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العدد الحادي واألربعون  - شوال 1435 هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

The Digital 
Economy, Its 
Business Models, 
Its Key Features, 
and Its Taxation

الملك : اإلسالِم يواجه َحرٍب 
َشْعَواَء  وَنْسَعى لرَفَع رَايَتَة 
بَِعْيًدا َعِن الُغلُوِّ والتََّطرُِّف.

المصلحة تفوز بجائزة الشرق 
األوسط 

 تدشين البرنامج التأهيلي 
لمنسوبي المصلحة بجامعة 
فلوريدا

 وضع حجر األساس
لمدينة الملك عبد اهلل
للحجاج بحضور
وزير  المالية

تطبيقات أنظمة “ساب “ 
سترفع ايرادات المصلحة
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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

كلمة الفصل
بين الحق والباطل

جاءت كلمة خادم �لحرمين �ل�شريفين �لملك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �آل 

لتكون  �لدولي  وللمجتمع  و�لإ�شالمية  �لعربية  لالأمتين  �شعود حفظه �هلل 

كلمة ف�شل بين �لحق و�لباطل، بين من �شما بالعلم و�لدين و�ل�شماحة، 

ومن طغى بالجهل و�لظلم و�لعدو�ن، بين من يريد �لخير للنا�س �أجمعين، 

�شفاحون،  مجرمون،  �لإرهابيين  و�لطغيان)�إن  و�لقتل  �ل�شر  يريد  ومن 

�أن  و�لعار  �لمعيب  ومن   ... و�لن�شانية  �لإ�شالمية  �لقيم  كل  تجردو� من 

�ل�شالم  دين �هلل  �إن  بر�ء(  و�لدين منهم   ... �لدين  با�شم  يفعلو� ذلك 

�أكمل و�أجمل و�أعظم مما يفعله هوؤلء، وما هوؤلء �إل و�شيلة لتفريق �لمة 

يحب  ل  و�هلل  �لأر���س  في  وللف�شاد  و�لم�شلمين  �لإ�شالم  �شورة  ولت�شويه 

هو  �لدولي  و�لمجتمع  و�لقادة  �لعلماء  من  �لمعيب  �ل�شمت  �إن  �لف�شاد. 

�لذي �شجع هوؤلء على �لتمادي في  �لباطل و�لزهو بالطغيان، وكذلك فاإن 

�إرهاب بع�س �لدول �لتي تمار�شه �شد �شعب �أعزل لهو �شكل من �أ�شكال 

�لإرهاب �لمنبوذ و�لمكروه. لذلك ل بد من ت�شافر �لجهود من �لعلماء 

و�لقادة و�لمجتمع �لدولي لمحاربة هذ� �لإرهاب ومن �أف�شل ما تحارب 

و�لع�شبية.  و�لتطرف  �لعنف  نبذ  في  �لمتخ�ش�شة  �لمر�كز  �إن�شاء  به 

لقد �أ�شهمت هذه �لكلمة �لمهيبة �لجليلة في ك�شف �لغطاء عّمن يلب�شون 

�لمخدوعون  وهم  و�لطغيان  بالظلم  �لنا�س  ويخادعون  بالباطل  �لحق 

�لر�عية  و�ل��دول  �لم�شبوهة،  �لإرهابية  �لجماعات  دور  �إن  �لمغرورون، 

لالإرهاب  لهو نذيرُ �شوؤم لها باأنها �شتكون �أول �لمحترقين به وقد تمّثل 

ذلك في قوله - حفظه �هلل: 

�شد  �لتاريخية  م�شوؤولياتهم  �أد�ء  عن  �لمتخاذلين  لكل  نقول  )و�ليوم 

�لإرهاب من �أجل م�شالح وقتية �أو مخططات م�شبوهة �إنهم �شيكونون �أول 

�شحاياه بالغد، وكاأنهم بذلك لم ي�شتفيدو� من تجربة �لما�شي �لقريب، 

�لتي لم ي�شلم منها �أحد(.

هذه �لكلمة من لدن خادم �لحرمين �ل�شريفين هي كلمة �شادقة م�شوؤولة 

ُختمت بعبارة جميلة هي قوله : )�للهم �إني قد بلغت ، �للهم فا�شهد( وهي 

�إنذ�ر للعالمين وتنبيه للغافلين و�شيعلم �لذين ظلمو� �أي منقلب ينقلبون.       
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المحتويات

ارتفاع حجم السوق العقاري في المملكة 
٢٨

مدير فرع نجران:
إيقاف التسهيالت لكافة معامالت 

الجهات الحكومية للمكلفين

ضوابط وآليات حسم االستثمار في 
السندات األجنبية من وعاء الزكاة

مفهوم التهرب الضريبي وصوره 
وعقوباته

٢٤٣٢٤٤



3 العدد )41( - شوال 1435هـ

  نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

العدد )41( - شوال 1435هـ

المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

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

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

هيئة التحرير

أحمد بن عبدالعزيز أباالخيل
بندر بن أحمد الموسى

حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

با�شم مدير �لتحرير

�س.ب  : 6898  

�لريا�س: 11187

ه������اتف: 4349999 1 966+

فاك�������س: 4349800 1 966+ 

رقم �لإيد�ع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 

www.dzit.gov.sa   

إعداد وتنفيذ

�س.ب  : 250772  

�لريا�س: 11391

ه�������اتف: 4161412 1 966+

فاك�������س: 4161310 1 966+ 

www.gulfeone.com       

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

٢  مليار  ريال   إيرادات   المصلحة   في   رمضان
و   ٢٥مليار   ريال  عن العام 1٤٣٤ - 1٤٣٥   

تدشين البرنامج التأهيلي لمنسوبي المصلحة بفلوريدا

المصلحة تفوز بجائزة الشرق األوسط الـ 19 من معهد 
جائزة الشرق األوسط للتميز

تطبيقات أنظمة “ساب “ ستساهم في تحسين أداء 
المصلحة ورفع ايرداتها  والربط بين ملفات المكلفين

1٢ مليار ريال في إيداعات الضمان االجتماعي من »الزكاة«

٦

٨

9

1٠

1٣

األخبار

٤٠ االقتصاد الرقمي .. نماذجه وسماته الرئيسة والضريبة )1( 

٥٢

9

الهاتف األقل سمكًا بالعالم 
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كلمة الملك
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�شعود  �آل  �لعزيز  �لملك عبد �هلل بن عبد  �ل�شريفين  �لحرمين  خادم 

�لفطر  عيد  بمنا�شبة  مكان  كل  في  و�لم�شلمين  للمو�طنين  كلمة  وجه 

وزير  معالي  �لإع��الم  و�شائل  عبر  �لكلمة  باإلقاء  وت�شرف  �لمبارك 

�لعزيز بن محيي �لدين خوجة. وجاء  �لثقافة و�لإعالم �لدكتور عبد 

في كلمته - �أيده �هلل - 

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لَكِلُم  »�إليِه ي�شعُد  �لعظيِم  كتابِه  �لقائِل في  �لعالمين  �لحمُد هلِل ربِّ 

ِة  �لَبِريَّ خيِر  على  الُم  و�ل�شَّ الُة  و�ل�شَّ يرَفُعه«  الُح  �ل�شَّ و�لعمُل  يُب  �لطَّ

ٍد وعلى �آلِه و�شحِبِه �أجمعين.. �لمبُعوِث رحمًة للعالميَن �شيِدنا محمَّ

�أبنائي �لمو�طنين

�أيها �لإخوُة �لم�شلموَن في كلِّ مكان

 و�أنتم بخيٍر .. �أما بعد:
ٍ
الُم عليُكم ورحمُة �هلِل وبركاُتُه وُكلُّ عام �ل�شَّ

نفو�ِس  �إلى  وتعالى  �شبحانه  �لمولى  ير�شُلها  وفرحًة  بهجًة  للعيِد  فاإنَّ 

هر  �ل�شَّ هذ�  في  عليِهم   
ُ
�هلل ُه  فر�شَ ما  �أنهو�  �أن  بعَد  �لم�شلميَن  عباِده 

ِه ونهى  �لكريم، لأّنُه عزَّ وجلَّ جَعَل هذ� �لعيَد جائزًة ِلمْن خاَف مقاَم ربِّ

 عليِه و�شلََّم �أّنه قاَل 
ُ
ف�َس عِن �لهوى، فقْد �شحَّ عن �لر�شوِل �شلى �هلل �لنَّ

 ، ْي َرِبّ
َ
�أ ياُم و�لقر�آُن ي�شفعاِن للعبد يوم �لقيامة، يقول �ل�شياُم  »�ل�شَّ

ْعني ِفيِه، وَيُقوُل �لُقر�آُن َمَنعُتُه  َهاِر َف�َشِفّ َهو�ِت بالنَّ َعاَم و�ل�شَّ �إِنّي َمَنعُتُه �لطَّ

فيَعاِن  �َعاْن«. فهنيئا لكْم هذ�ِن �ل�شَّ ْعني ِفيِه، َقاَل َفُي�َشفَّ ليِل َف�َشِفّ �وَم بالَّ �لَنّ

يوَم �لقياَمِة َنظيَر ما َبَذلُتُموُه ِمْن �ل�شيام و�لقيام وقر�ءِة �لقر�آِن خالَل 

 
ُ
َل �هلل  على �لأمِة َجمعاَء بالُيمِن و�لبَركاِت، وَتَقبَّ

ُ
هِر، �أعاَدُه �هلل هذ� �ل�شَّ

من جميِع �لم�شلمين و�لم�ُ�شلماِت �شياَمهم وقيامهم �إنَّه �شميٌع مجيب.

�إخو�ني و�أبنائي في عاَلِمنا �لإ�شالميِّ

�لحَرميِن  �أر�ِس  من  �لَوحيِّ  َمهِبِط  ِمْن  �لِفطِر  بعيِد  جميَعُكم  ئكم  �أهنِّ

تنَعَم  �أن  �ل�ُمَباَرَكِة  َبِة  يِّ �لطَّ �لبالِد  لهذِه   
ُ
�هلل �أر�َد  حيُث  ريفيِن،  �ل�شَّ

 
ُ
�هلل �إل  �إلَه  ل   / هي  �شو�ْء،  َكلَمٍة  على  وِوحَدِتها  و�أمِنها  با�شِتقَر�ِرها 

َد �أركاَنها �لملُك عبُد �لعزيِز �آل �ُشعوٍد يرحمُه  محمٌد ر�شوُل �هلِل / َوحَّ

هذ�  ر�شاَلَة  م�شتلِهًما   ،
ِ
و�لحتر�م ْلَفِة 

ُ
و�لأ  

ِ
الم و�ل�شَّ ِة  �لم�ََحبَّ على   

ُ
�هلل

ِف و�لَحثِّ على  �عيِة �إلى نبِذ �لُغُلوِّ و�لتََّطرُّ �لديِن �لإ�شالِميِّ �لعظيِم �لدَّ

 َعزَّ َوَجلَّ »وَكَذِلَك َجَعلَناُكْم �أمًة َو�َشًطا 
ُ
ِط في كلِّ �لأُموِر َقاَل �هلل �لتَّو�شُّ

�ُشوُل َعليُكم �َشهْيد�«. ا�ِس وَيُكوَن �لرَّ ِلَتُكوُنو� �ُشَهَد�َء َعلى �لنَّ

�إخو�ني و�أخو�تي:

ْف�َس من  ٌة َلْول َما َيعَتري �لنَّ ى �أن تكوَن َفرَحُة هذ� �لِعيِد َتامَّ كْم كنا نَتمنَّ

�أقطارها  من  �لكثير  في  �لإ�شالمية  ُتنا  مَّ
ُ
�أ َتِعي�ُشُه  �لذي  �لموؤلِم  �لو�قِع 

 
ُ
نَزَل �هلل

َ
َباٍت َما �أ ر�عاِت في �َشِبيِل �ِشَعار�ٍت وِنَد�ء�ٍت وَتَحزُّ َنِتْيَجَة �ل�شِّ

 
ِ
الم  و�ل�شَّ

ِ
بها من �ُشلطاٍن، وما كاَن لها �أن تكوَن لول �أنَّ �أعد�َء �لإ�شالم

َبُحو�  �شْ
َ
ِبيَل، و�أ لُّوُهُم �ل�شَّ �شَ

َ
ِئيَلٍة َفاأ اِغَيَة لُهْم ِمْن ِفَئٍة �شَ ُذَن �ل�شَّ

ُ
َلُقو� �لأ

بِرَياَء بَتْحِريِف 
َ
ُعوَن ِبِهُم �لآِمنين، وَيقُتلوَن �لأ َعًة في �أيِدِيِهْم ُيَروِّ �أد�ًة َطيِّ

هَد�ِفهم 
َ
�أ ِل�ِخدَمِة  ِويالِتها 

ْ
وَتاأ دللتها  وتغيير  �لقويم  �ل�شرع  ن�شو�س 

 َتَعالى َقاَل في ُمْحَكِم 
َ
ِة، وَن�ُشو� �أو تنا�شو� �أنَّ �هلل يَّ ْخ�شِ اِلِحُهُم �ل�شَّ وَم�شَ

نِزَل 
ُ
نِزَل �إليَك وما �أ

ُ
لْم تَر �إلى �لذيَن يزُعُموَن �أنَّهْم �آَمنو� بما �أ

َ
ْنِزْيِل »�أ �لتَّ

ِمرو� �أْن يكفرو� به 
ُ
اغوِت وقْد �أ من قبِلَك يِريُدوَن �أن يتحاَكمو� �إلى �لطَّ

الًل َبعيد�«. لَّهْم �شَ يطاُن �أن ُي�شِ ويريُد �ل�شَّ

�إخو�ني و�أبنائي:

ِه��م  َت��و�دِّ في  �ل�ُموؤِمنيَن  »َم��َث��ُل  و�َشلََّم  عليِه  �هلل  �شلى  �شوُل  �لرَّ َق��اَل 

َلُه  َتَد�َعى  ُع�شٌو  ِمنُه  ��شَتَكى  �إذ�  �لَج�َشِد  َكَمَثِل  وَتعاُطِفِهْم  وَتر�ُحِمِهْم 

ى«، وَهذ� ُهَو �لمجَتمُع �لإ�شالميُّ �لحقيقيُّ  هر و�لُحمَّ �َشاِئُر �لَج�َشِد بال�شَّ

�أيِّ  بَناِئِه في 
َ
�أ َحِد 

َ
ِباأ َرَر  ُيلِحَق �ل�شَّ ْمٍر َقد 

َ
�أ َي�ْشُكَت َعلى  �أل  �لذي َينبغي 

ِمْن  �لَقِليَلِة  �لِقلَِّة  يِدي 
َ
�أ َعلى  ْخِذ 

َ
�لأ فو�جبنا جميعًا  �لَعاَلِم،  ِمَن  َمكاٍن 

ريَن  �لمَتَدثِّ هَو�ِء 
َ
و�لأ �ل�َمَطاِمِع  �شَحاِب 

َ
�أ َة  ِحيَّ �شَ َذَهُبو�  �لذين  �لأغَر�ر 

 � نا بحوِل �هلِل وَعونِه �َشَنِقُف �َشدًّ يُن ِمنُهْم َبَر�ء. و�إنَّ يِن و�لدِّ ِبَعَباَءِة �لدِّ

َمْن  كلَّ  ونمنُع  ماِء،  �لدِّ و��شتباحِة  و�لإرَه��اِب  ْغَياِن  �لطُّ َوجِه  في  َمنيًعا 

َنًكا، َفَهوؤُلِء �أيُّها �لإخَوُة �أ�َشدُّ  ْمِن َخوًفا و�لّرخاَء �شَ
َ
َي�ْشَعى �إلى �إِبَد�ِل �لأ

في  ِة  مَّ
ُ
ِبالأ َيترَب�شوَن  �لذيَن  ع��َد�ِء 

َ
�لأ ِمَن  عَمُق 

َ
و�أ َث��ًر� 

َ
�أ عَظُم 

َ
و�أ َخَطًر� 

ِة  ْمِن �لَوَطنيِّ للَمْمَلَكِة �لَعربيَّ
َ
نا َعَلى ِحَماَيِة �لأ ُد ِحر�شِ َنا ُنوؤكِّ نَّ

َ
�لَعَلِن َكَما �أ

عَماٍل 
َ
ُة �أو َغيُرها ِمْن �أ ماُت �لإرهابيَّ  �إليِه �ل�ُمنظَّ

ُ
ا َقْد َتلَجاأ ِة ِممَّ ُعوِديَّ �ل�شُّ

ل�ِِحَماَيِة  �لالزمِة  �لإْجَر�ء�ِت  َة  َكافَّ ِ�ّتخذنا  َوَقد  �لَوَطِن،  مِن 
َ
ِباأ ُتِخلُّ  َقْد 

ُعوِديِّ �لأبّي ، و�شيوفنا  يِه و��شِتْقَر�ِر �َشْعِبنا �ل�شُّ ر��شِ
َ
ُمْكَت�َشَباِت �لَوَطِن و�أ

من �لزو�ر و�لمقيمين.

ُة  ُة �لإ�شالِميَّ يُن �لإ�شالِميُّ و�لأمَّ �إننا �أيُّها �لإخوُة في ِظلِّ َما ُيو�ِجُهُه �لدِّ

ِع َحٍد لالإرهاِب،  ِمْن َحرٍب �َشْعَو�َء ِمْن َهِذِه �لِفَئِة �لَباِغَيِة َهدْفَنا �إلى َو�شْ

 
ِ
�لإ�ْشالم َر�َيَة  َيرَفَع  ْن 

َ
�أ �َشاأِنِه  ِمْن  َما  ُكلِّ  �إلى  َد�ئًما  َن�ْشَعى  َكَما  و�َشَعْينا 

تُكوَن  ْن 
َ
�أ َوَجلَّ  َعزَّ   

َ
�هلل ُل 

َ
وَن�ْشاأ ِة،  َمويَّ و�لدَّ ِف  و�لتََّطرُّ �لُغُلوِّ  َعِن  َبِعْيًد� 

َباِطِلِهم،  وَدْمِغ  �ل�ُمْفَتِئِتيَن،  ْولِئَك 
ُ
�أ َدْحِر  في  رًة  وُموؤَثِّ اَلًة  َفعَّ م�شاهمتنا 

بُد  ا �لزَّ  �لَحقَّ و�لَباِطَل َفاأمَّ
ُ
 في ُمْحَكِم ِكَتاِبْه »كَذِلَك َي�شِرُب �هلل

ُ
َقاَل �هلل

ر�ِس«.
َ
ا�َس َفَيْمُكُث في �لأ ا َما َينَفُع �لنَّ مَّ

َ
َفَيذَهُب ُجَفاًء و�أ

الُم عليُكم وَرحَمُة �هلِل وَبركاُته ..،،.. و�ل�شَّ

خادم الحرمين الشريفين:
ا َقْد َتلَجأُ إليِه  حريصون َعَلى ِحَماَيِة اأَلْمِن الَوَطنيِّ ِممَّ

ماُت اإلرهابيَُّة ِمْن أَعَماٍل َقْد تُِخلُّ ِبَأمِن الَوَطِن الـُمنظَّ
َة اإلْجَراءاِت لـِِحَماَيِة ُمْكَتَسَباِت الَوَطِن وأَراِضيِه . وِاتّخذنا َكافَّ

العيَد جائزًة ِلمْن خاَف مقاَم ربِِّه ونهى 
فَس عِن الهوى. النَّ

ُتنا اإلسالمية تعيش واقعا مؤلما  ُأمَّ
في الكثير من أقطارها َنِتْيَجَة 
راعاِت في َسِبيِل ِشَعاراٍت وِنَداءاٍت  الصِّ
َباٍت َما أَنَزَل اهلُل بها من ُسلطاٍن. وَتَحزُّ
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أخبار

�أكد �لأ�شتاذ �شالح �لعو�جي نائب �لمدير �لعام للعمليات �لم�شاندة 

�شهر  خالل  �لم�شلحة  �إير�د�ت  �أن  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  في 

رم�شان �لمبارك بلغت ملياري ريال. في حين بلغت  �إير�د�ت �لزكاة 

ريال  مليار   )11.8( قيمة   1436ه�    -  1435 �لحالي  �لعام  عن 

�إير�د�ت �لزكاة عن  1435ه�، بينما قدرت    - 9  - 29 وحَتّى تاريخ 

�لمتوقع  25 مليار ريال.  ومن   1435ه� بقيمة    - 1434 كامل عام 

�أن تتجاوز ح�شيلة �لعام �لمالي �لحالي ما َتَمّ تح�شيله من �إير�د�ت 

�لزكاة للعام �لما�شي باإذن �هلل،  منوهًا �إلى و�شول عدد �لمكلفين 

�لم�شجلين بالم�شلحة �إلى  �أكثر من )400( �ألف مكلف بين �شركات 

بو�بتها  �لزكوية عن طريق  لالإقر�ر�ت  �لم�شلحة  و��شتقبال  و�أفر�د 

�لإلكترونية وكذلك �ل�شد�د من خالل نظام »�شد�د«.

تعثر �شد�د  ت�شتخدم م�شطلح  �لم�شلحة ل  �أن  �إلى  �لعو�جي  و�أ�شار 

في  تاأخر  بمثابة  يوجد  فما  �لزكاة،  دفع  في  �لتجارية  �لمن�شاآت 

الربط اإللكتروني أغلق  العديد من ثغرات تحصيل االستحقاقات الزكوية

2  مليار  ريال   إيرادات   المصلحة   في   رمضان
و   25مليار   ريال  عن العام ١٤٣٤ - 143٥   

�ل�شد�د ولي�س تعثر�، وهذ� �لأمر قد يرتبط بالم�شاريع �لمتعثرة �أو �لمتاأخرة 

فئة  وهناك  �لأهلي،  �لقطاع  �أو  �لحكومية  �لجهات  من  عقود  لها  �لتي 

�لوفاء  ي�شتطيعو�  ولم  �أخرى  �لتز�مات  عليهم  �لذين  �لمع�شرين  من  �أخرى 

�لفئة، خا�شة  تلك  يمكن ح�شر  ول   . �ل�شريبية  �أو  �لزكوية  بال�شتحقاقات 

�شنو�ت، مر�عاة لظروف  �أربع  �إلى  �شد�دهم كل ثالث  تتلقى  �لم�شلحة  �أن 

�لربط  عملية  بعد  �لأخيرة  �ل�شنو�ت  في  �ختلف  �لأمر  �أن  �إل  �لمن�شاآت، 

�لإلكتروني ما بين »�لزكاة و�لدخل« و�لجهات �لحكومية �لأخرى.

وقال �لعو�جي �أن  هناك �لعديد من �لأ�شخا�س �لذين يطلبون من �لم�شلحة 

�إعفاءهم من زكاة �أمو�لهم عن فتر�ت �شابقة �شو�ء قريبة �أو بعيدة �لأمد، 

و�لم�شلحة ل تعفي �أحدً� من �ل�شتحقاق �لمترتب على �أد�ء �لركن �لثالث من 

�أركان �لإ�شالم  �أ�شوة بال�شالة، فال �أحد يملك �إعفاء �أحد �آخر من �أد�ئها.

وذكر �لعو�جي �أن عملية �لربط �لإلكتروني �أغلقت �لعديد من �لثغر�ت في 

تح�شيل ��شتحقاقاتها �لزكوية و�ل�شريبية على �لأن�شطة �لتجارية �لمختلفة 
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المصلحة ال تستخدم مصطلح تعثر سداد 
المنشآت التجارية في دفع الزكاة لكن 

هناك  تأخر في السداد .

تجاوز  عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة 
أكثر من )٤٠٠( ألف مكلفًا.

تسعى  المصلحة  إلى استكمال الربط  
مع الجهات الحكوميَّة األخرى لتسهيل 

عمليات تبادل البيانات إلكترونًيا.

لل�شجالت �لتجارية �لن�شطة، نتيجة تعاون �لجهات �لحكومية بطلب ما يثبت 

زكاة  �شهاد�ت  وتوفر  �لتجارية  �أن�شطتهم  على  �لمترتبة  �ل�شتحقاقات  �أد�ء 

�شارية �لمفعول.

وفي �لوقت �لر�هن ل ي�شتطيع �أ�شحاب �لمن�شاآت �لتجارية �لتالعب �إذ� كانت 

�أو  �أو تقوم بال�شتير�د  من�شاآتهم �لتجارية ن�شطة وتعمل فعليًا ولديها عمالة 

في  �لدخول  يتطلب  حيث  حكومية،  غير  �أو  حكومية  عقود  على  تح�شل 

�لمناف�شات وجود �شهادة من �لم�شلحة �شارية �لمفعول«.

وعن مقد�ر �لزكاة و�ل�شريبة �أو�شح �لعو�جي �أن هناك �أن�شطة لي�س لديها 

�أو  عالقة بالجهات �لحكومية مثل �لباعة �لجائلين ويعملون دون تر�خي�س 

تلك �لتي تكون على �لأر�شفة و�لطرقات، فهي عادة مخالفة ول تح�شل على 

تر�خي�س من �لجهات �لمعنية، ول يمكن ح�شر ن�شاطاتها، لذ� تتم �لح�شبة 

على �لمن�شاآت �لقائمة �لتي لديها �شجالت تجارية.  ومن لو�زم معرفة حجم 

محاًل  كانت  و�إن  عمالتها،  وعدد  �لمن�شاأة  حجم  معرفة  �لتجاري  �لن�شاط 

تجارية ُيوؤخذ في �لح�شبان عدد �لمحال وكذلك �لموقع �شو�ء كان في �لمدن 

�لكبيرة �أو �لقرى و�لهجر. هناك �عتبار�ت كثيرة ُتوؤخذ في �لح�شبان وبمجرد 

بعد  مبا�شرة  �لح�شبة  تتم  �لإلكترونية  �لبو�بة  على  �لمن�شاأة  ت�شجيل  يتم  ما 

عدة �أ�شئلة متو�فرة على �لموقع من �إيجار �شنوي وعدد عمالة وغيرها.

مكونات  �أن  »�لعو�جي«  �أكد  �ل�شريبة،  ووعاء  �لزكاة  وعاء  بين  �لفرق  وعن 

�لمملكة  في  للزكاة  يخ�شع  حيث  �ل�شريبة،  وعاء  عن  تختلف  �لزكاة  وعاء 

مجل�س  دول  مو�طني  من  حكمهم  في  ومن  �ل�شعوديون  و�لأفر�د  �ل�شركات 

�لتعاون �لخليجي ممن يمار�شون �أن�شطة تجارَيّة في �لمملكة، و�لزكاة بن�شبة 

)2.5 في �لمائة( تحت�شب من �لوعاء �لزكوى �لذي يمِثّل ر�أ�س �لمال م�شاًفا 

و�لحتياطيات  �لمخ�ش�شات  و�أر�شدة  �لمدورة  و�لأرباح  �لعام  �أرباح  �إليه 

ويح�شم منها  �لحول،  �لد�ئن مما حال عليها  �لجاري  و�لح�شاب  و�لقرو�س 

�شافي �لأ�شول �لثابتة و�لم�شروعات تحت �لتنفيذ وخ�شائر �لعام و�لخ�شائر 

�لمدورة )�إن وجدت( و�ل�شتثمار�ت طويلة �لأجل في روؤو�س �أمو�ل �ل�شركات 

لمن  بالن�شبة  هذ�  �لموؤجلة،  �لإير�دية  و�لنفقات  �لتاأ�شي�س  وم�شاريف 

يحا�شبون بموجب ح�شابات نظامية، �أما من ل يفر�س عليهم �لنظام م�شك 

ح�شابات نظامية فاإنهم يحا�شبون بطريقة �لتقدير، وتلك �لطريقة ت�شتخدم 

لالأن�شطة �ل�شغيرة وهي مبنية على �ل�شتير�د وعدد �لعمالة و�لعقود وحجم 

ويتم  �لإلكترونية  �لم�شلحة  بو�بة  �لمكلف من خالل  به  ُيقّر  �لذي  �لن�شاط 

�لحت�شاب بموجب �إقر�ر �لمكلف، بينما تخ�شع لل�شريبة �ل�شركات �لمملوكة 

يمار�شون  �لذين  �ل�شعوديين  غير  �لأفر�د  وكذلك  �ل�شعوديين  لغير  بالكامل 

نة  ة �أو مهنية، وح�شة غير �ل�شعودي في �شركات �لأمو�ل �لمكَوّ �أعماًل تجارَيّ

من �شعوديين وغير �شعوديين، و�لمن�شاأة �لد�ئمة لغير مقيم ممن يمار�شون 

وبالتالي  �لربح،  �شافي  من  �لمائة(  في   20( وبن�شبة  �لمملكة  في  �لن�شاط 

لل�شريبة دون  �لخا�شع  �لربح  يتمَثّل فقط في �شافي  �ل�شريبي  �لوعاء  فاإَنّ 

�لنظر لباقي �لعنا�شر �لو�ردة في �حت�شاب �لوعاء �لزكوى، كما �أن تحديد 

�أعلى دخاًل فاإَنّ �ل�شنو�ت �لأخيرة �شهدت تقارًبا كبيًر�  �أّي من �لم�شدرين 

بين �لإير�د�ت من �لم�شدرين.

ومن حيث �لمتوقع لعائد�ت م�شلحة �لزكاة و�لدخل بعد تطبيق نظام جباية 

�لزكاة في �لأن�شطة �لتجارَيّة على �لأر��شي �لبي�شاء قال »�لعو�جي« لم يحدد 

�أخيًر�  م�شروع نظام جباية �لزكاة في �لأن�شطة �لتجارَيّة و�لمهنية �ل�شادر 

�ل�شرعية  للزكاة  �لخا�شعة  �لبي�شاء  لالأر��شي  تو�شيًفا  �ل�شورى  من مجل�س 

و�شروط جبايتها وترك معالجة ذلك للو�ئح �لتنفيذية ح�شبما ورد في و�شائل 

�لمتوقعة  �ل�شرعية  �لزكاة  ح�شيلة  تحديد  يتعذر  فاإَنّه  وبالتالي  �لإعالم، 

منها �إلى حين �شدور �لنظام من مقام مجل�س �لوزر�ء في �شيغته �لنهائية. 

حيث يتم عندها توجيه �لم�شلحة ب�شفتها �لجهاز �لتنفيذي �لمعني بجباية 

�لزكاة وتطبيقه.

�لم�شلحة  �إليها  ت�شعى  �لتي  �لم�شتقبلية  و�لخطط  �لم�شروعات  �أبرز  وعن 

�أ�شار »�لعو�جي« �إلى �أن �لم�شلحة  ت�شعى حاليا �إلى ��شتكمال �أعمال ربطها 

�إلكترونًيا  �لبيانات  تبادل  عمليات  لت�شهيل  �لأخرى  �لحكومَيّة  �لجهات  مع 

بالتن�شيق و�لعمل �لم�شترك مع برنامج �لتعامالت �لإلكترونية )ي�شر( ومن 

�لحكومَيّة  �لجهات  �لخدمات مع معظم  تلك  وتفعيل  �إنجاز  َيتَمّ  �أن  �لمتوقع 

خالل �لفترة �لمتبقية من �لعام �لمالي �لحالي بم�شيئة �هلل وحتى �لن�شف 

على  حالًيّا  �لم�شلحة  تعمل  �شبق  ما  �إلى  �إ�شافة  �لمقبل،  �لعام  من  �لأول 

�لتو�شع في تطوير وتفعيل �لخدمات �لذ�تية �لمقدمة للمكلفين، حيث تمت 

�إتاحة خدمات للمكلفين من خالل �لبو�بة �لإلكترونية �لخا�شة بالم�شلحة 

خدمات  و�أي  �لزكوية  �لإقر�ر�ت  وتقديم  �لمكلفين  ت�شجيل  خدمة  تَت�شمن 

دون  )�لإنترنت(  �شبكة  على  �لإلكتروني  �لم�شلحة  موقع  خالل  من  �أخرى 

�لحاجة �إلى مر�جعة �لمكلف للم�شلحة، �إ�شافة �إلى �لرد على �ل�شتف�شار�ت 

�لتي ترد من �لمكلفين.

كما ت�شعى �لم�شلحة �إلى ��شتكمال خططها �لر�مية �إلى تح�شين بيئة �لعمل 

�أكثر  بطريقة  م�شممة  جديدة  مباٍن  �إلى  �لفروع  بع�س  �نتقال  خالل  من 

�لم�شلحة  لفرع  جديد  مقر  تجهيز  من  �لنتهاء  تم  حيث  للعمل،  مالءمة 

بالريا�س، �إ�شافة �إلى �فتتاح فروع جديدة للم�شلحة بالباحة وجاز�ن وحائل 

ونجر�ن وعرعر و�لجوف. وقريًبا �شتفتتح فروع جديدة في كِلّ من محافظتي 

م�شروعات  من  �لعديد  على  �لم�شلحة  تعمل  كما  �لباطن.  وحفر  ينبع 

�لتطوير و�لتحديث لتخدم �أعمالها �لمختلفة وكافة وظائفها في جميع فروع 

�شرعة  �إلى  ي  وُيوؤِدّ للمكلف  �لإجر�ء�ت  تب�شيط  مبد�أ  يعزز  بما  �لم�شلحة، 

�إنجاز معامالته مع مر�عاة �لدقة في �لأد�ء.

و�ألمح  �لعو�جي �إلى �أن مهمة م�شلحة �لزكاة و�لدخل �لمنوطة بها هي جباية 

في  باأول  �أوًل  مبا�شرة  وتوريدها  نظاًما  بها  �لمكلفين  من  �ل�شرعية  �لزكاة 

ح�شاب خا�س لدى موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي رقم )230301000006( 

لت�شرف لم�شتحقي �ل�شمان �لجتماعي في مختلف مناطق �لمملكة، وتتولى 

وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعَيّة )وكالة �ل�شمان �لجتماعي( �شرفها �إ�شافة �إلى 

لالإجر�ء�ت  وفًقا  مبا�شرة  �لجتماعي  لل�شمان  دعم  من  ولة  �لَدّ تقدمه  ما 

�لنظامية �لمعتمدة لديهم، وينتهي دور �لم�شلحة بتوريد �لمبلغ ول تتدخل 

ذكره  على  �لجتماعَيّة  �ل�شوؤون  وز�رة  د�أبت  وح�شبما  �ل�شرف.  عملية  في 

م�شتفيدة  �ألف( حالة  )ثمانمائة   800.000 يناهز  �لعدد  فاإَنّ  ن�شر�تها  في 

من �ل�شمان �لجتماعي وير�وح عدد �لأفر�د في كِلّ حالة من �شخ�س و�حد 

عاجز �أو �أرملة �إلى �أ�شرة يتجاوز عدد �أفر�دها ع�شرة �أفر�د.
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قام �شعادة �لأ�شتاذ �إبر�هيم �لمفلح مدير عام م�شلحة �لزكاة و�لدخل 

للعمليات  �لعام  �لمدير  نائب  �لعو�جي  �شالح  �لأ�شتاذ  �شعادة  ير�فقه 

فلوريد� في  بزيارة جامعة  و�لبتعاث  �لتدريب  رئي�س لجنة  �لم�شاندة 

»قين�شفيل« في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية وذلك لتد�شين �لبرنامج 

�للغة  بدر��شة  مقرونة  تخ�ش�شات  في  �لم�شلحة  لمن�شوبي  �لتاأهيلي 

�لإنجليزية �لذي بد�أ في مطلع �شهر جمادى �لأولى من �لعام �لجاري.

�شهدت �لزيارة عدد� من �للقاء�ت و�لجتماعات وكان من بينها لقاء 

من  عدد  عقد  وتم  �لجامعة.  م�شوؤولي  بح�شور  �لم�شلحة  بموظفي 

�لميد�نية  �لزيار�ت  �إلى  �إ�شافة  �لجامعة  م�شوؤولي  مع  �لجتماعات 

للف�شول �لدر��شية ومر�فق �لجامعة.

�لدكتورة  م��ن  ك��ل  وبح�شور  �لم�شلحة  موظفي  م��ع  �للقاء  وخ��الل 

عميد  »ميكقيل«  و�لدكتور  �لإنجليزية  �للغة  معهد  مديرة  »ف��ورب��ز« 

وبد�أ  بالح�شور  �لعام  �لمدير  �شعادة  رحب  و�لمحا�شبة  �لتجارة  كلية 

بالتعريف بدور �لم�شلحة و�لمر�حل �لتطويرية �لتي تمر بها و�لخطط 

بعد  منه.   و�ل�شتفادة  �لبرنامج  �أهمية  ومدى  �لقادمة  �ل�شتر�تيجية 

ذلك تفقد �شعادته و�شعادة �لنائب م�شاركي �لم�شلحة من عدة �أوجه 

�لبرنامج  في  �رتياحهم  ومدى  و�لمدينة  و�ل�شكن  �لجامعة  ناحية  من 

وتم �ل�شتف�شار عن �لعقبات و�لم�شكالت  �لتي يو�جهونها في �لوقت 

�لحالي و�لقتر�حات لتح�شين �لو�شع �لقائم لال�شتفادة �لق�شوى من 

�لفر�شة �لتدريبية.

على  و�أثنو�  ونائبه  �لعام  �لمدير  ب�شعادة  �لم�شلحة  موظفو  ورح��ب 

و�لجامعة  �لم�شلحة  تقدمه  ما  لكل  �رتياحهم  موؤكدين  �لجامعة 

�لخا�شة  و�لترتيبات  �لجامعة  �ختيار  �أن  مو�شحين  لهم،  دعم  من 

بالبرنامج كانت �ختيار�ت موفقة من خالل ما لم�شوه من تو�فر كامل 

مقومات �لنجاح للبرنامج. 

في نهاية �للقاء حث �شعادة �لمدير �لعام ونائبه �لم�شاركين على بذل 

�لمزيد من �لجهود و�لحر�س على �ل�شتفادة �لق�شوى من �لبرنامج ، 

وقام �لم�شاركون على �أثر ذلك ب�شكر �شعادة �لمدير �لعام ونائبه على 

حر�شهما على �للتقاء بهم و�لطمئنان عليهم.

بعد ذلك قام �شعادة �لمدير �لعام ونائبه باللتقاء بم�شوؤولي �لجامعة 

لبحث ومناق�شة كل ما يخ�س �لتعاون بين �لم�شلحة و�لجامعة لمو�كبة 

�لحتياجات �لتدريبية للم�شلحة �شو�ء كانت �لحالية �أو �لم�شتقبلية.

تدشين البرنامج التأهيلي لمنسوبي المصلحة بفلوريدا
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�لتا�شعة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  بجائزة  و�ل��دخ��ل  �ل��زك��اة  م�شلحة  ف��ازت 

يقدمها  �لتي  �لإلكترونية(  �لخدمات  في  �لتميز  )جائزة  فئة  ع�شرة 

نا�شر  �لأ�شتاذ  �لجائزة  وت�شلم  للتميز.  �لأو�شط  �ل�شرق  جائزة  معهد 

عبد �هلل �لذيبان مدير عام كبار �لمكلفين نائب رئي�س لجنة �لتطوير 

و�لتعامالت �لإلكترونية. وح�شلت �لم�شلحة على �لجائزة �لتي تقدم 

للح�شول عليها 673 جهة فازت منها 18 جهة على م�شتوى دول �لخليج 

�لعربي.

وح�شلت �لم�شلحة على �لجائزة نظير �لتقدم في خدماتها عبر بو�بتها 

�لفوز  �لمكلفين و�لمر�جعين. وجاء  ��شتح�شان  �لتي لقت  �لإلكترونية 

بالجائزة متز�منًا مع ختام جل�شات �أعمال �لموؤتمر �لع�شرين للحكومة 

فندق  في  �أي��ام  خم�شة  مد�ر  على  �أقيم  �لذي  �لإلكترونية  و�لخدمات 

�لريتز كارلتون في مركز دبى �لمالي �لعالمي برعاية كبرى �لموؤ�ش�شات 

�لموؤ�ش�شات  من  و�لعديد  و�لدولية  و�لإقليمية  و�لخا�شة  �لحكومية 

�لإعالمية، �لذي �شهد م�شاركة و��شعة من وفود �لموؤ�ش�شات �لإقليمية 

و�لعالمية وبح�شور 30 متحدثًا �إقليميًا وعالميًا و500 من �شناع �لقر�ر 

و�لقياد�ت �لتنفيذية وم�شوؤولي م�شاريع �لحكومة �لإلكترونية، ومديري 

و�لخا�شة  �لحكومية  و�لموؤ�ش�شات  �لمنظمات  من  �لمعلومات  تقنية 

�لإقليمية و�لعالمية.

في  �لأح��د�ث  �أهم  �أحد  �لإلكترونية  و�لخدمات  �لحكومة  موؤتمر  يعد   

تناف�شية  دعم  �إلى  وي�شعى  و�لت�شالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

�ل�شرق  منطقة  في  �لإلكترونية  �لحكومة  خدمات  مجال  في  �لمنطقة 

�لأو�شط و�لعالم. 

من بين ٦7٣ جهة خليجية 

المصلحة تفوز بجائزة الشرق األوسط الـ 19 
من معهد جائزة الشرق األوسط للتميز
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يعتمد على ذكاء األعمال في استخراج عينات الفحص

تطبيقات أنظمة “ساب “ ستساهم في تحسين أداء 
المصلحة ورفع ايرداتها  والربط بين ملفات المكلفين

�لرئي�شي  �لعامة  �لإد�رة  مقر  في  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  وقعت 

لم�شلحة �لزكاة و�لدخل في �لريا�س  �تفاقية لإ�شتخد�م  تطبيقات 

�أنظمة «�شاب» في �لإير�د�ت �لزكوية و�ل�شريبية للم�شلحة، وبلغت 

�شريان  مدة  وت�شتمر  ريال  مليون   50 حو�لي  �لموقع  �لعقد  قيمة 

�لعقد �إلى 36 �شهر� وتنفذ �لعقد �شركة »�إنفينيو«  وتنطلق �لمرحلة 

�لأولى من �لعقد في مايو �لمقبل.

توقيع �لعقد جاء في �طار �شعي م�شلحة �لزكاة و�لدخل لتطوير 

وتحديث �أنظمتها �لآلية لإد�رة �لير�د�ت �لزكوية و�ل�شريبية حيث 

طرحت موؤخرً� مناف�شة عامة على �ل�شركات �لعالمية �لمتخ�ش�شة 

في �لأنظمة �لزكوية و�ل�شريبية ، وبناء على �لمناف�شة تم �ختيار 

�شركة )�نفينيو( لحلول �لعمال �لتي تطبق �أنظمة �شاب في �إد�رة 

�لتطوير  م�شروع  تنفيذ  �أجل  من  و�ل�شريبية  �لزكوية  �لإي��ر�د�ت 

و�أف�شل  �أح��دث  لتو�كب  �لم�شلحة   �إليه  ت�شعى  �لتي  و�لتحديث 

�لتطبيقات �لم�شتخدمة .

ت���م  ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د  ي���وم  �لأث��ن��ي��ن 1435/10/22ه�������� �ل��م��و�ف��ق 

�لإعالميين  من  لنخبة  �عالمي  ح�شور  و�شط  2014/8/18م 

�ل�شيد  �شعادة  وبح�شور  �لتعاقد  �أط��ر�ف  ممثلي  من  و�لمدعوين 

�لعالمية  �شاب  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  ويرلن  ماركو�س 

للقطاع �لحكومي و�ل�شناعي و�لبريدي و�لذي لبى دعوة �لم�شلحة 

للزيارة ب�شفته ر�عيًا من جانب �شركة �شاب.

للعمليات  �لعام  �لمدير  نائب  �شعادة  من  بكلمة  بد�أ  قد  �لتوقيع  حفل  وكان 

نيابة عن  بالح�شور  �لعو�جي حيث رحب  �لأ�شتاذ �شالح بن علي  �لم�شاندة 

�إد�رة �لم�شلحة وزمالئه. و�أ�شار �لعو�جي  �إلى �أهمية هذه �لتفاقية �لتي تعد  

�لبد�ية �لر�شمية لنطالقه �لم�شروع �لذي بد�أ فعليًا منذ ما يزيد على ثالثة 

�أ�شهر بعد تر�شية �لمناق�شة على �شركة »�نفينيو«. وتوقيع �لعقد يمثل  �أهمية 

فيما  �للكترونية  �لخدمات  في  نوعية  نقلة  �لم�شلحة من  ينتظر  لما  كبرى 

يت�شل باإد�رة �لير�د�ت وت�شهيل وتي�شير تعامل عموم �لمكلفين مع �لم�شلحة 

�لحكومية  بالأجهزة  �لرت��ب��اط  �شمان  مع  �للكترونية  بو�بتها  خ��الل  من 

�لمختلفة لتبادل �لبيانات ��شافة �إلى �لمز�يا �لمتعددة للنظام �لجديد في 

معالجة وظائف �لتحقق من �لير�د�ت ورفع درجة �لتز�م �لمكلفين و�لتقليل 

من مخاطر �لتاأخر في توريد �لزكاة و�لتهرب �ل�شريبي.  

للعمليات  و�ل��دخ��ل  �ل��زك��اة  م�شلحة  مدير  نائب  �ل��ع��و�ج��ي،  �شالح  وق��ال 

�لم�شاندة، �إن تلك �لتطبيقات �شت�شهم في تح�شين �أد�ء �لم�شلحة وعالقتها 

بالمكلفين وترفع �إير�د�تها. و�شت�شيق �لخناق على �لمتاأخرين �أو �لمتالعبين 

�لعقود  �أو  و�رد�تهم  لإخفاء  �لمكلفين  بع�س  من  محاولت  �أي  عن  وتك�شف 

وعقود �لباطن �أو �لمبيعات �لتي ل تذكر .

�شت�شاهم  تطبيقات �أنظمة »�شاب«  في �لربط بين ملفات �لمكلفين، و�ختيار 

عينات �لفح�س بمعايير متقدمة جد�. خا�شة و�أنه يتقدم للم�شلحة مئات 

�إقر�ر�تهم  كل  فح�س  ي�شتحيل  �أو  وي�شعب  �شنويا،  �لمكلفين  من  �لآلف 

�لزكوية مهما كان حجم �لكادر في �لم�شلحة.
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�لتي  �لفح�س  عينات  ��شتخر�ج  في  �لأعمال  ذكاء  على  �لتطبيقات  وتعتمد 

�لإدلء  ع��دم  �أو  �ل��و�ف��ي  �لإق���ر�ر  ع��دم  �شبهة  فيها  �أن  �لمعايير  من  يظهر 

بين طرفين من  تتم  �أي عملية  بين  �لنظام  ويربط  و�ٍف«.  ب�شكل  بالبيانات 

�أو  �ل�شد�د  في  تاأخر  حالة  �أي  وتكت�شف   ، �لفاح�س  �أمام  وتظهر  �لمكلفين 

�لتالعب �أو �لتهرب.

بع�س  مع  �لإلكتروني  لالرتباط  جادة  ت�شير  �لم�شلحة  �أن  �لعو�جي  و�أك��د  

�لجهات �لحكومية من خالل »ي�شر« �أو خدمات �لحكومة �للكترونية لت�شييق 

في  �لمتاأخرين  بع�س  منها  يعبر  ك��ان  �لتي  و�لثغر�ت  �لفجو�ت  من  كثير 

�إير�د�ت  �أو �لمتالعبين.  وقد  �نعك�س هذ�  ب�شكل و��شح على  �أد�ء �لزكاة 

و�إجر�ء�تها  �لم�شلحة  �أنه ل يز�ل تطوير  �إل  �لتي كانت متاأخرة  �لم�شلحة 

جاهزية  عدم  ب�شبب  �لآن،  حتى  يكتمل  لم  �لحكومية  بالجهات  و�رتباطها 

بع�س �لجهات �لحكومية �إلكترونيا.

تعامله مع  �لعالم في  �لخا�س على م�شتوى  �لقطاع  �أن  �لعو�جي«    « و�أو�شح 

�ل�شر�ئب، ديدنه محاولة �ل�شتفادة من �لوقت و�لتاأخير و�لتهرب من دفع 

�لإلكترونية  و�لأنظمة  �لتطبيقات  �إل��ى  �للجوء  لكن  �ل�شر�ئب.  �أو  �لزكاة 

�شي�شاعد في تحقيق �أهد�ف �لم�شالح �ل�شريبية وت�شييق �لفجو�ت و�لثغر�ت 

�لتي يمكن �أن يم�شي منها �لمتالعبون.

�لم�شلحة   بو�بة  �إدخالها عن طريق  تم  �لتي  �لإق��ر�ر�ت  �أن  �لعو�جي  وذكر 

بلغت 150 �ألف �إقر�ر في �لعام �لما�شي، وتم ت�شجيل �لمن�شاآت �أي 100 �ألف 

�أ�ش�س  �أعمال �لم�شلحة مبنية على  ت�شجيل من�شاأة«، وقريبًا �شت�شبح جميع 

�إلكترونية تقنية خالل �لثالث �ل�شنو�ت �لمقبلة.

�لمنطقة  ودول  �لمملكة   بين  �ل�شريبية  �لمعلومات  �لتبادل  عمليات  وحول 

�لمرحلة  �جتازت  �لمملكة  �أن   « »�لعو�جي  �أ�شار  �لع�شرين،  مجموعة  ودول 

�لأولى في خدمة �ل�شفافية وتبادل �لمعلومات، وتنتظر زيارة �أع�شاء �لمنتدى 

لم�شاهدة تطبيقها لأنظمة تبادل �لمعلومات مع �لدول �لأخرى.

�ل�شعودية  �شاب  �شركة  عام  مدير  �شعادة  �ألقى  �لعقد  توقيع  حفل  وخ��الل 

نحن  قائاًل  �لعالمية  �شاب  �شركة  عن  نيابًة  كلمة  �لفيفي  �أحمد  �لأ�شتاذ 

فخورون بالم�شاهمة في هذ� �لم�شروع �لطموح، كما �أننا على ثقة كبيرة باأنه 

و�لروؤية  �لقيادة  �أولها  مهمة  عو�مل  للتقاء  �لنظير  منقطع  نجاحًا  �شيحقق 

�شركة  �لفائقة من  �لتقنية  �لحلول  �إلى  بالإ�شافة  و�لدخل  �لزكاة  ل�م�شلحة 

�لتي  �لبرمجية  �لحلول  �أحدث  تطوير  في  وخبرتنا  بي  �إيه  �إ�س  مثل  عالمية 

»�إنفنيو بزن�س  ل�شريك مثل  �لكبيرة  �لعملية  �لأربعين عامًا، و�لتجربة  تفوق 

�شوليو�شنز«.

و�أ�شاف »�لفيفي« �أنه بف�شل من �هلل تمكنا من �أن نكون �ل�شريك �لذي حظي 

بالثقة �لكبيرة  . ف�شركة �شاب تعد  �لكبر في �لعالم من ناحية �نظمة �د�رة 

�لمو�رد �أيًا كانت هذي �لمو�رد. و�ل�شركة يعود تاريخ تاأ�شي�شها قبل �ربعين 

وفي  �لعالم  دول  مختلف  في  عميل  �لف   230 من  �كثر  تقريبًا  ولديها  عام 

�ل�شعودية تخدم �كثر من 1000 عميل.  و�لقطاع �لحكومي تعمل فيه �ل�شركة 

مختلفة  بلد�ن  في  عميل  �لف   15 من  �كثر  ولديها  عامًا  ع�شرين  من  لأكثر 

�لمتحدة  و�لمملكة  �لمانيا  منها  مختلفة  دول  في  �لعمالء  من  كبير  وعدد 

و��شتر�ليا. ونظر� لأهمية م�شروع م�شلحة يتو�جد معنا �ل�شيد ماركو�س نائب 

�لرئي�س �لول في �ل�شركة للقطاع �لحكومي حيث تعد  زيارته هذه �لزيارة 

�لولى ولن تكون �لخيرة و�شيكون متابعًا ب�شكل كبير لو �حتاج �لم�شروع لأي 

دعم في �أي مرحلة من مر�حل �لم�شروع و�شيكون �ل�شيد ماركو�س �شخ�شيًا 

فريق  ولدينا  �لجانب  )�شاب(  في هذ�  �شركة  للم�شروع من جانب  �لر�عي 

عمل في �ل�شعودية مع �شريكنا )�نفينيو( وهي �شركة محترفة ولديها عدد 

كبير من �لم�شاريع و�أهم عو�مل �لنجاح للم�شروع �لرعاية �لكبيرة من قبل 

يقومون  و�لذين  �لم�شلحة  في  وزمالئه  �لعو�جي  علي  بن  �شالح  �ل�شتاذ 

بتاأمين كل �لجو�نب �ل�شرورية �لالزمة لإنجاح �لم�شروع.

وعالقة �لم�شلحة ب�شركة �شاب هي عالقة ��شتر�تيجية ل تنح�شر في هذ� 

�شاب  خالل  من  متاح  �لدعم  كل  و�شيكون  ذلك  من  �كبر  هي  بل  �لم�شروع 

�ل�شعودية و�شاب على م�شتوى �لعالم ممثلة بال�شيد ماركو�س .

وقام �ل�شيد بارتو بات�شاياري مدير عام �شركة )�نفينيو( بالقاء كلمة نيابًة 

عن �شركة �نفينيو قائاًل ل ي�شعنا في �شركة )�نفينيو( �ل �ن ُنّعِبر عن �شكرنا 

و�متنانا �لعميق لحكومة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية ممثلة بم�شلحة �لزكاة و 

�لدخل على �لريادة في �تخاذ قر�ر تطبيق �لنظام �لحديث من �شاب لإد�رة 

�لتطبيق  في  �شريكًا  لتكون  )�نفينيو(  �شركة  و�ختيار  و�لزكاة  �ل�شر�ئب 

و�لدعم. لذ� نهنئ �لم�شلحة على هذ� �لقر�ر �لتاريخي و�لذي من �شاأنه �ن 

�لزكاة  لإد�رة  �لتقنية  �لحلول  �حدث  �حد  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  يقدم 

و�ل�شر�ئب ولتقديم خدمة متميزة لعقود قادمة.

و�أ�شاف »بارتو« �أن  �لنظام �لمختار عبارة عن مزيج من �لنظم �لر�ئده في 

�لمطور �للماني )�شاب(  و  �لعالمية  �ل�شركة  �ل�شر�ئب من  و  �لدخل  �إد�رة 

�لمملكة  لجعل  �إينفينيو  �شركة  م�شت�شاري  من  �لطويلة  �لبريطانية  و�لخبرة 

هذ�  في  �لمتحدة  �لمملكة  مثل  �لكبرى  �لدول  م�شاف  في  جنب  �لى  جنبا 

تبادل  م��ن   �شيمكن  �لنظام  ه��ذ�  تطبيق  ف��اإن  ذل��ك  �ل��ى  �إ�شافة  �لمجال. 

�لمعلومات �ل�شريبية مع دول �لعالم �لخرى مثل دول مجموعة �لع�شرين في 

حال مالحقة �ل�شركات �لمتهربة خارجيًا.

و�ل�شركة �شتعمل على و�شع  جميع خبر�تها في نظام �إد�رة �لدخل و �ل�شر�ئب 

لتطبيق �لنظام و�لنتهاء بمنتج ع�شري بم�شاعدة من �ل�شركة �لأم )�شاب(. 

�أكبر من �لطرفين �شو�ءً�  وفي �ل�شنو�ت �لقادمة �شنحتاج �لى �لعمل بجهد 

للخروج  �لم�شلحة  في  �لعاملين  من  �أو  �إينفينيو  �شركة  في  �لعاملين  من 

بتنفيذ ناجح للنظام.

و�لنظام �شيدعم �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �لى ما هو �بعد من �لعتماد على 

دخل �لم�شتقات �لنفطية �لى م�شتقبل �قت�شادي وت�شنيعي متنوع قائم على 

�لمعرفة ولت�شبح �لمملكة مثال يحتذى به في دول �لمنطقة ودول مجموعة 

�لع�شرين. 
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للعمليات  �لعام  �لمدير  نائب  �لعو�جي  �شالح  �لأ�شتاذ  �شعادة  �شارك 

»�شاب«  لأنظمة  �ل�شنوي  �لعالمي  �لموؤتمر  في  بالم�شلحة  �لم�شاندة 

و�ل�شريبية  �لزكوية  �لآلية  �لأنظمة  �لمر�د تطبيقها في م�شروع تطوير 

من  كل  وبح�شور  �لأعمال.  لحلول  �إنفينيو  �شركة  ِقبل  ِمن  للم�شلحة 

�لمكلف و�شعادة  �لآلي  �لنظام  �لمعجل مدير عام  �لأ�شتاذ فهد  �شعادة 

�لخدمات  �لآلي رئي�س  للنظام  �لفني  �لمدير  �لهدباني  �شلمان  �لأ�شتاذ 

 7  -  5 م��ن  �أي���ام  ثالثة  م��دى  على  �لموؤتمر  ُعقد  حيث  �لإلكترونية، 

/1435/8ه� في مدينة �أورلندو �لأمريكية.

وحفل برنامج �لموؤتمر بالعديد من �لفعاليات و�لأن�شطة �لتي كان �أبرزها 

�لعر�س �لعام لتطوير �أنظمة »�شاب« وقو�عد �لبيانات �ل�شريعة )هانا(. 

�إ�شافة �إلى �للقاء�ت مع م�شوؤولي �شاب وعمالئهم من ُكل قطاع ب�شكل 

�لأطر�ف  بين  و�لماأمولة  �لمقدمة  �لخدمة  لمناق�شة  وخا�س،  جماعي 

وتبادل �لخبر�ت. وكان هناك تو�جد لما يزيد على 200 �شركة عار�شة 

�لمنتجات  عر�س  قاعة  في  �شاب  �أنظمة  تطبيقات  ت�شتخدم  لمنتجات 

و�لخدمات.

وعلى هام�س �لموؤتمر �لتقى �شعادة �لأ�شتاذ �شالح �لعو�جي نائب �لمدير 

�لعام للعمليات �لم�شاندة بالم�شلحة كبار م�شوؤولي »�شاب« �لعالمية و�أثمر 

و�ل�شناعي  �لحكومي  للقطاع  �ل�شركة  في  �شلطة  �أعلى  بالتز�م  �للقاء 

متمثلًة في �ل�شيد ماركو�س ويرلن نائب رئي�س »�شاب« بالإ�شر�ف �شخ�شيًا 

على م�شروع تطوير وتحديث �لأنظمة �لآلية �لزكوية و�ل�شريبية للم�شلحة 

وُحدد �شهر �أغ�شط�س موعد� �أوليًا لزيارته للم�شلحة لالإ�شر�ف و�لمتابعة 

و�لتاأكد من �شير �لم�شروع وتوفير �لدعم �لكافي.

استمر ٣ أيام

المصلحة تشارك في المؤتمر العالمي 
السنوي ألنظمة »ساب« 
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�ختتم برنامج �أعمال ملتقى �ل�شمان �لجتماعي �لثامن �أعماله في 

�ل�شمولي(،  �لجتماعي  )�ل�شمان  عنو�ن:  تحت  �لمقد�شة  �لعا�شمة 

بالعديد من �لتو�شيات و�أور�ق �لعمل �لتي �شارك في تقديمها جهات 

�لعثيمين  يو�شف  �لدكتور  برعاية  �لملتقى  وحظي  مختلفة  حكومية 

وزير �ل�شوؤون �لجتماعية. 

و�شهدت جل�شة )�لمهجور�ت( �لتي قدمها �أحمد �لعمري وكيل وز�رة 

�ل�شوؤون �لجتماعية �لم�شاعد للمعا�شات و�لم�شاعد�ت م�شاء �لأربعاء 

�لهجر�ن  ومعنى  �لمهجورة.  �لأ�شر  دعم  برنامج  عن  �شاماًل  بيانًا 

�لذي ي�شمل هجر عائل �لأ�شرة �شو�ء �لزوجة و�لأبناء �أو �لأبناء فقط 

وعدم �لنفقة عليهم، و�آلية دعم �لأ�شر �لمهجورة وفق �أنظمة �ل�شمان 

�لجتماعي �لتي تتمثل في �إقر�ر ذوي �لع�شبة.

وقدم �لدكتور مو�شى �لعوي�س مدير �إد�رة �لتوعية و�لإعالم في �لهيئة 

�لوطنية لمكافحة �لف�شاد ورقة عمل حملت عنو�ن )مجالت �لتوعية 

�أو�شح من خاللها  �لف�شاد(  �لنز�هة ومكافحة  و�لتثقيف في حماية 

�أن منطلقات �ل�شتر�تيجية �لوطنية لمكافحة �لف�شاد لي�شت م�شوؤولية 

كافة.  و�لمو�طنين  �لجهات  جميع  م�شوؤولية  و�إن��م��ا  فقط،  �لهيئة 

و��شتعر�س �لمنطلقات �لرئي�شة ومنها �لمنطلق �لديني و�لجتماعي 

باآلية  يت�شل  فيما  �ل�شتر�تيجية  و�شائل  »�لعوي�س«  وناق�س  و�لوطني. 

ور�شد  �لبالغات  تلقي  مثل  بو�جباتها  و�لنهو�س  مهامها  مبا�شرة 

�لن�شر �لإعالمي و�لبحث و�لتحري ونحوه.

و�شمن برنامج �أور�ق عمل ملتقى �ل�شمان �ل�شمولي �لذي �حت�شنته 

هيئة  محافظ  �ل�شهري  �هلل  عبد  �لدكتور  �شارك  �لقرى  �أم  جامعة 

تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �لمزدوج بورقة عمل تحت عنو�ن )تجربة 

هيئة تنظيم �لكهرباء و�لإنتاج �لمزدوج في برنامج ت�شديد جزء من 

فو�تير �لكهرباء( �أ�شار فيها �إلى مبادرة خادم �لحرمين �ل�شريفين 

ل�شد�د مديونيات م�شتفيدي �ل�شمان بعد رفع �لهيئة خطابا للديو�ن 

�لملكي بذلك، حيث �أمر بتحويل 83 مليون ريال في ح�شاب �ل�شركة. 

�ل�شمان  م�شتفيدي  ب��ي��ان��ات  ت�شجيل  ف��ي  ���ش��وط��ًا  �لهيئة  وقطعت 

�لجتماعي لإعفائهم من �شد�د فو�تير �لكهرباء.

�لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  مع  بالتعاون  نجاحهم  »�ل�شهري«  و�أك��د 

�ل�شمان  ف��ي  �لمقيدين  بيانات  وت�شجيل  ح�شر  م��ن  �لنتهاء  ف��ي 

و�قتر�ب  �لمائة  في   100 بن�شبة  �ل�شمالية  �لمنطقة  في  �لجتماعي 

�لأخرى حيث  �لمملكة  مناطق  في  �ل�شمان  م�شتفيدي  باقي  ت�شجيل 

من  متمنيًا  �لمملكة.  م�شتوى  على  �لمائة  في   40 �إلى  �لن�شبة  ت�شل 

من  �إعفاوؤهم  ليتم  ببياناتهم  �لرفع  �شرعة  �لجتماعية«  »�ل�شوؤون 

�شد�د �لفو�تير.

١٢ مليار ريال في إيداعات الضمان 
االجتماعي من »الزكاة«
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بن  �شلمان  ب��ن  في�شل  �لأم��ي��ر  �لملكي  �ل�شمو  �شاحب  و�شع 

تطوير  هيئة  رئي�س  �لمنورة  �لمدينة  منطقة  �أمير  �لعزيز  عبد 

�هلل  عبد  �لملك  مدينة  م�شروع  �أ�شا�س  حجر  �لمنورة  �لمدينة 

للحجاج بح�شور معالي وزير �لمالية �لدكتور �إبر�هيم �لع�شاف 

تنفذه  و�لم�شروع  حجار.  بندر  �لدكتور  �لحج  وزي��ر  ومعالي 

�لعامة  �ل�شتثمار�ت  ل�شندوق  �لمملوكة  �لهجرة  د�ر  �شركة 

بوز�رة �لمالية.

ويعد و�حد� من مجموعة كبيرة من �لم�شاريع �لمقترحة لتطوير 

�لمدينة �لمنورة وتعوي�س �لمن�شاآت �لتي �أزيلت من موقعها بعد 

دخولها في م�شروع خادم �لحرمين �ل�شريفين �لملك عبد �هلل 

�ل�شريف  �لنبوي  للم�شجد  �لكبرى  للتو�شعة  �لعزيز  عبد  بن 

دعم  �إل��ى  تهدف  �لتي  بها،  �لمرتبطة  و�لعنا�شر  و�شاحاته 

�لم�شجد  لزيارة  �إليها  يفدون  �لذين  للزو�ر  كمق�شد  �أهميتها 

�لنبوي و�ل�شالم على خاتم �لنبيين.

تبلغ م�شاحة م�شروع مدينة �لملك عبد �هلل للحجاج نحو مليون 

 بحضور معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف 

وضع حجر أساس مدينة الملك عبد اهلل للحجاج
المشروع يوفر ٢٠ ألف فرصة عمل جديدة كحد أدنى

متر�ت جنوب غربي  كيلو  ثالثة  بعد  على  ويقع  مربع  متر  �ألف  و�شتمائة 

�لميقات،  من  متر�ت  كيلو  ثالثة  نحو  ويبعد  �ل�شريف،  �لنبوي  �لم�شجد 

ونحو 900 متر من م�شجد قباء.

لما  �كتماله  عند  ويت�شع  و�شكني  �إد�ري  برج   100 نحو  �لم�شروع  ي�شم 

�لأربع  40000 غرفة من درجة  نزيل موزعين على   120000 يزيد على 

�لقدرة  وت�شل  لل�شيوف.  نموذجية  غرف  �إلى  م�شنفة  نجوم،  و�لخم�س 

غرفا  ت�شمل  كما  �أ�شّرة،  ثالثة  �إل��ى  فيها  �لو�حدة  للغرفة  �ل�شتيعابية 

و�أجنحة لرجال �لأعمال، ويحتوي كل فندق على �شالة و��شعة لال�شتقبال 

و�لمقاهي  �لمطاعم،  بجانب  فريد،  معماري  بطابع  لالنتظار  و�شالت 

باأعد�د  �لفنادق  وزودت  �لنزلء.  جميع  حاجات  لتلبية  �لأعمال  ومر�كز 

من �لم�شاعد لتاأمين حركة �نتقال عمودي �شريع تلبي حاجات �لنزلء 

وي�شتمل  �أوقاتها.  في  �ل�شلو�ت  لتاأدية  �لأر�شي  �لدور  �إلى  �لو�شول  في 

بالمدينة  �لمركزية  �لحج  ولجنة  �لحج  ل���وز�رة  مبنى  على  �لم�شروع 

�لمنورة �لمطل على طريق �لهجرة �إ�شافة �إلى �لمكاتب �لإد�رية لبعثات 

�لعامة  و�لنقابة  �لطو�فة،  وموؤ�ش�شات  لالأدلء،  �لأهلية  و�لموؤ�ش�شة  �لحج 
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لل�شيار�ت، ووكالة �ل�شفر و�ل�شياحة، و�لبعثات �لطبية. 

 31000 نحو  �إل��ى  مجتمعة  للمكاتب  �ل�شتيعابية  �ل��ق��درة  ت�شل 

موظف، وتم تخ�شي�س �لأدو�ر �ل�شفلية لمو�قف �ل�شيار�ت �إ�شافة 

�لكبير  �لم�شجد  ت�شميم  وتم  �لإلكتروميكانيكية،  �لخدمات  �إلى 

 15000 لنحو  ليت�شع  �لم�شروع  من  �ل�شرقية  �لجنوبية  �لناحية  في 

�ل�شتيعابية  قدرته  ت�شل  �لغربية  �لناحية  في  وم�شت�شفى  م�شل، 

�لمجاورة. عالوة  و�لمناطق  �لم�شروع  يخدم  �شرير   400 نحو  �إلى 

�لم�شروع.  د�خ��ل  خدماتها  تقدم  مركزية  ومغا�شل  مطابخ  على 

ت�شليم  من  و�لز�ئر  �لحاج  تمكن  �لأمتعة  لنقل  محطة  �إلى  �إ�شافة 

�أمتعته وت�شلمها في بلده مبا�شرة.

وتتميز هذه  تجاري  ومركز  نقل مركزية  �لم�شروع محطة  يتو�شط 

لنحو  �لنقل  �لمحطة  وت��وؤم��ن  �إليها،  �لو�شول  ب�شهولة  �لمنطقة 

محطة  بو��شطة  �ل�شريف  �لنبوي  �لم�شجد  و�إلى  من  حاج   84000

مترو ذ�ت م�شار مرتفع وحافالت ترددية. �أما �لحافالت �لمحلية 

�لحجاج من  نقل  لتوؤمن  �لم�شروع  فتقت�شر خدماتها د�خل حدود 

�لمحطة  وترتبط  �لمترو.  محطة  �إلى  فيها  يقيمون  �لتي  �لفنادق 

هذ�  ويتاألف  �إليه،  �لو�شول  ي�شهل  مما  مبا�شرة  �لتجاري  بالمركز 

مربع،  متر   71000 م�شاحة  على  تمتد  �أدو�ر  ثالثة  من  �لمركز 

�ل�شوء  بدخول  ت�شمح  �أ�شقف  من  �لبيئية  �لمعايير  فيه  روعيت 

جانب  �إل��ى  �لموقع،  على  جمال  ي�شفي  مدرو�س  ب�شكل  �لطبيعي 

�شاحات مك�شوفة وم�شاحات خ�شر�ء مفتوحة.

 60 �إل��ى  للحجاج  �هلل  عبد  �لملك  مدينة  م�شروع  تكلفة  ت�شل 

�لمائة،  في   20 بن�شبة  فيها  �لخا�س  �لقطاع  وي�شارك  ريال  مليار 

و�لم�شروع �شيوفر ما ل يقل عن 20 �ألف فر�شة عمل جديدة، كما 

�أن هذه �لم�شروعات مجتمعة �شتحول �لمنطقة �إلى بيئة جاذبة.

في  نوعية  نقلة  يعد  للحجاج  �هلل  عبد  �لملك  مدينة  م�����ش��روع 

�لخدمات �لتي �شتقدم ل�شيوف �لرحمن وزو�ر �لحرمين من خالل 

و�أرقى �لم�شتويات، وتحتوي  مدينة متكاملة م�شممة وفقًا لأحدث 

وم�شجد  �لنبوي  �لم�شجد  من  كل  بين  تربط  قطار�ت  على محطة 

ومطاعم  �أ�شو�ق  ومنطقة  �لأمتعة  نقل  محطة  مع  و�لميقات  قباء 

و�لبعثات �لطبية وخدمات  �إد�رية ومباني بعثات �لحجاج  ومكاتب 

وعدد  �شخم  م�شجد  �إلى  �إ�شافة  و�لمغا�شل،  �لمطابخ  مثل  رئي�شة 

برج   100 �إلى  �إ�شافة  متفرقة  مو�قع  في  �ل�شغيرة  �لم�شاجد  من 

�شكني متو�شطة �لأدو�ر ما بين 30 دور� و�أقل وم�شت�شفى �شعة 400 

�شرير.

مجمعات  �شكل  على  لالأهالي  �لم�شروع  من  ج��زء  و�شيخ�ش�س 

�لهجرة  طريق  على  �لو�قعة  �لمنطقة  وهو  �شقق(  )نظام  �شكنية 

مقابل مخطط �لأمير نايف. 

�لحج  وز�رة  فرع  مدير  �لبيجاوي  �لرحمن  عبد  بن  محمد  و�أك��د 

للحجاج  �هلل  عبد  �لملك  مدينة  م�شروع  �أن  �لم�شروع،  وم��دي��ر 

�لحرمين  خ��ادم  بها  وجه  �لتي  �لمنطقة  في  نوعية  نقلة  �شيكون 

من  �لمنورة  �لمدينة  لزو�ر  �لر�حة  �شبل  جميع  لتوفير  �ل�شريفين 

معتمرين و�شيوف �لرحمن، و�لم�شروع �شتتو�فر فيه جميع �لمر�فق 

و�لخدمات و�حتياجات �لحجاج و�لزو�ر من خدمات و�شي�شهم في 

رفع �لطاقة �ل�شتيعابية للمدينة �لمنورة.

تقديمها  يتم  �لتي  �لخدمات  ل�شل�شلة كبيرة من  �متد�د  و�لم�شروع 

�إلى توفير جميع �لخدمات  وفق روؤية محددة و��شتر�تيجية تهدف 

وباأف�شل �لإمكانات خا�شة بعد تو�شيع مطار �لأمير محمد بن عبد 

�لعزيز �لدولي و�لم�شاريع �لحالية في �لمنطقة �لمركزية وم�شروع 

�لفنادق،  من  كبير  عدد  و�إز�ل��ة  �ل�شريف  �لنبوي  �لم�شجد  تو�شعة 

في  كافة  و�لقادمة  �لحالية  �لمتغير�ت  مع  يتنا�شب  فالم�شروع 

��شتيعاب �أعد�د �لحجاج و�لزو�ر في �لمدينة �لمنورة.

و�أو�شح �لمهند�س زهير كاتب مدير عام �إد�رة �لطرق و�لنقل في 

�لمنطقة،  في  نوعية  نقلة  �شيكون  �لم�شروع  �أن  �لمنورة  �لمدينة 

�لهند�شية  �لأ�ش�س  �أحدث  وفق  م�شيدة  �شتكون  �لمدينة  �أن  خا�شة 

�لتى تتنا�شب مع مكانة مدينة �لم�شطفى ��� عليه �ل�شالة و�ل�شالم.

�لهجرة  وطريق  �لطرق  في  �لم�شاريع  من  جملة  ت�شهد  و�لمنطقة 

�لذي يجرى تنفيذ �لأعمال فيه حاليا �شي�شهل عملية نقل �لحجاج 

و�لزو�ر �إلى مدينة �لملك عبد �هلل للحجاج، �لم�شروع �لذي يحظى 

مع  ليتو�كب  �ل�شريفين  �لحرمين  خ��ادم  و�هتمام  خا�شة  بعناية 

جملة �لم�شاريع �لتي ت�شهدها �لمنطقة.

وم���ادي،  وح�����ش��اري  �جتماعي  م���ردود  لها  �شيكون  و�لم�شاريع 

�لز�ئر  ت�شاعد  �لتي  و�لمميزة  �لجاذبة  �لبيئة  �إيجاد  في  و�شي�شهم 

�لكريم على تاأدية فري�شة �لحج و�لعمرة وفق خدمات متكاملة.

و�أ�شار �لدكتور محمد فرج �لخطر�وي رئي�س مجل�س �إد�رة �لغرفة 

مدينة  م�شروع  �أن  �إلى  �لمنورة  �لمدينة  في  �ل�شناعية  �لتجارية 

خا�شة  �لمنطقة،  في  كبيرة  �قت�شادية  نقلة  يعد  �هلل  عبد  �لملك 

باإيجاد  �لم�شتثمرين  �أمام  �ل�شتثمار  مجال  فتح  على  �شيعمل  �أنه 

مردود  له  و�شيكون  �لتنفيذ،  وبعد  �لإن�شاء  �أثناء  ��شتثمارية  فر�س 

��شتثماري كبير على �قت�شاديات �لمدينة، و�شي�شهم وب�شكل كبير 

�لحالية من  �لمركزية  �لمنطقة  ت�شهده  �لذي  �ل�شغط  في تخفيف 

زو�ر  لجميع  �لالزمة  و�لخدمات  �ل�شكنية  �لوحد�ت  توفير  خالل 

وتوفير  و�لتجارية،  �لقت�شادية  �لتنمية  عجلة  و�شيدفع  �لمدينة، 

و�حد  موقع  في  �لز�ئر  �إليها  يحتاج  �لتي  �لخدمات  من  �لكثير 

تتو�فر فيه جميع �لخدمات وبجودة عالية.

في حين يرى عبد �لغني بن حماد �لأن�شاري نائب رئي�س �لمجل�س 

�لتجارية  �لغرفة  �إد�رة  مجل�س  وع�شو  �لمنورة  بالمدينة  �لبلدي 

�شحري  كحل  ياأتي  �لم�شروع  �أن  �لمنورة  �لمدينة  في  �ل�شناعية 

ل  �لتي  �لمركزية  بالمنطقة  �لمحيطة  للفنادق  �لحالي  للو�شع 

و�لخارجي  �لد�خلي  �لم�شتويين  على  �ل�شكاني  �لنمو  مع  تتنا�شب 

وقت  في  ماليين  ثالثة  �إل��ى  ت�شل  �لتي  للزو�ر  �لهائلة  و�ل��زي��ادة 

�أدنى.  كحد  جديدة  عمل  فر�شة  �ألف   20 و�شيوفر  فقط،  �لزيارة 

و�شتتحول تلك �لم�شروعات �إلى بيئة جاذبة لل�شباب لبدء حياتهم 

�لعملية و�لوظيفية في �لمدينة �لمنورة.
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استكمااًل لسلسلة من الورش

جدة تستضيف ورشة العمل الثانية 
عن النظام الضريبي وجباية الزكاة

�أقامت �لم�شلحة ور�شة �لعمل �لثانية عن �لنظام �ل�شريبي وجبابة �لزكاة 

�لمحيا  من�شور  �لأ�شتاذ  �شعادة  من  كل  وقدمها  بجدة.  �لم�شلحة  بفرع 

م�شعود  تركي  و�لأ�شتاذ  �لعامة  ب��الإد�رة  و�لمتابعة  �لبر�مج  عام  مدير 

�ل�شهلي و�لأ�شتاذ ناهر �لأن�شاري من فرع جدة.

وتعد �لور�شة ��شتكمال ل�شل�شلة من �لور�س �لتي �شتتم في �لفترة �لمقبلة 

�لنظام  وم��و�د  )�أحكام  على:  �لور�شة  محاور  ��شتملت  وقد  �هلل  بم�شيئة 

�ل�شريبي و�لزكوي، و�للو�ئح �لتنفيذية وعر�س �لأمثلة و�لتمارين، وفقرة 

�لتثقيف �ل�شرعي للزكاة )�لإد�رة �لقانونية(.

ومن منطلق حر�س �لم�شلحة على رفع م�شتوى �لأد�ء �لمهني لموظفيها 

تقوم �إد�رة �لتطوير و�لبحوث �شنويا بتنظيم ور�س عمل في �لإد�رة �لعامة 

و�لفروع �لرئي�شة للم�شلحة ويقوم بتقديمها نخبة من م�شوؤولي وموظفي 

�لم�شلحة من �أ�شحاب �لخبرة في هذ� �لمجال.

تنظمها إدارة التطوير والبحوث سنويًا

انطالق الورش المتخصصة في  جدة
خدمات  عن  �لأولى  �لعمل  ور�شة  �نطلقت  �لماليات  موظفي  بم�شاركة 

تنظمها  و�لور�س   جدة،  في  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  بفرع  �لمكلفين 

و�لفروع  �لعامة  �لإد�رة  في  �شنوي  ب�شكل  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة 

�لرئي�شة لم�شلحة �لزكاة و�لدخل ويقوم بتقديمها نخبة من م�شوؤولي 

وموظفي �لم�شلحة من �أ�شحاب �لخبرة.

�فتتح �لور�شة �شعادة �لأ�شتاذ �أحمد بن عبيد �لطائفي مدير عام فرع 

م�شلحة �لزكاة و�لدخل في جدة و�ألقى كلمة رحب خاللها بالح�شور 

و�أكد حر�س �شعادة مدير عام �لم�شلحة على نجاح هذه �لور�س وحث 

ينعك�س  �لذي  �لأد�ء  تطوير  في  �لور�شة  من  �ل�شتفادة  على  �لح�شور 

بالحديث عن  للمكلفين. وختم كلمته  تقديم خدمة مميزة  �إيجابًا في 

�أخالقيات �لمهنة و�لقيم �ل�شلوكية في �أد�ء �لعمل.

خدمات  مدير  �لدغماني  علي  �لأ�شتاذ  من  كل  �لور�شة  بتقديم  قام 

خدمات  مدير  هندي  علي  و�لأ���ش��ت��اذ  �لعامة  �لإد�رة  من  �لمكلفين 

�لمكلفين بفرع جدة. و��شتملت محاور �لور�شة على: )تحديد �لغر�س 

للتز�مات،  �لخا�شعين  ولغيرهم  للمكلفين  �لخدمات  تقديم  من 

�لبو�بة  عبر  ترد  �لتي  �لبيانات  مع  �لمكلفين  موظفي خدمات  وتعامل 

�لإلكترونية  �ل��ب��و�ب��ة  وتت�شمن:  �لت�شجيل  وم�شكالت  �للكترونية 

للم�شلحة، �لأقر�ر�ت �لإلكترونية، تقديم �لمكلفين عن طريق �لبو�بة، 

موظفي  مهام  �لإلكترونية،  �لأق���ر�ر�ت  تقديم  بعد  �لموظفين  مهام 

خدمات �لمكلفين(. 



17 العدد )41( - شوال 1435هـ

في �إطار �شل�شلة ور�س �لعمل �لمتخ�ش�شة للمحا�شبين و�لمحا�شبات 

و�لخام�شة  �لر�بعة  �لعمل  ور�شتا  �أقيمت  �لماليات  موظفي  وبم�شاركة 

عن �لفح�س و�لتح�شيل في فرع �لم�شلحة في جدة.

�لمهني  �لأد�ء  م�شتوى  رف��ع  على  �لم�شلحة  ح��ر���س  منطلق  وم��ن 

�شنويًا  �لعامة  �لإد�رة  في  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة  تقوم  لموظفيها 

للم�شلحة  �لرئي�شة  و�لفروع  �لعامة  �لإد�رة  في  عمل  ور���س  بتنظيم 

�أ�شحاب  �لم�شلحة من  بتقديمها نخبة من م�شوؤولي وموظفي  ويقوم 

�لخبرة في هذ� �لمجال.

و�لأ�شتاذ  �لحبيب  نا�شر  حبيب  �لأ�شتاذ  من  كل  �لور�شة  هذه  وقدم 

��شتكماًل  �لور�شة  وتعتبر هذه  فرع جدة،  �لغامدي من  �لرحمن  عبد 

��شتملت  وقد  1435ه���  عام  خالل  �لمتخ�ش�شة  �لور�س  من  ل�شل�شلة 

�لذين  �لمكلفين  فح�س  �لح�شابات،  )فح�س  على:  �لور�شة  محاور 

�لفح�س  كيفية  �لتقديري،  �لفح�س  نظامية،  ح�شابات  يقدمو�  لم 

و�لحلول  �لمهام  �لتح�شيل،  �شرح  �لفح�س،  تقارير  كتابة  �لميد�ني، 

�لتح�شيل،  ��شتر�تيجيات  �لتح�شيل،  �إد�رة  تو�جه  �لتي  و�لم�شاكل 

بع�س  بها،  �لمرتبطة  و�لإد�ر�ت  �لتح�شيل  لإد�رة  �لتنظيمي  �لدليل 

مو�د �لنظام �ل�شريبي �ل�شادرة ب�شاأن �لتح�شيل، �لالئحة �لتنفيذية، 

�إج���ر�ء�ت  �لتق�شيط،  متابعة  �إج���ر�ء�ت  �لعقود،  عن  و�لإف��ر�ج��ات 

تح�شيل �لمتاأخر�ت(.

�لمكرمة  ومكة  جدة  من:  كل  ف��روع  من  م�شتفيدً�   41 �لور�س  ح�شر 

وجاز�ن  ونجر�ن  و�لباحة  وتبوك  �لمنورة  و�لمدينة  و�أبها  و�لطائف 

وعدد من �لماليات وعدد من من�شوبات �لق�شم �لن�شوي في �لفروع.

فرع جدة ينظم ورشتي العمل 
الرابعة والخامسة للفحص والتحصيل
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قدمها »الدغماني« و« البوحمود«

انطالق المرحلة الثالثة من  الورش 
المتخصصة بالدمام

�نطلقت  �لعامة  ب���الإد�رة  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة  �إ�شر�ف  تحت 

�أولى ور�س �لعمل �لمتخ�ش�شة للمحا�شبين و�لمحا�شبات )�لمرحلة 

موؤخرً�  �ل��دم��ام   بمدينة  و�لدخل  �لزكاة  م�شلحة  بفرع  �لثالثة( 

�لم�شلحة  �لدمام  وفرع  �لم�شلحة بمدينة  وبم�شاركة كل من فرع 

عدة  �لور�شة  .و�شملت  �لماليات  م��ن  وع��دد  �لأح�����ش��اء  بمحافظة 

للمكلفين  �لخدمات  تقديم  من  �لغر�س  كتحديد  مهمه  مو�شوعات 

خدمات  موظفي  وتعامل   . لاللتز�مات  �لخا�شعين  من  ولغيرهم 

وم�شاكل  �للكترونية  �لبو�بة  عبر  ترد  �لتي  �لبيانات  مع  �لمكلفين 

�لت�شجيل �لتي ت�شمل:  

-�لبو�بة �للكترونية للم�شلحة. 

- �لقر�ر�ت �للكترونية. 

- تقديم �لمكلفين عن طريق �لبو�بة.

- مهام �لموظفين بعد تقديم �لقر�ر�ت �للكترونية. 

-مهام موظفي خدمات �لمكلفين.

 وقدم �لور�شة كل من �ل�شتاذ علي �لدغماني مدير خدمات �لمكلفين 

من �لد�رة �لعامة و�ل�شتاذ  عي�شى �لبوحمود من فرع �لدمام. 

ويلي هذه �لور�س �شتة ور�س متخ�ش�شة في �لنظام �ل�شريبي وجباية 

�لزكاة، وتحديد �لوعاء �لزكوي و�ل�شريبي، و �لفح�س و�لتح�شيل، 

�لدولية.  �لتفاقيات  و�أح��ك��ام  و�ل�شتئناف،  �لعتر��س  ومعالجة 

ويقدمها مجموعة من �لمخت�شين من �لإد�رة �لعامة وفرع �لدمام.

ب�شكل  �لور�س  �لنوع من   تنظيم مثل هذ�  �لم�شلحة على  وتحر�س 

�شنوي من �أجل �طالع من�شوبيها على �لم�شتجد�ت في مجال �لعمل 

�لخبر�ت  على  و�لط��الع  �ف�شل  ب�شكل  خدماتها  تقديم   �أج��ل  من 

و�لتجارب �لعملية و�ل�شتفادة منها للت�شهيل على �لمكلفين.
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تحت رعاية معالي وزير الشؤون االجتماعية

المصلحة تشارك في الملتقى الثامن لمديري 
ومديرات مكاتب ووحدات الضمان االجتماعي

يو�شف  �ل��دك��ت��ور  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزي��ر  معالي  رع��اي��ة  تحت 

�لملتقى  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  نظمت  �لعثيمين  �أحمد  بن 

�لثامن ممثلة في وكالة �ل�شمان �لجتماعي تحت �شعار )�ل�شمان 

�أم  جامعة  في  �لعزيز  عبد  �لملك  قاعة  في  �ل�شمولي(  �لجتماعي 

بم�شاركة  1435ه���  رجب  و30   29 يومي  �لمكرمة  مكة  في  �لقرى 

�لم�شلحة في �لملتقى بورقة عمل لفرع �لم�شلحة في مكة �لمكرمة. 

م�شاركة  وج��اءت  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزير  معالي  �لملتقى  �فتتح 

��شتهل  وقد  �لملتقى  من  �لثاني  �ليوم  في  �لعمل  بورقة  �لم�شلحة 

�ليوم �لثاني بكلمة ترحيبية من �شعادة �لدكتور محمد بن عبد �هلل 

وكيل وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ل�شوؤون �ل�شمان �لجتماعي �لعقال، 

رحب فيها بالم�شاركين و�لم�شاركات و�شيوف �لملتقى.

�لأ�شتاذ عبد �هلل بن حوتان  �شعادة  �ألقى  �لترحيبية  �لكلمة  وعقب 

�لنفيعي مدير عام فرع �لم�شلحة في مكة �لمكرمة ورقة �لم�شلحة 

تجب  �لتي  و�لأم��و�ل  وفو�ئدها  �لزكاة  تعريف  �إلى  فيها  �أ�شار  �لتي 

فيها �لزكاة وم�شارفها، وتطرق �إلى ن�شاأة م�شلحة �لزكاة و�لدخل 

عن  �شو�ء  �آليًا  �لزكاة  جباية  كيفية  و�أو�شح  ومهامها،  و�أهد�فها 

طريق تقديم �إقر�ر رقم )2( ح�شابات �أو �إقر�ر رقم )5( تقديري، 

�ل�شمان  وبين وكالة  �لم�شلحة  بين  �لفاعلة  �ل�شر�كة  �إلى  �ألمح  ثم 

�لج��ت��م��اع��ي م��ن خ���الل ت��ن��ام��ي ح��ج��م �لإي������ر�د�ت �ل��ت��ي حققتها 

 12 من  �أكثر  �ل�شابقة  �ل�شنة  في  بلغت  �لزكاة حيث  من  �لم�شلحة 

ح�شاب  في  �لنقد  لموؤ�ش�شة  مبا�شرة  توريدها  تم  و�لتي  ريال  مليار 

من  عدد  طرح  �لكلمة  وعقب  �لجتماعي.  لل�شمان  �ل��وز�رة  وكالة 

�لم�شلحة  فرع  عام  مدير  على  و�لح�شور  �لم�شاركين  من  �لأ�شئلة 

في مكة �لمكرمة فيما يتعلق بدور �لم�شلحة و�آلية �لعمل في تحقيق 

بتقديم  وختم حديثه  �لأ�شئلة،  و�أجاب عن جميع  �لزكاة،  �إير�د�ت 

�ل�شمان  ل�شوؤون  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  وكيل  ل�شعادة  �ل�شكر 

دور  لإبر�ز  �لفر�شة  �إتاحة  و�لح�شور على  وللم�شاركين  �لجتماعي 

�لم�شلحة ومدى م�شاركتها في تح�شيل �إير�د�ت �لزكاة وتوريدها 

تقوم  ب��دوره��ا  �لتي  �لجتماعي  �ل�شمان  وكالة  ل�شالح  بالكامل 

بتوزيعها على م�شتحقيها.
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أخبار

بح�شور �شعادة �لأ�شتاذ �إبر�هيم �لحناكي مدير عام تقنية �لمعلومات 

�إد�رة �لمحتوى �ل�شامل، �لذي قام  ورئي�س �للجنة �لإ�شر�فية لنظام 

�ل�شتعد�د�ت  على  للوقوف  بجدة  �لم�شلحة  لفرع  تفقدية  بزيارة 

ملفات  لأر�شفة  �لإلكترونية،  �لأر�شفة  نظام  ون�شر  لتطبيق  �لجارية 

�لمكلفين وتطبيق �لأر�شفة في �أق�شام �لفرع.

�لأ�شتاذ  �شعادة  مع  م�شغرة  عمل  ور�شة  عقد  �ل��زي��ارة  خ��الل  وت��م 

�لحميدي  �هلل  عبد  �لأ�شتاذ  و  جدة  فرع  عام  مدير  �لطائفي  �أحمد 

مدير �لأر�شفة �لإلكترونية و �لأ�شتاذ محمد �آل زمانان مدير �ل�شوؤون 

�لإد�رية بالفرع، وروؤ�شاء �لأق�شام بالفرع.

خطة  و�شع  وتم  �لعمل،  و�آلية  �لتطبيق  خطة  بحث  �لجتماع  �شهد 

�لعمل �أثناء �لتطبيق وما بعد �لأر�شفة، وبعد ذلك تمت زيارة مركز 

�لغر�س  لهذ�  بالفرع  �أخير�  تجهيزه  تم  �لذي  �لإلكترونية  �لأر�شفة 

وكذلك �لمر�كز �لفرعية لمدخالت �لنظام.

�لأر�شفة �أنه تمت عملية  �لحميدي، مدير  �لأ�شتاذ عبد �هلل  و�أو�شح 

بالفرع على مر�حل  �لإلكترونية  �لأر�شفة  لنظام  و�لتد�شين  �لتطبيق 

وق�شم  �لفرع،  و�شكرتارية مدير  �لإد�ري��ة،  �لت�شالت  بق�شم  بد�أت، 

ولم  ومنا�شب  جيد  ب�شكل  بها  �لعمل  ي�شير  �ل��ذي  �لإد�ري���ة  �ل�شوؤون 

�لزمالء  من  �لمقترحات  ذلك  بعد  و�أخ��ذت  معوقات،  �أي  تو�جهها 

�لأر�شفة  نظام  لتطوير  منها  و�ل�شتفادة  لدر��شتها  �لأق�شام  بهذه 

�لإلكترونية. 

عمل  كور�شة  كبيرة  �شالة  تجهيز  �كتمال  �لتالية بعد  �لمرحلة  وفي 

ملفات  �أر�شفة  وتطبيق  �لفرع  من�شوبي  تدريب  في  للبدء  نو�ة  تكون 

ثم  وم��ن  �لح�شابات  باأر�شيف  تبد�أ  �شوف  �لتي  �لورقية  �لمكلفين 

�أر�شيف �لتقديري وعمل �لتدريب على عينات من �لملفات �لورقية.

عمل  كور�شة  كبيرة  �شالة  تجهيز  �كتمال  �لتالية بعد  �لمرحلة  وفي 

ملفات  �أر���ش��ف��ة  وتطبيق  �ل��ف��رع  من�شوبي  ت��دري��ب  لبدء  ن��و�ة  تكون 

ثم  وم��ن  �لح�شابات  باأر�شيف  تبد�أ  �شوف  �لورقية �لتي  �لمكلفين 

�أر�شيف �لتقديري وتم عمل �لتدريب على عينات من �لملفات �لورقية 

وتم ت�شكيل ثالثة فرق عمل تتولى )��شتخر�ج �لملفات وفق �لتقرير 

لفريق  تحال  ث��م  وم��ن  وتجهيزها  �لملفات  بمو�قع  م�شبقا  �لمعد 

وبعدها  �ل�شنو�ت،  وفق  وتنظيمها  �لم�شتند�ت  لفح�س  �لمحا�شبين 

للتاأكد من �شالمة  �لتجهيز  تعاد لفريق  �لمدخلين، ثم  تحال لفريق 

�لتقرير  و�إكمال عملية �ل�شترجاع لالأر�شيف وفق  �لم�شتند�ت  كامل 

وتجربة  �لخطة  ه��ذه  م��ن  �ل�شتفادة  تتم  و���ش��وف  ل��ذل��ك(.  �لمعد 

�لتطبيق بفرع جدة للفروع �لأخرى �لرئي�شة كالريا�س و�لدمام.

�شكره  �لمعلومات  تقنية  عام  مدير  �شعادة  قدم  �لزيارة  ختام  وفي 

وتقديره ل�شعادة �لمدير �لعام وكذلك �شعادة �لنائب و�لم�شرف �لعام 

وكذلك  معنوي  دعم  من  يقدمونه  لما  �لإلكترونية،  �لتعامالت  على 

من توفير �أف�شل �أجهزة �لحا�شب �لآلي وكذلك �أجود �أجهزة �لما�شح 

�لبيانات  وج��ودة  دق��ة  على  ت�شاعد  �شوف  �لتي  �لمتطورة  �ل�شوئي 

م�شتقبال  ت�شهم  �شوف  �لتي  �لإلكترونية  �لأر�شفة  بنظام  �لمدخلة 

�إلى  �لو�شول  و�شهولة  �لمكلفين  �أو�شاع  �إنهاء  ب�شرعة  �لت�شهيل  في 

�لبو�بة  لأنظمة  مكملة  تكون  �شوف  �لتي  �إلكترونيا  �لمكلفين  ملفات 

عن  و�ل�شتغناء  و�لإلكتروني،  �لفوري  للتعامل  و�لنتقال  �لإلكترونية 

لجنة  رئي�س  ل�شعادة  �شكره  �لحناكي  قدم  كما  �لورقية  �لتعامالت 

لخطة  متابعته  على  �لح�شن  محمد  �لأ�شتاذ  و�لمحفوظات  �لوثائق 

ملفات  �أر�شفة  تكون  �أن  على  وحر�شه  وتوجيهاته  بالفرع  �لتطبيق 

�لمكلفين تظهر بال�شكل �لالئق و�لمنا�شب.

�أحمد �لطائفي مدير عام فرع  �أخرى، نوه �شعادة �لأ�شتاذ  من جهة 

جدة بهذه �لخطوة �لتي تعد �إ�شافة جديدة �إلى منظومة �لتعامالت 

�لإلكترونية في �لم�شلحة و�شكر في �لوقت نف�شه جميع �لقائمين على 

هذ� �لعمل.

ألرشفة ملفات المكلفين

إطالق باكورة األرشفة اإللكترونية 
بالفروع الرئيسة 
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طّبق النظام في ماليات الرس وبيشة والخرج وحفر الباطن 

تطبيق النظام اآللي في فروع 
ومكاتب الماليات

مع  وبالتن�شيق  �لم�شلحة  ع��ام  مدير  �شعادة  توجيهات  على  ب��ن��اًء 

من�شور  �لأ�شتاذ  �شعادة  من  وبمتابعة  �لمالية  وز�رة  في  �لمخت�شين 

�لبدء  تم  فقد  و�لمتابعة  �لبر�مج  �إد�رة  عام  مدير  �لمحيا  محمد  بن 

ومكاتب  فروع  في  و�لدخل  �لزكاة  لم�شلحة  �لآلي  �لنظام  تطبيق  في 

�لر�س  ماليات  كل من  في  بنجاح  �لآلي  �لنظام  لتطبيق  �لمالية  وز�رة 

وبي�شة و�لخرج وحفر �لباطن. ويتم حاليًا تطبيق �لنظام �لآلي للمرحلة 

�لثانية لعدد )12( مالية حيث تم �لتطبيق �لفعلي في �لماليات �لتالية 

ظهر�ن   - �لمجمعة   - عفيف   - ينبع   - �لدو�دمي   - �لدو��شر  )و�دي 

�لنظام  بتطبيق  �لمرحلة  هذه  ت�شتكمل  �أن  على  �شقر�ء(   - �لجنوب 

�لآلي في كل من مالية )�شامطة - محايل ع�شير - رفحا - �لأفالج 

- �لزلفي( مطلع �لأ�شبوع �لقادم، و�رتفع عدد �لماليات �لتي يتم فيها 

تطبيق �لنظام �لآلي للم�شلحة �إلى )16( مالية.

�إد�رة خدمات  �لدغماني مدير  �لأ�شتاذ علي عبد �هلل  و�أو�شح �شعادة 

�لمكلفين �أنه وبت�شافر �لجهود بين �لم�شلحة ووز�رة �لمالية ممثلة في 

�إد�رة �لفروع، فاإن تطبيق �لنظام ي�شير ب�شكل جيد، و�شوف ُي�شهل �إنهاء 

�إجر�ء�ت �لمكلفين �أوًل باأول من قبل موظفي �لمالية.

لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  نفذت  بالم�شلحة  �لمعلومات  �أمن  ثقافة  لن�شر 

توعوية  ندوة  �أول  �لمعلومات  �أمن  وحدة  �إد�رة  في  ممثلة  �لمعلومات 

 30 م��ن  �أك��ث��ر  �ل��ن��دوة  وح�شر  �لمعلومات  تقنية  بمن�شوبي  خا�شه 

متخ�ش�شًا في مجال �لتقنية.

و�أكد �لأ�شتاذ �إبر�هيم بن �شالح �لحناكي مدير عام تقنية �لمعلومات 

و�شكر  لها.  �شيكون  �لم�شتقبل  و�أن  �لمعلومات  �أمن  �أهمية  بالم�شلحة 

�لأ�شتاذ �إبر�هيم بن �شالح �لحناكي مدير عام تقنية �لمعلومات �شعادة 

باأعمال  للرقي  �لم�شتمر  دعمهم  على  و�لنو�ب  �لم�شلحة  عام  مدير 

�لم�شلحة �إلى �أف�شل �لم�شتويات.

�أم���ن  �إد�رة  ���ش��ت��ق��وم  ن�����دو�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م���ن  و�ح�����دة  �ل���ن���دوة  ت��ع��د 

�لندو�ت  �شتركز  حيث   - �هلل  �شاء  �إن   - قريبًا  �لمعلومات بتنفيذها 

�لعليا  ل���الإد�رة  �لمعلومات  �أم��ن  و�أهمية  ثقافة  ن�شر  على  �لقادمة 

ندو�ت  مجموعة  هناك  �شتكون  �أنه  كما  �لعموم.  ومديري  بالم�شلحة 

�أخرى �شتخ�ش�س لجميع موظفي �لم�شلحة )�لم�شتخدمين( بالإد�رة 

�لعامة و�شيتم زيارة �لفروع لن�شر ثقافة �أمن �لمعلومات و�لتاأكيد على 

�أهميتها و�لمخاطر �لتي تنتج في حالة �لتق�شير �أو عدم تنفيذ بع�س 

�لإجر�ء�ت و�ل�شيا�شات �لأمنية وتاأثير ذلك في بيئة �لحا�شب �لآلي في 

�أحد �لعو�مل �لرئي�شة �لالزم تطبيقها في م�شروع  �لمن�شاأة، فالتوعية 

وي�شتمر  تاريخ 1435/4/30ه�  تنفيذه من  بد�أ  �لذي  �لمعلومات  �أمن 

لمدة عام كامل بهدف و�شع �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت و�لمعايير �لالزمة 

في مجال �أمن �لمعلومات لحماية �أجهزة وبيانات �أعمال �لم�شلحة من 

�أي �ختر�قات بهدف تدميرها �أو �إ�شاءة ��شتخد�مها.

لنشر ثقافة أمن المعلومات

"تقنية المعلومات" تنفذ الندوة التوعوية 
األولى ألمن المعلومات



طلعت زكي حافظ
األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية 

عضو لجنة االستثمار واألوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

�حت�شنت �لعا�شمة �لريا�س فعاليات �أعمال �لدورة �لأولى لمنتدى 

وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  دول  مع  �لعربي  و�لتعاون  �لقت�شاد 

�لعام  من  )مايو(  �أي��ار   13 �إل��ى   11 من  �لفترة  خ��الل  �أذربيجان 

�لجاري.

و�لتجاري  �لقت�شادي  �لتعاون  وتعميق  تنمية  �إلى  �لمنتدى  َهدف 

وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول  �لعربية  �ل��دول  بين  و�ل�شتثماري 

�شر�كة  بناء  �إلى  �لو�شول  بغية  موؤ�ش�شي،  �إط��ار  �شمن  �أذربيجان، 

ذلك  في  بما  �لممكنة،  �لقت�شادي  �لتعاون  مجالت  جميع  ت�شمل 

مجالت �لتعليم و�لطاقة و�لثقافة و�ل�شحة و�لتكنولوجيا.

وما يعزز من �إمكانية �إقامة عالقات �قت�شادية وتجارية م�شتقبلية 

و�لوطن  �أذرب��ي��ج��ان  وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  دول  بين  جيدة 

�لعربي، �لدللت �لتاريخية �لتي توؤكد وجود نقاط �لتقاء عدة بين 

هاتين �لكتلتين، �لتي يتوقع لها �أن تمهد �لطريق �أمام تطوير تلك 

وجود  في ظل  �شيما  ول  و�لم�شتويات،  �لأ�شعدة  كل  على  �لعالقات 

موروث ح�شاري وتاريخي كبير يعود �إلى قرون عدة، �لذي �أ�شار �إليه 

�لأمير �شعود �لفي�شل، وزير �لخارجية، في كلمته �لتي �ألقاها �أمام 

�لم�شاركين في �لمنتدى، عندما عاد بالما�شي �إلى �لور�ء وتحدث 

ثقافتنا  بين  و�لتالقي  �لتو��شل  م��ن  �لحرير  طريق  �شهده  عما 

�لتي  �لتجارية،  بالقو�فل  �لدول، م�شت�شهدً� في ذلك  وثقافات تلك 

�أ�شهمت في بلورة �لح�شارة �لإن�شانية �آنذ�ك عن طريق علماء �لفقه 

و�لحديث من �أمثال �لبخاري و�ل�شمرقندي و�لن�شائي، وعلماء �لطب 

و�لبيروني  و�لفار�بي  �شيناء  �بن  �شاكلة  على  و�لريا�شيات  و�لفلك 

�لوقت  في  و�أ�شار  و�لمفكرين.  �لعلماء  من  وغيرهم  و�لخو�رزمي 

و�لتر�بط  �لت�شال  عو�مل  و�نح�شار  �لزمن  تد�عيات  �أن  �إلى  ذ�ته 

لأ�شباب مختلفة، �أ�شهمت في �لتباعد فيما بيننا وبينهم و�أز�لت ما 

كان يربطنا من ج�شور وما كان يجمعنا من و�شائج، موؤكدً� �شرورة 

�لتجمع �ليوم، و�شع �أهد�ف و��شحة وغايات محددة يتعين �لتركيز 

عليها وبلوغها وتهيئة كل �ل�شبل �لمتاحة لتحقيقها.

�لعالقات  تطوير  �أهمية  ليوؤكد  ج��اء  �لآخ��ر،  هو  �لريا�س  �إع��الن 

وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول  �لعربي  �لوطن  بين  �لقت�شادية 

تحقيق  في  للم�شاهمة  �لطرفين  بين  �شر�كة  و�إقامة  �أذربيجان، 

�لتنمية �لمن�شودة، ول �شيما �أن هناك �آفاق تعاون �قت�شادي و��شعة 

أوجه التعاون االقتصادي
العربي - اآلسيوي .. وأذربيجان

ال بد من تطوير العالقات االقتصادية وإيجاد قاعدة للمعلومات عن مجاالت وفرص االستثمار 
المتاحة وتوقيع اتفاقيات لتنشيط التعامالت والتبادالت التجارية

مقال

تؤكد الدالالت التاريخية وجود نقاط التقاء عدة بين دول آسيا 
الوسطى وجمهورية أذربيجان والوطن العربي ويتوقع 
أن تمهد الطريق أمام تطوير العالقات على كل األصعدة 

والمستويات.

طريق الحرير أسهم في التواصل والتالقي بين ثقافتنا 
وثقافات دول آسيا الوسطى وبلورة الحضارة اإلنسانية.

هناك آفاق تعاون اقتصادي واسعة ومزايا عديدة تتمتع 
بها جمهوريات آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان 

بدًءا من مواردها الطبيعية الغنية وصواًل إلى الفرص 
االستثمارية الواعدة إلنتاج الغذاء وتوليد الطاقة والصناعات 

البتروكيماوية والتعدين والسياحة.

�أذربيجان،  وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  جمهوريات  بها  تتمتع  عديدة  ومز�يا 

بدءً� من مو�ردها �لطبيعية �لغنية، و�شوًل �إلى �لفر�س �ل�شتثمارية �لو�عدة 

�لمتمثلة في �إنتاج �لغذ�ء وتوليد �لطاقة و�ل�شناعات �لبتروكيماوية و�لتعدين 

و�ل�شياحة وغيرها.

�لتبادل �لتجاري  �أهمية تو�شيع نطاق  �أكد بيان �لريا�س  ومن هذ� �لمنطلق 

وجهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول  �لعربية  �ل��دول  بين  �لقت�شادي  و�لتعاون 

لجذب  منا�شب  مناخ  و�إيجاد  �لمتبادلة،  �ل�شتثمار�ت  وت�شجيع  �أذربيجان، 

تو�جه  �لتي  �لعو�ئق  ودر��شة  �لجانبين،  من  و�لم�شتثمرين  �لأعمال  رجال 

على  و�لعمل  �لمبا�شرة،  وغير  �لمبا�شرة  �ل�شتثمار�ت  تدفق  �ن�شيابية 

�ل�شتثمار  وت�شجيع  لحماية  ثنائية  �تفاقيات  �إب��ر�م  ذلك  في  بما  �إز�لتها، 

�لتعاون  وتوثيق  تعزيز  �شرورة  �إل��ى  �إ�شافة  �ل�شريبي،  �لزدو�ج  وتفادي 

لال�شتخد�مات  �لنووية  و�لطاقة  �لمتجددة،  و�لطاقة  �لطاقة  مجالت  في 

�ل�شلمية، و�لتجارة، و�لنقل، وو�شائل �لت�شالت �لجديدة، و�لبيئة، و�لتنمية 

�لم�شتد�مة، و�لزر�عة، وبناء �لقدر�ت و�لتدريب، و�ل�شياحة، و�لإح�شاء�ت 

�لعلمي،  و�لبحث  و�ل�شناعة،  �لفكرية،  �لملكية  وحقوق  �لبيانات،  وقو�عد 

وفتح �آفاق لتمويل �لم�شاريع �لقت�شادية و�ل�شتثمارية �لم�شتركة. ولم يغفل 

و�لبحري  �لبري  �لنقل  قطاعات  وتطوير  تعزيز  على  �لعمل  �أهمية  �لبيان 

�لعربية  �لدول  في جامعة  �لأع�شاء  �لدول  بين  �لحديدية  و�ل�شكك  و�لجوي 

»�لقت�شاد  �إطار  في  و�لتعاون  �أذربيجان،  وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول 
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في ظل  �شيما  ول  و�لطاقة،  و�لزر�عة  �لبيئة  ق�شايا  ذلك  في  بما  �لأخ�شر« 

�أذربيجان و�لدول �لعربية  �آ�شيا �لو�شطى وجمهورية  �لإمكانات �لمتاحة في 

�لزر�عية  و�لمنتجات  للبيئة  �ل�شديقة  و�لمنتجات  للكهرباء  و�عد  كم�شدر 

و�لمو�رد �لغذ�ئية.

وجمهورية  �لو�شطى  �آ�شيا  دول  مع  �لعربية  �لعالقات  �إلى  �لحيوية  ولإع��ادة 

تمخ�س  �لتي  و�لقر�ر�ت  �لتو�شيات  برمجة  يتطلب  �لأم��ر  فاإن  �أذربيجان، 

عنها �إعالن �لريا�س وتحويلها �إلى خطة عمل قيد �لتنفيذ، بحيث يو�شح من 

خاللها �لأولويات و�لم�شوؤوليات و�لأدو�ر �لمنوطة باأ�شحاب �لعالقة، بما في 

ذلك و�شع برنامج لإز�لة �لمعوقات و�ل�شعوبات، �لتي تو�جه رجال �لأعمال 

و�لم�شتثمرين في تلك �لدول، �لتي من بينها - على �شبيل �لمثال ل �لح�شر، 

�شعف وتو��شع و�شائل �لنقل �لتي تربط بين �لدول �لعربية وتلك �لدول، ما 

يفر�س �لحاجة �إلى �شرورة تفعيل و�شائل نقل مثل خطوط �لطير�ن و�شكك 

�لحديد بين �لكتلتين لتي�شير وتن�شيط حركة تنقل �لب�شائع و�ل�شتثمار. كما 

�لكتلتين، تجمع  بين  �قت�شادية م�شتركة  كيانات  �إن�شاء  �لمهم جدً�  �أنه من 

�لمحرك  بمثابة  تكون  بحيث  �لكتلتين،  في  و�لخا�س  �لعام  �لقطاعين  بين 

�لمبادر�ت  تنفيذ  وتبني  �لم�شتركة  لال�شتثمار�ت  �لبد�يات  في  �لرئي�س 

�أن  كما  �لر�كدة.  �لمياه  تحريك  يقولون،  كما  �شاأنها،  من  �لتي  و�لبر�مج، 

�لأمر يتطلب �أن يكون لمجال�س �لأعمال في �لدول �لعربية وتلك �لدول بما 

في ذلك �لغرف �لتجارية ومجال�س �لغرف، �أدو�ر مهمة في �إحد�ث �لتغيير 

فيما  وبالذ�ت  �لكتلتين،  بين  و�لتجارية  �لقت�شادية  �لعالقات  في  �لمن�شود 

�لمجالت  في  �لو�عدة  �لفر�س  �لبحث عن  في ذلك  بما  با�شتك�شاف  يتعلق 

و�لم�شارف  و�ل�شياحة  و�ل��زر�ع��ة  و�ل��غ��از  و�لطاقة  �ل�شناعة  مثل  كافة، 

لموؤ�ش�شات  يكون  �أن  يتطلب  �لأمر  �أن  �لمجالت. كما  و�ل�شحة وغيرها من 

�شمان �ل�شتثمار دور مهم وحيوي في �لمرحلة �لمقبلة، بتوفير �ل�شمانات 

�لالزمة لال�شتثمار في تلك �لدول، �إ�شافة �إلى �ل�شتفادة من تجربة �لبنك 

�لإ�شالمي للتنمية في تطوير �لم�شاريع �لتنموية في �لبلد�ن �لتي قام �لبنك 

بالم�شاهمة في تطويرها عن طريق منح �لتمويل ومتابعة تنفيذ �لم�شاريع. 

�لوطن  بين  و�لتجارية  �لعالقات �لقت�شادية  �إن تطوير  �آخر�،  ولي�س  �أخيرً� 

�لعربي ودول �آ�شيا �لو�شطى وجمهورية �أذربيجان، يتطلب �لعمل على �إيجاد 

�لدول  تلك  في  �لمتاحة  �ل�شتثمار  وفر�س  مجالت  عن  للمعلومات  قاعدة 

وكيفية �ل�شتفادة منها، �إ�شافة �إلى �شرورة �لتوقيع على �تفاقيات من �شاأنها 

تن�شيط �لتعامالت و�لتبادلت �لتجارية بين �لدول �لعربية وتلك �لدول، �لتي 

�ل�شريبي  �تفاقيات لمنع �لزدو�ج  �لمثال ل �لح�شر،  بينها على �شبيل  من 

و�أخرى لحماية �ل�شتثمار�ت. كما �أنه يعول على �شفار�ت �لدول �لعربية في 

تلك �لدول �أن يكون لها دور فاعل ومهم في تذليل �لعقبات �لقائمة وتن�شيط 

�لتعاون �لقت�شادي بين �لكتلتين خالل �لفترة �لمقبلة.
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حوار العدد

حوار: مجلة »الزكاة والدخل«

مدير عام فرع مصلحة
الزكاة والدخل بنجران:

إيقاف التسهيالت لكافة معامالت الجهات الحكومية للمكلفين
المتأخرين في السداد وتطبيق إجراءات الدفع اإللزامي عليهم.

فرع نجران من أحدث  فروع مصلحة الزكاة والدخل التي تم افتتاحها أخيرا  وقام بافتتاح 
الفرع األستاذ إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، وافتتاح فرع 
الجديد جاء لتحقيق عدد من األهداف منها،  توسع المصلحة في إنشاء  المصلحة 
الفروع للتسهيل على المواطنين من المكلفين وإلتاحة الفرصة لهم بإنجاز أعمالهم 
التي تحتاج إلى مراجعة المصلحة، ولن يتحقق لهم ذلك إال بافتتاح فروع قريبة من 

مقر إقاماتهم.
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نتوقع زيادة إيرادات الفرع لتصل 
إلى 1٨ مليون ريال وبنسبة زيادة 
قدرها ٢٠ ٪ عن السنة الماضية .

الفرع يحث المكلفين المتأخرين 
عن تقديم إقراراتهم بالسداد.

بدأ الفرع أعماله في 
1٤٣٤/7/1٥هـ بعدد خمسة 

موظفين فقط.

على هام�س �فتتاح فرع �لم�شلحة �لجديد في نجر�ن ��شت�شافت  �لغرفة 

وتم  بالمنطقة،  �لأعمال  ورجال  �لم�شلحة  عام  مدير  بنجر�ن  �لتجارية 

�لتي  و�لخدمات  بها  �لمنوطة  �لم�شلحة   لمهام  �لتطرق   �للقاء   خالل 

بها  تمر  �لتي  و�لتحديث  �لتطوير  مر�حل  تو�شيح  �إلى  بالإ�شافة  تقدمها 

من   نجر�ن  في  �لم�شلحة  ف��رع  �شيقدمها  �لتي  و�لخدمات  �لم�شلحة. 

خدمات لقطاع �لأعمال  بالمنطقة و�لمو�طنين.  

تو�شعت �لم�شلحة ب�شكل كبير في تقديم حزمة من �لخدمات �لإلكترونية  

موقع  على  �لمتو�فرة  �لخدمات  تلك  وم��ن  �لم�شلحة  بو�بة  طريق  عن 

و�لح�شول  �لمكلفين،  ملفات  وتحديث  �لت�شجيل،  �لإلكتروني،  �لم�شلحة  

�لذين  بالمكلفين  �لخا�س  رقم )5(  �لإقر�ر  وتقديم  �لمميز،  �لرقم  على 

بمكلفي  �لخا�س   )2( رقم  �لإق��ر�ر  وتقديم  �لتقدير،  باأ�شلوب  يحا�شبون 

�لزكاة �لذين يم�شكون ح�شابات.

و�لدخل«  »�لزكاة  لمجلة  كان  نجر�ن  في  �لجديد  �لفرع  �فتتاح  وبمنا�شبة 

حو�ر مطول مع  محمد بن �شاهر �لم�شتحي مدير عام فرع م�شلحة �لزكاة 

و�لدخل في نجر�ن �لمكلف  لت�شليط �ل�شوء على �إمكانات �لفرع و�لخدمات 

�أن  حديثه  خالل  �أكد  و�ل��ذي  و�لمو�طنين  �لأعمال  لرجال  يقدمها  �لتي 

�لفرع يقوم باأعمال �لفح�س �لميد�ني عن طريق زيارة موقع �لمكلف كلما 

�لثبوتية  بالم�شتند�ت  مدعم  ميد�ني  فح�س  تقرير  وعمل  �لحاجة  دعت 

و�لم�شتند�ت  للدفاتر  �لفح�س  عليه خالل عملية  �لوقوف  تم  ما  كل  على 

مع �لمعاينة على �لطبيعة .

مبنى مستأجر
كم عدد المكلفين في منطقة نجران؟ وما استعدادات الفرع 

الستقبالهم؟
عبد  بن  م�شعل  �لأمير  حي  في  م�شتاأجر  مبنى  في  �أعماله  �لفرع  با�شر 

�لمبنى  تجهيز  تم  حيث  �لحكومية،  �لإد�ر�ت  من  �لعديد  بجو�ر  �لعزيز 

بلغ  وقد  وموظفين،  �آلي  حا�شب  و�أجهزة  مكاتب  من  كافة  بالم�شتلزمات 

عدد �لمكلفين 21 �ألف مكلف تقريبا.

خطة إعالمية لمكلفي المنطقة
مكلفي  لتعريف  وتوعوية  إعالمية  خطة  بوضع  قمتم  هل 
المنطقة بالفرع وحثهم على دفع ما عليهم من مستحقات 

زكوية أو ضريبية؟
نجر�ن  في  �لتجارية  �لغرفة  في  �جتماع  وتجهيز  وتن�شيق  �إع��د�د  تم  لقد 

�إد�رة  عام  ومدير  �لتنفيذية،  لل�شوؤون  ونائبه  �لعام  �لمدير  �شعادة  يجمع 

و�أمينها  �لتجارية  �لغرفة  رئي�س  مع  �لفرع  و�إد�رة  و�لمر�جعة  �لرقابة 

من  بطلب  و�لم�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  كبار  من  �لمدعوين  بح�شور 

�لمنطقة  تعريف مكلفي  وتم من خالله   ، �لتجارية  �لغرفة  �لم�شلحة في 

جميع  عن  �لإج��اب��ة  تمت  كما  �لإلكترونية،  و�لخدمات  �لجديد  بالفرع 

�لحكومية  و�لإد�ر�ت  نجر�ن  منطقة  �إم��ارة  زي��ارة  وتمت  �ل�شتف�شار�ت، 

ذ�ت �لعالقة للتعريف بافتتاح �لفرع و�لتعاون بين �لإد�ر�ت لما في ذلك 

من خدمة م�شلحة �لوطن و�لمو�طن. 

التدريب على التسجيل على البوابة اإللكترونية
هل هناك عقبات واجهت المكلفين أثناء مراجعتهم الفرع؟

وتم  �لإلكترونية  �لأنظمة  تطبيق  عند  �لمكلفين  و�جهت  عقبات  هناك 

�لتغلب عليها وتعريف �لمكلفين بكيفية �لت�شجيل على �لبو�بة �لإلكترونية 

عدد  دعوة  تمت  كما   )2( رقم  �لإق��ر�ر  وتعبئة   )5( رقم  �لإق��ر�ر  وتعبئة 

من مالك مكاتب تقديم �لخدمات �لإلكترونية وتدريبهم على كيفية تعبئة 

�لإقر�ر�ت �لزكوية �آليا.

اقتراحات المكلفين تناقش  في االجتماعات
تطوير  في  تسهم  قد  المكلفين  من  اقتراحات  وصلتكم  هل 

الخدمات المقدمة لهم؟
به  ي�شرحون  ما  �أن  �إل  �لمكلفين،  من  مكتوبة  �قتر�حات  �أي  ت�شلنا  لم 

�شفاهة �أثناء تقديم �لخدمة لهم �شوف يوؤخذ في �لح�شبان عند �لمناق�شة 

في �لجتماعات �لدورية في �لفرع.

أكثر من  1٠٠  مكلف يمسكون حسابات نظامية
أن  أم  للفرع  يقدمونها  نظامية  حسابات  المكلفين  لدى  هل 

الفرع يضطر للربط التقديري عليهم؟
تم  كما  نظامية،  ح�شابات  يم�شكون  مكلف   )100( من  �أكثر  هناك  نعم 

�لمقيمين  و�لخليجيين  �ل�شعوديين  �لمكلفين  �إقر�ر رقم )2( على  تطبيق 

و�لموؤ�ش�شات  �لأخ��رى  �ل�شركات  مطالبة  تمت  كما  )زك���اة(،  بالمملكة 

بتقديم ح�شابات ختامية  �لكبير  �لحجم  وذ�ت  �لأن�شطة  متعددة  �لفردية 

�أن  �إفهامهم  بعد  قانوني  محا�شب  من  عليها  م�شدق  عمومية  وميز�نية 

حد  على  وللم�شلحة  للمكلف  عادلة  نظامية  ح�شابات  بموجب  �لمحا�شبة 

�شو�ء.

إيقاف التسهيالت للمتأخرين 
تقديم  عن  يتأخرون  الذين  المكلفين  مع  الفرع  يتعامل  كيف 

إقراراتهم؟
�إقر�ر�تهم  تقديم  عن  يتاأخرون  �لذين  �لمكلفين  بمطالبة  �لفرع  يقوم 

بمخاطبتهم ومكالمتهم هاتفيًا وحثهم على �ل�شد�د مع �إيقاف �لت�شهيالت 

وتطبيق  �لأخرى  �لحكومية  �لجهات  في  معامالتهم  لكافة  لهم  �لممنوحة 

�إجر�ء�ت �لدفع �لإلز�مي عليهم.
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محاسبة المكلفين تتم  بموجب 
حسابات نظامية عادلة للمكلف 

وللمصلحة على حد سواء.

بدأ فرع نجران في مبنى مستأجر 
في حي األمير مشعل بن عبد العزيز.

عدد المكلفين بفرع نجران في بداياته 
كان يبلغ  ٢1 ألف مكلف.

1٨  مليون ريال حجم اإليرادات المتوقعة
ما حجم اإليرادات التي يتوقع الفرع تحقيقها؟ وهل يتبع 

الفرع إجراءات محددة لتحقيق هذه اإليرادات؟
نتوقع زيادة كبيرة في �إير�د�ت �لفرع بما ل يقل عن 20 في �لمائة 

عن �ل�شنة �لما�شية �أي نتوقع تحقيق مبلغ )18( مليون ريال - باإذن 

ودقيقة في عملية محا�شبة  �إجر�ء�ت محددة  يتبع  �لفرع  �إن  �هلل - حيث 

�لمكلفين �عتماد� على �إقر�ر �لمكلف �أوًل  و�أي معلومات �أو بيانات �أخرى 

�أو و�رد�ت من  �لمملكة  ��شتير�د�ت من خارج  �أو  �أهلية  �أو  كعقود حكومية 

كافة  �لأن�شطة  ت�شجيل  يتم  كما  �لمكلف  عنها  ي�شرح  لم  �لمملكة  د�خل 

عنها،  �لمكلفين  ومحا�شبة  �لم�شجلة  غير  و�لرخ�س  �ل�شجالت  و�قع  من 

و�إعادة  �لح�شابات  بق�شم  �لمكلفين  و�إق��ر�ر�ت  ح�شابات  متابعة  تتم  كما 

�لربوط عليهم ومطالبتهم ب�شد�د �لفروقات �إن وجدت �شو�ء �أكانت زكاة 

�أم �شريبة.

نظام الموظف الشامل
بها؟  يعملون  التي  اإلدارات  ومــا  الــفــرع؟  موظفي  عــدد  ما 
حجم  الستيعاب  الموظفين  من  مزيد  إلى  بحاجة  الفرع  وهل 

المكلفين في المنطقة؟
وكان  بعدد خم�شة موظفين فقط  ه�   1434/7/15 في  �أعماله  �لفرع  بد�أ 

كل  في  �لالزم  �لعمل  لتغطية  �ل�شامل  �لموظف  بنظام  يعملون  �لموظفون 

�لإد�ر�ت، وكان توزيع �لموظفين في �لفرع كالتالي:

عدد )2( محا�شبين في �إد�رة �لفح�س و�لربط / ق�شم �لتقدير �لجز�في.

عدد )1( محا�شب في �إد�رة �لفح�س و�لربط / ق�شم �لح�شابات.
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لدى فرع المصلحة في نجران أكثر من 
)1٠٠( مكلف يمسكون حسابات نظامية.

طبق فرع نجران  إقرار رقم )٢( على 
المكلفين السعوديين والخليجيين 

المقيمين بالمملكة )زكاة(.

طالبنا الشركات والمؤسسات الفردية 
متعددة األنشطة بتقديم حسابات ختامية 

وميزانية عمومية مصدق عليها من 
محاسب قانوني .

�أما  وغيرها،  �عتر��شات  من  �لفرع  �أعمال  يخ�س  ما  كل  في  ومتو��شل 

�لعتر��شات  بع�س  في  معهم  �لتو��شل  فيتم  �لعتر��شات  بخ�شو�س 

�لمهمة و�لغام�شة لأخذ توجيهاتهم حيالها وتطبيقها كما يتم عمل مذكرة 

�عتر��س ورفعها للجان، �إن لزم �لأمر.

الخطط التطويرية للفرع
خدمات  وتقديم  الفرع  أداء  لتطوير  المستقبلية  خططكم  ما 

أفضل؟
�لخطط �لم�شتقبلية لتطوير �لفرع ، يمكن �يجازها خالل عدة نقاط :

- تنمية �إير�د�ت �لفرع من خالل متابعة �لمكلفين وحثهم على �ل�شد�د.

- تقديم �أف�شل �لخدمات للمكلفين باأ�شلوب ر�ٍق وح�شاري في �أ�شرع وقت 

و�أقل تكلفة و�شول للر�شا �لعام للمكلف.

�لفرع  للعمل في  و�لخبر�ت  �لموظفين  �لمزيد من  �ل�شتمر�ر في طلب   -

ب�شكل د�ئم.

�لور�س  لح�شور  و�إر�شالهم  �إد�رة  ك��ل  ف��ي  للعمل  �لموظفين  ت��دري��ب   -

�لتدريبية �لتخ�ش�شية و�لدور�ت �لمنا�شبة لهم د�خليا وخارجيا.

- متابعة �لح�شول على �أر�س حكومية مع �أمانة منطقة نجر�ن لبناء فرع 

عليها مجهز بالكامل.

عدد )1( في �إد�رة خدمات �لمكلفين.

عدد )1( في ق�شم �ل�شوؤون �لإد�رية و�لمالية.

�إد�رة  �أي  في  �أي خلل  لتغطية  كبير  ب�شكل  �لموظفين  تدوير  مع 

�أو ق�شم.

تلقى  فقد  للفرع،  �لم�شلحة  عام  مدير  �شعادة  زيارة  بعد  و�أما 

�لفرع �لدعم �لمو�شى به بتكليف خم�شة محا�شبين لمدة �أربعة 

كافة  باإد�ر�ته  يعمل  فالفرع  ومن حينها  �لفرع  في  للعمل  �أ�شهر 

�أن  كبير  و�لأم��ل  �لآن  حتى  ه�   1435/6/13 تاريخ  من  �بتد�ًء 

ي�شتمر �لدعم لتغطية �لنق�س �لكبير في عدد �لموظفين لعدم 

منا�شبة �لعدد حجم �لمكلفين في �لمنطقة.

 

الفحص الميداني
وما  الــمــيــدانــي؟  الفحص  بأعمال  الــفــرع  يــقــوم  هــل 

اإلجراءات المتبعة في ذلك؟
�إلى  �لحاجة  دعت  كلما  �لميد�ني  �لفح�س  باأعمال  يقوم  �لفرع 

ذلك.

تقرير فح�س  وعمل  �لمكلف  موقع  زيارة  ويتم ذلك عن طريق 

ميد�ني مدعم بالم�شتند�ت �لثبوتية على كل ما تم �لوقوف عليه 

على  �لمعاينة  مع  و�لم�شتند�ت  للدفاتر  �لفح�س  عملية  خالل 

�لطبيعة �لتي قد تكون في يوم و�حد �أو عدة �أيام ح�شب �لحاجة.

دورات تدريبية )داخلية وخارجية( وورش عمل
هل لدى الفرع خطط تدريبية لتطوير الموظفين؟

�لد�خلية  �لتدريبية  �لدور�ت  تعاميم  جميع  بعر�س  �لفرع  يقوم 

�لعمل �لخا�شة بالم�شلحة، وحث �لموظفين  و�لخارجية وور�س 

على �لتقديم عليها و�ل�شتفادة منها.

االعتراضات الغامضة
خاصة  العامة  اإلدارة  وبين  بينكم  التنسيق  يتم  كيف 
فيما يتعلق باعتراضات بعض المكلفين على الربوط؟

يومي  ب�شكل  �لعامة  �لإد�رة  في  �لم�شوؤولين  مع  �لتو��شل  يتم 
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المملكة بحاجة إلى نحو 4.5 
مليون وحدة سكنية مع حلول 

عام 2020م. 

من المتوقع ارتفاع قيمة حجم 
السوق العقاري ألكثر من 1.5 
تريليون ريال خالل السنوات 

القليلة المقبلة.
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ارتفاع حجم 
السوق العقاري 

في المملكة 
المملكة تعد أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق 

األوسط ومتوقع ارتفاع حجمه ألكثر من 1.٥ تريليون ريال

تعد �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �أكبر �شوق عقارية في منطقة �ل�شرق �لأو�شط قاطبة 

يبلغ  حيث  �لعربية  �أو  �لخليجية  �شو�ء  �ل��دول  من  �لكثير  �ل�شد�رة  في  ينازعها  ول 

�إجمالي حجم �ل�شوق �لعقارية في �لمملكة ما يتجاوز 1.3 تريليون ريال خالل �لوقت 

�لر�هن وفقًا لأحدث �إح�شاء�ت تم �لإعالن عنها بالمملكة. وهذ� �لحجم �ل�شخم 

يوفر �لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية لكل من له عالقة بالمجال �لعقاري من قريب 

�أو بعيد خا�شة �لمطورين و�لم�شتثمرين في قطاع �لعقار�ت. ومن �لمتوقع �رتفاع قيمة 

حجم �ل�شوق �لعقارية لأكثر من 1.5 تريليون ريال خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �لمقبلة. 

وك�شف تقرير �شادر عن �شركة �لمركز �لمالي �لكويتي، �رتفاع �لطلب على �لم�شاكن 

�لدخل  ذوي  م�شاكن  على  �شيتركز  �لطلب  و�أن  �لمائة  في   13 بن�شبة  �لمملكة  في 

�لمحدود في بع�س �لمناطق مثل �لريا�س وجدة �رتفاًعا في �أ�شعار �لم�شاكن خالل 

�لأ�شهر �ل� 12 �لما�شية بن�شبة 3 في �لمائة. 

�أكدت خالله  �أعدت بحًثا دولًيا  بيزن�س جروب لال�شت�شار�ت« قد  »�أك�شفورد  وكانت 

�إمكانات نمو هائلة لل�شوق �لعقارية بالمملكة خا�شة في �ل�شو�حي �ل�شكنية ومناطق 

�لنمو في �شمال �لريا�س وجدة، وتز�يد �لإقبال على �ل�شكن منخف�س �لتكلفة �لذي 

يتركز في �لبنايات متعددة �لطو�بق. و�أ�شار �لتقرير �إلى �أن مناطق �شمال �شاحية 

�لأعمال �لمركزية في �لريا�س �شت�شتقطب مزيًد� من �لهتمام في �أو�شاط �لم�شترين، 

�لقريب من  �ل�شريط  فيها  بما  �شمال جدة  �لنمو في مناطق  تز�يد  يتوقع  في حين 

�ل�شاطئ. و�شت�شهد جدة ��شتقر�ر� في منطقة �لكورني�س بعد �إن�شاء عدد من �لمباني 

�ل�شاهقة �لفاخرة في �لمنطقة، و�شيحدث �إقبال كبير على �ل�شو�حي �ل�شمالية مثل 

و�لرو�شة  و�لنعيم  و�لنه�شة  و�لمحمدية  و�لخالدية  و�لحمر�ء  و�لب�شاتين  �لأندل�س 

و�ل�شالمة و�لزهر�ء لقربها من �لكورني�س و�لميل للتو�شع ناحية �ل�شريط �ل�شمالي.

واستطاعت  إيجابية  قفزات  تشهد  بالمملكة  العقارية  السوق 
العقارية  والصفقات  التعامالت  قيم  في  كبيرة  قفزات  تحقق  أن 
له  كــان  مــا  المتداولة  ــي  واألراضـ للعقارات  اإلجمالية  والقيمة 
انعكاس مباشر على قطاعات االقتصاد األخرى. وإيجابية تطورات 
السوق العقارية السعودية تعزى إلى ضخامة المشاريع الجاري 

تنفيذها عالوة على المشروعات التي يتم التخطيط لها.
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�شكنية  �ألف وحدة   15 نحو  �إلى  �لمكرمة  �إلى حاجة مكة  �لتقرير  ونوه 

�شنوًيا على مدى �لأعو�م �لثالثة �لمقبلة، وبتكلفة �إجمالية �شنوية ت�شل 

�لن�شف  على  �لأر���س  قيمة  وت�شتحوذ  ري��ال،  مليار�ت  ع�شرة  نحو  �إلى 

منها، وهو ما يدل على �أن مكة �لمكرمة بحاجة �إلى تاأمين 45 �ألف وحدة 

�شكنية وبقيمة 30 ملياًر� خالل ثالثة �أعو�م مقبلة. 

ترتكز  �أ�شباب  لعدة  للزيادة  قابل  بالمملكة  �لعقاري  �ل�شوق  حجم  �إن 

عليها �لقر�ء�ت �لم�شتقبلية و�لتحليالت وياأتي في مقدمة تلك �لمقومات 

�رتفاع حجم �لطلب �لذي ربما ي�شل لأعلى معدلت لم ي�شبق ت�شجيلها 

خالل عقود طويلة من كل من �لم�شتهلكين و�لم�شتثمرين، فكل منهما 

يبحث عن غايته. �لم�شتهلك يبحث عن �شكن ب�شعر منا�شب و�لم�شتثمر 

ي�شعى �إلى مزيد من �ل�شتحو�ذ وتحقيق �لأرباح وهما رغم �ختالفهما 

�لطلب  كثرة  وهي  و�ح��دة  م�شلحة  في  ي�شبان  �لنهاية  في  �أنهما  �إل 

�ل�شوق، و�شيلعب  تلبية �حتياجات  �أجل  ويتز�من معا كثرة �لعر�س من 

�لمطورون �لعقاريون دورً� في �لمرحلة �لمقبلة خا�شة مع ن�شاط وز�رة 

�لإ�شكان وتنفيذ �لم�شروعات �لعمالقة خالل �ل�شنو�ت �لمقبلة. 

هو  �لأو�شط  �ل�شرق  بمنطقة  �لعقاري  �ل�شوق  �لمملكة  ت�شدر  يكن  لم 

�لت�شدر �لوحيد بل �إن �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �حتلت �لمركز �لثاني 

حيث  �لما�شي  �لعام  ذلك  وكان  �لعالم  م�شتوى  على  �لعقاري  بال�شوق 

و�لتمويل  للعقار  لمعر�س جدة  �لمنظمة  �للجنة  رئي�س  ك�شف عن ذلك 

و�لإ�شكان �لدولي جرك�س، وقد ��شتحقت �لمملكة تلك �لمرتبة �لمتقدمة 

في �لترتيب �لعالمي وفقًا لأرقام تو�شح وبال �أي مو�ربة �لحجم �ل�شخم 

لل�شوق �لعقاري فيها، حيث تقدر حاجة �لمملكة من �لوحد�ت �ل�شكنية بنحو 

�لتمويل  حجم  يقدر  فيما  2020م،  عام  حلول  مع  �شكنية  وح��دة  مليون   4.5

110 ماليين م2  للبناء على م�شاحة  �شنويًا  ريال  مليار   117 بنحو  �لإ�شكاني 

من �لأر��شي �ل�شالحة لال�شتثمار لمو�جهة �لنمو �ل�شكاني �لمتز�يد بالمملكة. 

وتحتاج مدينة جدة فقط �إلى 100 �ألف وحدة �شكنية �شنويًا وتقدر �حتياجاتها 

من �لوحد�ت �ل�شكنية حتى عام 2020م بنحو مليون وحدة. و�لموؤ�شر �لعقاري 

�لما�شي،  �ل�شهر  �لمائة خالل  في   10 بمقد�ر  �رتفع  في جدة  �لعدل  ل��وز�رة 

في  ري��ال،  مليار   1.494.328.93 قيمتها  بلغت  عقارية  �شفقات  و�شجل 

1.062.945 متر مربع.  568 �شفقة على م�شاحة  بلغ عدد �ل�شفقات  حين 

�إلى  و�شل  قد  �لما�شية  �ل�شنة  من  نف�شه  �لوقت  في  �ل�شفقات  حجم  وك��ان 

1.359.269.922 مليار ريال.

�ل�شكني  للتد�ول  ري��ال  مليون   712.559.458 بين  �لتد�ول  قيمة  وتوزعت 

 781.769.479 نحو  �لتجارية  لالأغر��س  �لعقاري  �لتد�ول  قيمة  بلغت  فيما 

مليون ريال. ويرجع �شبب �رتفاع �لموؤ�شر �لعقاري لمدينة جدة �إلى عدم وفرة 

�لأر��شي �ل�شالحة للتطوير �لعقاري وبالتالي �ل�شكن و�إلى �لطلب �لكثير من 

�لمو�طنين فى تملك �ل�شكن. 

خا�شة  �لأ�شعار  �رتفاع  في  وكذلك  �لإقبال  زيادة  في  �أ�شهمت  �لأر��شي  وقلة 

طريق  في  �لمربع  �لمتر  �شعر  و�شل  حيث  لجدة،  �لعمر�نية  �لمناطق  د�خ��ل 

�لملك فهد  �إلى 18 �ألف ريال بعد �أن كان في �لوقت نف�شه من �ل�شنة �لما�شية 

بنحو  13 �ألف ريال وبلغت �لأ�شعار بمنطقة �لعمائر �لتى تقع فى غرب طريق 

�لمدينة )�ل�شالمة - �لزهر�ء - �لنه�شة( �إلى 7500 ريال للمتر �لمربع بعد 

�أن كانت في �لوقت نف�شه من �ل�شنة �لما�شية ت�شل �إلى نحو 5500 �أو 6000 

عدد �شفات �لموؤ�شر �لعقاري في مكة  ح�شب �ل�شهر.

قيمة �شفقات   �لموؤ�شر �لعقاري في مكة بالريال وح�شب �ل�شهر.
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للمتر �لمربع.

عقاريا  نمو�  �لحالي  �لوقت  في  ت�شهد  �لتي  �لمكرمة  مكة  �إل��ى  ج��دة  وم��ن 

�لمنطقة  وفي  �لحر�م  �لم�شجد  حول  ت�شيد  �لتي  �ل�شخمة  للم�شاريع  كبير� 

مليار   750 �إل���ى  �رت��ف��ع  �لمكرمة  مكة  ف��ي  �ل�شتثمار  فحجم  �ل��م��رك��زي��ة، 

 ري���ال وي����زد�د ه��ذ� �ل��رق��م ب��ازدي��اد حجم �لأع��م��ال و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت فيها.

35 في  �إلى   2014 لعام  �لعقاري و�ل�شفقات  �رتفاع حجم �ل�شتثمار   ويتوقع 

�لمائة، وت�شكل �لت�شريعات �لعقارية �لجديدة من جهات حكومية مثل موؤ�ش�شة 

لتو�شيع  قاعدة  �لعقارية  �لتنمية  و�شندوق  �لإ�شكان  ووز�رة  �ل�شعودي  �لنقد 

حجم �ل�شتثمار�ت، و�شتدعم حالة �لتعاون بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س �لتي 

ت�شتهدف تحقيق موؤ�شر�ت نمو كبيرة، و�شتدعم حالة �ل�شتقر�ر لجذب روؤو�س 

�شركات  لخم�س  �لترخي�س  عملية  و�شت�شهم  �لعقاري،  �لقطاع  �إل��ى  �لأم��و�ل 

وم�شارف محلية في �لقيام بالتمويل �لعقاري لدى �ل�شوق �لعقاري �ل�شعودي 

في تح�شين �شروط �لتمويل �ل�شكني لالأفر�د و�إمكانية ح�شولهم على قرو�س 

�شكنية بتكلفة �أقل.

36 مؤشرًا عقاريًا للقضاء على الصفقات الوهمية
ستسهم المؤشرات في بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة ألسعار العقار 

بكل مناطق المملكة ورصد حركة العقارات بكل دقة وشفافية.

يومية  معلومات  قاعدة  بناء  في  كبير  ب�شكل  �لعقارية  �لموؤ�شر�ت  �شت�شهم 

مف�شلة لأ�شعار �لعقار بكل مناطق �لمملكة. وي�شل عدد �لموؤ�شر�ت �لعقارية 

36 موؤ�شرً� �أطلقتها وز�رة �لعدل لتغطية �لمناطق و�لمدن و�لأحياء في  �إلى 

�لمملكة و�شتعك�س �لموؤ�شر�ت �ل�شورة �لكاملة عن حركة �لعقار�ت �لمحلية 

وي�شتطيع �لمو�طن مقارنة �لأ�شعار من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى لتخاذ 

عما  وبعيدً�  بها  وموثوق  موؤكدة  معلومات  وفق  و�ل�شتثمار  �ل�شر�ء  ق��ر�ر�ت 

يمكن �أن ي�شاع في �ل�شوق من تكهنات �أو تخر�شات. 

�أنظمة  على  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل��م��وؤ���ش��ر�ت  تاأ�شي�س  ف��ي  �ل��ع��دل  وز�رة  �ع��ت��م��دت 

بر�مجها �لمعلوماتية �لم�شحية من خالل �لتتبع �لآلي لالإفر�غات وتحليلها 

�لإح�شائي. وتلك �لموؤ�شر�ت جاءت ��شتجابة وتفاعاًل مع ما يعانيه �لو�شطاء 

بها.  ويثقو�  للعمالء  �أن تقدم  �لح�شول على معلومات يمكن  �لعقاريون من 

فمع تلك �لموؤ�شر�ت �شتك�شف �لأ�شعار ب�شفافية كاملة و�شتحظى بثقة �لعمالء 

و�شتمنحهم مزيدً� من �لخيار�ت و�لمعلومات �لتي بناًء عليها يمكن �لتحرك 

و�تخاذ قر�ر�ت �ل�شر�ء �أو �لبيع بكل �شهولة وي�شر ودونما تاأخير. 

فالو�شطاء �لعقاريون كانو� يعانون في �لما�شي كثرة �لجتهاد�ت، فالموؤ�شر�ت 

ل تدع مجاًل ودون �شك لن تترك مجاًل للتالعب بالأ�شعار �أو �لمز�يد�ت �لتي 

كانت يمكن �أن تحدث ب�شبب عدم وجود مرجعية و�أ�شعار و��شحة يمكن على 

�أ�شا�شها �أن تتم �شفقات �لبيع و�ل�شر�ء. و�شت�شهم موؤ�شر�ت وز�رة �لعدل في 

ك�شف و�قع �ل�شوق و�لتحركات �ل�شعرية. 

وفي �لوقت ذ�ته، يحذر �لخبر�ء �لعقاريون من �شرورة �إيجاد �آليات ل�شبط 

�أو  مبا�شر  ب�شكل  تاأثير  يحدث  ل  حتى  �لم�شاربات  حركة  ومتابعة  �ل�شوق 

�لأ�شمى  �لهدف  �إلى  �لو�شول  يمكن  �لأر��شي حتى  �أ�شعار  على  مبا�شر  غير 

و�لمن�شود وهو ت�شحيح و�شع �ل�شوق و�أن تكون �لأ�شعار عاك�شة للو�قع وقانون 

بالأ�شعار  دون حدوث تالعب  �لجميع  متناول  ولت�شبح في  و�لطلب  �لعر�س 

لم�شلحة فئة دون غيرها ممن يملكون �إمكانات مالية ربما �أكبر من غيرهم.

و�أدو�ت  للعقار،  تف�شيلية  حقيقية  بيع  �أ�شعار  �لعقارية  �لموؤ�شر�ت  �شتوفر 

مهنية للمقيمين و�لمثّمنين �لعقاريين ي�شتطيعون من خاللها ��شتخد�م طرق 

�لمقارنة بعقار�ت �أخرى م�شابهة، وتوفير معلومات تف�شيلية للجهات �لمعنية 

عن متابعة �لت�شخم في قطاع �لعقار، وتحقيق �ل�شفافية في توفير �لمعلومات 

�لقت�شادية للن�شاط �لعقاري، و�لق�شاء على �ل�شائعات و�لمعلومات �لتي ل 

ت�شتند �إلى م�شدر ر�شمي وحقيقي. 

لقد جمعت �لموؤ�شر�ت �لعقارية بين توفير �لبيانات ون�شر �لوعي بين �أفر�د 

�لمجتمع، ووز�رة �لعدل �شتقوم بعدد من �لإجر�ء�ت لدعم �لقطاع �لعقاري، 

ومنها توفير بيانات تف�شيلية للعقار لزيادة دقة �لموؤ�شر�ت �لعقارية، وزيادة 

و�لتعاون  �لعقارية،  �ل�شكوك  �إج���ر�ء�ت  و�شبط  �لإلكترونية  �لتعامالت 

�لمعتمدين  للمقيمين  �ل�شعودية  �لهيئة  من  معتمدين  عقاريين  مقّيمين  مع 

للعقار�ت،  �لعادل  �لتقييم  في  �لمهنية  ل�شمان  و�لتنفيذ،  �لحجز  لق�شايا 

وتنفيذً� لنظام �لمقيمين �لمعتمدين �ل�شادر بقر�ر مجل�س �لوزر�ء.

�لعقارية  و�لموؤ�شر�ت  �لتقارير  ��شتعر��س  �إلى  �لموؤ�شر�ت  برنامج  ويهدف 

تعك�س  تف�شيلية  بيانية  و�أ�شكال  ر�شوم  هيئة  على  و�لمعرو�شة  �لتفاعلية 

معلومات �ل�شفقات �لمتد�ولة و�لمنفذة في جميع كتابات �لعدل في مناطق 

�لفترة  �ختيار  �لخدمة  لطالب  تتيح  �لموؤ�شر�ت  وخدمة  �لمختلفة.  �لمملكة 

و�لمدن  �لمناطق  في  �لعقارية  �ل�شوق  و�شع  لمعرفة  يريدها  �لتي  �لزمنية 

و�لأحياء، خالل �لفترة �لزمنية �لتي يرغب في جمع معلومات حولها �شو�ء 

كان �شهر� �أو ربع �شنة �أو �شنة، مع �إتاحة �لفر�شة لالطالع على متو�شطات 

�أ�شعار �لعقار و�شعر �لمتر �لمربع ومقارنته بين �لمناطق و�لمدن و�لأحياء.

ويمكن تتبع تفا�شيل �ل�شفقات �لمنفذة بكل ي�شر و�شهولة، ما يتيح للباحثين 

ودقيقة  حديثة  �إح�شائية  وبيانات  معلومات  على  �لح�شول  و�لم�شتفيدين 

تعك�س و�قع وحجم �لتعامالت �لعقارية بكل �شفافية في جميع مدن �لمملكة 

عر�س  تق�شيم  �عتماد  �شيالحظ   36 �ل�  للموؤ�شر�ت  و�لم�شتخدم  �لمختلفة. 

�لموؤ�شر�ت �لعقارية �إلى ثالثة �أق�شام رئي�شة: »�لمناطق، �لمدن، و�لأحياء«؛ 

بحيث ي�شم ق�شمًا رئي�شًا يحوي ثالثة �أق�شام فرعية، وهي بح�شب �لفتر�ت 

�لزمنية )�شهري، ربع �شنوي، �شنوي(. ويمكن عر�س �لعديد من �لموؤ�شر�ت 

لل�شفقات  �لمختلفة  �لمعلومات  عر�س  في  �لتنوع  تعك�س  �لتي  �لعقارية 

و�لمبايعات �لتي تمت ح�شب ت�شنيف �لعقار )�شكني، تجاري(، �أو حتى نوع 

ق�شر،  تجاري،  مركز  محل،  معر�س،  �شقة،  فيال،  عمارة،  )�أر���س،  �لعقار 

بيت، مرفق، ��شتر�حة، �أر�س زر�عية(.

ويمكن �أي�شًا معرفة �إجمالي �أعد�د �ل�شفقات و�لمبايعات في منطقة معينة 

�أو مدينة �أو حي بكل ي�شر و�شهولة، خالل �أي فترة محددة يتم �ختيارها، مع 

معرفة متو�شط �شعر �لمتر �لمربع في حي معين، من خالل �حت�شاب �إجمالي 

�شعر �لبيع وق�شمته على �إجمالي �لم�شاحة لجميع �لتد�ولت و�لمبايعات في 

�لحي �لذي وقع �لختيار عليه.

ت�شنيف  ح�شب  �لعقار  �أ�شعار  مقارنة  خا�شية  �لعقارية  �لموؤ�شر�ت  تمنح 

�لعقار �أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متو�شط �شعر �لمتر �لمربع في �لأحياء 

ح�شب مدينة معينة؛ فتظهر من خالل هذ� �لموؤ�شر �لأحياء �لأكثر �رتفاعًا 

و�ل�شفقات  �لعمليات  تفا�شيل  تتبع  على  �ل��ق��درة  مع  �لعقار،  �أ�شعار  في 

وتتبع  �شقة(،  فيال،  )�أر���س، عمارة،  �لعقار  �أن��و�ع  من  معين  بنوع  �لمتعلقة 

متو�شط �أ�شعار �ل�شقق �أو �لعمائر في منطقة معينة �أو مدينة �أو حي معين.
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ضوابط وآليات 
حسم االستثمار 

في السندات 
األجنبية من 
وعاء الزكاة

اإلثنين  يوم  في  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 
الوزراء  مجلس  بقرار  والمشكلة  1٤٣1/٥/٢٦هـــ  الموافق 
بخطاب  والمكلفة  ـــ  ــ 1٤٢٦/7/٢٤هـ وتــاريــخ   )19٦( رقــم 
1٤٢٦/٨/٦هـ  وتاريخ   )7٨٣٥/1( رقم  المالية  وزير  معالي 
المكلفين  اعتراضات  نظر  في  اللجنة  باستمرار  القاضي 
االبتدائية  الزكوية  االعتراض  لجان  قــرارات  على  والمصلحة 
للنظر في االستئناف المقدم من )المكلف( على قرار لجنة 
1٤٢٨هـ  لعام  الثالثة  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االعتراض 
والدخل  الزكاة  مصلحة  أجرته  الــذي  الزكوي  الربط  بشأن 

)المصلحة( على المكلف لعام ٢٠٠٤م.

قد قامت �للجنة بدر��شة �لقر�ر �لبتد�ئي �لم�شتاأنف، وما جاء في مذكرة 

�ل�شتئناف �لمقدمة من �لمكلف ومر�جعة ما تم تقديمه من م�شتند�ت، 

في �شوء �لأنظمة و�لتعليمات �ل�شارية على �لنحو �لتالي:

الناحية الشكلية:
�لثالثة  �ل�شريبية  �ل��زك��وي��ة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لع��ت��ر����س  لجنة  �أخ��ط��رت 

وتاريخ   )3/241( رقم  �لخطاب  بموجب  قر�رها  من  بن�شخة  �لمكلف 

برقم  �للجنة  هذه  لدى  وقيد  ��شتئنافه  �لمكلف  وقدم  1428/4/20ه����، 

)3/276( وتاريخ 1428/7/16ه�، و�أفاد �لمكلف باأن ت�شلمه لهذ� �لقر�ر 

كان بتاريخ 1428/7/2ه�، وقدم �لمكلف ن�شخة من �لم�شتند �لذي يثبت 

يكون  وبذلك  �لبتد�ئي،  �لقر�ر  بموجب  عليه  �لم�شتحق  �لمبلغ  �شد�د 

�ل�شتئناف �لمقدم من �لمكلف مقبوًل من �لناحية �ل�شكلية لتقديمه من 

ذي �شفة خالل �لمهلة �لنظامية، م�شتوفيًا �ل�شروط �لمن�شو�س عليها في 

�لالئحة �لتنفيذية لنظام �شريبة �لدخل.
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الناحية الموضوعية:
�لم�شلحة  بتاأييد  منه  )ثانيًا(  �لبند  في  �لبتد�ئية  �للجنة  قر�ر  ق�شى 

وفقًا  �لزكاة  وعاء  من  �لأجنبية  �ل�شند�ت  في  �ل�شتثمار  ح�شم  عدم  في 

لحيثيات �لقر�ر.

��شتاأنف �لمكلف هذ� �لبند من �لقر�ر فذكر �أنه يوجد تعار�س بين قر�ر 

�لم�شلحة  ب�شاأن �لعتر��س على ربط  �ل�شادر  �لثالثة  �للجنة �لبتد�ئية 

لعام 2004م �لذي �أيد �لم�شلحة في عدم ح�شم �ل�شتثمار�ت �لخارجية 

من وعاء �لزكاة، وقر�ري �للجنة �ل�شتئنافية رقم )606( ورقم )607( 

لعام 1426ه� �ل�شادرين ب�شاأن �لأعو�م من 2001م حتى 2003م �للذين 

�لزكاة  من  و�إعفائها  �لأج��ل  طويلة  �ل�شتثمار�ت  وقبول  باعتماد  ق�شيا 

�شرط  ومنها  �ل�شتئنافية  �للجنة  �شاقتها  �لتي  �ل�شروط  ثبات  ظل  في 

لتلك  ن�شبية  �أهمية  ذ�ت  حركة  وج��ود  عدم  �إل��ى  �إ�شافة  �لموثقة  �لنية 

لدى  �لمقيد  بخطابه  �لمكلف  وق��دم  �ل��رب��ط،  ع��ام  حتى  �ل�شتثمار�ت 

بال�شتثمار�ت  بيان  1429/10/27ه���  وتاريخ  برقم )897(  �للجنة  هذه 
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االستثمارات في السندات الحكومية 
ال تخضع للزكاة ألنها تعد من عروض 

»القنية«.

ال تحسم االستثمارات في السندات من 
الوعاء الزكوي سواًء كانت استثمارات 

داخلية أو خارجية.

قيمة  �أن  �لبيان  ه��ذ�  ويو�شح  2004م  ل��ع��ام  وع��و�ئ��ده��ا  �لخارجية 

يعادل  بما  �أمريكي  دولر   )5.959.000( بلغت  �ل�شتثمار�ت  هذه 

)22.347.786( رياًل منها مبلغ )243.750( ريال �شند�ت بر�زيلية 

2005/7/15م  �ل�شتحقاق  وتاريخ  2002/4/29م  بتاريخ  م�شتر�ة 

و�لعائد �ل�شنوي منها مبلغ )23.460( ريال، ومبلغ )13.875.000( 

ريال �شند�ت قطرية م�شتر�ة بتاريخ 2004/2/23م وتاريخ �ل�شتحقاق 

ومبلغ  ريال،   )30.062( مبلغ  منها  �ل�شنوي  و�لعائد  2030/7/15م 

2002/8/8م  بتاريخ  )8.229.036( ريال �شند�ت م�شرية م�شتر�ة 

 )719.908( منها  �ل�شنوي  و�لعائد  2011/7/11م  �ل�شتحقاق  وتاريخ 

ريالت. 

ق�شى  1392/8/8ه���  وتاريخ   2/8443/2 رقم  �لم�شلحة  تعميم  �أن  وذكر 

بخ�شم �ل�شتثمار�ت �شو�ء تمت هذه �ل�شتثمار�ت د�خل �لمملكة �أو خارجها 

�إ�شافة �لربح �لحقيقي من �لأعمال �لتي تمت في �لخارج  بعد �لتحقق من 

�إلى �لوعاء وهو ما تم جليًا من و�قع �لميز�نيات �لمعتمدة لل�شركة، و�أ�شاف 

�أن �ل�شتثمار�ت في �ل�شند�ت �لحكومية تعتبر من عرو�س �لقنية وبالتالي ل 

تخ�شع للزكاة كما �أن �أهد�ف �ل�شركة من جميع هذه �ل�شتثمار تعتبر طويلة 

�لأ�شول  �شمن  �إدر�جها  يتم  لم  حيث  �لم�شاربة،  باب  من  ولي�شت  �لأج��ل 

قر�ر  �تخاذ  قبل  �ل�شتثمار  عملية  يوثق  م�شبقا  م�شتندً�  وق��دم  �لمتد�ولة 

على  بالمو�فقة  �لإد�رة  مجل�س  �جتماع  مح�شر  �شورة  في  ممثاًل  �ل�شتثمار 

�ل�شتفادة من �ل�شيولة �لز�ئدة في نو�ح ��شتثمارية عديمة �لمخاطر ولي�شت 

بغر�س �لم�شاربة وذلك �إلى حين �إيجاد م�شروعات جديدة . 

�أثناء  �لم�شلحة  ممثلو  قدم  �لمكلف  ��شتئناف  على  �لم�شلحة  �طالع  وبعد 

من  �لمقدم  �ل�شتئناف  �أن  �إلى  �لإ�شارة  تت�شمن  مذكرة  �لمناق�شة  جل�شة 

2004م،  لعام  �أجنبية  حكومية  �شند�ت  في  بال�شتثمار�ت  يتعلق  �لمكلف 

وكذلك  1409/5/25ه،  وتاريخ   )925/32( رقم  �لمالية  وزي��ر  ق��ر�ر  و�أن 

�لخطاب �لوز�ري رقم )8404/4( وتاريخ 1410/11/29ه� يق�شي بخ�شم 

�ل�شتثمار�ت في �ل�شند�ت �لحكومية �لمحلية )�لد�خلية( فقط من �لوعاء 

ز�لت  وقد  �آن��ذ�ك.  �قت�شادية  لأ�شباب  �ل�شتثمار  ت�شجيع  بهدف  �لزكوي 

�إليهما  �لم�شار  �ل��وز�ري  و�لخطاب  �لقر�ر  �شدر  �أجلها  من  �لتي  �لأ�شباب 

�شدر �لقر�ر �لوز�ري رقم )1005( وتاريخ 1428/4/28ه� وين�س على عدم 

ح�شم �ل�شتثمار�ت في �ل�شند�ت من �لوعاء �لزكوي �شو�ًء كانت �ل�شتثمار�ت 

د�خلية �أو خارجية، وذكرت �لم�شلحة �أن ق�شاء �للجان ما ز�ل م�شتقرً� على 

و�لموؤيد  1425ه���  لعام   )530( رقم  �ل�شتئنافي  بالقر�ر  م�شتر�شدة  ذلك 

لوجهة نظر �لم�شلحة، وبناًء عليه تتم�شك �لم�شلحة ب�شحة �إجر�ئها. 

رأي اللجنة: 
وما  �لمقدم،  �ل�شتئناف  وعلى  �لبتد�ئي،  �لقر�ر  على  �للجنة  �طالع  بعد 

�ل�شتئناف  محور  �أن  للجنة  تبين  وم�شتند�ت،  دف��وع  من  �لطرفان  قدمه 

يكمن في طلب �لمكلف ح�شم ��شتثمار�ته في �ل�شند�ت �لأجنبية من وعائه 

�لزكوي لعام 2004م باعتبارها ��شتثمار�ت طويلة �لأجل وتم �لت�شريح عن 
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�إير�د�تها، في حين تتم�شك �لم�شلحة بعدم ح�شم هذه �ل�شتثمار�ت 

�لوز�ري  �لقر�ر  بموجب  �إجازته  تمت  �لذي  �لح�شم  �أن  �إلى  ��شتنادً� 

 )5404/4( رقم  �لوز�ري  و�لخطاب  1409ه�  لعام   )925/32( رقم 

لعام 1410ه� يقت�شر على �ل�شتثمار في �ل�شند�ت �لحكومية �لمحلية، 

�إ�شافة �إلى �أن �لقر�ر �لوز�ري رقم )1005( لعام 1428ه� ين�س على 

عدم ح�شم �ل�شتثمار�ت �لد�خلية و�لخارجية. 

 وبعد �لدر��شة ترى �للجنة �أن ت�شنيف �ل�شتثمار في �لأور�ق �لمالية 

تو�فر  يتطلب  �لأج��ل  طويل  كا�شتثمار  /�شند�ت/�شكوك(  )�أ�شهم 

قبل  �ل�شالحية  �شاحب  من  �لموثقة  �لنية  هما  �أ�شا�شيين  �شرطين 

معيار  من   )108( �لفقرة  لن�س  تطبيقًا  �ل�شتثمار،  ق��ر�ر  �شدور 

و�لحتفاظ  �لمالية،  �لأور�ق  في  �ل�شتثمار  عن  �ل�شعودي  �لمحا�شبة 

�أي عدم وجود عمليات  بهذه �ل�شتثمار�ت مدة تزيد على �شنة مالية 

وبرجوع  �ل�شتثمار�ت،  تلك  على  �لعام  خالل  تمت  )حركة(  ت��د�ول 

�للجنة للم�شتند�ت �لتي قدمها �لمكلف، تبين لها تو�فر نية �ل�شتثمار 

هذ�  في  وج��اء  �ل�شركة،  �إد�رة  مجل�س  �جتماع  مح�شر  �إل��ى  ��شتنادً� 

�ل�شركة  مكتب  مدير  تكليف  تم  ذلك  على  »وبناًء  ن�شه  ما  �لمح�شر 

تكون  �أن  �ل�شتثمارية، على  �لفر�س  للبحث عن هذه  �لمالي  و�لمدير 

عديمة �لمخاطرة من خالل قنو�ت �أو و�شطاء ذوي �شمعة جيدة، وعلى 

�أن تكون �أهد�ف هذه �ل�شتثمار�ت لي�شت بغر�س �لم�شاربة«، ومن هذ� 

يت�شح للجنة تو�فر �شرط �لنية �لموثقة قبل قر�ر �ل�شتثمار. 

�أما بالن�شبة لحركة هذه �ل�شتثمار�ت فاإنه برجوع �للجنة �إلى �لإي�شاح 
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رقم )5( من �لقو�ئم �لمالية لعام 2004م �ت�شح للجنة �أن ر�شيد �ل�شتثمار 

في �ل�شند�ت �لحكومية �لبر�زيلية في 2003/12/31م بلغ )4.736.250( 

رياًل ور�شيد ه�ذ� �ل�شتثم�ار 2004/12/31م بل��غ )243.750( رياًل، كم�ا 

2003/12/31م  �ل�شند�ت �لحكومية �لقطرية في  �أن ر�شي�د �ل�شتثمار في 

بلغ )26.495.750( رياًل وبلغ ر�شيد هذ� �ل�شتثمار في 2004/12/31م 

مبلغ )13.875.000( ريال، في حين بقي ر�شيد �ل�شتثمار في �ل�شند�ت 

بمبلغ  ثابتًا  و2004م  2003/12/31م  �ل�شنتين  في  �لم�شرية  �لحكومية 

وجود  عدم  �شرط  تو�فر  �للجنة  ترى  عليه  وبناًء  ري��اًل،   )8.226.036(

�أما �ل�شتثمار في  حركة على �ل�شتثمار في �ل�شند�ت �لحكومية �لم�شرية، 

�ل�شند�ت �لحكومية �لبر�زيلية و�لقطرية فلم يتو�فر فيهما �شرط عدم وجود 

حركة خالل �لعام، وعليه فاإن �للجة ترى رف�س ��شتئناف �لمكلف فيما يتعلق 

كما  و�لقطرية،  �لبر�زيلية  �لحكومية  بال�شند�ت  �ل�شتثمار�ت  ح�شم  بطلبه 

ترى بالأغلبية تاأييد ��شتئناف �لمكلف فيما يتعلق بطلبه ح�شم �ل�شتثمار�ت 

في �ل�شند�ت �لحكومية �لم�شرية. 

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

�لمقدم من )�لمكلف( على قر�ر  �أوًل: قبول �ل�شتئناف 

لجنة �لعتر��س �لبتد�ئية �لزكوية �ل�شريبية �لثالثة رقم 

) ( لعام 1428ه�� من �لناحية �ل�شكلية.

ثانيًا: وفي �لمو�شوع:

ح�شم  بطلبه  يتعلق  فيما  �لمكلف  ��شتئناف  رف�س   -  1

�لبر�زيلية  �لحكومية  �ل�شند�ت  ف��ي  �ل�شتثمار�ت 

و�ل�شند�ت �لحكومية �لقطرية وتاأييد �لقر�ر �لبتد�ئي 

فيما ق�شى به في هذ� �لخ�شو�س. 

ح�شم  بطلبه  يتعلق  فيما  �لمكلف  ��شتئناف  تاأييد   -  2

�ل�شتثمار�ت في �ل�شند�ت �لحكومية �لم�شرية و�إلغاء 

�لقر�ر �لبتد�ئي فيما ق�شى به في هذ� �لخ�شو�س. 

ثالثًا: يكون هذ� �لقر�ر نهائيًا بعد ت�شديق وزير �لمالية، 

وباهلل �لتوفيق.

تصنيف االستثمار في األوراق المالية 
)أسهم /سندات/صكوك( كاستثمار 
طويل األجل يتطلب توافر شرطين 

أساسيين هما النية الموثقة من 
صاحب الصالحية قبل صدور قرار 

االستثمار واالحتفاظ بهذه االستثمارات 
مدة تزيد على سنة مالية أي عدم 
وجود عمليات تداول )حركة( خالل 

العام على االستثمارات.



 د. صالح الشلهوب
مدير مركز التميز للدراسات والتمويل اإلسالمي

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
كاتب في صحيفة »االقتصادية«

�لفقهاء  �آر�ء  فيها  تباينت  �لتي  �لق�شايا  من  �ل�شريبة  م�شاألة 

�شورة  وهي  �لمحرمات،  �أ�شد  من  �أنها  يرى  من  بين  �لمعا�شرين 

جو�زها  ي��رى  من  وبين  �ل�شرع،  حرمها  �لتي  �لمكو�س  �شور  من 

ب�شو�بط تتعلق بحاجة �لمجتمع للخدمات، و�أن تكون بعد ��شتنفاد 

خز�نة �لدولة �إمكاناتها في توفير �لخدمات �لأ�شا�شية في �لمجتمع، 

�لخدمات  في  فعاًل  �شت�شرف  �لأم���و�ل  ه��ذه  �أن  من  �لتاأكد  وبعد 

�أن  و�لحقيقة  �لعامة.  �لم�شلحة  ويحقق  مر�شد  وب�شكل  �لعامة، 

عن  و��شح  ب�شكل  تختلف  �لمعا�شر  �إط��اره��ا  في  �لمدنية  �لدولة 

�أ�شبح عليها عبء تقديم مجموعة  �شكل �لدولة في �ل�شابق، حيث 

�لتعليم و�ل�شحة و�لأمن و�لخدمات  من �لخدمات للمجتمع، منها 

�لت�شال وغيرها، وهذ�  وو�شائل  و�لطرق  �لكهرباء  �لأ�شا�شية مثل 

يتطلب م�شروفات باهظة �إذ� ما �شعى �لإن�شان �إلى توفيرها ب�شكل 

�شخ�شي، ومع ذلك فقد ظهرت بع�س �لتحولت، حيث بد�أت بع�س 

�لخدمات من خالل  بع�س هذه  تنفك عن  �أن  تحاول  �ليوم  �لدول 

وزي��ادة  �ل��دول��ة  ترهل  من  �لتخفيف  بغر�س  وذل��ك  �لتخ�شي�س، 

�لخدمات وتو�فرها، ولكن في ق�شايا تتطلب عدم  في كفاءة هذه 

مثل  في  لتوفيرها  �لخا�س  �لقطاع  على  �لعتماد  في  �لمجازفة 

يتحمل عبء  �لعالم  دول  كثير من  ز�ل  ما  مثاًل،  و�ل�شحة  �لتعليم 

�أنه وب�شبب بحث �لقطاع �لخا�س عن  توفير هذه �لخدمات خ�شية 

�لربحية، قد ل يكون توفيرها بالجودة �لمطلوبة و�لماأمولة. ولذلك 

�آخر يختلف عن �شكل  �أن يكون هناك �شيء  �إمكانية  من �لمت�شور 

يكون  باأن  �لغربي،  �لقت�شاد  في  وتطبيقها  في مفهومها  �ل�شريبة 

خالل  من  وذلك  �لدولة،  تتقا�شاه  �أن  يمكن  لما  �آخر  �إطار  هناك 

مبالغ عن خدمات تقدم ب�شكل مبا�شر 

زكاة  فر�س  هناك  يكون  �أن  بالإمكان  ب��الأر����ش��ي،  يتعلق  وفيما 

�ل�شتخد�م  بغر�س  بها  ُيحتفظ  ل  �أنه  يت�شور  �لتي  �لأر��شي  على 

�أنه  كما  معينة،  م�شاحات  عن  م�شاحاتها  تتجاوز  �لتي  �ل�شخ�شي، 

قطعة  من  �أكثر  يمتلك  �لذي  �ل�شخ�س  على  �لزكاة  تفر�س  ا  �أي�شً

�أر�س تفوق حاجته، ويكون تحديد ذلك من خالل در��شة م�شحية 

مقابل  ر�شم  هناك  يكون  �أن  ا  �أي�شً �لممكن  من  �لمجتمع.  لو�قع 

و�لكهرباء  �ل��ط��رق  �إي�����ش��ال  ف��ي مثل  وذل��ك  �ل��خ��دم��ات،  �إي�����ش��ال 

من  فبدًل  �لخدمات،  من  وغيرها  و�لأم���ن  و�لتعليم  و�ل��م��د�ر���س 

ت�شغيل  مقابل   � جدًّ عالًيا  ر�شًما  �لكهرباء  �شركة  مثاًل  تفر�س  �أن 

�إلى ر�شم  �أن تحول ذلك  �لكهرباء في �لمنازل، فاإنها من �لممكن 

�لأر�س،  �إلى  �لكهرباء  �إي�شال خدمة  يبد�أ من حين  �شنوي معقول 

�أن  ي�شمل �لطرق وغيرها من �لخدمات. بمعنى  ا  �أي�شً �لأمر  وهذ� 

�لأر��شي �لتي لم ت�شلها �لخدمات وهي خارج �لنطاق �لعمر�ني ل 

فرض الضرائب على األراضي البيضاء
تسهم في تخفيض أسعار األراضي التي ارتفعت بصورة غير منطقية وتحد من االحتكار.

مقال

حل أزمة اإلسكان يتحقق من خالل تحفيز 
االستفادة من األراضي داخل النطاق 

العمراني المستكملة للخدمات كافة والحد 
من وجود األراضي البيضاء داخل المدن.

فرض الضرائب على األراضي قد يؤدي إلى 
أشكال من التالعب من خالل نقل ملكيات هذه 
األراضي إلى أشخاص ال يملكونها أو من خالل 
تطويرها بشكل غير مناسب وقد تؤدي إلى 

هروب استثمارات استراتيجية في هذا القطاع 
الذي يحتاج إلى تطوير.

ت�شملها �لر�شوم، ولكن يمكن �أن ت�شملها �لزكاة �إذ� لم تكن ت�شتغل لأغر��س 

�لزر�عة �أو �ل�شناعة وغيرهما.

كبير  ب�شكل  مرتبطة  فالم�شاألة  �لمجتمع،  في  �ل�شكن  باأزمة  يتعلق  فيما  �أما 

 � نموًّ �لأر��شي  هذه  في  ماله  �إبقاء  في  �أن  يرى  �لبع�س  �أن  وهو  بالحتكار، 

على �لمديين �لمتو�شط و�لطويل، و�أنه ��شتثمار �آمن ويحقق �أرباًحا خيالية، 

من خالل �لحتفاظ به فقط. ومن َثمَّ فمع �لتقلبات �لتي ت�شهدها �لأ�شو�ق 

و�ل�شتثمار�ت �شيجد �أن �لعقار هو �ل�شتثمار �لآمن. ولذلك لي�شت �لم�شكلة 

في �رتفاع �لأ�شعار فقط. بل لو فر�شنا �أن �لحكومة فر�شت �ل�شريبة، فاإن 

ذلك قد يوؤدي �إلى �أ�شكال من �لتالعب من خالل نقل ملكيات هذه �لأر��شي 

�إلى �أ�شخا�س ل يملكونها فعاًل، �أو من خالل تطويرها ب�شكل غير منا�شب، 

بغير  كبير  وهدر  �لمحاكم،  في  و�لق�شايا  �لم�شكالت  زيادة  �إلى  يوؤدي  مما 

م�شكلة  �إلى  ا  �أي�شً ت��وؤدي  وقد  منا�شب،  غير  ب�شكل  بنائها  عبر  ُتذكر  فائدة 

تطوير،  �إلى  يحتاج  �لذي  �لقطاع  هذ�  في  ��شتر�تيجية  ��شتثمار�ت  هروب 

ولي�س �إلى هروب �ل�شتثمار�ت منه.

تحفيز  �أ�شا�س  على  �لإ�شكان  �أزم��ة  حل  على  �لعمل  يكون  �أن  ينبغي  ولذلك 

�لم�شتكملة  �لعمر�ني  �لنطاق  د�خ��ل  �لأر��شي  من  و�ل�شتفادة  �ل�شتغالل 

للخدمات كافة، و�لحد من وجود �لأر��شي �لبي�شاء �ل�شا�شعة د�خل �لمدن، 

�لأ�شعار  تكون  �أن  على  ي�شاعد  ب�شكل  �لأر��شي  في  وف��رة  هناك  تكون  و�أن 

منطقية، وتعك�س و�قع �ل�شوق �لذي يكون مبنيًّا على حالتي �لعر�س و�لطلب، 

ولذلك لي�س تخفي�س �لأ�شعار هدًفا في حد ذ�ته، �أما فيما يتعلق بال�شريبة، 

�لبالد  به علينا في هذه  َمنَّ �هلل  ما  وبف�شل   ��� �لحمد  ��� وهلل  �لحكومة  فاإن 

بالدعم  و�ل�شناعي  �لتجاري  و�لن�شاط  �لمو�طن،  دعم  تحفز  �لمو�رد،  من 

وبنك  و�ل��ع��ق��اري  و�ل��زر�ع��ي  �ل�شناعي  �ل�شناديق  خ��الل  م��ن  �لحكومي 

وغيرها  و�ل�شحة  للتعليم  �لكبير  و�لدعم  �لأ�شا�شية  �ل�شلع  ودعم  �لت�شليف، 

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل38



39 العدد )41( - شوال 1435هـ

�لمنا�شب  من  �أنه  معه  �لمت�شور  فغير  تاريخية  بميز�نيات  �لقطاعات،  من 

�لمهم در��شتها  و�إن كان من  �لتطبيقي،  �إطارها  �ل�شريبة في  �لحديث عن 

وبحثها من جميع �لنو�حي في �إطار �شكل �لدولة �لحديث نظريًّا، وقد يكون 

ا  تطبيقيًّا لكن على قطاعات ل تم�س حياة �لمو�طن ب�شكل مبا�شر، خ�شو�شً

�أن خطة �لتنمية ت�شعى �إلى تحقيق �لرفاهية للمو�طن.

مجل�س �لوزر�ء �أقر في يوم �لإثنين 28 �شعبان 1431ه� خطة �لتنمية �لتا�شعة 

للفترة من 1432/1431ه� وحتى 1436/1435ه� )2010 -   2014( .وتتكون 

�لوثيقة من 65 خطة ت�شغيلية لجهات �لتنمية، كما تت�شمن �لأهد�ف �لعامة 

�لرئي�شة،  ومحاورها  �لتنمية  و�أولويات  و�لجتماعية  �لقت�شادية  للتنمية 

�ل�شتثمار�ت  وحجم  �لتنموية،  للقطاعات  �لرئي�شة  �لتنفيذية  و�ل�شيا�شات 

�لالزمة لبر�مج �لخطة ودور �لقطاعين �لحكومي و�لخا�س. 

تطوير  �لتا�شعة  �لتنمية  خطة  تناولتها  �لتي  �ل��ب��ارزة  �لق�شايا  من  ولعل 

�شكنية  وح��دة  مليون  �إن�شاء  ت�شتهدف  �لتي  و�لإ�شكان  �لبلدية  �لخدمات 

بو��شطة �لقطاعين �لعام و�لخا�س لمو�كبة 80 في �لمائة من حجم �لطلب 

مناطق  على  موزعة  �لخم�س  �لخطة  �شنو�ت  خالل  �لإ�شكان  على  �لمتوقع 

�لمملكة �لمختلفة، وكذلك �إنفاق �أكثر من 100 مليار على هذ� �لقطاع بزيادة 

على �لمخ�ش�س في �لخطة �لثامنة قدرها 64 في �لمائة، و�ل�شعي �إلى توفير 

�لمتوقع  �ل�شكنية  �لم�شاريع  �لأر��شي لإقامة  266 مليون متر مربع من  نحو 

لالإ�شكان  �لعامة  �لهيئة  �لخطة  ��شتحثت  كما  �لخطة.  مدة  خالل  تنفيذها 

�لهند�شية  �لت�شاميم  و��شتكمال  �لمملكة  في  �لإ�شكان  ��شتر�تيجية  لإنهاء 

لجميع �لم�شاريع �لمنوطة بها، �إ�شافة �إلى �إيجاد قاعدة معلومات �إ�شكانية«.

و�لحقيقة �أن م�شاألة �لإ�شكان من �لق�شايا �ل�شائكة �لتي تتطلب حاًل عاجال 

ودوره  و�لرفاهية،  �لمعي�شة  م�شتوى  في  و�أث���ره  للمجتمع،  لأهميته  نظر� 

من  كثير�  تو�جه  �لم�شاألة  وهذه  �لمجتمع.  لأف��ر�د  �لأ�شري  �ل�شتقر�ر  في 

�لتحديات وعدم عالجها في هذه �لمرحلة قد يوؤدي �إلى مزيد من �لتعقيد 

في �لم�شاألة، خ�شو�شا �أن �لمملكة �ليوم ت�شهد نمو� �شكانيا كبير� و�زدياد� 

في  م�شتمرة  معاناة  هناك  �أن  ظل  في  �شنوي،  ب�شكل  �لأ�شر  لعدد  م�شتمر� 

�لح�شول على م�شكن.

فنالحظ �أن �لخطة ت�شعى �إلى عالج ق�شايا مهمة تتعلق بالإ�شكان وهي توفير 

قطع �لأر��شي، وزيادة �لإنفاق على هذ� �لقطاع. و�لحقيقة �أن هذه �أمور مهمة 

ولها دور كبير في توفير �لفر�س لالأفر�د لتملك م�شاكن. وهناك �أمور �أخرى 

�أنه  نعلم  �لق�شية، فكما  �أي�شا دور فاعل في عالج هذه  لها  يكون  �أن  يمكن 

قد يكون من �لي�شير �أن تتمكن �لبلديات من تمكين �لمو�طن من �لح�شول 

غير  �لأر��شي  لتو�فر  و�لقرى  �ل�شغيرة  �لمدن  في  �أر�س  قطعة  منحة  على 

في  �لمو�طنين  بع�س  بمنح  �لت�شرف  للحكومة  يمكن  وبالتالي  �لمملوكة، 

تكمن  �لم�شكلة  ولكن  بناء م�شكن.  �إلى  يحتاج  لمن  �لأر��شي  جزء من هذه 

ب�شكل رئي�شي في �لمدن �لكبرى �لتي يمكن �أن يقال �إنه من �ل�شعوبة بمكان 

�لح�شول على م�شكن فيها في ظل �لرتفاع �لكبير في �لأ�شعار، وما كان منها 

د�خل �لمدن فهو في �أغلبه مملوك للمو�طنين، ولذلك قد يكون من �ل�شعب 

توزيع �أر��س د�خل �لمناطق �ل�شكنية �لتي تتو�فر فيها بنية تحتية منا�شبة.

في  و�ل�شكن  �لتملك  للمو�طن  ت�شهل  �لتي  �لخيار�ت  بع�س  �أن هناك  ويبقى 

�لمدن �لكبرى، من ذلك �ل�شعي �إلى توفير �لبنية �لتحتية، وتقديم �لخدمات 

وزعت  �لمناطق  بع�س  هناك  �إن  حيث  �لقائمة،  �لمنح  �أر��شي  في  �لالزمة 

كمنح منذ فترة طويلة، ولم ت�شلها �لخدمات ب�شكل متكامل، ما ي�شعب معه 

�ل�شكن و�لإقامة فيها نتيجة لذلك، وجزء كبير من �لمو�طنين من �لممكن 

�أن ي�شكن في تلك �لمناطق �إذ� ما تو�فرت فيها �لخدمات �لأ�شا�شية �لالزمة، 

كما �أن هذه �لخطوة قد يكون لها دور في توفير فر�س تملك �لأر��شي باأ�شعار 

منا�شبة للمو�طن.

�لمتعثرة،  �لعقارية  �لم�شاهمات  من  كثير  م�شكلة  حل  �إلى  �ل�شعي  ذلك  من 

�أنها عامل  �إل  عام،  ب�شكل  �لعقار  و�شع  في  كثير�  تغير  لن  كانت  و�إن  وهذه 

م�شاعد لزيادة عر�س �لأر��شي �ل�شكنية، كما �أنه من �لمهم �إعادة �لنظر في 

بع�س �لأنظمة �لمتعلقة بت�شاريح �لبناء، �لتي قد تنا�شب فترة �شابقة عندما 

لم تكن �أزمة �لإ�شكان بهذ� �لحجم، فال�شماح مثال بتعدد �لأدو�ر في �شو�رع 

محددة، �إ�شافة �إلى �أنه ي�شهم في توفير وحد�ت �شكنية �أكثر، يخفف �شغط 

�لطلب على �لتو�شع في �لبنية �لتحتية في �لمدن �لكبرى، فالمتد�د �لر�أ�شي 

للمباني يخفف من �لمتد�د �لأفقي �لذي يتطلب �لتو�شع في توفير �لخدمات. 

�أن و�حدة من �لخيار�ت فر�س زكاة على قطع �لأر��شي �لبي�شاء �لتي  كما 

تو�فر  مع  لها،  �أ�شحابها  ��شتغالل  كبيرة في ظل عدم  م�شاحات  �إلى  ت�شل 

��شتفادة حقيقية منها، بل هي تمثل  �لخدمات متكاملة بها، ولي�شت هناك 

�أر�س بعيدة  �إلى �لبحث عن قطعة  �أنها تجعل �لمو�طن ي�شطر  عبئا ب�شبب 

كان  �شو�ء  �لم�شتغلة،  غير  �لكبيرة  �لم�شاحات  هذه  وجود  مع  فيها  لي�شكن 

�شخ�شيا �أو ��شتثمار�.

ومن �لممكن �أن يكون هناك عمل على دعم �إن�شاء جمعيات تعاونية وخيرية 

�لجامعات  في  بحثية  مر�كز  �إن�شاء  ودع��م  �لإ�شكان،  م�شكلة  عالج  بهدف 

لتقديم در��شات وحلول �إد�رية وت�شريعية وفنية تتعلق بهذ� �لخ�شو�س.

�أزمة �لإ�شكان،  �أربعة محاور لها دور رئي�س في عالج  �أن هناك  فالخال�شة 

وهي توفير �لأر��شي �ل�شكنية بخدماتها، توفير �لتمويل �لالزم، �لم�شاعدة 

�إن�شاء �لم�شاكن للم�شاعدة على �لبناء، و�إعادة �لنظر في  على تقليل تكلفة 

�أكبر للتو�شع في بناء �لوحد�ت  بع�س �لأنظمة �لبلدية لت�شهيل توفير فر�س 

�ل�شكنية. وهذ� بح�شب ما يظهر �أن خطة �لتنمية �لتا�شعة ت�شعى ��� باإذن �هلل 

��� �إلى تحقيقه.
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نوافذ

حسين عبد الرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

االقتصاد الرقمي

نماذجه وسماته الرئيسة 
والتحديات الضريبية 

يتطور االقتصاد الرقمي بشكل مستمر ويتطلب مراقبة التطورات المستقبلية 
لتقييم آثاره في الضريبة

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل40

نوافذ

�شيكون  فاإنه  �ل�شائد،  �لقت�شاد  وب�شكل متز�يد هو  �لرقمي ي�شبح  �لقت�شاد  �إن    حيث 

�أوجه �لقت�شاد  بقية  �لرقمي عن  �لم�شتحيل عزل �لقت�شاد  لم يكن من  �إن  �ل�شعب  من 

لأغر��س �ل�شريبة. �إن محاولة عزل �لقت�شاد �لرقمي كقطاع م�شتقل �شيتطلب حتمًا ر�شم 

خطوط غير منطقية بين ما هو رقمي وما هو غير رقمي. وعليه فاإن �لتحديات �ل�شريبية 

عليها  �لتعرف  �لأف�شل  من  �لرقمي  �لقت�شاد  يثيرها  �لتي  �لأوعية  تاآكل  مخاوف  وكذلك 

نماذج  مع  �لجن�شية  متعددة  �ل�شركات  في  �لقائمة  �لهياكل  تحليل  طريق  عن  ومعالجتها 

�لأعمال �لجديدة، وكذلك بالتركيز على �ل�شمات �لرئي�شة في �لقت�شاد �لرقمي وتحديد 

�لأوعية.  تاآكل  مخاوف  �أو  �ل�شريبية  �لتحديات  تفاقم  �أو  ت�شبب  �لتي  منها  �ل�شمات  تلك 

وعلى �لرغم من �أن �لعديد من نماذج �أعمال �لقت�شاد �لرقمي لها ما يو�زيها في �لأعمال 

باأنو�ع  �لقيام  �لممكن  �لحديثة جعلت من  و�لمعلومات  �لت�شالت  تقنيات  فاإن  �لتقليدية، 

عديدة من �لأعمال باأحجام �أكبر وعلى م�شافات �أبعد مما كان ممكنًا في �لما�شي. وي�شمل 
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ثورة تقنية المعلومات واالتصاالت وفرت 
التقنيات بشكل أرخص وعززت اإلبداع في 

جميع قطاعات االقتصاد.

من المستحيل عزل االقتصاد الرقمي عن 
بقية أوجه االقتصاد ألغراض الضريبة. 
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نوافذنوافذ

االقتصاد الرقمي يثير مخاوف تآكل األوعية ومن 
األفضل التعرف عليها ومعالجتها بتحليل الهياكل 

القائمة في الشركات متعددة الجنسيات.

�لمبا�شرة،  �لدفع  وخدمات  �لإلكترونية،  �لتجارة  من  متعددة  �أ�شكال  ذلك 

�لإلكترونية(،  ومنتجات  �أنظمة  وتحميل  )ل�شر�ء  �أب��ل  �شركة  وم��خ��ازن 

 Cloud)ل�شحابية )مكان عملها غير محدد� و�لحو�شبة  �لمبا�شر،  و�لإعالن 

Computing، ومن�شات �ل�شبكات �لم�شتركة، و�لمتاجرة عالية �ل�شرعة. 

  �إن �لقت�شاد �لرقمي في حالة من �لتطور �لم�شتمر وعليه تدعو �لحاجة 

�إن  �ل�شريبة.  على  �آثارها  لتقييم  فيه  �لم�شتقبلية  �لتطور�ت  مر�قبة  �إل��ى 

عدد  �إل��ى  �أدى  �لرقمي  �لقت�شاد  يميز  �ل��ذي  �ل�شريع  �لتكنولوجي  �لتقدم 

�لوتيرة  �أن  �لنا�شئة و�لتطور�ت �لمحتملة. وعلى �لرغم من  من �لتجاهات 

بدرجة  �لم�شتقبلية  بالتطور�ت  �لتنبوؤ  �ل�شعب  من  تجعل  للتغيير  �ل�شريعة 

معينة من �لدقة، يتعين مر�قبة هذه �لتطور�ت �لمحتملة ب�شكل وثيق حيث 

�إنها قد تت�شبب في تحديات جديدة لمتخذي �ل�شيا�شات �ل�شريبية في �لأمد 

�لقريب. هذه �لتطور�ت ت�شمل �أدو�ت �ل�شبكات، و�لعمالت �لفتر��شية بما 

فيها �لعمالت �لرقمية bitcoin، وت�شمل هذه �لتطور�ت �لتحكم �لآلي و�لطباعة 

ثالثية �لأبعاد 3D printing robotics �لتي �أ�شبح بف�شلها من �لممكن تقريب 
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يطلبها(  �لتي  �ل�شلعة  ت�شنيع  في  �لعميل  )�إ�شر�ك  �لعميل  �إل��ى  �لت�شنيع 

�لت�شنيع وعلى  �شل�شلة  �لقيمة �شمن  ��شتحد�ث  وكيفية  يوؤثر في مكان  مما 

 sharing economy �لقت�شاد  في  و�ل�شر�كة  �لأعمال،  من  �لدخل  تو�شيف 

و�لدخول  �لخدمة،  �أو  �ل�شلعة  في  نظير  من  �أكثر  با�شتر�ك  ي�شمح  وبما 

تح�شين  �إلى  يوؤدي  �أن  �لمحتمل  �لذي من  �لحكومية  �لبيانات  �إلى  �لمتز�يد 

�لحكومية،  بالأعمال  بالقيام  ثالثة  لأط��ر�ف  و�ل�شماح  و�لأد�ء  �لمحا�شبة 

و�لحماية �لمعززة للبيانات �ل�شخ�شية �لتي �أ�شبحت متو�فرة في �لقت�شاد 

�لرقمي ب�شكل �أو�شع. 

  يعر�س �لقت�شاد �لرقمي ونماذجه بع�س �ل�شمات �لرئي�شة �لتي قد تكون 

فيما  �لحركة/�لتجو�ل  �ل�شمات  ت�شمل هذه  مهمة من وجهة نظر �شريبية. 

�لقت�شاد  عليها  يعتمد  �لتي  �لملمو�شة  غير  �لأ�شول   )1( من  بكل  يتعلق 

وت�شمل  �لأعمال.  وظائف  و)3(  �لم�شتفيدين،  و)2(  كبير،  ب�شكل  �لرقمي 

هذه �ل�شمات �أي�شًا �لعتماد على �لبيانات، �لذي تي�شر ��شتعمالها �ل�شخم 

تكلفة  و�نخفا�س  �لتخزين  على  و�لقدرة  �لحا�شوبية  �لقدرة  زي��ادة  بف�شل 

�إلى  �لتي ت�شير  �ل�شبكات  �آثار  �أي�شًا  �ل�شمات  �لبيانات. وت�شمل هذه  تخزين 

�لمنافع  على  مبا�شرة  �آث��ار  لها  تكون  قد  �لم�شتفيدين  ق��ر�ر�ت  �أن  حقيقة 

�لمتحققة لم�شتفيدين �آخرين. وت�شمل �أي�شًا نماذج �لأعمال متعددة �لأوجه، 

�لتي تكون فيها مجموعات متعددة من �لأ�شخا�س يتفاعلون مع بع�شهم من 

خالل من�شة، وتكون قر�ر�ت �لمجموعة �لو�حدة توؤثر في �لنتائج �لمتحققة 

و�لتجاه  �إيجابي،  �أو  �شلبي  خارجي  عامل  خالل  من  �لأخ��رى  للمجموعات 

ب�شكل كبير  تعتمد  �أعمال محددة  نماذج  �لقلة في  �أو �حتكار  نحو �لحتكار 

على �آثار �ل�شبكات. ومن �ل�شمات �أي�شًا �شرعة �لتغيير ب�شبب �لحو�جز �لأقل 

للدخول �إلى �لأ�شو�ق و�لتقنيات �شريعة �لتطور وكذلك �أي�شًا �ل�شرعة �لتي قد 

يختار فيها �لعمالء منتجات �أو خدمات جديدة على ح�شاب �أخرى قديمة.

 

  �شارع �لقت�شاد �لرقمي و�أحدث تغييرً� في �نت�شار �شل�شلة �لقيمة عالميًا 

حيث قامت �ل�شركات متعددة �لجن�شيات على �شوئه بدمج عملياتها عالميًا. 

في �لما�شي كان من �ل�شائع لل�شركات متعددة �لجن�شيات �أن تقوم بفتح فروع 

ذلك  ن�شاأ  وقد  �لأن�شطة،  تلك  لإد�رة  �أن�شطة  فيها  لها  �لتي  �لبلد�ن  في  لها 

عن عدد من �لعو�مل منها �لت�شالت �لبطيئة، وقو�عد ��شتبد�ل �لعمالت، 

و�لجمارك، وتكاليف �لنقل �لمرتفعة �لتي �أ�شهمت في �شعوبة ت�شغيل �شال�شل 

عالمية. �إل �أن �لتقدم في تقنيات �لت�شالت و�لمعلومات و�نخفا�س �لحو�جز 

�لرقمية و�قت�شاد يعتمد  �لمنتجات  �إلى  في �لعمالت و�لجمارك، و�لنتقال 

على �لخدمات، كل هذه �لأمور مجتمعة �أدت �إلى تحطيم �لحو�جز �لتي تحول 

ك�شركات  تعمل  باأن  �لجن�شيات  متعددة  للمجموعات  �شمح  مما  �لدمج  دون 

عالمية ب�شكل �أكبر. هذ� �لدمج جعل من �ل�شهل على �لأعمال تطبيق نماذج 

عو�شًا  �لعالمي  �أو  �لإقليمي  �لم�شتوى  على  مركزيًا  �لوظائف  �أد�ء  فيها  يتم 

عن �لم�شتوى �لقطري. حتى �لم�شاريع �ل�شغيرة �أ�شبح باإمكانها �أن تتحول 

�إلى م�شاريع �شغيرة متعددة �لجن�شيات ولديها موظفون في عدد من �لبلد�ن 

هذ�  في  �لأد�ة  مثلت  و�لمعلومات  �لت�شالت  في  �لتقنيات  هذه  و�لقار�ت. 

�ل�شركات  من  �لعديد  �أن  حقيقة  �شوء  على  تفاقم  �لذي  �لرئي�شي،  �لتوجه 

�لرقمية �لرئي�شة نا�شئة وهي م�شممة �أ�شاًل لتعمل على �أ�شا�س موحد وعلى 

�لم�شرح �لعالمي. و�إلى �للقاء في �لعدد �لقادم ��� �إن �شاء �هلل.
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نظام ضريبة الدخل بالمملكة لم يضع تعريفًا 
محددا للتهرب الضريبي واكتفى بتحديد الطرق 

االحتيالية التي تجعل المكلف أو مراجع الحسابات 
الخارجي )المحاسب القانوني( متهربًا من الضريبة 

إذا ما استعمل بعضها أو كلها.
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مفهوم التهرب 
الضريبي وصوره 

وعقوباته
ينقسم التهرب الضريبي غير المشروع إلى 

٤ أنواع تتمثل في اإلخفاء المادي واإلخفاء 
المحاسبي والتكييف الخاطئ وقرينة الغش.

نظر  فبع�شهم  �ل�شريبي،  �لتهرب  لمفهوم  تعريفهم  في  �لكّتاب  �ختلف 

�إليه من منظور و��شع بينما نظر �إليه �لبع�س �لآخر من منظور �شيق فيرى 

�أ�شحاب �لتجاه �لأول )�لمنظور �لو��شع( �أن �لتهرب �ل�شريبي ي�شمل كل 

�شور �لتخل�س من �ل�شريبة �أو حتى تجنبها بحيث ي�شمل: 

- عدم �لقيام بالت�شرف �لمن�شئ لو�قعة �لخ�شوع لل�شريبة.

�شد�د  ع��دم  في  �لت�شريع  في  �لقائمة  �لنظامية  �لثغر�ت  ��شتغالل   -

�ل�شريبة �لم�شتحقة.

- �لتحايل على �لنظام ومخالفته للتهرب من �أد�ء �ل�شريبة. 

به تخل�س  �أنه يق�شد  �ل�شيق(  �لثاني )�لمنظور  �أ�شحاب �لتجاه  ويرى 

�لمكلف من عبء �ل�شريبة بو�شائل تحمل في طياتها طابع �لغ�س، وذلك 

من خالل �لتحايل على ن�شو�س �لنظام �أو مخالفته، وهو ما ��شطلح على 

ت�شميته �لغ�س �ل�شريبي )دردير، 2000م، �س 8-7(. 

وعرف )ب�شور، 1993م( �لتهرب �ل�شريبي باأنه: �لتخل�س جزئيا �أو كليا 

بع�س  با�شتخد�م  �ل�شريبة  تحقق  قبل  يتم  �أن  ويمكن  �ل�شريبة  دفع  من 

�لو�شائل �لتي ل تحقق �لتز�ما على �لمكلف �أو بعد تحققها بعدم �أد�ئها 

للخزينة«.

باأنه:  �ل�شريبي  �لتهرب  1982م(  �لف�شيل،  وعبد  )�لعدل  عرف  وكما 

 إعداد: سلطان رشيد الحربي
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�إخفاء  طريق  عن  �ل�شريبة  وع��اء  بحجم  �لتالعب  �لمكلف  محاولة 

بع�س عنا�شر �لمادة �لخا�شعة لل�شريبة عن طريق تقديم �لإقر�ر�ت 

و�ل�شناعية  �لتجارية  �لأرب���اح  على  �ل�شر�ئب  حالة  في  �ل�شورية 

و�ل�شريبة على �أرباح �لمهن �لحرة.

�أما فيما يتعلق بنظام �شريبة �لدخل في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، 

فقط  و�كتفى   ، �ل�شريبي  للتهرب  محدد�  تعريفًا  ي�شع  لم  �أن��ه  نجد 

�لح�شابات  مر�جع  �أو  �لمكلف  تجعل  �لتي  �لحتيالية  �لطرق  بتحديد 

�لخارجي )�لمحا�شب �لقانوني( متهربًا من �ل�شريبة �إذ� ما ��شتعمل 

بع�شها �أو كلها، وقد حدد �لنظام �ل�شريبي هذه �لحالت على �شبيل 

�لنظام  حدد  وقد  كلها  �أو  بع�شها  ��شتعمل  ما  �إذ�  �ل�شريبة  �لح�شر 

من   )77( �لمادة  في  �لح�شر  �شبيل  على  �لحالت  ه��ذه  �ل�شريبي 

�لنظام �ل�شريبي وهي: 

�أو م�شتند�ت غير حقيقية ل  �أو ح�شابات  �أو �شجالت  - تقديم دفاتر 

تعك�س �لو�شع �ل�شحيح للمكلف.

- تقديم �لإقر�ر على �أ�شا�س عدم وجود دفاتر �أو �شجالت مع ت�شمينه 

معلومات تخالف ما تظهر دفاتره و�شجالته.

- تقديم فو�تير �أو وثائق مزورة �أو م�شطنعة �أو تغيير فو�تير �ل�شر�ء 

�أو �لبيع �أو غيرها من �لم�شتند�ت بق�شد تقليل �لأرباح �أو زيادة �لخ�شائر. 

- عدم �لإف�شاح عن ن�شاط �أو �أكثر من �أنو�ع �لن�شاط �لتي تخ�شع لل�شريبة.

- �إتالف �أو �إخفاء �لدفاتر �أو �ل�شجالت �أو �لم�شتند�ت قبل قيام �لم�شلحة 

بالفح�س. 

صور وأشكال التهرب الضريبي 
يفرق عادة في �لتهرب �ل�شريبي بين: 

- تهرب م�شروع: ويعرف بتجنب �ل�شريبة �أو �لتمل�س �ل�شريبي.

- تهرب غير م�شروع: ويطلق عليه �لغ�س �لمالي. 

1993م( �لتهرب �لم�شروع: ��شتغالل �لمكلف بع�س  - حيث عرف )ب�شور، 

�لثغر�ت �لنظامية بغية عدم تحقق �ل�شريبة عليه ب�شورة �شحيحة، وعدم 

�للتز�م بدفعها. 

و�لتجنب  و�لتخطيط  �لم�شروع  �لتهرب  بين  ما  �لعالقة  �إل��ى  هنا  وي�شار 

�إن تخطيط  بع�شها حيث  باعتبارها م�شطلحات قريبة جدً� من  �ل�شريبي 

�لتهرب  �إلى  يوؤدي  �لنظامية  �لثغر�ت  با�شتغالل  �ل�شريبة  �لمكلف  وتجنب 

�لم�شروع )قا�شم، 2003م( 

�لفاح�س  ثقة  )م��دى  �لحالي  �لبحث  مو�شوع  م�شمى  ب��اأن  �لباحث  وينوه   
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للتهرب الضريبي منظوران أحدهما 
واسع واآلخر ضيق.

هناك نوعان من التهرب الضريبي، األول 
تهرب مشروع، واآلخر تهرب غير مشروع.

أصحاب المنظور الضيق للتهرب الضريبي 
يرون أنه محاولة المكلف للتخلص من 

عبء الضريبة بوسائل تحمل في طياتها 
طابع الغش من خالل التحايل على 

نصوص النظام أو مخالفته.

�ل�شريبي  �لتهرب  لتجنب  �لمدققة  �لمالية  �لقو�ئم  بم�شد�قية  �ل�شريبي 

بالمملكة �لعربية �ل�شعودية( و�لمق�شود به لي�س �لتجنب �ل�شريبي �لم�شروع، 

كما �نفردت به بع�س �لمر�جع و�لكتب و�لأبحاث و�لأنظمة �ل�شريبية. ولكن 

�أو �لمنع، لعدم �لوقوع فى �لمخالفة،  �أي �لحد  �لمق�شود بكلمة )�لتجنب( 

ولم يتم ��شتخد�م كلمة )�لحد(، وذلك لأن �لتهرب �ل�شريبي ل يمثل ظاهرة 

�لزكاة  به مدير عام م�شلحة  و�لدخل ح�شبما �شرح  �لزكاة  �أمام م�شلحة 

�لحد،  كلمة  ��شتخد�م  �إن  حيث  1431ه����(.  »�لمدينة«،  )جريدة  و�لدخل 

�لحذر  وتوخي  �لوقوع  لعدم  �لتجنب،  كلمة  وت�شتخدم  �ل�شيء،  من  لالإقالل 

فى ذلك. 

مخالفة  باأنه:  �لم�شروع  غير  �ل�شريبي  �لتهرب  1998م(  )عناية،  عرف 

وتختلف  �ل�شريبي  �لغ�س  �أحيانا  عليه  ويطلق  �ل�شريبي  للنظام  �شريحة 

�شريبة  كانت  �إذ�  وما  منها  �لتهرب  ير�د  �لتي  �ل�شريبة  باختالف  �أ�شكاله 

مبا�شرة �أو غير مبا�شرة، باختالف هدف �لتهرب وما �إذ� كان تهربا جزئيا 

�أو كليًا. 

�ل�شريبى  �لغ�س  �أو  �لم�شروع  غير  �لتهرب   ،3003 )قا�شم  ع��رف  وكما 

كثيرة منها:  �أ�شكال  وله  �ل�شريبى،  للنظام  باأنه:مخالفة مبا�شرة وم�شعودة 

�ل�شريبى،  للوعاء  متعمد  �إخفاء  �ل�شريبة،  عن  للت�شريح  متعمد  �إغفال 

�لظهور بمظهر �لمع�شر وعدم �لقدرة على �لدفع، و�إبر�ز م�شتند�ت وهمية 

للمحا�شبة.

ويمكن تق�شيم التهرب ال�شريبي غير الم�شروع اإلى اأربعة اأنواع:
اإلخفاء المادي: 

�لإخفاء �لمادي لل�شيء �لخا�شع لل�شريبة هو �أبرز �أ�شكال هذ� �لغ�س، كمثل 

�لتاجر �لذي يخفي م�شدر دخل �أو ن�شاط يخ�شع لل�شريبة وعدم �لت�شريح 

عنه )فرحات، 1997م(. 

اإلخفاء المحاسبي:
نظر� لأن بع�س �ل�شر�ئب تفر�س بموجب ت�شريح �لمكلف عن دخله، فاإنه 

�إلى هذ� �لنوع من �لغ�س مخفيا �لق�شم �لأكبر من  يلجاأ فى بع�س �لحالت 

�أرباحه وغالبا ما يكون للتاجر ح�شابان:

1- ح�شاب خا�س ير�شله لالإد�رة �ل�شريبية.

2- ح�شاب تجاري يو�شح حقيقة عملياته �لتجارية )فرحات، 1997م(.

�إلى �إخفاء و�قعة فعلية  3- �لتكييف �لخاطئ: ويهدف هذ� �لنوع من �لغ�س 

ور�ء و�شعية قانونية ظاهرة، كمثل �لم�شتثمر �لفعلي للمن�شاأة �لذي ي�شتتر 

�أو  ور�ء رجل ل وجود فعليا له، ويظهر وكاأنه �لم�شتثمر �لفعلي للمن�شاأة 

�إلى تحرير تبرع  �ل�شعي  و�أخيرً�  �لأرباح ب�شورة وهمية،  كالم�شاركة في 

دون �أن يدفع �لثمن �أبدً� لإمكانية خ�شمه كم�شروف )فرحات، 1997، 

.)84

قرينة الغش: 
وتتلخ�س هذه �لحالة في معرفة ما �إذ� كان �إخفاء �ل�شيء مو�شوع �ل�شريبة 

هذ�  تكت�شف  �شوف  �ل�شريبية  و�لإد�رة  نية  ح�شن  عن  �أو  نية  �شوء  عن  تم 

�ل�شلوك في كلتا �لحالتين، فالمكلف �لذي ن�شي �أو غفل عن تقديم ت�شريحه 

�شيعاقب حتى لو لم يكن قا�شدً� ذلك )فرحات،1997م(

وكما �أن هناك �أنو�عا �أخرى للتهرب �ل�شريبي وهي: 

1 - �لتالعب �لمحا�شبي:

يكون �إما بت�شخيم �لتكاليف �أو بتخفي�س �لإير�د�ت �أو بهما معا.

2 - �لم�شتخدمون �لوهميون:

يلجاأ �لمكلف في هذه �لطريقة �إلى �لك�شوف �لمحا�شبية، حيث يقوم بت�شجيل 

�أجور ورو�تب م�شتخدمين وموظفين ل وجود لهم على �لحقيقة في �لمن�شاأة، 

غير �أنهم يحوزون وثائق محا�شبية و�إد�رية ر�شمية تخلو من كل �شك �أو ريبة.

3 - �لأعباء �لعامة غير �لمبررة:

�أي ل وجود لأية عالقة لها بن�شاط �لمن�شاأة �لتي توؤدي �إلى ت�شخيم �لتكاليف 

و�لأعباء �لمر�د ح�شمها من �لربح �لخا�شع لل�شريبة مثل:
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�لمبالغة في تقديم �لمكافاآت للعاملين.

قيام �لمن�شاأة بترميمات على �لمباني �ل�شناعية و�لتجارية، و�لمبالغة 

في قيمتها.

�شر�ء م�شتلزمات خا�شة كالأثاث لأغر��س �شخ�شية وت�شجل لأغر��س 

�لمن�شاأة.

�أو �شركائه بت�شجيل ح�شاباتهم و��شتهالكاتهم  �لمن�شاأة  قيام �شاحب 

�ل�شخ�شية على ح�شاب �أعباء �لمن�شاأة.

4 - �لمبالغة في �حت�شاب تكاليف �ل�شتهالك لالأ�شول �لثابتة.

5 - �لغ�س عن طريق �لعمليات �لنظامية:

لإيجاد محا�شبة  �إلى ممار�شة عمليات وهمية  �لمتهرب  يعمد  �أن  مثل 

وجود  كمثال  بيع،  �أو  �شر�ء  دون  فو�تير  �أو  فو�تير  دون  لم�شتريات 

لدرجة  بينهم  فيما  ومتكاملة  متنا�شقة  مكاتبات  ب�شكل  تتم  �لعمليات 

�أنه ل تجد فيها مجال لل�شك.

حالت  �ل�شعودية  �لعربية  �لمملكة  في  �ل�شريبي  �لنظام  حدد  وقد 

نظام �شريبة  �لمادة )77( من  في  �لم�شروع  �ل�شريبي غير  �لتهرب 

�لح�شابات  �أو مر�جع  �لمكلف  �لتي تجعل  �لدخل، و�لطرق �لحتيالية 

�لخارجي )�لمحا�شب �لقانوني( متهربا من �ل�شريبة �إذ� ما ��شتعمل 

بع�شها �أو كلها، وهذه �لحالت على �شبيل �لح�شر كالآتي:

ل  حقيقية  غير  م�شتند�ت  �أو  ح�شابات  �أو  �شجالت  �أو  فيلم  تقديم   -

تعك�س �لو�شع �ل�شحيح للمكلف

- تقديم �لإقر�ر على �أ�شا�س عدم وجود دفاتر �أو �شجالت مع ت�شمينه 

معلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�شجالته.

- تقديم فو�تير �أو وثائق مزورة �أو م�شطنعة �أو تغيير فو�تير �ل�شر�ء 

زيادة  �أو  �لأرب��اح  تقليل  بق�شد  �لم�شتند�ت  من  غيرها  �أو  �لبيع  �أو 

�لخ�شائر.

تخ�شع  �لتي  �لن�شاط  �أن��و�ع  من  �أكثر  �أو  ن�شاط  �لإف�شاح عن  - عدم 

لل�شريبة.

قيام  قبل  �لم�شتند�ت  �أو  �ل�شجالت  �أو  �لدفاتر  �إخفاء  �أو  �إت��الف   -

�لم�شلحة بالفح�س. 

عقوبات التهرب الضريبي:
��شتناد� �إلى مقت�شى �أحكام �لفقرة )ج( من �لمادة )57( و�لمادتين 

)76( و )77( من نظام �شريبة �لدخل و�لفقرة )3( من �لمادة )55( 

يمكن  للنظام  �لتنفيذية  �لالئحة  من  و)69(  و)68(   )67( و�لمو�د 

ح�شر �لغر�مات على �ل�شر�ئب �لمفرو�شة على �لنحو �لتالي: 

غر�مة عدم �لت�شجيل في �لموعد �لنظامي:

�لبدء  في  و�لدخل  �لزكاة  �إخطار م�شلحة  في  �لمكلف  يتاأخر  عندما 

بن�شاطه تفر�س عليه �لغر�مة وفقًا للت�شنيفات �لآتية:

- �ل�شخ�س �لطبيعي )1000( ريال

- �ل�شخ�س �لعتباري )10000( ريال.

- كيانات �أخرى )5000( ريال.

�لغر�مة عن عدم تقديم �لإقر�ر في �لموعد �لنظامي:

�أ - تفر�س غر�مة عدم تقديم �لإقر�ر في �لحالت �لآتية:

�ل�شنة  نهاية  تاريخ  من  يوما   )120( خ��الل  �لإق���ر�ر  تقديم  ع��دم   -

�لمالية.

- عدم تقديم �لإقر�ر طبقا للنموذج �لمعتمد من �لم�شلحة حتى لو 

قدم في �لموعد �لنظامي.

- عدم ت�شديد �ل�شريبة �لم�شتحقة بموجب �لإقر�ر حتى لو قدم في 

�لموعد �لنظامي ووفقًا للنموذج �لمعتمد من �لم�شححة.

عن  �لتوقف  حالة  في  �ل�شريبي  �لإق��ر�ر  وتقديم  �لم�شلحة  �إ�شعار  عدم   -

مز�ولة �لن�شاط و�ل�شد�د بموجبه عن �لفترة �ل�شريبية �لتي تنتهي بتاريخ 

توقفه عن مز�ولة �لن�شاط وذلك خالل )60( يوما من تاريخ �لتوقف.

�لأ�شخا�س خالل )60(  ب�شركات  �لخا�س  �لمعلومات  �إقر�ر  تقديم  - عدم 

يوما من نهاية �ل�شنة �ل�شريبية.

تح�شل  �لمحدد  �لموعد  في  �ل�شريبي  �لإق��ر�ر  تقديم  عدم  حالة  في   - ب 

�لأعلى من �لغر�متين في �لبديلين �لتاليين:

�أل  �لمكلف على  �إي��ر�د�ت  �إجمالي  �لأول: تح�شل غر�مة )1%( من  �لبديل 

تتجاوز )20000( ع�شرين �ألف ريال.

�لبديل �لثاني: تح�شل غر�مة ح�شب �لن�شب �لتالية:

من  يوما   )30( �لتاأخير  يتجاوز  لم  �إذ�  �لم�شددة  غير  �ل�شريبة  من   %5  -

�لموعد �لنظامي.

ولم  يوما   )30( على  �لتاأخير  ز�د  �إذ�  �لم�شددة  غير  �ل�شريبة  من   %10-  

يتجاوز )90( يوما من �لموعد �لنظامي.

ولم  يوما   )90( على  �لتاأخير  ز�د  �إذ�  �لم�شددة  غير  �ل�شريبة  من   %20-

يتجاوز )365( يوما من �لموعد �لنظامي.

يوما من  �لتاأخير على )365(  �إذ� ز�د  �لم�شددة  �ل�شريبة غير  25% من   -

�لموعد �لنظامي.

�لموعد  في  �لمكلف  �شدده  ما  بين  �لفرق  �لم�شددة:  غير  �ل�شريبة  وتعني 

وت�شمل  �لنظام  �أحكام  بموجب  �ل�شد�د  �لم�شتحقة  و�ل�شريبة  �لنظامي، 

�لتعديالت �لتي تجربها �لم�شلحة �لتي �أ�شبحت نهائية ح�شبما هو و�رد في 

للنظام بما فى ذلك  �لتنفيذية  �لمادة )71( من �لالئحة  �لفقرة )2( من 

�لحالت �لمعتر�س عليها حيث تحت�شب �لغر�مة من تاريخ �لموعد �لنظامي 

لهذه  جانبها  من  �لم�شلحة  تعديل  يكون  ثم  ومن  و�ل�شد�د  �لإق��ر�ر  لتقديم 

�لتاأخير على فرق �ل�شريبة  �إجر�ء كا�شفا لها بحيث ت�شتحق غر�مة  �لبنود 

لتقديم  �لمحددة  �لمو�عيد  �نق�شاء  بعد  �لبنود  تعديل  نتيجة  �لم�شتحقة 

وت�شديد �ل�شريبة. 

على  ت�شاف  �أع��اله  �لبديلين  �أح��د  فى  �ل��و�ردة  �لغر�مات  �إل��ى  �إ�شافة   - ج 

يقصد بالتهرب الضريبي المشروع استغالل 
المكلف بعض الثغرات النظامية بغية عدم 
تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة وعدم 

االلتزام بدفعها. 

التهرب الضريبي ال يمثل ظاهرة أمام 
مصلحة الزكاة والدخل.

التهرب الضريبي غير المشروع هو مخالفة 
صريحة للنظام الضريبي ويطلق عليه أحيانا 

الغش الضريبي وتختلف أشكاله باختالف 
الضريبة التي يراد التهرب منها وما إذا كانت 

ضريبة مباشرة أو غير مباشرة.
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�لمكلف غر�مة تاأخير )1%( من �ل�شريبة غير �لم�شددة عن كل )30( يوم 

يوما من  �لتاأخير )30(  تكتمل مدة  لم  �إذ�  �لغر�مة  ول تجب هذه  تاأخير- 

تاريخ �ل�شتحقاق فى �لحالت �لآتية:

�لتاأخير في ت�شديد �ل�شريبة �لم�شتحقة بموجب �لإقر�ر.

�لتاأخير في ت�شديد �ل�شريبة �لم�شتحقة بموجب ربط �لم�شححة.

�لتاأخير في ت�شديد �لدفعات �لمعجلة في مو�عيدها �لمحددة بنهاية �ل�شهر 

�ل�شاد�س و�لتا�شع و�لثاني ع�شر من �ل�شنة �لمالية للمكلف.

�ل�شر�ئب �لتي ت�شدر �لمو�فقة بتق�شيطها من تاريخ ��شتحقاقها �لو�ردة في 

�لمادة )71( من �لنظام.

�لتاأخير في ت�شديد �ل�شريبة �لمطلوب ��شتقطاعها �لمحددة بع�شرة )10( 

�أيام من �ل�شهر �لتالي �لذي تم فيه �لدفع للم�شتفيد �لو�ردة فى �لمادة )68( 

من �لنظام، وتقع م�شوؤولية �شد�دها على �لجهة �لمكلفة بال�شتقطاع.

د - ل يمنع �لربط على �لمكلف بالأ�شلوب �لتقديري من فر�س غر�مة عدم 

تقديم �لإقر�ر وغر�مة �لتاأخير متى تو�فرت مبرر�ت فر�شها.

غرامة غش وتهرب:
�لناتجة  �ل�شريبة  فرق  على   )%25( بو�قع  تفر�س  �لتي  هي  �لغ�س  غر�مة 

�لخارجي(  �لح�شابات  )مر�جع  �لقانوني  محا�شبه  �أو  �لمكلف  تقديم  عن 

معلومات غير حقيقية �أو �لغ�س بق�شد �لتهرب من �ل�شريبة.

تطبق �أحكام وغر�مة �لغ�س �لو�ردة �أعاله على �لمكلف با�شتقطاع �ل�شريبة 

في حالة �إخفائه معلومات �أو تقديمه معلومات غير �شحيحة، وتقع م�شوؤولية 

�شد�دها على �لجهة �لمكلفة بال�شتقطاع. 

ويرى �لباحث هنا �أن غر�مة �لغ�س و�لتهرب من نظام �شريبة �لدخل، تقع 

�لح�شابات  بمر�جع  م�شا�س  �أي  لها  ولي�س  �ل�شريبي،  �لمكلف  على  فقط 

�لنظام  و�شوح  عدم  يظهر  مما  وذل��ك  �لقانوني(،  )�لمحا�شب  �لخارجي 

بمر�جع  تخت�س  �لتي  و�لعقوبات  �لمخالفات  �أن��و�ع  تحديد  في  �ل�شريبي 

�لح�شابات �لخارجي.

حق مالحقة �لمحا�شبين �لقانونيين )مر�جع �لح�شابات �لخارجي(:

ح�شبما تق�شي به �لمادة )78( من نظام �شريبة �لدخل في �لمملكة وبما ل 

�أي  للم�شلحة �لحق في مالحقة  �لقانونيين  �لمحا�شبين  يتعار�س مع نظام 

محا�شب قانوني )مر�جع ح�شابات خارجي( ق�شائيا يثبت �أنه قدم �أو �شهد 

�لمحا�شبية  للمبادئ  �نتهاكا  ي�شكل  وبما  �شحيحة،  غير  بيانات  �شحة  على 

�أو جزء من  كل  �لتهرب من  �لمكلف على  بق�شد م�شاعدة  �لمتعارف طيها 

�ل�شريبة.

وق�شت �لفقرة )ه�( من �لمادة )60( من �لنظام و�لفقرة )6( من �لمادة 

)57( من �لالئحة �لتنفيذية للنظام �أنه بالن�شبة للمكلف �لذي يتجاوز دخله 

�لخا�شع لل�شريبة قبل ح�شم �لم�شاريف )1( مليون ريال �شعودي يجب �أن 

ي�شهد محا�شب قانوني مرخ�س له بمز�ولة �لمهنة بالمملكة ب�شحة �لإقر�ر 

وما ت�شمنه من معلومات خ�شو�شًا �أن معلومات �لإقر�ر م�شتخرجة من دفاتر 

ومتطلبات  لمعايير  وفقًا  �أعد  �لإقر�ر  و�أن  لها،  ومطابقة  �لمكلف  و�شجالت 

و�أحكام نظام �شريبة �لدخل في �لمملكة.

�لزكاة  م�شلحة  و�أنظمة  �لتنفيذية  ولئحته  �ل�شريبي  �لنظام  فاعلية  مدى 

و�لدخل تجاه دور مر�جع �لح�شابات �لخارجي لتجنب �لتهرب �ل�شريبي.

ت�شمن نظام �شريبة �لدخل في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �لعديد من �لمز�يا 

لال�شتثمار  مناخ مالئم  �إيجاد  بهدف  �لمبا�شرة  وغير  �لمبا�شرة  �ل�شريبية 

في �لمملكة، وجذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية وتعزيز دور �لقطاع �لخا�س في 

�أهم  ومن  و�لعالمية،  �لمحلية  �لم�شتجد�ت  �شوء  في  �لقت�شادية  �لتنمية 

�شمات �لنظام �ل�شريبي �لجديد ما يلى:

- �لو�شوح و�ل�شفافية في تحديد و�جبات وحقوق �لمكلف و�لم�شلحة.

- �لأخذ باأ�شعار �شريبية ن�شبية معتدلة لجذب روؤو�س �لأمو�ل.
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- �ل�شماح بترحيل �لخ�شائر لالأمام لفترة غير محددة. 

�لمعجل  و�ل�شتهالك  �لمجموعات،  ��شتهالك  �أ�شلوب  ��شتخد�م   -

لالأ�شول. 

- �عتماد �أ�شلوب �لربط �لذ�تي.

- �إقر�ر �شريبة �ل�شتقطاع لأول مرة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية.

تفعيل �آلية �لتح�شيل و�للتز�م حيث ت�شمن �لنظام �ل�شريبي �لجديد 

�إجر�ء�ت و��شحة لمكافحة �لتهرب �ل�شريبي، وعدم تقديم �لإقر�ر�ت 

�ل�شريبية في مو�عيدها.

مرة  لأول  �لمظالم  دي��و�ن  �أم��ام  �ل�شتئناف  في  �لمكلف  حق  �إق��ر�ر 

)م�شلحة �لزكاة و�لدخل، �لن�شر�ت �لتعريفية لنظام �شريبة �لدخل، 

1425ه�(.

من  و�لحد  �لنظامية  بالمتطلبات  بالتقيد  �لمكلفين  �إلز�م  �أجل  ومن 

حالت �لتهرب �ل�شريبي فقد �ألزمت �لفقرة )ب( من �لمادة )63( 

�لتنفيذية  �لالئحة  من   )16( �لمادة  من   )3( و�لفقرة  �لنظام  من 

للنظام باأن للم�شلحة �لحق في �لربط �ل�شريبي على �لمكلف بالأ�شلوب 

�لحالت في  بالمكلف  �لمرتبطة  و�لظروف  للحقائق  وفقًا   �لتقديري 

�لآتية )�لالئحة �لتنفيذية لنظام �شريبة �لدخل، 2004م(:

- عدم تقديم �لمكلف �إقر�ره �ل�شريبي في موعده �لنظامي وفي حالة 

�إلى  �لم�شتندة  �لمدققة  قو�ئمه  وكذلك  �ل�شريبي  �إق��ر�ره  تقديمه 

دفاتر و�شجالت نظامية بعد �نتهاء �لموعد �لنظامي وقبل �إ�شد�ر 

�لم�شلحة للربط �لتقديري، يحق لها قبول �إقر�ر �لمكلف ومعالجته 

عليه  ت�شتحق  �لتي  �لغر�مات  مع وجوب  �لمتبعة،  لالإجر�ء�ت  وفقًا 

نظامًا. 

- عدم م�شك ح�شابات ودفاتر و�شجالت دقيقة د�خل �لمملكة تعك�س 

حقيقة وو�قع عمليات �لمكلف.

بموجب  �لإق���ر�ر  معلومات  �شحة  �إث��ب��ات  من  �لمكلف  تمكن  ع��دم   -

م�شتند�ت ثبوتية.

دفاتره  في  �لمطلوبة  و�لطريقة  و�لنماذج  بال�شكل  �لتقيد  ع��دم   -

و�شجالته وفقًا لما هو محدد في نظام �لدفاتر �لجارية. 

�إخطار  حالة  في  �لعربية  �للغة  بغير  و�ل�شجالت  �لدفاتر  م�شك   -

�لم�شلحة  تحددها  مهلة  خالل  للعربية  بترجمتها  كتابيًا  �لمكلف 

وعدم تقيده بذلك.

و�لدخل  �لزكاة  �أعطى م�شلحة  �أنه  �لدخل  �شريبة  نظام  مز�يا  ومن 

مجموعة من �لحقوق في مكافحة �لتهرب �ل�شريبي وتتمثل في �لآتي 

)نظام �شريبة �لدخل، 1425ه�(. 

١ - حق رفض المصروف:
باأنه  �لدخل  �شريبة  نظام  من   )58( �لمادة  من  )ب(  للفقرة  وفقًا 

دون  �لمكلف  عجز  �إذ�  م�شروف  �أي  تحميل  رف�س  للم�شلحة  يحق 

�لقر�ئن  �أو  بالم�شروف  �لخا�س  �لم�شتند  تقديم  عن  معقول  �شبب 

�لموؤيدة لحظة �لمطالبة به، و�أ�شافت �لفقرة )3( من �لمادة )57( 

من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �شريبة �لدخل �أن عبء �إثبات �شحة ما 

�أخرى  بيانات  و�أي  وم�شروفات  �إي��ر�د�ت  �لمكلف من  �إق��ر�ر  في  ورد 

تقع على �لمكلف، وفي حالة عدم تمكنه من �إثبات �شحة ما ورد في 

�إقر�ره، يجوز لم�شلحة �لزكاة و�لدخن عدم �إجازة �لم�شروف �لذي 

وفقًا  تقديري  بربط  �لقيام  �أو  �لمكلف  قبل  من  �شحته  �إثبات  يتم  ل 

لوجهة نظر �لم�شلحة في �شوء �لظروف �لمرتبة بالحالة و�لمعلومات 

�لمتاحة للم�شلحة. 

2- حق االطالع: 
و�لفقر�ت من )1(  �لنظام  �لمادة )61( من  للفقرة )ب( من  وفقًا 

لموظفي  يجوز  للنظام،  �لتنفيذية  �لالئحة  �لمادة )59( من  من  �إلى )6( 

م�شلحة �لزكاة و�لدخل حق �لطالع لدى �لمكلفين ولدى غيرهم على كل 

�لمكلف من عدمه، وهذ� يتطلب  �إقر�ر  �أن يبرهن على �شحة  �شاأنه  ما من 

فح�س �إقر�ر �لمكلف ميد�نيًا �أثناء �شاعات �لعمل �لر�شمية وذلك بالنتقال 

لبنود  �لموؤيدة  و�لم�شتند�ت  و�ل�شجالت  �لدفاتر  على  و�لط��الع  مقره  �إلى 

�لح�شابات و�لبيانات �لتي قدمت للم�شلحة �لتي يحتفظ بها.

3- حق المصلحة في المعلومات: 
وفقًا للمادة )61( من �لنظام و�لمادة )58( من �لالئحة �لتنفيذية للنظام، 

يجب تزويد �لم�شلحة بالمعلومات �لأ�شا�شية وفق �ل�شو�بط �لتالية: 

�لحكومية  �لجهات  ذل��ك  في  بما  �لعتباريون  �أو  �لطبيعيون  �لأ�شخا�س 

معلومات  ب��اأي  �لم�شالحة  بتزويد  ملزمون  �لعامة  و�لهيئات  و�لموؤ�ش�شات 

هذ�  في  �لو�ردة  �ل�شريبة  لأغر��س  �لم�شلحة  وتطلبها  بال�شريبة  مرتبطة 

�لنظام، بما في ذلك �لمعلومات عن عقود �لمقاولت و�لخدمات و�لتوريد�ت 

�لتي تبرم مع �أي �شخ�س من �لقطاع �لخا�س، و�أي تعديالت تطر�أ على تلك 

وكذلك  �لعقد،  توقيع  تاريخ  من  �أ�شهر   )3( تتجاوز  ل  فترة  خالل  �لعقود 

عند �أي تعديل يطر�أ على �لعقد، تت�شمن ��شم وعنو�ن كلٍّ من طرفي �لعقد 

ومو�شوع �لعقد وقيمته و�شروطه �لمالية وتاريخ بدء تنفيذه و�نتهائه. كما �أن 

�شو�ء  �لعقد  تنفيذ  �لتوقف عن  بتاريخ  �لم�شلحة  �إخطار  �لجهات  تلك  على 

كان ب�شبب ظروف �لقوة �لقاهرة �أو لأي �أ�شباب �أخرى، وما يترتب لكل من 

طرفي �لعقد من حقوق لدى �لطرف �لآخر نتيجة �لتوقف وذلك خالل )30( 

يوما من تاريخ �لتوقف، ويحق للم�شلحة طلب ن�شخة �لعقد. 

�لمنوط  �لعتباريين  �أو  �لطبيعيين  �لأ�شخا�س  �أحد  �للتز�م  بهذ�  �أخل  �إذ� 

بهم م�شوؤولية تزويد �لم�شلحة بالمطلوب �أو �لإخطار بتاريخ �لتوقف، يكون 

م�شوؤول بالت�شامن مع �لمكلف عن �أي مطالبة �شريبية ت�شتحق على �لعقد، 

و�أي غر�مات �شريبية تجب عليه. 

4- حق الفحص والربط اإلضافي خالل المدة النظامية:
وفقًا للفقرة )�أ( من �لمادة )62( يجوز للم�شلحة ت�شحيح وتعديل �ل�شريبة 

�لمبينة في �لإقر�ر بما يجعلها متو�فقة مع �أحكام هذ� �لنظام، ولها �لحق 

في �إجر�ء �لربط �ل�شريبي �إذ� لم يقدم �لمكلف �إقر�ره. ووفقًا للفقرة )�أ( 

من �لمادة )65( من �لنظام يحق للم�شلحة باإ�شعار م�شبق �إجر�ء �أو تعديل 

�لربط �ل�شريبي خالل )5( �شنو�ت من نهاية �لأجل �لمحدد لتقديم �لإقر�ر 

نظام ضريبة الدخل في المملكة يكفل 
العديد من المزايا الضريبية المباشرة 

وغير المباشرة بهدف إيجاد مناخ 
مالئم لالستثمار في المملكة وجذب 

االستثمارات األجنبية وتعزيز دور القطاع 
الخاص في التنمية االقتصادية.

الضريبة غير المسددة تعني الفرق بين 
ما سدده المكلف في الموعد النظامي 

والضريبة المستحقة السداد بموجب 
أحكام النظام وتشمل التعديالت التي 
تجريها المصلحة، التي أصبحت نهائية.
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و�فق  �إذ�  وقت  �أي  في  ذلك  لها  يحق  كما  �ل�شريبية،  �ل�شنة  عن  �ل�شريبي 

�لمكلف خطيا على ذلك، وهو ما يعنى �أن �لإقر�ر �ل�شريبي يعتبر مقبول من 

�لم�شلحة �إذ� م�شى على تقديمه )5( �شنو�ت دون تلقي �لمكلف �إ�شعارً� من 

�لم�شلحة ب�شاأنه.

�إجر�ء  للم�شلحة  يجوز  �لنظام  من   )62( �لمادة  من  )ج(  للفقرة  ووفقًا   

ربط �إ�شافي على �لمكلف �إذ� �ت�شح للم�شلحة �أن �ل�شريبة �لتي قبلتها في 

�ل�شابق غير �شحيحة، وت�شعر �لم�شلحة �لمكلف بالربط �لإ�شافي ومبرر�ته، 

ويحق للمكلف �لعتر��س عليه وفقًا لما تق�شي به قو�عد �لعتر��س. وت�شيف 

يجوز  �أنه  للنظام  �لتنفيذية  �لالئحة  من   )59( �لمادة  من   )10( �لفقرة 

للم�شلحة ت�شحيح �لخطاأ في تطبيق �لنظام و�لتعليمات خالل )5( �شنو�ت 

من نهاية �لأجل �لمحدد لتقديم �لإقر�ر �ل�شريبي عن �ل�شنة �ل�شريبية بناء 

�لجهات  من  �أو  �لم�شلحة  من  �كت�شافها  تم  �إذ�  �أو  �لمكلف،  من  على طلب 

�لرقابية.

ووفقًا للفقرة )ب( من �لمادة )65( يحق للم�شلحة �إجر�ء �أو تعديل �لربط 

خالل )10( �شنو�ت من نهاية �لأجل �لمحدد لتقديم �لإقر�ر �ل�شريبي عن 

�ل�شنة �ل�شريبية �إذ� لم يقدم �لمكلف �إقر�ره �ل�شريبي �أو �إذ� تبين �أن �لإقر�ر 

غير كامل �أو غير �شحيح بق�شد �لتهرب من �ل�شريبة. وت�شيف �لفقرة )9( 

من �لمادة )59( من �لالئحة �لتنفيذية للنظام �أنه يجوز ت�شحيح �لأخطاء 

�لمحا�شبية و�لمادية خالل )10( �شنو�ت من نهاية �لأجل �لمحدد لتقديم 

تم  �إذ�  �أو  �لمكلف،  بناء على طلب  �ل�شريبية  �ل�شنة  �ل�شريبي عن  �لإق��ر�ر 

�لح�شابية  بالأخطاء  ويق�شد  �لرقابية،  �لجهات  �أو  �لمعلمة  من  �كت�شافها 

)�لجمع،  مثل  �لح�شابية  �لعمليات  �إحدى  عن  �لناتجة  �لأخطاء  و�لمادية، 

�لرقم  مكان  خطاأ  رقم  و�شع  عن  �لناتجة  �أو  �لق�شمة(  �ل�شرب،  �لطرح، 

�ل�شحيح، �أو ما �شابه ذلك.

٥ - حق مكافحة التجنب الضريبي:
في �لأغلب يتم تفادي �أو تجنب �ل�شريبة بطرق م�شروعة وذلك عندما ي�شعى 

مخالفة  على  ينطوي  ل  باأ�شلوب  �ل�شريبة  دفع  من  �لتخل�س  �إل��ى  �لمكلف 

لأحكام �لنظام �ل�شريبي، ومع ذلك فاإن �لفقر�ت )�أ، ه�، و، ز( من �لمادة 

و�عتبرته  �ل�شريبي  �لتجنب  لمكافحة  �إج��ر�ء�ت  و�شعت  �لنظام  )63( من 

غير م�شروع. 

٦ - حق استقطاع الضريبة من المنبع )ضريبة االستقطاع(: 
وفقًا لمقت�شى �لفقرتين )�أ، ج( من �لمادة )60( من �لنظام فكل �شخ�س 

�أو غير مقيم  �عتباري مقيم  �أو  �لن�شاط  يمار�س  �شعودي مقيم  طبيعي غير 

للنموذج  وفقًا  �شريبي  �إق��ر�ر  بتقديم  ملزم  �لمملكة  في  د�ئمة  من�شاأة  له 

�لمعتمد، وتدوين رقمه �لمميز عليه، وت�شديد �ل�شريبة �لم�شتحقة بموجبه 

�إلى �لم�شلحة خالل �لمدة �لمحددة. ومع ذلك فالنظام لم يكتِف بالتوريد 

�لمبا�شر لمبلغ �ل�شريبة من قبل �لمكلف و�إنما �ألزم جهة معينة �أو �شخ�شًا 

معينا غير �لمكلف بتوريد مبلغ �ل�شريبة �لم�شتحقة على دخل �لمكلف نيابة 

للم�شلحة،  بمعرفته  توريدها  ثم  ومن  منه  بتح�شيلها  يقوم  �أن  بعد  عنه، 

مكلف  غير  �أو  مكلفا  كان  �شو�ء  مقيم  كل  �أل��زم   )68( مادته  في  فالنظام 

بمقت�شى هذ� �لنظام، وعلى �لمن�شاأة �لد�ئمة في �لمملكة لغير �لمقيم، ممن 

��شتقطاع �شريبة من  �لمملكة  لغير مقيم من م�شدر في  يدفعون مبلغا ما 

�لمبلغ �لمدفوع وفقًا لالأ�شعار �لمحددة في حالة �لمبالغ �لمدفوعة من قبل 

�شخ�س طبيعي تنطبق �شروط �ل�شتقطاع �لتي تق�شي بها هذه �لمادة على 

�لدفعات �لخا�شة بالن�شاط لهذ� �ل�شخ�س. و�شروط ��شتقطاع �ل�شريبة من 

�لمنبع حدد بمقت�شى �لمادة )68( من �لنظام و�لمادة )63( من �لالئحة 

�لتنفيذية للنظام.

7- حق المصلحة في حجز أموال وممتلكات المكلف وبيعها: 
�أعطت  �لنظام  �لمادة )73( من  فاإن  �ل�شريبي،  �لتهرب  لمكافحة  كو�شيلة 

�لمنقولة  وغير  �لمنقولة  �لمكلف  �أم��و�ل  على  �لحجز  في  للم�شلحة  �لحق 

مرور  بعد  �لحجز.  �إج���ر�ء�ت  في  �لم�شي  وكذلك  �شرعًا  ح�شمها  �لجائز 

�لمادة  �أن  كما  �لحجز.  بنية  منها  �إ�شعار�  �لمكلف  ت�شلم  على  يوما   )20(

)74( من �لنظام خولت للم�شلحة بيع �لممتلكات �لمحجوزة بو��شطة �لجهة 

�لمخت�شة، وفقًا لأحكام �لحجز وعلى �أن ي�شدد من قيمة �لبيع �أول م�شاريف 

�إلى  ب��اٍق  مبلغ  �أي  ويعاد  و�لغر�مات  �ل�شريبة  دين  ثم  ومن  و�لبيع  �لحجز 

�لمكلف، ووفقًا لل�شو�بط �لالزمة للحجز و�لبيع �لتى حددتها �لمو�د )73( 

و)74( و)75( من �لنظام و�لمادة )71( من �لالئحة �لتنفيذية. 

8- فرض الغرامات: 
 لعدم �لتكر�ر، �شبق �شرح و�شرد مو�د �لنظام �ل�شريبي ولو�ئحه �لتنفيذية 

�لتهرب  عقوبات  في  ثالثا  �شمن  �لثامن  �لمبحث  في  �لمطلوب  بال�شكل 

�ل�شريبي.

٩ - غرامة الغش:
�لتنفيذية  �ل�شريبي ولو�ئحه  �لنظام  �لتكر�ر، �شبق �شرح و�شرد مو�د  لعدم 

�لتهرب  عقوبات  في  ثالثا  �شمن  �لثامن  �لمبحث  في  �لمطلوب  بال�شكل 

�ل�شريبي.

١٠- حق مالحقة المحاسبين القانونيين:
�لتنفيذية  ولو�ئحه  �ل�شريبي  �لنظام  مو�د  و�شرد  �شرح  �شبق  �لتكر�ر  لعدم 

�لتهرب  عقوبات  في  ثالثا  �شمن  �لثامن  �لمبحث  في  �لمطلوب  بال�شكل 

�ل�شريبي.

ويوؤيد �لباحث ر�أي )�ل�شلطان، 1425ه�(: باأنه كان ل بد �أن يت�شمن �لنظام 

�ل�شريبي ن�شًا بالعقوبات �لمنا�شبة �شمان �للتز�م �ل�شريبي، ويتم تطبيقها 

من قبل م�شلحة �لزكاة و�لدخل مثل:

3- �أن يت�شمن عقوبات محددة.

4 - عدم �لترخي�س بمز�ولة �لن�شاط موؤقتا. 

5 - �لإعالن عن �أ�شماء �لمكلفين غير �لملتزمين.

6-�أن يكون لم�شلحة �لزكاة و�لدخل �لحق في �لطالع على �لح�شابات في 

�لبنوك و�ل�شتيالء عليها، وحق �لحجز �لإد�ري ببيع �لأ�شول وم�شادرتها ... 

�إلى غير ذلك من �ل�شمانات.

�أن��و�ع  يو�شحا  لم  �لتنفيذية  ولئحته  �ل�شريبي  �لنظام  �أن  �لباحث  وي��رى   

�لخارجي،  �لح�شابات  لمر�جع  �لعقوبات  و�أن��و�ع  و�لم�شوؤوليات  �لمخالفات 

على  �ل�شريبي  للمكلف  م�شاعدته  حال  في  و�لتف�شيل  �لتحديد  من  ب�شيء 

�لتهرب من دفع �ل�شريبة في �لأمور �لآتية:

في حال مخالفة مر�جع �لح�شابات �لخارجي معايير �لمر�جعة و�لمحا�شبة 

وذلك  �لقانونيين،  للمحا�شبين  �ل�شعودية  �لهيئة  من  �ل�شادرتين  �لمالية 

بتحديد نوع �لمخالفة ونوع �لعقوبة و�لإجر�ء�ت �لمتبعة لذلك.

في حال مخالفة مر�جع �لح�شابات �لخارجي في تقديم �لخدمات �ل�شريبية 

�إلى م�شلحة �لزكاة و�لدخل ب�شفته وكيال للمكلف �ل�شريبي وذلك بتحديد 

نوع �لمخالفة ونوع �لعقوبة و�لإجر�ء�ت �لمتبعة لذلك.

�لتجارية  �لدفاتر  نظام  �لخارجي  �لح�شابات  مر�جع  مخالفة  ح��ال  في 

�لخا�شع لنظام �ل�شركات �ل�شعودي وذلك بتحديد نوع �لمخالفة ونوع �لعقوبة 

و�لإجر�ء�ت �لمتبعة لذلك.

لم يتطرق �لنظام �ل�شريبي ولئحته �لتنفيذية �إلى نوع �لعقوبة �لالزمة في 

عمليات  في  تورطه  حال  في  ق�شائيا  �لخارجي  �لح�شابات  مر�جع  مالحقة 

تزوير للبيانات �لمالية �أو للم�شتند�ت �لخا�شة بالمكلف �ل�شريبي.

مهنة  و�آد�ب  �شلوك  قو�عد  �لخارجي  �لح�شابات  مر�جع  مخالفة  حال  في 

�لناحية  و��شتقامته من  �لأمانة  �لنز�هة،  �ل�شتقالل،  نو�حي  �لمر�جعة من 

�ل�شريبية  ل��الإق��ر�ر�ت  و�عتماده  �إع��د�ده  خالل  من  و�ل�شلوكية  �لأخالقية 

و�أثناء مثوله �أمام لجان �لعتر��س �لبتد�ئية و�ل�شتئنافية وديو�ن �لمظالم.
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كل جديد

في  ذكي  حذ�ء  �أول  �لتكنولوجيا  في  �لمتخ�ش�شة  �لهندية   Ducere �شركة  �بتكرت 

�ل� »بلوتوث« وتعتمد  ينتعله عبر ذبذبات ت�شله عبر  �لعالم، حيث يمكنه توجيه من 

فكرة �لحذ�ء على ��شتخد�م ذبذبات تالم�س قدم من ي�شتخدمه لتوجيهه �إلى �لطريق 

�لذي يجب عليه �ل�شير فيه، �عتماد� على تطبيق خا�س من تطبيقات خر�ئط »جوجل« 

لتحديد �لتجاهات، ومن ثم ينقلها �إلى �لحذ�ء عبر �ت�شال »بلوتوث«.

يعانون متاعب ب�شرية  للذين  �لمكفوفين وكذلك  �لبد�ية لخدمة  �لحذ�ء في  مم  �شُ

تجارية  لأغر��س  ��شتخد�مه  في  بد�أو�  �لم�شممين  لكن  لديهم  �لإب�شار  �شعف  �أو 

نوعه  من  �لفريد  �لحذ�ء  ذلك  من  ي�شتفيد  �أن  ويمكن  و��شع،  نطاق  على  وت�شويقه 

�ل�شائحون ور�كبو �لدر�جات؛ فعن طريق تطبيقات خر�ئط »جوجل« يمكن �أن يهتدو� 

لالأماكن �لتي ربما يق�شدوه للمرة �لأولى خا�شة لمن يقومون برحالت �شياحية كثيرة 

وفي دول لم ي�شبق لهم �أن �شافرو� �إليها.

لخدمة المكفوفين
ابتكار أول »حذاء ذكي« 
في العالم

و�فقت وكالة TENAA �ل�شينية �لخا�شة بمنح �لمتياز�ت على �إنتاج 

5 ملم. و�لهاتف من نموذج  Gionee ل يزيد �شمكه عن  هاتف ذكي 

و�لأقل  �لأخف  وهو  بو�شة   4.8 �إلى  ي�شل  �شا�شته  وقطر   GN9005
�شمكًا بين �لهو�تف �لذكية ول يزيد وزنه عن 94.6 جر�م.

يتميز �لهاتف �لجديد بمعالج بحث رباعي �لنو�ة وبذبذبة 1.2 جيجا 

هرتز وبطارية �شعتها 2050 ميلي �أمبير/�شاعة، وجيجا بايت و�حدة 

من ذ�كرة �لو�شول �لع�شو�ئي و16 جيجا بايت من �لذ�كرة �لد�خلية. 

وكذلك بنظام ت�شغيل �أندرويد خيار Jelly Bean  4.3 كما �شيزود باآلة 

ت�شوير 8 ميجا بيك�شل و5 ميجا بيك�شل.

هناك بع�س �لهو�تف �لذكية �لتي لها هذ� �لوزن نف�شه لكنها ل تتجاوز 

�لذي   Elife S5.5 �لنموذج  و�شمك  �لأحو�ل  �أف�شل  في  بو�شات  �أربع 

 Apple iPhone طرح قبل عدة �أ�شهر في �لأ�شو�ق 5.55 ملم وهاتف

 Samsung Galaxy 8.1 5 �شمكه ي�شل �إلى 7.6 ملم و�شمك �لهاتفS
5S ملم.

سمكه 5 ملم ووزنه ال يزيد على 94.6 جرام
الهاتف األقل سمكًا بالعالم 
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استغرق تصميمه 3 سنوات
»جوجل« تبتكر روبوتًا 
للمهام العسكرية

�بتكرت �شركة جوجل روبوتًا جديدً� لحمل معد�ت حربية خالل �لمعارك، 

ديناميك�س  بو�شطون  �شركة  وطورته  نوعه  من  �لوحيد  يز�ل  ل  و�لروبوت 

�لتي تملكها �شركة جوجل و��شتغرق ت�شميمه ثالث �شنو�ت وبلغت تكلفته 

�لإجمالية نحو مليوني دولر.

يعمل �لروبوت بطريقة �شبه م�شتقلة، حيث يمكنه �تخاذ قر�ر�ت بمفرده 

بطريقة  �لجنود  متطلبات  مع  ليتفاعل  مم  و�شُ خارجي.  تدخل  ودون 

ت�شبه �شلوك �لحيو�ن �لمدّرب. ويتلم�س �لروبوت طريقه بو��شطة �أجهزة 

�ل�شادرة  �لإ�شار�ت  يتبع  وهو  �لجنود،  �أحذية  في  تثبت  دقيقة  ��شت�شعار 

عنها، ويمكن للجنود �أي�شا �لتحكم في �لم�شافة �لتي تف�شل بينهم وبينه.

مدينة  في  �لأمريكي  للجي�س  �لع�شكرية  �لتدريبات  في  �لروبوت  �شارك 

هاو�ي، وي�شتطيع حمل 180 كيلو جر�ما من �لمعد�ت و�لعتاد �لع�شكري، 

و�ل�شير بها م�شافة ت�شل �إلى 32 كيلو متر� في �لت�شاري�س �لوعرة. �أطلقت 

»جوجل« على �لروبوت ��شم Cujo، وتم �ختباره خالل تدريبات �لمحيط 

مدينة  في  �لأمريكية  �لقو�ت  تجريها  �لتي  �ل�شنوية،  �لع�شكرية  �لهادئ 

هاو�ي، ونجح �لروبوت في تنفيذ مهام مختلفة مثل �إح�شار �لماء للقو�ت، 

عندما يطلب منه ذلك. وفوجئ �لجنود �لأمريكان بمهارة �لروبوت.
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كل جديد

طرحت في أمريكا وكندا
بدء خدمة »بالي ستيشن ناو« على اإلنترنت 

�لتجريبية  �لن�شخة  �لعمالقة  �ليابانية  كورب«  »�شوني  �شركة  طرحت 

من لعبتها �لجديدة »بالي �شتي�شن ناو« لم�شتخدمي بالي �شتي�شن4 في 

ناو«  �لمتحدة وكند� لختبارها. وتتيح خدمة »بالي �شتي�شن  �لوليات 

لأ�شحاب جهاز �لألعاب بالي �شتي�شن �لح�شول على �لألعاب �لجديدة 

دون �لحاجة �إلى �أقر��س �شلبة �أو تنزيلها عبر �لإنترنت.

في  �لم�شتخدمين  من  محدود  لعدد  ناو  �شتي�شن  بالي  خدمة  ُوفرت 

�أنحاء �لوليات �لمتحدة. وو�شعت قاعدة م�شتخدمي �لن�شخة  مختلف 

كل  �أمام  توفيرها  يتم  �أن  قبل  �لجديدة،  �لخدمة  من  �لتجريبية 

�لن�شخة  و�إلى جانب هذه  �لمتحدة وكند�.  �لوليات  �لم�شتخدمين في 

م�شاهدة  �شتي�شن4  بالي  لم�شتخدمي  يمكن  �لمفتوحة،  �لتجريبية 

مكتبة ت�شم �أكثر من 1000 عنو�ن من عناوين بالي �شتي�شن ناو بحيث 

يمكن لهم ��شتئجارها من متجر »بالي �شتي�شن �شتور«. ويمكن تاأجير 

�للعبة لفتر�ت متفاوتة �شو�ء لمدة �شبعة �أيام �أو 30 يوما �أو 90 يوما �أو 

مجرد �أربع �شاعات. 

و�أكدت �شركة �شوني �أنه مع تو�فر خدمة �لت�شال فائق �ل�شرعة �لقوية 

�لإنترنت  عبر  �لم�شتخدمة  �لألعاب  وو�شوح  جودة  فاإن  و�لم�شتقرة، 

�شتكون �أكثر تنا�شبًا مع �ألعاب بالي �شتي�شن3.

وتوفر خدمة »بالي �شتي�شن ناو« خا�شية �لحو�شبة �ل�شحابية في �لألعاب 

للم�شتخدم  يمكن  كما  �لأ�شدقاء.  وقو�ئم  �لجو�ئز  خا�شية  دعم  مع 

�إلى  �لإنترنت،  عبر  للخدمة  �آخرين  م�شتخدمين  مع  �لألعاب  ممار�شة 

جانب �لم�شتخدمين �لذين ي�شتخدمون �ألعابا يتم تنزيلها من �لإنترنت 

�أو موجودة على �أقر��س �شلبة. وطلبت »�شوني« من �لم�شتخدمين �لذين 

ي�شتخدمون �لن�شخة �لتجريبية من �لخدمة �إر�شال تعليقاتهم و�آر�ئهم 

فيها، حيث قالت »�شوني« : نظر� لأننا ما زلنا �أمام ن�شخة تجريبية وفي 

خالل  �لآر�ء  جمع  لمو��شلة  نخطط  فنحن  للخدمة،  �لأولى  �لبد�يات 

هذه �لمرحلة من �أجل �إدخال �لمزيد من �لتح�شينات عليها.
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من خالل برنامج Subtitles المجاني
ترجمة األفالم آليًا على 
ويندوز وماك

متو�ئم  ب�شكل  تعمل  �لتي  �لترجمة  ن�شخة  �إيجاد  في  تحديًا  �لم�شتخدم  يو�جه 

مع �لفيلم �لذي يرغب في م�شاهدته دون تاأخير في وقت عر�س �لترجمة وهي 

ت�شاعد  �لتي  �لحلول  ومن   . بالترجمة  �ل�شتمتاع  تقلل من  كانت  �لتي  �لم�شكلة 

ويندوز  لنظامي  �لمجاني   Subtitles برنامج  �لتحدي  هذ�  على  �لتغلب  على 

وماك، �لذي يقوم بالبحث عن ترجمة �لأفالم ب�شكل �آلي ومن ثم تنزيلها على 

وعندما  يدوي.  ب�شكل  �لبحث  عناء  �لم�شتخدم  على  بالتالي  ليوفر  �لكمبيوتر 

يتمكن �لم�شتخدم من تثبيت �لبرنامج  يمكنه �شحب و�إفالت ملف �لفيلم د�خل 

نافذته لتبد�أ عملية �لبحث مبا�شرًة وعر�س خيار تنزيل �لترجمة على �لكمبيوتر.

�لحركة  حيث  من  �شو�ء  �لعالم  في  �لأ�شرع  �لفاأرة  عن  لوجيتك  �شركة  ك�شفت 

 204 »جي  ��شم  �لجديدة  �لفاأرة  وحملت  �لفيديو.  �ألعاب  لممار�شة  �لنقر  �أو 

مثل  لها  مثيل  ل  �لتي  �لمكونات  من  مجموعة  على  وتحتوي  فيري«  هايبريون 

»محرك فيوجن« وثمانية �أزر�ر قابلة للبرمجة.

يجمع »محرك فيوجن« بين �أحدث تقنيات وحد�ت �ل�شت�شعار �ل�شوئي ووحدة 

ت�شارع وجهاز تحديد �تجاه �لحركة »جيرو�شكوب« لكي تتمكن �لفاأرة من تتبع 

للبرمجة  �لقابلة  �لثمانية  و�لأزر�ر  �لو�حدة.  �لثانية  في  بو�شة   500 من  �أكثر 

�ألف  على  )و�حد  �أي  و�حدة  ثانية  ملي  �لأمر خالل  ترجمة  على  �لقدرة  لديها 

با�شتخد�م  فائقة  ب�شرعة  �شتنفذ  �لالعب  �أو�مر  �أن  يعني  ما  وهو  �لثانية(  من 

هذه �لفاأرة. وبف�شل تطبيق �لألعاب �لذي تقدمه �شركة لوجيتك مع �لفاأرة يمكن 

�إعد�د هذه �لأزر�ر لكي تنفذ �أي �شيء بدء� من تلقي �لأو�مر ب�شربة و�حدة على 

باأمر  �لمفتاح و�نتهاء بتكوين برمجيات )ماكرو( معقدة لتنفيذ مهام محددة 

و�حد. كما يمكن حفظ �إعد�د�ت �لم�شتخدم للفاأرة على �شريحة ذ�كرة موجودة 

فيها بحيث ي�شهل �لو�شول �إلى هذه �لإعد�د�ت وتفعيلها كلما �أر�د �لم�شتخدم.

�لفاأرة نتاج ثالث �شنو�ت من �لأبحاث �لجادة وهي �أ�شرع فاأرة �ألعاب و�لأف�شل 

لممار�شة لعب فيفا بالي �شتي�شن عالية �ل�شرعة، كما �أنها خفيفة �لوزن وتجمع 

بين دقة و�إمكانات محرك فيوجن وهو ما يتيح لها �ل�شيطرة على �شاحة �للعب 

وتوجيه �ل�شربات �ل�شريعة و�لقوية.

وتكنولوجيا  بايت   23 �إم  �آر.  �أيه.  بالمعالج  مزودة  �لجديدة  �لفاأرة  �أن  كما 

�ل�شت�شعار »دلتا زيرو« وهو ما ي�شمن دقة متناهية في �لأد�ء. و�شتباع هايبريون 

ومن  �لأ�شو�ق.  في  طرحها  قبل  �لآن  حجزها  ويمكن  دولر�   60 ب�شعر  فيري 

�لمتوقع طرحها قريبًا في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية و�أوروبا.

تترجم األمر خالل واحد 
على ألف من الثانية 
تطوير أسرع فأرة 
ألعاب في العالم 



نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل56

كل جديد

�أندرويد  من�شة  على   Google Now Launcher تطبيق  »جوجل«  حدثت 

يدعمها.  �لتي  �لهو�تف  نطاق  تو�شعة  وتمت  جديدة  مز�يا  بعدة  وزودته 

فمن �لهو�تف �لذكية �لتي يدعمها �لتحديث �لأخير من )�إت�س تي �شي ون 

�إم 8، وون �إي 8، وون ميني 2، وديز�ير 816، وهو�وي �أ�شيند بي 7، و�إل 

ن�شره في  ويتم  �لم�شتخدمين  للعديد من  �لتطبيق  3(. ومتو�فر  جي جي 

متاجر جوجل بالي بطريقة مرحلية، وبع�س م�شتخدمي �لهو�تف �لم�شار 

 Googleإليهم �لتحديث �لجديد بعد. وقدم� �إليها في �لأعلى قد ل ي�شل 

Now Launcher لأول مرة لم�شتخدمي �أجهزة نيك�شو�س و�إ�شد�ر�ت جوجل 
بالي �لتي ت�شتخدم من�شة �أندرويد 4.4 كيت كات فقط. ويمكن تحميل 

تحديث Google Now Launcher �لآن عبر متجر جوجل بالي �شريطة �أن 

يكون هاتف �لم�شتخدم �لذكي �أحد تلك �لهو�تف �لتي يعتمدها �لتطبيق.

يمكن تحميله عبر متجر جوجل بالي
 Google Now Launcher تطبيق
لدعم هواتف أندرويد
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جديد،  تطبيق  عن  �لنقاب  في�شبوك  �لجتماعي  �لتو��شل  عمالق  ك�شف 

هو�تفهم  على  �لموقع  با�شتخد�م  �لعالم  حول  للم�شتخدمين  �شي�شمح 

�لمحمولة دون �لحاجة �إلى �شبكة �لإنترنت. و�شيقت�شر ��شتخد�م �لموقع 

و�إجر�ء  و�لتعليمية  �ل�شحية  �لخدمات  �إلى  �لو�شول  على  �لإنترنت  دون 

�ت�شالت ب�شيطة. �أطلق في�شبوك على �لتطبيق �لجديد Internet.org، وبد�أ 

بلد�ن كثيرة  �إلى  �لنت�شار حتى ي�شل  �إطالقه من ز�مبيا، و�شي�شتمر في 

حول �لعالم، خا�شة تلك �لتي تنعدم فيها خدمات �شبكة �لإنترنت، �أو �لتي 

�لذين  لالأ�شخا�س  �لموقع  وي�شمح  �لخدمة.  تكاليف  تحمل  فيها  يمكن  ل 

�لتطبيق مجانا على هو�تفهم،  بتحميل  �لأندرويد  بنظام  تعمل هو�تفهم 

كما ي�شمح لهم �لتطبيق بالو�شول �إلى خدمات مو�قع �لويكيبيديا و�لبحث 

على »جوجل« و�لكثير من �لخدمات �ل�شحية و�لتعليمية �لأخرى.

 �أكد �لرئي�س �لتنفيذي لموقع في�شبوك مارك زوكربيرج �أن �لتطبيق جزء 

من �لجهود لي�شبح �لو�شول �إلى �لإنترنت في متناول �لجميع حول �لعالم. 

بدأ إطالقه من زامبيا وسينتشر عالميًا 
تطبيق جديد لفيسبوك دون إنترنت

للكشف عن غموضها 
خدمة جديدة للهاشتاقات المختصرة

�إلى  تهدف  جديدًة  طريقًة  »تويتر«  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكة  تختبر 

�أو �لها�شتاقات �ل�شهيرة �لتي تتاألف من  �أو تو�شيح للو�شوم  �إ�شافة �شرح 

حروف مخت�شرة قد ل يعرف �لكثير من �لم�شتخدمين معناها و�إ�شافة 

عبارة بجانب و�شوم بهدف �لك�شف عن غمو�شها بالن�شبة لمن ل يعرف 

معناها.

�لمغردين  من  �لكثير  ِقبل  من  وُي�شتخدم   #TBT �لر�ئجة  �لو�شوم  ومن 

ح معناه  لن�شر �شور من �لما�شي و�لتعليق عليها ويظهر بجانبه عبارة تو�شّ

 Orange وبالطريقة نف�شها �شتظهر عبارة ،Throwback Thursday لكامل�

Is the New Black لتو�شيح ��شم �لم�شل�شل �ل�شهير �لذي يتم �لتغريد عنه 
 .#OITNB با�شتخد�م �لو�شم �لمخت�شر

وتختبر »تويتر« حالًيا هذه �لميزة في تطبيقها على من�شة  iOS ويجري 

�ختبار هذه �لميزة على مجموعة محددة من �لم�شتخدمين وبالتالي فهي 

غير ظاهرة بعد لمعظم م�شتركي �شبكة �لتو��شل �لجتماعي. ومن �لمتوقع 

�أن تقوم »تويتر« بطرحها تدريجًيا في تطبيقاتها على �لمن�شات �لأخرى.
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business models, in which multiple distinct groups of  persons 
interact through an intermediary or platform, and the decisions of 
each group of  persons affect the outcome for the other groups 
of  persons through a positive or negative externality; tendency 
toward monopoly in certain business models relying heavily on 
network effects; and volatility due to lower barriers to entry into 
markets and  rapidly evolving technology, as well as the speed 
with which customers choose to adopt new products and services 
at eh expense of   older ones. 
The digital economy has also accelerated and changed the spread 
of  global value chains in which MNEs integrate their worldwide 
operations. In the past, it was common for an MNE group to 
establish a subsidiary in each country. This structure was dictated 
by a number of  factors, including slow communications, currency 
exchange rules, customs duties, and relatively high transportation 

costs that made integrated global supply chains difficult to 
operate. Advances in ICT, reductions in many currency and 
custom barriers, and the move to digital products and a service-
based economy, however, combined to break down barriers to 
integration, allowing MNE groups to operate much more as global 
firms. This integration has made it easier for business to adopt 
global business models that centralize functions at a regional or 
global level, rather than at a country-by-country level. Even for 
small and medium enterprises, it has now become possible to 
be “micro-multinationals” that operate and have personnel in 
multiple countries and continents. ICT technologies have been 
instrumental in this major trend, which was further exacerbated by 
the fact that many of  the major digital companies are young and 
were designed from the beginning to operate on an integrated 
basis at a global scale.
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The digital economy and its business models present 
some key features which are potentially relevant from 
a tax perspective. These features include mobility, 
with respect to (1) the intangibles on which the digital 
economy relies heavily, (2) users, and (3) business 
functions; reliance on data, the massive use of  which 
has facilitated by an increase in computing power and 
storage capacity and a decrease in data storage cost; 
network effects, which refer to the fact that decisions 
of  users may have a direct impact on the benefit 
received by other users; the spread of  multi-sided 
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Because the digital economy is increasingly becoming the 
economy itself, it would be difficult, if  not impossible, to isolate the 
digital economy from the rest of  the economy for tax purposes. 
Attempting to isolate the digital economy as a separate sector 
would inevitably require arbitrary lines to be drawn between what 
is digital and what is not.  As a result, the tax challenges and 
the tax-base erosion and profit shifting concerns raised by the 
digital economy are better identified and addressed by analyzing 
existing structures adopted by Multi-national enterprises (MNEs) 
together with new business models and by focusing on the key 
features of  the digital economy and determining which of  those 
features raise or exacerbate tax challenges. Although many digital 
economy business models have parallels in traditional business, 
modern advances in ICT have made it possible to conduct many 
types of   business at substantially greater scale and over longer 
distances than was previously possible. These include several 
varieties of  e-commerce, online payment services, app stores, 
online advertising, cloud computing, participative networked 
platforms, and high-speed trading. 
The digital economy is in a continuous state of  evolution and 
possible future developments need to be monitored to evaluate 
their impact on tax systems. The rapid technological progress 
that has characterized the digital economy has led to a number of 
emerging trends and potential developments. Although the rapid 
changes make it difficult to predict future developments with any 
degree of  reliability, these potential developments should be 
monitored closely as they may generate additional challenges 
for tax policy makers in the near future. These developments 
include the Internet of  Things, referring to the dramatic increase 
in networked devices; virtual currencies, including bitcoin; 
developments in advanced robotics and 3D printing, which have 
the potential to bring manufacturing closer to consumers, altering 
where and how value is created  within manufacturing supply 
chains, as well as the characterization of  the business income; 
the sharing economy which allows peer-to-peer sharing of  goods 
and services; increase access to government data, which has 
the potential to improve accountability and performance, and 
to allow participation of  third parties in government business; 
and reinforced protection of  personal data, which is more widely 
available in the digital economy. 

41th Issue- Shawal 1435H



4 Quarterly Periodical by Department of Zakat & Income TaxAL Z AKAH
ALDAKHAL

W

Widows



3

The Digital Economy, 
Its Business Models, 
Its Key Features, and 
Its Taxation (1)

The digital economy is the result of  a transformative process brought by 
Information and Communication Technology (ICT).  The ICT revolution has made 
technologies cheaper, more powerful, and widely standardized, improving 
business process and bolstering innovation across all sectors of  the economy. 
For example, retailers allow customers to place on line orders and are able 
to gather and analyze customer data to provide personalized service and 
advertising; the logistics sector has been transformed by the ability to track 
vehicles and cargo across continents; financial services providers increasingly 
enable customers  to manage their finances, conduct transactions and access 
new products on line; in manufacturing, the digital economy has enhanced the 
ability to remotely monitor production processes and to control and use robots; 
in the education  sector, universities tutoring services and other education 
service providers are able to provide courses remotely, which enables them 
to tap into global demand; in the healthcare sector, the digital economy is 
enabling remote diagnosis and the use of  health records to enhance system 
efficiencies and patient experience. The broadcasting and media industry have 
been revolutionized, expanding the role in news media of  non-traditional news 
sources, and expanding user participation in media through user-generated 
content and social working. 
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Editorial

Addressing the 
Tax Challenges 
of the Digital 
Economy
Political leaders, media outlets, and civil society around 
the world have expressed growing concern about tax 
planning by multinational enterprises that makes use 
of  gaps in the interaction of  different tax systems to 
artificially reduce taxable income or shift profits to 
low-tax jurisdictions. One of  the main concerns in this 
respect is the issues of  tax-base erosion and profit 
shifting raised by the digital economy. A special Task 
Force at OECD has been assigned the mandate to 
develop a report identifying tax issues raised by the 
digital economy and detailed options to address them. 
This Task Force has consulted with all stakeholders: 
civil society, academics and developing countries 
before reaching conclusions regarding the digital 
economy. ALZAKAH WAALDAKHAL will highlight this 
important subject of  the digital economy and the 
recommendations to address its tax challenges. 
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العدد الحادي واألربعون  - شوال 1435 هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

The Digital 
Economy, Its 
Business Models, 
Its Key Features, 
and Its Taxation

الملك : اإلسالِم يواجه َحرٍب 
َشْعَواَء  وَنْسَعى لرَفَع رَايَتَة 
بَِعْيًدا َعِن الُغلُوِّ والتََّطرُِّف.

المصلحة تفوز بجائزة الشرق 
األوسط 

 تدشين البرنامج التأهيلي 
لمنسوبي المصلحة بجامعة 
فلوريدا

 وضع حجر األساس
لمدينة الملك عبد اهلل
للحجاج بحضور
وزير  المالية

تطبيقات أنظمة “ساب “ 
سترفع ايرادات المصلحة
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