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ت�شهد مناطقُ المملكة المختلفة نمو ًا اقت�صادي ًا حقيقي ًا وازدهار ًا
تنموي ًا غير م�سبوق بف�ضل اهلل ثم بف�ضل ال�سيا�سات الحكيمة من
لدن خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
�آل �سعود حفظة اهلل وحكومته الر�شيدة ،حيث وجه حفظه اهلل
بوجوب و�صول الخدمات الحكومية �إل��ى كافة المواطنين حيث
تواجدهم وف��ي مناطقهم المختلفة ،من ه��ذا المنطلق قامت
م�صلح ُة الزكاة والدخل بافتتاح فرعها الجديد في منطقة نجران
حيث بد�أ الفرع في ا�ستقبال المراجعين من المواطنين المكلفين
بالزكاة �أو ال�ضريبة ،وتهدف الم�صلحة من تو�سعها الجغرافي
في �إن�شاء الفروع ت�سهيل و�صول خدماتها �إل��ى المواطنين من
المكلفين بالزكاة وال�ضريبة وذلك لتمكينهم من �إنجاز �أعمالهم
التي يحتاجونها في مقر �إقاماتهم في مدنهم المختلفة.
لقد �أدى الإن�ف��اق الحكومي الهائل �إل��ى تو�سع المدن ال�سعودية
وتطورها مما �أدى بدوره �إلى تو�سع الأن�شطة االقت�صادية المختلفة
وتنوعها حيث �شقت الطرق ،و�شيدت المطارات و�أن�شئت الجامعات
ووطنت الوظائف والأع�م��ال فتحققت تنمية اقت�صادية حقيقية
فاقت كل التوقعات .وفي هذا ال�صدد �أي�ض ًا فقد تمت الموافقة
على افتتاح ثالثة فروع �أُخرى للم�صلحة في كل من جازان والجوف
وعرعر و�ستبا�شر هذه الفروع مهامها خالل العام المالي القادم
بم�شيئة اهلل ,وبذلك �سيكون عدد فروع الم�صلحة �ستة ع�شر فرع ًا
�إ�ضافة �إلى �إدارة كبار المكلفين ب��الإدارة العامة بالريا�ض ,كما
يوجد لدى الم�صلحة حالي ًا ثالثة �أق�سام ن�سائية في كل من االدارة
العامة وفرعيها في الريا�ض وج��دة ،والم�صلحة ب�صدد افتتاح
ق�سم ن�سائي بفرع الدمام .في العدد القادم بم�شيئة اهلل من ن�شرة
الزكاة والدخل �سيكون لنا لقاء �آخر في نجران ب�إجراء حوار مع
مدير فرع م�صلحة الزكاة والدخل بنجران يت�ضمن تقرير ًا عن
المنطقة وحجم الن�شاط التجاري فيها وعدد المكلفين بالزكاة
وال�ضريبة وغيرها من المعلومات المهمة عن هذه المنطقة من
بالدنا الغالية على قلوبنا.
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جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر
بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.
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في ذكرى البيعة التاسعة

تسع سنوات من الحكمة
واإلنجازات العمالقة

المواطنون والمواطنات يبايعون خادم الحرمين الشريفين
على الوالء لمواصلة ملحمة اإلنجازات

تعيش المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز
أزهى سنوات االستقرار واألمن والرخاء بفضل سياستة الرشيدة ،والتي قفزت
بالمملكة لتصبح من أكثر الدول رقي ًا  ،وشهد عهده الزاخر إنجازات تنموية
عمالقة وعلى كافة األصعدة دون استثناء سواء في المجاالت التعليمية
والصحية والتنظيمية والقضائية واالقتصادية.
سياسة الملك عبد اهلل ما هي إالَّ امــتــداد لسياسية الملك المؤسس.
فالحكمة حاضرة في جميع القرارات الدولية والمحلية وهذا ما ساهم في
تعزيز ثقل المملكة وبوأها مكانة سامقة بين دول العالم .
تحققت التنمية الشاملة في سنوات خادم الحرمين الشريفين من خالل مشاريع
عمالقة لم تشهد كثيراً من الدول القريبة أو البعيدة مثي ً
ال لها ،فعلى مستوى
التعليم كان مشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام،
وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي والقضاء شهد تطويراً كبيراً
وتوسعة الحرمين وغيرها الكثير.
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ي�صطف ال�شعب ال�سعودي كالبنيان المر�صو�ص ليبايع قائد الأم��ة
الإ�سالمية بمنا�سبة ذكرى البيعة  ،فالمملكة العربية ال�سعودية تحتفي
في ال�ساد�س والع�شرين من �شهر جمادى الآخرة بالذكرى التا�سعة لتولي
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل  -مقاليد الحكم.
تمر الذكرى التا�سعة هذا العام والمملكة ت�شهد نه�ضة كبرى وعلى كافة
المجاالت وتحت قيادته الر�شيدة وبر�ؤية ت�ست�شرف الم�ستقبل لي�صبح
�أكثر ا�ستقرار ًا و�أمن ًا ،ولتحقق الرفاهية المن�شودة التي يطمح لها كل
مواطن محب لتراب هذا البلد وبما يكفل للجميع العي�ش الكريم والرغيد.
هموم المواطن هي �أكثر ما ي�شغل فكر خ��ادم الحرمين ال�شريفين
ودائ�م� ًا ما يوجه ويتخذ ال�ق��رارات التي ت�صب في م�صلحة المواطن
لتح�سين م�ستواه المعي�شي ،ودعم ذوي الدخل المحدود واالهتمام بذوي
االحتياجات الخا�صة.
و�سن�ستعر�ض ب�شيء من التف�صيل بع�ض من جوانب الإن�ج��ازات التي
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تحققت في �سنوات خادم الحرمين ال�شريفين.
البحث العلمي
حظي قطاع البحث العلمي بالمملكة باهتمام كبير وبن�صيب وافر من
الدعم ،وتجلى ذلك في العناية بتقنية النانو والتي تعد فتح ًا علمي ًا جديد ًا
تنتظره الب�شرية ب�شغف ال�ستثمار تلك التقنية في الكثير من المجاالت
العلمية واالقت�صادية والتي تت�صل ات�صا ًال مبا�شر ًا بحياة الإن�سان.
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي �ستحققها للعالم خالل القرن الحادي
والع�شرين تبرع خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود من ح�سابه الخا�ص لتمويل ا�ستكمال التجهيزات الأ�سا�سية
لمعامل متخ�ص�صة في مجال التقنية متناهية ال�صغر والمعروفة بتقنية
النانو في ثالث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز ،وجامعة الملك
�سعود ،وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع  12مليون ريال لكل
جامعة .و�أمر خادم الحرمين ال�شريفين ب�إن�شاء مدينة علمية (مدينة
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الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة ) بهدف الإ�سهام في التنمية
الم�ستدامة في المملكة با�ستخدام العلوم والبحوث وال�صناعات ذات ال�صلة
بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغرا�ض ال�سلمية ورفع م�ستوى المعي�شة
وتح�سين نوعية الحياة في المملكة .وت�سعى المدينة �إل��ى دع��م ورعاية
ن�شاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية.
توسعة الحرمين
�أ�صدر الملك عبد اهلل �أم��ره الكريم بافتتاح المرحلة الأول��ى من تو�سعة
الحرم المكي والتي ت�شمل الدور الأر�ضي ،والدور الأول من مبنى التو�سعة
وال�ساحات الخارجية ال�شمالية والجنوبية والغربية لم�شروع خادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة الم�سجد الحرام ،والتي
ت�ستوعب حوالي ( )٤٥٠,٠٠٠م�صل .وم��ع اكتمال �أعمال تو�سعة الحرم
المكي �ست�صل الطاقة اال�ستيعابية للتو�سعة �إلى ( )1,000,000م�صل مما
يرفع عدد الم�صلين بالحرم المكي �إل��ى ( )1,600,000م�صل .وتنفيذ
ع�شرة �آالف مو�ضئ ودورة مياه من �أ�صل ع�شرين �أل��ف .م�شروع التو�سعة
�سيرفع الطاقة اال�ستيعابية للمطاف لت�صبح:
من�سوب ال�صحن بطاقة ا�ستيعابية قدرها (  20,000طائف � /ساعة).
من�سوب الدور الأر�ضي بطاقة ا�ستيعابية قدرها ( 5,000طائف /
�ساعة).
من�سوب الدور الأول بطاقة ا�ستيعابية قدرها ( 15,000طائف � /ساعة).
من�سوب ال�سطح بطاقة ا�ستيعابية قدرها ( 30,000طائف � /ساعة).
�إ�ضافة �إلى المطاف الم�ؤقت بطاقة ا�ستيعابية قدرها ( 2,000طائف /
�ساعة).
و�أول��ى خادم الحرمين ال�شريفين عناية خا�صة بم�سجد ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،حيث و�ضع حجر الأ�سا�س للتو�سعة الكبرى للحرم النبوي
ال�شريف لل�ساحات ال�شرقية ومظالت الم�سجد النبوي ال�شريف لت�صل
طاقته اال�ستيعابية بموجبها �إلى مليوني م�صل مع نهاية �أعمال الم�شروع.

المملكة تفوقت في التصنيف االئتماني على
العديد من االقتصادات الكبرى ،مثل اليابان
والصين وإيطاليا.
توسعة الحرم المكي ستصل بالطاقة
االستيعابية إلى مليون مصل.
نصيب الفرد ارتفع من  53ألف ريال في عام
2005م إلى  93ألف ريال في 2013م.

األمان االجتماعي
وجه حفظه اهلل باتخاذ الو�سائل الكفيلة للت�صدي لجميع �أ�شكال العنف
والإي��ذاء ،و�أ�صدر نظام الحماية االجتماعية من الإي��ذاء الذي يتعر�ض له
الأطفال والن�ساء والحفاظ على حقوق الإن�سان والمحافظة على كرامة �أفراد
المجتمع و�سالمتهم و�سن القوانين التي ت�سهم في حمايتهم من العنف والإيذاء
الأ�سري .وهناك دعم كبير لذوي الظروف الخا�صة .وتقدم لهم وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية مكاف�آت بن�سب مختلفة �سواء كانوا من الأيتام �أو ذوي الظروف
الخا�صة ومكاف�آت للأ�سر الحا�ضنة والبديلة و�إعانات مالية مخ�ص�صة لجميع
فئات المعوقين الم�سجلين على قوائم ال��وزارة لتلبية احتياجاتهم وتذليل
كافة ال�صعاب �أمامهم .وتوفير �سيارات لذوي الإعاقة وتتحمل ال��وزارة
الر�سوم المتعلقة بت�أ�شيرات اال�ستقدام والخروج والعودة و�إ�صدار الإقامة
وتجديدها الخا�صة بال�سائق والخادمة والممر�ض عن المعوقين المحتاجين .
وافتتح في عهده العديد من ال��دور المتخ�ص�صة في مجال رعاية الأيتام
والمعوقين والم�سنين ودور الحماية االجتماعية .ولتحقيق االكتفاء لم�ستحقي
ال�ضمان االجتماعي �أمر خادم الحرمين ال�شريفين برفع الحدِّ الأعلى لعدد
الأف��راد في الأ�سرة التي ي�شملها ال�ضمان االجتماعي من (� )8أف��راد �إلى
( )15فرد ًا .وزيادة مخ�ص�صات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية
من الدولة بن�سبة ( )%50ودعم الجمعيات التعاونية.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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حظى البحث العلمي بالمملكة باهتمام
ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين
وتجلى في العناية بتقنية النانو.
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي من 1231
مليار ريال في عام 2005م إلى  2795مليار
ريال في عام 2013م.

االقتصاد السعودي
بف�ضل اهلل ثم ال�سيا�سات االقت�صادية التي نفذتها حكومة خادم الحرمين
ال�شريفين �أظهرت البيانات الحديثة �أنَّ االقت�صاد ال�سعودي يتو�سع ب�شكل
مت�سارع  ،وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من  1231مليار ريال في
عام 2005م �إلى  1949مليار ريال في عام 2008م ،ثم انخف�ض �إلى 1609
مليار ريال في عام 2009م ،نتيجة للأزمة المالية واالقت�صادية العالمية،
ثم �شهد انتعا�ش ًا �سريع ًا ليبلغ  2795مليار ريال في عام 2013م ،فيما
�شهد ن�صيب الفرد ارتفاع ًا من � 53ألف ريال في عام 2005م �إلى 93
�ألف ريال في عام 2013م� .أما بالن�سبة لن�صيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي فقد احتلت المملكة المرتبة  31في عام 2013م بعد �أن كانت
في المرتبة  39في عام 2005م ،كما �أنها تتميز ب�أنها البلد العربي الوحيد
وع�ضو �أوبك الوحيد الذي ينتمي �إلى مجموعة الع�شرين ( )G20والتي
تمثل �أكبر اقت�صادات العالم.
وه��ذه التطورات المتميزة �أهلت االقت�صاد ال�سعودي ليحتل المرتبة
التا�سعة ع�شرة على الم�ستوى العالمي في عام 2013م بعد �أن كان في
المرتبة الثانية والع�شرين في عام 2005م.
و�شهد االقت�صاد نمو ًا متميز ًا خ�لال الفترة ما بين 2013-2005م،
و�سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الحقيقية نمو ًا بمعدل ،%6.1
وكان هذا الأداء �أعلى بكثير من �أداء االقت�صاد العالمي وال��ذي و�صل
�إلى ( )%3.7ودول مجموعة الع�شرين ( )%3.5ومجموعة ال�سبع �أي
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االقت�صادات المتقدمة الكبرى  .%1.2وفي عام 2009م عندما تقل�ص
الناتج المحلي الإجمالي العالمي بن�سبة ( ،)%0.6-كان االقت�صاد
ال�سعودي �ضمن عدد قليل من اقت�صادات دول مجموعة الع�شرين التي
حققت نمو ًا �إيجابي ًا بن�سبة (، )%1.8وفي ال�سنوات التالية كان من بين
االقت�صادات الأكثر نمو ًا في المجموعة نف�سها .وفي عام 2012م حقق
االقت�صاد ال�سعودي ثاني �أكبر معدل نمو في المجموعة ( )%6.8بعد
ال�صين .) %7.8
وقد ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�سلعية للمملكة من  677مليار ريال في
عام 2005م �إلى  1414مليار ريال في عام 2013م� ,أي �أنها تزايدت ب�أكثر
من ال�ضعف .وقيمة ال�صادرات غير البترولية �شهدت تطور ًا متميز ًا هي
الأخرى وارتفعت من  71مليار ريال في عام 2005م �إلى  205مليار ريال
في عام 2013م ،والأرق��ام ت�شير �إلى ت�ضاعفها لأكثر من مرة ون�صف
خالل الفترة .وتح�سنت ن�سبة ال�صادرات غير البترولية �إلى الواردات
وارتفعت من �أقل م��ن %32في عام 2005م �إلى �أكثر من  %33في عام
2013م ،على الرغم من �أن المملكة تعي�ش نه�ضة عمرانية وم�شاريع
�ضخمة ت�ستوجب ا�ستيراد كم كبير من المواد والتجهيزات الأ�سا�سية.
مشاريع عمالقة
د�شن خ��ادم الحرمين ال�شريفين وو��ض��ع حجر الأ��س��ا���س لجملة من
الم�شاريع ال�صناعية والتنموية العمالقة لكل م��ن الهيئة الملكية
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خادم الحرمين الشريفين
الشخصية األكثر تاثير ًا في العالم
اختير خادم الحرمين ال�شريفين �ضمن ال�شخ�صيات الع�شر
الأوائ��ل الأكثر نفوذ ًا وت�أثير ًا في العالم لعام  2013وجاء
اختيار مجلة فورب�س الأمريكية لخادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل -في
المرتبة الثامنة عالمي ًا في ا�ستطالع �شمل � 72شخ�صية
عالمية منهم عدد من ر�ؤ�ساء الدول وال�شخ�صيات العالمية
المهمة بنا ًء على جملة من المعايير.
وتطرقت المجلة �إلى المكانة التي تحتلها المملكة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين �إ�سالمي ًا وعربي ًا
ودولي ًا وما تتمتع به من ثقل اقت�صادي على م�ستوى العالم،
فلديها الحرمان ال�شريفان �أقد�س موقعين في العالم  ،وثاني
�أكبر مخزون للنفط في العالم وناتج محلي و�ضعها �ضمن
�أف�ضل ع�شرين بلد ًا في جميع �أنحاء العالم .بالإ�ضافة �إلى
الجهود الإ�صالحية لخادم الحرمين ال�شريفين التي عمت
مختلف مناحي الحياة في المملكة.
واالختيار ر�آه الكثيرون طبيعي ًا نظر ًا للجهود والإ�صالحات
الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين ال�شريفين للو�صول
بالمملكة �إل��ى م�صاف ال��دول المتقدمة ومواكبة التطور
العالمي على مختلف ال�صعد ،وكذلك بالنظر �إلى العديد
من ال�م�ب��ادرات التي �أطلقها  -رع��اه اهلل  ،-وعبرت عن
و�سطية الإ�سالم و�سماحته ،وحر�ص المملكة على دعم الأمن
واال�ستقرار العالميين.
للجبيل وينبع و�شركتي �أرامكو ال�سعودية و�سابك و�شركات القطاع الخا�ص
الأخ ��رى في مدينتي الجبيل وينبع ال�صناعيتين بتكلفة �إجمالية بلغت
( )327,000,000,000ثالثمائة و�سبعة وع�شرين مليار ري ��ال .وتعد
الم�شاريع ال�صناعية الم�شتركة الثالثة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية في قطاع
التكرير والبتروكيميائيات �ضمن مجموعة من الم�شاريع التنموية التي ت�شكل
فتح �آف��اق اقت�صادية جديدة للمملكة ومواطنيها ما �سي�سهم في تحقيق
م�ستوى �أعلى للقيمة الم�ضافة للثروات الهيدروكربونية التي حبا اهلل تعالى
بها المملكة .و�ستوفر هذه الم�شاريع الآالف من الفر�ص الوظيفية المبا�شرة
وغير المبا�شرة للمواطنين ال�سعوديين ،و�ستقدم المزيد من المنتجات
المكررة والبتروكيميائية للقطاع ال�صناعي المحلي .و�ستتيح تلك المنتجات
فر�ص التنويع في م�صادر الدخل للمملكة عبر تحفيزها قيام �صناعات
وطنية جديدة ت�ستفيد من تلك المنتجات الأ�سا�سية وتحولها �إلى منتجات
نهائية للم�ستهلكين.
تصنيف ائتماني عالمي
ح�صلت المملكة على ت�صنيف �أعلى من اليابان وال�صين و�إيطاليا وعدد من
الدول الأوروبية حيث رفعت وكالة “فيت�ش” للت�صنيف االئتماني لتقترب
من �أعلى م�ستويات الت�صنيف االئتماني في العالم ،وهو ما يعك�س التح�سن
الكبير ال��ذي �شهده اقت�صاد المملكة خالل الفترة الأخ�ي��رة ،مع توقعات
�إيجابية تتعلق بالفترة القادمة ،و�إنه دليل على التفوق في الأداء االقت�صادي

للمملكة.
و�أعلنت وكالة فيت�ش ( )Fitchالعالمية للت�صنيف االئتماني رفعها لدرجة
الت�صنيف ال�سيادي لل�سعودية من (� )-AAإلى ( )AAمع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة ،وهي الدرجة التي ت�سبق الت�صنيف الممتاز مبا�شرة ()AAA
وال��ذي تتمتع به دول قليلة في العالم ،وفقدته الواليات المتحدة م�ؤخر ًا.
وبالت�صنيف ال��ذي ح�صلت عليه المملكة تكون قد تفوقت على العديد
من االقت�صادات الكبرى ،مثل اليابان وال�صين و�إيطاليا وغالبية الدول
الأوروبية ،وهي دول ال تتمتع بهذه الدرجة من الت�صنيف االئتمائي.
تطوير التعليم
�شهد التعليم في عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز قفزات نوعية وكمية،
والأرقام هي خير دليل على ذلك فعدد الجامعات كان  8جامعات ف�أ�صبح
 28جامعة حكومية ،وبعده �صدر الأمر الملكي بت�أ�سي�س ثالث جامعات جديدة
في محافظات جدة وحفر الباطن وبي�شة ،وت�أ�سي�س الجامعات النوعية مثل
جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية ،والعناية بتعليم المر�أة التي تج َّلت
في ت�أ�سي�س جامعة خا�صة للطالبات ،و�إطالق المدينة الجامعية للطالبات
بجامعة الملك �سعود ،وتح�سين �أو�ضاع الهيئة التدري�سية في الجامعات
بالبدالت والمكاف�آت.
التعليم يحظى باهتمام بالغ وميزانية �ضخمة حيث يت ُّم تخ�صي�ص �أكثر
من ربع الإنفاق الحكومي �سنوي ًا على التعليم .ومن �أهم ثمار ال�سيا�سات
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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ملف العدد
التعليمية التي انتهجها الملك عبد اهلل زيادة �أعداد الطالب والطالبات،
وت�أ�سي�س الجامعات الجديدة في المحافظات المختلفة ،و�إطالق المدن
الجامعية الخا�صة للطالبات.
تعي�ش المملكة نه�ضة تعليمية حقيقية واتجهت بقوة نحو بناء االقت�صاد
المعرفي وبناء قاعدة علمية وتطوير المناهج والتو�سع في التعليم
الإلكتروني على وجه الخ�صو�ص وتقدم برامجها وفق بيئة رقمية متطورة
في خطوة جريئة خطتها المملكة نحو ت�سخير التقنية في التعليم .بتوفير
ف�صول افترا�ضية ومحتويات رقمية تمكن المتلقي من اال�ستفادة منها
�أينما كان ،وت�سهيل التوا�صل بين المدر�س والطالب في �أي وقت ومن �أي
مكان.
حفلت م�سيرة التعليم العالي بمجموعة من الخطوات الفارقة مثل زيادة
التخ�ص�صات العلمية والهند�سية وات�ساع نطاق العلوم المختلفة كالطب
وال�صيدلة وعلوم الحا�سوب والإدارة الحديثة  .وارتفع عدد المحافظات
التي َّتم تطوير التعليم العالي بها من � 16إلى  79محافظة لدعم برامج
التنمية االقت�صادية والب�شرية ،وت�ط��ورت ف��ي المملكة كليات الطب
وال�صيدلة والتمري�ض لترتفع من  16كلية �إلى  50كلية بالإ�ضافة �إلى
افتتاح الكليات والمعاهد التقنية وال�صحية وكليات تعليم البنات .
وانطالق ًا من نظرته البعيدة للم�ستقبل َّتم ت�أ�سي�س بنية تحتية قوية
من خ�لال م�شروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم العام ال��ذي ي�سعى
لإحداث نقلة نوعية لبناء قادة الم�ستقبل من الأجيال القادمة .ودخلت
الجامعات ال�سعودية لمجاالت الريادة العالمية وحققت مراكز متقدمة
في الت�صنيفات العالمية للتعليم العالي وفق المعايير العالمية.
االبتعاث ..البرنامج األكبر عالمي ًا
ً
برنامج خ��ادم الحرمين الملك عبداهلل لالبتعاث جاء �إيمانا من �أن
الإن�سان هو ثروة الوطن الحقيقية .ولتنويع �سيا�سات التعليم وفل�سفاته
ومناهجه ولتوفير الفر�صة للمبتعثين للدرا�سة في �أرق��ى الجامعات
العالمية .البرنامج جاء ترجمة لر�ؤية وا�ستراتيجية تطوير التعليم وتنمية
كافة قطاعاته  .ووجه �أيده اهلل بالتو�سع في برامج االبتعاث للخارجي
وزيادة رواتب الطلبة المبتعثين �إلى الخارج بن�سبة . %50
ويعد برنامج االبتعاث �أكبر برنامج حكومي لالبتعاث الخارجي في
العالم وق��ارب عدد الم�ستفيدين منه  50000مبتعث لأع��رق جامعات
العالم.
التنمية اإلدارية
�صدرت تنظيمات وت�شريعات في مجال التنمية الإداري��ة  ،وكان منها
�إقرار عدد من اللوائح التنظيمية التي ت�صب في م�صلحة موظفي الدولة،
مثل �إن�شاء عدد من الأجهزة الحكومية من م�ؤ�س�سات عامة وجامعات
وم�ست�شفيات وم�شاريع �صناعية وتنموية كبرى ،وفتح ف��روع ومكاتب
للأجهزة الحكومية للو�صول �إلى المواطن والتو�سع في توظيف المر�أة.
مكافحة البطالة
وجه خادم الحرمين ال�شريفين باعتماد �صرف ُمخ�ص�ص مالي قدره
ّ
(�ألفا ريال) �شهري ًا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخا�ص.
ووجه �أيده اهلل بدُعم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار لتمويل ورعاية
المن�ش�آت ال�صغيرة والنا�شئة و�أ�صحاب الحرف والمهن من المواطنين
ليزاولوا �أعمالهم ب�أنف�سهم ولح�سابهم ،وتوفير ًا لفر�ص العمل لهم،
وتنفيذ برامج للتوفير واالدخار لذوي الدخول المنخف�ضة من المواطنين.
وبالإ�ضافة �إلى برنامج “ حافز” �أقر مجل�س الوزراء تطبيق نظام «�ساند»

10

(الت�أمين �ضد التعطل عن العمل) ،لتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين
العاملين في القطاعين الخا�ص �أو الحكومي .والنظام ا�ستفاد منه 1.2
مليون م�ستفيد وم�ستفيدة .والنظام ي�أتي ل�سد الفجوة االنتقالية بين
الوظيفة ال�سابقة وفر�صة الح�صول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع
الخا�ص والقطاع الحكومي على بند الأجور الم�شمولين بنظام الت�أمينات
االجتماعية ،والذين فقدوا وظائفهم لأ�سباب خارجة عن �إرادت�ه��م.
والنظام يكفل تقديم التعوي�ض للم�شتركين الذين فقدوا عملهم .وت�صل
ن�سبة اال�شتراك في النظام �إلى  2في المائة من الأجر ،يدفعها �صاحب
العمل والم�شترك ُمنا�صف ًة ،و ُي�صرف التعوي�ض بواقع  60في المائة من
متو�سط ال�سنتين الأخيرتين للأجور ال�شهرية الخا�ضعة لال�شتراك عن
كل �شهر من الأ�شهر الثالثة الأول��ى بحد �أعلى لمبلغ التعوي�ض قدره
 9000ريال بواقع  50في المائة من هذا المتو�سط عن كل �شهر يزيد
على ذلك بحد �أعلى لمبلغ التعوي�ض قدره  7500ريال ،ب�شرط �أال يقل
المبلغ الم�صروف عن مقدار �إعانة الباحث عن العمل المحددة ب�ألفي
ريال .وتبلغ المدة الق�صوى ل�صرف التعوي�ض اثني ع�شر �شهر ًا مت�صلة �أو
متقطعة عن كل مرة من مرات اال�ستحقاق.
الرعاية الصحية
تجلى اهتمامه �أيده اهلل ب�صحة المواطن في تنفيذ  420م�شروع ًا �صحي ًا،
وو�ضع حجر الأ�سا�س لـ  127م�شروع ًا من الم�شروعات ال�صحية في
مختلف مناطق المملكة بمبلغ �إجمالي قدره ( )١٢,٠٨٤,٩٨٧,٢٤١ريا ًال.
ووج��ه باعتماد �أكثر من ( )١٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ري��ال لإن�شاء ()22
م�شروع ًا طبي ًا ،منها ( )19مجمع ًا طبي ًا وم�ست�شفى ،و( )3مراكز
ال�ضطرابات النمو وال�سلوك للأطفال ،وهي من �أوائل المراكز بالمملكة
للعناية بمر�ضى التوحد ومر�ضى فرط الحركة.
توفير المسكن
�أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين �أمره الكريم باعتماد بناء خم�سمائة
�ألف وحدة �سكنية في مختلف مناطق المملكة ،وتخ�صي�ص مبلغ �إجمالي
لذلك قدره مائتان وخم�سون مليار ريال ،و�صدر �أمره الكريم بدعم ر�أ�س
مال �صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقر�ض ال�سكني
من ثالث مئة �ألف ريال لي�صبح خم�س مئة �ألف ريال.
وواف��ق على نظام الرهن العقاري ال��ذي يهدف �إل��ى تنظيم الن�شاط
العقاري ،والإيجار التمويلي ،والتمويل العقاري ،ومراقبة �شركات التمويل
العقاري ،والتي ت�صب في م�صلحة المواطن واالقت�صاد ال�سعودي .من
�أجل راحة المواطنين ورفاهيتهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
مشاريع النقل العام
�أبرز محطتين لم�شاريع النقل العام في كل من مكة المكرمة والريا�ض،
وال يقت�صر الم�شروع على و�سيلة واحدة بل هناك م�سارين (الحافالت
والقطارات) .وم�شروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة �سيتم تنفيذه
على عدة مراحل و�سي�ساعد على توفير �آالف من فر�ص العمل لل�شباب
ال�سعودي وت�أهيل �أجيال من المتخ�ص�صين لت�شغيل �شبكات النقل
و�صيانتها وتطويرها.
وتت�ضمن المرحلة الأولى لم�شروع النقل العام بالحافالت في مكة ت�شغيل
 12خط ًا للحافالت بطول ي�صل �إلى  300كيلومتر ،و�سيوفر الم�شروع
خدمة �سريعة لأكبر عدد من الم�ستخدمين تتراوح بين  7و 20دقيقة.
�أم��ا م�شروع النقل ال�ع��ام ف��ي مدينة الريا�ض فت�شكل �شبكة القطار
وتم اختيار �ستة محاور رئي�سية
الكهربائي العمود الفقري للم�شروع َّ
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بطول يبلغ  176كيلومتر ًا وبمحطات ع��دده��ا  85محطة ،تغطي معظم
المناطق ذات الكثافة ال�سكانية والمن�ش�آت الحكومية والأن�شطة التجارية
والتعليمية وال�صحية وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك
عبداهلل المالي والجامعات الكبرى وو�سط المدينة ومركز النقل العام.
دعم اإلنسانية
افتتح خ��ادم الحرمين ال�شريفين الحملة الوطنية ال�سعودية لن�صرة
الأ�شقاء في �سوريا بتبرع �سخي قدره  20مليون ريال .وتوالت التبرعات من
الم�ؤ�س�سات وال�شركات والمواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات
المملكة ا�ستجابة لتوجيه خادم الحرمين ال�شريفين لن�صرة الأ�شقاء في
�سوريا لتتجاوز مبلغ التبرعات النقدية المقدمة للحملة  552مليون ريال،
�إ�ضاف ًة �إلى التبرعات العينية من مواد غذائية وطبية و�أدوية ومالب�س وخيام
وبطانيات و�أغطية.
وت�ضمنت توجيهاته ال�سامية اعتماد ت�أمين وحدات �سكنية م�ؤقتة ومجهزة
للأ�شقاء ال�سوريين ف��ي الأردن ب�شكل ع��اج��ل ،بالتعاون الم�شترك مع
المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين ،بتكلفة �إجمالية بلغت ()28.125.000
ريال لت�أمين  2500وحدة �سكنية.

وفي �إط��ار توجيهات خ��ادم الحرمين ال�شريفين َّتم توقيع اتفاقية تعاون
مع منظمة ال�صحة العالمية لتقديم حزمة من البرامج ال�صحية والطبية
الإغ��اث�ي��ة العاجلة ل�صالح الأ��ش�ق��اء ال�سوريين النازحين داخ��ل �سوريا
والمت�ضررين من الحرب.
ونجح م�شروع خادم الحرمين ال�شريفين لدعم �صمود المدن الفل�سطينية
في تطوير وتو�سعة البنية التحتية للمدن بما يعين �سكانها من خالل �صيانة
وتجديد وتو�سعة محطات تنقية مياه ال�شرب ومحطات توليد الكهرباء
ومعالجة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي وتطوير وتو�سعة الم�ست�شفيات
ومراكز الخدمات ال�صحية والتعليمية واالجتماعية.
واعتمد خادم الحرمين ال�شريفين مبلغ  200مليون دوالر لدعم �صمود المدن
الفل�سطينية لي�شمل المدن والبلديات الفل�سطينية.
وتنفيذ ًا لتوجيهات خادم الحرمين ال�شريفين وفرت حملة خادم الحرمين
ال�شريفين لإغاثة ال�شعب الباك�ستاني المزيد من الدعم للمناطق الباك�ستانية
المت�ضررة بالفي�ضانات �سواء عن طريق ج�سر ج��ويٍّ لنقل الم�ساعدات
الإغاثية العاجلة و�إر�سال فرق بحث وم�ساعدة المحا�صرين بين الفي�ضانات
وم�ست�شفيات ميدانية لتقديم الخدمات الطبية والعالجية لل�سيطرة على
تف�شي الأمرا�ض والأوبئة.

الملك عبد اهلل  ..شخصية عام 2014
فاز خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
بجائزة �شخ�صية العام الثقافية للعام 2014م التي تمنحها جائزة
ال�شيخ زايد للكتاب تواكب ًا مع االحتفال بذكرى البيعة التا�سعة لخادم
الحرمين ال�شريفين .وقد �أعلن �أمين عام الجائزة ،الدكتور علي بن
تميم ،فوز خادم الحرمين ال�شريفين بالجائزة ،قائ ًال �إن الفوز يعد
وو�ساما تحمله الجائزة وتعتز به .ف�شخ�صية خادم الحرمين
فخ ًرا
ً
و�سجلت �إنجازاته
ال�شريفين اال�ستثنائية طبعت ع�ص ًرا ب�أكملهُ ،
الإن�سانية والثقافية بحروف من نور ،وما تزال �إ�سهاماته -حفظه اهلل-
في العالم �أجمع ،م�صدر �إلهام واقتداء دائمين لل�شعوب الإ�سالمية
والعربية كافة.
ول��خ ��ادم ال�ح��رم�ي��ن دور ح �� �ض��اري ف��ي �إ� �ش��اع��ة ث�ق��اف��ة الت�سامح
واالع �ت ��دال وال �ح��وار بين �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات وال�ث�ق��اف��ات ،والت�شجيع
على العلم وال�م�ع��رف��ة ،وت��د��ش�ي��ن ال �م �ب��ادرات الثقافية والعلمية
ال�ب��ارزة ،التي �أ�صبحت منارات ي�ست�ضاء بها في �أكثر من مجال.
وف��وز خ��ادم الحرمين ال�شريفين ج��اء تقدي ًرا لإ�سهاماته الكبرى
الثقافية والفكرية والإن�سانية والعلمية ،ولب�صمته الفريدة في الواقع
الإ�سالمي والعربي العالمي المعا�صر ،وجهوده الحثيثة في ن�شر روح
الت�سامح والإخاء ،التي امتدت �إ�شعاعاتها في ظل قيادته الحكيمة من
المملكة العربية ال�سعودية �إلى ربوع الأر�ض كافة.
وتت�شرف الجائزة باقتران ا�سمها بالراحل الكبير المغفور له ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان باني الإم ��ارات العربية المتحدة و�صانع
وتوهجا ب�أن ت�ضم �إلى
مجدها ونه�ضتها ،و�إنها لت�شمخ وت��زداد �أل ًقا
ً
قائمة الحا�صلين عليها �شخ�صية ا�ستثنائية هي �شخ�صية خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود.
و�أو�ضح �أمين عام الجائزة �أنَّ الهيئة العلمية للجائزة ومجل�س �أمانتها

ر�أت في حيثيات منح الجائزة �أنَّ �شخ�صية خادم الحرمين ال�شريفين
تجمع لديه العديد من ال�سمات الأ�صيلة البارزة والإنجازات الجلية
الوا�ضحة ،التي ي�صعب عدها وح�صرها ،ومن تلك الحيثيات على
�سبيل التمثيل ال الح�صر ،ت�أ�سي�س مركز الملك عبد اهلل للحوار بين
�أتباع الأديان والثقافات ،لي�صبح حا�ضنة للم�ؤ�س�سات الحوارية العالمية
مفتوحا للحوار الهادف ال�صادق للو�صول �إلى تحقيق الهدف
وميدا ًنا
ً
الأ�سمى وهو �إدراك القيمة الح�ضارية المثلى للتنوع والعي�ش الم�شترك
على قاعدة الوئام وال�سالم والمحبة وح�سن الجوار والأخوة الإن�سانية.
ولخادم الحرمين ال�شريفين دور في تعزيز النه�ضة العلمية في المملكة
وتطويرها ،وال�سيما من خالل ت�أ�سي�س الجامعات ،ومنها جامعة الملك
عبد اهلل للعلوم التقنية ،التي �أ�صبحت من المنارات الثقافية والعلمية
البارزة في المنطقة� ،إ�ضافة �إلى موقفه الريادي وال�شجاع من كل ما
من �ش�أنه الم�س بالقيم الإ�سالمية الأ�صيلة ،ووقوفه �ضد كل ما ي�شوه
�صورة الإ�سالم والعروبة ،وال�سيما الفكر المتطرف ،الذي يجر على
الأمة الإ�سالمية والعربية المخاطر الجمة ،ويعر�ضها ل�شرور العنف
والإره� ��اب ،وه��و الموقف ال��ذي ترجمه خ��ادم الحرمين ال�شريفين
بالمبادرات والم�شاريع التنويرية الم�ستلهمة من الدين الإ�سالمي
الحنيف والتقاليد العربية الأ�صيلة.
وم��ن �إن �ج��ازات��ه دع��م اللغة العربية والثقافة و�إط�ل�اق ال�م�ب��ادرات
والم�ؤ�س�سات المتعددة في هذا الإطار ،منوهً ا بجائزة خادم الحرمين
ال�شريفين العالمية للترجمة ،مبي ًنا �أن ت�أ�سي�سها جاء انطال ًقا من
ر�ؤيته  -حفظه اهلل  -في الدعوة �إلى مد ج�سور التوا�صل الثقافي بين
ال�شعوب ،وتفعيل االت�صال المعرفي بين الح�ضارات ،ورفد الثقافة
العربية بالنتاج الثقافي والمعرفي ،التي تقدر وتكرم الكتاب ومنتجيه،
�سوا ًء �أكانوا �أفرادًا �أم م�ؤ�س�سات.
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تعيين صاحب السمو الملكي
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
ولي ًا لولي العهد
ع�م� ً
لا بتعاليم ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة فيما تق�ضي ب��ه م��ن وج��وب
االعت�صام بحبل اهلل والتعاون على ه��داه ،والحر�ص على الأخ��ذ
بالأ�سباب ال�شرعية والنظامية  ،لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية
والت�آزر على الخير ،وانطالق ًا من المبادئ ال�شرعية التي ا�ستقر
عليها نظام الحكم في المملكة العربية ال�سعودية  ،ورعاية لكيان
الدولة وم�ستقبلها  ،و�ضمان ًا  -بعون اهلل تعالى  -ال�ستمرارها على
الأ�س�س التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البالد والعباد ،وما فيه
الخير ل�شعبها الوفي.
�أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين �أمر ًا ملكي ًا بتعيين �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود ولي ًا لولي العهد بعد
االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر الملكي رقم �أ /
 90وتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة
ال�صادر بالأمر الملكي رقم �أ  135 /وتاريخ 1427 / 9 / 26هـ  .وبعد
االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة ال�صادرة بالأمر
الملكي رقم �أ  164 /وتاريخ 1428 / 9 / 26هـ .وبعد االطالع على
مح�ضر هيئة البيعة رقم  / 1هـ ب وتاريخ 1435 / 5 / 26هـ المبني
على الوثيقة رقم  19155وتاريخ 1435 / 5 / 19هـ التي ن�صت على
رغبة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ولي العهد ب�أن يبدي �أع�ضاء هيئة البيعة ر�أيهم حيال اختيار �صاحب
ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ولي ًا لولي العهد،
وت�أييد ذلك ب�أغلبية كبيرة من �أع�ضاء هيئة البيعة تجاوزت الثالثة
�أرب��اع .وبنا ًء على ما ورد في البند (ثالث ًا) من الأمر الملكي رقم �أ
 135 /وتاريخ 1427 / 9 / 26هـ .وبنا ًء على ما تقت�ضيه الم�صلحة
العامة.
�أمر خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود ملك المملكة العربية ال�سعودية:
�أو ًال :اختيار �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز �آل
�سعود ولي ًا لولي العهد ،مع ا�ستمرار �سموه نائب ًا ثاني ًا لرئي�س مجل�س
الوزراء.
ثاني ًاُ :يبايع �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز �آل
�سعود ولي ولي العهد ،ولي ًا للعهد في حال خلو والية العهد  ،ويبايع
ملك ًا للبالد في حال خلو من�صبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
ويقت�صر من�صب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه
عنهما في هذا البند.
ثالث ًا :يعد اختيارنا وت�أييد ورغبة �أخينا �صاحب ال�سمو الملكي ولي

عهدنا لأخينا �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ًا
لولي العهد وت�أييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذ ًا اعتبار ًا من
�صدور هذا الأمر ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال تعديله� ،أو تبديله،
ب�أي �صورة كانت من �أي �شخ�ص كائن ًا من كان� ،أو ت�سبيب� ،أو ت�أويل،
لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن �أخينا �سمو ولي العهد رقم
 19155وتاريخ 1435 / 5 / 19هـ وما جاء في مح�ضر هيئة البيعة
رقم  / 1هـ ب وتاريخ 1435 / 5 / 26هـ الم�ؤيد الختيارنا واختيار
�سمو ولي العهد ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
رابع ًا :دون �إخالل بما ن�صت عليه البنود (�أو ًال وثاني ًا وثالث ًا) من هذا
الأمر ،للملك  -م�ستقب ًال  -في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد
�أن يعر�ض من ير�شحه لذلك على �أع�ضاء هيئة البيعة  ،وي�صدر �أمر
ملكي باختياره بعد موافقة �أغلبية �أع�ضاء هيئة البيعة.
خام�سا :يبلغ �أمرنا هذا للجهات المخت�صة العتماده وتنفيذه.

صاحب السمو الملكي
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
من مواليد عام .1945
تلقى تعليمه الأولي في معهد العا�صمة النموذجي.
بعد تخرجه عام  1964التحق بالقوات الجوية الملكية
ال�سعودية.
�أكمل درا�سته في علوم الطيران في المملكة المتحدة
وتخرج منها عام .1968
ظل يعمل في القوات الجوية الملكية ال�سعودية حتى عام
.1980
عين �أمير ًا لمنطقة حائل في  18مار�س  1980وظل بهذا
المن�صب حتى  29نوفمبر .1999
ُعين �أمير ًا لمنطقة المدينة المنورة.
�شغل من�صب رئي�س اال�ستخبارات العامة في � 22أكتوبر
 2005وظل يتولى هذا المن�صب حتى  19يوليو .2012
تقلد �سمو ول��ي ول��ي العهد ع��دة منا�صب ك��ان �آخرها
من�صب م�ست�شار ومبعوث خا�ص لخادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز .
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عرض على سموه خدمات المصلحة ودورها في دعم مخصصات الضمان االجتماعي

سمو أمير منطقة حائل يستقبل «المفلح»
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأم�ي��ر �سعود ب��ن عبدالمح�سن �آل
�سعود �أمير منطقة حائل في مكتب �سموه بالإمارة �سعادة مدير عام
م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،وجرى
خ�لال اال�ستقبال بحث العديد من المو�ضوعات المتعلقة بم�صلحة
الزكاة والدخل .وعر�ض مدير عام الم�صلحة على �سموه الخدمات التي
�سيقدمها فرع الم�صلحة الذي افتتح في حائل ،ودور الم�صلحة في دعم
مخ�ص�صات ال�ضمان االجتماعي والإي ��رادات العامة للدولة.وح�ضر
اللقاء الأ�ستاذ �صالح بن غزاي الر�شيدي مدير فرع الم�صلحة في حائل.
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وك��ان �سعادة مدير ع��ام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم
ابن محمد المفلح افتتح يوم الثالثاء الموافق 1435/6/29ه��ـ فرع
الم�صلحة في منطقة حائل ،و�أو�ضح �أن الهدف من تو�سع الم�صلحة
في �إن�شاء الفروع الت�سهيل على المواطنين من المكلفين لتمكينهم من
�إنجاز �أعمالهم والتي تحتاج �إلى مراجعة فروع قريبه من مقر �إقامتهم.
وعقب الإفتتاح تجول المفلح في �أق�سام الفرع و�أطلع على �سير العمل
والتقى بالموظفين و�أ�ستمع �إلى �آرائهم وحثهم على ت�سهيل �إجراءات
العمل لخدمة المكلفين.

المفلح في لقاء مفتوح
مع رجال األعمال في غرفة نجران
نظمت الغرفة التجارية في نجران لقا ًء مفتوح ًا جمع بين مدير عام م�صلحة
الزكاة والدخل �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم محمد المفلح ورجال الأعمال في
منطقة نجران ،وفي بداية اللقاء عبر �سعادته عن �شكره للغرفة على ترتيب
اللقاء .وخالل كلمة له �ألقى المفلح ال�ضوء على مهام الم�صلحة وما تقدمه من
خدمات وما تمر به من تطوير وتحديث ،وما �سيقدمه فرع الم�صلحة والذي
َّتم افتتاحه حديث ًا بالمنطقة لقطاع الأعمال الذي ي�أتى في �إطار توجيهات والة
الأمر للت�سهيل على المواطنين ،كما ا�ستعر�ض نمو �إيرادات الم�صلحة للعام
المن�صرم والتي تجاوزت ( )25مليار ريال ،منها حوالي ( )13مليار زكاة
تودع في ح�ساب مخ�ص�ص في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويقوم ال�ضمان
االجتماعي ب�صرفها على الم�ستحقين ،ومبلغ تجاوز ( )12مليار ريال �ضريبة
تدخل في ح�ساب الخزينة العامة .
وتم
�أثار الم�شاركون العديد من الأ�سئلة واال�ستف�سارات حول �أعمال الم�صلحة َّ
الرد عليها .و�شارك في الزيارة كل من �سعادة نائـب المديـر العـام لل�شـ�ؤون
التنفيذيـة الأ�ســتاذ �سـعد بـن عبـد العزيز ال�سعيدان و�سعادة الم�ست�شار
ال�ضريبي الم�شرف على �إدارة الرقابة والمراجعة الأ�ستاذ محمد �إبراهيم
الح�سن و�سعادة مدير فرع الم�صلحة بنجران المكلف الأ�ستاذ محمد �شاهر
الم�ستحي و�سعادة مدير عام مكتب �سعادته الأ�ستاذ عبدالرحمن الأ�سمري.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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افتتاح فرع المصلحة الجديد في نجران
افتتح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم محمد المفلح
فرع الم�صلحة في منطقة نجران .و�أو�ضح المفلح ب��أن الهدف من تو�سع
الم�صلحة في �إن�شاء الفروع الت�سهيل على المواطنين من المكلفين لتمكينهم
من �إنجاز �أعمالهم التي تحتاج �إلى مراجعة الم�صلحة �إلى فروع قريبة من
مقر �إقاماتهم.
م�ضيف ًا �أنَّ الم�صلحة في الوقت نف�سه بد�أت بتقديم العديد من الخدمات

الإلكترونية عن طريق بوابة الم�صلحة ومنها الت�سجيل ،وتحديث ملفات
المكلفين ،والح�صول على الرقم المميز ،وكذلك تقديم الإق��رار رقم ()5
الخا�ص بالمكلفين الذين يحا�سبون ب�أ�سلوب التقدير ،وتقديم الإق��رار رقم
( )2الخا�ص بمكلفي الزكاة الذين يم�سكون ح�سابات نظامية.
وعقب االفتتاح اطلع المفلح على �سير العمل والتقى مع موظفي الفرع وا�ستمع
�إلى �آرائهم وحثهم على ت�سهيل �إجراءات العمل لخدمة المكلفين.

لتسهيل تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية

فرع المصلحة بالدمام يعقد اجتماعه السنوي مع
عدد من المحاسبين القانونيين والمسؤولين الماليين
عقد فرع م�صلحة الزكاة والدخل بالدمام اجتماعه ال�سنوي مع عدد
من ممثلي مكاتب المحا�سبين القانونيين والم�س�ؤولين الماليين في
عدد من ال�شركات  .وتم خالل االجتماع تبادل وجهات النظر حيال
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المقترحات المقدمة لت�سهيل �إنهاء المعامالت الخا�صة بتقديم
الإقرارات الزكوية وال�ضريبية والتي تبلغ ذروتها في الأ�شهر الأربعة
الأولى من كل عام.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ضمن خطة التدريب المشترك ألجهزة الزكاة بمجلس التعاون

المصلحة تشارك في ورشة عمل
(تطوير أساليب العمل وتبسيط اإلجراءات) في مسقط
�شاركت م�صلح ُة الزكاة والدخل بور�شة عمل �أقيمت في �سلطنة عمان
تحت عنوان (تطوير �أ�ساليب العمل وتب�سيط الإجراءات) خالل الفترة
من  1وحتى 1435/5/5هـ .وم ّثل الم�صلحة في �أعمال الور�شة الزمالء
�إبراهيم الدو�سري و�سعد ال�شهراني وب�سام العمار.
وركزت محاور الور�شة على تعريف مفهوم تطوير العمل وتب�سيط �إجراءاته
والآل �ي��ات م��ن خ�لال مراجعة الإج� ��راءات ال�م��أل��وف��ة ،و�إ� �ش��راك جميع
الم�شاركين عبر حلقات نقا�شية م�صغرة لمراجعة وتقويم الإج��راءات
المتبعة والتي قد ت�شكل عقبات في �سبيل تقديم الخدمة للمكلفين في
دول مجل�س التعاون الخليجي .كما ناق�ش الم�شاركون في الور�شة العالقة
بين الهيئات التنظيمية والم�ؤ�س�سات وعالقة ذلك بم�ستوى تقديم العمل
و�إجراءاته ،وقاموا بتقييم تلك العالقة وفق ًا لخبراتهم.

وق��ام الم�شاركون في �أع�م��ال الور�شة من خ�لال جل�سات الع�صف
الذهني بنقد الهياكل واقتراح الأفكار الخالقة التي من �ش�أنها �أن
تب�سط �إج��راءات العمل وتح�سين م�ستوى �أدائ��ه .واعتمدت الور�ش ُة
ّ
على �إ�شراك المتدربين وتفعيل دوره��م من خالل حلقات النقا�ش
والتطبيقات الجماعية وت�صميم المقترحات .وت�ضمنت الور�شة
تدريبات فردية وجماعية �أك�سبت الم�شاركين القدرة على ت�صميم
خطة متكاملة تتناول مجاالت عمل الم�شاركين و�أ�ساليب تب�سيطها
وطرق تقويمها.
يذكر �أنَّ الور�ش َة نظمتها المديرية العامة للأوقاف وبيت المال ب�سلطنة
عمان ممثلة في دائرة الزكاة وذلك تنفيذ ًا لخطة التدريب الم�شتركة
لأجهزة الزكاة بدول مجل�س التعاون الخليجي .
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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تستعد للمرحلة الثانية في 2015

المملكة تجتاز المرحلة األولى من مراجعة معايير الشفافية
اجتازت المملكة المرحلة الأولى من مراجعة النظير التي يجريها المنتدى العالمي لل�شفافية
وتبادل المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية للت�أكد من توفر معايير ال�شفافية لمختلف دول العالم.
تمت مناق�شة تقرير المنتدى وتقييمه لأنظمة المملكة ذات العالقة ،خالل اجتماع فريق مراجعة
النظير الذي عقد في مالطا خالل الفترة من  ٢١-١٧مار�س ٢٠١٤م ،وتر�أ�س وفد المملكة �سعادة
نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح العواجي ،وبم�شاركة ممثلين من وزارات
العدل والتجارة وال�صناعة وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد .وقد َّتم ا�ستعرا�ض
تقرير المملكة في اليوم الثاني ح�سب جدول �أعمال المنتدى ،حيث عر�ضت �سكرتارية المنتدى
التقدم الذي حققتة المملكة والمرحلة التي و�صل �إليها فريق مراجعة التقرير ،ثم قام فريق
التقييم با�ستعرا�ض �أهم العنا�صر والمالحظات على التقرير والتطورات الإيجابية التي تحققت
منذ المراجعة الأولى في كوااللمبور العام الما�ضي .وبعد ذلك �ألقى رئي�س وفد المملكة كلمة
المملكة �شكر فيها الدولة الم�ست�ضيفة على التنظيم و�شكر �سكرتارية المنتدى وفريق التقييم
على الجهود التي بذلوها لإعداد التقرير كما �شكر الدول الأع�ضاء في المنتدى على المالحظات
الق ّيمة التي �أبدوها على الأطر النظامية والتنظيمية بالمملكة وتفهمهم لموقف المملكة حيال
تحديثها وتطويرها بما يتواكب مع الم�ستجدات في مجال العولمة االقت�صادية والتجارة البينية
بين دول العالم المختلفة مع المحافظة على حقوق الدول في العوائد ال�ضريبية الم�ستحقة لها.
ثم قام �سعادته با�ستعرا�ض المالحظات على التقرير وردود المملكة عليها م�ؤكد ًا على حر�ص
المملكة على تطبيق معايير ال�شفافية الدولية وا�ستعدادها للمرحلة الثانية حيث تت ُّم مراجعة
التطبيق في المملكة ،بعدها َّتم ا�ستعرا�ض عنا�صر التقرير مع فريق مراجعة النظير وا�ستقبال
بع�ض اال�ستف�سارات والأ�سئلة من �أع�ضاء المنتدى التي تم الرد عليها من قبل وفد المملكة
الم�شارك ،هذا ولم تتلق المملكة �أي اعترا�ض على التقرير من قبل فريق مراجعة النظير �أو
�أع�ضاء المنتدى بعد الإي�ضاحات وبهذا تكون المملكة قد اجتازت فع ًال المرحلة الأولى من
المراجعة و�سوف تنتقل �إلى المرحلة الثانية.
ي�شار �إلى �أنَّ المرحلة الثانية تركز على التطبيق العملي للأنظمة ذات العالقة ،وقد َّتم جدولة
مراجعة �أنظمة المملكة للمرحلة الثانية في العام ٢٠١٥م.
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نظمته الكلية التقنية بالرياض

تكريم المصلحة في
حفل شركاء النجاح للتدريب
التعاوني
تحت رعاية �سعادة نائب المحافظ للتدريب بالم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني والمهني �أقامت الكلية التقنية بالريا�ض حفل تكريم �شركاء النجاح
للتدريب التعاوني على م�سرح الكلية التقنية بالريا�ض .و�شاركت م�صلحة
الزكاة والدخل في الحفل حيث �إنها تعد من ال�شركاء المميزين الذين
�ساهموا بتدريب متدربي الكلية التقنية خالل العام الما�ضي ،وح�ضر الحفل
�سعادة مدير عام تقنية المعلومات بالم�صلحة الأ�ستاذ «�إبراهيم بن �صالح
الحناكي» ال�ستالم درع تذكاري با�سم الم�صلحة .
وعلى هام�ش حفل التكريم �أ�شار الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي مدير
عام تقنية المعلومات بم�صلحة الزكاة والدخل �إلى توجيهات ودعم �سعادة
مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح في كل
ما من �ش�أنه رفع م�ستوى المتدربين .
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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لتوفير خدمات إلكترونية متقدمة

إطالق مشروع تحديث وتطوير أنظمة «ساب»
لألعمال الضريبية
ا�ستمرار ًا لعمليات التطوير التي تقوم بها م�صلحة الزكاة والدخل وبح�ضور
�سعادة نائب مدير عام الم�صلحة للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح بن على
العواجي ومدير عام �شركة انفينيو َّتم �إطالق م�شروع تحديث وتطوير �أنظمة
الم�صلحة الآليه على �أنظمة �ساب للأعمال ال�ضريبية ( )SAPالذي �سيوفر
خدمات �إلكترونية متقدمة بالإ�ضافة �إلى تطوير بوابة الم�صلحة الإلكترونية
و�إطالق خدمات جديدة ت�سمح بتبادل البيانات مع الجهات الخارجية من
خالل تقنيات ( )XBRLوي�شمل التحديث قاعدة بيانات لتجنب التهرب
ال�ضريبي وقواعد متطورة لعمليات الفح�ص واختيار العينات.
ح�ضر حفل الإطالق �سعادة النائب للبرامج وال�سيا�سات الأ�ستاذ فهد بن
عبدالعزيز الخرا�شي و�أ�صحاب ال�سعادة مديري العموم ومديري الإدارات
و�أع�ضاء فريق الجودة و�أع�ضاء فرق التحليل والتطوير والأر�شفة.
وح��ث �سعادة النائب للعمليات الم�ساندة في كلمته على ت�ضافر جهود
الجميع لإنجاح هذ الم�شروع الهام لمواكبة تقدم الم�صلحة في الخدمات
الإلكترونية.
وق��د ا�ستعر�ضت ال�شركة خطة عمل الم�شروع وم��راح��ل �سير التحديث
والتطوير وم�ه��ام ال�شركة والتحديات التى �ستواجههم م��ؤك��دي��ن �أنهم
ومن�سوبي الم�صلحة �شركاء في �سبيل �إنجاح الجهود لتحديث وتطوير �أنظمة
الم�صلحة الآلية.
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لتسهل على المراجع متابعة معامالته

المصلحة تدشن نظام اإلتصاالت اإلدارية في تبوك
د�شن فرع م�صلحة الزكاة والدخل بتبوك نظام الإت�صاالت الإدارية والمالية
بح�ضور فريق عمل من الإدارة العامة لتقنية المعلومات برئا�سة مدير
�إدارة تطوير النظم الأ�ستاذ �إبراهيم بن فرحان الدو�سري الذي �أ�شرف
على تدريب الموظفين في ق�سم الإت�صاالت الإداري��ة وبقية موظفي الفرع
المخت�صين بالنظام.
و�أعرب مدير عام تقنية المعلومات الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي �أن
هذه الخطوه ت�أتي لت�سهيل العمل لدى الفرع واال�ستفادة الق�صوى من نظام
االت�صاالت الإداري ��ة والمالية لما يقدمه من خدمات تقنية تنعك�س على
�إجراءات العمل مما ي�سهل على المراجع متابعة معامالته .

و�شكر الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي مدير عام تقنية المعلومات �سعادة
المدير العام للم�صلحه و�سعادة نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة على
دعمهما وحر�صهما المتوا�صل.
وبعد االنتهاء من �أعمال التدريب في فرع تبوك كرم مدير الفرع المكلف
الأ�ستاذ �أحمد بن �صالح ال�شمري عدد من المتدربين من من�سوبي الفرع،
كما �شكر �أي�ض ًا مدير عام الم�صلحة على حر�صه واهتمامه في توفير كل
ما ي�سهم في ت�سهيل �إج��راءات المراجعين ،كما قدم �شكره �أي�ض ًا لأع�ضاء
الفريق من الإدارة العامة لتقنية المعلومات على ما قاموا به من جهود في
مجال التدريب والتطبيق في الفرع.

الستشراف شراكة بين الكلية والمصلحة وتفعيل دورها في خدمة المجتمع

جامعة القصيم في ضيافة فرع المصلحة
نظمت كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم زيارة خا�صة لم�صلحة
الزكاة والدخل بمنطقة الق�صيم بهدف ا�ست�شراف �إمكانية �إيجاد
�شراكة بين الكلية والم�صلحة ،ولتفعيل دور الكلية في خدمة مجتمع
الأعمال وتحقيق التوا�صل الذي يحقق لطلبة الكلية فر�صة الممار�سة
الفعلية لمهنة المحا�سبة وفق ًا لتطبيقاتها في الحياة العملية.
ر�أ�س وفد كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم �سعادة عميد الكلية
الدكتور عبيد بن �سعد المطيري وكان في ا�ستقبالهم �سعادة مدير
عام فرع الم�صلحة الأ�ستاذ عبدالعزيز التركي وعدد من الم�س�ؤولين
بالفرع .وعقب اال�ستقبال َّتم عقد اجتماع امتد لأكثر من �ساعتين
َّتم عر�ض حاالت عملية لت�سجيل المكلفين الم�ستجدين والإجراءات
المحا�سبية الزكوية التقديرية والمحا�سبة النظامية من خالل البوابة
الإلكترونية للم�صلحة.
وبعد ذلك فتحت الجل�سة لمناق�شة الآراء والمقترحات حول تحقيق

وتم االتفاق على ا�ستمرار
الأهداف الم�شتركة بين الكلية والم�صلحة َّ
التوا�صل بين الجهتين بحيث تقوم الم�صلحة بتقديم الخبرات
العملية لطلبة الكلية وتدريبهم على كيفية تقدير ر�ؤو���س الأم��وال
و�صافي الإيرادات وكذلك التطبيق العملي لمحا�سبة المكلفين الذين
يقدمون ح�سابات نظامية وبذلك يتحقق التعليم بالممار�سة و�ستعمل
الكلية على تقديم الخدمات البحثية في الق�ضايا المهمة للم�صلحة
وفيها معايير تقدير ر�ؤو���س الأم��وال و�صافي الإي��رادات والعمل على
بحث المزيد من المعايير التي تمنح مزيد ًا من الثقة والم�صداقية
في الح�سابات المقدمة من المكلفين بوا�سطة مكاتب المحا�سبين
القانونين.
ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى مناق�شة �أهمية تطوير المنهج المقرر لمادة
المحا�سبة الزكوية وال�ضريبة بالكلية وزيادة ال�ساعات المقررة لهما
وذلك من خالل لجنة المنهجيات.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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بقاعة االجتماعات الكبرى بالمقر الرئيسي في الرياض

الزكاة تكرم المتقاعدين
لعام 1435هـ

�أقامت م�صلحة الزكاة والدخل حفل تكريم للموظفين المتقاعدين لعام
1435هـ يوم الأحد الموافق 1435/6/27ه�ـ في قاعة االجتماعات الكبرى
بالمقر الرئي�سي في الريا�ض بح�ضور المدير العام للم�صلحة الأ�ستاذ �إبراهيم
ابن محمد المفلح و�سعادة النواب ومدراء الإدارات في الإدارة العامة .
وبد�أ الحفل بالقاء كلمة من الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح ت�ضمنت الترحيب وال�شكر
للمتقاعدين و�أ�شاد فيها بجهودهم وحثهم على التوا�صل والم�شاركة ب�آرائهم .
عدد المحالين للتقاعد لهذا العام هم ت�سعة و�أ�سماءهم :
عبداهلل �سفر الغامدي  -فرع جدة.
مرزوق فرج عبدالهادي الحيان  -الجهاز الرئي�سي.
علي عبداهلل ال�سويد  -الجهاز الرئي�سي.
زيد نخيالن الحوطي  -الجهاز الرئي�سي.
�إ�سماعيل عمار ال�شنقيطي  -فرع مكة.
عبداهلل محمد باحمدين  -فرع جدة.
عبدالرحمن عيد الالمي  -فرع الطائف.
غازي مح�سن الأحمدي  -فرع نجران.
�إبراهيم علي القطان  -فرع الدمام.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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ترقية  120موظف ًا إلى مراتب
من الخامسة وحتى الثانية عشرة
أصـــدر مــديــر ع ــام مصلحة الــزكــاة والــدخــل
قرارات إدارية بترقية  120موظف ًا إلى مراتب
مختلفة بين الخامسة والثانية عشرة.
وبهذه المناسبة تهنئ مجلة الزكاة والدخل
المرقين على ترقياتهم ،وتتمنى لهم
ّ
التوفيق في وظائفهم الجديدة.
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أسماء المرقين ومراتبهم الجديدة
المرتبة الثانية عشر
�سلمان حمود حمدي الهدباني
عبدالخالق علي عبدالخالق الغامدي
علي عبداهلل �أحمد ال�سويد
عبدالرحمن احمد عبداهلل الغانم
�إبراهيم نا�صر عبدالرحمن ال�سلوم
عمر �أحمد على العطا�س
المرتبة الحادية عشر
�سالم محمد على الثبيتي
عبداهلل علي عبداهلل الحميدي
حمد محمد عبدالعزيز النفجان
محمد جمعان على البركاتي
غازي مح�سن �سالم الأحمدي
خالد محمد �إبراهيم الغامدي
�إبراهيم عبداهلل عبدالرحمن الحني�شل
نا�صر جا�سم نا�صر الغيالن
من�صور عبداهلل محمد الفليح
�سليمان دخيل �سليمان ال�سبيعي
نا�صر على عي�سى المعيوف
باتع بتاع دروي�ش الب�شري
في�صل على حبيب ال�ضامن
المرتبة العاشرة
نا�صر محمد عبدالعزيز الجليفي
فوزان علي في�صل الفوزان
علي عبا�س �صالح المرزوق
عبده �إبراهيم عي�سى مكرمي النعمي
محمد �إبراهيم عي�سى المكرمي النعمي
عبدالمنعم عي�سى محمد �آل �إبراهيم
محمد عي�سى محمد �آل �إبراهيم
خالد عاي�ض علي �آل مفرح
محمد م�شبب عاي�ض القحطاني
نا�صر �صالح علي ال�سعودي
ح�سان عبدالرازق رزيق العمري
علي عبدالعزيز عثمان المحيميد
�سعيد حميدان جميل الب�شري
م�ساعد �سعيد �شريف الغامدي
حمود عبدالمح�سن مبارك العبيدي
ناجي حمود محمد الأحمدي الحربي

المرتبة التاسعة
عبداهلل محمد م�سفر القحطاني
ح�سن محمد ح�سن الجارودي
�إبراهيم �سعيد محمد الم�ضري
حبيب نا�صر عبدالجابر الحبيب
عبداهلل �إبراهيم �صالح الحميدان
عبدالعزيز من�صور عبدالعزيز ال�سهلي
عوده هليل �سليمان العطوي
حاتم �إ�سماعيل محمود عفا�شه
�سعيد علي م�سفر الغامدي
�أحمد محمد عبداهلل باعثمان
هاني �صالح عبداهلل الأحمدي
فا�ضل عبدالوهاب �صالح ال�شبيب
ماجد محمد عبا�س نعماني
علي ح�سن علي الزبيدي
معي�ض ظافر معي�ض اليامي
عبداهلل محمد م�سفر القحطاني
ح�سن محمد ح�سن الجارودي
�إبراهيم �سعيد محمد الم�ضري
حبيب نا�صر عبدالجابر الحبيب
عبداهلل �إبراهيم �صالح الحميدان
عبدالعزيز من�صور عبدالعزيز ال�سهل
عودة هليل �سليمان العطوي
حاتم �إ�سماعيل محمود عفا�شه
�سعيد علي م�سفر الغامدي
�أحمد محمد عبداهلل باعثمان
هاني �صالح عبداهلل الأحمدي
فا�ضل عبدالوهاب �صالح ال�شبيب
ماجد محمد عبا�س نعماني
علي ح�سن علي الزبيدي
معي�ض ظافر معي�ض اليامي
م�شعل محمد ردة العتيبي
�سامي ماجد �شداد المالكي
�أحمد محنف احمد بجوي
هاني خليفة معي�ض المعبدي
�أحمد نا�صر �أحمد �صميلي
محمد �سعد مداوي القحطاني
فهد �شرف عبدالهادي الح�ساني
�إبراهيم �صالح ح�سين الخربو�ش
عبدالرحمن عبداهلل ري�س الري�س
�صالح �سليمان محمد المليفي

من�صور عبداهلل عبدالرحمن المهنا
عبدالفتاح �إبراهيم عبداهلل الم�شيقح
هاني فالح ح�سين برغ�ش
عماد علي �أحمد �آل قا�سم
�أحمد ح�سين �صالح النوي�صر
�ضيف اهلل عتيق �سليمان العطوي
بدر يحيى علي ال�شريف
المرتبة الثامنة
�سعد عبيد نا�صر ال�شهراني
خالد مطرود ك�ساب العردان ال�شمري
فهد غانم �سيف ثويني الزغيبي
ح�سين يو�سف محمد �آل �إ�سماعيل
عبدالرحيم �صالح يو�سف كلنتن
علي محمد ر�ضي �آل هزيم
ف�ؤاد خليل عواد المغام�سي الحربي
محمد عياد عبيد الحازمي
عبدالعزيز �أحمد �أحمد الخاتم
علي ح�سن علي الزاكي
محمد علي ح�سن القديحي
م�ؤيد عبداهلل ح�سن غزوي
�إ�سماعيل �سعيد حبيب المعلم
من�صور مبارك محمد الدو�سري
عبدالرحمن �سعود مو�سى القباع
علي بن �أحمد محمد الزهراني
محمد عبدالعزيز عبداهلل الحميده
�شمروخ معلث متعب الثبيتي العتيبي
خالد بن �صالح عبدالرحمن المزيني
علي حمدي علي الأ�سمري
عبداهلل عثمان علي �آل ابو طايف
المرتبة السابعة
�صالح بن ر�شيد حمد الركبان
نا�صر �سليمان حمد الدريهم
ملفي مر�شد نا�صر الدو�سري
�أحمد عمر �أحمد العتيق
علي محمد �شوعي حجاجي
المرتبة الخامسة
محمد متعب محمد الدهي�ش
فريح تمر رحيل المطرفي

العدد ( - )40رجب 1435هـ
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بقرار من وزير المالية

توحيد مدة االعتراض
على قرارات اللجان
الزكوية الضريبية
االبتدائية لتصبح 60يوماَ

�أ�صدر معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف قرار ًا من ثالثة
بنود يق�ضي ب�أن تكون مدة االعترا�ض على الربوط الزكوية وال�ضريبية
وعلى ق��رارات لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية �ستين
يوم ًا ،ويبد�أ نفاذ القرار من تاريخ �إبالغ �أ�صحاب ال�ش�أن به.
و�أ� �ش��ار ال �ق��را ُر ال ��وزاري رق��م ( )1527وت��اري��خ 1435/4/24ه� � �ـ في
مقدمته �إل��ى �أن��ه يهدف �إل��ى توحيد م��دة االع�ت��را���ض على الربوط
الزكوية وال�ضريبية �أمام اللجان الزكوية ال�ضريبية االبتدائية واللجنة
اال�ستئنافية ال�ضريبية و�إزالة التفاوت في المدد النظامية لالعترا�ضات،
وخا�صة و�أنَّ بنود القرار الواحد قد ت�شتمل على بند يتعلق بالربط
الزكوي و�آخر يتعلق بالربط ال�ضريبي .كما يلغي القرار كل ما يتعار�ض
معه من قرارات �سابقة ح�سبما �أفاد في البند الثالث منه.

الفريق الكشفي بمتوسطة مجمع األمير فهد بن سلطان
التعليمي يزورون فرع المصلحة في تبوك
طالب الفريق الك�شفي بمتو�سطة مجمع الأمير فهد بن �سلطان التعليمي
زا َر ُ
يرافقهم رائ��د الن�شاط الأ�ستاذ متعب �سويلم العنزي والأ��س�ت��اذ ثامر
العطيات فرع م�صلحة الزكاة والدخل في تبوك ،والتقى الفريقُ بمدير عام
الم�صلحة الأ�ستاذ �أحمد �صالح ال�شمري وبح�ضور م�س�ؤول العالقات العامة
بم�صلحة الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم عبداهلل الحويطي .وعلى هام�ش
الزيارة َّتم �إجراء حوار �صحفي مع الأ�ستاذ �أحمد �صالح ال�شمري وتط َّرق
الحوا ُر للحديث عن دور وم�س�ؤولية و�إنجازات م�صلحة الزكاة والدخل داخل
منطقة تبوك .وقام الطالب خالل الزيارة بجولة داخل فرع الم�صلحة
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للتع ُّرف على الأق�سام المختلفة واخت�صا�صات كل �إدارة والخدمات التي
تقدَّم للمراجعين وخا�صة الخدمات الإلكترونية التي تحر�ص على تقديمها
الم�صلحة من �أجل تحقيق راحة المراجعين ،وفي نهاي ِة الجولة ك َّرم مدير
فرع الم�صلحة الفريق الك�شفي الم�شارك في الزيارة.
وفي ختام الزيارة �شكر مدير عام فرع الم�صلحة طالب الفريق الك�شفي
على مبادرتهم بزيارة الم�صلحة للتع ُّرف على �آلية عمل م�صلحة الزكاة
وال��دخ��ل والم�سئوليات التي تقوم بها واالط�ل�اع ع��ن ق��رب ع��ن �أب��رز
الإنجازات التي حققتها.
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مقال

دالالت ارتفاع التصنيف
االئتماني للمملكة

تعزيز كفاءة االقتصاد وتحقيق االستقرار االجتماعي وإصالح سوق العمل

الدكتور صالح الشلهوب

مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب بصحيفة االقتصادية

وكالة الت�صنيف االئتماني فيت�ش � Fitch rating agencyأعلنت م�ؤخر ًا عن
ترقية ت�صنيف المملكة االئتماني من (� )-AAإلى ( )AAكداللة جلية �إلى
م�ستوى التح�سن الذي تحققه المملكة في هذه المرحلة والذي َّتم من خالل
اال�ستفادة من الزيادة في العوائد ب�سبب االرتفاع في �أ�سعار النفط بخطوات
دعمت فيها من اقت�صادها الوطني .
التقرير �أك��د على بع�ض الخطوات الحكومية التي ت�ضمنت مجموعة من
الإ�صالحات التي ت�ستهدف تح�سين الو�ضع االقت�صادي ،والتي تمت على عدة
خطوات بهدف تحقيق اال�ستقرار االجتماعي في المملكة في المجتمع حيث
ت�ضمن خطوات المملكة في �إ�صالح �سوق العمل الذي ت�ضمن �إ�صالح و�ضع
�أربعة ماليين عامل وترحيل مليون عامل غير نظامي� ،إ�ضافة �إلى برامج
التوطين في �سوق العمل.
كما �أ�شار التقرير �إل��ى برامج �أخ��رى تدعمها المملكة ،خ�صو�ص ًا برامج
الإ�سكان في ظل وجود نق�ص في معدالت التملك بين المواطنين في المملكة،
وهذه الخطوات من �ش�أنها تحقيق اال�ستقرار والرفاه االجتماعي في المملكة
وا�ستغالل الفوائ�ض المالية بما يحقق التنمية الم�ستدامة.
كما �أ�شار التقرير �إلى النمو في اال�ستثمارات الخارجية للمملكة� ،إ�ضافة �إلى
انخفا�ض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ،ي�ضاف �إلى ذلك
النمو في ن�سبة ناتج القطاع الخا�ص �إ�ضافة �إلى التقارير الأخرى التي ت�شير
�إلى نمو �أي�ض ًا في الناتج المحلي غير النفطي بما يعزز من كفاءة االقت�صاد
في عدم االعتماد على م�صدر واحد للدخل ،وبالتالي �سيكون لالقت�صاد تنوع
في م�صادر الدخل.
هذه الترقية في الت�صنيف لها �آثار �إيجابية مهمة في هذه المرحلة� ،إذ �إنها
تعك�س نجاح كثير من البرامج الحكومية في تح�سين االقت�صاد ب�صورة
عامة والناتج المحلي الإجمالي ،ويعك�س متانة االقت�صاد في ظل المتغيرات

في االقت�صاد العالمي ،حيث �أن كثير ًا من ال��دول تعاني من عدم قدرتها
على المحافظة على ت�صنيفاتها االئتمانية ،وت�أثرت كثير من الدول ب�سبب
الأزمة المالية العالمية ،بما انعك�س ب�صورة مبا�شرة على تخفي�ض ت�صنيفها
االئتماني في حين �أنَّ المملكة تعك�س هذا االتجاه لتحقق درجة �أعلى في
ت�صنيفها االئتماني ،وهذا له مجموعة من الآث��ار الإيجابية التي يمكن �أن
ي�ستفاد منها في اقتنا�ص الفر�ص ال�ستمرار برامج التنمية ،ومن ذلك مث ًال:
هذا الت�صنيف يمكن المملكة من الح�صول على فر�ص �أكبر لإن�شاء الم�شاريع
بتكلفة �أقل مقارنة بدول �أخرى �أو بالفترة ال�سابقة لها باعتبار �أن مركزها
االئتماني �أ�صبح �أقوى حالي ًا ،وهذا يعزز من ا�ستمرار برامج التنمية وكفاءة
�إن�شائها ،ومن ذلك �أي�ض ًا ف�إنه يمكن الحكومة من الح�صول على تمويل بتكلفة
�أقل ،وكما هو معلوم �أن المملكة �سعت �إلى تقلي�ص الدين العام �إلى �أقل معدل
مقارنة بالناتج المحلي ،وهي في هذه المرحلة يمكن �أن تح�صل على تمويل
ب�أقل تكلفة باعتبار تح�سن ت�صنيفها االئتماني وانخفا�ض تكلفة التمويل حالي ًا
ب�سبب انخفا�ض معدل الفائدة في البنوك المركزية ،وهذا ما يمكن �أن يحفز
الحكومة للتو�سع في برامج �إ�صدار ال�صكوك التي يمكن �أن ي�ستفاد منها في
تمويل مجموعة من الم�شاريع التنموية �أو اال�ستفادة منها في تو�سعة الخيارات
اال�ستثمارية للمملكة باعتبار �أنَّ تكلفة �إ�صدار هذه ال�صكوك �سيكون منخف�ض ًا
و�سيكون له �أثر في �إدارة �أف�ضل لحالة ال�سيولة في ال�سوق اليوم ،خ�صو�ص ًا بعد
ت�ضخم حجم ال�سيولة الذي انعك�س ب�صورة مبا�شرة على الأ�سعار.
الترقية في الت�صنيف �سيكون له �أثر في جاذبية اال�ستثمارات في المملكة،
خ�صو�ص ًا �أنه بعد الأزمة المالية التي �أثرت �سلب ًا في كثير من الدول الأوروبية
و�أمريكا ال�شمالية ،وبعد القلق الحا�صل الآن في حالة اال�ستثمارات في
الأ�سواق النا�شئة ،خ�صو�ص ًا ال�صين ،ب�سبب تراجع معدالت النمو بها� ،سنجد
�أن هذا �سيعزز من فر�ص البحث عن مراكز �أخرى لتحول بع�ض اال�ستثمارات
وقد تكون المملكة ومنطقة الخليج �أح��د الخيارات باعتبار تح�سن البيئة
االقت�صادية ،واال�ستثمار ف��ي التعليم ال��ذي ب��د�أ ينعك�س على �إمكانات
ومهارات القوى العاملة الوطنية ومن المتوقع �أن يتح�سن ذلك ب�صورة �أكبر
في الم�ستقبل القريب كناتج لحجم الدعم لقطاع التعليم ،وهذا قد يكون
عامل جذب لال�ستثمارات ،خ�صو�ص ًا النوعية منها ولي�س فقط �أي نوع من
اال�ستثمارات.
تح�سن الت�صنيف االئتماني وترقيته في هذه الفترة يعزز من كفاءة االقت�صاد
ونجاح مجموعة من البرامج الحكومية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�إ�صالح �سوق
العمل وزيادة م�ستوى التنوع في الدخل ،وهذا يدعو �إلى التفكير في ا�ستراتيجية
تعزز كفاءة االقت�صاد و�إدارة ال�سيولة باال�ستفادة من هذا الت�صنيف في �إ�صدار
�أوراق مالية مثل ال�صكوك بغر�ض �إدارة ال�سيولة في ال�سوق واال�ستفادة من
انخفا�ض تكلفة التمويل في الفترة الحالية.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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قضية زكوية

اللجنة االستئنافية
الضريبية تبحث ضوابط
إضافة أرباح التكافل
إلى صافي الربح
اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية في يوم االثنين الموافق 1431/4/27هـــ
والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24هـ والمك َّلفة بخطاب
َّ
معالي وزير المالية رقم ( )8590/1وتاريخ 1426/9/2هـ القاضي باستمرار اللجنة
في نظر قــرارات لجان االعتراض االبتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلفين
والمصلحة ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـــ وتعديالته وفق ًا لما جاء في الفقرة
(ب) من المادة ( )80من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)1/
وتاريخ 1425/1/15هـ وذلك للنظر في االستئناف المقدم من (المك َّلف) على قرار
لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى رقم ( ) بشأن الربط الضريبي الذي
أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2004م .
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قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة
اال�ستئناف المقدمة م��ن المك َّلف وم��راج�ع��ة م��ا ت� َّ�م تقديمه من
م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية :

�أخ�ط��رت لجن ُة االع�ت��را���ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأول��ى
المكلف بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم ( )1/338وتاريخ
1428/6/3ه �ـ ،وقد ق َّدم المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )3/263وتاريخ 1428/7/1ه� �ـ .وب�س�ؤال ممثلي الطرفين
هل َّتم �سداد المبلغ الم�ستحق بموجب ق��رار اللجنة االبتدائية �أو
ق��دم عنه �ضمان ًا بنكي �أف��اد ممثلي الم�صلحة ب ��أنَّ المكلف لديه
مبالغ م�سددة بالزيادة تبلغ ( )58.006رياالت وهي تغطي المبلغ
الم�ستحق بموجب القرار االبتدائي وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم
من المكلف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل
المهلة النظامية  ،م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها في الالئحة
التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل.

العدد ( - )40رجب 1435هـ
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الناحية الموضوعية :

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثاني ًا) منه بت�أييد وجهة نظر
الم�صلحة في تعديل الأرباح العالمية ب�أرباح التكافل البالغة ()166.167
دوالر.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنَّ ال�شركة ال تتفق مع قرار
اللجنة االبتدائية ب�إ�ضافة �صافي الدخل من عمليات التكافل ومقداره
( )166.167دوالر ما يعادل ( )623.128ريا ًال �إلى �صافي الربح طبق ًا
للح�سابات العالمية ومقداره ( )609.162دوالر وذكر �أنَّ �صافي الدخل
من عمليات التكافل هو جزء من �صافي الربح البالغ ( )609.162دوالر
طبق ًا للح�سابات العالمية ،ما يعني �أنَّ الربح من عمليات التكافل قد تمت
�إ�ضافته �إلى الربح الم�صرح عنه في القوائم المالية.
وقدم المكلف مع خطابه رقم  08-1094-02المقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )896وتاريخ 1429/10/27ه � �ـ �شهادة ت�ؤكد �أن �صافي الربح
قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وم�ق��داره ( )609.162دوالر �أمريكي ما
يعادل ( )2.284.358ريا ًال المدرج في القوائم المالية لل�شركة لل�سنة
المنتهية في 2004/12/31م يت�ضمن الربح من عمليات التكافل ومقداره
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( )166.167دوالر �أمريكي ما يعادل ( )623.128ري��ال المدرج في
الإي�ضاح رقم ( )5المرفق بالقوائم المالية .
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أكدت على وجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه بعد االطالع على القوائم
المالية المحلية والعالمية و�إي�ضاحاتها وطبق ًا للك�شف رقم ( )16تبين �أنَّ
�إجمالي الأق�ساط العالمية بما في ذلك التكافل تبلغ ()20.559.750
دوالر وهي تتكون ح�سب الإي�ضاحات من مبلغ ( )1.814.727دوالر ومبلغ
( )18.745.025دوالر وقد ظهر �صافي دخل ال�سنة من عمليات التكافل
بمبلغ ( )166.167دوالر ب�صفة م�ستقلة  ،وفق ًا للإي�ضاح رقم ( )5ما ي�ؤكد
�أنَّ الدخل من التكافل لم يدرج �ضمن الدخل من غير التكافل الذي يظهر
بقائمة الدخل بمبلغ ( )609.162دوالر و�أ�ضاف ممثلي الم�صلحة �أثناء
جل�سة المناق�شة �أنَّ �صافي �أق�ساط غير التكافل الظاهرة بقائمة الدخل
تبلغ ( )3.291.589دوالر ونتج عنها �أرباح بمبلغ ( )609.162دوالر �أما
�أق�ساط التكافل �ضمن الإي�ضاح رقم ( )5بند (�أ) ف�إنه يبين �أرباح ًا بمبلغ
( )166.167دوالر وبذلك ي�صبح الربح العالمي مبلغ ( )775.329دوالر
ولي�س ( )609.162دوالر.
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على القوائم المالية لل�شركة (عمليات المملكة العربية ال�سعودية) لل�سنة
المنتهية في 2004/12/31م والإي�ضاحات المرفقة بها  ,وكذلك القوائم
المالية للعام المالي المنتهي في 2004/12/31م وعلى الأخ�ص الإي�ضاحين
رقم ( )5ورقم ( )6تبين للجنة �أنَّ �صافي الربح الظاهر في قائمة الدخل
ومقداره ( )609.162دوالر ناتج عن (جمع �صافي دخل �أعمال الت�أمين
البالغ  817.045دوالر مع الإي��رادات الأخرى البالغة  1.933.192دوالر
مطروح ًا منه الم�صاريف العمومية والإدارية البالغة  2.141.075دوالر).
كما تبين �أن �صافي دخل ال�سنة من عمليات التكافل الظاهر في الإي�ضاح
رقم ( )5ومقداره ( )166.167دوالر ناتج عن جمع جزء من الإي��رادات
الأخرى البالغة ( )1.933.192دوالر الواردة في الإي�ضاح رقم ( )6بمبلغ
( 1.727.780دوالر  120.415 +دوالر  15.827 +دوالر) مطروح ًا منه
(�صافي خ�سارة االكتتاب من عمليات التكافل بمبلغ  423.203دوالر +
المحول �إلى ح�ساب فائ�ض حملة بوال�ص التكافل بمبلغ  379.191دوالر +
الم�صاريف العمومية والإدارية بمبلغ  895.461دوالر) .ومن ذلك يتبين
�أنَّ �صافي الربح قبل الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل ومقداره ()609.162
دوالر يت�ضمن �صافي الربح من عمليات التكافل ومقداره ()166.167
دوالر �أمريكي ,وبنا ًء عليه ترى اللجنة ت�أييد ا�ستئناف المكلف و�إلغاء القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
القرار:

لكل ما تق َّدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي :
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على ق��رار لجنة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع :ت�أييد ا�ستئناف المكلف بعدم تعديل الأرباح العالمية
ب�أرباح التكافل البالغة ( )166.167دوالر و�إلغاء القرار االبتدائي فيما
ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير المالية  ،،وباهلل التوفيق . ،،

رأي اللجنة :

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي وعلى اال�ستئناف المقدم وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات تبين للجنة �أنَّ محور اال�ستئناف يكمن
في طلب المكلف عدم �إ�ضافة �أرب��اح التكافل البالغة ( )166.167دوالر
�إلى �صافي الربح بحجة �أنها مدرجة �ضمن �صافي الربح طبق ًا للح�سابات
العالمية ومقدارها ( )609.162دوالر  ,في حين تتم�سك الم�صلحة ب�إ�ضافة
مبلغ ( )166.167دوالر �إلى �صافي الربح بحجة �أن مبلغ ()609.162
دوالر لم ي�شتمل على هذا المبلغ .
وبعد اطالع اللجنة على ما ورد في خطاب المحا�سب القانوني �أي�ض ًا الم�ؤرخ
ف��ي 1429/10/26ه� � �ـ الموافق 2008/10/25م الموجه لل�شركة ال��ذي
ت�ضمن �أ َّنه راجع القوائم المالية و�أ�صدر تقرير ًا غير متحفظ حولها بتاريخ
2005/3/21م  ،و�أكد �أنَّ �صافي الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل ومقداره
( )609.162دوالر �أمريكي (ما يعادل  2.284.358ري��اال) المدرج في
القوائم المالية لل�شركة لل�سنة المنتهية في 2004/12/31م يت�ضمن الربح
من عمليات التكافل ومقداره ( )166.167دوالر (مايعادل  623.128ريال)
المدرج في الإي�ضاح رقم ( )5حول القوائم المالية  .وبعد �إطالع اللجنة
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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مقال

التخطيط المالي
واإلجتماعي لشهر رمضان

التخطيط يمر بأربع مراحل تبدأ بتحديد األهداف المالية ثم تقييم الوضع الحالي
ثم تصميم خطة التنفيذ وفي النهاية التنفيذ والمتابعة

طالل الجديبي

كاتب صحيفة االقتصادية

البع�ض منا يتعامل مع �شهر رم�ضان المبارك كفترة مالية
حرجة تتطلب الكثير م��ن االل�ت��زام��ات واالن �ف��اق لكثير من
الأموال .وتتنوع هذه االلتزامات بين االلتزامات الأكيدة التي
ال مفر منها وبين ما نلتزم به بمح�ض �إرادت �ن��ا .جميع هذه
االلتزامات ت�ستحق االنتباه والتخطيط ،حتى ال�صدقة مث ًال
ت�ستحق االهتمام واال�ستعداد المبكر .وما ي�ستوجب المالحظة
�أنَّ هذا ال�شهر الكريم يمنحنا �أف�ضل فر�ص اال�ستعداد -من
النواحي المالية واالقت�صادية -لغيره من الأيام .الوعي المالي
الجيد ،والتخطيط تحديد ًا ،ي�سمح بتحويل االرتباك المالي
المزعج في �شهر رم�ضان �إل��ى تنظيم مالي مفيد لرم�ضان
وبقية ال�سنة كذلك.
يتفاعل معظم النا�س مع �شهر رم�ضان المبارك مالي ًا ب�أ�ساليب
مختلفة عن بقية الأ�شهر� ،سواء ا�ستعداد ًا للت�سوق قبل العيد �أو
للعطاء الخيري .هناك من يجدد �أثاث منزله خالل هذا ال�شهر
�أو يختاره ل�شراء ك�سوة �أطفاله والهدايا والمقتنيات ،وبالت�أكيد
يعتبر هذا ال�شهر المبارك مثالي ًا للت�صدق و�إخ��راج الزكاة
والقيام بالعديد من الأعمال االجتماعية الأخ��رى .وي�ضاف
�إل��ى ِّ
كل ذلك ال�ضغوط االقت�صادية الراهنة وما ت�سببه من
�إرهاق مالي ع�سير .بالت�أكيد ،جزء من الحلول ي�أتي من البيئة
والأو�ضاع المتغيرة من حولنا ،لكن جزء ًا �آخر مهما يتمحور
حول قدرة الفرد على �إدارة �أمواله بنف�سه.
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�شهر رم�ضان مو�سم ثابت ومتكرر يختلف عن بقية �شهور العام بكثير من
المالمح وال�ع��ادات ،وي�صلح ليك ّون نهاية وبداية ال��دورة المالية ال�سنوية
للفرد والأ�سرة .رم�ضان �شهر التوبة ،تتج�سد خالله العديد من خ�صائ�ص
المراجعة والمتابعة الذاتية ،وتروج فيه الوعود بت�أدية الأف�ضل في القادم من
الأيام .وخالل هذا النوع من الم�شاعر تتجلى ال�شفافية مع الذات والرغبة
في التعامل ب�إيجابية مع الظروف والتحديات .ال توجد فر�صة �أف�ضل من
هذه لمتابعة بقية �ش�ؤون الحياة ومراجعتها ،ومن ذلك التخطيط والإدارة
المالية� .إدارة المال من المقا�صد ال�شرعية ،ولنا احت�ساب فعلها لوجه اهلل
 �سبحانه� ،سواء للمحافظة على النعمة التي �أكرمنا بها �أو لحماية �أفرادالأ�سرة من تقلبات الأيام.
تتلخ�ص مبادئ الإدارة والتخطيط المالي للفرد والأ�سرة في �أربع مراحل
تبد�أ من تحديد الأهداف المالية التي نرغب في تحقيقها ،ثم تقييم الو�ضع
الحالي ،ثم ت�صميم خطة التنفيذ ،وفي النهاية التنفيذ والمتابعة ومراجعة
كل ما �سبق با�ستمرار .ج ّل ما تتطلبه هذه الخطوات هو التفكير بجدية خالل
�شهر رم�ضان وتوثيق حركة الأموال لل�سنة المقبلة حتى رم�ضان الذي يليه.
التخطيط المالي مهارة معي�شية مهمة تتحقق �أهميتها بت�أديتها في الوقت
المنا�سب واالعتياد على التخطيط يبعث على الحر�ص الدائم ويحفزنا
لنكون �أكثر دقة مع مغريات ال�شراء واال�ستهالك.

شهر رمضان الكريم يمنحنا أفضل فرصة
لالستعداد المالي واالقتصادي لغيره
من أشهر العام.
التخطيط واإلدارة المالية لم تعد من الترف
التنظيمي أو الحضاري بل ضرورة ومخرج
لألسرة الواعية للوقاية من األزمات
المالية التي قد تعصف بها.
الوعي المالي يحول االرتباك المالي
المزعج إلى تنظيم مالي مفيد.

ُيخت�صر التخطيط المالي في فكرة :من �أنت؟ ماذا تريد؟ وماذا �ستفعل؟.
و�إع��ادة طرحها بلغة مالية يجعلها تتحول �إلى :ماذا تملك؟ وماذا تريد �أن
ت�شتري؟ وكيف �ستفعل ذل��ك؟ .من �أب��رز الن�صائح هنا التركيز على زيادة
وتنويع م�صادر الدخل� ،إ�ضافة �إلى الإدارة الجيدة للم�صروفات .وهذا ال يكون
� َّإل بعد تحديد اتجاه البو�صلة واالتفاق -مع �شركاء الحياة -على الأهداف
الحياتية والأهداف المالية المنبثقة عنها ،ولتحقيق هذا االتفاق يتجلى دور
الثقة وال�شفافية والحوار الفاعل.
توثيق الأهداف وتحديد و�سائل تحقيقها مهم كذلك ،الدرا�سات والتجارب
تثبت �أن كتابة الخطط والأه��داف م�ؤثر �إيجابي في الإنتاجية .وا�ستعدادا
لمراحل ال�صرف وفترات زي��ادة المخرجات المالية -تمام ًا كرم�ضان-
ين�صح بالتخ�صي�ص الم�سبق للم�صروفات .تق�سيم الرغبات ومواءمتها
مع القدرات المالية واالتفاق على ذلك بو�ضوح مع �أفراد الأ�سرة يزيد من
ال�سيطرة ويحقق النتائج المر�ضية فال يحدث االرت�ب��اك .تحديد �سقف
�أعلى لتكلفة تجديد المنزل �أو مخ�ص�صات الهدايا والك�سوة والم�شتريات
يتم االلتزام به بدقة ،ولهذا دور
ال�شخ�صية يعطي نتائج مريحة حتى لو لم ّ
في متانة وا�ستقرار العالقة بين �أفراد الأ�سرة كذلك.
في ال��دول ال�ضريبية ،يتعامل الكثيرون مع �شهر �سداد ال�ضريبة �أو �شهر
احت�سابها كنهاية ال��دورة المالية ال�شخ�صية ل��ه ،وهكذا ت�شكل الأح��داث
النمطية فر�صة مالئمة للإدارة والتنظيم .على الرغم من ق�صر �أعمارنا � َّإل
�أنها تمت ُّد على خط الزمن في تعقيد وتباط�ؤ يجعلنا نن�سى �أحيان ًا �أو حتى نفقد
ال�سيطرة .وهنا ي�أتي دور تق�سيم ما بقي لنا من العمر مراحل ،والمراحل
�سنوات ،ونختار في كل �سنة �شهر ًا تبد�أ عنده ال�سنة وتنتهي قبله ،ولي�س �أجمل
و�أكثر مالءمة من رم�ضان لهذا الدور .التجزئة دائم ًا مهمة لفهم العمليات
المعقدة.
يتفق �أفراد الأ�سرة ،في ال�صورة النموذجية ،على الأهداف المالية ويتحدّون
وتوجه .ال�شفافية
لتنفيذها بمتابعة القيادة العليا الأب والأم التي ت ّنظم ّ
�ضرورية وت��رك بع�ض الم�ساحات والهوام�ش م�سموح ،لكن بحدود .وبهذا
ت�صبح حتى مخارج الأموال التي كانت ا�ستثنائية ومربكة في �شهر رم�ضان،
جزء ًا من الدورة التي َّتم التخطيط لها من رم�ضان ال�سابق.
مع الوقت� ،سيكت�سب كل �أف��راد الأ�سرة هذا ال�سلوك ثم يبد�أ في الحدوث
بطريقة تلقائية ،تبد�أ في رم�ضان وتنتهي برم�ضان ال��ذي يليه .مكا�سب
للحا�ضر ومكا�سب للأجيال القادمة .وال يمنع �أن تُ�ستغل بع�ض اجتماعات
الأ�سرة بعد وجبة الإفطار -مث ًال -با�ستخدام ال�شفافية وال�صراحة لتداول
هذا ال�ش�أن المهم .لم يعد القيام بالتخطيط والإدارة المالية من الترف
التنظيمي �أو الح�ضاري ،بل هو �ضرورة ومخرج مه ُّم ت�ستخدمه الأ�سرة
الواعية للوقاية من �أ�شدِّ م�شكالت هذا الوقت.
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تحت شعار «االبتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة»

اختتام مؤتمر يوروموني
السعودية 2014

ناقشت جلساته قضايا االبتكار وأهمية االستعانة بالتقنية واالقتصاد
الكلي السعودي وقضايا العولمة وأسواق رأس المال المتنامية

بمشاركة أكثر من  1200شخصية من قادة
قطاع المال االقليمي والعالمي وعــدد من
الشخصيات العالمية اختتم مؤتمر «يوروموني
السعودية  2014أعماله في نسخته التاسعة
في العاصمة الرياض مؤخراً والذي نظمته وزاة
المالية ،وأطلق هذا العام تحت شعار «االبتكار
والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة».

معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم
العساف :األوضاع اإليجابية لالقتصاد
الوطني تحققت بفضل السياسات
واإلصالحات االقتصادية التي أطلقها خادم
الحرمين الشريفين والتي دفعت اقتصاد
المملكة لتحقيق نمواً يقارب من %3,8
على الرغم من انخفاض نمو القطاع
النفطي.

ك�شف الم�شاركون في الجل�سة الختامية لم�ؤتمر يوروموني � 2014أنَّ البنوك
ال�سعودية تعر�ضت �أنظمتها للت�شوي�ش وت� َّ�م ر�صد  4محاوالت للتقليل من
�سرعة الأنظمة في البنوك ال�سعودية ،وكان هدفها الت�شوي�ش ولي�س االختراق.
و�أكد الم�شاركون �أن البنوك ال�سعودية تنفق  %25من ميزانيتها على �أمن
المعلومات .و�أب��رز العوامل التي �أ�سهمت بارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا
المعلومات في القطاع المالي هو تو�سيع �شبكة البنوك من الفروع وتزايد
االعتماد على الخدمات البنكية عبر الهاتف النقال من الفروع وتزايد
االعتماد عليها وحملت الجل�سات الختامية عنوان «اال�ستعانة بالتقنية
وتم خاللها ا�ستعرا�ض دور التقنية و�آلية �إيجاد فر�ص
لالرتقاء بالفاعلية»َّ ،
العمل ،والتقنية والإنتاجية في الم�ؤ�س�سات المالية و�أهمية اال�ستعانة بالتقنية
لالرتقاء بالفاعلية  ،والأهمية المتنامية ال�ستعمال التقنية في عالم المال،
و�أف�ضل ال�سبل لتطبيق العمليات الأكثر فاعلية وتعزيز الميزة التناف�سية.
م�ؤتمر «يوروموني ال�سعودية  »2014افتتحه معالي وزي��ر المالية الدكتور
�إبراهيم الع�ساف بم�شاركة �أكثر من � 1200شخ�صية من العاملين في القطاع
المالي من المنطقة والعالم .وك��ان محور المناق�شات االقت�صاد الكلي
ال�سعودي وق�ضايا العولمة و�أ�سواق ر�أ�س المال المتنامية والبنية التحتية
و�أهمية اال�ستعانة بالتقنية ومناق�شة قطاع العقارات.
�شهد الم�ؤتمر في اليوم الأول عقد جل�سة الحوار الرئي�سية بم�شاركة معالي
وزي��ر المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف ومعالي وزي��ر الإ�سكان الدكتور
�شوي�ش ال�ضويحي ومعالي وزير االقت�صاد والتخطيط الدكتور محمد الجا�سر
ومعالي الأمين العام للمجل�س االقت�صادي الأعلى في المملكة الدكتور ماجد
المنيف وت ُّم خاللها مناق�شة م�سيرة التنمية في �أ�سواق المال ال�سعودية،
وتناول الخطوات ال�ضرورية الواجب اتخاذها لإتاحة الفر�صة �أمام تدفق
المزيد من اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة وتعزيز الإطار التنظيمي.
خالل افتتاحه الجل�سة الرئي�سية للم�ؤتمر �أكد معالي وزير المالية الدكتور
�إبراهيم الع�ساف �أنه على �صعيد االقت�صاد العالمي ن�شهد تعافيا �آخذ ًا في
التو�سع لي�شمل نطاق ًا �أكبر من الدول المتقدمة والزال هناك العديد من
التحديات من �أهمها تحول ال�سيا�سة النقدية في الدول المتقدمة خا�صة في
الواليات المتحدة الأمريكية من منهج التي�سير الكمي غير التقليدي لحفز
االقت�صاد �إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدي خ�صو�ص ًا القت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية.
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و�أو�ضح معالي وزي��ر المالية �أن مناق�شات اجتماعات مجموعة الع�شرين
واجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة م�ؤخر ًا في وا�شنطن
�أبرزت مدى الحاجة �إلى موا�صلة �إتخاذ ال�سيا�سات االقت�صادية الداعمة
لتعزيز التعافي المتوازن والم�ستمر ،والتزام دول مجموعة الع�شرين بتبني
�إ�ستراتيجيات لتعزيز النمو االقت�صادي بالتركيز على الإ�صالحات في
مجاالت التوظيف والإ�ستثمار والمناف�سة والتجارة بهدف رف��ع معدالت
النمو العالمي بواقع  %2خالل ال�سنوات الخم�س القادمة للت�أكيد على التزام
المجتمع الدولي بالعمل ب�شكل م�شترك للمحافظة على المكا�سب التي
تحققت خالل ال�سنوات الأخيرة.
والمملكة عر�ضت بو�صفها ع�ض ًوا بالمجموعة �إ�ستراتيجيتها للنمو على
اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو  ،والإ�ستراتيجية ت�ستند �إلى توجهات
خطة التنمية وتركز على موا�صلة العمل لتعزيز اال�ستثمار في قطاعات
البنية التحتية والتعليم وال�صحة .وتفعيل دور القطاع الخا�ص وال�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص من �أجل المزيد من التنويع في االقت�صاد و�إيجاد
فر�ص العمل وتح�سين �إنتاجية االقت�صاد وتناف�سيته في ظل ا�ستقرار البيئة
المالية والنقدية.
و�أكد معالي وزير المالية �أن الأو�ضاع الإيجابية لالقت�صاد الوطني خالل
الأعوام الما�ضية جاءت بف�ضل ال�سيا�سات والإ�صالحات االقت�صادية التي
�أطلقها خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ــ
حفظه اهلل ــ وهذه ال�سيا�سات دفعت اقت�صاد المملكة خالل العام الما�ضي
لتحقيق نمو ًا حقيقي ًا يقارب من  %3.8على الرغم من انخفا�ض النمو في
القطاع النفطي ،ودعم الإنفاق الحكومي معدالت النمو في االقت�صاد غير
النفطي م�صحوب ًا بالأداء الجيد للقطاع الخا�ص الذي نما بمعدل .%5.5
وبين معالي وزير المالية �أن تقرير م�شاورات المادة (الرابعة) ل�صندوق
النقد الدولي لعام 2013م �أعطى �أف�ضلية �أداء اقت�صاد المملكة بين مجموعة
الع�شرين في ال�سنوات الأخيرة و�إيجابية الآفاق المنتظرة لالقت�صاد .ورحب
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المديرين التنفيذيين لل�صندوق بالتدابير التي اتخذتها حكومة المملكة
لتعزيز �إدارة المالية العامة ،وبالخطوات الم�ستمرة لتدعيم التطور المالي
وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين ،و�إ�شادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم
والتدريب �إذ يتوقع ال�صندوق �أن ينمو االقت�صاد بمعدل( )%4.1هذا العام
و( )%4.2العام القادم 2015م.
وا�ستعر�ض معالي وزير المالية �أبرز التطورات في االقت�صاد ال�سعودي خالل
العام الما�ضي من خالل الموافقة على نظام المرافعات ،وتنظيم هيئة النقل
قدما في تنفيذ م�شاريع النقل العام بما في ذلك توقيع �أكبر
العام ،والم�ضي ً
عقد من نوعه للنقل العام في الريا�ض كم�شروع واحد متكامل ،وم�شروع وعد
ال�شمال التعديني ،وهيئة تقويم التعليم العام ،و�إ�صدار م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي تراخي�ص لممار�سة �أن�شطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي،
و�إقفال هيئة الطيران المدني بنجاح �إ�صدارها الثاني من ال�صكوك بقيمة
تجاوزت ( )15مليار ريال لتمويل م�شروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة

صندوق النقد الدولي أعطى أفضلية ألداء
اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين
ويتوقع أن ينمو االقتصاد بمعدل  %4,1هذا
العام و  %4,2في عام 2015م .
معالي وزير اإلسكان الدكتور شويش
الضويحي :الفترة القادمة ستشهد نمواً
كبيراً في قطاع اإلسكان لمواجهة التنامي
المستمر في الطلب.
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والملك خالد بالريا�ض الدوليين ،وتبني مجموعة من المبادرات في �سوق
العمل ودعمها ببرامج التدريب والت�أهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات
�سوق العمل.
و�أ�شار معالي وزير المالي �إلى �أن ميزانية هذا العام( 2014م ) ركزت
على الم�شاريع التنموية لقطاعات التعليم وال�صحة والخدمات الأمنية
واالجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي .
وبلغ عدد عقود الم�شاريع التي طرحت خالل العام الما�ضي نحو ()2330
عقد ًا بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب من ( )157مليار ريال ،كما وا�صلت
ال�صناديق الحكومية المتخ�ص�صة توفير االئتمان في �سياق تنفيذ ل�سيا�سة
ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص  ،التي يتطلع �إلى �أن ت�سهم في مزيد
من تعزيز لدور القطاع الخا�ص وخا�صة في توليد فر�ص العمل للمواطنين.
كما تطرق معالي وزي��ر المالية �إل��ى �أهمية الإ�سكان في منظومة تح�سين
م�ستوى معي�شة ال�سكان  ،وب��أن��ه حظي باهتمام م�ستحق ف��ي ال�سيا�سة

«يوروموني» :البنوك السعودية تعرضت
وتم رصد  4محاوالت
أنظمتها للتشويش َّ
للتقليل من سرعة األنظمة في البنوك
السعودية ،وكان هدفها التشويش وليس
االختراق .
المشاركون في يوروموني  :البنوك
السعودية تنفق  % 25من ميزانيتها على
أمن المعلومات.

الحكومية  ،ويتوقع �أن ت�سهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري
في تعزيز التمويل الم�ستدام لهذا القطاع ب�إيجاد الإطار الم�ؤ�س�سي الالزم
لت�شجيع الم�صارف و�شركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين و�شركات
التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع واالقت�صاد المحلي � .إ�ضافة �إلى ما
ح�صل عليه قطاع المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة من دعم كبير� ،إذ يقوم
البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار بجهود كبيرة في التن�سيق وتوفير التمويل
للقطاع الحيوي والم�صدر المهم للتوظيف ،فيما ي�سهم برنامج كفالة الذي
يديره �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل
بالتعاون مع البنوك التجارية .
من جانبه �أكد معالي وزير الإ�سكان الدكتور �شوي�ش ال�ضويحي �أن الفترة
القادمة �ست�شهد نمو ًا كبير ًا في قطاع الإ�سكان بالمملكة في ظل الدعم
ال�سخي من الدولة ل�سد الفجوة الإ�سكانية ولمواجهة التنامي الم�ستمر
في الطلب ،وتم االنتهاء من �إعداد الإ�ستراتيجية الوطنية للإ�سكان والتي
ح�صرت مختلف التحديات واقترحت الحلول .كما تم االنتهاء من �إعداد
تنظيم الدعم ال�سكني .و ُفتح باب التقديم للمواطنين عبر من�صة �إلكترونية
على �شبكة الإنترنت التي �أُطلقت في موعدها المحدد و�سيتم بعد يومين البدء
في معالجة البيانات والتحقق �آلي ًا ليتم بعدها �إعالن �أ�سماء الم�ستحقين
وتوزيع منتجات الإ�سكان � .إ�ضافة �إلى االنتهاء من بع�ض م�شاريع الإ�سكان
في عدد من مناطق المملكة وجاري ا�ستكمال العديد من الم�شاريع.
و�أ�ضاف معالي وزي��ر الإ�سكان �أن��ه بالتوازي مع هذه البرامج ولكي تكون
المعالجة �شاملة �أُطلقت �أي�ض ًا البوابة الإلكترونية لخدمات الإيجار بهدف
تنظيم قطاع �إيجار الم�ساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من الم�ؤجر
والم�ست�أجر والو�سيط العقاري ومن خالل خدمات غير م�سبوقة كالتدقيق
الإلكتروني لعقود الإيجار .وال�سداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية
الذي يمكن من خالله عر�ض الوحدات المعدة للإيجار� ،إذ تعد هذه ال�شبكة
من �أف�ضل ال�شبكات المماثلة في العالم بما تقدمه من خدمات �إلكترونية
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غير م�سبوقة .ولم يبق �سوى خطوة وهي �إلزام المكاتب العقارية با�ستخدام
ال�شبكة في عمليات الإيجار.
ونوه معالي وزير الإ�سكان �إلى �أن الوزارة حر�صت على تنظيم العديد من ور�ش
العمل لاللتقاء بالمطورين العقاريين والتوا�صل معهم ،ودرا�سة مقترحاتهم
وتحليلها واال�ستفادة منها  .وانتهت من �إعداد �إطار ال�شراكة بعد درا�سات ،
وو�ضعت المعايير الالزمة لتقييم المطورين العقاريين من مختلف النواحي
التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والت�سويقية ،وبذلك يكون قد بد�أ بالفعل
تنفيذ برنامج ال�شراكة و�أولى خطواته ت�أهيل المطورين العقاريين الراغبين
في ال�شراكة لبناء عمارات �سكنية على �أرا�ضي الوزارة وت�سويقها للمواطنين
الم�ستحقين للدعم ال�سكني.
وندعو جميع المطورين العقاريين المحليين والدوليين الغتنام فر�صة النمو
المتوقع لقطاع الإ�سكان في المملكة والفر�ص الأكيدة المتاحة لال�ستثمار
به في �سوق يت�سع للجميع ،وال ��وزارة َ َت ِع ُد ب��أن توفر مناخ ًا من ال�شفافية
والتناف�سية يتيح لكل مطور كم ًا من الأعمال والم�شاريع يتنا�سب مع جديته
الح َك ُم على
وحجم �أعماله ،و�سيكون المواطن الم�ستحق للمنتج ال�سكني هو َ
م�ستوى نجاحه من خالل مدى �إقباله على التعامل معه.
ووجه البنوك و�شركات التمويل العقاري وبخا�صة �أولئك الذين التقت بهم
الوزارة برعاية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،الذين ُو ِ�ض َع باالعتبار
اال�ستماع لآرائهم ومقترحاتهم ب�ش�أن �ضخ مزيد من الأموال لال�ستثمار في
القطاع الإ�سكاني عبر �إقرا�ض المطورين والمواطنين ،وزيادة اال�ستفادة من
المبالغ المالية المتاحة للوزارة لخدمة �أكبر عدد من المواطنين الم�ستحقين
في �أقل فترة ممكنة.
وال��وزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخا�صة ،وت�أمل مع �إتباع
الآليات ذات العالقة �أن تزيد ح�صة قرو�ض الإ�سكان من �إجمالي قرو�ض
البنوك التجارية ،و�أن تزيد ن�سبة حجم الإق��را���ض الإ�سكاني الم�صرفي
الحالي �إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجي ًا من المعدالت العالمية ،لتي�سير
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البوابة اإللكترونية لخدمات اإليجار تهدف إلى
تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي
توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط
العقاري ومن خالل خدمات غير مسبوقة
كالتدقيق اإللكتروني لعقود اإليجار.
معالي وزير االقتصاد والتخطيط الدكتور محمد
الجاسر :السياسات االقتصادية بالمملكة ركزت
على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز
إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية
مختلف قطاعات االقتصاد.
وا�ستدامة التمويل الإ�سكاني لكل مطور �أو مواطن راغب في البناء.
ومن ناحية �أخ��رى �أكد معالي وزير االقت�صاد والتخطيط الدكتور محمد
الجا�سر خالل كلمته في الجل�سة االفتتاحية على ح�سن اختيار مو�ضوع
المنتدى الذي يتناول ق�ضايا تنموية ت�شكل �أهمية جوهرية بالن�سبة للمملكة،
وحقيقة �أننا نعي�ش في قرية عالمية تت�سم بديناميكية �شديدة ال يتحقق الفوز
والنجاح فيها �إال للدول الأكثر قدرة على التناف�س والأكثر د�أب ًا في م�ضمار
الإبتكار.
وجهود و�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية في المملكة ركزت على مدار ال�سنوات
القليلة الما�ضية على تعزيز �إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع �إنتاجية مختلف
قطاعات االقت�صاد على وجه العموم  ،من منطلق الجهود الحثيثة التي
تبذلها المملكة لبناء �أ�سا�س را�سخ القت�صاد قائم على المعرفة.
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وقال معالي وزير االقت�صاد والتخطيط �إنَّ عملية االبتكار معقدة وتتكون من
عدة مراحل ومن بينها الفكرة والتدريب ودعم الت�سجيل وت�صنيع النموذج
الأول��ي للمنتج ودار�سة الجدوى .وحفز االبتكار من العوامل الرئي�سة في
تح�سين القدرات التناف�سية للدول .ف�ض ًال عن كونه ي�شكل قاعدة االنطالق
لجهود التوليد ال��ذات��ي والم�ستدام للثروة ،وزي ��ادة الإن�ف��اق على البحث
والتطوير واالبتكار من  %0.4من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة
الثامنة 2004م �إلى  %1.07لعام 2010م .
وك�شف معالي وزير االقت�صاد والتخطيط تنامي اهتمام المملكة بالعلوم
والتقنية واالبتكار خالل خطة التنمية التا�سعة التي �شهدت فترة الخطة تنفيذ
معظم برامج الخطة الخم�سية الأولى الم�ؤ�س�سة للعلوم والتقنية واالبتكار .
وتم البدء في �إعداد الخطة الخم�سية الثانية � ،إ�ضافة �إلى التو�سع الملحوظ
الذي ت�شهده م�ؤ�س�سات التعليم العالي في مراكز البحث والتطوير واالبتكار
الملحقة بها ،وتزايد عدد براءات االختراع الم�سجلة للمملكة عالمي ًا خالل
خطة التنمية التا�سعة ،وتبو�أ المملكة المرتبة الأولى عربي ًا وبفارق كبير حيث
�سجلت  %45من مجمل الم�سجل من العالم العربي.
و�أو�ضح معالي وزير االقت�صاد والتخطيط �أن ا�ستثمار القطاع الخا�ص في
مجال الأبحاث والتطوير ال يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما ي�شكل عقبة
�أمام اال�ستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية ,واالبتكارات.
والمملكة تعاني نق�ص ًا في �أعداد المتخ�ص�صين والماهرين في المجاالت
العلمية والتقنية .وتبني ال�سيا�سات والآليات التنفيذية المالئمة لعالجها
يمثل �أحد �أولويات خطة التنمية العا�شرة.
وقال معالي وزير االقت�صاد والتخطيط �أن خطة التنمية العا�شرة تهدف
�إل��ى التحول �إل��ى مجتمع المعرفة وتعزيز ق ��درات الم�ؤ�س�سات العلمية
والتقنية واالب�ت�ك��اري��ة وتو�سيعها واالرت �ق��اء بم�ستوى التن�سيق والتعاون
الفعال بين �أن�شطتها ،وزي��ادة المحتوى المعرفي والتقني لدى المجتمع،
وتحويل مخرجات البحث والتطوير �إل��ى منتجات وخ��دم��ات ذات قيمة
م�ضافة عالية مما �سي�سهم ف��ي ال�ت�ح��ول �إل ��ى االق�ت���ص��اد ال�ق��ائ��م على
المعرفة ,ال��ذي �سيعمل على تحقيق النمو االقت�صادي وزي ��ادة ال�ث��روة .
وب ��دوره �أك��د معالي الأم�ي��ن العام للمجل�س االقت�صادي الأع�ل��ى الدكتور
م��اج��د ال�م�ن�ي��ف �أن ال�م�م�ل�ك��ة ب �ح �ل��ول ه ��ذا ال �ع ��ام م ��رت ب� ��أط ��ول ف�ت��رة

السنوات األخيرة شهدت زيادة في اإلنفاق
على البحث والتطوير واالبتكار من  %0,4من
الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية الخطة
الثامنة 2004م إلى  %1,07لعام 2010م .
معالي األمين العام للمجلس االقتصادي
األعلى الدكتور ماجد المنيف :مرت المملكة
بحلول هذا العام بأطول فترة انتعاش
اقتصادي في تاريخها الحديث .ومتوسط
معدل النمو االقتصادي الحقيقي خالل هذه
الطفرة بلغ  %6,5سنوي ًا وهو أكثر من 3
أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق
في العقدين السابقين.

انتعا�ش اق�ت���ص��ادي ف��ي تاريخها ال�ح��دي��ث .و�أن ال�ت�ح��دي ال ��ذي يواجه
االق �ت �� �ص��اد ه ��و ا� �س �ت��دام��ة االن �ت �ع��ا���ش وج �ع��ل م�ك�ت���س�ب��ات ال �ط �ف��رة �أق ��ل
ارت�ب� ً
�اط��ا ب��أو��ض��اع �سوق النفط العالمية وب�ن��اء �أك�ث��ر تنوع وديناميكية.
ومتو�سط معدل النمو االقت�صادي الحقيقي خالل هذه الطفرة بلغ %6.5
�سنوي ًا وهو �أكثر من � 3أ�ضعاف متو�سط معدل النمو الذي تحقق في العقدين
ال�سابقين  .في حين و�صل معدل نمو الناتج غير النفطي �إلى � %7.8سنوي ًا
ويمثل � 4أ�ضعاف متو�سط معدل النمو للع�شرين عام ًا ال�سابقة .والنمو كان
نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل � %19سنوي ًا.
و�أك��د الدكتور ماجد المنيف �أن دور الحكومة ومركزها المالي القوي
و�أنماط �أنفاقها لم تكن المحددات الرئي�سة لالنتعا�ش بل �إن ا�ستثمارات
القطاع الخا�ص التي نمت � %14سنوي ًا ونمو انتاجه بن�سبة � % 3.7أ�سهم في
نمو القطاع غير النفطي و�إ�سهامه في الناتج المحلي.
وتطرق الدكتور ماجد المنيف �إل��ى �أه��داف المجل�س االقت�صادي الأعلى
وغايات ال�سيا�سة االقت�صادية ومنها تحقيق نمو اقت�صادي م�ستدام وزيادة
دخل الفرد وتوظيف القوى الب�شرية والتوزيع العادل في الدخل .والدولة
ب��ادرت �إل��ى �إ��ص��دار وتحديث العديد من الأنظمة و�إن�شاء هيئات رقابية
مختلفة ،وتبني �سيا�سات وا�ستراتيجيات قطاعية ع��دة �أوج ��دت قاعدة
لال�ستعداد لمرحلة االنتعا�ش الطويلة الحالية .وهناك تحديات قد ت�ؤثر على
ا�ستدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة ال�سكان وكثافة ونوعية الإنفاق
العام.
ل��دى االقت�صاد الوطني الفر�ص والإمكانات للتعامل مع تلك التحديات
واالنطالق �إلى اقت�صاد قوي متنوع ذا نمو م�ستدام .
ريتشارد بانكس مدير األسواق الناشئة
في«يوروموني» :اقتصاد المملكة ونظامها
المالي من أحد أفضل األنظمة والفرص
االستثمارية ويتمتع بجودة ضمان عالية
و�صف مدير الأ�سواق النا�شئة في»يوروموني» ريت�شارد بانك�س
اقت�صاد المملكة ونظامها المالي ب�أنه �أح��د �أف�ضل الأنظمة
والفر�ص اال�ستثمارية �إن لم يكن الأف�ضل في �أي نظام مالي
بالعالم لما يتمتع به من جودة �ضمان عالية ،وتوا�صل حكومي
ي�سعى في تعزيز مجاالت اقت�صادية عديدة وا�ستثمارية وبنية
تحتية نحو التعليم والرعاية ال�صحية وغيرها.
وق��ال ريت�شارد بانك�س �أن دورة ه��ذا العام متميزة لم�شاركة
عدد من ال��وزراء والم�س�ؤولين الحكوميين من المملكة العربية
ال�سعودية وكذلك المتحدثين من كبار الماليين من مختلف
دول العالم .وم�ؤتمر هذا العام هدف �إلى تحقيق هدفين مهمين
الأول تركز في عر�ض مزايا وحقيقة تاريخ االقت�صاد ال�سعودي
القوي من خالل المتحدثين العالميين وال��وزراء ال�سعوديين،
وعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية والمالية التي تتمتع بها المملكة،
فيما يحقق الهدف الثاني �إح�ضار المهتمين في مجال اال�ستثمار
واالقت�صاديين لي�س فقط لح�ضور الجل�سات �إنما من خالل
العمل وعقد اجتماعات ثنائية لالطالع ب�صورة مبا�شرة على
الفر�ص الثنائية ،وتوفير قنوات توا�صل جديدة وب�شكل مبا�شر
بين الجانبين.
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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ثقة الفاحص الضريبي
بمصداقية القوائم
المالية المدققة لتجنب
التهرب الضريبي
إعداد  :سلطان رشيد الحربي
أن أهدافه تكاد
رغم االختالف حول تعريف الفحص الضريبي إالَّ َّ
تكون جلية وال اختالف حولها وتتعدد أهدافه ما بين األهداف
المالية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية ،كما أنه
يساهم بتحقيق جملة من األهداف ومنها تقليل كل من الثغرات
الضريبية وظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة .والفحص
الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحل عمل اإلدارة
الضريبية ومن أهم أنواع فحص الحسابات.
يعد نوع ًا من الدراسة والتحليل وتقييم للقوائم
والفحص الضريبي ُّ
ُ
المالية والسجالت والدفاتر للتأكد من صحة صافي الربح باإلقرار
الضريبي وسالمة الضرائب المربوطة .وألهمية الفحص الضريبي
البد لنا من الوقوف على مفهومه.
كان َّ
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مفهوم الفحص الضريبي وأهدافه والتخطيط له:
أوال :تعريف الفحص الضريبي :

هو نوع من �أن��واع تعيينات �إب��داء ال��ر�أي ال��ذي يعطي �أعلى درج��ات الت�أكيد
المعقول للبيانات المالية المتعلقة بتحديد ال��دخ��ل ال�ضريبي (جمعية
المحا�سبين الفل�سطينية2002 ،م).
َّ
وجاء في تعريف الفح�ص ال�ضريبي ب�أنه :الفح�ص لتحديد فيما �إذا كان
المكلف قد ربط و�أف�صح عن ال�ضريبة الم�ستحقة عليه و�أوف��ى بالتزاماته

ب�شكل �صحيح (م�صلحة الزكاة والدخل ،مجالت الم�صلحة 1428هـ).
وتعريف الفح�ص ال�ضريبي الذي يحظى بقبول الباحث :هو الت�أكد من �صحة
ت�ضمنه �إق��رار المكلف من معلومات ،وكذلك الت�أكد من �صحة ال�ضريبة
المحددة بموجب الإقرار ،و�أنها تمت وفق ًا لما تق�ضي به القواعد النظامية
المتعلقة به� ،أو تعديلها وفق ًا لذلك بغر�ض الو�صول في النهاية �إلى احت�ساب
ال�ضريبة الم�ستوجبة على المكلف ب�صورة عادلة (م�صلحة الزكاة والدخل،
ور�شة عمل الفح�ص ،بدون �سنة).

الفحص الضريبي يعطي أعلى درجات
التأكيد المعقول للبيانات المالية
المتعلقة بتحديد الدخل الضريبي.
يهدف الفحص الضريبي إلى إدراك
المكلفين أن مصلحة الزكاة والدخل
قادرة على اكتشاف محاوالت التهرب
الضريبي ،ومخالفة األنظمة والتعليمات
وتطبيق العقوبات النظامية.

العدد ( - )40رجب 1435هـ
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ثاني ًا :أهداف الفحص الضريبي :

�إنَّ الهدف النهائي من عملية الفح�ص ال�ضريبي مدى تنفيذها ب�أ�سلوب
فعال وبدرجة عالية من الكفاءة ،ي�سهم في �إدراك المكلفين �أنَّ م�صلحة
ال��زك��اة وال��دخ��ل ،ق ��ادرة على اكت�شاف م �ح��اوالت التهرب ال�ضريبي،
ومخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على
ذلك ،وي�ؤدي �إلى زيادة التزام المكلفين بالوفاء بالمتطلبات النظامية
وتقديم �إقراراتهم ب�صورة �صادقة وت�سديد الم�ستحق عليهم بموجبها في
المواعيد النظامية (م�صلحة الزكاة والدخل ،دليل �إج��راءات الفح�ص
الزكوي وال�ضريبي1412 ،هـ).
وبينت درا�سة (حو�سو2005 ،م) �أهداف الفح�ص ال�ضريبي في الأتي :
 -1تحقيق �أهداف ال�سيا�سة ال�ضريبية والمتمثلة في:
الهدف المالي :تحقيق الوفرة المالية .
الهدف االقت�صادي والذي يمكن تلخي�صه فيما يلي :
ت�شجيع اال�ستثمار عن طريق الإعفاءات والحوافز.
�ضبط ا�ستهالك ال�سلع والخدمات.
�ضبط الإنتاج الوطني.
الهدف االجتماعي :عن طريق �إعادة توزيع الدخول.
الهدف ال�سيا�سي :من خ�لال ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي وتقديم
الت�سهيالت والإغراءات ال�ضريبية.
الهدف الإداري :عن طريق بناء الإدارة ال�ضريبية المخت�صة والقادرة
على قيادة النظام ال�ضريبي ب�شكل يخلق الت�آلف بين الإدارة ال�ضريبية
والمكلفين.
 -2تعزيز االمتثال الطوعي للمكلفين عن طريق:
تقديم الإقرارات ال�ضريبية ال�صحيحة والعادلة.
تعزيز �صدق الأداء االجتماعي ل�ل�إدارة ال�ضريبية باعتبارها مكلفة
بالم�شاركة في تحقيق خدمة ال�صالح العام عن طريق تقديم بيانات
مالية �صادقة وا�ضحة وعادلة.
 -3تقليل الثغرات ال�ضريبية بين ما يدفعه ال�ضريبي وما يجب �أن يدفعه.
 -4تقليل ظاهرة التهرب ال�ضريبي.
 -٥تحقيق العدالة ال�ضريبية.
 -٦تحقيق ال�سيادة الوطنية باعتبار ال�ضرائب من �أهم مظاهر ال�سيادة.
 -٧تحديد مدة كفاءة الإدارة في تنفيذ عملياتها وفق ًا للأنظمة.
وينوه الباحث باختالف المكلفين ال�ضريبيين من دولة لأخرى ،حيث
�إن �أغلب الدول العربية والأجنبية يكون عبء ال�ضريبة موجه للمواطن
نف�سه ،والمكلف ال�ضريبي في هذا الو�ضع ي�شعر ب�إعادة توزيع الدخول
ويتحقق م��ن ذل��ك ال�ه��دف االجتماعي م��ن �ضمن �أه ��داف ال�سيا�سة
ال�ضريبية ،والتي تحقق �أه��داف الفح�ص ال�ضريبي .وكذلك �شعور
المكلف ال�ضريبي بتحقيق العدالة ال�ضريبية عن طريق خلق المناف�سة
العادلة وال�شريفة بين الذين يدفعون ن�صيبهم من العبء ال�ضريبي
والذين ال يدفعون� ،إال �أ َّنه في الواقع المحلي بالمملكة العربية ال�سعودية
يكون المكلف الملتزم بدفع ال�ضريبة ال�شخ�ص غير ال�سعودي �أو
الخليجي غير المقيم ويكون الواجب على ال�سعودي والخليجي المقيمين
دفع الزكاة ال�شرعية.
ثالث ًا :التخطيط لعملية الفحص الضريبي :

�-1أهداف التخطيط لعملية الفح�ص ال�ضريبي (م�صلحة الزكاة والدخل،
دليل �إجراءات الزكوي وال�ضريبي ،بدون �سنة):
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الجانب الإداري:
عن الهدف يتمثل في تحديد كيفية االت�صال الموثق بالمكلف ،وتحديد
الفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز عملية الفح�ص ،وتاريخي البدء واالنتهاء
المتوقعين ،مما ي�ساعد في النهاية على توجيه الإجراءات االولية لعملية
الفح�ص وي�ساعد �ضمان تنفيذ الفح�ص ب�شكل منظم وبكفاءة عالية.
الجانب الفني:
فح�ص �شامل :لإقرار المكلف وح�ساباته ،وكونه مكلف �ضريبي �أو زكوي
مع ًا ،وفي هذه الحالة ف�إن التخطيط الفني لعملية الفح�ص ال�ضريبي يكون
عام ًا و�شام ًال ،م�ستهدفين توافر البيانات والمعلومات المتكاملة التي تكفل
تمكين الفاح�ص من �إنجاز مهمته بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد
وبالنتيجة المرجوة ومنتهية عملية الفح�ص ب�إبداء الر�أي المهني النظامي
حول النتيجة التي �أف�صح عنها �إقرار المكلف باالعتماد �أو التعديل ،والبنود
محل التعديل و�أ�سانيده النظامية لكل بند .
فح�ص جزئي :قا�صر على التحقق من بند �أو م�س�ألة ب�صفة محددة،
وفي هذه الحالة ف ��إنَّ الهدف يتمثل في التخطيط الفني ،م�ستهدفين
توافر المعلومات والبيانات ذات ال�صلة بالبند �أو البنود �أو الم�س�ألة محل
الفح�ص ،وبما يكفل �أداء المهمة على الوجهة المطلوبة وفي الوقت المحدد
منتهية كذلك ب�إبداء الر�أي المهني النظامي حول مو�ضوع عملية الفح�ص.
 -2عنا�صر خطة الفح�ص ال�ضريبي و�إج��راءات �ه��ا (م�صلحة الزكاة
والدخل ،دليل �إجراءات الزكوي وال�ضريبي ،بدون �سنة).
�إثبات كافة المعلومات الأولية والتحليالت الالزمة لأهم بنود قائمة
المركز المالي وقائمة الدخل ،بهدف تحديد الم�سائل وا�ستخراج
البنود التي لها �أهمية مالية و�أثر مالي كبير ،وكذلك التي يوجد بها
تباين كبير من �سنة لأخرى� ،أو البنود ال�شاذة والتي ينبغي ا�ستيفا�ؤها
وفح�صها ،ويعد ذلك عام ًال رئي�س ًا في �إنجاز عملية الفح�ص على
الوجه المطلوب ،وبحيث يكون الفاح�ص على دراية تامة بما يجب عليه
�إتباعه لأداء المهمة الموكلة �إليه المرجوة فني ًا و�إداري ًا محقق ًا الهدف
�أو الأهداف من �إخ�ضاع الحالة للفح�ص الميداني ،ويت ُّم ذلك من خالل
المحاور الآتية :
درا�سة الإق��رار ال�ضريبي والقوائم المالية والك�شوف التف�صيلية
المرفقة بها ،م��ع درا��س��ة تقرير و�إي�ضاحات م��راج��ع الح�سابات
الخارجي حول القوائم المالية ،وتحديد ما قد يحتويه التقرير من
تحفظات� ،أو الإي�ضاحات من �سيا�سات ذات �أثر على عدالة القوائم
المالية� ،أو تتعار�ض مع المقت�ضيات النظامية لل�ضرائب .
�إج��راء المقارنات بين �أهم البنود ال��واردة في الإق��رار ال�ضريبي،
وتحديد �أي��ة انحرافات ذات �أث��ر ،وكذلك ن�سبتها �إل��ى الإي ��رادات
ون�سبة �صافي الربح �إلى الإيرادات ومدى معقوليتها لهذا الن�شاط.
تحديد النتيجة الم�ستقاة من المقارنات وهذا يعتمد على طبيعة
ن�شاط المكلف .
االطالع على تقرير ومحا�ضر الفح�ص الميداني ،لآخر �سنة �سابقة
َّتم فح�صها لمعرفة المالحظات والتعديالت التي تمت عليها ،مع
تقييم الأ�س�س التي انتهى �إليها التقرير والتي تمت عليها مع تقييم
الأ�س�س التي انتهى �إليها التقرير والتي اعتبرت �أ�سا�س ًا للتعديل
والربط ال�ضريبي .
تحديد وتقييم المعلومات المتوافرة عن الحالة محل التخطيط
للفح�ص من �أطراف �أخرى والت�أكد من الت�صريح عنها وتحديد ما
ينبغي فح�صه منها.
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 -3تو�صيات الفاح�ص مع واق��ع نتائج التحليل المالي والدرا�سات الأولية
للحالة والتي يجب �أن ت�شتمل على الآتي:
ً
تحديد �أهمية الحالة محل التخطيط للفح�ص وفقا للمعايير المحددة،
وبناء ًا على مقدار الإي��رادات �صافي الربح ،وذلك من حيث كون الحالة
كبيرة الأهمية �أو متو�سطة الأهمية �أو �صغيرة الأهمية .
نطاق عملية الفح�ص من حيث كونها �شاملة �أو جزئية وحدود الفح�ص
الجزئي.
المدة المتوقعة لإنجاز عملية الفح�ص على الوجه المطلوب والتي تختلف
ح�سب الحالة.

من األهداف االقتصادية للفحص الضريبي
تشجيع االستثمار باإلعفاءات والحوافز
وضبط استهالك السلع والخدمات
وضبط اإلنتاج الوطني.
من الشروط الواجب توافرها في الفاحص
الضريبي االستقاللية فهي األساس
الذي تقوم عليه مهنة المراجعة،
والموضوعية والنزاهة حتى ال تتلون
النتائج بالتحيز الشخصي.

الشروط الواجب توافرها في الفاحص الضريبي

يمكن ذكر ال�شروط الواجب توافرها في الفاح�ص ال�ضريبي فيما يلي:
 -1الم�ؤهالت :
يجب �أن يمتلك الفاح�ص ال�ضريبي المخت�ص لأعمال الفح�ص ال�ضريبي
الكفاءات المهنية الالزمة والمتمثلة في الآتي ( :حو�سو2005 ،م).
معرفة طرق و�أ�ساليب الفح�ص ال�ضريبي.
معرفة ال�شكل النظامي للوحدة االقت�صادية مو�ضوع الفح�ص.
مهارات االت�صال مع ِّ
كل �أطراف عملية الفح�ص.
معرفة المبادئ الأ�سا�سية المتعارف عليها في علم المحا�سبة ،والفح�ص
الخا�ص ،والفح�ص الحكومي ،و�أية مبادئ �أخرى لها عالقة بن�شاط الفح�ص.
يرى الباحث ب�أ ّنه يجب على الفاح�ص ال�ضريبي في م�صلحة الزكاة والدخل
بالمملكة العربية ال�سعودية م�ستوى المعرفة الآتي:
المعرفة بمعايير المحا�سبة والمراجعة ال�صادرتين من الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين بالمملكة.
المعرفة بالنظام ال�ضريبي.
المعرفة بنظام ال�شركات.
المعرفة باالتفاقيات الخا�صة لمنع التهرب �أو االزدواج ال�ضريبي.
 -2اال�ستقاللية:
تعتبر ا�ستقاللية الفاح�ص ال�ضريبي عن عملية بمثابة حجر الزاوية في
ممار�سة المهنة ،بل تعتبر هي الأ�سا�س التي قامت عليه مهنة المراجعة،
وتتناول ا�ستقاللية الفاح�ص ال�ضريبي جانبين مهمين وهما :
ا�ستقاللية الفاح�ص ال�ضريبي العقلي الحقيقي النابع من �شخ�صيته،
باعتباره �إن�سان ًا ومواطن ًا وموظف ًا �صالح ًا .
اال�ستقالل المهني (2006م) .
 -3المو�ضوعية والنزاهة :
هي االعتماد على قيا�س البيانات المالية ب�شكل يمكن التثبت منه بوا�سطة
العدد ( - )40رجب 1435هـ

43

رسائل علمية
خبراء م�ؤهلين والتو�صل �إلى نف�س النتائج في جميع الحاالت� ،أي عدم
تلون النتائج بالتحيز ال�شخ�صي.
 -4العناية والمهارة والكفاءة الالزمة :
من المفرو�ض �أن يكون الفاح�ص ال�ضريبي خبير ًا في �ش�ؤون المراجعة
والأغ��را���ض الموظف لها ،وينطبق على الفاح�ص ال�ضريبي االلتزام
بمعايير العمل الميداني ومعايير �إعداد التقرير ،ويجب عليه التخطيط
والإ�شراف وفق ًا لمعايير العمل الميداني ،و�أن يكون ملم ًا بكل جوانبها ،و� َّإل
ف�إنه �سوف ال ي�صل �إلى الحقائق المطلوبة( ،حو�سو 2005،م).
إجراءات الفاحص الضريبي في فحص البيانات المالية
أوال :إجــراءات الفاحص الضريبي في فحص البيانات
المالية فــي حالة إمــســاك المكلف الضريبي دفاتر
منتظمة:

عند البدء عملية الفح�ص يتعين على الفاح�ص ال�ضريبي التقيد بالآتي
قبل العمل في فح�ص بنود قائمة المركز المالي وبنود قائمة الدخل
قبل القيام بدرا�سة �إج��راءات قيا�س وتحديد ال�ضريبة في حالة م�سك
المكلف لدفاتر منتظمة (الزكاة والدخل ،دليل �إجراءات الفح�ص الزكوي
وال�ضريبي بدون �سنة):
�إثبات كافة �إج��راءات عملية فح�ص من البداية للنهاية في محا�ضر
الأعمال ويثبت فيها ،وقت البدء والأ�شخا�ص الحا�ضرين عن المكلف
وما يثبت تفوي�ضهم بتمثيله ،المترجم متى احتاج الأمر لوجوده ،ونبذة
مخت�صرة مفيدة عن �إجراءات المراجعة لكل ما خ�ضع لعملية الفح�ص،
وتاريخ االنتهاء من عملية الفح�ص ،وا�ستيفاء توقيعات الحا�ضرين عن
المكلف وختمه على كافة �صفحات محا�ضر الأعمال ،مع مالحظة عدم
الك�شط �أو ال�شطب ،والح�صول على �صور من الم�ستندات التي تدعم ما
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�أ�سفرت عنه عملية الفح�ص كلما تطلب الأمر ذلك.
تحديد الدفاتر وال�سجالت التي يم�سكها المكلف واالط�ل�اع عليها
و�إثباتها ،و�إن كانت يدوية �أو على الحا�سب الآل��ي ،ومدى اتفاقها مع
التعليمات النظامية ذات ال�صلة.
االط�لاع على الت�سويات التي �أجراها مراجع الح�سابات الخارجي،
وتحديد ما قد يحتاج منها �إلى فح�ص ومراجعة.
االطالع على ميزان المراجعة قبل وبعد الت�سويات والقيود االفتتاحية
لل�سنوات محل الربط .
تقييم نظام الرقابة الداخلية للمن�ش�أة من خالل التعرف على الدورة
الم�ستندية و�إثبات مرئيات الفاح�ص ال�ضريبي.
التعامالت بين ال�شركات ذات العالقة  :ومنها ال�شركات القاب�ضة،
والتابعة وال�شركات ال�شقيقة والفروع ،وينبغي �أخذها في االعتبار حين
الفح�ص ال�ضريبي.
خطوات و�أ�ساليب الفح�ص :والتي ت�شير �إلى �أن الفاح�ص قد يدمج بع�ض
الخطوات �أو يحذف �أو ي�ضيف �أو يغير الت�سل�سل اعتماد ًا على خبرته
ال�شخ�صية.
تحديد جميع بنود الت�سعير:
تحديد جميع التعامالت مع جهات مرتبطة غير مقيمة على �أ�سا�س النوع
والمبلغ.
تقديم المكلف ال�ضريبي ل�شرح عام عن الت�سعير التجاري لدى الجهة
م�ؤدية الخدمة.
وجود الدليل الم�ستندي المقنع لت�أدية الخدمة ،وتكبد التكلفة ،ووجود
فائدة فعلية حقيقة.
الربط بين مقدار البند في ميزان المراجعة ،ومقداره كما في القوائم
المالية ،و�صو ًال �إلى �أي تعار�ض.
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القيام بالمراجعة الح�سابية للبند ربط ًا بدفتر اليومية العامة والترحيالت
الدفترية لدفتر الأ�ستاذ العام وميزان المراجعة للبند كل فيما يخ�صه .
اختيار العينة في داخل الح�ساب ،البند المراد فح�صه ،في ال�شهر (لأول
وال�شهر الأخير ،وغيره) ح�سب طبيعة الن�شاط (تجاري� ،صناعي و غيره)
(مو�سمي ،م�ت��وازن على م��دار العام  )..بحيث تكون العينة الدفترية
المختارة للفح�ص ،عينة ممثلة وكافية للحكم على مدى �صحة البند.
التكاليف :وهناك �شروط و�ضوابط عامة تحدد مفهوم التكلفة وهي :
�أن تكون متعلقة ومرتبطة بن�شاط المكلف ال�ضريبي والزمة لتحقيق الإيراد.
�أن تكون حقيقة وم�ؤكدة .
ان ت�ك��ون متعلقة بنف�س ال�سنة المالية تطبيق ًا ل�م�ب��ادئ (ال�سنوية،
واال�ستحقاق ،وا�ستقالل ال�سنوات المالية ).
�أن تكون من قبيل التكاليف الإرادية ولي�س الر�أ�سمالية.
يتم الفح�ص
�أال تكون من قبيل التوزيعات (ا�ستخدام الربح) وب�صفة عامة َّ
ال�ضريبي في �إطار مبادئ المحا�سبة المالية ،وفيما ال يتعار�ض مع مبادئ
المحا�سبة ال�ضريبية.
ومن �أهم �إجراءات عمل الفاح�ص ال�ضريبي في فح�ص البيانات المالية من
حيث التق�سيم كما يلي :
الإجراءات ال�شكلية :
�أن البيانات المالية قدمت من المكلف ال�ضريبي �ضمن الفترة النظامية
الم�سموح تقديمها.
�أن البيانات المالية موقعة من قبل مراجع الح�سابات الخارجي.
�أن البيانات المالية وردت �إل��ى م�صلحة الزكاة والدخل ح�سب النظام،
ومختومة بختم التوريد الم�ستخدم تاريخ ا�ستالم البيانات المالية.
الت�أكد من �صحة الجمع الأفقي والعمودي للبيانات المالية والمالحق
المرفقة (�شرف والعربيد2007 ،م.)200-189،
�إجراءات المطابقة :
مقارنة البيانات المالية ومطابقتها بمعلومات العقود من قبل الجهات الحكومية
التي تبرمها مع المكلفين وخطوات تنفيذيها وما ت�سدده لقاء ذلك �أو ًال ب�أول.
مقارنة البيانات المالية ومطابقتها بمعلومات اال�ستيراد التي ت�صدر من
قبل م�صلحة الجمارك �أو ال�سجالت والتراخي�ص التي ت�صدرها كل من
وزارة التجارة وال�صناعة ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وغيرها �أو ًال ب�أول.

على الفاحص الضريبي أن يمتلك معرفة
طرق وأساليب الفحص الضريبي والشكل
النظامي للوحدة االقتصادية ومهارات
االتصال مع أطراف الفحص.
يتعين على الفاحص الضريبي عند البدء
في عملية الفحص فحص بنود قائمة
المركز المالي وبنود قائمة الدخل قبل
القيام بدراسة إجراءات قياس وتحديد
الضريبة.

مقارنة البيانات المالية ومطابقتها بمعلومات العقود غير الحكومية من
قبل الم�ؤ�س�سات وال�شركات مع المكلفين ،وخطوات تنفيذها ،وما ت�سدده
من ا�ستحقاقات �أو ًال ب ��أول (ال��زك��اة وال��دخ��ل ،دليل �إج ��راءات الفح�ص
الزكوي وال�ضريبي بدون �سنة):
�إجراءات الفح�ص التحليلي :
ويتم ذلك من خالل قيام الفاح�ص ال�ضريبي با�ستخدام الو�سائل الفنية الآتية:
المقارنة بين �أر�صدة الح�سابات في ال�سنة المالية ،حيث يمكن ذلك في
التغيرات الجوهرية من زيادة �أو نق�ص في �أر�صدة الح�سابات تحت الفح�ص.
العالقة التي تربط الح�سابات بع�ضها البع�ض في نف�س ال�سنة المالية،
بحيث تكون منطقية ومعقولة.
مقارنة الن�سب التي تظهرها البيانات المالية مع مثيالتها في �شركات
�أخرى ت�شترك في نف�س ال�صناعة.
النظرة االنتقادية الفاح�صة للفاح�ص ال�ضريبي على البيانات المالية،
والتي ي�ستطيع من خاللها مالحظة �أية �أمور غير عادية ملفته لالنتباه
وتكون مدعاة لل�شك حيث يعتمد ذل��ك بالدرجة الأول ��ى على م�ؤهالت
وخبرات الفاح�ص ال�ضريبي العلمية والعملية (حو�سو2005 ،م).
�إجراءات الفح�ص الم�ستندي :
يقوم الفاح�ص ال�ضريبي بطلب الم�ستندات وفح�صها في كل مرحلة من
مراحل الفح�ص وفي كل �إجراء قد يتخذه �إذا ر�أى ذلك منا�سب ًا و�ضروري ًا،
ولكنه في الأغلب ي�شمل الفح�ص الم�ستندي على الآتي :
فح�ص بنود قائمة المركز المالي .
فح�ص بنود قائمة الدخل (ال��زك��اة وال��دخ��ل ،دليل �إج ��راءات الفح�ص
الزكوي وال�ضريبي بدون �سنة).
وي��رى الباحث ب ��أن الفاح�ص ال�ضريبي ي�ستطيع �أن يتو�صل �إل��ى قناعة
بقبول البيانات المالية المقدمة �إليه من قبل مراجع الح�سابات الخارجي
(المحا�سب القانوني) تبع ًَا لنتائج فح�صه لها من خالل الإجراءات ال�شكلية،
�إجراءات المطابقة الإجراءات التحليلية و�إجراءات الفح�ص الم�ستندي ،ف�إذا
النتائج مر�ضية يقبل الفاح�ص ال�ضريبي البيانات المالية التي َّتم مراجعتها
واعتمادها من قبل مراجع الح�سابات الخارجي ،ويعتمدها ك�أ�سا�س لتقدير
الدخل الخا�ضع لل�ضريبة� ،أما �إذا كانت نتائج فحو�صاته غير مر�ضية ب�سبب
احتوائها على ا�ستثناءات كثيرة ،وفروقات جوهرية غير مبررة م�ستندي ًا و�أن
عالقة ح�سابات قائمة المركز المالي مع ح�سابات قائمة الدخل تفتقد �إلى
المعقول� ،إ�ضافة �إلى عجز المكلف �أو مراجع الح�سابات الخارجي �إذا مثله
ب�صفة الوكالة ،في �إح�ضار الم�ستندات الثبوتية الالزمة مثل  :الفواتير العقود
والأحداث المالية الم�سجلة ،ف�إن ذلك كله ي�ؤدي �إلى �شك الفاح�ص ال�ضريبي
في م�صداقية البيانات المالية ،ولن يقبل بها لتكون �أ�سا�س ًا لتقديره للدخل
الخا�ضع لل�ضريبة.
ثاني ًا :إجراءات الفاحص الضريبي في فحص البيانات المالية
في حالة عدم إمساك المكلف الضريبي دفاتر منظمته :

 -1تحديد الوعاء ال�ضريبي (حاالت التقدير) :
عدم توفر ح�سابات نظامية لدى المكلف يمكن االعتماد عليها لتحديد
الربح الخا�ضع لل�ضريبة .
عدم قبول الم�صلحة للح�سابات لوجود مالحظات جوهرية عليها.
عدم تقدير المكلف الإقرار في الموعد النظامي.
فروع �شركات النقل الجوي والنقل البحري الأجنبية العامة في المملكة� ،إذا
لم ت�ستطيع �إثبات وعائها ال�ضريبي وفق ًا لأحكام هذا النظام (معهد الإدارة
العامة ،بدون �سنة).
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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رسائل علمية

 -2مراحل الفح�ص التقديري :
يتم الإطالع على ملف المكلف وجميع البيانات
المرحلة التمهيدية  :وفيها َّ
المتوفرة .
مرحلة تجميع البيانات والتحريات  :وتهدف �إلى تحديد معلومات كافية
عن ن�شاط المكلف والتي قد ال تتوافر لدى م�صلحة الزكاة والدخل.
مرحلة الفح�ص  :وت�شمل المعاينة ،االطالع على دفاتر المكلف وم�ستنداته،
المناق�شة مع المكلف (معهد الإدارة العامة ،بدون �سنة ).
� -3أ�س�س الفح�ص التقديري :
هناك العديد من الأ�س�س للفح�ص التقديري من �أهمها ما يلي :
المعلومات التي ترد للم�صلحة عن المكلفين من الجهات الحكومية
الأخرى.
تعليمات الم�صلحة ال���ص��ادرة ب�ش�أن تقدير دخ ��ول بع�ض الفئات
كالمهند�سين ومكاتب العقار.
تقدير دخل المثل لبع�ض الفئات .
الوقوف على الطبيعة والمعاينة (معهد الإدارة العامة ،بدون �سنة).
وقد ت�ضمنت الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل في المادة ( )16مع
مراعاة ما ورد في الفقرة (�أ) من المادة ( )34من النظام ،ب�أنه يحق
للم�صلحة (م�صلحة الزكاة والدخل ) من �أجل �إلزام المكلفين بالتقيد
بالمتطلبات النظامية وللحد من حاالت التهرب ال�ضريبي �إجراء ربط
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تقديري وفق ًَا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحاالت الآتية:
عدم تقديم المكلف �إقراره ال�ضريبي في موعده النظامي ،وفي حالة
تقديم المكلف �إق��راره ال�ضريبي وقوائمه المالية المدققة الم�ستندة
�إلى دفاتر و�سجالت نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل �إ�صدار
الم�صلحة للربط التقديري ،يحق لها قبول �إق��رار المكلف ومعالجته
وفق ًا للإجراءات المتبعة ،مع توجب الغرامات التي ت�ستحق نظام ًا.
عدم م�سك ح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة داخ��ل المملكة تعك�س
حقيقة واقع عمليات المكلف .
عدم تمكن المكلف من �إثبات �صحة معلومات الإقرار بموجب م�ستندات
ثبوتية .
عدم التقيد بال�شكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر و�سجالت
المكلف وفق ًا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية .
م�سك الدفاتر وال�سجالت بغير اللغة العربية في حالة �إخطار المكلف
كتابي ًا بترجمتها للعربية خالل مهلة تحددها الم�صلحة وعدم تقيده
بذلك.
يتم تحديد �صافي الربح التقديري وفق ًا لما يتوفر من قرائن �أو حقائق
َّ
�أو م�ؤ�شرات ذات عالقة بن�شاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به،
وبما ال يقل في جميع الأحوال عن المعدالت الآتية من �إيرادات المكلف
ح�سب الجدول الآتي :

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

الفئة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الن�شاط  /املهنة
الأتاوات والريع.
�أتعاب الإدارة.
اخلدمات الفنية واال�ست�شارية.
�أ�صحاب املهن احلرة كالأطباء واملحامني
واملحا�سبني واملهند�سني.
مكاتب اخلدمات العامة.
حمالت بيع الفواكة واخل�ضروات واللحوم
والأ�سماك والطيور واملوا�شي.
حمطات البنزين.
املقاولون يف جمال الأعمال الإن�شائية.
الأن�شطة الأخرى خالف ما ذكر �أعاله.

ن�سبة الأرباح
%75
%80
%20
%20
%20
%10
%10
%10
%15

ال يعتد ب�أي ح�سومات (خ�صومات) من �إجمالي الإيرادات كمقاولي من
الباطن ونحوهم عند الربط التقديري .
في حالة وجود �أعمال م�صاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة
ب�شكل مف�صل في العقد فتقدر �إيرادات كل عمل م�صاحب َّتم ممار�سته
داخل المملكة بما ن�سبته  %10من �إجمالي كامل قيمة العقد .
يتم تقدير الأرباح الر�أ�سمالية عند التخل�ص من الأ�صول في حالة عدم
َّ
وجود ح�سابات نظامية وفق ًا لإجراءات محددة .
الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي

الفاح�ص ال�ضريبي هو �أح��د م�ستخدمي البيانات المالية التي يقدمها

المكلف ال�ضريبي بعد مراجعتها من قبل مراجع الح�سابات الخارجي
م�ستقل ،وت�ق��دم �إل��ى الفاح�ص ال�ضريبي كنتائج نهائية لعمل ك��ل من
المحا�سب ومراجع الح�سابات الخارجي ،حيث يعتمد الفاح�ص ال�ضريبي
على تلك البيانات في الربط على مبلغ ال�ضريبة للمكلف ال�ضريبي بعد
�إجراء الت�سويات الالزمة بما يتفق مع النظام ال�ضريبي المعمول به� ،إال �أن
هذا االعتماد من قبل الفاح�ص ال�ضريبي على البيانات المالية لي�س باعتماد
مطلق وم�سلم به� ،إذ �إن الفاح�ص ال�ضريبي يقوم ب�إجراء فحو�صات معينة
ي�ستطيع من خاللها الحكم على مدى م�صداقية البيانات المالية ،ومن
ثم �آخر الربح المحا�سبي الذي هو نتاج للمحا�سبة المالية ك�أ�سا�س لعملية
التقدير بعد �إجراء الت�سويات الالزمة لي�صل �إلى الربح الخا�ضع لل�ضريبة
الذي هو نتاج المحا�سبة ال�ضريبية حتى ي�صل �إلى نهاية المطاف �إلى مقدار
ال�ضريبة الم�ستحقة (�صالح الدين2005 ،م) .
عرف �صالح الدين الربح المحا�سبي ب�أنه  :يمثل الربح الناتج من مقابلة
�إيرادات فترة مالية معينة بما يخ�صها من تكلفة وم�صروفات نف�س الفترة
وفق ًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها .
ويت ُّم ا�ستخراج الربح ال�صافي كما يلي:
ت�صوير ح�ساب المتاجرة ال�ستخراج مجمل الربح �أو مجمل الخ�سارة.
ت�صوير ح�ساب الأرباح والخ�سائر ال�ستخراج �صافي الربح �أو الخ�سارة بعد
ترحيل نتيجة ح�ساب المتاجرة �إليه( .كراجة والعبادي2000 .م).
وكما جاء تعريف الربح ال�ضريبي ب�أنه  :يمثل �صافي الربح المحا�سبي بعد
تعديله بعنا�صر (الإيرادات ،الم�صروفات ،المكا�سب� ،أو الخ�سائر) التي ال
تدخل في قيا�س �صافي الربح لغر�ض احت�ساب ال�ضريبية (الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبيين القانونيين ،معيار المحا�سبة المالية ل�ضريبة الدخل 1428،هـ)
وكما يمكن القول ب�أن �إجراء القيا�س المحا�سبي المقبول محا�سبي ًا مقبولة
�أي�ض ًا �ضريبي َا ما لم يرد ن�ص يمنع مثل هذا الإجراء لذلك نجد (المنيف
و�آخرون1417 ،هـ) الآتي:
الربح المحا�سبي م�ساوي للربح ال�ضريبي فيما لو كانت جميع المبادئ
المحا�سبية المقبولة تم قبولها �ضريبي ًا بدقة في الوحدات االقت�صادية.
عدم ت�ساوي الربح المحا�سبي مع الربح ال�ضريبي �إذا لم تتبع �إجراءات
القيا�س المقبول محا�سبي ًا� ،أو قد يكون هذا االختالف ناتج من عدم
القبول �ضريبي ًا بما هو مقبول محا�سبي ًا فيجب تعديل الربح ح�سب النظام
ال�ضريبي حتى ولو كان ذلك يتعار�ض مع المبادئ المحا�سبية المقبولة،
هذا وعدم الت�ساوي بين الربح المحا�سبي والربح ال�ضريبي يمكن ت�صنيفه
�إلى نوعين:
اختالف زمني:
ويق�صد بذلك �أن ما حمل على الربح المحا�سبي بالفترة يختلف عما َّتم
قبوله �ضريبي ًا ،علم ًا ب�أن مجموع الم�صاريف المعتبرة �ضريبي ًا ت�ساوي ما
حمل للربح المحا�سبي في النهاية .
اختالف دائم:
ويرجع ذلك �إلى �أن النظام ال�ضريبي ال يقبل ح�سم بع�ض الم�صاريف
مثل  :النفقات ال�شخ�صية �أو التبرعات ،بمبلغ يزيد عن المعترف به �أو
�إيرادات يجب �إ�ضافتها �ضريبي ًا ولكنها لم ت�ضف لأي �سبب.
وبالتالي يرى الباحث ب�أنَّ اختالف �صافي الربح المحا�سبي المحدد في
�ضوء مبادئ المحا�سبة المتعارف عليها عن �صافي الربح ال�ضريبي الذي
يتحدد على �أ�سا�س م��واد نظام �ضريبية الدخل والئحته التنفيذية ،مما
ي�ستلزم على مراجع الح�سابات الخارجي ح�صر �أوجه االختالف بينهما في
الإقرار ال�ضريبي ،بحيث يتطابق �صافي الربح المحا�سبي مع �صافي الربح
ال�ضريبي ،وهذا يتطلب من مراجع الح�سابات الخارجي �أن يكون الإلمام
بمناطق و�أوجه هذه االختالفات وتكييفها النظامي والمحا�سبي0
العدد ( - )40رجب 1435هـ
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مقال

مشروع خادم الحرمين الشريفين
لتطوير مرفق القضاء

أنظمة المرافعات واإلجراءات الجزئية والمرافعات تبرز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة اإلسالمية

بسام بن عبدالرحمن العمار
اتخذت المملكة العربية ال�سعودية من الت�شريع الإ�سالمي د�ستور ًا لها ومن
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها �أ�سا�س ًا لنظامها  ،وقد ن�ص النظام
الأ�سا�سي للحكم على �أن تتولى المحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها
الف�صل في جميع المنازعات والجرائم.
وباكتمال و�إق� ��رار �أن�ظ�م��ة ال�م��راف�ع��ات ال�شرعية والإج � ��راءات الجزئية
والمرافعات �أمام ديوان المظالم تبرز ال�صورة الحقيقية لعدالة ال�شريعة
الإ�سالمية .ومن هنا ن�ستطيع �أن نبين ملخ�ص عن �أهم �سمات نظام الق�ضاء
الجديد في المملكة العربية ال�سعودية ب�شكل مخت�صر :
المجلس األعلى للقضاء
يتولى المجل�س الأعلى للق�ضاء عدة �أمور ومن �أهمها (على �سبيل المثال):
رفع االقتراحات والتقارير للمقام ال�سامي الكريم.
�إع��داد تقرير �شامل في نهاية ِّ
كل عام يت�ضمن الإنجازات التي تحققت
والمعوقات والمقترحات ب�ش�أنها ورفع ذلك للملك.
يتولى المجل�س النظر في �ش�ؤون الق�ضاة الوظيفية.
�إ�صدار اللوائح المتعلقة ب�ش�ؤون الق�ضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
�إ�صدار اللوائح والقواعد التي ترتب �سير العمل مثل :
�إ�صدار الئحة التفتي�ش الق�ضائي ،والالئحة الداخلية لتنظيم �أعماله ومهماته.
ت�سمية رئي�س كل دائرة من دوائر المحكمة العليا و�أع�ضائها بناء ًا على
اقتراح رئي�س المحكمة العليا.
ت�سمية ر�ؤ�ساء محاكم اال�ستئناف وم�ساعديهم من بين ق�ضاة.
�إ�صدار قواعد تنظم اخت�صا�صات و�صالحيات ر�ؤو�ساء المحاكم وم�ساعديهم
تدريب الق�ضاة ،وي�شمل و�ضع الخطة التدريبية الالزمة وتنفيذها ،ودعوة
الق�ضاة �إليها ،وانتدابهم �إن لزم الأمر.
المحكمة العليا
وهي بح�سب نظام الق�ضاء محكمة واح��دة في المملكة العربية ال�سعودية
ومقرها مدينة الريا�ض  ،وتعتبر في قمة الهرم الق�ضائي ،وهدفها مراقبة
و�سالمة تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وما ي�صدره ولي الأمر من �أنظمة
ال تتعار�ض معها في الق�ضايا التي تدخل �ضمن والية الق�ضاء العام وذلك في
االخت�صا�صات التالية(على �سبيل المثال) :
مراجعة الأحكام والقرارات التي ت�صدرها �أو ت�ؤيدها محاكم اال�ستئناف
(بالقتل �أو القطع �أو الرجم �أو الق�صا�ص في النف�س �أو فيما دونها)
مراجعة الأحكام والقرارات التي ت�صدرها �أو ت�ؤيدها محاكم اال�ستئناف
المتعلقة بق�ضايا لم ترد في الفقرة الم�شار �إليه بعالية �أو م�سائل �أخرى
نهائية وذلك دون �أن تتناول وقائع الق�ضايا متى ما كان محل االعترا�ض
على الحكم ما يلي:
 -1مخالفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وما ي�صدره ولي الأمر من �أنظمة ال
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تتعار�ض معها.
ً
ً
ً
ن�ص عليه
� -2صدور الحكم من محكمة غير م�شكلة ت�شكيال �سليما طبقا لما َّ
في النظام.
� -3صدور الحكم من محكمة �أو دائرة غير مخت�صة.
 -4الخط�أ في تكييف الواقعة �أو و�صفها و�صف ًا غير �سليم.
محاكم االستئناف
بح�سب نظام الق�ضاء يوجد في ِّ
كل منطقة من مناطق المملكة العربية
ال�سعودية محكمة ا�ستئناف ويطلق عليها محاكم الدرجة الثانية ،وتتولى
محاكم اال�ستئناف النظر في الأحكام القابلة لال�ستئناف وال�صادرة من
محاكم الدرجة الأولى والتي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة لال�ستئناف
ويت ُّم الحكم بعد �سماع �أقـوال الخ�صوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة
العربية ال�سعودية (نظام المرافعات ال�شرعية ونظام الإجراءات الجزئية).
محاكم الدرجة األولى
بح�سب نظام الق�ضاء تنت�شر محاكم ال��درج��ة الأول ��ى في جميع مناطق
ومحافظات المملكة ،ونظر ًا لتنوع الدعاوى التي يخت�ص بنظرها محاكم
الدرجة الأولى حددت المادة التا�سعة من نظام الق�ضاء ترتيبها وتق�سيمها
�إل��ى خم�سة �أن��واع وه��ي( :المحكمة العامة ،المحاكم الجزائية ،محاكم
الأحوال ال�شخ�صية ،المحاكم التجارية ،المحاكم العمالية).
المحكمة العامة
ت�ؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخ�ص�صة:
دوائر للتنفيـذ.
دوائر للإثباتات.
الف�صل في حوادث ال�سير وعن المخالفات المرورية المن�صو�ص عليها في
نظام المرور والئحته التنفيذية ،وتتكون كل دائرة من قا�ضي واحد �أو
�أكثر وفق ما يحدده المجل�س الأعلى للق�ضاء.
المحكمة الجزائية
تتكون من دوائر وهي :
دوائر ق�ضايا الق�صا�ص والحدود .
دوائر ق�ضايا التعزير.
دوائر ق�ضايا الأحداث وت�شكل كل دائرة من ثالثة ق�ضاة با�ستثناء الق�ضايا
التي يحددها المجل�س الأعلى للق�ضاء.
المحكمة التجارية
وهي منت�شرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة ،وت�ؤلف المحاكم
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المحكمة العليا على قمة الــهــرم القضائي
وتعمل على مراقبة وسالمة تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمــر من
أنظمة ال تتعارض معها في القضايا التي تدخل
ضمن والية القضاء العام.
هناك خمسة أنــواع من محاكم الدرجة األولى
(المحكمة العامة ،المحاكم الجزائية ،محاكم
األحوال الشخصية ،المحاكم التجارية ،المحاكم
العمالية).
التجارية من دوائر متخ�ص�صة وتتكون كل دائرة من قا�ضي واحد �أو �أكثر وفق
ما يحدده المجل�س الأعلى للق�ضاء.
وتخت�ص في المنازعات التجارية الأ�صلية والتبعية والتي تحدث بين التجار،
والدعاوى التي تتعلق بالتاجر ب�سبب �أعماله التجارية ،والمنازعات التي
تحدث بين ال�شركاء في ال�شركات وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة
بالأنظمة التجارية ودعاوى الإفال�س والمنازعات التجارية الأخرى.
المحكمة العمالية
تت�ألف المحكمة العمالية من دوائر متخ�ص�صة وتتكون كل دائرة من قا�ضي
واحد �أو �أكثر وفق ما يحدده المجل�س الأعلى للق�ضاء.
وتخت�ص المحاكم العمالية في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأج��ور
والحقوق و�إ�صابات العمل والمنازعات المترتبة على الف�صل من العمل ...الخ.
محكمة األحوال الشخصية
وهي منت�شرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة  ،وت�ؤلف دائرة �أو �أكثر
وتتكون كل دائرة من قا�ضي واحد �أو �أكثر وفق ما يحدده المجل�س الأعلى للق�ضاء.
وتخت�ص في جميع م�سائل الأحوال ال�شخ�صية كالزواج والطالق والخلع وف�سخ
النكاح والح�ضانة والنفقة والزيارة والو�صية والن�سب وح�صر الإرث والوفاة ..الخ.
ويجوز �أن يكون بينها دوائر متخ�ص�صة بح�سب الحاجة.
ديوان المظالم (المحاكم اإلدارية)
�إنَّ دي ��وان المظالم هيئة ق�ضاء م�ستقلة ت�سعى ج��اه��دة لإر� �س��اء العدل
والإن�صاف والرقابة الق�ضائية الفاعلة على �أعمال الإدارة من خالل الدعاوى
الماثلة �أمامه ل�ضمان ح�سن تطبيق الأنظمة واللوائح وتطوير �آليات التوا�صل
مع جهات الإدارة بتمكينهم من و�سائل التظلم من قرارات و�أعمال الإدارة
الم�شوبة بعدم االخت�صا�ص �أو وجود عيب في ال�شكل �أو ال�سبب �أو مخالفة
النظم واللوائح �أو الخط�أ في تطبيقها �أو ت�أويلها� ،أو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة
بما يكفل تحقيق العدل وا�سترداد الحقوق ورد المظالم.
النظام الجديد جعل ديوان المظالم -هيئة الق�ضاء الإداري  -ذات ا�ستقالل
�إال من حيث ارتباطه المبا�شر بالملك ،كما يتمتع ق�ضاء الديوان وق�ضاته
كذلك بال�ضمانات المن�صو�ص عليها في نظام الق�ضاء ،ويلتزمون بالواجبات
المن�صو�ص عليها فيه ،و يت�ألف منها :المحكمة الإداري��ة العليا ،ومحكمة
الق�ضاء الإداري ،والمحاكم الإدارية والمحاكم الت�أديبية.

مجلس القضاء اإلداري
يتولى اخت�صا�صات مجل�س الق�ضاء الإداري بالن�سبة ل��دي��وان المظالم
(المحاكم الإدارية) ،ويكون لرئي�س المجل�س نف�س االخت�صا�صات المقررة
لرئي�س المجل�س الأعلى للق�ضاء ،كالنظر في �ش�ؤون الق�ضاة الوظيفة من
تعيين وترقية وت�أديب وندب و�إعارة وتدريب ونقل و�إجازة ،..و�إ�صدار الئحة
التفتي�ش الق�ضائي و�إن�شاء محاكم وتنظيم عمل المالزمين ..الخ.
المحكمة اإلدارية العليا
المحكمة الإداري��ة العليا التي ت�أتي على ر�أ�س ال�سلم ومقرها الريا�ض  ،وجاء
اخت�صا�صها بالنظر في االعترا�ضات على الأح�ك��ام التي ت�صدرها محاكم
اال�ستئناف الإداري��ة ،وتنظر هذه المحكمة في االعترا�ضات على الأحكام التي
ت�صدرها محاكم اال�ستئناف الإدارية �إذا كان محل االعترا�ض على الحكم مايلي:
-1مخالفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وما ي�صدره ولي الأمر من �أنظمة ال
تتعار�ض معها �أو الخط�أ في تطبيقها �أو ت�أويلها..الخ.
� -2صدور الحكم من محكمة غير مخت�صة .
 -3الخط�أ في تكييف الواقعة �أو و�صفها و�صف ًا غير �سليم.
-4تنازع االخت�صا�صات بين المحاكم(محاكم ديوان المظالم).
 -5ف�صله في نزاع خالف ًا لحكم �سابق �سبق و�إن �صدر بين �أطراف الدعوى.
� -6صدوره من محكمة غير مكونة وفق ًا للنظام.
محاكم االستئناف اإلدارية
تتولى محاكم اال�ستئناف الإداري ��ة النظر في الأحكام القابلة لال�ستئناف
وال�صادرة من المحاكم الإدارية وتحكم فيها بعد �سماع �أقوال الخ�صوم وفق
الإجراءات المقررة نظام ًا وفق ًا للمادة الثانية ع�شرة من نظام ديوان المظالم.
المحاكم اإلدارية
بين نظـام ديوان المظالم اخت�صا�صات المحاكم الإدارية فذكر ب�أنها
تخت�ص المحاكم الإدارية بالف�صل في الدعاوى الآتية -:
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة ب�أنظمة الخدمة المدنية والع�سكرية
والتقاعد لموظفي وم�ستخدمي ال�ج�ه��ات الحكومية والأج �ه��زة ذات
ال�شخ�صية المعنوية العامة الم�ستقلة �أو ورثتهم الم�ستحقين عنهم.
دعاوى �إلغاء القرارات الإدارية النهائية والتي يقدمها ذو ال�ش�أن.
دعاوى التعوي�ض التي يقدمها ذو ال�ش�أن
عن ق��رارات �إداري ��ة �أو �أعمال جهة
الإدارة.
الدعاوى المتعلقة بالعقود التي
تكون الجهة الإداري��ة طرف ًا
فيها.
ال ��دع ��اوى ال �ت ��أدي �ب �ي��ة التي
ترفعها الجهات المخت�صة
ال�م�ن��ازع��ات الإداري ��ة
الأخرى.
ط� �ل� �ب ��ات ت �ن �ف �ي��ذ
الأح � � � � � �ك� � � � � ��ام
الأج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة
و أ�ح� � � � �ك � � � ��ام
المـحكـمـيـن
الأجنبية.
1435هـ
رجب 1435هـ
( -- )40رجب
العدد ()40
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المملكة تجتاز المرحلة
االولى من مراجعة
معايير الشفافية
إعداد :حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

اجتازت المملكة المرحلة األولى من مراجعة النظير التي يجريها المنتدى العالمي للشفافية
وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية (المنتدى) لمختلف دول العالم ،للتأكد من توفر معايير
الشفافية في تلك الــدول .تمت مناقشة تقرير المنتدى عن المملكة والــذي تضمن تقييم ًا
ألنظمة المملكة ذات العالقة خالل اجتماع المنتدى المنعقد في مالطا خالل الفترة من -16
 1435/5/20هـ ( 21-17مارس 2014م) ،وترأس وفد المملكة في هذه المناقشة سعادة
نائب المدير العام للعمليات المساندة األستاذ /صالح العواجي ،وبمشاركة ممثلين من وزارات
تم نشر تقرير
العدل والتجارة والصناعة والشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .وقد َّ
المملكة كتقارير الدول األخرى على موقع المنتدى على الشبكة العالمية.
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الحصول على المعلومات
تتمتع ال�سلطة المخت�صة بال�صالحية للح�صول على وتوفير المعلومات
بموجب ترتيبات تبادل المعلومات من �أي �شخ�ص في �إقليمها يملك �أو
ي�سيطر على مثل تلك المعلومات.
تتوافق الحقوق والحماية المطبقة على الأ�شخا�ص في الدولة التي يتم
طلب المعلومات منها مع �أحكام تبادل المعلومات النافذة.
تبادل المعلومات
ت�سمح �آليات تبادل المعلومات بتبادل فعال للمعلومات.
ت�شمل �شبكة �آليات تبادل المعلومات جميع ال�شركاء ذوي ال�صلة.
تحتوي �آليات تبادل المعلومات على �أحكام كافية ت�ضمن �سرية المعلومات
الم�ستلمة.
تحترم �آليات تبادل المعلومات حقوق المكلفين والأطراف الثالثة .
توفر الدولة المعلومات في �أوقاتها.

تتم مثل هذه المراجعة بوا�سطة فريق تقييم م�ؤلف من
خبيرين من ال��دول  /ال��والي��ات الق�ضائية الأع�ضاء في
المنتدى يعمالن ب�شكل م�ستقل ،مع ع�ضو ثالث من �أمانة
المنتدى لتن�سيق ك��ل م��راج�ع��ة .وت �ك��ون المراجعة على
مرحلتين ،المرحلة ( )1ت�شمل تقييم الإط ��ار النظامي
والتنظيمي (الأنظمة الت�شريعات) ،والمرحلة ( )2هي
عبارة عن تقييم تطبيق المعايير على �أر�ض الواقع .وتهدف
المراجعة �إل��ى الت�أكد من توفر ع�شرة عنا�صر/معايير
تقع في ث�لاث فئات (توفر المعلومات ،والح�صول على
المعلومات ،وتبادل المعلومات) وهي على الوجه الآتي:
توفر المعلومات
تتوفر لدى ال�سلطة المخت�صة معلومات الملكية والهوية
عن جميع الكيانات والترتيبات ذات ال�صلة.
يتم حفظ �سجالت محا�سبية موثوقة لجميع الكيانات
والترتيبات ذات ال�صلة.
تتوفر المعلومات البنكية ع��ن جميع �أ�صحاب/حملة
الح�سابات.

وفيما يلي الملخ�ص التنفيذي عن التقرير الخا�ص بالمملكة والذي تم ن�شره،
كتقارير الدول الأخرى ،على موقع المنتدى على ال�شبكة العالمية:
 .1يلخ�ص ه��ذا التقرير الإط ��ار النظامي والتنظيمي لل�شفافية وتبادل
المعلومات في المملكة العربية ال�سعودية .يهتم المعيار الدولي ،المبين
في ال�شروط المرجعية للمنتدى ،في توفر المعلومات ذات ال�صلة في
الدولة ،وقدرة ال�سلطة المخت�صة في تلك الدولة على الو�صول في الوقت
ال�صحيح لتلك المعلومات ،من ثم تبادل المعلومات ب�شكل فعال مع
ال�شركاء في هذا التبادل للمعلومات.
 .2لقد انفتح االقت�صاد ال�سعودي ،والذي يعتمد في جزئه الأهم على النفط،
�أم��ام اال�ستثمارات الأجنبية في بداية القرن الواحد والع�شرين مما
نتج عنه زيادة كبيرة في اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة في ال�سنوات
الأخيرة .يعتمد النظام ال�ضريبي في المملكة العربية ال�سعودية على
�ضريبة الدخل والزكاة اللذين يكمالن بع�ضهما البع�ض .تفر�ض �ضريبة
الدخل على غير ال�سعوديين بينما تفر�ض الزكاة على ال�سعوديين.
� .3إن توفر معلومات الملكية والهوية م�ضمون ب�شكل عام من خالل متطلب
م�سك �سجل محدث عن الم�ساهمين .يجوز لل�شركات الم�ساهمة و�شركات
الت�ضامن (التو�صية بالأ�سهم) �إ�صدار �أ�سهم لحامليها بموجب نظام
ال�شركات� ،إال �أن ت�سجيل مثل هذه الكيانات لن ُيقبل في تلك الحالة
حيث تطلب وزارة التجارة وال�صناعة عند الت�أ�سي�س بيانات عن جميع
الم�ؤ�س�سين .كما �أن �إمكانية �إ�صدار ا�سهم لحامليها تنعدم على �ضوء
متطلبات نظام ال�ضريبة والزكاة بتحديد جميع ال�شركاء/المالك وتقديم
هذه المعلومات لل�سلطات ال�ضريبية في الإقرارات ال�سنوية.
 .4يتوجب على كل من �شركات الت�ضامن والأوقاف الت�سجيل لدى ال�سلطات
في المملكة العربية ال�سعودية .فيما يتعلق ب�شركات الت�ضامن يتعين توفير
معلومات عن الملكية وتحديثها ب�شكل منتظم .تحتفظ �إدارة الأوقاف التي
تتبع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بمعلومات عن الأوقاف ب�شكل مبا�شر .فيما
يتعلق بالأو�صياء المقيمين على �أوقاف �أجنبية هناك حاجة لمزيد من
التعليمات حول معلومات الملكية التي على الو�صي االحتفاظ بها.
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تملك مصلحة الزكاة والدخل صالحيات
واسعة للحصول على المعلومات ألغراض
التبادل ،بصرف النظر عن حاجة المملكة
لهذه المعلومات ألغراضها الخاصة.
تتوفر في المملكة إمكانية تطبيق
صالحية التفتيش والتحفظ لغرض الحصول
على المعلومات من األشخاص الخاضعين
لضريبة الدخل.
لدى المملكة العربية السعودية شبكة
اتفاقيات تغطي ( )30دولة .وتحتوي
جميع هذه االتفاقيات مبدئي ًا على أحكام
تسمح للدول المتعاقدة بتبادل جميع
المعلومات ذات الصلة.

 .5يتوفر ب�شكل عام التزام لم�سك �سجالت محا�سبية موثوقة بما فيها
الم�ستندات الأ�سا�سية لفترة ال تقل عن خم�س �سنوات فيما يتعلق
بال�شركات و�شركات الت�ضامن .لكن ال يوجد هناك التزامات �صريحة
متعلقة ب�شركات الت�ضامن ب��ر�أ���س م��ال مائة �أل��ف ( )100000ريال
�سعودي ( 20189يورو) فما دون لم�سك �سجالت �أ�سا�سية لمدة ال تقل
عن � 5سنوات .فيما يتعلق بالأوقاف ،يتم ب�شكل عام م�سك ال�سجالت
المحا�سبية بما فيه الم�ستندات الأ�سا�سية من قبل �إدارة الأوق��اف
مبا�شرة.
 .6يق�ضي نظام مكافحة غ�سل الأموال والإرهاب بم�سك البنوك ال�سعودية
لجميع ال�سجالت المتعلقة بالح�سابات ومعلومات المعامالت والمعلومات
المالية ذات ال�صلة .
 .7تملك م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل �صالحيات وا�سعة للح�صول على
المعلومات لأغرا�ض التبادل ،ب�صرف النظر عن حاجة المملكة لهذه
المعلومات لأغرا�ضها الخا�صة .ويعود ال�سبب في ذلك �إلى �أن ت�سل�سل
الأنظمة في المملكة وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية يعطي الأولوية في التطبيق
�إل��ى االتفاقيات الدولية التي ت�صدر بمر�سوم ملكي .ولنف�س ال�سبب
ت�ستطيع ال�سلطات ال�ضريبية في المملكة الح�صول على معلومات من
البنوك عند طلبها بنا ًء على اتفاقية تبادل معلومات تحوي �أحكام ًا
مطابقة للمادة  )5(26من نموذج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
لكن مثل هذه الأحكام تتوفر فقط في ( )10اتفاقيات.
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 .8تتوفر في المملكة �إمكانية تطبيق �صالحية التفتي�ش والتحفظ لغر�ض
الح�صول على المعلومات من الأ�شخا�ص الخا�ضعين ل�ضريبة الدخل.
عالو ًة على ذلك ،ف�إن مكلف الزكاة الذي يمتنع عن توفير المعلومات
لأغرا�ض التبادل قد تحجب عنه �شهادة الزكاة .هاتان ال�صالحيتان
لي�ستا مالئمتين ب�شكل جيد للح�صول على المعلومات لأغرا�ض تبادلها.
لذلك نو�صي �أن تقوم المملكة بمراجعة �صالحياتها االلزامية لتوفير
المعلومات لأغرا�ض التبادل بما ي�ضمن الح�صول على هذه المعلومات.
 .9لدى المملكة العربية ال�سعودية �شبكة اتفاقيات تغطي ( )30دولة.
وتحتوي جميع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات مبدئي ًا على �أح �ك��ام ت�سمح للدول
المتعاقدة بتبادل جميع المعلومات ذات ال�صلة� .إال �أن الأنظمة المحلية
في المملكة ال ت�سمح بالح�صول على المعلومات البنكية �أو الح�صول
على معلومات في غياب الحاجة المحلية لها ما لم تت�ضمن اتفاقية
تبادل المعلومات �أحكام ًا مطابقة للمادة  )4( 26من نموذج اتفاقية
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( وهو ما يتوفر ب�شكل عام في
االتفاقيات الأخيرة) .وعليه ف�إن المملكة العربية ال�سعودية حالي ًا لي�ست
في و�ضع ت�ستطيع فيه تبادل المعلومات وفق ًا للمعيار الدولي في ()20
اتفاقية من الـ ( )30اتفاقية الموقعة.
� .10إنَّ اجابة المملكة على التو�صيات الواردة في التقرير وكذلك التطبيق
العملي للإطار النظامي �سيتم مراجعتهما بالتف�صيل في المرحلة ()2
من مراجعة النظير.
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ابل تطلق جي ً
ال جديداً من «ماك بوك أير»
�أعلنت �شركة الإلكترونيات الأمريكية العمالقة �آبل عن طرح جيل
جديد �أ�سرع و�أرخ�ص من جهاز الكمبيوتر الدفتري «ماك بوك
�أير» .وخف�ضت ال�شركة �سعر الكمبيوتر الجديد بمقدار  100دوالر
ليبد�أ ال�سعر من  998دوالر ًا في الواليات المتحدة مقابل 999
دوالر ًا للجيل الحالي .مقا�س الكمبيوتر ذي ال�سمك النحيف جد ًا
ي�صل �إلى  11بو�صة .ومعالج �إنتل كور  51وبقوة 4ر 1جيجاهيرتز

بينما الجيل الحالي مزود بمعالج قوته 3ر 1جيجاهيرتز.
فيليب �شيللر كبير نواب رئي�س �آبل للت�سويق الدولي �أكد �أن �أجهزة
ماك لم تكن �أبد ًا الأكثر �شعبية واليوم هناك تح�سين للأداء
وخف�ض لأ�سعار ماك بوك �أير حتى يمكن للكثيرين تجربة �أف�ضل
كمبيوتر دفتري اليوم» .و�أبل تتعهد بزيادة عمر البطاريات في
الأجهزة الجديدة التي تنوي طرحها م�ستقب ًال.

جديدا لتطبيق
ياهو تصدر تحدي ًثا
ً

�أطلقت �شركة ي��اه��و تحدي ًثا ج��دي � ًدا لتطبيقها
المخ�ص�ص لإدارة خدمة البريد الإلكتروني من ياهو على �أجهزة
�آبل بنظام ت�شغيل  ،iOSوالتحديث يحمل الإ�صدار رقم ،3.0
ويحتوي على العديد من المزايا والتحديثات الجديدة تمكن
من ترتيب البريد الوارد الخا�ص .ويتيح تحديث Yahoo Mail
الجديد �إمكانية التحكم بالبريد الوارد ب�سهولة عن طريق ال�سحب
على البريد المطلوب واختيار المهمة التي ترغب بعملها مثل
ح��ذف التطبيق �أو نقله �إل��ى الأر�شيف وغير ذل��ك ،مع خيارات
�سريعة للرد على الر�سائل الواردة وي�ضم ق�سم الأخبار الموجود
في الأ�سفل مجموعة من الأخبار حول العالم مقدمة من فريق عمل
ياهو ،بينما يقدم تبويب اليوم معلومات الطق�س و�أ�سعار العمالت
ونتائج المباريات والأ�سهم .وتُ�شبه هذه المعلومات في �أ�سلوبها
خدمة  Google Nowالتي تجلب بطاقات للم�ستخدم تقدم
معلومات عامة عن ع ّدة �أ�شياء ته َّم الم�ستخدم ،وهذا ما تقوم به
ياهو حال ًيا داخل تطبيقها .ويمكن الح�صول على التحديث الجديد
عن طريق متجر �آبل للتطبيقات ،والذي يبلغ حجمه  33ميجابايت.

Yahoo Mail

Yahoo Mail

العدد ( - )40رجب 1435هـ

55

كل جديد

برنامج لتفادي حوادث السيارات
وتحسين مزاج السائق
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علماء �سوي�سرا ي�سعون �إلى تطوير برنامج لتح�سين مزاج ال�سائقين وتفادي
الحوادث من خالل تحليل تعابير وجه ال�سائق و�إجراء تعديالت داخل ال�سيارة
لتهدئة �أع�صابه خالل القيادة .فكرة البرنامج تعتمد على قدرته على قراءة
تعابير وجه ال�سائق من خالل كاميرا تو�ضع بالقرب من عجلة القيادة .وتنقل
الكاميرا تعابير ال�سائق وتحللها ثم تر�سل �إ�شارات داخل ال�سيارة لتح�سن
مزاجه .وعندما تنقل الكاميرا تعابير وجه ال�سائق �سواء كان يح�س بالتعب �أو
الإجهاد �أو الحزن تقوم ال�سيارة على الفور ببث مو�سيقى �سريعة الوتيرة �أو �أن
تغير الإ�ضاءة داخلها لتن�شط ال�سائق .هذا في حالة رغبته في النعا�س من �أجل
الحفاظ على حياته� .أ َّما في حال كان ال�سائق ي�شعر بالتوتر فيمكن لل�سيارة
�أن ت�شغل مو�سيقى هادئة وتخفف الأ�ضواء لتعدل مزاجه .لكن البرنامج رغم
ذكائه ال ي�ستطيع �أن يفرق بين عالمات التوتر والغ�ضب والحزن والذعر
لت�شابه هذه الم�شاعر على وجوه قائد ال�سيارة .
والبرنامج نجح في قراءة  90بالمائة من تعابير وجه العلماء في المختبر
مقابل  80في المائة من المتطوعين داخل ال�سيارة ،الأمر الذي ي�ستدعي
تطوير كاميرات تنقل �صورة ثالثية الأبعاد لوجه ال�سائق لتزيد من قدرة
البرنامج على تحديد م�شاعره بدقة.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

تطبيقات لضعاف البصر
طرحت �شركة (في�.إم�.إل) ومقرها مدينة كن�سا�س بوالية
ميزوري الأميركية تطبيق فريد من نوعه لم�ساعدة �ضعاف
الب�صر ،و�أطلقت عليه م�س َّمى (غايد دوت�س) ،وهو تطبيق مجاني
ويعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد وي�ستخدم نظام التعليق ال�صوتي
لتنبيه م�ستخدم التطبيق بالأهداف القريبة كالمطاعم والمتاجر
وحتى الأ�صدقاء خا�صة من �ضعاف الب�صر.
«ديبورا فانديفين» م�س�ؤولة االبتكار في �شركة (في�.إم�.إل) ومبتكرة
التطبيق الجديد قالت �إنَّ التطبيق يتيح للأ�شخا�ص معرفة ما
حولهم ب�شكل �أف�ضل من الع�صا التقليدية ،ويو�سع نطاق �أفق
الإدراك لدائرة يزيد ن�صف قطرها على �ستة �أقدام .وهناك �سهولة
لال�ستفادة من التطبيق عن طريق �ضغط الم�ستخدم على زر معين
في التطبيق ل�سماع �شرح �صوتي للأماكن المحيطة به .كما يمكنه
تحديد اال�ستراحات والأماكن وتبادلها مع م�ستخدمين �آخرين
للتطبيق .و�إذا �أراد م�ستخدم التطبيق مقابلة الأ�صدقاء فيمكنه
معرفة ما �إذا كان �أحد �أ�صدقائه على موقع في�سبوك متواجد
بالقرب منه .ويلتقط التطبيق بيانات مواقع الأ�شخا�ص والأماكن
من تطبيق خرائط غوغل وخا�صية تحديد المواقع عبر في�سبوك.

وهناك �أي�ض ًا (بليند�سكوير) وهو تطبيق جديد يعمل بنظام
الت�شغيل (�آي�.أو�.إ�س) وهو م�ص�صم لم�ساعدة �ضعاف الب�صر في
�إيجاد الأماكن القريبة .ويمكنهم على �سبيل المثال طلب معرفة
�أ�شهر مقهى يقع في نطاق  200متر �أو التعرف على مكان مكتب
البريد وغيرها من الأماكن ال�ضرورية التي يحتاجون الذهاب
�إليها لإنجاز بع�ض احتياجاتهم .وي�صل ثمن التطبيق �إلى 23.99
دوالر وهو متاح ب�أكثر من  15لغة .ويتعرف على بيانات المواقع
من تطبيق «فور�سكوير» كما يمكنه تحديد تقاطعات الطرق �أثناء
ال�سفر .وهناك تطبيق �آخر هو (تاب-تاب�-سي) الذي يعمل
بنظامي الت�شغيل �أندرويد و�آي�.أو�.إ�س.
التطبيق جاء ليوفر خدمة �ضرورية ل�ضعاف الب�صر الذين
يواجهون �صعوبات �أثناء خروجهم �إلى ال�شارع وت�ؤكد منظمة
ال�صحة العالمية �أنَّ  285مليون �شخ�ص يعانون من �ضعف الب�صر
على م�ستوى العالم و�إن قرابة  39مليون منهم ال يب�صرون وذلك
العدد كان �أدعى البتكار العديد من البرامج التي تجعلهم يمار�سون
حياتهم ب�شكل طبيعي ولت�ساعدهم على �إنجاز ما يرفبون فيه دون
االعتماد على الآخرين.
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57

كل جديد

سيارة «غوغل» ذاتية القيادة
بد�أت �شركة غوغل اختبار �سياراتها ذاتية القيادة في �شوارع المدن،
في خطوة جديدة  .فبعد عدة �سنوات من اختبار ال�سيارات ذاتية
القيادة على الطرق ال�سريعة ،حيث ي�سهل ب�صورة �أكبر توقع �أحوال
القيادة ،حولت غوغل تركيزها �إلى القيادة في �شوارع المدن.
واختبرت غوغل القيادة لآالف الأميال على طرق «ماونتنفيو» في
كاليفورنيا وحي �صغير يقع مقر ال�شركة داخله وعلى بعد  35مي ًال
تقريب ًا جنوبي �سان فران�سي�سكو.
تعتم ُد �سيارات غوغل ذاتية القيادة على كاميرات الفيديو و�أجهزة
ا�ست�شعار الرادارات و�أ�شعة الليرز وقاعدة بيانات تجمعها من
�سيارات تقليدية للم�ساعدة في المالحة.
مدير م�شروع جوجل لل�سيارات ذاتية القيادة «كري�س �أورم�سون»
�أو�ضح �أن القيادة لم�سافة ميل واحد في المدينة �أكثر تعقيد ًا بكثير
من قيادة ميل على طريق �سريع ،في ظل وجود مئات الأج�سام
المختلفة التي تتحرك وفق قواعد مختلفة على الطريق في م�ساحة
�صغيرة  .وغوغل قامت بتح�سين برنامجها لي�صبح قادر ًا على ر�صد
مئات الأج�سام الم�ستقلة في وقت واحد ،من بينها م�شاة وحافالت
وعالمات توقف معلقة عند تقاطعات الطرق �أو �سائق دراجة هوائية
يقوم ب�إ�شارات توحي ب�أنه قد ينعطف» .وغوغل لي�ست وحدها التي
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تختبر مثل هذه التقنيات فهناك �شركة ني�سان موتور و�أودي التابعة
لفولك�س فاجن وتويوتا موتور.
خالل العام الما�ضي تمكن المهند�سين في غوغل من تطوير البرامج
المتحكمة بقيادة ال�سيارة لتتعرف على الم�شاة بال�شارع والحافالت
و�إ�شارات المرور �إلى جانب الإ�شارات التي يعطيها راكبو الدراجات
الهوائية والإ�شارات الأخرى على الطرق المزدحمة داخل المدينة.
وبمقارنة قدرة نظام المالحة الأوتوماتيكي الجديد ،ف�إننا يمكننا
القول ب�أنَّ �سيارة غوغل قادرة على التعامل مع هذه المعطيات على
الطريق ب�صورة �أف�ضل منا .فال�سيارة يمكنها التعامل مع كل هذه
الإ�شارات والمعطيات على الطريق ب�صورة ال يمكن للب�شر التعامل
معها فيزيائي ًا.
غوغل �أعلنت �أنها �سجلت م�سافة � 700ألف ميل (نحو  1.1مليون
كيلومتر) بقيادة �سيارتها ذاتية القيادة على الطرق الخارجية ولم
ت�سجل فيها حادثة واحدة ب�سبب خل ًال ب�أنظمة ال�سيارة والحوادث
التي �أبلغ عنها كانت �إ َّما ب�سبب الطرف الآخر �أو ب�سبب خلل قام به
�سائق ال�سيارة.
كل من �شركتا ني�سان ومر�سيد�س بنز يخططان للبدء في بيع
ال�سيارات ذاتية القيادة مع حلول عام 2020م.
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تطبيق الكتروني لتوفير العمالة
ك�شف الموقع الإلكتروني الأمريكي «تيك هايف» عن تطبيق جديد
�أطلق عليه «هوم جوي»  .التطبيق يوفر خدمة جديدة للأ�شخا�ص
الذين ال يرغبون في تنظيف منازلهم ب�أنف�سهم ،وت�ساعد الخدمة
الم�ستخدم في العثور على العمالة الالزمة لتنظيف المنزل من
خالل �شبكة �إلكترونية تعمل على الإنترنت.
ً
ويحتوي الموقع على نموذج يقوم الم�ستخدم با�ستيفائه �أوال على
�شبكة الإنترنت ويت�ضمن بيانات حول عنوان المنزل وعدد الغرف
ودورات المياه وما �إذا كانت عملية التنظيف �ست�شمل وظائف �إ�ضافية
مثل كي المالب�س �أو غ�سيل الجدران .ويتعين على الم�ستخدم �أي�ض ًا
تحديد ما �إذا �سيقوم بتوفير �أدوات و�سوائل التنظيف بنف�سه �أم �أنَّ

العامل الذي �سيتولى مهمة التنظيف �سوف ي�شتري هذه الأدوات
بنف�سه نظير ر�سوم �إ�ضافية تبلغ خم�سة دوالرات .وبمجرد تحديد
طبيعة مهمة التنظيف المطلوبة ،يعر�ض موقع «هوم جوي» المواعيد
المتاحة ح�سب عنوان الم�ستخدم ،ثم يح�صل الم�ستخدم على قيمة
تقديرية لأجر عملية التنظيف .والب َّد �أن يدفع الم�ستخدم جزء ًا من
المبلغ المطلوب مقدم ًا عبر بطاقته االئتمانية .وت�صل قيمة عملية
التنظيف لمدة ثالث �ساعات ون�صف في مدينة �أوكالند الأمريكية
على �سبيل المثال �إلى حوالي �سبعين دوالر ًا .ويوفر موقع «هوم جوي»
خدماته في ثالثين مدينة في مختلف �أنحاء الواليات المتحدة
وكندا.

«سوني» تطور أشرطة التخزين المغناطيسية
طورت �شركة «�سوني» ماد ًة لال�ستخدام في �أ�شرطة التخزين
المغناطي�سية قادرة على تخزين  148جيجابت في البو�صة الواحدة،
وهو �أكثر بـ  74مرة مقارنة بكثافة الأ�شرطة القيا�سية .والتقنية
الجديدة تمثل �أعلى كثافة تخزين و�ست�سمح ب�إن�شاء �أ�شرطة تخزين
ب�سعة ت�صل �إلى  185تيرابايت .وتمثل الجيل الأحدث من هذه التقنية
كثافة تخزينية تُقدر بـ  2جيجابت في البو�صة �أو  2.5تيرابايت.
ا�ستخدمت �شركة «�سوني» نو ًعا من تقنية �أف�لام التخزين الرقيقة

المفرغةُ ،ت��دع��ى  Sputter Depositionل�صناعة م ��واد �أق��را���ص
التخزين الجديدة ،وتت َّم عملية التخزين بالتقنية الجديدة من خالل
�إط �ل�اق �أي ��ون ��ات الأرغ � ��ون (عن�صر كيميائي) ع�ل��ى رك �ي��زة م��ن فيلم
البوليمر (م��ادة) ما ي��ؤدي �إلى �إنتاج طبقات من جزئيات الكري�ستال
المغناطي�سي .ونجحت «�سوني» عن طريق تطويع المادة وتطوير طبقة
مغناطي�سية لينة على الفيلم ،من �صنع طبقة من الجزئيات المغناطي�سية
التي يبلغ متو�سط حجمها  7.7نانومتر.
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exchange agreement containing a provision corresponding to
Article 26(5) of the OECD Model Tax Convention. However, this
is currently only the case for 10 out of 30 of Saudi Arabia’s
agreements.
8- Saudi Arabia has the possibility to apply search and seizure
powers in order to obtain information from persons subject to
income tax. In addition, zakatpayers may be refused a zakat
certificate. Both compulsory powers are, however, not very well
adapted to obtaining information for EOI purposes, and Saudi
Arabia should therefore review its powers for compelling the
provision of information for EOI purposes to ensure access to
this information.
9- Saudi Arabia has a network of Double Taxation Conventions
covering 30 jurisdictions. These agreements all contain

provisions that would in principle allow the contracting parties
to exchange all relevant information. However, Saudi Arabia’s
domestic law does not allow it to access bank information, or
to obtain information in the absence of a domestic tax interest
unless the information exchange agreement contains provisions
corresponding to Articles 26(4) and 26(5) of the OECD Model
Tax Convention (which is generally the case for the recent
agreements). Consequently, Saudi Arabia is currently not in a
position to exchange information according to the international
standard under 20 out of its 30 DTCs.
10- Saudi Arabia’s response to the recommendations in this
report, as well as the application of the legal framework in
practice, will be considered in detail in the Phase 2 peer review
of Saudi Arabia.
40th Issue- Ragab 1435H
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Widows
The standards provide for international exchange on request
of foreseeably relevant information for the administration or
enforcement of the domestic tax laws of a requesting party.
All members of the Global Forum, as well as jurisdictions identified
by the Global Forum as relevant to its work, are being reviewed.
This process is undertaken in two phases. Phase 1 reviews assess
the quality of a jurisdiction’s legal and regulatory framework for
the exchange of information, while Phase 2 reviews look at the
practical implementation of that framework. The ultimate goal
is to help jurisdictions to effectively implement the international
standards of transparency and exchange of information for tax
purposes.
All review reports are published once adopted by the Global
Forum.
The 10 standards against which the jurisdictions are assessed
fall within three categories: availability of information, access to
information and exchange of information. The standards are as
follows:
Availability of Information
Ownership and identity information for all relevant entities and
arrangements is available to the competent authorities.
Reliable accounting records are kept for all relevant entities
and arrangements.
Banking information is available for all account holders.
Access to Information
Competent authorities have the power to obtain and provide
information that is the subject of a request under an exchange
of information arrangement from any person within their
territorial jurisdiction who is in possession or control of such
information (irrespective of any legal obligation on such
person to maintain the secrecy of the information).
The rights and safeguards (e.g. notification, appeal rights)
that apply to persons in the requested jurisdiction is
compatible with effective exchange of information.
Exchange of Information
Exchange of information mechanisms (treaties/agreements)
allow for effective exchange of information.
The jurisdictions’ network of information exchange
mechanisms covers all relevant partners.
The jurisdictions’ mechanisms for exchange of information
have adequate provisions to ensure the confidentiality of
information received.
The exchange of information mechanisms respect the rights
and safeguards of taxpayers and third parties.
The jurisdiction provides information under its network of
agreements in a timely manner.
The Kingdom’s report has the following main points:
1- This report summarises the legal and regulatory framework for
transparency and exchange of information in Saudi Arabia. The
international standard which is set out in the Global Forum’s
Terms of Reference to Monitor and Review Progress Towards
Transparency and Exchange of Information, is concerned with
the availability of relevant information within a jurisdiction,
the competent authority’s ability to gain timely access to that
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information, and in turn, whether that information can be
effectively exchanged with its exchange of information (EOI)
partners.
2- Saudi Arabia’s economy, which is for an important part based
on the oil sector, opened up to foreign investment early in the
21st century, resulting in a significant increase in foreign direct
investment in recent years. The Saudi Arabian tax system is
built around an income tax and zakat, which are complementary.
Income tax is levied from non-Saudi citizens while zakat is levied
from Saudi citizens.
3- Availability of ownership and identity information in respect
of companies is generally ensured by the requirement to keep
an up to date shareholder register. Joint stock companies
and partnerships limited by shares have a possibility to issue
bearer shares under the Companies Law, although registration
of these entities would not be accepted in these circumstances.
In addition, this possibility is negated by the obligation under
tax and zakat law to identify all owners and submit this
information to the tax authorities with the annual tax return or
zakat declaration
4- Both partnerships and endowments (waqfs) must
be registered with the authorities in Saudi Arabia. In
respect of partnerships, ownership information must be
provided upon registration and must be updated regularly.
Identity information on waqfs is kept directly by the Waqf
Administration, which is part of the Ministry of Islamic
Affairs. As regards resident trustees of foreign trusts, further
guidance is needed on what ownership information should be
maintained by the trustee.
5- An obligation to keep reliable accounting records including
underlying documentation for a period of at least five years is
generally in place in respect of companies and partnerships.
However, no express requirements exist for partnerships
with a capital of SAR 100 000 (EUR 20 189) or less to keep
underlying documentation or to keep documentation for at
least five years. With respect to waqfs, the accounting records,
including underlying documentation, are generally kept directly
by the Waqf Administration.
6- The obligations under the AML/CFT legislation ensures that
all records pertaining to the accounts as well as to related
financial and transactional information are required to be kept
by Saudi Arabian banks.
7- The Department of Zakat and Income Tax has broad powers
to obtain information for exchange purposes, irrespective
of whether Saudi Arabia needs the information for their
own purposes, where the agreement contains a provision
corresponding to Article 26(4) of the OECD Model Tax
Convention. This is because the hierarchy of laws in Saudi Arabia,
based on the Islamic Shari’ah, places international agreements
providing for exchange of tax information above domestic
legislation once the international agreement is implemented
in Saudi Arabian domestic law by Royal Decree. For the same
reason, Saudi Arabian authorities can obtain information
from banks when requested to do so under an information
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The Kingdom of Saudi Arabia
Has Passed Global
Transparency Review
The Kingdom has passed the global transparency review, referred to as peer review. This
review is carried out by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information
for Tax Purposes (the Global Forum). The review took place in Malta in the period 17-21
March, 2014. The Kingdom’s delegation to the review was chaired by MR. Saleh AlAwaji,
Department of Zakat and Income Tax’s Deputy Director General for Support Operations,
with representatives of many governmental ministries and agencies.
The Global Forum is a multilateral framework within which work in the area of tax
transparency and exchange of information is carried out by over 100 jurisdictions,
which participate in the Global Forum on an equal footing.

The Global Forum is charged with in-depth monitoring and peer review of the
implementation of the international standards of transparency and exchange
of information for tax purposes. These standards are primarily reflected in the
2002 OECD Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters and its
commentary, and in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and
on Capital and its commentary as updated in 2004. The standards have also been
incorporated into the UN Model Tax Convention.
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Editorial

Cooperation to
Sustain Success
The Kingdom of Saudi Arabia has passed the global
transparency review, referred to as peer review. This
review is carried out by the Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes (the
Global Forum). The Global Forum is charged with in-depth
monitoring and peer review of the implementation of the
international standards of transparency and exchange
of information for tax purposes. These standards fall
within three general categories: availability of information
at the jurisdiction’s competent authority, the competent
authority has legal access to the information, and the
competent authority can exchange the information with
other jurisdictions based on legal instruments (treaties/
agreements).
Though the Department of Zakat and Income Tax (DZIT)
is the Kingdom’s competent authority for exchange of
this information, other ministries and agencies have no
less important role in ensuring the Kingdom meet these
international standards. Therefore, Cooperation among
all those agencies involved is a must for the Kingdom to
sustain this success.
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اختتام مؤتمر
يوروموني
٢٠١٤ السعودية
"إطالق مشروع "ساب

أزهى سنوات
الرخاء في ذكرى
البيعة التاسعة
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تعيين سمو األمير مقرن
.. ولي ًا لولي العهد

 تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل- نشرة ربع سنوية
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هـ1435  رجب- العدد األربعون

هـ1435  رجب- )٤٠(  العدد- نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
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