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تسهيل اإلجراءات الحكومية
َ
الهدف الأ�سا�سي لم�صلحة الزكاة والدخل هو ت�سهيل �إجراءات المراجعين والمكلفين ،وهذه توجيهات �سامية من القيادة
�إنَّ
العليا في المملكة العربية ال�سعودية ،والتي تق�ضي بالت�سهيل على المواطنين وم�ساعدتهم في �إنهاء �إجراءاتهم الحكومية ،لذلك
ُت�ؤمن الم�صلحة ب�ضرورة ت�سهيل �إجراءات ح�صول المكلفين على �شهادات الزكاة كي ي�ستطيعون مزاولة �أعمالهم ،وعليه فقد
قدمت م�صلح ُة الزكاة والدخل حزمة من الت�سهيالت والخدمات للمواطنين ،من �أهمها �أنَّ عملية ت�سجيل المكلفين بالزكاة �أو
ال�ضريبة قد �أ�صبحت تتم ب�شك ٍل �أ�سهل ،و عن بعد و�أ�صبح في مقدور ال�شخ�ص �أن ي�سجل لدى الم�صلحة من بيته �أو من �أي مكان
�آخر ،والح�صول بعدها مبا�شر ًة على الرقم المميز عن طريق ر�سالة ت�صل �إلى هاتفه الجوال دون الحاجة �إلى مراجعة الم�صلحة.
كما �أ�صبح تقديم االقرار رقم ( )5يت ُّم عبر البوابة الإلكترونية للم�صلحة ،وعليه ي�ستطيع �أي مكلف زكاة تقديري تقديم �إقراره
الإليكتروني من خالل بوابة الم�صلحة ،ومن ثم ال�سداد من خالل نظام �سداد وبالتالي الح�صول على �شهادة الزكاة عن طريق
البريد الممتاز ،مما يعني �أنَّ �صاحب الم�ؤ�س�سة �أو المن�ش�أة ي�ستطيع �أن ينهي �إجراءاته مع الم�صلحة دون الحاجة �إلى زيارتها �إال
في الحاالت النادرة ،و ي�شكل الإقرار ( )5ما ن�سبته حوالي ثمانين في المائة من عدد المكلفين ،وجاري الإعداد لتقديم الإقرار
رقم ( )2من خالل البوابة الإلكترونية ،ومن ثم بقية الإقرارات.
من جهة �أخرى حققت الم�صلح ُة تطور ًا في زيادة عدد فروعها في المملكة ،حيث بلغ عدد فروع الم�صلحة �أربعة ع�شر فرع ًا
في مدن المملكة المختلفة ،بالإ�ضافة �إلى �إدارة كبار المكلفين في الريا�ض وهو دلي ٌل على نمو وتطور الم�صلحة  ,ومن المتوقع
�إن �شاء اهلل تعالى �إ�ضافة فرعين �آخرين جديدين في العام القادم في كل من الجوف وعرعر كما ت َّم افتتاح ثالثة �أق�سام ن�سوية
في الم�صلحة في كل من الإدارة العامة وفرع الريا�ض وفرع جدة ،ومن الم�ؤمل افتتاح ق�سم ن�سوي في فرع الدمام قريب ًا .هذه
بع�ض الإنجازات التي تحققت وهلل الحمد والمنة ،وهي ما كانت لتتحقق لوال توفيق اهلل ثم جهود كافة العاملين في الم�صلحة وفي
مقدمتهم �سعادة مدير عام الم�صلحة ونائبه للعمليات الم�ساندة ،ومن الدعم المتوا�صل من لدن معالي وزير المالية ومن الحكومة
الر�شيدة ،فلهم جميع ًا جزيل ال�شكر.
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تقرير

جاء بالمرتبة الثامنة عالمياً

خادم الحرمين الشريفين ضمن قائمة
الشخصيات األكثر تأثيراً في العالم

اختارت مجلة فورب�س الأمريكية خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل.
�ضمن ال�شخ�صيات الع�شر الأوائ ��ل الأك�ث��ر ت�أثير ًا في العالم لعام  2013ميالدية .وج��اء اختيار المجلة لخادم
الحرمين ال�شريفين بالمرتبة الثامنة عالمي ًا في ا�ستطالع �ضم اثنين و�سبعين �شخ�صية عالمية في مقدمتهم
ر�ؤ� �س��اء ال ��دول ال�ك�ب��رى وع ��دد كبير م��ن ال�شخ�صيات العالمية ال�ت��ي ت � َّم اخ�ت�ي��اره��ا وف �ق � ًا لجمل ٍة م��ن المعايير.
و�أكدت المجلة على المكانة التي تحتلها المملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين دولي ًا و�إ�سالمي ًا
وعربي ًا وما تتمتع به من ثقل اقت�صادي على م�ستوى العالم ،و�أ�شارت �إلى � َّأن المملكة لديها الحرمان ال�شريفان �أقد�س
موقعين في العالم هذا من الناحية الدينية� ،أ َّما من ناحية الأهمية االقت�صادية فهي تمتلك ثاني �أكبر مخزون للنفط في
العالم وناتج محلي �أهلها لت�صبح �ضمن �أف�ضل ع�شرين بلد ًا في العالم.
و�أ�شادت مجلة فورب�س الأمريكية بالجهود الإ�صالحية لخادم الحرمين ال�شريفين التي عمت مختلف مناحي الحياة في المملكة.
ويرى مراقبون � َّأن هذا االختيار يع ُّد طبيعي ًا نظر ًا للجهود والإ�صالحات الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين ال�شريفين
 �أيده اهلل  -للو�صول بالمملكة �إلى م�صاف الدول المتقدمة ،ومواكبة التطور العالمي على مختلف ال�صعد ،وكذلكبالنظر �إلى العديد من المبادرات التي �أطلقها  -رعاه اهلل  ،-وعبرت عن و�سطية الإ�سالم و�سماحته ،وحر�ص المملكة
على دعم الأمن واال�ستقرار العالميين.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

اخ��ت��ي��ار مجلة ف��ورب��س ل��خ��ادم الحرمين الشريفين ج��اء في
استطالع ضم اثنين وسبعين شخصية عالمية في مقدمتهم
رؤساء الدول الكبرى.
تتمتعُ المملكة بثقل اقتصادي على مستوى العالم حيث تمتلك
ثاني أكبر مخزون للنفط في العالم وناتج محلي أهلها لتصبح
ضمن أفضل عشرين بلدًا في العالم.
خادم الحرمين يقود مسيرة إصالحات ضخمة للوصول بالمملكة
إلى مصاف الدول المتقدمة.
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تقرير

ً
نهضة وت��ط��ورًا
تشهد
سمو ول��ي ال��ع��ه��د :المملكة
ُ
شام ً
ال في المحافل الدولية لخدمة اإلسالم والمسلمين
والبشرية جمعاء.
سمو رئيس هيئة البيعة :السياسة الحكيمة لخادم
الحرمين الشريفين ارتقت بمكانة المملكة لتصبح من
أكبر عشرين دولة اقتصاديًا في العالم.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

وعن اختيار خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل � -ضمن ال�شخ�صيات الع�شر
الأُ َول الأكثر ت�أثير ًا في العالم ،والمكانة الكبيرة والدور الم�ؤثر لخادم الحرمين ال�شريفين  -رعاه اهلل  -على الم�ستويات
الإ�سالمية والعربية والدولية قال �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود �سمو ولي العهد نائب
رئي�س مجل�س ال��وزراء وزير الدفاع  -حفظه اهلل – � َّإن هذه المكانة الكبيرة لخادم الحرمين ال�شريفين وما ت�شهده
المملكة العربية ال�سعودية من نه�ضة وتطور �شامل وجهود كبيرة في المحافل الدولية لخدمة الإ�سالم والم�سلمين
والب�شرية جمعاء كان له الأثر الكبير في ح�صول المملكة بقيادته على المراكز المتقدمة في الت�صنيفات العالمية�،سائ ًال
اهلل ع َّز وجل �أن يوفق خادم الحرمين ال�شريفين ويبقيه ذخر ًا للإ�سالم والم�سلمين.
وع َّبر �صاحب ال�سمو الملكي الأمير م�شعل بن عبد العزيز �آل �سعود رئي�س هيئة البيعة عن تهنئته لخادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -بمنا�سبة اختيار مجلة فورب�س الأمريكية له �ضمن
ال�شخ�صيات الع�شر الأُ َول الأكثر ت�أثير ًا ونفوذ ًا في العالم لعام 2013م .و�أثنى �سمو رئي�س هيئة البيعة على جهود
خادم الحرمين ال�شريفين و�سيا�سته الحكيمة التي جعلت المملكة من بين �أكبر ع�شرين دولة اقت�صادي ًا في العالم.
كما �أعرب �سمو الأمير م�شعل بن عبد العزيز عن �سعادته وفخره واعتزازه بهذا االختيار ،داعي ًا اهلل �أن يحفظ خادم
الحرمين ال�شريفين ويديمه فخر ًا وعز ًا لهذا الوطن والأمة الإ�سالمية والعربية.
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أخبار

المفلح خالل افتتاح فرع المصلحة الرئيس بالرياض:

إيراداتنا خالل عشرة أشهر تجاوزت
مليار ريال

23.5

افتتح المدير العام لم�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح فرع
الم�صلحة الرئي�س بمدينة الريا�ض في يوم  24ذو الحجة  1434هجرية بح�ضور كل
من النواب ومدير فرع الم�صلحة بالريا�ض اال�ستاذ �صالح ال�صريخ .وقام �سعادته
بجولة داخل �أق�سام المبنى وتر�أ�س االجتماع الثاني ع�شر لمديري الفروع بالمملكة
والإدارات التابعة للم�صلحة.
وعقب انتهاء االجتماع الثاني ع�شر لمديري الفروع بالمملكة �أدلى المدير
العام لم�صلحة الزكاة والدخل بعدد من الت�صريحات ال�صحفية حيث ك�شف
عن النية لال�ستغناء عن المباني الم�ست�أجرة وتحويل مباني الم�صلحة �إلى
مباني ذكية للإ�سهام في خدمة المكلفين والمراجعين والموظفين
ب�شك ٍل �أف�ضل .م�ضيف ًا �أن اال�ستئجار مرحلة م�ؤقتة حتى يت ّم
بناء الموقع الجديد للم�صلحة و�إدارات �ه��ا وف��رع منطقة
الريا�ض .و�أ�شار �إل��ى ا�ستالم الم�صلحة �أر�ض ًا كبيرة
لهذا الغر�ض غ��رب مطار الملك خالد ال��دول��ي �ضمن
مجمع الدوائر الحكومية ،و�ستطرح قريب ًا المناف�سة
على الت�صاميم للبدء في بناء الم�شروع.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لدينا آليات للكشف عن الحسابات وإدارات مخولة بالبحث
والتدقيق في كل معلومة مقدمة للتأكد من صحتها.
سيتم رفع عدد الفروع إلى  16فرعًا على
في العام المقبل
ُّ
مستوى مناطق المملكة وبعض المحافظات.

ب��واب��ة المصلحة اإللكترونية سهلت على المواطنين
والمكلفين مراجعة المصلحة وفروعها وقللت عدد
المراجعين وسهلت عليهم تقديم اإلقرار.
وك�شف المفلح عن تجاوز دخل الم�صلحة خالل الأ�شهر الع�شرة الأولى من العام المالي الحالي  23.5مليار ريال ،وهو ي�ساوي
المبلغ الذي ت َّم تح�صيله العام الما�ضي .حيث يت ّم �إيداع ما يخ�ص ال�ضمان االجتماعي بمجرد دخوله �إلى الم�صلحة في ح�ساب
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،بينما يجري �إحالة ما يخ�ص الدخل �إلى وزارة المالية.
وعن كيفية تعامل الم�صلحة مع التالعب في الح�سابات �أو�ضح المفلح �أن لدى الم�صلحة �آليات عدة للك�شف عن الح�سابات ،كون
م�صالح الزكاة وم�صالح ال�ضرائب من �أهم الإدارات التي ت�ض ُّم �إدارات فح�ص مخولة بالبحث والتدقيق في كل معلومة يرى
الموظف �أهمية الت�أكد من �صحة بياناتها ،ولدينا م�صادر معلومات في الجهات الحكومية وم�صادر �أخرى تتحقق من �صحة
المعلومات� ،إال � َّأن الم�شكلة � َّأن هناك من ال يفرقون �إذا كانت الزكاة �ضريبة �أو غير �ضريبة فمن حق الم�صلحة الح�صول على
المعلومات من م�صادر عدة وخ�صو�ص ًا التقديري �أ ّما الح�سابات فو�ضعها �أف�ضل.
وقال المفلح خالل اجتماع مديري فروع المملكة �أنه �أ�صبح لدينا هذا العام  14فرع ًا وفي العام المقبل �سيت ُّم رفع عدد الفروع
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أخبار

يتم بناء الموقع
استئجار المباني مرحلة مؤقتة حتى
ّ
الجديد للمصلحة وإداراتها وفرع مدينة الرياض.
تسلمنا أرضًا غرب مطار الملك خالد الدولي ضمن مجمع
الدوائر الحكومية وسنطرح المنافسة على التصاميم
قريبًا للبدء في بناء المشروع.
�إلى  16فرع ًاعلى م�ستوى مناطق المملكة ،كما ازداد عدد الموظفين في الفروع عن ال�سابق وخ�صو�ص ًا في مجاالت المحا�سبة
وهي الأكثر ،وجرى �أي�ض ًا افتتاح �أق�سام ن�سائية في فرعي الريا�ض وجدة .وقريب ًا افتتاح فرع ن�سائي في الدمام� ،إ�ضافة �إلى
البدء في برنامج الدبلوم العالي للزكاة وال�ضريبة الذي يعادل الماج�ستير وينظم في معهد الإدارة العامة ،ونتوقع تخرج 32
موظف ًا ون�سعى لزيادة العدد في العام الدرا�سي المقبل ،وهذا بمثابة تح ٍد كبير تجاوزناه.
و�أ�شار المفلح �إلى � َّأن المملكة ع�ضو في مجموعة الع�شرين االقت�صادية ،وع�ضو في منتدى ال�شفافية وتبادل المعلومات بين
الدول ،و�سنتعاون مع م�صالح ال�ضرائب على م�ستوى الدول في منظمة التعاون والتنمية في مجال تجنب االزدواج ال�ضريبي.
و�أ�ضاف المفلح �إلى � َّأن بوابة الم�صلحة الإلكترونية �سهلت على المواطنين والمكلفين� ،إذ ي�ستطيعون من خاللها �إدخال
معلوماتهم من دون مراجعة الم�صلحة �أو فروعها ،مما قلل عدد المراجعين و�سهل الإجراءات على الجميع عن بعد� ،إلى جانب
�إنجاز عملية تقديم الإقرار ال�ضريبي من خالل البوابة هذا العام.
و�أو�ضح المفل ُح �أن نظام جباية الزكاة المو�ضوعة �أنظمته من �سنوات طويلة يعد من الأنظمة الجديدة للجباية ويناق�ش في
مجل�س ال�شورى ون�أمل الموافقة عليه واعتماده من المقام ال�سامي حتى يكون مرجع ًا للجميع �سواء للم�صلحة �أو المكلفين �أو
لجان االعترا�ض ولجان اال�ستئناف وديوان المظالم ،ليعتمد الجميع على نظام قادر على ت�سهيل الأمور ,ويخ�ضع هذا النظام
للقاعدة ال�شرعية في جباية الزكاة.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

مقال

قواعد العدالة في المصرفية اإلسالمية
يوسف الفراج

قاض في وزارة العدل

التعامالت المالية تختلف عن العبادات كونها تخ�ضع كثير ًا للمعطيات الزمانية والمكانية والأح��وال ،ولهذه
الأ�سباب ف�إنَّ من ي�سر ال�شريعة �صالحيتها للبقاء ،و ال�شارع لم يقيد النا�س بطقو�س و�شكليات و�أنواع محددة من
العقود والت�صرفات ال يجوز التعامل �إال وفقها ،و�إنما قرر في ن�صو�ص كثيرة قواعد ومحددات عامة تكفل العدالة
بين النا�س في تعامالتهم فمنع الظلم والغرر وال�ضرر والجهالة والغ�ش والتدلي�س واال�ستغالل.
وبتطبيق ذلك على التعامالت قرر الفقهاء تحريم عدد من المعامالت و�سكتوا عن الكثير منها على اعتبار �أنها
جائزة ،ومن المحرمات المن�صو�ص عليها في الكتاب وال�سنة :بيع العينة ،والربا ،والمي�سر ،والقمار ،وبيع ما لي�س
عندك ،وتلقي الركبان  -مع تف�صيل وتقييد في بع�ضها -وغيرها من العقود البينة ال�ضرر والبعيدة عن العدالة..
واجب ال خيار فيه ،و�أنَّ ال�شارع حدد
والمهم هنا الت�أكيد على �أنَّ االلتزام بالقواعد ال�شرعية في التعامالت المالية ٌ
قواعد كلية تهدف �إلى تحقيق العدالة بين النا�س في التعامالت وتكفل البعد عن الغ�ش والتدلي�س والتنازع .
والجدل الدائر بين الم�صرفية الإ�سالمية والتقليدية في مدى نجاعة كل منهما  ،وفي حين �أنَّ الم�صرفية الإ�سالمية
ترفع راية التوافق مع القواعد ال�شرعية -وحق لها ذلك � -اّإل �أنّ الم�صرفية التقليدية تجادلها في �أنها تهتم بال�شكل
فقط وتحر�ص على �أن يكون متوافق ًا مع ن�صو�ص الفقهاء  � ،اّإل �أنها لم تحقق �أهداف ال�شارع في المعامالت –
بح�سب �أ�صحاب هذا التوجه  ،-والجدل يطول جميع �أنواع منتجات الم�صرفية الإ�سالمية في التمويل واال�ستثمار
والت�أمين وغيرها.
ومما ُيورد في بيان �إيغال منتجات الم�صرفية الإ�سالمية في ال�شكل والحر�ص على توافقها مع ن�صو�ص الفقهاء
والغفلة عن قواعد العدل والتي �أرادها ال�شارع :التم�س ُك بقواعد غير مقنعة وتعليالت �ضعيفة في تحريم ال�صيغة
الم�شهورة للإيجار المنتهي بالتمليك التي تن�ص على �أنَّ الم�شتري يتملك العقار بمجرد �سداد الأق�ساط ،نعم كثير
من الفقهاء يحرمون هذه ال�صيغة �إال �أنهم في المقابل يجيزون �صور ًا قريبة منها مثل الإيجار المنتهي بالوعد
بالبيع �أو الهبة ،وهنا �ضرر على طالب التمويل من جهة �أنَّ العقار قد ال ينتقل �إلى ملكه فهو مرهون بقناعة الممول
بالبيع في �آخر الأق�ساط �أو الهبة ،ومع �أنَّ الأ�صل �أن الممولين يفون بوعودهم � اّإل �أن الخطورة باقية على كل حال،
و�إنما مثلت بهذا المثال لأن هذه ال�صيغة – الإيجار التمويلي �أو الإيجار المنتهي بالتمليك  -هي ال�صورة الأكثر
والأ�شهر والأف�ضل للتمويل العقاري و�سي�صدر بتنظيمها نظام خا�ص في المملكة.
ومثل :عدم ال�سماح للممولين بت�ضمين عقودهم اتفاق ًا ين�ص على �أنه في حال �سداد الأق�ساط قبل وقتها ،ف�إنَّ الممول
ال ي�أخذ فائدة على المتبقي وجعل ذلك مرهون ًا بموافقة الممول وهي م�س�ألة�« :ضع وتعجل» ،ومع �أنَّ فيها خالف ًا
بين الفقهاء �إال �أنَّ حاجة النا�س تتطلب العمل على تي�سير �أمورهم ومراعاة حاجتهم �إلى ال�سكن ،وهل ي�شك �أحد
�أنَّ ال�سكن من الحاجات الأ�سا�سية لال�ستقرار؟ وقد قرر الفقهاء �أن الحاجة تُنزّل منزلة ال�ضرورة ،وال يخفى �أن
بع�ض العلماء – ومنهم ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي� -أجازوا �أكثر مما �أ�شير �إليه للمقيمين في الغرب من �أجل توفير
ال�سكن.
لي�س في هذا الكالم تقليل من �ش�أن الم�صرفية ومنتجاتها بل ي�أتي في �إطار القناعة ب�أنها قادرة على تحقيق العدالة
والرخاء والرفاهية ،كيف ال وهي ت�ستمد مرجعيتها من قواعد ال�شريعة لكن ال ب ّد من العمل لأجل تحقيق العدالة
مطلب �أ�سا�س في ال�شريعة من خالل منع الظلم واال�ستغالل والعمل على التما�س المقا�صد ال�شرعية في
وهو ٌ
التعامالت المالية ومن �أعظمها مراعاة حاجات النا�س.
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تفوقت على كل من بريطانيا واليابان وألمانيا
المملكة تحتل المركز األول في مستوى الضرائب والقوانين
التنظيمية بمجموعة العشرين
�أ ّكد تقرير �إرن�ست ويونغ ( )EYلر ّواد �أعمال مجموعة الع�شرين � َّأن المملكة تمتلك الإطار ال�ضريبي والتنظيمي الأقوى بين
كافة دول مجموعة الع�شرين وجاءت نتائج التقرير بعد �إجراء ا�ستطالع �آراء لما يزيد على  1500من �أبرز ر ّواد الأعمال،
وبيانات نوعية حول ظروف ريادة الأعمال في دول مجموعة الع�شرين .كما يعتمد التقرير ب�شكل كبير على بحث حول ما يزيد
على  200برنامج حكومي.
واحتلت المملك ُة المركز الأول على م�ستوى ال�ضرائب والقوانين التنظيمية وفق ًا للتقرير ال�صادر حديث ًا متق ّدم ًة على ك ٍّل من
كندا والمملكة المتحدة واليابان و�ألمانيا واالتحاد الأوروبي.
و�أو�ضح �أ�شرف �أب��و �شرخ ،رئي�س �أ�سواق النمو الإ�ستراتيجية في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا � َّأن المملكة تع ُّد من
االقت�صادات �سريعة النمو التي تتمتع ب�أف�ضل �أداء وفق ما جاء في التقرير ،وذلك بف�ضل الجهود الحثيثة لإ�صالح بيئة الأعمال
خالل الأعوام الما�ضية .ويع ُّد ت�صنيفها على م�ستوى ال�ضرائب والقوانين التنظيمية دلي ًال على النظام ال�ضريبي ّ
المنظم في

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

رواد
يفرض النظام الضريبي في المملكة عبئًا إداريًا مخففًا على ّ
األعمال وهناك ثالث دفعات ضريبية فقط في كل عام.
تحتاج الشركات في المملكة إل��ى  77ساعة فقط لترتيب
أمورها الضريبية.
المملكة .ومع تنويع الحكومة لأعمالها بعيد ًا عن النفط ،ف� َّإن ثقافة ريادة الأعمال م�ستمرة في النمو.
ويفر�ض النظام ال�ضريبي في المملكة عبئ ًا �إداري ًا مخفف ًا على ر ّواد الأعمال ،حيث � َّإن هناك ثالث دفعات �ضريبية فقط في كل
عام ،في حين � َّأن الدفعات ال�ضريبية في الدول الأخرى من مجموعة الع�شرين غالب ًا ما تكون �أكبر .كما � َّأن الوقت الذي ت�ستهلكه
ال�شركات في المملكة لترتيب �أمورها ال�ضريبية ال يزي ُد على � 77ساعة ،وهو المعدل الأدنى بين جميع دول مجموعة الع�شرين
(المعدل بين عامي  2010و .)2012وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقل تكلفة ت�أ�سي�س �شركة �إلى حوالي الثلث عن المعدل ال�سائد في
دول مجموعة الع�شرين (المعدل بين عامي  2010و� .)2012أ ّما بالن�سبة لقوانين التوظيف ،ف� َّإن �ضرائب العمالة تع ُّد من بين
الدول الأدنى في دول مجموعة الع�شرين.
و�أ�ضاف �أبو �شرخ � َّأن تقرير هذا العام يدعو حكومات دول مجموعة الع�شرين للتعاون مع ر ّواد الأعمال من �أجل النهو�ض
باقت�صادها وخلق فر�ص عمل جديدة لتح�سين ثقافة ريادة الأعمال .
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تدشين البصمة اإللكترونية بفرع الرياض
د�شن �سعادة الأ�ستاذ �سعد بن عبدالعزيز ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون التنفيذية لم�صلحة الزكاة والدخل
نظام الب�صمة الإلكترونية بفرع الريا�ض يوم االثنين 1435/1/8هـ ا�ستكما ًال لما بد�أته الم�صلحة من تطبيق
نظام الب�صمة بالإدارة العامة في العام الما�ضي 1434هـ.
وقد قام �سعادة النائب بت�سجيل ب�صمة يده وكذلك �سعادة مدير عام فرع الريا�ض ومديرو الإدارات قدوة لبقية
موظفي الفرع.
وت�سعى الم�صلحة من خالل تد�شين نظام الب�صمة الإلكتروني �إلى تنفيذ التوجيهات ال�سامية بهذا ال�ش�أن وتطوير
ا�ستخداماتها للتقنية وكل ما يتعلق ب�أعمالها وخدماتها الداخلية والخارجية.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ُ
مصلحة الزكاةِ تعايدُ منسوبيها بعيد األضحى
�أقامت م�صلح ُة الزكاة والدخل بالإدارة العامة بالريا�ض يوم االثنين الموافق 1434/12/16هـ حفل المعايدة بمنا�سبة عيد الأ�ضحى
المبارك في تمام ال�ساعة العا�شرة �صباحاَ بح�ضور مدير عام الم�صلحة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح والنواب ومديري الإدارات
والموظفين ،وقد تبادل الح�ضو ُر التهاني والتقطت �صور تذكارية بهذه المنا�سبة ال�سعيدة.
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حضور عدد من المكاتب المحاسبية
إطالق اإلقرار اإللكتروني رقم ( )2لمكلفي الزكاة
من خالل موقع المصلحة اإللكتروني
د�شنت م�صلح ُة الزكا ِة والدخل برئا�سة الأ�ستاذ �صالح العواجي
نائب المدير العام لم�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل للعمليات الم�ساندة
من خالل موقعها الإلكتروني على ال�شبكة العنكبوتية خدمة تقديم
الإق ��رار الإلكتروني رق��م ( )2لمكلفيها الزكويين الذين يقدمون
ح�سابات نظامية بح�ضور عدد من المكاتب المحا�سبية ،وذلك لتوفير
عدد من الخدمات الأ�سا�سية التي يحتاجها المكلفون وممثلوهم من
المحا�سبين القانونيين لتنفيذ خدماتهم �إلكترونياً.
�دف ه��ذا الإط�ل�اق التجريبي �إل��ى تمـــكين المكلفين والمكاتب
وي�ه� ُ
المحا�سبية المعتمدة من �سرعة تقديم الإق��رارات الإلكترونية عن
الفترة المراد التزكية عنها من خالل تعبئة جميع بيانات الإق��رار
والك�شوف �إلكترونياً ،وذلك وفق �آلية محددة تتمثل في تعبئة الإقرار
والك�شوف في الخطوة الأول��ى ،و�إرف��اق الميزانية الم�صادق عليها
والمعتمدة في الخطوة الثانية وت�سديد المبالغ الم�ستحقة من خالل
نظام (�سداد) كخطوة ثالثة ونهائية.
وي�أتي �إطالق الإقرار الإلكتروني رقم ( )2ا�ستكما ًال للمرحلة الأولى
لم�شروع الخدمات الإلكترونية التي تمثلت في خدمات الت�سجيل
وتقديم الإق��رار الإلكتروني رق��م ( )5التقديري والم�صادقة على
�شهادة الزكاة وت�سليم ال�شهادة من خالل البريد الممتاز ,والتي
�سيتلوها مرحلة ثالثة خ�لال الأ��ش�ه��ر القليلة ال�ق��ادم��ة ال�ستكمال
الخدمات الإلكترونية والتي �ستتمثل في �إتاحة ما تبقى من نماذج
�إقرارات وخدمات طلبات المكلف واال�ستعالم عن ح�ساب المكلف.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

تدعيماً لتبادل البيانات إلكترونياً بين الجهات الحكومية

ُ
مصلحة الزكاةِ والدخل توقعُ اتفاقية للربط اإللكتروني
مع مصلحة الجمارك
وقّع فريقُ م�ص ��لحة الزكاة والدخل لالرتباط بالجهات الحكومية برئا�سة الأ�ستاذ
�س ��لمان الهدباني مع م�ص ��لحة الجمارك برئا�سة الأ�س ��تاذ محمد القحطاني لتنفيذ
الربط المبا�شر بين م�صلحة الزكاة والدخل وم�صلحة الجمارك من خالل برنامج
(ي�س ��ر)؛ لتوفير عـ ��دد من خدم ��ات البيانــات
التعام�ل�ات الإلكتروني ��ة الحكومي ��ة ِّ
الأ�سـا�سـية الــتي تحـتاجها الجهتين لتنفيـذ خدماتــــهما �إلكتروني ًا.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وع ّبر الم�شاركون من م�صلحة الزكاة والدخل عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون e - G o v e r n m e n t P r o g r a m
مع م�صلحة الجمارك م�شيدين بدورها في دعم دور م�صلحة الزكاة والدخل التي
توجه الزكاة �إلى وكالة ال�ضمان االجتماعي ب��وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .كما
(ي�سر) على ما يقوم به من دور �أ�سا�س في تجهيز البنى التحتية للتعامالت الإلكترونية في
�أثنوا على برنامج التعامالت الإلكترونية الحكومية ِّ
المملكة.
وي�أتي تبادل البيانات �إلكتروني ًا �ضمن تنفيذ الأمر ال�سامي الكريم رقم ( )7027وتاريخ 1434-2-24هـ القا�ضي ب�إلزام كل الوزارات والم�صالح
الحكومية بالتعاون مع الم�صلحة لتمكينها من تح�صيل م�ستحقاتها تنفيذ ًا لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام الأ�سا�سي للحكم،
والذي �صدر ا�ست�شعار ًا منه حفظه اهلل ب�أهمية الدور المنوط بالم�صلحة في جباية الزكاة وتح�صيل ال�ضريبة على عرو�ض التجارة من المكلفين
بها ،والعمل جا ٍر حالي ًا على التن�سيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العالقة لإجراء عملية الربط الآلي معها للح�صول على المعلومات التي
تحتاجها الم�صلحة عن مكلفيها بي�سر و�سهولة.
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الزكاة والدخل تسلم أول دفعة من الشهادات للبريد الممتاز
ّ
د�شنت م�صلح ُة ال��زك��اة والدخل بالتعاون م��ع البريد
ال�سعودي «البريد الممتاز» خدمة ت�سليم ال�شهادات
�إلى المكلفين الذين قدّموا �إقراراتهم من خالل البوابة
الإلكترونية للم�صلحة في جميع مناطق المملكة ،وقام
مدير �إدارة خدمات المكلفين بالبرامج والمتابعة الأ�ستاذ
على الدغماني بت�سليم �أول دفعة للبريد الممتاز  ,ي�أتي ذلك
تما�شي ًا مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها م�صلحة
الزكاة والدخل للمكلفين وذلك ت�سهي ًال عليهم وتوفير ًا
لوقتهم وتر�سيخ ًا لمبد�أ تكامل الخدمات الإلكترونية
ت�سليم �أول مكلف �شهادة
عن طريق البريد الممتاز
والتي ال تتطلب من المكلف مراجعة مقر الم�صلحة �إال
في �أ�ضيق الحدود.
تجدر الإ�شارة ب�أن م�صلحة الزكاة والدخل قد �أكملت م�ؤخر ًا دائ��رة الخدمة الإلكترونية
بوجود بريد فعال ق��ادر على تو�صيل ال�شهادات �إل��ى المكلف  ,حيث �إن��ه ب�إمكان المكلف
الت�سجيل من خالل بوابة الم�صلحة الإلكترونية وتقديم �إقراراته وال�سداد بموجبها من خالل
نظام �سداد لتقوم  الم�صلحة ب�إر�سال ال�شهادة عبر البريد الممتاز.
وقد عبر بع�ض المكلفين الم�ستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الم�صلحة من
خالل بوابتها الإلكترونية عن �سعادتهم في توحيد وتي�سير الإجراءات والتطوير المتوا�صل
للم�صلحة الذي نتج عنه �إي�صال ال�شهادة �إلى مقر المكلف �أينما كان في جميع مناطق المملكة.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

اطلعوا على النقلة النوعية للتحول إلى الحكومة اإللكترونية
طالب جامعة األمير سلطان يزورون مصلحة الزكاة
زار وف ٌد من طالب برنامج البكالوريو�س
في المحا�سبة بجامعة الأم�ي��ر �سلطان
يوم الثالثاء 1435/1/16ه��ـ الإدارة
العامة لم�صلحة الزكاة والدخل للتع ّرف
عن كثب على �إجراءات و�أنظمة تح�صيل
ال��زك��اة وال�ضريبة بالمملكة العربية
ال�سعودية .وكان في ا�ستقبالهم الأ�ستاذ
من�صور ب��ن محمد المحيا م��دي��ر ع��ام
�إدارة البرامج والمتابعة ومدير �إدارة
العالقات العامة المكلف الأ�ستاذ بداح
بن مذكر العا�صمي.
ب� ��د�أ ب��رن��ام��ج ال ��زي ��ارة ب ��إع �ط��اء ن�ب��ذة
تعريفية عن �أه��داف ومهام الم�صلحة
والهيكل التنظيمي وط ��رق محا�سبة
المكلفين وتح�صيل ك��ل م��ن ال��زك��اة
وال �� �ض��ري �ب��ة ،وال�ن�ق�ل��ة ال�ن��وع�ي��ة التي
ت�شهدها الم�صلحة في مجال التحول
�إلى الحكومة الإلكترونية ،وكذلك التو�سع في الفروع في مختلف مناطق المملكة.
بعد ذلك توجه وفد جامعة الأمير �سلطان ل�ل�إدارة العامة لكبار المكلفين وكان في ا�ستقبالهم الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح ال�سحيم
والأ�ستاذ برج�س بن �سعود المطيري وقد ا�ستمعوا �إلى �شرحٍ مف�صلٍ ووافٍ عن �آلية العمل في الإدارة.
ثم تالها زيارة ل�ل�إدارة العامة لتقنية المعلومات ا�ستمعوا خاللها �إلى �آلية معالجة بيانات المكلفين وطريقة الت�سجيل في البوابة
الإلكترونية للم�صلحة �إ�ضافة �إلى الربط بين الجهات الحكومية ذات العالقة.
وفي ختام الزيارة قدم عميد كلية �إدارة الأعمال بجامعة الأمير �سلطان الدكتور �سعد بن عبد العزيز المو�سى �شكره وتقديره للم�صلحة
على ح�سن اال�ستقبال .متمني ًا �أن تكون تلك الزيارة بداية لتعاون �أوثق بين الجامعة والم�صلحة في الم�ستقبل.
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المفلح يدشن األرشفة اإللكترونية بإدارة كبار المكلفين
ا�� �س� �ت� �م ��رارا ل�ع�م�ل�ي��ات
التطوير التي تقوم بها
م�صلحة الزكاة والدخل
وبح�ضور �سعادة مدير
ع��ام الم�صلحة الأ�ستاذ
– �إب��راه �ي��م ب��ن محمد
المفلح تم تد�شين نظام
الأر� �ش �ف��ة الإل�ك�ت��رون�ي��ة
ب � ��إدارة ك�ب��ار المكلفين
(ملفات المكلفين) وذلك
ي��وم الخمي�س المــوافق
1435-1-11ه� � � � �ـ ه��ذا
وقد ح�ضر التد�شين كل
من نائب المدير العام لل�ش�ؤون التنفيذية �سعادة الأ�ستاذ� /سعد ال�سعيدان وكذلك الم�ست�شار والم�شرف على �إدارة
كبار المكلفين الأ�ستاذ /نا�صر الذيبان و�سعادة مدير عام تقنية المعلومات الأ�ستاذ� /إبراهيم الحناكي.
وقد ا�ستمع الح�ضور ل�شرح مف�صل من الأ�ستاذ /عبداهلل الحميدي مدير �إدارة الأر�شفة الإلكترونية المكلف ،على
كيفية �أر�شفة ملفات �إدارة كبار المكلفين وطريقة تجهيز الملفات وفرز الم�ستندات في البداية ثم �إر�ساله �إلى ق�سم
الإدخال (الم�سح ال�ضوئي) و�أر�شفة الم�ستندات بنظام الأر�شفة الإلكترونية ،وقد قام �سعادة المدير العام بال�ضغط
على الما�سح ال�ضوئي لأر�شفة �أحد ملفات المكلفين واالطالع عليه بعد حفظه بنظام الأر�شفة الإلكترونية ،وم�شاهدة
دقة وو�ضوح الم�ستندات الكترونيا.
هذا وتت ُّم الأر�شفة وفق الخطة المعدة بتوزيع العمل بين ق�سم الأر�شفة ب��إدارة كبار المكلفين الأر�شيف الرئي�س
والق�سم الآخ��ر بم�شاركة بع�ض الموظفات من الق�سم الن�سائي ،وبمتابعة الم�شرفين من �إدارة كبار المكلفين
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الأ� �س �ت��اذ� �/س �ل �ي �م��ان ال�سبيعي،
والأ�ستاذ /محمد الزاعبي لت�سيير
�أمور الأر�شفة وفق خطة العمل.
وب �ع��د ذل� ��ك ت � � َّم االن��ت��ق��ال لق�سم
اال�ستقبال واالط�لاع على �أر�شفة
بع�ض م��ن ال���ش�ه��ادات الم�ستلمة
من المكلفين وكذلك �أر�شفة لبع�ض
الإق ��رارات المنتهية في النماذج
المو�ضوعية.
ه ��ذا وق ��د �أب� ��دى � �س �ع��ادة ال�م��دي��ر
ال� �ع ��ام ع ��ن ارت��ي��اح��ه ح� ��ول ه��ذه
الخطوة المهمة والتي تمثل نقلة
ك�ب �ي��رة ت���ش�ه��ده��ا ال�م���ص�ل�ح��ة في
�أر�شفة م�ستنداتها �إلكتروني ًا والتحول من طرق الحفظ القديمة واالنتقال �إلى الطرق الإلكترونية ،ومواكبة التوجه
للتعامالت الإلكترونية التي ت�شهدها الم�صلحة في جميع �إجراءاتها.
ومن جانبه ع َّبر الأ�ستاذ�/إبراهيم الحناكي عن �شكره ل�سعادة المدير العام على هذا التد�شين واال�ستماع لتوجيهاته
ومالحظاته على نظام الأر�شفة ،وكذلك دعمه لهذا التد�شين وحر�ص �سعادته المبا�شر لتحول �أعمال الم�صلحة
للأر�شفة الإلكترونية.
ومن جانب �آخر �أعرب الأ�ستاذ /عبداهلل الحميدي ،عن انتهاء المرحلة الأولى لتطبيق نظام الأر�شفة الإلكترونية لـ
� 26إدارة وق�سم بالإدارة العامة ،والمرحلة الثانية تمت بالتطبيق ب�إدارة كبار المكلفين (ملفات المكلفين) ،والمرحلة
الثالثة والتي �سوف تبد�أ �إن �شاء اهلل في بداية ال�سنة المالية الجديدة بالتدريب والتطبيق بالفروع الرئي�سة (الريا�ض
وجدة والدمام) بعد توفر الرخ�ص والأجهزة والتجهيزات الإدارية والفنية.
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عقد يومي  24و 25
المصلحة تعقد االجتماع السنوي الثاني عشر
لمديري اإلدارات والفروع
عقدت م�صلح ُة الزكاة والدخل اجتماعها الدوري ال�سنوي الثاني ع�شر لمديري الإدارات والفروع التابعة لها بفرع الم�صلحة
الجديد بمدينة الريا�ض يومي الثالثاء والأربعاء الموافق  24و1434/12/25ه���ـ وبرئا�سة المدير العام الأ�ستاذ �إبراهيم
بن محمد المفلح  .وجاء االجتماع تج�سيد ًا لحر�ص الم�صلحة على مناق�شة تب�سيط �إج��راءات العمل وتطويرها والتعرف على
ال�صعوبات التي قد تعيق التنفيذ .
�أكد المفلح على �أهمية االجتماعات والتي �ساعدت كثير ًا في تحقيق الهدف في توحيد �إجراءات العمل بالم�صلحة  ,فا�ستخدام
الأنظمة الآلية ُي�ساعد في توحيد �إجراءات الم�صلحة ولكن تبادل االفكار واالقتراحات بين الفروع من خالل الممار�سة الفعلية
لبع�ض الجوانب ي�ساعد كثير ًا للو�صول �إلى الأف�ضل .واالجتماع الحالي مليء بالمو�ضوعات الفنية والإداري��ة والمو�ضوعات
الإلكترونية.
وخالل االجتماع تطرق المفلح �إلى التطور الكمي الملحوظ في عدد الفروع الم�شاركة في االجتماع حيث تواجد مدراء فروع
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االجتماعات تساعد في توحيد إجراءات العمل بالمصلحة.
تخطط المصلحة للتوسع في افتتاح االقسام النسوية ومن
المتوقع افتتاح قسم نسوي قريبًا في فرع الدمام.
نجران وحائل وجازان بالإ�ضافة �إلى م�شاركة فرع الباحة .والم�صلحة ت�سعى دائم ًا للتطوير وا�ستمراره و�أنه من الأهمية بمكان
�إي�ضاح ما ت َّم من تطورات خالل الفترة الما�ضية من وقت انعقاد االجتماع ال�سابق �إلى الحالي للزمالء المدراء ومدراء الفروع.
و�أبرز تطورين �شهدتهما الم�صلحة� ،أولهما :تمثل في ا�ستخدام التقنية في �أعمال الم�صلحة وفي مبنى فرع الريا�ض الجديد
والذي يعد من المباني الذكية المتطورة التي تخدم المراجع وكذلك الموظف ،وهو ما تتطلع الم�صلحة �إلى حدوثه في باقي
فروع الم�صلحة في المناطق الأخرى بم�شيئة اهلل .وتمثل التطور الآخر في زيادة عدد الفروع والتي بلغ عددها �أربعة ع�شر فرع ًا
بالإ�ضافة �إلى �إدارة كبار المكلفين وهو ما يدل على نمو وتطور الم�صلحة .وتوقع المفلح �إ�ضافة فرعين جديدين مع حلول العام
القادم في كل من الجوف وعرعر  ,ي�ضاف �إلى ذلك الزيادة الملحوظة في عدد الذين ت َّم توظيفهم وبالأخ�ص في مجال
المحا�سبة والمجاالت االخرى مثل القانون والحا�سب الآلي .متمني ًا ح�صول
كل فرع على عدد ال ب�أ�س به من الموظفين الجدد.
و�أ�شار المفلح �إلى التو�سع في افتتاح االق�سام الن�سوية في الم�صلحة
حيث ت َّم �إ�ضاف ًة �إلى الق�سم الن�سائي بفرع جدة افتتاح ق�سمين ن�سويين
في كل من الإدارة العامة وفرع الريا�ض ومن الم�ؤمل افتتاح
ق�سم ن�سائي قريب ًا في فرع الدمام.
و أ�ث��ن��ى المفلح على نمو ع��دد المبتعثين ف��ي التخ�ص�صات
المطلوبة بالم�صلحة وع��ل��ى ع��دد الحا�صلين على دورات
تدريبية وال��ذي ك�شف عنه التقرير ال�سنوي لإدارة التطوير
والبحوث للعام المالي 1434هـ 1435/هـ والذي ت َّم توزيعه
على الم�شاركين لتبيان ع��دد ومو�ضوعات و�أم��اك��ن انعقاد
البرامج التدريبية التي ت َّم تنفيذها لمن�سوبي الم�صلحة خالل
العام المالي1434هـ2013 /م حيث �إنَّ كثير ًا من الموظفين
ح�صلوا على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم ل�سرعة �إنهاء
�إجراءات المكلفين .
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و�أو�ضح المفلح �أن من التطورات الكبرى التي ت�شهدها الم�صلحة بدء وانطالق برنامج الدبلوم العالي الإع��دادي
الخا�ص بالم�صلحة «الزكاة وال�ضريبة» الذي يعقد في معهد الإدارة العامة بالريا�ض حيث انتهت ال�سنة الأولى من
تطبيق البرنامج للدفعة الأولى من موظفي الم�صلحة .وت َّم البدء في البرنامج للدفعة الثانية و�إيجاد هذا البرنامج كان
يمثل تح ٍد كبير للم�صلحة ال �سيما و�أن الحا�صل على �شهادة البرنامج يح�صل على �شهادة تعادل الماج�ستير في مجاالت
الزكاة وال�ضريبة  ,ويوجد حالي ًا اثنان وثالثون موظف ملتحقين بالبرنامج .ون�أمل �أن يلتحق معظم الزمالء بالبرنامج
خالل ال�سنوات القادمة خا�صة حديثي االلتحاق للعمل بالم�صلحة لتهيئة فر�صة ان�ضمامهم �إلى مثل هذه البرامج التي
تخدم �أغرا�ض الم�صلحة في المعرفة النوعية في مجالي الزكاة وال�ضريبة وفي عملية احت�ساب وفح�ص الإق��رارات
الزكوية وال�ضريبية.
وفيما يخ�ص اتفاقيات تفادي االزدواج ال�ضريبي �أو�ضح المفلح �أنَّ هناك عدد كبير من اتفاقيات تفادي االزدواج
ال�ضريبي والتي عقدت مع عدد من الدول مما ترتب عليه زيادة في م�سئوليات الم�صلحة ,كما �أنه ت َّم توقيع اتفاقية مهمة
خا�صة بالم�ساعدة الإدارية المتبادلة في الم�سائل ال�ضريبية بحكم �أنَّ المملكة ع�ضو في مجموعة دول الع�شرين وع�ضو
وتهدف االتفاقية �إلى الحد من التهرب ال�ضريبي وتبادل المعلومات
في المنتدى العالمي لل�شفافية وتبادل المعلومات,
ُ
بين الدول وبموجب االتفاقية �سيكون هناك تعاون وثيق �إن �شاء اهلل مع م�صالح ال�ضرائب على م�ستوى دول العالم ودول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية في مجال تجنُب التهرب ال�ضريبي.
وذكر المفلح �أن الهدف الأ�سا�سي للم�صلحة هو الت�سهيل على المراجعين والمكلفين وهذه توجهات وتوجيهات القيادة
العليا التي تق�ضي بالت�سهيل على المواطنين وم�ساعدتهم ,ومن هذا المنطلق ا�ستثمرت الم�صلحة وا�ستخدمت الكثير
مما تتيحه التقنية حيث حققت الم�صلحة الكثير في هذا ال�صدد وما زالت تتطلع �إلى المزيد و�إلى الأف�ضل .وقد لوحظ
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قريبًا تدشن المصلحة رسميًا إق��رار رقم ( )2الخاص بمكلفي
الزكاة حسابات على بوابة المصلحة.
المصلحة تعتبر م��ن الجهات السباقة ف��ي مجال ال��رب��ط مع
الجهات الحكومية.
من قبل البع�ض خالل افتتاح مبنى الفرع بمدينة الريا�ض خلو المقاعد من المراجعين
في ق�سم الت�سجيل ويعود ذلك �إلى �أن عملية ت�سجيل المكلفين �أ�صبحت تت َّم عن بعد
و�أ�صبح ال�شخ�ص ي�سجل من بيته �أو من �أي مكان �آخر وهذا وهلل الحمد �إنجاز ي�شكر
عليه القائمين على النظام الآلي وتقنية المعلومات وجميع من �ساهم في �إنجاز مثل
هذا العمل الذي م ّكن المكلفين والمواطنين الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن فروع
الم�صلحة من الت�سجيل لدى الم�صلحة والح�صول بعدها مبا�شر ًة على الرقم المميز
عن طريق ر�سالة الهاتف الجوال .وهذا التطور مهم جد ًا حيث �ساعد المكلفين من
ناحية و�ساعد الم�صلحة من ناحية �أخرى في تخفيف العبء وال�ضغط على الموظفين
و�إتاحة اال�ستفادة من الموظفين الذين كانوا يقومون ب�أعمال الت�سجيل في �أعمال
�أخرى بالم�صلحة.
و�أ�شار المفلح �إلى �أن التطور الآخر والأهم يتمثل في تقديم الإقرارات من خالل البوابة
الإليكترونية حيث كان ذلك ي�شكل تح ٍد كبير للزمالء المعنيين في النظام الآلي �أو في
تقنية المعلومات ،والحمد هلل تحقق الهدف وا�صبحت خدمة تقديم الإقرارات لمكلفي
الزكاة متاحة على بوابة الم�صلحة .و كما يعلم الجميع ف�إنَّ معظم مراجعي الم�صلحة
يقومون بتقديم �إقرارات تقديرية حيث ي�شكلون ما تزيد ن�سبته عن ثمانين في المائة
من عدد المكلفين .وعليه ي�ستطيع �أي مكلف زكاة تقديري تقديم �إقراره الإلكتروني من
خالل بوابة الم�صلحة ومن ثم ال�سداد من خالل نظام �سداد ،وبالتالي الح�صول على
�شهادة الزكاة عن طريق البريد الممتاز مما يعني �أن �صاحب الم�ؤ�س�سة �أو المن�ش�أة
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متابعات
حوار
المكلف ي�ستطيع �أن ينهي �إجراءاته مع الم�صلحة دون الحاجة �إلى زيارتها �إال في الحاالت التي تتطلب مراجعة المكلف
للم�صلحة عندما يكون هناك خالف بين ما ورد في االقرار وبين ما ترى الم�صلحة �أنه المبلغ الم�ستحق � ,آم ًال �سعادته �أن
يكون هناك تعاون من المكلفين في تحديد العناوين ال�صحيحة لأنه ي�ستلزم �أن تكون عناوينهم �صحيحة للو�صول �إليهم.
وتطرق المفلح �إلى قرب تد�شين �إقرار رقم ( )2الخا�ص بمكلفي الزكاة ح�سابات على بوابة الم�صلحة ر�سمي ًا حيث كان
هناك لقاء في �شهر ذي القعدة من العام 1434هـ مع بع�ض المحا�سبين القانونيين وبع�ض المكلفين لإي�ضاح �آلية عمل
الإقرار وكيف يتم من خالل البوابة والآن يوجد ا�ستيعاب لذلك �آم ًال �سعادته �أن يطلق الإقرار ب�شكل ر�سمي خالل الفترة
القريبة القادمة وذلك قبل فترة الذروة التي �ستكون بعد �أربعة �أ�شهر تقريب ًا حيث من الم�ؤمل في حينه �أن يكون ت َّم
�سواء من المكلفين �أو الموظفين ،بعد نجاح �إطالق
تطبيق وتجربة الإقرار متمني ًا �سعادته تكرار النجاح والقبول للإقرار ً
الإقرار التقديري رقم ( ,)5م�ؤكد ًا �سعادته �أهمية ذلك في تفعيل عملية تطوير الخدمات الإلكترونية.
ونوه المفلح �إلى �أنَّ الم�صلحة تع ُّد �إحدى الجهات ال�سباقة في مجال الربط مع الجهات الحكومية عن طريق الدور الأ�سا�سي الذي
يقوم به الفريق الم�شكل بالم�صلحة الخا�ص بالربط مع الجهات الحكومية والم�صالح ال�ضريبية على م�ستوى العالم لأهمية التحقق
من المعلومة .وما يدعم �سهولة ح�صول الم�صلحة على المعلومات هو �صدور �أمر �سامي بناء ًا على قرار مجل�س ال��وزراء ي�ؤكد
�ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع م�صلحة الزكاة والدخل وذلك بطلب �شهادة الزكاة والدخل ال�سارية المفعول .لذلك تُلزم
�أي جهة حكومية تريد �إنهاء �إجراءات المكلف �أو ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة الماثلة لديها في طلب التحقق من �شهادة الزكاة والدخل
ال�صادرة من الم�صلحة .وعليه يتعاون المكلف ويراجع الم�صلحة محاو ًال �إنهاء �إجراءاته لديها ,ويعتقد �سعادته �أن مدراء الفروع
الحظوا التجاوب من الجهات الحكومية مع الم�صلحة بعد �صدور الأمر ال�سامي متمني ًا �سعادته ا�ستمرار التزام جميع الجهات بذلك.
وقال المفلح �إنَّ الم�صلحة جهة �إيرادية يهمها الإيراد �سوا ًء ما يدفع لل�ضمان االجتماعي من �إيرادات الزكاة �أو ما يدفع
لوزارة المالية للإنفاق على الميزانية العامة وعلى الم�صروفات العامة للدولة  ,وا�ستخدامات التقنية والتو�سع في
�إن�شاء الفروع في ظل الأن�شطة االقت�صادية المتزايدة التي ت�شهدها المملكة بحمد اهلل �أدى �إلى زيادة ونمو في �إيرادات
الم�صلحة خالل ال�سنوات الما�ضية حيث و�صلت �إيرادات الم�صلحة �إلى حوالي ثالثة وع�شرين ون�صف مليار ريال تُمثل
العام الما�ضي في ع�شرة �أ�شهر ،ومن الم�ؤمل �أن تتجاوز الإيرادات �إيرادات العام الما�ضي ب�إذن اهلل ،وهو ما �سيخدم

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ال�ضمان الإجتماعي و�إيرادات الدولة العامة.
وعن نظام جباية الزكاة �أو�ضح المفلح �أنَّ الم�صلحة رفعت النظام قبل عدة �سنوات وهو في طور النقا�ش حالي ًا وح�سب المعلومات
التي لدى الم�صلحة فقد و�صل النظام �إلى مراحل متقدمة حيث تدر�سه لجنة خا�صة في مجل�س ال�شورى ،ومن المتوقع االنتهاء
منه قريب ًا بعد عر�ضه على مجل�س ال�شورى ومن ثم على مجل�س الوزراء لإقراره ،وبالتالي �سي�سهل ذلك على الم�صلحة االعتماد
على نظام مع �أخذ جميع التطورات الحا�صلة في االعتبار معتمد ًا في ذلك على القواعد ال�شرعية في جباية الزكاة ،ولي�صبح مرجع ًا
�سواء الم�صلحة �أو المكلف �أو لجان االعترا�ض �أو لجنة اال�ستئناف �أو ديوان المظالم حيث �إن وجود نظام معتمد و�صادر
للجميع ً
من مجل�س الوزراء �سي�سهل الكثير على الم�صلحة وعلى المواطنين �أو المكلفين.
واختتم المفلح حديثه قائ ًال �إن الإجتماع القادم �سيكون بم�شيئة اهلل في فرع الم�صلحة بمكة المكرمة ,وت َّم تحديد مو�ضوع
التح�صيل ليكون المو�ضوع الرئي�س في اجتماع المدراء القادم.
أهم الموضوعات التي تمَّ طرحها للنقاش باالجتماع
قدمت �إدارة التطوير والبحوث عر�ض بعنوان (معايير قيا�س الأداء ) وت َّم ا�ستعرا�ض تلك المعايير وقد ت َّم في المرحلة االولى تطبيق ثالثةمعايير وعر�ضت نتائج تلك المعايير ،وت َّم االتفاق على تطبيق معايير �إ�ضافية خالل الأ�شهر القادمة.
 قامت �إدارة التح�صيل ب�إدارة البرامج والمتابعة بتقديم عر�ض عن التح�صيل حيث نُوق�شت خالله المو�ضوعات المهمة المتعلقة بالتح�صيلوت َّم عر�ض نتائج التح�صيل للفترة ال�سابقة لكل من �إدارة كبار المكلفين وفروع الم�صلحة وقدمت الكثير من االقتراحات ب�ش�أن تطوير
وتفعيل �إدارات التح�صيل بالفروع.
 مناق�شة تطبيق الأنظمة الآلية والتو�سع بها بعد النجاحات المتوا�صلة التي تحققت بدء ًا ب�إقرار نظام �سداد وتطبيق ت�سجيل المكلفينوتطبيق التقديم الإلزامي لإقرار رقم ( )5التقديري ،وتطبيق تقديم �إقرار رقم ( )2لح�سابات الزكاة في �صورته التجريبية ،وت َّم التطرق
�إلى ما ت َّم �إنجازه من خالل الأر�شفة الإلكترونية للتحول من النظام الورقي �إلى نظام �أر�شفة �إلكتروني متكامل.
مناق�شة �أثر التحول الإلكتروني على �أعمال الم�صلحة وما يتطلبه ذلك من �إعادة لتوزيع المهام لعدد كبير من الموظفين و�ضرورة �إعادةتوزيعهم ،وذلك لال�ستفادة منهم في الأعمال التي تهم الم�صلحة في الرقابة والمراجعة والفح�ص والربط والتح�صيل.
 -مناق�شة �أداء الموظفين و�أ�ساليب التحفيز وا�ستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والمحافظة عليها .
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أدوات التمويل

اإلسالمي
الدكتور صالح بن فهد الشلهوب

مدير مركز التميز للدرا�سات الم�صرفية والتمويل الإ�سالمي
معهد البحوث  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب ب�صحيفة االقت�صادية

ال�شركات ف��ي الفقه الإ��س�لام��ي ع��دة �أن ��واع ،منها �شركة العنان� ،شركة
الم�ضاربة� ،شركة الوجوه� ،شركة الأبدان .وال�شركة في اللغة المق�صود بها
االختالط ،و�أولى تلك ال�شركات.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

التمويل حاجة ملحة لدى المجتمعات اإلسالمية
لتوفير حاجات المجتمع الضرورية مثل المسكن
ودعم المشاريع الشخصية والمشاريع التنموية
التي تخدم المجتمع بشكل عام.
شركة العنان:

هي ا�شتراك اثنين �أو �أكثر في المال ،والربح .ومن �صور هذه ال�شركة في الم�صارف الإ�سالمية اليوم ما ي�سمى
بالم�شاركة المتناق�صة� ،سواء كان ذلك بغر�ض اال�ستثمار� ،أو بق�صد تمويل الأفراد �أو الم�ؤ�س�سات وذلك لتوفير
احتياجاتهم .ومن �أبرز �أ�شكال هذا النوع من التمويل ما هو منت�شر اليوم في كثير من الدول الأوربية مثل بريطانيا،
وهو تمويل �شراء الم�ساكن للأفراد ،و من الممكن �أن يكون هذا العقد لغر�ض تجاري مثل الم�شاركة في �شراء عقار
�أو ما يمكن ت�أجيره ب�شكل عام ،ويتولى طالب التمويل عملية دفع ق�سط الإيجار للم�صرف بقدر ن�صيبه في العقار �أو
�أن يتولى �إدارة العين المملوكة ،ويعطي الم�صرف ق�سطه من الأجرة �أو الربح ح�سب االتفاق ،ومن ثم يعمل طالب
التمويل على دفع مبلغ �إ�ضافي كل �شهر على �سبيل المثال ليتملك ح�صة الم�صرف خالل مدة معينة.
المضاربة:

�شركة بين اثنين �أحدهما بالمال ،والآخر بالعمل ،وهذا النوع من العقود يدرجه بع�ض الفقهاء �ضمن عقد ال�شركة
ب�شكل عام وبع�ضهم يجعله عقد م�ستقل.
وله عدة تطبيقات في الم�صارف اليوم مثل �أن يدفع الم�صرف ما ًال �إلى من يرغب في �إن�شاء م�صنع� ،أو لديه رغبة في
الزراعة� ،أو يمكن �أن يدخل الم�صرف ك�شريك في �شركة ا�ستثمارية قائمة عبر تمويلها ومن ثم تقا�سم الأرباح ح�سب
االتفاق بينهما ،ولعل هذا النوع من العقود ركز عليه الدكتور النجار في تجربة بنوك االدخار المحلية.
عقد القر�ض والمق�صود به القر�ض الح�سن ،وهذا النوع من العقود غر�ضه تبرعي ولي�س ا�ستثماري بمعنى �أن
الم�صرف ال يحقق عائد ًا مبا�شر ًا منه ،ولكن يمول من�ش�أة معينة لفترة ما على �أ�سا�س �أن ترد الم�ؤ�س�سة المبلغ
المقتر�ض دون زيادة ،خالل مدة متفق عليها.
وهذا النوع من العقود تطبيقاته قليلة في الم�صارف اليوم ،وذلك لأنها التحقق عائد ًا للم�صرف �إال �أنها من الممكن
تقديم مثل هذا النوع من القرو�ض بهدف ربحي غير مبا�شر وهو كخدمة لعمالء البنك الخا�صين مث ًال .وهذا يمثل
عامل جذب للعمالء.
عقد السلم :

وهو عق ٌد تكلم الفقهاء على �أحكامه ب�شكل مف�صل في كتبهم من خالل درا�ستهم لما جاء عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم« :من �أ�سلف في �شيء فلي�سلف في كيل معلوم ووزن معلوم �إلى �أجل معلوم» رواه البخاري وم�سلم.
وهذا النوع من العقود يمكن �أن نعرفه ب�أنه بيع �سلعة معلومة� ،إلى �أجل معلوم ،وذلك بثمن معلوم حال عند العقد.
وهذا النوع من العقود يمكن اال�ستفادة منه في تمويل الم�شاريع العقارية عبر التزام تلك ال�شركة بتوفير وحدات
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تقرير
�سكنية للممول مقابل التمويل ،وبعد ا�ستالم تلك الوحدات يتولى الم�صرف عر�ضها للبيع بالتق�سيط فيتحقق له
الربح من خالل ال�شراء ب�سعر مخف�ض من ال�شركة العقارية نتيجة لتقديم �سداد المبلغ ،وفي نف�س الوقت يبيعها
الممول ب�سعر �أعلى لمن يرغب ب�شرائها بالتق�سيط ،بالإ�ضافة �إلى �أن هذا النوع من العقود يمكن ممار�سته من
خالل الدخول في عقود بيوع الآجل ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالمعادن �أو المنتجات ال�ضرورية مثل الأرز والقمح ،بل
بالإمكان �أن يت َّم ا�ستخدام مثل هذا العقد في تمويل الم�شاريع البتروكيماوية ،من خالل �إعطاء مبلغ تمويل كقيمة
لمنتج تنتجه ال�شركة على �أ�سا�س �أن يكون ت�سليم المنتج بعد عدد من ال�سنوات.
عقد االستصناع

هو التعاقد على �صنع �شيء ،ب�أو�صاف معلومة ،مادته من ال�صانع ،على �أ�سا�س �أن يدفع الم�ست�صنع مبلغ ًا معين ًا
�سواء عند بداية العقد �أو خالل فترات متفاوته �أثناء �أداء ال�صانع للعمل المتفق عليه بينهما ،وذلك ح�سب االتفاق
الموجود في العقد.
�أ ّما فيما يتعلق بارتباطه ب�أدوات التمويل التي يمكن �أن تقدمها الم�ؤ�س�سات المالية ،فهذا النوع من العقود يتنا�سب
مع الم�شاريع الكبرى مثل م�شاريع المقاوالت �أو حتى بناء الم�ساكن ،وذلك ب�أن يتولى الم�صرف تمويل �شركة
عقارية لبناء م�ساكن مث ًال نظر ًا لعدم كفاية المال الذي لديها التمام الم�شروع ،وبعد االنتهاء من الم�شروع تتولى
الم�صارف بيع تلك الوحدات بالتق�سيط  .وهناك ما ي�سمى اال�ست�صناع الموازي والذي يلعب فيه الم�صرف التمويل
من الباطن لإن�شاء م�شاريع كبيرة مثل المجمعات التجارية وال�سكنية.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

التطبيقات المعاصرة لعقود المشاركة أقل إشكاالً من
الناحية الفقهية مقارنة بعقد المرابحة.
من الصعوبة التركيز على عقد المشاركة في ظل قصر
عمر المصرفية اإلسالمية.
وهناك معايير ن�ستطيع من خاللها الت�أكد من موافقة �أدوات التمويل الإ�سالمي المعا�صرة لأه��داف ودرا�سات
االقت�صاد الإ�سالمي .وهناك معايير الب ّد من �أخذها في االعتبار لتقييم �أداء الأدوات التمويلية ومن هذه المعايير:
موافقتها للشريعة :

عند النظر في �أ�شكال التمويل الذي تقدمه الم�ؤ�س�سات المالية على �أ�سا�س �أنه متوافق مع ال�شريعة ،ال ب ّد من درا�سة
هذه العقود مراعاة الأ�صول والقواعد التي بينتها ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك مثل خلوه من الربا الذي ورد تحريمه
في القر�آن بقوله تعالى( :و�أحل اهلل البيع وحرم الربا) ،كذلك �أن ي�شتمل العقد على �أي نوع من المقامرة كما قال
تعالى�( :إنما الخمر والمي�سر والأن�صاب والأزالم رج�س من عمل ال�شيطان فاجتنبوه) ،كذلك �أن ال يكون في العقد
جهالة ت�ؤثر فيه ،وقد ت�سبب نوع من النزاع بين طرفي العقد ،و�أن ال يكون في العقد غرر كما جاء عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �إنه( :نهي عن الغرر) ،كذلك عدم ا�شتمال العقد على �أمر محرم ،بالإ�ضافة �إلى �أن العقد ال يت�ضمن
بيعتين في بيعة كما جاء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النهي عن ذلك ،وهناك قواعد تف�صيلية تنظم عملية العقود
المالية في الإ�سالم تناولها الفقهاء في كتبهم.
خدمة المجتمع:

من الأمور التي ينبغي �أن تكون محل اهتمام المخت�صين بدرا�سة التمويل الإ�سالمي ما يتعلق بفائدة مثل هذا النوع
من العقود للمجتمع ،حيث �إننا نعلم �أن التمويل حاجة ملحة لدى المجتمعات الإ�سالمية ،وذلك لأن فيه و�سيلة
لتوفير حاجات المجتمع ال�ضرورية مثل الم�سكن ،ودعم الم�شاريع ال�شخ�صية �أو الفردية ،بالإ�ضافة �إلى �أن فيه دعم
للم�شاريع التنموية التي تخدم المجتمع ب�شكل عام .
تحقيق ربحية المؤسسات المالية:

كما هو معلوم � ّأن الم�ؤ�س�سات المالية هي عبارة عن م�ؤ�س�سات تجارية ت�سعى �إلى الربحية ،ف�ضمان تحقيق فر�ص
ربحية لهذا القطاع من الأعمال �ضمانة ال�ستمراره ،وعامل جذب لم�ستثمرين جدد� ،إذ �إن عملية التمويل تتكون من
ممول وطالب التمويل ،وعند عدم وجود جاذبية لال�ستثمار في هذا القطاع �ستتقل�ص فر�ص الح�صول على تمويل،
ولذلك الب ّد من الموازنة بين رغبة المجتمع في الح�صول على تمويل مي�سر ،وتحقيق �ضمانات كافية لتحقيق �أرباح
مجزية الجتذاب الأموال لهذا القطاع.
دعم الحركة التنموية للمجتمعات اإلسالمية:

دعم الحركة التنموية للمجتمعات الإ�سالمية تع ُّد ق�ضية مهمة للمخت�صين بدرا�سة التمويل الإ�سالمي ،وهو في نف�س
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الوقت له �أهميته في الفقه الإ�سالمي ،فمن خالل القراءة المت�أنية للفقه الإ�سالمي نجد �أنه اهتم كثير ًا ب�إيجاد القواعد
المنظمة للتجارة والمعامالت ،والتي تخدم ب�شكل رئي�س �سير تلك المعامالت ب�شكل يحقق الم�صلحة لعامة المجتمع
الإ�سالمي.
من خالل درا�سة لبع�ض العقود التي تع ُّد �شائعة ك�أدوات للتمويل الإ�سالمي يمكن لنا �أن نحاول �أن ن�ستخل�ص الأدوات
الأف�ضل في دعم الحركة التنموية ،و�سيتم التركيز على عقد المرابحة ،وعقد الم�شاركة ب�شكل خا�ص ،مع العلم �أنه
يندرج تحت هذين العقدين عدد من العقود لها نف�س الخ�صائ�ص.
بالن�سبة للم�شاركة  -ك�أداة للتمويل الإ�سالمي  -فهي عبارة عن عقد بين طرفين �أحدهما ممول ب�شكل كلي �أوجزئي
وهو الم�صرف ،والطرف الثاني هو الم�شغل والعامل في هذه ال�شركة .
�أ َّما عقد المرابحة فهو تمويل بطريقة البيع ،وينبني عليه �أن الطرف طالب التمويل م�س�ؤولية دفع كامل المبلغ الذي
تعاقد عليه مع الممول.
ومن خالل قراءة التجاهات الفقهاء والمهتمين باالقت�صاد الإ�سالمي نجد �أن التطبيقات المعا�صرة لعقود الم�شاركة
�أقل �إ�شكا ًال من الناحية الفقهية مقارنة بعقد المرابحة.
ومن هنا نجد � َّأن عامل المخاطرة م�شترك بين الم�صرف وطالب التمويل وهذا بال �شك من �ش�أنه �أن يخفف العبء
على الطرف طالب التمويل� ،إذ �إنه في الغالب هو الطرف الأ�ضعف ،في حين � َّأن الم�صرف يع ُّد الطرف الأقوى وهو
�أقدر على تجاوز هذه الخ�سارة مع العلم �أن م�شاريع الطرف الممول ال تقت�صر على م�شروع واحد فقط ،بالإ�ضافة

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

�إلى �أن عدم تحقيق عائد في بداية الم�شروع ال يعيق ا�ستمراره والغالب في بداية �أي م�شروع �أن عوائده تحتاج �إلى
وقت ،وهذا الوقت قد يطول.
في حين � َّأن عامل المخاطرة فيما يتعلق بعقد المرابحة ين�صب ب�شكل كامل على طالب التمويل ،وهذا يمثل عامل
�ضغط عليه بحيث يتطلب �أن يحقق عائد في وقت محدد ،و�إال �سي�ؤدي عدم ح�صوله على هذا العائد �إلى احتمال
خ�سارته ،ثم �إن مثل هذا النوع من العقود يجعل الأولوية لتحقيق العائد لكي ي�سدد طالب التمويل ما عليه من
التزامات.
في عقد ال�شركة نجد � َّأن تكلفة الم�شروع المادية هي ر�أ���س المال ب��دون �أي �إ�ضافات ،وذل��ك عندما يت ُّم ح�ساب
الم�صاريف للم�شروع وهذا يقلل من احت�ساب هام�ش �إ�ضافي يكون في النهاية عامل يت�سبب في الت�ضخم الذي
تعاني منه كثير من المجتمعات في العالم.
في حين �أن��ه في عقد المرابحة ف��إن طالب التمويل يحت�سب هام�ش الربح ال��ذي يتحقق من خالل عقد المرابحة
للم�صرف وي�ضيفه �إلى تكلفة الم�شروع ،وهذه الزيادة في واقع الحال �أن الزيادة ناتجة عن عامل الزمن ،ولي�س لأمر
يتعلق بذات المنتج ،وهذا من �ش�أنه �أن يزيد من احتمال الت�ضخم.
في عقود الم�شاركة ال يتطلب الأم��ر في الغالب وجود �ضمانات �إذ �إن الخ�سارة تحمل على ر�أ���س المال وبالتالي
�سيكون التركيز على الم�شاريع ال�صغيرة التي تكون الخ�سارة فيها �أقل من الم�شاريع الكبيرة ،ولذلك مثل هذا النوع
من العقود يكون منا�سب ًا لإعطاء فر�صة �أكبر لأفراد المجتمع البتداء م�شاريعهم ال�صغيرة.
في حين �أن عقد المرابحة يتطلب �ضمانات لي�ست موجودة �إال في الغالب لدى �أ�صحاب الم�ؤ�س�سات الكبيرة ،وهذا
من �ش�أنه �أن يزيد من فجوة المالءة المالية بين �أفراد المجتمع.
لذلك نجد �أن الدكتور �أحمد النجار عندما بد�أ �أول م�شروع لم�صرف �إ�سالمي ركز على عقد الم�شاركة لما فيه من
فائدة �أكبر للمجتمع من جهة توفير فر�ص عمل ذاتي لأفراد المجتمع ،ولكن لما تو�سع مفهوم الم�صارف الإ�سالمية
�أ�صبح التركيز على العقود التي تنبني على المرابحة حيث �إنها تمثل كما يذكر عدد من المخت�صين ما ال يقل عن %80
من التمويل الذي تقدمه الم�صارف.
مع العلم � َّأن االهتمام بعقد الم�شاركة �سي�ساهم في زيادة الدرا�سات المتعلقة بتطوير �صناعة التمويل ،والمتعلقة
بحاجيات المجتمع وتنميته� ،إذ �إن هذا الأمر ي�شكل �أهمية كبيرة للم�صرف لتحقيق عائد ،في حين �أن عقود المرابحة
�سبق للم�صرف �أن �ضمن حقه فم�س�ألة نجاح الم�شروع من ف�شله لي�س من �أولويات الم�صرف.
ولكن هل يمكن �أن يقال ب�أنه يت ُّم التركيز على عقد الم�شاركة بد ًال من المرابحة ؟
قد يكون من ال�صعب التركيز على عقد الم�شاركة في ظل ق�صر عمر الم�صرفية الإ�سالمية ،ووجود حاجة لدعمها،
ولكن في نف�س الوقت ينبغي �أن ال يغيب عن الم�صارف اليوم م�س�ألة تطوير المنتجات التي تنبني على الم�شاركة،
ولعل المت�أمل للحركة االقت�صادية خ�صو�ص ًا للم�صارف في العالم �أن االتجاه �أ�صبح ين�صب على تنويع م�صادر
الدخل والمنتجات.
مع العلم �أنه مع �أن عقد الم�شاركة عالي المخاطرة � اّإل � ّأن التنوع في اال�ستثمار �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض في معدل
المخاطرة ،مع وجود فر�صة لتحقيق عائد �أكبر.
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سلمان عبد اهلل بن سعيدان:

القطاع الخاص صاحب ريادة في حل مشكلة
اإلسكان بالمملكة

�أ�س�س �سلمان بن �سعيدان عدة �شركات منها � :شركة �أكار
للعقار� ،شركة فلل الرحاب لتطوير الم�ساكن� ،شركة العليا
العقارية� ،شركة قمة الغد (كولدويل بانكر ال�سعودية
�سابقا)� ،شركة �أرا�ضون لإدارة الم�شاريع� ،شركة عقاري
للت�سويق� ،شركة عبد اهلل بن �سعيدان و�أوالده العقارية،
�شركة الإبداع العقاري في لبنان .ي�شغل من�صب ع�ضو
مجل�س �إدارة ال�شركة العقارية التون�سية ال�سعودية.
الجوائز:
ح�صلت مجموعة �سلمان بن �سعيدان على عدة جوائز
في التطوير والت�سويق العقاري منها:
 -1جائزة �أف�ضل مطور عقاري لعام .2011
 -2جائزة �أف�ضل م�سوق عقاري على م�ستوى العالم العربي
لعام  2011مقدمة من International Proparty Awards
 -3جائزة الجودة من كواليتي كراون العالمية  -لندن
.2012
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

قائم على مجموعة من العناصر
التطوير العقاري
ٌ
ُ
أب��رزه��ا ال���دراس���ات المالية والفنية واالجتماعية
وال��ت��م��وي��ل ب���أن���واع���ه س�����واء ال���ذات���ي وال��ت��ج��اري
والمشاركة.
من أبرز معوقات توفير المساكن بالمملكة توفر الخدمات
وتعدد الجهات وقلة المقاولين المؤهلين.
حاوره مجلة الزكاة والدخل

وزار ُة الإ�سكان تطبق ا�ستراتيجية وطنية لمعالجة الأزمة الإ�سكانية ،وا�ستراتيجيتها تت�ضم ُن
درا�سة واقع �سوق الإ�سكان ومقترحات تطويره و�أ�ساليب تمويله و�إدارته لتحقيق التوازن
بين العر�ض والطلب وتذليل ال�صعوبات والتحديات وطرح الحلول  .وتر�صد اال�ستراتيجية
الجهات المعنية بتنمية الإ�سكان لتنفيذ خطط وبرامج الإ�سكان ،وهدفت الوزار ُة من وراء
تبني هذا الإ�ستراتيجية �إلى عدد من الأهداف المهمة وفي �صدارتها ،تنظيم قطاع الإ�سكان،
وتوجيه الجهات ذات ال�صلة بالإ�سكان وتوفير حلول م�ستدامة و�آخرها و�أهمها تلبية
احتياجات المواطنين من الوحدات ال�سكنية خا�صة لمن هم من ذوي الدخل المحدود.
يجم ُع خبراء التطوير العقاري بالمملكة وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ �سلمان عبد اهلل بن �سعيدان
على �أنَّ م�شكل َة الإ�سكان ال يمك ُن حلها � اّإل بتكاتف وتو�أمة القطاع الخا�ص مع الحكومي
وخا�صة وزارة الإ�سكان المعنية بتوفير وح��دات �سكنية لمحدودي الدخل وغيرها من
الوزارت ذات العالقة ،كما �أنَّ هناك العديد من الحلول االبتكارية التي يطرحها المطورين
العقاريين من �أجل التخفيف من حدة تلك الأزم��ة التي تراكمت ل�سنوات و�سنوات وحان
الوقت من �أجل و�ضع حلول جذرية للتخل�ص منها .قطاع الإ�سكان ال يخفي على العارفين به
ما يعاني منه من م�شكالت ال ح�ص َر لها ومن �أكثر الم�شكالت �صعوبة توفر الأرا�ضي لإقامة
الوحدات ال�سكنية عليها ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع �أ�سعار العقارات وهذا ما خلق م�شكلة قلة
طلب متزاي ٌد لكن المعرو�ض قليل ومع ارتفاع قيمة
المعرو�ض من الوحدات ال�سكنية ،فهناك ٌ
المعرو�ض منه والذي ي�صل �إلى ح ِّد الغالء الفاح�ش ف�إنَّ الإحجا َم عن التملك يخل ُق م�شكلة
تظل تتراكم مع مرور الوقت لت�صبح مثل كرة الثلج.
ومن ال�شخ�صيات المهمة والتي لديها حلول ابتكارية للح ِّد من م�شكلة الإ�سكان بو�صفه
من �أحد �أكبر المطورين العقاريين بالمملكة الأ�ستاذ �سلمان عبد اهلل بن �سعيدان الرئي�س
التنفيذي لمجموعة �سلمان بن �سعيدان فكان لنا حوار معه للوقوف على بع�ض مقترحاته
وحلوله غير التقليدية .

٭

كيف تصف لنا أستاذ سلمان واقع التطوير العقاري بالمملكة؟

يتواكب مع ما ت�شهده المملكة العربية
ي�شه ُد واق��ع التطوير العقاري ح�ضور ًا متميز ًا،
ُ
ال�سعودية من تنمي ٍة تهدفُ لخدمة المواطن .والتطوي ُر العقاري قائ ٌم على مجموعة من
العنا�صر� ،أبرزها الدرا�سات والتي ت�شمل (درا�سات مالية ،وفنية ،واجتماعية) ،كذلك
التمويل ومنه تمويل ذاتي وتمويل تجاري ،وهناك نوع من التمويل وهو الم�شاركة مثل
ال�صناديق العقارية ،مع الت�أكيد على �أهمية و�ضرورة م�شاركة الدولة للتمويل .ومن �ضمن
عنا�صر التطوير العقاري التنفيذ وي�شم ُل الجودة وال�ضمانات ،فيما ي�أتي الت�سويق ك�أحد
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تزداد الحاجة لتوفير المساكن مع زيادة حجم النمو السكاني.
ُ
ُ
المملكة تبذل جهودًا جبارة لحل مشكلة اإلسكان.
الجودةُ والضمانات من العناصر المهمة في التطوير في منظومة التطوير العقاري.
مطلب ض��روري لتكوين كيانات كبرى
�اج بين شركات التطوير العقاري
االن��دم� ُ
ٌ
للمسارعة في معالجة مشكلة اإلسكان وفق أسس علمية وفنية.

العنا�صر الرئي�سة ف��ي التطوير ال�ع�ق��اري وال��ذي ي�شم ُل (المبيعات،
والإدارة ،والت�شغيل ،وال�صيانة).
وهنا �أح� ُ�ب �أن �أو�ضح �أنَّ جميع ال�شركات والمطورين يقومون بهذه
الأ�س�س التي ت�صب في خدمة الوطن والمواطن ،والتي ت�أتي ك�أحد حلول
م�شكلة الإ�سكان في المملكة.

٭

وما هي أبرز المشكالت التي تواجه توفير المساكن بالمملكة؟

٭

هل تستطيع وزارة اإلسكان حل مشكلة اإلسكان بمفردها أم
عليها االستعانة بالقطاع الخاص؟

�أبر ُز المعوقات التي تواجه توفير الم�سكن ،عدم توفر الخدمات ومنها
(م��اء،ك�ه��رب��اء� ،صرف �صحي) ،وك��ذل��ك تعدد الجهات الم�س�ؤولة عن
ال�سكن ،و�أي�ض ًا قلة المقاولين الم�ؤهلين ،وهناك �صعوبات �سوق العمل
والأنظمة والت�شريعات.
ال �شك �أنَّ الجهو َد التي تبذ ُل لحل م�شكلة الإ�سكان في المملكة العربية
ال�سعودية تع ُّد جهود جبارة حيث ُر�صدت الميزانيات ال�ضخمة و�شكلت
الجهات التي تتولى هذه الم�سئولية .لكن هذه الجهود تحتا ُج �إلى تفكير
غير تقليدي يخر ُج عن الم�ألوف والمتعارف عليه .وماجرت عليه العادة
بل �إلى الحلول الإبداعية واالبتكارية التي تهدفُ �إلى حل الم�شكلة من
جذورها ولي�س �إلى تفا�صيل ال تفيد بقدر ما تعرقل ،حلول �إبداعية تطبق
مبادئ الإدارة بالأهداف و�أليات �إدارة الم�شاريع التي ترك ُز على الأهداف
الأ�صلية بغ�ض النظر عن الطرق والقوانين القائمة وخا�صة المطورين

العقاريين ،هذه الحلول تعتم ُد على �إ�شراك القطاع الخا�ص في حل هذه
الم�شكلة .باعتباره �صاحب الريادة والتجربة والخبرة .وما يملك من
خبرات �إدارية ومالية جيدة يجب ا�ستثمارها لتحقيق الأهداف المرجوة.
لمعالجة حاجة ملحة ي��زي� ُد م��ن حجمها نمو �سكاني كبير ونق�ص في
الإمكانيات وعوائق في النظم والقوانين.
كذلك �أود �أن �ألفت النظر �إلى �أنَّ ن�سب َة ال�شباب ت�صل �إلى  %70من عدد
ال�سكان ،وهذا يعني حاجة م�ستقبلية كبيرة للوحدات ال�سكنية وم�شاريع
الخدمات .و�إذا ما ت َّم اال�ستمرار على طرق الحلول التقليدية ف�إنَّ الم�شكلة
لن تنتهي.
�أح ُد الحلول الممكنة هو الم�شاركة مع قطاع التطوير العقاري ،وت�سهيل
ال�سبل التي ت�ساعده بمنحه الأرا�ضي ليقوم بتطويرها ح�سب متطلبات
وزارة الإ�سكان ،وبهذا ت�ؤ�صل ال��وزارة دوره��ا كمنظم ومتحكم وتفتح
المجال للقادرين على التطوير والتنفيذ ح�سب �أنظمتها وقوانينها.
وهل االندماج بين ش���ركات التطوير العق���اري لتكوين كيانات
كبرى ترى فيه إيجابيات للمساهمة في توفير المساكن؟

٭

مطلب �ضروري ،بهدف تكوين كيانات تطوير عقاري كبرى،
نعم ،بل هو ٌ
لكون االندماج �سيحقق قوة وديمومة لمثل هذه الكيانات ،وتو�سع في
الإنتاج والم�سارعة في معالجة م�شكلة الإ�سكان وفق �أ�س�س علمية وفنية.

٭
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ُ
يمكن تحقيق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة من
وكيف
أجل إيجاد حل جذري لتوفير المساكن؟

يمكن تحقيق �شراكة بين القطاع الخا�ص والحكومة في توزيع الأدوار
بين القطاعين العام والخا�ص .ثم توزيع �أدوار القطاع العام على جهات
ذات عالقة مبا�شرة بالإ�سكان مثل البلديات ،الكهرباء ،المياه .وبالتالي
يت ُّم تفريغ وزارة الإ�سكان لعمل الت�شريعات والأنظمة والتن�سيق فيما
بين القطاعات الحكومية والقطاع الخا�ص .ومن هنا �أود الإ�شارة �إلى
�أنَّ وزار َة الإ�سكان تقم�صت دور المقاول .وو�ضعت ال�سكن في �إطار
الم�شتريات الحكومية والمناف�سات .وبالتالي �إدارة الم�شاريع الخا�صة
بها بنف�س فكر و�إدارة �أي م�شروع حكومي.
مث ًال الوزارة (الإ�سكان) عليها �أن ت�ساهم ب�شك ٍل فعالٍ في م�شكلة الإ�سكان
فالب َّد لها �أن تتعامل مع الم�شكلة خارج نطاق نظام الم�شاريع الحكومية،
ونظام ت�أمين الم�شتريات الحكومية ،وعقد الأ�شغال العامة .وبالتالي الب َّد
�أن تتعامل ال��وزارة مع الم�شكلة ب�إ�ستراتيجية مختلفة وبنظام مختلف
وخا�ص بالإ�سكان ( كما حدث مع نظام الم�ستثمر الأجنبي مث ًال ) ،وال
تتعامل مع الم�شكلة بالنظام التقليدي للم�شاريع الحكومية وما ي�صاحبه
من بيروقراطية ،وط��ول �إج��راءات،وت��أخ�ي��ر تنفيذ م�شاريع وتعثرها ,
لأنَّ الحا�ص َل حالي ًا هو �أنَّ الوزارة تتعام ُل مع م�شاريع الإ�سكان ،مثلها

مثل �أي م�شروع حكومي ،تطب ُق عليه جميع الإج� ��راءات الحكومية
الطويلة والمعقدة  .لذلك هناك �ضرورة لإيجاد نظام خا�ص بالإ�سكان
ُ
يت�صف بالمرونة والت�سهيالت للمقاولين
الذي ينفذ عن طريق الوزارة،
و�سرعة �إنهاء الإجراءات الالزمة (العمل خارج �صندوق نظام الم�شاريع
الحكومية) .وال يعني هذا عدم وجود نظام ،بل يعني �إيجاد نظام م�شاريع
ُ
يختلف عن النظام المطبق على باقي الم�شاريع.
خا�ص بم�شاريع الإ�سكان

٭

ُ
يس���تحق لقب (مطور العق���اري) فبعض من يقومون
م���ن الذي
بتأجير العقارات يطلق على نفسه مطور عقاري؟

المطور العقاري ه��و جهة �إداري ��ة بحتة ،تتولى عملية �إدارة العالقة
بين جميع �أط��راف التطوير العقاري ابتدا ًء من المكاتب اال�ست�شارية
المختلفة ،م��رور ًا بالممولين ثم المنفذين و�أخير ًا الم�سوقين والإدارة
والت�شغيل وال�صيانة وذلك دون تقم�ص دور �أي ًا منهم.
وما هي مواصفات المطور العقاري الناجح؟

٭

ُ
يت�صف ب�صفة القائد الملم ،بجميع مهام ِه ويديرها
المطو ُر الناجح هو من
بحنكة من خالل خبراته وخبرات الأطراف ذات العالقة معه ،مع �أهمية
تحليه بالمرونة العالية في قيادة دفة �سفينة التطوير.
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مقال

العام الهجري الجديد
بسام بن عبدالرحمن العمار

تعلقت قلوبنا بالدنيا الفانية وقد حذرنا اهلل منها،
وأوصانا بعدم الركون إليها ،والحرص على التزود
منها بما يوصلنا إلى الدار الباقية.
لقد �أكرمنا اهلل تعالى بالإ�سالم ،و�أفا�ض علينا بنعمة الأمن والإيمان ،و�إن من ال�شكر لهذه النعم بذ َل ال�شكر
والحمد لمن وعد بالمزيد ،قال تعالى } َل ِئ ْن �شَ َك ْر ُت ْم لأَزِي َد َّن ُك ْم َو َل ِئ ْن َك َف ْر ُت ْم �إِ َّن َع َذا ِبي َل�شَ دِي ٌد{�(،إبراهيم.)7 :
و� َّإن مما ينبغي التنبيه �إليه في نهاية عام وبداية عام �أن نتذكر نعم اهلل تعالى ،وف�ضله ال�سابغ علينا ،وما
نتقلب فيه من الخيرات والبركات في وقت يعاني فيه الكثير من الم�سلمين في ك ِّل مكان من �أق�صى الأر�ض
�إلى �أدناها من الحرمان وقلة الأرزاق ،والزالزل والفي�ضانات ،والظلم واالعتداءات ،فعلينا ببذل العون لهم،
والدعاء من �أجل تفريج كربهم.
لقد مرت الأيـــــام وك�أنها �ساعات ،ومرت ال�ساعات والدقائق ك�أنها لحظات ،فهل من معتبر قبل الرحيل ،وهل
من متزود ليوم البكاء والعويل ،وهل من منتبه من غفلته قبل �أن يجد نف�سه متح�سر ًا على ما فرط في جنب
ِين{( ،الزمر.)56 :
ال�ساخِ ر َ
ربه الجليل }�أَ ْن َتقُو َل َنف ٌْ�س َيا َح ْ�س َرتَى َع َلى َما َف َّر ْط ُت فِي َجن ِْب اللهَّ ِ َو ِ�إ ْن ُكن ُْت َل ِم ْن َّ
لقد م َّر عا ٌم كامل بين �أيدينا ،والناظر في �أح��وال النا�س اليوم يجدهم قد �شغلهم الأمل عن الدار الآخرة،
وجمعوا بين �أيديهم من �صنوف الدنيا الزائلة ،فاغتروا بها ،وان�شغلوا بلذاتها ،وانكبوا على �شهواتها.
فهل تذكرنا من رحل من بين �أيدينا وقد كان ي�أمل �أن يعي�ش ويتمتع كما نحن الآن ،هل تذكرنا �أجدادنا،
و�آبائنا و�أمهاتنا ،و�أعمامنا و�أخوالنا ،و�إخواننا و�أخواتنا ،و�أحبابنا ،كانوا يجل�سون معنا ي�أكلون وي�شربون
ويتنعمون ،فراحت عليهم وحملت بين طياتها الموت فك�سر �أنوفهم ،وغ ّبر وجوههم ،و�أوح�ش �أن�سهم ،وقطع
لذاتهم ،و�أقدمهم على ال�س�ؤال والح�ساب ،فما لنا ال نتذكر ما نحن مقدمون عليه ،يوم نعر�ض على اهلل ال تخفى
منا خافية.
َّا�س حِ َ�سا ُب ُه ْم َو ُه ْم
�ألم ن�سمع قول ربنا جل وعال يحذرنا من الغفلة ،ويحفزُّنا على طلب الآخرة (ا ْق َت َر َب لِلن ِ
ا�س َت َم ُعو ُه َو ُه ْم َيلْ َع ُبونَ الهِ َي ًة ُقلُو ُب ُه ْم،)..
فِي َغ ْف َل ٍة ُم ْعر ُ
ِ�ضونَ
َما َي ْ�أتِي ِه ْم ِم ْن ِذ ْك ٍر ِم ْن َر ِّب ِه ْم ُم ْح َدثٍ ِ�إ َّال ْ
(الأنبياء.)3:
�أال نتذكر الموت وكربته ،والقبر وظلمته ،والموقف وح�سرته ،والح�ساب و�شدته ،والجنة والنار وقد
عر�ضتا على النا�س �أجمعين ،فمنهم م�ؤمل للنجاة ،ومنهم الهالك ،ففي هذا اليوم ينق�سم النا�س �إلى ق�سمين،
ق�سم �آخذ كتابه بيمينه فهو �سعيد م�سرور ،ومن �شدة فرحه ي�سعى بين الخالئق فيقول } َها�ؤُ ْم ا ْق َر ُءوا ِكتَا ِب َي ْه
َنت �أَنِّي ُمالقٍ حِ َ�سا ِب َي ْه{ (الحاقة ،)19:وق�س ٌم �آخذ كتابه ب�شماله فيقول من �شدة الحزن والأ�سى:
�إِنِّي َظن ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
كَ
َا�ض َية َما �أ ْغنَى َعنِّي َما ِل َي ْه َهل َعنِّي
وت ِكتَا ِب َي ْه َول ْم �أ ْد ِر َما حِ َ�سا ِب َي ْه َيا ل ْي َت َها كان َْت الق ِ
} َيا َل ْي َتنِي َل ْم �أ َ
ُ�سلْ َطا ِن َي ْه{( ،الحاقة.)29:
هنالك في ذلك اليوم المهول الذي تقف فيه ك ُّل نف�س تجادل عن نف�سها وتوفى كل نف�س ما ك�سبت ،في هذا
الموقف الذي وقف فيه النا�س ليوم الف�صل والح�ساب } ُهنَا ِل َك َت ْبلُو ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َ�أ ْ�س َلف َْت{ (يون�سَ } ،)30:ي ْو َم
ت َِج ُد ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َع ِم َل ْت ِم ْن خَ ْي ٍر ُم ْح َ�ضر ًا َو َما َع ِم َل ْت ِم ْن ُ�سو ٍء َت َو ُّد َل ْو �أَنَّ َب ْي َن َها َو َب ْي َن ُه �أَ َمد ًا َبعِيد ًا{ (�آل عمران،)30:
} َي ْو َم َي ُ
نظ ُر ا ْل َم ْر ُء َما َق َّد َم ْت َي َدا ُه{ (النب�أ.)30:
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

علينا أن نحاسب أنفسنا في خلواتنا ،ونتفكر في
بجد واجتهاد في
سرعة انقضاء أعمارنا ،وأن نعمل
ٍّ
وقت فراغنا لوقت حاجتنا وشدتنا.
هذا اليوم العظيم الع�صيب الذي جمع اهلل فيه �صور ًا عديدة من ال�شدائد والكربات يتبين من خاللها عجز الخالئق
و�ضعفهم وكمال �سلطان اهلل وقدرته ونفوذ م�شيئته }�إِنَّ َما تُو َع ُدونَ لآتٍ َو َما �أَ ْن ُت ْم ِب ُم ْع ِجزِين{ (الأنعام.)134:
لقد تعلقت قلوبنا بالدنيا الدار الفانية وقد حذرنا اهلل منها ،و�أو�صانا بعدم الركون �إليها ،والحر�ص على
َّا�س ِ�إ َّن َو ْع َد اللهَّ ِ َحقٌّ فَال َت ُغ َّر َّن ُك ْم ا ْل َح َيا ُة
التزود منها بما يو�صلنا �إلى الدار الباقية ،فقال تعالىَ } :يا �أَ ُّي َها الن ُ
ال ُّد ْن َيا َوال َي ُغ َّر َّن ُك ْم ِباللهَّ ِ ا ْل َغ ُرو ُر{ (فاطر.)5 :
فعلينا �أن نحا�سب �أنف�سنا في خلواتنا ،ونتفكر في �سرعة انق�ضاء �أعمارنا ،و�أن نعمل بج ٍّد واجتهاد في وقت
فراغنا لوقت حاجتنا و�شدتنا.
وعلينا �أن نتدبر قبل �أن نقدم على ما ح َّرم اهلل من المظالم و�أنه يملى في �صحائف �أعمالنا.
وعلينا بمحا�سبة �أنف�سنا قبل يوم الح�ساب ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :الك ِّي�س من دان نف�سه وعمل لما بعد
الموت والعاجز من �أتبع نف�سه هواها وتمنى على اهلل الأماني)(،رواه الترمذي ،وح�سنه الألباني).
وقال عمر ر�ضي اهلل عنه( :حا�سبـــــوا �أنف�سكم قبل �أن تحا�سبوا ،وزنوا �أعمالكـــم قبل �أن توزنوا ،وتزينوا
للعر�ض الأكبر} ،يومئذ تعر�ضون ال تخفى منكم خافية{ (الحاقة. )18 :
ولنحذر من مغبة الغفلة والإعرا�ض عن طاعة اهلل تعالى ،والوقوع في مع�صيته.
وعلينا ب�صدق التوبة مع اهلل ،والحر�ص على عدم العودة �إلى الذنوب ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إنما الأعمال
بالخواتيم)( ،رواه البخاري).
َّا�س ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم َواخْ �شَ ْوا َي ْوم ًا ال َي ْجزِي َوا ِل ٌد َع ْن َو َل ِد ِه َوال َم ْو ُلو ٌد ُه َو َجا ٍز َع ْن َوا ِل ِد ِه �شَ ْيئ ًا
قال تعالىَ (:يا �أَ ُّي َها الن ُ
�إِ َّن َو ْع َد اللهَّ ِ َحقٌّ فَال َت ُغ َّر َّن ُك ْم ا ْل َح َيا ُة ال ُّد ْن َيا َوال َي ُغ َّر َّن ُك ْم ِباللهَّ ِ ا ْل َغ ُرو ُر)( ،لقمان.)33 :
وعدم التعلق بالدنيا واالغترار بزخرفها ،وعليكم بما كان عليه �سلف هذه الأمة ففيه �سبيل النجاة ،وليكن
همكم هو النجاة من النار والفوز بدار النعيم المقيم بجوار الرب الكريم ،واحذروا من الغلو في الدين.
واعلموا �أنه من قنع بما ق�سم اهلل له ا�ستغنى ،ومن ا�شتاق �إلى الجنة �سارع �إلى الخيرات ،ومن �أ�شفق من النار
انتهى عن ال�شهوات ،ومن تيقن بالموت هانت عليه اللذات ،ومن عرف الدنيا هانت عليه الم�صيبات.
وفي نهاية عام وفي بداية �آخر حبذا �أن يقدم الإن�سان لنف�سه توبة نا�صحة ورجعة �صادقة يغ�سل بها ما م�ضى
وي�ستقبل بها ما �أتى قال تعالى ( :وتوبوا �إلى اهلل جميع ًا �أيها الم�ؤمنون لعلكم تفلحون) (النور.،)31 :وقال
تعالى( :و�إني لغفار لمن تاب و �آمن) (طه.)82 :
وي�سر له �أمره وف ّرج همه،
ومن �أراد بعمله وجه اهلل والدار الآخرة �أقبل اهلل عليه و قرب قلوب العباد �إليهّ ،
و�أعطاه ما يتمناه ،ومن عمل لغير اهلل عز وجل والدار الآخرة �صرف قلوب العبــــــاد عنه ،و�ضيق عليه �أمره،
وزاده هم ًا وغم ًا ،ن�س�أل اهلل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ..و�صلى اهلل على نبينا محمد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعين.

41

العدد ( - )38محرم 1435هـ

نوافذ

الضرائب وتحديات العولمة

انفتاح االقتصاديات واألسواق أ ّثر سلبي ًا على
أنظمة ضريبة الشركات

إعداد

حسين عبدالرحيم الشيخ  -مصلحة الزكاة والدخل  -إدارة الشؤون الدولية

ال �شك �أنَّ العولمة مع ما ي�صاحبها من انفتاح االقت�صاديات والأ�سواق على
بع�ضها تحمل فوائد كثيرة لالقت�صاديات الوطنية .و ُيالحظ في ال�سنوات
ت�سارع كبي ٌر في وتيرة تكامل االقت�صاديات والأ��س��واق ،وي�شه ُد
الأخيرة
ٌ
العالم تحرير حركة العمالة ور�ؤو� ��س الأم ��وال ،وانتقال قواعد االنتاج
من دول ذات تكاليف عالية �إلى �أخ��رى ذات تكاليف منخف�ضة ،وا�ستمرار
تراجع العوائق �أمام التجارة العالمية ،مع تطورات مت�سارعة في التقنية
واالت�صاالت ،وزي��ادة �أهمية الممتلكات الفكرية في الأن�شطة عبر الحدود.
وقد �أدى ذلك في دول كثيرة �إلى تح�سين التجارة وزيادة تدفق اال�ستثمارات
الأجنبية المبا�شرة مما �ساهم ف��ي دع��م النمو االقت�صادي وا�ستحداث
والوظائف وتقوية االبتكارات وتخلي�ص ماليين الأ�شخا�ص من حاالت الفقر.
لكن في المقابل ف��إنَّ هذه العولمة وانفتاح االقت�صاديات والأ��س��واق على

بع�ضها �أثرت �سلبي ًا على �أنظمة �ضريبة ال�شركات .لقد �أدركت ع�صبة الأمم
المتحدة (ف��ي ع�شرينات القرن الما�ضي) �أنَّ تداخل الأنظمة ال�ضريبية
الوطنية قد ي�ؤدي �إلى االزدواج ال�ضريبي مع ما يحمل ذلك من �أثار �ضارة
على النمو والرخاء العالمي .وقد اتفقت جميع الدول على �ضرورة تجنب
االزدواج ال�ضريبي على �أ�سا�س قواعد عالمية متفق عليها تت�س ُم بالو�ضوح
مما يوفر الطم�أنينة لكل من الحكومات والأعمال ،وعليه ف�إنّ هذه القواعد
العالمية هي ركن �أ�سا�س في دعم نمو االقت�صاد العالمي.
ومع تكامل وانفتاح االقت�صاديات على بع�ضها ازدادت �أن�شطة ال�شركات
متعددة الجن�سيات والتي �أ�صبحت تمثل ن�سبة كبيرة من �إجمالي الدخل
العالمي .كما �أنَّ التجارة فيما بين تلك ال�شركات تزداد ن�سبتها من �إجمالي
التجارة العالمية� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،أدت هذه العولمة �إلى تحول هذه ال�شركات
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اقتناع الجمهور والمكلفين أمر أساس في مسألة االلتزام الطوعي
وتقوم عليه اإلدارات الضريبية الحديثة.
الشركات متعددة الجنسيات تستطيع تحويل أرباحها عبر
الحدود لتجنب الضريبة أو تخفيضها وتستخدم أساليب شرسة
في التخطيط الضريبي الستغالل االختالفات القانونية بين الدول.

من نماذج عمل تعتمد على �أ�سا�س البلد الواحد �إل��ى نماذج عالمية تعتم ُد
على م�سرح عالمي وا�سع (بلدان عديدة و�أنظمة �ضريبية مختلفة) .عالو ًة
على ذلك ،ف�إنَّ زيادة �أهمية قطاع الخدمات في االقت�صاد ،وزيادة المنتجات
الرقمية التي يمكن توريدها على الغالب بوا�سطة الإنترنت جعلت من ال�سهل
على ال�شركات متعددة الجن�سيات و�ضع العديد من �أن�شطتها الإنتاجية في
مواقع جغرافية تكون بعيدة فعلي ًا عن عمالئها .تفاقمت هذه التطورات ،من
منظور الأنظمة ال�ضريبية الوطنية ،با�ستعمال ال�شركات متعددة الجن�سيات
�أ�ساليب متقدمة في التخطيط ال�ضريبي وا�ستغالل االختالفات القانونية
بين ال��دول مما �أعطى هذه ال�شركات ثقة �أكبر في ممار�ستها ال�شر�سة في
التخطيط ال�ضريبي.
هذه التطورات �أتاحت الفر�صة �أمام ال�شركات متعددة الجن�سيات لتخفي�ض
�ضرائبها �إلى الحد الأدنى وقد و�صل الو�ضع �إلى درجة �أ�صبح فيها المواطن
ي�شكك في نزاهة وعدالة النظام ال�ضريبي .و�أ�صبح الأم��ر حرج ًا لجميع

الأط��راف؛ لأنَّ مثل هذا الو�ضع – ال��ذي ت�ستحوذ فيه ال�شركات متعددة
الجن�سيات على ح�صة كبيرة من الأن�شطة ال تتنا�سب مطلق ًا مع ال�ضريبة
المتوا�ضعة التي تدفعها -يلحق ال�ضرر البالغ بالحكومات والمكلفين
الأفراد والأعمال على الوجه الآتي:
الحكومات� :إن بع�ض الحكومات في مثل هذا الو�ضع ت�ضطر للتعاي�ش مع
�إيرادات �ضريبية �أقل مقابل تكلفة �أعلى تتحملها للت�أكد من التزام المكلفين.
التالعب ب��الأوع�ي��ة ال�ضريبية وتحويل الأرب ��اح يقو�ض ع��دال��ة النظام
�إنَّ
َ
ال�ضريبي حيث يرى الجمهور وو�سائل الإعالم وبع�ض المكلفين �أنَّ ال�ضريبة
المتوا�ضعة التي تدفعها ال�شركات بعيدة عن العدالة والإن�صاف وال تتنا�سب
مطلق ًا مع الأرباح الفعلية التي تحققها .وتتفاقم هذه الم�شكلة ب�شك ٍل �أكبر في
الدول النامية؛ لأنَّ تراجع الإيرادات ال�ضريبية ي�ؤدي �إلى تراجع خطير في
اال�ستثمارات العامة ال�ضرورية لتحفيز النمو االقت�صادي.
ويجب التنويه هنا �إلى �أنَّ مفهوم العدالة واالن�صاف فيما يتعلق بال�ضرائب
واقتناع الجمهور والمكلفين به هو �أمر �أ�سا�س في م�س�ألة االلتزام الطوعي
من قبل المكلفين والذي تقوم عليه الإدارات ال�ضريبية الحديثة.
المكلفون الأفراد :عندما ت�سم ُح القواعد ال�ضريبية ل�شركات تخفي�ض �أعبائها
ال�ضريبية عن طريق تحويل دخولها من البلدان التي يت ُّم فيها الإنتاج ف�إنَّ
المكلفين الآخرين في هذه البلدان �سيتحملون عبئ ًا �أكبر من ال�ضريبة.
الأع�م��ال :تواجه ال�شركات متعددة الجن�سيات م�شكلة خطيرة تتمثل في
ت�شويه �صورتها و�سمعتها �إذا اعتقد المعنيون �أنَّ ال�ضريبة التي تدفعها هذه
ال�شركات منخف�ضة جد ًا وال تتنا�سب مع الأن�شطة التي تمار�سها .وفي نف�س
الوقت ف�إنَّ ال�شركات المحلية الأخرى  -التي لي�س لها �أن�شطة عبر الحدود –
�ستكون في و�ضع تناف�سي �سيء �أمام ال�شركات متعددة الجن�سيات ،وبالتالي
ف�إنَّ ال�شركات المحلية بما فيه ال�شركات المملوكة لعائالت ،وكذلك الأعمال
ال�صغيرة والمتو�سطة التي هي الأ�سا�س في نمو االقت�صاد� ،ستجد نف�سها
غير ق��ادرة على مناف�سة ال�شركات متعددة الجن�سيات ب�سبب �أنَّ الأخيرة
ت�ستطيع تحويل �أرباحها عبر الحدود لتجنب ال�ضريبة �أو تخفي�ضها .وعليه
يت�ضح �أنَّ التالعب بالأوعية ال�ضريبية وتحويل الأرب��اح ي�ؤدي �إلى انعدام
المناف�سة العادلة ال�ضرورية لنجاح ال�شركات والكيانات الوطنية التي لي�س
لها �أن�شطة عبر الحدود مما ي�ؤثر �سلب ًا على االقت�صاديات الوطنية.
و�سنتطر ُق في العدد ال�ق��ادم� ،إن �شاء اهلل� ،إل��ى الإج� ��راءات ،التي يعكف
المجمتع الدولي على اتخاذها في مواجهة هذا الو�ضع.

43

العدد ( - )38محرم 1435هـ

تغطية

صنع من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار 18

األمير خالد الفيصل يسلم قفل الكعبة المشرفة
ومفتاحها الجديد لكبير سدنة بيت اهلل الحرام

نياب ًة عن خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ت�شرف �صاحب ال�سمو الملكي �أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفي�صل
بت�سليم قفل الكعبة الم�شرفة ومفتاحها الجديد في  14محرم  1435هـ الموافق  17نوفمبر 2013م بعد �أن ت ّم تركيبه عقب غ�سل الكعبة الم�شرفة �إلى
كبير �سدنة بيت اهلل الحرام ال�شيخ عبدالقادر بن طه ال�شيبي.
فبنا ًء على الأمر ال�سامي الكريم ت َّم تجديد قفل الكعبة الم�شرفة ومفتاحها ال ُم َ�صنّع من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار (.)18كتب على الوجه الأول
(ال �إله �إال اهلل محمد ر�سول اهلل) ،وعلى الوجه الثاني (�إهداء من خادم الحرمين ال�شريفين ) ،وعلى الوجه الثالث (الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ّا�س{
}ج َع َل هَّاللُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َت ا ْل َح َرا َم ِق َيا ًما ِّلل َن ِ
وعلى الوجه الرابع ( �سنة �ألف و�أربع مئة و�أربع وثالثين 1434هـ ) ،وعلى الوجه الخام�س قول اهلل تعالىَ :
ّا�س َل َّلذِي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َو ُهدًى ِّللْ َعا َلمِينَ{ (الآية � -96آل عمران).
(الآية  97من �سورة المائدة) ،وعلى الوجه ال�ساد�س قوله تعالى�}:إِ َّن �أَ َّو َل َب ْيتٍ ُو ِ�ض َع لِل َن ِ
قامت الرئا�س ُة العامة ل�ش�ؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي بالإ�شراف على �إعداده ومراحل ت�صنيعه التي تمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
و�أعرب معالي الرئي�س العام ل�ش�ؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س عن بالغ �شكره لخادم الحرمين ال�شريفين
على �إهدائه المبارك للبيت المعظم ،وع َّد هذا من م�آثر خادم الحرمين ال�شريفين الكريمة وعظيم رعايته للحرمين ال�شريفين ،و�سمو ولي عهده الأمين
و�سمو النائب الثاني ـ
و�أعرب معالي الرئي�س العام ل�ش�ؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي عن وافر ال�شكر ل�سمو �أمير منطقة مكة المكرمة على ت�شرفه بت�سليم القفل الجديد
ومفتاحه لكبير �سدنة بيت اهلل الحرام.
و�أفاد معاليه �أنّ �سمو �أمير منطقة مكة المكرمة وجه ب�أن يكون القفل والمفتاح القديم �ضمن مقتنيات معر�ض عمارة الحرمين ال�شريفين التابع للرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي.
ودعا معالي ال�شيخ ال�سدي�س اهلل تعالى �أن يجعل ذلك في موازين �أعمال القيادة الر�شيدة على ما يولون الحرمين ال�شريفين والرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي من عظيم الرعاية وح�سن العناية � ,إنه �سمي ٌع مجيب.
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قضية

اللجنة االستئنافية
الضريبية تنظر القوائم
المالية المدققة وربط
الضريبة تقديري ًا
يف ي��وم االثن�ين املواف��ق 1431/4/7ه��ـ اجتمع��ت
اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية امل�شكلة بقرار جمل�س
ال��وزراء رق��م ( )196وتاري��خ 1426/7/24ه��ـ
واملكلفة بخطاب معايل وزير املالية رقم ()8590/1
وتاريخ 1426/9/2هـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة يف
نظ��ر قرارات جلان االعرتا���ض االبتدائية ال�ضريبية
امل�ست�أنف��ة م��ن قب��ل املكلف�ين وامل�صلحة مم��ا يدخل
�ضمن النط��اق الزمني ل�سريان نظ��ام �ضريبة الدخل
ال�ص��ادر باملر�س��وم امللك��ي رق��م ( )3321وتاري��خ
1370/1/21ه��ـ وتعديالته وفقاً ملا ج��اء يف الفقرة
(ب) م��ن امل��ادة ( )80م��ن نظ��ام �ضريب��ة الدخ��ل
ال�ص��ادر باملر�س��وم امللك��ي رق��م (م )1/وتاري��خ
1425/1/15ه��ـ ،وذلك للنظ��ر يف اال�ستئناف املقدم
م��ن (املكلف) على قرار جلن��ة االعرتا�ض االبتدائية
الزكوي��ة ال�ضريبي��ة بالدمام ب�ش���أن الربط ال�ضريبي
الذي �أجرت��ه م�صلحة ال��زكاة والدخ��ل (امل�صلحة)
على املكلف لعامي 2000م و 2001م.
قام��ت اللجن��ة بدرا�سة الق��رار االبتدائ��ي امل�ست�أنف
 ،وم��ا جاء مبذك��رة اال�ستئناف املقدم��ة من املكلف,
ومراجع��ة م��ا َّ
مت تقدمي��ه م��ن م�ستن��دات ،يف �ضوء
الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التايل:
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المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ( )340لعام 1370هـ حددت
الحد األدنى لنسبة صافي الربح الجزافي بأال يقل عن  15٪وتركت
الحد األعلى مفتوحًا وقاب ً
ال للزيادة وفقًا لطبيعة النشاط.
بناء على إقرار المكلف المحدد
أساس احتساب الوعاء الزكوي ُّ
يتم ً
باألربطة المقدمة منه ويلزمه أن يقدم ما يؤيد تلك اإلقرارات.
الناحية الشكلية :

�أخطرت لجن ُة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بالدمام المكلف
بن�سخة من قرارها بتاريخ 1428/10/11هـ  ،وقد قدم المكلف ا�ستئنافه
وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )3/371وتاريخ 1428/11/11هـ .كما قدم
المكلف للم�صلحة �ضمان ًا بنكي ًا ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من المكلف
مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،
م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة
الدخل.
الناحية الموضوعية :

رف�ض القوائم المالية والربط ب�أ�سلوب تقديري
ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثاني ًا )1/بت�أييد الم�صلحة في رف�ض
القوائم المالية المدققة وربط ال�ضريبة جزافي ًا للعامين 2000م و2001م.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنَّ (ال�شركة) هي فرع ل�شركة
م�ساهمة نرويجية مرخ�ص لها بمزاولة �أعمال الم�ساحة الجيوفيزيائية
والن�شاطات المتعلقة بها الالزمة للتنقيب عن الهيدروكربونات وتطويرها.
وقد بد�أ الفرع بالعمل على عقده مع �أرامكو ال�سعودية في يونيو  2000وت َّم
�إنجازه في يونيو 2003م .وذكر �أنَّ ال�شرك َة قدمت للم�صلحة قوائم مالية
مدققة مع الإقرارات ال�ضريبية لعامي 2000م و 2001م و�سددت ال�ضرائب
الم�ستحقة عليها بموجب هذه الإق��رارات ,وذكر �أنَّ ال�شركة لديها دفاتر
و�سجالت نظامية ُروجعت من قبل مراجعي ح�سابات مرخ�صين� .أكدوا
في تقارير المراجعة �أنَّ ال�شركة تم�سك الدفاتر المطلوبة باللغة العربية،
و�أنَّ فريق الفح�ص الميداني المكلف من قبل الم�صلحة قام باالطالع على
هذه الدفاتر واعتبرها �أ�سا�س ًا للمراجعة واختار عينة على �أ�سا�س �أرقام
�إ�شارة م�ستندات القيد للإيرادات وم�شتريات الأ�صول الثابتة كما هو مدون
في مح�ضر �أعمال الفح�ص ،وت َّم تزويد فريق الفح�ص بمعظم الم�ستندات
(الفواتير) المطلوبة ،وبالتالي يرى �أن��ه ال يحق للم�صلحة من الناحية
القانونية �إجراء ربط جزافي ،و�أفاد المكلف فيما يتعلق بفرق الإيرادات بين
الم�صرح عنه وت�أكيد الجهة المتعاقد معها (�أرامكو ال�سعودية) ب�أنَّ هذا الفرق
يعو ُد �إلى �أنَّ ال�شرك َة تقيد �إيراداتها وفق ًا لأ�سا�س اال�ستحقاق بينما مدفوعات
�أرام�ك��و تعتم ُد على الأ�سا�س النقدي ,وبالن�سبة للم�ستندات الجمركية
الخا�صة بالمعدات الم�ستوردة فقد ت َّم �إبالغ فريق الفح�ص الميداني ب�أنَّ
الم�ستندات الجمركية الأ�صلية موجودة لدى الوكيل الجمركي وال�شركة

طلبت من الم�صلحة مهلة حتى 2003/10/31م لجمع بع�ض الم�ستندات
الإ�ضافية الم�ؤيدة ل�شراء الموجودات الثابتة ،وقامت الحق ًا بتلبية طلبات
الم�صلحة و�أح�ضرت تلك الم�ستندات وطلبت من الم�صلحة بالخطاب رقم
03-2120ب والخطاب رقم � 03-2683إر�سال فريق الفح�ص الميداني
مرة �أخرى ال�ستكمال الفح�ص  ،ولكن الم�صلحة تجاهلت طلبات ال�شركة
وقامـت ب�إجراء ربط جزافي بموجب خطابها رقم  12/5055الم�ؤرخ في
1424/11/26هـ .وحول ما ذكرته لجنة االعترا�ض االبتدائية في قرارها
من (عدم م�سك الدفاتر المحا�سبية المطلوبة في المملكة العربية ال�سعودية
باللغة العربية و�أنَّ الذي كان متوفر ًا هو دفتر تحليلي باللغة االنجليزية
ودفتر �أ�ستاذ ودفتر يومية مجمع باللغة العربية و�أنه ال يت�ضمن �أرقام وال
مبالغ قيود اليومية وال �أرقام الح�سابات .و�أنَّ النظا َم المحا�سبي لل�شركة ال
ي�ستند �إلى وثائق ت�ؤيد قوائمها المالية  ،وبالتالي ف�إنَّ مخرجات هذا النظام
المحا�سبي ال يمكن االعتداد بها) �أفاد المكلف ب�أنَّ الدفاتر المحا�سبية التي
ت َّم تقديمها لفريق الفح�ص الميداني التابع للم�صلحة تع ُّد توثيق ًا كام ًال
للم�ستندات التي تع ُّد �أ�سا�س ًا لها .كما ت َّم تزويد لجنة االعترا�ض االبتدائية
�أثناء جل�سة اال�ستماع بن�سخة من دفتر الأ�ستاذ العام لل�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر 2000م وت�ضمنت �أرقام �إ�شارة ومعلومات كاملة  ،وبناء على
ذلك ف�إنَّ ما ذكرته الم�صلحة وكذلك لجنة االعترا�ض االبتدائية ب�أنَّ ال�شركة
لم تكن تم�سك الدفاتر المحا�سبية المطلوبة قول غير مبرر وال �أ�سا�س له،
وبالن�سبة لما ذكرته اللجنة االبتدائية من �أنَّ ال�شرك َة (لم تقدم الم�ستندات
الم�ؤيدة للإيرادات الظاهرة في �إقراراتها ال�ضريبية المقدمة للم�صلحة ،
و�أنَّ هناك فرق كبير بين الإيرادات الم�صرح عنها في الإقرارات ال�ضريبة
المقدمة للعامين 2000م و 2001م وبين ت�أكيد الإيرادات المر�سل مبا�شرة
من �أرامكو ال�سعودية للم�صلحة بموجب الخطاب رقم 6-8291-2003
بتاريخ 1424/06/20ه� �ـ) �أكد المكلف �أنه قام بتقديم معظم الفواتير
المتعلقة بهذا البند �إلى فريق الفح�ص الميداني �أثناء الزيارة الميدانية
وطلب من فريق الفح�ص الميـداني بموجب الخطابين رقم  3-2683ورقم
 03-2120ب .زيارة ال�شركة مر ًة �أخرى لالطالع على الم�ستندات التي
لم تكن متوفرة وقت الزيارة الميدانية .وقدم المكلف تعزيز ًا لوجهة نظره
ن�سخ ًا من الفواتير الم�ؤيدة للجزء الرئي�س من الإي��رادات الم�صرح عنها
للعامين  2000و 2001م .و�أف��اد ب��أنَّ ال�شرك َة تقوم بقيد �إيراداتها على
�أ�سا�س اال�ستحقاق المحا�سبي ووفق ًا ل�سيا�ساتها المحا�سبية بينما �أف�صحت
�أرامكو عن المدفوعات الفعلية و�أن��ه لي�س با�ستطاعة ال�شركة االعتراف
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قضية
ب�إيراداتها على �أ�سا�س المدفوعات ،لأن ذلك يتعار�ض من �سيا�ساتها المحا�سبية
ومعايير الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .وبالن�سبة لما ذكرته اللجنة
االبتدائية من �أنَّ ال�شرك َة (لم تقدم الم�ستندات التي تثبت ملكية الأ�صول
والممتلكات والمعدات  ،و�أنها قدمت بد ًال من ذلك ثالث �إ�شعارات مدنية قيمتها
( )25مليون دوالر �أمريكي ( )96مليون ريال ت�أييد ًا للأ�صول التي �أدخلت �إلى
المملكة .و�أنها قدمت بع�ض م�ستندات الف�سح الجمركي التي ت�ؤكد الإدخال
الم�ؤقت لبع�ض المعدات البالغة قيمتها ( )72مليون ريال من �أ�صل المبلغ
الإجمالي ( )96مليون ري��ال .و�أن��ه ت َّم اكت�شاف فرق مقداره ()281،000
ريال في بند ال�سيارات غير م�ؤيد بالم�ستندات) �أفاد المكلف ب�أنه قام ب�إبالغ
فريق الفح�ص الميداني �أنَّ الم�ستندات الجمركية الأ�صلية كانت موجودة في
ذلك الوقت لدى الوكيل الجمركي ،لأنَّ ال�شرك َة كانت تقوم باتخاذ ترتيبات
لت�صدير المعدات �إلى الخارج بعد �أن �أنجزت عقدها مع �أرامكو ال�سعودية في
يونيو 2003م و�أن الم�ستندات الجمركية الأ�صلية مطلوبة لهذا الغر�ض من
قبل ال�سلطات الجمركية .وبالن�سبة للفواتير الأ�صلية ذكر �أنه قام ب�إبالغ فريق
الفح�ص الميداني ب�أنَّ �إحدى ال�شركات المنت�سبة قامت بدفع المبالغ مبا�شرة
من الخارج �إلى الموردين داخل المملكة العربية ال�سعودية ،ولذلك ت َّم االحتفاظ
بفواتير الموردين الأ�صلية لدى تلك ال�شركة في الخارج لأغرا�ض المراقبة.
وتلبية لمتطلبات الم�صلحة بخ�صو�ص تلك الم�ستندات قامت ال�شركة في
وقت الحق بتوفير الفواتير الأ�صلية من ال�شركة المنت�سبة وكذلك الم�ستندات
الجمركية الأ�صلية من وكيلها وطلبت من فريق الفح�ص الميداني القيام بزيارة
ال�شركة مرة �أخ��رى ال�ستكمال الفح�ص الميداني .وبالإ�ضافة �إلى ذلك تود
ال�شركة �أن تلفت انتباه اللجنة اال�ستئنافية �إلى الحقائق التالية التي تجاهلتها
لجنة االعترا�ض االبتدائية عند ت�أييد �إج��راء الم�صلحة للعامين 2000م و
2001م ب ��أنَّ ال�شرك َة قدمت �إل��ى لجنة االعترا�ض االبتدائية �أث�ن��اء جل�سة
اال�ستماع ن�سخة كاملة من دفتر الأ�ستاذ العام (باللغة العربية) لعام 2000
على �أ�سا�س العينة مت�ضمن ًة جميع �أرقام الإ�شارة المطلوبة للمعامالت الم�سجلة
خالل عام 2000م ،و�أن القوائم المالية لل�شركة للعامين 2000م و 2001م
روجعت من قبل مراجعي ح�سابات مرخ�صين �أكدوا في تقاريرهم �أنَّ ال�شركة
كانت تم�سك الدفاتر المحا�سبية المطلوبة في المملكة العربية ال�سعودية .و�أنه
ت َّم تزويد فريق الفح�ص الميداني بمعظم المعلومات والم�ستندات المطلوبة
وعملت ال�شركة على �إح�ضار الم�ستندات التي لم تكن متوفرة لحظة الزيارة
الميدانية وطلبت مهلة زمنية لإح�ضارها وعند توفرها طلبت من الم�صلحة
�إر�سال فريق الفح�ص لمراجعة تلك الم�ستندات.
وقدمت ال�شركة لهذه اللجنة تعزيز ًا لوجهة نظرها ن�سخة من دفتر الأ�ستاذ
العام باللغة العربية لعامي 2000م و 2001م وكذلك م�ستندات القيد والإثباتات
الم�ستندية الأخرى التي ت�ؤكد م�سك ال�سجالت المطلوبة في المملكة العربية
ال�سعودية مطالب ًة ب�إلغاء الربط الجزافي لل�سنتين محل اال�ستئناف .و�أ�ضاف
المكلف �أنه وفق ًا للنظام ال�ضريبي وفي حال تم توفر القوائم المالية المدققة
ف�إن المادة ( )16من المر�سوم الملكي الكريم رقم ( 3321/28/2/17نظام
�ضريبة الدخل) تن�ص على �أنه �إذا ما �صادق مراقب ح�سابات قانوني معترف
به دولي ًا على �صحة تلك ال�سجالت في �أي �سنة من �سني ا�ستحقاق ال�ضريبة
تع ُّد البيانات المبنية على �أ�سا�س ال�سجالت المذكورة �صحيحة .كما �أنَّ تعميم

الم�صلحة رقم  1/34بتاريخ 1415/4/8هـ الموافق 1994/5/28م الذي
يلخ�ص م�ضمون الخطاب الوزاري رقم  131/3بتاريخ 1415/1/6هـ يمنع
الم�صلحة من رف�ض القوائم الماليـة المدققة المقدمة من قبل المكلف باللغة
العربية في حال عدم م�سك الدفاتر المحا�سبية باللغة العربية وفق ًا للأنظمة.
كما �أنَّ تعميم الم�صلحة رقم  1/130الم�ؤرخ في 1417/9/16هـ الذي �صدر
بناء على الموافقات الخطية المحددة لوزير المالية بتاريخ 1417/7/25هـ و
1417/8/26هـ والتي تن�ص بو�ضوح على �أنه ينبغي عدم �إجراء ربط جزافي
في حالة تقديم الح�سابات من قبل المكلف قبل �إجراء الربط النهائي حتى لو
ت َّم تقديم الإقرارات بعد انتهاء المهلة النظامية .كما ا�ستر�شد المكلف بقرارات
لجان االعترا�ض االبتدائية واال�ستئنافية ومنها على �سبيل المثال القرار رقم
( )12لعام 1424هـ والقرار رقم ( )16لعام 1427هـ والقرار رقم ( )65لعام
1419هـ.
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أكدت على وجهة نظرها المبينة
في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أن فريق الفح�ص الميداني المكلف من
قبل الم�صلحة قام بفح�ص ح�سابات ال�شركة بح�ضور محا�سبها القانوني ،و�أنَّ
المحا�سب القانوني �أفاد كما هو مو�ضح في محا�ضر �أعمال الفح�ص الميداني
ب ��أنَّ ال�شركة لديها مخرجات من الحا�سب الآل��ي لليومية العامة والأ�ستاذ
والجرد لل�سنتين 2000م و 2001م باللغة العربية� ،إال �أنَّ الحقيقة التي تبينت
لفريق الفح�ص هو عدم وجود دفتر يومية عامة باللغة العربية و�أن كل ما هو
موجود دفتر تحليلي باللغة االنجليزية وال يحتوي على �أرقام لقيود اليومية وال
تواريخها ومبالغها والح�سابات الخا�صة بكل قيد ،و�أنَّ ال�شركة لم تقم بعمل
قيود يومية �أ�ص ًال وال تحتفظ ب�أي م�ستندات لهذه القيود ،و�أنَّ فريق الفح�ص
قام بمراجعة بند الإيرادات للعامين 2000م و 2001م ،ولم تتمكن ال�شركة من
تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة لإيراداتها الواردة في �أقراراتها ال�ضريبية المقدمة
للم�صلحة حيث �أفادت بعدم وجود باقي الم�ستندات الم�ؤيدة لبند الإيرادات،
و�أنَّ فريق الفح�ص طلب من ال�شركة �إثبات ملكية ال�شركة للأ�صول الثابتة
والممتلكات مع تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة لم تقدم ال�شركة �أي م�ستندات ت�ؤيد
اقتناء الأ�صول والممتلكات والمعدات وقدمت فقط بع�ض الف�سوحات الجمركية
التي ت�ؤكد دخول معدات ب�صفة م�ؤقتة بمبلغ ( )72.816.231ريا ًال من �أ�صل
المبلغ ومقداره ( )96.150.807ري��االت كما لم تقدم ال�شركة الم�ستندات
الم�ؤيدة لبند ال�سيارات الم�شتراة محلي ًا بمبلغ ( )281.700ريال ،وبنا ًء على
ما �أ�سفرت عنه نتائج الفح�ص الميداني من عدم وجود دفاتر تقليدية �أو على
الحا�سب الآلي ،وكذلك عدم وجود الم�ستندات الم�ؤيدة وال القيود المحا�سبية
ف��إنَّ هذه ال�شركة تع ُّد مخالفة للتعليمات ممثل ًة في الأم��ر ال�سامي ال��وزاري
رقم  405/459وتاريخ 1405/2/5ه�ـ الذي ن�ص على م�سك دفتر اليومية
والأ�ستاذ العام ،الجرد باللغة العربية ،والقرار الوزاري رقم  312/32وتاريخ
1413/1/27هـ الذي و�ضع �شروط ًا لقبول الح�سابات المم�سوكة عن طريق
الحا�سب الآلي بالن�سبة لل�شركات والم�ؤ�س�سات العاملة في المملكة لأغرا�ض
فح�ص وتدقيق وربط الزكاة وال�ضريبة ،حيث خالفت ال�شركة الفقرات الأولى،
والثالثة ،والرابعة ،والثامنة ،فلم تم�سك الدفاتر المن�صو�ص عليها ،كما لم
تحتفظ بالم�ستندات الأ�صلية الم�ؤيدة لجميع القيود المدونة في الدفاتر
المحا�سبية محلي ًا ب�شكل ي�سمح بطلب االطالع عليها من قبل الم�صلحة في �أي

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

القوائم المالية للمكلف تعد الخيار األساس المؤيد الحتساب الوعاء
الزكوي.
يعتمد على أحداث مالية مؤيدة بمستندات
إعداد القوائم المالية
ُ
يمكن رجوع المراجع الداخلي أو الخارجي أو الفاحص الضريبي إليها
عند الحاجة.
وقت ،ولم تقدم الم�ستندات الم�ؤيدة لملكية الأ�صول الثابتة وال بند الإيرادات.
ولكل ما �سبق وحيث �إن ال�شركة لي�س لديها �سجالت وال دفاتر وال م�ستندات
�أ�صلية قامت الم�صلحة ب�إخ�ضاعها للتقدير الجزافي ولم ت�أخذ بالقوائم المالية
المقدمة ،وذكرت الم�صلحة ب�أنه لي�ست هذه هي المرة الأولى التي يت ُّم فيها
�إه��دار ح�سابات تلك ال�شركة لنف�س ال�سبب حيث �سبق �إه��دار ح�سابات عامي
1997م و 1998م بموجب فح�ص ميداني و�أح�ي��ل اعترا�ضها �إل��ى اللجنة
االبتدائية بالدمام التي �أ�صدرت قرارها رقم ( )2لعام 1421هـ بت�أييد الم�صلحة
ولم ت�ست�أنف ال�شركة هذا القرار .وذكرت �أنه ت َّم احت�ساب �صافي ربح تقديري
بن�سبة  %20لعام 2000م ون�سبة  %23.5لعام 2001م ا�ستناد ًا �إلى المادة
ال�ساد�سة من القرار ال��وزاري رقم ( )340لعام 1370ه �ـ التي ح��ددت الحد
الأدنى لن�سبة �صافي الربح الجزافي ب�أال يقل عن  %15وتركت الحد الأعلى
مفتوح ًا قاب ًال للزيادة ب�سبب طبيعة الن�شاط وم�ؤثرات الربحية بالإ�ضافة �إلى �أن
ن�سبة  %23.5هي الن�سبة التي حققتها ال�شركة في عام 2001م طبق ًا لإقرارها
ال�ضريبي.
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 الربط بموجب �إقراراته ال�ضريبية وقوائمه المالية المدققة وعدم
الربط ب�أ�سلوب تقديري لعامي 2000م و 2001م بحجة �أنَّ ال�شرك َة تم�سك
ح�سابات و�سجالت نظامية م�ؤيدة بالم�ستندات ،في حين تتم�سك الم�صلحة
ب�إهدار ح�سابات ال�شركة والربط ب�أ�سلوب تقديري بحجة �أنَّ الزيارة الميدانية
التي قام بها فريق من الم�صلحة �أثبتت عدم وجود �سجالت ودفاتر نظامية
وعدم وجود الم�ستندات داخل المملكة.
وبعد الدرا�سة ترى اللجنة �أنَّ �أ�سا�س احت�ساب الوعاء الزكوي �أو ال�ضريبي
يت ُّم بنا ًء على �إقرار المكلف المحدد بالأربطة المقدمة منه ويلزمه �أن يقدم ما
ي�ؤيد تلك الإق��رارات وتمثل القوائم المالية للمكلف الخيار الأ�سا�س الم�ؤيد
الحت�ساب الوعاء ،كما ترى اللجنة �أنَّ �إع��داد القوائم المالية لأي مكلف لكي
يعتد بها وتكون �أ�سا�س ًا الحت�ساب الوعاء الزكوي �أو ال�ضريبي �أن تكون مكتملة
الأرك��ان من حيث الإع��داد والقيا�س والعر�ض والإف�صاح و�أنَّ �إع��داد القوائم
المالية يعتم ُد بالدرجة الأولى على �أحداث مالية م�ؤيدة بم�ستندات يمكن رجوع
المراجع الداخلي �أو الخارجي �أو الفاح�ص ال�ضريبي �إليها عند الحاجة ،كما �أنَّ
النظام المحا�سبي يقت�ضي لكي تكتمل دورته المحا�سبية �أن يبد�أ بالم�ستندات
الأولية التي تكون �سند ًا نظامي ًا للحدث المالي الذي يتم قيا�سه وت�سجيله في

الدفاتر بالإ�ضافة �إلى �أن معايير المراجعة ال�سعودية ت�ستلزم �ضرورة توفر
ما يعرف بخا�صية (التتبع) ،وهذا يعني �إمكانية تتبع القيود المحا�سبية في
الدفاتر للو�صول �إلى م�ستنداتها الأولية وبالعك�س ،ومن حيث المنطق ف�إنَّ ما
تق�ضي به معايير المراجعة يمتد �أثره عند الفح�ص الزكوي �أو ال�ضريبي ،وهذه
الخا�صية ال يمكن تحقيقها � اَّإل بوجود الم�ستندات الأولية محلي ًا كما يق�ضي
به القرار الوزاري رقم  312/32وتاريخ 1412/1/27هـ وبالأخ�ص الفقرة
(�أوال )3/التي تن�ص على «حفظ كافة الم�ستندات الأ�صلية الم�ؤيدة لجميع
القيود المدونة في الدفاتر المحا�سبية محلي ًا ب�شكل ي�سمح بطلبها واالطالع
عليها من قبل الم�صلحة في �أي وقت».
وباطالع اللجنة على البيانات والإي�ضاحات والم�ستندات المقدمة من الطرفين
بما في ذلك القوائم المالية ومحا�ضر �أعمال الفح�ص الميداني لل�سنتين 2000م
و 2001م تبين لها �أنَّ المكلف ق��دم للم�صلحة �إق��رارات��ه وقوائمه المالية
لل�سنوات محل اال�ستئناف ،كما تبين �أنَّ المراجع الخارجي �شهد في تقرير
المراجعة ب�أنَّ ال�شرك َة تم�سك الدفاتر المحا�سبية المطلوبة في المملكة العربية
ال�سعودية باللغة العربية على الحا�سب الآلي و�أنَّ القوائ َم المالية مطابقة لها،
كما تبين �أنَّ فريق الفح�ص الميداني المكلف من قبل الم�صلحة قام بالإطالع
على الدفاتر (دفتر �أ�ستاذ عام ويومية مجمعة باللغة العربية) واعتبرها �أ�سا�س ًا
في عملية الفح�ص وقام باالطالع على بع�ض الم�ستندات الم�ؤيدة للبنود التي
تم مراجعتها ،وباطالع هذه اللجنة على الدفاتر المحا�سبية التي تم�سكها
ال�شركة والمقدم لهذه اللجنة ن�سخة منها (ميزان المراجعة والأ�ستاذ العام)
تبين اكتمال ال��دورة المحا�سبية للت�سجيل في هذه الدفاتر ب��د ًء من الحدث
المالي ووج��ود الم�ستندات الأولية الم�ؤيدة لهذا الحدث ،وبنا ًء عليه ترى
اللجنة بالأغلبية ت�أييد ا�ستئناف المكلف بالربط عليه بموجب قوائمه المالية
المدققة لعامي 2000م و 2001م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في
هذا الخ�صو�ص.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي :
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم م��ن (المكلف)على ق��رار لجنة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بالدمام رقم ( )......لعام 1428هـ من الناحية
ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع :
ت�أييد ا�ستئناف المكلف بالربط عليه بموجب قوائمه المالية المدققة لعامي
2000م و 2001م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
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حساب إبراء الذمة..

فرصة

لرد الحقوق

حث اهلل تعالى في كتابه العزيز على التوبة و�أمر بها في �آيات كثيرة ومنها قوله
اب ال َّرحِ ي ُم).
تعالى � ( :إِ َّال ا َّلذ َ
ُوب َع َل ْي ِه ْم َو َ�أنَا ال َّت َّو ُ
ِين تَا ُبو ْا َو�أَ ْ�ص َل ُحو ْا َو َب َّينُو ْا َف�أُ ْو َلـ ِئكَ �أَت ُ
ال�س َو َء ِب َج َها َل ٍة ُث َّم
(البقرة ،)160وقال �سبحانه �( :إِ َّن َما ال َّت ْو َب ُة َع َلى اللهّ ِ ِل َّلذ َ
ِين َي ْع َملُونَ ُّ
ُوب اللهّ ُ َع َل ْي ِه ْم َو َكانَ اللهّ ُ َعلِيم ًا َحكِيم ًا )( ،الن�ساء.)17و َع ْن
َيتُو ُبونَ مِن َقر ٍ
ِيب َف�أُ ْو َلـ ِئكَ َيت ُ
َ
�أَن ٍَ�س ر�ضي اهلل عنه �أ َّن ال َّن َّبي �صلى اهلل عليه و�سلم َق��ا َل ُ « :ك ُّل ا ْب� ِ�ن �آ َد َم خَ َّطا ٌء َوخَ ْي ُر
ِين ال َّت َّوا ُبونَ «رواه الترمذي» .وعلى كل مخطئ �أن يرجع �إلى اهلل ويندم على
الْخَ َّطائ َ
ذنوبه ويعزم �أن ال يعود �إليها حتى يظفر بغفران اهلل.
والتوب ُة الن�صوحة ت�ستلزم الندم على الما�ضي والحزن على ما م�ضى من �سيئاته،
فعلى المذنب �أن يندم ندم ًا عظيم ًا ويحزن على ما اقترفت يداه .وعليه �أن يقلع عن
هذه الذنوب و�أن يتركها .والعزم ال�صادق لعدم العودة للذنب مرة �أخرى بعد �أن �أعلن
وبرهن على توبته ،كما �أن على التائب �أن يخل�ص النية هلل وحده ؛ لأن اهلل قالَ ( :وتُو ُبوا
�إِ َلى هَّ
اللِ).
فالتوبة يمحو اهلل بها الذنوب وال�سيئات .وال مجال للقنوط من رحمة فاهلل جل وعال
ِين �أَ ْ�س َرفُوا َع َلى �أَنفُ�سِ ِه ْم اَل َت ْقن َُطوا
يقول في محكم التنزيل ( ُق ْل َيا ِع َباد َِي ا َّلذ َ
الل ِ�إ َّن هَّ
ُوب َجمِي ًعا ِ�إ َّن ُه ُه َو ا ْل َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم)
مِن َّر ْح َم ِة هَّ ِ
اللَ َي ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
(�سورة الزمر .)53وقد �أجمع العلماء على �أنها للتائبين
والم�ؤمن ال يي�أ�س وال يقنط بل يبادر بالتوبة،

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

بناء على األمر السامي
حساب إبراء الذمة أنشىء
ً
رقم  / 5597 :م ب وتاريخ 1426/04/29هـ.
سه َل إعادة أموال الدولة.
حساب إبراء الذمة ّ
ويح�سن الظن بربه جل وعال ،ويقول النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم« :-التائب من الذنب كمن ال ذنب له» .ف�إذا تبت
من الذنب بالندم والإقالع والعزم �أن ال تعود ف�إنه يمحى عنك �إذا فعلته هلل� ،أما �إن فعلته من غير �إخال�ص هلل ،بل
تركت الذنب وندمت عليه ،ولكن لم تفعله هلل ،بل لأنه �أ�ضرك �أو مراعاة ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ف� َّإن الذنب ال يغفر.
وعلى التائب �أن يكثر من العمل ال�صالح بعد توبته حتى ي�ستقيم على ال�صراط ،فالعبد �إذا تاب توبة �صادقة
و�أتبعها بالعمل ال�صالح �أبدل اهلل �سيئاته ح�سنات مع محو الذنب .وهذا من ف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى على
َاب َو�آ َم َن َو َع ِم َل َ�صال ًِحا ُث َّم ا ْه َت َدى)� - 82(،سورة طـه).
عباده ،قال تعالىَ ( :و�إِ ِنّي َل َغ َفّا ٌر ِّل َمن ت َ
وعلى ك ِّل تائب �أخط�أ �أو �أخذ ما ًال بغير حق �أن يرد تلك الحقوق؛ لتكتمل توبته وحتى يتقبلها اهلل.
وعندما ت�صبح التوبة متعلقة برد مال ل�شخ�ص فعليه رد ذلك المال لأ�صحابه .وال يكفي �أن
يت�صدق بذلك المال وال �أن يتوب فقط من دون �أن يرجع ذلك المال لم�ستحقيه ،وكذلك من
قام باختال�س مال �أو �سرقة مال من جهة حكومية فعليه �أن ُيعيده لتلك الجهة الحكومية.
وح�ساب �إبراء الذمة وفر لكل تائب الفر�صة لرد ما �أخذ بغير حق.وهذا الح�ساب �سهل على
التائبين �إع��ادة �أم��وال الدولة ليتم ا�ستخدامها فيما يفيد وي�ساعد من هم بحاجة
للم�ساعدة .والح�ساب ت َّم افتتاحه في م�صرف الراجحي و ُمعلن عنه ويمكن
الو�صول �إليه بك ِّل ي�سر و�سهولة.ومن مزاياه �أنه ال يجبر المودع عن ك�شف
هويته منع ًا للإحراج.
تاريخ نشأة حساب إبراء الذمة

ت َّم �إن�شاء ح�ساب �إب��راء الذمة بنا ًء على الأم��ر ال�سامي رقم  / 5597 :م ب وتاريخ
1426/04/29ه �ـ حيث ت َّم فتح ح�ساب خيري لدى م�صرف الراجحي على �أن يتولى
�إدارت��ه البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخ��ار حيث يقوم بالإ�شراف عليه ،و�أن�شيء
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الح�ساب للراغبين في �إبراء ذممهم تجاه المال العام �أو على �سبيل الهبة �أو الوقف� .أ َّما فيما يتعلق بالأموال
العينية مثل الأرا�ضي �أو العقارات فيتم نقل ملكيتها با�سم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار.
وت َّم فتح ح�ساب �إب��راء الذمة في تاريخ 1427/08/01ه� �ـ الموافق 2006/02/07م .ورقم الح�ساب هو
 SA2680000126608010510005في م�صرف الراجحي ويمكن اال�ستف�سار عن الح�ساب من خالل التوا�صل
عبر الفاك�س رقم 0114736253
وكان الهدف من الح�ساب �أن يودع فيه من �أراد �إبراء ذمته �أو تخ�صي�ص هبة �أو وقف لخدمة وم�ساعدة من بحاجة
للدعم المادي.
اعتقاد خاطئ:

ي�ستهدف ح�ساب �إبراء الذمة فئات مختلفة ولي�س مخ�ص�ص فقط لمن قام باختال�س المال العام كما يعتقد الغالبية.
فالح�ساب ي�ستهدف:
موظفي الدولة الذين �صدر منهم تق�صير في العمل �أو في االنتدابات �أو العمل خارج الدوام وغير ذلك من �أنواع
التق�صير التي يح�س التائب حيالها بالذنب فيود �أن يكفر عن تق�صيره اتجاه الدولة.
من يريد �إبراء ذمته تجاه المال العام عن �أموال �أخذها بغير وجه حق.
الراغب في تقديم �أموال على �سبيل الوقف �أو الهبة.
تقديم �أوقاف عينية يعود ريعها �إلى ح�ساب �إبراء الذمة.
المستفيدون من إبراء الذمة

ت�صرف الأموال التي يت ُّم �إيداعها في هذا الح�ساب بالكامل على برنامج القرو�ض االجتماعية والذي ي�ضم ثالث
�أنواع من القرو�ض وهي (الزواج ،الأ�سرة ،الترميم) ،وي�ستهدفُ �شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوي الدخل
المنخف�ض حيث يتيح لهم الح�صول على قرو�ض ب�سيطة ومي�سرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية �سواء
للفرد �أو الأ�سرة .وت َّم تطوير البرنامج لتوفير �إجراءات و�أ�ساليب �إلكترونية لتقديم الطلب بحيث يت ُّم تنفيذ كافة
العمليات المتعلقة بطلب القر�ض �آلي ًا.
وقر�ض الأ�سرة يت ُّم منحه للأ�سر ذات الدخل المحدود لم�ساعدتها على تحمل تكاليف و�أعباء الحياة مما للحفاظ
على ا�ستقرار العائالت وثباتها في وجه الأزمات� .أ ّما (قر�ض الزواج) فهو مخ�ص�ص لإعانة وت�شجيع ال�شباب
على الزواج وتح�صينهم من خالل �إقرا�ض ال�شباب الذين يقل دخلهم ال�شهري عن  8000ريال .وقر�ض الترميم
يخ ّدم عمليات ترميم المنازل و�إعادة بناءها وهناك عدة �شروط يجب توافرها في المتقدمين للح�صول عليها منها:

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ال يجبر ال��م��ودع ف��ي حساب إب��راء
الذمة عن الكشف عن هويته.
شهد تاريخ 1427/08/01ه��ـ الموافق
2006/02/07م افتتاح حساب إب��راء
الذمة.
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* �أن ال يقل عمر المتقدم عن  21عام ًا.
* �أن يكون قد م�ضى على بناء المنزل خم�س �سنوات ف�أكثر.
* م�ضى على الترميم ال�سابق الممول من قبل البنك لنف�س المنزل خم�س �سنوات.
* �أن يكون �ساكن ًا في المنزل المراد ترميمه و�أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة ترميم من البلدية.
* �إذا كان طالب القر�ض يملك المنزل بال�شراكة مع �آخرين �سواء ورثة �أو غيرهم فيلزم تقديم
تفوي�ض موقع من بقية ال�شركاء مع �صورة �صك ح�صر الورثة و�صورة بطاقات الهوية
لجميع الورثة وال�شركاء للح�صول على القر�ض.
* �إذا ك��ان طالب القر�ض قد �أن�ش�أ المنزل �أو ح�صل عليه بقر�ض من
�صندوق التنمية العقارية فيجب �أن يكون منتظم ًا في ت�سديد الأق�ساط
�أو �أن يح�ضر من ال�صندوق ما يثبت التفاهم على الت�سديد.
* �أن تم�ضي �سنة كاملة على نقل ملكية المنزل في حالة كانت
الملكية ال�سابقة من �صلة قرابة من الدرجة الأولى.
وهناك شروط عامة منها:

* �أن ال يكون طالب القر�ض مدين ًا للبنك بقر�ض �آخر.
* �إذا كان طالب القر�ض �سبق و�أن ح�صل على قر�ض �سابق و�سدده بالكامل ف�إن
ح�صوله على قر�ض �آخر م�شروط بم�ضي مدة ال تقل عن ثالث �سنوات على تاريخ ت�سديد �أخر
ق�سط.
* �أن ال يزيد الدخل ال�شهري الإجمالي لطالب القر�ض عن ( )8000ثمانية �آالف ريال بعد تثبيت بدل
غالء المعي�شة في �أ�سا�س الراتب.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

يتم إيداعها بالكامل على
تصرف األم��وال التي ُّ
برنامج القروض االجتماعية.
تم إيداعه في الحساب منذ تأسيسه
أكبر مبلغ َّ
 20مليون ريال.

* ي�سدد القر�ض على �أق�ساط �شهرية ال تزي ُد عن �ستين �شهر ًا وي�ستحق الق�سط الأول بعد م�ضى �ستين يوم ًا من
تاريخ �صرف القر�ض.
* يتعه ُد طالب القر�ض بالت�ضامن مع كفيله بت�سديد �أق�ساط البنك المترتبة عليه �شهري ًا.
* ال يحق لمن لديه �سجل تجاري الح�صول على قر�ض اجتماعي من البنك.
أرقام:

* �إج �م��ال��ي ال�م�ب��ال��غ ال �م��ودع��ة ف��ي ال�ح���س��اب م��ن ت��اري��خ ف�ت��ح ال�ح���س��اب في
2006/02/20م وحتى نهاية 2013/3/31م بلغت ()238,493,607.81
ريال و�إجمالي عمليات الإيداع و�صلت �إلى  25244ومتو�سط قيمة عملية
الإيداع ال�سنوية (.)9,447.54
* �أكبر مبلغ ت َّم �إيداعه منذ �إن�شاء الح�ساب هو( )20مليون ريال.
* بلغت عدد عمليات الإي��داع  4.955عملية �إي��داع في عام
2012م وبلغت القيمة الإجمالية  24,949,406.15ريال
بن�سبة بزيادة قدرها  %10عن عام 2011م.
وي�ؤكد البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخ��ار دوم ًا
على � َّأن ال�ف��ر��ص� َة �سانحة ل�ك� ِّل م��ن غلبته نف�سه
الأمارة بال�سوء في يوم من الأيام للأخذ من المال
العام بدون وجه حق �أي ًا كان المبرر �أو الو�سيلة .كما
ي�ؤكد على � َّأن الح�ساب هو خط الرجعة الآمن بالن�سبة
له في الدنيا وفي الآخرة يوم يلقى اهلل �سبحانه وتعالى.
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رسائل علمية

دور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز الثقة
بالبيانات المالية المقدمة لمصلحة الزكاة والدخل لـــــــــــــــــــ

اسم الباحث :سعيد بن جميل سلمي المرزوقي الندوي
مستخلص البحث

تهدفُ هذه الدرا�سة �إلى التعرف على �أهم العوامل في تحديد دور
م��راج��ع الح�سابات ال�خ��ارج��ي ف��ي تعزيز الثقة بالبيانات المالية
المقدمة لم�صلحة الزكاة لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية
ال�سعودية ,ولتحقيق ه��ذا ال�ه��دف ق��ام الباحث بت�صميم ا�ستمارة
(ا�ستبانة) للإجابة على �أ�سئلة البحث ذات العالقة ,وق��ام الباحث
بتطبيق الدرا�سة الميدانية على فئة واحدة وهم الفاح�صين ال�ضريبيين
بم�صلحة الزكاة والدخل ,وبلغ حجم العينة ( )83م�ستجيب من �أ�صل
( )150ا�ستمارة ا�ستبانة موزعة ,واحتوت اال�ستبانة على ()29
عبارة موزعة على ( )5محاور ,وا�ستخدم الباحث برنامج ()SPSS
لتحليل البيانات الإح�صائية .وخرجت الدرا�سة بمجموعة من النتائج
وكانت على النحو الآتي:

�أو ًال� :أظهرت النتائج �أه��م العوامل �أهمية في تحديد دور مراجع
الح�سابات الخارجي ف��ي تعزيز الثقة بالبيانات المالية المقدمة
لم�صلحة الزكاة والدخل لتجنب التهرب ال�ضريبي بالمملكة العربية
ال�سعودية ,وي�لاح��ظ �أن��ه كلما و�صلت قيمة المتو�سط الح�سابي
(� )3.40أو �أكثر و�صو ًال �إلى المتو�سط الح�سابي ( )5كلما دل على
زي��ادة موافقة �أف��راد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين على دور
مراجع الح�سابات الخارجي ,وكما �أن انخفا�ض المتو�سط الح�سابي
عن ( )3.40يعني عدم موافقة �أفراد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين
على دور مراجع الح�سابات الخارجي وكانت النتائج مرتبة تنازلي ًا
ح�سب درجة الأهمية كالآتي:
ط��رق و�أ� �س��ال �ي��ب الفح�ص ال���ض��ري�ب��ي ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا (الفاح�ص

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ــــــــــــــــــتجنب التهرب الضريبي بالمملكة العربية السعودية
الخصائص الشخصية لم يكن لها أي تأثير في اختالف إجابات
أفراد العينة من الفاحصين الضريبيين.
الدراسة كانت تهدف إلى التعرف على أهم العوامل التي
تحدد دور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز الثقة بالبيانات
المالية المقدمة لمصلحة الزكاة لتجنب التهرب الضريبي.
قام الباحث بتصميم استمارة (استبانة) لإلجابة على أسئلة
البحث وقام بتطبيق الدراسة الميدانية على فئة الفاحصين
الضريبيين بمصلحة الزكاة والدخل.
ال�ضريبي) بم�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل وم��دى ا�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 .وح�صل المحور على �أعلى متو�سط
ح�سابي وبلغ ( )4.21وح�صوله على درجة (موافق تمام ًا) ,وتعتبر
موافقة معقولة ن�سبي ًا ,و ُيالحظ �أن جميع العبارات تراوحت فيها
درجة الموافقة ما بين (موافق تمام ًا) و (موافق).
الأنظمة والمعايير المهنية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية.
وح�صل م�ح��ور ال��درا��س��ة على متو�سط ح�سابي ( )3.75وب��درج��ة
(موافق) ,وتعتبر موافقة �ضعيفة ن�سبي ًا ,ويالحظ �أنَّ جميع عبارات
المحور تراوحت فيها درجة الموافقة ما بين (موافق) و (محايد).
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 المحور على متو�سط ح�سابي ( )3.69وبدرجة
(موافق) ,وتعتبر موافقة �ضعيفة ن�سبي ًا ,و ُيالحظ �أن جميع عبارات
المحور تراوحت درجة الموافقة فيها ما بين (موافق) و (محايد).
ال��واق��ع المهني بتقديم الخدمات ال�ضريبية �إل��ى م�صلحة الزكاة
وال��دخ��ل ب�صفته وك�ي� ًلا للمكلف ال�ضريبي .وح�صل المحور على
متو�سط ح�سابي ( )3.48وبدرجة (موافق) وتعتبر درجة موافقة
�ضعيفة ن�سبي ًا ,ويالحظ �أن جميع عبارات المحور تراوحت درجات
الموافقة فيها ما بين (موافق) و (محايد).
الت�أهيل العلمي والمهني لمراجع الح�سابات الخارجي وا�ستقامته من

الناحية الأخالقية وال�سلوكية ,وا�ستقالله وعدم وجود �أي �ضغوط
عليه م��ن العمالء (المكلفين ال�ضريبيين) ,وح�صل المحور على
متو�سط ح�سابي ( )3.33وبدرجة (محايد) ,ويعتبر ذلك م�ؤ�شر ًا مهم ًا
بعدم موافقة �أف��راد العينة على ال��دور وتحفظهم ,ومما يبرر بع�ض
الت�سا�ؤالت حول عدم تقيد مراجعي الح�سابات الخارجيين بقواعد
�سلوك و�آداب مهنة المراجعة عام ًة ,وبتقديم الخدمات ال�ضريبية
�إلى م�صلحة الزكاة والدخل خا�صة ,وكذلك مما يع ُّد م�ؤ�شر ًا مهم ًا
للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ,وم�ؤ�شر ًا مهم ًا بتعديل
النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية بعدم تمكين مراجعي الح�سابات
الخارجيين بالقيام بمهنة المراجعة وتقديم الخدمات ال�ضريبية
للمكلفين ال�ضريبيين في وق��ت واح��د ,ومما ي�ستدعي االختيار ما
بينهما ,و�إلزام المكلف ال�ضريبي بتوكيل �إحدى الخدمتين لمراجع
ح�سابات �آخر يقوم بالمهمة ,وذلك لوجوب ا�ستقالل مهنة المراجعة
عن تقديم الخدمات ال�ضريبية لتجنب التهرب ال�ضريبي ,وذلك لعدم
محاباة مراجع الح�سابات الخارجي للمكلفين ال�ضريبيين.
ثاني ًا :لم يكن للخ�صائ�ص ال�شخ�صية �أي ت�أثير في اختالف �إجابات
�أف��راد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين بدليل ان��ه عند المقارنة
بين ثالثة من ه��ذه الخ�صائ�ص وه��ي (م�ستوى الت�أهيل الأكاديمي
 م�ستوى الت�أهيل المهني  -متو�سط ع��دد �سنوات ال�خ�ب��رة) لميظهر �أي ف��رق معنوي ذي دالل��ة �إح�صائية با�ستثناء محور واحد
متعلق بمتو�سط عدد �سنوات الخبرة ,مما يمكن القول �أن اختالف
الخ�صائ�ص ال�شخ�صية لي�س لها ت�أثير ملحوظ في اختالف الآراء بين
�أفراد العينة من الفاح�صين ال�ضريبيين.
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حجمها  6بوصة

«إل جي» تكشف عن شاشة هاتف مقوسة
ك�شفت �شركة «�إل جي» العالمية عن �أحدث هاتف ذكي ب�شا�شة مقو�سة .و�أطلقت ال�شرك ُة على هاتفها ُم�س َّمى «جي فليك�س»
والذي يتميز ب�أنه �أول هاتف ذكي ب�شا�شة مقو�سة� .شا�شة الهاتف الفريدة من نوعها ت َّم ت�صنيعها من البال�ستيك ويبلغ حجمها
 6بو�صة ،وهي مقو�س ٌة للداخل �سواء من الأعلى ومن الأ�سفل ،وال توجد بالهاتف الذكي �أزرار جانبية فجميع �أزرار الهاتف
موجودة على الجزء الخلفي من الجهاز.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

توفر دعماً ألكثر من  50لعبة

تقنية لبث األلعاب على شاشة التلفاز
ابتكرت �شرك ُة «نفيديا» الأميركية تقنية لبث الألعاب من جهاز الكمبيوتر �إلى �شا�شة التلفاز للعب عبر ال�شا�شة الكبيرة با�ستخدام جهاز «نفيديا
�شيلد» المحمول للألعاب� .أطلقت �شركة‘ نفيديا على التقنية الجديدة ا�سم « .»Gamestreamولال�ستفادة من تقنية
« »Gamestreamيجب �أن يتوافر لدى الم�ستخدم جهاز حا�سب مزود ببطاقة الر�سوميات الجديدة التي �أعلنت عنها �شركة GTX 780 Ti
�إ�ضافة �إلى جهاز الألعاب «�شيلد» مع وجود �شبكة ات�صال ال�سلكي (واي فاي) ،وتوفر �شبكة االت�صال الال�سلكي نق ًال للمعلومات من الحا�سب
�إلى جهاز «�شيلد» الذي يت�صل‘ ب�شا�شة المنزل عبر منفذ « »HDMIو ُيمكن التحكم باللعبة بوا�سطة مقب�ض « »Nyko PlayPad Proالذي
تتم مزاوجته مع «�شيلد» والتحكم بوا�سطته عبر تقنية «بلوتوث».
تقنية «� »Gamestreamستوفر دعم ًا لأكثر من  50لعبة عند �إطالقها ال ُمزمع في  28من �أكتوبر الجاري منها «Assassin’s Creed IV:
 »Black Flagو«»Batman: Arkham Origins

لخدمة رواد األعمال
إنتاج أول قرص مزود بالهيليوم
�أع �ل �ن��ت � �ش��رك � ُة وي �� �س �ت��رن دي �ج �ت��ال ع��ن �إن �ت��اج �ه��ا ل �ق��ر���ص ��ص�ل��ب ب���س�ع��ة 6
تيرابايت  Ultrastar He6مزود بغاز الهيليوم وي�صل مقا�سه �إلى � 3.5أن�ش. 
وي�ساعد غاز الهليوم على زيادة ال�سعة ،كما �أنه يزيد من �سرعة القر�ص ال�صلب
من ناحية عدد ال��دوران في الدقيقة و�أقل ا�ستهالك ًا للطاقة .القر�ص ت َّم �إنتاجه
لخدمة رواد الأعمال ولي�س للم�ستهلك العادي.
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جوجل يحدث
«جوجل مابس»
�أطلقت �شرك ُة جوجل تحدي ًثا لتطبيق جوجل ماب�س  Google Mapsبعدة مزايا ،منها البحث عن الفنادق واالتجاهات وو�سائل النقل.
و�سيتمكن م�ستخدمو الأجهزة التي تعمل بنظام ( �آي �أو �إ�س) من الو�صول ب�سرعة �إلى خريطة و�سائل النقل ،بالإ�ضافة �إلى قائمة
بمواعيد الرحالت المغادرة والقادمة .ويبلغ حجم التطبيق  10.7ميجابايت ،ولال�ستفادة من خدمات النظام الجديد يحتاج لتوفر �إ�صدار
 6.0وما فوق من نظام �آي �أو �إ�س.

بقياس  8بوصة

نوكيا تنتج ثاني حاسوب لوحي

تخطط �شرك ُة ( نوكيا) لإطالق ثاني حا�سوب لوحي من �إنتاجها بقيا�س  8بو�صة ونظام ت�شغيل( ويندوز � 8.1أر تي ) والذي تنتجه
�شركة مايكرو�سوفت .الحا�سوب اللوحي المتوقع �إنتاجه يحمل ا�سم نوكيا �إيلوجيني�ست  ، Nokia Illusionistومن المتوقع �أن
يت َّم طرحه بالأ�سواق مع بداية عام  2014المقبل .و�سي�صل قيا�س �شا�شة نوكيا �إيلوجيني�ست �إلى  8بو�صة ومعالج من �إنتاج �شركة
كوالكوم  Qualcommالأمريكية�.أ ّما �شكل نوكيا �إيلوجيني�ست فهو م�شاب ٌه لأول حا�سوب لوحي �أنتجته نوكيا ،وهو الحا�سوب
اللوحي لوميا  2520والذي كان قيا�سه ي�صل �إلى  10.1بو�صة.
نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

النظام ما زال يخضع لالختبار

فيس بوك يطوّر نظام ًا لتتبع
(فأرة) مستخدميه

يعكف موقع «في�س بوك» حالي ًا على تطوير نظام لتحليل �سلوك الم�ستخدمين على �شبكته االجتماعية بهدف
زيادة دقة البيانات التي يجمعها عن م�ستخدميه .نظام «في�س بوك» الجديد لجمع البيانات لي�س الأول من نوعه
فهناك العديد من المواقع التي تطور �أنظمة مماثلة لتحلل كل ن�شاطات م�ستخدميها ،ومن �أ�شهر تلك المواقع
 Shutterstockالذي يعتمد نظام ًا يحلل تفاعل الزوار قبل و�أثناء وبعد كل عملية �شراء لإحدى ال�صور المعرو�ضة
من خالله.
والنظام الجديد الذي يطوره «في�س بوك» يجمع بطريقة دقيقة بيانات عن تفاعل الم�ستخدمين مع المحتوى الذي
ين�شره الموقع ،وي�ستطيع �أن يجمع بيانات عن حركة م�ؤ�شر الف�أرة التي يقوم بها كل م�ستخدم خالل ت�صفحه
للموقع م ّما ي�ساعد على تحديد ما يتفاعل معه على موقع التوا�صل االجتماعي بدقة .والنظام يع ُّد �إ�ضافة للطريقة
التي يتبعها «في�س بوك» لجمع البيانات ال�سلوكية عن م�ستخدميه.
ونظام (في�س بوك) الجديد يجمع بين نوعين من البيانات عن الم�ستخدمين ،الأول بيانات ديموغرافية ،والآخر
بيانات �سلوكية .والنتائج الم�ستخل�صة من النظام الجديد �ست�ستخدم على م�ستويات عدة ،منها ما �سي�ستخدم على
م�ستوى تح�سين ا�ستهداف المعلنين للم�ستخدمين بالإعالنات على ال�شبكة االجتماعية.والنظام يخ�ضع لالختبار
خالل ال�شهور المقبلة.
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سعره  22جنيهاً إسترلينياً
منبه برائحة القهوة

�أ�صبح بالإمكان اال�ستيقاظ على الأنغام والروائح المف�ضلة لدينا والتي ت�ساعدنا على
ا�ستعادة ن�شاطنا بحيوية وخالل لحظات معدودة ،فمن خالل �إ�ضافة �إك�س�سوار �أطلق عليه
ا�سم «�سينتي» وذلك الم�صطلح يعني (باعث الرائحة) .وهذا االك�س�سوار ي�ستطيع �أن ين�شر
روائح مختلفة في الأجواء مع �صدور �أي تنبيه من هاتفنا الذكي �أو �أي ر�سالة نتلقاها من
�صفحة الفي�سبوك كما يمكن �إ�ضافة خا�صية «الرائحة» �إلى الألعاب التي نمار�سها من
وقت لآخر .وهذه الأداة الإلكترونية هي �أول �أداة تنبه الم�ستخدمين بوا�سطة الروائح.
وال�شركة اليابانية التي ابتكرت تلك الخا�صية تخطط من �أجل التو�سع في نطاقات عمل
الجهاز لتتنا�سب وتتواءم مع ( تويتر ) و(وات�س �آب) و (الين) ،والمكالمات الهاتفية
والبريد الإلكتروني وغيرها من و�سائل التوا�صل االجتماعي .ويمكن �إ�ضافة الإك�س�سوار
ال�صغير �إلى نظامي �آي فون و�أندرويد .وتتوافر للم�ستخدمين روائح الورود والزهور
مثل اليا�سمين وحتى روائح الفراولة والكاري وبالقهوة وغيرها الكثير من الروائح.
ويبلغ �سعر الجهاز الذي طرح للبيع في اليابان  22جنيه ًا �إ�سترليني بينما يبلغ �سعر
عبوة الرائحة  3جنيهات �إ�سترليني ويمكن ا�ستخدامها  100مرة.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

في خطوات سهلة

تثبيت (واتس آب) على حواسيب (ويندوز) و(ماك)

تطبيق «وات�س �آب» �أ�صبح ي�ستخدم على نطاق وا�سع للتوا�صل �سواء لتبادل الر�سائل �أو ال�صور و�إن�شاء المجموعات لتداول الأخبار العاجلة
والمهمة ،بالإ�ضافة �إلى �أنه �أ�صبح بالإمكان �إر�سال ر�سائل �صوتية من خالله فيما بين الم�ستخدمين.لكن هذا التطبيق الذي ي�ستفيد منه الماليين حول
العالم ال يمكن اال�ستفادة من مزاياه المتنوعة على نظامي «ويندوز» �أو «ماك» في ال�سابق لكن هذا الأمر �أ�صبح متاح ًا .فمن خالل اتباع عدة خطوات
ب�سيطة يمكن الح�صول عليه بكل ي�س ٍر و�سهولة.وتبد�أ �أولى خطوات التثبيت ب�ضرورة ح�صول الم�ستخدم على برنامج «بلو �ستاك�س »BlueStacks
وهو من البرامج المجانية والمتوفرة بكل من نظامي «ويندوز» و«ماك» .وهذا البرنامج يقوم ب�إن�شاء بيئة �أندرويد ب�شكل افترا�ضي على الحا�سوب.
وفور تثبيت البرنامج وت�شغيله تظهر واجهة تثبيت التطبيقات وعندها نقوم بالبحث عن تطبيق «وات�س �آب» ثم نقوم بال�ضغط على �أيقونة تثبيت.
وبعد االنتهاء نقوم بال�ضغط على �أيقونة « »My Appsلنجد «وات�س �آب» بين التطبيقات .ثم نقوم بال�ضغط على �أيقونته و�إتمام عملية التفعيل.
يحتا ُج الم�ستخدم �إلى �إدخال رقم هاتفه مع الأخذ في االعتبار �أال يكون رقم الهاتف ا�ستخدم لتفعيل تطبيق «وات�س �آب» على هاتف �آخر .وفور و�صول
ر�سالة التفعيل و�إدخال الرمز تظهر واجهة التطبيق ويمكن للم�ستخدم البدء ب�إن�شاء المحادثات بكل �سهولة .ومن خالل ال�ضغط على �أيقونة الإعدادات
الموجودة في الزاوية اليمنى في �أ�سفل �شا�شة برنامج «بلو �ستاك�س» يمكن التحكم ب�إعدادات البرنامج مثل تغيير لغة لوحة المفاتيح �أو لغة العر�ض
وغيرها من الإعدادات التي نود تغييرها بما يخدم ا�ستخداماتنا.
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for all parties; it is very harmful to governments,
individual taxpayers and businesses as follows:
Governments: Many governments have to cope
with less revenue and a higher cost to ensure
compliance. Manipulating tax base and the
resulted profits undermines the integrity of the
tax system, as the public, the media and some
taxpayers believe that the reported low corporate
tax to be unfair. In developing countries, the lack
of tax revenue leads to critical under-funding of
public investment that are necessary to promote
economic growth.
Individual taxpayers: When tax rules permit
businesses to reduce their tax burden by shifting
their income away from countries where incomeproducing activities are conducted, other taxpayers
in those countries bear a greater share of the burden.

Businesses: MNEs may face significant
reputational risk if their effective tax rate is
viewed as being too low. At the same time,
different businesses may view such risk
differently, and failing to take advantage of
legal opportunities to reduce an enterprise’s tax
burden can put it at a competitive disadvantage.
Similarly, corporations that operate only in
domestic markets, including family-owned
businesses or new innovative companies, have
difficulty competing with MNEs that have the
ability to shift their profits across borders to
avoid or reduce tax. Fair competition, necessary
to the success of the national companies and
entities that have no operations abroad, is at risk
by the distortions caused by manipulation of tax
base and the resulted profits.
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Window

Globalization
Challenges to

Globalization has certainly benefited national
economies. The pace of integration of national
economies and markets has increased
substantially in recent years. The free movement
of capital, labor, the shift of manufacturing
bases from high-cost to low-cost countries, the
gradual removal of trade barriers, technological
and telecommunication developments, and the
increasing importance of managing risks and of
developing, protecting and exploiting intellectual
property, have had an important impact on
the way cross-border activities take place.
Globalization has boosted trade and increased
foreign direct investments in many countries. It
supports growth, creates jobs, fosters innovation,
and has lifted millions out of poverty.
However globalization impacts countries’
corporate income tax regimes. The League of
Nations did recognize (in the 1920s) that the
interaction of national tax systems can lead to
double taxation with adverse effects on growth
and global prosperity. All countries agreed on the
need to eliminate double taxation and the need to
achieve this on the basis of agreed international
rules that are clear and predictable, giving
certainty to both governments and businesses.
International tax law is therefore a key pillar in
supporting the growth of the global economy.
As the economy became more globally integrated,
so did corporations. Multi-national enterprises
(MNE) now represent a large portion of global
GDP. Also, intra-firm trade represents a growing
proportion of overall trade. Globalization has
resulted in a shift from country-specific operating
models to global models. Moreover, the growing
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importance of the service sector of the economy,
and of digital products that often can be
delivered over the Internet, has made it much
easier for businesses to locate many productive
activities in geographic locations that are remote
from the physical location of their customers.
These developments have exacerbated by the
increasing sophistication of tax planners in
identifying and exploiting the legal difference
opportunities and the boundaries of acceptable
tax planning, thus providing MNEs with more
confidence in taking aggressive tax positions.
These developments have opened up
opportunities for MNEs to greatly minimize
their tax burden. This has led to a tense situation
in which citizens have become more sensitive to
tax fairness issues. It has become a critical issue
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Editorial

Digital Economy and

Taxation
A

well-known revenue expert says that today’s tax systems were
developed in a pre-computer age. Taxation must not be an obstacle to

all that is good about the digital revolution. Yet, we must also ensure that
the digital sector plays fair and pays fair. The digital sector must contribute
fairly to public finances. Currently corporate tax avoidance and aggressive
tax planning are particularly problematic in the digital economy. This is
due to the global and intangible nature of these companies, and the fact the
today’s tax rules were not designed with e-commerce in mind. As a result,
the taxes paid by the digital economy are frequently not in line with the
presence and profits of this sector.
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العدد الثامن والثالثون  -محرم 1435هـ

ل من بريطانيا واليابان وألمانيا
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المفلح ..إيراداتنا خالل  10أشهر تجاوزت  23.5مليار ريال.
المصلحة تعقد االجتماع السنوي الثاني عشر لمديري
اإلدارات والفروع.

ن

