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العدد التاسع والثالثون  - ربيع اآلخر 1435هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

Automatic Exchange
of Information

المفلح يرأس وفد المملكة في 
اجتماع أجهزة الزكاة بدول الخليج

الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين من الجامعة اإلسالمية العالمية

وزير المالية يفتتح المنتدى الرابع للبنك اإلسالمي للتنمية

بزيادة %6 عن العام الماضي
25 مليار ريال إيرادات المصلحة لعام 2013





أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

منحت الجامعة الإ�شالمية العالمية في اإ�شالم اآباد �شهادة الدكتوراه 
الفخرية  في ال�شيا�شة والعالقات الدولية لخادم الحرمين ال�شريفين 
في  الريادي  لدوره  تقديرًا  �شعود   اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك 
ن�شر وتحقيق الأمن وال�شتقرار على الم�شتوى الدولي والإقليمي وعلى 

م�شتوى الأمة الإ�شالمية .

 ت�شلم ال�شهادة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شالمية 
اآباد  اإ�شالم  في  العالمية  الإ�شالمية  للجامعة  الأعلى  الرئي�س  نائب 
ممنون  الرئي�س  فخامة  من  الخيل  اأبا  عبداهلل  بن  �شليمان  الدكتور 
الأع��ل��ى  وال��رئ��ي�����س  الإ���ش��الم��ي��ة  باك�شتان  جمهورية  رئي�س  ح�شين 
التخرج  حفل  خالل  اآب��اد   اإ�شالم  في  العالمية  الإ�شالمية  للجامعة 

تقديراً  لدوره الريادي في  نشر األمن
الجامعة اإلسالمية العالمية تمنح خادم 

الحرمين الشريفين شهادة الدكتوراه 
الفخرية  في السياسة والعالقات الدولية 

وا�س

وا�س
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التا�شع للجامعة الإ�شالمية العالمية الذي تمَّ عقده في اإ�شالم اآباد 
الم�شوؤولين  وكبار  ال��وزراء  كبير من معالي  موؤخرًا في ح�شور عدد 
لدى  ال�شريفين  الحرمين  خادم  و�شفير  الباك�شتانية  الحكومة  في 

باك�شتان عبدالعزيز بن اإبراهيم الغدير .
ح�شين  ممنون  الباك�شتاني  الرئي�س  فخامة  اأ�شاد  المنا�شبة  وبهذه 
على  ال�شريفين  الحرمين  خ���ادم  يبذله  ال���ذي  ال��ري��ادي  ب��ال��دور 
الم�شتوى الدولي والإقليمي وعلى م�شتوى الأمة الإ�شالمية، لتحقيق 
الأمن وال�شتقرار. م�شيفًا اأنَّ �شخ�شية خادم الحرمين ال�شريفين 
التي  ال�شيا�شية  الحنكة  بف�شل  العالمي  والوئام  لل�شالم  رمزًا  تعدُّ 
يتمتع بها اأيده اهلل في التعامل مع الق�شايا الإقليمية وق�شايا الأمة 

الإ�شالمية.
بمنح  واع��ت��زازه   فخره  عن  الباك�شتاني  الرئي�س  فخامة  واأع���رب 
بن  عبداهلل  الملك  ال�شريفين  الحرمين  لخادم  الفخرية  ال�شهادة 
عبدالعزيز اآل �شعود، موؤكدًا  على اأنَّ ال�شعب الباك�شتاني يكن كامل  
باك�شتان  وتولي   ، ال�شريفين  الحرمين  لخادم  والح��ت��رام  الحب 

كل  وتحر�س  المملكة  مع  لعالقاتها  بالغًا  اهتمامًا  و�شعبًا  حكومًة 
اآفاق جديدة  اإلى  لنقلها  العالقات  وتطوير هذه  تعزيز  الحر�س على 

من التعاون الوثيق في مختلف المجالت.
رَف    ومن جهة اأخرى قال معالي الدكتور �شليمان اأبا الخيل: اإنه  ت�شَّ
بالح�شور لحفل تخريج الدفعة التا�شعة من طالب الجامعة الإ�شالمية 
العالمية في اإ�شالم اآباد، وزاده �شرفًا وافتخارًا وعزًا اأن قام  با�شتالم 
�شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحتها الجامعة الإ�شالمية العالمية 
بن  ع��ب��داهلل  الملك  ال�شريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  اآب���اد  اإ���ش��الم  ف��ي 
�شك  ل   اأنها  منوهًا  الدولية.  والعالقات  ال�شيا�شة  في  عبدالعزيز 
العديد  على  قد ح�شل  ال�شريفين  الحرمين  وخادم  م�شتحقة  �شهادة 
كبير  اأثر  لها  كان  التي  والجوائز  والأو�شمة  العالمية  ال�شهادات  من 
منحه  على  وبموافقته  بح�شوله  نت�شرف  واليوم   ، بالدنا  م�شيرة  في 
والدقيق  والح�شا�س  المهم  المجال  هذا  في  الفخرية  ال�شهادة  هذه 
العالمية  الإ�شالمية  الجامعة  عبر  ال�شقيقة  باك�شتان  جمهورية  في 
وبح�شور فخامة رئي�س جمهورية باك�شتان الإ�شالمية الرئي�س الأعلى 

للجامعة الإ�شالمية العالمية ممنون ح�شين.
واأ�شاف اأبا الخيل اأنَّ لهذا الحدث اأثرًا كبيرًا على نفو�شنا جميعًا وهو 
ن�شهد  لأننا  والغبطة،  وال�شرور  والفرحة  والبتهاج  لالعتزاز  م�شدٌر 
على ما يقوم به خادم الحرمين ال�شريفين من اأعمال جليلة وعظيمة 
عزيزة  �شامخة  تقف  المملكة  جعل  مما  المجالت  جميع  في  وكبيرة 
خدمة  من  عليه  يقوم  ما  مع  اأجمع  العالم  دول  بين  الجانب  ُمهابة 
جوانب  من  تغذيه  ما  واأي�شًا  اأجمع،  والعالم  والم�شلمين  لالإ�شالم 
الو�شطية والعتدال ون�شر مبادئ ال�شالم وال�شماح والي�شر مما جعلها 
اأمن  من  به  تنعم  ما  اإل��ى  اإ�شافة  وخير،  ف�شل  لكل  ومهوًى  مق�شدًا 
واأمان وطماأنينة ب�شفتها قبلة الم�شلمين وبالد الحرمين ال�شريفين. 

خادم  عمر  يطيَل  اأن  تعالى  اهلل  حديثه  نهاية  في  الخيل   اأب��ا  و�شاأل 
يجعله  واأن  والعافية،  ال�شحة  ثوب  يلب�شه  واأن  ال�شريفين،  الحرمين 
موفّقًا م�شددًا مباركًا في كل ما يحقق م�شالح البالد والعباد ويخدم 

ق�شايا الأمة الإ�شالمية والعالم اأجمع.

وا�س



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لإن�شاء  الأربعين  بالذكرى  لالحتفال  التمهيدية  الم�شاورات  �شمن 
البنك  محافظ  المالية   وزير  معالي  افتتح  للتنمية  الإ�شالمي  البنك 
العزيز  عبد  بن  اإبراهيم  الدكتور  ال�شعودية  العربية  المملكة  عن 
الإ�شالمي  للبنك  الرابع   الم�شتوى  رفيع  الإقليمي  المنتدى  الع�شاف 
للدول  البنك  مجموعة  تنظمه  والذي  جدة  في  البنك  بمقر  للتنمية  
العربية الأع�شاء بهدف مراجعة م�شيرة الأداء لمجموعة البنك خالل 
لل�شنوات  للمجموعة  اإ�شتراتيجية  وو�شع  الما�شية،  عامًا   الأربعين 

الع�شر القادمة .
كلمته  في  الع�شاف  اإبراهيم  الدكتور  معالي  عبر  المنا�شبة  وبهذه 
واإدارة  التنفيذيين  ال��م��دي��ري��ن  لمجل�س  ���ش��ك��ره  ع��ن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
تحققت  التي  الكبيرة  النجاحات  على  البنك  مجموعة  ومن�شوبي 
البنك  مجموعة  و�شعت  والتي  الما�شية  �شنة  الأربعين  م�شيرة  في 

والجتماعية  القت�شادية  التنمية  خريطة  على  مرموقة  مكانة  في 
بتطور  الأع�شاء  وال��دول  المملكة  فخر  موؤكدًا   ، العالم  م�شتوى  على 
اإلى  وتحوله  اآلياته  ومرونة  ن�شاطاته  وتفرع  اأعماله  وحجم  البنك 
التنمية. م��ج��الت  مختلف  ف��ي  تعمل  التي  الموؤ�ش�شات  م��ن   كوكبة 
الفاعلة  للم�شاهمة  ال����وزراء  المعالي  اأ���ش��ح��اب  الع�شاف  ودع���ا  
البنك  لمجموعة  اإ�شتراتيجية  اإع��داد  اأج��ل  من  وخبراتهم  باآرائهم 
الدول  تطلعات  وتواكب  بالمرونة،   تت�شم  المقبلة  الع�شر  لل�شنوات 
اآخذين  والجتماعي،  القت�شادي  والتطور  التنمية  في  الأع�شاء 
التركيز  مع  والدولية  الإقليمية  القت�شادية  التغيرات  العتبار  في 
التقنيات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  تنميتها  و�شبل  الب�شرية  ال��م��وارد  على 
المجموعة  موؤ�ش�شات  بين  والتكامَل  التفاعَل  اأنَّ  م�شيفًا  الحديثة. 
الخارجي. محيطها  مع  تعاملها  في  قوتها  اأ�شباب  من  هو   داخليًا 

لمراجعة مسيرة البنك خالل األربعين عامًا الماضية
  وزير المالية يفتتح المنتدى اإلقليمي 

الرابع  للبنك اإلسالمي للتنمية

وا�س

وا�س
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وا�س
ومن جانبه اأكد معالي رئي�س مجموعة البنك الإ�شالمي للتنمية الدكتور 
اأبرز التحديات القت�شادية التي  اأنَّ   ، اأحمد محمد علي ، في كلمته 
تواجه الأمة تتمثل في تحقيق النهو�س بمعدل نمو اقت�شادي منا�شب، 
واإيجاد فر�س عمل لماليين ال�شباب والفتيات الذين ي�شكلون غالبية 
ال�شكان، والحتراز من ا�شتمرار الأداء ال�شعيف لالقت�شاد العالمي، 
كما نبه معاليه لم�شتويات الثقة اله�شة في الأ�شواق الدولية التي تفتقر 
يكون  اأن  في  البنك  حر�س  على  معاليه  م�شددًا  المتوازن.  للتعافي 
ال�شريك الأكثر م�شداقية في مجال التنمية، واأن يظل متميزًا بخبراته 
وملتزمًا بالتحديث المطرد والأداء المتميز، واأن يكون القدوة الح�شنة 
في انتهاج نموذج اأعمال قائم على رعاية القيم وتبادل المعارف، كما 
ل��الأدوات  ال�شوق  لطلب  ملبيًا  والجتهاد  البتكار  م�شتوى  على  يظل 
التنموية الإ�شالمية، ول�شيما بعد الأزمات المالية والقت�شادية التي 
معاليه  وقال  الإ�شالمية.  لل�شيرفة  انتباهه  وجذبت  العالم  �شهدها 
ال��وزراء  المعالي  اأ�شحاب  من  والإر���ش��اد  الن�شح  يطلب  البنك  اإنَّ   :
فاته  وما   ، ينجح  لم  وما  تحقيقه  في  البنك  نجح  لما  روؤيتهم  حول 
المقبلة. المرحلة  اأن يحر�س على تحقيقه في  ينبغي  وما  اإنجاز   من 
كما خاطب المنتدى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإ�شالمي 
منظومة  �شمن  البنك  دور  اأهمية  اأك���د  ال���ذي  م��دن��ي،  اأم��ي��ن  اإي���اد 
لتكامل  داع��ي��ًا  الم�شترك،  الإ�شالمي  للعمل  الداعمة  الموؤ�ش�شات 
للدول  البينية  بالتجارة  واله��ت��م��ام  المنظمة،  دول  اق��ت�����ش��ادات 

اآ�شيا  منطقة  في  المنظمة  عمل  خطة  ودعم  المنظمة،  في  الأع�شاء 
الأع�شاء  للدول  الموؤ�ش�شية  ال��ق��درات  بتنمية  والهتمام  الو�شطى، 
عمل  ت�شتوعب  التي  الم�شاريع  في  الريادة  روح  وتعزيز  بالمنظمة، 
ل�شندوق  الدعم  وتقديم  الأ�شغر،  بالتمويل  والهتمام  ال�شباب، 
وتنمية  الكبيرة،  بر�شالته  للقيام  للتنمية  الإ���ش��الم��ي  الت�شامن 
الأع�شاء. ال��دول  مجتمعات  بين  والجتماعية  الثقافية   العالقات 
الحوار  جل�شة  الع�شاف  اإبراهيم  الدكتور  معالي  راأ�س  الفتتاح  عقب 
العربية،  ال��دول  وممثلو  ال��وزراء  المعالي  اأ�شحاب  فيها  �شارك  التي 
لمجموعة  المهمة  التو�شيات  من  العديد  عن  الحوار  تمخ�س  حيث 
بالدول  والموؤ�ش�شية  الب�شرية  القدرات  بناء  تعزيز  بينها  من  البنك 
الأع�شاء ، واأهمية تكثيف برامج توظيف ال�شباب ون�شر �شبكات الأمان 
وو�شع  والمتو�شطة،  ال�شغيرة  الموؤ�ش�شات  دور  وتعزيز   ، الجتماعي 
والبحث  البتكار  وت�شجيع   ، الإ�شالمية  المالية  لتطوير  خا�س  اإطار 
الدول  بين  القت�شادي  الندماج  ببرامج  الهتمام  وتكثيف  العلمي، 
اآلية  واإن�شاء  المراأة  ق�شايا  ودعم  بينها،  الخبرات  وتبادل  الأع�شاء 
الأع�شاء. الدول  لم�شلحة  للمعلومات  مركز  واإن�شاء  لذلك،   منا�شبة 
يذكر اأنَّ حجَم تمويالت البنك تجاوزت مائة مليار دولر منذ اإن�شائه، 
ووافقت مجموعة البنك  على تمويل الدول العربية بقيمة بلغت   38 
  2865 خ��الل   من  الما�شي  العام  بنهاية  دولر  مليون  و600   مليارًا 

عملية �شملت مجالت التنمية القت�شادية والجتماعية .



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

محمد  بن  اإبراهيم  الأ�شتاذ  والدخل  الزكاة  م�شلحة  عام  مديُر  راأ���س 
ال�شريبي  للمنتدى  الرابع  الموؤتمر  في  الم�شارك  المملكة  وفد  المفلح 
لل�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا الذي انعقد في تون�س في الفترة من 16 
اإلى 18 محرم الما�شي ورافق �شعادته الأ�شتاذ نا�شر بن عبد اهلل الذيبان. 
وناق�س الموؤتمر الذي عقد بالتعاون بين الحكومة التون�شية والمركز 
الدولي لل�شرائب وال�شتثمار ITIC مو�شوعات مهمة كالتقرير المقدم 
الأرب��اح  وتحويل  ال�شريبية  الأوعية  تاآكل  حول  الع�شرين  لمجموعة 
وما  الأمريكي  )فاتكا(  وقانون  الطبيعية  الموارد  على  وال�شرائب 
النامية. كما تطرق  الدول  به من �شعوبات خا�شة في  التقيد  يواجه 
الموؤتمر لم�شائل �شريبية توؤثر على قطاع الخدمات وال�شرائب على 

المعامالت المالية الإ�شالمية عبر الحدود. وا�شتعر�س الموؤتمر نظام 
على  وال�شريبة  المملكة  في  الهيدروكربونية  المواد  على  ال�شريبة 
وعاء  احت�شاب  كيفية  اإلى  بالإ�شافة  الطبيعي،  الغاز  في  ال�شتثمار 

الزكاة في المملكة، ومو�شوعات �شريبية وزكوية اأخرى.
اللجان  اإليه  الموؤتمر بال�شتفادة مما تتو�شل  الم�شاركون في  واأو�شى 
التي  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  في  المتخ�ش�شة  الفنية 
بحث  في  وال�شتمرار  ال�شريبية،  الأوعية  تاآكل  خطة  تنفيذ  تتولى 

المو�شوعات الأخرى كقانون )فاتكا( الأمريكي و�شبل التعاون معه.
الريا�س  في  �شيعقد  للمنتدى  الخام�س  الموؤتمَر  اأنَّ  بالذكر  وجدير 
.ITIC محرم المقبل بالتعاون مع المركز الدولي لل�شرائب وال�شتثمار

المفلح رأس  الوفد  والرياض تستضيفه في محرم المقبل

المصلحُة تشارك في المؤتمر الرابع للمنتدى 
الضريبي للشرق األوسط وشمال إفريقيا

 �شعادته الأ�شتاذ نا�شر بن عبد اهلل الذيبان
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�شاركت م�شلحُة الزكاة والدخل برئا�شة مديرها  العام  الأ�شتاذ 
اإبراهيم بن محمد المفلح في الموؤتمر العا�شر ل�شلطات ال�شرائب 
من   26 اإل��ى   22 من  الفترة  في  بال�شنغال  الإ�شالمية  ال��دول  في 
محرم الفائت ، ومثل الم�شلحة كٌل من الأ�شتاذ نا�شر بن عبد اهلل 
بن  �شعود  والأ�شتاذ  الح�شن  اإبراهيم  بن  والأ�شتاذ محمد  الذيبان 

عبد العزيز الملحم .  
بجميع  )الإعفاءات  ال�شريبية  النفقات  مو�شوع  الموؤتمر  وناق�س 
اأ�شكالها(، ومو�شوع الإدارة بالنتائج واأهمية تطبيق معايير الأداء 

في م�شالح ال�شرائب.

ال�شريبية  للنفقات  �شنوي  تقييم  اإجراء  باأهمية  الموؤتمر  واأو�شى 
وجدواها وو�شع نظام ثابت لهذا الغر�س. كما اأو�شى ب�شرورة دمج 
الأنظمة ال�شريبية المختلفة وق�شر اإجازة النفقات ال�شريبية على 

النظام المالي وال�شعي للم�شاعدة الدولية في هذا المجال.
ال�شرائب  م�شالح  تطبيق  على  بالتاأكيد  الموؤتمر  اأو���ش��ى  كما 
لمعايير الأداء وتقييم النتائج وتبادل الخبرات بين الدول في هذا 
المجال، و�شرورة ن�شر نتائج اإدارة الأداء في الأجهزة العامة. وقد 
قدمت الم�شلحة عر�شًا عن معايير الأداء التي اأعدتها وبداأت في 

تطبيقها.

قدمت عرضًا عن معايير األداء التي أعدتها وبدأت في تطبيقها 

الزكاة  تشارك في المؤتمر العاشر لسلطات 
الضرائب في الدول اإلسالمية بالسنغال



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

تحت عنوان ) ال�شرائب والعالقات فيما بين الحكومات( عقد  في المغرب المنتدى 
الخام�س للحوار ال�شريبي الدولي في الفترة من 30 محرم حتى2 �شفر من هذ العام،  
الرقابة  اإدارة  عام  مدير  راأ�شه  بوفد  المنتدى  والدخل  الزكاة  م�شلحة  �شاركت  وقد 
والمراجعة الأ�شتاذ محمد بن اإبراهيم الح�شن، وم�شاركة الأ�شتاذ �شعود بن عبد العزيز 

الملحم والأ�شتاذ من�شور بن محمد المحيا والأ�شتاذ فهد بن عبد اهلل الهزاني .
وناق�س الم�شاركون الذين مثلوا اأكثر من 100 دولة ومنظمة عددًا من الم�شائل ال�شريبية 
ال�شالحيات  وتقا�شم  والمحلية،  المركزية  الحكومات  بين  التداخل  عن  الناتجة 
القت�شاد  اأداء  وعلى  ال�شريبي  النظام  وكفاءة  هيكل  م�شتوى  على  واأثرها  ال�شريبية 

الكلي.
وا�شتعر�س الم�شاركون اأو�شاع الدول في هذا ال�شاأن، ففي حين اأنَّ هناك دوًل تمار�س 
المركزية عند ت�شريع ال�شرائب والر�شوم وتح�شيل الإيرادات، فاإنَّ هناك دول اأخرى 
ا�شتخدام  اإ�شاءة  من  المخاوف  الم�شاركون  وناق�س  الخ�شو�س.  هذا  في  مركزية  ل 
ال�شالحيات الت�شريعية في بع�س الدول النامية التي قد تخلق بيئة ا�شتثمارية طاردة 
لالأعمال. كما بحث الم�شاركون الفوائد الكامنة في توزيع ال�شالحيات الت�شريعية في 

مجال ال�شرائب على العقارات على التنمية العقارية ب�شكل عام.

في حضور أكثر من 100 دولة ومنظمة

المنتدى الخامس للحوار الضريبي الدولي 
يناقش الضرائب والعالقات بين الحكومات

الأ�شتاذ محمد بن اإبراهيم الح�شن
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للمنتدى  ال�شاد�س  الجتماع  في  والدخل  الزكاة  م�شلحُة  �شاركت 
الذي  ال�شريبية  لالأغرا�س  المعلومات  وتبادل  لل�شفافية  العالمي 
عقد في جاكرتا خالل الفترة من 21 اإلى 22 من نوفمبر 2013م. 
الم�شلحة  ع��ام  مدير  نائب  المنتدى  في  الم�شلحة  وف��د  وراأ����س 
للبرامج وال�شيا�شات الأ�شتاذ فهد بن عبدالعزيز الخرا�شي، ومثل 
بن  اأ�شامة  و  الهزاني  عبداهلل  بن  فهد  الأ�شتاذ  من  كلٌّ  الم�شلحة 

عبد اهلل الزهيميل .
ال�شريبية في 81 دولة  ال�شلطات  المنتدى ممثلون عن  وقد ح�شر 
النظير  المنتدى مراجعة  واإقليمية. وا�شتكمل  و10 منظمات دولية 
لخم�شين دولة في المرحلتين )1( و )2(. كما تقرر اإجراء مرحلة 

ثالثة من المراجعة لجميع الأع�شاء في المنتدى الذين بلغ عددهم 
من  ابتداًء  الأع�شاء  غير  ال�شلة  ذات  للدول  وكذلك  دول��ة،   122
المالك  تحديد  اأهمية  اأي�شًا  الم�شاركون  وناق�س  2016م.  ع��ام 
المنتفع النهائي من الكيانات القانونية لأغرا�س ال�شفافية والعمل 
اإن�شاء معيار دولي يعّرف المالك المنتفع الولي ب�شكل وا�شح  على 
و�شريح. وا�شتعر�س الم�شاركون في المنتدى نتائج الم�شاعدة الفنية 
التي قدمت لبع�س الدول الأع�شاء في المنتدى )غانا، كينيا( من 
قبل منظمة التعاون القت�شادي والتنمية، ومن قبل �شندوق النقد 
الدولي. كذلك ناق�س المنتدى عددًا اآخر من المو�شوعات وانتهى 

اإلى ا�شتعرا�س ميزانية الأعوام 2012م  و2013م و2014م.

بمشاركة 81 دولة و10 منظمات دولية 

حضور فعال للمصلحة في االجتماع 
السادس للمنتدى العالمي للشفافية

الأ�شتاذ فهد بن عبدالعزيز الخرا�شي



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

عروض التجارة بلغت نحو 12.8 مليار ريال

25 مليار ريال  إيرادات الزكاة 
لعام 1435/1434هـ

ك�شفت م�شلحُة الزكاة والدخل اأنَّ اإيرادات الم�شلحة في العام المالي 
1435/1434ه��� )2013م( تجاوزت 25 مليار ريال بزيادة مقدارها 
اإيرادات العام الما�شي. وبلغت ح�شيلة الزكاة على عرو�س  6% عن 
التجارة نحو 12.8 مليار ريال ، وذكرت الم�شلحُة اأنَّ ح�شيلة الزكاة 
تدفع اإلى م�شتحقي الزكاة عن طريق وكالة ال�شمان الجتماعي بوزارة 
ال�شوؤون الجتماعية، في حين بلغت اإيرادات ال�شرائب على ال�شركات 
الأجنبية من غير �شرائب ال�شركات العاملة في قطاع البترول حوالي 

12.3 مليار ريال .
وبينت الم�شلحُة اأنها قامت خالل العام بتفعيل العديد من الخدمات 

واإ�شدار  المكلفين،  ت�شجيل  �شملت  الم�شلحة  بوابة  على  الإلكترونية 
الح�شابات  لمكلفي  ال��زك��وي��ة  الإق����رارات  وتقديم  المميز،  ال��رق��م 
والتقديري، واإ�شدار فواتير الم�شتحقات الزكوية و�شدادها عن طريق 

نظام �شداد.
ال�شريبي  الزدواج  تفادي  اتفاقيات  عدد  اأنَّ  الم�شلحة  واأو�شحت 
والتي اكتمل التفاو�س ب�شاأنها  و�شلت اإلى 51 اتفاقية، وقع منها 33 
التو�شع  وي�شاعد   ، اتفاقية   13 حول  حاليًا  التفاو�س  ويجري  اتفاقية 
في اإبرام مثل هذه التفاقيات على توفير المناخ المالئم لال�شتثمار 

الأجنبي في المملكة ولال�شتثمارات ال�شعودية في الخارج .  
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الأ�شتاذ  وال��دخ��ل  ال��زك��اة  م�شلحة  ع��ام  م��دي��ر  �شعادة  ق��ام 
اإبراهيم بن محمد المفلح بزيارة لمقر فرع الم�شلحة بجدة 
في  ك��ان  حيث  1435ه���  الول  21ربيع  الموافق  الأرب��ع��اء  ي��وم 
عبيد  بن  اأحمد  الأ�شتاذ/  الفرع  عام  مدير  �شعادة  ا�شتقباله 
الطائفي، وا�شتهل �شعادته الزيارة باجتماع مخت�شر مع �شعادة 
خالل  وان�شم  العمل،  �شير  ومناق�شة  لبحث  الفرع  عام  مدير 
مكة  بمنطقة  المالية  وزارة  فرع  عام  مدير  �شعادة  الجتماع 
الجديد  المرافق  المبنى  مو�شوع  اإلى  التطرق  وتمَّ  المكرمة، 

الوزارة  فروع  لمجمع  المجاورة  الأر�س  على  تنفيذه  والمزمع 
ون�شيب الفرع من المرافق التي يحتاج اإليها .

فرع  وم��ك��ات��ب  ادارات  على  بجولة  �شعادته  ق��ام  ذل��ك  بعد 
الإدارات  وموظفي  بمديري  خاللها  والتقى  بجدة  الم�شلحة 
لبع�س وجهات  ا�شتمع  �شيرالأعمال، كما  والأق�شام واطلع على 
على  اطلع  ،كما  العمل  تطوير  على  اأثنوا  الذين  المكلفين  نظر 
م�شروع اأعمال اإعادة تنظيم بع�س المكاتب التي يجري تنفيذها 

بالفرع .

المفلح
في زيارة لفرع المصلحة بجدة



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لبحث موضوعات متعلقة بالمنطقة

سمو أمير منطقة القصيم 
يستقبل مدير عام مصلحة الزكاة

بندر  بن  في�شل  الأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شموه  مكتب  في  الق�شيم  منطقة  اأمير  عبدالعزيز  بن 
�شعادة  1435/3/5ه������  ال��م��واف��ق  الثنين  ي��وم  ب��الإم��ارة 
اإبراهيم بن  مدير عام م�شلحة الزكاة والدخل الأ�شتاذ  

العديد من  المفلح، وجرى خالل ال�شتقبال بحث  محمد 
المو�شوعات المتعلقة بم�شلحة الزكاة والدخل بالمنطقة 
الق�شيم   في  الم�شلحة  ف��رع  مدير  ال�شتقبال  .وح�شر 

�شعادة الأ�شتاذ عبدالعزيز بن �شالح التركي .

انعقاد االختبار التحريري والمقابالت 
الشخصية لوظائف الزكاة والدخل

ب�������داأت م�����ش��ل��ح��ة ال����زك����اة وال����دخ����ل ي�����وم الأح�����د 
1435/4/2ه�  الختبار التحريري والمقابلة ال�شخ�شية  
الرابعة  للمرتبة  الوظيفية  الم�شابقة  لدخول  للمقبولين 

والخام�شة.   
البوابة  الوظائف عبر  الم�شلحة  عن  اإعالن  بعد  وذلك 

ل�شغل  حاجتها  عن  1434/8/7ه����  بتاريخ  اللكترونية  
بع�س الوظائف  في فروعها المنت�شرة بمناطق المملكة،  
بالريا�س  العامة  الإدارة  في  الختبارات  عقدت  وق��د 
وجدة  المنورة  المدينة  من  كل  في  الم�شلحة  وف��روع 

والدمام والطائف واأبها.
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بدعوة كريمة من الغرفة التجارية وال�شناعية بمنطقة الق�شيم قام 
�شعادة مدير عام م�شلحة الزكاة والدخل الأ�شتاذ اإبراهيم بن محمد 
المفلح بزيارة الغرفة التجارية يوم الثنين الموافق  1435/3/5 ه�، 
وكان في ا�شتقبال �شعادته اأمين عام الغرفة التجارية الأ�شتاذ عبداهلل 
بت�شليط  المفلح  وق��ام  المنطقة.  اأعمال  رج��ال  من  وع��دد  المهو�س 
والتطوير  للمكلفين  الم�شلحة  تقدمها  التي  الخدمات  على  ال�شوء 
للعام  الم�شلحة  اإي��رادات  نمو  وا�شتعرا�س  الم�شلحة،  تعي�شه  الذي 
المن�شرم والذى تجاوز )25( مليار منها حوالي 13 مليار زكاة تودع 
ويقوم   ، ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  في  مخ�ش�س  ح�شاب  في 
مليار   12 تجاوز  ومبلغ  للم�شتحقين.  ب�شرفها  الجتماعي  ال�شمان 
التطرق  اإلى  بالإ�شافة   . العامة  الخزينة  ح�شاب  في  تدخل  �شريبة 
للخدمات الإلكترونية التي بداأت الم�شلحة بتطبيقها عن طريق بوابة 
الم�شلحة ومنها الت�شجيل وتحديث ملفات المكلفين والح�شول على 
الذين  بالمكلفين  الخا�س  الإقرار رقم )5(  ، وتقديم  المميز  الرقم 
يحا�شبون باأ�شلوب التقدير .وتقديم الإقرار رقم )2( الخا�س بمكلفي 
على  بالرد  المفلح  وقام   . نظامية  ح�شابات  يم�شكون  الذين  الزكاة 

ا�شتف�شارات ومداخالت رجال الأعمال.

عقد لقاء مع رجال األعمال

المفلح في ضيافة 
غرفة التجارة بالقصيم



أخبار

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

أثناء زيارته للفرع
مدير المصلحة يكرم الموظفين 

المتميزين بفرع القصيم
عام  م��دي��ر  ق��ام  ق��رب  ع��ن  العمل  �شير  على  ل��الط��الع 
محمد  بن  اإبراهيم  الأ�شتاذ  والدخل  الزكاة  م�شلحة 
المفلح بزيارة تفقدية  لمقر فرع م�شلحة الزكاة والدخل 
في الق�شيم والتقى خالل اللقاء بموظفي الفرع وا�شتمع 
العمل لخدمة  اإجراءات  اآرائهم وحثهم على ت�شهيل  اإلى 
على  تقدير  �شهادات  ت��وزي��ع  اللقاء  و�شهد  المكلفين، 

الموظفين المتميزين بالفرع. 

العام  المدير  نائب  �شعادة  من  كل  الزيارة  في  �شارك 
لل�شوؤون التنفيذية الأ�شتاذ �شعد بن عبدالعزيز ال�شعيدان، 
و�شعادة الم�شت�شار ال�شريبي الم�شرف على اإدارة الرقابة 
و�شعادة  الح�شن،  اإبراهيم  محمد  الأ�شتاذ  والمراجعة 
مدير فرع الم�شلحة بالق�شيم الأ�شتاذ  عبدالعزيز بن 
مدير  الأ�شمري  الرحمن  عبد  والأ�شتاذ  التركي،  �شالح 

عام مكتب المدير العام للم�شلحة. 
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خدمة للمكلفين 

تدشين خدمة البريد الممتاز في فرع  األحساء 
د�شن فرُع م�شلحة الزكاة والدخل بمحافظة الأح�شاء خدمة 
تو�شيل �شهادات الزكاة للمكلفين عبر خدمة البريد الممتاز 
بالأح�شاء  الم�شلحة  ف��رع  مدير  �شعادة  بح�شور  )مريح( 
الأ�شتاذ  فوؤاد بن اإبراهيم الملحم حيث قام �شعادته  بت�شليم 

�شهادات الزكاة لمندوب البريد الممتاز. 

عدد  في  المكلفين  بخدمة  يقوم  الأح�شاء  ف��رع  اأنَّ   ُيذكر 
من  يمتد  نطاق  في  للمحافظة  التابعة  والمراكز  المدن  من 
محافظة بقيق �شماًل، اإلى منفذ البطحاء جنوبًا ، وي�شل  عدد 
مكلٍف.   29000 من  لأكثر  الفرع  يخدمهم  الذين  المكلفين 
والكثير من المكلفين الم�شتفيدين من الخدمات الإلكترونية 
التي تقدمها الم�شلحة من خالل بوابتها الإلكترونية يثمنون 
جهودها في تي�شير الإجراءات والتطوير المتوا�شل للخدمات 
والذي نتج عنه اإي�شال ال�شهادة اإلى مقر المكلف اأينما كان 

وفي جميع مدن وقرى مناطق المملكة.
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نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لتوفير بيئة عمل ناجحة 

مصلحة الزكاة
تستضيف المكاتب المحاسبية  

انطالقًا من حر�شها على التوا�شل مع مكلفيها ُعقد بفرع 
الموافق  الأح��د  ي��وم  بالريا�س  وال��دخ��ل  ال��زك��اة  م�شلحة 
11-3-1435ه� ور�شة عمل لمكاتب المحا�شبة والمراجعة 
وا�شت�شارات الزكاة وال�شريبة ل�شرح اآلية تقديم الإقرارات 

الإلكترونية لهم ولعمالئهم من المكلفين .
في بداية اللقاء رحب �شعادة نائب مدير عام فرع م�شلحة 
الزكاة بالريا�س الأ�شتاذ خالد بن عبيد الظاهري بممثلي 
المكاتب المحا�شبية و�شكرهم على تلبية الدعوة التي من 
يخ�س  فيما  الإلكترونية  البوابة  عمل  اآلية  �شرح  �شاأنها 
واإنجاز  ت�شهيل  بهدف  وعمالئهم  المحا�شبية  المكاتب 

العمل ب�شكٍل اأ�شرع.
م الأ�شتاذ علي بن عبداهلل الجنوبي من اإدارة النظام  وقدَّ
الآلي �شرحًا مف�شاًل عن كيفية الت�شجيل كمحا�شب قانوني 
اآل��ي��ًا م��ع المكلفين ، وع��ر���ض  الأ���س��ت��اذ خالد  والرت��ب��اط 
الزكوي  الإق��رار  نموذج  تعبئة  كيفية  ع�شيري  عائ�س  بن 

ح�شابات رقم )2 ( اآليًا.
مناطق  في  المحا�شبية  المكاتب  مع  اللقاءات  تلك  وتاأتي 
التوا�شل معهم لتوفير بيئة عمل ناجحة  اأجل  المملكة من 
اإنجاز  عملية  ولت�شهيل  والخا�س،  الحكومي  القطاع  بين 

المعامالت الإلكترونية بكل ي�شر.
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مكاتب المحاسبة والمراجعة
فـي ضيافة اإلدارة العامة

التنفيذية  لل�شئون  العام  المدير  نائب  افتتح �شعادة 
الثالثاء  يوم  ال�شعيدان  اهلل  عبد  بن  �شعد  الأ�شتاذ 
الموافق 1435/4/4ه� ور�شة العمل الخا�شة بمكاتب 
الزكاة  ا�شت�شارات  ومكاتب  والمراجعة  المحا�شبة 
التطبيقات  عر�س  اإل��ى  تهدف  والتي  وال�شريبة، 
الإلكترونية المتاحة حاليًا لمكلفي الزكاة ال�شرعية 
الذين يقدمون اإقرارات ح�شابات نظامية رقم )2( 
من خالل البوابة الخارجية للم�شلحة، كما تت�شمن 
�سرح لآلية ارتباط تلك المكاتب مع المكلَّفين الذين 
يقدمون لهم خدمات الزكاة وال�شريبة. وقد �شارك 
ا�شتف�شارات  على  ورد  التطبيقات  تلك  عر�س  في 
مندوبي المكاتب المحا�شبية كاًل من  الأ�شتاذ/ فهد 
المعجل مدير النظام الآلي والأ�شتاذ علي الجنوبي 
من اإدارة النظام الآلي والأ�شتاذ/خالد ع�شيري من 

فرع الريا�س .



ملف العدد

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

بحثوا تعزيز التعاون وخدمة المجتمع
المفلح رأس وفد المملكة 
باالجتماع العاشر لرؤساء أجهزة 
الزكاة بدول الخليج العربي
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المملكة   وفد  المفلح  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ  العام  المدير  سعادُة  ترأس 
المشارك في االجتماع العاشر لرؤساء األجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي يومي 7و8 صفر 1435هـ الموافق 11/10 ديسمبر 2013م 

والذي تمَّ عقده في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة .
على   الخليجي  التعاون  بدول مجلس  الزكاة  أجهزة  رؤساء  أكد  االجتماع  وخالل 
الشرعية  ومصارفها  مستحقيها  إلى  وتوجيهها  الزكاة  مــوارد  تنمية  أهمية 
وبحث  المجلس  دول  بين  التعاون  تعزيز  وأهمية  والمساكين،  الفقراء  وخاصة 

االستفادة من التجارب الزكوية الرائدة  بمختلف دول العالم.



ملف العدد

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

جدول  على  المدرجة  المحاور  بمناق�شة  الجتماع  جل�شات  ب��داأت 
مذكرة  من  ال�شتفادة  المحاور  تلك  م�شتهل  في  وك��ان   ، الأعمال 
التدريب  مجال  في  للتنمية  الإ�شالمي  البنك  مع  الموقعة  التفاهم 
على  للح�شول  الزكاة  موؤ�ش�شات  في  العاملين  وتاأهيل  والتمويل، 
�شهادات تخ�ش�شية في الزكاة، وتكوين روؤية م�شتركة حول م�شروع 
اإن�شاء منظمة عالمية للزكاة  بالإ�شافة اإلى العديد من  من المحاور 

الأخرى.
وبحث الم�شاركون تقرير هيئة المحا�شبة والمراجعة بدول مجل�س 
التعاون. والقيام بزيارات ميدانية اإلى عدد من الموؤ�ش�شات الأوربية 
للفئات المحتاجة لالطالع على  الم�شاعدات  التي تعمل في مجال 
الزكاة  الأداء في موؤ�ش�شات  والوقوف على م�شتوى  بها  العمل  نظم 
مقترح  وناق�شوا   الأوروب��ي��ة.  الموؤ�ش�شات  بتلك  مقارنة  الخليجية، 

توثيقي  كتاب  اإعداد  ب�شاأن  الخام�س  اجتماعها  في  التدريب  لجنة 
عن اأجهزة الزكاة في دول مجل�س التعاون الخليجي. 

تو�شل المجتمعون اإلى عدٍد من القرارات المهمة ، من بينها : متابعة 
درا�شة ال�شت�شاري ) هيئة المحا�شبة والمراجعة الخليجية ( ب�شاأن 
ال�شت�شاري  بين  عمل  ور�س  ،واإقامة  الزكاة  دبلوم  برنامج  اإع��داد 

ومن�شقي الدرا�شة بالدول الأع�شاء اأثناء تنفيذ الدرا�شة .
والأعمال  للبحوث  الخليجي  التعاون  مجل�س  م�شابقة  يخ�س  وفيما 
الإبداعية في مجال الزكاة تمَّ التفاق على اأن تقوم لجنة التدريب 
باختيار مو�شوعات الم�شابقة وفقًا لمح�شر اجتماع لجنة التدريب 
الثالثة  التدريب الم�شتركة  الرابع، والموافقة على خطة  الم�شترك 
لل�شنوات )  2013م / 2014م / 2015م ( بالإ�شافة اإلى اإحالة عدد 

من المو�شوعات لمزيٍد من الدرا�شة .
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 : ومنها  والمتميزة  الناجحة  التجارب  بع�س  الجتماع  ا�شتعر�س   
عر�س رحلة �شندوق الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 
تقديم  حول  ال�شعودية  العربية  المملكة  تجربة  وعر�س   ، الريادة 
المكلفين لإقراراتهم الزكوية الكترونيًا ، وعر�س مرئي عن تنظيم 
عر�س  خ��الل  من  عمان  ب�شلطنة  الزكاة  للجان  التطوعي  العمل 

تجربة لجنة الزكاة بولية البريمي نموذجًا .
�شعادة  من  كل  العام  المدير  ل�شعادة  المرافق  المملكة  وفد  و�شم 
الأ�شتاذ �شعد بن عبدالعزيز ال�شعيدان نائب المدير العام لل�شوؤون 
الفح�س  مدير  ع�شيري  عاي�س  بن  خالد  والأ���ش��ت��اذ  التنفيذية، 
والربط بفرع الريا�س والأ�شتاذ محمد بن عبداهلل الد�شيماني من 

اإدارة العمليات، وال�شوؤون الدولية .
الزكاة  ل�شندوق  العام  الأمين  المهيري  عقيدة  بن  اهلل  عبد  ر  عبَّ



ملف العدد

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ال�شندوق  ت�شرف  عن  األقاها  كلمة  خالل  الجتماع  راأ���س  وال��ذي 
الرابع،  الجتماع  من  �شنوات   6 م��رور  بعد  الجتماع  با�شت�شافة 
م�شيرة  ف��ي  وفعالة  ج��دي��دة  خطوة  الج��ت��م��اع  يمثل   اأن  متمنيًا  

موؤ�ش�شات الزكاة. 
اأعوام  ع�شرة  وبعد  الزكاة  �شندوق  اإنجازات  اأنَّ  المهيري  واأ�شاف 
من تاأ�شي�شه ما كانت لتتحقق بعد ف�شل اهلل تعالى، لول ال�شتفادة 
والط����الع ع��ل��ى ت��ج��ارب اأج��ه��زة ال��زك��اة ل���دول مجل�س ال��ت��ع��اون 
�شندوق  تجربة  اإث��راء  في  الوا�شح  الأث��ر  لها  كان  التي  الخليجي، 
اأنَّ ا�شتمرارية ومتابعة عقد الجتماعات  الزكاة الإماراتي. موؤكدًا 
الرغبة   دليل  لهو  التعاون  مجل�س  لدول  الزكاة  اأجهزة  روؤ�شاء  بين 
ديننا  اأرك���ان  م��ن  الثالث  ال��رك��ن  خدمة  ف��ي  والحثيثة  ال�شادقة 
تخدم  اأن  �شاأنها  من  التي  الممار�شات   اأف�شل  ولتطبيق  الإ�شالمي 

هذه الفري�شة.
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المجتمعون يكرمون
األستاذ  عبد القادر العجيل 

الم�شوؤولة  الأجهزة  لروؤ�شاء  العا�شر  الجتماع  هام�س  على 
عن الزكاة بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي في 
اأبو ظبي  تمَّ تكريم  مدير عام بيت الزكاة بدولة الكويت 

�شابقًا الأ�شتاذ عبد القادر العجيل.

وال�شوؤون  العدل  ب��وزارة  الإ�شالمية  ال�شوؤون  وكيل  اأ�شاد  جهته  من 
بفكرة  المفتاح  يعقوب  بن  فريد  الدكتور  والأوق���اف  الإ�شالمية 
الإقليمي  المحيط  منافعها  لتتعدى  للزكاة؛  عالمية  منظمة  اإن�شاء 
راودت   وه��اج�����س  وف��ك��رة  ب����ادرة  وه���ي  ال��ع��ال��م��ي،   المحيط  اإل���ى 
الم�شاريع  يولون  الذين  الخليجي  التعاون  بمجل�س  ال��دول  ق��ادة 
كبيرة.  اأه��م��ي��ة  المجتمعات  ت��ك��اف��ل  ف��ي  ت�شهم  ال��ت��ي   ال��خ��ي��ري��ة 
الموؤ�شرات  اأح��د  المجل�س  دول  في  الزكاة  اأجهزة  عمل  وتكامل    
المهمة في م�شيرة منظومة الوحدة الخليجية التي يجمعها الهدف 
العالم  قلب  في  رائ��دة  تجربة  لتكون  الم�شترك  والم�شير  الواحد 
اإ�شالمي عالمي  لعمل  لي�شيد ركيزًة  بها  ينب�س  والإ�شالمي  العربي 
 رائد تنطلق قاعدته من دول الخليج المتوافقة في الروؤى والأهداف.
ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  بفكرتها  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  المجتمعة  وال��ل��ج��ن��ة 
قدمت  1998م  ع��ام  في  العربية  الخليج  ل��دول  التعاون  لمجل�س 
وق���ادرًا  م�شتمرًا  ع��ط��اوؤه��ا  وم����ازال  ال��زك��اة  لموؤ�ش�شات  الكثير 
جهود  ثمرة  اإلَّ  ذاك  وم��ا  المجال،  ه��ذا  في  المزيد  تقديم  على 
وموؤ�ش�شاتها  الزكاة  اأجهزة  تطوير  على  دوؤوب  وحر�س  متوا�شلة 
والمعا�شرة  الأ�شالة  بين  الجمع  على  اهلل  بعون  ق��ادرة  لت�شبح 
واق��ت��دار. ب��ج��دارة  والتنموية  الجتماعية  خدماتها  تقديم   ف��ي 
الأ�شتاذ  وال��دخ��ل  ال��زك��اة   لم�شلحة  ال��ع��ام  المدير  �شعادة  اأك���د  
ل�شتكمال  فر�شة  ك��ان   الجتماع  اأنَّ  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم 
ال�شابقة  الجتماعات  تمت من خالل  التي  والتعاون  العمل  م�شيرة 
واآخرها الجتماع التا�شع في الريا�س وفر�شة لتبادل الخبرات بين 

موؤ�ش�شات واأجهزة الزكاة في دول المجل�س .



ملف العدد

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

أحمد بن الشيخ عبد اهلل ناصر الفضالة
مدير عام اإلدارة العامة لشؤون دواوين المحاسبة والرقابة المالية

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

اأجهزة الزكاة والدخل في  بداأت الجهات الم�شوؤولة عن الزكاة بدول مجل�س اجتماعاتها على م�شتوى روؤ�شاء 
�شهر يونيو 2000 ، و تقوم منذ ذلك  الوقت باتخاذ الكثير من القرارات والأعمال التي ت�شب في تنمية م�شيرة 
الأ�شا�شي  النظام  التي حددها  لالأهداف  تحقيقًا  وذلك   ، المجل�س  دول  كافة  بين  الم�شترك  الخليجي  العمل 

لمجل�س التعاون .
وقد تمَّ تحقيق الإنجازات التالية في �شبيل تحقيق الأهداف الم�شتركة لدول المجل�س :

أوالً : استعراض تجارب أجهزة الزكاة
قامت الأجهزة با�شتعرا�س تجاربها في ا�شتخدام الأجهزة الحديثة ، كالهاتف الجوال و�شبكة الإنترنت،  في 
والنماذج  التجارب  على  والط��الع  المكت�شبة،  الخبرات  تبادل  اإلى  بالإ�شافة  والمتبرعين،  المكلفين  خدمة 

المتميزة لالأجهزة ، تعميمًا للفائدة على الأجهزة الم�شوؤولة عن الزكاة بدول مجل�س التعاون .

ثانيًا : الحمالت اإلعالمية التوعوية
قرر روؤ�شاء الأجهزة الم�شوؤولة عن الزكاة بدول مجل�س التعاون ، في اجتماعهم الرابع ، الذي عقد في نوفمبر 
2006 م ، قيام الأجهزة باإعداد برنامج اإعالمي توعوي بفري�شة الزكاة ، يو�شح دور الأجهزة الم�شوؤولة عنها. 
وتمَّ اختيار موؤ�ش�شة الإنتاج البرامجي الم�شترك لدول مجل�س التعاون لإنتاج برامج هذه الحملة الإعالمية ، 

والتي نفذت بنجاح عام 2007 م .

ثالثًا : التدريب
وتحقيقًا لالندماج بين مواطني دول المجل�س العاملين في نف�س المجال ، وال�شتفادة من تجارب بع�شهم  ، 
اأجهزة الزكاة لدول المجل�س في اجتماعهم الرابع )نوفمبر 2006 م( على الإطار العام لخطة  اتفق روؤ�شاء 
تدريب م�شتركة للعاملين فيها . وتمَّ تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بهذه الأجهزة وفق خطط تدريب ثالثية 
م�شتركة - ُتو�شع لكل ثالث �شنوات - لختيار مو�شوعاتها من قبل المعنيين المخت�شين في اأجهزة الزكاة بدول 

المجل�س، وفق الحاجة الفعلية لمن�شوبي تلك الأجهزة .
 

وقد بداأت  الخطط التدريبية الأولى لالأعوام )2007 - 2009( والتي �شملت البرامج التدريبية التالية:
   مهارات خدمة الم�شتحقين واإعداد لوائح ونظم �شرف الم�شاعدات .

   خدمات المكلفين .
   تب�شيط وتطوير نظم واإجراءات العمل.

   مهارات ت�شويق الم�شاريع الخيرية وك�شب المتبرعين الجدد والحتفاظ بهم .
   نظم المراجعة والتدقيق المحا�شبي با�شتخدام الحا�شب الآلي .

   التقنيات الحديثة في الدعاية والإعالن وطرق قيا�س الأثر .

مسيرة  التعاون المشترك بين دول 
مجلس التعاون في مجال الزكاة 
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  أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون بدأت االجتماع منذ 
شهر يونيو 2000 ميالدية.

 شكلت لجنة فنية متخصصة لتأهيل  وتطوير  كفاءات 
وقدرات الموظفين العاملين بأجهزة الزكاة.

ثم بداأت خطة التدريب الم�شتركة الثانية لالأعوام )2010 - 2013( وتمَّ تنفيذ �شتة برامج هي :
1.       التميز في مهارات الإقناع والتاأثير والت�شال .

2.       ت�شميم البرامج التدريبية لأجهزة الزكاة .
3.       تنمية مهارات البحث الجتماعي .

4.       التخطيط الإ�شتراتجي في اأجهزة الزكاة .
5.       تنمية مهارات المحا�شبة في اأجهزة الزكاة .

6.       اإدارة الحمالت الإعالمية والعالقات العامة .

وبداأت خطة التدريب الم�شتركة الثالثة لالأعوام )2013 - 2015( للبرامج التالية :
1.       خطاب الزكاة عبر و�شائل التوا�شل الجتماعي .

2.       الت�شويق للم�شاريع الخيرية لكبار المتبرعين .
3.       تطوير اأ�شاليب العمل وتب�شيط الإجراءات .

4.       القيادة الذكية في اإدارة الأزمات .
5.       تطبيقات اإدارة الجودة ال�شاملة في القطاع الحكومي واأجهزة الزكاة .

6.       مهارات تفوي�س المهام لإعداد وتنمية ال�شف الثاني .

ويتمُّ تنفيذ الدورات بواقع دورتين تدريبيتين �شنويًا، بالتناوب بين اأجهزة الزكاة في دول المجل�س، وقد ا�شتفاد 
من هذه الدورات  268 م�شارك من العاملين في اأجهزة الزكاة بدول مجل�س التعاون .

برنامج دبلوم الزكاة
م�شوؤلو  كلَّف  المجل�س،  بدول  والدخل  الزكاة  باأجهزة  العاملين  الموظفين  وق��درات  كفاءات  تطوير  اإطار  في 
على  للح�شول  والتدريب  التاأهيل  مو�شوع  بدرا�شة  الأع�شاء  الدول  من  متخ�ش�شة  فنية  لجنة  الزكاة  اأجهزة 

�شهادات تخ�ش�شية بالزكاة على م�شتوى دبلوم .
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أمين عام هيئة  المحاسبين القانونيين  الدكتور  أحمد المغامس:  
نسب الضرائب بالمملكة من أدنى النسب  

عالميًا والمستثمرون األجانب يرون في 
المملكة بيئة مثالية لالستثمار

الهجري  ع�شر  الرابع  القرن  منت�شف  منذ  حظيت  املحا�شبة  مهنة 
ال�شادر  التجاري  النظام  وت�شمن  اململكة   يف  امل�شوؤولني  باهتمام 
 )1931/6/2( 1350/1/15ه�  وتاريخ   32 رقم  امللكي  باملر�شوم 
العمليات  واثبات  التجارية  الدفاتر  م�شك  تنظم  التي  الأحكام  بع�س 
م/6  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شركات  نظام  .واألزم  املالية 
قوائم  باإعداد  ال�شركات   )1965/7/22( 1385/3/22ه�  وتاريخ 

مالية ومراجعتها من قبل حما�شب قانوين مرخ�س .  وت�شمن نظام 
القانوين وحتديد م�شوؤولياته.  املحا�شب  تعيني  ال�شركات قواعد حول 
1388ه�  لعام   422 برقم  ال�شادر  التجارة  وزير  معايل  قرار  وحدد 
املوافق 1968م بع�ض ال�سروط الواجب توف�رها ملن يرخ�ض له مبراجعة 
احل�شابات. وا�شتمر العمل بهذا القرار حتى �شدور نظام املحا�شبني 
النواة  املوافق 1974م والذي و�شع  الأول يف عام 1395ه�  القانونيني 
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بالمملكة  الــضــريــبــي  الــنــظــام  يــتــســم    
بالوضوح والشفافية في تحديد واجبات 

وحقوق المكلف والمصلحة.

 آليات التحصيل تضمن مكافحة التهرب 
الضريبي.

الــداخــلــيــة جـــزء مــن النظام  الــمــراجــعــة   
الرقابي ومن خاللها يتمَّ  فحص عمليات 

وأنظمة المنشأة بشكل مستقل.

الأولى لتنظيم املهنة يف اململكة واأوجد جلنة عليا للمحا�شبة القانونية 
واأوكل اإليها مهمة الإ�شراف على املهنة. 

مبا  املهنة  تطوير  على  املا�شي  القرن  اأوائل  يف  جهات  عدة  عملت 
يواكب القفزة النوعية التي �شهدتها اململكة. فقد بداأت جامعة امللك 
�شعود يف عام 1401ه� املوافق 1981م بعقد �شل�شلة من الندوات حول 
املحا�شبة  مهنة  و�شع  لبحث  وذلك  اململكة  يف  املحا�شبة  تطوير  �شبل 
التي حتد من منوها بغر�س و�شع  الأ�شباب  والتعرف على  واملراجعة 
التو�شيات الالزمة لتطويرها. كما وافق املجل�س العلمي جلامعة امللك 
�شعود يف عام 1401ه� على اإن�شاء جمعية املحا�شبة ال�شعودية بغر�س 
تنمية الفكر املحا�شبي وتي�شري تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية 
يف  لالإ�شهام  اجلمعية  اهتمام  جمالت  يف  للعاملني  الفر�شة  واإتاحة 

حركة التقدم العلمي وتقدمي امل�شورة والقيام بالدرا�شات الالزمة.
هذا  كان  القانونيني  املحا�شبني  هيئة  دور  عن  اأكرث  تفا�شيل  وملعرفة 
احلوار مع اأمني عام هيئة  املحا�شبني القانونيني الدكتور اأحمد املغام�س 

الهيئة في سطور 

ي�شل  مهنيني  اأع�شاء  من  مكونة  مهنية  �شعودية  هيئة 
خالل  من  وتقوم  ع�شوًا.   5000 يقارب  ما  اإلى  عددهم 
املحا�شبة  مهنة  بريادة  لديها  املتوفرة  واملهارات  املعارف 
واملراجعة والإ�شراف عليها باململكة ، وت�شعى لتزويد كافة 
الأطراف ذات العالقة والهتمام بروؤية ثاقبة وفهم متعمق 

لهذه املهنة.
وتخ�شع املعارف والإر�شادات التي يقدمها اأع�شاوؤنا لأق�شى 
حد من اللتزام باملعايري املهنية والفنية والأخالقية. تعمل 
هيئتنا بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد واملوؤ�ش�شات 
واملجموعات املختلفة ذات العالقة بالعمل التجاري بهدف 
تزويدها مبا يلزم لتحقيق القدرات القت�شادية التي متكن 

من�شاآتها من ال�شتمرار يف العمل على املدى الطويل.

 األعمال المناطة بالهيئة 

امللك�ي  املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  املحا�شبني  نظام  خ�س 
الهيئة  1412/5/13ه�  وتاريخ  )م/12(  رقم  الكري�م 
ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني بالنهو�س مبهنة املحا�شبة 
�شاأنه  من  ما  وكل  ال�شعودية  العربية  باململكة  واملراجعة 
خالل  من  وذلك  مب�شتواها  والرتقاء  املهنة  هذه  تطوير 

اإجناز املهام التالية:
  مراجعة وتطوير واعتماد معايري املراجعة.

  و�شع القواعد الالزم�ة لمتحان احل�شول على �شهادة 
والعملية  املهنية  اجلوانب  ذلك  ي�شمل  اأن  على  الزمالة 
والعلمية ملهنة املحا�شبة واملراجعة مبا يف ذلك الأنظمة 

ذات العالقة باملهنة.
  تنظيم دورات التعليم املهني امل�شتمر.

  و�ش�ع التنظيم املنا�شب للرقابة امليدانية للتاأكد من قيام 
واملراجعة  املحا�شبة  معايري  بتطبيق  القانوين  املحا�شب 

والتقيد باأحكام هذا النظام ولوائحه.
  اإعداد البحوث والدرا�شات اخلا�شة باملحا�شبة واملراجعة 

وما يت�شل بهما.
مو�شوعات  يف  والن�شرات  والكتب  الدوريات  اإ�شدار    

املحا�شبة واملراجعة.
  امل�شاركة يف الندوات واللجان املحلية والدولية املتعلقة 

مبهنة املحا�شبة واملراجعة.
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للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأع�شاء الأ�شا�شيني 
اجلمعية  تخت�س  ال�شنوية.  ا�شرتاكاتهم  �شددوا  الذين 

العمومية للهيئة مبا يلي :
  املوافقة على النظام الداخلي للهيئة.

لكل  اخلتامية  وح�شاباتها  ال�شنوية  الهيئة  ميزانية  اإقرار    
�شنة وتعيني مراقب حل�شاباتها وحتديد مكافاآته.

الإدارة  جمل�س  يقدمها  التي  ال�شنوية  العمل  خطة  اإقرار    
واعتماد تقريره ال�سنوي عن ن�ساط الهيئة.

اإدارة  جمل�س  يف  القانونيني  املحا�شبني  ممثلي  انتخاب    
الهيئة.

  مناق�شة كل ما يرد بجدول اأعمالها من اأمور تدخل يف نطاق 
عمل الهيئة اأو اهتماماتها.

وممار�شة  الهيئة  �شوؤون  بت�شريف  الإدارة  جمل�س  يقوم    
ال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأغرا�شها وله على الأخ�س 

ما يلي :
  اقرتاح التعديالت التي يرى اإدخالها على نظام املحا�شبني 
لتنفيذه  الالزمة  والقرارات  اللوائح  واقرتاح  القانونيني 
مبهنة  العالقة  ذات  واللوائح  الأنظمة  من  ذلك  وغري 

املحا�شبة واملراجعة.

  مراجعة وتطوير واعتماد معايري املحا�شبة واملراجعة.
املالية  ال�شنة  وحتديد  والإدارية  املالية  اللوائح  اإ�شدار    

للهيئة.
  اإعداد النظام الداخلي للهيئة.

وكيفية  الأع�شاء  على  املقررة  ال�شرتاكات  حتديد    
حت�شيلها.

  تنظيم الختبارات الالزمة للح�شول على �شهادة الزمالة 
والعلمية  والعملية  املهنية  اجلوانب  ذلك  ي�شمل  اأن  على 
ذات  الأنظمة  وكذلك  واملراجعة  املحا�شبة  مهنة  ملمار�شة 

العالقة.
  و�شع برامج ودورات التعليم املهني امل�شتمر.

  ت�شكيل اللجان الفنية مثل جلنة معايري املحا�شبة واملراجعة 
الختبارات  وجلنة  املهني  الأداء  جودة  مراقبة  وجلنة 
واآداب  امل�شتمر وجلنة �شلوك  التعليم  والرت�شيحات وجلنة 

املهنة وغريها وو�شع قواعد واإجراءات ممار�شة مهامها.
  تعيني اأمني عام الهيئة ونائب له على اأن يكونا من ال�شعوديني 
املهنة  مبزاولة  للرتخي�ض  املقررة  لل�سروط  امل�ستوفني 
وغري مزاولني لها. ويحدد جمل�س اإدارة الهيئة واجباتهما 

وم�شئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليًا.

حوكمة الهيئة 

والذي كان لنا الكثري من املعلومات املهمة خالل حواره ال�شيق.

تتعدد٭الوظائف٭التي٭تقوم٭بها٭أنظمة٭الرقابة٭الداخلية٭سواء٭ ٭
كان٭داخل٭القطاع٭الحكومي٭والقطاع٭الخاص٭على٭حد٭سواء،٭

فما٭هي٭أهم٭تلك٭الوظائف؟
ينطوي  الداخلية  للرقابة  نظام  لها  يكون  لأن  حتتاج  الدولة  اأجهزة 
ت�شتخدم  التي  والأ�شاليب  والإجراءات  الو�شائل  من  جمموعة  على 
بق�شد حماية اأ�شول هذه الأجهزة و�شمان م�شتوى مقبول من الدقة 
بال�شيا�شات  اللتزام  وت�شجيع  الإنتاجية  الكفاية  وتنمية  املحا�شبية 
الإدارية املر�شومة، و املراجعة الداخلية هي جزء من النظام الرقابي 
واأنظمة  لعمليات  فح�س  اأعمال  تخطيط  خاللها  من  يتمُّ  للمن�شاأة، 
املن�شاأة ب�شكل م�شتقل ومو�شوعي للتاأكد من حتقيق مقا�شد واأهداف 
الدقة  و�شمان  الأ�شول  حماية  يف  املتمثلة  الداخلية  الرقابة  نظام 

املحا�شبية وتنمية الكفاية الإنتاجية واللتزام بال�شيا�شات الإدارية.

كل٭يــوم٭ترتفــع٭مكانة٭المملكــة٭وفقًا٭للعديد٭من٭المؤشــرات٭ ٭
والمعاييــر٭التــي٭تضعهــا٭المؤسســات٭االقتصاديــة٭العالميــة٭
وترتقــي٭المملكة٭٭في٭مكانتها٭لتصبح٭من٭كبرى٭االقتصاديات٭
العالمية٭،٭فما٭هي٭أحدث٭تلك٭التصنيفات٭التي٭اطلعتم٭عليها؟

حتتل  الأعمال،  اأن�شطة  ممار�شة  حول  الدويل  البنك  لتقرير  وفقًا 
الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  �شهولة  حيث  من  متقدمة  مرتبة  اململكة 
كما ي�شنف املنتدى القت�شادي العاملي اململكة يف املرتبة ال�شابعة يف 
العامل فيما يتعلق ب�شهولة دفع ال�شرائب.فن�شب ال�شرائب باململكة هي 

من بني اأدنى الن�شب يف العامل وامل�شتثمرون الأجانب يرون يف اململكة 
بيئة مواتية جًدا لأغرا�س ال�شريبة. 

�شدر  الذي  الدخل  �شريبة  نظام  هو  اململكة  يف  ال�شريبي  والنظام 
باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15ه�� بدًل عن النظام 
الكبري  والتطور  القت�شادية  امل�شتجدات  مواكبة  يف  لي�شهم  ال�شابق 
�شريبي  اإ�شالح  اإجراء  املرحلة  تتطلب  حيث  اململكة،  �شهدته  الذي 
التطورات  مع  ويتواكب  الداخلية،  القت�شادية  املتغريات  مع  يتالءم 
�شريبية  بيئة  تاأ�شي�س  اأهمية  العتبار  يف  اآخذًا  العاملية،  القت�شادية 
حديثة وفق مفاهيم اقت�شادية متطورة حتقق الأهداف املرجوة، كما 
�شدرت الالئحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم )1535( وتاريخ 

. 1425/6/11

ما٭هي٭أهم٭سمات٭النظام٭الضريبي٭بالمملكة؟ ٭
ع�شر  �شتة  يف  مادة  وثمانني  اإحدى  على  احتوى  ال�شريبي  النظام 
واجبات  حتديد  يف  وال�شفافية  الو�شوح  �شماته  اأهم  ومن  ف�شاًل، 
جلذب  ن�شبيًا  معتدلة  �شريبية  واأ�شعار  وامل�شلحة،  املكلف  وحقوق 
روؤو�س الأموال، وتفعيل اآلية التح�شيل واللتزام حيث ت�شمن اإجراءات 
وا�شحة ملكافحة التهرب ال�شريبي، وعدم تقدمي الإقرارات ال�شريبية 

يف مواعيدها، واإقرار حق املكلف يف ال�شتئناف اأمام ديوان املظامل.

مــا٭خطورة٭أن٭تقوم٭بعض٭الشــركات٭األجنبية٭بإعطاء٭أرقامًا٭ ٭
غير٭صحيحة٭لجهات٭االستثمار٭السعودية؟

الالئحة التنفيذية لنظام ال�شتثمار الأجنبي تت�شمن ن�شو�شًا وا�شحًة 
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من  ع�شرة  واحلادية  العا�شرة  املادتان  فت�شري  اجلانب  هذا  ملعاجلة 
هذه الالئحة اإلى �شرورة اأن يكون منوذج طلب الرتخي�س لال�شتثمار 
وموّقعًا  ال�شتثمار،  بدليل  عنها  املُنّوه  واملُ�شَتَندات  للبيانات  م�شتوفيًا 
عليه من طالب الرتخي�س اأو وكيله، على األ يتّم ت�شليمه قرار الرتخي�س 
اإل بعد احل�شول على الوثائق الأ�شلّية. كما اأنَّ املادة التا�شعة ع�شرة 
باتباع نظام حُما�َشبي  لها  املُرخ�س  املُن�شاآت  اأ�شحاب  التزام  تتطلب 
ُمعَتَمد ملن�شاآتهم وميزانّية ُمعتَمدة من اأحد مكاتب املُحا�شبة املُرّخ�س 
واأعطت  وبيانات عنها.  اإح�شاءات  الهيئة من  لها، وتقدمي ما تطلبه 
املادة الع�شرين موّظفي الهيئة املُكّلفني بتعميد خطي من املَُحاِفظ اأو 
من ينيبه حق ُمتابعة تنفيذ اأحكام النظام ولوائحه التنفيذّية، ولهم يف 
�شبيل ذلك الّطالع على الدفاتر واملُ�شَتَندات وجميع الأوراق املُتعّلقة 
التقارير  بن�ساط املن�ساأة و�سبط املُخالفات واإعداد املحا�سر وتقدمي 

الالزمة عنها اإلى املَُحاِفظ اأو من ينيبه.

٭كم٭يصل٭عدد٭المحاسبين٭القانونيين٭السعوديين٭المرخص٭لهم؟ ٭
بلغ عدد املحا�شبني القانونني ال�شعوديني املرخ�س لهم 215 مرخ�شًا، 
الهيئة  اأع�شاء  من  وهم  واحلكومي  اخلا�س  بالقطاع  ويعملون 
القانونيني  املحا�شبني  ونظام  ع�شوًا.   285 عددهم  البالغ  الأ�شا�شني 
يف مادته الثامنة والع�شرين تت�شمن كل من يخالف النظام اأو يزاول 
املهنة دون ترخي�س وذلك بتطبيق اإحدى العقوبات امل�شلكية الآتية يف 
حالة عدم اللتزام بتعليمات نظام املحا�شبني القانونيني ومنها اللوم، 
الإنذار، الإيقاف عن ممار�شة املهنة مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر، اأو 
�شطب قيد املخالف من �شجل املحا�شبني القانونيني عن طريق ديوان 
املظامل، مع ن�شر القرار ال�شادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة ال�شطب على 

نفقة املخالف يف واحدة اأو اأكرث من ال�شحف املحلية.
 ويف حالت اأخرى مثل مزاولة مهنة املحا�شبة واملراجعة دون احل�شول 
على ترخي�س، اأو مزاولة مهنة املحا�شبة واملراجعة بعد اإلغاء الرتخي�س 
اأو �شطبه اأو اإنتهائه ومل يتبع الإجراءات الالزمة للتجديد، اأو فتح اأو 
اإن�شاء اأو اإدارة مكتب ملزاولة مهنة املحا�شبة واملراجعة دون ترخي�س، 
اأو تقدمي بيانات غري مطابقة للحقيقة اأو ا�شتعمال طرق غري م�شروعة 
كان من نتيجتها منحه ترخي�شًا ملزاولة مهنة املحا�شبة واملراجعة اأو 
الدعاية  و�شائل  من  و�شيلة  ا�شتعمال  اأو  الرتخي�س،  جتديد  اإلى  اأدت 
يكون من �شاأنها حمل اجلمهور على العتقاد باأحقيته يف مزاولة مهنة 
الألقاب  من  لقب  انتحال  اأو  للحقيقة،  خالفًا  واملراجعة  املحا�شبة 
يعاقب  فاإنه  واملراجعة  املحا�شبة  تطلق عادة على مزاويل مهنة  التي 
بال�شجن مدة ل تتجاوز �شنة واحدة وبغرامة مالية ل تزيد على )مئتي 
األف( ريال ول تقل عن )خم�شني األف( ريال، اأو باإحداهما دون اإخالل 
بالعقوبات امل�شلكية املن�شو�س عليها يف هذا النظام، واأي عقوبة اأ�شد 
من�شو�س عليها يف اأنظمة اأخرى مع ن�شر قرار العقوبة ال�شادر على 
وتتولى جلنة  املحلية.  ال�شحف  اأكرث من  اأو  املخالف يف واحدة  نفقة 
التحقيق  القانونيني  املحا�شبني  نظام  اأحكام  خمالفات  يف  التحقيق 
املخالفات  من  ذكر  مما  لأي  ارتكابه  للجنة  تبني  فاإذا  املخالف،  مع 
غري امل�شلكية اأعاله ت�شدر قرارًا باإغالق املكتب، وتقوم وزارة التجارة 
وال�شناعة بن�شر قرار الإغالق يف واحدة اأو اأكرث من ال�شحف املحلية 

لإغالق  املخت�شة  اجلهات  مع  التن�شيق  ويتمُّ  املخالف.  نفقة  على 
وين�شر  فيها،  للنظر  املظامل  ديوان  اإلى  املخالفة  اإحالة  ويتمَّ  املكتب. 
احلكم يف واحدة اأو اأكرث من ال�شحف املحلية على نفقة املحكوم عليه.

كم٭يبلغ٭عدد٭المتقدمين٭الختبار٭زمالة٭الهيئة؟ ٭
عدد  وبلغ  والن�شاء  للرجال  الزمالة  اختبارات  بعقد  تقوم  الهيئة 
املتقدمني لختبار زمالة الهيئة منذ بدء الختبار عام 1995 م حوايل 
اأكرث  منهم  متقدم   500 الختبار  مواد  جميع  اجتاز  متقدم   3500
الهيئة ورخ�س  من 75 �شيدة، واجتاز 13 �شيدة منهن اختبار زمالة 
اأول طلب بال�شماح لل�شيدات باأخذ  لبع�شهن ملزاولة املهنة، علمًا باأن 

اختبار الزمالة بدءًا منذ عام 2006 .

رؤية ورسالة الهيئة  

تتمثل روؤية الهيئة ور�شالتها والقيم التي ت�شعى لتج�شيدها 
عموما  املجتمع  اعرتاف  حتقيق  يف  الواقع  اأر�س  على 
باململكة  كرائدة  بالهيئة  خا�شة  ب�شفة  التجاري  واملجتمع 
العربية ال�شعودية، ملهنة املحا�شبة واملراجعة وكافة ال�شوؤون 
املالية ذات العالقة على النحو الذي ي�شمن لهذا املجتمع 
ممار�شة اأعماله بكل ثقة واطمئنان. وتعمل الهيئة لتحقيق 
نظام  حددها  التي  الأهداف  ا�شتيفاء  خالل  من  ذلك 

املحا�شبني القانونيني واملتمثلة يف:
  مراجعة وتطوير واعتماد معايري املراجعة.

  و�شع القواعد الالزم�ة لمتحان احل�شول على �شهادة 
والعملية  املهنية  اجلوانب  ذلك  ي�شمل  اأن  على  الزمالة 
ذات  الأنظمة  ذلك  يف  مبا  املراجعة  ملهنة  والعلمية 

العالقة باملهنة.
  تنظيم دورات التعليم امل�شتمر.

  و�ش�ع التنظيم املنا�شب للرقابة امليدانية للتاأكد من قيام 
واملراجعة  املحا�شبة  معايري  بتطبيق  القانوين  املحا�شب 

والتقيد باأحكام هذا النظام ولوائحه.
  اإعداد البحوث والدرا�شات اخلا�شة باملحا�شبة واملراجعة 

وما يت�شل بهما.
مو�شوعات  يف  والن�شرات  والكتب  الدوريات  اإ�شدار    

املحا�شبة واملراجعة.
  امل�شاركة يف الندوات واللجان املحلية والدولية املتعلقة 

مبهنة املحا�شبة واملراجعة.
بكل  تعمل  القانونيني  للمحا�شبني  ال�شعودية  الهيئة  اإنَّ 
املجتمع  وم�شالح  اأع�شائها  م�شالح  لتحقيق  م�شوؤولية 
عمومًا على اأف�شل وجه وتعمل بكل نزاهة خللق م�شاركات 
نطاق  على  املهنية  واملجتمعات  املنظمات  كافة  مع  فعالة 
العامل للو�شول اإيل معايري مهنية وفنية واأخالقية تنطوي 

على اأق�شى حد من اجلودة.



مقال
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يوسف الفراج 
قاض في وزارة العدل

كان  اإذا  اإل  فيه  زك��اة  ل  الفقهاء  يعبر  كما  »رقبته«  اأو  العقار  اأ�شل 
حيث  من  التجارة  عرو�س  اأحكام  عليه  وت�شري  للتجارة،  معرو�شًا 
الزكاة  ون�شاب  الأخرى،  اأمواله  اإلى  و�شمه  »ال�شنة«،  الحول  حولن 
المائة«.  في  ون�شف  »اثنان  الع�شر-  ربع  وهو   - فيه  والواجب  فيه  
ال�شرائية، وبداية الحول من تاريخ  ال�شوقية ل  ويقدر العقار بقيمته 
قبل  من  يكون  اأن  اأو  العقارية  المكاتب  لدى  �شواء  للتجارة،  عر�شه 

مالكه، فاإذا كانت النية مترددة فال زكاة فيه حتى يعقد النية.
في  فالزكاة  ذلك  ونحو  تجاريًا  محاًل  اأو  موؤجرًا  العقار  كان  اإن  اأما 
كان  واإذا  العرو�س،   زك��اة  ويزكيها  ماله  اإل��ى  في�شمها  فقط.  غلته 
يكن  لم  اإذا  واأم��ا  والثمار.  ال��زروع  زكاة  فيه  فتجب  مزروعًا  العقار 
من الأ�شناف ال�شابقة فال زكاة فيه كالدور الم�شكونة وال�شتراحات 

والأرا�شي التي لم تعد للبيع وما �شابه ذلك.
مادتها  التي  التجارات  من  معلوم  هو  كما  العقارية«  و«الم�شاهمات 
العقار بيعًا و�شراًء وتطويرًا وتاأجيرًا ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة 
بها، وُتكّيف فقهًا على اأنها »�شركة م�شاربة«. وعلى هذا فاإنها تزكى 
كما ُتزكى ال�شركات. فاإذا كان من يدير الم�شاهمة يزكيها فال زكاة 
لم  اإذا  واأّم��ا  الزكاة.  اإخ��راج  في  عنهم  وكيٌل  لأنه  الم�شاهمين  على 

زكاة  وتزكى  ح�شته   ح�شب  كاًل  الزكاة   الم�شاهمين  فيلزم  يزكها 
عرو�س التجارة.

لتالعبه  الم�شاهمة  مدير  ب�شبب  المتعثرة  الم�شاهمات  وبخ�شو�س 
كان  لو  اأو  حقوقهم،  الم�شاهمين  ت�شليم  وعدم    - مثاًل   - بالأموال 
ال�شوق،  ارتفاع  ترقبه  ب�شبب  ت�شليمهم حقوقهم  ولكن رف�س  �شادقًا 
قرره  بما  �شبيهة  ال�شورة  حينئٍذ.وهذه  الم�شاهمين  على  زكاة  فال 
بع�س العلماء وعليه الفتوى من اأنه ل زكاة على من كان له دين على 
مع�شر اأو مليء مماطل اأو جاحد،ووجه ذلك اأن الُملك غير كامل هنا، 
ويرى  الزكاة،  وج��وب  �سروط  تكتمل  فلم  �ساحبه  بيد  لي�ض  والمال 

بع�س العلماء اأنه يزكيه ل�شنة واحدة اإذا قب�شه.
واإذا كانت الم�شاهمة موقفة من قبل طرف ثالث كالجهات الحكومية 
المخت�شة، فهذه - واهلل اأعلم - انقطع حولها؛ لأنها لم تعد عرو�س 
مالك  قطع  اإذا  كما   - فيها  الزكاة  يوجب  ما  هناك  ولي�س  تجارة 
العقار نيته ببيع العقار - ولبد من تبّين الأمر: فاإما اأن ت�شلم المبالغ 
فتجب  الم�شاهمة  تكمل  اأو  جديدًا،   حوًل  بها  في�شتقبلوا  لأ�شحابها 

الزكاة ب�شروطها  اأو يتعذر ت�شليم المبالغ لأ�شحابها فال زكاة اإذًا.
وفي هذا الإطار ل بد من التنبيه اإلى اأن البع�س قد يظن اأن الخ�شارة 

ال زكاة حتى تعقد النية

زكاة المساهمات العقارية
يقدر العقار بقيمته السوقية ال الشرائية.

على  م��وؤخ��رًا   للق�شاء  الأع��ل��ى  المجل�س  واف��ق 
المنظمة  والقواعد  المنهجية  الدرا�شة  م�شروع 
قدمتها  وال��ت��ي  ال��ع��ق��اري��ة،  الم�شاهمات  لعمل 
.والمجل�س  الق�شائي  للتفتي�س  العامة  الإدارة 
بالطالع  المحاكم  جميع  وجه  للق�شاء  الأعلى 

ومراعاة ما اأ�شير اإليه في التنظيم الجديد.
وزارة  �شعي  ظل  في  ياأتي  الجديد   الم�شروع   
المت�شببين  ل��م��الح��ق��ة  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
الحقوق  واإرج����اع  المتعثرة  الم�شاهمات  ف��ي 
عديدة  ومعوقات  �شعوبات  ظل  في  لأ�شحابها، 
اأم���ام  ال��م�����ش��اه��م��ات  ه���ذه  اأ���ش��ح��اب  ي�شعها 
م�شاهمة   98 بت�شفية  ق��ام��ت  حيث  ال����وزارة، 
م�شاهمات   5 اأح��ال��ت  فيما  متعثرة،  ع��ق��اري��ة 

تسعي وزارة التجارة لمالحقة المتسببين في المساهمات المتعثرة  

المجلس األعلى للقضاء يصدر 
تنظيمًا جديدًا للمساهمات العقارية 

متعثرة   مساهمة   98 بتصفية  قامت  الــتــجــارة   
اإلجراء و64 مساهمة خارج  و236 مساهمة تحت 

االختصاص  و22 مساهمة بال عنوان.

أنواع    3 إلى  تمَّ تصنيفهم  المساهمات  أصحاب   
المساهمة،  بيع  في  التجارة  تساعده  )»متعاون« 
ومتعاون لكنه ال يرغب في البيع، وغير متعاون 

ويرتكب  تجاوزات ويتحايل (
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لعدم  مسوغًا  التجارة  في  الخسارة  أنَّ  البعض   يظن   
إخراج الزكاة فيما بقي من المال وهذا تصور خاطئ 

شروط  اكتملت  إذا  المال  من  بقي  فيما  تجب  فالزكاة   
الزكاة ولو كانت التجارة خاسرة.

 إن كان العقار مؤجرًا أو محاًل تجاريًا فالزكاة في غلته فقط.

 ال زكاة في  الدور المسكونة واالستراحات واألراضي التي 
لم تعد للبيع.

لعدم  م�شوغ  غيرها-   اأو  اأ�شهما  اأو  عقارًا  كانت  �شواء   - التجارة  في 
اإخراج الزكاة فيما بقي من المال وهذا ت�شور خاطئ، فالزكاة تجب 

فيما بقي من المال اإذا كان ن�سابًا واكتملت �سروط الزكاة الأخرى ولو 
كانت التجارة خا�شرة.

تحت  ع��ق��اري��ة  م�شاهمة   236 ه��ن��اك  زال  م��ا  ح��ي��ن  ف��ي  للت�شفية، 
 الإجراء، و64 م�شاهمة خارج الخت�شا�س  و22 م�شاهمة بال عنوان. 
ك�شفت لجنة الم�شاهمات العقارية بوزارة التجارة اأخيرًا عن 30 ق�شية 
اأن  اأ�شحاب م�شاهمات عقارية متعثرة، بعد  مرفوعة �شد الوزارة من 
بع�س  ويعمل   . ممتلكاتهم  على  وحجزت  ال�شفر  من  اللجنة  منعتهم 
مما  اللجنة  عمل  اإعاقة  على  المتعثرة  العقارية  الم�شاهمات  مالك 
الم�شاهمات  اأ�شحاب  ت�شنيف   اإلى  العقارية  الم�شاهمات  لجنة  دفع 
بيع  في  بم�شاعدته  ال��وزارة  تقوم  »متعاون«  الأول  النوع  اأن��واع،  ثالثة  
الم�شاهمة، والنوع الثاني  متعاون لكنه ل يرغب في البيع، والنوع الثالث  
اللجنة.. عمل  �شد  وتحايل  ت��ج��اوزات  بارتكاب  ويقوم  متعاون   غير 

وتتعامل اللجنة مع النوع الأخير غير المتعاون باإجراءات �شارمة ت�شل 
بالإ�شافة  والإح�شار  بالقب�س  اأوام��ر  اإ�شدار  اأو  ال�شفر  من  المنع  اإلى 
للق�شاء. اإحالته  ثم  البنكية  والح�شابات  الممتلكات  على  الحجز   اإلى 

مجل�س الوزراء كان له وقفة من اأجل حل م�شكلة الم�شاهمات المتعثرة 
فقد  اأقر  منذ نحو ثالث �شنوات عددًا من الإجراءات من بينها تفريغ 
الر�شمي  ال��دوام  وقت  خ��ارج  تكليفهم  اأو  العامة  المحاكم  في  ق�شاة 
ت�شمن  و  العقارية.   بالم�شاهمات  المتعلقة  الق�شايا  في  البت  ل�شرعة 
الالزمة  القرارات  اإ�شدار  العقارية  الم�شاهمات  لجنة  تولي  التوجيه 
والمنقولة  الثابتة  الم�شاهمات  اأ�شحاب  اأم��وال  على  التنفيذ  �شاأن  في 
بما يغطي حقوق الم�شاهمين واإحالتها اإلى ق�شاة التنفيذ في المحاكم 
العامة لتنفيذها، اإ�شافة اإلى توجيه الجهات المعنية من وزارة الداخلية 
وموؤ�ش�شة النقد ووزارة العدل ووزارة ال�شوؤون البلدية والقروية، ب�شرعة 
اأق�شاها  مدة  خالل  العقارية  الم�شاهمات  لجنة  طلبات  مع  التجاوب 
اأ�شبوعان من تاريخ الطلب، اإلى جانب تخ�شي�س 20 مليون ريال للجنة 
الم�شاهمات العقارية لل�شرف منه على مكافاآت اأع�شائها وتعاقداتها 

مع الكوادر الب�شرية والمكاتب ال�شت�شارية ومن يتم ال�شتعانة بهم.
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اللجنة االستئنافية 
الضريبية توضح 
آليات  حسم 
الخسائر المدورة

الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 
 )196( رقــم  الـــوزراء  مجلس  بقرار  المشكلة 
بخطاب  والمكلفة  ـــ  ــ ــ 1426/7/24ه ــاريــخ  وت
وتاريخ   )7835/1( رقم  المالية  وزيــر  معالي 
في  اللجنة  باستمرار  القاضي  1426/8/6هــــ 
على  والمصلحة  المكلفين  اعتراضات  نظر 
االبتدائية في  الزكوية  االعتراض  قرارات لجان 
للنظر  ـــ   ــ 1431/4/13ه الموافق  االثنين  يــوم 
الزكاة  مصلحة  من  المقدم  االستئناف  في 
والدخل )المصلحة( على قرار لجنة االعتراض 
االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم 
الذي  الزكوي  الربط  بشأن  1428هـــ  لعام   )...(
أجرته المصلحة على  )المكلف( لألعوام من 

1997م حتى 2003م . 

ُّ
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قامت اللجنُة بدرا�شة القرار البتدائي الم�شتاأنف ، وما جاء بمذكرة ال�شتئناف المقدمة 
من الم�شلحة ، ومراجعة ما تمَّ تقديمه من م�شتندات ، في �شوء الأنظمة والتعليمات 

ال�شارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية :

اأخطرت لجنة العترا�س البتدائية الزكوية ال�شريبية الثانية بجدة الم�شلحة بن�شخة 
من قرارها بموجب الخطاب رقم )2/110/�س ج( وتاريخ 1428/6/18ه��� ، وقدمت 
الم�شلحُة ا�شتئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم )3/258( وتاريخ 1428/6/29ه� ، 
وبذلك يكون ال�شتئناف المقدم من الم�شلحة مقبوًل من الناحية ال�شكلية لتقديمه من 

ذي �سفة خالل المهلة النظامية ، م�ستوفيًا ال�سروط المن�سو�ض عليها نظامًا .
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الناحية الموضوعية :
أوالً : الخسائر المدورة 

ح�شم  في  المكلف  بتاأييد  )ثانيًا/1(  البند  في  البتدائية  اللجنة  قرار  ق�شى 
الخ�شائر المدورة لعام 1997م وفقًا لحيثيات القرار . 

للخ�شائر  وج��ود  ل  اأن��ه  فذكرت  ال��ق��رار  من  البند  ه��ذا  الم�شلحة  ا�شتاأنفت 
التقديري،   بالأ�شلوب  حو�شب  المكلف  اأنَّ  باعتبار   ، 1997م  ل�شنة  المدورة 
الم�شلحة  اأ�شافتها  فقد  ال��م��دورة  المخ�ش�شات  باإ�شافة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
باعتبارها راأ�شماًل اإ�شافيًا للمن�شاأة تطبيقًا للتعميم رقم 1/8443/2 وتاريخ 
1392/8/8ه��� وقدمت الم�شلحة مع خطابها المقيد لدى هذه اللجنة برقم 
)840( وتاريخ 1429/8/12ه� الم�شتندات التي تثبت محا�شبة المكلف طبقًا 
لقاعدة التقدير الجزافي لعام 1417ه�، ممثلة في  �شورة من الإقرار الزكوي 
المقدم من المكلف و�شورة من نموذج الربط ، كما قدمت �شورة من التعميم 
رقم )3/148( لعام 1408ه� القا�شي باأنَّ الخ�شائر المدورة التي تح�شم من 
الوعاء الزكوي هي خ�شائر الأعوام ال�شابقة المعدلة بموجب ت�شويات الم�شلحة، 
كما قدمت �شورة من الخطاب الوزاري رقم 8605/3 وتاريخ 1415/12/4ه� 
بالم�شادقة على قرار اللجنة ال�شتئنافية رقم )28( لعام 1415ه� ال�شادر في 
حالة مماثلة والموؤيد لإجراء الم�شلحة في عدم ح�شم الخ�شائر المرحلة لعام 

اأي�شًا �شورة من تعميم الم�شلحة رقم 1/8443/2 وتاريخ  1997م . وقدمت 
1392/8/8ه� الموؤيد لإجراء الم�شلحة في اإ�شافة المخ�ش�شات والحتياطيات 

المدورة اإلى الوعاء الزكوي باعتبارها راأ�س مال اإ�شافي للمن�شاأة . 
التي  ال�شتف�شارات  على  وردًا  الم�شلحة  ا�شتئناف  على  المكلف  اإط��الع  وبعد 
طرحتها هذه اللجنة عليه اأثناء جل�شة المناق�شة اأفاد اأنه لم تكن لدى الموؤ�ش�شة 
ميزانية مدققة في ال�شابق لكي تقدم للم�شلحة، ولكن توجد ح�شابات بالدفاتر 
1997/1/1م  في  الفتح(  )قيد  المراجعة  ميزان  من  ل�شفحة  ن�شخة  وق��دم 
المرحلة  الخ�شائر  فيه  مو�شحًا  1996م  لعام  العام  الأ�شتاذ  من  الم�شتخرج 
بمبلغ )1.626.697( ريال ومخ�ش�س الديون الم�شكوك في تح�شيلها مبلغ 
ريال   )1.500.000( بمبلغ  راكدة  ب�شاعة  ،ومخ�ش�س  ريال   )272.714(
الخ�شائر  نف�س  مت�شمنًا  في 1996/12/31م  العام  الأ�شتاذ  ل�شفحة  ون�شخة 
المرحلة والمخ�ش�شات الذي ُبنيت عليها ح�شابات عام 1997م التي اأخ�شعتها 
اإعادة  هو  الخ�شائر  هذه  لن�شوء  الرئي�س  ال�شبَب  اأنَّ  .وذك��ر  للزكاة  الم�شلحة 
المطبقة بهذا الخ�شو�س،  المحا�شبة  الديون والمخزون وفقًا لمعايير  تقييم 
ل  اأنه  يرى  وبالتالي  بالمخ�ش�شات  مبا�شرة  متعلقة  المرحلة  الخ�شائر  واأنَّ 
يمكن اإ�شافة المخ�ش�شات كعن�شر موجب بوعاء الزكاة دون خ�شم الخ�شائر 

المرحلة كعن�شر �شالب . 
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مكلفين  على  رجعي  بأثر  الفتوى  تطبيق  اإلنصاف  من  ليس   
ظل  في  الجارية  أنشطتهم  لتمويل  قــروض  اتفاقيات  أبرموا 

تعاميم سارية تنصُّ صراحة على عدم إخضاع القروض للزكاة.

تؤكد  وإنما  جديدة  ألحكام  منشئة  تعدُّ  ال  الشرعية  الفتوى   
وتكشف عن حكم شرعي قائم.

رأي اللجنة : 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي وعلى ال�شتئناف المقدم  وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�شتندات  تبين للجنة اأنَّ محور ال�شتئناف يكمن في طلب 
الم�شلحة عدم ح�شم الخ�شائر المدورة من الوعاء الزكوي لعام 1997م بحجة 
كان  عام 1997م  قبل  المكلف  لأنَّ  ل�شنة 1997م  م��دورة  خ�شائر  وج��ود  عدم 
يحا�شب بالأ�شلوب التقديري ، في حين يتم�شك المكلف بح�شم الخ�شائر المدورة 
من وعائه الزكوي لعام 1997م؛ لأنَّ هذه الخ�شائر ماأخوذة من �شجالته ودفاتره 
وظاهرة في ميزان المراجعة للعام المنتهي في 1996/12/31م بالإ�شافة اإلى 

اأنه ل يمكن اإ�شافة المخ�ش�شات دون ح�شم الخ�شائر المدورة .
وبعد اطالع اللجنة على القوائم المالية للعام المنتهي في 1997/12/31م، 
تبين اأن ر�شيد الخ�شائر المدورة بلغ )1.343.671( ريال كما تبين اأنَّ مبلغ 
ميزان  وفي  1996/12/31م  في  العام  الأ�شتاذ  في  كما  المدورة  الخ�شائر 
المراجعة بتاريخ 1997/1/1م )1.626.697( ريال، وتبين اأنَّ المخ�ش�شات 
مبلغ  عام 1997م هي  ربط  بموجب  الزكوي  للوعاء  الم�شلحة  اأ�شافتها  التي 
)292.714( ريال مخ�ش�س ديون م�شكوك فيها ومبلغ )1.804.433( ريال 
الم�شلحة في ربطها ولغر�س احت�شاب  اإن  ، وحيث  مخ�ش�س ب�شاعة راكدة 
في  ظهرت  التي  المخ�ش�شات  اأر�شدة  اأخ��ذت  1997م  لعام  الزكوي  الوعاء 
القوائم  نف�س  في  الظاهرة  ال��م��دورة  بالخ�شائر  تاأخذ  ول��م  المالية  القوائم 
وتحقيقًا للعدالة ترى اللجنة اأخذ الخ�شائر المدورة في العتبار بالتالي ح�شمها 
القوائم  لكون  بالمخ�ش�شات  اأخذت  الم�شلحة  اأنَّ  الزكوي طالما  الوعاء  من 
المالية تمثل وحدة واحدة ول يمكن انتقاء عن�شر من عنا�شرها على حدة دون 
العنا�شر الأخرى ،وبناًء عليه ترى اللجنة بالأغلبية رف�س ا�شتئناف الم�شلحة 

وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�شى به في هذا الخ�شو�س .

ثانيًا : القروض 
ق�شى قرار اللجنة في البند )ثانيًا/2( بتاأييد المكلف في عدم اإ�شافة القرو�س 

لالأعوام من 1998م حتى 2003م وفقًا لحيثيات القرار . 
ا�شتاأنفت الم�شلحة هذا البند من القرار فذكرت اأنَّ الر�شيد الدائن عبارة عن 
قر�ٍس حال عليه الحول ويمثل �شلفه مقدمة من زوجة �شاحب الموؤ�ش�شة ل�شراء 
ب�شائع لتعوي�س الخ�شائر المتراكمة والم�شلحة قامت باإ�شافته للوعاء الزكوي 
تطبيقًا للفتاوى ال�شرعية رقم )2/2384( لعام 1406م ورقم )18497( لعام 

1408ه� ورقم )22665( لعام 1424ه� ورقم )2/3077( لعام 1426ه� . 
وحول ما ذكرته اللجنة البتدائية من )اأنَّ الم�شلحة ت�شتند اإلى الفتوى رقم 

الخالف  محل  القر�س  واأنَّ  1424/4/15ه����  بتاريخ  �شدرت  التي   )22665(
الفتوى وفي  اأي قبل �شدور هذه  الأع��وام من 1998م حتى 2003م  تمَّ خالل 
اإخ�شاع هذه  ظل تعميم الم�شلحة رقم 6/147 لعام 1408ه��� القا�شي بعدم 
القرو�س للزكاة واأنه لي�س من الإن�شاف تطبيق الفتوى باأثر رجعي على مكلفين 
اأبرموا اتفاقيات قرو�س لتمويل اأن�شطتهم الجارية في ظل تعاميم �شارية تن�س 
�شراحة على عدم اإخ�شاع مثل هذه القرو�س للزكاة( . اأفادت الم�شلحة باأنَّ 
الفتوى رقم )22665( لعام 1424ه� جاءت موؤيدة للفتاوى ال�شابقة واأنَّ القاعدة 
العامة هي اأنَّ الفتوى ال�شرعية ل تعدُّ من�شئة لأحكام جديدة واإنما توؤكد وتك�شف 
عن حكم �شرعي قائم ،  ووفقًا للتعميم رقم 9/1205 لعام 1425ه� الإلحاقي 
للتعميم رقم 9/3003 وتاريخ 1424/1/19ه� بخ�شو�س الفتوى رقم )22665( 
قامت الم�سلحة بتطبيق الفتوى المذكورة على الحالت التي لم ت�سبح الربوط 
فيها نهائية بما في ذلك الحالت المعرو�شة على لجان العترا�س البتدائية 
وال�شتئنافية ، وذكرت الم�شلحة اأنَّ ق�شاء اللجنة ال�شتئنافية في حالت مماثلة 
الموجبة م�شتر�شدة  العنا�شر  الزكوي �شمن  للوعاء  القرو�س  باإ�شافة  ا�شتقر 
بالقرار رقم )660( لعام 1427ه� و القرار رقم )720( لعام 1428ه� . كما 
وتاريخ  برقم )840(  اللجنة  لدى هذه  المقيد  مع خطابها  الم�شلحة  قدمت 
حتى  من 1997م  ل��الأع��وام  الأخ��رى  الدائنة  بالذمم  ك�شف  1429/8/12ه����� 
2003م مت�شمنًا القر�س المقدم من زوجة �شاحب الموؤ�ش�شة وهو ر�شيد حال 

عليه الحول .
اأنَّ الذمة الدائنة لل�شيدة  وبعد اطالع المكلف على ا�شتئناف الم�شلحة ذكر 
وقيد  1996م  لعام  الإقفال  قيد  في  مو�شح  هو  كما  1997م  عام  قبل  ن�شاأت 
، حيث  الموؤ�ش�شة من خ�شائر  تكبدته  لما  نتيجًة  وذلك  لعام 1997م  الفتتاح 
اأ�شبحت هناك حاجة ما�شة لتوفير راأ�س مال عامل للت�شغيل ، كما اأنَّ الموؤ�ش�شة 
اإلى عام 2000م  لها ربط من الم�شلحة لالأعوام من 1997م  اأن �شدر  �شبق 
هذا  يت�شمن  ولم  1422/12/22ه����  وتاريخ   1/2/9747/18 رقم  بالخطاب 
الربط اإ�شافة هذه الذمة الدائنة للوعاء الزكوي ، واإنما تمَّ فتح الربط لالأعوام 
المذكورة لحقًا واأ�شيف بموجبه ر�شيد الذمة الدائنة اإلى وعاء الزكاة بناًء على 

فتوى القرو�س مما يعني تطبيق الم�شلحة لهذه الفتوى باأثر رجعي . 

رأي اللجنة : 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�شتئناف المقدم ، وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�شتندات ، تبين للجنة اأنَّ محور ال�شتئناف يكمن في طلب 
عالقة  ذي  طرف  من  المقدم  )القر�س(  الدائن  الر�شيد  اإ�شافة  الم�شلحة 
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اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لالأعوام من 1998م حتى 2003م تطبيقًا للفتاوى 
ال�شرعية المذكورة عند عر�س وجهة نظر الم�شلحة ، في حين يتم�شك المكلف 
بعدم اإ�شافة الر�شيد الدائن اإلى وعائه الزكوي بحجة اأن ال�شنوات من 1998م 
لعام 1424ه��� مما  الفتوى رقم )22665(  لتاريخ �شدور  حتى 2003م �شابقة 
يرى معه عدم اأحقية الم�شلحة في تطبيق تلك الفتوى باأثر رجعي ، بالإ�شافة 
وتاريخ   1/2/9747/18 رق��م  بالخطاب  ال�شادر  الم�شلحة  رب��ط  اأنَّ  اإل��ى 
1422/12/22ه��� لم يت�شمن اإ�شافة هذا الر�شيد الدائن اإلى الوعاء الزكوي 
لل�شنوات من 1997م حتى 2000م واإنما اأ�شيف الر�شيد الدائن بعد فتح الربط 

تطبيقًا لتلك الفتوى . 
وترى اللجنة اأنَّ الأ�شا�س في معالجة القرو�س لغر�س احت�شاب الوعاء الزكوي 

يتمثل في اأنه تجب الزكاة على القرو�س عند احت�شاب الوعاء الزكوي للمقر�س 
والمقتر�س لكونهما جهات ذات �شخ�شية معنوية وذمة مالية م�شتقلة حتى ولو 
كان هناك عالقة ملكية مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بين المقر�س والمقتر�س ، 
فبالن�شبة للُمقر�س فاإنَّ عر�س القر�س كر�شيد في القوائم المالية للمقر�س 
يعني اأنَّ هذا القر�س يمثل دينًا على مليء اإذا لم يظهر في قائمة الدخل ما 
يثبت اإعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دينًا مرجو الأداء . وبالن�شبة 
اأن  يعني  للمقتر�س  المالي  المركز  قائمة  في  القر�س  ف��اإنَّ عر�س  للمقتر�س 
اإذا  المال  راأ���س  �شاأن  �شاأنه  الأخ��رى  التمويل  اأحد م�شادر  يمثل  القر�س  هذا 
كان القر�س طويل الأجل )ويق�شد بالقر�س طويل الأجل ذلك القر�س الذي 
يبقى في ذمة المقر�س لمدة عام مالي اأو الدورة التجارية اأيهما اأطول( ويعامل 
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 تــجــب الـــزكـــاة عــلــى الـــقـــروض عند 
للمقرض  ــزكــوي  ال ــوعــاء  ال احــتــســاب 
ذات  جــهــات  لكونهما  والــمــقــتــرض 
ــة مــالــيــة  ــ ــ ــة وذم ــوي شــخــصــيــة مــعــن

مستقلة.

 القوائم المالية وحدة واحدة وال يمكن 
انتقاء عنصر من عناصرها على حدة 

دون العناصر األخرى.

 يمثل  القرض دينًا إذا لم يظهر في 
إعدامه وتجب  يثبت  ما  الدخل  قائمة 

فيه الزكاة باعتباره دينًا مرجو األداء.

معاملة القرو�س طويلة الأجل القرو�س ق�شيرة الأجل اإذا ا�شتخدمت في تمويل 
اأ�شول ثابتة وبالتالي يلزم اإ�شافة هذه القرو�س للوعاء الزكوي حتى ولو كان 
المقر�س طرفًا ذا عالقة بالمقتر�س . ويعزز هذا الراأي ن�س فتوى هيئة كبار 
العلماء رقم 2/3077 وتاريخ 1426/11/8ه� والذي جاء فيها »اإنَّ اأدلة وجوب 
الزكاة عامة ت�شمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل �شحيح بخ�شم الديون 
من ذلك ول يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي 
يملكه  اآخر  ماًل  يزكي  المدين  بينما  المدين  يملكه وهو في ذمة  الذي  المال 
الإن�شان  بيد  الذي  المال  بين  وفرق  فيه؛  الت�شرف  من  ويتمكن  بيده  ويوجد 
وتاريخ 1424/4/15ه���   22665 رقم  الفتوى  وكذلك  ذمته«  في  الذي  والمال 
الزكاة ولي�شتا  الفتوتان تعدان كا�شفتين لما يجب تطبيقه حين ربط  وهاتان 

من�شاأتين لأحكام جديدة .
وبعد الدرا�شة واإطالع اللجنة على القوائم المالية لالأعوام من 1997م حتى 
اأنَّ ر�شيد الذمم الدائنة الأخرى ظهر خالل الأعوام المذكورة  2003م تبين 
بمبالغ متفاوتة تتراوح ما بين مبلغ )5.522.380( ريال ومبلغ )6.251.421( 
رياًل وطبقًا للك�شوف التف�شيلية المقدمة من المكلف بالذمم الدائنة تبين اأنَّ 
مبلغ )5.033.723( ريال مقدم من زوجة �شاحب الموؤ�ش�شة وهذا الر�شيد 
بقي ثابتًا طوال هذه ال�شنوات ، وبناًء عليه وطبقًا للقاعدة المو�شحة بعاليه ترى 
اللجنة تاأييد ا�شتئناف الم�شلحة واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�شى به في هذا 

الخ�شو�س . 

القرار:

لكلِّ ما تقدم قررت اللجنة ال�شتئنافية ال�شريبية ما يلي :
اأوًل : قبول ال�شتئناف المقدم من م�شلحة الزكاة والدخل على قرار 
لجنة العترا�س البتدائية الزكوية ال�شريبية الثانية بجدة من الناحية 

ال�شكلية .
ثانيًا : وفي المو�شوع :

1 - رف�س ا�شتئناف الم�شلحة وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�شى به 
بح�شم الخ�شائر المرحلة من الوعاء الزكوي لعام 1997م . 

)القر�س(  الدائن  الر�شيد  باإ�شافة  الم�شلحة  ا�شتئناف  تاأييد   -  2
المقدم من طرف ذي عالقة اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لالأعوام 
من 1998م حتى 2003م واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�شى به في 

هذا الخ�شو�س .



مقال

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

طالل الجديبي
كاتب بصحيفة االقتصادية 

�شناعة التمويل الإ�شالمية مثيرة للجدل عند البع�س، لكن هذا ل يعني اأنها ت�شتحق التجاهل 
من البقية. بل اإن التعاطي معها بعمق واإدراك اأكبر هو الو�شيلة الوحيدة التي توؤدي اإلى تحويل 
هذا الجدل اإلى حوار، وبالتالي الو�شول اإلى نتيجة اإيجابية �شواء كانت َقبوًل وا�شعًا اأو رف�شًا 
كل  على  المعرفية  ال�شيطرة  من  بد  ل  والفهم  الإدراك  من  جيد  حدًّ  اإلى  وللو�شول  قاطعًا. 
جوانب هذه ال�شناعة التي ل تقف فقط على �شيغة عالقة ال�شركاء في عملية التمويل، بل هي 

تطبيقات متعددة لمنظومات عدة متنا�شقة.
تعّدت �شناعة التمويل الإ�شالمي اليوم، من اأوجه عدة وفي اأماكن عدة، مرحلة الجدل والتردد 
الآخرين في م�شير  الخليج م�شاركة  ت�شتطيع دول  الدول. حتى  اأنظار مختلف  وباتت محط 
هذه ال�شناعة التي ق�شت �شريط بدايتها وما زالت تغذيها بوفرة المادة، ل بد من اأن تحوز 
قدرًا معرفيًا تطبيقيًا معتبرًا في التخ�ش�شات الفنية التي ت�شاند هذه ال�شناعة، وهذا يعني 

وجود الموارد الب�شرية الموؤهلة في التخ�ش�شات الفنية الم�شاندة للم�شرفية الإ�شالمية.
وفرن�شا  واألمانيا  رو�شيا  في  الإ�شالمية  بالم�شرفية  المتزايد  بالهتمام  البع�س  ي�شيد 
وبريطانيا، بل يعتبره فتحًا لها وتحقيقًا لجدواها. قد ل يكون في هذا الهتمام اأي ب�شارة، 
اأقرب لدق ناقو�س الخطر. هذه الدول ل تهتم بجوهر التمويل الإ�شالمي ومقا�شده،  بل هو 
المعرفة  الخليج  واإن لم تحز دول  باأي طريقة جذابة.  الأم��وال  لها  ي�شتقطب  بل تبحث عما 
التي تتطور �شريعًا  المعرفة والتخطيط  المتخ�ش�شة فهي لن تجاري مراكز  الفنية  الكيفية 

عندهم كل يوم.
العتماد على حيازة المال فقط لن يكفي واإن رافق ذلك ت�شدير الفتاوى اأي�شًا، فكثير من 
ال�شيولة  من  الهائلة  والكمية  المال  حيازة  الجانبين.  هذين  في  تناف�شنا  باتت  العالم  دول 
اإن  فينا.  الآخ��رون  ا�شتغلها  ن�شتغلها  لم  اإن  اإل فر�شة  لي�شت  العالم  تلفت نظر كل دول  التي 
اأن نكون تابعين متاأثرين  التعاطي مع الم�شرفية الإ�شالمية يحّتم علينا  ال�شعف الفني في 
ب�شيا�شات غيرنا من الدول الإ�شالمية وغير الإ�شالمية، وفي هذا تفويت كبير لفر�شة التاأثير 
الذي نتحدث عنه اأو فر�شة خدمة )اأو حتى رف�س( هذه ال�شناعة كواجب �شرعي واجتماعي 

ناهيك عن فر�شة خدمة اأنف�شنا ومجتمعاتنا.
تعتمُد �شناعة التمويل عمومًا والم�شرفية الإ�شالمية خ�شو�شًا على عدة خدمات م�شاندة، 
فالعالقة التمويلية عالقة ذات مخاطر مرتفعة ن�شبيًا ول ُت�شبط اإل بدعم قانوني جيد يبداأ 
بالنظر اإلى جوهر و�شكل هذه العالقة محددًا حقوق والتزامات اأطرافها. وكذلك، ل يتمكن 
اأ�شحاب هذه العالقة التمويلية والم�شتفيدين منها )كالمالك والم�شتثمرين( من تقييم نتائج 
وحقيقة هذه  واقع  معقول عن  ب�شكٍل  تعبر  ُمتقنة  ومحا�شبية  مالية  ب��اأدوات  اإلَّ  العالقة  هذه 
العالقة التمويلية وما يختلجها من تغييرات. كذلك، اأ�شبحت اليوم الحوكمة واآليات المتثال 
في  العالمية  المنظمات  نجد  حيث  الم�شرفي،  للقطاع  كبرى  اأهمية  ذات  المخاطر  وقيا�س 
)بازل  الم�شارف  ل�شلوكيات  وتحديدًا  تحكمًا  اأكثر  ت�شبح  التي  لمعاييرها  م�شتمر  تحديث 
اإلى  الإ�شالمية  الم�شرفية  حاجة  تتعاظم  اأخ��رى.  متزايدة  تعقيدات  يعني  وهذا  مثال(،   3
لم�شروع  ُم�شغرًا  وتمثياًل  نواة  باعتبارها  معها  نتعامل  كنا  اإذا  الم�شاندة  الفنية  الخدمات 

إغراء السيولة وثقة المعرفة 
هناك اهتمام متزايد بالمصرفية اإلسالمية في  الغرب
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ــــدول الــغــربــيــة  ال تهتم بــجــوهــر الــتــمــويــل اإلســالمــي   ال
ومقاصده  بل تبحث  عن استقطاب    األموال بأي طريقة.

 تتعاظم حاجة المصرفية اإلسالمية إلى الخدمات الفنية 
المساندة باعتبارها نواة لمشروع االقتصاد اإلسالمي.  

 المصارف الخليجية تقدم خدمات التمويل المتوافق مع 
الشريعة على العلن وعلى نطاق واسع.

الم�شروع  هذا  عن  بمعزل  الإ�شالمية  الم�شرفية  في  العمل  اإن  حيث  الإ�شالمي.  القت�شاد 
الأممي يجعلها اأقرب اإلى الحالة التي تو�شف فيها بالتحايل والتمويه.

وعلى  العلن  على  ال�شريعة  مع  المتوافق  التمويل  خدمات  اليوم  الخليجية  الم�شارف  تقدم 
نطاق وا�شع، وهذا يعني وجوب العمل بجدية لحل م�شكالت ندرة الموارد الب�شرية في هذا 
هي  ال�شناعة  هذه  لأن  الموؤ�ش�شات.  هذه  تدعيها  التي  القيمة  ه�شا�شة  �شتزيد  واإل  القطاع، 
الموارد  با�شتيراد  �شنقوم  كنا  اإذا  منها  ال�شتفادة  في  ننجح  ولن  بالأ�شا�س  معرفية  �شناعة 
الب�شرية كما نفعل في المجالت ال�شناعية اأو الإنتاجية الأخرى. النظر في طلبات الوظائف 
ال�شتقطاب  حجم  يبين  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  في  الإنجليزية  باللغة  المعلنة  الم�شرفية 
والمحا�شبة  القانون  مجالت  في  والخبرات  التخ�ش�شات  لأ�شحاب  الخليجي  الم�شرفي 
والهند�شة المالية والحوكمة وتطوير الأعمال. وجميع هذه التخ�ش�شات في حاجة اإلى جودة 

عالية في التاأهيل واعتبار جيد للخ�شو�شية ال�شرعية.
حل هذه الم�شكلة ل يكون مثاًل في تقديم الم�شارف المركزية دورات في التمويل الإ�شالمي 
لموظفي الم�شارف التجارية، فهذا اأقرب للعالج من الوقاية، وهي حلول مقبولة موؤقتًا فقط. 
الحل يبداأ اأوًل با�شتراتيجية وا�شحة لتحديد وجهة هذه ال�شناعة، يتبع ذلك اأهداف نوعية 
توحيد  اأي�شًا  بهذا  ويلحق  الخليجي.  الم�شتوى  على  الب�شرية  للموارد  وم�شتركة  معلنة  وكمية 
وتنظيم دور الرقابة ال�شرعية، لأنه المحدد الأقوى لوجود الم�شرفية الإ�شالمية في عالمنا 
اليوم. وبعد ذلك يكون تن�شيق الجهات ذات العالقة، ولي�س الم�شارف المركزية فقط، بل 
هيئات اأ�شواق المال والم�شارف الجتماعية والهيئات المحا�شبية والقانونية، لر�شم خطط 
تطوير ال�شناعة والم�شاركة مع الموؤ�ش�شات التدريبية والتعليمية في ت�شميم وتنفيذ حاجات 

واأ�شاليب التاأهيل الفني )محلًيا( الم�شاحب والالحق للتعليم الجامعي.
ال�شتراتيجيات الموجهة لحل م�شكالت ندرة الموارد الب�شرية المتخ�ش�شة تعدُّ ذات اأهمية 
عليا لكل �شناعة، فكل ال�شناعات تقوم على نوع وكم معين من الموارد الب�شرية. واإذا تحدثنا 
عن الم�شرفية الإ�شالمية ك�شناعة نا�شئة تعدُّ حاليًا في مرحلة مخا�س، فهي اأحوج ما تكون 
الدولي فر�شة  الم�شتوى  اأي تقارب على  اإلى تعاون غير اعتيادي لحل م�شكالتها. ول ي�شكل 
اأف�شل من الفر�شة التي تحوزها دول الخليج في تقاربها الجتماعي والديني والقت�شادي. 
خطوة كهذه، خ�شو�شًا من دول كال�شعودية )في اأعداد خريجيها( والإمارات ) في اأ�شواقها( 
والكويت والبحرين )في خبرتهما( قد ت�شكل التحول التاريخي الأكبر في م�شير الم�شرفية 
العقبات في  �شتتزايد  اأم  �شت�شق طريقها  اإذا كانت  ال�شورة  �شتت�شح  الأقل  الإ�شالمية. على 
الواقع  فهم  من  ال�شرعيين  �شتمّكن  التي  هي  التطبيقية  الفنية  المعرفية  فالقدرة  وجهها، 
اإلى ثقة  وا�شتقرائه بال اأخطاء، وهي التي �شتنقل الم�شرفية الإ�شالمية من اإغراء ال�شيولة 

المعرفة.
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
انطالق منتدى التنافسية 
الدولي السابع بالرياض
تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية" وبحضور كوكبة من الوزراء 
العالمي  واالستثمار  االقتصادي  الفكر  وقيادات  والمسؤولين 
انطلقت فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع الذي نظمته 
يومين، وحفل  استمر على مدى  والذي  العامة لالستثمار  الهيئة 

بالعديد من الحوارات والجلسات التي  القت قبوالً واسعًا.

تقرير
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جاء اختيار منتدى التناف�شية الدولي ال�شابع لمو�شوع )بناء �شركات 
تطورات  م��ن  العالم  دول  ف��ي  القت�شادات  ت�شهده  لما  تناف�شية( 
التناف�شية.  قدراتها  لتعزيز  وا�شتراتيجيات  مفهومات  لتبنى  دفعها 
اإليه  تطرق  الذي  التناف�شية  ال�شراكات  مو�شوع  اختيار  اأهمية  وتاأتي 
الم�شاركون في المنتدى عبر اأكثر من )13( جل�شة وحلقة نقا�س، كونه 
ياأتي بعد اأيام من اإعالن ميزانية المملكة لعام 2014م والتي ك�شفت 
عن قوة ومتانة القت�شاد ال�شعودي وقدرته الفائقة في توفير مزيد من 
الفر�س والمجالت ال�شتثمارية المتاحة اأمام القطاع الخا�س، واأهمية 
ا�شتثمار المقومات التي ما زالت كامنة في القت�شاد ال�شعودي خا�شة 

اإلى  بو�شوح  الأرق��ام  ت�شير  حيث  ا�شتثماريًا.  الواعدة  القطاعات  في 
عزم الدولة بالتو�شع في الإنفاق ال�شتثماري على مختلف القطاعات 
وفي البنى التحتية والتجهيزات الأ�شا�شية وتعزيز دور القطاع الخا�س 

نحو التنمية القت�شادية .
له  يت�شنى  حتى  الخا�س  القطاع  دور  تر�شيخ  ي�شتهدف  والمنتدى  
الدفع بقطار التنمية نحو تحقيق اإنجازات من �شاأنها الرتقاء بموقع 
المملكة �شمن مجموعة الدول الع�شرين الأكبر اقت�شاديًا في العالم، 
بالإ�شافة اإلى موقعها في قائمة القت�شادات الع�شرين الأكثر تناف�شية 
اأعمال  مركز  تاأ�شي�س  منها  مبادرات  المنتدى  واأطلق   . العالم  حول 



تقرير
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حلول اإجرائية ت�شتهدف الموؤ�ش�شات البتكارية ب�شراكة جامعة الملك 
والتقنية،  للعلوم  الملك عبدالعزيز  ومدينة  والتقنية،  للعلوم  عبداهلل 
ومدينة الملك عبداهلل القت�شادية. و�شاركت  جمعية   اإن�شان لرعاية 
الأيتام في المنتدى  كوجه اجتماعي واإن�شاني، و�شمح لها باأن تجمع 
تبرعات خالفًا لما هو معمول به في كافة ال�شنوات الما�شية من عمر 

المنتدى بمنع عر�س اأو بيع اأي منتجات . 
 اأو�شح معالي وزير المالية الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شاف 
في   - اهلل  حفظه   - ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  حكومة  جهود  اأنَّ 
م�شترك  جهد  ال�شعودي  بالقت�شاد  التناف�شية  درجات  اأعلى  تحقيق 
بين جميع الجهات والقطاعات ذات العالقة بالمملكة ، وهو ما و�شع 
اإلى  المملكة في قائمة اأف�شل الدول في التناف�شية العالمية ، م�شيًرا 
لمعايير  تخ�شعها  الدول  ُتقيم  التي  الجهات  اأو  المنتديات  بع�س  اأنَّ 

غير مو�شوعية مما قد يوؤثر في التقييم. والمملكة في مركز متقدم 
باأداء الأعمال والقت�شاد  البنك الدولي فيما يتعلق  بح�شب ت�شنيف 
بالعالم  ال�شركات  لأكبر  ال�شعودية«  في  »ا�شتثمر  معر�س  وا�شتقطاب 
دليل على الم�شتوى الم�شرف الذي يظهر به المنتدى في عامه ال�شابع.
اأنَّ  والتخطيط،  القت�شاد  وزي��ر  الجا�شر،  محمد  الدكتور  وك�شف 
ال�شعودية تحتل المركز ال� 19 في اأكبر القت�شادات العالمية، كما اأنها 
الأكبر على م�شتوى المنطقة، وتتمتع بوفرة في موارد الطاقة، حيث 
تمتلك 25 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتمتلك مقومات 
حلقة  ال�شعودية  وت�شكل  الرياح.  وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  من  هائلة 
لالأ�شواق  بوابة  ويعدُّ موقعها  والغرب،  ال�شرق  بين  ا�شتراتيجية  و�شل 
الإقليمية، حيث يمكن الو�شول اإلى نحو 300 مليون م�شتهلك فيما ل 
واقت�شاد  الريا�س.  العا�شمة  بالطائرة من  �شاعات  يزيد على ثالث 

عبدالعزيز  بن  إبراهيم  الدكتور  المالية  وزير  معالي   
العساف : حكومة خادم الحرمين الشريفين  تسعى 
لتحقيق أعلى درجات التنافسية باالقتصاد.و المملكة 

في قائمة أفضل الدول في التنافسية عالميًا.

محمد  الدكتور  والتخطيط،  االقتصاد  ــر  وزي معالي   
أكبر  فــي   19 ـــ  الـ الــمــركــز  تحتل  الــمــمــلــكــة   ــجــاســر:  ال

االقتصادات العالمية واألكبر على مستوى المنطقة.
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إطالق أول مؤشر لحوكمة الشركات 

ال�شركات،  حوكمة  موؤ�شر  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  اأطلقت 
والذي يهدف اإلى قيا�س مدى كفاءة وفعالية ومهنية مجال�س 
لأف�شل  تطبيقها  ومدى  الحوكمة،  حيث  من  ال�شركات  اإدارة 
التناف�شية  منتدى  هام�س  على  وذلك  العالمية،  الممار�شات 
�شعود  الأمير  بح�شور  الموؤ�شر  اإع��الن  وت��مَّ  ال�شابع.  الدولي 
ل�شوؤون  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  وكيل  الفي�شل،  خالد  ابن 

ال�شتثمار.
لال�شتثمار،  العامة  الهيئة  بين  بال�شراكة  اأطلقت  المبادرة 
دول  في  الإدارات  مجال�س  اأع�شاء  ومعهد  الفي�شل،  وجامعة 

مجل�س التعاون الخليجي، و�شحيفة »القت�شادية«.
ت��ح��ري��ر �شحيفة  ال���دو����ش���ري، رئ��ي�����س  ���ش��ل��م��ان  وق���د ع��ب��ر 
والأمير  لال�شتثمار   العامة  للهيئة  �شكره  عن  »القت�شادية«، 
�شعود بن خالد الفي�شل  على اإ�شرارهم اأن تكون »القت�شادية« 
�شريكًا في هذه المبادرة. م�شيفًا  اأن التقارير الدولية توؤكد، 

اأنه كلما ارتفع موؤ�شر الحوكمة زادت جاذبية ال�شتثمارات.  
قائمة  اإعالن  على  يقت�شر  لن  »القت�شادية«،  �شحيفة  ودور 
�شيكون  بل  التناف�شية،  لمنتدى  المقبلة  الدورة  في  ال�شركات 
الم�شتثمرين  لدى  الوعي  م�شتوى  لرفع  ا�شتراتيجي،  دور  لها 
لم�شلحتهم  المبادرة  هذه  اأنَّ  على  والتاأكيد  والم�شاهمين، 
اأوًل واأخيرًا.  حيث يوؤثر تقييم الحوكمة في �شلوك ال�شركات، 
الأول��ى من خالل  بطريقتين:  الإدارة،  فعالية مجل�س  وزي��ادة 
قيا�س فعالية المجل�س، ويقدم من خالله للم�شتثمرين اإطارًا 
للفهم ب�شكل �شهل و�شامل لتجاهات مجال حوكمة ال�شركات. 
اإلى  بالنتقال  الم�شتثمرون  �شيطالب  الطريقة،  ه��ذه  وعبر 
»م�شية  ا�شتخدام  بب�شاطة  اأو  الممار�شات،  اأف�شل  اعتماد 
م  ُتقدِّ خاللها  فمن  الأخ���رى،  الطريقة  ���ا  اأمَّ �شتريت«.  وول 
ب�شاأن  ووا���ش��ح��ة  م��ح��ددة  ت��وق��ع��ات  للمجال�س  الت�شنيفات 
من  قالبًا  للمجل�س  الطريقة  هذه  وتوفر  وال�شلوك.  الإف�شاح 
معهد  اأج��رى  معه.  والتكيف  فيه،  للنظر  الممار�شات  اأف�شل 
الخليجي  التعاون  مجل�س  ل��دول  الإدارات  مجال�س  اأع�شاء 
ت�شنيفات  معايير  من  مجموعة  لتطوير  مقترحة،  درا���ش��ة 
ومن  ال�شعودية،  في  العامين  للم�شدرين  الإدارات،  مجال�س 
ثم ت�شنيف ال�شركات الُمدرَجة في ال�شعودية؛ بناًء على حفظ 
الأوراق العامة الأخيرة، مقارنًة بهذه المعايير. و�شيتمُّ تطوير 
المعايير بالتعاون مع مجتمع اأ�شحاب الأعمال في ال�شعودية، 
في  بها  المعمول  الحالية  التنظيمية  المتطلبات  تقييم  وعبر 
لها  التي  المجالت  على  المعايير  هذه  و�شتركز  ال�شعودية. 
ذلك  في  بما  خا�س،  ب�شكل  المجل�س  فعالية  في  قوي  تاأثير 
ا�شتقالل المدير، وتكوين المجل�س واآلية التعوي�س. و�شت�شتند 
اأجل  من  للجمهور؛  المتاحة  البيانات  اإل��ى  كليًا  الت�شنيفات 

قيا�س ال�شفافية، و�شمان فر�س متكافئة لكل م�شدر.  

ي�شجل  لم  �شنة،   25 مدى  فعلى  والحيوية،  بالن�ساط  مفعم  المملكة 
مالي  بو�شع  المملكة  تتمتع  كذلك  فقط،  واحدة  �شنة  اإلَّ  �شلبيًا  نموًا 
اأكثر من رائع، حيث اإنَّ ن�شبة الدين بالن�شبة للناتج المحلي الإجمالي 
البنية  ا�شتثمارات هائلة في  المائة. وهناك �شخ  تبلغ فقط 2.7 في 
التحتية با�شتمرار، حيث تقدر ن�شبة ال�شتثمارات تحت التنفيذ بنحو 
تريليوَنْي ريال،  وهي في البنية التحتية الإن�شائية في مجالت الطرق 
والمدن  والموانئ،  المترو،  وخطوط  الحديدية،  وال�سكك  ال�سريعة، 
مجال  في  �شخية  ا�شتثمارات  المملكة  وتوجه   . القت�شاديةوغيرها 
التعليم، لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة، تجمع في مح�شلتها المعرفية 

بين التعليم المحلي والعالمي.
اأن  يعني  ل  التناف�شية  الميزات  بهذه  تمتعنا  اأنَّ  فيه،  �شك  ل  ومما   
الميزات،  تلك  على  للمحافظة  الحثيثة  الجهود  ب��ذل  عن  نتقاع�س 
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وتنميتها، وتطوير ميزات جديدة؛ فاقت�شاد العولمة الذي نعي�س فيه 
ل يرحم، ويقف بالمر�شاد لمن يجنح للخمول والتكا�شل.  

و�شنع ال�شيا�شات القت�شادية في المملكة  عملية دوؤوبة تتمُّ في توؤدة 
ال�شيا�شات  و�شانعو  المدى.  بعيد  منظور  با�شت�شراف  وتتميز  واأن��اة، 
في بلدنا يعملون على ر�شد وتحديد موا�شع الم�شالح بعيدة المدى 
و�شيا�شية  الغاية.  تلك  لبلوغ  دوؤوب  عمل  في  ينهمكون  ثم  لل�شعودية، 
ال�شعودية النقدية المحافظة اأثبتت اأنها  كانت حكيمة وح�شيفة  في 
على  تتغلب  اأن  ا�شتطاعت  كما  عام 2008م.  العالمية  المالية  الأزمة 
العالمية،  التجارة  اإلى منظمة  الن�شمام  بالتزامات  الوفاء  �شعوبات 

ومن ذلك تعزيز القدرة التناف�شية.
بن  عبداللطيف  المهند�س  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  محافظ  تقدم   
ال�شريفيِن  الحرميِن  لخادِم  والتقديِر  ال�شكِر  بجزيِل  العثمان  اأحمد 
الملِك عبِداهلل بِن عبدالعزيز اآل �شعود - حفَظُه اهلُل - على رعايِتِه 
الكريمِة لهذا المنتدى، وعلى الدعِم الكبيِر والمتابعِة الم�شتمرِة الذي 

تقدمه قيادة المملكة ل�شوؤون ال�شتثماِر والم�شتثمرين بالمملكة.

اأ�شبح  ال�شادراِت  وزي��ادِة  التناف�شيِة  ُم��شتوى  رفع  اأنَّ  العثمان  واأكد 
دعَم  الأم��ر  يتطلُب  حيث   ، اليوِم  عالِم  في  خيارًا  يعد  ولم  �شرورة، 
والنظامية  الهيكليِة  الإ���ش��الح��اِت  من  بعدٍد  والقياَم  ال�شراكاِت، 
وزيادِة  الخا�ِس،  القطاِع  وتحفيِز   ، النموِّ معدلِت  لتن�شيِط  الموجهة 
التوظيِف ، موؤكًدا اأنه ينبغي على اأ�شحاِب القراِر والقياداِت م�شوؤوليُة 
الأدواِت  تطويِر  في  الخا�ِس  القطاِع  م�شاركة  وتعميِق  الجهوِد  تكثيِف 
اأماَمُه  المتاحِة  والفر�ِس  الحالي  واقِعِه  بيَن  الفجوِة  بتقلي�سِ  الكفيلِة 
لتحقيِق دوِرِه المتوقع في التنميِة. واأفاد معالي المهند�س العثمان اأنَّ 
للقطاِع  دعِمها  في  المملكِة  م�شيرِة  �شوِر  اإحدى  يمثُل  المنتدى  هذا 
ا�شتثماريٍة  بيئٍة  توفيِر  في  العالميَّ  الم�شهَد  تت�شدَر  التي  الخا�ِس، 
وقٍت  منُذ  المملكُة  تبنْتُه  الذي  الذكي  الخياٌر  وهو  وم�شجعٍة،  محفزٍة 
�شمَن  مما جعَلها  والدوليِة؛  المحليِة  للمتغيراِت  منها  اإدراكًا  ؛  مبكٍر 

الدوِل الأكثِر تناف�شيًة في العالم.  
والقطاع الخا�س ح�شر  بقوة في فعاليات وجل�شات منتدى التناف�شية 
والمو�شوعات  الق�شايا  من  جملة  المنتدى  وتناول  ال�شابع.  الدولي 
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التي ت�شب في اتجاه واحد وهو اإبراز اأهمية بناء �شراكات فاّعلة بين 
القائم  التن�شيق  م�شتوى  رفع  اأجل  والخا�س من  الحكومي  القطاعين 
بين موؤ�ش�شات واأجهزة الدولة من ناحية، اإلى جانب مد ج�شور التعاون 

والتكامل مع من�شاآت قطاع الأعمال من ناحية اأخرى.
اأن  ارتاأينا  اأننا  اإلَّ  التناف�شية،  لمنتدى  الدولي  الطابع  من  وبالرغم 
يكون المنتدى اأكثر تفاعاًل مع محيطه المحلي من خالل تخ�شي�س 
المتخ�ش�شين  من  نخبة  وا�شت�شافة  والمحاور  الجل�شات  من  عدد 
والمتحدثين ال�شعوديين، اإلى جانب عدد من ال�شخ�شيات من خارج 
المملكة لبحث متطلبات الو�شول اإلى �شراكات فاعلة وناجحة لتوطين 
التي  ال�شتثمارية  القطاعات  وتنمية  بالمملكة  النوعية  ال�شتثمارات 
ت�شاهم في نقل التقنية وتنمية ال�شادرات واإيجاد الوظائف المالئمة 
تزخر  التي  ال�شتثمار  فر�س  مقومات  واإب��راز  المملكة.  وبنات  لأبناء 

المعر�س  خ��الل  من  القطاعات  مختلف  وف��ي  المملكة  مناطق  بها 
الم�شاحب الذي �شيقام على هام�س المنتدى وي�شارك فيه عدد من 
لممثلي  ليت�شنى  الخا�س،  القطاع  من  و�شركات  الحكومية  الجهات 
المنتدى  اأع��م��ال  في  الم�شاركين  العالمية  ال�شتثمارية  ال�شركات 
الطالع على مجالت ال�شتثمار بالمملكة واللتقاء مع نظرائهم من 
واأجنبية  وطنية  ا�شتثمارية  ب�شراكات  والخروج  المحلية  ال�شركات 

ناجحة.
العامة  الهيئة  محافظ  ق��ال  القت�شادية  المملكة  م��ب��ادرات  وع��ن 
لتعزيز  اقت�شادية  مبادرات  موؤخرًا  اأطلقت  المملكة   اإنَّ   لال�شتثمار 
القانون  هناك  ك��ان   2000 ع��ام  ففي  بها.  الخا�شة  الأع��م��ال  بيئة 
ال�شتثماري الأجنبي، الذي طبق في 2005، وفي العام نف�شه ان�شمت 
ال�شعودية اإلى اتفاقية التجارة العالمية، وبداأت بجهود تطوير واإ�شالح 

 محافظ الهيئة العامة لالستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد 
العثمان : نشكر خادِم الحرميِن الشريفيِن على رعايِتِه الكريمِة 
للمنتدى، وعلى الدعِم الكبيِر والمتابعِة المستمرِة الذي تقدمه 

قيادة المملكة لشؤون االستثماِر والمستثمرين بالمملكة.
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و�شندوق  بالم�شتثمرين.  المتعلقة  والقت�شادية  التجارية  اأنظمتها 
التنمية ال�شناعي ال�شعودي وفر دعمًا طوياًل وق�شير الأمد، لم�شاريع 
بحيث  التكلفة،  من  المائة  في   50 اإلى  ت�شل  و�شناعية،  اقت�شادية 

ت�شل اإلى 133 مليون دولر.
نظام  تقرير  واإن  لالأعمال،  جاذبة  ال�شريبي  بنظامها  وال�شعودية 
في  المملكة  و�شع  ال��دول��ي،  البنك  من  ال�شادر  ال��دول��ي،  الأع��م��ال 
المركز الثالث فيما يخ�س الدول الجاذبة لال�شتثمار، لأنها ل تفر�س 
القيمة  على  ول  والمبيعات  الممتلكات  على  ول  الدخل  على  �شريبة 
الم�شاعفة. والمملكة لديها �شوق كبيرة فيما يخ�س ال�شتهالك، ما 
يجعلها اأف�شل الدول فيما يخ�س اتفاقية التجارة الحرة. واليوم تعدُّ 
في   61 ت�شكل  �شابة  عاملة  قوة  ولدينا  العالم،  اقت�شاديات  اأكبر  من 
المائة من عدد العاملين في ال�شعودية، 35 في المائة منهم تحت عمر 
15 عاما. كما اأنَّ المملكة تقدم كثيرًا من الخدمات والأرا�شي ب�شعر 

منخف�س لالأبحاث ال�شناعية والتخزين والأعمال الأخرى، عبر 24 
مدينة �شناعية في مناطق ال�شعودية، كما اأنَّ اأ�شعار الماء والكهرباء 

منخف�شة؛ وفقًا لقوله.
نحن نم�شي قدمًا نحو حقبة جديدة، يكون لدينا فيها تنويع لال�شتثمار 
من  كثيرًا  و�شيخدم  اقت�شادنا،  تنويع  في  للم�شاهمة  القت�شادي 
اأذكياء  اأن نكون  الم�شتثمرين في المملكة والعالم الخارجي.  ويجب 
قيمة  نحقق  اأن  اأجل  من  وا�شتثماراتنا،  ن�شاطاتنا  من  ال�شتفادة  في 
م�شافة، ونوجد قطاعات تناف�شية. نحن نهدف اإلى دعم ال�شتثمارات 

والحوافز، بطريقة تترافق مع هذه ال�شتثمارات في اقت�شادنا. 
في  الم�شتدام  النمو  لتقديم  عالمية  ���ش��راك��ات  �شتبني  والمملكة 
الدعم  و�شتوا�شل  والنقل،  ال�شحية،  الرعاية  مثل  جديدة،  قطاعات 
هذه  في  اإنفاق  خطط  لو�شع  والنقل،  ال�شحة  وزارت��ي  في  ل�شركائها 
مع  العمل  و�شيتمُّ  للمواطنين.  عمل  فر�س  اإلى  ليترجم  القطاعات، 

 البنك الدولي يصنف المملكة في مركز متقدم في أداء األعمال واالقتصاد.

 المملكة تتمتع بوفرة في موارد الطاقة وتمتلك 25 في المائة من احتياطيات 
النفط العالمية.

العالمية خير   الشركات  " ألكبر  " استثمر في السعودية   استقطاب معرض 
دليل على المستوى المشرف الذي يظهر به المنتدى في عامه السابع.
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معرض "استثمر في السعودية" 

ج���اءت ف��ك��رة اإن�����ش��اء ال��م��ع��ر���س ك��ف��ك��رة ت��ط��وي��ري��ة لتقديم 
ولعك�س  النجاح  فر�س  واإب��راز  ال�شتثمارية  الواعدة  الفر�س 
من�شة  المملكة.وخ�ش�شت  ت�شهده  الذي  التنموي   الحراك 
الم�شاريع  من  على عدد  ال�شوء  ت�شليط  .وتمَّ  الفر�س  لعر�س 
ال�شتثمارية التي تت�شم بال�شغر والبتكارية في نف�س الوقت. 
عامًا  كبير   ح��دث   اإل��ى  المعر�س   يتحول  اأن  المتوقع  وم��ن 
مختلف  من  العار�شين  من  كبير  عدد  و�شيحت�شن  اآخر،  بعد 

الجهات.
راأ�شها  على  وك��ان  المعر�س  ف��ي  �شاركت  ال�شركات  كبرى 
للجبيل  الملكية  والهيئة  اأرامكو، و�سركة الخطوط الحديدية، 
المياه،  تحلية  وموؤ�ش�شة  وم��ع��ادن  الت�شنيع   و�شركة  وينبع 
ال�شركات  من  وكثير  الأهلي  البنك  مثل  بنوك  اإلى  بالإ�شافة 

الخا�شة ورواد الأعمال .

بع�س ال�شركات القائمة العالمية، في الهند�شة والمقاولت وال�شركات 
وتطوير  الهند�شة  مجال  ف��ي  م��ب��ادرات  هناك  و�شيكون  المحلية، 
الموا�شفات والمقايي�س، لتعزيز بع�س برامج البنية التحتية ال�شخمة 

في ال�شعودية.
اإياد مدني مدير عام منتدى التناف�شية  اأو�شح �شعود بن  ومن جانبه 
الدولي اأنَّ المنتدى يهدُف اإلى رفِع م�شتوى الوعِي والهتماِم بتحدياِت 
ال�شلِة  ذاِت  المو�شوعاِت  ومناق�شِة  والعالميِة،  المحليِة  التناف�شيِة 
بالتناف�شيِة، وال�شتفادِة من خال�شِة اأعمالِه ومناق�شاِتِه كلَّ عاٍم لرفِع 
تناف�شيِة المملكِة على م�شتوى العالِم، وتح�شيِن بيئِة ال�شتثماِر واأداِء 
الأعماِل فيها. والمنتدى اأ�شبح حدثًا �شنويًا تن�شُدُه نخبٌة من اأ�شحاِب 
المهتميَن  وك��لُّ  العالِم،  دوِل  في  وال�شتثمار  الفكر  وق��ادة  الأع��م��اِل 

بق�شايا التناف�شيِة في �شياِق القت�شاِد العالميِّ .
وال�شراكاِت  التحالفاِت  بناَء  تتناوُل  المنتدى  يقيمها  التي  واللقاءات 
لتحفيُز الإبداِع والبتكاِر، ودعُم ريادِة الأعماِل، والأنظمِة والإجراءاِت 
ُن القطاَع  الحكوميِة الالزمِة لتعزيِز بيئِة الأعماِل الجاذبِة، التي تمكِّ
، والتطرِق  ، وتطويِر بنيٍة اأ�شا�شيٍة ذاَت م�شتوًى عالميٍّ الخا�سَّ من النموِّ
اإلى اأنظمِة التعليِم واأثِرها الجوهريِّ في رفِع تناف�شيِة الأمِم ، وُم�شتقبِل 
التنميِة  تحفيِز  في  ال��م��راأِة  ودوِر  ال��واع��دِة،  الجديدِة  ال�شناعاِت 
تطويِر  فر�ِس  اإلى تخ�شي�سِ جل�شٍة خا�شٍة عن  اإ�شافًة  القت�شاديِة، 
ال�شتثماِر والأعماِل بيَن المملكِة وال�شيِن.   والمبادراِت المبنيِة على 
تاأ�شي�ُس  ال�شراكاِت التناف�شيِة في المنتدى لهذا العام ، ومن �شمِنها 

مركز اأعماٍل حلوٍل اإجرائيٍة ت�شتهدُف الموؤ�ش�شاِت البتكارية ب�شراكِة 
عبدالعزيز  الملِك  ومدينِة  والتقنيِة  للعلوِم  عبداهلل  الملِك  جامعِة 

للعلوِم والتقنيِة ومدينِة الملِك عبداهلل القت�شاديِة.
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كو�شيلة  الدول  بين  ال�شريبية  المعلومات  تبادل  اأهمية  جميعًا  ندرك 
لتبادل  ال�شائعة  والطريقة  ال�شرائب،  من  المكلفين  تهرب  من  للحد 
المعلومات هي اأن يتمَّ التبادل عند الطلب اأي بناًء على طلب تقدمه 
دولة اإلى دولة اأخرى وفقًا لأحكام التفاقية بينهما. اإل اأنه في ال�شنوات 
الأخيرة برز �شكل اآخر من تبادل المعلومات بين الدول وهو التبادل 
التلقائي للمعلومات. ويمكن تعريف التبادل التلقائي للمعلومات باأنه 
اإر�شال معلومات كثيرة )bulk( ب�شكل دوري من دولة م�شدر الدخل 
من  عديدة  فئات  المعلومات  هذه  وت�شمل  المكلف،  اإقامة  دولة  اإلى 
والرواتب  والأت��اوات،  والفوائد،  الموزعة،  الأ�شهم  اأرباح  مثل  الدخل 

ومعا�شات التقاعد، وما �شابه. 

مثل  معتادة  بطرق  المعلومات  هذه  مثل  الدخل  م�شدر  دول��ة  تجمع 
تقارير الجهات الدافعة )الموؤ�ش�شات المالية واأ�شحاب العمل..(. كما 
يمكن ا�شتخدام التبادل التلقائي للمعلومات لإر�شال اأنواع اأخرى من 
المعلومات مثل تغيير مكان الإقامة، �شراء اأو بيع ممتلكات غير منقولة، 
مبالغ رد �شريبة القيمة الم�شافة،... وعليه تقوم ال�شلطة ال�شريبية 
في بلد اإقامة الم�شتفيد بفح�س �شجالت المكلف )الم�شتفيد( للتاأكد 
من اإظهاره هذا  الدخل المتحقق من م�شادر خارجية  في اإيراداته. 
كبيرة  اأ�شول  ب�شراء  المتعلقة  المعلومات  ا�شتخدام  يمكن  اأن��ه  كما 
لتقييم �شافي ثروة ال�شخ�س المعني وهل الدخل الذي اأظهره يتالئم 

منطقيًا مع عمليات �شراء الأ�شول تلك. 

األساس القانوني لتبادل المعلومات التلقائي 
اإنَّ ال�شا�س القانوني لتبادل المعلومات بين الدول هو التفاقية المعنية 
ومنها  المعلومات  تبادل  اأح��ك��ام  ت�شمل  والتي  ال��دول  بين  المبرمة 
الزدواج  لتجنب  تكون  قد  والتفاقية  للمعلومات،  التلقائي  التبادل 
ال�شريبي، اأو خا�شة بتبادل المعلومات، اأو اتفاقية متعددة الأطراف. 
بين  تفاهم  مذكرة  هناك  يكون  القانوني  الأ�شا�س  هذا  اإلى  واإ�شافًة 
الدولتين المعنيتين تبين �سروط واأحكام التبادل التلقائي للمعلومات، 
ونوع المعلومات التي يتّم تبادلها، واإجراءات اإر�شال وا�شتالم مثل هذه 

المعلومات. 

كيفية تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات 
يتاألف الإجراء الأ�شا�شي لتبادل المعلومات التلقائي من �شبع خطوات 

وهي: 

التبادل التلقائي للمعلومات
الضريبية بين الدول

حسين عبدالرحيم الشيخ - إدارة العمليات والشؤون الدولية إعداد

  يح�شل �شاحب العمل/الجهة الدافعة على المعلومات من المكلف 
اأو يقوم هو نف�شه با�شتخراجها. 

في  ال�شرائب  لم�شلحة  المعلومات  بتقديم  الدافعة  الجهة  تقوم    
بلدها. 

اإقامة  بلد  ح�شب  وت�شنفها  المعلومات  ال�شرائب  م�شلحة  تجمع    
الم�شتفيد. 

  يتم ت�شفير المعلومات وو�شعها في حزم واإر�شالها اإلى بلد الإقامة. 
  يتم ا�شتالم المعلومات وحل ال�شيفرة. 

المكلفين  بيانات  مع  ومقارنتها  الم�شتلمة  المعلومات  تغذية  يتم    
لديها. 

  تحلل دولة الإقامة نتائج المقارنات وتتخذ الإجراءات المالئمة في 
حالة اكت�شاف مخالفات. 

المتعلقة بهويته  البيانات  يبداأ الإجراء بتقديم المكلف )الم�شتفيد( 
من  با�شتخراجها  تقوم  الدافعة  الجهة  اأن  اأو  الدافعة  الجهة  اإل��ى 

�شجالتها. 

للمعلومات يشمل  التلقائي  التبادل    
أربــاح  الــدخــل مثل  فئات عــديــدة مــن 
والرواتب  والفوائد  الموزعة  األسهم 

ومعاشات التقاعد.

التلقائي  الــتــبــادل  اســتــخــدام  يمكن    
لشراء أو بيع  ممتلكات غير منقولة 

ومبالغ رد ضريبة القيمة المضافة.

مــعــلــومــات شــراء  اســتــخــدام  يمكن    
األصول لتقييم صافي الثروة .

  هناك سبع خطوات لتطبيق التبادل 
التلقائي للمعلومات. 
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الجهة  تقوم  ب��اأن  الدخل  م�شدر  دول��ة   في  المحلية  الأنظمة  تق�شي 
المتعلقة  بالبيانات  ال�شرائب  م�شلحة  بتزويد  المقيمة  الدافعة 
 2 )الخطوة  منهم  لكل  الدفعات  ومقدار  المقيمين  غير  بالمكلفين 
الدخل  م�شدر  دولة  في  ال�شريبة  م�شلحُة  ت�شتلم  وعندما  اأع��اله(. 
هذه المعلومات تقوم بتجميعها وت�شنيفها وفقًا لبلد اإقامة الم�شتفيد 
اإقامة  بلد  اإل��ى  البيانات  ه��ذه  اإر���ش��ال  يتم  ثم  اأع���اله(.   3 )الخطوة 
اإر�شال  اأن  من  التاأكد  الدخل  م�شدر  بلد  على  يتعين  الم�شتفيد. 
اإر�شال  يمكن  لها.  المنا�شب  الت�شفير  مع  اآمنة  بطرق  يتمُّ  البيانات 
اإر�شالها على  اأقرا�س وفي حالة  اأو على  اإلكترونيًا  البيانات  مثل هذه 
اأقرا�س يتمُّ ذلك بالبريد العالمي الم�شجل لتعقب كل اإجراء يتمُّ على 

الإر�شالية )الخطوة 4 اأعاله(. 

الخطوة الخام�شة هي ا�شتالم البيانات من قبل م�شلحة ال�شرائب في 
بتغذية  ال�شرائب  تقوم م�شلحة  ال�شيفرة.  الم�شتفيد وحل  اإقامة  بلد 
هذه البيانات في قاعدة بياناتها لإجراء المقارنات المطلوبة. الإجراء 
يختلف  الم�شتفيد  اإقامة  بلد  في  الم�شتلمة  البيانات  على  يتمُّ  الذي 

فيها(  المخاطر  )تقييم  دول��ة  كل  لأول��وي��ات  وفقًا  اآخ��ر  اإل��ى  بلد  من 
على  التعرف  هو  ذلك  في  الأه��م  الجانب  الم�شتخدمة.    والتقينات 
وفي  المحلية.  ال�شجالت  مع  الم�شتلمة  المعلومات  ومقارنة  المكلف 
هذا ال�شاأن يتوفر لدى العديد من الدول تقنيات متقدمة تمكنها من 
مقارنة البيانات الم�شتلمة مع قاعدة بياناتها من المكلفين، ثم يتبع 
ذلك مقارنة يدوية على البيانات الم�شتلمة التي لم يتم التعرف على 
اأ�شحاب لها بالمقارنة الأولى الإلكترونية. وهناك بع�س الدول تطبق 
نظام مقارنة يدوي فقط. وبناًء على نتائج هذه المقارنات قد تتطبق 
المكلفين  بالتزام  المتعلقة  لديها  النظامية  الإج��راءات  الدول  بع�س 
اإ�شافية  معلومات  تطلب  قد  اأنها  اأو  التزامهم،  عدم  يتبين  الذين 
المعلومات(.  اأر�شلت  التي  )الدولة  الدخل  م�شدر  دولة  من  محددة 
عالوًة على هذا ال�شتخدام للمعلومات الم�شتلمة ت�شتعمل بع�س الدول 
هذه المعلومات في تقييم المخاطر )الخطوة 7 اأعاله(. خالل تطبيق 
الإر�شال  دولتي  بين  ال��راأي  تبادل  اأي�شًا  يتمَّ  اأن  يمكن  الإج��راء  هذا 

وال�شتقبال، وكذلك بين دولة الإر�شال والجهات الدافعة فيها. 
واإلى اللقاء، اإن �شاء اهلل،  في العدد القادم. 
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 الدكتور صالح بن فهد الشلهوب
مدير  مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي 

معهد البحوث 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

كاتب بصحيفة االقتصادية 

التحديات  من  مجموعة  الإ�شالمية  الم�شرفية  ،واجهت  الما�شية  عقود  الخم�شة  خ��الل 
والمخاطر، اإذ اإنه مجال جديد دفع الأطراف ذات العالقة لإيجاد بديل للموؤ�ش�شة التقليدية، 
وهذا الحافز جعل من الم�شتثمرين والمتعاملين يتجاوزون م�شاألة المخاطر ويغامرون باإن�شاء 
هذه الموؤ�ش�شات دون اأن يكون لديهم �شورة وا�شحة لم�شتقبلها، وبعد هذا النجاح الذي لم 
النوع  هذا  في  بالأمان  ال�شعور  عن  نتحدث  اأن  يمكن  ل  حينها  المتفائلين  اأكثر  يتوقعه  يكن 
من الن�ساط. فالتحديات اأ�سبحت اليوم اأ�سعب واأعقد وتحتاج اإلى احترافية اأكثر في العمل، 
خ�شو�شًا اأنَّ الم�شرفية الإ�شالمية اليوم دخلت في مناف�شة مع الكبار لإيجاد منتجات تقدم 
اإ�شافة فعلية لمنظومة القت�شاد في العالم، اإذ اإن البدائل واإن كانت تحقق الر�شا لالأفراد، 
اإل اأنها ل تقدم غالبًا اإ�شافة حقيقية ما لم تكن بها ميزة عن المنتجات التقليدية، وما لم 

توؤكد كفاءتها من الناحية المالية.
وجدت الم�شرفية الإ�شالمية اليوم نف�شها اأمام تحد كبير وهو اأن تكون جزءًا من المنظومة 
القت�شادية العالمية، وتجعل من ت�شريعاتها جزءًا معتبرًا داخل منظومة الموؤ�ش�شة الدولية، 
اإذ اإن معامالت الموؤ�ش�شات المالية ك�شبكة عالمية تقوم على اأ�ش�س ومعايير من�شبطة، هذه 
المعايير ل تاأخذ غالبًا طبيعة ومعايير الموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية في العتبار، ول تمكن 
من وجود �شوق تتنا�شب معها ت�شجع الجهات التي تتعامل مع الموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية 
التعامالت  من  الأنماط  هذه  من  كثيرًا  اأن  خ�سو�سًا  الموؤ�س�سات،  لهذه  خدماتها  لتقديم 
ب�شورتها التقليدية قد ل تكون متوافقة مع ال�شريعة، وبالتالي تحتاج اإلى اإجراءات مختلفة 

ليكون في هذه المعامالت ان�سباط بالمعايير ال�سرعية.
الو�شول اإلى معايير �شرعية متفق عليها بين الم�شارف الإ�شالمية لي�س اأمرًا ي�شيرًا، خ�شو�شًا 
عندما نعلم اأن الآراء في المعامالت الم�شرفية المتوافقة مع ال�شرعية تخ�شع في الأ�شا�س 
اإلى الآراء الفقهية، وكما نعلم اأن المدار�س الفقهية الأكثر �شيوعًا في التاريخ الإ�شالمي اأربعة 
اآراء متعددة  اآراء متباينة، ولذلك ل تكاد تخلو م�شاألة فقهية من  مدار�س، وفي كل مدر�شة 
قد ي�شل بع�شها اإلى التباين الكبير الذي ل يمكن من خالله اأن يتمَّ العمل بكال القولين في 
هيئة  مثل  الموؤ�ش�شات،  تبذلها مجموعة من  فاإنَّ هناك جهودًا  ذلك  ومع  الواحدة،  الم�شاألة 

تحديات المصرفية اإلسالمية
منافسة مع الكبار إليجاد منتجات لمنظومة االقتصاد العالمي.
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أن تجعل  المصرفية اإلسالمية    على 
داخل  معتبرًا  جــزءًا  تشريعاتها  من 

منظومة المؤسسة الدولية.

 كثيٌر من أنماط  التعامالت في السوق 
الشريعة،  مــع   تتوافق  ال  العالمية  
وتحتاج إلى إجراءات مختلفة؛ لتنضبط 

تلك المعامالت وفقًا للشرع.

 قرارات المجامع الفقهية مصدرًا رئيسًا  
لبناء المنظومة الشرعية للمصرفية 

اإلسالمية.

المحا�شبة والمراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية، والتي تهتم باإعداد المعايير ال�شرعية 
والمحا�شبية اإ�شافة اإلى مجل�س الخدمات المالية الإ�شالمية والذي يعنى بالمعايير الرقابية 
بالتعاون مع خبراء وباحثين  الموؤ�ش�شات اجتهدت  الإ�شالمية، هذه  المالية  الموؤ�ش�شات  على 
في اإعداد مجموعة من هذه المعايير التي تهدف في الأ�شا�س اإلى خدمة التمويل الإ�شالمي 
ب�شورة عامة، اإ�شافة اإلى درا�شات، وقرارات المجامع الفقهية التي اأ�شبحت اليوم م�شدرًا 
ولذلك  الإ�شالمية،  للم�شرفية  ال�شرعية  المنظومة  بناء  في  منه  ال�شتفادة  يمكن  رئي�شًا 
لبناء  العالمية  الت�شريعية  الموؤ�ش�شات  مع  للتوا�شل  بناء ج�شور  المرحلة  هذه  في  المهم  من 
منظومة ت�شريعية تحكم عمل الموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية، اإذ اإن تو�شع الموؤ�ش�شات المالية 
الإ�شالمية اليوم جعل من ال�شعب تنظيم اأعمال هذه الموؤ�ش�شات، ولذلك وجد كثير من الخلل 
ب�شبب  الإ�شالمي  للتمويل  اأ�شيء  ولذلك  الم�شاألة،  وجود  عدم  مع  خ�شو�شًا  التطبيق،  و�شوء 
اإلى عدم الإلزام بمعايير محددة لهذه  اإ�شافة  عدم وجود منظومة تحكم هذه المعامالت، 
���� ت�شتغل  ���� مع الأ�شف  الموؤ�ش�شات ي�شعف جانب ال�شفافية لديها، ويجعل بع�س الموؤ�ش�شات 
هذه الفجوة لترويج معامالت غير متوافقة مع ال�شريعة، ولذلك من المهم في هذه المرحلة 
العمل على جعل منظومة الم�شرفية الإ�شالمية جزءًا من المنظومة المالية العالمية لي�شاعد 

ذلك في ان�شباطها، ويعزز ال�شفافية لديها، وي�شجع تعامل الموؤ�ش�شات الأخرى معها.
المنظومة  داخل  بمعايير  العتراف  هو  الإ�شالمية  الم�شرفية  تحديات  من  اأن  فالخال�شة 
الإ�شالمية  للم�شرفية  معايير  اإع��داد  في  بذلت  التي  الجهود  فاإن  ولذلك  العالمية،  المالية 
وان�سباط  ال�سفافية  لزيادة  العالمية،  المنظومة  على جعلها جزءًا من  العمل  يتمَّ  اأن  ينبغي 

المعامالت وت�شجيع الموؤ�ش�شات العالمية للتعامل مع الم�شارف الإ�شالمية.
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ا�شتثمارات  درا�شة  في  المتخ�ش�شة   »SWF Institute« موؤ�ش�شُة  �شنفت  
الحكومات وال�شناديق ال�شيادية الأ�شول ال�شعودية في الخارج �شمن قائمتها 
كاأكبر ال�شناديق ال�شيادية في العالم حيث بلغت قيمة الأ�شول ما يقارب من  
675.9 مليار دولر . وجاء في المرتبة الأولى ال�شندوق النرويجي، وحل ثانيًا 

�شندوق اأبوظبي، ثم كانت المرتبة الثالثة لل�شندوق ال�شعودي .
في  �شيادي  �شندوق  كاأكبر  النرويجي  الحكومي  التعاقد  �شندوق  نف   �شُ
اأبوظبي  جهاز  جاء  بينما  دولر   مليار   818 موجوداته   بلغت  اأن  بعد  العالم 
الأجنبية  الأ�شول  ثم  دولر  مليار   773 بنحو  الثانية  المرتبة  في  لال�شتثمار 
الموؤ�ش�شة  �شنفته  وال����ذي  »���ش��ام��ا«،  ال�����ش��ع��ودي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د  لموؤ�ش�شة 
دولر. مليار   675.9 بنحو  الثالثة  المرتبة  في  لل�شعودية  �شيادي   ك�شندوق 
قائمة   كبرى ال�شناديق ال�شيادية  العالمية  �شمت نحو 74 �شندوقًا عالميًا، منها 
نحو 18 �شندوقًا عربيًا، تبواأ �شندوق الهيئة العامة لال�شتثمار الكويتية  المركز 
ال�شاد�س  ب�410 مليارات دولر في حين كانت هيئة ال�شتثمار ال�شينية بالمركز 
الرابع  والإدارة الحكومية ال�شينية للنقد الأجنبي )SAFE( خام�شًا. والمركز 
 العا�شر كان من ن�شيب جهاز قطر لال�شتثمار بموجودات قدرها 170 مليار دولر.

وحل �شندوق ال�شتثمارات العامة  ال�شعودي  في المركز رقم  50 �شمن القائمة 
ال�شناديق  اأنَّ  الت�شنيف  في  والالفت  دولر،  مليارات   5 فاقت  با�شتثمارات 

الخليجية وال�شينية كانت �شاحبة الح�شيلة الأكبر في القائمة.
ا�شتثمارات  درا�شة  في  المتخ�ش�شة   »SWF Institute« موؤ�ش�شة  وع��زت  
النفط  عوائد  اإل��ى  الخليجية   ال�شيطرة  ال�شيادية  وال�شناديق  الحكومات 
والتي �شيطرت على ن�شبة مرتفعة تجاوزت  55 في المائة من م�شدر الأموال 
الم�شدر  هي  النفط  بيع  عوائد  كانت  حيث  ال�شناديق  تلك  في  الم�شتثمرة 
جاءت  حين   في   . القائمة  في  الأوائ���ل  �شناديق  الع�شرة  اأ�شل  من  لخم�شة 
ارتفاع  بالتزامن مع  ال�شناديق   تلك  اأموال  لم�شادر  بالن�شبة  ثانيًا  الخدمات 
اأ�شعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات نتج عنها ازدياد  ثروات 
 هذه ال�شناديق، كما تعدُّ الحتياطيات النقدية الأجنبية م�شدرًا اأ�شا�شيًا اأي�شًا.
من  للدول،  مملوكة  تكون  ما  غالبًا  التي  تلك  وهي  ال�شيادية،  ال�شناديق  وتعدُّ 
اأو  والأ�شهم،  الأرا�شي،  مثل  الأ�شول  في  ا�شتثمارًا  العالم  في  الأجهزة  اأكبر 

ال�شندات اأو اأجهزة ا�شتثمارية اأخرى.

النرويج  األولى عالميًا

تصنيف األصول السعودية كثالث 
أكبر صندوق سيادي في العالم
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أبل تطور  تقنية لبث إعالنات
اإلنترنت وفقًا للحالة المزاجية

 ك�شفت  �شركة اأبل لالإلكترونيات الأمريكية  اأنها  تخطط  
الإنترنت  اإعالنات  بث  ت�شتهدف  جديدة  تقنية   لتطوير 
عبر اأجهزة الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية  وفقًا للحالة 
يعدُّ  البتكار   وه��ذا   . وت�شرفاته  للم�شتخدم  المزاجية 
اإعالناتهم  اإر�شال  تجنب  لهم  يتيح  حيث  للمعلنين  هدية 
اإلى م�شتخدمين في حالة مزاجية غير منا�شبة  ل�شتقبال 
مثل هذه الإعالنات . ا�شتنتاج الحالة المزاجية للم�شتخدم 
التي  والخ�شائ�س  البيانات  من  مجموعة  على  �شيعتمد 
عمل  البداية.ويبداأ  في  نف�شه  عن  الم�شتخدم  يقدمها 
التقنية الجديدة باإن�شاء  ملف �شخ�شي مزاجي للم�شتخدم 

لتحديد الحالة المزاجية له في الم�شتقبل.

 ، للم�شتخدم  المزاجية  للحالة  المطلوبة  البيانات  وت�شمل 
الأدرينالين  وم�شتوى  الدم  و�شغط  القلب  �شربات  معدل 
في الدم ومعدل التعرق ودرجة حرارة الج�شم والتعبيرات 
الوقت  العتبار  في  و�شيو�شع  الوجه.  وتعبيرات  ال�شوتية 
والمكان الحالي للم�شتخدم. ومن خالل  التقنية الجديدة 
المزاجية  للحالة  المالئمة  الإع��الن��ات  اإر���ش��ال   يت�شنى 
للم�شتخدم. ويمكن اإر�شال اإعالنات محددة اإلى ال�شخ�س 
بناء  على عمره ونوعه  والمنطقة التي يتواجد بها ومزاجه  
مع التركيز بالطبع على اإر�شال الإعالنات والإن�شان بحالة 
اأج��ل الإق��ب��ال على الإع��الن وم��ن ثم  �شعادة وت��ف��اوؤل من 

تحقيق الهدف المرجو من وراء اإر�شاله.

كل جديد
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من خالل م�شروع عمالق تطرح جوجل تكنولوجيا للردود الآلية  على  �شبكات 
التوا�شل الجتماعي  تحاكي ردود الإن�شان  المتوقعة. الم�شروع ال�شخم  ت�شعى 
ح�شلت  فقد   )الروبوتات(.  �شناعة  عالم  على  لل�شيطرة   جوجل  خالله  من 
»جوجل« على براءة اختراع تكنولوجيا ت�شمح باأتمتة عملية التوا�شل في ال�شبكات 
الجتماعية. ومن خالل  التقنية الجديدة  يمكن تحليل ت�شرفات  م�شتخدمي 
�شبكات التوا�شل واحتمالت الرد  ما ي�شل له من تعليقات واأخبار وم�شاركات. 
والردود الآلية  لن تختلف كثيرًا عن الردود التي قد يكتبها الم�شتخدم يدويًا. 
ويمكن ا�شتخدام تلك الآلية  في البريد الإلكتروني والتعليق على ال�شور وخالل 
قابلة  المنظومة  تلك  و�شتكون   . والمتابعين  والأ�شدقاء  الزمالء  مع  التوا�شل 
للتعلم، اأي اأنها �شت�شبح مع مرور الوقت اأكثر قدرة على ا�شتن�شاخ نمط توا�شل 
الم�شتخدم في �شبكات التوا�شل. و�شتتيح للم�شتخدم اأن يختار  اأحد الحتمالت 

المعرو�شة عليه  اأو يكتب ردًا بدياًل ب�شكٍل يدوي.  
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مشروع عمالق لجوجل 
ردود آلية على  شبكات التواصل

مايكروسوفت تبتكر مالبس لسد  الشهية 
طور الباحثون في  �شركة مايكرو�شوفت العمالقة مالب�س داخلية  بها 
الحالة  ومعرفة  القلب  ن�ساط  لمراقبة  ف�شيولوجية  ا�شت�شعار  اأجهزة 
المزاجية والعاطفية  لالإن�شان للم�شاعدة في الحد من  الإفراط في 
تناول الطعام. ولما تمتلكه تلك المالب�س من اأجهزة  ا�شت�شعار فاإنها 
للم�شاعدة   الخلوي  الهاتف   اإلى  تحذيرية  اإ�شارات   تر�شل  اأن  يمكن  
على  للمحافظة  الطعام  بها  يتواجد  التي  الأماكن  عن   البتعاد  على 

النظام الغذائي والحمية التي يتبعها ال�شخ�س للتقليل من الوزن.
عدد من الن�شاء اأكدن اأنَّ التنبيهات ت�شاعد في ال�شيطرة على ال�شراهة 
في الطعام والتي  يمكن اأن تعاني منها بع�س ال�شيدات عندما يتعكر 
اأنَّ المالب�س كانت فعالة في الك�شف عن  للباحثين  . وتاأكد  مزاجهن 
ب�شكل  �شحنها  اإع��ادة  اإلى  تحتاج  اأنها  اإلَّ  للمراأة  العاطفية  التغيرات 
دوري، ما يحد من الوقت الذي يمكن فيه للمراأة ال�شتفادة منها، ومن 
المقرر اأن يقوم العلماء بمزيد من الأبحاث قبل اأن ت�شبح المالب�س 

الذكية منتجًا قاباًل لال�شتخدام.
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خالل خطوات يسيرة 
تطبيق مجاني لتعديل صور »آي باد«

كل جديد

اإدخال تعديالت على ال�شور التي يود ن�شرها  اإلى  كثيُر منا بحاجة 
على عدد من المواقع التي يتعامل معها �شواء كانت مواقع التوا�شل 
الجتماعي المتعددة اأم تلك المواقع التي تعتمد على ال�شور ب�شكل 
لتعديل  متعددة   خيارات  وف��رت   ال�شور  ا�شتخدام  ولأهمية  كبير، 
 Phoenix  ال�شور بطريقة احترافية ، ومن هذه التطبيقات ، تطبيق
Photo Editor HD، وهو تطبيٌق مجاني ، من خالله يمكن اإ�شافة 

التي  التاأثيرات  تلك  وتطبيق  بالألوان  والتحكم  اللونية  التاأثيرات 
خطوات  وخالل   . كلها  اأو  ال�شورة   من  جزء  على   ا�شتحداثها  تمَّ 
ي�شيرة يمكن ال�شتماع بهذا التطبيق ، فعقب  ت�شغيل التطبيق يختار 
ومن خالل  ال�شورة،  يختار  ثم  ومن    Create New الم�شتخدم  
القائمة الموجودة على الي�شار يمكن اختيار اأداة التعديل المنا�شبة 

وتطبيق التاأثيرات مع م�شاهدة التغيرات مبا�شرًة.

ابتكرت م�شممة  منبهًا على �شكل �شدادات لالأذن يوقظ �شاحبه فقط. وتمكنت من ذلك 
مع  داخليًا  المنبه  ودمج  الأذن  داخل  المنبهات  لعمل  جديدة  اآلية  ا�شتحداث  طريق  عن 
�شدادات الأذن ليمنع ال�شجيج الخارجي ول ي�شمع �شوت المنبه اإلَّ �شاحبه دون الأخرين.

المنبه الجديد يتكون من  جزاأين اأ�شا�شيين هما �شاعة مكتبية ب�شكلها التقليدي، و�شدادات 
الأذن المزود  بداخلها مكبر �شوتي �شغير مو�شول عن طريق �شبكة »بلوتوث« مع ال�شاعة. 

ويعمل المنبه  من خالل  تطبيق يتمُّ تحميله على الهاتف المحمول.
كانت  م�شكلة  من  الت�شميم  فكرة  ا�شتوحت  اإنها  موون«  »كيونغمي  المنبه  م�شممة  وتقول 
تواجهها ب�شكٍل يومي . وهي حاجتها الدائمة ل�شدادات الأذن لتتمكن من النوم،  لكن  هذه 
اأطلقت على  ال�شتيقاظ  وقد  اأجل  المنبه �شباحًا من  �شماع �شوت  تمنعها من  ال�شدادات 

  ”Earlarm“  الت�شميم ا�شم

 منبه يوقظ صاحبه
 من خالل مكبر صوتي 

ُ
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خالل  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من  علماء  تمكن 
علم  الهند�شة  الوراثية من اإنتاج نباتات م�شيئة ، واأطلقوا 

.  ”Starlight Avator“ عليها ا�شم
تطوير  بوا�شطة  الإنجاز   هذا  الأمريكان  العلماء  وحقق 
النباتات من خالل زرع بكتريا بحرية  داخلها وترميز اآلية 
النبتة  تبداأ  لكن  اإ�شاءة  الخاليا.  في  مبا�شرة  الإ�شاءة 
�شعيفة وتحتاج عين الإن�شان اإلى بع�س الوقت  لال�شت�شاءة 
تمَّ  ربط  عليها  .وق��د  العين  تتعود  فترة  بعد  ولكن   . بها 
جينات البكتريا الم�شيئة بنباتات الغرفة العادية، وتمكنوا 
فترة  في  ا�شتخدامها  يمكن  زهور  اإنبات  النهاية  من  في 
الظالم  بدًل من الم�شابيح الم�شتخدمة في اإنارة الغرف. 
العالم  ف��ي  م�شيئة  نبتة  اإن��ت��اج  اأول  ف��ي  ونجح  العلماء 
وت�شتمر اإ�شاءتها  لمدة تتراوح بين �شهران وثالثة اأ�شهر . 
ولقت النبتة  الم�شيئة فور الإعالن عنها اإقباًل كبيرًا في 

كافة اأنحاء العالم  للح�شول عليها. 
مادة  على  محتوية  �شفافة  علب  في  النباتات  ه��ذه  تباع 
النبتة،  لنمو  ال��الزم��ة  الغذائية  بالمواد  غنية  هالمية 
زه��ور  اأ�شي�س  اإل��ى  نقلها  يمكن  النبتة،  تنمو  اأن  وبعد 

اأكبر،  وت�شبح اإ�شاءتها اأقوى بف�شل اأوك�شجين الهواء.

نباتات مضيئة
تستمر إضاءتها  لــ3 أشهر
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تعمل �شركة �شام�شونج  العمالقة اأحد اأكبر م�شنعي  التلفزيون في 
العالم  على اإنتاج اأجهزة  لتحقيق الرفاهية والمتعة،  وقامت بجهود 
�شخمة  ومحاولت كثيرة لإنتاج تلفاز اأكثر ذكاء ويختلف ب�شكل كلي 
ر�شمًيا  بالإعالن  وتكللت جهودها  الموجودة حالية.  التلفازات  عن 

عن عر�شها للجيل الجديد من اأجهزة التلفاز الذكية.  
ويمتاز  ذك����اًء،  �شي�شبح  اأك��ث��ر  اأن���ه  ال��ج��دي��د  التلفاز  م��زاي��ا  م��ن 
هو  عما  نهائيًا  ومختلف  مذهل  ال�شوتية  ب�شكل  بتطور  الأوام��ر 
وهناك  تجاوًبا،  واأ�شرع  �شت�شبح  اأ�شهل  ال�شوتية  فالأوامر  �شائد. 

عن  تختلف  بال�شا�شات  التحكم  لم�شت�شعرات  بالن�شبة  نوعي  تطّور 
اأجهزة التحكم عن بعد.

من  وح��ت��ى  التلفاز  ب�شناعة  والمعنين  المخت�شين  م��ن  كثير 
عنه  اأعلنت  فيما  و�شك  ريبة  ي�شيبهم  ربما  العاديين  الأ�شخا�س 
�شركة �شام�شونج، فلي�س لديهم ت�شور  من اأن ي�شبح التلفاز مناف�شًا 
اأبهرتنا  �شيء م�شتبعد  تحقيقه فقد  لكن ل  الذكية.  للهواتف  قويًا 
�شام�شونج بالكثير من الإبداعات والبتكارات التي لم تخطر على 

ذهن الكثيرين وربما لم تزوهْم في اأحالمهم.  

كل جديد

جيل جديد من التلفزيونات
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تقنية لرؤية الخلية من الداخل
بمساعدة المجهر الضوئي العادي

الخاليا  تركيب  بم�شاهدة  ت�شمح  للت�شوير  جديدة  تقنية  علماء  اخترع 
اللجوء  دون   ، الداخل  من  العادي  ال�شوئي  المجهر  بم�شاعدة  الحية 
علماء  ي�شطر  ك��ان  والملّونة.  فقد  الكيميائية  المواد  ا�شتخدام  اإل��ى 
فوق  واأ�شعة  �شامة  مواد  ا�شتخدام  اإلى  للخاليا  درا�شتهم  عند  الأحياء 
بنف�شجية  لدرا�شة الخلية ، وكل تلك الإ�شافات التي لم يكن هناك مفر 
منها  كانت تقتل العينات البيولوجية، ول تمكنهم من  درا�شة الخلية ول 

ديناميكيتها .
 White-light“ ى  م�شمَّ عليها  اأطلق  الت�شوير  الجديدة  في  الطريقة    
المقطعي  الت�شوير  عن  عبارة  diffraction  tomography”-  وه��ي 

با�شتخدام  ال�شوء الأبي�س.
وي�شمح  الطيف  الحية،  الخاليا  على  ي�شكل خطورة  ل  الأبي�س  وال�شوء 
الوا�شع لطول الموجة بتجّنب الم�شكالت المرتبطة بالطنين والت�شوي�س 
كما في مجهر الليزر.  وهذه الطريقة ل توؤثر في الخاليا مو�شع الدرا�شة 
ول في ن�شاطها وتحافظ عليها قدر الم�شتطاع . وي�شتطيع العلماء درا�شة 

الخاليا  تمايز  اأو  الأدوية  على  الفعل  كردود  المعقدة  الخلوية  العمليات 
الجذعية. 

اأن اإحدى مزايا  هذه  رئي�س فريق البحث جبرائيل بوبي�شكو  يوؤكد على 
مثل  الأ�شباغ  التي  الخاليا  كيفية عمل  تو�شح  اأنها  في  تكمن  الطريقة 
العمليات  الجديدة  التقنية  تعرقل  حين  ل  في   ، الخلية  عمل  في  توؤثر 

الحيوية ويمكن متابعة م�شارها الطبيعي بكل و�شوح .
كافة  ف��ي  ال��م��وج��ود  ال��ع��ادي  ال�شوئي  المجهر  ال��ب��اح��ث��ون   ا�شتخدم 
مج�شمة  �شورة  على  بالح�شول  ي�شمح  ما  عليه  واأ�شافوا  المختبرات، 
ثالثية الأبعاد. وبتغيير البعد البوؤري للمجهر، ح�شل الباحثون على عدد 
كبير من ال�شور المقطعية للخلية وعلى اأعماق مختلفة. وكما في الرنين 

المغناطي�شي يتمُّ دمج بع�س ال�شور في نموذج ثالثي الأبعاد.
لأنها  والفيزياء  الأح��ي��اء  علماء  باهتمام  �شتحظى  الجديدة  التقنية 
لل�شوء عند مروره عبر  لما يح�شل  درا�شة مف�شلة  اإجراء  �شتتيح  لهم 

الخلية الحية.
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residence, the purchase or disposition of immovable 
property, value added tax   refunds, etc. As a result, 
the tax authority of a taxpayer's country of residence 
can check its tax records to verify that taxpayers have 
accurately reported their foreign source income. In 
addition, information concerning the acquisition 
of significant assets may be used to evaluate the net 
worth of an individual, to see if the reported income 
reasonably supports the transaction. 

What Is the Legal Basis For Automatic Exchange of 
Information? 
The legal basis for the automatic exchange of 

Automatic Exchange 
of Information
What is Automatic Exchange of Tax Information?
The automatic exchange of information is understood 
to involve the systematic and periodic transmission of 
"bulk" taxpayer information by the source country to 
the residence country concerning various categories 
of income (e.g. dividends, interest, royalties, salaries, 
pensions, etc.).
The information which is exchanged automatically is 
normally collected in the source country on a routine 
basis, generally through reporting of the payments 
by the payer (financial institution, employer, etc.). 
Automatic exchange can also be used to transmit 
other types of useful information such as changes of 
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information is generally the exchange of information 
provisions of a treaty between the contracting states. The 
treaty could be a double taxation convention, exchange 
of information agreements or a multilateral agreement. 
In addition to such agreement, some countries require 
a special working agreement or memorandum of 
understanding (MOU) in which the contracting states 
set forth the terms and conditions of the proposed 
automatic exchange. Such a MOU typically sets forth 
the types of information to be exchanged automatically, 
details about the procedures of sending and receiving 
information and the appropriate format to use. 

How Does Automatic Exchange of Information Work? 
The basic process of automatic exchange of information 
can be divided into seven steps as follows: 
•  Payer or paying agent collects information from the 

taxpayer and/or generates information itself. 
•  Payer or paying  agent reports information to the tax 

authorities. 
•  Tax authorities consolidate information by country 

of residence. 
•  Information in encrypted and bundles are sent to 

residence country tax authorities. 

•  Information is received and decrypted. 
•  Residence country feeds relevant information into 

an automatic or manual matching process. 
•  Residence country analyses the results and takes 

compliance action as appropriate. 

The process starts with the provision, by a taxpayer, of 
information regarding his or her identity to a payer or 
paying agent and/or with the generation of information 
by the payer or paying agent (first step). According to 
domestic rules in the source country, payers and paying 
agents are required to report to the tax authorities 
information regarding the identity of the non-resident 
taxpayers as well as payments made to them (second 
step). Once information has been received by the 
source country tax authorities, the information will be 
consolidated and bundled according to the country of 
residence (third step). Next, information is transmitted 
from the source country to the residence country. The 
source country must ensure that the transmission is 
done securely, with a sufficient level of encryption. 
Information may be transmitted electronically or by 
CD ROMs. If the CD ROMs are sent by mail, it must be 
done via an international registration system where a 
mail tracing function is in place (fourth step). 
The fifth step in the process is the receipt and 
decryption of the information by the residence country 
tax authorities. Next, relevant information will be 
fed into an automatic or manual matching process. 
The processing and use of information varies from 
country to country depending on the risk assessment 
parameters, processing and technology systems used. 
The key aspect is to be able to identify the taxpayer and 
"match" the information with the domestic records.  
In this respect, many countries have developed 
sophisticated automatic matching systems, allowing 
them to run all of the information received through 
a database to identify matches. This is often followed 
up by manual matching of the previously unmatched 
data. Other countries use only a manual matching 
system (sixth step). Based on the results of the matching 
process, the tax authorities may commence compliance 
actions against taxpayers that may not have complied 
with reporting obligations, or make a specific request 
for information from the source country to obtain 
additional information. In addition to using the 
specific information received, some countries use the 
information for more general risk assessment (seventh 
step). 
Throughout the entire process feedback can be given 
from the receiving to the sending country, but also 
from the country collecting the information to the 
reporting payers or paying agents. 
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For  a tax administration, timely and correct information is 

power.  One source of information is through exchange 

with other tax authorities. The exchange of information among 

jurisdictions’ tax authorities is an essential tool to enabling tax 

authorities both to administer and enforce their own taxes and 

to combat avoidance and evasion. The importance of effective 

exchange has increased over the years as international trade 

barriers have come down and capital has become more mobile. 

There is now a variety of different instruments through which 

tax authorities can exchange information which include: 

- Double Taxation Agreements (DTAs).

- Tax Information Exchange Agreements (TIEAs).

- The Multilateral Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters. 
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