وتحليلها لتاريخ الت�صنيع
و�إنتهاء ال�صالحية ،وو�ضع العالمات االبتدائية والثانوية لدرجة
الحرارة وحالة التعبئة .
بعد �أن يمر المنتج على مراقبة الجودة الخا�صة بمنتجات
«�سيبال حالل» يتم تحريرها للت�صدير تحت الظروف
المالئمة والمنا�سبة ،وبالتالي تح ّكم وتختم الحاوية
م��رة �أخ� ��رى بختم ��ض�م��ان ال �ح�ل�ال ،و يجري
ت�صوير جميع العمليات وتعبئة اال�ستمارات
المطلوبة ح�سب الأ�صول لإ�صدار �شهادة الحالل
.
�إن ال �ح�لال ال �ب��رازي �ل��ي ي�ع�م��ل ب�ج��د لي�ضمن
لجميع الم�ستهلكين ف��ي ال�ع��ال��م الح�صول
على المنتجات الحالل ،وال��ذي �سي�ساعد على
نمو العالقات االقت�صادية بين البرازيل
وال�ع��ال��م الإ��س�لام��ي وب�ن��اء ك��وك��ب �أكثر
�أمانا وا�ستقرارا.
خطوة ريادية

�إن �� �ش� �ه ��ادات ال� �ح�ل�ال ال� �ت ��ي ي �� �ص��دره��ا
ات�ح��اد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية ف��ي البرازيل
 ،Fambrasبالإ�ضافة �إل��ى المراقبة والتفتي�ش
اللذين تقوم بهما �سيبال حالل  Cibal Halalهي بمثابة �ضمان بالن�سبة
لجميع م�ستوردي العالم من �أن تلك المنتجات تم �إنتاجها ح�سب الإجراءات
ال�صحيحة والمتوافقة مع تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية .
وي�سعى االتحاد حاليا لخطوة ريادية تزيد من معيار ال�شفافية في عمله وبما
ي�ضمن ب�صورة قطعية متابعة المراحل المختلفة لعملية الذبح وموافقتها
لل�شريعة الإ�سالمي ،وتعد الأولى من نوعها في تاريخ الذبح الحالل عالميا،
تتمثل في تثبيت كاميرات لت�صوير الذبح الحالل وبثه مبا�شرة عبر الإنترنت
�إل��ى كافة الجهات الم�س�ؤولة بالدول الم�ستوردة ،مع �إتاحتها وعر�ضها
لمن يرغب الم�شاهدة واالطالع المبا�شر في �أي وقت �أثناء تنفيذ الذباحين
لعملهم.
�إن اتحاد الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية حينما يقوم بهذا العمل يلتم�س ر�ضاء اهلل
�أوال ،و�ضمان �أن كل ما ي�ستهلكه الم�سلمين قد خ�ضع لرقابة متوافقة مع
مباديء ال�شريعة الإ�سالمية .

مقال

الضريبة على األراضي البيضاء
د .صالح الشلهوب

مدير مركز التميز البحثي في الدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  -الكاتب في صحيفة االقتصادية

ال���ض��ري�ب��ة م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ب��اي�ن��ت ف�ي�ه��ا �آراء الفقهاء
المعا�صرين بين من يرى �أنها من �أ�شد المحرمات ،وهي �صورة
من �صور المكو�س التي حرمها ال�شرع ،وبين من يرى جوازها
ب�ضوابط تتعلق بحاجة المجتمع للخدمات ،و�أن تكون بعد
ا�ستنفاد خزانة الدولة �إمكاناتها في توفير الخدمات الأ�سا�سية
في المجتمع ،وبعد الت�أكد من �أن هذه الأموال �ست�صرف فع ًال
في الخدمات العامة ،وب�شكل مر�شد ويحقق الم�صلحة العامة.
والحقيقة �أن الدولة المدنية في �إطارها المعا�صر تختلف ب�شكل
وا�ضح عن �شكل الدولة في ال�سابق ،حيث �أ�صبح عليها عبء
تقديم مجموعة من الخدمات للمجتمع ،منها التعليم وال�صحة
والأمن والخدمات الأ�سا�سية مثل الكهرباء والطرق وو�سائل
االت�صال وغيرها ،وهذا يتطلب م�صاريف باهظة �إذا ما �سعى
الإن�سان �إلى توفيرها ب�شكل �شخ�صي ،ومع ذلك فقد ظهرت
بع�ض التحوالت ،حيث بد�أت بع�ض الدول اليوم تحاول �أن تنفك
عن بع�ض هذه الخدمات من خالل التخ�صي�ص ،وذلك بغر�ض
التخفيف من ترهل ال��دول��ة وزي��ادة في كفاءة ه��ذه الخدمات
وتوافرها ،ولكن في ق�ضايا تتطلب عدم المجازفة في االعتماد
على القطاع الخا�ص لتوفيرها في مثل التعليم وال�صحة مث ًال،
ما زال كثير من دول العالم تتحمل عبء توفير هذه الخدمات
خ�شية �أن��ه وب�سبب بحث القطاع الخا�ص ع��ن الربحية ،قد
ال يكون توفيرها بالجودة المطلوبة والم�أمولة .ولذلك من
المت�صور �إمكانية �أن يكون هناك �شيء �آخر يختلف عن �شكل
ال�ضريبة في مفهومها وتطبيقها في االقت�صاد الغربي ،ب�أن
يكون هناك �إطار �آخر لما يمكن �أن تتقا�ضاه الدولة ،وذلك من
خالل مبالغ عن خدمات تقدم ب�شكل مبا�شر.
ففيما يتعلق بالأرا�ضي بالإمكان �أن يكون هناك فر�ض زكاة على
الأرا�ضي التي يت�صور �أنه ال ُيحتفظ بها بغر�ض اال�ستخدام
ال�شخ�صي ،والتي تتجاوز م�ساحاتها عن م�ساحات معينة ،كما
�أنه � ً
أي�ضا تفر�ض الزكاة على ال�شخ�ص الذي يمتلك �أكثر من
قطعة �أر�ض تفوق حاجته ،ويكون تحديد ذلك من خالل درا�سة
م�سحية لواقع المجتمع .من الممكن � ً
أي�ضا �أن يكون هناك ر�سم
مقابل �إي�صال الخدمات ،وذلك في مثل �إي�صال الطرق والكهرباء
والمدار�س والتعليم والأمن وغيرها من الخدمات ،فبد ًال من �أن
تفر�ض مث ًال �شركة الكهرباء ر�س ًما عال ًيا ج� ًّدا مقابل ت�شغيل

الكهرباء في المنازل ،ف�إنها من الممكن �أن تحول ذلك �إلى ر�سم
�سنوي معقول يبد�أ من حين �إي�صال خدمة الكهرباء �إلى الأر�ض،
وهذا الأمر � ً
أي�ضا ي�شمل الطرق وغيرها من الخدمات .بمعنى �أن
الأرا�ضي التي لم ت�صلها الخدمات وهي خارج النطاق العمراني
ال ت�شملها الر�سوم ،ولكن يمكن �أن ت�شملها الزكاة �إذا لم تكن
ت�ستغل لأغرا�ض الزراعة �أو ال�صناعة وغيرهما.
�أما فيما يتعلق ب�أزمة ال�سكن في المجتمع ،فالم�س�ألة مرتبطة
ب�شكل كبير باالحتكار ،وهو �أن البع�ض يرى �أن في �إبقاء ماله
في هذه الأرا�ضي نم ًّوا على المدى المتو�سط والطويل ،و�إنها
أرباحا خيالية ،من خالل االحتفاظ به فقط.
ا�ستثمار �آمن ويحقق � ً
ومن َث َّم فمع التقلبات التي ت�شهدها الأ�سواق واال�ستثمارات
�سيجد �أن العقار هو اال�ستثمار الآمن .ولذلك لي�ست الم�شكلة
في ارتفاع الأ�سعار فقط .بل لو فر�ضنا �أن الحكومة فر�ضت
ال�ضريبة ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى �أ�شكال من التالعب من خالل
نقل ملكيات هذه الأرا�ضي �إلى �أ�شخا�ص ال يملكونها فع ًال� ،أو
من خالل تطويرها ب�شكل غير منا�سب ،مما ي��ؤدي �إلى زيادة
الم�شكل والق�ضايا في المحاكم ،وهدر كبير بغير فائدة تُذكر
عبر بنائها ب�شكل غير منا�سب ،وقد ت��ؤدي � ً
أي�ضا �إلى م�شكلة
هروب ا�ستثمارات ا�ستراتيجية في هذا القطاع الذي يحتاج
�إلى تطوير ،ولي�س �إلى هروب اال�ستثمارات منه.
ول��ذل��ك ينبغي �أن يكون العمل على ح��ل �أزم��ة الإ��س�ك��ان على
�أ�سا�س تحفيز ا�ستغالل واال�ستفادة من الأرا�ضي داخل النطاق
العمراني الم�ستكملة للخدمات كافة ،والحد من وجود الأرا�ضي
البي�ضاء ال�شا�سعة داخ��ل المدن ،و�أن تكون هناك وف��رة في
الأرا�ضي ب�شكل ي�ساعد على �أن تكون الأ�سعار منطقية ،وتعك�س
واق��ع ال�سوق ال��ذي يكون مبن ًّيا على حالة العر�ض والطلب،
ولذلك لي�س تخفي�ض الأ�سعار هد ًفا في حد ذاته� ،أما فيما يتعلق
بال�ضريبة ،فمن المهم درا�ستها وبحثها من جميع النواحي في
�إطار �شكل الدولة الحديث نظر ًّيا ،وقد يكون تطبيق ًّيا لكن على
خ�صو�صا �أن
قطاعات ال تم�س حياة المواطن ب�شكل مبا�شر،
ً
خطة التنمية ت�سعى �إلى تحقيق الرفاهية للمواطن.

31

العدد ( - )37شوال 1434هـ

تقرير

أزمة االسكان في الوطن العربي:

وتجربة المملكة الرائدة في توفير مساكن لذوي
الدخول المحدودة
يعاني الوطن العربي من م�شكلة مزمنة في توفير الم�سكن .وهناك بع�ض ال��دول التي تعاني من
الم�ساكن الع�شوائية والتي ت�ؤدي �إلى العديد من الظواهر ال�سلبية التي ي�صعب التخل�ص منها في
�سنوات ،بالإ�ضافة �إلى � َّأن تلك الع�شوائيات تفتقد لمظاهر الإن�سانية في توفير االحتياجات ال�ضرورية
للإن�سان وما تمثله من ب�ؤر �إجرامية .وتمثل خطر ًا كبير ًا على الأمن القومي لأي من الدول التي توجد
بها ،بالإ�ضافة �إلى تعر�ض �سكان تلك الع�شوائيات لمخاطر الموت .فهناك بع�ض الع�شوائيات التي
يت ُّم بنائها تحت �سفوح الجبال المعر�ضة لالنهيار �أو غيرها من المناطق التي تجعل �أرواحهم في
مواجهة الموت.
األحياء العشوائية

ك�شف المعهد ال�ع��رب��ي لإن �م��اء ال�م��دن ع��ن �أن  %60من
الع�شوائيات ف��ي المجتمع العربي توجد على �أط��راف
المدن ،و %30خارج النطاق العمراني ،وتوجد  %8فقط

و�سط العا�صمة .كما ك�شفت تلك الدرا�سة عن � َّأن  %70من
تلك الع�شوائيات قد �شيدت بطريقة فردية و� %22شيدت
بطريقة جماعية .وال تزيد ن�سبة المباني الم�ست�أجرة في
الأح�ي��اء الع�شوائية عن  .%70و�أو�ضحت تلك الدرا�سة
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المعهد العربي إلنماء المدن ٪ 60 :من العشوائيات في
الوطن العربي توجد على أط��راف المدن و  ٪ 30خارج
النطاق العمراني و  ٪ 8وسط العواصم العربية..
� َّأن معظم الع�شوائيات في الدول العربية تفتقر لخدمات
ال���ص��رف ال�صحي وم �ي��اه ال���ش��رب ال�ن�ق�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة
�إل��ى نق�ص المواد الغذائية وانت�شار البطالة والجريمة
والمخدرات واالعتداء على الممتلكات.
ت�شكل الم�ساكن الع�شوائية ف��ي ال��دول العربية معوق ًا
للتنمية وب�ؤرة للم�شكالت االجتماعية وال�صحية والأمنية.
وبالنظر �إل��ى واق��ع المملكة العربية ال�سعودية فال تمثل
ظاهرة الع�شوائيات حجم ًا كبير ًا مقارنة بالدول العربية
الأخ��رى .والع�شوائيات ب��د�أت تظهر كرد فعل لعوامل
متعددة منها ارت�ف��اع قيمة الأرا� �ض��ي وارت �ف��اع �أ�سعار
�إيجارات الم�ساكن وازدياد تيارات الهجرة بنوعيها �سواء
كانت هجرة داخلية �أم خارجية.

تو�صلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض من خالل
درا��س��ة قامت بها �إل��ى � َّأن العا�صمة الريا�ض تع ُّد �أقل
المناطق الع�شوائية ف��ي ال�سعودية م��ن حيث م�ساحة
الأرا�ضي العمرانية .و�أك��دت الإح�صاءات التي خل�صت
لها الدرا�سة �إلى � َّأن ظاهرة المناطق الع�شوائية في مدينة
الريا�ض تع ُّد �ضئيلة جد ًا حيث ت�صل ن�سبة الع�شوائيات
�إل��ى �أق��ل م��ن  1ف��ي المائة م��ن م�ساحة مدينة الريا�ض
العمرانية.
أسباب تفاقم مشكلة اإلسكان بالوطن العربي

هناك عدة �أ�سباب تتداخل مع بع�ضها من �أجل ا�ست�شراء
وتفاقم م�شكلة الم�ساكن في الوطن العربي منها االنفجار
ال�سكاني في بع�ض البلدان ،وتزايد وتيرة زيادة ال�سكان
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الرياض من أقل العواصم العربية احتضانًا للعشوائيات
وتصل النسبة إلى أقل من  ٪ 1من مساحتها العمرانية.
ب�شك ٍل يفوق �إمكانات بع�ض ال��دول .ومما يزيد من تلك
الم�شكلة محدودية الم�ساحة التي ت�صلح لإقامة م�ساكن
بها .و�إحجام القطاع الخا�ص عن تقديم حلول ابتكارية
�أو حتى تقليدية لحل م�شكلة توفير الم�ساكن لم�ساندة
الحكومات والجهات المعنية في توفير الم�سكن الكريم
للمواطنين خا�صة محدودي الدخل .وهناك عوامل �أخرى
حددها الخبراء والمعنين والمخت�صين تتمثل في عدم
توزيع الثروة بعدالة ،وارتفاع �أ�سعار مواد البناء وزيادة
معدالت البطالة وتزايد �أ�سعار الأرا�ضي ب�شك ٍل فاح�ش
في بع�ض المدن مقارنة بمثيالتها في دولٍ �أخرى.

تجربة المملكة في توفير المساكن

م��ن ال �ت �ج��ارب ال �م �م �ي��زة ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي لتوفير
الم�ساكن لذوي الدخل المحدود تجربة المملكة العربية
ال�سعودية  ،وال�ت��ي �سعت للتخل�ص م��ن ه��ذه الم�شكلة
ب�شكل ج��ذري .وكان للملك عبد اهلل بن عبد العزيز خادم
الحرمين ال�شريفين ع��دة ق��رارات مهمة �ساهمت ب�شك ٍل
كبير في تفتيت تلك الم�شكلة وحلها ب�شكل جذري وذلك
من �أج��ل التخل�ص منها.بد�أت ق��رارات خ��ادم الحرمين
ال�شريفين بتحويل  250مليار ريال من فائ�ض �إي��رادات
ع��ام  1433وتخ�صي�صها لتمويل بناء � 500أل��ف وحدة
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القطاع الخاص لديه إحجام في تقديم حلول ابتكارية أو حتى
تقليدية لحل مشكلة توفير المساكن لمحدودي الدخل.
�سكنية في عدة مناطق بالمملكة .كما �أم��ر -حفظه اهلل-
بتنفيذ �أكثر من  40م�شروع ًا في جميع مناطق المملكة
بالإ�ضافة �إلى  11م�شروع ًا �ضخم ًا في مرحلة الت�صميم
النهائي لتلبية احتياجات الأ�سر ال�سعودية من الم�سكن.
وم��ن الأوام� ��ر الملكية ال�ت��ي �أ� �ص��دره��ا خ��ادم الحرمين
ال�شريفين رفع قر�ض �صندوق التنمية العقاري من 300
�أل��ف ري��ال �إل��ى � 500أل��ف ري��ال ،ودع��م وزارة الإ�سكان
أرا�ض للم�شاريع والمخططات الطموحة التي
بتخ�صي�ص � ٍ
ت�سعى لتنفيذها.كما �أمر خادم الحرمين ال�شريفين بدعم
م�ؤ�س�سة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان

التنموي لت�أمين الم�ساكن المنا�سبة لمحدودي الدخل.
ومن ثمرة الم�شاريع الإ�سكانية التي �أمر خادم الحرمين
ال�شريفين بتنفيذها م�شروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
للإ�سكان التنموي في منطقة جازان .والم�شروع كان هدية
من الملك عبد اهلل لأبناء المنطقة .و�صنف الم�شروع ب�أنه
الأكبر من نوعه في مجال الإ�سكان بالمملكة.
و�شهدت وزارة الإ�سكان خ�لال الفترة الأخيرة حراك ًا
ذا وتيرة �سريعة ومتنامية  ،فقد قامت بتوقيع عدد من
الم�شاريع الكبرى والتي بلغت ثمانية عقود لتطوير �أرا�ض
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مشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لإلسكان التنموي
في جازان من أكبر مشاريع اإلسكان بالمملكة.
في �سبع مدن وبتكلفة بلغت �أربعة مليارات ريال �ضمن
برنامج «�أر� ��ض وق��ر���ض» ال��ذي �أم��ر ب��ه خ��ادم الحرمين
ال�شريفين .ومن المتوقع �أن ت�ستوعب تلك الم�شاريع نحو
� 40ألف وحدة �سكنية و�ستحت�ضن �أكثر من ربع مليون
مواطن.ومن تلك الم�شاريع العمالقة:
مشروع «الخرج»:

يقع الم�شروع جنوب الخرج وتبلغ م�ساحته 2.534.781
متر ًا مربع ًا وي�ستوعب الم�شروع  2677وح��دة �سكنية
وملحق به مرافق وخدمات تت�سع �إلى  10م�ساجد و23
مدر�سة ومركز ًا للدفاع المدني ومركز ًا لل�شرطة ومركز ًا
للرعاية ال�صحية ومركز ًا للبريد بالإ�ضافة �إلى مكتب.
مشروع «تبوك»:

تبلغ م�ساحته  1.098.155متر ًا مربع ًا ويقع �شمال مدينة
تبوك ،وهو عبارة عن �أرا�ض مطورة ت�ستوعب  3200وحدة

�سكنية� ،إل��ى جانب �أرا���ض م�ط��ورة للمرافق ت�ستوعب5
م�ساجد و 17مدر�سة ومركز ًا للدفاع المدني ومركز �شرطة
ومركز رعاية �صحية ومركز ًا للبريد ومكتبة.
مشروع «القطيف»:

م�ساحته ت�صل �إلى  1.171.877متر ًا مربع ًا ،ويقع �شرق
طريق الجبيل – الظهران وي�ستوعب  1430وحدة �سكنية
بالإ�ضافة �إلى الخدمات.
مشروع «جدة »1

ت�صل م�ساحته �إلى  1.999.999متر ًا مربع ًا ويقع �شمال
مطار الملك عبد العزيز وبالتحديد بجوار ا�ستاد الملك عبد
اهلل ،و�سيقام عليه  4240وحدة �سكنية وخدمات ومرافق
ت�ضم  7م�ساجد و 24مدر�سة للبنين والبنات وحدائق
ومركز �صحي ومركز دفاع مدني ومركز �شرطة.
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وزارة اإلسكان السعودية قامت بتوقيع عدد من المشاريع الكبري
لبناء  40ألف وحدة سكنية تستوعب أكثر من ربع مليون مواطن.
مشروع «جدة :»2

يقع الم�شروع في حي الأمير فواز وم�ساحته 5.697.663
متر ًا مربع ًا.وي�شمل تطوير �أرا��ٍ�ض ت�ستوعب  10630وحدة
�سكنية و�أرا�ضي مطورة للخدمات ومرافق ت�ستوعب  16جامع ًا
وم�سجد ًا و 46مدر�سة للبنين والبنات ومركز دف��اع مدني
ومكتبتين ومركز لل�شرطة وثالثة مراكز �صحية ومركز بريد.
مشروع «المدينة المنورة»:

تبلغ م�ساحته  1.600.270م�ت��ر ًا م��رب�ع� ًا وي�ق��ع داخ��ل
الدائري الثاني ،وي�شمل تطوير �أرا���ض ت�ستوعب 3100
وح��دة �سكنية و�أرا� �ض��ي م�ط��ورة لمرافق ت�شمل خم�سة
م�ساجد و 21مدر�سة ومركز دفاع مدني ومركز �شرطة
ومركز بريد ومكتبة� ،إلى جانب الحدائق.
مشروع« :الدمام».

�سيقام في جنوب غرب الدمام وتبلغ م�ساحته ما يقارب

 10ماليين متر مربع ،وي�شمل �أرا�ضي مطورة ت�ستوعب
 13145وح��دة �سكنية �إل��ى جانب ما ي�شمله من �أرا���ض
مطورة لخدمات ومرافق ت�ضم  31م�سجد ًا و 83مدر�سة
ومركزين للدفاع المدني ومركزين لل�شرطة ومركزين
للرعاية ال�صحية ومكتبتين ومركزي بريد ومراكز تجارية
وم�ست�شفى.
مشروع «األحساء»

ي�شمل �أرا� �ض��ي م�ط��ورة ت�ستوعب  1445وح��دة �سكنية
ع�لاوة على مرافق وخ��دم��ات ت�ستوعب  6م�ساجد و13
مدر�سة ومركز ًا للدفاع المدني ومركز ًا لل�شرطة ومركز ًا
للرعاية ال�صحية .وتقدر م�ساحته بـ  1.841.961متر ًا
مربع ًا ويقع جنوب الهفوف.
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حسين عبدالرحيم الشيخ  -مصلحة الزكاة والدخل  -إدارة الشؤون الدولية
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تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على ح ٍّد �سواء م�شكلة التجنب ال�ضريبي
خا�ص ًة مع ال�شركات متعددة الجن�سية التي لها �أن�شطة في دول مختلفة حيث تلج�أ
هذه ال�شركات �إلى ا�ستخدام �أ�ساليب حادة و�شر�سة لتجنب ال�ضريبة .وقد ت�سببت هذه
الم�شكلة في ت�آكل الأوعية ال�ضريبية مما يهدد وب�شكل كبير الإي��رادات ال�ضريبية ،وكذا ال�سيادة
والعدالة ال�ضريبية في جميع الدول .وتلج�أ هذه ال�شركات �إلى ا�ستغالل االختالفات في الأنظمة
والقواعد ال�ضريبية بين الدول ،كما توظف ما ي�س َّمى بترحيل الأ�سعار حيث تقوم ال�شركة بت�سعير
الخدمات وال�سلع فيما بين �أطراف ال�شركة الواحدة الموجودين في واليات �ضريبية مختلفة بحيث
تتجنب ال�ضريبة �أو تخف�ضها ب�شك ٍل كبي ٍر وتحقق ال�شركة في النهاية ربح ًا �صافي ًا �أعلى.
وعلى الرغم من �أنَّ عدم التزام ال�شركات وم�سارعتها �إلى ا�ستغالل االختالفات
في القواعد ال�ضريبية فيما بين الدول لتجنب ال�ضريبة �أو تخفي�ضها ب�شك ٍل
كبير هو �أحد الأ�سباب لهذه الم�شكلة � اَّإل �أنَّ ال�سبب الرئي�س لهذا الو�ضع قد
يكون �أكبر من ذلك ويتمث ُل في عدم مواكبة المبادىء الدولية العامة في
توزيع الحقوق ال�ضريبية بين الدول،والتي تعك�سها اتفاقيات ال�ضرائب،البيئة
المتغيرة للأعمال.فقد اعتمدت هذه المبادىء على بيئة الأعمال ال�سائدة في
حينه والتي لم يكن فيها منت�شر ًا «المكلف العابر للحدود» ،ولم تكن فيها
الحقوق الفكرية كعامل قيمة �أ�سا�س و�سبقت التطورات ال�سريعة في مجال
تقنية المعلومات واالت�صاالت وتوظيف المكلفين لها في �أعمالهم و�أن�شطتهم.
على �سبيل المثال ،يمكن في هذه الأيام االنخراط وب�شك ٍل مكثف في الحياة
االقت�صادية لبلد �آخر  ،مث ًال عن طريق �أعمال مع عمالء موجودين في ذلك
البلد بوا�سطة االنترنت وتجنب الإقامة ال�ضريبية في ذلك البلد �أو في �أي
بلد �آخر يفر�ض �ضرائب على الأرباح .وفي هذه الحقبة الحالية التي ي�ستطيع
فيها المكلفون غير المقيمين تحقيق �أرباح كبيرة من تعامالتهم مع عمالء في
بلد �آخر تثار �أ�سئلة حول مدى مالئمة القواعد الحالية للأغرا�ض المو�ضوعة
لها .كما �أنه وبينما يزداد تكامل الأعمال مع بع�ضها عبر الحدود تبقى القواعد
ال�ضريبية للدول المختلفة غير من�سقة مع بع�ضها؛ مما يمكن بع�ض �أنواع
الكيانات من ا�ستغالل االختالفات بين القواعد ال�ضريبية المحلية والدولية
لزيادة �أرباحها على ح�ساب الإيرادات ال�ضريبية للدول.
ولخطورة هذه الم�شكلة والآث��ار المترتبة عنها على �إي��رادات ال��دول تولي
مختلف الدول وكذلك المنظمات والمنتديات العالمية المتخ�ص�صة ومنها
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �أهمية كبيرة لها وتعمل على معالجتها
وبما يحقق م�صالح جميع الدول .وقد ا�ستنتجت تلك المنظمات والمنتديات

المتخ�ص�صة �أنَّ �أه َّم الم�سائل الملحة التي يجب معالجتها لحل هذه الم�شكلة
تتمثل في الآتي:
* عدم التوافق الدولي على تو�صيف الكيانات والأدوات ،مما ي�ؤدي �إلى
ا�ستحداث ترتيبات هجينة ال�ستغالل هذه االختالفات.
* تطبيق مفهومات االتفاقيات على الأرباح المتحققة من التوريد الرقمي
لل�سلع والخدمات.
* المعاملة ال�ضريبية لتمويل الديون من �أطراف مرتبطة ،والت�أمين الذاتي
 Captive Insuranceوالمعامالت المالية الأخ��رى �ضمن المجموعة
الواحدة.
ً
* ترحيل الأ�سعار خا�صة فيما يتعلق بنقل المخاطر والممتلكات غير
الملمو�سة ،والتق�سيم الم�صطنع لملكية الأ�صول بين مثل هذه الكيانات
والتي نادر ًا ما تحدث بين �أطراف م�ستقلة.
* فعالية �إجراءات مكافحة التجنب ال�ضريبي وب�شكل خا�ص قواعد مكافحة
التجنب ال�ضريبي ،و�أنظمة ال�شركات الم�سيطر عليها ،وقواعد الر�سملة
الرفيعة والقواعد التي تمنع �إ�ساءة ا�ستعمال االتفاقيات ال�ضريبية.
* وجود �أنظمة تف�ضيلية �ضارة.
* وتعكف حالي ًا المنظمات والمنتديات المتخ�ص�صة والتي ت�ض ُّم ممثلين
عن �أهم الدول والجهات المعنية على درا�سة هذه الم�شكلة من جميع
جوانبها ،ومن المخطط له التو�صل �إلى حلول ي�صار �إلى تعميمها بحيث
ت�ستفيد منها جميع الدول في مواجهة ت�آكل �إيراداتها ال�ضريبية بال وجه
حق .و�سن�ستعر�ض ما يت ُّم التو�صل �إليه من حلول هذا ال�ش�أن في �أعداد
قادمة �إن �شاء اهلل.
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الزكاة تزيل األحقاد والضغائن من صدور الفقراء والمعوزين

أهل الزكاة وفوائدها الخلقية
واالجتماعية والدينية

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ال��زك��اةُ أح��د أرك���ان اإلس�ل�ام وأهمها بعد الشهادتين
والصالة والزكاة ضرورة إلصالح الفرد والمجتمع.

الزكا ُة �أحد �أركان الإ�سالم و�أهمها بعد ال�شهادتين وال�صالة والزكاة �ضرورة لإ�صالح الفرد والمجتمع .من ينكر وجوب الزكاة
فهو كاف ٌر ومن يبخل بها �أو ينتق�ص منها �شيئ ًا فهو من الظالمين الم�ستحقين لعقوبة اهلل تعالى.
الزكاة تُقرب العبد �إلى ربه وتزيد في �إيمانه وت�شرح ال�صدر وتب�سط النف�س وتوجب محبته بين الم�سلمين وتطهر الم�سلم من
البخل وال�شح.
إعداد

بسام بن عبدالرحمن العمار  -مصلحة الزكاة والدخل  -اإلدارة القانونية

�أهل الزكاة هم الجهات التي ُت�صرف �إليهم الزكاة ،وقد تولى اهلل تعالى بيانها
في قوله�} :إنما ال�صدقات للفقراء والم�ساكين والعاملين عليها والم�ؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي �سبيل اهلل وابن ال�سبيل فري�ضة من اهلل
واهلل عليــــــم حكيم{ [التوبة.]60 :
فه�ؤالء ثمانية �أ�صناف:
األول:

الفقراء ،الذين ال يجدون من كفايتهم � اّإل �شيئ ًا قلي ًال دون الن�صف ،ف�إذا كان
الإن�سان ال يجد ما ينف ُق على نف�سه وعائلته ن�صف �سنة فهو فقير فيعطى ما
يكفيه وعائلته �سنة.
الثاني:

الم�ساكين ،الذين يجدون من كفايتهم الن�صف ف�أكثر ،ولكن ال يجدون ما
يكفيهم �سنة كاملة فيكمل لهم نفقة ال�سنة .و�إذا كان الرج ُل لي�س عنده نقود
ولكن عنده مور ٌد �آخر من حرفة �أو راتب �أو ا�ستغالل يقوم بكفايته ،ف�إنه ال
يعطى من الزكاة لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال حظ فيها لغني وال لقوي
مكت�سب».
الثالث:

العاملون عليها ،وهم الذين يوكلهم الحاك ُم العام للدولة بجبايتها من �أهلها،
وت�صريفها �إلى م�ستحقيها ،وحفظها ،ونحو ذلك من الوالية عليها ،فيعطون
من الزكاة بقدر عملهم و�إن كانوا �أغنياء.
الرابع:

الم�ؤلفة قلوبهم ،وهم ر�ؤ�ساء الع�شائر الذين لي�س في �إيمانهم قوة ،فيعطون

من الزكاة ليقوى �إيمانهم ،فيكونوا دعاة للإ�سالم وقدوة �صالحة ،و�إن كان
الإن�سان �ضعيف الإ�سالم ولكنه لي�س من الر�ؤ�ساء المطاعين بل هو من عامة
النا�س ،فهل يعطى من الزكاة ليقوى �إيمانه؟
يرى ُ
بع�ض العلماء �أنه ُيعطى لأنَّ م�صلح َة الدين �أعظ ُم من م�صلحة البدن ،و�إذا
كان فقير ًا يعطى لغذاء بدنه ،فغذا ُء قلبه بالإيمان �أ�ش ُّد و�أعظـ ُم نفع ًا ،ويرى
ُ
بع�ض العلماء �أنه ال ُيعطى لأنَّ الم�صلح َة من قوة �إيمانه م�صلح ٌة فردية خا�صة
به.
الخامس:

الرقاب ،ويدخ ُل فيها �شراء الرقيق من الزكاة و�إعتاقه ،ومعاونة المكاتبين
وفك الأ�سرى من الم�سلمين.
السادس:

الغارمون ،وهم المدينون� ،إذا لم يكن لهم ما يمكن �أن يوفوا منه ديونهم،
فه�ؤالء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت �أم كثيرة .و�إن كانوا �أغنيا ًء من
جهة القوت ،ف�إذا قدر �أنَّ هناك رج ًال له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته � ،اّإل �أنَّ
عليه دين ًا ال ي�ستطي ُع وفاءه ،ف�إنه ُيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه ،وال يجو ُز
�أن ي�سقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.
السابع:

في �سبيل اهلل ،وهو الجها ُد في �سبيل اهلل فيعطى المجاهدون من الزكاة ما
يكفيهم لجهادهم ،وي�شترى من الزكاة �آالت للجهاد في �سبيل اهلل.
وفي �سبيل اهلل :العل ٌم ال�شرعي ،فيعطى طالب العلم ال�شرعي ما يتمكن به من
طلب العلم من الكتب وغيرها � ،اَّإل �أن يكونَ له مال يمكنه من تح�صيل ذلك به.
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الثامن:

ابن ال�سبيل ،وهو الم�ساف ُر الذي انقطعت به ال�سبل فيعطى من الزكاة ما
يو�صله لبلده.
فه�ؤالء هم �أهل الزكاة الذين ذكرهم اهلل تعالى في كتابه العزيز .والزكا ُة فري�ض ٌة
من فرائ�ض الإ�سالم وهي �أحد �أركانه و�أهمها بعد ال�شهادتين وال�صالة ،كما
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :بني الإ�سالم على خم�س� :شهادة �أن ال �إله �إال
اهلل ،و�أن محمد ًا ر�سول اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان
وحج البيت الحرام» .وقد د َّل على وجوبها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم و�إجماع الم�سلمين ،فمن �أنكر وجوبها فهو كاف ٌر ،ومن بخل بها
�أو انتق�ص منها �شيئ ًا فهو من الظالمين الم�ستحقين لعقوبة اهلل تعالى قال اهلل
تعالى} :وال يح�سبن الذين يبخلون بما ءاتاهم اهلل من ف�ضله هو خير ًا لهم بل
هو �شر لهم �سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهلل ميراث ال�سموات والأر�ض
واهلل بما تعملون خبير{ [�آل عمران.]180 :
وفي �صحيح البخاري عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم« :من �آتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته مثل له يوم القيامة �شجاع ًا �أقرع
له زبيبتان ُيطوقه يوم القيامة ثم ي�أخذ بلهزمتيه  -يعني �شدقيه  -يقول �أنا ما ُلك
�أنا كنزك» ال�شجاع :ذكر الحيات ،والأقرع :الذي ُتمعط فروة ر�أ�سه لكثرة ُ�سمه.
وق��ال تعالى} :وال��ذي��ن يكنزون الذهب والف�ضة وال ينفقونها في �سبيل

اهلل فب�شرهم ب�ع��ذاب �أل�ي��م ( )34ي��وم يحمى عليها ف��ي ن��ار جهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنف�سكم فذوقوا ما كنتم
تكنزون{ [التوبة.]35 ،34 :
وفي �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال« :ما من �صاحب ذهب وال ف�ضة ال ي��ؤدي حقها � اّإل �إذا كان يوم القيامة
�صفحت له �صفائح من ن��ار ف�أحمي عليها في ن��ار جهنم ،فيكوى بها جنبه
وجبينه وظهره ،كلما بردت �أٌعيدت في يوم كان مقداره خم�سين �ألف �سنة،
حتى يق�ضى بين العباد ،فيرى �سبيله� ،إ ّما �إلى الجنة و�إ ّما �إلى النار»
ول�ل��زك��اة ف��وائ��د دينية وخلقية واجتماعية وت��رب��وي��ة وروح �ي��ة و�أخ�لاق�ي��ة
واقت�صادية كثيرة ،نذكر منها ما ي�أتي:
فوائدها الدينية:

� -1أنها قيام بركن من �أركان الإ�سالم الذي عليه مدار �سعادة العبد في دنياه
و�آٌخرته.
� -2أنها ُتقرب العبد �إلى ربه وتزيد في �إيمانه� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن جميع
الطاعات.
 -3ما يترتب على �أدائها من الأجر العظيم ،قال اهلل تعالى} :يمحق اهلل الربا
ويربي ال�صدقات{ [�سورة البقرة .]276 :وقال تعالى} :وما ءاتيتم من ربا

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

كافر ومن يبخل بها أو
من ينكر وجوب الزكاة فهو
ٌ
ينتقص منها شيئًا فهو من الظالمين المستحقين
لعقوبة اهلل تعالى.
الزكاة تُقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه وتشرح
ال���ص���در وت��ب��س��ط ال��ن��ف��س وت���وج���ب م��ح��ب��ت��ه بين
المسلمين  وتطهر المسلم  من البخل والشح.

ليربوا في �أموال النا�س فال يربوا عند اهلل وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه
اهلل ف�أولئك هم الم�ضعفون{ [الروم .]39:وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «
من ت�صدق بعدل تمرة � -أي ما يعادل تمرة  -من ك�سب طيب ،وال يقبل اهلل � اّإل
الطيب ،ف�إنَّ اهللَ ي�أخذها بيمينه ثم يربيها ل�صاحبه كما يربي �أحدكم فلوه حتى
تكون مثل الجبل « رواه البخاري وم�سلم.
� -4أنَّ اهللَ يمحو بها الخطايا كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «وال�صدقة
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار».
والمرا ُد بال�صدقة هنا :الزكاة و�صدقة التطوع جميعاً.
فوائدها الخلقية:

� -1أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي ال�سماحة وال�سخاء.
ت�ستوجب ات�صاف المزكي بالرحمة والعطف على �إخوانه
� -2أنَّ ال��زك��ا َة
ُ
المعدمين ،والراحمون يرحمهم اهلل.
� -3أنه من الم�شاهد �أنَّ بذل النف�س المالي والبدني للم�سلمين ي�شرح ال�صدر
ويب�سط النف�س ويوجب �أن يكون الإن�سان محبوب ًا بح�سب ما يبذل من النفع
لإخوانه.
ً
� -4إنَّ في الزكاة تطهيرا لأخالق باذلها من البخل وال�شح كما قال تعالى} :
خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{ [التوبة.]103 :

فوائدها االجتماعية:
� -1أنَّ فيها دفع ًا لحاجة الفقراء والم�ساكين .
� -2أنَّ في الزكاة تقوية للم�سلمين ورفع ًا من �ش�أنهم ،ولذلك كان �أحد جهات
الزكاة الجها ُد في �سبيل اهلل .
� -3أنَّ فيها �إزال ��ة ل�ل�أح�ق��اد وال�ضغائن ال�ت��ي ت�ك��ون ف��ي ��ص��دور الفقراء
والمعوزين ،ف�إنَّ الفقراء �إذا ر�أوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم ب�شيء
منها ،ال بقليل وال بكثير ،فربما يحملون عداوة وحقد ًا على الأغنياء حيث لم
يراعوا لهم حقوق ًا ،ولم يدفعوا لهم حاجة ،ف�إذا �صرف الأغنياء لهم �شيئ ًا من
�أموالهم على ر�أ�س كل حول زالت هذه الأمور وح�صلت المودة والوئام.
� -4أنَّ فيها تنمية للأموال وتكثير ًا لبركتها ،كما جاء في الحديث عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :ما نق�صت �صدقة من م��ال»� .أي� :إن نق�صت
ال�صدقة المال عددي ًا ،ف�إنها لن تنق�صه بركة وزيادة في الم�ستقبل بل يخلف اهلل
بدلها ويبارك له في ماله.
� -5أنَّ له فيها تو�سعة وب�سط ًا للأموال ف�إن الأم��وال �إذا ُ�صرف منها �شيء
ات�سعت دائرتها وانتفع بها كثير من النا�س ،بخالف �إذا كانت دولة بين الأغنياء
ال يح�صل الفقراء على �شيء منها.
فهذه الفوائد كلها في الزكاة تد ُّل على �أنَّ الزكاة �أم ٌر �ضروري لإ�صالح الفرد
والمجتمع.
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زكاة العقار والمساهمات العقارية
يوسف الفراج

قاض في وزارة العدل

الن�صو�ص ال�شرعية بالزكاة �أحد �أركان الإ�سالم
عنيت
ُ
وببيان �أحكامها وف�ضلها وخطورة منعها وتفا�صيل
�إخراجها وم�صارفها ,يقول اهلل تعالى} :خذ من �أموالهم
�صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{ ،ويقول �سبحانه} :وفي
�أموالهم حق لل�سائل والمحروم{ ،وف��ي حديث معاذ
حين بعثه النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إلى اليمن:
«..و�أخبرهم � َّأن اهلل قد فر�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من
�أغنيائهم فترد على فقرائهم»� ,إذ ًا هو حق �أوجبه اهلل وال
منة للغني على الفقير فيه ،يدفعها الغني تعبد ًا والتزام ًا
لأمر اهلل .وفي حال منعها فهو �آث� ٌم وم�ستحق للعقوبة
ال��دن�ي��وي��ة والأخ ��روي ��ة ,ف ��أ َّم��ا ال��دن�ي��وي��ة فهو م�ستحق
للتعزير لوقوعه ف��ي مع�صية وا�ضحة ,وق��د ورد في
الحديث ت�شري ُع معاقبة مانع الزكاة بالغرامة كما في
الحديث« :من �أعطاها م�ؤتجر ًا فله �أج��ره ،ومن منعها
ف�إنا �آخذوها و�شطر ماله� ,»..أ َّما �إذا �ش َّكل منع الزكاة
ظاهرة مما يعني اال�ستهتار بهذه ال�شعيرة وال�سعي �إلى
الإخالل بهذه المنظومة ال�شرعية ،ف� َّإن الأم َر ي�صل �إلى
القتال كما قرره العلماء ,و�أ ّما العقوبة الأخروية فمانع
الزكاة متوعد بعذاب �شديد ،وقد �صوره النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -بقوله «من �آتاه اهلل ما ًال فلم ي�ؤد زكاته
ُم ّثل له يوم القيامة �شجاع ًا �أق��رع ،له زبيبتان يطوقه
يوم القيامة ،ثم ي�أخذ بلهزمتيه  -يعني �شدقيه  -ثم
يقول� :أنا مالك �أنا كنزك» ثم تال النبي � -صلى اهلل عليه
ِين َي ْبخَ لُونَ ِب َما �آتَا ُه ُم
و�سلم  -الآيةَ } :وال َي ْح َ�س َب َّن ا َّلذ َ
اللهَّ ُ ِم ْن ف َْ�ض ِل ِه ُه َو خَ ْير ًا َل ُه ْم َب ْل ُه َو �شَ ٌّر َل ُه ْم َ�س ُي َط َّو ُقونَ
ال�س َما َواتِ َوالْ أَ ْر ِ�ض
َما َبخِ لُوا ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوللِهَّ ِ مِي َراثُ َّ
َواللهَّ ُ ِب َما َت ْع َملُونَ خَ ِبي ٌر{ ,وهي عدالة �سماوية في توزيع
الأرزاق والحقوق ,وهي بهذا الو�صف والت�أطير جز ٌء
من منظومة اجتماعية واقت�صادية في ت�شريعنا الحنيف
قبل �أن نقرر �أنها تطهير وتزكية للمال.
�أ ّما الزكاة في العقار فتجب في نوعين ،الأول :ما تجب
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الزكاة في �أ�صله ،وهو العقار ال ُمع ّد للبيع بن ّي ٍة جازمة،
فتجب فيه الزكاة بعد م�ضي �سنة من تاريخ نية مالكه
بيعه ،وال يلزم �أن يكون معرو�ض ًا في مكتب عقاري،
بل تكفي مجرد نية البيع ،و ُيع ُّد العقار هنا من عرو�ض
التجارة ،فُيق ّوم (يثمن) وقت �أداء الزكاة ب�سعر ال�سوق،
ف�إذا بلغ ن�صاب ًا �أخرج مالكه ربع الع�شر من القيمة لأهل
الزكاة.
والنوع الثاني :ما تجب الزكاة في غلته دون �أ�صله ،وهذا
ي�شمل :الأرا�ضي الزراعية ،وتجب الزكاة في الخارج
منها �إذا بلغ ن�صاب ًا ،و� �ش��روط وم �ق��دار ال��زك��اة فيها
مف�صالن في كتب الفقهاء ،وكذلك :العقار المع ّد للإيجار،
وتجب الزكاة في الأجرة �إذا بلغت ن�صاب ًا ،وال تجب في
�أ�صل العقار ،ويت ُّم احت�ساب الزكاة بالطريقة نف�سها
المذكورة في النوع الأول ،وذلك بعد م�ضي الحول.
وم��ا ك��ان خ��ارج� ًا م��ن هذين النوعين ف�لا زك��اة فيه من
العقارات ،ومن ذلك :العقار المع ّد لالنتفاع ،ك�أر�ض� ،أو
دار لل�سكن� ،أو ا�ستراحة ونحو ذلك ،والعقار الموقوف
على جهات بر عامة كالفقراء ،والعقار المع ّد لت�شغيل
م�صنع مث ًال ،ف��إن كان الم�شغل هو �صاحب العقار فال
زكاة عليه� ،أ ّما �إن � ّأجره فتجب الزكاة في �أجرته ــ غلته
ــ كما �سبق ،وكذلك ال زك��اة في العقار ال��ذي ت��ردد فيه
المالك ،هل يبيعه �أم ال ,وال زكاة في العقار في حالة ما
�إذا كان هناك مانع قهري يمنع مالكه من الت�صرف فيه
كغ�صب له� ،أو دعوى فيه ،ل َّأن الملك في هذه ال�صورة
غير تام.
و«ال�م���س��اه�م��ات ال�ع�ق��اري��ة» ف��إن�ه��ا ك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم من
التجارات التي مادتها العقار بيع ًا و��ش��را ًء وتطوير ًا
وت�أجير ًا ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها .وتُك ّيف
فقه ًا على �أنها «�شركة م�ضاربة» ,وعلى هذا ف�إنها تُزكى
كما تُزكى ال�شركات ,ف�إذا كان من يدير الم�ساهمة يزكيها
فال زك��اة على الم�ساهمين لأن��ه وكي ٌل عنهم في �إخ��راج

الزكاة ,و�أ َّما �إذا لم يزكها فيلزم الم�ساهمين الزكاة كل
ح�سب ح�صته ,وتُزكى زكاة عرو�ض التجارة.
وب�خ���ص��و���ص ال �م �� �س��اه �م��ات ال�م�ت�ع�ث��رة ب���س�ب��ب م��دي��ر
الم�ساهمة لتالعبه ب��الأم��وال  -م�ث� ًلا  -وع��دم ت�سليم
الم�ساهمين حقوقهم� ,أو قد يكون �صادق ًا ولكن رف�ض
ت�سليمهم حقوقهم ب�سبب ترقبه ارتفاع ال�سوق ,فال زكاة
على الم�ساهمين حينئذٍ ,وهذه ال�صورة �شبيهة بما قرره
بع�ض العلماء وعليه الفتوى من �أنه ال زكاة على من كان
له دين على مع�سر �أو مليء مماطل �أو جاحد ,ووجه ذلك
� َّأن ال ُملك غير كامل هنا والمال لي�س بيد �صاحبه فلم
تكتمل �شروط وجوب الزكاة ,ويرى بع�ض العلماء �أنه
يزكيه ل�سنة واحدة �إذا قب�ضه.
و�إذا كانت الم�ساهمة موقفة من قبل طرف ثالث كالجهات
الحكومية المخت�صة فهذه – واهلل �أعلم – انقطع حولها؛
لأنها لم تعد عرو�ض تجارة ولي�س هناك ما يوجب الزكاة
فيها  -,كما �إذا قطع مالك العقار نيته ببيع العقار ,-
والبد من تب ّين الأمر :ف�إ ّما �أن ت�سلم المبالغ لأ�صحابها
في�ستقبلوا بها حو ًال جديد ًا� ،أو تكمل الم�ساهمة فتجب
الزكاة ب�شروطها� ,أو يتعذر ت�سليم المبالغ لأ�صحابها فال
زكاة �إذ ًا.
ومما يح�سن التنبيه عليه عبادة �إيقاف العقار وهي عبادة
عظيمة فهو من الأعمال الفا�ضلة التي ندب ال�شرع �إليه
تعد ,وم�شاركة في
وح�ض عليه لما فيه من نفع ع��ام ُم ٍّ
�إعانة المحتاجين وبذل الخير لهم وهو يك�شف عن نف�س
طيبة باذلة غير �شحيحة ،تعلم � َّأن الما َل �أمانة و�ضعه اهلل
في يدها ,وت�ست�شعر م�صائب الآخ��ري��ن وكربهم ,وقد
�أك��دت ن�صو�ص ال�شرع على هذه الجوانب في �أحاديث
ك�ث�ي��رة ,وم�ن�ه��ا :ح��دي��ث عبد اهلل ب��ن عمر  -ر��ض��ي اهلل
عنهما َّ � -أن رج ًال جاء �إلى ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -فقال« :يا ر�سول اهلل �أي النا�س �أحب �إلى اهلل؟
فقال �أحب النا�س �إلى اهلل �أنفعهم للنا�س ،و�أحب الأعمال

�إلى اهلل �سرور تدخله على م�سلم :تك�شف عنه كربة� ،أو
تق�ضي له دي�ن� ًا� ،أو تطرد عنه ج��وع� ًا ،ولأن �أم�شي مع
�أخ في حاجة �أحب �إلي من �أن �أعتكف في هذا الم�سجد
 يعني م�سجد المدينة � -شهر ًا ،ومن كظم غيظه ولو�شاء �أن يم�ضيه �أم�ضاه ملأ اهلل قلبه يوم القيامة ر�ضا،
ومن م�شى مع �أخيه في حاجة حتى يق�ضيها له ثبت اهلل
قدميه يوم تزل الأق��دام» .و� َّإن من �أف�ضل الأعمال التي
تعو ُد بالنفع على الغير ويبقى �أثرها لمدة طويلة :الوقف
على �أعمال الخير ,وبالذات في المنا�شط ذات النفع العام
مثل :بناء الم�ساكن للفقراء ،وتزويج المحتاجين ،ودعم
الأبحاث والدرا�سات النافعة ،وغيرها من المجاالت التي
يحتاج �إليها المجتمع ,وقد ورد في ف�ضله الكثير من
الأح��ادي��ث ,ومنها :قوله تعالى} :لن تنالوا ا ْل ِبر َحتى
ت ْن ِفقُوا ِم َّما تُحِ ُّبونَ { ،وقو ُله�« :إذا مات ابن �آدم َ
انقط َع
عمله �إ ّال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو
ولد �صالح يدعو له» ,وفي حديث ابن عمر  -ر�ضي اهلل
عنهما  -ق��ال�« :أ�صاب عمر بخيبر �أر��ض� ًا ،ف�أتى النبي
فقال� :أ�صبت �أر�ض ًا لم �أ�صب م��ا ًال قط �أنف�س منه ،فما
�ست �أ�ص َلها وت�ص ّدقت بها،
�شئت ح ّب َ
ت�أمرني به؟ قال� :إن َ
فت�صدق بها عمر �أنه ال ُيباع �أ�صلها وال يو َهب وال يو َرث،
في الفقراء والقربى والرقاب وفي �سبيل اهلل وال�ضعيف
واب ��ن ال���س�ب�ي��ل» .وق��د ا��س�ت�ج��اب ال���ص�ح��اب��ة �إل ��ى ه��ذه
التوجيهات ،فعن جابر قال« :ما بقي �أح ٌد من �أ�صحاب
النبي له َمقدرة �إال وقَف».
ِّ
وال ب��د م��ن التنبيه �إل��ى � َّأن بع�ض ال�ن��ا���س ق��د يظن �أن
الخ�سارة في التجارة � -سواء كانت عقارا �أو �أ�سهما �أو
ٌ
م�سوغ لعدم �إخراج الزكاة فيما بقي من المال
غيرها -
وهذا ت�صور خاطئ ,فالزكاة تجب فيما بقي من المال �إذا
كان ن�صاب ًا واكتملت �شروط الزكاة الأخ��رى ولو كانت
التجارة خا�سرة.
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قضية

اللجنة االستئنافية الضريبية توضح
ضوابط حسم كل من قيمة األراضي والذمم
المدينة وقرض الشركاء من الوعاء الزكوي
اجتمعت اللجن ُة اال�ستئنافية ال�ضريبية والم�شكلة بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24هـ،
والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ( )7835/1وتاريخ 1426/8/6هـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة في
نظر اعترا�ضات المكلفين والم�صلحة على قرارات لجان االعترا�ض الزكوية االبتدائية للنظر في اال�ستئنافين
المقدمين من (المكلف) ومن م�صلحة الزكاة والدخل (الم�صلحة) على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية الثانية بجدة رقم ( ) لعام 1428هـ ب�ش�أن الربط الزكوي الذي �أجرته الم�صلحة على المكلف لل�سنتين
المنتهيتين في 2003/1/31م و 2004م .
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء « :ما تشتريه الشركة من
العقارات والسيارات وما في حكمهما لغرض استخدامها وليس
لغرض االتجار فيه ال تجب فيه الزكاة ويستوي في ذلك ما نقلت
ملكيته وما لم تنقل.
ُ
شترط تسجيل األراضي باسم الشركة ال بأسماء الشركاء لحسمها
ُي
من وعاء الزكاة الختالف الذمة المالية للشركة عن ذمة الشركاء.
البند الثالث :األراضي

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )2/بت�أييد الم�صلحة في عدم ح�سم
قيمة الأرا�ضي البالغة ( )9.500.000ريال من الوعاء الزكوي لل�سنتين
2003م و 2004م وفق ًا لحيثيات القرار .
ا�ست�أنف المكلف ه��ذا البند من القرار مطالب ًا بخ�صم قيمة الأر���ض
محل الخالف من وعائه الزكوي ا�ستناد ًا للفتوى رقم ( )22644لعام
1424هـ  ,بحجة �أنَّ ال�شرك َة قامت ب�شراء قطعة الأر�ض المذكورة في
الريا�ض في �سنة 1992م بموجب عقد �إيجار تمويلي من خالل �شركة
الراجحي الم�صرفية ،وقد ت َّم بيان هذه الحقيقة في الإي�ضاح رقم ()1
من القوائم المالية لل�سنة المنتهية في 1993/1/31م ،وكان ال�سع ُر
المتفق عليه ي�ستح ُق ال�سداد في على ت�سعة �أق�ساط ن�صف �سنوية
بداية من 1993/6/18م وحتى 1997/5/9م ،وت�أييد ًا لما ذكر
ق َّدم المكلف �صورة من اتفاقية الإيجار المبرمة مع �شركة الراجحي
الم�صرفية و�صور من الك�شوف البنكية التي تثبت �سداد الدفعات
و�صورة من القوائم المالية لل�سنوات المنتهية في 1993/1/31م
�إلى 1997/1/31م و�صورة من �شهادة المخال�صة رقم ( )87وتاريخ
1418/8/8هـ ال�صادرة عن �شركة الراجحي الم�صرفية  � .اَّإل �أنَّ هذه
الأر�ض التي ا�شترتها ال�شركة وت َّم ت�سجيلها با�سم (ال�شريك) �أ�صبحت
غير مجدية من الناحية التجارية ،ولأنَّ ال�شرك َة قررت نقل �أعمالها �إلى
مكانٍ �آخ��ر وافقت على مقاي�ضة الأر���ض المملوكة لها ب�أر�ض �أخرى
نظر ًا؛ لأنَّ قيم َة قطعتي الأر���ض كانت متماثلة  .وذكر المكلف �أنه ت َّم
خالل ال�سنة المالية 2004م و 2005م ت�سجيل الأر�ض با�سم ال�شركة
وق َّدم �صورة من �صك الملكية المعدل  ,وذكر �أنَّ الفتوى رقم ()22644
وتاريخ 1424/3/9ه�ـ ال�صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
تن�ص على
والإفتاء في حالة م�شابهة في الإجابة على اال�ستف�سار الثالث ُّ
�أنَّ “ما ت�شتريه ال�شركة من العقارات وال�سيارات وما في حكمها لغر�ض
ا�ستخدامها ولي�س لغر�ض االتجار فيه ال تجب فيه الزكاة ،وي�ستوي
في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل �إذ ال �أثر لذلك في ثبوت الملك”
م�ستر�شد ًا بقرار اللجنة اال�ستئنافية رقم ( )534ل�سنة 1426هـ .
وبعد �إطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أكدت على وجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه ت َّم ا�ستبعاد قيمة الأر�ض

بنا ًء على الإي�ضاح رقم ( )3من القوائم المالية للعامين 2003/1/31م
و 2004/1/31م حيث تبين �أنَّ ال َ
أر�ض م�سجلة با�سم �أحد ال�شركاء،
وقد ت�ضمنت التعليمات ا�شتراط ت�سجيل الأرا�ضي با�سم ال�شركة ال
ب�أ�سماء ال�شركاء حتى يمكن قبولها وح�سمها من وعاء الزكاة الختالف
الذمة المالية لل�شركة عن ذمة ال�شركاء ،ومن ثم ف�إنَّ تلك الأرا�ضي ال
تع ُّد من �أ�صول ال�شركة وال تح�سم من وعاء زكاتها ولو قيدت �ضمن
�أ�صولها دفتري ًا وفق ًا لم�ضمون الخطاب الوزاري رقم ()2752/17
وت��اري��خ 1401/7/29ه � �ـ ،والخطاب ال ��وزاري رق��م ()3617/17
وت��اري��خ 1412/5/13ه � � �ـ ،وال�خ�ط��اب ال���وزاري رق��م ()8342/3
وتاريخ 1415/11/24ه �ـ وتعميم الم�صلحة رقم ( )1/35وتاريخ
1413/3/2ه� �ـ بند ( ،)18وذك��رت الم�صلح ُة �أنَّ هذا الإج��راء ت�أيد
بالخطاب الوزاري رقم  7392/1وتاريخ 1421/6/15هـ الم�صادق
على القرار اال�ستئنافي رقم ( )287لعام 1421هـ ،والخطاب الوزاري
رق��م ( )2134/1وت��اري��خ 1423/2/14ه � �ـ الم�صادق على القرار
اال�ستئنافي رقم ( )409لعام 1423هـ .
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي  ,وعلى اال�ستئناف المقدم  ,وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تبين �أنَّ محو َر اال�ستئناف يكمن
في طلب المكلف ح�سم قيمة الأر�ض محل الخالف من وعائه الزكوي
ا�ستناد ًا للفتوى رقم ( )22644لعام 1424هـ باعتبارها مملوكة لل�شركة
ومدفوع مبلغها من �أموال ال�شركة وم�سجلة با�سم �أحد ال�شركاء  ,في
حين تتم�سك الم�صلح ُة بعدم ح�سم قيمة الأر���ض من الوعاء الزكوي
ا�ستناد ًا للخطابات ال��وزاري��ة الم�شار �إليها عند عر�ض وجهة نظر
الم�صلحة؛ لكون الأر���ض م�سجلة با�سم �أح��د ال�شركاء ولي�ست با�سم
ال�شركة .
وبعد درا�سة اللجنة للمو�ضوع واطالعها على الم�ستندات المقدمة
و�صور ك�شوف ح�ساب ال�شركة لدى �شركة الراجحي الم�صرفية,وحيث �إنَّ قيم َة ه��ذه الأرا� �ض��ي ق��د عولجت ك�أ�صول ثابتة وظهرت
في القوائم المالية لل�شركة على الرغم من �أنَّ الإي�ضاح رقم ( )3من
الح�سابات الختامية لل�شركة للعامين الماليين 2003م و2004م ي�ؤكد �أنَّ
تلك الأرا�ضي م�سجلة با�سم �أحد ال�شركاء  ,وحيث �إنَّ الم�ستندات التي
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قضية
قدمها المكلف ال ترقى لتكون م�ستندات كافية لإثبات ملكية (المكلف) لهذه
الأرا�ضي في العامين محل اال�ستئناف (2003م و 2004م) ،وكان ب�إمكان
ال�شركة تدارك ذلك في حينه وت�صحيحه بت�سجيل هذا الملك با�سمها لتتفق
المعالجة المحا�سبية مع جوهر العملية  ,وبالتالي ترى اللجنة عدم �أحقية
المكلف في طلب ح�سمها من وعائه الزكوي للعامين محل اال�ستئناف
وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص .
البند الرابع  :قرض الشركاء عام 2004م

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )4/بت�أييد الم�صلحة في �إ�ضافة ر�صيد
قر�ض ال�شركاء البالغ ( )4.000.000ريال لعام 2004م وفق ًا لحيثيات
القرار.
َ
القر�ض ت ّم الح�صول عليه
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنَّ
خالل ال�سنة ولم يحل عليه الحول ،وذك��ر �أ َّن��ه قدم الم�ستندات الم�ؤيدة
لوجهة نظره ،وهي تتمثل في بيان تحليلي يبين التواريخ التي ت َّم الح�صول
فيها على القر�ض ومبلغ القر�ض و�صور من الك�شوف البنكية التي تثبت
ا�ستالم القرو�ض و�صور من �سندات قيد اليومية و�صورة من االتفاقية
الموقعة مع ال�شركاء للح�صول على القر�ض ،وبنا ًء على هذه الم�ستندات
يت�ضح �أنَّ القر�ض ت َّم الح�صول عليه خالل �سنة 2004م �أي � :أنَّ المبالغ لم
تبق في العمل لحولٍ كامل  ,وذكر �أنَّ تعميم الم�صلحة رقم 1/2/2940
وتاريخ 1392/3/14هـ المتعلق بكيفية معالجة الزيادة في ر�أ�س المال
ي�ؤيد وجهة نظر ال�شركة  ,حيث �أكد تعميم الم�صلحة الم�شار �إليه على �أنه
«نظر ًا لأنَّ الزيادة التي تمت خالل ال�سنة لم يحل عليها حول كامل ،و�أنَّ
الربح المتعلق بها يخ�ضع للزكاة كجزء من مجموع ربح ال�شركة ،ف�إنَّ
الزياد َة في ر�أ�س المال التي تمت خالل ال�سنة ال تخ�ضع للزكاة».
وبعد �إط�لاع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أك��دت على وجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه ت َّم �إ�ضافة قر�ض ال�شركاء
بنا ًء على الفتوى ال�شرعية رق��م ( )22665في 1424/4/15ه� �ـ التي
ت�ضمنت في الإجابة على ال�س�ؤال الثاني �إ�ضافة جميع الأموال الم�ستفادة
والتي ت�ستخدمها ال�شركة في تمويل ر�أ���س المال العامل �أو ر�أ���س المال
الثابت ،و�سوا ًء كانت في �صورة قرو�ض من البنوك وال�صناديق �أم من
ال�شركاء �أو ت�سهيالت بنكية  ,وقد ت�أ َّيد �إج��راء الم�صلحة بعدة خطابات
وزارية منها الخطاب رقم  1/7445وتاريخ 1421/6/18هـ .
رأي اللجنة :

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي  ,وعلى اال�ستئناف المقدم  ,وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تبين للجنة �أنَّ محو َر اال�ستئناف
يكمن في طلب المكلف عدم �إ�ضافة القر�ض المقدم من ال�شريك �إلى وعائه
الزكوي بحجة �أنَّ هذا القر�ض لم يحل عليه الحول حيث ت َّم الح�صول عليه
خالل عام 2004م  ,في حين تتم�سك الم�صلحة ب�إ�ضافة هذا القر�ض للوعاء
الزكوي ا�ستناد ًا للفتوى رقم ( )22665في 1424/4/15هـ.
وبعد ال��درا��س��ة و�إط�ل�اع اللجنة على اتفاقية القر�ض الموقعة بتاريخ
2003/3/15م بين المكلف وال�شريك تبين �أنها تن�ص في البنود ( )1و

( )2و ( )3على �أن يقدم المقر�ض للمقتر�ض قر�ض ًا �إجمالي ًا ق�صير الأجل
دون فوائد اليزيد عن مبلغ ( )4.200.000ريال  ,و�أن��ه مقدم لأغرا�ض
ر أ����س المال العامل ولي�س ل�شراء موجودات ثابتة  ,و�أن جميع المبالغ
الم�ستحقة بموجب هذا القر�ض ت�ستحق ال�سداد قبل يونيو 2004م  ,كما
تبين للجنة من البيان التحليلي المقدم من المكلف وكذلك ك�شف ح�ساب
المكلف لدى البنك الأهلي �أنه بتاريخ 2003/3/31م ا�ستلم المكلف مبلغ
( )4.000.000ريال كما ا�ستلم مبالغ �أخرى خالل الأ�شهر يوليو و�سبتمبر
ونوفمبر 2003م ويناير 2004م  ,وحيث �إنَّ ال�سنة المالية للمكلف تبد�أ في
2003/2/1م وتنتهي في 2004/1/31م  ,وحيث �إنَّ تاريخ ح�صول
المكلف على �أول دفعة من القر�ض كانت في 2003/3/31م بما يت�ضح
َ
القر�ض الذي ح�صل عليه المكلف من ال�شريك لم يحل عليه الحول،
معه �أنَّ
كما �أنه لم يثبت للجنة من الم�ستندات المقدمة ا�ستخدامه في تمويل �أ�صول
ثابتة  ,وبنا ًء عليه وتطبيق ًا للقاعدة الم�شار �إليها في البند الثاني من هذا
القرار ف�إنَّ اللجنة ترى ت�أييد ا�ستئناف المكلف في عدم �إ�ضافة القر�ض
المقدم من ال�شريك للوعاء الزكوي للمكلف لعام 2004م و�إلغاء القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص .
البند الخامس  :الذمم المدينة

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )3/بت�أييد الم�صلحة في عدم ح�سم
الذمم المدينة طويلة الأج��ل للعامين 2003م و 2004م وفق ًا لحيثيات
القرار .
ا�ست�أنف المكلف هذا البند مطالب ًا بح�سم الذمم المدينة من وعائه الزكوي
ا�ستناد ًا للفتوى رق��م ( )20452لعام 1415ه� �ـ التي ت�ضمنت �أن��ه �إذا
ت�أخرت حقوقهم بغير اختيارهم فلي�س عليهم زكاة حتى يقب�ضوا حقوقهم
وي�ستقبلوا بها حو ًال جديد ًا .
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أكدت على التم�سك بوجهة
تن�ص على �أنَّ بند �أر�صدة مدينين
نظرها المبينة في القرار االبتدائي التي ُّ
تجاريين طويلة الأج��ل هي عر�ض من عرو�ض التجارة تجب فيه الزكاة
�شرع ًا؛ لأنه يمثل القيمة المتبقية لل�شركة نتيجة بيع المعدات على �أ�سا�س
التق�سيط حيث �إنَّ ن�شاط ال�شركة يتمث ُل في تجارة المعدات الثقيلة والآليات
الزراعية ،وهذا الر�صيد يقابل بند المبيعات للمعدات بالتق�سيط والمدرج
في قائمة الدخل  ,وح�سمه من الوعاء يعني عدم خ�ضوع الإيراد المحقق
عنه؛ لأنَّ هذا الر�صيد ناتج عن تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المتعارف
عليها ومنها �أ�سا�س اال�ستحقاق حيث تدرج في قائمة الدخل الإي��رادات
التي تخ�ص الفترة المالية ��س��وا ًء الإي ��رادات التي ُح ِ�صلت �أم التي لم
تح�صل  ,وهذه الأخيرة يمثلها بند �أر�صدة مدينين تجاريين طويل الأجل
ّ
(العمالء) في الميزانية العمومية وهو دين جيد تجب فيه الزكاة �شرعاً،
االحتجاج بالفتوى رقم ( )20452وتاريخ 1415/9/7ه�ـ في غير
و�أنَّ
َ
محله للأ�سباب التالية � :أنَّ ال�سائ َل ا�ستف�سر عن ال�شركات الأهلية المتعاقدة
لتنفيذ �أعمال وم�شاريع (مقاوالت) وهذا ال ينطبق على ال�شركة حيث �إنَّ
ن�شاطها تجارة المعدات والآليات  .ون�صت الفتوى على عبارة (�إذا ت�أخرت
حقوقهم بغير اختيارهم) ،وهذا �أي�ض ًا ال ينطبق على ال�شركة حيث �إن عقود

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

هيئة كبار العلماء « :أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع األموال
ٌ
صحيح بخصم الديون من ذلك وال يترتب
دليل
الزكوية ولم يرد
ٌ
عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد ؛ألن الدائن يزكي المال الذي
يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي ماالً آخر يملكه.
التق�سيط التي تبرمها ال�شركة مع العمالء هي التي تقوم ب�إعدادها وتحدد
مدة ال�سداد بنف�سها وبطوعها واختيارها ،وبالتالي فهي التي اختارت
ت�أخير حقوقها  ,وعليه فال تنطب ُق عليها الفتوى ,هذا بالإ�ضافة �إلى �أنَّ
الآراء الفقهية متعددة ولولي الأمر �أو من يمثله ترجيح الر�أي المنا�سب ,
وقد ن�ص المن�شور الدوري رقم ( )2لعام 1394هـ ال�صادر بنا ًء على قرار
الهيئة الق�ضائية العليا برقم ( )155وتاريخ 1394/4/9ه�ـ البند ثاني ًا
منه ن�ص على وجوب الزكاة في الديون التي لل�شركة» وهذا هو المطبق
على جميع المكلفين وا�ستقر عليه العمل بالم�صلحة .
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي  ,وعلى اال�ستئناف المقدم  ,وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ,تبين للجنة �أنَّ محور اال�ستئناف
يكمن في طلب المكلف ح�سم ر�صيد الذمم المدينة طويلة الأجل من وعائه
الزكوي ا�ستناد ًا للفتوى رقم ( )20452لعام 1425هـ  ,في حين تتم�سك
الم�صلحة بعدم ح�سم الذمم المدينة من الوعاء الزكوي للمكلف ا�ستناد ًا
للفتوى رقم ( )155وتاريخ 1394/4/9هـ البند (ثاني ًا) الذي ن�ص على
وجوب الزكاة في الديون التي لل�شركة .
وترى اللجنة �أنَّ الأ�سا�س في معالجة القرو�ض لغر�ض احت�ساب الوعاء
الزكوي يتمثل في �أن��ه تجب الزكاة على القرو�ض عند احت�ساب الوعاء
الزكوي للمقر�ض والمقتر�ض لكونهما جهات ذات �شخ�صية معنوية وذمة
مالية م�ستقلة حتى ولو كان هناك عالقة ملكية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بين
المقر�ض والمقتر�ض  ,فبالن�سبة لل ُمقر�ض ف�إنَّ عر�ض القر�ض كر�صيد في
القوائم المالية للمقر�ض يعني �أنَّ هذا القر�ض يمثل دين ًا على مليء �إذا لم
يظهر في قائمة الدخل ما يثبت �إعدامه ،وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره
دين ًا مرجو الأداء  .وبالن�سبة للمقتر�ض ف ��إنَّ عر�ض القر�ض في قائمة
المركز المالي للمقتر�ض يعني �أنَّ هذا القر�ض يمثل �أحد م�صادر التمويل
الأخ��رى �ش�أنه �ش�أن ر�أ���س المال �إذا كان القر�ض طويل الأج��ل (ويق�صد
بالقر�ض طويل الأجل ذلك القر�ض الذي يبقى في ذمة المقر�ض لمدة عام
مالي �أو الدورة التجارية �أيهما �أطول) ،ويعامل معاملة القرو�ض طويلة
الأج��ل القرو�ض ق�صيرة الأج��ل �إذا ا�ستخدمت في تمويل �أ�صول ثابتة،
وبالتالي يلزم �إ�ضافة هذه القرو�ض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقر�ض
طرف ًا ذو عالقة بالمقتر�ض  ,ويعزز هذا الر�أي ن�ص فتوى هيئة كبار العلماء
رقم  2/3077وتاريخ 1426/11/8هـ والذي جاء فيه «�إنَّ �أدلة وجوب
الزكاة عامة ت�شمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل �صحيح بخ�صم
الديون من ذلك وال يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأنَّ

الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي ما ًال
�آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من الت�صرف فيه وفرق بين المال الذي بيد
الإن�سان والمال الذي في ذمته».
وحيث �إنَّ الذم َم المدينة طويلة الأج��ل محل اال�ستئناف عبارة عن مبالغ
م�ستحقة لل�شركة لدى الغير ناتجة عن تعامالت تجارية تتمثل في البيع
بالأجل وم�ضمونة ولي�ست على مماطل �أو مع�سر ،و�إنما هي ديون قابلة
للتح�صيل  ,ف�إنَّ اللجنة تطبيق ًا للقاعدة الم�شار �إليها ترى رف�ض ا�ستئناف
المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بعدم ح�سم الذمم المدينة
طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للمكلف للعامين 2003م و 2004م.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي :
�أو ًال  :قبول اال�ستئنافين المقدمين من المكلف ومن م�صلحة الزكاة والدخل
على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بجدة رقم
() لعام 1428هـ من الناحية ال�شكلية .
ثاني ًا  :وفي المو�ضوع :
 رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به ب�إ�ضافةر�صيد القر�ض ال��ذي حال عليه الحول ومقداره ( )32.000.000ريال
و( )20.000.000ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و 2004م
على التوالي.
 رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به ب�إ�ضافةت�سهيالت التمويل التجاري البالغة ( )15.081.255ريا ًال للوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م .
 رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بعدمح�سم قيمة الأر�ض البالغة ( )9.500.000ريال من وعائه الزكوي لعامي
2003م و 2004م .
 ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم �إ�ضافة القر�ض المقدم من ال�شريك�إلى وعائه الزكوي لعام 2004م لعدم حوالن الحول عليه و�إلغاء القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص .
 رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بعدمح�سم ر�صيد الذمم المدينة طويلة الأجل من وعائه الزكوي لعامي 2003م
و 2004م.
ثالث ًا  :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير المالية  ،،وباهلل التوفيق.
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دور مراجع الحسابات الخارجي في تجنـــــــــــــــ

الباحث سعيد الندوي  -مصلحة الزكاة والدخل  -مكة المكرمة

�سبق الإ�شارة �إلى هذا البحث في العدد الخام�س والثالثين حيث يهدف البحث �إلى التعرف
على �أهم العوامل التي ت�ساهم في تحديد دور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة
بالبيانات المالية المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية
ال�سعودية .وت��أت��ي �أهمية البحث م��ن �أهمية جباية ال�ضرائب على ح�ص�ص ال�شركاء غير
ال�سعوديين في �شركات الأموال المقيمة �سوا ًء �أكانوا �أ�شخا�ص ًا طبيعيين �أو اعتباريين ,مقيمين
�أو غير مقيمين ,وعلى الأ�شخا�ص غير المقيمين �سواء �أكانوا طبيعيين �أو اعتباريين� ,سعوديين
�أو غير �سعوديين ,ممن يمار�سون الن�شاط في المملكة من خالل من�ش�أة دائمة� ,أو يحققون دخ ًال
من م�صادر في المملكة وفق ًا للأ�سعار ال�ضريبية المحددة نظام ًا ,والتي بدورها ت�شكل الن�سيج
االقت�صادي والمالي لالقت�صاد الوطني.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

كبير
عدد
لدى مصلحة الزكاة والدخل
ٌ
ٌ
من الفاحصين الضريبيين المؤهلين
للوفاء بمتطلبات العمل المهني.
المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي ,والتعرف على تقارير
المراجعة ال�صادرة من مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات
المالية المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي ,والتعرف على
م�سئوليات مراجع الح�سابات الخارجي تجاه البيانات المالية المقدمة لم�صلحة
الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي.
الفصل الثالث:

ـــــــــــــب التهرب الضريبي
نتائج وتوصيات

درا�سة طرق تعامل الفاح�ص ال�ضريبي بم�صلحة الزكاة والدخل مع البيانات
المالية التي ت َّم مراجعتها �أو ال�شهادة عليها من قبل مراجع الح�سابات الخارجي,
وذل��ك للتعرف على ماهية الفح�ص ال�ضريبي ,والتعرف على ال�شروط الواجب
توافرها في الفاح�ص ال�ضريبي ,والتعرف على �إجراءات الفاح�ص ال�ضريبي في
فح�ص البيانات المالية في حالة �إم�ساك المكلف ال�ضريبي دفاتر منتظمة وفي
حالة عدم �إم�ساك المكلف ال�ضريبي دفاتر منتظمة ,والتعرف على الفرق بين الربح
المحا�سبي والربح ال�ضريبي.
الفصل الرابع:

درا�سة �أثر معايير المحا�سبة المالية والمراجعة ونظام �ضريبة الدخل تجاه دور
مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي ,وذلك للتعرف على ماهية
التهرب ال�ضريبي ,والتعرف على �أثر معيار المحا�سبة عن �ضريبة الدخل تجاه دور
مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي ,والتعرف على �أثر معيار
المراجعة عن م�سئولية المراجع تجاه الغ�ش عند مراجعة البيانات المالية لتجنب
التهرب ال�ضريبي ,والتعرف على مدى فاعلية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية
و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل تجاه دور مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب
التهرب ال�ضريبي.
الفصل الخامس:

وفي �ضوء �أهداف البحث ت َّم تق�سيمه �إلى �ستة ف�صول:
الفصل األول:

مدخل الدرا�سة ت َّم من خاللها تو�ضيح مقدمة البحث ,م�شكلة البحث� ,أهمية البحث,
�أه��داف البحث ,منهجية البحث� ,أ�ساليب جمع البيانات ,حدود ونطاق البحث,
الدرا�سات ال�سابقة وخال�صة الدرا�سات ال�سابقة.
الفصل الثاني:

درا�سة الواجبات والأدوار التي تقع على عاتق مراجع الح�سابات الخارجي
ف��ي تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة لم�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل لتجنب
التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية ال�سعودية ,وذلك للتعرف على نظرة الأنظمة
لدور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية والتعرف
على معايير المراجعة التي تحكم دور مراجع الح�سابات الخارجي ب��أن تكون
معززة بالثقة ,والتعرف على مقومات و�ضوابط الأداء المهني ال�سليم لمراجع
الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية والخدمات ال�ضريبية

الدرا�سة الميدانية وت َّم مناق�شة منهج البحث الذي جمع بين الأ�سلوبين :النظري
والميداني ,وقد ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب اال�ستبانة ك�أداة �أ�سا�سية لجمع البيانات,
وقد ت َّم ت�صميم اال�ستمارة بنا ًء على الدرا�سات ال�سابقة ,محل الدرا�سة للتعرف
على وجهة نظرهم ,وق��د ت� َّم تحكيم اال�ستبانة وذل��ك بعر�ضها على �أح��د �أع�ضاء
هيئة التدري�س المتخ�ص�صين بتدري�س م��ادة ال�ضرائب والمراجعة بجامعة �أم
القرى بمكة المكرمة ،وكذلك ت َّم عر�ضها على ع�ضوين من �أع�ضاء هيئة التدري�س
المتخ�ص�صين بتدري�س م��ادة ال�ضرائب والمراجعة بجامعة الملك عبدالعزيز
بجدة ,وكذلك ت َّم عر�ضها على مديري فروع م�صلحة الزكاة والدخل بمنطقة مكة
المكرمة (ج��دة ,مكة ,الطائف) ،وعر�ضت �أي�ض ًا على ر�ؤ�ساء لجان االعترا�ض
االبتدائية الزكوية وال�ضريبية الأولى والثانية بمنطقة مكة المكرمة ,وحتى يمكن
الح�صول على مقترحات بناءة فقد ت َّم تعريفهم ب�أهداف البحث وعيناته وتق�سيم
�أ�سئلة البحث والعبارات في اال�ستبانة ,وتمت �إع��ادة اال�ستبانة بعد مراجعتها.
وقد كان لهذه المرحلة �أهميتها حيث ت َّم الح�صول على مجموعة من المقترحات
كان لها �أثر مبا�شر في تعديل العبارات .كما قام الباحث بعد االطمئنان �إلى توافر
درجة مطمئنة من الم�صداقية باختبارها مبدئي ًا ,ولقد ت َّم �إجراء هذا االختبار على
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وت َّم تق�سيم محاور اال�ستبانة �إلى خم�س مجموعات رئي�سة هي:
دور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة
لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي وفق ًا للأنظمة والمعايير المهنية
المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية.
دور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة
لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي وفق ًا للواقع المهني بتقديم
الخدمات ال�ضريبية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل ب�صفته وكي ًال للمكلف ال�ضريبي.
وفق ًا لخبرة الفاح�ص ال�ضريبي في التعامل مع مراجعي الح�سابات الخارجيين
الذين يقومون بتقديم الخدمات ال�ضريبية ومالحظتهم عليهم فيما يخ�ص ت�أهيلهم
العلمي والمهني وا�ستقامتهم من الناحية الأخالقية وال�سلوكية وا�ستقاللهم وعدم
وجود �أي �ضغوط عليهم من العمالء (المكلف ال�ضريبي).
طرق و�أ�ساليب الفح�ص ال�ضريبي التي يقوم بها الفاح�ص ال�ضريبي بم�صلحة
الزكاة والدخل وا�ستنادها للمقومات وال�ضوابط المنا�سبة للت�أكد من �صحة
البيانات المالية والخدمات ال�ضريبية المقدمة من مراجع الح�سابات الخارجي
لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي.
مدى فاعلية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل
تجاه دور مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي.
الفصل السادس:

خم�سة من الفاح�صين ال�ضريبيين بفرع م�صلحة الزكاة والدخل بجدة وخم�سة
من الفاح�صين ال�ضريبيين بفرع م�صلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة وثالثة
فاح�صين �ضريبيين بفرع م�صلحة الزكاة والدخل بمدينة الطائف ,وتمت �إعادة
اال�ستبانة بعد مراجعتها .ولقد ت َّم �أخ��ذ الملحوظات التي �أبديت على ا�ستمارة
اال�ستبانة بعين االعتبار عند ت�صميم اال�ستمارة ب�شكلها النهائي ,وكانت نتائج
اختبار �أداة البحث (اال�ستبانة) م�شجعة مما ي��دل على توافر حد مقبول من
التنا�سق والمقدرة على جمع البيانات الالزمة لمعرفة دور مراجع الح�سابات
الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل
لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية ال�سعودية .وت َّم اختيار ( )29عبارة
لجميع محاور الدرا�سة ,و تحتوي على اال�ستخدام الأمثل للفاح�صين ال�ضريبيين
بم�صلحة الزكاة والدخل ,وطلب من الم�شاركين على اال�ستبانة �إبداء الر�أي في
م��دى تطبيق وا�ستخدام تلك العبارات في عملهم ح�سب الواقع الفعلي ولي�س
المفتر�ض ,وت َّم التركيز على هذه العبارة �أكثر من مرة حتى ال يحدث خلط �أو �سوء
فهم في المق�صود ,وت َّم ترك خم�س فراغات �أمام كل عبارة ت�شمل( :موافق تمام ًا,
موافق ,محايد ,غير موافق ,غير موافق �إطالق ًا).

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

نتائج الدرا�سة التي تم التو�صل لها:
غالبية �أف��راد عينة البحث (الفاح�صين ال�ضريبيين) هم من فئة الحا�صلين
على م�ؤهل البكالوريو�س في المحا�سبة ,وبلغت ن�سبتهم ( .)%73,5الأمر
الذي ي�شير �إلى وجود ن�سبة مرتفعة ومعقولة من الفاح�صين ال�ضريبيين
الم�ؤهلين للوفاء بمتطلبات العمل المهني بالجهاز الفني في م�صلحة
الزكاة والدخل.
تمتع ن�سبة معقولة وجيدة من الفاح�صين ال�ضريبيين بم�صلحة الزكاة
والدخل ,بالت�أهيل المهني في المحا�سبة ,حيث بلغ �إجمالي ن�سبة �أفراد عينة
البحث من الحا�صلين على الماج�ستير المهني والزمالة ال�سعودية (,)%14.4
وتع ُّد ن�سبة جيدة في ظل عملهم بم�صلحة الزكاة والدخل ب�صفتها �إحدى الوظائف
الحكومية ,وعدم تمتعها بالمميزات الوظيفة والمادية مقارن ًة بالمميزات الوظيفية
والمادية ب�شركات القطاع الخا�ص (الم�ساهمة) ,في حين قلة من يتمتعون بهذه
الم�ؤهالت في القطاعات الخا�صة والتي توفر لهم مزايا وظيفية مغرية من �شتى
النواحي �إن وج��دوا لديهم ,و�أنَّ تمتع الفاح�صين ال�ضريبيين بهذه الم�ؤهالت
المهنية في ظل الن�سبة المذكورة ي�ستطيعون مواكبة العمل بم�صلحة الزكاة
والدخل بدخول اال�ستثمارات الأجنبية ب�شتى �أنواعها للملكة العربية ال�سعودية.
غالبية �أفراد عينة البحث من الفاح�صين ال�ضريبيين تنتمي �سنوات خبرتهم في
العمل بم�صلحة الزكاة والدخل للفئة (من � 5سنوات �إلى �أقل من � 10سنوات) حيث
بلغت ن�سبتهم ( ,)%33.7ثم تليهم للفئة (�15سنة ف�أكثر) ,حيث بلغت ن�سبتهم
( ,)%31.3في حين �أفراد العينة الذين تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة (من 10
�سنوات �إلى �أقل من � 15سنة) ,بلغت ن�سبتهم ( .)%20.5و�أخير ًا �أف��راد العينة
الذين تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة (�أقل من � 5سنوات) ,بلغت ن�سبتهم (.)%14,5
�أهم العوامل في تحديد دور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات
المالية المقدمة لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة
العربية ال�سعودية ,مرتبة تنازلي ًا ح�سب �إجابات �أفراد عينة البحث من الفاح�صين
ال�ضريبيين كالآتي:
طرق و�أ�ساليب الفح�ص ال�ضريبي بم�صلحة الزكاة والدخل ,وا�ستنادها للمقومات

 ٪ 14.4نسبة الحاصلين على الماجستير المهني وال��زم��ال��ة
ٌ
ٌ
جيدة في ظل عملهم بإحدى
نسبة
السعودية بالمصلحة وهي
الوظائف الحكومية.
الفاحصون الضريبيون بالمصلحة يتمتعون بمؤهالت تمكنهم
من مواكبة دخول االستثمارات األجنبية بشتى أنواعها للمملكة.
وال�ضوابط المنا�سبة للت�أكد من �صحة البيانات المالية والخدمات ال�ضريبية
المقدمة م��ن م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي لم�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل لتجنب
التهرب ال�ضريبي ,حيث ح�صل المحور على �أعلى متو�سط ح�سابي وبلغ ()4.21
وح�صوله على درجة (موافق تمام ًا) ,وتع ُّد موافقة معقولة ن�سبي ًا ,ويالحظ �أنَّ
جميع العبارات تراوحت فيها درجة الموافقة ما بين (موافق تمام ًا) و (موافق).
الأنظمة والمعايير المهنية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية .ح�صل
محور الدرا�سة على متو�سط ح�سابي ( )3.75وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد موافقة
�ضعيفة ن�سبي ًا ,ويالحظ �أنَّ جميع العبارات تراوحت فيها درجة الموافقة ما بين
(موافق) و (محايد) ,وهو كما يظهر معدل غير مرتفع الأمر الذي يعك�س �إجما ًال
انخفا�ض ت�أييد وموافقة الفاح�صين ال�ضريبيين على دور مراجع الح�سابات
الخارجي في عبارات المحور والتي من �ش�أنها �أ�ضعفت الدور ,وتتمثل في الآتي:
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن التزام مراجع الح�سابات الخارجي
ب�إبراز التحفظات الالزمة حول �أي تغييرات في ال�سيا�سة المحا�سبية من قبل

المكلف ,و�إذا كان لها ت�أثير على المركز المالي ونتائج �أعمال المن�ش�أة .وح�صلت
العبارة على متو�سط ح�سابي ( .)3.81بدرجة (موافق) �ضعيفة ن�سبي ًا.
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن التزام مراجع الح�سابات الخارجي
في مراجعته للبيانات المالية ب�أحكام نظام ال�شركات ال�سعودي .وح�صلت العبارة
على متو�سط ح�سابي ( .)3.80بدرجة (موافق) �ضعيفة ن�سبي ًا.
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن التزام مراجع الح�سابات الخارجي
بالتحقق من م��دى تطبيق نظام �ضريبة الدخل والئحته التنفيذية وال�ق��رارات
الوزارية في مراجعته للبيانات المالية ,وتقديمه للخدمات ال�ضريبية .وح�صلت
العبارة على متو�سط ح�سابي ( .)3.55بدرجة (موافق) �ضعيفة ن�سبي ًا.
عدم موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن التزام مراجع الح�سابات الخارجي
بتطبيق معيار المراجعة عن م�سئولية المراجع تجاه الغ�ش عند مراجعة البيانات
المالية ,متعاون ًا مع م�صلحة الزكاة والدخل في حال اكت�شافه لحاالت غ�ش �أو تهرب
�ضريبي .بمتو�سط ح�سابي ( ,)3.14بدرجة (محايد) .الأمر الذي يلفت االنتباه
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بح�صول العبارة على عدم الت�أييد من وجهة نظر �أفراد عينة البحث ,بتحفظهم على
تعاون مراجع الح�سابات الخارجي بتطبيق معيار المراجعة عن م�سئولية المراجع
تجاه الغ�ش عند مراجعة البيانات المالية ,بالتعاون مع م�صلحة الزكاة والدخل في
حال اكت�شافه لحاالت غ�ش �أو تهرب �ضريبي ,وهي ن�سبة تثير الت�سا�ؤل حول عدم
ت�ضمن النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ,ب�إلزام مراجعي الح�سابات الخارجيين
بتحديد المعلومات التي يحتاجونها منهم ,ب�صفة قوة النظام ال�ضريبي و�أنَّ له
القدرة وال�سلطة المبا�شرة في �إلزامهم بذلك ,وفق ًا لأه��داف المحا�سبة المالية
لمعايير المحا�سبة المالية ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين
في قطاعات الم�ستفيدين من القوائم المالية بالفقرة (.)105
مدى فاعلية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل
تجاه دور مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي ,وح�صل محور
الدرا�سة على متو�سط ح�سابي ( )3.69وبدرجة (موافق) .وتع ُّد موافقة �ضعيفة
ن�سبي ًا ,وهو كما يظهر معدل غير مرتفع ,ويالحظ �أنَّ جميع العبارات تراوحت
فيها درجة الموافقة ما بين (موافق تمام ًا) و (محايد) ,الأمر الذي يعك�س �إجما ًال
انخفا�ض ت�أييد وموافقة الفاح�صين ال�ضريبيين في ع�ب��ارات المحور ,بمدى
فاعلية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل تجاه
دور مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي ,حيث جاءت عبارات
المحور والتي من �ش�أنها �أ�ضعفت الدور في كالآتي:
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين بقيام م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل بتبليغ
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين باتخاذ العقوبات الالزمة على مراجع
الح�سابات الخارجي ,في حال مخالفته لمعايير المراجعة والمحا�سبة المالية
المتعارف عليهما في المملكة بق�صد م�ساعدة المكلف ال�ضريبي على التهرب من
دفع ال�ضريبة .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( )3.92وبدرجة (موافق)
وتع ُّد موافقة �ضعيفة ن�سبي ًا.
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين بو�ضوح النظام ال�ضريبي والئحته
التنفيذية للعقوبات الالزمة على مراجع الح�سابات الخارجي في حال مخالفته
لمعايير المراجعة والمحا�سبة المالية المتعارف عليهما في المملكة بق�صد م�ساعدة
المكلف على التهرب من دفع ال�ضريبة .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي
( ,)3.65وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد �ضعيفة ن�سبي ًا.
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين بو�ضوح النظام ال�ضريبي والئحته
التنفيذية للعقوبات الالزمة على مراجع الح�سابات الخارجي في مخالفته في
تقديم الخدمات ال�ضريبية بق�صد م�ساعدة المكلف على التهرب من دفع ال�ضريبة.
وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( )3.63وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد موافقة
�ضعيفة ن�سبي ًا.
�ضعف موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين بقيام م�صلحة الزكاة والدخل بتبليغ وزارة
التجارة لتطبيق العقوبات الالزمة ,في حال مخالفة مراجع الح�سابات الخارجي
لنظام ال�شركات ال�سعودي في مراجعته للبيانات المالية ,بق�صد م�ساعدة المكلف
على التهرب من دفع ال�ضريبة .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ()3.47
وبدرجة (موافق) وتع ُّد موافقة �ضعيفة جد ًا ن�سبي ًا.
عدم موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين على قيام م�صلحة الزكاة والدخل بمالحقة
مراجع الح�سابات الخارجي ق�ضائي ًا ,في حال تورطه في عمليات تزوير للبيانات
المالية �أو للم�ستندات بق�صد م�ساعدة المكلف ال�ضريبي على التهرب من دفع
ال�ضريبة .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( ,)3.07وبدرجة (محايد).
وتع ُّد هذه النتيجة م�ؤ�شر ًا مهم ًا على �ضعف دور �أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل
وال��ذي يتمثل في الإدارة القانونية ومدى �ضبط العمل ب�ش�أن مالحقة مراجعي
الح�سابات الخارجيين ق�ضائي ًا ,في حال تورطهم في عمليات تزوير للبيانات

النظام الضريبي والئحته التنفيذية ال
ي��ل��زم م��راج��ع��ي ال��ح��س��اب��ات الخارجيين
ب��ت��ح��دي��د ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تحتاجها
المصلحة منهم.
بعض مراجعي الحسابات الخارجية ال
يتقيدون بقواعد سلوك وآداب مهنة
المراجعة ،وال بتقديم الخدمات الضريبية
ً
خاصة.
إلى مصلحة الزكاة والدخل

المالية �أو للم�ستندات بق�صد م�ساعدة المكلف ال�ضريبي على التهرب من دفع
ال�ضريبة ا�ستناد ًا لنظام مكافحة التزوير ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم 53
وتاريخ 1382/11/5هـ المعدل للمر�سوم رقم  114وتاريخ 1380/11/26هـ
والمر�سوم الملكي رقم  12وتاريخ 1379/7/20هـ.
الواقع المهني لمراجع الح�سابات الخارجي بتقديم الخدمات ال�ضريبية �إلى
م�صلحة الزكاة والدخل ب�صفته وكي ًال للمكلف ال�ضريبي .وح�صل المحور على
متو�سط ح�سابي ( )3.48وبدرجة (موافق) وتع ُّد درجة موافقة �ضعيفة ن�سبي ًا
من وجهة نظر �أف��راد عينة البحث ,ويالحظ �أنَّ جميع العبارات تراوحت فيها
درجة الموافقة ما بين (موافق) و (محايد) ,والعبارات التي من �ش�أنها �أدت �إلى
انخفا�ض موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين تظهر في �إجاباتهم كالآتي:
انخفا�ض موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن م�ساعدة مراجع الح�سابات
الخارجي في تقديم الإق ��رار على �أ�سا�س وج��ود دفاتر و�سجالت مع ت�ضمينه
معلومات توافق ما تظهره الدفاتر وال�سجالت .وح�صلت العبارة على متو�سط
ح�سابي ( )3.71وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد �ضعيفة ن�سبي ًا.
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انخفا�ض موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين في عدم م�ساعدة مراجع الح�سابات
الخارجي في �إت�لاف �أو �إخفاء الدفاتر �أو ال�سجالت �أو الم�ستندات قبل قيام
الم�صلحة بالفح�ص الميداني �أو المكتبي .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي
( )3.60وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد �ضعيفة جد ًا ن�سبي ًا.
انخفا�ض موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين في عدم م�ساعدة مراجع الح�سابات
الخارجي ف��ي تقديم فواتير �أو وث��ائ��ق م��زورة �أو م�صطنعة �أو تغيير فواتير
ال�شراء �أو البيع �أو غيرها من الم�ستندات بق�صد تقليل الأرباح �أو زيادة الخ�سائر.
وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( )3.53وبدرجة (موافق) ,وتع ُّد �ضعيفة
جد ًا ن�سبي ًا.
عدم موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن م�ساعدة مراجع الح�سابات الخارجي في
تقديم دفاتر �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو م�ستندات حقيقية تعك�س الو�ضع ال�صحيح
للمكلف .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( )3.36وبدرجة (محايد) .مما
يلفت االنتباه بح�صول العبارة على عدم الت�أييد من وجهة نظر �أفراد عينة البحث,
وبتحفظهم على دور مراجع الح�سابات الخارجي فيما ت َّم ذكره بالعبارة ,ومما

يبرر الت�سا�ؤل في مطاطية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ,واالكتفاء بذكر
نوع المخالفة وعدم تحديد نوع العقوبة ب�شيء من التف�صيل والتحديد في مواد
النظام في حال وقوع مراجع الح�سابات الخارجي في هذه المخالفات.
عدم موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن عدم تعمد مراجع الح�سابات الخارجي
ف��ي المماطلة ف��ي تقديم الم�ستندات المطلوبة ,عند قيام الفاح�ص ال�ضريبي
بالفح�ص الميداني ,وذلك ك�سب ًا للوقت لإمكانية تغيير بع�ض المعلومات للبيانات
المالية .وح�صلت العبارة على متو�سط ح�سابي ( )3.36وبدرجة (محايد) .مما
يلفت االنتباه بح�صول العبارة على عدم الت�أييد من وجهة نظر �أفراد عينة البحث,
وبتحفظهم على دور مراجع الح�سابات الخارجي فيما ت َّم ذكره بالعبارة ,ومما
يبرر الت�سا�ؤل في مطاطية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ,واالكتفاء بذكر
نوع المخالفة وعدم تحديد نوع العقوبة ب�شيء من التف�صيل والتحديد في مواد
النظام في حال وقوع مراجع الح�سابات الخارجي في هذه المخالفات.
عدم موافقة الفاح�صين ال�ضريبيين ب�ش�أن م�ساعدة مراجع الح�سابات الخارجي
في الإف�صاح عن جميع الأن�شطة التي تخ�ضع لل�ضريبة .وح�صلت العبارة على
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متو�سط ح�سابي ( )3.31وبدرجة (محايد) ,مما يلفت االنتباه بح�صول العبارة
على عدم الت�أييد من وجهة نظر �أفراد عينة البحث ,وبتحفظهم على دور مراجع
الح�سابات الخارجي فيما ت َّم ذكره بالعبارة ,ومما يثير الت�سا�ؤل حول عدم التزام
مراجعي الح�سابات الخارجيين بمعيار الإف�صاح العام لمعايير المحا�سبة المالية
و معيار �ضريبة الدخل ,ال�صادرين من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين,
وتع ُّد هذه النتيجة مح ًال للظنون في م�ساعدة مراجع الح�سابات الخارجي للمكلف
ال�ضريبي ب�صفته وكي ًال له في تقديم الخدمات ال�ضريبية ,في �إخفاء بع�ض الأن�شطة
التي تخ�ضع لل�ضريبة بدافع الغ�ش والتهرب ال�ضريبي.
الت�أهيل العلمي والمهني لمراجعي الح�سابات الخارجيين الذين يقومون بتقديم
الخدمات ال�ضريبية ,وا�ستقامتهم من الناحية الأخالقية وال�سلوكية وا�ستقاللهم,
وع��دم وج��ود �أي �ضغوط عليهم من العمالء (المكلفين ال�ضريبيين) .وح�صل
المحور على متو�سط ح�سابي ( )3.33وبدرجة (محايد) ,ويع ُّد ذلك م�ؤ�شر ًا مهم ًا
ويبرر بع�ض الت�سا�ؤالت حول عدم تقيد مراجعي الح�سابات الخارجيين بقواعد
�سلوك و�آداب مهنة المراجعة عامة ,وبتقديم الخدمات ال�ضريبية �إلى م�صلحة
الزكاة والدخل خا�ص ًة ,وكذلك ما يعد م�ؤ�شر ًا مهم ًا للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين ,وم�ؤ�شر ًا بتعديل النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ب�ش�أن عدم
تمكين مراجعي الح�سابات الخارجيين بالقيام بمهنة المراجعة وتقديم الخدمات
ال�ضريبية للمكلفين ال�ضريبيين في وقت واحد ,ومما ي�ستدعي االختيار ما بينهما,
و�إلزام المكلفين ال�ضريبيين بتوكيل الخدمة الأخرى لمراجع ح�سابات �آخر يقوم
بالمهمة ,وذلك لوجوب ا�ستقالل مهنة المراجعة عن تقديم الخدمات ال�ضريبية
لتجنب التهرب ال�ضريبي .وذل��ك لعدم محاباة م��راج��ع الح�سابات الخارجي
(للمكلف ال�ضريبي) لدى تقديمه للخدمات ال�ضريبية من خالل �إعداده واعتماده
للإقرارات ال�ضريبية و�أثناء مثوله �أمام لجان االعترا�ض االبتدائية واال�ستئنافية
وديوان المظالم ,ولعدم ح�صول �ضغوط على مراجع الح�سابات الخارجي من قبل
عميله (المكلف ال�ضريبي) يت�ضمن تهرب ًا من دفع ال�ضريبة تجنب ًا لتغييره ,وحتى
ال يت�أثر ا�ستقالل وكفاءة مراجع الح�سابات الخارجي ب�صفة عامة.
ال يوجد فرق معنوي ذي داللة �إح�صائية بين متو�سط �إجابات العينة عن الأ�سئلة
المتعلقة بجميع محاور الدرا�سة يرجع �إل��ى تفاوت الم�ؤهالت الأكاديمية التي
يحملها �أفراد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين بم�صلحة الزكاة والدخل.
ال يوجد فرق معنوي ذي داللة �إح�صائية بين متو�سط �إجابات �أف��راد العينة عن
الأ�سئلة المتعلقة بجميع محاور الدرا�سة يرجع �إلى تفاوت الم�ؤهالت المهنية التي
يحملها �أفراد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين بم�صلحة الزكاة والدخل.
ال يوجد فرق معنوي ذي داللة �إح�صائية بين متو�سط �إجابات �أفراد العينة ح�سب
�سنوات الخبرة بالن�سبة للأ�سئلة المتعلقة بمحاور الدرا�سة ما عدا المحور الأول
وهو( :دور مراجع الح�سابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة
لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي ,وفق ًا :للأنظمة والمعايير
المهنية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية) ،وكان االختالف ذا الداللة
الإح�صائية في المتو�سطات كالآتي:
اختالف �إجابات �أف��راد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات
خبرتهم للفئة (�أق��ل من � 5سنوات) وبين �إجابات �أف��راد العينة من الفاح�صين
ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة (من � 10سنوات �إلى �أقل من 15
�سنة) ،وكان االختالف ل�صالح الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات خبرتهم
للفئة (�أقل من � 5سنوات).
اختالف �إجابات �أف��راد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات
خبرتهم للفئة (من � 5سنوات �إلى �أقل من � 10سنوات) وبين �إجابات �أفراد العينة
من الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة (من � 10سنوات �إلى

�أقل من � 15سنة) ،وكان االختالف ل�صالح الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي
�سنوات خبرتهم للفئة (من � 10سنوات �إلى �أقل من � 15سنة).
اختالف �إجابات �أف��راد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات
خبرتهم للفئة (من � 10سنوات �إلى �أقل من � 15سنة) وبين �إجابات �أفراد العينة
من الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة (� 15سنة ف�أكثر)،
وكان االختالف ل�صالح الفاح�صين ال�ضريبيين ممن تنتمي �سنوات خبرتهم للفئة
(� 15سنة ف�أكثر).
توصيات البحث:

في �ضوء النتائج التي انتهت �إليها الدرا�سة يقترح الباحث التو�صيات الآتية:
* الت�أكيد على مراجعي الح�سابات الخارجيين ب�ش�أن االلتزام بمعايير المراجعة
ومعايير المحا�سبة المالية ال���ص��ادرت�ي��ن م��ن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين.
* يجب تعديل النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ,بت�ضمن مواد النظام ال�ضريبي
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البد من استقالل مهنة المراجعة عن
َّ
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ال��ض��ري��ب��ي��ة لتجنب
التهرب الضريبي.
على الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين تبني معايير فحص ضريبي
لتضييق الفجوة ما بين مصلحة الزكاة
والدخل ومراجعي الحسابات الخارجيين.

ب��إل��زام مراجعي الح�سابات الخارجين بتطبيق معيار المراجعة عن م�سئولية
المراجع تجاه الغ�ش عند مراجعة البيانات المالية ,بالتعاون مع م�صلحة الزكاة
والدخل في حال اكت�شاف حاالت غ�ش �أو تهرب �ضريبي.
* �ضرورة تحديث النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ب�شيء من التف�صيل بتحديد
نوع المخالفات والعقوبات ب�ش�أن مخالفات مراجع الح�سابات الخارجي للأنظمة
والمعايير المهنية المتعارف عليها في المملكة لك ِّل مخالفة ب�شك ٍل محدد.
* يجب على م�صلحة الزكاة والدخل تفعيل دور الإدارة القانونية ب�ش�أن مالحقة
مراجعي الح�سابات الخارجيين ق�ضائي ًا ,في حال تورطهم في عمليات تزوير
للبيانات المالية �أو للم�ستندات بق�صد م�ساعدة المكلف ال�ضريبي على الغ�ش �أو
التهرب من دفع ال�ضريبة ا�ستناد ًا لنظام مكافحة التزوير .وكذلك بتبليغ الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ووزارة التجارة ب�ش�أن المخالفات التي تقع
من مراجعي الح�سابات الخارجيين ,ك� ًلا بما يخ�صه للعمل كفريق واح��د بين
جميع الأجهزة الحكومية والهيئات المعنية ذات ال�صلة لتجنب الغ�ش �أو التهرب
ال�ضريبي بالمملكة العربية ال�سعودية وال��ذي من �ش�أنه يزيد ويعزز تح�صيل

ال�ضرائب بال�شكل المطلوب.
* �ضرورة تبني الهيئة ال�سعودية لمعايير فح�ص �ضريبي �أ�سوة بمعايير المحا�سبة
المالية ومعايير المراجعة وذلك لت�ضييق الفجوة ما بين م�صلحة الزكاة والدخل
ومراجعي الح�سابات الخارجيين.
* الت�أكيد على مراجعي الح�سابات الخارجيين على �ضرورة االلتزام بقواعد
�سلوك و�آداب مهنة المراجعة في تقديم الخدمات ال�ضريبية لم�صلحة الزكاة
والدخل ولعدم فقدان الثقة ما بين الطرفين.
* ت�شجيع مراجعي الح�سابات الخارجيين لمنهج التو�سع في الإف�صاح للبيانات
المالية والتي تمت مراجعتها من قبلهم ,ال�ستكمال عملية التحا�سب ال�ضريبي
وبالتالي زي��ادة اعتماد م�صلحة الزكاة والدخل على مخرجاتهم ,بال�شكل الذي
يجعل البيانات المالية وما تحتويه من معلومات تفي بجباية ال�ضرائب بال�شكل
المطلوب ولتجنب الغ�ش والتهرب ال�ضريبي.
* �ضرورة تعديل النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية ,بعدم تمكين مراجعي
الح�سابات الخارجيين بالقيام بمهنة المراجعة وتقديم الخدمات ال�ضريبية
للمكلفين ال�ضريبيين في وقت واح��د ,و�إل��زام المكلف ال�ضريبي بتوكيل �إحدى
الخدمتين لمراجع ح�سابات �آخر يقوم ب�إحدى الخدمتين ,وذلك لوجوب ا�ستقاللية
مهنة المراجعة عن تقديم الخدمات ال�ضريبية لتجنب م�ساعدة مراجع الح�سابات
الخارجي للمكلف ال�ضريبي في الغ�ش �أو التهرب ال�ضريبي ,وذلك لعدم محاباة
مراجع الح�سابات الخارجي للمكلف ال�ضريبي ,لدى مراجعته للبيانات المالية
وتقديمه للخدمات ال�ضريبية في �آن واحد ,من خالل �إعداده واعتماده للإقرارات
ال�ضريبية و�أثناء مثوله �أم��ام لجان االعترا�ض االبتدائية واال�ستئنافية وديوان
المظالم ,ولعدم ح�صول �أي �ضغوط على مراجع الح�سابات الخارجي من قبل
عميله يت�ضمن تهرب ًا من دفع ال�ضريبة تجنب ًا لتغييره ,وحتى ال يت�أثر ا�ستقالل
وكفاءة مراجع الح�سابات الخارجي ب�صفة عامة في �أدائه للخدمتين مع ًا في �آن
واحد (خدمة المراجعة والخدمات ال�ضريبية).
* ال تزال م�صلحة الزكاة والدخل تمثل �أهم الأط��راف الم�ستفيدة من البيانات
المالية ,بل �إنها في كثير من الحاالت ت�شكل الطرف الرئي�س ال��ذي يت ُّم �إع��داد
البيانات المالية لأجله.
* العمل على تحديد �أتعاب مراجعي الح�سابات الخارجيين كحد �أدن��ى من قبل
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ,لما في ذل��ك م��ن �ضمان ال�ستقاللية
مراجع الح�سابات الخارجي وح�سن �أداء عمله� ,إ�ضافة �إلى تحديد عدد �سنوات
قيامه بمراجعة البيانات المالية وتقديم الخدمات ال�ضريبية للمكلفين ال�ضريبيين,
من قبل نف�س مراجع الح�سابات الخارجي ,حتى ال ي�شعر ب�أنه مهدد بتغييره من
قبل عميله (المكلف ال�ضريبي).
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شاشات لمسية
مضادة للبكتريا ومقاومة للتلوث
تتناف�س كثي ٌر من �شركات التقنية العالمية الكبرى من �أجل توفير الكثير من االبتكارات للأجهزة اللم�سية التي �أ�صبح لها انت�شار
وا�سع .ومن تلك ال�شركات �شركة «داو كورنينج» والتي �أعلنت عن طرحها لطالء من ال�سيليكون لديه مزايا خا�صة لمقاومة
الإفرازات والزيوت التي من المحتمل �أن تتراكم على ال�شا�شات اللم�سية بالإ�ضافة �إلى العمل على حيلولة عدم تراكم الغبار وغيرها
من الأ�شياء التي يمكن �أن تعلق على ال�شا�شات بحكم تعر�ضها للم�س والأجواء المختلفة.
وك�شفت �شركة «توراي» اليابانية المتخ�ص�صة في ال�صناعات الكيمائية عن ابتكارها لطالء لل�شا�شات اللم�سيه عالوة على مزايا
لمقاومة التلوث الذي تتعر�ض له بفعل تراكم الزيوت والمواد الأخرى العالقة.
ونجح فريقٌ من الباحثين في كلية «الهند�سة والعلوم التطبيقية» بجامعة «هارفارد» الأميركية بالتو�صل �إلى ابتكار للحفاظ على نظافة
ال�شا�شات اللم�سية .االبتكار ا�ستوحي فكرة عمله من نبات ي�س َّمى «الإبريق» وهو من �أحد �أنواع النباتات والتي ت�أخذ �شكل الك�أ�س �أو
الإبريق حيث ي�ستطيع هذا النبات �أن يجذب الح�شرات من خالل �شكله لخداعها لتقع داخل تجويفه  .و�سرعان ما ت�سقط الح�شرات
داخله ليلتهمها .والحظ العلماء �أنَّ حواف نبات الإبريق تتميز بانزالقها ومما ي�ساعد على ذلك �أنها مغطاة بنتوءات �صغيرة تعيق عمل
الزيوت العالقة ما يدفعها �إلى التجويف .لذا ف�إن فريق البحث يعمل على محاكاة هذا ال�سطح ب�إ�ضافة مادة بالغة الرقة �إلى ال�شا�شات
لمقاومة �إفرازات الج�سم وتخفيف االحتكاك قدر الإمكان وفي الوقت نف�سه المحافظة على بقاء �سطح ال�شا�شة اللم�سية جافة .
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

متوافق مع نظا م«آي أو إس»

تطبيقيتيحنسخالمفاتيح رقمي ًا
نجحت � شركة «كي م ي» في ا�ستحداث تطبيق من خالل «�آ ي
فون» .التطبيق الجديد يمكنه �أن يحتفظ ب�صور للمفاتيح التي
ت�ستخدم في الحياة اليومية وب�شكل �إلكتروني ،كما �أنَّ التطبيقَ
لديه القدرة على الح�صول على �صورة رقمية للمفاتيح �سواء من
حيثنوع و�شكل المفتاح ،بالإ�ضافة �إلى تخزينها وا�ستعادتها
مرة �أخرى وقت الحاجة للح�صول على ن�سخة حقيقة من تلك
المفتاتيح التي ت َّم �أخذ ن�سخة �إلكترونية لها.
ولال�ستفادة من خدمات التطبيق يمكن التقاط� صورة للمفاتيح
بوا�سطة التطبيق ،و ُيف�ضل التقاط �صورة لك ِّل مفتاح على حدة
بو�ضعه على ورقة بي�ضاء ثم يتم التقاط� صورة من م�سافة
قريبة.
وال تن�صح ال�شركة بو�ضع المفاتيح على �سطح المع للح�صول
على �صورة دقيقة حيث �إنَّ الأ�سطح الالمعة يمكن �أن تعطي
�صورة غير دقيقة .ومن خالل ال�صورة التي يت ُّم التقاطها يمكن
للتطبيق تخزين بياناتالمفتاح من حيثنوعه وعدد البروزات بهو�شكلها وغيرها من كافة التفا�صيل الدقيقة.
والتطبيق متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام«�آي�أو�إ�س»،وهناك ن�سخة يمكن طرحها لتتوافق مع نظام «�أندرويد»،ويمكنللم�ستخدمي نتحمي لتطبيق
«ك يمي »مجان ًا ،وت�صويرعددغيرمحدو دمنالمفاتيح،فيماتُخزنهذهالبياناتفيخدمة�سحابيةبدرجة ت�أمين عالية،ويمكن�إر�سال ن�سخ من المفاتيح�إلى
�أ�شخا�ص�آخرينبد ًال من�إر�سالن�سخ ةمنالمفتا ح وي�ستفيد من خدمات هذا التطبيق الكثير من الفئات خا�صة الم�ست�أجرين الجدد والمالكين للعقارات حيث
تتيح لهم �إمكانية ت�أجير وت�سليم مفاتيح عقارتهم �إلكتروني ًا.
 ُيوفر التطبيق الكثير منالوقتوالتكاليفالمالية ويقدم حل مثالي لأولئك الذين ين�سون مفاتيحهمداخلالمنازل �أو ال�سيارات �أو الأماكن العامة وغيرها.

من مزاياه التحكم بالقياس

ميزات لمسية لمتصفح «كروم كاناري»
تطالعنا �شرك ُة جوجل دائم ًا بالجديد من وق��ت لآخ��ر �إن لم يكن من خ�لال اليوم الواحد
.وت�ح��اول دائ�م� ًا �أن ت�سابق طموح م�ستخدمي الإنترنت ف��ي العالم والم�ستفيدين من
الخدمات التي تقدمها .وكان من �آخر ابتكاراتها �إ�ضافة ميزات التحكم باللم�س بالن�سخة
التجريبية من مت�صفح «كروم» المعروف با�سم « Chrome Canaryكروم كاناري» .فقد
�أ�صبح ب�إمكان م�ستخدم «كروم كاناري» �أن ي�ستفيد من الحركات اللم�سية ،مثل الت�صفح
لالنتقال �إلى ال�صفحة التالية �أو ال�سابقة خالل ت�صفح االنترنت من خالل لم�س ال�شا�شة.
كما �أ�ضافت «غوغل» ميزة «التحكم بالقيا�س» �إذ �أ�صبح ب�إمكان الم�ستخدم لم�س ال�شا�شة
ب�إ�صبعيه وتقريبهما للت�صغير �أو �إبعادهما من �أجل التكبير.
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قد تصل إلى  45بوصة

تحويل المسطحات لشاشات لمس

بد�أت �شركة « »Ubi Interactiveفي بيع برنامج ي�ستطيع تحويل �أي حائط �أو طاولة
�إلى �شا�شة قابلة للم�س بل وبقيا�سات مختلفة قد ت�صل �إلى  45بو�صة.
�أو�ضحت ال�شرك ُة �أنَّ �سعر البرنامج ي�صل �إل��ى  150دوالر ًا ولال�ستفادة من خدماته
يت ُّم �إي�صال جهاز ا�ست�شعار الحركة من مايكرو�سوفت �إلى �شا�شة وفور ذلك ي�صبح من
ال�سهولة ا�ستخدام �أي من الحوائط ك�شا�شة قابلة للم�س.
ومن المتوقع �أن يت َّم ا�ستخدام هذه التقنية الجديدة وذلك البرنامج ب�شك ٍل كبي ٍر في �صاالت
العر�ض والتي تتطلب �شا�شات عمالقة وبتكاليف باه�ضة .و�ستت�أثر مبيعات �أجهزة
العر�ض التقليدية  projectorsمع �سرعة تداول وانت�شار هذا البرنامج فهناك تهديد
حقيقي من قبله ل�سهولته ورخ�ص تكلفته والتي ال تتنا�سب مع �أ�سعار �أجهزة العر�ض.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

أول فأرة بكاميرا في العالم
�أطلقت �شركة  Geniusالتايوانية �أول ف�أرة ُمدمج بها كاميرا في العالم� .سبقت �شركة  Geniusبابتكارها هذا كل �صناع �أجهزة الحا�سب الآلي
وملحقاته في طرح مثل هذا المنتج الفريد والمتميز .وتعد الف�أرة المزودة بكاميرا من �أحدث ابتكارات ال�شركة وتحتوي على كاميرا للت�صوير مع
امكانية م�شاركة ال�صور عن طريق مواقع �شبكات التوا�صل االجتماعي المتعددة ومن �أ�شهرها في�سبوك وتويتر .فخالل برهات وب�شكل فوري يمكن
لتلك الف�أرة م�شاركة ال�صور بالإ�ضافة �إلى قراءة ال�شيفرات .ويمكن تطويعها لت�صبح كاميرا ُمتحركة ويلتقط عن طريقها ال�صور ال�شخ�صية وال�صور
الأخرى للتوثيق �أو حفظ المنا�سبات �أو الحفالت.
�شركة � Geniusأطلقت على ابتكارها ا�سم «كام ماو�س» .وتتميز الكاميرا ب�أن لديها �سرعة  DPI 1200مع دعم تقنية  BlueEyeالتي تعطي
الم�ستخدم �إمكانية ا�ستخدام الف�أرة على الأ�سطح ال ُمختلفة عالوة على كاميرا عالية الجودة ت�صل دقتها �إلى  2ميجا بك�سل .
وم��ن مزايا «ك��ام ماو�س» الأخ��رى التي ك�شفت عنها �شركة � Geniusأن الكاميرا عالية الجودة وت�صل �إل��ى  720HDوه��ذه الميزة ي�ستطيع
الم�ستخدمون من خاللها اجراء محادثات الفيديو وب�شكل وا�ضح  .و�أ�ضافت ال�شركة �أن ا�ستخدام كام ماو�س �سهل للغاية فهي ذات حجم منا�سب
لال�ستخدام بااليدي كما يمكن الإنتقال �إلى ا�ستخدام و�ضع الكاميرا ب�ضغطة على زر التحويل .و ُيمكن البرنامج ال ُملحق مع كام ماو�س الم�ستخدمين
من �إمكانية التعديل والإ�ضافة على ال�صور.
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سيارة كورية قابلة للطي
ابتكر فريق بحثي من المعهد الكوري العالي للعلوم والتكنولوجيا نموذج ًا تجريبي ًا ل�سيارة قابلة للطي  .قام
الفريق بمحاكاة �أ�سلوب حيوان ال�م��درع في ال��دف��اع عن نف�سه بالتحول �إل��ى �شكل ك��رة عندما يداهمه �أي خطر
 .فلدى ح�ي��وان ال�م��درع ق��درة على التقوقع م��ع تقلي�ص حجمه �إل��ى الثلث تقريب ًا .و�أط�ل��ق المعهد ال�ك��وري على
ابتكارهم ال�ج��دي��د ا��س��م «�آرم��ادي �ل��و» تيمن ًا بحيوان «�آرم��ادي �ل��و  -ال �م��درع» ال��ذي يعي�ش ف��ي �أم�ي��رك��ا الجنوبية.
و�أكد الباحثون الذين ابتكروا تلك ال�سيارة القابلة للطي �أنَّ ب�إمكان الأفراد ا�ستعمالها في تنقالتهم ال�شخ�صية بل
ويمكن ا�ستخدامها �ضمن م�شاريع النقل العام.

قابل إلدخال ألفي تعديل

هاتف ذكي يصممه المستخدم
طرحت مجموعة «موتوروال» العالمية والم�صنعة للهواتف الذكية عن هاتف
ذكي ي�صنع وفق ًا لرغبة وهوى الم�ستخدم ويتما�شى مع المتطلبات التي بحاجة
لها .و�أطلقت «موتوروال» على الجهاز الفريد والأول من نوعه في العالم م�س َّمى
«موتو �أك�س» .وطرح الهاتف ب�شا�شة حجمها � 12سنتمترا وبكاميرا مميزة
وبطارية ت��دوم لفترة طويلة .ويت ُّم ت�صنيع الجهاز في ع��دد من ال��دول منها
الواليات المتحدة وكندا و�أميركا الالتينية  .وعن طريق االنترنت يمكن �أن يطلب
الم�ستخدمون ت�صميم الهاتف الذي يتنا�سب مع احتياجاتهم .ومن المزايا التي
يتمتع بها الجهاز �أنه قابل لإدخال �ألفي تعديل وهذا عدد �ضخم فخيارات التعديل
غير محدودة ويمكن تلبية ما يطمح له الم�ستخدم.
و�أو�ضحت �شركة «موتوروال» �أنَّ المت�سوق للجهاز يمكنه �أن يعيد الهاتف خالل
 14يوم ًا لتعديله في حال لم تكن التعديالت التي �أجريت عليه غير مر�ضية له
رغم �أنها �أجريت له خ�صي�ص ًا وبناء على طلبه.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

تستخدم في عالج الربو

اكتشاف بكتيريا عاشقة
�أعلن الدكتور الم�صري مجدي بدران ع�ضو الجمعية الم�صرية للح�سا�سية والمناعة وا�ست�شاري الأطفال اكت�شاف نوع جديد من البكتريا التي تدمن
الكافيين.
والبكتريا التي ت َّم اكت�شافها تحتوى على � 4أنواع من البروتينات الها�ضمة .وهذا االكت�شاف يفتح مزيد ًا من الأمل نحو ا�ستخال�ص �أدوية من هذا
النوع من البكتريا لعالج الربو وتح�سين انتظام دقات القلب وتدفق الدم.
التجارب التي �أجريت على البكتريا العا�شقة للكافيين فى التو�صل لل�شفرات الوراثية الخا�صة ب�إدمان الكافيين وتك�سيره و�إدخالها بالهند�سة
ونجحت
ُ
ً
الوراثية فى نوع �آخر من بكتريا التجارب �سهلة النمو والتكاثر فى المعمل للح�صول على كميات كبيرة يمكن �أن تكون عالجا لكثير من �أنواع المر�ض
وبادرة �أمل لكثير من المر�ضى� .أطلق على البكتريا عا�شقة الكافيين ا�سم علمي وهو «�سيودومونا�س بوتايدا» والتي يمكن ا�ستخدامها فى المعالجة
البيولوجية لتنقية البيئة من الملوثات  .كما �أنَّ للكافيين ا�ستخدمات عالجية �أخرى كثيرة .فجرعات الكافيين لديها قدرة على التنبيه ومنح الإن�سان
مزيد من القدرة على التركيز لكن كثرة تناوله يعر�ض الإن�سان لأخطار �صحية منها القلق والع�صبية وال�صداع والميل للقىء وزيادة �إفرازات الحم�ض
المعدي ،بالإ�ضافة �إلى زيادة �ضربات القلب وارتفاع �ضغط الدم وزيادة �إدرار البول والذي يت�سبب في فقد الفيتامينات التي تذوب فى الماء «فيتامين
بي و�سي» ،بالإ�ضافة �إلى زيادة م�ستوى ال�سكر في الدم.
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All countries, developed and developing alike, are
suffering from aggressive tax planning especially
by multi-national companies. The multi-national
companies often exploit differences in domestic
tax rules and international standards that provide
opportunities to eliminate or significantly reduce
taxation. Aggressive tax planning and profit
shifting is the main source of tax base erosion
which constitutes a serious risk to tax revenues, tax
sovereignty and tax fairness for all countries.
While there clearly is a tax compliance aspect, there
is a more fundamental policy issue: the international
common principles drawn from national
experiences to share tax jurisdiction may not have
kept pace with the changing business environment.
Domestic rules for international taxation and
internationally agreed standards, as reflected in tax
treaties, are still based on an economic environment
characterized by a lower degree of economic
integration across borders, rather than today’s
environment of global taxpayers, characterized by
the increasing importance of intellectual property
as a value-driver and by constant developments
of information and communications technologies.
For example, today it is possible to be heavily
involved in the economic life of another country,
e.g. by doing business with customers located
in that county via the internet, without having a
taxable presence there or in another country that
levies tax on profits. In an era where non-resident
taxpayers can derive substantial profits from
transacting with customers located in another
country, questions are being raised on whether
the current rules are fit for purpose. Further, as
businesses increasingly integrate across borders
and tax rules often remain un-coordinated , there
are a number of structures, technically legal, which
take advantage of asymmetries in domestic and

international tax rules.
Due to serious impacts of this problem on tax
revenues, countries as well as international
professional organizations, including Organization
for Economic Cooperation and Development
(OECD), are paying intensive attention to address
it and to find solutions that serve the interests of
all countries. It is recognized that the important
aspects that should be addressed to solve this
problem are as follows:
* International mismatches in entity and instrument
characterization including, hybrid mismatch
arrangements and arbitrage;
* Application of treaty concepts to profits derived
from delivery of digital goods and services;
* The tax treatment of related party debt-financing,
captive insurance and other intra-group financial
transactions;
* Transfer pricing, in particular in relation to the
shifting of risks and intangibles, the artificial
splitting of ownership of assets between legal
entities within a group, and transactions
between such entities that would rarely take
place between independents.
* The effectiveness of anti-avoidance measures,
in particular of General Anti-Avoidance Rules
(GAARs), Controlled Foreign Companies (CFC)
regimes, thin capitalization rules and rules to
prevent tax treaty abuse;
* The availability of harmful preferential regimes.
* Professional International organizations with
expert representation from relevant countries
are currently looking into all aspects of this
problem with deadline dates to come up with
solutions beneficial to all countries in countering
their tax revenues erosion.
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ggressive tax planning especially by multi-national companies constitutes
a serious risk to tax revenues, tax sovereignty and tax fairness for all

countries.
Due to these serious impacts, countries as well as international professional organizations
are currently addressing this serious issue to find solutions that serve the interests of all
countries. The most important aspects being addressed in this regard are the international
mismatches in entity and instrument characterization, application of treaty concepts to
profits derived from delivery of digital goods and services, the tax treatment of related
party debt-financing, and transfer pricing, in particular in relation to the shifting of risks
and intangibles, the artificial splitting of ownership of assets between legal entities within
a group, and transactions between such entities that would rarely take place between
independents.
Specialized task groups are expected to come up with solutions within defined dates that
will put an end to this serious threatening aggressive tax planning.
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حنا بخري ..مادام الوطن بخري
في ذكري اليوم الوطني
نتوجه بأسمي آيات التبريك والتهنئة للشعب السعودي
ومقام خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
�سائلني املوىل عز وجل �أن يتم على البالد �أمنها ورخاءها
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اليوم
الوطني..

ذكرى ملحمة التوحيد
ومبعث الفخر والزهو

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين
وزير المالية يرأس وفد المملكة في قمة العشـــرين.

ALZAKAH W ALDAKHAL

السعودية الثالثة عربي ًا والعشرون عالمي ًا
فـي قائمـة أكثر اقتصـاديـات العالــم تنافسـيــة.
تجارة المنتجات الحالل ستصل إلى  6.4تريليون دوالر في 2020

