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جاءت كلمة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود حفظه اهلل للأمتين العربية والإ�سالمية وللمجتمع الدولي لتكون
كلمة ف�صل بين الحق والباطل ،بين من �سما بالعلم والدين وال�سماحة،
ومن طغى بالجهل والظلم والعدوان ،بين من يريد الخير للنا�س �أجمعين،
ومن يريد ال�شر والقتل والطغيان(�إن الإرهابيين مجرمون� ،سفاحون،
تجردوا من كل القيم الإ�سالمية واالن�سانية  ...ومن المعيب والعار �أن
يفعلوا ذلك با�سم الدين  ...والدين منهم براء) �إن دين اهلل اال�سالم
�أكمل و�أجمل و�أعظم مما يفعله ه�ؤالء ،وما ه�ؤالء �إال و�سيلة لتفريق االمة
ولت�شويه �صورة الإ�سالم والم�سلمين وللف�ساد في الأر���ض واهلل ال يحب
الف�ساد� .إن ال�صمت المعيب من العلماء والقادة والمجتمع الدولي هو
الذي �شجع ه�ؤالء على التمادي في الباطل والزهو بالطغيان ،وكذلك ف�إن
�إرهاب بع�ض الدول التي تمار�سه �ضد �شعب �أعزل لهو �شكل من �أ�شكال
الإرهاب المنبوذ والمكروه .لذلك ال بد من ت�ضافر الجهود من العلماء
والقادة والمجتمع الدولي لمحاربة هذا الإرهاب ومن �أف�ضل ما تحارب
به �إن�شاء المراكز المتخ�ص�صة في نبذ العنف والتطرف والع�صبية.
لقد �أ�سهمت هذه الكلمة المهيبة الجليلة في ك�شف الغطاء ع ّمن يلب�سون
الحق بالباطل ويخادعون النا�س بالظلم والطغيان وهم المخدوعون
المغرورون� ،إن دور الجماعات الإرهابية الم�شبوهة ،وال��دول الراعية
للإرهاب لهو نذير ُ �ش�ؤم لها ب�أنها �ستكون �أول المحترقين به وقد تم ّثل
ذلك في قوله  -حفظه اهلل:
(واليوم نقول لكل المتخاذلين عن �أداء م�س�ؤولياتهم التاريخية �ضد
الإرهاب من �أجل م�صالح وقتية �أو مخططات م�شبوهة �إنهم �سيكونون �أول
�ضحاياه بالغد ،وك�أنهم بذلك لم ي�ستفيدوا من تجربة الما�ضي القريب،
التي لم ي�سلم منها �أحد).
هذه الكلمة من لدن خادم الحرمين ال�شريفين هي كلمة �صادقة م�س�ؤولة
ُختمت بعبارة جميلة هي قوله ( :اللهم �إني قد بلغت  ،اللهم فا�شهد) وهي
�إنذار للعالمين وتنبيه للغافلين و�سيعلم الذين ظلموا �أي منقلب ينقلبون.
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جميع اآلراء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر
بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.
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خادم الحرمين الشريفين:
حريصون َع َلى ِح َما َي ِة َ
إليه
الوطَ ِّ
لجأُ ِ
األ ْم ِن َ
ني ِم َّما َق ْد َت َ
نظ ُ
الـم َّ
الوطَ ِن
من َ
عم ٍ
ُ
ال َق ْد تُ ِخ ُّل ِب َأ ِ
مات اإلرهاب َّي ُة ِم ْن أَ َ
و ِاتّخذنا َك َّ
يه .
راض ِ
الوطَ ِن وأَ ِ
س َب ِ
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ات َ
اءات لـِ ِح َما َي ِة ُم ْك َت َ
اف َة ْ
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
وجه كلمة للمواطنين والم�سلمين في كل مكان بمنا�سبة عيد الفطر
المبارك وت�شرف ب�إلقاء الكلمة عبر و�سائل الإع�لام معالي وزير
الثقافة والإعالم الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة .وجاء
في كلمته � -أيده اهلل -
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
العظيم «�إلي ِه ي�صع ُد ال َك ِل ُم
القائل في كتاب ِه
رب العالمين
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ِ
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ِ
الط ُ
َّ ُ
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�سيدنا مح َّمدٍ وعلى �آل ِه و�صح ِب ِه �أجمعين..
وث رحم ًة للعالمينَ ِ
المب ُع ِ
�أبنائي المواطنين
�أيها الإخو ُة الم�سلمونَ في ِّ
كل مكان
بخير � ..أما بعد:
الم علي ُكم ورحم ُة ا ِ
عام و�أنتم ٍ
ال�س ُ
َّ
هلل وبركا ُت ُه و ُك ُّل ٍ
ُ
نفو�س
ف�إنَّ ِ
للعيد بهج ًة وفرح ًة ير�سلها المولى �سبحانه وتعالى �إلى ِ
فر�ض ُه ُ
اهلل عليهِ م في هذا َّ
عبا ِده الم�سلمينَ بعدَ �أن �أنهوا ما َ
ال�شهر
الكريم ،لأ ّن ُه ع َّز وج َّل ج َع َل هذا العيدَ جائز ًة لِمنْ َ
مقام ر ِّب ِه ونهى
خاف َ
الر�سول �صلى ُ
اهلل علي ِه و�س َّل َم �أ ّنه َ
قال
�صح عن
عن الهوىْ ،
ِ
ف�س ِ
فقد َّ
ال َّن َ
َ
ال�صيام �أ ْي َر ِّب،
ي�شفعان للعبد يوم القيامة ،يقول
يام والقر�آنُ
ِ
ُ
«ال�ص ُ
َّ
َّ
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ال�شفي َع ِان
لكم ِ
ـوم با َّل ِ
ال َّن َ
ليل َف َ�ش ِّف ْعني ِفي ِهَ ،ق َال َف ُي َ�شفَّـ َعانْ » .فهنيئا ْ
القيام ِة َنظي َر ما َب َذل ُت ُمو ُه ِمنْ ال�صيام والقيام وقراء ِة القر� ِآن َ
خالل
يوم َ
َ
كات ،و َت َق َّب َل اهللُ
ُ
هذا َّ
من والب َر ِ
ال�ش ِ
هر� ،أعا َد ُه اهلل على الأم ِة َجمعا َء بال ُي ِ
�صيامهم وقيامهم �إ َّنه �سمي ٌع مجيب.
من جمي ِع الم�سلمين والمـُ ِ
�سلمات َ
إ�سالمي
�إخواني و�أبنائي في عا َلمِ نا ال
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ريفين ،حيثُ �أرا َد اهلل لهذ ِه البال ِد الط ِّي َب ِة الـ ُم َبا َر َك ِة �أن تن َع َم
ال�ش ِ
با�س ِتق َرارِها و�أم ِنها ووِحدَ ِتها على َكل َم ٍة �سوا ْء ،هي  /ال �إل َه �إال ُ
اهلل
هلل َ /و َّحدَ �أركا َنها ُ
محم ٌد ُ
عود يرحم ُه
الملك عب ُد
العزيز �آل ُ�س ٍ
ر�سول ا ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
َ
واالحترام ،م�ستلهِ ًما ر�سا َل َة هذا
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ف
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اهلل على ال َ َ َّ ِ َّ ِ
والحثِّ على
إ�سالم ِّي
العظيم ال َّداعي ِة �إلى ِ
الدين ال ِ
نبذ ال ُغ ُل ِّو والت ََّط ُّر ِف َ
ِ
ِ
من َ
مقام ر ِّب ِه ونهى
خاف
العيد جائز ًة ِل ْ
َ
َ
عن الهوى.
َّفس ِ
الن َ
ُأ َّمتُ نا اإلسالمية تعيش واقعا مؤلما
في الكثير من أقطارها َن ِت ْي َجةَ
اءات
الص
ارات و ِن َد ٍ
يل ِش َع ٍ
ِ
ِّ
راعات في َس ِب ِ
ُ
َ
َ
لطان.
س
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اهلل
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زُّ
وَ َ َ ٍ َ َ
ُ
ٍ

كل الأ ُمو ِر َق َال ُ
َّو�س ِط في ِّ
اهلل َع َّز َو َج َّل «و َك َذ ِل َك َج َعل َنا ُك ْم �أم ًة َو َ�س ًطا
الت ُّ
ُ
ا�س و َي ُكونَ ال َّر ُ�س ُ
َّ
ول َعلي ُكم َ�شه ْيدا».
ن
ال
لى
ع
ء
ا
ه
�ش
وا
ِل َت ُكو ُن
َدَ
َ َ
ِ
�إخواني و�أخواتي:
َ
رح ُة هذا ال ِع ِيد تَا َّم ٌة َل ْوال َما َيعتَري ال َّنف َْ�س من
ف
كم كنا نتَم َّنى �أن
تكونَ
َ
ْ
ُ
الواق ِع الم� ِؤلم الذي َت ِع ُ
ي�ش ُه �أ َّمتُنا الإ�سالمية في الكثير من �أقطارها
اءات وت ََح ُّز َب ٍات َما �أَنزَ َل ُ
اهلل
ارات ونِدَ ٍ
راعات في َ�س ِب ِيل ِ�ش َع ٍ
ال�ص ِ
َن ِت ْي َج َة ِّ
الم
إ�سالم َّ
وال�س ِ
بها من ُ�سلطانٍ  ،وما كانَ لها �أن تكونَ لوال �أنَّ �أعدا َء ال ِ
ال�س ِب َيل ،و�أَ ْ�ص َب ُحوا
َل ُقوا الأُ ُذنَ َّ
ال�ص ِاغ َي َة ل ُه ْم ِمنْ ِف َئ ٍة َ�ض ِئي َل ٍة َف َ�أ َ�ضلُّوهُ ُم َّ
يف
�أدا ًة َط ِّي َع ًة في � ِأيديِهِ ْم ُي َر ِّو ُعونَ بِهِ ُم ال ِآمنين ،و َيقتُلونَ الأَ ِبر َيا َء بت َْح ِر ِ
دم ِة �أَهدَ ا ِفهم
ن�صو�ص ال�شرع القويم وتغيير دالالتها و َت ْ�أ ِويال ِتها ِل ِـخ َ
ال�شخْ ِ�ص َّي ِة ،و َن ُ�سوا �أو تنا�سوا �أنَّ َ
َوم َ�صا ِل ِح ُه ُم َّ
اهلل َت َعالى َق َال في ُم ْح َك ِم
ُ
ُ
هم � َآمنوا بما �أ ِنز َل � َ
َّ
إليك وما �أ ِنز َل
ن
�
أ
م
يزع
إلى
�
ال َّت ْن ِز ْي ِل «�أَ ْلم ت َر
ونَ
الذينَ
ْ
ُُ
من قب ِل َك ِيريدُونَ �أن يتحا َكموا �إلى َّ
وقد �أُ ِمروا �أنْ يكفروا به
اغوت ْ
الط ِ
ويري ُد َّ
هم َ�ضال ًال َبعيدا».
ال�شيطانُ �أن ُي ِ�ض َّل ْ
�إخواني و�أبنائي:
�ال ال َّر ُ
َق� َ
و�س َّل َم َ«م� َث� ُل الـ ُم� ِؤمنينَ في َت��واد ِِّه��م
ه
علي
اهلل
�صلى
�سول
ِ َ
ُ
الج َ�س ِد �إذا ا�ش َت َكى ِمن ُه ُع�ض ٌو َتدَ َاعى َل ُه
وت ُ
َراحمِ هِ ْم وتَعاطفِهِ ْم َك َم َث ِل َ
الحقيقي
إ�سالمي
ل
ا
ع
َم
ت
المج
و
ذا
ى»،
م
والح
هر
بال�س
د
�س
الج
هُ
وهَ
ِ
ُ
َ
ُ َّ
َ�سا ِئ ُر َ َ
َّ
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
الذي َينبغي �أال َي ْ�سكتَ َعلى �أ ْم ٍر َقد ُي ِلحقَ َّ
ال�ض َر َر ِب�أ َح ِد �أب َنا ِئ ِه في �أيِّ
َمكانٍ ِمنَ ال َعا َل ِم ،فواجبنا جميع ًا الأَخْ ِذ َعلى �أَ ِيدي ال ِق َّل ِة ال َق ِلي َل ِة ِمنْ
اب الـ َم َط ِام ِع والأَه َوا ِء الم َتدَ ِّثرينَ
�صح ِ
الأغ َرار الذين َذهَ ُبوا َ�ض ِح َّي َة �أَ َ
وعون ِه َ�س َن ِق ُف َ�سدًّا
بحول ا ِ
ِب َع َبا َء ِة الدِّ ِين والدِّ ينُ ِمن ُه ْم َب َراء .و�إ َّننا ِ
هلل َ
َمني ًعا في َوج ِه ُّ
�اب وا�ستباح ِة الدِّ ماءِ ،ونمن ُع َّ
كل َمنْ
الط ْغ َي ِان والإرهَ � ِ
َ
َي ْ�س َعى �إلى ِ�إبدَ ِال الأ ْم ِن َخو ًفا وال ّرخا َء َ�ض َن ًكاَ ،ف َه�ؤُال ِء �أ ُّيها الإخ َو ُة � َأ�ش ُّد
َخ َط ًرا و�أَ َ
عظ ُم �أَ َث� ًرا و َ�أع َمقُ ِمنَ الأَع��دَ ا ِء الذينَ َيتر َب�صونَ ِبالأُ َّم ِة في
َ
ني لل َم ْم َل َك ِة ال َعرب َّي ِة
ال َع َل ِن َك َما �أَ َّن َنا ُن�ؤ ِّك ُد ِح ِ
ر�صنا َع َلى ِح َما َي ِة الأ ْم ِن ال َو َط ِّ
َلج�أُ �إلي ِه الـ ُم َّ
نظماتُ الإرهاب َّي ُة �أو َغي ُرها ِمنْ �أَع َم ٍال
ال�س ُعو ِد َّي ِة ِم َّما َق ْد ت َ
ُّ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َّ
اءات الالزم ِة لـِ ِح َما َي ِة
ر
إج
ل
ا
ة
ف
ا
ك
ّخذنا
ت
ا
د
ق
و
،
ن
ط
و
ال
من
�
أ
ب
ل
ُخ
ت
َْ ِ
َق ْد ِ ِ ِ َ ِ َ ِ
أبي  ،و�ضيوفنا
ات ال َو َط ِن و�أَ ِ
ُم ْكت ََ�س َب ِ
را�ضي ِه وا�س ِت ْق َرا ِر َ�ش ْع ِبنا ُّ
ال�س ُعودِيِّ ال ّ
من الزوار والمقيمين.
إ�سالم َّي ُة
إ�سالم ُّي والأ َّم ُة ال ِ
واج ُه ُه الدِّ ينُ ال ِ
�إننا �أ ُّيها الإخو ُة في ِظ ِّل َما ُي ِ
إرهاب،
ِمنْ َح ٍ
رب َ�ش ْع َوا َء ِمنْ هَ ِذ ِه ال ِف َئ ِة ال َب ِاغ َي ِة هَ د ْف َنا �إلى َو ْ�ض ِع َحدٍ لل ِ
َ
ِّ
الم
َ
و�س َع ْينا َك َما َن ْ�س َعى دَائ ًما �إلى ُكل َما ِمنْ َ�ش�أ ِن ِه �أنْ َ َير َف َع َرا َي َة ال ْإ�س ِ
َب ِع ْيدً ا َع ِن ال ُغ ُل ِّو والت ََّط ُّر ِف وال َّد َمو َّي ِة ،و َن ْ�س�أَ ُل اهلل َع َّز َو َج َّل �أَنْ ت ُكونَ
م�ساهمتنا َف َّعا َل ًة و ُم�ؤَ ِّثر ًة في د َْح ِر �أُ ْول ِئ َك الـ ُم ْف َت ِئتِينَ  ،ود َْم ِغ َب ِاطلِهِ م،
�ضر ُب ُ
َق َال ُ
اهلل في ُم ْح َك ِم ِكتَا ِب ْه َ
الحقَّ وال َب ِاط َل َف�أ َّما الزَّب ُد
«كذ ِل َك َي ِ
اهلل َ
ر�ض».
ا�س َف َي ْم ُكثُ في الأَ ِ
َف َيذهَ ُب ُج َفا ًء و�أَ َّما َما َين َف ُع ال َّن َ
هلل و َبركاتُه ..،،..
الم علي ُكم و َرح َم ُة ا ِ
وال�س ُ
َّ
العدد ( - )41شوال 1435هـ
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الربط اإللكتروني أغلق العديد من ثغرات تحصيل االستحقاقات الزكوية

ي رمضان
ة ف 
ت المصلح 
ل إيرادا 
 2مليار ريا 
ل عن العام  143٥ - ١٤٣٤
و 25مليا ر ريا 

�أكد الأ�ستاذ �صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات الم�ساندة
في م�صلحة الزكاة والدخل �أن �إيرادات الم�صلحة خالل �شهر
رم�ضان المبارك بلغت ملياري ريال .في حين بلغت �إيرادات الزكاة
عن العام الحالي 1436 - 1435هـ قيمة ( )11.8مليار ريال
وح َتّى تاريخ 1435 - 9 - 29هـ ،بينما قدرت �إيرادات الزكاة عن
كامل عام 1435 - 1434هـ بقيمة  25مليار ريال .ومن المتوقع
�أن تتجاوز ح�صيلة العام المالي الحالي ما ت ََّم تح�صيله من �إيرادات
الزكاة للعام الما�ضي ب�إذن اهلل ،منوه ًا �إلى و�صول عدد المكلفين
الم�سجلين بالم�صلحة �إلى �أكثر من (� )400ألف مكلف بين �شركات
و�أفراد وا�ستقبال الم�صلحة للإقرارات الزكوية عن طريق بوابتها
الإلكترونية وكذلك ال�سداد من خالل نظام «�سداد».
و�أ�شار العواجي �إلى �أن الم�صلحة ﻻ ت�ستخدم م�صطلح تعثر �سداد
المن�ش�آت التجارية في دفع الزكاة ،فما يوجد بمثابة ت�أخر في

6

ال�سداد ولي�س تعثرا ،وهذا الأمر قد يرتبط بالم�شاريع المتعثرة �أو المت�أخرة
التي لها عقود من الجهات الحكومية �أو القطاع الأهلي ،وهناك فئة
�أخرى من المع�سرين الذين عليهم التزامات �أخرى ولم ي�ستطيعوا الوفاء
باال�ستحقاقات الزكوية �أو ال�ضريبية  .وال يمكن ح�صر تلك الفئة ،خا�صة
�أن الم�صلحة تتلقى �سدادهم كل ثالث �إلى �أربع �سنوات ،مراعاة لظروف
المن�ش�آت� ،إال �أن الأمر اختلف في ال�سنوات الأخيرة بعد عملية الربط
الإلكتروني ما بين «الزكاة والدخل» والجهات الحكومية الأخرى.
وقال العواجي �أن هناك العديد من الأ�شخا�ص الذين يطلبون من الم�صلحة
�إعفاءهم من زكاة �أموالهم عن فترات �سابقة �سواء قريبة �أو بعيدة الأمد،
والم�صلحة ال تعفي �أحد ًا من اﻻ�ستحقاق المترتب على �أداء الركن الثالث من
�أركان الإ�سالم �أ�سوة بال�صالة ،فال �أحد يملك �إعفاء �أحد �آخر من �أدائها.
وذكر العواجي �أن عملية الربط الإلكتروني �أغلقت العديد من الثغرات في
تح�صيل ا�ستحقاقاتها الزكوية وال�ضريبية على الأن�شطة التجارية المختلفة

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

لل�سجالت التجارية الن�شطة ،نتيجة تعاون الجهات الحكومية بطلب ما يثبت
�أداء اﻻ�ستحقاقات المترتبة على �أن�شطتهم التجارية وتوفر �شهادات زكاة
�سارية المفعول.
وفي الوقت الراهن ال ي�ستطيع �أ�صحاب المن�ش�آت التجارية التالعب �إذا كانت
من�ش�آتهم التجارية ن�شطة وتعمل فعلي ًا ولديها عمالة �أو تقوم باال�ستيراد �أو
تح�صل على عقود حكومية �أو غير حكومية ،حيث يتطلب الدخول في
المناف�سات وجود �شهادة من الم�صلحة �سارية المفعول».
وعن مقدار الزكاة وال�ضريبة �أو�ضح العواجي �أن هناك �أن�شطة لي�س لديها
عالقة بالجهات الحكومية مثل الباعة الجائلين ويعملون دون تراخي�ص �أو
تلك التي تكون على الأر�صفة والطرقات ،فهي عادة مخالفة وال تح�صل على
تراخي�ص من الجهات المعنية ،وال يمكن ح�صر ن�شاطاتها ،لذا تتم الح�سبة
على المن�ش�آت القائمة التي لديها �سجالت تجارية .ومن لوازم معرفة حجم
الن�شاط التجاري معرفة حجم المن�ش�أة وعدد عمالتها ،و�إن كانت محا ًال
تجارية ُي�ؤخذ في الح�سبان عدد المحال وكذلك الموقع �سواء كان في المدن
الكبيرة �أو القرى والهجر .هناك اعتبارات كثيرة ُت�ؤخذ في الح�سبان وبمجرد
ما يتم ت�سجيل المن�ش�أة على البوابة الإلكترونية تتم الح�سبة مبا�شرة بعد
عدة �أ�سئلة متوافرة على الموقع من �إيجار �سنوي وعدد عمالة وغيرها.
وعن الفرق بين وعاء الزكاة ووعاء ال�ضريبة� ،أكد «العواجي» �أن مكونات
وعاء الزكاة تختلف عن وعاء ال�ضريبة ،حيث يخ�ضع للزكاة في المملكة
ال�شركات والأفراد ال�سعوديون ومن في حكمهم من مواطني دول مجل�س
التعاون الخليجي ممن يمار�سون �أن�شطة تجار َّية في المملكة ،والزكاة بن�سبة
( 2.5في المائة) تحت�سب من الوعاء الزكوى الذي يم ِّثل ر�أ�س المال م�ضا ًفا
�إليه �أرباح العام والأرباح المدورة و�أر�صدة المخ�ص�صات واالحتياطيات
والقرو�ض والح�ساب الجاري الدائن مما حال عليها الحول ،ويح�سم منها
�صافي الأ�صول الثابتة والم�شروعات تحت التنفيذ وخ�سائر العام والخ�سائر
المدورة (�إن وجدت) واال�ستثمارات طويلة الأجل في ر�ؤو�س �أموال ال�شركات
وم�صاريف الت�أ�سي�س والنفقات الإيرادية الم�ؤجلة ،هذا بالن�سبة لمن
يحا�سبون بموجب ح�سابات نظامية� ،أما من ال يفر�ض عليهم النظام م�سك
ح�سابات نظامية ف�إنهم يحا�سبون بطريقة التقدير ،وتلك الطريقة ت�ستخدم
للأن�شطة ال�صغيرة وهي مبنية على اال�ستيراد وعدد العمالة والعقود وحجم
الن�شاط الذي ُيق ّر به المكلف من خالل بوابة الم�صلحة الإلكترونية ويتم
االحت�ساب بموجب �إقرار المكلف ،بينما تخ�ضع لل�ضريبة ال�شركات المملوكة
بالكامل لغير ال�سعوديين وكذلك الأفراد غير ال�سعوديين الذين يمار�سون
�أعما ًال تجار َّية �أو مهنية ،وح�صة غير ال�سعودي في �شركات الأموال المك َّونة

المصلحة ﻻ تستخدم مصطلح تعثر سداد
المنشآت التجارية في دفع الزكاة لكن
هناك تأخر في السداد .
تجاوز عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة
أكثر من ( )400ألف مكلف ًا.
تسعى المصلحة إلى استكمال الربط
الحكومية األخرى لتسهيل
مع الجهات
َّ
عمليات تبادل البيانات إلكترون ًيا.

من �سعوديين وغير �سعوديين ،والمن�ش�أة الدائمة لغير مقيم ممن يمار�سون
الن�شاط في المملكة وبن�سبة ( 20في المائة) من �صافي الربح ،وبالتالي
ف� َّإن الوعاء ال�ضريبي يتم َّثل فقط في �صافي الربح الخا�ضع لل�ضريبة دون
النظر لباقي العنا�صر الواردة في احت�ساب الوعاء الزكوى ،كما �أن تحديد
� ّأي من الم�صدرين �أعلى دخ ًال ف� َّإن ال�سنوات الأخيرة �شهدت تقار ًبا كبي ًرا
بين الإيرادات من الم�صدرين.
ومن حيث المتوقع لعائدات م�صلحة الزكاة والدخل بعد تطبيق نظام جباية
الزكاة في الأن�شطة التجار َّية على الأرا�ضي البي�ضاء قال «العواجي» لم يحدد
م�شروع نظام جباية الزكاة في الأن�شطة التجار َّية والمهنية ال�صادر �أخي ًرا
من مجل�س ال�شورى تو�صي ًفا للأرا�ضي البي�ضاء الخا�ضعة للزكاة ال�شرعية
و�شروط جبايتها وترك معالجة ذلك للوائح التنفيذية ح�سبما ورد في و�سائل
الإعالم ،وبالتالي ف�إ َّنه يتعذر تحديد ح�صيلة الزكاة ال�شرعية المتوقعة
منها �إلى حين �صدور النظام من مقام مجل�س الوزراء في �صيغته النهائية.
حيث يتم عندها توجيه الم�صلحة ب�صفتها الجهاز التنفيذي المعني بجباية
الزكاة وتطبيقه.
وعن �أبرز الم�شروعات والخطط الم�ستقبلية التي ت�سعى �إليها الم�صلحة
�أ�شار «العواجي» �إلى �أن الم�صلحة ت�سعى حاليا �إلى ا�ستكمال �أعمال ربطها
مع الجهات الحكوم َّية الأخرى لت�سهيل عمليات تبادل البيانات �إلكترون ًيا
بالتن�سيق والعمل الم�شترك مع برنامج التعامالت الإلكترونية (ي�سر) ومن
المتوقع �أن َي َّتم �إنجاز وتفعيل تلك الخدمات مع معظم الجهات الحكوم َّية
خالل الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بم�شيئة اهلل وحتى الن�صف
الأول من العام المقبل� ،إ�ضافة �إلى ما �سبق تعمل الم�صلحة حال ًّيا على
التو�سع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة للمكلفين ،حيث تمت
�إتاحة خدمات للمكلفين من خالل البوابة الإلكترونية الخا�صة بالم�صلحة
تتَ�ضمن خدمة ت�سجيل المكلفين وتقديم الإقرارات الزكوية و�أي خدمات
�أخرى من خالل موقع الم�صلحة الإلكتروني على �شبكة (الإنترنت) دون
الحاجة �إلى مراجعة المكلف للم�صلحة� ،إ�ضافة �إلى الرد على اال�ستف�سارات
التي ترد من المكلفين.
كما ت�سعى الم�صلحة �إلى ا�ستكمال خططها الرامية �إلى تح�سين بيئة العمل
من خالل انتقال بع�ض الفروع �إلى مبانٍ جديدة م�صممة بطريقة �أكثر
مالءمة للعمل ،حيث تم االنتهاء من تجهيز مقر جديد لفرع الم�صلحة
بالريا�ض� ،إ�ضافة �إلى افتتاح فروع جديدة للم�صلحة بالباحة وجازان وحائل
ونجران وعرعر والجوف .وقري ًبا �ستفتتح فروع جديدة في ِّ
كل من محافظتي
ينبع وحفر الباطن .كما تعمل الم�صلحة على العديد من م�شروعات
التطوير والتحديث لتخدم �أعمالها المختلفة وكافة وظائفها في جميع فروع
الم�صلحة ،بما يعزز مبد�أ تب�سيط الإجراءات للمكلف و ُي�ؤ ِدّي �إلى �سرعة
�إنجاز معامالته مع مراعاة الدقة في الأداء.
و�ألمح العواجي �إلى �أن مهمة م�صلحة الزكاة والدخل المنوطة بها هي جباية
نظاما وتوريدها مبا�شرة �أو ًال ب�أول في
الزكاة ال�شرعية من المكلفين بها ً
ح�ساب خا�ص لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ()230301000006
لت�صرف لم�ستحقي ال�ضمان االجتماعي في مختلف مناطق المملكة ،وتتولى
وزارة ال�ش�ؤون االجتماع َّية (وكالة ال�ضمان االجتماعي) �صرفها �إ�ضافة �إلى
الدّولة من دعم لل�ضمان االجتماعي مبا�شرة وف ًقا للإجراءات
ما تقدمه َ
النظامية المعتمدة لديهم ،وينتهي دور الم�صلحة بتوريد المبلغ وال تتدخل
في عملية ال�صرف .وح�سبما د�أبت وزارة ال�ش�ؤون االجتماع َّية على ذكره
في ن�شراتها ف� َّإن العدد يناهز ( 800.000ثمانمائة �ألف) حالة م�ستفيدة
من ال�ضمان االجتماعي ويراوح عدد الأفراد في ِّ
كل حالة من �شخ�ص واحد
عاجز �أو �أرملة �إلى �أ�سرة يتجاوز عدد �أفرادها ع�شرة �أفراد.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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تدشين البرنامج التأهيلي لمنسوبي المصلحة بفلوريدا
قام �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل
يرافقه �سعادة الأ�ستاذ �صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات
الم�ساندة رئي�س لجنة التدريب واالبتعاث بزيارة جامعة فلوريدا في
«قين�سفيل» في الواليات المتحدة الأمريكية وذلك لتد�شين البرنامج
الت�أهيلي لمن�سوبي الم�صلحة في تخ�ص�صات مقرونة بدرا�سة اللغة
الإنجليزية الذي بد�أ في مطلع �شهر جمادى الأولى من العام الجاري.
�شهدت الزيارة عددا من اللقاءات واالجتماعات وكان من بينها لقاء
بموظفي الم�صلحة بح�ضور م�س�ؤولي الجامعة .وتم عقد عدد من
االجتماعات مع م�س�ؤولي الجامعة �إ�ضافة �إلى الزيارات الميدانية

8

للف�صول الدرا�سية ومرافق الجامعة.
وخ�لال اللقاء م��ع موظفي الم�صلحة وبح�ضور ك��ل م��ن الدكتورة
«ف��ورب��ز» مديرة معهد اللغة الإنجليزية والدكتور «ميكقيل» عميد
كلية التجارة والمحا�سبة رحب �سعادة المدير العام بالح�ضور وبد�أ
بالتعريف بدور الم�صلحة والمراحل التطويرية التي تمر بها والخطط
اﻻ�ستراتيجية القادمة ومدى �أهمية البرنامج واال�ستفادة منه .بعد
ذلك تفقد �سعادته و�سعادة النائب م�شاركي الم�صلحة من عدة �أوجه
من ناحية الجامعة وال�سكن والمدينة ومدى ارتياحهم في البرنامج
وتم اال�ستف�سار عن العقبات والم�شكالت التي يواجهونها في الوقت
الحالي واﻻقتراحات لتح�سين الو�ضع القائم لال�ستفادة الق�صوى من
الفر�صة التدريبية.
ورح��ب موظفو الم�صلحة ب�سعادة المدير العام ونائبه و�أثنوا على
الجامعة م�ؤكدين ارتياحهم لكل ما تقدمه الم�صلحة والجامعة
من دعم لهم ،مو�ضحين �أن اختيار الجامعة والترتيبات الخا�صة
بالبرنامج كانت اختيارات موفقة من خالل ما لم�سوه من توافر كامل
مقومات النجاح للبرنامج.
في نهاية اللقاء حث �سعادة المدير العام ونائبه الم�شاركين على بذل
المزيد من الجهود والحر�ص على اﻻ�ستفادة الق�صوى من البرنامج ،
وقام الم�شاركون على �أثر ذلك ب�شكر �سعادة المدير العام ونائبه على
حر�صهما على اﻻلتقاء بهم واﻻطمئنان عليهم.
بعد ذلك قام �سعادة المدير العام ونائبه بااللتقاء بم�س�ؤولي الجامعة
لبحث ومناق�شة كل ما يخ�ص التعاون بين الم�صلحة والجامعة لمواكبة
االحتياجات التدريبية للم�صلحة �سواء كانت الحالية �أو الم�ستقبلية.
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من بين  673جهة خليجية

المصلحة تفوز بجائزة الشرق األوسط الـ 19
من معهد جائزة الشرق األوسط للتميز
ف��ازت م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل بجائزة ال�شرق الأو� �س��ط التا�سعة
ع�شرة فئة (جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية) التي يقدمها
معهد جائزة ال�شرق الأو�سط للتميز .وت�سلم الجائزة الأ�ستاذ نا�صر
عبد اهلل الذيبان مدير عام كبار المكلفين نائب رئي�س لجنة التطوير
والتعامالت الإلكترونية .وح�صلت الم�صلحة على الجائزة التي تقدم
للح�صول عليها  673جهة فازت منها  18جهة على م�ستوى دول الخليج
العربي.
وح�صلت الم�صلحة على الجائزة نظير التقدم في خدماتها عبر بوابتها
الإلكترونية التي القت ا�ستح�سان المكلفين والمراجعين .وجاء الفوز
بالجائزة متزامن ًا مع ختام جل�سات �أعمال الم�ؤتمر الع�شرين للحكومة
والخدمات الإلكترونية الذي �أقيم على مدار خم�سة �أي��ام في فندق

الريتز كارلتون في مركز دبى المالي العالمي برعاية كبرى الم�ؤ�س�سات
الحكومية والخا�صة والإقليمية والدولية والعديد من الم�ؤ�س�سات
الإعالمية ،الذي �شهد م�شاركة وا�سعة من وفود الم�ؤ�س�سات الإقليمية
والعالمية وبح�ضور  30متحدث ًا �إقليمي ًا وعالمي ًا و 500من �صناع القرار
والقيادات التنفيذية وم�س�ؤولي م�شاريع الحكومة الإلكترونية ،ومديري
تقنية المعلومات من المنظمات والم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة
الإقليمية والعالمية.
يعد م�ؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية �أحد �أهم الأح��داث في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت وي�سعى �إلى دعم تناف�سية
المنطقة في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية في منطقة ال�شرق
الأو�سط والعالم.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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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
وقعت م�صلحة الزكاة والدخل في مقر الإدارة العامة الرئي�سي
لم�صلحة الزكاة والدخل في الريا�ض اتفاقية لإ�ستخدام تطبيقات
�أنظمة »�ساب« في الإيرادات الزكوية وال�ضريبية للم�صلحة ،وبلغت
قيمة العقد الموقع حوالي  50مليون ريال وت�ستمر مدة �سريان
العقد �إلى � 36شهرا وتنفذ العقد �شركة «�إنفينيو» وتنطلق المرحلة
الأولى من العقد في مايو المقبل.
توقيع العقد جاء في اطار �سعي م�صلحة الزكاة والدخل لتطوير
وتحديث �أنظمتها الآلية لإدارة االيرادات الزكوية وال�ضريبية حيث
طرحت م�ؤخر ًا مناف�سة عامة على ال�شركات العالمية المتخ�ص�صة
في الأنظمة الزكوية وال�ضريبية  ،وبناء على المناف�سة تم اختيار
�شركة (انفينيو) لحلول االعمال التي تطبق �أنظمة �ساب في �إدارة
الإي��رادات الزكوية وال�ضريبية من �أجل تنفيذ م�شروع التطوير
والتحديث التي ت�سعى �إليه الم�صلحة لتواكب �أح��دث و�أف�ضل
التطبيقات الم�ستخدمة .
ت ��م ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د ي ��وم الأث �ن �ي��ن 1435/10/22ه� � � �ـ ال�م��واف��ق
2014/8/18م و�سط ح�ضور اعالمي لنخبة من الإعالميين
والمدعوين من ممثلي �أط��راف التعاقد وبح�ضور �سعادة ال�سيد
ماركو�س ويرلن نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �ساب العالمية
للقطاع الحكومي وال�صناعي والبريدي والذي لبى دعوة الم�صلحة
للزيارة ب�صفته راعي ًا من جانب �شركة �ساب.
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وكان حفل التوقيع قد بد�أ بكلمة من �سعادة نائب المدير العام للعمليات
الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي حيث رحب بالح�ضور نيابة عن
�إدارة الم�صلحة وزمالئه .و�أ�شار العواجي �إلى �أهمية هذه االتفاقية التي تعد
البداية الر�سمية النطالقه الم�شروع الذي بد�أ فعلي ًا منذ ما يزيد على ثالثة
�أ�شهر بعد تر�سية المناق�صة على �شركة «انفينيو» .وتوقيع العقد يمثل �أهمية
كبرى لما ينتظر الم�صلحة من نقلة نوعية في الخدمات االلكترونية فيما
يت�صل ب�إدارة االيرادات وت�سهيل وتي�سير تعامل عموم المكلفين مع الم�صلحة
من خ�لال بوابتها االلكترونية مع �ضمان االرت�ب��اط بالأجهزة الحكومية
المختلفة لتبادل البيانات ا�ضافة �إلى المزايا المتعددة للنظام الجديد في
معالجة وظائف التحقق من االيرادات ورفع درجة التزام المكلفين والتقليل
من مخاطر الت�أخر في توريد الزكاة والتهرب ال�ضريبي.
وق��ال �صالح ال�ع��واج��ي ،نائب مدير م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل للعمليات
الم�ساندة� ،إن تلك التطبيقات �ست�سهم في تح�سين �أداء الم�صلحة وعالقتها
بالمكلفين وترفع �إيراداتها .و�ست�ضيق الخناق على المت�أخرين �أو المتالعبين
وتك�شف عن �أي محاوالت من بع�ض المكلفين لإخفاء وارداتهم �أو العقود
وعقود الباطن �أو المبيعات التي ال تذكر .
�ست�ساهم تطبيقات �أنظمة «�ساب» في الربط بين ملفات المكلفين ،واختيار
عينات الفح�ص بمعايير متقدمة جدا .خا�صة و�أنه يتقدم للم�صلحة مئات
الآالف من المكلفين �سنويا ،وي�صعب �أو ي�ستحيل فح�ص كل �إقراراتهم
الزكوية مهما كان حجم الكادر في الم�صلحة.
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وتعتمد التطبيقات على ذكاء الأعمال في ا�ستخراج عينات الفح�ص التي
يظهر من المعايير �أن فيها �شبهة ع��دم الإق ��رار ال��واف��ي �أو ع��دم الإدالء
واف» .ويربط النظام بين �أي عملية تتم بين طرفين من
بالبيانات ب�شكل ٍ
المكلفين وتظهر �أمام الفاح�ص  ،وتكت�شف �أي حالة ت�أخر في ال�سداد �أو
التالعب �أو التهرب.
و�أك��د العواجي �أن الم�صلحة ت�سير جادة لالرتباط الإلكتروني مع بع�ض
الجهات الحكومية من خالل «ي�سر» �أو خدمات الحكومة االلكترونية لت�ضييق
كثير من الفجوات والثغرات التي ك��ان يعبر منها بع�ض المت�أخرين في
�أداء الزكاة �أو المتالعبين .وقد انعك�س هذا ب�شكل وا�ضح على �إيرادات
الم�صلحة التي كانت مت�أخرة �إال �أنه ال يزال تطوير الم�صلحة و�إجراءاتها
وارتباطها بالجهات الحكومية لم يكتمل حتى الآن ،ب�سبب عدم جاهزية
بع�ض الجهات الحكومية �إلكترونيا.
و�أو�ضح « العواجي» �أن القطاع الخا�ص على م�ستوى العالم في تعامله مع
ال�ضرائب ،ديدنه محاولة اال�ستفادة من الوقت والت�أخير والتهرب من دفع
الزكاة �أو ال�ضرائب .لكن اللجوء �إل��ى التطبيقات والأنظمة الإلكترونية
�سي�ساعد في تحقيق �أهداف الم�صالح ال�ضريبية وت�ضييق الفجوات والثغرات
التي يمكن �أن يم�ضي منها المتالعبون.
وذكر العواجي �أن الإق��رارات التي تم �إدخالها عن طريق بوابة الم�صلحة
بلغت � 150ألف �إقرار في العام الما�ضي ،وتم ت�سجيل المن�ش�آت �أي � 100ألف
ت�سجيل من�ش�أة» ،وقريب ًا �ست�صبح جميع �أعمال الم�صلحة مبنية على �أ�س�س
�إلكترونية تقنية خالل الثالث ال�سنوات المقبلة.
وحول عمليات التبادل المعلومات ال�ضريبية بين المملكة ودول المنطقة
ودول مجموعة الع�شرين� ،أ�شار «العواجي « �أن المملكة اجتازت المرحلة
الأولى في خدمة ال�شفافية وتبادل المعلومات ،وتنتظر زيارة �أع�ضاء المنتدى
لم�شاهدة تطبيقها لأنظمة تبادل المعلومات مع الدول الأخرى.
وخ�لال حفل توقيع العقد �ألقى �سعادة مدير عام �شركة �ساب ال�سعودية
الأ�ستاذ �أحمد الفيفي كلمة نياب ًة عن �شركة �ساب العالمية قائ ًال نحن
فخورون بالم�ساهمة في هذا الم�شروع الطموح ،كما �أننا على ثقة كبيرة ب�أنه
�سيحقق نجاح ًا منقطع النظير اللتقاء عوامل مهمة �أولها القيادة والر�ؤية
لـم�صلحة الزكاة والدخل بالإ�ضافة �إلى الحلول التقنية الفائقة من �شركة
عالمية مثل �إ�س �إيه بي وخبرتنا في تطوير �أحدث الحلول البرمجية التي
تفوق الأربعين عام ًا ،والتجربة العملية الكبيرة ل�شريك مثل «�إنفنيو بزن�س
�سوليو�شنز».
و�أ�ضاف «الفيفي» �أنه بف�ضل من اهلل تمكنا من �أن نكون ال�شريك الذي حظي
بالثقة الكبيرة  .ف�شركة �ساب تعد االكبر في العالم من ناحية انظمة ادارة
الموارد �أي ًا كانت هذي الموارد .وال�شركة يعود تاريخ ت�أ�سي�سها قبل اربعين
عام ولديها تقريب ًا اكثر من  230الف عميل في مختلف دول العالم وفي
ال�سعودية تخدم اكثر من  1000عميل .والقطاع الحكومي تعمل فيه ال�شركة

لأكثر من ع�شرين عام ًا ولديها اكثر من  15الف عميل في بلدان مختلفة
وعدد كبير من العمالء في دول مختلفة منها المانيا والمملكة المتحدة
وا�ستراليا .ونظرا لأهمية م�شروع م�صلحة يتواجد معنا ال�سيد ماركو�س نائب
الرئي�س االول في ال�شركة للقطاع الحكومي حيث تعد زيارته هذه الزيارة
االولى ولن تكون االخيرة و�سيكون متابع ًا ب�شكل كبير لو احتاج الم�شروع لأي
دعم في �أي مرحلة من مراحل الم�شروع و�سيكون ال�سيد ماركو�س �شخ�صي ًا
الراعي للم�شروع من جانب �شركة (�ساب) في هذا الجانب ولدينا فريق
عمل في ال�سعودية مع �شريكنا (انفينيو) وهي �شركة محترفة ولديها عدد
كبير من الم�شاريع و�أهم عوامل النجاح للم�شروع الرعاية الكبيرة من قبل
اال�ستاذ �صالح بن علي العواجي وزمالئه في الم�صلحة والذين يقومون
بت�أمين كل الجوانب ال�ضرورية الالزمة لإنجاح الم�شروع.
وعالقة الم�صلحة ب�شركة �ساب هي عالقة ا�ستراتيجية ال تنح�صر في هذا
الم�شروع بل هي اكبر من ذلك و�سيكون كل الدعم متاح من خالل �ساب
ال�سعودية و�ساب على م�ستوى العالم ممثلة بال�سيد ماركو�س .
وقام ال�سيد بارتو بات�شاياري مدير عام �شركة (انفينيو) بالقاء كلمة نياب ًة
عن �شركة انفينيو قائ ًال ال ي�سعنا في �شركة (انفينيو) اال ان ُن ّع ِبر عن �شكرنا
وامتنانا العميق لحكومة المملكة العربية ال�سعودية ممثلة بم�صلحة الزكاة و
الدخل على الريادة في اتخاذ قرار تطبيق النظام الحديث من �ساب لإدارة
ال�ضرائب والزكاة واختيار �شركة (انفينيو) لتكون �شريك ًا في التطبيق
والدعم .لذا نهنئ الم�صلحة على هذا القرار التاريخي والذي من �ش�أنه ان
يقدم للمملكة العربية ال�سعودية احد احدث الحلول التقنية لإدارة الزكاة
وال�ضرائب ولتقديم خدمة متميزة لعقود قادمة.
و�أ�ضاف «بارتو» �أن النظام المختار عبارة عن مزيج من النظم الرائده في
�إدارة الدخل و ال�ضرائب من ال�شركة العالمية و المطور االلماني (�ساب)
والخبرة البريطانية الطويلة من م�ست�شاري �شركة �إينفينيو لجعل المملكة
جنبا الى جنب في م�صاف الدول الكبرى مثل المملكة المتحدة في هذا
المجال� .إ�ضافة ال��ى ذل��ك ف ��إن تطبيق ه��ذا النظام �سيمكن م��ن تبادل
المعلومات ال�ضريبية مع دول العالم االخرى مثل دول مجموعة الع�شرين في
حال مالحقة ال�شركات المتهربة خارجي ًا.
وال�شركة �ستعمل على و�ضع جميع خبراتها في نظام �إدارة الدخل و ال�ضرائب
لتطبيق النظام واالنتهاء بمنتج ع�صري بم�ساعدة من ال�شركة الأم (�ساب).
وفي ال�سنوات القادمة �سنحتاج الى العمل بجهد �أكبر من الطرفين �سواء ًا
من العاملين في �شركة �إينفينيو �أو من العاملين في الم�صلحة للخروج
بتنفيذ ناجح للنظام.
والنظام �سيدعم المملكة العربية ال�سعودية الى ما هو ابعد من االعتماد على
دخل الم�شتقات النفطية الى م�ستقبل اقت�صادي وت�صنيعي متنوع قائم على
المعرفة ولت�صبح المملكة مثاال يحتذى به في دول المنطقة ودول مجموعة
الع�شرين.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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استمر  3أيام

المصلحة تشارك في المؤتمر العالمي
السنوي ألنظمة «ساب»
�شارك �سعادة الأ�ستاذ �صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات
الم�ساندة بالم�صلحة في الم�ؤتمر العالمي ال�سنوي لأنظمة «�ساب»
المراد تطبيقها في م�شروع تطوير الأنظمة الآلية الزكوية وال�ضريبية
للم�صلحة ِمن ِقبل �شركة �إنفينيو لحلول الأعمال .وبح�ضور كل من
�سعادة الأ�ستاذ فهد المعجل مدير عام النظام الآلي المكلف و�سعادة
الأ�ستاذ �سلمان الهدباني المدير الفني للنظام الآلي رئي�س الخدمات
الإلكترونية ،حيث ُعقد الم�ؤتمر على م��دى ثالثة �أي ��ام م��ن 7 - 5
1435/8/هـ في مدينة �أورالندو الأمريكية.
وحفل برنامج الم�ؤتمر بالعديد من الفعاليات والأن�شطة التي كان �أبرزها
العر�ض العام لتطوير �أنظمة «�ساب» وقواعد البيانات ال�سريعة (هانا).
�إ�ضافة �إلى اللقاءات مع م�س�ؤولي �ساب وعمالئهم من ُكل قطاع ب�شكل
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جماعي وخا�ص ،لمناق�شة الخدمة المقدمة والم�أمولة بين الأطراف
وتبادل الخبرات .وكان هناك تواجد لما يزيد على � 200شركة عار�ضة
لمنتجات ت�ستخدم تطبيقات �أنظمة �ساب في قاعة عر�ض المنتجات
والخدمات.
وعلى هام�ش الم�ؤتمر التقى �سعادة الأ�ستاذ �صالح العواجي نائب المدير
العام للعمليات الم�ساندة بالم�صلحة كبار م�س�ؤولي «�ساب» العالمية و�أثمر
اللقاء بالتزام �أعلى �سلطة في ال�شركة للقطاع الحكومي وال�صناعي
متمثل ًة في ال�سيد ماركو�س ويرلن نائب رئي�س «�ساب» بالإ�شراف �شخ�صي ًا
على م�شروع تطوير وتحديث الأنظمة الآلية الزكوية وال�ضريبية للم�صلحة
وحدد �شهر �أغ�سط�س موعدا �أولي ًا لزيارته للم�صلحة للإ�شراف والمتابعة
ُ
والت�أكد من �سير الم�شروع وتوفير الدعم الكافي.

 ١٢مليار ريال في إيداعات الضمان
االجتماعي من «الزكاة»
اختتم برنامج �أعمال ملتقى ال�ضمان االجتماعي الثامن �أعماله في
العا�صمة المقد�سة تحت عنوان( :ال�ضمان االجتماعي ال�شمولي)،
بالعديد من التو�صيات و�أوراق العمل التي �شارك في تقديمها جهات
حكومية مختلفة وحظي الملتقى برعاية الدكتور يو�سف العثيمين
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
و�شهدت جل�سة (المهجورات) التي قدمها �أحمد العمري وكيل وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية الم�ساعد للمعا�شات والم�ساعدات م�ساء الأربعاء
بيان ًا �شام ًال عن برنامج دعم الأ�سر المهجورة .ومعنى الهجران
الذي ي�شمل هجر عائل الأ�سرة �سواء الزوجة والأبناء �أو الأبناء فقط
وعدم النفقة عليهم ،و�آلية دعم الأ�سر المهجورة وفق �أنظمة ال�ضمان
االجتماعي التي تتمثل في �إقرار ذوي الع�صبة.
وقدم الدكتور مو�سى العوي�س مدير �إدارة التوعية والإعالم في الهيئة
الوطنية لمكافحة الف�ساد ورقة عمل حملت عنوان (مجاالت التوعية
والتثقيف في حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد) �أو�ضح من خاللها
�أن منطلقات اال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الف�ساد لي�ست م�س�ؤولية
الهيئة فقط ،و�إن�م��ا م�س�ؤولية جميع الجهات والمواطنين كافة.
وا�ستعر�ض المنطلقات الرئي�سة ومنها المنطلق الديني واالجتماعي
والوطني .وناق�ش «العوي�س» و�سائل اال�ستراتيجية فيما يت�صل ب�آلية

مبا�شرة مهامها والنهو�ض بواجباتها مثل تلقي البالغات ور�صد
الن�شر الإعالمي والبحث والتحري ونحوه.
و�ضمن برنامج �أوراق عمل ملتقى ال�ضمان ال�شمولي الذي احت�ضنته
جامعة �أم القرى �شارك الدكتور عبد اهلل ال�شهري محافظ هيئة
تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بورقة عمل تحت عنوان (تجربة
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في برنامج ت�سديد جزء من
فواتير الكهرباء) �أ�شار فيها �إلى مبادرة خادم الحرمين ال�شريفين
ل�سداد مديونيات م�ستفيدي ال�ضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان
الملكي بذلك ،حيث �أمر بتحويل  83مليون ريال في ح�ساب ال�شركة.
وقطعت الهيئة ��ش��وط� ًا ف��ي ت�سجيل ب�ي��ان��ات م�ستفيدي ال�ضمان
االجتماعي لإعفائهم من �سداد فواتير الكهرباء.
و�أك��د «ال�شهري» نجاحهم بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ف��ي االنتهاء م��ن ح�صر وت�سجيل بيانات المقيدين ف��ي ال�ضمان
االجتماعي في المنطقة ال�شمالية بن�سبة  100في المائة واقتراب
ت�سجيل باقي م�ستفيدي ال�ضمان في مناطق المملكة الأخرى حيث
ت�صل الن�سبة �إلى  40في المائة على م�ستوى المملكة .متمني ًا من
«ال�ش�ؤون االجتماعية» �سرعة الرفع ببياناتهم ليتم �إعفا�ؤهم من
�سداد الفواتير.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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بحضور معالي وزير المالية د .إبراهيم العساف

وضع حجر أساس مدينة الملك عبد اهلل للحجاج
المشروع يوفر  20ألف فرصة عمل جديدة كحد أدنى

و�ضع �صاحب ال�سمو الملكي الأم�ي��ر في�صل ب��ن �سلمان بن
عبد العزيز �أمير منطقة المدينة المنورة رئي�س هيئة تطوير
المدينة المنورة حجر �أ�سا�س م�شروع مدينة الملك عبد اهلل
للحجاج بح�ضور معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف
ومعالي وزي��ر الحج الدكتور بندر حجار .والم�شروع تنفذه
�شركة دار الهجرة المملوكة ل�صندوق اال�ستثمارات العامة
بوزارة المالية.
ويعد واحدا من مجموعة كبيرة من الم�شاريع المقترحة لتطوير
المدينة المنورة وتعوي�ض المن�ش�آت التي �أزيلت من موقعها بعد
دخولها في م�شروع خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل
بن عبد العزيز للتو�سعة الكبرى للم�سجد النبوي ال�شريف
و�ساحاته والعنا�صر المرتبطة بها ،التي تهدف �إل��ى دعم
�أهميتها كمق�صد للزوار الذين يفدون �إليها لزيارة الم�سجد
النبوي وال�سالم على خاتم النبيين.
تبلغ م�ساحة م�شروع مدينة الملك عبد اهلل للحجاج نحو مليون
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و�ستمائة �ألف متر مربع ويقع على بعد ثالثة كيلو مترات جنوب غربي
الم�سجد النبوي ال�شريف ،ويبعد نحو ثالثة كيلو مترات من الميقات،
ونحو  900متر من م�سجد قباء.
ي�ضم الم�شروع نحو  100برج �إداري و�سكني ويت�سع عند اكتماله لما
يزيد على  120000نزيل موزعين على  40000غرفة من درجة الأربع
والخم�س نجوم ،م�صنفة �إلى غرف نموذجية لل�ضيوف .وت�صل القدرة
اال�ستيعابية للغرفة الواحدة فيها �إل��ى ثالثة �أ�س ّرة ،كما ت�شمل غرفا
و�أجنحة لرجال الأعمال ،ويحتوي كل فندق على �صالة وا�سعة لال�ستقبال
و�صاالت لالنتظار بطابع معماري فريد ،بجانب المطاعم ،والمقاهي
ومراكز الأعمال لتلبية حاجات جميع النزالء .وزودت الفنادق ب�أعداد
من الم�صاعد لت�أمين حركة انتقال عمودي �سريع تلبي حاجات النزالء
في الو�صول �إلى الدور الأر�ضي لت�أدية ال�صلوات في �أوقاتها .وي�شتمل
الم�شروع على مبنى ل ��وزارة الحج ولجنة الحج المركزية بالمدينة
المنورة المطل على طريق الهجرة �إ�ضافة �إلى المكاتب الإدارية لبعثات
الحج والم�ؤ�س�سة الأهلية للأدالء ،وم�ؤ�س�سات الطوافة ،والنقابة العامة
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لل�سيارات ،ووكالة ال�سفر وال�سياحة ،والبعثات الطبية.
ت�صل ال�ق��درة اال�ستيعابية للمكاتب مجتمعة �إل��ى نحو 31000
موظف ،وتم تخ�صي�ص الأدوار ال�سفلية لمواقف ال�سيارات �إ�ضافة
�إلى الخدمات الإلكتروميكانيكية ،وتم ت�صميم الم�سجد الكبير
في الناحية الجنوبية ال�شرقية من الم�شروع ليت�سع لنحو 15000
م�صل ،وم�ست�شفى في الناحية الغربية ت�صل قدرته اال�ستيعابية
�إلى نحو � 400سرير يخدم الم�شروع والمناطق المجاورة .عالوة
على مطابخ ومغا�سل مركزية تقدم خدماتها داخ��ل الم�شروع.
�إ�ضافة �إلى محطة لنقل الأمتعة تمكن الحاج والزائر من ت�سليم
�أمتعته وت�سلمها في بلده مبا�شرة.
يتو�سط الم�شروع محطة نقل مركزية ومركز تجاري وتتميز هذه
المنطقة ب�سهولة الو�صول �إليها ،وت��ؤم��ن المحطة النقل لنحو
 84000حاج من و�إلى الم�سجد النبوي ال�شريف بوا�سطة محطة
مترو ذات م�سار مرتفع وحافالت ترددية� .أما الحافالت المحلية
فتقت�صر خدماتها داخل حدود الم�شروع لت�ؤمن نقل الحجاج من
الفنادق التي يقيمون فيها �إلى محطة المترو .وترتبط المحطة
بالمركز التجاري مبا�شرة مما ي�سهل الو�صول �إليه ،ويت�ألف هذا
المركز من ثالثة �أدوار تمتد على م�ساحة  71000متر مربع،
روعيت فيه المعايير البيئية من �أ�سقف ت�سمح بدخول ال�ضوء
الطبيعي ب�شكل مدرو�س ي�ضفي جماال على الموقع� ،إل��ى جانب
�ساحات مك�شوفة وم�ساحات خ�ضراء مفتوحة.
ت�صل تكلفة م�شروع مدينة الملك عبد اهلل للحجاج �إل��ى 60
مليار ريال وي�شارك القطاع الخا�ص فيها بن�سبة  20في المائة،
والم�شروع �سيوفر ما ال يقل عن � 20ألف فر�صة عمل جديدة ،كما
�أن هذه الم�شروعات مجتمعة �ستحول المنطقة �إلى بيئة جاذبة.
م���ش��روع مدينة الملك عبد اهلل للحجاج يعد نقلة نوعية في
الخدمات التي �ستقدم ل�ضيوف الرحمن وزوار الحرمين من خالل
مدينة متكاملة م�صممة وفق ًا لأحدث و�أرقى الم�ستويات ،وتحتوي
على محطة قطارات تربط بين كل من الم�سجد النبوي وم�سجد
قباء والميقات مع محطة نقل الأمتعة ومنطقة �أ�سواق ومطاعم
ومكاتب �إدارية ومباني بعثات الحجاج والبعثات الطبية وخدمات
رئي�سة مثل المطابخ والمغا�سل� ،إ�ضافة �إلى م�سجد �ضخم وعدد
من الم�ساجد ال�صغيرة في مواقع متفرقة �إ�ضافة �إلى  100برج
�سكني متو�سطة الأدوار ما بين  30دورا و�أقل وم�ست�شفى �سعة 400
�سرير.
و�سيخ�ص�ص ج��زء من الم�شروع للأهالي على �شكل مجمعات
�سكنية (نظام �شقق) وهو المنطقة الواقعة على طريق الهجرة
مقابل مخطط الأمير نايف.
و�أك��د محمد بن عبد الرحمن البيجاوي مدير فرع وزارة الحج
وم��دي��ر الم�شروع� ،أن م�شروع مدينة الملك عبد اهلل للحجاج
�سيكون نقلة نوعية في المنطقة التي وجه بها خ��ادم الحرمين
ال�شريفين لتوفير جميع �سبل الراحة لزوار المدينة المنورة من

معتمرين و�ضيوف الرحمن ،والم�شروع �ستتوافر فيه جميع المرافق
والخدمات واحتياجات الحجاج والزوار من خدمات و�سي�سهم في
رفع الطاقة اال�ستيعابية للمدينة المنورة.
والم�شروع امتداد ل�سل�سلة كبيرة من الخدمات التي يتم تقديمها
وفق ر�ؤية محددة وا�ستراتيجية تهدف �إلى توفير جميع الخدمات
وب�أف�ضل الإمكانات خا�صة بعد تو�سيع مطار الأمير محمد بن عبد
العزيز الدولي والم�شاريع الحالية في المنطقة المركزية وم�شروع
تو�سعة الم�سجد النبوي ال�شريف و�إزال��ة عدد كبير من الفنادق،
فالم�شروع يتنا�سب مع المتغيرات الحالية والقادمة كافة في
ا�ستيعاب �أعداد الحجاج والزوار في المدينة المنورة.
و�أو�ضح المهند�س زهير كاتب مدير عام �إدارة الطرق والنقل في
المدينة المنورة �أن الم�شروع �سيكون نقلة نوعية في المنطقة،
خا�صة �أن المدينة �ستكون م�شيدة وفق �أحدث الأ�س�س الهند�سية
التى تتنا�سب مع مكانة مدينة الم�صطفى ـــ عليه ال�صالة وال�سالم.
والمنطقة ت�شهد جملة من الم�شاريع في الطرق وطريق الهجرة
الذي يجرى تنفيذ الأعمال فيه حاليا �سي�سهل عملية نقل الحجاج
والزوار �إلى مدينة الملك عبد اهلل للحجاج ،الم�شروع الذي يحظى
بعناية خا�صة واهتمام خ��ادم الحرمين ال�شريفين ليتواكب مع
جملة الم�شاريع التي ت�شهدها المنطقة.
والم�شاريع �سيكون لها م ��ردود اجتماعي وح���ض��اري وم ��ادي،
و�سي�سهم في �إيجاد البيئة الجاذبة والمميزة التي ت�ساعد الزائر
الكريم على ت�أدية فري�ضة الحج والعمرة وفق خدمات متكاملة.
و�أ�شار الدكتور محمد فرج الخطراوي رئي�س مجل�س �إدارة الغرفة
التجارية ال�صناعية في المدينة المنورة �إلى �أن م�شروع مدينة
الملك عبد اهلل يعد نقلة اقت�صادية كبيرة في المنطقة ،خا�صة
�أنه �سيعمل على فتح مجال اال�ستثمار �أمام الم�ستثمرين ب�إيجاد
فر�ص ا�ستثمارية �أثناء الإن�شاء وبعد التنفيذ ،و�سيكون له مردود
ا�ستثماري كبير على اقت�صاديات المدينة ،و�سي�سهم وب�شكل كبير
في تخفيف ال�ضغط الذي ت�شهده المنطقة المركزية الحالية من
خالل توفير الوحدات ال�سكنية والخدمات الالزمة لجميع زوار
المدينة ،و�سيدفع عجلة التنمية االقت�صادية والتجارية ،وتوفير
الكثير من الخدمات التي يحتاج �إليها الزائر في موقع واحد
تتوافر فيه جميع الخدمات وبجودة عالية.
في حين يرى عبد الغني بن حماد الأن�صاري نائب رئي�س المجل�س
البلدي بالمدينة المنورة وع�ضو مجل�س �إدارة الغرفة التجارية
ال�صناعية في المدينة المنورة �أن الم�شروع ي�أتي كحل �سحري
للو�ضع الحالي للفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية التي ال
تتنا�سب مع النمو ال�سكاني على الم�ستويين الداخلي والخارجي
وال��زي��ادة الهائلة للزوار التي ت�صل �إل��ى ثالثة ماليين في وقت
الزيارة فقط ،و�سيوفر � 20ألف فر�صة عمل جديدة كحد �أدنى.
و�ستتحول تلك الم�شروعات �إلى بيئة جاذبة لل�شباب لبدء حياتهم
العملية والوظيفية في المدينة المنورة.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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تنظمها إدارة التطوير والبحوث سنوي ًا

انطالق الورش المتخصصة في جدة
بم�شاركة موظفي الماليات انطلقت ور�شة العمل الأولى عن خدمات
المكلفين بفرع م�صلحة الزكاة والدخل في جدة ،والور�ش تنظمها
�إدارة التطوير والبحوث ب�شكل �سنوي في الإدارة العامة والفروع
الرئي�سة لم�صلحة الزكاة والدخل ويقوم بتقديمها نخبة من م�س�ؤولي
وموظفي الم�صلحة من �أ�صحاب الخبرة.
افتتح الور�شة �سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن عبيد الطائفي مدير عام فرع
م�صلحة الزكاة والدخل في جدة و�ألقى كلمة رحب خاللها بالح�ضور
و�أكد حر�ص �سعادة مدير عام الم�صلحة على نجاح هذه الور�ش وحث
الح�ضور على اال�ستفادة من الور�شة في تطوير الأداء الذي ينعك�س
�إيجاب ًا في تقديم خدمة مميزة للمكلفين .وختم كلمته بالحديث عن

�أخالقيات المهنة والقيم ال�سلوكية في �أداء العمل.
قام بتقديم الور�شة كل من الأ�ستاذ علي الدغماني مدير خدمات
المكلفين من الإدارة العامة والأ��س�ت��اذ علي هندي مدير خدمات
المكلفين بفرع جدة .وا�شتملت محاور الور�شة على( :تحديد الغر�ض
من تقديم الخدمات للمكلفين ولغيرهم الخا�ضعين اللتزامات،
وتعامل موظفي خدمات المكلفين مع البيانات التي ترد عبر البوابة
االلكترونية وم�شكالت الت�سجيل وتت�ضمن :ال�ب��واب��ة الإلكترونية
للم�صلحة ،الأقرارات الإلكترونية ،تقديم المكلفين عن طريق البوابة،
مهام الموظفين بعد تقديم الأق ��رارات الإلكترونية ،مهام موظفي
خدمات المكلفين).

استكما ًال لسلسلة من الورش

جدة تستضيف ورشة العمل الثانية
عن النظام الضريبي وجباية الزكاة
�أقامت الم�صلحة ور�شة العمل الثانية عن النظام ال�ضريبي وجبابة الزكاة
بفرع الم�صلحة بجدة .وقدمها كل من �سعادة الأ�ستاذ من�صور المحيا
مدير عام البرامج والمتابعة ب��الإدارة العامة والأ�ستاذ تركي م�صعود
ال�سهلي والأ�ستاذ ناهر الأن�صاري من فرع جدة.
وتعد الور�شة ا�ستكماال ل�سل�سلة من الور�ش التي �ستتم في الفترة المقبلة
بم�شيئة اهلل وقد ا�شتملت محاور الور�شة على�( :أحكام وم��واد النظام
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ال�ضريبي والزكوي ،واللوائح التنفيذية وعر�ض الأمثلة والتمارين ،وفقرة
التثقيف ال�شرعي للزكاة (الإدارة القانونية).
ومن منطلق حر�ص الم�صلحة على رفع م�ستوى الأداء المهني لموظفيها
تقوم �إدارة التطوير والبحوث �سنويا بتنظيم ور�ش عمل في الإدارة العامة
والفروع الرئي�سة للم�صلحة ويقوم بتقديمها نخبة من م�س�ؤولي وموظفي
الم�صلحة من �أ�صحاب الخبرة في هذا المجال.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

فرع جدة ينظم ورشتي العمل
الرابعة والخامسة للفحص والتحصيل
في �إطار �سل�سلة ور�ش العمل المتخ�ص�صة للمحا�سبين والمحا�سبات
وبم�شاركة موظفي الماليات �أقيمت ور�شتا العمل الرابعة والخام�سة
عن الفح�ص والتح�صيل في فرع الم�صلحة في جدة.
وم��ن منطلق ح��ر���ص الم�صلحة على رف��ع م�ستوى الأداء المهني
لموظفيها تقوم �إدارة التطوير والبحوث في الإدارة العامة �سنوي ًا
بتنظيم ور���ش عمل في الإدارة العامة والفروع الرئي�سة للم�صلحة
ويقوم بتقديمها نخبة من م�س�ؤولي وموظفي الم�صلحة من �أ�صحاب
الخبرة في هذا المجال.
وقدم هذه الور�شة كل من الأ�ستاذ حبيب نا�صر الحبيب والأ�ستاذ
عبد الرحمن الغامدي من فرع جدة ،وتعتبر هذه الور�شة ا�ستكما ًال
ل�سل�سلة من الور�ش المتخ�ص�صة خالل عام 1435ه�ـ وقد ا�شتملت

محاور الور�شة على( :فح�ص الح�سابات ،فح�ص المكلفين الذين
لم يقدموا ح�سابات نظامية ،الفح�ص التقديري ,كيفية الفح�ص
الميداني ،كتابة تقارير الفح�ص� ،شرح التح�صيل ،المهام والحلول
والم�شاكل التي تواجه �إدارة التح�صيل ،ا�ستراتيجيات التح�صيل،
الدليل التنظيمي لإدارة التح�صيل والإدارات المرتبطة بها ،بع�ض
مواد النظام ال�ضريبي ال�صادرة ب�ش�أن التح�صيل ،الالئحة التنفيذية،
والإف��راج��ات عن العقود� ،إج ��راءات متابعة التق�سيط� ،إج ��راءات
تح�صيل المت�أخرات).
ح�ضر الور�ش  41م�ستفيد ًا من ف��روع كل من :جدة ومكة المكرمة
والطائف و�أبها والمدينة المنورة وتبوك والباحة ونجران وجازان
وعدد من الماليات وعدد من من�سوبات الق�سم الن�سوي في الفروع.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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أخبار

قدمها «الدغماني» و» البوحمود»

انطالق المرحلة الثالثة من الورش
المتخصصة بالدمام
تحت �إ�شراف �إدارة التطوير والبحوث ب ��الإدارة العامة انطلقت
�أولى ور�ش العمل المتخ�ص�صة للمحا�سبين والمحا�سبات (المرحلة
الثالثة) بفرع م�صلحة الزكاة والدخل بمدينة ال��دم��ام م�ؤخر ًا
وبم�شاركة كل من فرع الم�صلحة بمدينة الدمام وفرع الم�صلحة
بمحافظة الأح���س��اء وع��دد م��ن الماليات .و�شملت الور�شة عدة
مو�ضوعات مهمه كتحديد الغر�ض من تقديم الخدمات للمكلفين
ولغيرهم من الخا�ضعين لاللتزامات  .وتعامل موظفي خدمات
المكلفين مع البيانات التي ترد عبر البوابة االلكترونية وم�شاكل
الت�سجيل التي ت�شمل:
البوابة االلكترونية للم�صلحة. االقرارات االلكترونية. -تقديم المكلفين عن طريق البوابة.
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 مهام الموظفين بعد تقديم االقرارات االلكترونية.مهام موظفي خدمات المكلفين.وقدم الور�شة كل من اال�ستاذ علي الدغماني مدير خدمات المكلفين
من االدارة العامة واال�ستاذ عي�سى البوحمود من فرع الدمام.
ويلي هذه الور�ش �ستة ور�ش متخ�ص�صة في النظام ال�ضريبي وجباية
الزكاة ،وتحديد الوعاء الزكوي وال�ضريبي ،و الفح�ص والتح�صيل،
ومعالجة االعترا�ض واال�ستئناف ،و�أح�ك��ام االتفاقيات الدولية.
ويقدمها مجموعة من المخت�صين من الإدارة العامة وفرع الدمام.
وتحر�ص الم�صلحة على تنظيم مثل هذا النوع من الور�ش ب�شكل
�سنوي من �أجل اطالع من�سوبيها على الم�ستجدات في مجال العمل
من �أج��ل تقديم خدماتها ب�شكل اف�ضل واالط�لاع على الخبرات
والتجارب العملية واال�ستفادة منها للت�سهيل على المكلفين.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

تحت رعاية معالي وزير الشؤون االجتماعية

المصلحة تشارك في الملتقى الثامن لمديري
ومديرات مكاتب ووحدات الضمان االجتماعي
تحت رع��اي��ة معالي وزي��ر ال���ش��ؤون االجتماعية ال��دك�ت��ور يو�سف
بن �أحمد العثيمين نظمت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الملتقى
الثامن ممثلة في وكالة ال�ضمان االجتماعي تحت �شعار (ال�ضمان
االجتماعي ال�شمولي) في قاعة الملك عبد العزيز في جامعة �أم
القرى في مكة المكرمة يومي  29و 30رجب 1435ه �ـ بم�شاركة
الم�صلحة في الملتقى بورقة عمل لفرع الم�صلحة في مكة المكرمة.
افتتح الملتقى معالي وزير ال�ش�ؤون االجتماعية وج��اءت م�شاركة
الم�صلحة بورقة العمل في اليوم الثاني من الملتقى وقد ا�ستهل
اليوم الثاني بكلمة ترحيبية من �سعادة الدكتور محمد بن عبد اهلل
وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ل�ش�ؤون ال�ضمان االجتماعي العقال،
رحب فيها بالم�شاركين والم�شاركات و�ضيوف الملتقى.
وعقب الكلمة الترحيبية �ألقى �سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل بن حوتان
النفيعي مدير عام فرع الم�صلحة في مكة المكرمة ورقة الم�صلحة
التي �أ�شار فيها �إلى تعريف الزكاة وفوائدها والأم��وال التي تجب
فيها الزكاة وم�صارفها ،وتطرق �إلى ن�ش�أة م�صلحة الزكاة والدخل

و�أهدافها ومهامها ،و�أو�ضح كيفية جباية الزكاة �آلي ًا �سواء عن
طريق تقديم �إقرار رقم ( )2ح�سابات �أو �إقرار رقم ( )5تقديري,
ثم �ألمح �إلى ال�شراكة الفاعلة بين الم�صلحة وبين وكالة ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي م��ن خ�ل�ال ت�ن��ام��ي ح�ج��م الإي� � ��رادات ال�ت��ي حققتها
الم�صلحة من الزكاة حيث بلغت في ال�سنة ال�سابقة �أكثر من 12
مليار ريال والتي تم توريدها مبا�شرة لم�ؤ�س�سة النقد في ح�ساب
وكالة ال��وزارة لل�ضمان االجتماعي .وعقب الكلمة طرح عدد من
الأ�سئلة من الم�شاركين والح�ضور على مدير عام فرع الم�صلحة
في مكة المكرمة فيما يتعلق بدور الم�صلحة و�آلية العمل في تحقيق
�إيرادات الزكاة ،و�أجاب عن جميع الأ�سئلة ،وختم حديثه بتقديم
ال�شكر ل�سعادة وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ل�ش�ؤون ال�ضمان
االجتماعي وللم�شاركين والح�ضور على �إتاحة الفر�صة لإبراز دور
الم�صلحة ومدى م�شاركتها في تح�صيل �إيرادات الزكاة وتوريدها
بالكامل ل�صالح وكالة ال�ضمان االجتماعي التي ب��دوره��ا تقوم
بتوزيعها على م�ستحقيها.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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أخبار

ألرشفة ملفات المكلفين

إطالق باكورة األرشفة اإللكترونية
بالفروع الرئيسة
بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم الحناكي مدير عام تقنية المعلومات
ورئي�س اللجنة الإ�شرافية لنظام �إدارة المحتوى ال�شامل ،الذي قام
بزيارة تفقدية لفرع الم�صلحة بجدة للوقوف على اال�ستعدادات
الجارية لتطبيق ون�شر نظام الأر�شفة الإلكترونية ،لأر�شفة ملفات
المكلفين وتطبيق الأر�شفة في �أق�سام الفرع.
وت��م خ�لال ال��زي��ارة عقد ور�شة عمل م�صغرة مع �سعادة الأ�ستاذ
�أحمد الطائفي مدير عام فرع جدة و الأ�ستاذ عبد اهلل الحميدي
مدير الأر�شفة الإلكترونية و الأ�ستاذ محمد �آل زمانان مدير ال�ش�ؤون
الإدارية بالفرع ،ور�ؤ�ساء الأق�سام بالفرع.
�شهد االجتماع بحث خطة التطبيق و�آلية العمل ،وتم و�ضع خطة
العمل �أثناء التطبيق وما بعد الأر�شفة ،وبعد ذلك تمت زيارة مركز
الأر�شفة الإلكترونية الذي تم تجهيزه �أخيرا بالفرع لهذا الغر�ض
وكذلك المراكز الفرعية لمدخالت النظام.
و�أو�ضح الأ�ستاذ عبد اهلل الحميدي ،مدير الأر�شفة �أنه تمت عملية
التطبيق والتد�شين لنظام الأر�شفة الإلكترونية بالفرع على مراحل
بد�أت ،بق�سم االت�صاالت الإداري��ة ،و�سكرتارية مدير الفرع ،وق�سم
ال�ش�ؤون الإداري ��ة ال��ذي ي�سير العمل بها ب�شكل جيد ومنا�سب ولم
تواجهها �أي معوقات ،و�أخ��ذت بعد ذلك المقترحات من الزمالء
بهذه الأق�سام لدرا�ستها واال�ستفادة منها لتطوير نظام الأر�شفة
الإلكترونية.
وفي المرحلة التالية بعد اكتمال تجهيز �صالة كبيرة كور�شة عمل
تكون نواة للبدء في تدريب من�سوبي الفرع وتطبيق �أر�شفة ملفات
المكلفين الورقية التي �سوف تبد�أ ب�أر�شيف الح�سابات وم��ن ثم
�أر�شيف التقديري وعمل التدريب على عينات من الملفات الورقية.
وفي المرحلة التالية بعد اكتمال تجهيز �صالة كبيرة كور�شة عمل
تكون ن��واة لبدء ت��دري��ب من�سوبي ال�ف��رع وتطبيق �أر��ش�ف��ة ملفات
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المكلفين الورقية التي �سوف تبد�أ ب�أر�شيف الح�سابات وم��ن ثم
�أر�شيف التقديري وتم عمل التدريب على عينات من الملفات الورقية
وتم ت�شكيل ثالثة فرق عمل تتولى (ا�ستخراج الملفات وفق التقرير
المعد م�سبقا بمواقع الملفات وتجهيزها وم��ن ث��م تحال لفريق
المحا�سبين لفح�ص الم�ستندات وتنظيمها وفق ال�سنوات ،وبعدها
تحال لفريق المدخلين ،ثم تعاد لفريق التجهيز للت�أكد من �سالمة
كامل الم�ستندات و�إكمال عملية اال�سترجاع للأر�شيف وفق التقرير
المعد ل��ذل��ك) .و��س��وف تتم اال�ستفادة م��ن ه��ذه الخطة وتجربة
التطبيق بفرع جدة للفروع الأخرى الرئي�سة كالريا�ض والدمام.
وفي ختام الزيارة قدم �سعادة مدير عام تقنية المعلومات �شكره
وتقديره ل�سعادة المدير العام وكذلك �سعادة النائب والم�شرف العام
على التعامالت الإلكترونية ،لما يقدمونه من دعم معنوي وكذلك
من توفير �أف�ضل �أجهزة الحا�سب الآلي وكذلك �أجود �أجهزة الما�سح
ال�ضوئي المتطورة التي �سوف ت�ساعد على دق��ة وج��ودة البيانات
المدخلة بنظام الأر�شفة الإلكترونية التي �سوف ت�سهم م�ستقبال
في الت�سهيل ب�سرعة �إنهاء �أو�ضاع المكلفين و�سهولة الو�صول �إلى
ملفات المكلفين �إلكترونيا التي �سوف تكون مكملة لأنظمة البوابة
الإلكترونية واالنتقال للتعامل الفوري والإلكتروني ،واال�ستغناء عن
التعامالت الورقية كما قدم الحناكي �شكره ل�سعادة رئي�س لجنة
الوثائق والمحفوظات الأ�ستاذ محمد الح�سن على متابعته لخطة
التطبيق بالفرع وتوجيهاته وحر�صه على �أن تكون �أر�شفة ملفات
المكلفين تظهر بال�شكل الالئق والمنا�سب.
من جهة �أخرى ،نوه �سعادة الأ�ستاذ �أحمد الطائفي مدير عام فرع
جدة بهذه الخطوة التي تعد �إ�ضافة جديدة �إلى منظومة التعامالت
الإلكترونية في الم�صلحة و�شكر في الوقت نف�سه جميع القائمين على
هذا العمل.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

طبق النظام في ماليات الرس وبيشة والخرج وحفر الباطن
ّ

تطبيق النظام اآللي في فروع
ومكاتب الماليات

ب�ن��ا ًء على توجيهات �سعادة مدير ع��ام الم�صلحة وبالتن�سيق مع
المخت�صين في وزارة المالية وبمتابعة من �سعادة الأ�ستاذ من�صور
بن محمد المحيا مدير عام �إدارة البرامج والمتابعة فقد تم البدء
في تطبيق النظام الآلي لم�صلحة الزكاة والدخل في فروع ومكاتب
وزارة المالية لتطبيق النظام الآلي بنجاح في كل من ماليات الر�س
وبي�شة والخرج وحفر الباطن .ويتم حالي ًا تطبيق النظام الآلي للمرحلة
الثانية لعدد ( )12مالية حيث تم التطبيق الفعلي في الماليات التالية
(وادي الدوا�سر  -الدوادمي  -ينبع  -عفيف  -المجمعة  -ظهران

الجنوب � -شقراء) على �أن ت�ستكمل هذه المرحلة بتطبيق النظام
الآلي في كل من مالية (�صامطة  -محايل ع�سير  -رفحا  -الأفالج
 الزلفي) مطلع الأ�سبوع القادم ،وارتفع عدد الماليات التي يتم فيهاتطبيق النظام الآلي للم�صلحة �إلى ( )16مالية.
و�أو�ضح �سعادة الأ�ستاذ علي عبد اهلل الدغماني مدير �إدارة خدمات
المكلفين �أنه وبت�ضافر الجهود بين الم�صلحة ووزارة المالية ممثلة في
�إدارة الفروع ،ف�إن تطبيق النظام ي�سير ب�شكل جيد ،و�سوف ُي�سهل �إنهاء
�إجراءات المكلفين �أو ًال ب�أول من قبل موظفي المالية.

لنشر ثقافة أمن المعلومات

"تقنية المعلومات" تنفذ الندوة التوعوية
األولى ألمن المعلومات
لن�شر ثقافة �أمن المعلومات بالم�صلحة نفذت الإدارة العامة لتقنية
المعلومات ممثلة في �إدارة وحدة �أمن المعلومات �أول ندوة توعوية
خا�صه بمن�سوبي تقنية المعلومات وح�ضر ال �ن��دوة �أك�ث��ر م��ن 30
متخ�ص�ص ًا في مجال التقنية.
و�أكد الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي مدير عام تقنية المعلومات
بالم�صلحة �أهمية �أمن المعلومات و�أن الم�ستقبل �سيكون لها .و�شكر
الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي مدير عام تقنية المعلومات �سعادة
مدير عام الم�صلحة والنواب على دعمهم الم�ستمر للرقي ب�أعمال
الم�صلحة �إلى �أف�ضل الم�ستويات.
ت �ع��د ال� �ن ��دوة واح � ��دة م ��ن ��س�ل���س�ل��ة ن � ��دوات � �س �ت �ق��وم �إدارة �أم ��ن
المعلومات بتنفيذها قريب ًا � -إن �شاء اهلل  -حيث �ستركز الندوات

القادمة على ن�شر ثقافة و�أهمية �أم��ن المعلومات ل�ل��إدارة العليا
بالم�صلحة ومديري العموم .كما �أنه �ستكون هناك مجموعة ندوات
�أخرى �ستخ�ص�ص لجميع موظفي الم�صلحة (الم�ستخدمين) بالإدارة
العامة و�سيتم زيارة الفروع لن�شر ثقافة �أمن المعلومات والت�أكيد على
�أهميتها والمخاطر التي تنتج في حالة التق�صير �أو عدم تنفيذ بع�ض
الإجراءات وال�سيا�سات الأمنية وت�أثير ذلك في بيئة الحا�سب الآلي في
المن�ش�أة ،فالتوعية �أحد العوامل الرئي�سة الالزم تطبيقها في م�شروع
�أمن المعلومات الذي بد�أ تنفيذه من تاريخ 1435/4/30هـ وي�ستمر
لمدة عام كامل بهدف و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات والمعايير الالزمة
في مجال �أمن المعلومات لحماية �أجهزة وبيانات �أعمال الم�صلحة من
�أي اختراقات بهدف تدميرها �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها.

العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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مقال

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

طلعت زكي حافظ

األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية
عضو لجنة االستثمار واألوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

احت�ضنت العا�صمة الريا�ض فعاليات �أعمال الدورة الأولى لمنتدى
االقت�صاد والتعاون العربي مع دول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية
�أذربيجان خ�لال الفترة من � 11إل��ى � 13أي��ار (مايو) من العام
الجاري.
هَ دف المنتدى �إلى تنمية وتعميق التعاون االقت�صادي والتجاري
واال�ستثماري بين ال��دول العربية ودول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية
�أذربيجان� ،ضمن �إط��ار م�ؤ�س�سي ،بغية الو�صول �إلى بناء �شراكة
ت�شمل جميع مجاالت التعاون االقت�صادي الممكنة ،بما في ذلك
مجاالت التعليم والطاقة والثقافة وال�صحة والتكنولوجيا.
وما يعزز من �إمكانية �إقامة عالقات اقت�صادية وتجارية م�ستقبلية
جيدة بين دول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية �أذرب�ي�ج��ان والوطن
العربي ،الدالالت التاريخية التي ت�ؤكد وجود نقاط التقاء عدة بين
هاتين الكتلتين ،التي يتوقع لها �أن تمهد الطريق �أمام تطوير تلك
العالقات على كل الأ�صعدة والم�ستويات ،وال �سيما في ظل وجود
موروث ح�ضاري وتاريخي كبير يعود �إلى قرون عدة ،الذي �أ�شار �إليه
الأمير �سعود الفي�صل ،وزير الخارجية ،في كلمته التي �ألقاها �أمام
الم�شاركين في المنتدى ،عندما عاد بالما�ضي �إلى الوراء وتحدث
عما �شهده طريق الحرير م��ن التوا�صل والتالقي بين ثقافتنا
وثقافات تلك الدول ،م�ست�شهد ًا في ذلك بالقوافل التجارية ،التي
�أ�سهمت في بلورة الح�ضارة الإن�سانية �آنذاك عن طريق علماء الفقه
والحديث من �أمثال البخاري وال�سمرقندي والن�سائي ،وعلماء الطب
والفلك والريا�ضيات على �شاكلة ابن �سيناء والفارابي والبيروني
والخوارزمي وغيرهم من العلماء والمفكرين .و�أ�شار في الوقت
ذاته �إلى �أن تداعيات الزمن وانح�سار عوامل االت�صال والترابط
لأ�سباب مختلفة� ،أ�سهمت في التباعد فيما بيننا وبينهم و�أزالت ما
كان يربطنا من ج�سور وما كان يجمعنا من و�شائج ،م�ؤكد ًا �ضرورة
التجمع اليوم ،و�ضع �أهداف وا�ضحة وغايات محددة يتعين التركيز
عليها وبلوغها وتهيئة كل ال�سبل المتاحة لتحقيقها.
�إع�لان الريا�ض هو الآخ��ر ،ج��اء لي�ؤكد �أهمية تطوير العالقات
االقت�صادية بين الوطن العربي ودول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية
�أذربيجان ،و�إقامة �شراكة بين الطرفين للم�ساهمة في تحقيق
التنمية المن�شودة ،وال �سيما �أن هناك �آفاق تعاون اقت�صادي وا�سعة
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ومزايا عديدة تتمتع بها جمهوريات �آ�سيا الو�سطى وجمهورية �أذربيجان،
بدء ًا من مواردها الطبيعية الغنية ،و�صو ًال �إلى الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
المتمثلة في �إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة وال�صناعات البتروكيماوية والتعدين
وال�سياحة وغيرها.
ومن هذا المنطلق �أكد بيان الريا�ض �أهمية تو�سيع نطاق التبادل التجاري
والتعاون االقت�صادي بين ال��دول العربية ودول �آ�سيا الو�سطى وجهورية
�أذربيجان ،وت�شجيع اال�ستثمارات المتبادلة ،و�إيجاد مناخ منا�سب لجذب
رجال الأعمال والم�ستثمرين من الجانبين ،ودرا�سة العوائق التي تواجه
ان�سيابية تدفق اال�ستثمارات المبا�شرة وغير المبا�شرة ،والعمل على
�إزالتها ،بما في ذلك �إب��رام اتفاقيات ثنائية لحماية وت�شجيع اال�ستثمار
وتفادي االزدواج ال�ضريبي� ،إ�ضافة �إل��ى �ضرورة تعزيز وتوثيق التعاون
في مجاالت الطاقة والطاقة المتجددة ،والطاقة النووية لال�ستخدامات
ال�سلمية ،والتجارة ،والنقل ،وو�سائل االت�صاالت الجديدة ،والبيئة ،والتنمية
الم�ستدامة ،والزراعة ،وبناء القدرات والتدريب ،وال�سياحة ،والإح�صاءات
وقواعد البيانات ،وحقوق الملكية الفكرية ،وال�صناعة ،والبحث العلمي،
وفتح �آفاق لتمويل الم�شاريع االقت�صادية واال�ستثمارية الم�شتركة .ولم يغفل
البيان �أهمية العمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري
والجوي وال�سكك الحديدية بين الدول الأع�ضاء في جامعة الدول العربية
ودول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية �أذربيجان ،والتعاون في �إطار «االقت�صاد
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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
بدءا من مواردها الطبيعية الغنية وصو ًال إلى الفرص
ً
االستثمارية الواعدة إلنتاج الغذاء وتوليد الطاقة والصناعات
البتروكيماوية والتعدين والسياحة.

الأخ�ضر» بما في ذلك ق�ضايا البيئة والزراعة والطاقة ،وال �سيما في ظل
الإمكانات المتاحة في �آ�سيا الو�سطى وجمهورية �أذربيجان والدول العربية
كم�صدر واعد للكهرباء والمنتجات ال�صديقة للبيئة والمنتجات الزراعية
والموارد الغذائية.
ولإع��ادة الحيوية �إلى العالقات العربية مع دول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية
�أذربيجان ،ف�إن الأم��ر يتطلب برمجة التو�صيات والقرارات التي تمخ�ض
عنها �إعالن الريا�ض وتحويلها �إلى خطة عمل قيد التنفيذ ،بحيث يو�ضح من
خاللها الأولويات والم�س�ؤوليات والأدوار المنوطة ب�أ�صحاب العالقة ،بما في
ذلك و�ضع برنامج لإزالة المعوقات وال�صعوبات ،التي تواجه رجال الأعمال
والم�ستثمرين في تلك الدول ،التي من بينها  -على �سبيل المثال ال الح�صر،
�ضعف وتوا�ضع و�سائل النقل التي تربط بين الدول العربية وتلك الدول ،ما
يفر�ض الحاجة �إلى �ضرورة تفعيل و�سائل نقل مثل خطوط الطيران و�سكك
الحديد بين الكتلتين لتي�سير وتن�شيط حركة تنقل الب�ضائع واال�ستثمار .كما
�أنه من المهم جد ًا �إن�شاء كيانات اقت�صادية م�شتركة بين الكتلتين ،تجمع
بين القطاعين العام والخا�ص في الكتلتين ،بحيث تكون بمثابة المحرك
الرئي�س في البدايات لال�ستثمارات الم�شتركة وتبني تنفيذ المبادرات
والبرامج ،التي من �ش�أنها ،كما يقولون ،تحريك المياه الراكدة .كما �أن
الأمر يتطلب �أن يكون لمجال�س الأعمال في الدول العربية وتلك الدول بما

في ذلك الغرف التجارية ومجال�س الغرف� ،أدوار مهمة في �إحداث التغيير
المن�شود في العالقات االقت�صادية والتجارية بين الكتلتين ،وبالذات فيما
يتعلق با�ستك�شاف بما في ذلك البحث عن الفر�ص الواعدة في المجاالت
كافة ،مثل ال�صناعة والطاقة وال�غ��از وال��زراع��ة وال�سياحة والم�صارف
وال�صحة وغيرها من المجاالت .كما �أن الأمر يتطلب �أن يكون لم�ؤ�س�سات
�ضمان اال�ستثمار دور مهم وحيوي في المرحلة المقبلة ،بتوفير ال�ضمانات
الالزمة لال�ستثمار في تلك الدول� ،إ�ضافة �إلى اال�ستفادة من تجربة البنك
الإ�سالمي للتنمية في تطوير الم�شاريع التنموية في البلدان التي قام البنك
بالم�ساهمة في تطويرها عن طريق منح التمويل ومتابعة تنفيذ الم�شاريع.
�أخير ًا ولي�س �آخرا� ،إن تطوير العالقات االقت�صادية والتجارية بين الوطن
العربي ودول �آ�سيا الو�سطى وجمهورية �أذربيجان ،يتطلب العمل على �إيجاد
قاعدة للمعلومات عن مجاالت وفر�ص اال�ستثمار المتاحة في تلك الدول
وكيفية اال�ستفادة منها� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة التوقيع على اتفاقيات من �ش�أنها
تن�شيط التعامالت والتبادالت التجارية بين الدول العربية وتلك الدول ،التي
من بينها على �سبيل المثال ال الح�صر ،اتفاقيات لمنع االزدواج ال�ضريبي
و�أخرى لحماية اال�ستثمارات .كما �أنه يعول على �سفارات الدول العربية في
تلك الدول �أن يكون لها دور فاعل ومهم في تذليل العقبات القائمة وتن�شيط
التعاون االقت�صادي بين الكتلتين خالل الفترة المقبلة.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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حوار العدد

مدير عام فرع مصلحة
الزكاة والدخل بنجران:
إيقاف التسهيالت لكافة معامالت الجهات الحكومية للمكلفين
المتأخرين في السداد وتطبيق إجراءات الدفع اإللزامي عليهم.
حوار :مجلة «الزكاة والدخل»

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
المصلحة الجديد جاء لتحقيق عدد من األهداف منها ،توسع المصلحة في إنشاء
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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على هام�ش افتتاح فرع الم�صلحة الجديد في نجران ا�ست�ضافت الغرفة
التجارية بنجران مدير عام الم�صلحة ورجال الأعمال بالمنطقة ،وتم
خالل اللقاء التطرق لمهام الم�صلحة المنوطة بها والخدمات التي
تقدمها بالإ�ضافة �إلى تو�ضيح مراحل التطوير والتحديث التي تمر بها
الم�صلحة .والخدمات التي �سيقدمها ف��رع الم�صلحة في نجران من
خدمات لقطاع الأعمال بالمنطقة والمواطنين.
تو�سعت الم�صلحة ب�شكل كبير في تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية
عن طريق بوابة الم�صلحة وم��ن تلك الخدمات المتوافرة على موقع
الم�صلحة الإلكتروني ،الت�سجيل ،وتحديث ملفات المكلفين ،والح�صول
على الرقم المميز ،وتقديم الإقرار رقم ( )5الخا�ص بالمكلفين الذين
يحا�سبون ب�أ�سلوب التقدير ،وتقديم الإق��رار رقم ( )2الخا�ص بمكلفي
الزكاة الذين يم�سكون ح�سابات.
وبمنا�سبة افتتاح الفرع الجديد في نجران كان لمجلة «الزكاة والدخل»
حوار مطول مع محمد بن �شاهر الم�ستحي مدير عام فرع م�صلحة الزكاة
والدخل في نجران المكلف لت�سليط ال�ضوء على �إمكانات الفرع والخدمات
التي يقدمها لرجال الأعمال والمواطنين وال��ذي �أكد خالل حديثه �أن
الفرع يقوم ب�أعمال الفح�ص الميداني عن طريق زيارة موقع المكلف كلما
دعت الحاجة وعمل تقرير فح�ص ميداني مدعم بالم�ستندات الثبوتية
على كل ما تم الوقوف عليه خالل عملية الفح�ص للدفاتر والم�ستندات
مع المعاينة على الطبيعة .
مبنى مستأجر
كم عدد المكلفين في منطقة نجران؟ وما استعدادات الفرع
الستقبالهم؟

با�شر الفرع �أعماله في مبنى م�ست�أجر في حي الأمير م�شعل بن عبد
العزيز بجوار العديد من الإدارات الحكومية ،حيث تم تجهيز المبنى
بالم�ستلزمات كافة من مكاتب و�أجهزة حا�سب �آلي وموظفين ،وقد بلغ
عدد المكلفين � 21ألف مكلف تقريبا.
خطة إعالمية لمكلفي المنطقة
هل قمتم بوضع خطة إعالمية وتوعوية لتعريف مكلفي
المنطقة بالفرع وحثهم على دفع ما عليهم من مستحقات
زكوية أو ضريبية؟

لقد تم �إع��داد وتن�سيق وتجهيز اجتماع في الغرفة التجارية في نجران
يجمع �سعادة المدير العام ونائبه لل�ش�ؤون التنفيذية ،ومدير عام �إدارة
الرقابة والمراجعة و�إدارة الفرع مع رئي�س الغرفة التجارية و�أمينها
بح�ضور المدعوين من كبار رج��ال الأع�م��ال والم�ستثمرين بطلب من
الم�صلحة في الغرفة التجارية  ،وتم من خالله تعريف مكلفي المنطقة
بالفرع الجديد والخدمات الإلكترونية ،كما تمت الإج��اب��ة عن جميع
اال�ستف�سارات ،وتمت زي��ارة �إم��ارة منطقة نجران والإدارات الحكومية
ذات العالقة للتعريف بافتتاح الفرع والتعاون بين الإدارات لما في ذلك
من خدمة م�صلحة الوطن والمواطن.
التدريب على التسجيل على البوابة اإللكترونية
هل هناك عقبات واجهت المكلفين أثناء مراجعتهم الفرع؟

التغلب عليها وتعريف المكلفين بكيفية الت�سجيل على البوابة الإلكترونية
وتعبئة الإق��رار رقم ( )5وتعبئة الإق��رار رقم ( )2كما تمت دعوة عدد
من مالك مكاتب تقديم الخدمات الإلكترونية وتدريبهم على كيفية تعبئة
الإقرارات الزكوية �آليا.
اقتراحات المكلفين تناقش في االجتماعات
هل وصلتكم اقتراحات من المكلفين قد تسهم في تطوير
الخدمات المقدمة لهم؟

لم ت�صلنا �أي اقتراحات مكتوبة من المكلفين� ،إال �أن ما ي�صرحون به
�شفاهة �أثناء تقديم الخدمة لهم �سوف ي�ؤخذ في الح�سبان عند المناق�شة
في االجتماعات الدورية في الفرع.

أكثر من  100مكلف يمسكون حسابات نظامية
هل لدى المكلفين حسابات نظامية يقدمونها للفرع أم أن
الفرع يضطر للربط التقديري عليهم؟

نعم هناك �أكثر من ( )100مكلف يم�سكون ح�سابات نظامية ،كما تم
تطبيق �إقرار رقم ( )2على المكلفين ال�سعوديين والخليجيين المقيمين
بالمملكة (زك ��اة) ،كما تمت مطالبة ال�شركات الأخ��رى والم�ؤ�س�سات
الفردية متعددة الأن�شطة وذات الحجم الكبير بتقديم ح�سابات ختامية
وميزانية عمومية م�صدق عليها من محا�سب قانوني بعد �إفهامهم �أن
المحا�سبة بموجب ح�سابات نظامية عادلة للمكلف وللم�صلحة على حد
�سواء.
إيقاف التسهيالت للمتأخرين
كيف يتعامل الفرع مع المكلفين الذين يتأخرون عن تقديم
إقراراتهم؟

يقوم الفرع بمطالبة المكلفين الذين يت�أخرون عن تقديم �إقراراتهم
بمخاطبتهم ومكالمتهم هاتفي ًا وحثهم على ال�سداد مع �إيقاف الت�سهيالت
الممنوحة لهم لكافة معامالتهم في الجهات الحكومية الأخرى وتطبيق
�إجراءات الدفع الإلزامي عليهم.

نتوقع زيادة إيرادات الفرع لتصل
إلى  18مليون ريال وبنسبة زيادة
قدرها  ٪ 20عن السنة الماضية .
الفرع يحث المكلفين المتأخرين
عن تقديم إقراراتهم بالسداد.
بدأ الفرع أعماله في
1434/7/15هـ بعدد خمسة
موظفين فقط.

هناك عقبات واجهت المكلفين عند تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتم
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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حوار العدد

 18مليون ريال حجم اإليرادات المتوقعة
ما حجم اإليرادات التي يتوقع الفرع تحقيقها؟ وهل يتبع
الفرع إجراءات محددة لتحقيق هذه اإليرادات؟

نتوقع زيادة كبيرة في �إيرادات الفرع بما ال يقل عن  20في المائة
عن ال�سنة الما�ضية �أي نتوقع تحقيق مبلغ ( )18مليون ريال  -ب�إذن

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  21ألف مكلف.
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اهلل  -حيث �إن الفرع يتبع �إجراءات محددة ودقيقة في عملية محا�سبة
المكلفين اعتمادا على �إقرار المكلف �أو ًال و�أي معلومات �أو بيانات �أخرى
كعقود حكومية �أو �أهلية �أو ا�ستيرادات من خارج المملكة �أو واردات من
داخل المملكة لم ي�صرح عنها المكلف كما يتم ت�سجيل الأن�شطة كافة
من واقع ال�سجالت والرخ�ص غير الم�سجلة ومحا�سبة المكلفين عنها،
كما تتم متابعة ح�سابات و�إق��رارات المكلفين بق�سم الح�سابات و�إعادة
الربوط عليهم ومطالبتهم ب�سداد الفروقات �إن وجدت �سواء �أكانت زكاة
�أم �ضريبة.
نظام الموظف الشامل
ما عــدد موظفي الــفــرع؟ ومــا اإلدارات التي يعملون بها؟
وهل الفرع بحاجة إلى مزيد من الموظفين الستيعاب حجم
المكلفين في المنطقة؟

بد�أ الفرع �أعماله في  1434/7/15هـ بعدد خم�سة موظفين فقط وكان
الموظفون يعملون بنظام الموظف ال�شامل لتغطية العمل الالزم في كل
الإدارات ،وكان توزيع الموظفين في الفرع كالتالي:
عدد ( )2محا�سبين في �إدارة الفح�ص والربط  /ق�سم التقدير الجزافي.
عدد ( )1محا�سب في �إدارة الفح�ص والربط  /ق�سم الح�سابات.
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عدد ( )1في �إدارة خدمات المكلفين.
عدد ( )1في ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية والمالية.
مع تدوير الموظفين ب�شكل كبير لتغطية �أي خلل في �أي �إدارة
�أو ق�سم.
و�أما بعد زيارة �سعادة مدير عام الم�صلحة للفرع ،فقد تلقى
الفرع الدعم المو�صى به بتكليف خم�سة محا�سبين لمدة �أربعة
�أ�شهر للعمل في الفرع ومن حينها فالفرع يعمل ب�إداراته كافة
ابتدا ًء من تاريخ  1435/6/13هـ حتى الآن والأم��ل كبير �أن
ي�ستمر الدعم لتغطية النق�ص الكبير في عدد الموظفين لعدم
منا�سبة العدد حجم المكلفين في المنطقة.
الفحص الميداني
هــل يــقــوم الــفــرع بأعمال الفحص الــمــيــدانــي؟ وما
اإلجراءات المتبعة في ذلك؟

الفرع يقوم ب�أعمال الفح�ص الميداني كلما دعت الحاجة �إلى
ذلك.
ويتم ذلك عن طريق زيارة موقع المكلف وعمل تقرير فح�ص
ميداني مدعم بالم�ستندات الثبوتية على كل ما تم الوقوف عليه
خالل عملية الفح�ص للدفاتر والم�ستندات مع المعاينة على
الطبيعة التي قد تكون في يوم واحد �أو عدة �أيام ح�سب الحاجة.
دورات تدريبية (داخلية وخارجية) وورش عمل
هل لدى الفرع خطط تدريبية لتطوير الموظفين؟

يقوم الفرع بعر�ض جميع تعاميم الدورات التدريبية الداخلية
والخارجية وور�ش العمل الخا�صة بالم�صلحة ،وحث الموظفين
على التقديم عليها واال�ستفادة منها.
االعتراضات الغامضة
كيف يتم التنسيق بينكم وبين اإلدارة العامة خاصة
فيما يتعلق باعتراضات بعض المكلفين على الربوط؟

يتم التوا�صل مع الم�س�ؤولين في الإدارة العامة ب�شكل يومي

لدى فرع المصلحة في نجران أكثر من
( )100مكلف يمسكون حسابات نظامية.
طبق فرع نجران إقرار رقم ( )2على
المكلفين السعوديين والخليجيين
المقيمين بالمملكة (زكاة).
طالبنا الشركات والمؤسسات الفردية
متعددة األنشطة بتقديم حسابات ختامية
وميزانية عمومية مصدق عليها من
محاسب قانوني .

ومتوا�صل في كل ما يخ�ص �أعمال الفرع من اعترا�ضات وغيرها� ،أما
بخ�صو�ص االعترا�ضات فيتم التوا�صل معهم في بع�ض االعترا�ضات
المهمة والغام�ضة لأخذ توجيهاتهم حيالها وتطبيقها كما يتم عمل مذكرة
اعترا�ض ورفعها للجان� ،إن لزم الأمر.
الخطط التطويرية للفرع
ما خططكم المستقبلية لتطوير أداء الفرع وتقديم خدمات
أفضل؟

الخطط الم�ستقبلية لتطوير الفرع  ،يمكن ايجازها خالل عدة نقاط :
 تنمية �إيرادات الفرع من خالل متابعة المكلفين وحثهم على ال�سداد. تقديم �أف�ضل الخدمات للمكلفين ب�أ�سلوب راقٍ وح�ضاري في �أ�سرع وقتو�أقل تكلفة و�صوال للر�ضا العام للمكلف.
 اال�ستمرار في طلب المزيد من الموظفين والخبرات للعمل في الفرعب�شكل دائم.
 ت��دري��ب الموظفين للعمل ف��ي ك��ل �إدارة و�إر�سالهم لح�ضور الور�شالتدريبية التخ�ص�صية والدورات المنا�سبة لهم داخليا وخارجيا.
 متابعة الح�صول على �أر�ض حكومية مع �أمانة منطقة نجران لبناء فرععليها مجهز بالكامل.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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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  1.5تريليون ريال
السوق العقارية بالمملكة تشهد قفزات إيجابية واستطاعت
أن تحقق قفزات كبيرة في قيم التعامالت والصفقات العقارية
والقيمة اإلجمالية للعقارات واألراضـــي المتداولة مــا كــان له
انعكاس مباشر على قطاعات االقتصاد األخرى .وإيجابية تطورات
السوق العقارية السعودية تعزى إلى ضخامة المشاريع الجاري
تنفيذها عالوة على المشروعات التي يتم التخطيط لها.

تعد المملكة العربية ال�سعودية �أكبر �سوق عقارية في منطقة ال�شرق الأو�سط قاطبة
وال ينازعها في ال�صدارة الكثير من ال��دول �سواء الخليجية �أو العربية حيث يبلغ
�إجمالي حجم ال�سوق العقارية في المملكة ما يتجاوز  1.3تريليون ريال خالل الوقت
الراهن وفق ًا لأحدث �إح�صاءات تم الإعالن عنها بالمملكة .وهذا الحجم ال�ضخم
يوفر العديد من الفر�ص اال�ستثمارية لكل من له عالقة بالمجال العقاري من قريب
�أو بعيد خا�صة المطورين والم�ستثمرين في قطاع العقارات .ومن المتوقع ارتفاع قيمة
حجم ال�سوق العقارية لأكثر من  1.5تريليون ريال خالل ال�سنوات القليلة المقبلة.
وك�شف تقرير �صادر عن �شركة المركز المالي الكويتي ،ارتفاع الطلب على الم�ساكن
في المملكة بن�سبة  13في المائة و�أن الطلب �سيتركز على م�ساكن ذوي الدخل
ارتفاعا في �أ�سعار الم�ساكن خالل
المحدود في بع�ض المناطق مثل الريا�ض وجدة
ً
الأ�شهر الـ  12الما�ضية بن�سبة  3في المائة.
ً
وكانت «�أك�سفورد بيزن�س جروب لال�ست�شارات» قد �أعدت بحثا دول ًيا �أكدت خالله
�إمكانات نمو هائلة لل�سوق العقارية بالمملكة خا�صة في ال�ضواحي ال�سكنية ومناطق
النمو في �شمال الريا�ض وجدة ،وتزايد الإقبال على ال�سكن منخف�ض التكلفة الذي
يتركز في البنايات متعددة الطوابق .و�أ�شار التقرير �إلى �أن مناطق �شمال �ضاحية
الأعمال المركزية في الريا�ض �ست�ستقطب مزيدًا من االهتمام في �أو�ساط الم�شترين،
في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق �شمال جدة بما فيها ال�شريط القريب من
ال�شاطئ .و�ست�شهد جدة ا�ستقرارا في منطقة الكورني�ش بعد �إن�شاء عدد من المباني
ال�شاهقة الفاخرة في المنطقة ،و�سيحدث �إقبال كبير على ال�ضواحي ال�شمالية مثل
الأندل�س والب�ساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنه�ضة والنعيم والرو�ضة
وال�سالمة والزهراء لقربها من الكورني�ش والميل للتو�سع ناحية ال�شريط ال�شمالي.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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تقرير
ونوه التقرير �إلى حاجة مكة المكرمة �إلى نحو � 15ألف وحدة �سكنية
�سنو ًيا على مدى الأعوام الثالثة المقبلة ،وبتكلفة �إجمالية �سنوية ت�صل
�إلى نحو ع�شرة مليارات ري��ال ،وت�ستحوذ قيمة الأر���ض على الن�صف
منها ،وهو ما يدل على �أن مكة المكرمة بحاجة �إلى ت�أمين � 45ألف وحدة
�سكنية وبقيمة  30مليا ًرا خالل ثالثة �أعوام مقبلة.
�إن حجم ال�سوق العقاري بالمملكة قابل للزيادة لعدة �أ�سباب ترتكز
عليها القراءات الم�ستقبلية والتحليالت وي�أتي في مقدمة تلك المقومات
ارتفاع حجم الطلب الذي ربما ي�صل لأعلى معدالت لم ي�سبق ت�سجيلها
خالل عقود طويلة من كل من الم�ستهلكين والم�ستثمرين ،فكل منهما
يبحث عن غايته .الم�ستهلك يبحث عن �سكن ب�سعر منا�سب والم�ستثمر
ي�سعى �إلى مزيد من اال�ستحواذ وتحقيق الأرباح وهما رغم اختالفهما
�إال �أنهما في النهاية ي�صبان في م�صلحة واح��دة وهي كثرة الطلب
ويتزامن معا كثرة العر�ض من �أجل تلبية احتياجات ال�سوق ،و�سيلعب
المطورون العقاريون دور ًا في المرحلة المقبلة خا�صة مع ن�شاط وزارة
الإ�سكان وتنفيذ الم�شروعات العمالقة خالل ال�سنوات المقبلة.
لم يكن ت�صدر المملكة ال�سوق العقاري بمنطقة ال�شرق الأو�سط هو
الت�صدر الوحيد بل �إن المملكة العربية ال�سعودية احتلت المركز الثاني
بال�سوق العقاري على م�ستوى العالم وكان ذلك العام الما�ضي حيث
ك�شف عن ذلك رئي�س اللجنة المنظمة لمعر�ض جدة للعقار والتمويل
والإ�سكان الدولي جرك�س ،وقد ا�ستحقت المملكة تلك المرتبة المتقدمة
في الترتيب العالمي وفق ًا لأرقام تو�ضح وبال �أي مواربة الحجم ال�ضخم

لل�سوق العقاري فيها ،حيث تقدر حاجة المملكة من الوحدات ال�سكنية بنحو
 4.5مليون وح��دة �سكنية مع حلول عام 2020م ،فيما يقدر حجم التمويل
الإ�سكاني بنحو  117مليار ريال �سنوي ًا للبناء على م�ساحة  110ماليين م2
من الأرا�ضي ال�صالحة لال�ستثمار لمواجهة النمو ال�سكاني المتزايد بالمملكة.
وتحتاج مدينة جدة فقط �إلى � 100ألف وحدة �سكنية �سنوي ًا وتقدر احتياجاتها
من الوحدات ال�سكنية حتى عام 2020م بنحو مليون وحدة .والم�ؤ�شر العقاري
ل��وزارة العدل في جدة ارتفع بمقدار  10في المائة خالل ال�شهر الما�ضي،
و�سجل �صفقات عقارية بلغت قيمتها  1.494.328.93مليار ري��ال ،في
حين بلغ عدد ال�صفقات � 568صفقة على م�ساحة  1.062.945متر مربع.
وك��ان حجم ال�صفقات في الوقت نف�سه من ال�سنة الما�ضية قد و�صل �إلى
 1.359.269.922مليار ريال.
وتوزعت قيمة التداول بين  712.559.458مليون ري��ال للتداول ال�سكني
فيما بلغت قيمة التداول العقاري للأغرا�ض التجارية نحو 781.769.479
مليون ريال .ويرجع �سبب ارتفاع الم�ؤ�شر العقاري لمدينة جدة �إلى عدم وفرة
الأرا�ضي ال�صالحة للتطوير العقاري وبالتالي ال�سكن و�إلى الطلب الكثير من
المواطنين فى تملك ال�سكن.
وقلة الأرا�ضي �أ�سهمت في زيادة الإقبال وكذلك في ارتفاع الأ�سعار خا�صة
داخ��ل المناطق العمرانية لجدة ،حيث و�صل �سعر المتر المربع في طريق
الملك فهد �إلى � 18ألف ريال بعد �أن كان في الوقت نف�سه من ال�سنة الما�ضية
بنحو � 13ألف ريال وبلغت الأ�سعار بمنطقة العمائر التى تقع فى غرب طريق
المدينة (ال�سالمة  -الزهراء  -النه�ضة) �إلى  7500ريال للمتر المربع بعد
�أن كانت في الوقت نف�سه من ال�سنة الما�ضية ت�صل �إلى نحو � 5500أو 6000

قيمة �صفقات الم�ؤ�شر العقاري في مكة بالريال وح�سب ال�شهر.
عدد �صفات الم�ؤ�شر العقاري في مكة ح�سب ال�شهر.
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للمتر المربع.
وم��ن ج��دة �إل��ى مكة المكرمة التي ت�شهد في الوقت الحالي نموا عقاريا
كبيرا للم�شاريع ال�ضخمة التي ت�شيد حول الم�سجد الحرام وفي المنطقة
ال�م��رك��زي��ة ،فحجم اال�ستثمار ف��ي مكة المكرمة ارت �ف��ع �إل ��ى  750مليار
ري ��ال وي� ��زداد ه��ذا ال��رق��م ب��ازدي��اد حجم الأع �م��ال واال��س�ت�ث�م��ارات فيها.
ويتوقع ارتفاع حجم اال�ستثمار العقاري وال�صفقات لعام � 2014إلى  35في
المائة ،وت�شكل الت�شريعات العقارية الجديدة من جهات حكومية مثل م�ؤ�س�سة

النقد ال�سعودي ووزارة الإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية قاعدة لتو�سيع
حجم اال�ستثمارات ،و�ستدعم حالة التعاون بين القطاعين العام والخا�ص التي
ت�ستهدف تحقيق م�ؤ�شرات نمو كبيرة ،و�ستدعم حالة اال�ستقرار لجذب ر�ؤو�س
الأم��وال �إل��ى القطاع العقاري ،و�ست�سهم عملية الترخي�ص لخم�س �شركات
وم�صارف محلية في القيام بالتمويل العقاري لدى ال�سوق العقاري ال�سعودي
في تح�سين �شروط التمويل ال�سكني للأفراد و�إمكانية ح�صولهم على قرو�ض
�سكنية بتكلفة �أقل.

 36مؤشر ًا عقاري ًا للقضاء على الصفقات الوهمية

ستسهم المؤشرات في بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة ألسعار العقار
بكل مناطق المملكة ورصد حركة العقارات بكل دقة وشفافية.

�ست�سهم الم�ؤ�شرات العقارية ب�شكل كبير في بناء قاعدة معلومات يومية
مف�صلة لأ�سعار العقار بكل مناطق المملكة .وي�صل عدد الم�ؤ�شرات العقارية
�إلى  36م�ؤ�شر ًا �أطلقتها وزارة العدل لتغطية المناطق والمدن والأحياء في
المملكة و�ستعك�س الم�ؤ�شرات ال�صورة الكاملة عن حركة العقارات المحلية
وي�ستطيع المواطن مقارنة الأ�سعار من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى التخاذ
ق��رارات ال�شراء واال�ستثمار وفق معلومات م�ؤكدة وموثوق بها وبعيد ًا عما
يمكن �أن ي�شاع في ال�سوق من تكهنات �أو تخر�صات.
اع�ت�م��دت وزارة ال �ع��دل ف��ي ت�أ�سي�س ال�م��ؤ��ش��رات ال�ع�ق��اري��ة على �أنظمة
برامجها المعلوماتية الم�سحية من خالل التتبع الآلي للإفراغات وتحليلها
الإح�صائي .وتلك الم�ؤ�شرات جاءت ا�ستجابة وتفاع ًال مع ما يعانيه الو�سطاء
العقاريون من الح�صول على معلومات يمكن �أن تقدم للعمالء ويثقوا بها.
فمع تلك الم�ؤ�شرات �ستك�شف الأ�سعار ب�شفافية كاملة و�ستحظى بثقة العمالء
و�ستمنحهم مزيد ًا من الخيارات والمعلومات التي بنا ًء عليها يمكن التحرك
واتخاذ قرارات ال�شراء �أو البيع بكل �سهولة وي�سر ودونما ت�أخير.
فالو�سطاء العقاريون كانوا يعانون في الما�ضي كثرة االجتهادات ،فالم�ؤ�شرات
ال تدع مجا ًال ودون �شك لن تترك مجا ًال للتالعب بالأ�سعار �أو المزايدات التي
كانت يمكن �أن تحدث ب�سبب عدم وجود مرجعية و�أ�سعار وا�ضحة يمكن على
�أ�سا�سها �أن تتم �صفقات البيع وال�شراء .و�ست�سهم م�ؤ�شرات وزارة العدل في
ك�شف واقع ال�سوق والتحركات ال�سعرية.
وفي الوقت ذاته ،يحذر الخبراء العقاريون من �ضرورة �إيجاد �آليات ل�ضبط
ال�سوق ومتابعة حركة الم�ضاربات حتى ال يحدث ت�أثير ب�شكل مبا�شر �أو
غير مبا�شر على �أ�سعار الأرا�ضي حتى يمكن الو�صول �إلى الهدف الأ�سمى
والمن�شود وهو ت�صحيح و�ضع ال�سوق و�أن تكون الأ�سعار عاك�سة للواقع وقانون
العر�ض والطلب ولت�صبح في متناول الجميع دون حدوث تالعب بالأ�سعار
لم�صلحة فئة دون غيرها ممن يملكون �إمكانات مالية ربما �أكبر من غيرهم.
�ستوفر الم�ؤ�شرات العقارية �أ�سعار بيع حقيقية تف�صيلية للعقار ،و�أدوات
مهنية للمقيمين والمث ّمنين العقاريين ي�ستطيعون من خاللها ا�ستخدام طرق
المقارنة بعقارات �أخرى م�شابهة ،وتوفير معلومات تف�صيلية للجهات المعنية
عن متابعة الت�ضخم في قطاع العقار ،وتحقيق ال�شفافية في توفير المعلومات
االقت�صادية للن�شاط العقاري ،والق�ضاء على ال�شائعات والمعلومات التي ال
ت�ستند �إلى م�صدر ر�سمي وحقيقي.
لقد جمعت الم�ؤ�شرات العقارية بين توفير البيانات ون�شر الوعي بين �أفراد
المجتمع ،ووزارة العدل �ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري،
ومنها توفير بيانات تف�صيلية للعقار لزيادة دقة الم�ؤ�شرات العقارية ،وزيادة

التعامالت الإلكترونية و�ضبط �إج ��راءات ال�صكوك العقارية ،والتعاون
مع مق ّيمين عقاريين معتمدين من الهيئة ال�سعودية للمقيمين المعتمدين
لق�ضايا الحجز والتنفيذ ،ل�ضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات،
وتنفيذ ًا لنظام المقيمين المعتمدين ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء.
ويهدف برنامج الم�ؤ�شرات �إلى ا�ستعرا�ض التقارير والم�ؤ�شرات العقارية
التفاعلية والمعرو�ضة على هيئة ر�سوم و�أ�شكال بيانية تف�صيلية تعك�س
معلومات ال�صفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق
المملكة المختلفة .وخدمة الم�ؤ�شرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة
الزمنية التي يريدها لمعرفة و�ضع ال�سوق العقارية في المناطق والمدن
والأحياء ،خالل الفترة الزمنية التي يرغب في جمع معلومات حولها �سواء
كان �شهرا �أو ربع �سنة �أو �سنة ،مع �إتاحة الفر�صة لالطالع على متو�سطات
�أ�سعار العقار و�سعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء.
ويمكن تتبع تفا�صيل ال�صفقات المنفذة بكل ي�سر و�سهولة ،ما يتيح للباحثين
والم�ستفيدين الح�صول على معلومات وبيانات �إح�صائية حديثة ودقيقة
تعك�س واقع وحجم التعامالت العقارية بكل �شفافية في جميع مدن المملكة
المختلفة .والم�ستخدم للم�ؤ�شرات الـ � 36سيالحظ اعتماد تق�سيم عر�ض
الم�ؤ�شرات العقارية �إلى ثالثة �أق�سام رئي�سة« :المناطق ،المدن ،والأحياء»؛
بحيث ي�ضم ق�سم ًا رئي�س ًا يحوي ثالثة �أق�سام فرعية ،وهي بح�سب الفترات
الزمنية (�شهري ،ربع �سنوي� ،سنوي) .ويمكن عر�ض العديد من الم�ؤ�شرات
العقارية التي تعك�س التنوع في عر�ض المعلومات المختلفة لل�صفقات
والمبايعات التي تمت ح�سب ت�صنيف العقار (�سكني ،تجاري)� ،أو حتى نوع
العقار (�أر���ض ،عمارة ،فيال� ،شقة ،معر�ض ،محل ،مركز تجاري ،ق�صر،
بيت ،مرفق ،ا�ستراحة� ،أر�ض زراعية).
ويمكن �أي�ض ًا معرفة �إجمالي �أعداد ال�صفقات والمبايعات في منطقة معينة
�أو مدينة �أو حي بكل ي�سر و�سهولة ،خالل �أي فترة محددة يتم اختيارها ،مع
معرفة متو�سط �سعر المتر المربع في حي معين ،من خالل احت�ساب �إجمالي
�سعر البيع وق�سمته على �إجمالي الم�ساحة لجميع التداوالت والمبايعات في
الحي الذي وقع االختيار عليه.
تمنح الم�ؤ�شرات العقارية خا�صية مقارنة �أ�سعار العقار ح�سب ت�صنيف
العقار �أو نوعه ،ويمكن كذلك مقارنة متو�سط �سعر المتر المربع في الأحياء
ح�سب مدينة معينة؛ فتظهر من خالل هذا الم�ؤ�شر الأحياء الأكثر ارتفاع ًا
في �أ�سعار العقار ،مع ال�ق��درة على تتبع تفا�صيل العمليات وال�صفقات
المتعلقة بنوع معين من �أن��واع العقار (�أر���ض ،عمارة ،فيال� ،شقة) ،وتتبع
متو�سط �أ�سعار ال�شقق �أو العمائر في منطقة معينة �أو مدينة �أو حي معين.
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نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ضوابط وآليات
حسم االستثمار
في السندات
األجنبية من
وعاء الزكاة
اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية في يوم اإلثنين
الموافق 1431/5/26هـــ والمشكلة بقرار مجلس الوزراء
رقــم ( )196وتــاريــخ 1426/7/24هــــــ والمكلفة بخطاب
معالي وزير المالية رقم ( )7835/1وتاريخ 1426/8/6هـ
القاضي باستمرار اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين
والمصلحة على قــرارات لجان االعتراض الزكوية االبتدائية
للنظر في االستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة
االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثالثة لعام 1428هـ
بشأن الربط الزكوي الــذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل
(المصلحة) على المكلف لعام 2004م.

قد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء في مذكرة
اال�ستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات،
في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخ �ط��رت لجنة االع �ت��را���ض االب�ت��دائ�ي��ة ال��زك��وي��ة ال�ضريبية الثالثة
المكلف بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم ( )3/241وتاريخ
1428/4/20ه��ـ ،وقدم المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم
( )3/276وتاريخ 1428/7/16هـ ،و�أفاد المكلف ب�أن ت�سلمه لهذا القرار
كان بتاريخ 1428/7/2هـ ،وقدم المكلف ن�سخة من الم�ستند الذي يثبت
�سداد المبلغ الم�ستحق عليه بموجب القرار االبتدائي ،وبذلك يكون
اال�ستئناف المقدم من المكلف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من
ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها في
الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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الناحية الموضوعية:

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثاني ًا) منه بت�أييد الم�صلحة
في عدم ح�سم اال�ستثمار في ال�سندات الأجنبية من وعاء الزكاة وفق ًا
لحيثيات القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنه يوجد تعار�ض بين قرار
اللجنة االبتدائية الثالثة ال�صادر ب�ش�أن االعترا�ض على ربط الم�صلحة
لعام 2004م الذي �أيد الم�صلحة في عدم ح�سم اال�ستثمارات الخارجية

34

من وعاء الزكاة ،وقراري اللجنة اال�ستئنافية رقم ( )606ورقم ()607
لعام 1426هـ ال�صادرين ب�ش�أن الأعوام من 2001م حتى 2003م اللذين
ق�ضيا باعتماد وقبول اال�ستثمارات طويلة الأج��ل و�إعفائها من الزكاة
في ظل ثبات ال�شروط التي �ساقتها اللجنة اال�ستئنافية ومنها �شرط
النية الموثقة �إ�ضافة �إل��ى عدم وج��ود حركة ذات �أهمية ن�سبية لتلك
اال�ستثمارات حتى ع��ام ال��رب��ط ،وق��دم المكلف بخطابه المقيد لدى
هذه اللجنة برقم ( )897وتاريخ 1429/10/27ه �ـ بيان باال�ستثمارات

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

االستثمارات في السندات الحكومية
ال تخضع للزكاة ألنها تعد من عروض
«القنية».
ال تحسم االستثمارات في السندات من
سواء كانت استثمارات
الوعاء الزكوي
ً
داخلية أو خارجية.

الخارجية وع��وائ��ده��ا ل�ع��ام 2004م ويو�ضح ه��ذا البيان �أن قيمة
هذه اال�ستثمارات بلغت ( )5.959.000دوالر �أمريكي بما يعادل
( )22.347.786ريا ًال منها مبلغ ( )243.750رياال �سندات برازيلية
م�شتراة بتاريخ 2002/4/29م وتاريخ اال�ستحقاق 2005/7/15م
والعائد ال�سنوي منها مبلغ ( )23.460رياال ،ومبلغ ()13.875.000
ريال �سندات قطرية م�شتراة بتاريخ 2004/2/23م وتاريخ اال�ستحقاق
2030/7/15م والعائد ال�سنوي منها مبلغ ( )30.062رياال ،ومبلغ
( )8.229.036رياال �سندات م�صرية م�شتراة بتاريخ 2002/8/8م

وتاريخ اال�ستحقاق 2011/7/11م والعائد ال�سنوي منها ()719.908
رياالت.
وذكر �أن تعميم الم�صلحة رقم  2/8443/2وتاريخ 1392/8/8ه �ـ ق�ضى
بخ�صم اال�ستثمارات �سواء تمت هذه اال�ستثمارات داخل المملكة �أو خارجها
بعد التحقق من �إ�ضافة الربح الحقيقي من الأعمال التي تمت في الخارج
�إلى الوعاء وهو ما تم جلي ًا من واقع الميزانيات المعتمدة لل�شركة ،و�أ�ضاف
�أن اال�ستثمارات في ال�سندات الحكومية تعتبر من عرو�ض القنية وبالتالي ال
تخ�ضع للزكاة كما �أن �أهداف ال�شركة من جميع هذه اال�ستثمار تعتبر طويلة
الأج��ل ولي�ست من باب الم�ضاربة ،حيث لم يتم �إدراجها �ضمن الأ�صول
المتداولة وق��دم م�ستند ًا م�سبقا يوثق عملية اال�ستثمار قبل اتخاذ قرار
اال�ستثمار ممث ًال في �صورة مح�ضر اجتماع مجل�س الإدارة بالموافقة على
اال�ستفادة من ال�سيولة الزائدة في نواح ا�ستثمارية عديمة المخاطر ولي�ست
بغر�ض الم�ضاربة وذلك �إلى حين �إيجاد م�شروعات جديدة .
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف قدم ممثلو الم�صلحة �أثناء
جل�سة المناق�شة مذكرة تت�ضمن الإ�شارة �إلى �أن اال�ستئناف المقدم من
المكلف يتعلق باال�ستثمارات في �سندات حكومية �أجنبية لعام 2004م,
و�أن ق��رار وزي��ر المالية رقم ( )925/32وتاريخ 1409/5/25ه ،وكذلك
الخطاب الوزاري رقم ( )8404/4وتاريخ 1410/11/29هـ يق�ضي بخ�صم
اال�ستثمارات في ال�سندات الحكومية المحلية (الداخلية) فقط من الوعاء
الزكوي بهدف ت�شجيع اال�ستثمار لأ�سباب اقت�صادية �آن��ذاك .وقد زالت
الأ�سباب التي من �أجلها �صدر القرار والخطاب ال��وزاري الم�شار �إليهما
�صدر القرار الوزاري رقم ( )1005وتاريخ 1428/4/28هـ وين�ص على عدم
ح�سم اال�ستثمارات في ال�سندات من الوعاء الزكوي �سوا ًء كانت اال�ستثمارات
داخلية �أو خارجية ،وذكرت الم�صلحة �أن ق�ضاء اللجان ما زال م�ستقر ًا على
ذلك م�ستر�شدة بالقرار اال�ستئنافي رقم ( )530لعام 1425ه �ـ والم�ؤيد
لوجهة نظر الم�صلحة ،وبنا ًء عليه تتم�سك الم�صلحة ب�صحة �إجرائها.
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما
قدمه الطرفان من دف��وع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف
يكمن في طلب المكلف ح�سم ا�ستثماراته في ال�سندات الأجنبية من وعائه
الزكوي لعام 2004م باعتبارها ا�ستثمارات طويلة الأجل وتم الت�صريح عن
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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�إيراداتها ،في حين تتم�سك الم�صلحة بعدم ح�سم هذه اال�ستثمارات
ا�ستناد ًا �إلى �أن الح�سم الذي تمت �إجازته بموجب القرار الوزاري
رقم ( )925/32لعام 1409هـ والخطاب الوزاري رقم ()5404/4
لعام 1410هـ يقت�صر على اال�ستثمار في ال�سندات الحكومية المحلية،
�إ�ضافة �إلى �أن القرار الوزاري رقم ( )1005لعام 1428هـ ين�ص على
عدم ح�سم اال�ستثمارات الداخلية والخارجية.
وبعد الدرا�سة ترى اللجنة �أن ت�صنيف اال�ستثمار في الأوراق المالية
(�أ�سهم �/سندات�/صكوك) كا�ستثمار طويل الأج��ل يتطلب توافر
�شرطين �أ�سا�سيين هما النية الموثقة من �صاحب ال�صالحية قبل
�صدور ق��رار اال�ستثمار ،تطبيق ًا لن�ص الفقرة ( )108من معيار
المحا�سبة ال�سعودي عن اال�ستثمار في الأوراق المالية ،واالحتفاظ
بهذه اال�ستثمارات مدة تزيد على �سنة مالية �أي عدم وجود عمليات
ت��داول (حركة) تمت خالل العام على تلك اال�ستثمارات ،وبرجوع
اللجنة للم�ستندات التي قدمها المكلف ،تبين لها توافر نية اال�ستثمار
ا�ستناد ًا �إل��ى مح�ضر اجتماع مجل�س �إدارة ال�شركة ،وج��اء في هذا
المح�ضر ما ن�صه «وبنا ًء على ذلك تم تكليف مدير مكتب ال�شركة
والمدير المالي للبحث عن هذه الفر�ص اال�ستثمارية ،على �أن تكون
عديمة المخاطرة من خالل قنوات �أو و�سطاء ذوي �سمعة جيدة ،وعلى
�أن تكون �أهداف هذه اال�ستثمارات لي�ست بغر�ض الم�ضاربة» ،ومن هذا
يت�ضح للجنة توافر �شرط النية الموثقة قبل قرار اال�ستثمار.
�أما بالن�سبة لحركة هذه اال�ستثمارات ف�إنه برجوع اللجنة �إلى الإي�ضاح
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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.
رقم ( )5من القوائم المالية لعام 2004م ات�ضح للجنة �أن ر�صيد اال�ستثمار
في ال�سندات الحكومية البرازيلية في 2003/12/31م بلغ ()4.736.250
ريا ًال ور�صيد هـذا اال�ستثمـار 2004/12/31م بلــغ ( )243.750ريا ًال ،كمـا
�أن ر�صيـد اال�ستثمار في ال�سندات الحكومية القطرية في 2003/12/31م
بلغ ( )26.495.750ريا ًال وبلغ ر�صيد هذا اال�ستثمار في 2004/12/31م
مبلغ ( )13.875.000ريال ،في حين بقي ر�صيد اال�ستثمار في ال�سندات
الحكومية الم�صرية في ال�سنتين 2003/12/31م و2004م ثابت ًا بمبلغ
( )8.226.036ري��ا ًال ،وبنا ًء عليه ترى اللجنة توافر �شرط عدم وجود
حركة على اال�ستثمار في ال�سندات الحكومية الم�صرية� ،أما اال�ستثمار في
ال�سندات الحكومية البرازيلية والقطرية فلم يتوافر فيهما �شرط عدم وجود
حركة خالل العام ،وعليه ف�إن اللجة ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف فيما يتعلق
بطلبه ح�سم اال�ستثمارات بال�سندات الحكومية البرازيلية والقطرية ،كما
ترى بالأغلبية ت�أييد ا�ستئناف المكلف فيما يتعلق بطلبه ح�سم اال�ستثمارات
في ال�سندات الحكومية الم�صرية.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من (المكلف) على قرار
لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثالثة رقم
( ) لعام 1428هــ من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع:
 - 1رف�ض ا�ستئناف المكلف فيما يتعلق بطلبه ح�سم
اال�ستثمارات ف��ي ال�سندات الحكومية البرازيلية
وال�سندات الحكومية القطرية وت�أييد القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
 - 2ت�أييد ا�ستئناف المكلف فيما يتعلق بطلبه ح�سم
اال�ستثمارات في ال�سندات الحكومية الم�صرية و�إلغاء
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير المالية،
وباهلل التوفيق.

العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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مقال

فرض الضرائب على األراضي البيضاء
تسهم في تخفيض أسعار األراضي التي ارتفعت بصورة غير منطقية وتحد من االحتكار.

د .صالح الشلهوب

مدير مركز التميز للدراسات والتمويل اإلسالمي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب في صحيفة «االقتصادية»

م�س�ألة ال�ضريبة من الق�ضايا التي تباينت فيها �آراء الفقهاء
المعا�صرين بين من يرى �أنها من �أ�شد المحرمات ،وهي �صورة
من �صور المكو�س التي حرمها ال�شرع ،وبين من ي��رى جوازها
ب�ضوابط تتعلق بحاجة المجتمع للخدمات ،و�أن تكون بعد ا�ستنفاد
خزانة الدولة �إمكاناتها في توفير الخدمات الأ�سا�سية في المجتمع،
وبعد الت�أكد من �أن ه��ذه الأم ��وال �ست�صرف فع ًال في الخدمات
العامة ،وب�شكل مر�شد ويحقق الم�صلحة العامة .والحقيقة �أن
الدولة المدنية في �إط��اره��ا المعا�صر تختلف ب�شكل وا�ضح عن
�شكل الدولة في ال�سابق ،حيث �أ�صبح عليها عبء تقديم مجموعة
من الخدمات للمجتمع ،منها التعليم وال�صحة والأمن والخدمات
الأ�سا�سية مثل الكهرباء والطرق وو�سائل االت�صال وغيرها ،وهذا
يتطلب م�صروفات باهظة �إذا ما �سعى الإن�سان �إلى توفيرها ب�شكل
�شخ�صي ،ومع ذلك فقد ظهرت بع�ض التحوالت ،حيث بد�أت بع�ض
الدول اليوم تحاول �أن تنفك عن بع�ض هذه الخدمات من خالل
التخ�صي�ص ،وذل��ك بغر�ض التخفيف من ترهل ال��دول��ة وزي��ادة
في كفاءة هذه الخدمات وتوافرها ،ولكن في ق�ضايا تتطلب عدم
المجازفة في االعتماد على القطاع الخا�ص لتوفيرها في مثل
التعليم وال�صحة مث ًال ،ما زال كثير من دول العالم يتحمل عبء
توفير هذه الخدمات خ�شية �أنه وب�سبب بحث القطاع الخا�ص عن
الربحية ،قد ال يكون توفيرها بالجودة المطلوبة والم�أمولة .ولذلك
من المت�صور �إمكانية �أن يكون هناك �شيء �آخر يختلف عن �شكل
ال�ضريبة في مفهومها وتطبيقها في االقت�صاد الغربي ،ب�أن يكون
هناك �إطار �آخر لما يمكن �أن تتقا�ضاه الدولة ،وذلك من خالل
مبالغ عن خدمات تقدم ب�شكل مبا�شر
وفيما يتعلق ب��الأرا��ض��ي ،بالإمكان �أن يكون هناك فر�ض زكاة
على الأرا�ضي التي يت�صور �أنه ال ُيحتفظ بها بغر�ض اال�ستخدام
ال�شخ�صي ،التي تتجاوز م�ساحاتها عن م�ساحات معينة ،كما �أنه
� ً
أي�ضا تفر�ض الزكاة على ال�شخ�ص الذي يمتلك �أكثر من قطعة
�أر�ض تفوق حاجته ،ويكون تحديد ذلك من خالل درا�سة م�سحية
لواقع المجتمع .من الممكن � ً
أي�ضا �أن يكون هناك ر�سم مقابل
�إي���ص��ال ال�خ��دم��ات ،وذل��ك ف��ي مثل �إي���ص��ال ال�ط��رق والكهرباء
وال�م��دار���س والتعليم والأم ��ن وغيرها من الخدمات ،فبد ًال من
�أن تفر�ض مث ًال �شركة الكهرباء ر�س ًما عال ًيا جدًّا مقابل ت�شغيل
الكهرباء في المنازل ،ف�إنها من الممكن �أن تحول ذلك �إلى ر�سم
�سنوي معقول يبد�أ من حين �إي�صال خدمة الكهرباء �إلى الأر�ض،
وهذا الأمر � ً
أي�ضا ي�شمل الطرق وغيرها من الخدمات .بمعنى �أن
الأرا�ضي التي لم ت�صلها الخدمات وهي خارج النطاق العمراني ال
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ت�شملها الر�سوم ،ولكن يمكن �أن ت�شملها الزكاة �إذا لم تكن ت�ستغل لأغرا�ض
الزراعة �أو ال�صناعة وغيرهما.
�أما فيما يتعلق ب�أزمة ال�سكن في المجتمع ،فالم�س�ألة مرتبطة ب�شكل كبير
باالحتكار ،وهو �أن البع�ض يرى �أن في �إبقاء ماله في هذه الأرا�ضي نم ًّوا
أرباحا خيالية،
على المديين المتو�سط والطويل ،و�أنه ا�ستثمار �آمن ويحقق � ً
من خالل االحتفاظ به فقط .ومن َث َّم فمع التقلبات التي ت�شهدها الأ�سواق
واال�ستثمارات �سيجد �أن العقار هو اال�ستثمار الآمن .ولذلك لي�ست الم�شكلة
في ارتفاع الأ�سعار فقط .بل لو فر�ضنا �أن الحكومة فر�ضت ال�ضريبة ،ف�إن
ذلك قد ي�ؤدي �إلى �أ�شكال من التالعب من خالل نقل ملكيات هذه الأرا�ضي
�إلى �أ�شخا�ص ال يملكونها فع ًال� ،أو من خالل تطويرها ب�شكل غير منا�سب،
مما ي�ؤدي �إلى زيادة الم�شكالت والق�ضايا في المحاكم ،وهدر كبير بغير
فائدة تُذكر عبر بنائها ب�شكل غير منا�سب ،وقد ت��ؤدي � ً
أي�ضا �إلى م�شكلة
هروب ا�ستثمارات ا�ستراتيجية في هذا القطاع الذي يحتاج �إلى تطوير،
ولي�س �إلى هروب اال�ستثمارات منه.
ولذلك ينبغي �أن يكون العمل على حل �أزم��ة الإ�سكان على �أ�سا�س تحفيز
اال�ستغالل واال�ستفادة من الأرا�ضي داخ��ل النطاق العمراني الم�ستكملة
للخدمات كافة ،والحد من وجود الأرا�ضي البي�ضاء ال�شا�سعة داخل المدن،
و�أن تكون هناك وف��رة في الأرا�ضي ب�شكل ي�ساعد على �أن تكون الأ�سعار
منطقية ،وتعك�س واقع ال�سوق الذي يكون مبن ًّيا على حالتي العر�ض والطلب،
ولذلك لي�س تخفي�ض الأ�سعار هد ًفا في حد ذاته� ،أما فيما يتعلق بال�ضريبة،
ف�إن الحكومة ـــ وهلل الحمد ـــ وبف�ضل ما َمنَّ اهلل به علينا في هذه البالد
من الموارد ،تحفز دعم المواطن ،والن�شاط التجاري وال�صناعي بالدعم
الحكومي م��ن خ�لال ال�صناديق ال�صناعي وال��زراع��ي وال�ع�ق��اري وبنك
الت�سليف ،ودعم ال�سلع الأ�سا�سية والدعم الكبير للتعليم وال�صحة وغيرها
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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.

من القطاعات ،بميزانيات تاريخية فغير المت�صور معه �أنه من المنا�سب
الحديث عن ال�ضريبة في �إطارها التطبيقي ،و�إن كان من المهم درا�ستها
وبحثها من جميع النواحي في �إطار �شكل الدولة الحديث نظر ًّيا ،وقد يكون
خ�صو�صا
تطبيق ًّيا لكن على قطاعات ال تم�س حياة المواطن ب�شكل مبا�شر،
ً
�أن خطة التنمية ت�سعى �إلى تحقيق الرفاهية للمواطن.
مجل�س الوزراء �أقر في يوم الإثنين � 28شعبان 1431هـ خطة التنمية التا�سعة
للفترة من 1432/1431هـ وحتى 1436/1435هـ (- 2010. )2014وتتكون
الوثيقة من  65خطة ت�شغيلية لجهات التنمية ،كما تت�ضمن الأهداف العامة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية و�أولويات التنمية ومحاورها الرئي�سة،
وال�سيا�سات التنفيذية الرئي�سة للقطاعات التنموية ،وحجم اال�ستثمارات
الالزمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخا�ص.
ولعل من الق�ضايا ال�ب��ارزة التي تناولتها خطة التنمية التا�سعة تطوير
الخدمات البلدية والإ�سكان التي ت�ستهدف �إن�شاء مليون وح��دة �سكنية
بوا�سطة القطاعين العام والخا�ص لمواكبة  80في المائة من حجم الطلب
المتوقع على الإ�سكان خالل �سنوات الخطة الخم�س موزعة على مناطق
المملكة المختلفة ،وكذلك �إنفاق �أكثر من  100مليار على هذا القطاع بزيادة
على المخ�ص�ص في الخطة الثامنة قدرها  64في المائة ،وال�سعي �إلى توفير
نحو  266مليون متر مربع من الأرا�ضي لإقامة الم�شاريع ال�سكنية المتوقع
تنفيذها خالل مدة الخطة .كما ا�ستحثت الخطة الهيئة العامة للإ�سكان
لإنهاء ا�ستراتيجية الإ�سكان في المملكة وا�ستكمال الت�صاميم الهند�سية
لجميع الم�شاريع المنوطة بها� ،إ�ضافة �إلى �إيجاد قاعدة معلومات �إ�سكانية».
والحقيقة �أن م�س�ألة الإ�سكان من الق�ضايا ال�شائكة التي تتطلب ح ًال عاجال
نظرا لأهميته للمجتمع ،و�أث ��ره في م�ستوى المعي�شة والرفاهية ،ودوره
في اال�ستقرار الأ�سري لأف��راد المجتمع .وهذه الم�س�ألة تواجه كثيرا من
التحديات وعدم عالجها في هذه المرحلة قد ي�ؤدي �إلى مزيد من التعقيد
في الم�س�ألة ،خ�صو�صا �أن المملكة اليوم ت�شهد نموا �سكانيا كبيرا وازديادا
م�ستمرا لعدد الأ�سر ب�شكل �سنوي ،في ظل �أن هناك معاناة م�ستمرة في
الح�صول على م�سكن.
فنالحظ �أن الخطة ت�سعى �إلى عالج ق�ضايا مهمة تتعلق بالإ�سكان وهي توفير
قطع الأرا�ضي ،وزيادة الإنفاق على هذا القطاع .والحقيقة �أن هذه �أمور مهمة
ولها دور كبير في توفير الفر�ص للأفراد لتملك م�ساكن .وهناك �أمور �أخرى
يمكن �أن يكون لها �أي�ضا دور فاعل في عالج هذه الق�ضية ،فكما نعلم �أنه
قد يكون من الي�سير �أن تتمكن البلديات من تمكين المواطن من الح�صول
على منحة قطعة �أر�ض في المدن ال�صغيرة والقرى لتوافر الأرا�ضي غير
المملوكة ،وبالتالي يمكن للحكومة الت�صرف بمنح بع�ض المواطنين في
جزء من هذه الأرا�ضي لمن يحتاج �إلى بناء م�سكن .ولكن الم�شكلة تكمن

ب�شكل رئي�سي في المدن الكبرى التي يمكن �أن يقال �إنه من ال�صعوبة بمكان
الح�صول على م�سكن فيها في ظل االرتفاع الكبير في الأ�سعار ،وما كان منها
داخل المدن فهو في �أغلبه مملوك للمواطنين ،ولذلك قد يكون من ال�صعب
توزيع �أرا�ض داخل المناطق ال�سكنية التي تتوافر فيها بنية تحتية منا�سبة.
ويبقى �أن هناك بع�ض الخيارات التي ت�سهل للمواطن التملك وال�سكن في
المدن الكبرى ،من ذلك ال�سعي �إلى توفير البنية التحتية ،وتقديم الخدمات
الالزمة في �أرا�ضي المنح القائمة ،حيث �إن هناك بع�ض المناطق وزعت
كمنح منذ فترة طويلة ،ولم ت�صلها الخدمات ب�شكل متكامل ،ما ي�صعب معه
ال�سكن والإقامة فيها نتيجة لذلك ،وجزء كبير من المواطنين من الممكن
�أن ي�سكن في تلك المناطق �إذا ما توافرت فيها الخدمات الأ�سا�سية الالزمة،
كما �أن هذه الخطوة قد يكون لها دور في توفير فر�ص تملك الأرا�ضي ب�أ�سعار
منا�سبة للمواطن.
من ذلك ال�سعي �إلى حل م�شكلة كثير من الم�ساهمات العقارية المتعثرة،
وهذه و�إن كانت لن تغير كثيرا في و�ضع العقار ب�شكل عام� ،إال �أنها عامل
م�ساعد لزيادة عر�ض الأرا�ضي ال�سكنية ،كما �أنه من المهم �إعادة النظر في
بع�ض الأنظمة المتعلقة بت�صاريح البناء ،التي قد تنا�سب فترة �سابقة عندما
لم تكن �أزمة الإ�سكان بهذا الحجم ،فال�سماح مثال بتعدد الأدوار في �شوارع
محددة� ،إ�ضافة �إلى �أنه ي�سهم في توفير وحدات �سكنية �أكثر ،يخفف �ضغط
الطلب على التو�سع في البنية التحتية في المدن الكبرى ،فاالمتداد الر�أ�سي
للمباني يخفف من االمتداد الأفقي الذي يتطلب التو�سع في توفير الخدمات.
كما �أن واحدة من الخيارات فر�ض زكاة على قطع الأرا�ضي البي�ضاء التي
ت�صل �إلى م�ساحات كبيرة في ظل عدم ا�ستغالل �أ�صحابها لها ،مع توافر
الخدمات متكاملة بها ،ولي�ست هناك ا�ستفادة حقيقية منها ،بل هي تمثل
عبئا ب�سبب �أنها تجعل المواطن ي�ضطر �إلى البحث عن قطعة �أر�ض بعيدة
لي�سكن فيها مع وجود هذه الم�ساحات الكبيرة غير الم�ستغلة� ،سواء كان
�شخ�صيا �أو ا�ستثمارا.
ومن الممكن �أن يكون هناك عمل على دعم �إن�شاء جمعيات تعاونية وخيرية
بهدف عالج م�شكلة الإ�سكان ،ودع��م �إن�شاء مراكز بحثية في الجامعات
لتقديم درا�سات وحلول �إدارية وت�شريعية وفنية تتعلق بهذا الخ�صو�ص.
فالخال�صة �أن هناك �أربعة محاور لها دور رئي�س في عالج �أزمة الإ�سكان،
وهي توفير الأرا�ضي ال�سكنية بخدماتها ،توفير التمويل الالزم ،الم�ساعدة
على تقليل تكلفة �إن�شاء الم�ساكن للم�ساعدة على البناء ،و�إعادة النظر في
بع�ض الأنظمة البلدية لت�سهيل توفير فر�ص �أكبر للتو�سع في بناء الوحدات
ال�سكنية .وهذا بح�سب ما يظهر �أن خطة التنمية التا�سعة ت�سعى ـــ ب�إذن اهلل
ـــ �إلى تحقيقه.
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االقتصاد الرقمي

نماذجه وسماته الرئيسة
والتحديات الضريبية
يتطور االقتصاد الرقمي بشكل مستمر ويتطلب مراقبة التطورات المستقبلية
لتقييم آثاره في الضريبة

حسين عبد الرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

حيث �إن االقت�صاد الرقمي ي�صبح وب�شكل متزايد هو االقت�صاد ال�سائد ،ف�إنه �سيكون
من ال�صعب �إن لم يكن من الم�ستحيل عزل االقت�صاد الرقمي عن بقية �أوجه االقت�صاد
لأغرا�ض ال�ضريبة� .إن محاولة عزل االقت�صاد الرقمي كقطاع م�ستقل �سيتطلب حتم ًا ر�سم
خطوط غير منطقية بين ما هو رقمي وما هو غير رقمي .وعليه ف�إن التحديات ال�ضريبية
وكذلك مخاوف ت�آكل الأوعية التي يثيرها االقت�صاد الرقمي من الأف�ضل التعرف عليها
ومعالجتها عن طريق تحليل الهياكل القائمة في ال�شركات متعددة الجن�سية مع نماذج
الأعمال الجديدة ،وكذلك بالتركيز على ال�سمات الرئي�سة في االقت�صاد الرقمي وتحديد
تلك ال�سمات منها التي ت�سبب �أو تفاقم التحديات ال�ضريبية �أو مخاوف ت�آكل الأوعية.
وعلى الرغم من �أن العديد من نماذج �أعمال االقت�صاد الرقمي لها ما يوازيها في الأعمال
التقليدية ،ف�إن تقنيات االت�صاالت والمعلومات الحديثة جعلت من الممكن القيام ب�أنواع
عديدة من الأعمال ب�أحجام �أكبر وعلى م�سافات �أبعد مما كان ممكن ًا في الما�ضي .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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ذلك �أ�شكاال متعددة من التجارة الإلكترونية ،وخدمات الدفع المبا�شرة،
وم�خ��ازن �شركة �أب��ل (ل�شراء وتحميل �أنظمة ومنتجات الإلكترونية)،
والإعالن المبا�شر ،والحو�سبة ال�سحابية (مكان عملها غير محدد)Cloud
 ،Computingومن�صات ال�شبكات الم�شتركة ،والمتاجرة عالية ال�سرعة.
�إن االقت�صاد الرقمي في حالة من التطور الم�ستمر وعليه تدعو الحاجة
�إل��ى مراقبة التطورات الم�ستقبلية فيه لتقييم �آثارها على ال�ضريبة� .إن
التقدم التكنولوجي ال�سريع ال��ذي يميز االقت�صاد الرقمي �أدى �إل��ى عدد
من االتجاهات النا�شئة والتطورات المحتملة .وعلى الرغم من �أن الوتيرة
ال�سريعة للتغيير تجعل من ال�صعب التنب�ؤ بالتطورات الم�ستقبلية بدرجة
معينة من الدقة ،يتعين مراقبة هذه التطورات المحتملة ب�شكل وثيق حيث
�إنها قد تت�سبب في تحديات جديدة لمتخذي ال�سيا�سات ال�ضريبية في الأمد
القريب .هذه التطورات ت�شمل �أدوات ال�شبكات ،والعمالت االفترا�ضية بما
فيها العمالت الرقمية  ،bitcoinوت�شمل هذه التطورات التحكم الآلي والطباعة
ثالثية الأبعاد  3D printing roboticsالتي �أ�صبح بف�ضلها من الممكن تقريب

االقتصاد الرقمي يثير مخاوف تآكل األوعية ومن
األفضل التعرف عليها ومعالجتها بتحليل الهياكل
القائمة في الشركات متعددة الجنسيات.
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الت�صنيع �إل��ى العميل (�إ�شراك العميل في ت�صنيع ال�سلعة التي يطلبها)
مما ي�ؤثر في مكان وكيفية ا�ستحداث القيمة �ضمن �سل�سلة الت�صنيع وعلى
تو�صيف الدخل من الأعمال ،وال�شراكة في االقت�صاد sharing economy
وبما ي�سمح با�شتراك �أكثر من نظير في ال�سلعة �أو الخدمة ،والدخول
المتزايد �إلى البيانات الحكومية الذي من المحتمل �أن ي�ؤدي �إلى تح�سين
المحا�سبة والأداء وال�سماح لأط��راف ثالثة بالقيام بالأعمال الحكومية،
والحماية المعززة للبيانات ال�شخ�صية التي �أ�صبحت متوافرة في االقت�صاد
الرقمي ب�شكل �أو�سع.
يعر�ض االقت�صاد الرقمي ونماذجه بع�ض ال�سمات الرئي�سة التي قد تكون
مهمة من وجهة نظر �ضريبية .ت�شمل هذه ال�سمات الحركة/التجوال فيما
يتعلق بكل من ( )1الأ�صول غير الملمو�سة التي يعتمد عليها االقت�صاد
الرقمي ب�شكل كبير ،و( )2الم�ستفيدين ،و( )3وظائف الأعمال .وت�شمل
هذه ال�سمات �أي�ض ًا االعتماد على البيانات ،الذي تي�سر ا�ستعمالها ال�ضخم
بف�ضل زي��ادة القدرة الحا�سوبية والقدرة على التخزين وانخفا�ض تكلفة
تخزين البيانات .وت�شمل هذه ال�سمات �أي�ض ًا �آثار ال�شبكات التي ت�شير �إلى
حقيقة �أن ق��رارات الم�ستفيدين قد تكون لها �آث��ار مبا�شرة على المنافع
المتحققة لم�ستفيدين �آخرين .وت�شمل �أي�ض ًا نماذج الأعمال متعددة الأوجه،
التي تكون فيها مجموعات متعددة من الأ�شخا�ص يتفاعلون مع بع�ضهم من
خالل من�صة ،وتكون قرارات المجموعة الواحدة ت�ؤثر في النتائج المتحققة
للمجموعات الأخ��رى من خالل عامل خارجي �سلبي �أو �إيجابي ،واالتجاه
نحو االحتكار �أو احتكار القلة في نماذج �أعمال محددة تعتمد ب�شكل كبير

على �آثار ال�شبكات .ومن ال�سمات �أي�ض ًا �سرعة التغيير ب�سبب الحواجز الأقل
للدخول �إلى الأ�سواق والتقنيات �سريعة التطور وكذلك �أي�ض ًا ال�سرعة التي قد
يختار فيها العمالء منتجات �أو خدمات جديدة على ح�ساب �أخرى قديمة.
�سارع االقت�صاد الرقمي و�أحدث تغيير ًا في انت�شار �سل�سلة القيمة عالمي ًا
حيث قامت ال�شركات متعددة الجن�سيات على �ضوئه بدمج عملياتها عالمي ًا.
في الما�ضي كان من ال�شائع لل�شركات متعددة الجن�سيات �أن تقوم بفتح فروع
لها في البلدان التي لها فيها �أن�شطة لإدارة تلك الأن�شطة ،وقد ن�ش�أ ذلك
عن عدد من العوامل منها االت�صاالت البطيئة ،وقواعد ا�ستبدال العمالت،
والجمارك ،وتكاليف النقل المرتفعة التي �أ�سهمت في �صعوبة ت�شغيل �سال�سل
عالمية� .إال �أن التقدم في تقنيات االت�صاالت والمعلومات وانخفا�ض الحواجز
في العمالت والجمارك ،واالنتقال �إلى المنتجات الرقمية واقت�صاد يعتمد
على الخدمات ،كل هذه الأمور مجتمعة �أدت �إلى تحطيم الحواجز التي تحول
دون الدمج مما �سمح للمجموعات متعددة الجن�سيات ب�أن تعمل ك�شركات
عالمية ب�شكل �أكبر .هذا الدمج جعل من ال�سهل على الأعمال تطبيق نماذج
يتم فيها �أداء الوظائف مركزي ًا على الم�ستوى الإقليمي �أو العالمي عو�ض ًا
عن الم�ستوى القطري .حتى الم�شاريع ال�صغيرة �أ�صبح ب�إمكانها �أن تتحول
�إلى م�شاريع �صغيرة متعددة الجن�سيات ولديها موظفون في عدد من البلدان
والقارات .هذه التقنيات في االت�صاالت والمعلومات مثلت الأداة في هذا
التوجه الرئي�سي ،الذي تفاقم على �ضوء حقيقة �أن العديد من ال�شركات
الرقمية الرئي�سة نا�شئة وهي م�صممة �أ�ص ًال لتعمل على �أ�سا�س موحد وعلى
الم�سرح العالمي .و�إلى اللقاء في العدد القادم ـــ �إن �شاء اهلل.
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نظام ضريبة الدخل بالمملكة لم يضع تعريف ًا
محددا للتهرب الضريبي واكتفى بتحديد الطرق
االحتيالية التي تجعل المكلف أو مراجع الحسابات
الخارجي (المحاسب القانوني) متهرب ًا من الضريبة
إذا ما استعمل بعضها أو كلها.
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مفهوم التهرب
الضريبي وصوره
وعقوباته

ينقسم التهرب الضريبي غير المشروع إلى
 ٤أنواع تتمثل في اإلخفاء المادي واإلخفاء
المحاسبي والتكييف الخاطئ وقرينة الغش.
إعداد :سلطان رشيد الحربي

اختلف الكتّاب في تعريفهم لمفهوم التهرب ال�ضريبي ،فبع�ضهم نظر
�إليه من منظور وا�سع بينما نظر �إليه البع�ض الآخر من منظور �ضيق فيرى
�أ�صحاب االتجاه الأول (المنظور الوا�سع) �أن التهرب ال�ضريبي ي�شمل كل
�صور التخل�ص من ال�ضريبة �أو حتى تجنبها بحيث ي�شمل:
 عدم القيام بالت�صرف المن�شئ لواقعة الخ�ضوع لل�ضريبة. ا�ستغالل الثغرات النظامية القائمة في الت�شريع في ع��دم �سدادال�ضريبة الم�ستحقة.
 التحايل على النظام ومخالفته للتهرب من �أداء ال�ضريبة.ويرى �أ�صحاب االتجاه الثاني (المنظور ال�ضيق) �أنه يق�صد به تخل�ص
المكلف من عبء ال�ضريبة بو�سائل تحمل في طياتها طابع الغ�ش ،وذلك
من خالل التحايل على ن�صو�ص النظام �أو مخالفته ،وهو ما ا�صطلح على
ت�سميته الغ�ش ال�ضريبي (دردير2000 ،م� ،ص .)8-7
وعرف (ب�شور1993 ،م) التهرب ال�ضريبي ب�أنه :التخل�ص جزئيا �أو كليا
من دفع ال�ضريبة ويمكن �أن يتم قبل تحقق ال�ضريبة با�ستخدام بع�ض
الو�سائل التي ال تحقق التزاما على المكلف �أو بعد تحققها بعدم �أدائها
للخزينة».
وكما عرف (العدل وعبد الف�ضيل1982 ،م) التهرب ال�ضريبي ب�أنه:
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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محاولة المكلف التالعب بحجم وع��اء ال�ضريبة عن طريق �إخفاء
بع�ض عنا�صر المادة الخا�ضعة لل�ضريبة عن طريق تقديم الإقرارات
ال�صورية في حالة ال�ضرائب على الأرب ��اح التجارية وال�صناعية
وال�ضريبة على �أرباح المهن الحرة.
�أما فيما يتعلق بنظام �ضريبة الدخل في المملكة العربية ال�سعودية،
نجد �أن��ه لم ي�ضع تعريف ًا محددا للتهرب ال�ضريبي  ،واكتفى فقط
بتحديد الطرق االحتيالية التي تجعل المكلف �أو مراجع الح�سابات
الخارجي (المحا�سب القانوني) متهرب ًا من ال�ضريبة �إذا ما ا�ستعمل
بع�ضها �أو كلها ،وقد حدد النظام ال�ضريبي هذه الحاالت على �سبيل
الح�صر ال�ضريبة �إذا ما ا�ستعمل بع�ضها �أو كلها وقد حدد النظام
ال�ضريبي ه��ذه الحاالت على �سبيل الح�صر في المادة ( )77من
النظام ال�ضريبي وهي:
 تقديم دفاتر �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو م�ستندات غير حقيقية التعك�س الو�ضع ال�صحيح للمكلف.
 تقديم الإقرار على �أ�سا�س عدم وجود دفاتر �أو �سجالت مع ت�ضمينهمعلومات تخالف ما تظهر دفاتره و�سجالته.
 -تقديم فواتير �أو وثائق مزورة �أو م�صطنعة �أو تغيير فواتير ال�شراء
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�أو البيع �أو غيرها من الم�ستندات بق�صد تقليل الأرباح �أو زيادة الخ�سائر.
 عدم الإف�صاح عن ن�شاط �أو �أكثر من �أنواع الن�شاط التي تخ�ضع لل�ضريبة. �إتالف �أو �إخفاء الدفاتر �أو ال�سجالت �أو الم�ستندات قبل قيام الم�صلحةبالفح�ص.
صور وأشكال التهرب الضريبي

يفرق عادة في التهرب ال�ضريبي بين:
 تهرب م�شروع :ويعرف بتجنب ال�ضريبة �أو التمل�ص ال�ضريبي. تهرب غير م�شروع :ويطلق عليه الغ�ش المالي. حيث عرف (ب�شور1993 ،م) التهرب الم�شروع :ا�ستغالل المكلف بع�ضالثغرات النظامية بغية عدم تحقق ال�ضريبة عليه ب�صورة �صحيحة ،وعدم
االلتزام بدفعها.
وي�شار هنا �إل��ى العالقة ما بين التهرب الم�شروع والتخطيط والتجنب
ال�ضريبي باعتبارها م�صطلحات قريبة جد ًا من بع�ضها حيث �إن تخطيط
وتجنب المكلف ال�ضريبة با�ستغالل الثغرات النظامية ي�ؤدي �إلى التهرب
الم�شروع (قا�سم2003 ،م)
وينوه الباحث ب��أن م�سمى مو�ضوع البحث الحالي (م��دى ثقة الفاح�ص
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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.
ويمكن تق�سيم التهرب ال�ضريبي غير الم�شروع �إلى �أربعة �أنواع:

اإلخفاء المادي:

الإخفاء المادي لل�شيء الخا�ضع لل�ضريبة هو �أبرز �أ�شكال هذا الغ�ش ،كمثل
التاجر الذي يخفي م�صدر دخل �أو ن�شاط يخ�ضع لل�ضريبة وعدم الت�صريح
عنه (فرحات1997 ،م).
اإلخفاء المحاسبي:

ال�ضريبي بم�صداقية القوائم المالية المدققة لتجنب التهرب ال�ضريبي
بالمملكة العربية ال�سعودية) والمق�صود به لي�س التجنب ال�ضريبي الم�شروع،
كما انفردت به بع�ض المراجع والكتب والأبحاث والأنظمة ال�ضريبية .ولكن
المق�صود بكلمة (التجنب) �أي الحد �أو المنع ،لعدم الوقوع فى المخالفة،
ولم يتم ا�ستخدام كلمة (الحد) ،وذلك لأن التهرب ال�ضريبي ال يمثل ظاهرة
�أمام م�صلحة الزكاة والدخل ح�سبما �صرح به مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل (جريدة «المدينة»١٤٣١ ،ه��ـ) .حيث �إن ا�ستخدام كلمة الحد،
للإقالل من ال�شيء ،وت�ستخدم كلمة التجنب ،لعدم الوقوع وتوخي الحذر
فى ذلك.
عرف (عناية١٩٩٨ ،م) التهرب ال�ضريبي غير الم�شروع ب�أنه :مخالفة
�صريحة للنظام ال�ضريبي ويطلق عليه �أحيانا الغ�ش ال�ضريبي وتختلف
�أ�شكاله باختالف ال�ضريبة التي يراد التهرب منها وما �إذا كانت �ضريبة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،باختالف هدف التهرب وما �إذا كان تهربا جزئيا
�أو كلي ًا.
وكما ع��رف (قا�سم  ،٣٠٠٣التهرب غير الم�شروع �أو الغ�ش ال�ضريبى
ب�أنه:مخالفة مبا�شرة وم�شعودة للنظام ال�ضريبى ،وله �أ�شكال كثيرة منها:
�إغفال متعمد للت�صريح عن ال�ضريبة� ،إخفاء متعمد للوعاء ال�ضريبى،
الظهور بمظهر المع�سر وعدم القدرة على الدفع ،و�إبراز م�ستندات وهمية
للمحا�سبة.

نظرا لأن بع�ض ال�ضرائب تفر�ض بموجب ت�صريح المكلف عن دخله ،ف�إنه
يلج�أ فى بع�ض الحاالت �إلى هذا النوع من الغ�ش مخفيا الق�سم الأكبر من
�أرباحه وغالبا ما يكون للتاجر ح�سابان:
 -1ح�ساب خا�ص ير�سله للإدارة ال�ضريبية.
 -2ح�ساب تجاري يو�ضح حقيقة عملياته التجارية (فرحات١٩٩٧ ،م).
 -3التكييف الخاطئ :ويهدف هذا النوع من الغ�ش �إلى �إخفاء واقعة فعلية
وراء و�ضعية قانونية ظاهرة ،كمثل الم�ستثمر الفعلي للمن�ش�أة الذي ي�ستتر
وراء رجل ال وجود فعليا له ،ويظهر وك�أنه الم�ستثمر الفعلي للمن�ش�أة �أو
كالم�شاركة في الأرباح ب�صورة وهمية ،و�أخير ًا ال�سعي �إلى تحرير تبرع
دون �أن يدفع الثمن �أبد ًا لإمكانية خ�صمه كم�صروف (فرحات،١٩٩٧ ،
.)٨٤
قرينة الغش:

وتتلخ�ص هذه الحالة في معرفة ما �إذا كان �إخفاء ال�شيء مو�ضوع ال�ضريبة
تم عن �سوء نية �أو عن ح�سن نية والإدارة ال�ضريبية �سوف تكت�شف هذا
ال�سلوك في كلتا الحالتين ،فالمكلف الذي ن�سي �أو غفل عن تقديم ت�صريحه
�سيعاقب حتى لو لم يكن قا�صد ًا ذلك (فرحات1997،م)
وكما �أن هناك �أنواعا �أخرى للتهرب ال�ضريبي وهي:
 - ١التالعب المحا�سبي:
يكون �إما بت�ضخيم التكاليف �أو بتخفي�ض الإيرادات �أو بهما معا.
 - ٢الم�ستخدمون الوهميون:
يلج�أ المكلف في هذه الطريقة �إلى الك�شوف المحا�سبية ،حيث يقوم بت�سجيل
�أجور ورواتب م�ستخدمين وموظفين ال وجود لهم على الحقيقة في المن�ش�أة،
غير �أنهم يحوزون وثائق محا�سبية و�إدارية ر�سمية تخلو من كل �شك �أو ريبة.
 - ٣الأعباء العامة غير المبررة:
�أي ال وجود لأية عالقة لها بن�شاط المن�ش�أة التي ت�ؤدي �إلى ت�ضخيم التكاليف
والأعباء المراد ح�سمها من الربح الخا�ضع لل�ضريبة مثل:
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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المبالغة في تقديم المكاف�آت للعاملين.
قيام المن�ش�أة بترميمات على المباني ال�صناعية والتجارية ،والمبالغة
في قيمتها.
�شراء م�ستلزمات خا�صة كالأثاث لأغرا�ض �شخ�صية وت�سجل لأغرا�ض
المن�ش�أة.
قيام �صاحب المن�ش�أة �أو �شركائه بت�سجيل ح�ساباتهم وا�ستهالكاتهم
ال�شخ�صية على ح�ساب �أعباء المن�ش�أة.
 - ٤المبالغة في احت�ساب تكاليف اال�ستهالك للأ�صول الثابتة.
 - ٥الغ�ش عن طريق العمليات النظامية:
مثل �أن يعمد المتهرب �إلى ممار�سة عمليات وهمية لإيجاد محا�سبة
لم�شتريات دون فواتير �أو فواتير دون �شراء �أو بيع ،كمثال وجود
العمليات تتم ب�شكل مكاتبات متنا�سقة ومتكاملة فيما بينهم لدرجة
�أنه ال تجد فيها مجاال لل�شك.
وقد حدد النظام ال�ضريبي في المملكة العربية ال�سعودية حاالت
التهرب ال�ضريبي غير الم�شروع في المادة ( )٧٧من نظام �ضريبة
الدخل ،والطرق االحتيالية التي تجعل المكلف �أو مراجع الح�سابات
الخارجي (المحا�سب القانوني) متهربا من ال�ضريبة �إذا ما ا�ستعمل
بع�ضها �أو كلها ،وهذه الحاالت على �سبيل الح�صر كالآتي:
 تقديم فيلم �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو م�ستندات غير حقيقية التعك�س الو�ضع ال�صحيح للمكلف
 تقديم الإقرار على �أ�سا�س عدم وجود دفاتر �أو �سجالت مع ت�ضمينهمعلومات تخالف ما تظهره دفاتره و�سجالته.
 تقديم فواتير �أو وثائق مزورة �أو م�صطنعة �أو تغيير فواتير ال�شراء�أو البيع �أو غيرها من الم�ستندات بق�صد تقليل الأرب��اح �أو زيادة
الخ�سائر.
 عدم الإف�صاح عن ن�شاط �أو �أكثر من �أن��واع الن�شاط التي تخ�ضعلل�ضريبة.
 �إت�لاف �أو �إخفاء الدفاتر �أو ال�سجالت �أو الم�ستندات قبل قيامالم�صلحة بالفح�ص.

الموعد النظامي ووفق ًا للنموذج المعتمد من الم�صححة.
 عدم �إ�شعار الم�صلحة وتقديم الإق��رار ال�ضريبي في حالة التوقف عنمزاولة الن�شاط وال�سداد بموجبه عن الفترة ال�ضريبية التي تنتهي بتاريخ
توقفه عن مزاولة الن�شاط وذلك خالل ( )٦٠يوما من تاريخ التوقف.
 عدم تقديم �إقرار المعلومات الخا�ص ب�شركات الأ�شخا�ص خالل ()٦٠يوما من نهاية ال�سنة ال�ضريبية.
ب  -في حالة عدم تقديم الإق��رار ال�ضريبي في الموعد المحدد تح�صل
الأعلى من الغرامتين في البديلين التاليين:
البديل الأول :تح�صل غرامة ( )%١من �إجمالي �إي��رادات المكلف على �أال
تتجاوز ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال.
البديل الثاني :تح�صل غرامة ح�سب الن�سب التالية:
  %5من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا لم يتجاوز الت�أخير ( )٣٠يوما منالموعد النظامي.
 %10من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير على ( )٣٠يوما ولميتجاوز ( )٩٠يوما من الموعد النظامي.
 %20من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير على ( )٩٠يوما ولميتجاوز ( )٣٦٥يوما من الموعد النظامي.
  %25من ال�ضريبة غير الم�سددة �إذا زاد الت�أخير على ( )٣٦٥يوما منالموعد النظامي.
وتعني ال�ضريبة غير الم�سددة :الفرق بين ما �سدده المكلف في الموعد
النظامي ،وال�ضريبة الم�ستحقة ال�سداد بموجب �أحكام النظام وت�شمل
التعديالت التي تجربها الم�صلحة التي �أ�صبحت نهائية ح�سبما هو وارد في
الفقرة ( )٢من المادة ( )٧١من الالئحة التنفيذية للنظام بما فى ذلك
الحاالت المعتر�ض عليها حيث تحت�سب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الإق��رار وال�سداد ومن ثم يكون تعديل الم�صلحة من جانبها لهذه
البنود �إجراء كا�شفا لها بحيث ت�ستحق غرامة الت�أخير على فرق ال�ضريبة
الم�ستحقة نتيجة تعديل البنود بعد انق�ضاء المواعيد المحددة لتقديم
وت�سديد ال�ضريبة.
ج � -إ�ضافة �إل��ى الغرامات ال��واردة فى �أح��د البديلين �أع�لاه ت�ضاف على

ا�ستنادا �إلى مقت�ضى �أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )٥٧والمادتين
( )٧٦و ( )٧٧من نظام �ضريبة الدخل والفقرة ( )٣من المادة ()٥٥
والمواد ( )٦٧و( )٦٨و( )٦٩من الالئحة التنفيذية للنظام يمكن
ح�صر الغرامات على ال�ضرائب المفرو�ضة على النحو التالي:
غرامة عدم الت�سجيل في الموعد النظامي:
عندما يت�أخر المكلف في �إخطار م�صلحة الزكاة والدخل في البدء
بن�شاطه تفر�ض عليه الغرامة وفق ًا للت�صنيفات الآتية:
 ال�شخ�ص الطبيعي ( )١٠٠٠ريال ال�شخ�ص االعتباري ( )١٠٠٠٠ريال. كيانات �أخرى ( )٥٠٠٠ريال.الغرامة عن عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي:
�أ  -تفر�ض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحاالت الآتية:
 ع��دم تقديم الإق ��رار خ�لال ( )١٢٠يوما من تاريخ نهاية ال�سنةالمالية.
 عدم تقديم الإقرار طبقا للنموذج المعتمد من الم�صلحة حتى لوقدم في الموعد النظامي.
 -عدم ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم في

يقصد بالتهرب الضريبي المشروع استغالل
المكلف بعض الثغرات النظامية بغية عدم
تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة وعدم
االلتزام بدفعها.

عقوبات التهرب الضريبي:
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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.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

المكلف غرامة ت�أخير ( )%١من ال�ضريبة غير الم�سددة عن كل ( )٣٠يوم
ت�أخير -وال تجب هذه الغرامة �إذا لم تكتمل مدة الت�أخير ( )٣٠يوما من
تاريخ اال�ستحقاق فى الحاالت الآتية:
الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب الإقرار.
الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب ربط الم�صححة.
الت�أخير في ت�سديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية ال�شهر
ال�ساد�س والتا�سع والثاني ع�شر من ال�سنة المالية للمكلف.
ال�ضرائب التي ت�صدر الموافقة بتق�سيطها من تاريخ ا�ستحقاقها الواردة في
المادة ( )٧١من النظام.
الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة المطلوب ا�ستقطاعها المحددة بع�شرة ()١٠
�أيام من ال�شهر التالي الذي تم فيه الدفع للم�ستفيد الواردة فى المادة ()٦٨
من النظام ،وتقع م�س�ؤولية �سدادها على الجهة المكلفة باال�ستقطاع.
د  -ال يمنع الربط على المكلف بالأ�سلوب التقديري من فر�ض غرامة عدم
تقديم الإقرار وغرامة الت�أخير متى توافرت مبررات فر�ضها.
غرامة غش وتهرب:

غرامة الغ�ش هي التي تفر�ض بواقع ( )%٢٥على فرق ال�ضريبة الناتجة
عن تقديم المكلف �أو محا�سبه القانوني (مراجع الح�سابات الخارجي)
معلومات غير حقيقية �أو الغ�ش بق�صد التهرب من ال�ضريبة.
تطبق �أحكام وغرامة الغ�ش الواردة �أعاله على المكلف با�ستقطاع ال�ضريبة
في حالة �إخفائه معلومات �أو تقديمه معلومات غير �صحيحة ،وتقع م�س�ؤولية
�سدادها على الجهة المكلفة باال�ستقطاع.
ويرى الباحث هنا �أن غرامة الغ�ش والتهرب من نظام �ضريبة الدخل ،تقع

فقط على المكلف ال�ضريبي ،ولي�س لها �أي م�سا�س بمراجع الح�سابات
الخارجي (المحا�سب القانوني) ،وذل��ك مما يظهر عدم و�ضوح النظام
ال�ضريبي في تحديد �أن��واع المخالفات والعقوبات التي تخت�ص بمراجع
الح�سابات الخارجي.
حق مالحقة المحا�سبين القانونيين (مراجع الح�سابات الخارجي):
ح�سبما تق�ضي به المادة ( )٧٨من نظام �ضريبة الدخل في المملكة وبما ال
يتعار�ض مع نظام المحا�سبين القانونيين للم�صلحة الحق في مالحقة �أي
محا�سب قانوني (مراجع ح�سابات خارجي) ق�ضائيا يثبت �أنه قدم �أو �شهد
على �صحة بيانات غير �صحيحة ،وبما ي�شكل انتهاكا للمبادئ المحا�سبية
المتعارف طيها بق�صد م�ساعدة المكلف على التهرب من كل �أو جزء من
ال�ضريبة.
وق�ضت الفقرة (هـ) من المادة ( )٦٠من النظام والفقرة ( )٦من المادة
( )٥٧من الالئحة التنفيذية للنظام �أنه بالن�سبة للمكلف الذي يتجاوز دخله
الخا�ضع لل�ضريبة قبل ح�سم الم�صاريف ( )١مليون ريال �سعودي يجب �أن
ي�شهد محا�سب قانوني مرخ�ص له بمزاولة المهنة بالمملكة ب�صحة الإقرار
وما ت�ضمنه من معلومات خ�صو�ص ًا �أن معلومات الإقرار م�ستخرجة من دفاتر
و�سجالت المكلف ومطابقة لها ،و�أن الإقرار �أعد وفق ًا لمعايير ومتطلبات
و�أحكام نظام �ضريبة الدخل في المملكة.
مدى فاعلية النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية و�أنظمة م�صلحة الزكاة
والدخل تجاه دور مراجع الح�سابات الخارجي لتجنب التهرب ال�ضريبي.
ت�ضمن نظام �ضريبة الدخل في المملكة العربية ال�سعودية العديد من المزايا
ال�ضريبية المبا�شرة وغير المبا�شرة بهدف �إيجاد مناخ مالئم لال�ستثمار
في المملكة ،وجذب اال�ستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخا�ص في
التنمية االقت�صادية في �ضوء الم�ستجدات المحلية والعالمية ،ومن �أهم
�سمات النظام ال�ضريبي الجديد ما يلى:
 الو�ضوح وال�شفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والم�صلحة. -الأخذ ب�أ�سعار �ضريبية ن�سبية معتدلة لجذب ر�ؤو�س الأموال.
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 ال�سماح بترحيل الخ�سائر للأمام لفترة غير محددة. ا�ستخدام �أ�سلوب ا�ستهالك المجموعات ،واال�ستهالك المعجلللأ�صول.
 اعتماد �أ�سلوب الربط الذاتي. �إقرار �ضريبة اال�ستقطاع لأول مرة في المملكة العربية ال�سعودية.تفعيل �آلية التح�صيل وااللتزام حيث ت�ضمن النظام ال�ضريبي الجديد
�إجراءات وا�ضحة لمكافحة التهرب ال�ضريبي ،وعدم تقديم الإقرارات
ال�ضريبية في مواعيدها.
�إق��رار حق المكلف في اال�ستئناف �أم��ام دي��وان المظالم لأول مرة
(م�صلحة الزكاة والدخل ،الن�شرات التعريفية لنظام �ضريبة الدخل،
١٤٢٥هـ).
ومن �أجل �إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية والحد من
حاالت التهرب ال�ضريبي فقد �ألزمت الفقرة (ب) من المادة ()٦٣
من النظام والفقرة ( )٣من المادة ( )١٦من الالئحة التنفيذية
للنظام ب�أن للم�صلحة الحق في الربط ال�ضريبي على المكلف بالأ�سلوب
التقديري وفق ًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحاالت
الآتية (الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل٢٠٠٤ ،م):
 عدم تقديم المكلف �إقراره ال�ضريبي في موعده النظامي وفي حالةتقديمه �إق��راره ال�ضريبي وكذلك قوائمه المدققة الم�ستندة �إلى
دفاتر و�سجالت نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل �إ�صدار
الم�صلحة للربط التقديري ،يحق لها قبول �إقرار المكلف ومعالجته
وفق ًا للإجراءات المتبعة ،مع وجوب الغرامات التي ت�ستحق عليه
نظام ًا.
 عدم م�سك ح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة داخل المملكة تعك�سحقيقة وواقع عمليات المكلف.
 ع��دم تمكن المكلف من �إث�ب��ات �صحة معلومات الإق ��رار بموجبم�ستندات ثبوتية.
 ع��دم التقيد بال�شكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاترهو�سجالته وفق ًا لما هو محدد في نظام الدفاتر الجارية.
 م�سك الدفاتر وال�سجالت بغير اللغة العربية في حالة �إخطارالمكلف كتابي ًا بترجمتها للعربية خالل مهلة تحددها الم�صلحة
وعدم تقيده بذلك.
ومن مزايا نظام �ضريبة الدخل �أنه �أعطى م�صلحة الزكاة والدخل
مجموعة من الحقوق في مكافحة التهرب ال�ضريبي وتتمثل في الآتي
(نظام �ضريبة الدخل1425 ،هـ).
 - ١حق رفض المصروف:

وفق ًا للفقرة (ب) من المادة ( )٥٨من نظام �ضريبة الدخل ب�أنه
يحق للم�صلحة رف�ض تحميل �أي م�صروف �إذا عجز المكلف دون
�سبب معقول عن تقديم الم�ستند الخا�ص بالم�صروف �أو القرائن
الم�ؤيدة لحظة المطالبة به ،و�أ�ضافت الفقرة ( )٣من المادة ()٥٧
من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل �أن عبء �إثبات �صحة ما
ورد في �إق��رار المكلف من �إي��رادات وم�صروفات و�أي بيانات �أخرى
تقع على المكلف ،وفي حالة عدم تمكنه من �إثبات �صحة ما ورد في
�إقراره ،يجوز لم�صلحة الزكاة والدخن عدم �إجازة الم�صروف الذي
ال يتم �إثبات �صحته من قبل المكلف �أو القيام بربط تقديري وفق ًا
لوجهة نظر الم�صلحة في �ضوء الظروف المرتبة بالحالة والمعلومات
المتاحة للم�صلحة.
 -2حق االطالع:

وفق ًا للفقرة (ب) من المادة ( )٦١من النظام والفقرات من ()١
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�إلى ( )٦من المادة ( )٥٩من الالئحة التنفيذية للنظام ،يجوز لموظفي
م�صلحة الزكاة والدخل حق االطالع لدى المكلفين ولدى غيرهم على كل
ما من �ش�أنه �أن يبرهن على �صحة �إقرار المكلف من عدمه ،وهذا يتطلب
فح�ص �إقرار المكلف ميداني ًا �أثناء �ساعات العمل الر�سمية وذلك باالنتقال
�إلى مقره واالط�لاع على الدفاتر وال�سجالت والم�ستندات الم�ؤيدة لبنود
الح�سابات والبيانات التي قدمت للم�صلحة التي يحتفظ بها.
 -3حق المصلحة في المعلومات:

وفق ًا للمادة ( )٦١من النظام والمادة ( )٥٨من الالئحة التنفيذية للنظام،
يجب تزويد الم�صلحة بالمعلومات الأ�سا�سية وفق ال�ضوابط التالية:
الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو االعتباريون بما في ذل��ك الجهات الحكومية
والم�ؤ�س�سات والهيئات العامة ملزمون بتزويد الم�صالحة ب��أي معلومات
مرتبطة بال�ضريبة وتطلبها الم�صلحة لأغرا�ض ال�ضريبة الواردة في هذا
النظام ،بما في ذلك المعلومات عن عقود المقاوالت والخدمات والتوريدات
التي تبرم مع �أي �شخ�ص من القطاع الخا�ص ،و�أي تعديالت تطر�أ على تلك
العقود خالل فترة ال تتجاوز (� )٣أ�شهر من تاريخ توقيع العقد ،وكذلك
عند �أي تعديل يطر�أ على العقد ،تت�ضمن ا�سم وعنوان ٍّ
كل من طرفي العقد
ومو�ضوع العقد وقيمته و�شروطه المالية وتاريخ بدء تنفيذه وانتهائه .كما �أن
على تلك الجهات �إخطار الم�صلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد �سواء
كان ب�سبب ظروف القوة القاهرة �أو لأي �أ�سباب �أخرى ،وما يترتب لكل من
طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خالل ()٣٠
يوما من تاريخ التوقف ،ويحق للم�صلحة طلب ن�سخة العقد.
�إذا �أخل بهذا االلتزام �أحد الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو االعتباريين المنوط
بهم م�س�ؤولية تزويد الم�صلحة بالمطلوب �أو الإخطار بتاريخ التوقف ،يكون
م�س�ؤوال بالت�ضامن مع المكلف عن �أي مطالبة �ضريبية ت�ستحق على العقد،
و�أي غرامات �ضريبية تجب عليه.
 -4حق الفحص والربط اإلضافي خالل المدة النظامية:

وفق ًا للفقرة (�أ) من المادة ( )٦٢يجوز للم�صلحة ت�صحيح وتعديل ال�ضريبة
المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع �أحكام هذا النظام ،ولها الحق
في �إجراء الربط ال�ضريبي �إذا لم يقدم المكلف �إقراره .ووفق ًا للفقرة (�أ)
من المادة ( )٦٥من النظام يحق للم�صلحة ب�إ�شعار م�سبق �إجراء �أو تعديل
الربط ال�ضريبي خالل (� )٥سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار

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.

نشرة ربع سنوية تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

ال�ضريبي عن ال�سنة ال�ضريبية ،كما يحق لها ذلك في �أي وقت �إذا وافق
المكلف خطيا على ذلك ،وهو ما يعنى �أن الإقرار ال�ضريبي يعتبر مقبوال من
الم�صلحة �إذا م�ضى على تقديمه (� )٥سنوات دون تلقي المكلف �إ�شعار ًا من
الم�صلحة ب�ش�أنه.
ووفق ًا للفقرة (ج) من المادة ( )٦٢من النظام يجوز للم�صلحة �إجراء
ربط �إ�ضافي على المكلف �إذا ات�ضح للم�صلحة �أن ال�ضريبة التي قبلتها في
ال�سابق غير �صحيحة ،وت�شعر الم�صلحة المكلف بالربط الإ�ضافي ومبرراته،
ويحق للمكلف االعترا�ض عليه وفق ًا لما تق�ضي به قواعد االعترا�ض .وت�ضيف
الفقرة ( )١٠من المادة ( )٥٩من الالئحة التنفيذية للنظام �أنه يجوز
للم�صلحة ت�صحيح الخط�أ في تطبيق النظام والتعليمات خالل (� )٥سنوات
من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار ال�ضريبي عن ال�سنة ال�ضريبية بناء
على طلب من المكلف� ،أو �إذا تم اكت�شافها من الم�صلحة �أو من الجهات
الرقابية.
ووفق ًا للفقرة (ب) من المادة ( )٦٥يحق للم�صلحة �إجراء �أو تعديل الربط
خالل (� )١٠سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار ال�ضريبي عن
ال�سنة ال�ضريبية �إذا لم يقدم المكلف �إقراره ال�ضريبي �أو �إذا تبين �أن الإقرار
غير كامل �أو غير �صحيح بق�صد التهرب من ال�ضريبة .وت�ضيف الفقرة ()٩
من المادة ( )٥٩من الالئحة التنفيذية للنظام �أنه يجوز ت�صحيح الأخطاء
المحا�سبية والمادية خالل (� )١٠سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم
الإق��رار ال�ضريبي عن ال�سنة ال�ضريبية بناء على طلب المكلف� ،أو �إذا تم
اكت�شافها من المعلمة �أو الجهات الرقابية ،ويق�صد بالأخطاء الح�سابية
والمادية ،الأخطاء الناتجة عن �إحدى العمليات الح�سابية مثل (الجمع،
الطرح ،ال�ضرب ،الق�سمة) �أو الناتجة عن و�ضع رقم خط�أ مكان الرقم
ال�صحيح� ،أو ما �شابه ذلك.
 - ٥حق مكافحة التجنب الضريبي:

في الأغلب يتم تفادي �أو تجنب ال�ضريبة بطرق م�شروعة وذلك عندما ي�سعى
المكلف �إل��ى التخل�ص من دفع ال�ضريبة ب�أ�سلوب ال ينطوي على مخالفة
لأحكام النظام ال�ضريبي ،ومع ذلك ف�إن الفقرات (�أ ،هـ ،و ،ز) من المادة
( )٦٣من النظام و�ضعت �إج��راءات لمكافحة التجنب ال�ضريبي واعتبرته
غير م�شروع.
 - ٦حق استقطاع الضريبة من المنبع (ضريبة االستقطاع):

وفق ًا لمقت�ضى الفقرتين (�أ ،ج) من المادة ( )٦٠من النظام فكل �شخ�ص
طبيعي غير �سعودي مقيم يمار�س الن�شاط �أو اعتباري مقيم �أو غير مقيم
له من�ش�أة دائمة في المملكة ملزم بتقديم �إق��رار �ضريبي وفق ًا للنموذج
المعتمد ،وتدوين رقمه المميز عليه ،وت�سديد ال�ضريبة الم�ستحقة بموجبه
يكتف بالتوريد
�إلى الم�صلحة خالل المدة المحددة .ومع ذلك فالنظام لم ِ
المبا�شر لمبلغ ال�ضريبة من قبل المكلف و�إنما �ألزم جهة معينة �أو �شخ�ص ًا
معينا غير المكلف بتوريد مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة على دخل المكلف نيابة
عنه ،بعد �أن يقوم بتح�صيلها منه ومن ثم توريدها بمعرفته للم�صلحة،
فالنظام في مادته (� )٦٨أل��زم كل مقيم �سواء كان مكلفا �أو غير مكلف
بمقت�ضى هذا النظام ،وعلى المن�ش�أة الدائمة في المملكة لغير المقيم ،ممن
يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من م�صدر في المملكة ا�ستقطاع �ضريبة من
المبلغ المدفوع وفق ًا للأ�سعار المحددة في حالة المبالغ المدفوعة من قبل
�شخ�ص طبيعي تنطبق �شروط اال�ستقطاع التي تق�ضي بها هذه المادة على
الدفعات الخا�صة بالن�شاط لهذا ال�شخ�ص .و�شروط ا�ستقطاع ال�ضريبة من
المنبع حدد بمقت�ضى المادة ( )٦٨من النظام والمادة ( )٦٣من الالئحة
التنفيذية للنظام.
 -7حق المصلحة في حجز أموال وممتلكات المكلف وبيعها:

كو�سيلة لمكافحة التهرب ال�ضريبي ،ف�إن المادة ( )٧٣من النظام �أعطت

الحق للم�صلحة في الحجز على �أم��وال المكلف المنقولة وغير المنقولة
الجائز ح�سمها �شرع ًا وكذلك الم�ضي في �إج ��راءات الحجز .بعد مرور
( )٢٠يوما على ت�سلم المكلف �إ�شعارا منها بنية الحجز .كما �أن المادة
( )٧٤من النظام خولت للم�صلحة بيع الممتلكات المحجوزة بوا�سطة الجهة
المخت�صة ،وفق ًا لأحكام الحجز وعلى �أن ي�سدد من قيمة البيع �أوال م�صاريف
الحجز والبيع ومن ثم دين ال�ضريبة والغرامات ويعاد �أي مبلغ ب��اقٍ �إلى
المكلف ،ووفق ًا لل�ضوابط الالزمة للحجز والبيع التى حددتها المواد ()٧٣
و( )٧٤و( )٧٥من النظام والمادة ( )٧١من الالئحة التنفيذية.
 -8فرض الغرامات:

لعدم التكرار� ،سبق �شرح و�سرد مواد النظام ال�ضريبي ولوائحه التنفيذية
بال�شكل المطلوب في المبحث الثامن �ضمن ثالثا في عقوبات التهرب
ال�ضريبي.

 - ٩غرامة الغش:

لعدم التكرار� ،سبق �شرح و�سرد مواد النظام ال�ضريبي ولوائحه التنفيذية
بال�شكل المطلوب في المبحث الثامن �ضمن ثالثا في عقوبات التهرب
ال�ضريبي.
 -١٠حق مالحقة المحاسبين القانونيين:

لعدم التكرار �سبق �شرح و�سرد مواد النظام ال�ضريبي ولوائحه التنفيذية
بال�شكل المطلوب في المبحث الثامن �ضمن ثالثا في عقوبات التهرب
ال�ضريبي.
وي�ؤيد الباحث ر�أي (ال�سلطان1425 ،هـ) :ب�أنه كان ال بد �أن يت�ضمن النظام
ال�ضريبي ن�ص ًا بالعقوبات المنا�سبة �ضمان االلتزام ال�ضريبي ،ويتم تطبيقها
من قبل م�صلحة الزكاة والدخل مثل:
� -3أن يت�ضمن عقوبات محددة.
 - ٤عدم الترخي�ص بمزاولة الن�شاط م�ؤقتا.
 - ٥الإعالن عن �أ�سماء المكلفين غير الملتزمين.
�-6أن يكون لم�صلحة الزكاة والدخل الحق في االطالع على الح�سابات في
البنوك واال�ستيالء عليها ،وحق الحجز الإداري ببيع الأ�صول وم�صادرتها ...
�إلى غير ذلك من ال�ضمانات.
وي��رى الباحث �أن النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية لم يو�ضحا �أن��واع
المخالفات والم�س�ؤوليات و�أن��واع العقوبات لمراجع الح�سابات الخارجي،
ب�شيء من التحديد والتف�صيل في حال م�ساعدته للمكلف ال�ضريبي على
التهرب من دفع ال�ضريبة في الأمور الآتية:
في حال مخالفة مراجع الح�سابات الخارجي معايير المراجعة والمحا�سبة
المالية ال�صادرتين من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،وذلك
بتحديد نوع المخالفة ونوع العقوبة والإجراءات المتبعة لذلك.
في حال مخالفة مراجع الح�سابات الخارجي في تقديم الخدمات ال�ضريبية
�إلى م�صلحة الزكاة والدخل ب�صفته وكيال للمكلف ال�ضريبي وذلك بتحديد
نوع المخالفة ونوع العقوبة والإجراءات المتبعة لذلك.
في ح��ال مخالفة مراجع الح�سابات الخارجي نظام الدفاتر التجارية
الخا�ضع لنظام ال�شركات ال�سعودي وذلك بتحديد نوع المخالفة ونوع العقوبة
والإجراءات المتبعة لذلك.
لم يتطرق النظام ال�ضريبي والئحته التنفيذية �إلى نوع العقوبة الالزمة في
مالحقة مراجع الح�سابات الخارجي ق�ضائيا في حال تورطه في عمليات
تزوير للبيانات المالية �أو للم�ستندات الخا�صة بالمكلف ال�ضريبي.
في حال مخالفة مراجع الح�سابات الخارجي قواعد �سلوك و�آداب مهنة
المراجعة من نواحي اال�ستقالل ،النزاهة ،الأمانة وا�ستقامته من الناحية
الأخالقية وال�سلوكية من خالل �إع��داده واعتماده ل�ل�إق��رارات ال�ضريبية
و�أثناء مثوله �أمام لجان االعترا�ض االبتدائية واال�ستئنافية وديوان المظالم.
العدد ( - )٤١شوال 1435هـ
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كل جديد

سمكه  5ملم ووزنه ال يزيد على  94.6جرام

الهاتف األقل سمك ًا بالعالم

وافقت وكالة  TENAAال�صينية الخا�صة بمنح االمتيازات على �إنتاج
هاتف ذكي  Gioneeال يزيد �سمكه عن  5ملم .والهاتف من نموذج
 GN9005وقطر �شا�شته ي�صل �إلى  4.8بو�صة وهو الأخف والأقل
�سمك ًا بين الهواتف الذكية وال يزيد وزنه عن  94.6جرام.
يتميز الهاتف الجديد بمعالج بحث رباعي النواة وبذبذبة  1.2جيجا
هرتز وبطارية �سعتها  2050ميلي �أمبير�/ساعة ،وجيجا بايت واحدة
من ذاكرة الو�صول الع�شوائي و 16جيجا بايت من الذاكرة الداخلية.

وكذلك بنظام ت�شغيل �أندرويد خيار  Jelly Bean 4.3كما �سيزود ب�آلة
ت�صوير  8ميجا بيك�سل و 5ميجا بيك�سل.
هناك بع�ض الهواتف الذكية التي لها هذا الوزن نف�سه لكنها ال تتجاوز
�أربع بو�صات في �أف�ضل الأحوال و�سمك النموذج  Elife S5.5الذي
طرح قبل عدة �أ�شهر في الأ�سواق  5.55ملم وهاتف Apple iPhone
� 5Sسمكه ي�صل �إلى  7.6ملم و�سمك الهاتف Samsung Galaxy 8.1
 5Sملم.

لخدمة المكفوفين ابتكرت �شركة  Ducereالهندية المتخ�ص�صة في التكنولوجيا �أول حذاء ذكي في
العالم ،حيث يمكنه توجيه من ينتعله عبر ذبذبات ت�صله عبر الـ «بلوتوث» وتعتمد
ابتكار أول «حذاء ذكي» فكرة الحذاء على ا�ستخدام ذبذبات تالم�س قدم من ي�ستخدمه لتوجيهه �إلى الطريق
الذي يجب عليه ال�سير فيه ،اعتمادا على تطبيق خا�ص من تطبيقات خرائط «جوجل»
في العالم لتحديد االتجاهات ،ومن ثم ينقلها �إلى الحذاء عبر ات�صال «بلوتوث».
ُ�صمم الحذاء في البداية لخدمة المكفوفين وكذلك للذين يعانون متاعب ب�صرية
�أو �ضعف الإب�صار لديهم لكن الم�صممين بد�أوا في ا�ستخدامه لأغرا�ض تجارية
وت�سويقه على نطاق وا�سع ،ويمكن �أن ي�ستفيد من ذلك الحذاء الفريد من نوعه
ال�سائحون وراكبو الدراجات؛ فعن طريق تطبيقات خرائط «جوجل» يمكن �أن يهتدوا
للأماكن التي ربما يق�صدوه للمرة الأولى خا�صة لمن يقومون برحالت �سياحية كثيرة
وفي دول لم ي�سبق لهم �أن �سافروا �إليها.
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استغرق تصميمه  3سنوات

«جوجل» تبتكر روبوت ًا
للمهام العسكرية

ابتكرت �شركة جوجل روبوت ًا جديد ًا لحمل معدات حربية خالل المعارك،
والروبوت ال يزال الوحيد من نوعه وطورته �شركة بو�سطون ديناميك�س
التي تملكها �شركة جوجل وا�ستغرق ت�صميمه ثالث �سنوات وبلغت تكلفته
الإجمالية نحو مليوني دوالر.
يعمل الروبوت بطريقة �شبه م�ستقلة ،حيث يمكنه اتخاذ قرارات بمفرده
و�صمم ليتفاعل مع متطلبات الجنود بطريقة
ودون تدخل خارجيُ .
ت�شبه �سلوك الحيوان المد ّرب .ويتلم�س الروبوت طريقه بوا�سطة �أجهزة
ا�ست�شعار دقيقة تثبت في �أحذية الجنود ،وهو يتبع الإ�شارات ال�صادرة
عنها ،ويمكن للجنود �أي�ضا التحكم في الم�سافة التي تف�صل بينهم وبينه.
�شارك الروبوت في التدريبات الع�سكرية للجي�ش الأمريكي في مدينة
هاواي ،وي�ستطيع حمل  180كيلو جراما من المعدات والعتاد الع�سكري،
وال�سير بها م�سافة ت�صل �إلى  32كيلو مترا في الت�ضاري�س الوعرة� .أطلقت
«جوجل» على الروبوت ا�سم  ،Cujoوتم اختباره خالل تدريبات المحيط
الهادئ الع�سكرية ال�سنوية ،التي تجريها القوات الأمريكية في مدينة
هاواي ،ونجح الروبوت في تنفيذ مهام مختلفة مثل �إح�ضار الماء للقوات،
عندما يطلب منه ذلك .وفوجئ الجنود الأمريكان بمهارة الروبوت.
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طرحت في أمريكا وكندا

بدء خدمة «بالي ستيشن ناو» على اإلنترنت
طرحت �شركة «�سوني كورب» اليابانية العمالقة الن�سخة التجريبية
من لعبتها الجديدة «بالي �ستي�شن ناو» لم�ستخدمي بالي �ستي�شن 4في
الواليات المتحدة وكندا الختبارها .وتتيح خدمة «بالي �ستي�شن ناو»
لأ�صحاب جهاز الألعاب بالي �ستي�شن الح�صول على الألعاب الجديدة
دون الحاجة �إلى �أقرا�ص �صلبة �أو تنزيلها عبر الإنترنت.
ُوفرت خدمة بالي �ستي�شن ناو لعدد محدود من الم�ستخدمين في
مختلف �أنحاء الواليات المتحدة .وو�سعت قاعدة م�ستخدمي الن�سخة
التجريبية من الخدمة الجديدة ،قبل �أن يتم توفيرها �أمام كل
الم�ستخدمين في الواليات المتحدة وكندا .و�إلى جانب هذه الن�سخة
التجريبية المفتوحة ،يمكن لم�ستخدمي بالي �ستي�شن 4م�شاهدة
مكتبة ت�ضم �أكثر من  1000عنوان من عناوين بالي �ستي�شن ناو بحيث
يمكن لهم ا�ستئجارها من متجر «بالي �ستي�شن �ستور» .ويمكن ت�أجير
اللعبة لفترات متفاوتة �سواء لمدة �سبعة �أيام �أو  30يوما �أو  90يوما �أو
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مجرد �أربع �ساعات.
و�أكدت �شركة �سوني �أنه مع توافر خدمة االت�صال فائق ال�سرعة القوية
والم�ستقرة ،ف�إن جودة وو�ضوح الألعاب الم�ستخدمة عبر الإنترنت
�ستكون �أكثر تنا�سب ًا مع �ألعاب بالي �ستي�شن.3
وتوفر خدمة «بالي �ستي�شن ناو» خا�صية الحو�سبة ال�سحابية في الألعاب
مع دعم خا�صية الجوائز وقوائم الأ�صدقاء .كما يمكن للم�ستخدم
ممار�سة الألعاب مع م�ستخدمين �آخرين للخدمة عبر الإنترنت� ،إلى
جانب الم�ستخدمين الذين ي�ستخدمون �ألعابا يتم تنزيلها من الإنترنت
�أو موجودة على �أقرا�ص �صلبة .وطلبت «�سوني» من الم�ستخدمين الذين
ي�ستخدمون الن�سخة التجريبية من الخدمة �إر�سال تعليقاتهم و�آرائهم
فيها ،حيث قالت «�سوني»  :نظرا لأننا ما زلنا �أمام ن�سخة تجريبية وفي
البدايات الأولى للخدمة ،فنحن نخطط لموا�صلة جمع الآراء خالل
هذه المرحلة من �أجل �إدخال المزيد من التح�سينات عليها.
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تترجم األمر خالل واحد
على ألف من الثانية

تطوير أسرع فأرة
ألعاب في العالم

من خالل برنامج  Subtitlesالمجاني

ترجمة األفالم آلي ًا على
ويندوز وماك

ك�شفت �شركة لوجيتك عن الف�أرة الأ�سرع في العالم �سواء من حيث الحركة
�أو النقر لممار�سة �ألعاب الفيديو .وحملت الف�أرة الجديدة ا�سم «جي 204
هايبريون فيري» وتحتوي على مجموعة من المكونات التي ال مثيل لها مثل
«محرك فيوجن» وثمانية �أزرار قابلة للبرمجة.
يجمع «محرك فيوجن» بين �أحدث تقنيات وحدات اال�ست�شعار ال�ضوئي ووحدة
ت�سارع وجهاز تحديد اتجاه الحركة «جيرو�سكوب» لكي تتمكن الف�أرة من تتبع
�أكثر من  500بو�صة في الثانية الواحدة .والأزرار الثمانية القابلة للبرمجة
لديها القدرة على ترجمة الأمر خالل ملي ثانية واحدة �أي (واحد على �ألف
من الثانية) وهو ما يعني �أن �أوامر الالعب �ستنفذ ب�سرعة فائقة با�ستخدام
هذه الف�أرة .وبف�ضل تطبيق الألعاب الذي تقدمه �شركة لوجيتك مع الف�أرة يمكن
�إعداد هذه الأزرار لكي تنفذ �أي �شيء بدءا من تلقي الأوامر ب�ضربة واحدة على
المفتاح وانتهاء بتكوين برمجيات (ماكرو) معقدة لتنفيذ مهام محددة ب�أمر
واحد .كما يمكن حفظ �إعدادات الم�ستخدم للف�أرة على �شريحة ذاكرة موجودة
فيها بحيث ي�سهل الو�صول �إلى هذه الإعدادات وتفعيلها كلما �أراد الم�ستخدم.
الف�أرة نتاج ثالث �سنوات من الأبحاث الجادة وهي �أ�سرع ف�أرة �ألعاب والأف�ضل
لممار�سة لعب فيفا بالي �ستي�شن عالية ال�سرعة ،كما �أنها خفيفة الوزن وتجمع
بين دقة و�إمكانات محرك فيوجن وهو ما يتيح لها ال�سيطرة على �ساحة اللعب
وتوجيه ال�ضربات ال�سريعة والقوية.
كما �أن الف�أرة الجديدة مزودة بالمعالج �أيه� .آر� .إم  23بايت وتكنولوجيا
اال�ست�شعار «دلتا زيرو» وهو ما ي�ضمن دقة متناهية في الأداء .و�ستباع هايبريون
فيري ب�سعر  60دوالرا ويمكن حجزها الآن قبل طرحها في الأ�سواق .ومن
المتوقع طرحها قريب ًا في الواليات المتحدة الأمريكية و�أوروبا.

يواجه الم�ستخدم تحدي ًا في �إيجاد ن�سخة الترجمة التي تعمل ب�شكل متوائم
مع الفيلم الذي يرغب في م�شاهدته دون ت�أخير في وقت عر�ض الترجمة وهي
الم�شكلة التي كانت تقلل من اال�ستمتاع بالترجمة  .ومن الحلول التي ت�ساعد
على التغلب على هذا التحدي برنامج  Subtitlesالمجاني لنظامي ويندوز
وماك ،الذي يقوم بالبحث عن ترجمة الأفالم ب�شكل �آلي ومن ثم تنزيلها على
الكمبيوتر ليوفر بالتالي على الم�ستخدم عناء البحث ب�شكل يدوي .وعندما
يتمكن الم�ستخدم من تثبيت البرنامج يمكنه �سحب و�إفالت ملف الفيلم داخل
نافذته لتبد�أ عملية البحث مبا�شر ًة وعر�ض خيار تنزيل الترجمة على الكمبيوتر.
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يمكن تحميله عبر متجر جوجل بالي

تطبيق Google Now Launcher
لدعم هواتف أندرويد
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حدثت «جوجل» تطبيق  Google Now Launcherعلى من�صة �أندرويد
وزودته بعدة مزايا جديدة وتمت تو�سعة نطاق الهواتف التي يدعمها.
فمن الهواتف الذكية التي يدعمها التحديث الأخير من (�إت�ش تي �سي ون
�إم  ،8وون �إي  ،8وون ميني  ،2وديزاير  ،816وهواوي �أ�سيند بي  ،7و�إل
جي جي  .)3ومتوافر التطبيق للعديد من الم�ستخدمين ويتم ن�شره في
متاجر جوجل بالي بطريقة مرحلية ،وبع�ض م�ستخدمي الهواتف الم�شار
�إليها في الأعلى قد ال ي�صل �إليهم التحديث الجديد بعد .وقدمGoogle
 Now Launcherلأول مرة لم�ستخدمي �أجهزة نيك�سو�س و�إ�صدارات جوجل
بالي التي ت�ستخدم من�صة �أندرويد  4.4كيت كات فقط .ويمكن تحميل
تحديث  Google Now Launcherالآن عبر متجر جوجل بالي �شريطة �أن
يكون هاتف الم�ستخدم الذكي �أحد تلك الهواتف التي يعتمدها التطبيق.
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بدأ إطالقه من زامبيا وسينتشر عالمي ًا

تطبيق جديد لفيسبوك دون إنترنت

ك�شف عمالق التوا�صل االجتماعي في�سبوك النقاب عن تطبيق جديد،
�سي�سمح للم�ستخدمين حول العالم با�ستخدام الموقع على هواتفهم
المحمولة دون الحاجة �إلى �شبكة الإنترنت .و�سيقت�صر ا�ستخدام الموقع
دون الإنترنت على الو�صول �إلى الخدمات ال�صحية والتعليمية و�إجراء
ات�صاالت ب�سيطة� .أطلق في�سبوك على التطبيق الجديد  ،Internet.orgوبد�أ
�إطالقه من زامبيا ،و�سي�ستمر في االنت�شار حتى ي�صل �إلى بلدان كثيرة
حول العالم ،خا�صة تلك التي تنعدم فيها خدمات �شبكة الإنترنت� ،أو التي
ال يمكن فيها تحمل تكاليف الخدمة .وي�سمح الموقع للأ�شخا�ص الذين
تعمل هواتفهم بنظام الأندرويد بتحميل التطبيق مجانا على هواتفهم،
كما ي�سمح لهم التطبيق بالو�صول �إلى خدمات مواقع الويكيبيديا والبحث
على «جوجل» والكثير من الخدمات ال�صحية والتعليمية الأخرى.
�أكد الرئي�س التنفيذي لموقع في�سبوك مارك زوكربيرج �أن التطبيق جزء
من الجهود لي�صبح الو�صول �إلى الإنترنت في متناول الجميع حول العالم.

للكشف عن غموضها

خدمة جديدة للهاشتاقات المختصرة
تختبر �شبكة التوا�صل االجتماعي «تويتر» طريق ًة جديد ًة تهدف �إلى
�إ�ضافة �شرح �أو تو�ضيح للو�سوم �أو الها�شتاقات ال�شهيرة التي تت�ألف من
حروف مخت�صرة قد ال يعرف الكثير من الم�ستخدمين معناها و�إ�ضافة
عبارة بجانب و�سوم بهدف الك�شف عن غمو�ضها بالن�سبة لمن ال يعرف
معناها.
ومن الو�سوم الرائجة  #TBTو ُي�ستخدم من ِقبل الكثير من المغردين
لن�شر �صور من الما�ضي والتعليق عليها ويظهر بجانبه عبارة ّ
تو�ضح معناه

الكامل  ،Throwback Thursdayوبالطريقة نف�سها �ستظهر عبارة Orange
 Is the New Blackلتو�ضيح ا�سم الم�سل�سل ال�شهير الذي يتم التغريد عنه
با�ستخدام الو�سم المخت�صر .#OITNB
وتختبر «تويتر» حال ًيا هذه الميزة في تطبيقها على من�صة  iOSويجري

اختبار هذه الميزة على مجموعة محددة من الم�ستخدمين وبالتالي فهي
غير ظاهرة بعد لمعظم م�شتركي �شبكة التوا�صل االجتماعي .ومن المتوقع
�أن تقوم «تويتر» بطرحها تدريج ًيا في تطبيقاتها على المن�صات الأخرى.
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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 servicebased 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.
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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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