
خادم الحرمين الشريفين 
ضمن قائمة الشخصيات األكثر  تأثيرًا في العالم.

المفلح.. إيراداتنا  خالل 10 أشهر تجاوزت 23.5 مليار ريال.

المصلحة تعقد االجتماع السنوي الثاني عشر لمديري 
اإلدارات والفروع.

المملكة تحتل المركز األول في مستوى

تفوقت على كل من بريطانيا واليابان وألمانيا

الضرائب والقوانين التنظيمية بمجموعة العشرين
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أخبار
10 �لمفلح: �إير�د�تنا خالل 10 �أ�شهر تجاوزت 23.5 مليار ريال.

و�لقو�نين  �ل�شر�ئب  م�شتوى  في  �لأول  �لمركز  تحتل  �لمملكة   14
�لتنظيمية بمجموعة �لع�شرين.

16 تد�شين �لب�شمة �لإلكترونية بفرع �لريا�ض.
17 م�شلحُة �لزكاِة تعايُد من�شوبيها بعيد �لأ�شحى.

خالل  من  �لزكاة  لمكلفي   )2( رقم  �لإلكتروني  �لإق��ر�ر  �إط��الق   18
موقع �لم�شلحة �لإلكتروني.

مع  �لإلكتروني  للربط  �تفاقية  توقع  و�لدخل  �ل��زك��اِة  م�شلحُة   19
م�شلحة �لجمارك.

20 �لزكاة و�لدخل ت�شلم �أول دفعة من �ل�شهاد�ت للبريد �لممتاز.
21 طالب جامعة �لأمير �شلطان يزورون م�شلحة �لزكاة.

22 �لمفلح يد�شن �لأر�شفة �لإلكترونية باإد�رة كبار �لمكلفين.

محتويات العدد

18

6
خادم الحرمين الشريفين 

ضمن قائمة الشخصيات األكثر تأثيرًا في العالم

1014



محتويات العدد
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حوار
ريادة في حل  �لخا�ض �شاحب  �لقطاع  �شعيد�ن:  �بن   36

م�شكلة �لإ�شكان بالمملكة.
نوافذ

�أنظمة  على  �شلبيًا  �أّث��ر  و�لأ���ش��و�ق  �لقت�شاديات  �نفتاح   42
�شريبة �ل�شركات.

قضية
�لمالية  �لقو�ئم  تنظر  �ل�شريبية  �ل�شتئنافية  �للجنة   46

�لمدققة وربط �ل�شريبة تقديريًا.

متابعات
50 ح�شاب �إبر�ء �لذمة.. فر�شة لرد �لحقوق.

كل جديد
62 منبه بر�ئحة �لقهوة.

  نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

العدد )38( - محرم 1435هـ

جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.

36

62 50

42

المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن إبراهيم العبد اللطيــف
صـــالـح بن عبـدالرحمن القبـــاع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

هيئة التحرير

أحمد بن عبدالعزيز أباالخيل
بندر بن أحمد الموسى

حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

با�شم مدير �لتحرير
�ض.ب  : 6898  

�لريا�ض: 11187
ه�������اتف: 4349999 1 966+
فاك�������ض: 4349800 1 966+ 

رقم �ليد�ع: 1428/4663 
ردمك     : 1658/3728 

www.dzit.gov.sa  

إعداد وتنفيذ

�ص.ب  : 250772  
الريا�ص: 11391

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

www.gulfeone.com    
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كلمة التحرير

�إجر�ء�ت �لمر�جعين و�لمكلفين، وهذه توجيهات �شامية من �لقيادة  �إنَّ �لهدَف �لأ�شا�شي لم�شلحة �لزكاة و�لدخل هو ت�شهيل 
�لعليا في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، و�لتي تق�شي بالت�شهيل على �لمو�طنين وم�شاعدتهم في �إنهاء �إجر�ء�تهم �لحكومية، لذلك 
ُتوؤمن �لم�شلحة ب�شرورة ت�شهيل �إجر�ء�ت ح�شول �لمكلفين على �شهاد�ت �لزكاة كي ي�شتطيعون مز�ولة �أعمالهم، وعليه فقد 
�أو  بالزكاة  �لمكلفين  �أنَّ عملية ت�شجيل  �أهمها  للمو�طنين، من  �لت�شهيالت و�لخدمات  �لزكاة و�لدخل حزمة من  قدمت م�شلحُة 
�ل�شريبة قد �أ�شبحت تتم ب�شكٍل �أ�شهل، و عن بعد و�أ�شبح في مقدور �ل�شخ�ض �أن ي�شجل لدى �لم�شلحة من بيته �أو من �أي مكان 
�آخر، و�لح�شول بعدها مبا�شرًة على �لرقم �لمميز عن طريق ر�شالة ت�شل �إلى هاتفه �لجو�ل دون �لحاجة �إلى مر�جعة �لم�شلحة. 
كما �أ�شبح تقديم �لقر�ر رقم )5( يتمُّ عبر �لبو�بة �لإلكترونية للم�شلحة، وعليه ي�شتطيع �أي مكلف زكاة تقديري تقديم �إقر�ره 
�لإليكتروني من خالل بو�بة �لم�شلحة، ومن ثم �ل�شد�د من خالل نظام �شد�د وبالتالي �لح�شول على �شهادة �لزكاة عن طريق 
�لبريد �لممتاز، مما يعني �أنَّ �شاحب �لموؤ�ش�شة �أو �لمن�شاأة ي�شتطيع �أن ينهي �إجر�ء�ته مع �لم�شلحة دون �لحاجة �إلى زيارتها �إل 
في �لحالت �لنادرة، و ي�شكل �لإقر�ر )5( ما ن�شبته حو�لي ثمانين في �لمائة من عدد �لمكلفين، وجاري �لإعد�د لتقديم �لإقر�ر 

رقم )2( من خالل �لبو�بة �لإلكترونية، ومن ثم بقية �لإقر�ر�ت. 

   من جهة �أخرى حققت �لم�شلحُة تطورً� في زيادة عدد فروعها في �لمملكة، حيث بلغ عدد فروع �لم�شلحة �أربعة ع�شر فرعًا 
في مدن �لمملكة �لمختلفة، بالإ�شافة �إلى �إد�رة كبار �لمكلفين في �لريا�ض وهو دليٌل على نمو وتطور �لم�شلحة ، ومن �لمتوقع 
�إن �شاء �هلل تعالى �إ�شافة فرعين �آخرين جديدين في �لعام �لقادم في كل من �لجوف وعرعر كما تمَّ �فتتاح ثالثة �أق�شام ن�شوية 
في �لم�شلحة في كل من �لإد�رة �لعامة وفرع �لريا�ض وفرع جدة، ومن �لموؤمل �فتتاح ق�شم ن�شوي في فرع �لدمام قريبًا. هذه 
بع�ض �لإنجاز�ت �لتي تحققت وهلل �لحمد و�لمنة، وهي ما كانت لتتحقق لول توفيق �هلل ثم جهود كافة �لعاملين في �لم�شلحة وفي 
مقدمتهم �شعادة مدير عام �لم�شلحة ونائبه للعمليات �لم�شاندة، ومن �لدعم �لمتو��شل من لدن معالي وزير �لمالية ومن �لحكومة 

�لر�شيدة، فلهم جميعًا جزيل �ل�شكر.

د. محمد بن عبداهلل النفيسة
مدير التحرير

تسهيل اإلجراءات الحكومية



تقرير
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�هلل.  حفظه   � �شعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �لملك  �ل�شريفين  �لحرمين  خ��ادم  �لأمريكية  فورب�ض  مجلة  �ختارت 
لخادم  �لمجلة   �ختيار  وج��اء  ميالدية.   2013 لعام  �لعالم  في  تاأثيرً�  �لأك��ث��ر  �لأو�ئ���ل  �لع�شر  �ل�شخ�شيات  �شمن 
مقدمتهم  في  عالمية  �شخ�شية  و�شبعين   �ثنين  �شم  ��شتطالع  في  عالميًا  �لثامنة  بالمرتبة   �ل�شريفين  �لحرمين 
�لمعايير. م��ن  لجملٍة  وف��ق��ًا  �خ��ت��ي��اره��ا  ت���مَّ  �ل��ت��ي  �لعالمية  �ل�شخ�شيات  م��ن  كبير  وع���دد  �ل��ك��ب��رى  �ل����دول   روؤ����ش���اء 
و�أكدت �لمجلة على �لمكانة �لتي تحتلها �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بقيادة خادم �لحرمين �ل�شريفين دوليًا  و�إ�شالميًا 
وعربيًا وما تتمتع به من ثقل �قت�شادي على م�شتوى �لعالم، و�أ�شارت �إلى �أنَّ �لمملكة لديها �لحرمان �ل�شريفان �أقد�ض 
ا من ناحية �لأهمية �لقت�شادية فهي تمتلك ثاني �أكبر مخزون للنفط في  موقعين في �لعالم هذ� من �لناحية �لدينية، �أمَّ

�لعالم وناتج محلي �أهلها   لت�شبح �شمن �أف�شل ع�شرين بلدً� في �لعالم.
و�أ�شادت مجلة فورب�ض �لأمريكية بالجهود �لإ�شالحية لخادم �لحرمين �ل�شريفين �لتي عمت مختلف مناحي �لحياة في �لمملكة.
ويرى مر�قبون �أنَّ هذ� �لختيار يعدُّ طبيعيًا نظرً� للجهود و�لإ�شالحات �لكبيرة �لتي يقوم بها خادم �لحرمين �ل�شريفين 
�ل�شعد، وكذلك  �لعالمي على مختلف  �لتطور  �لمتقدمة، ومو�كبة  �لدول  �إلى م�شاف  بالمملكة  للو�شول  �أيده �هلل -   -
بالنظر �إلى �لعديد من �لمبادر�ت �لتي �أطلقها - رعاه �هلل -، وعبرت عن و�شطية �لإ�شالم و�شماحته، وحر�ض �لمملكة 

على دعم �لأمن و�ل�شتقر�ر �لعالميين.

جاء بالمرتبة الثامنة عالميًا
خادم الحرمين الشريفين ضمن قائمة 

الشخصيات األكثر  تأثيرًا في العالم
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في   ج��اء  الشريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  ف��ورب��س  مجلة  اخ��ت��ي��ار    
استطالع ضم اثنين وسبعين  شخصية عالمية في مقدمتهم 

رؤساء الدول الكبرى.  

 تتمتُع 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.



تقرير
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تقرير

وت��ط��ورًا  نهضًة  تشهُد  المملكة  ال��ع��ه��د:  ول��ي  سمو   
شاماًل في المحافل الدولية لخدمة اإلسالم والمسلمين 

والبشرية جمعاء.  

لخادم  الحكيمة  السياسة  البيعة:  هيئة  رئيس  سمو   
الحرمين الشريفين ارتقت بمكانة  المملكة لتصبح من  

أكبر عشرين دولة اقتصاديًا في العالم.
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وعن اختيار خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - �شمن ال�شخ�شيات الع�شر 
الأَُول الأكثر تاأثيرًا في العالم،  والمكانة الكبيرة والدور الموؤثر لخادم الحرمين ال�شريفين - رعاه اهلل - على الم�شتويات 
الإ�شالمية والعربية والدولية قال �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود �شمو ولي العهد نائب 
ت�شهده  ال�شريفين وما  الحرمين  الكبيرة لخادم  المكانة  – اإنَّ  هذه  اهلل  الدفاع - حفظه  ال��وزراء وزير  رئي�س مجل�س 
والم�شلمين  الإ�شالم  لخدمة  الدولية  المحافل  في  كبيرة  وجهود  �شامل  وتطور  نه�شة  من  ال�شعودية  العربية  المملكة 
والب�شرية جمعاء كان له الأثر الكبير في ح�شول المملكة بقيادته على المراكز المتقدمة في الت�شنيفات العالمية،�شائاًل 

اهلل عزَّ وجل اأن يوفق خادم الحرمين ال�شريفين ويبقيه ذخرًا لالإ�شالم والم�شلمين.
الحرمين  لخادم  تهنئته  عن  البيعة  هيئة  رئي�س  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  م�شعل  الأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  وعبَّر 
له �شمن  الأمريكية  اختيار مجلة فورب�س  بمنا�شبة  اهلل -  �شعود - حفظه  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  ال�شريفين 
جهود  على  البيعة  هيئة  رئي�س  �شمو  واأثنى  2013م.  لعام  العالم  في  ونفوذًا  تاأثيرًا  الأكثر  الأَُول  الع�شر  ال�شخ�شيات 
العالم. في  اقت�شاديًا  دولة  ع�شرين  اأكبر  بين  من  المملكة  جعلت  التي  الحكيمة  و�شيا�شته  ال�شريفين  الحرمين   خادم 
اأن يحفظ خادم  اهلل  داعيًا  بهذا الختيار،  �شعادته وفخره واعتزازه  العزيز عن  الأمير م�شعل بن عبد  �شمو  اأعرب  كما 

الحرمين ال�شريفين ويديمه فخرًا وعزًا لهذا الوطن والأمة الإ�شالمية والعربية.



أخبار
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المفلح خالل افتتاح فرع المصلحة الرئيس بالرياض:
إيراداتنا خالل عشرة أشهر تجاوزت 

 23.5 مليار ريال

�فتتح �لمدير �لعام لم�شلحة �لزكاة و�لدخل �لأ�شتاذ �إبر�هيم بن محمد �لمفلح فرع 
�لم�شلحة �لرئي�ض بمدينة �لريا�ض في يوم 24 ذو �لحجة 1434 هجرية بح�شور كل 
من �لنو�ب ومدير فرع �لم�شلحة بالريا�ض �ل�شتاذ �شالح �ل�شريخ. وقام �شعادته 
بجولة د�خل �أق�شام �لمبنى وتر�أ�ض �لجتماع �لثاني ع�شر لمديري �لفروع بالمملكة 

و�لإد�ر�ت �لتابعة للم�شلحة.
�لمدير  �أدلى  بالمملكة  �لفروع  لمديري  �لثاني ع�شر  �نتهاء �لجتماع  وعقب 
�لعام لم�شلحة �لزكاة و�لدخل بعدد من �لت�شريحات �ل�شحفية حيث ك�شف 
عن �لنية لال�شتغناء عن �لمباني �لم�شتاأجرة وتحويل مباني �لم�شلحة �إلى 
مباني ذكية لالإ�شهام في خدمة �لمكلفين و�لمر�جعين و�لموظفين 
ب�شكٍل �أف�شل. م�شيفًا �أن �ل�شتئجار مرحلة موؤقتة حتى يتّم 
منطقة  وف��رع  و�إد�ر�ت��ه��ا  للم�شلحة  �لجديد  �لموقع  بناء 
كبيرة  �أر�شًا  �لم�شلحة  ��شتالم  �إل��ى  و�أ�شار  �لريا�ض. 
�شمن  �ل��دول��ي  خالد  �لملك  مطار  غ��رب  �لغر�ض  لهذ� 
مجمع �لدو�ئر �لحكومية، و�شتطرح قريبًا �لمناف�شة 

على �لت�شاميم للبدء في بناء �لم�شروع.
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وك�شف �لمفلح عن تجاوز دخل �لم�شلحة خالل �لأ�شهر �لع�شرة �لأولى من �لعام �لمالي �لحالي 23.5 مليار ريال، وهو ي�شاوي 
�لمبلغ �لذي تمَّ تح�شيله �لعام �لما�شي. حيث يتّم �إيد�ع ما يخ�ض �ل�شمان �لجتماعي بمجرد دخوله �إلى �لم�شلحة في ح�شاب 

وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، بينما يجري �إحالة ما يخ�ض �لدخل �إلى وز�رة �لمالية.
وعن كيفية تعامل �لم�شلحة مع �لتالعب في �لح�شابات �أو�شح �لمفلح �أن لدى �لم�شلحة �آليات عدة للك�شف عن �لح�شابات، كون 
م�شالح �لزكاة وم�شالح �ل�شر�ئب من �أهم �لإد�ر�ت �لتي ت�شمُّ �إد�ر�ت فح�ض مخولة بالبحث و�لتدقيق في كل معلومة يرى 
�لموظف �أهمية �لتاأكد من �شحة بياناتها، ولدينا م�شادر معلومات في �لجهات �لحكومية وم�شادر �أخرى تتحقق من �شحة 
�لمعلومات، �إل �أنَّ �لم�شكلة �أنَّ هناك من ل يفرقون �إذ� كانت �لزكاة �شريبة �أو غير �شريبة فمن حق �لم�شلحة �لح�شول على 

�لمعلومات من م�شادر عدة وخ�شو�شًا �لتقديري �أّما �لح�شابات فو�شعها �أف�شل.
وقال �لمفلح خالل �جتماع مديري فروع �لمملكة �أنه �أ�شبح لدينا هذ� �لعام 14 فرعًا وفي �لعام �لمقبل �شيتمُّ رفع عدد �لفروع 

المواطنين  على  سهلت  اإللكترونية  المصلحة  ب��واب��ة   
عدد  وقللت  وفروعها  المصلحة  مراجعة  والمكلفين 

المراجعين وسهلت عليهم تقديم اإلقرار.

 لدينا آليات للكشف عن الحسابات وإدارات مخولة بالبحث 
والتدقيق في كل معلومة مقدمة للتأكد من صحتها.

 في العام المقبل سيتمُّ رفع عدد الفروع إلى 16 فرعًا على 
مستوى مناطق المملكة وبعض المحافظات.
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الموقع  بناء  يتّم  حتى  مؤقتة  مرحلة  المباني  استئجار   
الجديد للمصلحة وإداراتها وفرع مدينة الرياض.

 تسلمنا أرضًا غرب مطار الملك خالد الدولي ضمن مجمع 
التصاميم  على  المنافسة  وسنطرح  الحكومية  الدوائر 

قريبًا للبدء في بناء المشروع.

�إلى 16 فرعًاعلى م�شتوى مناطق �لمملكة، كما �زد�د عدد �لموظفين في �لفروع عن �ل�شابق وخ�شو�شًا في مجالت �لمحا�شبة 
وهي �لأكثر، وجرى �أي�شًا �فتتاح �أق�شام ن�شائية في فرعي �لريا�ض وجدة. وقريبًا �فتتاح فرع ن�شائي في �لدمام، �إ�شافة �إلى 
�لبدء في برنامج �لدبلوم �لعالي للزكاة و�ل�شريبة �لذي يعادل �لماج�شتير وينظم في معهد �لإد�رة �لعامة، ونتوقع تخرج 32 

موظفًا ون�شعى لزيادة �لعدد في �لعام �لدر��شي �لمقبل، وهذ� بمثابة تحٍد كبير تجاوزناه.
و�أ�شار �لمفلح �إلى �أنَّ �لمملكة ع�شو في مجموعة �لع�شرين �لقت�شادية، وع�شو في منتدى �ل�شفافية وتبادل �لمعلومات بين 
�لدول، و�شنتعاون مع م�شالح �ل�شر�ئب على م�شتوى �لدول في منظمة �لتعاون و�لتنمية في مجال تجنب �لزدو�ج �ل�شريبي.
�إدخال  خاللها  من  ي�شتطيعون  �إذ  و�لمكلفين،  �لمو�طنين  على  �شهلت  �لإلكترونية  �لم�شلحة  بو�بة  �أنَّ  �إلى  �لمفلح  و�أ�شاف 
معلوماتهم من دون مر�جعة �لم�شلحة �أو فروعها، مما قلل عدد �لمر�جعين و�شهل �لإجر�ء�ت على �لجميع عن بعد، �إلى جانب 

�إنجاز عملية تقديم �لإقر�ر �ل�شريبي من خالل �لبو�بة هذ� �لعام.
�أنظمته من �شنو�ت طويلة يعد من �لأنظمة �لجديدة للجباية ويناق�ض في  �أن نظام جباية �لزكاة �لمو�شوعة  و�أو�شح �لمفلُح 
مجل�ض �ل�شورى وناأمل �لمو�فقة عليه و�عتماده من �لمقام �ل�شامي حتى يكون مرجعًا للجميع �شو�ء للم�شلحة �أو �لمكلفين �أو 
لجان �لعتر��ض ولجان �ل�شتئناف وديو�ن �لمظالم، ليعتمد �لجميع على نظام قادر على ت�شهيل �لأمور، ويخ�شع هذ� �لنظام 

للقاعدة �ل�شرعية في جباية �لزكاة.
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مقال

يوسف الفراج

ولهذه  و�لأح���و�ل،  و�لمكانية  �لزمانية  للمعطيات  كثيرً�  تخ�شع  كونها  �لعباد�ت  عن  تختلف  �لمالية  �لتعامالت 
�لأ�شباب فاإنَّ من ي�شر �ل�شريعة �شالحيتها للبقاء، و �ل�شارع لم يقيد �لنا�ض بطقو�ض و�شكليات و�أنو�ع محددة من 
�لعقود و�لت�شرفات ل يجوز �لتعامل �إل وفقها، و�إنما قرر في ن�شو�ض كثيرة قو�عد ومحدد�ت عامة تكفل �لعد�لة 

بين �لنا�ض في تعامالتهم فمنع �لظلم و�لغرر و�ل�شرر و�لجهالة و�لغ�ض و�لتدلي�ض و�ل�شتغالل.
�أنها  �عتبار  على  منها  �لكثير  عن  و�شكتو�  �لمعامالت  من  عدد  تحريم  �لفقهاء  قرر  �لتعامالت  على  ذلك  وبتطبيق   
جائزة، ومن �لمحرمات �لمن�شو�ض عليها في �لكتاب و�ل�شنة: بيع �لعينة، و�لربا، و�لمي�شر، و�لقمار، وبيع ما لي�ض 
عندك، وتلقي �لركبان - مع تف�شيل وتقييد في بع�شها- وغيرها من �لعقود �لبينة �ل�شرر و�لبعيدة عن �لعد�لة.. 
و�لمهم هنا �لتاأكيد على �أنَّ �للتز�م بالقو�عد �ل�شرعية في �لتعامالت �لمالية و�جٌب ل خيار فيه، و�أنَّ �ل�شارع حدد 

قو�عد كلية تهدف �إلى تحقيق �لعد�لة بين �لنا�ض في �لتعامالت وتكفل �لبعد عن �لغ�ض و�لتدلي�ض و�لتنازع .
و�لجدل �لد�ئر بين �لم�شرفية �لإ�شالمية و�لتقليدية في مدى نجاعة كل منهما ، وفي حين �أنَّ �لم�شرفية �لإ�شالمية 
ترفع ر�ية �لتو�فق مع �لقو�عد �ل�شرعية- وحق لها ذلك- �إّل �أّن �لم�شرفية �لتقليدية تجادلها في �أنها تهتم بال�شكل 
 – �لمعامالت  �ل�شارع في  �أهد�ف  لم تحقق  �أنها  �إّل   ، �لفقهاء  �أن يكون متو�فقًا مع ن�شو�ض  فقط وتحر�ض على 
بح�شب �أ�شحاب هذ� �لتوجه -، و�لجدل يطول جميع �أنو�ع منتجات �لم�شرفية �لإ�شالمية في �لتمويل و�ل�شتثمار 

و�لتاأمين وغيرها.
ومما ُيورد في بيان �إيغال منتجات �لم�شرفية �لإ�شالمية في �ل�شكل و�لحر�ض على تو�فقها مع ن�شو�ض �لفقهاء 
و�لغفلة عن قو�عد �لعدل و�لتي �أر�دها �ل�شارع: �لتم�شُك بقو�عد غير مقنعة وتعليالت �شعيفة في تحريم �ل�شيغة 
�لم�شهورة لالإيجار �لمنتهي بالتمليك �لتي تن�ض على �أنَّ �لم�شتري يتملك �لعقار بمجرد �شد�د �لأق�شاط، نعم كثير 
بالوعد  �لمنتهي  �لإيجار  �لمقابل يجيزون �شورً� قريبة منها مثل  �أنهم في  �إل  �ل�شيغة  �لفقهاء يحرمون هذه  من 
بالبيع �أو �لهبة، وهنا �شرر على طالب �لتمويل من جهة �أنَّ �لعقار قد ل ينتقل �إلى ملكه فهو مرهون بقناعة �لممول 
بالبيع في �آخر �لأق�شاط �أو �لهبة، ومع �أنَّ �لأ�شل �أن �لممولين يفون بوعودهم �إّل �أن �لخطورة باقية على كل حال، 
و�إنما مثلت بهذ� �لمثال لأن هذه �ل�شيغة – �لإيجار �لتمويلي �أو �لإيجار �لمنتهي بالتمليك - هي �ل�شورة �لأكثر 

و�لأ�شهر و�لأف�شل للتمويل �لعقاري و�شي�شدر بتنظيمها نظام خا�ض في �لمملكة.
ومثل: عدم �ل�شماح للممولين بت�شمين عقودهم �تفاقًا ين�ض على �أنه في حال �شد�د �لأق�شاط قبل وقتها، فاإنَّ �لممول 
ل ياأخذ فائدة على �لمتبقي وجعل ذلك مرهونًا بمو�فقة �لممول وهي م�شاألة: »�شع وتعجل«، ومع �أنَّ فيها خالفًا 
بين �لفقهاء �إل �أنَّ حاجة �لنا�ض تتطلب �لعمل على تي�شير �أمورهم ومر�عاة حاجتهم �إلى �ل�شكن، وهل ي�شك �أحد 
�أنَّ �ل�شكن من �لحاجات �لأ�شا�شية لال�شتقر�ر؟ وقد قرر �لفقهاء �أن �لحاجة ُتنّزل منزلة �ل�شرورة، ول يخفى �أن 
بع�ض �لعلماء – ومنهم �ل�شيخ يو�شف �لقر�شاوي- �أجازو� �أكثر مما �أ�شير �إليه للمقيمين في �لغرب من �أجل توفير 

�ل�شكن.
لي�ض في هذ� �لكالم تقليل من �شاأن �لم�شرفية ومنتجاتها بل ياأتي في �إطار �لقناعة باأنها قادرة على تحقيق �لعد�لة 
و�لرخاء و�لرفاهية، كيف ل وهي ت�شتمد مرجعيتها من قو�عد �ل�شريعة لكن ل بّد من �لعمل لأجل تحقيق �لعد�لة 
في  �ل�شرعية  �لمقا�شد  �لتما�ض  على  و�لعمل  و�ل�شتغالل  �لظلم  منع  خالل  من  �ل�شريعة  في  �أ�شا�ض  مطلٌب  وهو 

�لتعامالت �لمالية ومن �أعظمها مر�عاة حاجات �لنا�ض.

قاض في وزارة العدل

قواعد العدالة في المصرفية اإلسالمية
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�أّكد تقرير �إرن�شت ويونغ )EY( لرّو�د �أعمال مجموعة �لع�شرين �أنَّ �لمملكة تمتلك �لإطار �ل�شريبي و�لتنظيمي �لأقوى بين 
�لأعمال،  رّو�د  �أبرز  يزيد على 1500 من  لما  �آر�ء  ��شتطالع  �إجر�ء  بعد  �لتقرير  نتائج  �لع�شرين وجاءت  كافة دول مجموعة 
وبيانات نوعية حول ظروف ريادة �لأعمال في دول مجموعة �لع�شرين. كما يعتمد �لتقرير ب�شكل كبير على بحث حول ما يزيد 

على 200 برنامج حكومي. 
و�حتلت �لمملكُة �لمركز �لأول على م�شتوى �ل�شر�ئب و�لقو�نين �لتنظيمية وفقًا للتقرير �ل�شادر حديثًا متقّدمًة على كلٍّ من 

كند� و�لمملكة �لمتحدة و�ليابان و�ألمانيا و�لتحاد �لأوروبي.
من  تعدُّ  �لمملكة  �أنَّ  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  في  �لإ�شتر�تيجية  �لنمو  �أ�شو�ق  رئي�ض  �شرخ،  �أب��و  �أ�شرف  و�أو�شح 
�لقت�شاد�ت �شريعة �لنمو �لتي تتمتع باأف�شل �أد�ء وفق ما جاء في �لتقرير، وذلك بف�شل �لجهود �لحثيثة لإ�شالح بيئة �لأعمال 
خالل �لأعو�م �لما�شية. ويعدُّ ت�شنيفها على م�شتوى �ل�شر�ئب و�لقو�نين �لتنظيمية دلياًل على �لنظام �ل�شريبي �لمنّظم في 

تفوقت على كل من بريطانيا واليابان وألمانيا 
المملكة تحتل المركز األول في مستوى الضرائب والقوانين 

التنظيمية بمجموعة العشرين 
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�لمملكة. ومع تنويع �لحكومة لأعمالها بعيدً� عن �لنفط، فاإنَّ ثقافة ريادة �لأعمال م�شتمرة في �لنمو.
ويفر�ض �لنظام �ل�شريبي في �لمملكة عبئًا �إد�ريًا مخففًا على رّو�د �لأعمال، حيث �إنَّ هناك ثالث دفعات �شريبية فقط في كل 
عام، في حين �أنَّ �لدفعات �ل�شريبية في �لدول �لأخرى من مجموعة �لع�شرين غالبًا ما تكون �أكبر. كما �أنَّ �لوقت �لذي ت�شتهلكه 
�ل�شركات في �لمملكة لترتيب �أمورها �ل�شريبية ل يزيُد على 77 �شاعة، وهو �لمعدل �لأدنى بين جميع دول مجموعة �لع�شرين 
)�لمعدل بين عامي 2010 و2012(. وبالإ�شافة �إلى ذلك، تقل تكلفة تاأ�شي�ض �شركة �إلى حو�لي �لثلث عن �لمعدل �ل�شائد في 
دول مجموعة �لع�شرين )�لمعدل بين عامي 2010 و2012(. �أّما بالن�شبة لقو�نين �لتوظيف، فاإنَّ �شر�ئب �لعمالة تعدُّ من بين 

�لدول �لأدنى في دول مجموعة �لع�شرين.
�لنهو�ض  �أجل  للتعاون مع رّو�د �لأعمال من  �لع�شرين  �لعام يدعو حكومات دول مجموعة  �أنَّ تقرير هذ�  �أبو �شرخ  و�أ�شاف 

باقت�شادها وخلق فر�ض عمل جديدة لتح�شين ثقافة ريادة �لأعمال .

 يفرض النظام الضريبي في المملكة عبئًا إداريًا مخففًا على رّواد 
األعمال وهناك ثالث دفعات ضريبية فقط في كل عام.

لترتيب  فقط  ساعة   77 إل��ى  المملكة  في  الشركات  تحتاج   
أمورها الضريبية.
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 تدشين البصمة اإللكترونية بفرع الرياض

د�شن �شعادة �لأ�شتاذ �شعد بن عبد�لعزيز �ل�شعيد�ن نائب �لمدير �لعام لل�شوؤون �لتنفيذية لم�شلحة �لزكاة و�لدخل 
نظام �لب�شمة �لإلكترونية بفرع �لريا�ض يوم �لثنين 1435/1/8ه� ��شتكماًل لما بد�أته �لم�شلحة من تطبيق 

نظام �لب�شمة بالإد�رة �لعامة في �لعام �لما�شي 1434ه�.
 وقد قام �شعادة �لنائب بت�شجيل ب�شمة يده وكذلك �شعادة مدير عام فرع �لريا�ض ومديرو �لإد�ر�ت قدوة لبقية 

موظفي �لفرع.
وت�شعى �لم�شلحة من خالل تد�شين نظام �لب�شمة �لإلكتروني �إلى تنفيذ �لتوجيهات �ل�شامية بهذ� �ل�شاأن وتطوير 

��شتخد�ماتها للتقنية وكل ما يتعلق باأعمالها وخدماتها �لد�خلية و�لخارجية.
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مصلحُة الزكاةِ تعايدُ منسوبيها بعيد األضحى

اأقامت م�صلحُة الزكاة والدخل بالإدارة العامة بالريا�ض ي�م الثنين الم�افق 1434/12/16هـ  حفل المعايدة بمنا�صبة عيد الأ�صحى 
المبارك في تمام ال�صاعة  العا�صرة �صباحاَ  بح�ص�ر مدير عام الم�صلحة الأ�صتاذ اإبراهيم بن محمد المفلح والن�اب ومديري الإدارات 

والم�ظفين، وقد تبادل الح�ص�ُر التهاني والتقطت �ص�ر تذكارية بهذه المنا�صبة ال�صعيدة.
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�لعو�جي   �شالح  �لأ�شتاذ  برئا�شة   و�لدخل  �لزكاِة  م�شلحُة  د�شنت 
�لم�شاندة  للعمليات  و�ل��دخ��ل  �ل��زك��اة  لم�شلحة  �لعام  �لمدير  نائب 
تقديم  خدمة  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  على  �لإلكتروني  موقعها  خالل  من 
يقدمون  �لذين  �لزكويين  لمكلفيها   )2( رق��م  �لإلكتروني  �لإق���ر�ر 
ح�شابات نظامية بح�شور عدد من �لمكاتب �لمحا�شبية، وذلك لتوفير 
عدد من �لخدمات �لأ�شا�شية �لتي يحتاجها �لمكلفون وممثلوهم من 

�لمحا�شبين �لقانونيين لتنفيذ خدماتهم �إلكترونيًا.
و�لمكاتب  �لمكلفين  تم���كين  �إل��ى  �لتجريبي  �لإط���الق  ه��ذ�  وي��ه��دُف 
عن  �لإلكترونية  �لإق���ر�ر�ت  تقديم  �شرعة  من  �لمعتمدة  �لمحا�شبية 
�لإق��ر�ر  بيانات  جميع  تعبئة  خالل  من  عنها  �لتزكية  �لمر�د  �لفترة 
و�لك�شوف �إلكترونيًا، وذلك وفق �آلية محددة تتمثل في تعبئة �لإقر�ر 
عليها  �لم�شادق  �لميز�نية  و�إرف��اق  �لأول��ى،  �لخطوة  في  و�لك�شوف 
و�لمعتمدة في �لخطوة �لثانية وت�شديد �لمبالغ �لم�شتحقة من خالل 

نظام )�شد�د( كخطوة ثالثة ونهائية.
وياأتي �إطالق �لإقر�ر �لإلكتروني رقم )2( ��شتكماًل للمرحلة �لأولى 
�لت�شجيل  خدمات  في  تمثلت  �لتي  �لإلكترونية  �لخدمات  لم�شروع 
على  و�لم�شادقة  �لتقديري   )5( رق��م  �لإلكتروني  �لإق���ر�ر  وتقديم 
و�لتي  �لممتاز،  �لبريد  خالل  من  �ل�شهادة  وت�شليم  �لزكاة  �شهادة 
ل�شتكمال  �ل��ق��ادم��ة  �لقليلة  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  ثالثة  مرحلة  �شيتلوها 
نماذج  من  تبقى  ما  �إتاحة  في  �شتتمثل  و�لتي  �لإلكترونية  �لخدمات 

�إقر�ر�ت وخدمات طلبات �لمكلف و�ل�شتعالم عن ح�شاب �لمكلف.

حضور عدد من المكاتب المحاسبية
إطالق اإلقرار اإللكتروني رقم )2( لمكلفي الزكاة 

من خالل موقع المصلحة اإللكتروني
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تدعيمًا لتبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية
مصلحُة الزكاةِ والدخل توقعُ اتفاقية للربط اإللكتروني 

مع مصلحة الجمارك

وّقع فريُق م�ش���لحة �لزكاة و�لدخل لالرتباط بالجهات �لحكومية برئا�شة �لأ�شتاذ 
�ش���لمان �لهدباني مع م�ش���لحة �لجمارك برئا�شة �لأ�ش���تاذ محمد �لقحطاني لتنفيذ 
�لربط �لمبا�شر بين م�شلحة �لزكاة و�لدخل وم�شلحة �لجمارك من خالل برنامج 
���ر(؛ لتوفير ع����دد من خدم���ات �لبيان��ات  �لتعام���الت �لإلكتروني���ة �لحكومي���ة )ي�ِشّ

�لأ�ش�ا�ش�ية �ل��تي تح�تاجها �لجهتين لتنفي�ذ خدمات����هما �إلكترونيًا.
وعّبر �لم�شاركون من م�شلحة �لزكاة و�لدخل عن تقديرهم و�عتز�زهم بالتعاون 
مع م�شلحة �لجمارك م�شيدين بدورها في دعم دور م�شلحة �لزكاة و�لدخل �لتي 
كما  �لجتماعية.  �ل�شوؤون  ب��وز�رة  �لجتماعي  �ل�شمان  وكالة  �إلى  �لزكاة  توجه 

ر( على ما يقوم به من دور �أ�شا�ض في تجهيز �لبنى �لتحتية للتعامالت �لإلكترونية في  �أثنو� على برنامج �لتعامالت �لإلكترونية �لحكومية )ي�ِشّ
�لمملكة.

وياأتي تبادل �لبيانات �إلكترونيًا �شمن تنفيذ �لأمر �ل�شامي �لكريم رقم )7027( وتاريخ 24-2-1434ه� �لقا�شي باإلز�م كل �لوز�ر�ت و�لم�شالح 
�لحكومية بالتعاون مع �لم�شلحة لتمكينها من تح�شيل م�شتحقاتها تنفيذً� لما ورد في �لمادة )�لر�بعة و�لأربعين( من �لنظام �لأ�شا�شي للحكم، 
و�لذي �شدر ��شت�شعارً� منه حفظه �هلل باأهمية �لدور �لمنوط بالم�شلحة في جباية �لزكاة وتح�شيل �ل�شريبة على عرو�ض �لتجارة من �لمكلفين 
بها، و�لعمل جاٍر حاليًا على �لتن�شيق مع مختلف �لجهات �لحكومية ذ�ت �لعالقة لإجر�ء عملية �لربط �لآلي معها للح�شول على �لمعلومات �لتي 

تحتاجها �لم�شلحة عن مكلفيها بي�شر و�شهولة.

برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية
e - G overnment Program
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الزكاة والدخل تسلم أول دفعة من الشهادات للبريد الممتاز

�لبريد  م��ع  بالتعاون  و�لدخل   �ل��زك��اة  م�شلحُة  د�ّشنت 
�ل�شهاد�ت  ت�شليم  خدمة  �لممتاز«  »�لبريد  �ل�شعودي 
�لبو�بة  خالل  من  �إقر�ر�تهم  قّدمو�  �لذين  �لمكلفين  �إلى 
وقام  �لمملكة،  مناطق  جميع  في  للم�شلحة  �لإلكترونية 
مدير �إد�رة خدمات �لمكلفين بالبر�مج و�لمتابعة �لأ�شتاذ 
على �لدغماني بت�شليم �أول دفعة للبريد �لممتاز ، ياأتي ذلك 
م�شلحة  تقدمها  �لتي  �لإلكترونية  �لخدمات  مع  تما�شيًا 
وتوفيرً�  عليهم  ت�شهياًل  وذلك  للمكلفين   و�لدخل  �لزكاة 
�لإلكترونية  �لخدمات  تكامل  لمبد�أ  وتر�شيخًا  لوقتهم 
�لم�شلحة  �إل  مقر  �لمكلف مر�جعة  من  تتطلب  ل  و�لتي 

في �أ�شيق �لحدود. 
�لإلكترونية   �لخدمة  د�ئ��رة  موؤخرً�  �أكملت  قد  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  باأن  �لإ�شارة  تجدر 
�لمكلف  باإمكان  �إن��ه  حيث   ، �لمكلف  �إل��ى  �ل�شهاد�ت  تو�شيل  على  ق��ادر  فعال  بريد  بوجود 
�لت�شجيل من خالل بو�بة �لم�شلحة �لإلكترونية وتقديم �إقر�ر�ته و�ل�شد�د بموجبها من خالل 

نظام �شد�د لتقوم  �لم�شلحة باإر�شال �ل�شهادة عبر �لبريد �لممتاز.
من  �لم�شلحة  تقدمها  �لتي  �لإلكترونية  �لخدمات  من  �لم�شتفيدين  �لمكلفين  بع�ض  عبر  وقد 
خالل بو�بتها �لإلكترونية  عن �شعادتهم  في توحيد وتي�شير �لإجر�ء�ت و�لتطوير �لمتو��شل 
للم�شلحة �لذي نتج عنه �إي�شال �ل�شهادة �إلى مقر �لمكلف �أينما كان في جميع مناطق �لمملكة.

ت�شليم �أول مكلف �شهادة 
عن طريق �لبريد �لممتاز
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اطلعوا على النقلة النوعية للتحول إلى الحكومة اإللكترونية 
طالب جامعة األمير سلطان يزورون مصلحة الزكاة 

ز�ر وفٌد من طالب برنامج �لبكالوريو�ض 
�شلطان  �لأم��ي��ر  بجامعة  �لمحا�شبة  في 
�لإد�رة  1435/1/16ه����  �لثالثاء  يوم 
�لعامة لم�شلحة �لزكاة و�لدخل للتعّرف 
عن كثب على �إجر�ء�ت و�أنظمة تح�شيل 
�لعربية  بالمملكة  و�ل�شريبة  �ل��زك��اة 
�ل�شعودية. وكان في ��شتقبالهم �لأ�شتاذ 
ع��ام  م��دي��ر  �لمحيا  محمد  ب��ن  من�شور 
�إد�رة  ومدير  و�لمتابعة  �لبر�مج  �إد�رة 
بد�ح  �لأ�شتاذ  �لمكلف  �لعامة  �لعالقات 

بن مذكر �لعا�شمي.
ب����د�أ ب��رن��ام��ج �ل���زي���ارة ب��اإع��ط��اء ن��ب��ذة 
�لم�شلحة  ومهام  �أه��د�ف  عن  تعريفية 
محا�شبة  وط���رق  �لتنظيمي  و�لهيكل 
�ل��زك��اة  م��ن  ك��ل  وتح�شيل  �لمكلفين 
�ل��ن��وع��ي��ة �لتي  و�ل�����ش��ري��ب��ة، و�ل��ن��ق��ل��ة 
�لتحول  مجال  في  �لم�شلحة  ت�شهدها 

�إلى �لحكومة �لإلكترونية، وكذلك �لتو�شع في �لفروع في مختلف مناطق �لمملكة.
�ل�شحيم  �شالح  بن  �إبر�هيم  �لأ�شتاذ  ��شتقبالهم  في  وكان  �لمكلفين  لكبار  �لعامة  ل��الإد�رة  �شلطان  �لأمير  جامعة  وفد  توجه  ذلك  بعد 

و�لأ�شتاذ برج�ض بن �شعود �لمطيري وقد ��شتمعو� �إلى �شرحٍ مف�شلٍ وو�فٍ عن �آلية �لعمل في �لإد�رة.
�لبو�بة  في  �لت�شجيل  وطريقة  �لمكلفين  بيانات  معالجة  �آلية  �إلى  خاللها  ��شتمعو�  �لمعلومات  لتقنية  �لعامة  ل��الإد�رة  زيارة  تالها  ثم 

�لإلكترونية للم�شلحة �إ�شافة �إلى �لربط بين �لجهات �لحكومية ذ�ت �لعالقة.
وفي ختام �لزيارة قدم عميد كلية �إد�رة �لأعمال بجامعة �لأمير �شلطان �لدكتور �شعد بن عبد �لعزيز �لمو�شى �شكره وتقديره للم�شلحة 

على ح�شن �ل�شتقبال. متمنيًا �أن تكون تلك �لزيارة بد�ية لتعاون �أوثق بين �لجامعة و�لم�شلحة في �لم�شتقبل.
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أخبار

�����ش���ت���م���ر�ر� ل��ع��م��ل��ي��ات 
بها  تقوم  �لتي  �لتطوير 
و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة 
مدير  �شعادة  وبح�شور 
�لأ�شتاذ  �لم�شلحة  ع��ام 
محمد  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م   –
نظام  تد�شين  تم  �لمفلح 
�لأر���ش��ف��ة �لإل��ك��ت��رون��ي��ة 
�لمكلفين  ك��ب��ار  ب�����اإد�رة 
�لمكلفين( وذلك  )ملفات 
�لم��و�فق  �لخمي�ض  ي��وم 
11-1-1435ه���������� ه��ذ� 
�لتد�شين كل  وقد ح�شر 

من نائب �لمدير �لعام لل�شوؤون �لتنفيذية �شعادة �لأ�شتاذ/ �شعد �ل�شعيد�ن وكذلك �لم�شت�شار و�لم�شرف على �إد�رة 
كبار �لمكلفين �لأ�شتاذ/ نا�شر �لذيبان و�شعادة مدير عام تقنية �لمعلومات �لأ�شتاذ/ �إبر�هيم �لحناكي.

وقد ��شتمع �لح�شور ل�شرح مف�شل من �لأ�شتاذ/ عبد�هلل �لحميدي مدير �إد�رة �لأر�شفة �لإلكترونية �لمكلف، على 
كيفية �أر�شفة ملفات �إد�رة كبار �لمكلفين وطريقة تجهيز �لملفات وفرز �لم�شتند�ت في �لبد�ية ثم �إر�شاله �إلى ق�شم 
�لإدخال )�لم�شح �ل�شوئي( و�أر�شفة �لم�شتند�ت بنظام �لأر�شفة �لإلكترونية، وقد قام �شعادة �لمدير �لعام بال�شغط 
على �لما�شح �ل�شوئي لأر�شفة �أحد ملفات �لمكلفين و�لطالع عليه بعد حفظه بنظام �لأر�شفة �لإلكترونية، وم�شاهدة 

دقة وو�شوح �لم�شتند�ت �لكترونيا.
�لرئي�ض  �لأر�شيف  �لمكلفين  كبار  ب��اإد�رة  �لأر�شفة  ق�شم  بين  �لعمل  بتوزيع  �لمعدة  �لخطة  �لأر�شفة وفق  وتتمُّ  هذ� 
�لمكلفين  كبار  �إد�رة  من  �لم�شرفين  وبمتابعة  �لن�شائي،  �لق�شم  من  �لموظفات  بع�ض  بم�شاركة  �لآخ��ر  و�لق�شم 

المفلح يدشن األرشفة اإللكترونية بإدارة كبار المكلفين



23 العدد )38( - محرم 1435هـنشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

�ل�شبيعي،  �لأ���ش��ت��اذ/���ش��ل��ي��م��ان 
و�لأ�شتاذ/ محمد �لز�عبي لت�شيير 

�أمور �لأر�شفة وفق خطة �لعمل.
لق�شم  �لن���ت���ق���ال  ت����مَّ  ذل����ك  وب���ع���د 
�أر�شفة  على  و�لط��الع  �ل�شتقبال 
�لم�شتلمة  �ل�����ش��ه��اد�ت  م��ن  بع�ض 
من �لمكلفين وكذلك �أر�شفة لبع�ض 
�لنماذج  في  �لمنتهية  �لإق����ر�ر�ت 

�لمو�شوعية.
ه���ذ� وق���د �أب����دى ���ش��ع��ادة �ل��م��دي��ر 
�ل���ع���ام ع���ن �رت���ي���اح���ه ح����ول ه��ذه 
نقلة  تمثل  و�لتي  �لمهمة  �لخطوة 
ك��ب��ي��رة ت�����ش��ه��ده��ا �ل��م�����ش��ل��ح��ة في 

�أر�شفة م�شتند�تها �إلكترونيًا و�لتحول من طرق �لحفظ �لقديمة و�لنتقال �إلى �لطرق �لإلكترونية، ومو�كبة �لتوجه 
للتعامالت �لإلكترونية �لتي ت�شهدها �لم�شلحة في جميع �إجر�ء�تها.

ومن جانبه عبَّر �لأ�شتاذ/�إبر�هيم �لحناكي عن �شكره ل�شعادة �لمدير �لعام على هذ� �لتد�شين و�ل�شتماع لتوجيهاته 
�لم�شلحة  �أعمال  لتحول  �لمبا�شر  �شعادته  وحر�ض  �لتد�شين  لهذ�  دعمه  وكذلك  �لأر�شفة،  نظام  على  ومالحظاته 

لالأر�شفة �لإلكترونية.
ومن جانب �آخر �أعرب �لأ�شتاذ/ عبد�هلل �لحميدي، عن �نتهاء �لمرحلة �لأولى لتطبيق نظام �لأر�شفة �لإلكترونية ل� 
26 �إد�رة وق�شم بالإد�رة �لعامة، و�لمرحلة �لثانية تمت بالتطبيق باإد�رة كبار �لمكلفين )ملفات �لمكلفين(، و�لمرحلة 
�لثالثة و�لتي �شوف تبد�أ �إن �شاء �هلل في بد�ية �ل�شنة �لمالية �لجديدة بالتدريب و�لتطبيق بالفروع �لرئي�شة )�لريا�ض 

وجدة و�لدمام( بعد توفر �لرخ�ض و�لأجهزة و�لتجهيز�ت �لإد�رية و�لفنية.



حوار

25 العدد )38( - محرم 1435هـنشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

عقدت م�صلحُة الزكاة والدخل اجتماعها الدوري ال�صنوي الثاني ع�صر لمديري الإدارات والفروع التابعة لها بفرع الم�صلحة 
اإبراهيم  الأ�صتاذ  العام  المدير  وبرئا�صة  و1434/12/25هــــ   24 الموافق  والأربعاء  الثالثاء  يومي  الريا�ض  بمدينة  الجديد 
العمل وتطويرها والتعرف على  اإجــراءات  الم�صلحة على مناق�صة تب�صيط  . وجاء الجتماع تج�صيدًا لحر�ض  المفلح  بن محمد 

ال�صعوبات التي قد تعيق التنفيذ .
اأكد المفلح على اأهمية الجتماعات والتي �صاعدت كثيرًا في تحقيق الهدف في توحيد اإجراءات العمل بالم�صلحة , فا�صتخدام 
الأنظمة الآلية ُي�صاعد في توحيد اإجراءات الم�صلحة ولكن تبادل الفكار والقتراحات بين الفروع من خالل الممار�صة الفعلية 
والمو�صوعات  والإداريــة  الفنية  بالمو�صوعات  مليء  الحالي  والجتماع  الأف�صل.  اإلى  للو�صول  كثيرًا  ي�صاعد  الجوانب  لبع�ض 

الإلكترونية.
وخالل الجتماع تطرق المفلح اإلى التطور الكمي الملحوظ في عدد الفروع الم�صاركة في الجتماع حيث تواجد مدراء فروع 

عقد يومي 24 و 25 
المصلحة تعقد االجتماع السنوي الثاني عشر 

لمديري اإلدارات والفروع

متابعات
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نجران وحائل وجازان بالإ�صافة اإلى م�صاركة فرع الباحة. والم�صلحة ت�صعى دائمًا للتطوير وا�صتمراره واأنه من الأهمية بمكان 
اإي�صاح ما تمَّ من تطورات خالل الفترة الما�صية من وقت انعقاد الجتماع ال�صابق اإلى الحالي للزمالء المدراء ومدراء الفروع. 
الجديد  الريا�ض  الم�صلحة وفي مبنى فرع  اأعمال  التقنية في  ا�صتخدام  اأولهما: تمثل في  الم�صلحة,  واأبرز تطورين �صهدتهما 
اإلى حدوثه في باقي  والذي يعد من المباني الذكية المتطورة التي تخدم المراجع وكذلك الموظف, وهو ما تتطلع الم�صلحة 
فروع الم�صلحة في المناطق الأخرى بم�صيئة اهلل. وتمثل التطور الآخر في زيادة عدد الفروع والتي بلغ عددها اأربعة ع�صر فرعًا 
بالإ�صافة اإلى اإدارة كبار المكلفين وهو ما يدل على نمو وتطور الم�صلحة .وتوقع المفلح اإ�صافة فرعين جديدين مع حلول العام 
القادم في كل من الجوف وعرعر , ي�صاف اإلى ذلك الزيادة الملحوظة في عدد الذين تمَّ توظيفهم وبالأخ�ض في مجال 
الآلي. متمنيًا ح�صول  القانون والحا�صب  المحا�صبة والمجالت الخرى مثل 

كل فرع على عدد ل باأ�ض به من الموظفين الجدد. 
واأ�صار المفلح اإلى التو�صع في افتتاح الق�صام الن�صوية في الم�صلحة 
حيث تمَّ اإ�صافًة اإلى الق�صم الن�صائي بفرع جدة افتتاح ق�صمين ن�صويين 
في كل من الإدارة العامة وفرع الريا�ض ومن الموؤمل افتتاح 

ق�صم ن�صائي قريبًا في فرع الدمام. 
التخ�ص�صات  فــي  المبتعثين  عــدد  نمو  على  المفلح  واأثــنــى 
دورات  على  الحا�صلين  عــدد  وعــلــى  بالم�صلحة  المطلوبة 
التطوير  لإدارة  ال�صنوي  التقرير  عنه  ك�صف  والــذي  تدريبية 
والبحوث للعام المالي 1434هـ /1435هـ والذي تمَّ توزيعه 
انعقاد  واأمــاكــن  ومو�صوعات  عــدد  لتبيان  الم�صاركين  على 
البرامج التدريبية التي تمَّ تنفيذها لمن�صوبي الم�صلحة خالل 
العام المالي1434هـ/ 2013م حيث اإنَّ كثيرًا من الموظفين 
اإنهاء  ح�صلوا على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم ل�صرعة 

اإجراءات المكلفين .

العدد )38( - محرم 1435هـ25

 االجتماعات تساعد في توحيد إجراءات العمل بالمصلحة.

ومن  النسوية  االقسام  افتتاح  في  للتوسع  المصلحة  تخطط   
المتوقع افتتاح قسم نسوي قريبًا في فرع الدمام.
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متابعات

�لإع��د�دي  �لعالي  �لدبلوم  برنامج  و�نطالق  بدء  �لم�شلحة  ت�شهدها  �لتي  �لكبرى  �لتطور�ت  من  �أن  �لمفلح  و�أو�شح   
من  �لأولى  �ل�شنة  �نتهت  بالريا�ض حيث  �لعامة  �لإد�رة  معهد  في  يعقد  �لذي  و�ل�شريبة«  »�لزكاة  بالم�شلحة  �لخا�ض 
تطبيق �لبرنامج للدفعة �لأولى من موظفي �لم�شلحة. وتمَّ �لبدء في �لبرنامج للدفعة �لثانية و�إيجاد هذ� �لبرنامج كان 
يمثل تحٍد كبير للم�شلحة ل �شيما و�أن �لحا�شل على �شهادة �لبرنامج يح�شل على �شهادة تعادل �لماج�شتير في مجالت 
�لزكاة و�ل�شريبة ، ويوجد حاليًا �ثنان وثالثون موظف ملتحقين بالبرنامج. وناأمل �أن يلتحق معظم �لزمالء بالبرنامج 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة خا�شة حديثي �للتحاق للعمل بالم�شلحة لتهيئة فر�شة �ن�شمامهم �إلى مثل هذه �لبر�مج �لتي 
�لإق��ر�ر�ت  �حت�شاب وفح�ض  عملية  و�ل�شريبة وفي  �لزكاة  في مجالي  �لنوعية  �لمعرفة  في  �لم�شلحة  �أغر��ض  تخدم 

�لزكوية و�ل�شريبية.
�لزدو�ج  تفادي  �تفاقيات  من  كبير  عدد  هناك  �أنَّ  �لمفلح  �أو�شح  �ل�شريبي  �لزدو�ج  تفادي  �تفاقيات  يخ�ض  وفيما 
�ل�شريبي و�لتي عقدت مع عدد من �لدول مما ترتب عليه زيادة في م�شئوليات �لم�شلحة، كما �أنه تمَّ توقيع �تفاقية مهمة 
خا�شة بالم�شاعدة �لإد�رية �لمتبادلة في �لم�شائل �ل�شريبية بحكم �أنَّ �لمملكة ع�شو في مجموعة دول �لع�شرين وع�شو 
في �لمنتدى �لعالمي لل�شفافية وتبادل �لمعلومات، وتهدُف �لتفاقية �إلى �لحد من �لتهرب �ل�شريبي وتبادل �لمعلومات 
بين �لدول وبموجب �لتفاقية �شيكون هناك تعاون وثيق �إن �شاء �هلل مع م�شالح �ل�شر�ئب على م�شتوى دول �لعالم ودول 

منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية في مجال تجُنب �لتهرب �ل�شريبي.
وذكر �لمفلح �أن �لهدف �لأ�شا�شي للم�شلحة هو �لت�شهيل على �لمر�جعين و�لمكلفين وهذه توجهات وتوجيهات �لقيادة 
�لعليا �لتي تق�شي بالت�شهيل على �لمو�طنين وم�شاعدتهم، ومن هذ� �لمنطلق ��شتثمرت �لم�شلحة و��شتخدمت �لكثير 
مما تتيحه �لتقنية حيث حققت �لم�شلحة �لكثير في هذ� �ل�شدد وما ز�لت تتطلع �إلى �لمزيد و�إلى �لأف�شل. وقد لوحظ 
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من قبل �لبع�ض خالل �فتتاح مبنى �لفرع بمدينة �لريا�ض خلو �لمقاعد من �لمر�جعين 
بعد  عن  تتمَّ  �أ�شبحت  �لمكلفين  ت�شجيل  عملية  �أن  �إلى  ذلك  ويعود  �لت�شجيل  ق�شم  في 
و�أ�شبح �ل�شخ�ض ي�شجل من بيته �أو من �أي مكان �آخر وهذ� وهلل �لحمد �إنجاز ي�شكر 
�إنجاز مثل  �لمعلومات وجميع من �شاهم في  �لآلي وتقنية  �لنظام  �لقائمين على  عليه 
هذ� �لعمل �لذي مّكن �لمكلفين و�لمو�طنين �لذين يقطنون في مناطق بعيدة عن فروع 
�لمميز  �لرقم  �لم�شلحة و�لح�شول بعدها مبا�شرًة على  �لت�شجيل لدى  �لم�شلحة من 
من  �لمكلفين  �شاعد  حيث  جدً�  مهم  �لتطور  وهذ�  �لجو�ل.  �لهاتف  ر�شالة  طريق  عن 
ناحية و�شاعد �لم�شلحة من ناحية �أخرى في تخفيف �لعبء و�ل�شغط على �لموظفين 
�أعمال  في  �لت�شجيل  باأعمال  يقومون  كانو�  �لذين  �لموظفين  من  �ل�شتفادة  و�إتاحة 

�أخرى بالم�شلحة.
و�أ�شار �لمفلح �إلى �أن �لتطور �لآخر و�لأهم يتمثل في تقديم �لإقر�ر�ت من خالل �لبو�بة 
�لإليكترونية حيث كان ذلك ي�شكل تحٍد كبير للزمالء �لمعنيين في �لنظام �لآلي �أو في 
تقنية �لمعلومات، و�لحمد هلل تحقق �لهدف و��شبحت خدمة تقديم �لإقر�ر�ت لمكلفي 
�لزكاة متاحة على بو�بة �لم�شلحة. و كما يعلم �لجميع فاإنَّ معظم مر�جعي �لم�شلحة 
يقومون بتقديم �إقر�ر�ت تقديرية حيث ي�شكلون ما تزيد ن�شبته عن ثمانين في �لمائة 
من عدد �لمكلفين. وعليه ي�شتطيع �أي مكلف زكاة تقديري تقديم �إقر�ره �لإلكتروني من 
خالل بو�بة �لم�شلحة ومن ثم �ل�شد�د من خالل نظام �شد�د، وبالتالي �لح�شول على 
�أو �لمن�شاأة  �أن �شاحب �لموؤ�ش�شة  �شهادة �لزكاة عن طريق �لبريد �لممتاز مما يعني 

بمكلفي  الخاص   )2( رقم  إق��رار  رسميًا  المصلحة  تدشن  قريبًا   
الزكاة حسابات على بوابة المصلحة.

مع  ال��رب��ط  مجال  ف��ي  السباقة  الجهات  م��ن  تعتبر  المصلحة   
الجهات الحكومية.
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متابعات

�لمكلف ي�شتطيع �أن ينهي �إجر�ء�ته مع �لم�شلحة دون �لحاجة �إلى زيارتها �إل في �لحالت �لتي تتطلب مر�جعة �لمكلف 
للم�شلحة عندما يكون هناك خالف بين ما ورد في �لقر�ر وبين ما ترى �لم�شلحة �أنه �لمبلغ �لم�شتحق ، �آماًل �شعادته �أن 
يكون هناك تعاون من �لمكلفين في تحديد �لعناوين �ل�شحيحة لأنه ي�شتلزم �أن تكون عناوينهم �شحيحة للو�شول �إليهم.
وتطرق �لمفلح �إلى قرب تد�شين �إقر�ر رقم )2( �لخا�ض بمكلفي �لزكاة ح�شابات على بو�بة �لم�شلحة ر�شميًا حيث كان 
هناك لقاء في �شهر ذي �لقعدة من �لعام 1434ه� مع بع�ض �لمحا�شبين �لقانونيين وبع�ض �لمكلفين لإي�شاح �آلية عمل 
�لإقر�ر وكيف يتم من خالل �لبو�بة و�لآن يوجد ��شتيعاب لذلك �آماًل �شعادته �أن يطلق �لإقر�ر ب�شكل ر�شمي خالل �لفترة 
تمَّ  �أن يكون  �أ�شهر تقريبًا حيث من �لموؤمل في حينه  �أربعة  �لقادمة وذلك قبل فترة �لذروة �لتي �شتكون بعد  �لقريبة 
تطبيق وتجربة �لإقر�ر متمنيًا �شعادته تكر�ر �لنجاح و�لقبول لالإقر�ر �شو�ًء من �لمكلفين �أو �لموظفين، بعد نجاح �إطالق 

�لإقر�ر �لتقديري رقم )5(، موؤكدً� �شعادته �أهمية ذلك في تفعيل عملية تطوير �لخدمات �لإلكترونية. 
ونوه �لمفلح �إلى �أنَّ �لم�شلحة تعدُّ �إحدى �لجهات �ل�شباقة في مجال �لربط مع �لجهات �لحكومية عن طريق �لدور �لأ�شا�شي �لذي 
يقوم به �لفريق �لم�شكل بالم�شلحة �لخا�ض بالربط مع �لجهات �لحكومية و�لم�شالح �ل�شريبية على م�شتوى �لعالم لأهمية �لتحقق 
يوؤكد  �ل��وزر�ء  مجل�ض  قر�ر  على  بناءً�  �شامي  �أمر  �شدور  هو  �لمعلومات  على  �لم�شلحة  ح�شول  �شهولة  يدعم  وما  �لمعلومة.  من 
ُتلزم  لذلك  �لمفعول.  �ل�شارية  و�لدخل  �لزكاة  �شهادة  بطلب  وذلك  و�لدخل  �لزكاة  مع م�شلحة  �لحكومية  �لجهات  تعاون  �شرورة 
�أي جهة حكومية تريد �إنهاء �إجر�ء�ت �لمكلف �أو �ل�شركة �أو �لموؤ�ش�شة �لماثلة لديها في طلب �لتحقق من �شهادة �لزكاة و�لدخل 
�ل�شادرة من �لم�شلحة. وعليه يتعاون �لمكلف وير�جع �لم�شلحة محاوًل �إنهاء �إجر�ء�ته لديها، ويعتقد �شعادته �أن مدر�ء �لفروع 
لحظو� �لتجاوب من �لجهات �لحكومية مع �لم�شلحة بعد �شدور �لأمر �ل�شامي متمنيًا �شعادته ��شتمر�ر �لتز�م جميع �لجهات بذلك.
وقال �لمفلح �إنَّ �لم�شلحة جهة �إير�دية يهمها �لإير�د �شو�ًء ما يدفع لل�شمان �لجتماعي من �إير�د�ت �لزكاة �أو ما يدفع 
في  و�لتو�شع  �لتقنية  و��شتخد�مات   ، للدولة  �لعامة  �لم�شروفات  وعلى  �لعامة  �لميز�نية  على  لالإنفاق  �لمالية  لوز�رة 
�إن�شاء �لفروع في ظل �لأن�شطة �لقت�شادية �لمتز�يدة �لتي ت�شهدها �لمملكة بحمد �هلل �أدى �إلى زيادة ونمو في �إير�د�ت 
�لم�شلحة خالل �ل�شنو�ت �لما�شية حيث و�شلت �إير�د�ت �لم�شلحة �إلى حو�لي ثالثة وع�شرين ون�شف مليار ريال ُتمثل 
�لعام �لما�شي في ع�شرة �أ�شهر، ومن �لموؤمل �أن تتجاوز �لإير�د�ت �إير�د�ت �لعام �لما�شي باإذن �هلل، وهو ما �شيخدم 
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�ل�شمان �لإجتماعي و�إير�د�ت �لدولة �لعامة.
وعن نظام جباية �لزكاة �أو�شح �لمفلح �أنَّ �لم�شلحة رفعت �لنظام قبل عدة �شنو�ت وهو في طور �لنقا�ض حاليًا وح�شب �لمعلومات 
�لتي لدى �لم�شلحة فقد و�شل �لنظام �إلى مر�حل متقدمة حيث تدر�شه لجنة خا�شة في مجل�ض �ل�شورى، ومن �لمتوقع �لنتهاء 
منه قريبًا بعد عر�شه على مجل�ض �ل�شورى ومن ثم على مجل�ض �لوزر�ء لإقر�ره، وبالتالي �شي�شهل ذلك على �لم�شلحة �لعتماد 
على نظام مع �أخذ جميع �لتطور�ت �لحا�شلة في �لعتبار معتمدً� في ذلك على �لقو�عد �ل�شرعية في جباية �لزكاة، ولي�شبح مرجعًا 
للجميع �شو�ًء �لم�شلحة �أو �لمكلف �أو لجان �لعتر��ض �أو لجنة �ل�شتئناف �أو ديو�ن �لمظالم حيث �إن وجود نظام معتمد و�شادر 

من مجل�ض �لوزر�ء �شي�شهل �لكثير على �لم�شلحة وعلى �لمو�طنين �أو �لمكلفين. 
مو�شوع  تحديد  وتمَّ  �لمكرمة،  بمكة  �لم�شلحة  فرع  في  �هلل  بم�شيئة  �شيكون  �لقادم  �لإجتماع  �إن  قائاًل  حديثه  �لمفلح  و�ختتم 

�لتح�شيل ليكون �لمو�شوع �لرئي�ض في �جتماع �لمدر�ء �لقادم.

 أهم الموضوعات التي تمَّ طرحها للنقاش باالجتماع 
 -قدمت �إد�رة �لتطوير و�لبحوث عر�ض بعنو�ن )معايير قيا�ض �لأد�ء ( وتمَّ ��شتعر��ض تلك �لمعايير وقد تمَّ في �لمرحلة �لولى تطبيق ثالثة 

معايير وعر�شت نتائج تلك �لمعايير، وتمَّ �لتفاق على تطبيق معايير �إ�شافية خالل �لأ�شهر �لقادمة.
- قامت �إد�رة �لتح�شيل باإد�رة �لبر�مج و�لمتابعة بتقديم عر�ض عن �لتح�شيل حيث ُنوق�شت خالله �لمو�شوعات �لمهمة �لمتعلقة بالتح�شيل 
وتمَّ عر�ض نتائج �لتح�شيل للفترة �ل�شابقة لكل من �إد�رة كبار �لمكلفين وفروع �لم�شلحة وقدمت �لكثير من �لقتر�حات ب�شاأن تطوير 

وتفعيل �إد�ر�ت �لتح�شيل بالفروع.
باإقر�ر نظام �شد�د وتطبيق ت�شجيل �لمكلفين  - مناق�شة تطبيق �لأنظمة �لآلية و�لتو�شع بها بعد �لنجاحات �لمتو��شلة �لتي تحققت بدءً� 
وتطبيق �لتقديم �لإلز�مي لإقر�ر رقم )5( �لتقديري، وتطبيق تقديم �إقر�ر رقم )2( لح�شابات �لزكاة في �شورته �لتجريبية، وتمَّ �لتطرق 

�إلى ما تمَّ �إنجازه من خالل �لأر�شفة �لإلكترونية للتحول من �لنظام �لورقي �إلى نظام �أر�شفة �إلكتروني متكامل.
-مناق�شة �أثر �لتحول �لإلكتروني على �أعمال �لم�شلحة وما يتطلبه ذلك من �إعادة لتوزيع �لمهام لعدد كبير من �لموظفين و�شرورة �إعادة 

توزيعهم، وذلك لال�شتفادة منهم في �لأعمال �لتي تهم �لم�شلحة في �لرقابة و�لمر�جعة و�لفح�ض و�لربط و�لتح�شيل.    
- مناق�شة �أد�ء �لموظفين و�أ�شاليب �لتحفيز و��شتقطاب �لكفاء�ت �لوطنية �لمتميزة و�لمحافظة عليها .
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أدوات التمويل

اإلسالمي
الدكتور صالح بن فهد الشلهوب 

مدير مركز �لتميز للدر��شات �لم�شرفية و�لتمويل �لإ�شالمي
معهد �لبحوث - جامعة �لملك فهد للبترول و�لمعادن

كاتب ب�شحيفة �لقت�شادية

�شركة  �لعنان،  �شركة  منها  �أن���و�ع،  ع��دة  �لإ���ش��الم��ي  �لفقه  ف��ي  �ل�شركات 
�لم�شاربة، �شركة �لوجوه، �شركة �لأبد�ن. و�ل�شركة في �للغة �لمق�شود بها 

�لختالط، و�أولى تلك �ل�شركات. 
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 التمويل حاجة ملحة لدى المجتمعات اإلسالمية 
لتوفير حاجات المجتمع الضرورية مثل المسكن  
ودعم المشاريع الشخصية والمشاريع التنموية 

التي تخدم المجتمع بشكل عام.

العدد )38( - محرم 1435هـ31

شركة العنان: 
�أكثر في �لمال، و�لربح. ومن �شور هذه �ل�شركة في �لم�شارف �لإ�شالمية �ليوم ما ي�شمى  �أو  هي ��شتر�ك �ثنين 
لتوفير  �لموؤ�ش�شات وذلك  �أو  �لأفر�د  تمويل  بق�شد  �أو  �ل�شتثمار،  بغر�ض  ذلك  كان  �شو�ء  �لمتناق�شة،  بالم�شاركة 
�حتياجاتهم. ومن �أبرز �أ�شكال هذ� �لنوع من �لتمويل ما هو منت�شر �ليوم في كثير من �لدول �لأوربية مثل بريطانيا،  
وهو تمويل �شر�ء �لم�شاكن لالأفر�د، و من �لممكن �أن يكون هذ� �لعقد لغر�ض تجاري مثل �لم�شاركة في �شر�ء عقار 
�أو ما يمكن تاأجيره ب�شكل عام، ويتولى طالب �لتمويل عملية دفع ق�شط �لإيجار للم�شرف بقدر ن�شيبه في �لعقار �أو 
�أن يتولى �إد�رة �لعين �لمملوكة، ويعطي �لم�شرف ق�شطه من �لأجرة �أو �لربح ح�شب �لتفاق، ومن ثم يعمل طالب 

�لتمويل على دفع مبلغ �إ�شافي كل �شهر على �شبيل �لمثال ليتملك ح�شة �لم�شرف خالل مدة معينة.

المضاربة:
 �شركة بين �ثنين �أحدهما بالمال، و�لآخر بالعمل، وهذ� �لنوع من �لعقود يدرجه بع�ض �لفقهاء �شمن عقد �ل�شركة 

ب�شكل عام وبع�شهم يجعله عقد م�شتقل.
وله عدة تطبيقات في �لم�شارف �ليوم مثل �أن يدفع �لم�شرف ماًل �إلى من يرغب في �إن�شاء م�شنع، �أو لديه رغبة في 
�لزر�عة، �أو يمكن �أن يدخل �لم�شرف ك�شريك في �شركة ��شتثمارية قائمة عبر تمويلها ومن ثم تقا�شم �لأرباح ح�شب 

�لتفاق بينهما، ولعل هذ� �لنوع من �لعقود ركز عليه �لدكتور �لنجار في تجربة بنوك �لدخار �لمحلية.
�أن  بمعنى  ��شتثماري  ولي�ض  تبرعي  غر�شه  �لعقود  من  �لنوع  وهذ�  �لح�شن،  �لقر�ض  به  و�لمق�شود  �لقر�ض  عقد 
�لمبلغ  �لموؤ�ش�شة  ترد  �أن  �أ�شا�ض  على  ما  لفترة  معينة  من�شاأة  يمول  ولكن  منه،  مبا�شرً�  عائدً�  يحقق  ل  �لم�شرف 

�لمقتر�ض دون زيادة، خالل مدة متفق عليها.
وهذ� �لنوع من �لعقود تطبيقاته قليلة في �لم�شارف �ليوم، وذلك لأنها لتحقق عائدً� للم�شرف �إل �أنها من �لممكن 
تقديم مثل هذ� �لنوع من �لقرو�ض بهدف ربحي غير مبا�شر وهو كخدمة لعمالء �لبنك �لخا�شين مثاًل. وهذ� يمثل 

عامل جذب للعمالء.

عقد السلم :
وهو عقٌد تكلم �لفقهاء على �أحكامه ب�شكل مف�شل في كتبهم  من خالل در��شتهم لما جاء عن �لنبي �شلى �هلل عليه 

و�شلم: »من �أ�شلف في �شيء فلي�شلف في كيل معلوم ووزن معلوم �إلى �أجل معلوم« رو�ه �لبخاري وم�شلم. 
وهذ� �لنوع من �لعقود يمكن �أن نعرفه باأنه بيع �شلعة معلومة، �إلى �أجل معلوم، وذلك بثمن معلوم حال عند �لعقد.

وهذ� �لنوع من �لعقود يمكن �ل�شتفادة منه في تمويل �لم�شاريع �لعقارية عبر �لتز�م تلك �ل�شركة بتوفير وحد�ت 
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له  فيتحقق  بالتق�شيط  للبيع  �لم�شرف عر�شها  يتولى  �لوحد�ت  تلك  ��شتالم  وبعد  �لتمويل،  مقابل  للممول  �شكنية 
�لربح من خالل �ل�شر�ء ب�شعر مخف�ض من �ل�شركة �لعقارية نتيجة لتقديم �شد�د �لمبلغ، وفي نف�ض �لوقت يبيعها 
من  ممار�شته  يمكن  �لعقود  من  �لنوع  هذ�  �أن  �إلى  بالإ�شافة  بالتق�شيط،  ب�شر�ئها  يرغب  لمن  �أعلى  ب�شعر  �لممول 
خالل �لدخول في عقود بيوع �لآجل، خ�شو�شًا فيما يتعلق بالمعادن �أو �لمنتجات �ل�شرورية مثل �لأرز و�لقمح، بل 
بالإمكان �أن يتمَّ ��شتخد�م مثل هذ� �لعقد في تمويل �لم�شاريع �لبتروكيماوية، من خالل �إعطاء مبلغ تمويل كقيمة 

لمنتج تنتجه �ل�شركة على �أ�شا�ض �أن يكون ت�شليم �لمنتج بعد عدد من �ل�شنو�ت.

عقد االستصناع
�أن يدفع �لم�شت�شنع مبلغًا معينًا  �أ�شا�ض  هو �لتعاقد على �شنع �شيء، باأو�شاف معلومة، مادته من �ل�شانع، على 
�شو�ء عند بد�ية �لعقد �أو خالل فتر�ت متفاوته �أثناء �أد�ء �ل�شانع للعمل �لمتفق عليه بينهما، وذلك ح�شب �لتفاق 

�لموجود في �لعقد.
�أّما فيما يتعلق بارتباطه باأدو�ت �لتمويل �لتي يمكن �أن تقدمها �لموؤ�ش�شات �لمالية، فهذ� �لنوع من �لعقود يتنا�شب 
�شركة  تمويل  �لم�شرف  يتولى  باأن  وذلك  �لم�شاكن،  بناء  حتى  �أو  �لمقاولت  م�شاريع  مثل  �لكبرى  �لم�شاريع  مع 
عقارية لبناء م�شاكن مثاًل نظرً� لعدم كفاية �لمال �لذي لديها لتمام �لم�شروع، وبعد �لنتهاء من �لم�شروع تتولى 
�لم�شارف بيع تلك �لوحد�ت بالتق�شيط . وهناك ما ي�شمى �ل�شت�شناع �لمو�زي و�لذي يلعب فيه �لم�شرف �لتمويل 

من �لباطن لإن�شاء م�شاريع كبيرة مثل �لمجمعات �لتجارية و�ل�شكنية.
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من  إشكاالً  أقل  المشاركة  لعقود  المعاصرة  التطبيقات   
الناحية الفقهية مقارنة بعقد المرابحة. 

 من الصعوبة التركيز على عقد المشاركة في ظل قصر 
عمر المصرفية اإلسالمية.

العدد )38( - محرم 1435هـ33

ودر��شات  لأه��د�ف  �لمعا�شرة  �لإ�شالمي  �لتمويل  �أدو�ت  مو�فقة  من  �لتاأكد  خاللها  من  ن�شتطيع  معايير  وهناك 
�لقت�شاد �لإ�شالمي. وهناك معايير لبّد من �أخذها في �لعتبار لتقييم �أد�ء �لأدو�ت �لتمويلية ومن هذه �لمعايير: 

   موافقتها للشريعة :
عند �لنظر في �أ�شكال �لتمويل �لذي تقدمه �لموؤ�ش�شات �لمالية على �أ�شا�ض �أنه متو�فق مع �ل�شريعة، ل بّد من در��شة 
هذه �لعقود مر�عاة �لأ�شول و�لقو�عد �لتي بينتها �ل�شريعة �لإ�شالمية، وذلك مثل خلوه من �لربا �لذي ورد تحريمه 
في �لقر�آن بقوله تعالى: )و�أحل �هلل �لبيع وحرم �لربا(، كذلك �أن ي�شتمل �لعقد على �أي نوع من �لمقامرة كما قال 
تعالى: )�إنما �لخمر و�لمي�شر و�لأن�شاب و�لأزلم رج�ض من عمل �ل�شيطان فاجتنبوه(، كذلك �أن ل يكون في �لعقد 
جهالة توؤثر فيه، وقد ت�شبب نوع من �لنز�ع بين طرفي �لعقد، و�أن ل يكون في �لعقد غرر كما جاء عن �لنبي �شلى 
�هلل عليه و�شلم �إنه: )نهي عن �لغرر(، كذلك عدم ��شتمال �لعقد على �أمر محرم، بالإ�شافة �إلى �أن �لعقد ل يت�شمن 
بيعتين في بيعة كما جاء عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم �لنهي عن ذلك، وهناك قو�عد تف�شيلية تنظم عملية �لعقود 

�لمالية في �لإ�شالم تناولها �لفقهاء في كتبهم.

خدمة المجتمع:
من �لأمور �لتي ينبغي �أن تكون محل �هتمام �لمخت�شين بدر��شة �لتمويل �لإ�شالمي ما يتعلق بفائدة مثل هذ� �لنوع 
و�شيلة  فيه  لأن  وذلك  �لإ�شالمية،  �لمجتمعات  لدى  ملحة  حاجة  �لتمويل  �أن  نعلم  �إننا  حيث  للمجتمع،  �لعقود  من 
لتوفير حاجات �لمجتمع �ل�شرورية مثل �لم�شكن، ودعم �لم�شاريع �ل�شخ�شية �أو �لفردية، بالإ�شافة �إلى �أن فيه دعم 

للم�شاريع �لتنموية �لتي تخدم �لمجتمع ب�شكل عام .

تحقيق ربحية المؤسسات المالية:
كما هو معلوم �أّن �لموؤ�ش�شات  �لمالية هي عبارة عن موؤ�ش�شات تجارية ت�شعى �إلى �لربحية، ف�شمان تحقيق فر�ض 
ربحية لهذ� �لقطاع من �لأعمال �شمانة ل�شتمر�ره، وعامل جذب لم�شتثمرين جدد، �إذ �إن عملية �لتمويل تتكون من 
ممول وطالب �لتمويل، وعند عدم وجود جاذبية لال�شتثمار في هذ� �لقطاع �شتتقل�ض فر�ض �لح�شول على تمويل، 
ولذلك لبّد من �لمو�زنة بين رغبة �لمجتمع في �لح�شول على تمويل مي�شر، وتحقيق �شمانات كافية لتحقيق �أرباح 

مجزية لجتذ�ب �لأمو�ل لهذ� �لقطاع. 

دعم الحركة التنموية للمجتمعات اإلسالمية:
دعم �لحركة �لتنموية للمجتمعات �لإ�شالمية تعدُّ ق�شية مهمة للمخت�شين بدر��شة �لتمويل �لإ�شالمي، وهو في نف�ض 
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�لوقت له �أهميته في �لفقه �لإ�شالمي، فمن خالل �لقر�ءة �لمتاأنية للفقه �لإ�شالمي نجد �أنه �هتم كثيرً� باإيجاد �لقو�عد 
�لمنظمة للتجارة و�لمعامالت، و�لتي تخدم ب�شكل رئي�ض �شير تلك �لمعامالت ب�شكل يحقق �لم�شلحة لعامة �لمجتمع 

�لإ�شالمي. 
من خالل در��شة لبع�ض �لعقود �لتي تعدُّ �شائعة كاأدو�ت للتمويل �لإ�شالمي يمكن لنا �أن نحاول �أن ن�شتخل�ض �لأدو�ت 
�لأف�شل في دعم �لحركة �لتنموية، و�شيتم �لتركيز على عقد �لمر�بحة، وعقد �لم�شاركة ب�شكل خا�ض، مع �لعلم �أنه 

يندرج تحت هذين �لعقدين عدد من �لعقود لها نف�ض �لخ�شائ�ض.
بالن�شبة للم�شاركة - كاأد�ة للتمويل �لإ�شالمي - فهي عبارة عن عقد بين طرفين �أحدهما ممول ب�شكل كلي �أوجزئي 

وهو �لم�شرف، و�لطرف �لثاني هو �لم�شغل و�لعامل في هذه �ل�شركة . 
ا عقد �لمر�بحة فهو تمويل بطريقة �لبيع، وينبني عليه �أن �لطرف طالب �لتمويل م�شوؤولية دفع كامل �لمبلغ �لذي  �أمَّ

تعاقد عليه مع �لممول.
ومن خالل قر�ءة لتجاهات �لفقهاء و�لمهتمين بالقت�شاد �لإ�شالمي نجد �أن �لتطبيقات �لمعا�شرة لعقود �لم�شاركة 

�أقل �إ�شكاًل من �لناحية �لفقهية مقارنة بعقد �لمر�بحة. 
ومن هنا نجد �أنَّ عامل �لمخاطرة م�شترك بين �لم�شرف وطالب �لتمويل وهذ� بال �شك من �شاأنه �أن يخفف �لعبء 
على �لطرف طالب �لتمويل، �إذ �إنه في �لغالب هو �لطرف �لأ�شعف، في حين �أنَّ �لم�شرف يعدُّ �لطرف �لأقوى وهو 
�أقدر على تجاوز هذه �لخ�شارة مع �لعلم �أن م�شاريع �لطرف �لممول ل تقت�شر على م�شروع و�حد فقط، بالإ�شافة 

تقرير

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
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�إلى �أن عدم تحقيق عائد في بد�ية �لم�شروع ل يعيق ��شتمر�ره و�لغالب في بد�ية �أي م�شروع �أن عو�ئده تحتاج �إلى 
وقت، وهذ� �لوقت قد يطول.

�أنَّ عامل �لمخاطرة فيما يتعلق بعقد �لمر�بحة ين�شب ب�شكل كامل على طالب �لتمويل، وهذ� يمثل عامل  في حين 
�حتمال  �إلى  �لعائد  هذ�  على  �شيوؤدي عدم ح�شوله  و�إل  عائد في وقت محدد،  �أن يحقق  يتطلب  عليه بحيث  �شغط 
من  عليه  ما  �لتمويل  طالب  ي�شدد  لكي  �لعائد  لتحقيق  �لأولوية  يجعل  �لعقود  من  �لنوع  هذ�  مثل  �إن  ثم  خ�شارته، 

�لتز�مات.
ح�شاب  يتمُّ  عندما  وذل��ك  �إ�شافات،  �أي  ب��دون  �لمال  ر�أ���ض  هي  �لمادية  �لم�شروع  تكلفة  �أنَّ  نجد  �ل�شركة  عقد  في 
�لذي  �لت�شخم  في  يت�شبب  عامل  �لنهاية  في  يكون  �إ�شافي  هام�ض  �حت�شاب  من  يقلل  وهذ�  للم�شروع  �لم�شاريف 

تعاني منه كثير من �لمجتمعات في �لعالم.
�لمر�بحة  عقد  خالل  من  يتحقق  �ل��ذي  �لربح  هام�ض  يحت�شب  �لتمويل  طالب  ف��اإن  �لمر�بحة  عقد  في  �أن��ه  حين  في 
للم�شرف وي�شيفه �إلى تكلفة �لم�شروع، وهذه �لزيادة في و�قع �لحال �أن �لزيادة ناتجة عن عامل �لزمن، ولي�ض لأمر 

يتعلق بذ�ت �لمنتج، وهذ� من �شاأنه �أن يزيد من �حتمال �لت�شخم.
وبالتالي  �لمال  ر�أ���ض  على  �لخ�شارة تحمل  �إن  �إذ  �لغالب وجود �شمانات  في  �لأم��ر  يتطلب  ل  �لم�شاركة  عقود  في 
�شيكون �لتركيز على �لم�شاريع �ل�شغيرة �لتي تكون �لخ�شارة فيها �أقل من �لم�شاريع �لكبيرة، ولذلك مثل هذ� �لنوع 

من �لعقود يكون منا�شبًا لإعطاء فر�شة �أكبر لأفر�د �لمجتمع لبتد�ء م�شاريعهم �ل�شغيرة.
في حين �أن عقد �لمر�بحة يتطلب �شمانات لي�شت موجودة �إل في �لغالب لدى �أ�شحاب �لموؤ�ش�شات �لكبيرة، وهذ� 

من �شاأنه �أن يزيد من فجوة �لمالءة �لمالية بين �أفر�د �لمجتمع.
لذلك نجد �أن �لدكتور �أحمد �لنجار عندما بد�أ �أول م�شروع لم�شرف �إ�شالمي ركز على عقد �لم�شاركة لما فيه من 
فائدة �أكبر للمجتمع من جهة توفير فر�ض عمل ذ�تي لأفر�د �لمجتمع، ولكن لما تو�شع مفهوم �لم�شارف �لإ�شالمية  
�أ�شبح �لتركيز على �لعقود �لتي تنبني على �لمر�بحة حيث �إنها تمثل كما يذكر عدد من �لمخت�شين ما ل يقل عن %80 

من �لتمويل �لذي تقدمه �لم�شارف.
�لتمويل، و�لمتعلقة  �لمتعلقة بتطوير �شناعة  �لدر��شات  �لم�شاركة �شي�شاهم في زيادة  �أنَّ �لهتمام بعقد  �لعلم  مع 
بحاجيات �لمجتمع وتنميته، �إذ �إن هذ� �لأمر ي�شكل �أهمية كبيرة للم�شرف لتحقيق عائد، في حين �أن عقود �لمر�بحة 

�شبق للم�شرف �أن �شمن حقه فم�شاألة نجاح �لم�شروع من ف�شله لي�ض من �أولويات �لم�شرف.
ولكن هل يمكن �أن يقال باأنه يتمُّ �لتركيز على عقد �لم�شاركة بدًل من �لمر�بحة ؟

قد يكون من �ل�شعب �لتركيز على عقد �لم�شاركة في ظل ق�شر عمر �لم�شرفية �لإ�شالمية، ووجود حاجة لدعمها،  
ولكن في نف�ض �لوقت ينبغي �أن ل يغيب عن �لم�شارف �ليوم م�شاألة تطوير �لمنتجات �لتي تنبني على �لم�شاركة، 
م�شادر  تنويع  على  ين�شب  �أ�شبح  �لتجاه  �أن  �لعالم  في  للم�شارف  خ�شو�شًا  �لقت�شادية  للحركة  �لمتاأمل  ولعل 

�لدخل و�لمنتجات.
�إلى �نخفا�ض في معدل  �لتنوع في �ل�شتثمار �شيوؤدي  �أّن  �إّل  �لمخاطرة  �لم�شاركة عالي  �أن عقد  �أنه مع  �لعلم  مع 

�لمخاطرة، مع وجود  فر�شة لتحقيق عائد �أكبر.
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سلمان عبد اهلل بن سعيدان:
القطاع الخاص صاحب ريادة في حل مشكلة 

اإلسكان بالمملكة

�أ�ش�س �شلمان بن �شعيد�ن عدة �شركات منها : �شركة �أكار 
للعقار، �شركة فلل �لرحاب لتطوير �لم�شاكن، �شركة �لعليا 
�ل�شعودية  بانكر  )كولدويل  �لغد  قمة  �شركة  �لعقارية، 
�شابقا(، �شركة �أر��شون لإد�رة �لم�شاريع، �شركة عقاري 
للت�شويق، �شركة عبد �هلل بن �شعيد�ن و�أولده �لعقارية، 
لبنان. ي�شغل من�شب ع�شو  �لعقاري في  �لإبد�ع  �شركة 

مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لعقارية �لتون�شية �ل�شعودية.

الجوائز:  
ح�شلت مجموعة �شلمان بن �شعيد�ن على عدة جو�ئز 

في �لتطوير و�لت�شويق �لعقاري منها:
1- جائزة �أف�شل مطور عقاري لعام 2011.

2- جائزة �أف�شل م�شوق عقاري على م�شتوى �لعالم �لعربي 
 International Proparty Awards لعام 2011 مقدمة من
لندن   - �لعالمية  كر�ون  كو�ليتي  من  �لجودة  جائزة   -3

.2012
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 التطويُر العقاري قائٌم على مجموعة من العناصر 
واالجتماعية  والفنية  المالية  ال���دراس���ات  أب��رزه��ا 
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.

كيف تصف لنا أستاذ سلمان واقع التطوير العقاري بالمملكة؟ ٭
�لعربية  �لمملكة  ت�شهده  ما  مع  يتو�كُب  متميزً�،  ح�شورً�  �لعقاري  �لتطوير  و�ق��ع  ي�شهُد 
من  مجموعة  على  قائٌم  �لعقاري  و�لتطويُر  �لمو�طن.  لخدمة  تهدُف  تنميٍة  من  �ل�شعودية 
كذلك  و�جتماعية(،  وفنية،  مالية،  )در��شات  ت�شمل  و�لتي  �لدر��شات  �أبرزها  �لعنا�شر، 
مثل  �لم�شاركة  وهو  �لتمويل  من  نوع  وهناك  تجاري،  وتمويل  ذ�تي  تمويل  ومنه  �لتمويل 
�ل�شناديق �لعقارية، مع �لتاأكيد على �أهمية و�شرورة م�شاركة �لدولة للتمويل. ومن �شمن 
كاأحد  �لت�شويق  ياأتي  فيما  و�ل�شمانات،  �لجودة  وي�شمُل  �لتنفيذ  �لعقاري  �لتطوير  عنا�شر 

وز�رُة �لإ�شكان تطبق ��شتر�تيجية وطنية لمعالجة �لأزمة �لإ�شكانية، و��شتر�تيجيتها تت�شمُن 
در��شة و�قع �شوق �لإ�شكان ومقترحات تطويره و�أ�شاليب تمويله و�إد�رته لتحقيق �لتو�زن 
بين �لعر�ض و�لطلب وتذليل �ل�شعوبات و�لتحديات وطرح �لحلول . وتر�شد �ل�شتر�تيجية 
�لجهات �لمعنية بتنمية �لإ�شكان لتنفيذ خطط وبر�مج �لإ�شكان، وهدفت �لوز�رُة من ور�ء 
تبني هذ� �لإ�شتر�تيجية �إلى عدد من �لأهد�ف �لمهمة وفي �شد�رتها، تنظيم قطاع �لإ�شكان، 
تلبية  و�أهمها  و�آخرها  م�شتد�مة  حلول  وتوفير  بالإ�شكان  �ل�شلة  ذ�ت  �لجهات  وتوجيه 

�حتياجات �لمو�طنين من �لوحد�ت �ل�شكنية خا�شة لمن هم من ذوي �لدخل �لمحدود.
يجمُع خبر�ء �لتطوير �لعقاري بالمملكة وعلى ر�أ�شهم �لأ�شتاذ �شلمان عبد �هلل بن �شعيد�ن 
�لحكومي  مع  �لخا�ض  �لقطاع  وتو�أمة  بتكاتف  �إّل  حلها  يمكُن  ل  �لإ�شكان  م�شكلَة  �أنَّ  على 
من  وغيرها  �لدخل  لمحدودي  �شكنية  وح��د�ت  بتوفير  �لمعنية  �لإ�شكان  وز�رة  وخا�شة 
�لوز�رت ذ�ت �لعالقة، كما �أنَّ هناك �لعديد من �لحلول �لبتكارية �لتي يطرحها �لمطورين 
و�شنو�ت وحان  ل�شنو�ت  تر�كمت  �لتي  �لأزم��ة  تلك  من حدة  �لتخفيف  �أجل  من  �لعقاريين 
�لوقت من �أجل و�شع حلول جذرية للتخل�ض منها. قطاع �لإ�شكان ل يخفي على �لعارفين به 
ما يعاني منه من م�شكالت ل ح�شَر لها ومن �أكثر �لم�شكالت �شعوبة توفر �لأر��شي لإقامة 
�أ�شعار �لعقار�ت وهذ� ما خلق م�شكلة قلة  �إلى �رتفاع  �لوحد�ت �ل�شكنية عليها، بالإ�شافة 
�لمعرو�ض من �لوحد�ت �ل�شكنية، فهناك طلٌب متز�يٌد لكن �لمعرو�ض قليل ومع �رتفاع قيمة 
�لمعرو�ض منه و�لذي ي�شل �إلى حدِّ �لغالء �لفاح�ض فاإنَّ �لإحجاَم عن �لتملك يخلُق م�شكلة 

تظل تتر�كم مع مرور �لوقت لت�شبح مثل كرة �لثلج.
بو�شفه  �لإ�شكان  م�شكلة  للحدِّ من  �بتكارية  لديها حلول  و�لتي  �لمهمة  �ل�شخ�شيات   ومن 
�لرئي�ض  �شعيد�ن  بن  �هلل  عبد  �شلمان  �لأ�شتاذ  بالمملكة  �لعقاريين  �لمطورين  �أكبر  �أحد  من 
�لتنفيذي لمجموعة �شلمان بن �شعيد�ن فكان لنا حو�ر معه للوقوف على بع�ض مقترحاته 

وحلوله غير �لتقليدية .

مجلة الزكاة والدخل  حاوره
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)�لمبيعات،  ي�شمُل  و�ل���ذي  �ل��ع��ق��اري  �لتطوير  ف��ي  �لرئي�شة  �لعنا�شر 
و�لإد�رة، و�لت�شغيل، و�ل�شيانة(.

بهذه  يقومون  و�لمطورين  �ل�شركات  جميع  �أنَّ  �أو�شح  �أن  �أح��ُب  وهنا   
�لأ�ش�ض �لتي ت�شب في خدمة �لوطن و�لمو�طن، و�لتي تاأتي كاأحد حلول 

م�شكلة �لإ�شكان في �لمملكة.

وما هي أبرز المشكالت التي تواجه توفير المساكن بالمملكة؟ ٭
�أبرُز �لمعوقات �لتي تو�جه توفير �لم�شكن، عدم توفر �لخدمات ومنها 
عن  �لم�شوؤولة  �لجهات  تعدد  وك��ذل��ك  �شحي(،  �شرف  )م��اء،ك��ه��رب��اء، 
�لعمل  �شوق  �لموؤهلين، وهناك �شعوبات  �لمقاولين  قلة  و�أي�شًا  �ل�شكن، 

و�لأنظمة و�لت�شريعات.

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

�لعربية  �لمملكة  �لإ�شكان في  لحل م�شكلة  تبذُل  �لتي  �لجهوَد  �أنَّ  �شك  ل 
�ل�شعودية تعدُّ جهود جبارة حيث ُر�شدت �لميز�نيات �ل�شخمة و�شكلت 
�لجهات �لتي تتولى هذه �لم�شئولية. لكن هذه �لجهود تحتاُج �إلى تفكير 
�لعادة  �لماألوف و�لمتعارف عليه. وماجرت عليه  غير تقليدي يخرُج عن 
من  �لم�شكلة  حل  �إلى  تهدُف  �لتي  و�لبتكارية  �لإبد�عية  �لحلول  �إلى  بل 
جذورها ولي�ض �إلى تفا�شيل ل تفيد بقدر ما تعرقل، حلول �إبد�عية تطبق 
مبادئ �لإد�رة بالأهد�ف و�أليات �إد�رة �لم�شاريع �لتي تركُز على �لأهد�ف 
�لمطورين  وخا�شة  �لقائمة  و�لقو�نين  �لطرق  عن  �لنظر  بغ�ض  �لأ�شلية 

�إ�شر�ك �لقطاع �لخا�ض في حل هذه  �لعقاريين، هذه �لحلول تعتمُد على 
من  يملك  وما  و�لخبرة.  و�لتجربة  �لريادة  �شاحب  باعتباره  �لم�شكلة. 
خبر�ت �إد�رية ومالية جيدة يجب ��شتثمارها لتحقيق �لأهد�ف �لمرجوة. 
في  ونق�ض  كبير  �شكاني  نمو  حجمها  م��ن  ي��زي��ُد  ملحة  حاجة  لمعالجة 

�لإمكانيات وعو�ئق في �لنظم و�لقو�نين. 
�إلى 70% من عدد  �أنَّ ن�شبَة �ل�شباب ت�شل  �إلى  �ألفت �لنظر  �أن  �أود  كذلك 
�ل�شكان، وهذ� يعني حاجة م�شتقبلية كبيرة للوحد�ت �ل�شكنية وم�شاريع 
�لخدمات. و�إذ� ما تمَّ �ل�شتمر�ر على طرق �لحلول �لتقليدية فاإنَّ �لم�شكلة 

لن تنتهي.
 �أحُد �لحلول �لممكنة هو �لم�شاركة مع قطاع �لتطوير �لعقاري، وت�شهيل 
متطلبات  ح�شب  بتطويرها  ليقوم  �لأر��شي  بمنحه  ت�شاعده  �لتي  �ل�شبل 
وتفتح  ومتحكم  كمنظم  دوره��ا  �ل��وز�رة  توؤ�شل  وبهذ�  �لإ�شكان،  وز�رة 

�لمجال للقادرين على �لتطوير و�لتنفيذ ح�شب �أنظمتها وقو�نينها.

وهل االندماج بين ش���ركات التطوير العق���اري لتكوين كيانات  ٭
كبرى ترى فيه إيجابيات للمساهمة في توفير المساكن؟

نعم، بل هو مطلٌب �شروري، بهدف تكوين كيانات تطوير عقاري كبرى، 
في  وتو�شع  �لكيانات،  هذه  لمثل  وديمومة  قوة  �شيحقق  �لندماج  لكون 
�لإنتاج و�لم�شارعة في معالجة م�شكلة �لإ�شكان وفق �أ�ش�ض علمية وفنية.

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

 تزداُد الحاجة لتوفير المساكن مع زيادة حجم النمو السكاني.

 المملكُة تبذل جهودًا جبارة لحل مشكلة اإلسكان.

 الجودُة والضمانات من العناصر المهمة في التطوير في منظومة التطوير العقاري.

كبرى  كيانات  لتكوين  ض��روري  مطلٌب  العقاري  التطوير  شركات  بين  االن��دم��اُج   
للمسارعة في معالجة مشكلة اإلسكان وفق أسس علمية وفنية.
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�لأدو�ر  �لخا�ض و�لحكومة في توزيع  �لقطاع  بين  يمكن تحقيق �شر�كة 
بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ض. ثم توزيع �أدو�ر �لقطاع �لعام على جهات 
ذ�ت عالقة مبا�شرة بالإ�شكان مثل �لبلديات، �لكهرباء، �لمياه. وبالتالي 
فيما  و�لتن�شيق  و�لأنظمة  �لت�شريعات  لعمل  �لإ�شكان  وز�رة  تفريغ  يتمُّ 
�إلى  �لإ�شارة  �أود  هنا  ومن  �لخا�ض.  و�لقطاع  �لحكومية  �لقطاعات  بين 
�إطار  في  �ل�شكن  وو�شعت  �لمقاول.  دور  تقم�شت  �لإ�شكان  وز�رَة  �أنَّ 
�لخا�شة  �لم�شاريع  �إد�رة  .وبالتالي  و�لمناف�شات  �لحكومية  �لم�شتريات 

بها بنف�ض فكر و�إد�رة �أي م�شروع حكومي.
 مثاًل �لوز�رة )�لإ�شكان( عليها �أن ت�شاهم ب�شكٍل فعاٍل في م�شكلة �لإ�شكان 
فالبدَّ لها �أن تتعامل مع �لم�شكلة خارج نطاق نظام �لم�شاريع �لحكومية، 
ونظام تاأمين �لم�شتريات �لحكومية، وعقد �لأ�شغال �لعامة. وبالتالي لبدَّ 
مختلف  وبنظام  مختلفة  باإ�شتر�تيجية  �لم�شكلة  مع  �ل��وز�رة  تتعامل  �أن 
(، ول  مثاًل  �لأجنبي  �لم�شتثمر  نظام  ) كما حدث مع  بالإ�شكان  وخا�ض 
تتعامل مع �لم�شكلة بالنظام �لتقليدي للم�شاريع �لحكومية وما ي�شاحبه 
 ، وتعثرها  م�شاريع  تنفيذ  �إج��ر�ء�ت،وت��اأخ��ي��ر  وط��ول  بيروقر�طية،  من 
�لإ�شكان، مثلها  �لوز�رة تتعامُل مع م�شاريع  �أنَّ  لأنَّ �لحا�شَل حاليًا هو 

�لحكومية  �لإج�����ر�ء�ت  جميع  عليه  تطبُق  حكومي،  م�شروع  �أي  مثل 
بالإ�شكان  خا�ض  نظام  لإيجاد  �شرورة  هناك  لذلك   . و�لمعقدة  �لطويلة 
للمقاولين  بالمرونة و�لت�شهيالت  �لوز�رة، يت�شُف  ينفذ عن طريق  �لذي 
و�شرعة �إنهاء �لإجر�ء�ت �لالزمة )�لعمل خارج �شندوق نظام �لم�شاريع 
�لحكومية(. ول يعني هذ� عدم وجود نظام، بل يعني �إيجاد نظام م�شاريع 
خا�ض بم�شاريع �لإ�شكان يختلُف عن �لنظام �لمطبق على باقي �لم�شاريع.

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

�لعالقة  �إد�رة  عملية  تتولى  بحتة،  �إد�ري���ة  جهة  ه��و  �لعقاري  �لمطور 
�ل�شت�شارية  �لمكاتب  من  �بتد�ًء  �لعقاري  �لتطوير  �أط��ر�ف  جميع  بين 
و�لإد�رة  �لم�شوقين  و�أخيرً�  �لمنفذين  ثم  بالممولين  م��رورً�  �لمختلفة، 

و�لت�شغيل و�ل�شيانة وذلك دون تقم�ض دور �أيًا منهم.

وما هي مواصفات المطور العقاري الناجح؟ ٭
�لمطوُر �لناجح هو من يت�شُف ب�شفة �لقائد �لملم، بجميع مهامِه ويديرها 
بحنكة من خالل خبر�ته وخبر�ت �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة معه، مع �أهمية 

تحليه بالمرونة �لعالية في قيادة دفة �شفينة �لتطوير.



مقال
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بسام بن عبدالرحمن العمار

لقد �أكرمنا �هلل تعالى بالإ�شالم، و�أفا�ض علينا بنعمة �لأمن و�لإيمان، و�إن من �ل�شكر لهذه �لنعم بذَل �ل�شكر 
ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم �إِنَّ َعَذ�ِبي َل�َشِديٌد}،)�إبر�هيم: 7(.  و�لحمد لمن وعد بالمزيد، قال تعالى {َلِئْن �َشَكْرُتْم لأَِزيَدنَّ

�أن نتذكر نعم �هلل تعالى، وف�شله �ل�شابغ علينا، وما  �إليه في نهاية عام  وبد�ية عام  و�إنَّ مما ينبغي �لتنبيه 
نتقلب فيه من �لخير�ت و�لبركات في وقت يعاني فيه �لكثير من �لم�شلمين في كلِّ مكان من �أق�شى �لأر�ض 
�إلى �أدناها من �لحرمان وقلة �لأرز�ق، و�لزلزل و�لفي�شانات، و�لظلم و�لعتد�ء�ت، فعلينا ببذل �لعون لهم، 

و�لدعاء من �أجل تفريج كربهم. 
لقد مرت �لأي�����ام وكاأنها �شاعات، ومرت �ل�شاعات و�لدقائق كاأنها لحظات، فهل من معتبر قبل �لرحيل، وهل 
من متزود  ليوم �لبكاء  و�لعويل، وهل من منتبه من غفلته قبل �أن يجد نف�شه متح�شرً� على ما فرط في جنب 
اِخِريَن}، )�لزمر: 56(. ِ َو�إِْن ُكْنُت َلِمْن �ل�شَّ ْطُت ِفي َجْنِب �هللَّ ربه �لجليل {�أَْن َتُقوَل َنْف�ٌض َيا َح�ْشَرَتى َعَلى َما َفرَّ
�لآخرة،  �لد�ر  عن  �لأمل  �شغلهم  قد  يجدهم  �ليوم  �لنا�ض  �أح��و�ل  في  و�لناظر  �أيدينا،  بين  كامل  عاٌم  مرَّ  لقد 

وجمعو� بين �أيديهم من �شنوف �لدنيا �لز�ئلة، فاغترو� بها، و�ن�شغلو� بلذ�تها، و�نكبو� على �شهو�تها.
�أجد�دنا،  تذكرنا  هل  �لآن،  نحن  كما  ويتمتع  يعي�ض  �أن  ياأمل  كان  وقد  �أيدينا  بين  من  من رحل  تذكرنا  فهل 
و�آبائنا و�أمهاتنا، و�أعمامنا و�أخو�لنا، و�إخو�ننا و�أخو�تنا، و�أحبابنا، كانو� يجل�شون معنا ياأكلون وي�شربون 
ويتنعمون، فر�حت عليهم وحملت بين طياتها �لموت فك�شر �أنوفهم، وغّبر وجوههم، و�أوح�ض �أن�شهم، وقطع 
لذ�تهم، و�أقدمهم على �ل�شوؤ�ل و�لح�شاب، فما لنا ل نتذكر ما نحن مقدمون عليه، يوم نعر�ض على �هلل ل تخفى 

منا خافية.
َوُهْم  ِح�َشاُبُهْم  ِللنَّا�ِض  )�ْقَتَرَب  �لآخرة  نا على طلب  �لغفلة، ويحفزُّ ربنا جل وعال يحذرنا من  ن�شمع قول  �ألم 
ِهْم ُمْحَدٍث �إِلَّ ��ْشَتَمُعوُه َوُهْم َيلَْعُبوَن  لِهَيًة ُقلُوُبُهْم..(،  ِتيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِّ ِفي َغْفَلٍة ُمْعِر�ُشوَن  َما َياأْ

)�لأنبياء:3(. 
وقد  و�لنار  و�لجنة  و�شدته،  و�لح�شاب  وح�شرته،  و�لموقف  وظلمته،  و�لقبر  وكربته،  �لموت  نتذكر  �أل 
عر�شتا على �لنا�ض �أجمعين، فمنهم موؤمل للنجاة، ومنهم �لهالك، ففي هذ� �ليوم ينق�شم �لنا�ض �إلى ق�شمين، 
ق�شم �آخذ كتابه بيمينه فهو �شعيد م�شرور، ومن �شدة فرحه ي�شعى بين �لخالئق فيقول {َهاوؤُْم �ْقَرُءو� ِكَتاِبَيْه  
 �إِنِّي َظَننُت �أَنِّي ُمالٍق ِح�َشاِبَيْه} )�لحاقة:19(، وق�شٌم �آخذ كتابه ب�شماله فيقول من �شدة �لحزن و�لأ�شى: 
َيَة  َما �أَْغَنى َعنِّي َماِلَيْه  َهَلَك َعنِّي  {َيا َلْيَتِني َلْم �أُوَت ِكَتاِبَيْه  َوَلْم �أَْدِر َما ِح�َشاِبَيْه  َيا َلْيَتَها َكاَنْت �ْلَقا�شِ

�ُشلَْطاِنَيْه}، )�لحاقة:29(. 
هذ�  ك�شبت، في  ما  نف�ض  كل  نف�شها وتوفى  تجادل عن  نف�ض  كلُّ  فيه  تقف  �لذي  �لمهول  �ليوم  ذلك  هنالك في 
�ْشَلَفْت} )يون�ض:30(، {َيْوَم  �لموقف �لذي وقف فيه �لنا�ض ليوم �لف�شل و�لح�شاب {ُهَناِلَك َتْبلُو ُكلُّ َنْف�ٍض َما �أَ
َتِجُد ُكلُّ َنْف�ٍض َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْح�َشرً� َوَما َعِمَلْت ِمْن �ُشوٍء َتَودُّ َلْو �أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه �أََمدً� َبِعيدً�} )�آل عمر�ن:30(، 

َمْت َيَد�ُه} )�لنباأ:30(. {َيْوَم َينُظُر �ْلَمْرُء َما َقدَّ

العام الهجري الجديد

  تعلقت قلوبنا بالدنيا الفانية وقد حذرنا اهلل منها، 
التزود  على  والحرص  إليها،  الركون  بعدم  وأوصانا 

منها بما يوصلنا إلى الدار الباقية.
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في  ونتفكر  خلواتنا،  في  أنفسنا  نحاسب  أن  علينا   
أعمارنا، وأن نعمل بجدٍّ واجتهاد في  انقضاء  سرعة 

وقت فراغنا لوقت حاجتنا وشدتنا.

هذ� �ليوم �لعظيم �لع�شيب �لذي جمع �هلل فيه �شورً� عديدة من �ل�شد�ئد و�لكربات يتبين من خاللها عجز �لخالئق 
و�شعفهم وكمال �شلطان �هلل وقدرته ونفوذ م�شيئته {�إِنَّ َما ُتوَعُدوَن لآٍت َوَما �أَْنُتْم ِبُمْعِجِزين} )�لأنعام:134(. 
على  و�لحر�ض  �إليها،  �لركون  بعدم  و�أو�شانا  منها،  �هلل  حذرنا  وقد  �لفانية  �لد�ر  بالدنيا  قلوبنا  تعلقت  لقد 
ُكْم �ْلَحَياُة  نَّ ِ َحقٌّ َفال َتُغرَّ نَّ َوْعَد �هللَّ َها �لنَّا�ُض �إِ �لتزود منها بما يو�شلنا �إلى �لد�ر �لباقية، فقال تعالى: {َيا �أَيُّ

ِ �ْلَغُروُر} )فاطر: 5(. ُكْم ِباهللَّ نَّ ْنَيا َول َيُغرَّ �لدُّ
فعلينا �أن نحا�شب �أنف�شنا في خلو�تنا، ونتفكر في �شرعة �نق�شاء �أعمارنا، و�أن نعمل بجدٍّ و�جتهاد في وقت 

فر�غنا لوقت حاجتنا و�شدتنا.
م �هلل من �لمظالم و�أنه يملى في �شحائف �أعمالنا. وعلينا �أن نتدبر قبل �أن نقدم على ما حرَّ

 وعلينا بمحا�شبة �أنف�شنا قبل يوم �لح�شاب، قال �شلى �هلل عليه و�شلم: )�لكيِّ�ض من د�ن نف�شه وعمل لما بعد 
�لموت و�لعاجز من �أتبع نف�شه هو�ها وتمنى على �هلل �لأماني(،)رو�ه �لترمذي، وح�شنه �لألباني(. 

�أن توزنو�، وتزينو�  �أعمالك���م قبل  �أن تحا�شبو�، وزنو�  �أنف�شكم قبل  وقال عمر ر�شي �هلل عنه: )حا�شب�����و� 
للعر�ض �لأكبر، {يومئذ تعر�شون ل تخفى منكم خافية} )�لحاقة: 18( .

ولنحذر من مغبة �لغفلة و�لإعر��ض عن طاعة �هلل تعالى، و�لوقوع في مع�شيته.
وعلينا ب�شدق �لتوبة مع �هلل، و�لحر�ض على عدم �لعودة �إلى �لذنوب، قال �شلى �هلل عليه و�شلم: )�إنما �لأعمال 

بالخو�تيم(، )رو�ه �لبخاري(.
ُكْم َو�ْخ�َشْو� َيْومًا ل َيْجِزي َو�ِلٌد َعْن َوَلِدِه َول َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َو�ِلِدِه �َشْيئًا  ُقو� َربَّ َها �لنَّا�ُض �تَّ قال تعالى:)َيا �أَيُّ

ِ �ْلَغُروُر(، )لقمان: 33(.  ُكْم ِباهللَّ نَّ ْنَيا َول َيُغرَّ ُكْم �ْلَحَياُة �لدُّ نَّ ِ َحقٌّ َفال َتُغرَّ �إِنَّ َوْعَد �هللَّ
وعدم �لتعلق  بالدنيا و�لغتر�ر بزخرفها، وعليكم بما كان عليه �شلف هذه �لأمة ففيه �شبيل �لنجاة، وليكن 

همكم هو �لنجاة من �لنار و�لفوز بد�ر �لنعيم �لمقيم بجو�ر �لرب �لكريم، و�حذرو� من �لغلو في �لدين.
و�علمو� �أنه من قنع بما ق�شم �هلل له ��شتغنى، ومن ��شتاق �إلى �لجنة �شارع �إلى �لخير�ت، ومن �أ�شفق من �لنار 

�نتهى عن �ل�شهو�ت، ومن تيقن بالموت هانت عليه �للذ�ت، ومن عرف �لدنيا هانت عليه �لم�شيبات.
وفي نهاية عام  وفي بد�ية �آخر حبذ� �أن يقدم �لإن�شان لنف�شه توبة نا�شحة ورجعة �شادقة يغ�شل بها ما م�شى 
وي�شتقبل بها ما �أتى قال تعالى : )وتوبو� �إلى �هلل جميعًا �أيها �لموؤمنون لعلكم تفلحون( )�لنور: 31(،.وقال  

تعالى: )و�إني لغفار لمن تاب و �آمن( )طه: 82(.
ومن �أر�د بعمله وجه �هلل و�لد�ر �لآخرة  �أقبل �هلل عليه  و قرب  قلوب �لعباد �إليه، وي�ّشر له �أمره وفّرج همه، 
و�أعطاه ما يتمناه، ومن عمل لغير �هلل عز وجل و�لد�ر �لآخرة  �شرف قلوب �لعب������اد عنه، و�شيق عليه �أمره، 
وز�ده همًا وغمًا، ن�شاأل �هلل �لعفو  و�لعافية في �لدين و�لدنيا و�لآخرة..  و�شلى �هلل على نبينا محمد وعلى �آله 

و�شحبه �أجمعين.



نوافذ
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ل �شك �أنَّ �لعولمة مع ما ي�شاحبها من �نفتاح �لقت�شاديات و�لأ�شو�ق على 
�ل�شنو�ت  في  وُيالحظ  �لوطنية.  لالقت�شاديات  كثيرة  فو�ئد  تحمل  بع�شها 
وي�شهُد  و�لأ���ش��و�ق،  �لقت�شاديات  تكامل  وتيرة  في  كبيٌر  ت�شارٌع  �لأخيرة 
�لنتاج  قو�عد  و�نتقال  �لأم���و�ل،  وروؤو����ض  �لعمالة  حركة  تحرير  �لعالم  
و��شتمر�ر  منخف�شة،  تكاليف  ذ�ت  �أخ��رى  �إلى  عالية  تكاليف  ذ�ت  دول  من 
�لتقنية  في  مت�شارعة  تطور�ت  مع  �لعالمية،  �لتجارة  �أمام  �لعو�ئق  تر�جع 
�لحدود.  عبر  �لأن�شطة  في  �لفكرية  �لممتلكات  �أهمية  وزي��ادة  و�لت�شالت، 
وقد �أدى ذلك في دول كثيرة �إلى تح�شين �لتجارة  وزيادة تدفق �ل�شتثمار�ت 
و��شتحد�ث  �لقت�شادي  �لنمو  دع��م  ف��ي  �شاهم  مما  �لمبا�شرة  �لأجنبية 
و�لوظائف وتقوية �لبتكار�ت وتخلي�ض ماليين �لأ�شخا�ض من حالت �لفقر. 
على  و�لأ���ش��و�ق  �لقت�شاديات  و�نفتاح  �لعولمة  هذه  ف��اإنَّ  �لمقابل  في  لكن 

بع�شها  �أثرت �شلبيًا على �أنظمة �شريبة �ل�شركات. لقد �أدركت ع�شبة �لأمم 
�ل�شريبية  �لأنظمة  تد�خل  �أنَّ  �لما�شي(  �لقرن  ع�شرينات  )ف��ي  �لمتحدة 
�لوطنية قد يوؤدي �إلى �لزدو�ج �ل�شريبي مع ما يحمل ذلك من �أثار �شارة 
تجنب  على �شرورة  �لدول  �تفقت جميع  وقد  �لعالمي.  و�لرخاء  �لنمو  على 
بالو�شوح  تت�شُم  �أ�شا�ض قو�عد عالمية متفق عليها  �ل�شريبي على  �لزدو�ج 
�لقو�عد  هذه  فاإّن  وعليه  و�لأعمال،  �لحكومات  من  لكل  �لطماأنينة  يوفر  مما 

�لعالمية  هي ركن �أ�شا�ض في دعم  نمو �لقت�شاد �لعالمي. 
�ل�شركات  �أن�شطة  �زد�دت  بع�شها  على  �لقت�شاديات  و�نفتاح  تكامل  ومع 
�لدخل  �إجمالي  من  كبيرة  ن�شبة  تمثل  �أ�شبحت  و�لتي  �لجن�شيات  متعددة 
�لعالمي. كما �أنَّ �لتجارة فيما بين تلك �ل�شركات تزد�د ن�شبتها من �إجمالي 
�لتجارة �لعالمية. �إ�شافًة �إلى ذلك، �أدت هذه �لعولمة  �إلى تحول هذه �ل�شركات 

الضرائب وتحديات العولمة
انفتاح االقتصاديات واألسواق أّثر سلبيًا على 

أنظمة ضريبة الشركات

حسين عبدالرحيم الشيخ - مصلحة الزكاة والدخل - إدارة الشؤون الدولية إعداد
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 اقتناع الجمهور والمكلفين أمر أساس  في مسألة االلتزام الطوعي 
وتقوم عليه اإلدارات الضريبية الحديثة.

عبر  أرباحها  تحويل  تستطيع   الجنسيات  متعددة  الشركات   
الحدود  لتجنب الضريبة أو تخفيضها  وتستخدم  أساليب شرسة 
في التخطيط الضريبي الستغالل االختالفات القانونية بين الدول.

تعتمُد  عالمية  نماذج  �إل��ى  �لو�حد   �لبلد  �أ�شا�ض  على  تعتمد  عمل  نماذج  من 
عالوًة  مختلفة(.  �شريبية  و�أنظمة  عديدة  )بلد�ن  و��شع  عالمي  م�شرح  على 
على ذلك، فاإنَّ زيادة �أهمية قطاع �لخدمات  في �لقت�شاد، وزيادة �لمنتجات 
�لرقمية  �لتي يمكن توريدها على �لغالب بو��شطة  �لإنترنت جعلت من �ل�شهل 
�لإنتاجية في  �أن�شطتها  �لعديد من  �لجن�شيات و�شع  �ل�شركات متعددة  على 
مو�قع جغر�فية تكون بعيدة فعليًا عن عمالئها. تفاقمت هذه �لتطور�ت، من 
منظور �لأنظمة �ل�شريبية �لوطنية، با�شتعمال �ل�شركات متعددة �لجن�شيات 
�لقانونية  �لختالفات  و��شتغالل  �ل�شريبي  �لتخطيط  في  متقدمة  �أ�شاليب 
في  �ل�شر�شة  ممار�شتها  في  �أكبر  ثقة  �ل�شركات  هذه  �أعطى  مما  �ل��دول  بين 

�لتخطيط �ل�شريبي. 
هذه �لتطور�ت �أتاحت �لفر�شة �أمام �ل�شركات متعددة �لجن�شيات  لتخفي�ض 
�شر�ئبها �إلى �لحد �لأدنى وقد و�شل �لو�شع �إلى درجة �أ�شبح فيها �لمو�طن 
لجميع  حرجًا  �لأم��ر  و�أ�شبح  �ل�شريبي.  �لنظام  وعد�لة  نز�هة  في  ي�شكك 

متعددة  �ل�شركات  فيه  ت�شتحوذ  – �ل��ذي  �لو�شع  هذ�  مثل  لأنَّ  �لأط���ر�ف؛ 
�ل�شريبة  مع  مطلقًا  تتنا�شب  ل  �لأن�شطة  من  كبيرة  ح�شة  على  �لجن�شيات 
و�لمكلفين  بالحكومات  �لبالغ  �ل�شرر  يلحق  تدفعها-  �لتي  �لمتو��شعة 

�لأفر�د و�لأعمال على �لوجه �لآتي: 
للتعاي�ض مع  �لو�شع ت�شطر  �لحكومات في مثل هذ�  بع�ض  �إن  �لحكومات: 
�إير�د�ت �شريبية �أقل مقابل تكلفة �أعلى تتحملها للتاأكد من �لتز�م �لمكلفين. 
�لنظام  ع��د�ل��ة  يقو�ض  �لأرب���اح  وتحويل  �ل�شريبية  ب��الأوع��ي��ة  �لتالعَب  �إنَّ 
�ل�شريبي حيث يرى �لجمهور وو�شائل �لإعالم وبع�ض �لمكلفين �أنَّ �ل�شريبة 
�لمتو��شعة �لتي تدفعها �ل�شركات بعيدة عن �لعد�لة و�لإن�شاف ول تتنا�شب 
مطلقًا مع �لأرباح �لفعلية �لتي تحققها. وتتفاقم هذه �لم�شكلة ب�شكٍل �أكبر في 
�لدول �لنامية؛ لأنَّ تر�جع �لإير�د�ت �ل�شريبية  يوؤدي �إلى تر�جع  خطير في 

�ل�شتثمار�ت �لعامة  �ل�شرورية  لتحفيز �لنمو �لقت�شادي. 
ويجب �لتنويه هنا �إلى �أنَّ مفهوم �لعد�لة و�لن�شاف فيما يتعلق بال�شر�ئب 
و�قتناع �لجمهور و�لمكلفين به هو �أمر �أ�شا�ض  في م�شاألة �للتز�م �لطوعي 

من قبل �لمكلفين و�لذي تقوم عليه �لإد�ر�ت �ل�شريبية �لحديثة. 
�لمكلفون �لأفر�د: عندما ت�شمُح �لقو�عد �ل�شريبية ل�شركات تخفي�ض �أعبائها 
�ل�شريبية عن طريق تحويل دخولها من �لبلد�ن �لتي يتمُّ فيها �لإنتاج فاإنَّ 

�لمكلفين �لآخرين في هذه �لبلد�ن �شيتحملون عبئًا �أكبر من �ل�شريبة. 
في  تتمثل  خطيرة  م�شكلة  �لجن�شيات  متعددة  �ل�شركات  تو�جه  �لأع��م��ال: 
ت�شويه �شورتها و�شمعتها �إذ� �عتقد �لمعنيون �أنَّ �ل�شريبة �لتي تدفعها هذه 
�ل�شركات منخف�شة جدً� ول تتنا�شب مع �لأن�شطة �لتي تمار�شها. وفي نف�ض 
�لوقت فاإنَّ �ل�شركات �لمحلية  �لأخرى - �لتي لي�ض لها �أن�شطة عبر �لحدود – 
�شتكون في و�شع تناف�شي �شيء �أمام �ل�شركات متعددة �لجن�شيات، وبالتالي  
فاإنَّ �ل�شركات �لمحلية بما فيه �ل�شركات �لمملوكة لعائالت، وكذلك �لأعمال 
�ل�شغيرة و�لمتو�شطة �لتي هي �لأ�شا�ض في نمو �لقت�شاد،  �شتجد نف�شها 
�لأخيرة  �أنَّ  ب�شبب  �لجن�شيات  متعددة  �ل�شركات  مناف�شة  على  ق��ادرة  غير 
ت�شتطيع  تحويل �أرباحها عبر �لحدود  لتجنب �ل�شريبة �أو تخفي�شها. وعليه 
�نعد�م  �إلى  يوؤدي  �لأرب��اح  وتحويل  �ل�شريبية  بالأوعية  �لتالعب  �أنَّ  يت�شح 
�لمناف�شة �لعادلة �ل�شرورية لنجاح �ل�شركات و�لكيانات �لوطنية �لتي لي�ض 

لها �أن�شطة عبر �لحدود مما يوؤثر �شلبًا على �لقت�شاديات �لوطنية.   
يعكف  �لتي  �لإج����ر�ء�ت،  �إل��ى  �هلل،  �شاء  �إن  �ل��ق��ادم،  �لعدد  في  و�شنتطرُق 

�لمجمتع �لدولي على �تخاذها في مو�جهة هذ� �لو�شع. 
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نيابًة عن خادم �لحرمين �ل�شريفين �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود ت�شرف �شاحب �ل�شمو �لملكي �أمير منطقة مكة �لمكرمة �لأمير خالد �لفي�شل 
بت�شليم قفل �لكعبة �لم�شرفة ومفتاحها �لجديد في 14 محرم 1435 ه� �لمو�فق 17 نوفمبر 2013م بعد �أن تّم تركيبه عقب غ�شل �لكعبة �لم�شرفة �إلى 

كبير �شدنة بيت �هلل �لحر�م �ل�شيخ عبد�لقادر بن طه �ل�شيبي.
فبناًء على �لأمر �ل�شامي �لكريم تمَّ تجديد قفل �لكعبة �لم�شرفة ومفتاحها �لُم�َشّنع من مادة �لنيكل �لمطلي بالذهب عيار )18(.كتب على �لوجه �لأول 
)ل �إله �إل �هلل محمد ر�شول �هلل(، وعلى �لوجه �لثاني )�إهد�ء من خادم �لحرمين �ل�شريفين (، وعلى �لوجه �لثالث )�لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود، 
ُ �ْلَكْعَبَة �ْلَبْيَت �ْلَحَر�َم ِقَياًما ِلّلَنّا�ِض}  وعلى �لوجه �لر�بع ) �شنة �ألف و�أربع مئة و�أربع وثالثين 1434ه� (، وعلى �لوجه �لخام�ض قول �هلل تعالى: {َجَعَل �هلَلّ
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلّلَْعاَلِميَن} )�لآية 96- �آل عمر�ن(. َع ِللَنّا�ِض َلَلِّذي ِبَبَكّ َل َبْيٍت ُو�شِ  )�لآية 97 من �شورة �لمائدة(، وعلى �لوجه �ل�شاد�ض قوله تعالى:{�إَِنّ �أََوّ
 قامت �لرئا�شُة �لعامة ل�شوؤون �لم�شجد �لحر�م و�لم�شجد �لنبوي بالإ�شر�ف على �إعد�ده ومر�حل ت�شنيعه �لتي تمت في مدينة �لملك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية.
و�أعرب معالي �لرئي�ض �لعام ل�شوؤون �لم�شجد �لحر�م و�لم�شجد �لنبوي �ل�شيخ �لدكتور عبد�لرحمن �ل�شدي�ض عن بالغ �شكره لخادم �لحرمين �ل�شريفين 
على �إهد�ئه �لمبارك للبيت �لمعظم، وعدَّ هذ� من ماآثر خادم �لحرمين �ل�شريفين �لكريمة وعظيم رعايته للحرمين �ل�شريفين، و�شمو ولي عهده �لأمين 

و�شمو �لنائب �لثاني �
 و�أعرب معالي �لرئي�ض �لعام ل�شوؤون �لم�شجد �لحر�م و�لم�شجد �لنبوي عن و�فر �ل�شكر ل�شمو �أمير منطقة مكة �لمكرمة على ت�شرفه بت�شليم �لقفل �لجديد 

ومفتاحه لكبير �شدنة بيت �هلل �لحر�م.
و�أفاد معاليه �أّن �شمو �أمير منطقة مكة �لمكرمة وجه باأن يكون �لقفل و�لمفتاح �لقديم �شمن مقتنيات معر�ض عمارة �لحرمين �ل�شريفين �لتابع للرئا�شة 

�لعامة ل�شوؤون �لم�شجد �لحر�م و�لم�شجد �لنبوي.
ودعا معالي �ل�شيخ �ل�شدي�ض �هلل تعالى �أن يجعل ذلك في مو�زين �أعمال �لقيادة �لر�شيدة على ما يولون �لحرمين �ل�شريفين و�لرئا�شة �لعامة ل�شوؤون 

�لم�شجد �لحر�م و�لم�شجد �لنبوي من عظيم �لرعاية وح�شن �لعناية ، �إنه �شميٌع مجيب.

صنع من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار 18 
 األمير خالد الفيصل يسلم قفل الكعبة المشرفة

ومفتاحها الجديد لكبير سدنة بيت اهلل الحرام
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قضية

يف ي��وم �لثن��ن �ملو�ف��ق 1431/4/7ه��� �جتمع��ت 
�للجنة �ل�شتئنافية �ل�شريبية �مل�شكلة بقر�ر جمل�س 
1426/7/24ه���  وتاري��خ   )196( رق��م  �ل��وزر�ء 
و�ملكلفة بخطاب معايل وزير �ملالية رقم )8590/1( 
وتاريخ 1426/9/2ه� �لقا�شي با�شتمر�ر �للجنة يف 
نظ��ر قر�ر�ت جلان �لعرت����س �لبتد�ئية �ل�شريبية 
�مل�شتاأنف��ة م��ن قب��ل �ملكلف��ن و�مل�شلحة مم��ا يدخل 
�شمن �لنط��اق �لزمني ل�شريان نظ��ام �شريبة �لدخل 
�ل�ش��ادر باملر�ش��وم �مللك��ي رق��م )3321( وتاري��خ 
1370/1/21ه��� وتعديالته وفقاً ملا ج��اء يف �لفقرة 
)ب( م��ن �مل��ادة )80( م��ن نظ��ام �شريب��ة �لدخ��ل 
وتاري��خ  )م/1(  رق��م  �مللك��ي  باملر�ش��وم  �ل�ش��ادر 
1425/1/15ه���، وذلك للنظ��ر يف �ل�شتئناف �ملقدم 
م��ن )�ملكلف( على قر�ر جلن��ة �لعرت��س �لبتد�ئية 
�لزكوي��ة �ل�شريبي��ة بالدمام ب�ش��اأن �لربط �ل�شريبي 
�لذي �أجرت��ه م�شلحة �ل��زكاة و�لدخ��ل )�مل�شلحة( 

على �ملكلف لعامي 2000م و 2001م. 
قام��ت �للجن��ة بدر��شة �لق��ر�ر �لبتد�ئ��ي �مل�شتاأنف 
، وم��ا جاء مبذك��رة �ل�شتئناف �ملقدم��ة من �ملكلف، 
ومر�جع��ة م��ا متَّ تقدمي��ه م��ن م�شتن��د�ت، يف �شوء 

�لأنظمة و�لتعليمات �ل�شارية على �لنحو �لتايل:

اللجنة االستئنافية 
الضريبية تنظر القوائم 
المالية المدققة وربط 

الضريبة تقديريًا
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الناحية الشكلية :
�لمكلف  بالدمام  �ل�شريبية  �لزكوية  �لبتد�ئية  �لعتر��ض  لجنُة  �أخطرت 
بن�شخة من قر�رها بتاريخ 1428/10/11ه� ، وقد قدم �لمكلف ��شتئنافه 
وقيد لدى هذه �للجنة برقم )3/371( وتاريخ 1428/11/11ه�. كما قدم 
�لمكلف للم�شلحة �شمانًا بنكيًا ،وبذلك يكون �ل�شتئناف �لمقدم من �لمكلف 
مقبوًل من �لناحية �ل�شكلية لتقديمه من ذي �شفة خالل �لمهلة �لنظامية ، 
م�شتوفيًا �ل�شروط �لمن�شو�ض عليها في �لالئحة �لتنفيذية لنظام �شريبة 

�لدخل.

الناحية الموضوعية :
 رف�ض �لقو�ئم �لمالية و�لربط باأ�شلوب تقديري 

ق�شى قر�ر �للجنة �لبتد�ئية في �لبند )ثانيًا/1( بتاأييد �لم�شلحة في رف�ض 
�لقو�ئم �لمالية �لمدققة وربط �ل�شريبة جز�فيًا للعامين 2000م و2001م. 

��شتاأنف �لمكلف هذ� �لبند من �لقر�ر فذكر �أنَّ )�ل�شركة( هي فرع ل�شركة 
�لجيوفيزيائية  �لم�شاحة  �أعمال  بمز�ولة  لها  مرخ�ض  نرويجية  م�شاهمة 
و�لن�شاطات �لمتعلقة بها �لالزمة للتنقيب عن �لهيدروكربونات وتطويرها. 
وقد بد�أ �لفرع بالعمل على عقده مع �أر�مكو �ل�شعودية في يونيو 2000 وتمَّ 
�إنجازه في يونيو 2003م. وذكر �أنَّ �ل�شركَة قدمت للم�شلحة قو�ئم مالية 
مدققة مع �لإقر�ر�ت �ل�شريبية لعامي 2000م و 2001م و�شددت �ل�شر�ئب 
دفاتر  لديها  �ل�شركة  �أنَّ  �لإق���ر�ر�ت، وذكر  عليها بموجب هذه  �لم�شتحقة 
�أكدو�  مرخ�شين.  ح�شابات  مر�جعي  قبل  من  ُروجعت  نظامية  و�شجالت 
في تقارير �لمر�جعة �أنَّ �ل�شركة تم�شك �لدفاتر �لمطلوبة باللغة �لعربية، 
و�أنَّ فريق �لفح�ض �لميد�ني �لمكلف من قبل �لم�شلحة قام بالطالع على 
�أرقام  �أ�شا�ض  على  عينة  و�ختار  للمر�جعة  �أ�شا�شًا  و�عتبرها  �لدفاتر  هذه 
�إ�شارة م�شتند�ت �لقيد لالإير�د�ت وم�شتريات �لأ�شول �لثابتة كما هو مدون 
في مح�شر �أعمال �لفح�ض، وتمَّ تزويد فريق �لفح�ض بمعظم �لم�شتند�ت 
�لناحية  من  للم�شلحة  يحق  ل  �أن��ه  يرى  وبالتالي  �لمطلوبة،  )�لفو�تير( 
�لقانونية �إجر�ء ربط جز�في، و�أفاد �لمكلف فيما يتعلق بفرق �لإير�د�ت بين 
�لم�شرح عنه وتاأكيد �لجهة �لمتعاقد معها )�أر�مكو �ل�شعودية( باأنَّ هذ� �لفرق 
يعوُد �إلى �أنَّ �ل�شركَة تقيد �إير�د�تها وفقًا لأ�شا�ض �ل�شتحقاق بينما مدفوعات 
�لجمركية  للم�شتند�ت  وبالن�شبة  �لنقدي،  �لأ�شا�ض  على  تعتمُد  �أر�م��ك��و 
�لخا�شة بالمعد�ت �لم�شتوردة فقد تمَّ �إبالغ فريق �لفح�ض �لميد�ني باأنَّ 
�لجمركي و�ل�شركة  �لوكيل  �لأ�شلية موجودة لدى  �لجمركية  �لم�شتند�ت 

طلبت من �لم�شلحة مهلة حتى 2003/10/31م لجمع بع�ض �لم�شتند�ت 
�لإ�شافية �لموؤيدة ل�شر�ء �لموجود�ت �لثابتة، وقامت لحقًا بتلبية طلبات 
�لم�شلحة و�أح�شرت تلك �لم�شتند�ت وطلبت من �لم�شلحة بالخطاب رقم 
�لميد�ني  �لفح�ض  فريق  �إر�شال  رقم 03-2683  و�لخطاب  2120-03ب 
مرة �أخرى ل�شتكمال �لفح�ض ، ولكن �لم�شلحة تجاهلت طلبات �ل�شركة 
وقام�ت باإجر�ء ربط جز�في بموجب خطابها رقم 12/5055 �لموؤرخ في 
1424/11/26ه�. وحول ما ذكرته  لجنة �لعتر��ض �لبتد�ئية في قر�رها 
من )عدم م�شك �لدفاتر �لمحا�شبية �لمطلوبة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية 
�لنجليزية  باللغة  �لذي كان متوفرً� هو دفتر تحليلي  و�أنَّ  �لعربية  باللغة 
ودفتر �أ�شتاذ ودفتر يومية مجمع باللغة �لعربية و�أنه ل يت�شمن �أرقام ول 
مبالغ قيود �ليومية ول �أرقام �لح�شابات. و�أنَّ �لنظاَم �لمحا�شبي لل�شركة ل 
ي�شتند �إلى وثائق توؤيد قو�ئمها �لمالية ، وبالتالي فاإنَّ مخرجات هذ� �لنظام 
�لمحا�شبي ل يمكن �لعتد�د بها( �أفاد �لمكلف باأنَّ �لدفاتر �لمحا�شبية �لتي 
كاماًل  توثيقًا  تعدُّ  للم�شلحة  �لتابع  �لميد�ني  �لفح�ض  لفريق  تقديمها  تمَّ 
للم�شتند�ت �لتي تعدُّ �أ�شا�شًا لها. كما تمَّ تزويد لجنة �لعتر��ض �لبتد�ئية 
�أثناء جل�شة �ل�شتماع بن�شخة من دفتر �لأ�شتاذ �لعام لل�شنة �لمنتهية في 
31 دي�شمبر 2000م وت�شمنت �أرقام �إ�شارة ومعلومات كاملة ، وبناء على 
ذلك فاإنَّ ما ذكرته �لم�شلحة وكذلك لجنة �لعتر��ض �لبتد�ئية باأنَّ �ل�شركة 
لم تكن تم�شك �لدفاتر �لمحا�شبية �لمطلوبة قول غير مبرر ول �أ�شا�ض له، 
وبالن�شبة لما ذكرته �للجنة �لبتد�ئية من �أنَّ �ل�شركَة )لم تقدم �لم�شتند�ت 
�لموؤيدة لالإير�د�ت �لظاهرة في �إقر�ر�تها �ل�شريبية �لمقدمة للم�شلحة ، 
و�أنَّ هناك فرق كبير بين �لإير�د�ت �لم�شرح عنها في �لإقر�ر�ت �ل�شريبة 
�لمقدمة للعامين 2000م و 2001م وبين تاأكيد �لإير�د�ت �لمر�شل مبا�شرة 
�لخطاب رقم 6-8291-2003  للم�شلحة بموجب  �ل�شعودية  �أر�مكو  من 
�لفو�تير  معظم  بتقديم  قام  �أنه  �لمكلف  �أكد  بتاريخ 1424/06/20ه����( 
�لميد�نية  �لزيارة  �أثناء  �لميد�ني  �لفح�ض  فريق  �إلى  �لبند  بهذ�  �لمتعلقة 
وطلب من فريق �لفح�ض �لمي�د�ني بموجب �لخطابين رقم 2683-3 ورقم 
�لتي  �لم�شتند�ت  �أخرى لالطالع على  �ل�شركة مرًة  2120-03 ب. زيارة 
لم تكن متوفرة وقت �لزيارة �لميد�نية. وقدم �لمكلف تعزيزً� لوجهة نظره 
�لإي��ر�د�ت �لم�شرح عنها  �لرئي�ض من  �لموؤيدة للجزء  �لفو�تير  ن�شخًا من 
على  �إير�د�تها  بقيد  تقوم  �ل�شركَة  ب��اأنَّ  و�أف��اد  و 2001م.  للعامين 2000 
�أ�شا�ض �ل�شتحقاق �لمحا�شبي ووفقًا ل�شيا�شاتها �لمحا�شبية بينما �أف�شحت 
�لعتر�ف  �ل�شركة  با�شتطاعة  لي�ض  و�أن��ه  �لفعلية  �لمدفوعات  عن  �أر�مكو 

 المادة السادسة من القرار الوزاري رقم )340( لعام 1370ه� حددت 
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باإير�د�تها على �أ�شا�ض �لمدفوعات، لأن ذلك يتعار�ض من �شيا�شاتها �لمحا�شبية 
ومعايير �لهيئة �ل�شعودية للمحا�شبين �لقانونيين. وبالن�شبة لما ذكرته �للجنة 
�لأ�شول  ملكية  تثبت  �لتي  �لم�شتند�ت  تقدم  )لم  �ل�شركَة  �أنَّ  من  �لبتد�ئية 
و�لممتلكات و�لمعد�ت ، و�أنها قدمت بدًل من ذلك ثالث �إ�شعار�ت مدنية قيمتها 
)25( مليون دولر �أمريكي )96( مليون ريال تاأييدً� لالأ�شول �لتي �أدخلت �إلى 
�لإدخال  �لتي توؤكد  �لف�شح �لجمركي  �لمملكة. و�أنها قدمت بع�ض م�شتند�ت 
�لمبلغ  �أ�شل  من  ريال  مليون   )72( قيمتها  �لبالغة  �لمعد�ت  لبع�ض  �لموؤقت 
 )281،000( مقد�ره  فرق  �كت�شاف  تمَّ  و�أن��ه  ري��ال.  مليون   )96( �لإجمالي 
ريال في بند �ل�شيار�ت غير موؤيد بالم�شتند�ت( �أفاد �لمكلف باأنه قام باإبالغ 
فريق �لفح�ض �لميد�ني �أنَّ �لم�شتند�ت �لجمركية �لأ�شلية كانت موجودة في 
ذلك �لوقت لدى �لوكيل �لجمركي، لأنَّ  �ل�شركَة كانت تقوم باتخاذ ترتيبات 
لت�شدير �لمعد�ت �إلى �لخارج بعد �أن �أنجزت عقدها مع �أر�مكو �ل�شعودية في 
يونيو 2003م و�أن �لم�شتند�ت �لجمركية �لأ�شلية مطلوبة لهذ� �لغر�ض من 
قبل �ل�شلطات �لجمركية. وبالن�شبة للفو�تير �لأ�شلية ذكر �أنه قام باإبالغ فريق 
�لفح�ض �لميد�ني باأنَّ �إحدى �ل�شركات �لمنت�شبة قامت بدفع �لمبالغ مبا�شرة 
من �لخارج �إلى �لموردين د�خل �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، ولذلك تمَّ �لحتفاظ 
بفو�تير �لموردين �لأ�شلية لدى تلك �ل�شركة في �لخارج لأغر��ض �لمر�قبة. 
في  �ل�شركة  قامت  �لم�شتند�ت  تلك  بخ�شو�ض  �لم�شلحة  لمتطلبات  وتلبية 
وقت لحق بتوفير �لفو�تير �لأ�شلية من �ل�شركة �لمنت�شبة وكذلك �لم�شتند�ت 
�لجمركية �لأ�شلية من وكيلها وطلبت من فريق �لفح�ض �لميد�ني �لقيام بزيارة 
تود  ذلك  �إلى  وبالإ�شافة  �لميد�ني.  �لفح�ض  ل�شتكمال  �أخ��رى  مرة  �ل�شركة 
�ل�شركة �أن تلفت �نتباه �للجنة �ل�شتئنافية �إلى �لحقائق �لتالية �لتي تجاهلتها 
و  2000م  للعامين  �لم�شلحة  �إج��ر�ء  تاأييد  عند  �لبتد�ئية  �لعتر��ض  لجنة 
جل�شة  �أث��ن��اء  �لبتد�ئية  �لعتر��ض  لجنة  �إل��ى  قدمت  �ل�شركَة  ب���اأنَّ  2001م 
�ل�شتماع ن�شخة كاملة من دفتر �لأ�شتاذ �لعام )باللغة �لعربية( لعام 2000 
على �أ�شا�ض �لعينة مت�شمنًة جميع �أرقام �لإ�شارة �لمطلوبة للمعامالت �لم�شجلة 
للعامين 2000م و 2001م  لل�شركة  �لمالية  �لقو�ئم  خالل عام 2000م، و�أن 
روجعت من قبل مر�جعي ح�شابات مرخ�شين �أكدو� في تقاريرهم �أنَّ �ل�شركة 
كانت تم�شك �لدفاتر �لمحا�شبية �لمطلوبة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. و�أنه 
تمَّ تزويد فريق �لفح�ض �لميد�ني بمعظم �لمعلومات و�لم�شتند�ت �لمطلوبة 
وعملت �ل�شركة على �إح�شار �لم�شتند�ت �لتي لم تكن متوفرة لحظة �لزيارة 
�لم�شلحة  من  طلبت  توفرها  وعند  لإح�شارها  زمنية  مهلة  وطلبت  �لميد�نية 

�إر�شال فريق �لفح�ض لمر�جعة تلك �لم�شتند�ت.
 وقدمت �ل�شركة لهذه �للجنة تعزيزً� لوجهة نظرها ن�شخة من دفتر �لأ�شتاذ 
�لعام باللغة �لعربية لعامي 2000م و 2001م وكذلك م�شتند�ت �لقيد و�لإثباتات 
�لم�شتندية �لأخرى �لتي توؤكد م�شك �ل�شجالت �لمطلوبة في �لمملكة �لعربية 
�ل�شعودية مطالبًة باإلغاء �لربط �لجز�في لل�شنتين محل �ل�شتئناف. و�أ�شاف 
�لمكلف �أنه وفقًا للنظام �ل�شريبي وفي حال تم توفر �لقو�ئم �لمالية �لمدققة 
فاإن �لمادة )16( من �لمر�شوم �لملكي �لكريم رقم 3321/28/2/17 )نظام 
�شريبة �لدخل( تن�ض على �أنه �إذ� ما �شادق مر�قب ح�شابات قانوني معترف 
به دوليًا على �شحة تلك �ل�شجالت في �أي �شنة من �شني ��شتحقاق �ل�شريبة 
تعدُّ �لبيانات �لمبنية على �أ�شا�ض �ل�شجالت �لمذكورة �شحيحة. كما �أنَّ تعميم 

�لم�شلحة رقم 1/34 بتاريخ 1415/4/8ه� �لمو�فق 1994/5/28م �لذي 
يلخ�ض م�شمون �لخطاب �لوز�ري رقم 131/3 بتاريخ 1415/1/6ه� يمنع 
�لم�شلحة من رف�ض �لقو�ئم �لمالي�ة �لمدققة �لمقدمة من قبل �لمكلف باللغة 
�لعربية في حال عدم م�شك �لدفاتر �لمحا�شبية باللغة �لعربية وفقًا لالأنظمة. 
كما �أنَّ تعميم �لم�شلحة رقم 1/130 �لموؤرخ في 1417/9/16ه� �لذي �شدر 
بناء على �لمو�فقات �لخطية �لمحددة لوزير �لمالية بتاريخ 1417/7/25ه� و 
1417/8/26ه�  و�لتي تن�ض بو�شوح على �أنه ينبغي عدم �إجر�ء ربط جز�في 
في حالة تقديم �لح�شابات من قبل �لمكلف قبل �إجر�ء �لربط �لنهائي حتى لو 
تمَّ تقديم �لإقر�ر�ت بعد �نتهاء �لمهلة �لنظامية. كما ��شتر�شد �لمكلف بقر�ر�ت 
لجان �لعتر��ض �لبتد�ئية و�ل�شتئنافية ومنها على �شبيل �لمثال �لقر�ر رقم 
)12( لعام 1424ه� و�لقر�ر رقم )16( لعام 1427ه� و�لقر�ر رقم )65( لعام 

1419ه�.
وبعد �طالع �لم�شلحة على ��شتئناف �لمكلف �أكدت على وجهة نظرها �لمبينة 
في �لقر�ر �لبتد�ئي �لتي تن�ض على �أن فريق �لفح�ض �لميد�ني �لمكلف من 
قبل �لم�شلحة قام بفح�ض ح�شابات �ل�شركة بح�شور محا�شبها �لقانوني، و�أنَّ 
�لمحا�شب �لقانوني �أفاد كما هو مو�شح في محا�شر �أعمال �لفح�ض �لميد�ني 
و�لأ�شتاذ  �لعامة  لليومية  �لآل��ي  �لحا�شب  من  مخرجات  لديها  �ل�شركة  ب��اأنَّ 
و�لجرد لل�شنتين 2000م و 2001م باللغة �لعربية، �إل �أنَّ �لحقيقة �لتي تبينت 
لفريق �لفح�ض هو عدم وجود دفتر يومية عامة باللغة �لعربية و�أن كل ما هو 
موجود دفتر تحليلي باللغة �لنجليزية ول يحتوي على �أرقام لقيود �ليومية ول 
تو�ريخها ومبالغها و�لح�شابات �لخا�شة بكل قيد، و�أنَّ �ل�شركة لم تقم بعمل 
قيود يومية �أ�شاًل ول تحتفظ باأي م�شتند�ت لهذه �لقيود، و�أنَّ فريق �لفح�ض 
قام بمر�جعة بند �لإير�د�ت للعامين 2000م و 2001م، ولم تتمكن �ل�شركة من 
تقديم �لم�شتند�ت �لموؤيدة لإير�د�تها �لو�ردة في �أقر�ر�تها �ل�شريبية �لمقدمة 
للم�شلحة حيث �أفادت بعدم وجود باقي �لم�شتند�ت �لموؤيدة لبند �لإير�د�ت، 
�لثابتة  لالأ�شول  �ل�شركة  ملكية  �إثبات  �ل�شركة  من  طلب  �لفح�ض  فريق  و�أنَّ 
و�لممتلكات مع تقديم �لم�شتند�ت �لموؤيدة لم تقدم �ل�شركة �أي م�شتند�ت توؤيد 
�قتناء �لأ�شول و�لممتلكات و�لمعد�ت وقدمت فقط بع�ض �لف�شوحات �لجمركية 
�لتي توؤكد دخول معد�ت ب�شفة موؤقتة بمبلغ )72.816.231( رياًل من �أ�شل 
�لم�شتند�ت  �ل�شركة  تقدم  لم  كما  ري��الت   )96.150.807( ومقد�ره  �لمبلغ 
�لموؤيدة لبند �ل�شيار�ت �لم�شتر�ة محليًا بمبلغ )281.700( ريال، وبناًء على 
ما �أ�شفرت عنه نتائج �لفح�ض �لميد�ني من عدم وجود دفاتر تقليدية �أو على 
�لحا�شب �لآلي، وكذلك عدم وجود �لم�شتند�ت �لموؤيدة ول �لقيود �لمحا�شبية 
�ل��وز�ري  �ل�شامي  �لأم��ر  للتعليمات ممثلًة في  تعدُّ مخالفة  �ل�شركة  ف��اإنَّ هذه 
رقم 405/459 وتاريخ 1405/2/5ه��� �لذي ن�ض على م�شك دفتر �ليومية 
و�لأ�شتاذ �لعام، �لجرد باللغة �لعربية، و�لقر�ر �لوز�ري رقم 312/32 وتاريخ 
1413/1/27ه� �لذي و�شع �شروطًا لقبول �لح�شابات �لمم�شوكة عن طريق 
�لحا�شب �لآلي بالن�شبة لل�شركات و�لموؤ�ش�شات �لعاملة في �لمملكة لأغر��ض 
فح�ض وتدقيق وربط �لزكاة و�ل�شريبة، حيث خالفت �ل�شركة �لفقر�ت �لأولى، 
لم  كما  عليها،  �لمن�شو�ض  �لدفاتر  تم�شك  فلم  و�لثامنة،  و�لر�بعة،  و�لثالثة، 
�لدفاتر  في  �لمدونة  �لقيود  لجميع  �لموؤيدة  �لأ�شلية  بالم�شتند�ت  تحتفظ 
�لمحا�شبية محليًا ب�شكل ي�شمح بطلب �لطالع عليها من قبل �لم�شلحة في �أي 

قضية
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وقت، ولم تقدم �لم�شتند�ت �لموؤيدة لملكية �لأ�شول �لثابتة ول بند �لإير�د�ت. 
ولكل ما �شبق وحيث �إن �ل�شركة لي�ض لديها �شجالت ول دفاتر ول م�شتند�ت 
�أ�شلية قامت �لم�شلحة باإخ�شاعها للتقدير �لجز�في ولم تاأخذ بالقو�ئم �لمالية 
�لمقدمة، وذكرت �لم�شلحة باأنه لي�شت هذه هي �لمرة �لأولى �لتي يتمُّ فيها 
�إه��د�ر ح�شابات تلك �ل�شركة لنف�ض �ل�شبب حيث �شبق �إه��د�ر ح�شابات عامي 
�للجنة  �إل��ى  �عتر��شها  و�أح��ي��ل  ميد�ني  فح�ض  بموجب  1998م  و  1997م 
�لبتد�ئية بالدمام �لتي �أ�شدرت قر�رها رقم )2( لعام 1421ه� بتاأييد �لم�شلحة 
ولم ت�شتاأنف �ل�شركة هذ� �لقر�ر. وذكرت �أنه تمَّ �حت�شاب �شافي ربح تقديري 
�لمادة  �إلى  ��شتنادً�  لعام 2001م  ون�شبة %23.5  لعام 2000م  بن�شبة %20 
�لتي ح��ددت �لحد  �ل��وز�ري رقم )340( لعام 1370ه���  �لقر�ر  �ل�شاد�شة من 
�لأدنى لن�شبة �شافي �لربح �لجز�في باأل يقل عن 15% وتركت �لحد �لأعلى 
مفتوحًا قاباًل للزيادة ب�شبب طبيعة �لن�شاط وموؤثر�ت �لربحية بالإ�شافة �إلى �أن 
ن�شبة 23.5% هي �لن�شبة �لتي حققتها �ل�شركة في عام 2001م طبقًا لإقر�رها 

�ل�شريبي. 

رأي اللجنة : 
بعد �طالع �للجنة على �لقر�ر �لبتد�ئي، وعلى �ل�شتئناف �لمقدم، وما قدمه 
�لطرفان من دفوع وم�شتند�ت، تبين للجنة �أنَّ محور �ل�شتئناف يكمن في طلب 
وعدم  �لمدققة  �لمالية  وقو�ئمه  �ل�شريبية  �إقر�ر�ته  بموجب  �لربط  �لمكلف 
�ل�شركَة تم�شك  �أنَّ  لعامي 2000م و 2001م بحجة  تقديري  باأ�شلوب  �لربط 
�لم�شلحة  تتم�شك  بالم�شتند�ت، في حين  ح�شابات و�شجالت نظامية موؤيدة 
باإهد�ر ح�شابات �ل�شركة و�لربط باأ�شلوب تقديري بحجة �أنَّ �لزيارة �لميد�نية 
�أثبتت عدم وجود �شجالت ودفاتر نظامية  �لتي قام بها فريق من �لم�شلحة 

وعدم وجود �لم�شتند�ت د�خل �لمملكة. 
وبعد �لدر��شة ترى �للجنة �أنَّ �أ�شا�ض �حت�شاب �لوعاء �لزكوي �أو �ل�شريبي 
يتمُّ بناًء على �إقر�ر �لمكلف �لمحدد بالأربطة �لمقدمة منه ويلزمه �أن يقدم ما 
�لموؤيد  �لأ�شا�ض  �لخيار  للمكلف  �لمالية  �لقو�ئم  وتمثل  �لإق��ر�ر�ت  تلك  يوؤيد 
�إع��د�د �لقو�ئم �لمالية لأي مكلف لكي  �أنَّ  لحت�شاب �لوعاء، كما ترى �للجنة 
يعتد بها وتكون �أ�شا�شًا لحت�شاب �لوعاء �لزكوي �أو �ل�شريبي �أن تكون مكتملة 
�إع��د�د �لقو�ئم  �لأرك��ان من حيث �لإع��د�د و�لقيا�ض و�لعر�ض و�لإف�شاح و�أنَّ 
�لمالية يعتمُد بالدرجة �لأولى على �أحد�ث مالية موؤيدة بم�شتند�ت يمكن رجوع 
�لمر�جع �لد�خلي �أو �لخارجي �أو �لفاح�ض �ل�شريبي �إليها عند �لحاجة، كما �أنَّ 
�لنظام �لمحا�شبي يقت�شي لكي تكتمل دورته �لمحا�شبية �أن يبد�أ بالم�شتند�ت 
�لأولية �لتي تكون �شندً� نظاميًا للحدث �لمالي �لذي يتم قيا�شه وت�شجيله في 

�لدفاتر بالإ�شافة �إلى �أن معايير �لمر�جعة �ل�شعودية ت�شتلزم �شرورة توفر 
ما يعرف بخا�شية )�لتتبع(، وهذ� يعني �إمكانية تتبع �لقيود �لمحا�شبية في 
�لدفاتر للو�شول �إلى م�شتند�تها �لأولية وبالعك�ض، ومن حيث �لمنطق فاإنَّ ما 
تق�شي به معايير �لمر�جعة يمتد �أثره عند �لفح�ض �لزكوي �أو �ل�شريبي، وهذه 
�إلَّ بوجود �لم�شتند�ت �لأولية محليًا كما يق�شي  �لخا�شية ل يمكن تحقيقها 
به �لقر�ر �لوز�ري رقم 312/32 وتاريخ 1412/1/27ه� وبالأخ�ض �لفقرة 
�لموؤيدة لجميع  �لأ�شلية  �لم�شتند�ت  تن�ض على »حفظ كافة  �لتي  )�أول/3( 
�لقيود �لمدونة في �لدفاتر �لمحا�شبية محليًا ب�شكل ي�شمح بطلبها و�لطالع 

عليها من قبل �لم�شلحة في �أي وقت«.
وباطالع �للجنة على �لبيانات و�لإي�شاحات و�لم�شتند�ت �لمقدمة من �لطرفين 
بما في ذلك �لقو�ئم �لمالية ومحا�شر �أعمال �لفح�ض �لميد�ني لل�شنتين 2000م 
�لمالية  وقو�ئمه  �إق��ر�ر�ت��ه  للم�شلحة  ق��دم  �لمكلف  �أنَّ  لها  تبين  2001م  و 
لل�شنو�ت محل �ل�شتئناف، كما تبين �أنَّ �لمر�جع �لخارجي �شهد في تقرير 
�لمر�جعة باأنَّ �ل�شركَة تم�شك �لدفاتر �لمحا�شبية �لمطلوبة في �لمملكة �لعربية 
�ل�شعودية باللغة �لعربية على �لحا�شب �لآلي و�أنَّ �لقو�ئَم �لمالية مطابقة لها، 
كما تبين �أنَّ فريق �لفح�ض �لميد�ني �لمكلف من قبل �لم�شلحة قام بالإطالع 
على �لدفاتر )دفتر �أ�شتاذ عام ويومية مجمعة باللغة �لعربية( و�عتبرها �أ�شا�شًا 
في عملية �لفح�ض وقام بالطالع على بع�ض �لم�شتند�ت �لموؤيدة للبنود �لتي 
تم�شكها  �لتي  �لمحا�شبية  �لدفاتر  على  �للجنة  هذه  وباطالع  مر�جعتها،  تم 
�ل�شركة و�لمقدم لهذه �للجنة ن�شخة منها )ميز�ن �لمر�جعة و�لأ�شتاذ �لعام( 
�لحدث  من  ب��دًء  �لدفاتر  هذه  في  للت�شجيل  �لمحا�شبية  �ل��دورة  �كتمال  تبين 
ترى  عليه  وبناًء  �لحدث،  لهذ�  �لموؤيدة  �لأولية  �لم�شتند�ت  ووج��ود  �لمالي 
�للجنة بالأغلبية تاأييد ��شتئناف �لمكلف بالربط عليه بموجب قو�ئمه �لمالية 
�لمدققة لعامي 2000م و 2001م و�إلغاء �لقر�ر �لبتد�ئي فيما ق�شى به في 

هذ� �لخ�شو�ض.

القرار:
لكل ما تقدم قررت �للجنة �ل�شتئنافية �ل�شريبية ما يلي :

�لعتر��ض  لجنة  ق��ر�ر  )�لمكلف(على  م��ن  �لمقدم  �ل�شتئناف  قبول  �أوًل: 
�لبتد�ئية �لزكوية �ل�شريبية بالدمام رقم )......( لعام 1428ه� من �لناحية 

�ل�شكلية.
ثانيًا: وفي �لمو�شوع :

لعامي  �لمدققة  �لمالية  بالربط عليه بموجب قو�ئمه  �لمكلف  ��شتئناف  تاأييد 
2000م و 2001م و�إلغاء �لقر�ر �لبتد�ئي فيما ق�شى به في هذ� �لخ�شو�ض.

 القوائم المالية للمكلف تعد  الخيار األساس المؤيد الحتساب الوعاء  
الزكوي.

 إعداد القوائم المالية يعتمُد على أحداث مالية مؤيدة بمستندات 
يمكن رجوع المراجع الداخلي أو الخارجي أو الفاحص الضريبي إليها 

عند الحاجة.
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حث �هلل تعالى في كتابه �لعزيز على �لتوبة و�أمر بها في �آيات كثيرة  ومنها قوله 
ِحيُم(.  �ُب �لرَّ َنا �لتَّوَّ ُنوْ� َفاأُْوَل�ِئَك �أَُتوُب َعَلْيِهْم َو�أَ تعالى : ) �إِلَّ �لَِّذيَن َتاُبوْ� َو�أَ�ْشَلُحوْ� َوَبيَّ
ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  َوَء  �ل�شُّ َيْعَملُوَن  ِللَِّذيَن  �هلّلِ  َعَلى  ْوَبُة  �لتَّ َما  )�إِنَّ  : )�لبقرة160(، وقال �شبحانه 
َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفاأُْوَل�ِئَك َيُتوُب �هلّلُ َعَلْيِهْم َوَكاَن �هلّلُ َعِليمًا َحِكيمًا (، )�لن�شاء17(.وَعْن 
َوَخْيُر  اٌء  َخطَّ �آَدَم  �ْب��ِن  ُكلُّ   «  : َق��اَل  و�شلم  عليه  �هلل  �لنَّبَّي �شلى  �أَنَّ  عنه  �هلل  �أََن�ٍض ر�شي 
�ُبوَن »رو�ه �لترمذي«.  وعلى  كل مخطئ �أن يرجع �إلى �هلل ويندم على  اِئيَن �لتَّوَّ �ْلَخطَّ

ذنوبه ويعزم �أن ل يعود �إليها حتى يظفر بغفر�ن �هلل.
�شيئاته،  من  م�شى  ما  على  و�لحزن  �لما�شي  على  �لندم  ت�شتلزم  �لن�شوحة   و�لتوبُة 
يقلع عن   �أن  يد�ه. وعليه  �قترفت  ندمًا عظيمًا ويحزن على ما  يندم  �أن  �لمذنب   فعلى  
هذه �لذنوب و�أن يتركها. و�لعزم �ل�شادق لعدم �لعودة  للذنب مرة �أخرى بعد �أن �أعلن 
وبرهن على توبته، كما �أن على �لتائب �أن يخل�ض �لنية هلل وحده ؛ لأن �هلل قال: )َوُتوُبو� 

.)ِ �إَِلى �هلَلّ
للقنوط من رحمة فاهلل جل وعال  �لذنوب و�ل�شيئات. ول مجال  فالتوبة يمحو �هلل بها 

يقول في محكم �لتنزيل )ُقْل َيا ِعَباِدَي �َلِّذيَن �أَ�ْشَرُفو� َعَلى �أَنُف�ِشِهْم َل َتْقَنُطو� 
ِحيُم(  ُه ُهَو �ْلَغُفوُر �لَرّ ُنوَب َجِميًعا �إَِنّ َيْغِفُر �لُذّ  َ ِ �إَِنّ �هلَلّ ْحَمِة �هلَلّ ِمن َرّ

)�شورة �لزمر53(. وقد �أجمع �لعلماء على �أنها للتائبين 
و�لموؤمن ل يياأ�ض ول يقنط بل يبادر بالتوبة، 

حساب إبراء الذمة..

لرد الحقوق
فرصة
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ويح�شن �لظن بربه جل وعال، ويقول �لنبي-�شلى �هلل عليه و�شلم-: »�لتائب من �لذنب كمن ل ذنب له«. فاإذ� تبت 
من �لذنب بالندم و�لإقالع و�لعزم �أن ل تعود فاإنه يمحى عنك �إذ� فعلته هلل،  �أما �إن فعلته من غير �إخال�ض هلل، بل 
تركت �لذنب وندمت عليه، ولكن لم تفعله هلل، بل لأنه �أ�شرك �أو مر�عاة  ل�شخ�ض  �أو �أ�شخا�ض فاإنَّ �لذنب ل يغفر. 
�إذ� تاب توبة �شادقة  �ل�شر�ط، فالعبد  ي�شتقيم على  �ل�شالح بعد توبته حتى   �لعمل  �أن يكثر من  �لتائب  وعلى 
و�أتبعها بالعمل �ل�شالح �أبدل �هلل �شيئاته ح�شنات مع محو �لذنب. وهذ� من ف�شل �هلل   �شبحانه وتعالى على 

اٌر ِلَّمن َتاَب َو�آَمَن َوَعِمَل �َشاِلًحا ُثَمّ �ْهَتَدى(،)82 - �شورة ط�ه(.   عباده، قال تعالى: )َو�إِِنّي َلَغَفّ
وعلى كلِّ تائب �أخطاأ �أو �أخذ ماًل بغير حق �أن يرد تلك �لحقوق؛ لتكتمل توبته وحتى يتقبلها �هلل. 
وعندما  ت�شبح �لتوبة متعلقة برد مال ل�شخ�ض فعليه رد ذلك �لمال  لأ�شحابه. ول يكفي �أن 
يت�شدق بذلك �لمال ول �أن يتوب فقط من دون �أن يرجع ذلك �لمال لم�شتحقيه، وكذلك من 
قام باختال�ض مال �أو �شرقة مال  من جهة حكومية فعليه �أن  ُيعيده لتلك �لجهة �لحكومية. 
وح�شاب �إبر�ء �لذمة وفر لكل تائب �لفر�شة لرد ما �أخذ بغير حق.وهذ� �لح�شاب �شهل على 
بحاجة  هم  من  وي�شاعد  يفيد  فيما  ��شتخد�مها  ليتم  �لدولة  �أم��و�ل  �إع��ادة   �لتائبين 
ويمكن  عنه  وُمعلن  �لر�جحي  م�شرف  في  �فتتاحه  تمَّ  و�لح�شاب  للم�شاعدة. 
�أنه ل يجبر  �لمودع عن ك�شف  �إليه بكلِّ ي�شر و�شهولة.ومن مز�ياه  �لو�شول 

هويته منعًا  لالإحر�ج.

تاريخ نشأة حساب إبراء الذمة
: 5597 / م ب وتاريخ  �ل�شامي  رقم  �لأم��ر  بناًء على  �لذمة  �إب��ر�ء  �إن�شاء ح�شاب  تمَّ 
�أن يتولى  تمَّ  فتح ح�شاب خيري لدى م�شرف �لر�جحي على  1426/04/29ه���� حيث 
و�أن�شيء  عليه،  بالإ�شر�ف   يقوم  حيث  و�لدخ��ار  للت�شليف  �ل�شعودي  �لبنك  �إد�رت��ه 

 حساب إبراء الذمة أنشىء بناًء على األمر السامي  
رقم : 5597 / م ب وتاريخ 1426/04/29ه�.

 حساب إبراء الذمة سّهَل إعادة  أموال الدولة.
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بالأمو�ل  يتعلق  فيما  ا  �أمَّ �لوقف.  �أو  �لهبة  �شبيل  �أو على  �لعام  �لمال  �إبر�ء ذممهم تجاه  للر�غبين في  �لح�شاب 
�لعينية مثل  �لأر��شي �أو �لعقار�ت فيتم نقل ملكيتها با�شم �لبنك �ل�شعودي للت�شليف و�لدخار.

هو    �لح�شاب  ورقم  2006/02/07م.  �لمو�فق  1427/08/01ه����  تاريخ   في  �لذمة  �إب��ر�ء  ح�شاب  فتح  وتمَّ 
SA2680000126608010510005 في  م�شرف �لر�جحي ويمكن �ل�شتف�شار عن �لح�شاب من خالل �لتو��شل 

عبر �لفاك�ض رقم  0114736253
وكان �لهدف من �لح�شاب �أن يودع فيه من �أر�د �إبر�ء ذمته �أو تخ�شي�ض هبة �أو وقف  لخدمة وم�شاعدة من بحاجة 

للدعم �لمادي.

اعتقاد خاطئ: 
ي�شتهدف ح�شاب �إبر�ء �لذمة فئات مختلفة ولي�ض مخ�ش�ض فقط لمن قام باختال�ض �لمال �لعام كما يعتقد �لغالبية. 

فالح�شاب ي�شتهدف:
موظفي �لدولة  �لذين  �شدر منهم  تق�شير في �لعمل �أو في �لنتد�بات �أو �لعمل خارج �لدو�م وغير ذلك  من �أنو�ع 

�لتق�شير �لتي يح�ض �لتائب حيالها بالذنب فيود �أن يكفر عن تق�شيره �تجاه �لدولة.
من يريد �إبر�ء ذمته تجاه �لمال �لعام عن �أمو�ل �أخذها بغير وجه حق.

�لر�غب في  تقديم �أمو�ل على �شبيل �لوقف �أو �لهبة.
تقديم �أوقاف عينية يعود ريعها �إلى ح�شاب �إبر�ء �لذمة.

المستفيدون من إبراء الذمة 
ت�شرف �لأمو�ل �لتي يتمُّ �إيد�عها في هذ� �لح�شاب بالكامل على برنامج �لقرو�ض �لجتماعية و�لذي ي�شم  ثالث 
�أنو�ع من �لقرو�ض وهي )�لزو�ج، �لأ�شرة، �لترميم(، وي�شتهدُف �شريحة مهمة من �لمو�طنين وهم ذوي �لدخل 
�لمنخف�ض حيث يتيح لهم �لح�شول على قرو�ض ب�شيطة ومي�شرة تمكنهم من تلبية �حتياجاتهم �لأ�شا�شية �شو�ء 
للفرد �أو �لأ�شرة. وتمَّ تطوير �لبرنامج لتوفير �إجر�ء�ت و�أ�شاليب �إلكترونية لتقديم �لطلب بحيث يتمُّ تنفيذ كافة 

�لعمليات �لمتعلقة بطلب �لقر�ض �آليًا.
وقر�ض �لأ�شرة يتمُّ منحه لالأ�شر ذ�ت �لدخل �لمحدود لم�شاعدتها على تحمل تكاليف و�أعباء �لحياة مما للحفاظ 
على ��شتقر�ر �لعائالت وثباتها في وجه �لأزمات. �أّما )قر�ض �لزو�ج( فهو مخ�ش�ض لإعانة وت�شجيع �ل�شباب 
على �لزو�ج وتح�شينهم من خالل �إقر��ض �ل�شباب �لذين يقل دخلهم �ل�شهري عن 8000 ريال. وقر�ض �لترميم 
يخّدم عمليات ترميم �لمنازل و�إعادة بناءها وهناك عدة �شروط يجب تو�فرها في �لمتقدمين  للح�شول عليها منها: 
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إب��راء  ال��م��ودع ف��ي حساب   ال يجبر  
الذمة عن الكشف عن  هويته.

 شهد تاريخ 1427/08/01ه��� الموافق 
إب��راء  حساب  افتتاح  2006/02/07م 

الذمة.



متابعات
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* �أن ل يقل عمر �لمتقدم عن 21 عامًا. 
*  �أن يكون قد م�شى على بناء �لمنزل خم�ض �شنو�ت فاأكثر. 

*  م�شى على �لترميم �ل�شابق �لممول من قبل �لبنك لنف�ض �لمنزل خم�ض �شنو�ت. 
*  �أن يكون �شاكنًا في �لمنزل �لمر�د ترميمه و�أن يكون حا�شاًل على رخ�شة ترميم من �لبلدية. 

* �إذ� كان طالب �لقر�ض يملك �لمنزل بال�شر�كة مع �آخرين �شو�ء ورثة �أو غيرهم فيلزم تقديم 
تفوي�ض موقع من بقية �ل�شركاء مع �شورة �شك ح�شر �لورثة و�شورة بطاقات �لهوية 

لجميع �لورثة و�ل�شركاء للح�شول على �لقر�ض. 
من  بقر�ض  عليه  ح�شل  �أو  �لمنزل  �أن�شاأ  قد  �لقر�ض  طالب  ك��ان  �إذ�   *
�شندوق �لتنمية �لعقارية فيجب �أن يكون منتظمًا في ت�شديد �لأق�شاط 

�أو �أن يح�شر من �ل�شندوق ما يثبت �لتفاهم على �لت�شديد. 
كانت  حالة  في  �لمنزل  ملكية  نقل  على  كاملة  �شنة  تم�شي  �أن   *

�لملكية �ل�شابقة من �شلة قر�بة من �لدرجة �لأولى.

وهناك شروط عامة منها:
* �أن ل يكون طالب �لقر�ض مدينًا للبنك بقر�ض �آخر.

* �إذ� كان طالب �لقر�ض �شبق و�أن ح�شل على قر�ض �شابق و�شدده بالكامل فاإن 
ح�شوله على قر�ض �آخر م�شروط بم�شي مدة ل تقل عن ثالث �شنو�ت على تاريخ ت�شديد �أخر 

ق�شط.
* �أن ل يزيد �لدخل �ل�شهري �لإجمالي لطالب �لقر�ض عن )8000( ثمانية �آلف ريال بعد تثبيت بدل 

غالء �لمعي�شة في �أ�شا�ض �لر�تب.
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* ي�شدد �لقر�ض على �أق�شاط �شهرية ل تزيُد عن �شتين �شهرً� وي�شتحق �لق�شط �لأول بعد م�شى �شتين يومًا من 
تاريخ �شرف �لقر�ض.

* يتعهُد طالب �لقر�ض بالت�شامن مع كفيله بت�شديد �أق�شاط �لبنك �لمترتبة عليه �شهريًا.
* ل يحق لمن لديه �شجل تجاري �لح�شول على قر�ض �جتماعي من �لبنك.

أرقام:
* �إج��م��ال��ي �ل��م��ب��ال��غ �ل��م��ودع��ة ف��ي �ل��ح�����ش��اب م��ن ت��اري��خ ف��ت��ح �ل��ح�����ش��اب في 
2006/02/20م وحتى نهاية 2013/3/31م بلغت  )238،493،607.81( 
ريال و�إجمالي عمليات �لإيد�ع و�شلت �إلى   25244   ومتو�شط قيمة عملية 

�لإيد�ع �ل�شنوية )9،447.54(.
* �أكبر مبلغ تمَّ �إيد�عه منذ �إن�شاء �لح�شاب هو)20( مليون ريال.

�إي��د�ع  في عام  * بلغت عدد عمليات �لإي��د�ع 4.955 عملية 
2012م وبلغت �لقيمة �لإجمالية 24،949،406.15 ريال 

بن�شبة بزيادة قدرها  10% عن عام 2011م.
دومًا  و�لدخ��ار  للت�شليف  �ل�شعودي  �لبنك  ويوؤكد  
نف�شه  غلبته  م��ن  ل��ك��لِّ  �شانحة  �ل��ف��ر���ش��َة  �أنَّ  على 
�لأمارة بال�شوء في يوم من �لأيام لالأخذ من �لمال 
�لعام بدون وجه حق �أيًا كان �لمبرر �أو �لو�شيلة. كما 
�أنَّ �لح�شاب هو خط �لرجعة �لآمن بالن�شبة  يوؤكد على 
له في �لدنيا وفي �لآخرة يوم يلقى �هلل �شبحانه وتعالى.

 

بالكامل على  إيداعها  يتمُّ  التي  األم��وال   تصرف 
برنامج القروض االجتماعية.

 أكبر مبلغ تمَّ إيداعه في الحساب منذ تأسيسه 
20  مليون ريال.



رسائل علمية
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اسم الباحث: سعيد بن جميل سلمي المرزوقي الندوي
مستخلص البحث

دور  تحديد  في  �لعو�مل  �أهم  على  �لتعرف  �إلى  �لدر��شة  هذه  تهدُف 
�لمالية  بالبيانات  �لثقة  تعزيز  ف��ي  �ل��خ��ارج��ي  �لح�شابات  م��ر�ج��ع 
�لمقدمة لم�شلحة �لزكاة لتجنب �لتهرب �ل�شريبي بالمملكة �لعربية 
��شتمارة  بت�شميم  �لباحث  ق��ام  �ل��ه��دف  ه��ذ�  ولتحقيق  �ل�شعودية، 
�لباحث  وق��ام  �لعالقة،  ذ�ت  �لبحث  �أ�شئلة  على  لالإجابة  )��شتبانة( 
بتطبيق �لدر��شة �لميد�نية على فئة و�حدة وهم �لفاح�شين �ل�شريبيين 
بم�شلحة �لزكاة و�لدخل، وبلغ حجم �لعينة )83( م�شتجيب من �أ�شل 
 )29( على  �ل�شتبانة  و�حتوت  موزعة،  ��شتبانة  ��شتمارة   )150(
 )SPSS( لباحث برنامج� عبارة موزعة على )5( محاور، و��شتخدم 
لتحليل �لبيانات �لإح�شائية. وخرجت �لدر��شة بمجموعة من �لنتائج 

وكانت على �لنحو �لآتي:

مر�جع  دور  تحديد  في  �أهمية  �لعو�مل  �أه��م  �لنتائج  �أظهرت  �أوًل: 
�لمقدمة  �لمالية  بالبيانات  �لثقة  تعزيز  ف��ي  �لخارجي  �لح�شابات 
لم�شلحة �لزكاة و�لدخل لتجنب �لتهرب �ل�شريبي بالمملكة �لعربية 
�لح�شابي  �لمتو�شط  قيمة  و�شلت  كلما  �أن���ه  وي��الح��ظ  �ل�شعودية، 
�لمتو�شط �لح�شابي )5( كلما دل على  �إلى  �أكثر و�شوًل  �أو   )3.40(
دور  على  �ل�شريبيين  �لفاح�شين  من  �لعينة  �أف���ر�د  مو�فقة  زي��ادة 
مر�جع �لح�شابات �لخارجي، وكما �أن �نخفا�ض �لمتو�شط �لح�شابي 
عن )3.40( يعني عدم مو�فقة �أفر�د �لعينة من �لفاح�شين �ل�شريبيين 
تنازليًا  مرتبة  �لنتائج  وكانت  �لخارجي  �لح�شابات  مر�جع  دور  على 

ح�شب درجة �لأهمية كالآتي:
)�لفاح�ض  ب��ه��ا  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لفح�ض  و�أ���ش��ال��ي��ب  ط���رق 

دور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز الثقة
بالبيانات المالية المقدمة لمصلحة الزكاة والدخل لـــــــــــــــــــــــــــتجنب التهرب الضريبي بالمملكة العربية السعودية
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للمقومات  ��شتنادها  وم��دى  و�ل��دخ��ل  �ل��زك��اة  بم�شلحة  �ل�شريبي( 
و�لخدمات  �لمالية  �لبيانات  �شحة  من  للتاأكد  �لمنا�شبة  و�ل�شو�بط 
�ل�شريبية �لمقدمة من مر�جع �لح�شابات �لخارجي لم�شلحة �لزكاة 
و�لدخل لتجنب �لتهرب �ل�شريبي. وح�شل �لمحور على �أعلى متو�شط 
ح�شابي وبلغ )4.21( وح�شوله على درجة )مو�فق تمامًا(، وتعتبر 
فيها  تر�وحت  �لعبار�ت  جميع  �أن  وُيالحظ  ن�شبيًا،  معقولة  مو�فقة 

درجة �لمو�فقة ما بين )مو�فق تمامًا( و )مو�فق(.
�لأنظمة و�لمعايير �لمهنية �لمعمول بها في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 
وب��درج��ة   )3.75( ح�شابي  متو�شط  على  �ل��در����ش��ة  م��ح��ور  وح�شل 
�أنَّ جميع عبار�ت  ن�شبيًا، ويالحظ  )مو�فق(، وتعتبر مو�فقة �شعيفة 

�لمحور تر�وحت فيها درجة �لمو�فقة ما بين )مو�فق( و )محايد(. 
م�شلحة  و�أنظمة  �لتنفيذية  ولئحته  �ل�شريبي  �لنظام  فاعلية  مدى 
�لزكاة و�لدخل تجاه دور مر�جع �لح�شابات �لخارجي لتجنب �لتهرب 
وبدرجة    )3.69( ح�شابي  متو�شط  على  �لمحور  وح�شل  �ل�شريبي. 
)مو�فق(، وتعتبر مو�فقة �شعيفة ن�شبيًا، وُيالحظ �أن جميع عبار�ت 

�لمحور تر�وحت درجة �لمو�فقة فيها ما بين )مو�فق( و )محايد(. 
�لزكاة  م�شلحة  �إل��ى  �ل�شريبية  �لخدمات  بتقديم  �لمهني  �ل��و�ق��ع 
على  �لمحور  وح�شل  �ل�شريبي.  للمكلف  وك��ي��اًل  ب�شفته  و�ل��دخ��ل 
مو�فقة  درجة  وتعتبر  )مو�فق(  وبدرجة   )3.48( ح�شابي  متو�شط 
�شعيفة   ن�شبيًا، ويالحظ �أن جميع عبار�ت �لمحور تر�وحت درجات 

�لمو�فقة فيها ما بين )مو�فق( و )محايد(. 
�لتاأهيل �لعلمي و�لمهني لمر�جع �لح�شابات �لخارجي و��شتقامته من 

�شغوط  �أي  وجود  وعدم  و��شتقالله  و�ل�شلوكية،  �لأخالقية  �لناحية 
على  �لمحور  وح�شل  �ل�شريبيين(،  )�لمكلفين  �لعمالء  م��ن  عليه 
متو�شط ح�شابي )3.33( وبدرجة )محايد(، ويعتبر ذلك موؤ�شرً� مهمًا 
بع�ض  يبرر  ومما  وتحفظهم،  �ل��دور  على  �لعينة  �أف��ر�د  مو�فقة  بعدم 
بقو�عد  �لخارجيين  �لح�شابات  مر�جعي  تقيد  عدم  حول  �لت�شاوؤلت 
�ل�شريبية  �لخدمات  وبتقديم  عامًة،  �لمر�جعة  مهنة  و�آد�ب  �شلوك 
مهمًا  موؤ�شرً�  يعدُّ  مما  وكذلك  خا�شة،  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  �إلى 
بتعديل  مهمًا  وموؤ�شرً�  �لقانونيين،  للمحا�شبين  �ل�شعودية  للهيئة 
�لنظام �ل�شريبي ولئحته �لتنفيذية بعدم تمكين مر�جعي �لح�شابات 
�ل�شريبية  �لخدمات  وتقديم  �لمر�جعة  بمهنة  بالقيام  �لخارجيين 
ما  �لختيار  ي�شتدعي  ومما  و�ح��د،  وق��ت  في  �ل�شريبيين  للمكلفين 
لمر�جع  �لخدمتين  �إحدى  بتوكيل  �ل�شريبي  �لمكلف  و�إلز�م  بينهما، 
ح�شابات �آخر يقوم بالمهمة، وذلك لوجوب ��شتقالل مهنة �لمر�جعة 
عن تقديم �لخدمات �ل�شريبية لتجنب �لتهرب �ل�شريبي، وذلك لعدم 

محاباة مر�جع �لح�شابات �لخارجي للمكلفين �ل�شريبيين.
�إجابات  تاأثير في �ختالف  �أي  �ل�شخ�شية  للخ�شائ�ض  يكن  لم  ثانيًا: 
�لمقارنة  عند  �ن��ه  بدليل  �ل�شريبيين  �لفاح�شين  من  �لعينة  �أف���ر�د 
�لأكاديمي  �لتاأهيل  )م�شتوى  وه��ي  �لخ�شائ�ض  ه��ذه  من  ثالثة  بين 
لم  �ل��خ��ب��رة(  �شنو�ت  ع��دد  متو�شط   - �لمهني  �لتاأهيل  م�شتوى   -
و�حد  محور  با�شتثناء  �إح�شائية  دلل��ة  ذي  معنوي  ف��رق  �أي  يظهر 
�ختالف  �أن  �لقول  يمكن  مما  �لخبرة،  �شنو�ت  عدد  بمتو�شط  متعلق 
�لخ�شائ�ض �ل�شخ�شية لي�ض لها تاأثير ملحوظ في �ختالف �لآر�ء بين 

�أفر�د �لعينة من �لفاح�شين �ل�شريبيين.

 الخصائص الشخصية لم يكن لها   أي تأثير في اختالف إجابات 
أفراد العينة من الفاحصين الضريبيين.

التي  العوامل  أهم  على  التعرف  إلى  تهدف  كانت  الدراسة   
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.

دور مراجع الحسابات الخارجي في تعزيز الثقة
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حجمها 6 بوصة
»إل جي« تكشف عن شاشة  هاتف مقوسة

ى  »جي فليك�ض«  ك�شفت �شركة »�إل جي«  �لعالمية  عن  �أحدث هاتف ذكي ب�شا�شة مقو�شة. و�أطلقت �ل�شركُة على هاتفها ُم�شمَّ
و�لذي يتميز باأنه �أول هاتف ذكي ب�شا�شة مقو�شة. �شا�شة �لهاتف �لفريدة من نوعها تمَّ ت�شنيعها من �لبال�شتيك ويبلغ حجمها  
6 بو�شة،  وهي مقو�شٌة للد�خل �شو�ء من  �لأعلى ومن �لأ�شفل، ول توجد بالهاتف �لذكي �أزر�ر جانبية فجميع �أزر�ر �لهاتف 

موجودة على �لجزء �لخلفي من �لجهاز.
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توفر دعمًا ألكثر من 50 لعبة
تقنية لبث األلعاب على شاشة التلفاز

�بتكرت  �شركُة »نفيديا« �لأميركية تقنية لبث �لألعاب من جهاز �لكمبيوتر �إلى �شا�شة �لتلفاز للعب عبر �ل�شا�شة �لكبيرة با�شتخد�م جهاز »نفيديا 
�شيلد« �لمحمول لالألعاب.  �أطلقت �شركة‘ نفيديا على �لتقنية �لجديدة ��شم »Gamestream«. ولال�شتفادة من تقنية  

  GTX 780 Ti يجب �أن يتو�فر لدى �لم�شتخدم جهاز حا�شب مزود ببطاقة �لر�شوميات �لجديدة �لتي �أعلنت عنها �شركة »Gamestream« 
�إ�شافة �إلى جهاز �لألعاب »�شيلد«  مع وجود �شبكة �ت�شال ل�شلكي )و�ي فاي(، وتوفر �شبكة �لت�شال �لال�شلكي نقاًل للمعلومات من �لحا�شب 
�إلى جهاز »�شيلد«  �لذي يت�شل‘ ب�شا�شة �لمنزل عبر منفذ »HDMI« وُيمكن �لتحكم باللعبة بو��شطة مقب�ض »Nyko PlayPad Pro«  �لذي 

تتم مز�وجته مع »�شيلد«  و�لتحكم بو��شطته عبر تقنية »بلوتوث«.
 Assassin‘s Creed IV:« شتوفر دعمًا لأكثر من 50 لعبة عند �إطالقها �لُمزمع في 28 من �أكتوبر �لجاري منها� »Gamestream«   تقنية

»Batman: Arkham Origins«و »Black Flag

 لخدمة رواد األعمال

إنتاج أول قرص مزود بالهيليوم  
 �أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ُة وي�����ش��ت��رن دي��ج��ت��ال ع���ن �إن��ت��اج��ه��ا ل��ق��ر���ض ���ش��ل��ب ب�����ش��ع��ة 6 
تير�بايت Ultrastar He6  مزود بغاز �لهيليوم وي�شل مقا�شه �إلى 3.5 �أن�ض . 
وي�شاعد غاز �لهليوم  على زيادة �ل�شعة،  كما �أنه يزيد من �شرعة �لقر�ض �ل�شلب 
�إنتاجه  تمَّ  �لقر�ض  للطاقة.  ��شتهالكًا  و�أقل  �لدقيقة  �ل��دور�ن في  عدد  ناحية  من 

لخدمة رو�د �لأعمال ولي�ض للم�شتهلك �لعادي.
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جوجل  يحدث
»جوجل مابس«

�أطلقت �شركُة جوجل تحديًثا لتطبيق جوجل ماب�ض Google Maps بعدة مز�يا، منها �لبحث عن �لفنادق و�لتجاهات وو�شائل �لنقل. 
�إلى قائمة  �لنقل، بالإ�شافة  �إلى خريطة و�شائل  �إ�ض( من  �لو�شول ب�شرعة  �أو  �آي  �لتي تعمل بنظام )  و�شيتمكن م�شتخدمو �لأجهزة 
بمو�عيد �لرحالت �لمغادرة و�لقادمة. ويبلغ حجم �لتطبيق 10.7 ميجابايت، ولال�شتفادة من خدمات �لنظام �لجديد يحتاج لتوفر �إ�شد�ر 

6.0 وما فوق من نظام  �آي �أو �إ�ض.

بقياس 8 بوصة
 نوكيا  تنتج  ثاني حاسوب لوحي 

تخطط  �شركُة ) نوكيا(  لإطالق ثاني حا�شوب لوحي من �إنتاجها بقيا�ض 8 بو�شة ونظام ت�شغيل) ويندوز  8.1 �أر تي ( و�لذي تنتجه 
�شركة  مايكرو�شوفت. �لحا�شوب �للوحي �لمتوقع  �إنتاجه يحمل ��شم  نوكيا �إيلوجيني�شت  Nokia Illusionist ، ومن �لمتوقع �أن 
يتمَّ طرحه بالأ�شو�ق مع بد�ية عام 2014 �لمقبل. و�شي�شل  قيا�ض �شا�شة نوكيا �إيلوجيني�شت �إلى 8 بو�شة ومعالج من �إنتاج �شركة  
كو�لكوم  Qualcomm �لأمريكية.�أّما �شكل  نوكيا �إيلوجيني�شت فهو م�شابٌه لأول حا�شوب لوحي �أنتجته  نوكيا،  وهو �لحا�شوب 

�للوحي  لوميا 2520  و�لذي كان قيا�شه ي�شل �إلى 10.1 بو�شة.

كل جديد
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النظام ما زال يخضع لالختبار
فيس بوك يطوّر نظامًا لتتبع 

)فأرة( مستخدميه  

  يعكف موقع »في�ض بوك« حاليًا  على تطوير نظام لتحليل �شلوك �لم�شتخدمين على �شبكته  �لجتماعية بهدف 
زيادة دقة �لبيانات �لتي يجمعها عن م�شتخدميه. نظام »في�ض بوك« �لجديد لجمع �لبيانات لي�ض �لأول من نوعه 
�لمو�قع   تلك  �أ�شهر  ومن  م�شتخدميها،  ن�شاطات  كل  لتحلل  مماثلة  �أنظمة  تطور  �لتي  �لمو�قع  من  �لعديد  فهناك 
Shutterstock �لذي يعتمد نظامًا يحلل تفاعل �لزو�ر قبل و�أثناء وبعد كل عملية �شر�ء لإحدى �ل�شور �لمعرو�شة  

من خالله.
و�لنظام �لجديد �لذي يطوره »في�ض بوك« يجمع بطريقة دقيقة بيانات عن تفاعل �لم�شتخدمين مع �لمحتوى �لذي 
�لتي يقوم بها كل م�شتخدم خالل ت�شفحه  �لفاأرة  بيانات عن حركة موؤ�شر  �أن يجمع  �لموقع، وي�شتطيع  ين�شره 
للموقع مّما ي�شاعد على تحديد ما يتفاعل معه على موقع �لتو��شل �لجتماعي بدقة. و�لنظام يعدُّ �إ�شافة للطريقة 

�لتي يتبعها »في�ض بوك« لجمع �لبيانات �ل�شلوكية عن م�شتخدميه.
ونظام )في�ض بوك( �لجديد يجمع  بين نوعين من �لبيانات عن �لم�شتخدمين، �لأول بيانات ديموغر�فية، و�لآخر 
بيانات �شلوكية. و�لنتائج �لم�شتخل�شة من �لنظام �لجديد �شت�شتخدم على م�شتويات عدة، منها ما �شي�شتخدم على 
م�شتوى تح�شين ��شتهد�ف �لمعلنين للم�شتخدمين بالإعالنات على �ل�شبكة �لجتماعية.و�لنظام يخ�شع لالختبار 

خالل �ل�شهور �لمقبلة.
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سعره 22 جنيهًا إسترلينيًا
منبه برائحة القهوة

على  ت�شاعدنا  و�لتي  لدينا  �لمف�شلة  و�لرو�ئح  �لأنغام  على  �ل�شتيقاظ  بالإمكان  �أ�شبح 
��شتعادة ن�شاطنا بحيوية وخالل لحظات معدودة، فمن خالل �إ�شافة �إك�ش�شو�ر �أطلق عليه 
��شم »�شينتي« وذلك �لم�شطلح يعني )باعث �لر�ئحة(. وهذ� �لك�ش�شو�ر ي�شتطيع �أن ين�شر 
رو�ئح مختلفة في �لأجو�ء مع �شدور  �أي تنبيه من  هاتفنا �لذكي �أو �أي ر�شالة نتلقاها من 
�شفحة  �لفي�شبوك كما يمكن �إ�شافة خا�شية  »�لر�ئحة« �إلى �لألعاب �لتي نمار�شها من 
وقت لآخر. وهذه �لأد�ة �لإلكترونية هي �أول �أد�ة تنبه �لم�شتخدمين بو��شطة �لرو�ئح.
و�ل�شركة �ليابانية  �لتي �بتكرت تلك �لخا�شية تخطط من �أجل �لتو�شع في نطاقات عمل 
�لجهاز لتتنا�شب وتتو�ءم مع ) تويتر ( و)و�ت�ض �آب(  و )لين(،  و�لمكالمات �لهاتفية 
و�لبريد �لإلكتروني وغيرها من و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. ويمكن �إ�شافة  �لإك�ش�شو�ر 
�ل�شغير �إلى نظامي �آي فون و�أندرويد. وتتو�فر للم�شتخدمين رو�ئح �لورود و�لزهور 
�لرو�ئح.  من  �لكثير  وغيرها  وبالقهوة  و�لكاري  �لفر�ولة  رو�ئح  �ليا�شمين وحتى  مثل 
�شعر  يبلغ  بينما  �إ�شترليني  �ليابان 22 جنيهًا  للبيع في  �لذي طرح  �لجهاز  �شعر  ويبلغ 

عبوة �لر�ئحة 3 جنيهات �إ�شترليني  ويمكن ��شتخد�مها 100 مرة. 
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في خطوات سهلة 
 تثبيت )واتس آب( على حواسيب )ويندوز( و)ماك(  

�لعاجلة  �لأخبار   لتد�ول  �لمجموعات  �ل�شور  و�إن�شاء  �أو  �لر�شائل  لتبادل  للتو��شل �شو�ء   �أ�شبح ي�شتخدم على نطاق و��شع  �آب«   تطبيق »و�ت�ض 
و�لمهمة، بالإ�شافة �إلى �أنه �أ�شبح بالإمكان �إر�شال ر�شائل �شوتية من خالله فيما بين �لم�شتخدمين.لكن هذ� �لتطبيق �لذي ي�شتفيد منه �لماليين حول 
�لعالم ل يمكن �ل�شتفادة من مز�ياه �لمتنوعة على نظامي »ويندوز« �أو »ماك« في �ل�شابق لكن هذ� �لأمر �أ�شبح  متاحًا. فمن خالل �تباع عدة خطو�ت 
  »BlueStacks ب�شيطة يمكن �لح�شول عليه بكل  ي�شٍر و�شهولة.وتبد�أ �أولى خطو�ت �لتثبيت ب�شرورة ح�شول �لم�شتخدم على برنامج »بلو �شتاك�ض
وهو من �لبر�مج �لمجانية و�لمتوفرة بكل من  نظامي  »ويندوز« و»ماك«. وهذ�  �لبرنامج يقوم باإن�شاء بيئة �أندرويد ب�شكل �فتر��شي على �لحا�شوب.
وفور  تثبيت �لبرنامج وت�شغيله  تظهر و�جهة تثبيت �لتطبيقات وعندها نقوم بالبحث عن تطبيق »و�ت�ض �آب«  ثم نقوم بال�شغط على �أيقونة  تثبيت. 

وبعد �لنتهاء نقوم بال�شغط على �أيقونة »My Apps« لنجد »و�ت�ض �آب« بين �لتطبيقات. ثم  نقوم بال�شغط على �أيقونته و�إتمام عملية �لتفعيل.
يحتاُج �لم�شتخدم �إلى �إدخال رقم هاتفه مع �لأخذ في �لعتبار �أل يكون رقم �لهاتف ��شتخدم لتفعيل تطبيق »و�ت�ض �آب« على هاتف �آخر.  وفور و�شول 
ر�شالة �لتفعيل و�إدخال �لرمز تظهر و�جهة �لتطبيق ويمكن للم�شتخدم �لبدء باإن�شاء �لمحادثات بكل �شهولة. ومن خالل �ل�شغط على �أيقونة �لإعد�د�ت  
�لموجودة في �لز�وية �ليمنى في �أ�شفل �شا�شة برنامج »بلو �شتاك�ض« يمكن �لتحكم باإعد�د�ت �لبرنامج  مثل تغيير لغة لوحة �لمفاتيح  �أو لغة �لعر�ض  

وغيرها من �لإعد�د�ت �لتي نود تغييرها بما يخدم ��شتخد�ماتنا.
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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 income-
producing 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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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 

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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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.

Editorial

Digital Economy and 

Taxation





خادم الحرمين الشريفين 
ضمن قائمة الشخصيات األكثر  تأثيرًا في العالم.

المفلح.. إيراداتنا  خالل 10 أشهر تجاوزت 23.5 مليار ريال.

المصلحة تعقد االجتماع السنوي الثاني عشر لمديري 
اإلدارات والفروع.

المملكة تحتل المركز األول في مستوى

تفوقت على كل من بريطانيا واليابان وألمانيا

الضرائب والقوانين التنظيمية بمجموعة العشرين
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