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استقرار المملكة
استقرار للعالم

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

ال يخفى على الكثيرين �أن ا�ستقرار المملكة العربية ال�سعودية هو ا�ستقرار
للعالم �أجمع فهي مهوى �أفئدة الماليين وقبلة عامة الم�سلمين ،وبها
�أطهر الأم��اك��ن المقد�سة في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة،
وه��ي مهد الح�ضارات ومنطلق الديانات والر�ساالت ال�سماوية ،وهي
حا�ضر عامر بالأمن والرخاء ،وتاريخ غابر بالقدم واال�صالة ،تعبق منها
روح الح�ضارة وتتنف�س �إليها مجاالت ال��ري��ادة ،وه��ي تتمتع با�ستقرار
�سيا�سي واقت�صادي واجتماعي قل نظيره في هذا العالم الم�ضطرب،
وتتميز بموقعها اال�ستراتيجي بين ثالث قارات ،وتطل على �أهم المنافذ
البحرية في العالم وتقع في و�سطه تقريب ًا ،وهي الأولى في �إنتاج البترول
واحتياطه ،الخام�سة في احتياطيات الغاز الطبيعي ،والعا�شرة في �إنتاج
الغاز الطبيعي ،وال�سعودية ع�ضو في مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
وجامعة ال��دول العربية والأم��م المتحدة وحركة عدم االنحياز ورابطة
العالم الإ�سالمي ومنظمة التعاون الإ�سالمي ومجموعة الع�شرين و�صندوق
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول الم�صدرة للنفط
(�أوبك)  .وفي جو من الهدوء والود تم االنتقال ال�سل�س لل�سلطة من خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود رحمه اهلل،
�إلى خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،وتم �إ�صدار جملة من االوامر الملكية منها �إن�شاء مجل�سين
مرتبطين تنظيمي ًا بمجل�س ال��وزراء وهما  :مجل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واالمنية ومجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ومنهما تتبين لنا مالمح
دولة الم�ستقبل ودول��ة الم�ؤ�س�سات ،ونحن في م�صلحة الزكاة والدخل
�إذ نبارك لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،ول�سمو ولي العهد �صاحب ال�سمو الملكي االمير مقرن بن عبد
العزيز �آل �سعود ،ول�سمو ولي ولي العهد �صاحب ال�سمو الملكي االمير
محمد بن نايف بن عبد العزيز �آل �سعود ولكافة االمراء والوزراء هذه
التعينات المباركة �سائلين اهلل لهم التوفيق وال�سداد و�أن يديم على هذه
البالد �أمنها وا�ستقرارها ورخائها �آمين .

المحتويات

٦
الملك سلمان بن عبدالعزيز :سنواصل مسيرتنا في وحدة الصف وجمع الكلمة

٣٢
اختتام فعاليات منتدى التنافسية
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٣٨
اتفاقيات الضرائب  ..تمنح إعفاءات
للهيئات واألفراد

٤٤
اللجنة االستئنافية الضريبية تحدد
معايير الربط الزكوي
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نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل
العدد ( - )43ربيع الثاني  1436هـ
المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

٢٠
األخبار
٢٠

وزير المالية يوقع اتفاقية مع جمهورية مقدونيا

٢١

مجلس الوزراء يجيز استمرار العمل بقرار وزير المالية رقم 293

٢٢

المفلح :زيادة إيرادات العام الماضي بنسبة % 11.5

٢٣

«مصلحة الزكاة» تحصل على شهادة ( آيزو ) 27001-2013

٢٣

االجتماع الحادي عشر لرؤساء أجهزة الزكاة بالخليج

٢٤

عقد الجولة الثانية مع مملكة بلجيكا

٢٦

افتتاح دورة إعداد المدربين لنظام «ساب»

الهيئة االستشارية

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

د .محمد بن عبداهلل النفيسة
هيئة التحرير

بندر بن أحمد الموسى
حسين بن عبدالرحيم الشيخ
المراسالت

با�سم مدير التحرير
�ص.ب 6898 :
الريا�ض11187 :
هــــــاتف+966 1 4349999 :
فاكــــــ�س+966 1 4349800 :
رقم الإيداع1428/4663 :
ردمك 1658/3728 :

www.dzit.gov.sa

تحرير وتصميم وإخراج

٥٧

ابتكار نظير للحمض النووي

٥٩

شريحة الستخدام الواتساب
مجانا في  150دولة

�ص.ب 250772 :
الريا�ض11391 :
هـــــــاتف+966 1 4161412 :
فاكــــــ�س+966 1 4161310 :

www.gulfeone.com

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

أخبار
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وداع ًا ملك اإلنسانية

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز تلقى
البيعة ملك ًا على البالد وسمو
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل
وليا للعهد
سعود ًّ
أعلن الديوان الملكي تلقي صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير سلمان
ابن عبدالعزيز آل سعود البيعة ملك ًا على البالد وفق النظام األساسي للحكم.
وبعد إتمام البيعة،
وبناء على البند (ثاني ًا) من األمر الملكي رقم أ  86 /وتاريخ
ً
1435/5/26هـ ،الذي نص على أن يبايع صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن
وليا للعهد في حال خلو والية العهد ،دعا خادم الحرمين
عبدالعزيز آل سعود ًّ
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية -
وليا
يحفظه اهلل  -لمبايعة صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز ًّ
للعهد ،وقد تلقى سموه البيعة على ذلك .وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده األمير مقرن
ابن عبدالعزيز  -يحفظهما اهلل  -بقصر الحكم في الرياض بعد صالة عشاء
الجمعة 1436/4/3هـ بمشيئة اهلل تعالى.

�صدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه «ببالغ الأ�سى والحزن ينعي �صاحب ال�سمو الملكي ولي العهد الأمير �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود وكافة �أفراد الأ�سرة والأم��ة ،خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
حيث وافته المنية في تمام ال�ساعة الواحدة من �صباح يوم الجمعة الموافق 1436 / 4 / 3هـ� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
تغمد اهلل خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بوا�سع رحمته وغفرانه و�أ�سكنه ف�سيح جناته،
وعزا�ؤنا تم�سك هذه الأمة بدينها القويم ،فجزاه اهلل عن الإ�سالم وعن هذه الأمة وعن الم�سلمين كافة خير الجزاء.
وقد تقرر ال�صالة على خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -بعد �صالة ع�صر اليوم
الجمعة الموافق 1436 / 4 / 3هـ في جامع الإمام تركي بن عبداهلل في مدينة الريا�ض .وهلل الأمر من قبل ومن بعد.
و�أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �ستة �أوامر ملكية تق�ضي بتعيين �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير مقرن بن عبدالعزيز ول ًّيا للعهد نائب ًا لرئي�س مجل�س الوزراء .وتعيين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن نايف
بن عبدالعزيز ول ًّيا لولي العهد ونائب ًا ثاني ًا لرئي�س مجل�س الوزراء وزير ًا للداخلية .وتعيين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير ًا للدفاع.

أخبار

الملك سلمان بن عبدالعزيز :سنواصل مسيرتنا في وحدة الصف وجمع
الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا مهتدين بتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف
وجه خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز كلمة عزّى
فيها ال�شعب ال�سعودي الوفي والأمة العربية والإ�سالمية في وفاة فقيد الأمة
الغالي خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل
ـ �سائال اهلل له المغفرة والر�ضوان .وفيما يلي ن�ص الكلمة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل القائل (كل من عليها فان ،ويبقى وجه ربك ذو الجالل والإكرام).
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله محمد و�آله و�صحبه:
بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ،ومليئة بالحزن والأ�سى� ،أتوجه �إلى ال�شعب
ال�سعودي الوفي والأمة العربية والإ�سالمية بالعزاء في فقيد الأمة الغالي
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل ،الذي
�شاء اهلل عز وجل �أن يختاره �إلى جواره ،بعد �أن �أم�ضى حياته مبتغي ًا طاعة
رب��ه ،و�إع�لاء دينه ،ثم خدمة وطنه و�شعبه ،والدفاع عن ق�ضايا الأمتين
العربية والإ�سالمية.
و�إننا لن�س�أل اهلل تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته،
و�أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من �أعمال جليلة في خدمة دينه ثم وطنه
و�أمته .كما ن�س�أله �سبحانه �أن يرزقنا ال�صبر والأج��ر وال نقول �إزاء هذا
الم�صاب الجلل �إال ما �أمرنا اهلل به (�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).
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�أيها الأخوة والأبناء المواطنون والمواطنات:
�إنني ،وقد �شاء اهلل �أن �أحمل الأمانة العظمى� ،أتوجه �إليه �سبحانه مبته ًال �أن
يمدني بعونه وتوفيقه ،و�أ�س�أله �أن يرينا الحق حق ًا و�أن يرزقنا اتباعه ،و�أن
يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه .و�سنظل بحول اهلل وقوته متم�سكين
بالنهج القويم ،الذي �سارت عليه هذه الدولة منذ ت�أ�سي�سها على يد الملك
الم�ؤ�س�س عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ وعلى �أيدي �أبنائه من بعده ـ رحمهم اهلل
ـ ولن نحيد عنه �أبدا ،فد�ستورنا هو كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه �صلى اهلل
عليه و�سلم.
�أيها الأخوة:
�إن �أمتنا العربية والإ�سالمية هي �أحوج ما تكون اليوم �إلى وحدتها وت�ضامنها.
و�سنوا�صل في هذه البالد ـ التي �شرفها اهلل ب�أن اختارها منطلقا لر�سالته
وقبلة للم�سلمين ـ م�سيرتنا في الأخذ بكل ما من �ش�أنه وحدة ال�صف وجمع
الكلمة والدفاع عن ق�ضايا �أمتنا ،مهتدين بتعاليم ديننا الإ�سالمي الحنيف
الذي ارت�ضاه المولى لنا ،وهو دين ال�سالم والرحمة والو�سطية واالعتدال.
واهلل �أ�س�أل �أن يوفقني لخدمة �شعبنا العزيز وتحقيق �آماله ،و�أن يحفظ
لبالدنا و�أمتنا الأمن واال�ستقرار ،و�أن يحميها من كل �سوء ومكروه� ،إنه ولي
ذلك والقادر عليه ،وال حول وال قوة �إال باهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك �سلمان بن عبدالعزيز هو �سابع ملوك هذه البالد المباركة
التي �أ�س�سها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في ال �ـ 21من
جمادى الأول��ى من عام  1351هـ .وي�أتي ترتيب الملك �سلمان
الـ 25من الأبناء الذكور للملك الم�ؤ�س�س ،وهو �أمين �سر العائلة،
والم�ست�شار ال�شخ�صي لعدد من ملوك البالد على مر التاريخ
وكان له دور كبير في ا�ستقرار المنطقة وحل العديد من الق�ضايا
ال�شائكة وتوطيد عالقة المملكة بكثير من ال��دول .بويع خادم
الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز من �أف��راد
الأ�سرة الحاكمة ملك ًا للبالد خلف ًا لخادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.
ختم الملك �سلمان بن عبدالعزيز القر�آن كام ًال وهو في �سن
العا�شرة في مدر�سة ال�شيخ عبداهلل خياط� ،إمام وخطيب الم�سجد
الحرام في مكة المكرمة ،وتلقى تعليمه في مدر�سة الأم��راء في
الريا�ض.
تقلد الملك �سلمان بن عبدالعزيز �أول منا�صبه في الحادي ع�شر
من رجب من عام  1373هـ ،عندما تولى �إمارة منطقة الريا�ض
بالإنابة ،خلف ًا لأخيه الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز ،قبل
�أن يتم تعيينه ر�سم ًّيا �أمير ًا للريا�ض في ال�ـ 25من �شعبان لعام
1374هـ ،وا�ستمر �أمير ًا للريا�ض حتى عام  1380هجري ًا حينما
تقدم بطلب �إعفائه من من�صبه.
وفي الـعا�شر من رم�ضان في عام  1382هـ� ،أ�صدر الملك �سعود
ابن عبدالعزيز مر�سوم ًا ملك ًّيا بتعيينه �أمير ًا لمنطقة الريا�ض مرة
�أخرى .وفي التا�سع من ذي الحجة لعام 1432ه�ـ� ،أ�صدر الملك
الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز مر�سوم ًا بتعيينه وزي��ر ًا للدفاع،
خلف ًا للراحل الأمير �سلطان بن عبدالعزيز ،قبل �أن يختاره خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ول ًّيا للعهد
ونائب ًا ثاني ًا لرئي�س مجل�س ال��وزراء ووزير الدفاع ،في الـ 18من
يونيو لعام  2012بعد وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز .وبويع ملك ًا
على البالد بتاريخ 1435 / 5 / 26هـ وفق النظام الأ�سا�سي.
يو�صف الملك �سلمان بن عبدالعزيز ب�أنه جامعة ،فلديه اطالع
بعلم الأن���س��اب وت��اري��خ ال�ج��زي��رة العربية ،ويعد م��ن المراجع
التاريخية المهمة لعدد من الباحثين ،كما �أن��ه متابع لكل ما
ي��دور ف��ي ال�صحافة وو�سائل الإع�ل�ام ،ل��ذا �أط�ل��ق عليه �صديق
ال�صحافيين .وهذا ما ي�ؤكده عدد من ر�ؤ�ساء تحرير ال�صحف
المحلية وال�صحافيين الذي لدى كل منهم موقف مع الملك �سلمان
ابن عبدالعزيز.

أخبار

زعماء وقادة العالم ينعون الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
ُفجعت المملكة العربية ال�سعودية والأم��ة العربية والإ�سالمية والعالم بوفاة خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،الذي وافته المنية في ال�ساعة الواحدة من �صباح يوم الجمعة  23يناير  2015الموافق  3ربيع الآخر 1436هـ ،ونعى
القادة والزعماء من كل دول العالم ملك الإن�سانية ب�أحر التعازي و�أ�صدق الكلمات ،وكان من بين قادة دول العالم الغربي.
أوباما :قائد صادق
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما نعى خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز .و�أ�شاد به قائ ًال (كزعيم كان دائم ًا �أمين ًا ولديه ال�شجاعة في
قناعاته � ...إحدى تلك القناعات كانت �إيمانه الرا�سخ والحما�سي ب�أهمية العالقة
الأمريكية  -ال�سعودية كعامل لال�ستقرار والأمن في ال�شرق الأو�سط وما وراءه ..
وقوة ال�شراكة بين بلدينا هي جزء من �إرث الملك عبداهلل».
الهند :فقدنا الحكمة
نعى رئي�س ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز خادم
الحرمين ال�شريفين ً
قائل« :فقدنا قوة حكيمة».

كندا :حامي السالم
�أ�شاد رئي�س الحكومة الكندية �ستيفن هاربر بالملك عبداهلل بن عبدالعزيز معتبرا
�أنه كان مدافعا �شر�سا عن ال�سالم في ال�شرق الأو�سط ،و�شغوفا ببلده وبالتنمية
واالقت�صاد العالمي .وقدم مبادرات كثيرة مهمة متعلقة باالقت�صاد والمجتمع
والتربية وال�صحة والبنى التحتية في بالده.
فرنسا :قائد التاريخ
م��ن باري�س نعى الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا ه��والن��د ،في بيان ر�سمي العاهل
ال�سعودي الراحل م�شيدا بذكرى رجل دولة ميز العمل الذي قاد تاريخ بالده ب�شكل
كبير .ونتم�سك بال�صداقة بين فرن�سا والمملكة العربية ال�سعودية التي عمل من
�أجلها الملك عبداهلل بن عبدالعزيز طيلة فترة حكمه.
أستراليا:رائد التنمية والتطور
و�صف طوني ابوت رئي�س الحكومة الأ�سترالية في بيان �صدر عنه �أن الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز كان رائ��د ًا للتنمية والتطور االقت�صادي وال�سيا�سي في المملكة
العربية ال�سعودية .وتحقق عديد من الإنجازات في عهده .وكان لديه تركيز على
التعليم ورعايته برنامج خ��ادم الحرمين ال�شريفين لالبتعاث الخارجي الذي
ا�ستفاد منه عدد كبير من الطالب ال�سعوديين الذين يتلقون درا�ستهم في جامعات
ومعاهد �أ�ستراليا.
األمم المتحدة :راعي حوار األديان
�أ�شاد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالملك الراحل وبجهوده في
معالجة التحديات الإقليمية والعالمية ودعم الحوار بين الأديان.
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الحداد حزن ًا على رحيل ملك القلوب

�أعلنت ال��دول العربية الحداد حزن ًا على وف��اة خ��ادم الحرمين ال�شريفين ،الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز .ونعاه ملوك و�أمراء ور�ؤ�ساء العالم العربي.
ملك البحرين يعلن الحداد لمدة  40يوم ًا
نعى العاهل البحريني الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة اليوم الجمعة ،المغفور له ب�إذن اهلل تعالى
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،و�أعلن الحداد في مملكة البحرين لمدة
�أربعين يوم ًا .وتنكي�س الأعالم لمدة �أربعين يوما ،وعطلت جميع ال��وزارات و�إداراتها وم�ؤ�س�ساتها
الحكومية لمدة ثالثة �أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.
وقال الملك حمد :لقد خ�سرت مملكة البحرين والأمتان العربية والإ�سالمية بوفاته  -رحمه اهلل -
قائد ًا حكيم ًا كر�س حياته في خدمة �شعبه و�أمته ودينه وخدمة الإن�سانية و�ستظل �أعماله ومنجزاته
را�سخة في الوجدان و�ستبقيه نموذج ًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء .ومملكة البحرين ت�ؤكد
وقوفها �إلى جانب المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة وال�شعب ال�سعودي ال�شقيق في هذه الظروف
الأليمة لت�ستذكر بالعرفان والتقدير ب�صمات الفقيد الكبير البارزة في نه�ضة المملكة العربية
ال�سعودية وتطورها في الميادين كافة ،ودوره في دعم م�سيرة مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
وتوطيد �أركانها.
ً
ً
ومملكة البحرين ملكا وحكومة و�شعبا �آلمها هذا الم�صاب الج�سيم لتعرب عن خال�ص تعازيها
و�صادق موا�ساتها �إلى خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة و�إلى ولي العهد �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز و�إلى الأ�سرة
المالكة وحكومة و�شعب المملكة العربية ال�سعودية ،داعي ًا المولى عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم الأ�سرة المالكة في المملكة العربية ال�سعودية وال�شعب ال�سعودي
ال�شقيق ال�صبر وال�سلوان.
الشيخ خليفة :ننعى زعيم األمة اإلسالمية والعربية
ببالغ الحزن والأ�سى نعى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة �أخاه خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل� :إننا ننعى زعيما من �أبرز �أبناء
الأمتين العربية والإ�سالمية �أعطى الكثير ل�شعبه و�أمته ودافع عن ق�ضايا العروبة والإ�سالم ب�صدق
و�إخال�ص  ..و�إذ نعرب عن خال�ص تعازينا للأ�سرة المالكة ول�شعب المملكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة في الفقيد الكبير الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  ..ون�ؤكد ثقتنا الكاملة ب�أن الملك �سلمان بن
عبدالعزيز وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز �سوف يكمالن تلك الم�سيرة العطرة في خدمة
ق�ضايا الأمة والنهو�ض بم�سيرة العمل العربي الم�شترك.
و�أمرنا بالحداد لمدة ثالثة �أيام اعتبارا من اليوم وتنكي�س الأعالم خالل مدة الحداد على جميع
الدوائر الر�سمية داخل الدولة وال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية لدولة الإمارات في الخارج.
أمير الكويت :العالم فقد أحد رجاالته العظام
قال �أمير الكويت ،ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح�« ،إن العالم فقد برحيله �أحد رجاالته
العظام ،فقد حققت المملكة العربية ال�سعودية في عهده نه�ضة �شاملة جعلتها في م�صاف الدول
المتقدمة .والحداد الر�سمي ي�ستمر ثالثة �أيام لوفاة الملك عبداهلل ،وتنكي�س الأعالم و�إلغاء باقي
فعاليات مهرجان «هال فبراير».
جلل
ملك األردن :مصاب ُ
العاهل الأردني الملك عبداهلل الثاني �أعلن حالة الحداد لمدة �أربعين يوم ًا .وقطع زيارته �إلى دافو�س،
من �أجل الم�شاركة في ت�شييع جثمان الفقيد الكبير العاهل ال�سعودي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وقال بيان الديوان الملكي الأردني اليوم :بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدرة ينعى الديوان الملكي ببالغ
الحزن وعميق الأ�سى ،خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ويعلن الحداد في
البالط الملكي الها�شمي لمدة �أربعين يوم ًا اعتبار ًا من اليوم الجمعة .و�إذ ينعى الديوان الملكي
الفقيد الكبير ،ليعرب عن ت�أثر وحزن الملك عبداهلل الثاني والأ�سرة الأردنية بهذا الم�صاب الجلل،
وي�ضرع �إلى اهلل العلي القدير �أن يتغمد الراحل الكبير بوا�سع رحمته ور�ضوانه.

أخبار
الرئيس المصري :سيسجل التاريخ إنجازاته
الرئي�س الم�صري عبدالفتاح ال�سي�سي قطع زيارته �إلى �سوي�سرا ،وتوجه �إلى
المملكة من �أجل ال�صالة وح�ضور مرا�سم الدفن .وقال في بيان �أ�صدره :لقد
فقدت ال�سعودية والأمة العربية زعيم ًا من �أبرز �أبنائها ،طالما �أعطى الكثير
ل�شعبه و�أمته ،و�سوف ي�سجل التاريخ للفقيد الراحل ما حققه من �إنجازات
عديدة في الدفاع عن ق�ضايا العروبة والإ�سالم ب�شرف و�صدق و�إخال�ص،
متحلي ًا بالحق والعدل والنخوة و�شجاعة الكلمة.
ول��ن ين�سى ال�شعب الم�صري ال�م��واق��ف التاريخية للملك ع�ب��داهلل بن
عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -تجاه م�صر و�شعبها ،التي كانت تنم عن حكمة
و�إيمان عميق ب�ضرورة الت�ضامن العربي وت�ضافر الجهود بين �أبناء الأمتين
العربية والإ�سالمية للم�ساهمة في �إعالء �ش�أنهما على الم�ستوى الدولي».
و�أعلن الحداد ل�سبعة �أي��ام ودعت وزارة الأوق��اف الم�صرية جميع الأئمة
والخطباء �إلى �أداء �صالة الغائب على الملك عبداهلل.
السلطان قابوس :مع الصديقين األبرار
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �سلطان ُعمان نعى خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل .و�أ�صدر ديوان البالط ال�سلطاني
بيان ًا جاء فيه� :إيمان ًا بق�ضاء اهلل تعالى وقدره وبت�أثر وحزن بالغين تلقى
�صاحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،نب�أ وفاة �أخيه المغفور له ب�إذن
اهلل خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك
المملكة العربية ال�سعودية.
ووجه ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،ب�إعالن الحداد الر�سمي وتنكي�س الأعالم
ّ
وتعليق العمل في القطاعين العام والخا�ص لمدة ثالثة �أيام ،على �أن ي�ست�أنف
الدوام الر�سمي يوم الإثنين  5ربيع الآخر  1436هـ الموافق  26يناير 2015م.
وال�سلطنة قيادة وحكومة و�شعب ًا �إذ ت�شارك الأ�شقاء في المملكة العربية
ال�سعودية �أحزانهم في م�صابهم الجلل لتدعو اهلل �سبحانه وتعالى �أن
يتغ ّمد الفقيد بفي�ض رحمته الوا�سعة ،و ُي�سكنه ف�سيح جناته مع ال�صديقين
والأبرار ،و�أن يم ّد �أ�سرته و�شعب المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيق بجميل
ال�صبر وال�سلوان�« ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
الرئيس الفلسطيني :دعم ال محدود
و�أعلن الحداد في الأرا�ضي الفل�سطينية لمدة ثالثة �أي��ام .وثمن الرئي�س
الفل�سطيني محمود عبا�س المواقف والدعم الالمحدود الذي قدمه الفقيد
لفل�سطين و�شعبها.
الرئيس الجزائري
الحداد ثالثة �أيام على وفاة الملك عبداهلل حزن ًا من الرئي�س الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة وال�شعب الجزائري.
ملك المغرب :قائد فذ
بعث جاللة الملك محمد ال�ساد�س ملك المملكة المغربية برقية تعزية
لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز .وق��ال في البرقية :بقلب مفجوع ،ونف�س م�ؤمنة
بق�ضاء اهلل وق��دره ،تلقيت النب�أ المحزن لوفاة الم�شمول بعفو اهلل تعالى
ور�ضوانه ،خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،الذي
لبى داعي ربه را�ضي ًا مر�ض ًّيا وبهذه المنا�سبة الأليمة� ،أعرب لكم با�سمي
وبا�سم �أ�سرتي الملكية وال�شعب المغربي قاطبة ،عن �أحر تعازينا و�أ�صدق
موا�ساتنا لكم ،ولأف ��راد الأ��س��رة الحاكمة كافة ،و�إل��ى ال�شعب ال�سعودي
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ال�شقيق ،داع�ي��ن اهلل تعالى �أن يلهمكم جميل ال�صبر وح�سن ال�ع��زاء.
وفاة الفقيد الكبير ،ال تعد خ�سارة للمملكة العربية ال�سعودية وحدها ،و�إنما
هي رزء فادح حل بالمغرب �أي�ض ًا ،وبالأمة الإ�سالمية جمعاء ،بفقدان �أحد
قادتها الأف ��ذاذ .ذلك �أن الراحل العزيز كر�س حياته لن�صرة ق�ضاياها
ال�ع��ادل��ة ،وال��دف��اع ع��ن حرماتها ،وتعزيز ع��رى الأخ ��وة والت�ضامن بين
ولم ال�شمل بين بلدانها.
دولها ،والوقوف ال�شهم وال�شجاع ،لر�أب ال�صدعِّ ،
ال��راح��ل ن��ذر حياته ،رحمه اهلل ،للقيام بالمبرات الإن�سانية الخالدة،
وال�ت�ف��ان��ي ف��ي رع��اي��ة ال�ح��رم�ي��ن ال�شريفين ،ب�م��ا ي�شهد ب��ه الم�سلمون
قاطبة ،ويلهج بالثناء عليه حجاج بيت اهلل الحرام ،غير مدّخر �أي جهد
لخدمة ال�شعب ال�سعودي الأ�صيل وتمكينه من �أ�سباب الرخاء والنماء،
وزي ��ادة �إ�شعاع ب�ل��ده ،وتعزيز ح�ضوره ال ��وازن والفاعل �إقليم ًّيا ودول� ًّي��ا.
و�إن ��ي لأ�ستح�ضر معكم ،بكل خ�شوع و�إك �ب��ار ،ف��ي ه��ذه اللحظة المفعمة
بالحزن العميق ،م��ا ك��ان يجمعنا بالراحل العزيز ،م��ن و�شائج الأخ��وة
ال�صادقة ،والتقدير الكبير ،فكان نعم الأخ الأع��ز الأك ��رم ،ال��ذي نعتز
ب�صدق �أخوته ،حري�ص ًا على الرقي بالعالقات بين المملكتين المغربية
وال�سعودية �إل��ى �أرف ��ع الم�ستويات ،تج�سيد ًا لما ك��ان يتحلى ب��ه ،رحمه
اهلل ،م��ن ن�ب��ل و��ش�ه��ام��ة ،وك ��رم و�أري �ح �ي��ة ال�ن�ف����س ،وغ �ي��رة ع�ل��ى ال�ح��ق.
الرئيس العراقي :عز المملكة
الرئي�س العراقي ف ��ؤاد مع�صوم يبعث ر�سالة تعزية وموا�ساة �إل��ى خادم
الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز« :نتقدم �إليكم ،وللعائلة
الكريمة ول�شعب المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيق ،ب�أحر م�شاعر الموا�ساة
برحيل خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز .و�إذ نت�ضرع
�إلى البارئ عز وج ّل �أن يلهمكم ال�صبر وال�سلوان و�أن ي�سبغ على المغفور له
ب�إذن اهلل وا�سع رحمته ويجعل مثواه الجنة ،ف�إننا نبتهل �إليه تعالى ليحفظكم
ويديم عز المملكة العربية ال�سعودية و�شعبها وتطلعه �إلى مزيد من التقدم.

الرئيس التونسي :راعي اإلسالم والمسلمين
عبر الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي با�سمه وا�سم ال�شعب التون�سي عن
بالغ التعازي لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه
اهلل ـ والعائلة المالكة وال�شعب ال�سعودي في وفاة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
ــ رحمه اهلل ــ فقد كان له دوره الرائد في رعاية �ش�ؤون الإ�سالم والم�سلمين
وحر�صه الثابت على دعم ق�ضايا العدل وال�سالم والتنمية في المنطقة العربية
والإ�سالمية وفي العالم ،و�سعيه الد�ؤوب �إلى تمتين �أوا�صر الأخوة وعالقات
التعاون العريقة القائمة بين تون�س والمملكة العربية ال�سعودية.
لبنان :النصير والسند
ع ّبر تمام �سالم ،رئي�س مجل�س الوزراء اللبناني عن الحزن والأ�سى وقال في
بيان( :بكثير من الحزن والأ�سى ننعى �إلى اللبنانيين حكيم العرب و�صديق
لبنان الكبير المغفور له ــ ب�إذن اهلل ــ الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي انتقل
�إلى جوار ربه بعد م�سيرة زاخرة بالعطاء والبذل في �سبيل بلده و�أمته .برحيل
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز فقد لبنان ن�صير ًا و�سند ًا وقف �إلى جانبه في
الملمات ولم يتردد يوما في مد يد العون له والمبادرة �إلى كل ما يعزز الوفاق
الداخلي ويحقق الوحدة الوطنية اللبنانية ويدعم ال�سلم واال�ستقرار في البالد
ويقوي الدولة وم�ؤ�س�ساتها ويجلب الخير والمنعة للبنانيين».
الرئيس السوداني :أياديه بيضاء
رفع رئي�س جمهورية ال�سودان عمر ح�سن الب�شير تعازيه في وف��اة خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل � -إلى خادم
الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز�( :إن الملك عبداهلل ظل
�شجاع ًا في مواقفه مبادر ًا وداعي ًا قوي ًا لق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية
والق�ضايا الإن�سانية ب�صورة عامة ،وبذل جهود ًا مقدرة في مكافحة الإرهاب
وتعزيز الحوار بين الح�ضارات والأديان والثقافات كما كان راعي ًا للعالقات
الأخوية الحميمة بين المملكة العربية ال�سعودية وجمهورية ال�سودان حري�ص ًا
على تطويرها وتعزيزها في المجاالت كافة .و�أياديه ظلت بي�ضاء وتقدم
الدعم الإن�ساني والخيري في جميع �أنحاء العالم .و�أ�شار الرئي�س ال�سوداني
�إل��ى �أن الملك عبداهلل رعى جهود التنمية في ب�لاده وانتهج نهج ًا ات�سم
بالإ�صالح والحر�ص على جمع ال�صف العربي وتوحيد كلمة الم�سلمين.
تنكيس األعالم العربية
جامعة الدول العربية ن ّك�ست �أعالمها حداد ًا على خادم الحرمين ال�شريفين.
ونعى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة ال��دول العربية ،الأمتين
العربية والإ�سالمية بوفاة خادم الحرمين ال�شريفين.
الرئيس الباكستاني :زعيم كبير
الرئي�س ممنون ح�سين رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية� :إن الأم��ة
الإ�سالمية فقدت زعيم ًا كبير ًا ب��وف��اة الملك ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز.
ووف� ��اة ال�م�ل��ك ع �ب��داهلل ه��ي خ���س��ارة ك�ب�ي��رة ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة ول�شعب
باك�ستان  ..وباك�ستان حكوم ًة و�شعب ًا ل��ن تن�سى ال��وق�ف��ات التي وقفها
 رح�م��ه اهلل  -بجانب باك�ستان ف��ي ك��ل المحن والأوق � ��ات ال�صعبة.شيخ األزهر :سعى إلى مجتمع تسوده السماحة
الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزه��ر «ال يمكن لأح��د �أن ين�سى مواقف خادم
الحرمين ال�شريفين حيال ق�ضايا الأمتين العربية والإ�سالمية ،التي ت�صب كلها
في �إيجاد مجتمع عربي �إ�سالمي مت�ضامن ي�سوده الحب والتعاون وال�سماحة».

الميزانية

خالل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

إعالن ميزانية  1437 / 1436هـ
قصر اليمامة بمدينة الرياض أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام
المالي الجديد 1437 / 1436هـ يوم الخميس الثالث من شهر ربيع األول 1436هـ
الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر .2014
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المالمح الرئيسية للميزانية

 -2المصروفات العامة:

قدم معالي وزير المالية عر�ض ًا موجز ًا عن الميزانية العامة للدولة �أو�ضح فيه
النتائج المالية للعام المالي الحالي  1436 / 1435هـ ،وا�ستعر�ض المالمح
الرئي�سة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1436هـ،
وتطورات االقت�صاد الوطني ،حيث اعتمدت ميزانية العام المالي القادم
 1437 / 1436في ظل ظ��روف اقت�صادية ومالية دولية تت�سم بالتحدي،
حيثُ انخف�ض النمو االقت�صادي العالمي عن م�ستوياته ال�سابقة كما انخف�ض
�سعر البترول �إلى �أدنى م�ستوى له منذ (� )2009إ�ضافة �إلى عوامل عدم
اال�ستقرار في بع�ض المناطق المحيطة ،وان�سجام ًا مع �سيا�سة المملكة
المالية المعاك�سة للدورات االقت�صادية لتقوية و�ضع المالية العامة وتعزيز
ا�ستدامتها على المديين المتو�سط وطويل الأجل و�ضمان موا�صلة اعتماد
الم�شاريع التنموية والخدمية ال�ضرورية للنمو االقت�صادي ،ببناء احتياطيات
مالية من الفوائ�ض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في
بع�ض الأعوام لال�ستفادة منها عند انخفا�ض هذه الإيرادات في �أعوام الحقة.
والمملكة �ست�ستمر بنا ًء على التوجيهات ال�سامية باال�ستثمار في الم�شاريع
وال��ب��رام��ج التنموية لقطاعات التعليم ،وال�صحة ،وال��خ��دم��ات الأمنية
واالجتماعية والبلدية ،والمياه وال�صرف ال�صحي ،والطرق ،والتعامالت
الإلكترونية ،ودع��م البحث العلمي بما يحقق التنمية الم�ستدامة لهذا
الجيل والأج��ي��ال القادمة  -بحول اهلل -و�إي��ج��اد مزيد من فر�ص العمل
للمواطنين ،مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خا�صة
نفقات الرواتب والأجور والبدالت وما في حكمها ،التي تمثل قرابة ( )50في
المئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ،كما تم التن�سيق بين وزارة المالية
ووزارة االقت�صاد والتخطيط ب�ش�أن الربط بين الميزانية وما ت�ضمنته خطة
التنمية العا�شرة التي تبد�أ في العام المالي  ،1437 / 1436فقد ت�ضمنت
الميزانية برامج وم�شاريع جديدة ومراحل �إ�ضافية لبع�ض الم�شاريع التي
�سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ( )185مئة وخم�سة وثمانين مليار
ريال ،ووفق ًا للمتبع �سيتم �إدراج الم�شاريع الجديدة للجهات الحكومية على
مواقع تلك الجهات ،وعلى موقع وزارة المالية.
و�ستوا�صل �صناديق التنمية المتخ�ص�صة وب��ن��وك التنمية الحكومية
ت��ق��دي��م ال���ق���رو����ض ال���ت���ي ت���ه���دف �إل�����ى دع����م ال��ق��ط��اع��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة
وال��زراع��ي��ة وال��ع��ق��اري��ة وق��ط��اع��ي التعليم وال��خ��دم��ات ال�صحية الأهلية
ودع��م المهن الحرفية والمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة التي �ست�سهم
ف���ي م��زي��د م���ن ال��ف��ر���ص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ودف����ع ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و.

ُي�� َت�� َو َّق��ع �أن تبلغ الم�صروفات الفعلية للعام المالي الحالي ()1.100
�أل���ف وم��ئ��ة مليار ري���ال ب��زي��ادة ( )245مئتين وخم�سة و�أرب��ع��ي��ن مليار
ري��ال ،وبن�سبة ( )28.7في المئة ع َّما �صدرت به الميزانية بعجز متوقع
ق��دره (� )54أربعة وخم�سين مليار ري��ال ،وال تَ�شـمل الم�صـروفـات �أعاله
مـا َي ُخ�ص م�شاريع البرنامج الإ���ض��اف��ي ال�� ُم�� َم�� َّو َل��ة م��ن فائ�ض �إي���رادات
الميزانيات ال�سابقة ،التي ُي�� َق�� َّدر �أن يبلغ المن�صرف عليها ف��ي نهاية
العام المالي الحالي ( )22اثنين وع�شرين مليار ري��ال ،التي تمول من
الح�سابات المفتوحة لهذا الغر�ض بم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وت�شمل تلك ال��زي��ادة في الم�صروفات تغطية ال��زي��ادة في ال�صرف على
الأع��م��ال التنفيذية لم�شروع خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز لتو�سعة الم�سجد ال��ح��رام والم�سجد النبوي ال�شريف
وا�ستكمال تعوي�ضات ن��زع ملكية العقارات ،وال��زي��ادة في ال�صرف على
بع�ض الم�شاريع التنموية والخدمية الأُخ����رى وال��م�����س��اع��دات الدولية.
وقد بلغ عدد عقود الم�شاريع التي ُطرحت خالل العام المالي الحالي وتمت
مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها الم�شاريع الممولة من فوائ�ض �إيرادات
الميزانيات ال�سابقة نحو ( )2572عقد ًا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ()184
مئة و�أربعة وثمانين مليار ريال.

بيان «المالية» حول الميزانية

�أ�صدرت وزارة المالية بيان ًا بمنا�سبة �صدور الميزانية العامة للدولة للعام
المالي 1437 / 1436هـ لإي�ضاح �أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي
 1436 / 1435وا�ستعرا�ض المالمح الرئي�سة للميزانية العامة للدولة
للعام المالي الجديد  ،1437 / 1436و�أب��رز تطورات االقت�صاد الوطني:
أو ً
ال :النتائج المالية للعام المالي الحالي :1436 / 1435
 -1اإليرادات العامة:

ُي�� َت�� َو َّق��ع �أن تبلغ الإي����رادات الفعلية ف��ي نهاية ال��ع��ام المالي الحالي �إل��ى
(� )1.046ألف و�ستة و�أربعين مليار ريال بزيادة ن�سبتها ( )22في المئة
عن المقدر لها بالميزانية ،وتمثل الإيرادات البترولية ( )89في المئة منها.

 -3الدَّين العام:

بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الما�ضي 2013( 1435 / 1434م)
(� )60.118.000.000ستين مليار ًا ومئة وثمانية ع�شر مليون ريال ُي َم ِّثل ما
ن�سبته ( )2.1في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل
( )82في المئة لعام (2003م) ،و ُي َت َو َّقع �أن يبلغ حجم ال َّدين العام في نهاية
العام المالي الحالي � 1436 / 1435إلى ما يقارب ()44.260.000.000
�أربعة و�أربعين مليار ًا ومئتين و�ستين مليون ريال و ُي َم ِّثل ( )1.6في المئة من
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م).
ثاني ًا  :الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم / 1436
:1437

تقديرات عنا�صر الميزانية العامة للدولة للعام المالي :1437 / 1436
ُ - 1ق��دِّ رَتْ الإي��رادات العامة بمبلغ ( � ) 715سبع مئة وخم�سة ع�شر مليار
ريال.
ُ -2حدِّ دَتْ النفقات العامة بمبلغ ( )860ثمان مئة و�ستين مليار ريال.
ثالث ًا  :المالمح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي
القادم :1437 / 1436

اعتمدت ميزانية ال��ع��ام المالي ال��ق��ادم  1437 / 1436ف��ي ظ��ل ظ��روف
اقت�صادية ومالية دولية تت�سم بالتحدي ،حيثُ انخف�ض النمو االقت�صادي
العالمي ع��ن م�ستوياته ال�سابقة كما انخف�ض �سعر البترول �إل��ى �أدن��ى
م�ستوى له منذ ( 2009م)� ،إ�ضافة �إلى عوامل عدم اال�ستقرار في بع�ض
المناطق المحيطة ،وان�سجام ًا مع �سيا�سة المملكة المالية المعاك�سة
ل��ل��دورات االقت�صادية لتقوية و�ضع المالية العامة وتعزيز ا�ستدامتها
على المديين المتو�سط وطويل الأج��ل و�ضمان موا�صلة اعتماد الم�شاريع

الميزانية

التنموية والخدمية ال�ضرورية للنمو االقت�صادي ،ببناء احتياطيات مالية
من الفوائ�ض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بع�ض
الأع��وام لال�ستفادة منها عند انخفا�ض هذه الإي��رادات في �أع��وام الحقة.
و�ست�ستمر المملكة بنا ًء على التوجيهات ال�سامية باال�ستثمار في الم�شاريع
وال��ب��رام��ج التنموية لقطاعات التعليم ،وال�صحة ،وال��خ��دم��ات الأمنية
واالجتماعية والبلدية ،والمياه وال�صرف ال�صحي ،والطرق ،والتعامالت
الإلكترونية ،ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية الم�ستدامة لهذا الجيل
والأجيال القادمة  -بحول اهلل  -و�إيجاد مزيد من فر�ص العمل للمواطنين،
مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خا�صة نفقات الرواتب
والأج��ور والبدالت وما في حكمها ،التي تمثل قرابة ( )50في المئة من
النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه تم التن�سيق بين وزارة المالية ووزارة االقت�صاد
والتخطيط ب�ش�أن الربط بين الميزانية وما ت�ضمنته خطة التنمية العا�شرة
التي تبد�أ في العام المالي  ،1437 / 1436فقد ت�ضمنت الميزانية برامج
وم�شاريع جديدة ومراحل �إ�ضافية لبع�ض الم�شاريع التي �سبق اعتمادها تبلغ
قيمتها الإجمالية نحو ( )185مئة وخم�سة وثمانين مليار ريال ،ووفق ًا للمتبع
�سيتم �إدراج الم�شاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات،
وعلى موقع وزارة المالية.
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وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأبرز ما ت�ضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات
مخ�ص�صة للإنفاق على القطاعات الرئي�سية.
 1ــ قطاع التعليم:

بلغ م��ا ت��م تخ�صي�صه لقطاع التعليم ال��ع��ام والتعليم ال��ع��ال��ي وت��دري��ب
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ا ي��ق��ارب ( )217مئتين و�سبعة ع�شر م��ل��ي��ار ري���ال،
ويمثل نحو ن�سبة ( )25ف��ي المئة م��ن النفقات المعتمدة بالميزانية.
وت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة و�إ�ضافات للم�شاريع القائمة للمجمعات
التعليمية والمدار�س للمراحل التعليمية كافة للبنين والبنات بمختلف مناطق
المملكة والمعامل والمختبرات وال ُبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات
التدريب وت�أهيل المرافق الحالية للمدار�س والجامعات ومعاهد وكليات
التدريب حيث اعتمد بالميزانية ( )164مئة و�أربعة و�ستون م�شروع ًا جديد ًا
بتكاليف كلية تزيد على (� )14أربعة ع�شر مليار ريال ،و�إ�ضافات لتكاليف
بع�ض الم�شاريع القائمة بمبلغ (� )6.8ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال،
كما �سي�ستمر ال�صرف على الم�شاريع التي يتم تنفيذها حالي ًا بمناطق
المملكة كافة ،وفق ًا لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها �أكثر من ()280
مئتين وثمانين مليار ريال وفق ًا لما يلي:
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التعليم العام

� -1سي�ستمر تنفيذ م�شروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم
العام «تطوير» البالغة تكاليفه ( )9ت�سعة مليارات ريال من خالل �شركة
«تطوير التعليم القاب�ضة» ،وقد ُ�صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ
( )1.7مليار و�سبع مئة مليون ريال.
-2بنا ًء على الأمر ال�سامي الكريم رقم ( )28185وتاريخ 1435 / 7 / 18هـ
بد�أ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق �أهداف م�شروع الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه �أكثر من ()80
ثمانين مليار ريال ،منها مبلغ ( )42.5اثنين و�أربعين مليار وخم�س مئة
مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدار�س لمراحل التعليم
العام كافة للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة ت�صل �إلى ()3000
مدر�سة للبنين والبنات على مدى خم�س �سنوات مالية ،و( )5.5خم�سة
مليارات وخم�س مئة مليون ري��ال لت�أهيل المباني القائمة ،و()2.5

بالدنا تنعم باالستقرار
واألمن ومسؤوليتنا
جميعا صيانته والمحافظة
عليه لمواصلة مسيرة
النمو والتنمية.
ال يخفى ما يمر به االقتصاد
العالمي من ضعف في
النمو وما تمر به السوق
البترولية العالمية من انخفاض
كبير في أسعار البترول.
خادم الحرمين الشريفين  :وجهنا
المسئولين بترشيد اإلنفاق
والحرْص على خدمة المواطنين
وتحسين الخدمات المقدمة
لهم والتنفيذ الدقيق والكفْء
لبرامج ومشاريع الميزانية.

مليارين وخم�س مئة مليون ري��ال لتجهيز ال��م��دار���س بو�سائل الأم��ن
وال�سالمة ،و( )1.1مليار ومئة مليون للتعليم الإلكتروني.
 -3تم خالل العام المالي  1436 / 1435ت�سلم عدد ( )356ثالث مئة
و�ستة وخم�سين مدر�سة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالي ًا تنفيذ
(� )1.680ألف و�ست مئة وثمانين مجمع ًا ومدر�سة ،و�إن�شاء معهدين
للتربية الخا�صة بمختلف المناطق.
 -4اعتمد بالميزانية الجديدة م�شاريع لت�أهيل ( )500خم�س مئة مبنى
مدر�سي ًا بمختلف المناطق ،وت�أهيل (� )11أحد ع�شر مجمع ًا ريا�ضي ًا
بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (� )405أربع مئة وخم�سة ماليين
ريال.
ب -التعليم العالي

 -1ت�ضمنت الميزانية اعتماد م�شاريع جديدة و�إ�ضافات لتكاليف بع�ض
الم�شاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب
مبلغ ( )12.3اثني ع�شر مليار ًا وثالث مئة مليون ريال لتنفيذ ال ُبنى
التحتية لبع�ض الجامعات ومبان ومرافق لبع�ض الكليات والتجهيزات
والت�أثيث لبع�ض المرافق القائمة والجديدة.
� -2سي�ستمر العمل ال�ستكمال ت�أهيل كليات البنات في عدد من الجامعات
بتكاليف تبلغ �أكثر من ( )5خم�سة مليارات ريال.
 -3ت�ضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات الالزمة الفتتاح ()3
ثالث جامعات جديدة هي (جامعة جدة ،وجامعة بي�شة ،وجامعة حفر
الباطن).
�سيوا�صل برنامج خادم الحرمين ال�شريفين لالبتعاث الخارجي م�سيرته
ولقد و�صل عدد ال ُمبتعثين من الطلبة والطالبات الدار�سين في الخارج
الذين تُ�شرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على ( )207.000مئتين
و�سبعة �آالف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات �سنوية تبلغ ( )22.5اثنين
وع�شرين مليار ًا وخم�س مئة مليون ريال ،هذا عدا الموظفين ال ُمبتعثين من
الجهات الحكومية.
ج -التدريب التقني والمهني

ت�ضمنت الميزانية اعتماد م�شروع جديد لت�شغيل كليات التم ّيز بتكاليف كلية
تبلغ ( )2.4مليارين و�أربع مئة مليون ريال .كما تم اعتماد م�شاريع جديدة
�أخرى لكليات التقنية ،و�إ�ضافات للتكاليف لبع�ض الم�شاريع القائمة.
 2ــ الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية:

بلغ م��ا خ�ص�ص لقطاعات ال��خ��دم��ات ال�صحية بالقطاعين (المدني
والع�سكري) والتنمية االجتماعية نحو ( )160مئة و�ستين مليار ريال.
وت�ضمنت الميزانية م�شاريع �صحية ال�ستكمال �إن�شاء وتجهيز م�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية بجميع مناطق المملكة ،وم�شاريع لإن�شاء
( )3ثالثة م�ست�شفيات ج��دي��د ًة ،و( )3مختبرات مرجعية لبنوك ال��دم،
و( )11مركز ًا طبي ًا ،و( )10ع�شر عيادات �شاملة� ،إ�ضافة �إلى ا�ستكمال
ت�أثيث وتجهيز عدد من المرافق ال�صحية والإ�سكان وتطوير الم�ست�شفيات
القائمة.

الميزانية

ويجري حالي ًا تنفيذ وتطوير ( )117مئة و�سبعة ع�شر م�ست�شفى جديد ًة
بمناطق المملكة بطاقة �سريرية تبلغ (� )24000أربعة وع�شرين �ألف
�سرير� ،إ�ضافة �إل��ى خم�س م��دن طبية تخدم جميع مناطق المملكة
�إ�ضافة �إلى ثالث مدن للقطاعات الأمنية والع�سكرية ب�سعة �سريرية
�إجمالية تبلغ (� )14500أربعة ع�شر �ألف ًا وخم�س مئة �سرير.
وت��م خ�لال ال��ع��ام المالي الحالي  1436 / 1435ت�سلم (� )26ستة
م�ست�شفى جديد ًة بمختلف مناطق المملكة بطاقة �سريرية تبلغ
وع�شرين
ً
(� )4500أربعة �آالف وخم�س مئة �سرير.
وفي مجال الخدمات االجتماعية ت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة
لإن�شاء (� )16ستة ع�شر مقر ًا للأندية الريا�ضية وع��دد ( )5مقار
و���ص��االت ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات الخا�صة ،ودور للرعاية والمالحظة
االجتماعية والت�أهيل ومكاتب لل�ضمان االجتماعي ودع��م �إمكانات
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لتحقيق �أهداف التنمية االجتماعية� ،إ�ضافة
�إلى زيادة المخ�ص�صات ال�سنوية المتعلقة بالأيتام وذوي االحتياجات
الخا�صة ومخ�ص�صات ال�ضمان االجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر،
حيث بلغ المخ�ص�ص للعام المالي القادم  1437 / 1436نحو ()30
ثالثين مليار ريال.
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 3ــ الخدمات البلدية:

�أ  -بلغت مخ�ص�صات قطاع الخدمات البلدية وت�شمل وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (� )40أربعين مليار
ريال منها �أكثر من ( )5.5خم�سة مليارات وخم�س مئة مليون ريال
ممولة من الإيرادات المبا�شرة للأمانات والبلديات.
ب  -ت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة و�إ�ضافات لبع�ض الم�شاريع
البلدية القائمة بلغت ( )25خم�سة وع�شرين مليار ري��ال لتنفيذ
م�شاريع الحماية من ال�سيول وت�صريف مياه الأم��ط��ار وم�شاريع
ال�سفلتة والإنارة ,ولإن�شاء الأنفاق والج�سور ،وتنفيذ التقاطعات لفك
االختناقات المرورية وت�سهيل حركة ال�سير ،كما �سي�ستمر ال�صرف
على الم�شاريع المعتمدة من الأع��وام المالية ال�سابقة والباقي في
تكاليفها نحو ( )144مئة و�أربعة و�أربعين مليار ري��ال منها �أكثر
من ( )30ثالثين مليار ريال لدرء �أخطار ال�سيول وت�صريف مياه
الأمطار.
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 -4التجهيزات األساسية والنقل:

بلغت مخ�ص�صات قطاع التجهيزات الأ�سا�سية والنقل نحو ( )63ثالثة و�ستين
مليار .وت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة و�إ�ضافات للم�شاريع القائمة
للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية
الجبيل وين ُبع ال�صناعيتين ور�أ�س الخير لل�صناعات التعدينية تبلغ
ومدينتي ُ
ً
التكلفة التقديرية لتنفيذها نحو ( )33.5ثالثة وثالثين مليارا وخم�س مئة
مليون ريال لتنفيذ طرق رئي�سية وثانوية وفرعية وا�ستكماالت للطرق القائمة
يبلغ �إجمالي �أطوالها نحو (� )2000ألفي كيلو متر �إ�ضافة �إلى ما يتم تنفيذه
حالي ًا في مناطق المملكة كافة ،ليبلغ �إجمالي الطرق التي اعتمدت خالل
خطة التنمية التا�سعة ما يقارب ( )23000ثالثة وع�شرين �ألف كيلومتر.

كما �سي�ستمر ال�صرف على الم�شاريع المعتمدة من الأعوام المالية ال�سابقة
في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو ( )115مئة وخم�سة ع�شر مليار
ري��ال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن
ال�صناعية.
كما تجدر الإ�شارة �إلى �أنه تم خالل العام المالي  1436 / 1435ومن فائ�ض
�إي��رادات ال�سنة المالية  1435 / 1434اعتماد مبالغ لتنفيذ خم�سة طرق
محورية وهي (جدة  /جازان ال�ساحلي ،تبوك  /المدينة المنورة ال�سريع،
ينبع  /الجبيل ال�سريع ،ع�سير /جازان الجديد ،الق�صيم  /مكة المكرمة
ال�سريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة �إجمالية تبلغ ()24
�أربعة وع�شرين مليار ريال ،التي تم طرحها للمناف�سة �أخير ًا.
 - 5الموارد االقتصادية:

األولوية الستكمال تنفيذ
المشاريع المقرة في الميزانيات
السابقة.
متفائلون من أن النمو
االقتصادي سيستمر بإذن اهلل
مدفوعا بنشاط القطاع الخاص
وتطوير التعليم باعتباره أساس
التنمية وإيجاد مزيد من فرص
العمل.
الميزانية اعتمدت في ظل
ظروف اقتصادية ومالية دولية
تتسم بالتحدي وانخفاض النمو
االقتصادي العالمي ألدنى
مستوى له منذ ( )2009إضافة
إلى والتنمية المتوازنة بين
المناطق.

بلغ المخ�ص�ص لقطاعات الموارد االقت�صادية ما يقارب (� )60ستين مليار
ريال.
وت�ضمنت الميزانية م�شاريع جديدة وزيادات لم�شاريع قائمة تبلغ نحو ()23
ثالثة وع�شرين مليار ريال لتوفير مياه ال�شرب وتعزيز م�صادر المياه ،وتوفير
خدمات ال�صرف ال�صحي ،و�إن�شاء ال�سدود وحفر الآب��ار وك�شف ومعالجة
ت�س ُربات المياه ،وا�ستبدال �شبكات المياه وال�صرف ال�صحي ،وتر�شيد
ا�ستهالك المياه والكهرباء ،ودعم الطاقة المتجددة و�إن�شاء محطات تحلية
جديدة منها محطة تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،وتطوير وتحديث وتو�سعة
محطات التحلية القائمة ،و�إن�����ش��اء م��راف��ق ل�صيد الأ���س��م��اك ،ومكافحة
الأمرا�ض والآف��ات الزراعية ،وال ُبنى التحتية للمدن ال�صناعية و�صوامع
ومطاحن جديدة وتو�سعة القائم منها.
وق��د بلغ �إجمالي �أط��وال �شبكات مياه ال�شرب المنفذة (� )94000أربعة
وت�سعين �ألف كيلو متر منها ( )1000كيلو متر تم ت�سلمها خالل العام المالي
الحالي  ،1436 / 1435كما بلغ �إجمالي �أطوال �شبكات ال�صرف ال�صحي
المنفذة ( )31800واحد ًا وثالثين �ألف ًا وثمان مئة كيلو متر منها ()2000
�ألفا كيلو متر تم ت�سلمها خالل العام المالي الحالي .1436 / 1435
كما �سي�ستمر ال�صرف على الم�شاريع المعتمدة من الأعوام المالية ال�سابقة
في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو ( )142مئة واثنين و�أربعين مليار
ريال.
 - 6صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

�إ�ضافة �إلى البرامج المخ�ص�صة لال�ستثمار من خالل الميزانية �ستوا�صل
�صناديق التنمية المتخ�ص�صة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القرو�ض التي
تهدف �إلى دعم القطاعات ال�صناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم
والخدمات ال�صحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمن�ش�آت ال�صغيرة
والمتو�سطة التي �ستُ�سهم في مزيد من الفر�ص الوظيفية للمواطنين ودفع
عجلة النمو .وبلغ حجم ما تم �صرفه من القرو�ض التي ُقدمت من قبل �صندوق
التنمية العقارية ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ،والبنك ال�سعودي للت�سليف
واالدخار ،و�صندوق التنمية الزراعية ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،وبرامج
الإقرا�ض الحكومي ُ
منذ �إن�شائها وحتى نهاية العام المالي الحالي / 1435
َّ
َ
 1436نحو ( )587خم�س مئة و�سبعة وثمانين مليار ريال ،و ُيت َوقع �أن ُي�صرف
للم�ستفيدين من هذه القرو�ض خالل العام المالي القادم � 1437 / 1436أكثر
من ( )73.7ثالثة و�سبعين مليار ًا و�سبع مئة مليون ريال ،وبا�ستثناء برنامج
الإقرا�ض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك الم�ؤ�س�سات المالية.

الميزانية

كما بلغ حجم عمليات تمويل و�ضمان ال�صادرات من ال�سلع والخدمات
الوطنية من برنامج تمويل ال�صادرات ال�سعودية ال��ذي ينفذه ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية ُ
منذ ت�أ�سي�س البرنامج �إلى نهاية العام المالي الحالي 1435
� )34( 1436 /أربعة وثالثين مليار ريال ويتوقع �أن يبلغ حجم العمليات للعام
المالي القادم  )2(1437 / 1436ملياري ريال.
رابع ًا  :تطورات االقتصاد الوطني:
1ــ الناتج المحلي اإلجمالي:

من المتوقع �أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436 / 1435
(2014م) وف��ق�� ًا لتقديرات م�صلحة الإح�����ص��اءات العامة والمعلومات
(� )2.821.722.000.000ألفين وثمان مئة وواحد ًا وع�شرين مليار ًا و�سبع
مئة واثنين وع�شرين مليون ريال بالأ�سعار الجارية بمعدل نمو يبلغ ()1.09
في المئة مقارنة بالعام المالي الما�ضي 2013( 1435 / 1434م) .ويتوقع
�أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي ب�شقيه الحكومي والخا�ص
نمو ًا بن�سبة ( )8.21في المئة حيث يتوقع �أن ينمو القطاع الحكومي بن�سبة
( )6.06والقطاع الخا�ص بن�سبة ( )9.11في المئة �أما القطاع النفطي
فقد ي�شهد انخفا�ض ًا في قيمته بن�سبة ( )7.17في المئة بالأ�سعار الجارية.
وبالأ�سعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع �أن يبلغ معدل النمو في
الناتج المحلي الإجمالي ن�سبة ( )3.59في المئة مقارنة بن�سبة ()2.67
في المئة في العام ال�سابق و�أن ينمو القطاع البترولي بن�سبة ( )1.72في
المئة ،والقطاع الحكومي بن�سبة ( )3.66في المئة والقطاع الخا�ص بن�سبة
( )5.70في المئة .وقد حققت جميع الأن�شطة االقت�صادية المكونة للناتج
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المحلي للقطاع غير البترولي نمو ًا �إيجابيا �إذ ُيقدر �أن ي�صل النمو الحقيقي
في ن�شاط الت�شييد والبناء ( )6.70في المئة ،وف��ي ن�شاط ال�صناعات
التحويلية غير البترولية �إلى ( )6.54في المئة ،وفي ن�شاط االت�صاالت
والنقل والتخزين ( )6.13في المئة ،وفي ن�شاط تجارة الجملة والتجزئة
والمطاعم والفنادق ( )5.97في المئة ،وفي ن�شاط خدمات المال والت�أمين
والعقارات وخدمات الأعمال ( )4.46في المئة.
وقد �أظهر الرقم القيا�سي لتكاليف المعي�شة ارتفاع ًا خالل عام / 1435
2014( 1436م) ن�سبته ( )2.7في المئة ع َّما كان عليه في عام / 1434
2013( 1435م) طبق ًا ل�سنة الأ�سا�س (2007م).
�أ َّما ُمعامل انكما�ش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي ُيعد
من �أهم الم�ؤ�شرات االقت�صادية لقيا�س الت�ضخم على م�ستوى االقت�صاد
ككل فمن المتوقع �أن ي�شهد ارتفاع ًا ن�سبته ( )2.99في المئة في عام 1435
2014( 1436 /م) مقارنة بما كان عليه في العام الما�ضي وذل��ك وفق ًا
لتقديرات م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات.
 - 2التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفق ًا لتقديرات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من المتوقع �أن تبلغ القيمة
الإجمالية لل�صادرات ال�سلعية خ�لال ع��ام 2014( 1436 / 1435م)
(� )1,348,353,000,000ألف ًا وثالث مئة وثمانية و�أربعين مليار ًا وثالث مئة
وثالثة وخم�سين مليون ريال بانخفا�ض ن�سبته ( )4.4في المئة عن العام
المالي ال�سابق ،كما يتوقع �أن تبلغ قيمة ال�صادرات ال�سلعية غير البترولية
نحو ( )208,153,000,000مئتين وثمانية مليارات ومئة وثالثة وخم�سين
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مليون ريال بزيادة ن�سبتها ( )3.1في المئة عن العام المالي الما�ضي،
وتمثل ال�صادرات ال�سلعية غير البترولية ما ن�سبته ( )15.4في المئة من
�إجمالي ال�صادرات ال�سلعية.
�أ َّم����ا ال������واردات ال�سلعية (ف����وب) ف��ي��ت��وق��ع �أن تبلغ ف��ي ال��ع��ام الحالي
( )564,080,000,000خم�س مئة و�أربعة و�ستين مليار ًا وثمانين مليون ريال
بانخفا�ض ن�سبته ( )2.6في المئة عن العام ال�سابق.
كما تُ�شير التقديرات الأولية لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إلى �أن الميزان
التجاري �سيحقق هذا العام فائ�ض ًا مقداره (� )788,738,000,000سبع مئة
وثمانية وثمانون مليار ًا و�سبع مئة وثمانية وثالثون مليون ريال بانخفا�ض
ن�سبته ( )5.6ف��ي المئة ع��ن ال��ع��ام الما�ضي وذل���ك نتيجة النخفا�ض
ال�صادرات البترولية بالرغم من انخفا�ض الواردات.
�أ َّما الح�ساب الجاري لميزان المدفوعات ف ُيتوقع �أن يحقق فائ�ض ًا مقداره
( )398,991,000,000ثالث مئة وثمانية وت�سعون مليار ًا وت�سع مئة وواحد
وت�سعون مليون ري��ال في العام المالي الحالي 2014( 1436 / 1435م)
مقارنة بفائ�ض مقداره (� )497,400,000,000أربع مئة و�سبعة وت�سعون

مليار ًا و�أربع مئة مليون ريال للعام المالي الما�ضي 2013( 1435 / 1434م)
بانخفا�ض ن�سبته ( )19.8في المئة.
 -3التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

�سجل عر�ض النقود بتعريفه ال�شامل خ�لال الأ�شهر الع�شرة الأول��ى من
العام المالي الحالي 2014( 1436 / 1435م) نمو ًا ن�سبته ()10.4
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ق��ارن��ة بنمو ن�سبته ( )6.6ف��ي ال��م��ئ��ة للفترة نف�سها من
العام المالي الما�ضي 2013( 1435 / 1434م) .كما ارتفعت الودائع
الم�صرفية خالل الفترة نف�سها بن�سبة ( )11في المئة �أما على الم�ستوى
ال�سنوي فحققت ن��م��و ًا بلغ ( )16ف��ي المئة م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام الما�ضي.
وخ�لال الع�شرة الأ�شهر الأول��ى من العام المالي الحالي ارتفع �إجمالي
مطلوبات البنوك م��ن القطاعين ال��ع��ام والخا�ص بن�سبة ( )13.8في
المئة ،ووا�صلت البنوك دعم مالءتها المالية �إذ ارتفعت ر�ؤو���س �أموالها
واحتياطياتها خالل الفترة نف�سها بن�سبة ( )11.1في المئة لت�صل �إلى
( )250.914.400.000مئتين وخم�سين مليار ًا وت�سع مئة و�أربعة ع�شر
مليون ًا و�أربع مئة �ألف ريال.
-السوق المالية:

عوامل عدم االستقرار في
بعض المناطق المحيطة.
يتوقع أن تصل اإليرادات
الفعلية مع نهاية العام
المالي الحالي إلى ()1.046
وبزيادة  % 22عن المقدر لها
بالميزانية وتمثل اإليرادات
البترولية . % 89
قدرتْ اإليرادات العامة
للميزانية بمبلغ  715مليار
ريال وحددتْ النفقات العامة
بمبلغ  860مليار ريال.

اتخذت هيئة ال�سوق المالية خالل العام المالي 2014( 1436 / 1435م)
عدد ًا من الخطوات الهادفة �إلى تنظيم �إ�صدار الأوراق المالية وتطوير
�أ�سواقها وتوفير المزيد من العدالة وال�شفافية والإف�صاح في معامالتها،
حماية للم�ستثمرين وت��ع��زي��ز ًا لثقتهم بال�سوق المالية ال�سعودية.
ف�ضمن �إطار تطوير الأنظمة والقوانين الالزمة لدعم البنية الت�شريعية
في ال�سوق المالية واالرتقاء بها� ،أ�صدر مجل�س الهيئة خالل هذا العام
الئحة وكاالت الت�صنيف االئتماني ،ودليل �إج��راءات ا�ستطالع مرئيات
العموم حيال م�شاريع اللوائح التنفيذية لنظام ال�سوق المالية .كما �أقر
المجل�س تعدي ًال على قائمة الم�صطلحات الم�ستخدمة في لوائح الهيئة
وقواعدها.
ولتو�سيع قاعدة ال�سوق المالية وتوفير فر�ص التمويل والنمو لل�شركات
الوطنية وزي��ادة القنوات اال�ستثمارية ،وا�صلت الهيئة جهودها في �سوق
الإ�صدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من �أ�سهم �ست �شركات لالكتتاب
العام ،كما وافقت على طرح �صكوك ل�شركة واحدة ،و�إ�صدار حقوق �أولوية
لثماني �شركات ،كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات �صناديق اال�ستثمار
فرخ�صت هذا العام ل�ستة ع�شر �صندوق ًا ا�ستثماري ًا جديد ًا ،لي�صبح �إجمالي
عدد ال�صناديق المرخ�صة (� )263صندوق ًا.
وف��ي م��ج��ال تنظيم ممار�سة �أع��م��ال الأوراق المالية رخ�صت الهيئة
ل�شركتين جديدتين لمزاولة �أعمال الأوراق المالية المختلفة ،لي�صبح
�إج��م��ال��ي ع��دد ال�شركات المرخ�صة (� )88شركة ،وكثفت الهيئة من
متابعة �أع��م��ال الأ�شخا�ص المرخ�ص لهم للت�أكد م��ن التزامهم بنظام
ال�����س��وق المالية ول��وائ��ح��ه التنفيذية ،ون��ف��ذت ( )149زي���ارة تفتي�شية.
ولحماية الم�ستثمرين من الممار�سات غير العادلة وغير ال�سليمة حر�صت
الهيئة على ت�سلم �شكاوى الم�ستثمرين والبت فيها ،وبلغت ال�شكاوى المقدمة
للهيئة (� )803شكاوى منذ بداية العام ،و�أنهت الهيئة الإجراءات القانونية
والإدارية الالزمة حيال (� )552شكوى ،وما زال العمل جاري ًا لإنهاء ()251
�شكوى منها.

أخبار

لتجنب االزدواج الضريبي

وزير المالية يوقع اتفاقية مع
جمهورية مقدونيا
و ّق��ع الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف ،وزي��ر المالية
ونائب رئي�س جمهورية مقدونيا ،اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية مقدونيا يوم الإثنين الموافق
1436 / 2 / 23ه��ـ؛ لتجنب االزدواج ال�ضريبي ولمنع التهرب
ال�ضريبي ب�ش�أن ال�ضرائب على الدخل.
االتفاقية تعد �إط��ار ًا قانون ًّيا م�ستق ًّرا يحدد العالقات ال�ضريبية
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بين المملكة ومقدونيا ،كما �أنها تحدد ،وب�شكل وا�ضح ،المعاملة
ال�ضريبية عند ممار�سة مقيم من �إحدى الدولتين الن�شاط في الدولة
المتعاقدة الأخرى ،وتمنع االزدواج ال�ضريبي على الدخل المتحقق
من ن�شاط الم�ستثمر ،وبالتالي ف���إن ه��ذه االتفاقية تقلل العبء
ال�ضريبي على الم�ستثمرين ،كما تحقق لهم ال�شفافية في المعاملة
ال�ضريبية ،وتوفر هذه االتفاقية لرجال الأعمال ميزات وتخفي�ضات
�ضريبة لإقامة مزيد من الم�شاريع اال�ستثمارية الم�شتركة.
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مجلس الوزراء يجيز استمرار العمل بقرار
وزير المالية رقم (  ) 293الذي حدد قواعد
وتعليمات جباية الزكاة
قرر مجل�س الوزراء� ،أو ًال � :إجازة ا�ستمرار العمل بقرار وزير
المالية رقم  293وتاريخ  1370/8/6هـ الخا�ص بجباية الزكاة
وتعديالته خالل الفترة من تاريخ نفاذ المر�سوم الملكي رقم
(  ) 577/28/2/17وتاريخ  1376/3/14هـ �إلى حين �صدور
القرارات التنفيذية الالزمة من وزير المالية.

ثاني ًا  :قيام وزير المالية ب�إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ
المر�سوم الملكي رقم (م ) 40/وتاريخ  1405/ 7/2هـ  ،بما
في ذلك ما يت�صل باللجان الم�شكلة وتحديد مدد التظلم من
قراراتها واال�شتراطات االزمة لذلك وبخا�صة دفع ال�ضمان
البنكي .

أخبار

 % 86نسبة اإلقرارات المقدمة عبر البوابة اإللكترونية

المفلح :إيرادات مصلحة الزكاة والدخل في
العام الماضي زادت بنسبة % 11.5
�أو�ضح �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل �أن الم�صلحة تو�سعت خالل العام المالي الما�ضي في
تطبيق الأنظمة الإلكترونية حيث تم ت�سجيل المكلفين الجدد كافة
عن طريق بوابة الم�صلحة الإلكترونية وو�صلت ن�سبة الإقرارات
المقدمة عن طريق البوابة نحو  86في المائة من جملة الإقرارات.
كما �شهد العام التعاقد مع �شركة (�ساب  )SAPلتطوير النظام
الآلي للزكاة وال�ضريبة ،الذي يعتبر من �أف�ضل الأنظمة المتكاملة
في �إدارة الموارد الزكوية وال�ضريبية واحت�سابها وتح�صيلها.
ويتميز بت�سهيل الربط مع الجهات ذات العالقة ومنها ارتباطه
ال�سل�س باال�ستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية
(قوائم) الذي بد�أ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي وذلك
ب�إلزام المحا�سبين القانونيين ب�إيداع القوائم المالية �إلكتروني ًا.
ويتيح النظام للم�صلحة والجهات الأخرى المعنية ّ
االطالع على
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تلك القوائم �إلكتروني ًا دون الحاجة �إلى طلبها ورقي ًا من المكلفين.
�أ�سهمت هذه الجهود في زيادة الإيرادات في العام المالي
1436/1435هـ (2014م) بن�سبة  11.5في المائة ،مقارنة بالعام
ال�سابق لت�صل �إلى �أكثر من  28مليار ريال منها  14.2مليار ح�صيلة
الزكاة على عرو�ض التجارةُ ،و ّجهت كما هو متبع �سنو ًّيا �إلى وكالة
ال�ضمان االجتماعي في وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وبلغت �إيرادات
ال�ضرائب على ال�شركات الأجنبية من غير ال�ضرائب على ال�شركات
العاملة في قطاع البترول نحو  14مليار ريال .ويتوقع �أن يتوا�صل
الأثر الإيجابي لتطبيقات �أنظمة (�ساب  )SAPالزكوية وال�ضريبية
على �إيرادات الم�صلحة في العام المالي الحالي نتيجة ال�ستخدام
تلك التطبيقات في �إدارة المخاطر والحد من حاالت الإخفاء نظر ًا
لالرتباط بالجهات الحكومية للح�صول على بيانات اال�ستيراد
والعقود والعمالة والأ�صول المملوكة غير الم�ص ّرح.
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خالل توريد وتركيب وتشغيل مشروع أمن المعلومات

«مصلحة الزكاة» تحصل على شهادة المعيار العالمي
إلدارة أمن المعلومات ( آيزو ) 27001-2013
ح�صلت �إدارة �أم��ن المعلومات ف��ي م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل على
�شهادة المعيار العالمي لإدارة �أمن المعلومات «�آي��زو،«27001-2013
م��ن خ�لال ت��وري��د وت��رك��ي��ب وت�شغيل م�����ش��روع �أم���ن المعلومات وهو
معيار متكامل ي�صدر من المنظمة العالمية للمعايير والمقايي�س
(“ISO “International Organization for Standardization).
ت�سلم نائب مدير عام الم�صلحة للعمليات الم�ساندة �صالح بن علي
العواجي ال�شهادة من مدير عام �إدارة تقنية المعلومات �إبراهيم بن
�صالح الحناكي .
�أو�ضح نائب مدير عام الم�صلحة للعمليات الم�ساندة �صالح بن علي
العواجي �أن الم�صلحة تعد من الجهات الحكومية التي ح�صلت على
�شهادة الآيزو وفق المعايير الجديدة ،وبعد ا�ستكمالها للمعايير الأمنية
العالمية لأنظمة المعلومات ،مثني ًا على دور القائمين في �إدارة �أمن
المعلومات على هذا الإنجاز.
وه��ذا الإن��ج��از ي�ضاف �إل��ى الخطوات التي تبذل في �سبيل االرتقاء
بالجوانب التقنية في الم�صلحة ،وتعد ال�شهادة توثيق ًا لمهام �إدارة
تقنية المعلومات بالم�صلحة ف��ي التطوير ،والتنفيذ ،والت�شغيل،

والمراقبة ،والمراجعة والمحافظة على نظم �أمن معلومات يهدف �إلى
�إدارة فعالة وم�ستمرة للمخاطر وتوفر حماية ق�صوى للمعلومات.
وهذه ال�شهادة تخ�ضع للتقييم كل فترة زمنية محددة من الجهة المخولة،
والح�صول على مثل هذه ال�شهادة يعطي م�ؤ�شر ًا وثقة للم�صلحة فيما
يخت�ص بحماية �شبكة معلومات الم�صلحة ومعلومات جميع المكلفين،
كما يعد م�ؤ�شر ًا حقيقي ًا على التزام الم�صلحة ب�ضوابط و�أ�س�س �أمن
المعلومات وحمايتها.فنظام الحماية للمعلومات يتطلب �ضرورة تطبيق
العديد من العمليات با�ستمرار والتي تنعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى �أمن
المعلومات ،م�شير ًا �إلى الدعم الذي تحظى به �إدارة تقنية المعلومات
وتوجهاته بتطوير الأداء وتحقيق �أعلى معايير الجودة.
و�أكد مدير �أمن المعلومات بالم�صلحة خالد بن محمد الغامدي �إلى �أن
المعيار العالمي الآيزو  27001-2013لأمن المعلومات يعد من المعايير
الأمنية العالمية المتميزة ،ومن فوائد ح�صول الم�صلحة على �شهادة
الآيزو  27001-2013و�ضع نظام �أمن المعلومات في الم�صلحة ب�شكل
يعتمد عليه حيث �إن �سير العمليات يتم عبر �سل�سلة من الإجراءات وفق
�أحدث المعايير الأمنية العالمية .

المصلحة تشارك في االجتماع الـحادي عشر

لرؤساء أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون في الكويت
تر�أ�س الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل ،وفد المملكة العربية ال�سعودية للم�شاركة في االجتماع
الحادي ع�شر لر�ؤ�ساء �أجهزة الزكاة في دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية ،ال��ذي يعقد في دول��ة الكويت خالل يومي  2و/ 3
 1436 / 2هـ ،الموافق  24و2014 / 11 / 25م ،وناق�ش االجتماع

تقرير هيئة المحا�سبة والمراجعة في دول المجل�س وبحث المعوقات
وال�صعوبات التي ت��واج��ه �أج��ه��زة ال��زك��اة وبرنامج دب��ل��وم الزكاة
وم�سابقة مجل�س التعاون للبحوث والأع��م��ال الإبداعية في مجال
الزكاة� .إ�ضافة �إل��ى ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب الناجحة لأجهزة
الزكاة.

أخبار

عقد الجولة الثانية من مفاوضات إبرام اتفاقية

لتجنب االزدواج الضريبي
ُّ
مع مملكة بلجيكا
ُع ِقدت الجولة الثانية من المفاو�ضات ب�ش�أن �إب��رام اتفاقية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي بين المملكة العربية ال�سعودية ومملكة
بلجيكا في مقر م�صلحة الزكاة والدخل في الريا�ض في الفترة
من � 22إلى 1436/2/26هـ الموافق � 14إلى 2014/12/18م.
تر�أ�س الجانب ال�سعودي �سعادة الأ�ستاذ فهد بن عبدالعزيز
الخرا�شي ،نائب مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل للبرامج
وال�سيا�سات ،بينما تر�أ�س الجانب البلجيكي الم�ست�شار بييت
دي فو�س من �إدارة ال�ضرائب الدولية ،اتحاد الخدمات العامة
المالية البلجيكية .وتم خالل هذه الجولة ا�ستكمال مناق�شة مواد
االتفاقية كافة ،في جو �ساده التفاهم المتبادل ،وتم التو�صل �إلى
م�شروع نهائي لالتفاقية .واتفق الجانبان على عر�ض م�شروع
االتفاقية على ال�سلطات المخت�صة في بلديهما من �أجل النظر
فيها والموافقة على توقيعها في �أقرب وقت ممكن.
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َّ
سلم دروعا تذكارية للمشاركين

المفلح يكرِّم المنظمين
للمنتدى الضريبي الخامس
كرم مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل اللجنة التنظيمية للم�ؤتمر
ال�ضريبي ال�سنوي الخام�س ل��دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
ال��ذي عقد خ�لال الفترة من  17وحتى  20المحرم 1436ه���ـ ،على
الجهود الكبيرة التي بذلت و�أ�سهمت في �إنجاح الم�ؤتمر .جاء ذلك في
كلمة �ألقاها الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح في حفل تكريم ر�ؤ�ساء

اللجان والم�شاركين من من�سوبي الم�صلحة بح�ضور النواب ومديري
الإدارات ،ال��ذي �أق��ي��م ي��وم الخمي�س � 5صفر 1436ه���ـ ،ف��ي القاعة
الرئي�سية .و�سلم المفلح دروعا تذكارية للم�شاركين بهذه المنا�سبة.
وتلقت الم�صلحة عديدا من الر�سائل من الوفود الم�شاركة في الم�ؤتمر
ت�شكر فيها الم�صلحة على ح�سن التنظيم وال�ضيافة.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

المصلحة تشارك في ندوة الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد
�شارك وفد من م�صلحة الزكاة والدخل في ح�ضور الندوة التي نظمتها
الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد يوم الثالثاء الموافق � 17صفر 1436هـ
في قاعة الملك في�صل في فندق �إنتركونتننتال في الريا�ض ،التي
�أقيمت تحت عنوان (دور الم�ؤ�س�سات الإعالمية والثقافية في تعزيز
النزاهة ومكافحة الف�ساد) بمنا�سبة اليوم العالمي لمكافحة الف�ساد.
بد�أت الندوة ب�إلقاء كلمة لمعالي الأ�ستاذ محمد بن عبد اهلل ال�شريف،
رحب فيها بالح�ضور ،ثم �ألقى معالي الدكتور بندر بن محمد حجار
وزير الثقافة والإعالم المكلف كلمة �أو�ضح من خاللها �أهمية الو�سائل

الإعالمية في ن�شر ثقافة النزاهة .وبعدها �ألقى راعي الندوة �صاحب
ال�سمو الملكي الأمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز كلمة �أكد من
خاللها حر�ص حكومة خادم الحرمين ال�شريفين على ال�شفافية في
المجاالت كافة.
وتم في هذه الندوة مناق�شة عدد من المو�ضوعات ،كان �أبرزها دور
�شبكات التوا�صل االجتماعي في تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد،
و�أهمية الو�سائل الإعالمية في ن�شر ثقافة حماية النزاهة ،ومكافحة
الف�ساد.

أخبار

استمرت لمدة أسبوعين

افتتاح دورة إعداد المدربين لنظام «ساب»
انطلقت ف��ي قاعة التدريب ف��ي الإدارة العامة لم�صلحة الزكاة
والدخل في الريا�ض ،دورة �إع��داد المدربين ،حيث افتتح �سعادة
النائب للعمليات الم�ساندة الأ�ستاذ �صالح العواجي دورة �إع��داد
المدربين على النظام الآل��ي الجديد (�ساب) لموظفي الم�صلحة
وفروعها بح�ضور الأ�ستاذ فهد المعجل� ،سعادة مدير عام النظام
الآلي المكلف ،و الأ�ستاذ �سلمان الهدباني �سعادة رئي�س الخدمات
الإلكترونية ،و مارتن �سبوتكا ،مدير الم�شروع التقني من قبل �شركة
�إنفينيو ،التي ا�ستمرت لمدة �أ�سبوعين.
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وق��د عبر �سعادة النائب على الحر�ص واال�ستفادة م��ن التدريب
للمتدربين .والدورة هي واحده من الدورات التي �ستعقدها ال�شركة
مع �إدارة النظام الآلي على الأنظمة الجديدة قبل �إطالق النظام في
فروع الم�صلحة.
وقد �ألقى مارتن �سبوتكا كلمة رحب فيها بالح�ضور و�شكر الم�صلحة
على توفير جميع الإمكانات التي ت�ساعد على نجاح التدريب ،م�ؤكدا
�أن ال�شركة �ستقدم الدعم الكامل لموظفي الم�صلحة ،و�ستجيب عن
�أ�سئلتهم لتمكنهم من التعامل مع النظام.
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لخدمة القطاعين العام والخاص

تدشين نظام األرشفة االلكترونيه بفرع الطائف
د�شن مدير ع��ام ف��رع الم�صلحة بالطائف الأ�ستاذ نايف بن حامد
الفا�ضلي وبح�ضور مدير �إدارة الأر�شفة الإلكترونية المكلف الأ�ستاذ
عبداهلل بن علي الحميدي نظام الأر�شفة االلكترونية �إ�ستكما ًال لخطة
�إدارة تقنية المعلومات (�إدارة الأر�شفة الإلكترونية ).
ب���د�أ حفل التد�شين بعر�ض �شامل ع��ن �آل��ي��ة عمل ن��ظ��ام الأر�شفة
الإلكترونية و�شرح مف�صل عن كيفية الأر�شفة  ،وقام �سعادة مدير عام
فرع الطائف ب�أر�شفة اول ملف بالفرع وتم االطالع على الم�ستندات
بعد االر�شفة .
�أ�شار الأ�ستاذ عبداهلل الحميدي مدير االر�شفة �أنه تم اختيار فرع
الم�صلحة بالطائف لإكمال التجهيزات الإدارية والفنية و�سيتم تطبيق
نظام الأر�شفة على بقية فروع الم�صلحة تباع َا .
ب��د�أ التدريب بتنظيم ور�شة عمل مكثفة لموظفي ق�سم التعامالت

االلكترونية ب�أ�شراف اال�ستاذ �شاكر الثمالي  ،و�شارك فيها اال�ستاذ
خالد الجليفي  ،وتم �إ�ستعرا�ض كافة الطرق لعمل االر�شفة  .وكذلك
�إجراءات و�آلية ار�سال الملف من الأر�شيف ثم الفارزين ثم المدخلين
للم�سح ال�ضوئي ،وقد تم توزيع فرق العمل لثالثة مجموعات و�سوف يتم
البدء ب�أر�شفة ملفات التقديري ثم ملفات مكلفي الح�سابات .وحر�صت
�إدارة الأر�شفة على تفعيل الدور الرقابي بالفرع بعد الأر�شفة لمتابعة
الجودة بتكليف �أحد الموظفين لذلك .
عبر �سعادة الأ�ستاذ نايف بن حامد الفا�ضلي مدير فرع الطائف عن
�سعادته الختيار التطبيق بالفرع وقدم �شكره للإدارة العليا بالم�صلحة
وكذلك �سعادة النائب والم�شرف العام على التعامالت االلكترونية
ومدير عام تقنية المعلومات واعتبر هذه الخطوة تدعيما ال�ستكمال
التحول التدريجي للتعامالت الإلكترونية .

يمثل نقلة نوعية

تدشين نظام األرشفة االلكترونية بفرع الدمام
د�شن �سعادة مدير عام فرع الدمام الأ�ستاذ �صالح الحماد بح�ضور مدير
االر�شفة االلكترونية المكلف الأ�ستاذ عبد اهلل الحميدي نظام االر�شفة
االلكترونية بالفرع يوم االح��د الموافق 1436/4/12ه���ـ .واطلع �سعادته
على �سير العمل ،وتوزيع الفرق و�آلية االر�شفة .و�أو�ضح اال�ستاذ عبد اهلل
الحميدي انه بد�أ التجهيز واالعداد للتدريب بعقد عدة ور�ش عمل مكثفة
بد�أت مع فريق العمل المكون من الفرع برئا�سه اال�ستاذ في�صل ال�ضامن،
ومراقب الجودة اال�ستاذرمزي ال عمران ،وم�شرف ق�سم الحا�سب اال�ستاذ
وليد الخليفة .تخللها مناق�شة لطريقة العمل و�آلية التطبيق وتوزيع فرق
العمل ،و�آلية �سريان العمل بعد االر�شفة ،وو�ضع خطه العمل الكاملة.
وعقد ور�شة عمل تدريبية بح�ضور مدير عام الفرع ،وجميع فرق العمل
التي تتولى عملية الفرز (وفق الت�سل�سل الزمني للملف الورقي) بالإ�ضافة
ال��ى �شرح �شامل ومنف�صل عن عمل نظام االر�شفة وارتباطه بالبوابة

والية االدخ��ال .وتم التركيز على �أهمية متابعة جودة العمل والتي �سوف
تتم مبا�شرة لأي مدخالت بنظام االر�شفة .وح�سب خطة العمل تم تطبيق
االر�شفة في بع�ض اق�سام الفرع (االت�صاالت الإداري��ة � -سكرتارية مدير
الفرع  -ق�سم ت�سليم ال�شهادات  -ال�شئون الإداري��ة  -الق�سم الن�سوي -
اال�ستقبال للتقديري والح�سابات) والعمل ي�سير ب�شكل جيد .والتطبيق بفرع
الم�صلحة بالدمام تم بعد اال�ستفادة من عدة تجارب �أخرى �ساهمت في
تميز التطبيق وجودته.
من جانبه عبر مدير عام الفرع اال�ستاذ �صالح الحماد عن �سعادته لتطبيق
نظام االر�شفة االلكترونية بالفرع ،واعتبر التطبيق نقله نوعيه وانه خطوة
ا�ضافية جديدة لمنظومة التعامالت االلكترونية في الم�صلحة ،وقدم
�شكره للإدارة العليا بالم�صلحة ولرئي�س لجنة الوثائق لدعمه ت�سريع عملية
التطبيق بالفرع.

أخبار
لخدمة القطاعين العام والخاص

وزارة التجارة تطلق مشروع اإليداع
اإللكتروني للقوائم المالية «قوائم»
�أطلقت وزارة التجارة وال�صناعة من�صة «قوائم» الإلكترونية لتخدم
القطاعين العام والخا�ص على حد �سواء من خالل تعزيز ال�شفافية
ف ي ال�سوق ال�سعودية ،وخدمة المن�ش�آت عن طريق ت�سهيل وتنظيم
عملية �إيداع القوائم المالية للمن�ش�آت التجارية العاملة في المملكة،
و �أ علنت الوزارة �إطالق خدمة ا�ستقبال القوائم المالية لل�شركات
�إلكترونيا ابتداء من  1435 / 3 / 10هـ ،الموافق  2015 / 01 / 01م
بمركز �إيداع القوائم المالية الموحد وذلك عن طريق مكاتب مراجعة
ح�سابات ال�شركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة �أولية ،حيث
�سيتم ايقاف ا�ستقبال القوائم المالية الورقية اعتبار ًا من هذا التاريخ.
و�صدر قرار الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،وزير التجارة وال�صناعة،
القا�ضي ب�إقرار برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر من�صة
«قوائم» الإلكترونية كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني وبناء عليه،
فقد �صد ر قرار معالي الوزير رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين بتعديل المادة التا�سعة من الالئحة التنفيذية
لنظام ال م ح ا�سبين القانونيين ،التي ن�صت على التزام المقيد في
�سجل المحا�سبين القانونيين لدى الوزارة بتزويدها بالقوائم المالية
والتقارير عن طريق �إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم».
وتلزم �أنظمة وزارة التجارة وال�صناعة جميع ال�شركات التي تعمل في
ال�سوق بتقديم قوائمها المالية ب�صفة �سنوية ،حيث يمر ذلك بمجموعة
من المراحل تبد �أ ب�إعداد ال�شركة لقائمتها المالية في �صورة ورقية
ومن ثم مراجعتها من قبل محا�سب قانوني من �أجل اعتمادها ،ثم
يتم ت�سليمها يدويا لم�س�ؤولي وزارة التجارة وال�صناعة ،فيما باتت هذه
المراحل �إلكترونية من خالل من�صة «قوائم».

30

العدد ( - )٤٣ربيع الثاني 143٦هـ

ال��م�����ش��روع ن��ف��ذت��ه وزارة ال��ت��ج��ارة ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ك��ل م��ن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبين القانونيي ن و م �صلحة الزكاة والدخل ،يح ّول
القوائم المالية الورقية �إل��ى �إل ك ت ر و ن ية ع��ن طريق ا�ستخدام لغة
الـ )XBRL( الم�ستخدمة عالمي ًا في عمليات الإف�صاح عن التقارير
المالية ،كما �أن �إيداع القوائم المالية �آلي ًا �سيدعم م�صداقيتها لدى
الجهات الم�ستفيدة ،ويوفر م�شروع قوائم معلومات عن النتائج المالية
للمن�ش�آت التجارية العاملة في ال�سوق ال�سعودية� ،إ�ضافة �إلى بناء قاعدة
بيانات اقت�صادية مهمة ودقيقة ت�ساعد القائمين على التخطيط.
و�أكدت الوزارة �أن من�صة «قوائم» الإلكترونية �ستمثل رافد ًا اقت�صادياً
مهم ًا لأ�صحاب القرار ،الفت ًة �إلى �أن الم�شروع م ّر بمراحل عدة و�أن
عمليات التطوير في المن�صة م�ستمرة حتى بعد الإط�لاق من خالل
المراحل الأخرى التي �ستلي عملية الإطالق ،حيث تعد الخدمات التي
�ستقدمها من�صة «قوائم» الإلكترونية ذات جدوى اقت�صادية كبيرة� ،إذ
تتنوع جدواها االقت�صادية في م�ساعدة المن�ش�آت على �إبرام العقود
بينها وبين جميع الجهات الحكومية �أو غير الحكومية ،كما تت�سم
بالدقة في المعلومات المالية الخا�صة بالمن�ش�أة ،ما يبني الثقة لدى
الجهة التي تتعامل معها.
وتحاول وزارة التجارة وال�صناعة من خالل «قوائم» �أن تقدم الم�ساعدة
لمكاتب المحا�سبة على االرتقاء بالمهنة والم�ساهمة في �إعداد كوادر
وطنية في تلك المهنة ،وتدريبها وفق ًا لأعلى الم�ستويات بما يليق بمكانة
المملكة االقت�صادية ،كما تحر�ص على توفير خيارات متعددة لجميع
القطاعات التي ي�ستلزم عملها �ضرورة االطالع على القوائم المالية
لمن�ش�أة ما تعمل في المملكة.
ولفتت ال���وزارة �إل��ى �أن المعلومات التي تقدمها «ق��وائ��م» �ست�ساعد
الجهات العاملة في مجاالت الت�صنيفات االقت�صادية �سواء المحلية
�أو الإقليمية والعربية �أو العالمية على و�ضع المن�ش�آت ال�سعودية في
الت�صنيف ال�صحيح الذي يليق بمكانة المملكة االقت�صادية المتينة،
ويمكنها من الح�صول على مزيد من مزايا هذا الت�صنيف بما يعود
على هذه المن�ش�آت بالفائدة المرجوة مالي ًا واقت�صادي ًا.
ولم تغفل وزارة التجارة وال�صناعة عند ت�صميم من�صة «قوائم» و�ضع
عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمن�ش�آت ،ومتابعاتها من الناحية
المالية ،كما لم تغفل �أهمية الجدوى االقت�صادية للم�شروع الم�ساهمة
في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال بـ «حوكمة ال�شركات» ،حيث تتيح
القوائم المالية المدققة من محا�سبين قانونيين قبل �إيداعها المن�صة
الإلكترونية الدقة في توفير المعلومة� ،إ�ضافة �إلى االلتزام باللوائح
والأنظمة الخا�صة بالوزارة ،خا�صة من ناحية االلتزام بمواعيد �إيداع
القوائم المالية واتباع المعايير المحا�سبية ال�سعودية ،وما يحققه ذلك
من جدوى اقت�صادية كبيرة.
وتدعو وزارة التجارة وال�صناعة الراغبين في الدخول على البوابة
الإلكترونية للقوائم المالية «قوائم» بعد الإط�لاق �إلى الدخول على
الرابط . qawaem.sa

مقال

هل تخصم ضريبة االستقطاع
من وعاء المكلف المقيم؟
تنص الفقرة (ز) من النظام الضريبي السعودي على أن الضريبة المستقطعة
تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي .
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د .سعد محمد الهويمل

عضو هيئة التدريس في معهد اإلدارة العامة

عند الحديث عن �ضريبة اال�ستقطاع يكون الت�سا�ؤل والخالف ،هل تخ�صم
�ضريبة اال�ستقطاع المدفوعة من قبل وعاء المكلف المقيم؟ ول�شرح �أبعاد
هذه الحالة نورد ما جاء في النظام ال�ضريبي ال�سعودي ،فقد ن�صت الفقرة
(�أ) من المادة الثامنة وال�ستين منه ،على �أنه« :يجب على كل مقيم �سواء
كان مكلف ًا �أو غير مكلف بمقت�ضى هذا النظام ،وعلى المن�ش�أة الدائمة في
المملكة لغير مقيم ،ممن يدفعون مبلغ ًا ما لغير مقيم من م�صدر في المملكة
ا�ستقطاع �ضريبة من المبلغ المدفوع و�أي دفعات �أخرى في حالة المبالغ
المدفوعة من قبل �شخ�ص طبيعي» .كذلك ن�صت الفقرة (ز) من المادة
نف�سها على �أنه «�إذا ا�ستقطعت ال�ضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احت�سب
في وعائه ال�ضريبي ،ف�إن ال�ضريبة الم�ستقطعة تح�سم من ال�ضريبة الواجبة
على المكلف عن الوعاء ال�ضريبي».
المت�أمل للهدف من فر�ض �ضريبة اال�ستقطاع يجده انح�صر في �أمرين
اثنين هما :الأول هو حق الدولة في �أخذ �ضريبة على كل دخل تحقق في
المملكة من غير المقيمين وغير المكلفين الدائمين ،واالمر الآخر هو �أن
الم�شروع ركز على عملية الدفع ولي�س اال�ستحقاق ،وفي هذا جانب اقت�صادي
بالتحفيز على بقاء الأموال داخل المملكة .فربح المكلف غير المقيم ا�ستحق
بمجرد تحقيق ال�شركة الأرب��اح ،لكن �ضريبة اال�ستقطاع ت�ستحق عند دفع
هذه المبالغ ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة لغير مقيم.
ما جاء في الفقرة (ز) من المادة الثامنة وال�ستين من النظام ال�ضريبي
هو في حقيقة الأمر معالجة لخط�أ في حال وقوعه ،والخط�أ هو في ا�ستقطاع
�ضريبة على مكلف ب�ضريبة الدخل لي�س عليه �ضريبة ا�ستقطاع ،والمعالجة
تكون في خ�صم هذه ال�ضريبة الم�ستقطعة وغير الم�ستحقة ،من �ضريبة
الدخل الم�ستحقة عليه .الإ�شكالية �أن البع�ض يعتقد �أن �أي مكلف يدفع
�ضريبة ا�ستقطاع عن غير مقيم ممن حقه خ�صمها من �ضريبته الم�ستحقة،
وه��ذا غير �صحيح فالفقرة ح��ددت ب�شكل دقيق بعبارة «�إذا ا�ستقطعت
ال�ضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احت�سب في وعائه ال�ضريبي» ،هنا الفقرة
حددت �أن المبلغ مدفوع لمكلف من الغير ولي�س مبلغا دفعه المكلف للغير.
الإ�شكالية الأخ��رى المتعلقة ب�ضريبة اال�ستقطاع هي الهدف الآخ��ر من
ال�ضريبة وهو بقاء الأم��وال في المملكة ،ف�أي �أم��وال لم تدفع لي�س عليها
�ضريبة ا�ستقطاع ،ويعتقد البع�ض �أنه بمجرد �صدور قرار التوزيع ت�ستحق
ال�ضريبة ،والنظام ذك��ر واقعة الدفع هي المحك الأ�سا�سي ال�ستحقاق
ال�ضريبة .لذلك ف�ضريبة اال�ستقطاع غير واجبة الدفع �إال بعد �إجراء عملية
الدفع ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .

تغطية

وزيرا التجارة والخدمة المدنية ورئيس وزراء جورجيا شاركوا في االفتتاح

اختتام فعاليات منتدى
التنافسية الـدولـي
فـي نسخته الثامنة بالرياض
شهد حفل االفتتاح عرض فيلم وثائقي عن منجزات الملك عبد اهلل
وجهوده في تحقيق النمو واالزدهار

بمشاركة متحدثون من  25دولة حول العالم اختتم منتدى التنافسية
الدولي في نسخته الثامنة أعماله في العاصمة الرياض تحت شعار
«تنافسية القطاع الحكومي» ،الذي تنظمه الهيئة العامة لالستثمار وعلى
مدى ثالثة أيام وبحضور نخبة من قادة الفكر واالقتصاد والسياسة من كل
من أمريكا وأوروبا والمكسيك وتركيا وكوريا إضافة إلى عديد من الدول
العربية لمناقشة القضايا المهمة وكان من بينها االستثمار في براءات
االختراع ودعم ريادة األعمال.
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�شهد حفل االفتتاح عر�ض فيلم وثائقي عن منجزات عهد خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
 رحمه اهلل -وجهود المملكة في تحقيق النمو واالزدهار ا�ستكماال لم�سيرة التنمية االقت�صادية واالجتماعية.قدم الكلمة االفتتاحية للمنتدى ،المهند�س عبداللطيف العثمان ،محافظ الهيئة العامة لال�ستثمار ،التي بد�أها
بتقديم التعازي لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�سمو ولي عهده الأمين،
ول�سمو ولي ولي العهد وللأ�سرة المالكة وال�شعب ال�سعودي لما حل به من م�صاب جلل لوفاة خادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل � -سائ ًال اهلل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته،
وي�سكنه ف�سيح جناته.
وجاء في الكلمة ،لقد �شهدت المملكة خالل العقد الما�ضي نه�ضة وتطو ًرا في مختلف المجاالت ،من �أهمها،
فيما يتعلق باال�ستثمار ،دخول المملكة �إلى منظمة التجارة العالمية ،و�صدور وتعديل عديد من الأنظمة مع
التطوير الم�ستمر للق�ضاء التجاري وق�ضاء التنفيذ ،وت�ضاعف حجم اال�ستثمارات الأجنبية في المملكة عدة مرات
وت�ضاعف الناتج المحلي مع انخفا�ض ال َّدين العام لي�صل �إلى نحو  2في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي،
م�شي ًرا �إلى �أن �صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير �أكد �أن االقت�صاد ال�سعودي وف ًقا لتلك الم�ؤ�شرات كان خالل
العقد الما�ضي بين �أف�ضل دول مجموعة الـ � 20أدا ًء.
العدد ( - )٤٣ربيع الثاني 143٦هـ
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�أكد �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد الفي�صل � ،أن المملكة
تبذل ج��ه��ود ًا كبيرة في �سبيل تنفيذ ا�ستراتيجيات وطنية
طموحة في المجاالت المعرفية واالقت�صادية والح�ضارية،
وتحقيق التنمية الم�ستديمة على كافة الأ�صعدة ،والنهو�ض
بالمواطن العماد الأ�سا�سي للتقدم والتطور.
وعلى الدول �أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتناف�سية،
وتُوجه عنا�صر الإنتاج وعملياته �إلى اال�ستخدام الأمثل ،وفي
مقدمتها تطوير ر�أ�س المال الب�شري والإبداع .والمملكة تنظر
�إلى التناف�سية على �أنها �سعي نحو الأمثل دون الإ�ضرار بالآخر،
وفق �أطر �أخالقية تعززها القيم االجتماعية والدينية ،وتقوم
على �أال يقود التناف�س �إلى التنابذ والإ�ضرار .

تغطية

وما تحقق لم يتم لوال ف�ضل اهلل ثم دعم القيادة وت�ضافر وتكامل الجهود
بين القطاعين الحكومي والخا�ص ،وتمثل محطات مهمة في م�سيرة المملكة
التنموية التي نقف عندها لنت�أملها ونراجعها ،وننطلق مجدد ًا نحو �آفاق
جديدة �أو�سع و�أرحب ،لنكمل هذه الم�سيرة المباركة بقيادة خادم الحرمين
ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رعاه اهلل  -وهو الذي كان
�أمي ًرا لمدينة الريا�ض حتى �أ�صبحت خالل زمن قيا�سي من �أكثر عوا�صم
العالم نمو ًا في م�ساحتها ومرافقها وخدماتها ،وفي ن�شاطها االقت�صادي،
اهتماما بالتناف�سية وقطاع اال�ستثمار.
الذي �أعطى
ً
و�سيحقق اال�ستثمار خالل الفترة المقبلة طموحات القيادة لتحقيق الأهداف
التنموية واالقت�صادية ،وتلبية ما تبحث عنه اال�ستثمارات النوعية المتميزة،
خا�صة في القطاعات الواعدة من فر�ص وت�سهيالت و�سهولة في الإجراءات،
ودعمها في التو�سع في مراحل ما بعد الت�أ�سي�س وفق خطة ا�ستثمار موحدة
تعمل عليها الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العالقة باال�ستثمار في
المملكة.
و�أو�ضح المهند�س عبداللطيف العثمان ،محافظ الهيئة العامة لال�ستثمار،
�أنَّ من بين �أبرز منجزات الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه
اهلل  -ت�ضاعف الناتج المحلي الإجمالي من  1.23تريليون ريال في عام
� 2005إلى نحو  2.82تريليون ريال في عام  2014محقق ًا ن�سبة نمو بلغت
 129في المائة وهي �أعلى ن�سبة نمو بين دول مجموعة الع�شرين التي ت�ضم
�أقوى االقت�صادات العالمية .وانخفا�ض حجم ال َّدين الحكومي العام من 460
مليار ريال في عام � 2005إلى  44مليار ريال في نهاية عام  2014محقق ًة
معدال بلغت ن�سبته  90.4في المائة ،وانخفا�ض ن�سبة ال َّدين العام �إلى الناتج
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المحلي الإجمالي من  37.3في المائة في عام � 2005إلى  1.6في المائة
في عام  ،2014وبذلك تكون المملكة �أقل دول العالم في ن�سبة ال َّدين العام
�إلى الناتج المحلي الإجمالي وفق ًا ل�صندوق النقد الدولي .وارتفاع �إجمالي
�أر�صدة اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر في المملكة خالل ت�سع �سنوات خم�سة
�أ�ضعاف من  125مليار ريال عام  2005م� ،إلى  780مليار ريال عام 2014
م ،وارتفاع النفقات العامة للدولة من  346مليار ريال في عام � ،2005إلى
 1.1تريليون ريال في عام  ،2014مرتفع ًة بن�سبة  217في المائة نتيجة زيادة
دعم البرامج التنموية ،وزيادة عدد العاملين في الدولة ،وزيادة ر�ؤو�س �أموال
�صناديق الإقرا�ض الحكومية ،و�إعانة الباحثين عن عمل «حافز» ،والتو�سع
في الإنفاق على مخ�ص�صات برامج معالجة الفقر ،والمخ�ص�صات ال�سنوية
المتعلقة بال�ضمان االجتماعي وم�شاريع الإ�سكان وم�شاريع النقل ال�ضخمة
وغيرها من برامج تنموية .وارتفاع �إجمالي �أ�صول المملكة االحتياطية بنحو
�أربع مرات ،حيث ارتفع �إجمالي الأ�صول االحتياطية للمملكة من  581مليار
ريال في عام � 2005إلى نحو  2.75تريليون ريال في نهاية عام  2014محققة
معدل ارتفاع بلغت ن�سبته  372في المائة ،فيما �أ�صبحت المملكة ثالث �أغنى
بلد من حيث حجم الأ�صول االحتياطية بعد ال�صين واليابان وفق ًا لأحدث
بيانات �صادرة عن �صندوق النقد الدولي ،وتمثل احتياطيات ال�سعودية نحو
 56في المائة من �إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمع ًة.
ت�شير البيانات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إلى �أن فائ�ض
الح�ساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من  337مليار ريال في عام
� 2005إلى نحو  440مليار ريال في عام 2014م مرتفع ًا بن�سبة  30في المائة.
لت�صبح المملكة وفق ًا ل�صندوق النقد الدولي ثالث �أكبر اقت�صاد عالمي من
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محافظ الهيئة العامة
لالستثمار :من بين أبرز
منجزات الملك عبداهلل
تضاعف الناتج المحلي
من  1.23تريليون ريال
في  2005إلى 2.82
تريليون ريال في 2014
وبلغت نسبة النمو 129
 %وهي أعلى نسبة
نمو بين دول مجموعة
العشرين.
د .عبدالرحمن البراك:
تقدم وزارة الخدمة
المدنية خدمات لبناء
اقتصادات قادرة على
المنافسة.

حيث فائ�ض الح�ساب الجاري بعد ال�صين و�ألمانيا .وت�ضاعف عدد المدن
ال�صناعية في المملكة من  14مدينة �صناعية في عام 2007م� ،إل��ى 34
مدينة �صناعية ما بين قائمة �أو تحت التطوير في 2014م ،بزيادة تقدر
بنحو  135في المائة ،فيما زادت م�ساحة الأرا�ضي ال�صناعية المط َّورة من
 40مليون م 2في عام 2007م �إلى  178مليون م 2في عام 2014م ،بزيادة
ت�صل  339في المائة ،وزاد عدد الم�صانع بين المنتجة وتحت الإن�شاء من
 1950م�صنع ًا في عام 2007م �إلى  5600م�صنع ًا في عام 2014م ،منت�شرة
في جميع المدن ال�صناعية ،بزيادة تقدر بـ  178في المائة؛ وبا�ستثمارات
تزيد على  450مليار ريال� .إ�ضافة �إلى ارتفاع عدد ال�سعوديين العاملين في
الدولة من � 713ألف مواطن ومواطنة في عام � 2005إلى مليون و� 146ألف
مواطن ومواطنة في عام  2013مرتفع ًا بن�سبة  42في المائة وهذه من �أعلى
معدالت النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.
كما ارتفعت مخ�ص�صات ال�ضمان االجتماعي من ثالثة مليارات ريال في
عام � 2005إلى نحو  13مليار ريال في عام � 2013أي بمعدل نمو بلغ 331
في المائة في عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل -
وارتفاع عدد الم�ستفيدين من برنامج ال�ضمان االجتماعي من � 387ألف
م�ستفيد �إلى نحو � 781ألف م�ستفيد بزيادة بلغت ن�سبتها  102.1في المائة
خالل الفترة ،في الوقت الذي يزيد �إجمالي ما تم �صرفه للم�ستفيدين من
برنامج ال�ضمان االجتماعي على  100مليار ريال .وقد حافظت المملكة في
عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز على مكانتها وع�ضويتها الم�ستقلة في
مجل�س �إدارة �صندوق النقد الدولي ،واحتاللها المرتبة الثامنة عالمي ًا من
حيث القوة الت�صويتية في �صندوق النقد الدولي من بين  185دولة ع�ضو
في ال�صندوق .كما �صدر وع��دل في عهده  -رحمه اهلل � -أكثر من 140
نظاما وتنظيما والئحته تنظيمية وفي مختلف المجاالت ،و�إطالق عدد من
الم�شاريع العمالقة ومنها مدينة وعد ال�شمال ،ومدينة ر�أ�س الخير ،ومركز
الملك عبداهلل المالي ،ومدينة الملك عبداهلل االقت�صادية ،وم�شروع بترو
رابغ ،وجامعة الملك عبداهلل .وبلغت �إجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ

تغطية

م�شاريع الطرق خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية  107مليارات ريال ،وفي
مجال ال�سكك الحديدة يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين ال��ذي يربط
المدينة المنورة بمكة وجدة وتبلغ تكاليف تنفيذه  56مليار ريال ،كما يجري
تنفيذ قطار ال�شمال الذي يربط منطقة الحدود ال�شمالية بمناطق حائل
والق�صيم والريا�ض وال�شرقية ،كما تم اعتماد م�شاريع النقل العام في المدن
الرئي�سية في المملكة بتكاليف ت�صل �إلى  200مليار ريال.
�شارك في �أول��ى جل�سات المنتدى ،التي ك��ان عنوانها «تناف�سية القطاع
الحكومي والمملكة العربية ال�سعودية  ..بوابة �إلى العالم» كل من الدكتور
توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة ،والدكتور عبدالرحمن البراك وزير
الخدمة المدنية ،ورئي�س وزراء جورجيا الأ�سبق نيكا جيالوري ،والدكتور
عبدالرحمن الج�ضعي الرئي�س التنفيذي ل�شركة (علم) .وركزت الجل�سة
على �أهمية العمل على رفع تناف�سية القطاعات الحكومية في المملكة ،وتم
ا�ستعر�ض �أبرز المبادرات للتحول �إلى المعامالت الإلكترونية.
ا�ستعر�ض الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة ،جهود الوزارة في
دعم تناف�سية القطاع الحكومي في المملكة و�إقامة �شراكات بين القطاعات
التابعة للوزارة ومثيالتها� ،سواء داخل المملكة �أو خارجها ،وفتح الأ�سواق
ب�شكل �أف�ضل النطالق هيكلة ال�صادرات ال�سعودية للعمل بكفاءة .هناك
مبادرتان في معهد الإدارة هما قيا�س الم�شروعات من ناحية الجودة والأداء،
وم�شروع ر�ضا الأعمال والزبائن ،و�سيتم �إطالقهما قريبا ،كا�شف ًا �أن الوزارة
ت�سعى في هذا ال�صدد �إلى اال�ستفادة من خبرات اليونان والهند وكثير من
الدول .وهناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخا�ص ،منها ما
يتعلق بمجاالت تحلية المياه والكهرباء والموانئ .وتوفير مزيد من الفر�ص.
تطرق الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل البراك وزير الخدمة المدنية ،في
كلمته �إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة ،وال �سيما التقنية منها ،ودورها
في ت�سهيل الإج��راءات الحكومية ،وبناء اقت�صادات قادرة على المناف�سة.
ودور القطاع الحكومي المهم في دفع عجلة التنمية .وقد انطلقت الوزارة
من هذا التوجه وتنظر �إلى الخدمات على �أنها ال تخدم المواطن فح�سب،
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بل يكون المواطن �شريك ًا في الخدمة ،و�أن يتم تقديم كل الخدمات بتميز،
وهناك �أربعة محاور رئي�سة في هذا الجانب ،وهي :ال�شراكة مع القطاع
الخا�ص ،الخ�صخ�صة ،ثبات الإنفاق الحكومي ،واال�ستثمار في التقنية .وكل
خطط الإ�صالح في دول العالم تقوم على ا�ستخدام التقنية وتقديم الخدمة
ال�شاملة والم�ساءلة للأجهزة الحكومية ،مبينا �أنه بالن�سبة �إلى المناف�سة
فهي تمثل تحدي ًا لوزارة الخدمة المدنية؛ �إذ نتناف�س مع �أنف�سنا ،ونتناف�س
مع طموحات المواطن ،ومع الأجهزة الحكومية الأخرى ،ومع الدول الأخرى.
وهي تح ّد يومي ن�سعى من خالله �إلى تلبية متطلبات التنمية ،وهذه الأمور
ن�ضعها في الح�سبان.
من �أبرز الم�شاريع التي يحت�ضنها مجل�س الخدمة المدنية ومعهد الإدارة
العامة ودورها في تب�سيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور �أ�سا�سي
في االقت�صاديات المفتوحة ،والم�شروع في مراحله النهائية عبر العمل مع
بيوت خبرة معينة .كما �أن هناك برنامج �سيا�سات عامة خا�صا بالإدارات
الحكومية ،وم�شروعا �آخر يتعلق ببرنامج �أعد في معهد الإدارة العامة وهو
مركز القيادات الحكومية ،ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على
�إدارة برامج التنمية والتناف�سية.
�أو���ض��ح نائب رئي�س مجل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�سابك»
المهند�س محمد بن حمد الما�ضي� ،أن ال�شركة حققت مكا�سب كبيرة
لالقت�صاد الوطني في المملكة من خالل �إيجاد فر�ص عمل عالية الم�ستوى
وتطوير التقنيات وتوطينها �إ�ضافة �إلى تو�سيع الفر�ص �أمام قطاع الخدمات.
و�أبل ُغ �شاهدٍ على حجم القيمة التي ُيحققها قطاع البتروكيماويات للمملكة،
هو تلك الثروة الوطنية الم�ضافة التي يقدمها بدال من مجرد االكتفاء فقط
بت�صدير المواد الأولية ،ولوال �أن وفق اهلل قادة المملكة ب�أن اختاروا في عام
1976م اتخاذ خطوة بالغة الأهمية ب�إن�شاء قطاع �صناعة البتروكيماويات،
ل�ضاعت على المملكة فر�صة جني نحو  34مليار دوالر �سنو ًّيا.
المجتمع �سي�ستفيد من المكا�سب التي و ّلدها قطاع �صناعة البتروكيماويات
لم�صلحة الأف��راد والم�ؤ�س�سات في المملكة� ،إ�ضافة للمدفوعات النقدية
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وزير التجارة والصناعة:
ندعم تنافسية القطاع
الحكومي وإقامة
شراكات وفتح األسواق
بشكل أفضل النطالق
هيكلة الصادرات
السعودية للعمل
بكفاءة.
في عهد الملك عبداهلل
انخفض حجم الدَّين
الحكومي العام من 460
مليار ريال في  2005إلى
 44مليار ريال في 2014
بمعدل نسبته % 90.4
وانخفاض نسبة الدَّين
العام إلى الناتج المحلي
اإلجمالي من % 37.3
في  2005إلى  % 1.6في
.2014

لقطاع الخدمات ،بما في ذلك الت�أمين ،والأعمال الم�صرفية ،و�شركات
الخدمات اللوج�ستية ،مبي ًنا �أن قدرة هذا القطاع على �إيجاد فر�ص عمل
للمواطنين تبقى �أحد �أهم العنا�صر التي ت�ؤكد مدى �أهمية الدور الذي يلعبه
قطاع ال�صناعات البتروكيماوية في االقت�صاد الوطني ،حيث يوظف القطاع
ب�شكل مبا�شر  35000من العاملين في المملكة ،ويولد نحو � 280ألف فر�صة
عمل في �سوق العمل المحلية .وال�سبب وراء كل هذه العوائد «م�صادر القدرة
التناف�سية» وكل ذلك نتيجة لت�سخير م�صادر القدرة التناف�سية ،حيث �إنها
الركائز الثالث التي م ّكنت (�سابك) من النمو منذ بدايتها المتوا�ضعة،
و�صو ًال �إلى مكانتها الحالية المناف�سة على الم�ستوى العالمي ،المتمثلة في
الدعم الحكومي ،و�سال�سل القيمة ،واالبتكار واال�ستدامة.
و�أكد و�سيم ب�صراوي م�س�ؤول اال�ستثمار في م�شاريع «�أرامكو»� ،أن ال�شركة
تركز على تنظيم عملية ري��ادة الأعمال بالم�شاركة مع كل الجهات ذات
العالقة لنقل المملكة �إلى عالم المعرفة ،وهي مبادرة تدعم المملكة في
تنمية الأعمال االقت�صادية ،ودعم المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة وما تحتاج
�إليه من تدريب لتنمية العن�صر الب�شري ،وكذلك دعم ر�أ�س المال وزيادة
التعاون بين مختلف المن�ش�آت في االبتكار ،وت�شجيع ال�شباب على دخول
ال�سوق الحرة ومجاالت ريادة الأعمال.
وتعمل «�أرامكو» على تقديم الم�ساعدة في مجاالت الت�صنيع المختلفة ،حيث
�إنه في عام 2011م ،و ّفرت ال�شركة ( )46عملية من ريادة الأعمال ،و()22
من هذه االبتكارات ،م�شي ًرا �إلى �أن هذه الأعمال التي تقدمها «�أرامكو» في
ريادة الأعمال ت�ؤكد �سعي ال�شركة �إلى �إتاحة الفر�صة للمناف�سة في ال�سوق.
و�أعرب �إريك �شميدت الرئي�س التنفيذي ل�شركة جوجل عن �إعجابه الكبير
بال�شباب ال�سعودي ،م�ؤكدً ا �أن ال�شباب ال�سعوديون يحبون  -بطبيعتهم
 البناء ،على عك�س كثير من نظرائهم في الدول الأخرى ف�إن لديهم منالموارد ما يلزم لبناء اقت�صاد معرفي يخدمهم على مدى مئات ال�سنين.
وهناك كثير من المال ،وكثير من البنية التحتية ،ما ي�ستدعي الأمر الأهم
هو اختراع�شيء جديد ،حيث �إن برمجيات الم�صدر المفتوح �أ�صبحت الآن
�أكثر فاعلية ،وقد بد�أكثيرون في االلتفات �إلى ذلك؛ �إدراك ًا منهم �أن التقنية
لي�ست هي الم�شكلة في عالم اليوم ،ولكنها يمكن �أن تكون الحل ،ممث ًال
على ذلك ب�صناعة ال�سيارات «في مجال النقل ي�ساعد االبتكار على �صناعة
�سيارات �أكثر ذكا ًء؛ وبالتالي تقليل الإ�صابات و�إنقاذ مزيد من الأرواح بن�سبة
 10في المائة؛ لذلكنعمل في «جوجل» على �إنتاج �سيارات ذكية دون �سائق.
وللإنترنت دور كبير في التعامالت بين القطاعات الحكومية ،وتوفير الوقت
والجهد ،و�سرعة �إنهاء المعامالت الإلكترونية بين القطاعات الحكومية
والقطاعات الخا�صة ،متطر ًقا �إلى تركيز «جوجل» على االبتكار.
والتركيز الأ�سا�سي لـ»جوجل» هو على االبتكار ،واقتناء �شركات �أخرى مثل
جوجل الأر�ض ويوتيوب لت�أ�سي�س قاعدة قوية؛ فالأهم بالن�سبة �إلى ال�شركة
هو المنتجات المبتكرة ،ومنها ما يتعلق بالذكاء اال�صطناعي الذي هو �أحد
�أهم االبتكارات في يومنا هذا ،ومن الأمثلة الجيدة على الذكاء اال�صطناعي
على �شبكة الإنترنت هو (ترجمة جوجل)� ،إذ �إنه يجب �أال تكون الإنجليزية
هي اللغة الح�صرية للإنترنت ،بل يجب �أن تكون العربية وال�صينية وبقية
اللغات حا�ضرة بالم�ستوى نف�سه .و»ج��وج��ل» حري�صة على خ�صو�صية
الح�سابات وحماية جميع المعلومات من خالل ت�شفير البيانات ،مو�ضح ًا �أنها
تف�ضل �إزالة �أي بيانات �أو معلومات قد ت�ؤدي �إلى ا�ستهداف �أو �إلحاق �أي نوع
من ال�ضرر على كل الم�ستويات.

نوافذ
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تمنع التمييز الضريبي

اتفاقيات الضرائب
تمنح إعفاءات للهيئات واألفراد وتوفر
تبادل المعلومات وآلية لحل الخالفات
حسين عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشؤون الدولية

سنتطرق في هذا العدد إلى دور اتفاقيات الضرائب في توفير
تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة ومنع التمييز الضريبي
وتوفير إعفاءات لبعض الهيئات واألفراد وتوفير إطار إجرائي
لحل الخالفات.

 .1تبادل المعلومات

�إن مادة تبادل المعلومات هي الأهم في اتفاقيات ال�ضرائب لتحقيق هدف مكافحة التجنب
والتهرب ال�ضريبي .يتم بموجب هذه المادة تبادل المعلومات بين �سلطات ال�ضرائب في
الدول المتعاقدة حول �أية م�سائل تتعلق بال�ضرائب التي ت�شملها االتفاقية .يتم نموذجي ًا تبادل
المعلومات لت�أكيد الحقائق التي تنطبق عليها القواعد الواردة في االتفاقية .كما يتم تبادل
المعلومات لم�ساعدة م�صالح ال�ضرائب في الدول المتعاقدة على �إدارة وتطبيق �أنظمتها
ال�ضريبية المحلية� .إن تبادل المعلومات هو العن�صر الرئي�س في التعاون الدولي في مجال
ال�ضرائب لمواجهة �آث��ار العولمة واالنفتاح االقت�صادي في م�صالح ال�ضرائب في الدول
المختلفة.
ً
ً
توفر مادة تبادل المعلومات تبادال وا�سعا للمعلومات ،كما �أنها ال تقيد �أ�شكال ونماذج وطرق
تبادل المعلومات .وهي تدعم تبادل المعلومات �إلى �أو�سع درجة ممكنة مع توفير الحماية
الكافية �ضد �إ�ساءة ا�ستعمال المعلومات المتبادلة .وال يمكن الإف�صاح عن هذه المعلومات �إلى

نوافذ

طرف ثالث ما لم يكن هناك حكم وا�ضح و�صريح في االتفاقية يجيز ذلك.
لكن مادة تبادل المعلومات ال تلزم الدول المتعاقدة بالآتي:
�أ) تنفيذ �إجراءات �إدارية مخالفة للأنظمة �أو الممار�سات الإدارية في تلك
الدولة �أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات ال يمكن الح�صول عليها بموجب الأنظمة �أو التعليمات
الإدارية المعتادة في تلك الدولة �أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من �ش�أنها ك�شف �أي �سر يتعلق بالتجارة والأعمال
وال�صناعة �أو بالأ�سرار ال�صناعية �أو الأ�سرار التجارية �أو المهنية �أو
العمليات التجارية �أو معلومات قد يكون الك�شف عنها مخالف ًا لل�سيا�سة
العامة �أو للحقوق الأ�سا�سية التي تمنحها الدولة ،خا�صة في مجال
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حماية المعلومات.
لكن تلزم اتفاقية ال�ضرائب الدولة المتعاقدة بتوفير المعلومات للدولة
الأخرى و�أن توظف و�سائلها لتجميع المعلومات حتى لو لم تكن هي بحاجة
�إلى هذه المعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية �أو لأغرا�ض محلية.
وال يجوز لدولة متعاقدة �أن ترف�ض تزويد المعلومات بحجة ال�سرية البنكية،
ويجب �أن ت�ستطيع ال�سلطة المخت�صة في الدولة المتعاقدة الح�صول على
المعلومات البنكية المطلوبة �سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر من خالل
�أوامر ق�ضائية �أو �إجراءات �إدارية وتزويد الدولة الأخرى بها.
وطرق تبادل المعلومات الرئي�سة المطبقة هي عند الطلب� ،أو تلقائي ًا� ،أو
ذاتي ًا ،ويمكن تطبيق هذه الطرق كل واحدة منها ب�شكل م�ستقل �أو مع ًا.
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في مجال ال�سيا�سة ال�ضريبية لهذا االختالف في المعاملة� .إن االختالف
بين المقيمين وغير المقيمين مبد�أ �ضريبي �أ�سا�سي في الأنظمة المحلية
واالتفاقيات ال�ضريبية في معظم ال��دول .والدولة المتعاقدة غير ملزمة
بتوفير الإعفاءات والتخفي�ضات والح�سومات نف�سها ،التي توفرها للمقيمين
فيها ،لغير المقيمين.
 .3توفير إعفاءات لبعض الهيئات واألفراد

توفر اتفاقيات ال�ضرائب �إعفاءات �ضريبية متبادلة لبع�ض الهيئات والأفراد
�شريطة توافر معايير معينة تحددها االتفاقية .بع�ض الدخول التي يتم
�إعفا�ؤها في �أيدي هيئات و�أفراد معينين كالآتي:

الفوائد :تمنح حكومات معظم الدول النامية �إعفاءات ومنها �إعفاء الفوائد
المدفوعة عن القرو�ض طويلة الأمد المقدمة لها من م�صادر خارجية وذلك
لت�شجيع اال�ستثمار في ال�سلع الر�أ�سمالية وم�شاريع الأعمال العامة .وقد تكون
هذه القرو�ض �أو الت�سهيالت االئتمانية مقدمة �أو م�ضمونة من قبل وكاالت
ر�سمية في الدولة المتعاقدة الأخرى .الأجهزة الحكومية التي ت�ستفيد من
مثل هذا الإعفاء هي ب�شكل عام الحكومة ،والبنك المركزي ،وال�سلطات
المحلية ،والأجهزة النظامية ،وبنك اال�ستيراد والت�صدير ،و�أية م�ؤ�س�سة
مالية �أخرى تعود ملكية ر�أ�سمالها بالكامل �إلى الحكومة.
معاشات التقاعد :معا�شات التقاعد والمكاف�آت الأخرى الم�شابهة تخ�ضع
لل�ضريبة فقط في الدولة م�صدر الدفعات .يجوز لدولة �إقامة الم�ستفيد من
هذه الدفعات ،فر�ض �ضريبة عليها �إذا كان الم�ستفيد منها مقيم ًا ومواطن ًا
فيها.

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
المنظمات الدولية
 .4توفير إطار إجرائي لحل الخالفات

 .2منع التمييز الضريبي

مادة «منع التمييز ال�ضريبي» تمنع التمييز ال�ضريبي على �أ�سا�س جن�سية
المقيم في الدولة المتعاقدة .وهي تمنع الدولة المتعاقدة من فر�ض التزامات
�ضريبية على مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى ال تفر�ضها على مواطنيها،
كما تمنع التمييز �ضد الم�شاريع الأجنبية التي تعمل فيها من خالل من�ش�آت
دائمة مقارن ًة بالم�شاريع المحلية .على �سبيل المثال ،الم�صروف الجائز
لمقيم في الدولة المتعاقدة يجب �أن يكون مجاز ًا وقاب ًال للح�سم من الأرباح
الخا�ضعة في من�ش�أة دائمة تتبع مقيما في الدولة الأخرى.
لكن ه��ذه ال �م��ادة ال تلزم ال��دول��ة المتعاقدة ب ��أن تعامل غير المقيمين
بالطريقة نف�سها ،التي تعامل بها المقيمين فيها ،حيث �إن هناك �أ�سباب ًا

تحمي اتفاقية ال�ضرائب حقوق الدول المتعاقدة في �إدارة وتطبيق �أنظمتها
ال�ضريبية المحلية واتفاقية ال�ضرائب .وبالنظر �إلى نطاق وتعقيد الم�سائل
التي تغطيها اتفاقية ال�ضرائب قد تن�ش�أ في بع�ض الأحيان اختالفات في
الر�أي بين الدولتين المتعاقدتين حول تف�سير �أو تطبيق اتفاقية ال�ضرائب.
وما لم تتوافر �آلية لحل مثل هذه الخالفات ف�إن درجة اليقين التي توفرها
اتفاقية ال�ضرائب تفقد �شيئ ًا من قيمتها� .إن م��ادة «�إج ��راءات االتفاق
المتبادل»( ،المادة  ،)25هي جزء مهم من اتفاقية ال�ضرائب ،وهي المادة
التي توفر الآلية لحل الخالف المتعلق بتف�سير �أو تطبيق االتفاقية.
توفر هذه المادة �آلية للمكلف ،خالف الأنظمة ال�ضريبية المحلية ،لحل
م�شكلته عندما يتعر�ض ل�ضريبة في الدولة �أو في الدولتين المتعاقدتين ال
تتفق و�أحكام هذه االتفاقية .كما تمكن هذه المادة ال�سلطتين المخت�صتين
في الدولتين المتعاقدتين من االتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل �أي
�صعوبة �أو �شك ين�ش�أ متعلق ًا بتف�سير �أو تطبيق هذه االتفاقية �أو �أية م�شكالت
ازدواج �ضريبي �أخرى في الحاالت التي لم ترد في االتفاقية.
ونرغب في اختتام هذه المقاالت حول اتفاقيات تجنب االزدواج ال�ضريبي
في القول �إن التدفق الحر للتجارة واال�ستثمارات العالمية ونقل التقنيات
تلعب دور ًا مهم ًا في عملية التطور االقت�صادي في ال��دول النامية ،و�إن
اتفاقيات تجنب االزدواج ال�ضريبي ت�شجع اال�ستثمارات بتوفير اليقين
واال�ستقرار ال�ضريبي ،وتوفر الآلية لحل �أية خالفات �ضريبية دولية وتمنع
التمييز ال�ضريبي.

مقال

تأثيرات انخفاض
ًّ
عالميا
أسعار النفط
هبوط أسعار النفط قد يغذي التوترات الجيوسياسية ويؤدي إلى تخلف شركات الغاز والنفط
الصخري في الواليات المتحدة عن سداد الديون ويزعزع توقعات التضخم في منطقة اليورو

د .صالح بن فهد الشلهوب

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

�شهدت �أ�سواق النفط تقلبات �شديدة في الفترة الما�ضية ،تميل �إلى
هبوط الأ�سعار ب�صورة ملحوظة ،يرى فيها البع�ض �أن هذا يعد تهديدا
للدول المنتجة للنفط ،خ�صو�صا ال��دول التي تعتمد ب�صورة رئي�سة
على النفط في ناتجها المحلي ،وتفاوتت ه��ذه التحليالت بحجم
الأثر في كل دولة من هذه الدول ،و�إلى �أي حد يمكن �أن تتحمل هذه
الدول االنخفا�ض في الأ�سعار ب�صورة تمكنها من اال�ستمرار في تنفيذ
م�شاريعها التنموية ،واال�ستمرار في برامج الدعم الحكومي للأفراد من
خالل دعم ال�سلع والخدمات ،وقد �صدر �أخيرا تقرير عن البنك الدولي
عن موقع  CNNبالعربية «اعتبر فيه �شانتا ديفاراجان كبير الخبراء
االقت�صاديين لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في «البنك
الدولي»� ،أن الهبوط الأخير في �أ�سعار النفط ،ي�شكل تحذير ًا للدول
المنتجة للبترول ،ودفعها �إلى �إعادة التفكير في �سيا�ساتها الحالية،
في مجال الدعم الحكومي .وخالل ا�ستعرا�ضه تقرير «الآثار المدمرة
للدعم الحكومي» ،ال�صادر عن البنك الدولي ،قال ديفاراجان ،في
م�ؤتمر �صحافي في مقر فرع البنك الدولي الإقليمي في العا�صمة
الكويتية�« ،إن دول الخليج �أم�ست مطالبة بتخفي�ض الدعم الحكومي
تدريجي ًا في جميع المجاالت» .ودع��ا الخبير االقت�صادي الدولي،
ال��دول الخليجية �إلى بلوغ مرحلة الإيقاف الكامل للدعم الحكومي،
«و�إال �ستواجه عجوزات» في ميزانياتها في ال�سنوات القليلة المقبلة،
معتبر ًا �أن «الوقت ما زال مبكر ًا للقيام ب�إجراءات في هذا المجال»،
و�أو�ضح �أن �سكان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يمثلون  5في
المائة من �سكان العالم ،في حين ت�سهم المنطقة في �إنتاج  3في المائة
من �إجمالي الناتج العالمي ،وقال �إن المنطقة تقدم وحدها  48في
المائة من �إجمالي الدعم الحكومي المقدم في كل �أنحاء العالم ،بقيمة
�إجمالية بلغت العام الما�ضي ،نحو  160مليار دوالر».
فهذا التقرير ال �شك في �أنه يتحدث عن تحدٍّ كبير تواجهه المنطقة
من الناحية االقت�صادية؛ �إذ �إنها تعتمد ب�صورة كبيرة على الدعم
الحكومي ،وبعد تح�سن �أ�سعار النفط ب��د�أت تتو�سع �أكثر في هذا
البرنامج ب�صورة كبيرة ،فكيف ي�ستطيع المواطن في المملكة مثال �أن
يجد �سعر البنزين الذي يتم ا�ستهالكه يوميا ب�صورة مهولة ب�أ�سعار
تفوق الريالين �أو �أكثر للتر الواحد؟ �أو �أن يدفع �أ�ضعاف �أ�سعار فاتورة
الكهرباء �أو الماء الحالية؟ �أو يجد �أن �أ�سعار ال�سلع ال�ضرورية �أ�صبحت
�أعلى من �أ�سعارها الحالية بكثير؟ ف�ضال عن القطاعات الإنتاجية
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المحلية التي تعتمد ب�صورة كبيرة على هذا الدعم ،الذي �إذا ما انقطع
ف�سيكون هذا الأمر �أ�شبه بنهاية لمثل هذه ال�شركات؟
الدعم الحكومي ب�صورة عامة مطلوب ومعظم دول العالم لديها
برامج ل�سيا�سات الدعم الحكومي لت�شجيع الإنتاج ولتخفيف الأعباء
على المواطنين ،ولكن ا�ستراتيجية الدعم تتغير ح�سب الظروف،
والتغيرات التي يواجهها المجتمع ،ويفتر�ض �أن يكون الدعم بطريقة ال
ت�ؤدي �إلى نوع من الإ�سراف في اال�ستهالك والميل �إلى الك�سل ،بدال من
الحر�ص على الإنتاجية ،و�إذا ما نظرنا �إلى برنامج الدعم الحكومي في
المملكة نجد �أنه في بع�ض �صوره ي�شجع على المبالغة في اال�ستهالك،
وال تقت�صر اال�ستفادة منه على الفئة الم�ستهدفة فقط ،فلو نظرنا �إلى
الدعم الحكومي لأ�سعار البنزين مثال ف�سنجد �أن �أ�سعاره تعتبر من
الأقل على الم�ستوى العالمي ،في حين �أنه يبلغ في بع�ض مناطق العالم
�سعرا ي�صل �إلى � 20ضعفا ،مقارنة بالأ�سعار التي يدفعها المواطن
لهذه ال�سلعة ،وهذا قد يكون منطقيا ،باعتبار �أن المملكة دولة م�صدرة
للنفط ،وترغب في �أن تخفف العبء عن مواطنيها ،لكن المالحظ �أن
اال�ستفادة ال تقت�صر على المواطن ،كما �أنه �شجع البع�ض على �أن يكون
عديم المباالة ،بحجم ما ي�ستهلكه من الوقود بهذا ال�سعر الرخي�ص،
وه��ذا يمكن �أن يجري على كثير من ال�سلع والخدمات التي ي�صل
�إليها الدعم الحكومي .ولذلك يقترح بع�ض الخبراء �أن يكون هناك
ما ي�سمى الدعم الذكي الذي تقت�صر اال�ستفادة منه على المواطنين
فقط �أو المحتاجين ب�صورة خا�صة ،كما يحدد المقدار الم�ستحق
لهذه اال�ستفادة ،حيث ال يتجاوز الأمر حد الإ�سراف في اال�ستفادة من
هذا الدعم .كما �أن دعم الأمور الأخرى من ال�سلع والخدمات قطعا
لن ي�ستمر ب�سبب الزيادة المتوا�صلة في ال�سكان مع ا�ستمرار االعتماد
حاليا على النفط كم�صدر رئي�س للدخل ،ولذلك ف�إنه من المهم �إيجاد
ا�ستراتيجية تعزز م�صادر الدخل المحلي من غير النفط ،وت�شجيع
زيادة �إنتاجية الفرد العامل� ،إ�ضافة �إلى و�ضع خطوات لتقلي�ص الدعم
على المدى المتو�سط ب�صورة ال ت�ؤثر في المواطن من خالل تعزيز
فر�ص الدخل للأ�سرة.
�إن ا�ستمرار الدعم الحكومي في دول الخليج قد ي ��ؤدي �إل��ى عجز
الموازنة قريبا ،ولذا ينبغي التفكير في ا�ستراتيجية الدعم الحكومي
بما يعزز من �إنتاجية الفرد ،وبالتالي تعوي�ض النق�ص الذي يح�صل له
ب�سبب تقلي�ص الدعم من خالل زيادة الدخل� ،إ�ضافة �إلى التفكير في
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الدعم الحكومي الذي ي�ستهدف ب�صورة مبا�شرة الجهة المق�صودة بالدعم.
في تقرير ن�شرته «رويترز» بتاريخ  17دي�سمبر « :2014حذر بنك �إنجلترا
المركزي من �أن هبوط �أ�سعار النفط قد يغذي التوترات الجيو�سيا�سية،
وي�ؤدي �إلى تخلف �شركات الغاز والنفط ال�صخري في الواليات المتحدة عن
�سداد الديون ويزعزع توقعات الت�ضخم في منطقة اليورو .وفي تقديراته
ن�صف ال�سنوية للمخاطر المالية العالمية قال بنك �إنجلترا «�إن قلق ال�سوق
من ا�ستمرار تباط�ؤ النمو والمخاطر ال�سيا�سية تزايد على مدى الأ�شهر
ال�ستة الأخيرة» ،وحذر من �أن الم�ستثمرين قد يتخل�صون من الأ�صول عالية
المخاطر .وقال التقرير «�إن هبوط �أ�سعار النفط نحو  40في المائة منذ
(يونيو) يعد �أمرا جيدا للنمو ،لكنه قد يغذي مخاطر جيو�سيا�سية معينة،
�إذا ا�ستمرت الأ�سعار منخف�ضة».

الدول المصدرة للنفط وعلى
رأسها المملكة تسعى إلى
استقرار أسعار النفط
االنخفاض الشديد ألسعار النفط
يمثل قلقا للدول المنتجة
وإن كانت تستفيد مؤقتا من
االنخفاض لكنه قد يكلفها
كثيرا في المستقبل
ينبغي التفكير في استراتيجية
الدعم الحكومي وتعويض
النقص الذي يحصل بسبب
تقليص الدعم والتفكير في
استهداف الجهة المقصودة
بصورة مباشرة
استمرار الدعم الحكومي في
دول الخليج قد يؤدي إلى عجز
الموازنة
منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا تقدم % 48
من إجمالي الدعم الحكومي
المقدم في كل أنحاء العالم
بقيمة إجمالية بلغت  160مليار
دوالر خالل العام الماضي

ال �شك �أن التقلبات عموما للأ�سواق ال تخدم م�صالح الأطراف المختلفة،
فاالرتفاعات الكبيرة غير المبررة في ظروف معينة ال تخدم المنتجين ،وقد
تكون هي �سبب الأزمة التي تعي�شها الأ�سعار المنخف�ضة اليوم للنفط ،رغم
جهود الدول الم�صدرة للنفط وعلى ر�أ�سها المملكة في ال�سعي �إلى ا�ستقرار
الأ�سعار في �إط��ار مقبول ،كما �أن االنخفا�ض ال�شديد يمثل قلقا للدول
المنتجة ،فهي و�إن كانت ت�ستفيد م�ؤقتا من هذا االنخفا�ض �إال �أن ذلك قد
يكلفها كثيرا في الم�ستقبل.
فالدول ال�صناعية اليوم وبعد االرتفاعات الكبيرة في �أ�سعار النفط ا�ستثمرت
كثيرا في �إنتاج الطاقة من خالل الو�سائل البديلة ،خ�صو�صا الغاز ال�صخري
في الواليات المتحدة ودول �أخرى حول العالم ،كما �شجع ذلك الدرا�سات
والبحوث في مجال الطاقة المتجددة التي ي�سعى كثير من دول العالم �إلى
االعتماد عليها جزئيا لتتمكن من �إحاللها م�ستقبال كبديل مناف�س فعليا
للم�صادر التقليدية التي �سيطرت على �سوق الطاقة خالل عقود ما�ضية،
وال �شك �أن االنخفا�ض الحالي للأ�سعار قد يكون له �أث��ر كبير في ت�أخير
طموح كثير من ال��دول ال�صناعية لت�سريع نتائج ه��ذه الم�شاريع ،بل من
الوا�ضح من خالل التقرير �أنه يوجد قلق من عدم قدرة �شركات ا�ستخراج
الغاز ال�صخري على ت�سديد ما عليها من ديون ،ما قد يحدث �أزمة في �سوق
ين�س بعد �أزمة الرهن العقاري التي ما زال
االئتمان ،خ�صو�صا �أن العالم لم َ
يعاني �آثارها.
في التحذير ال�سابق �أ�شار البنك المركزي البريطاني �إلى ق�ضية مهمة تتعلق
با�ستقرار �سوق النفط على الم�ستوى ال�سيا�سي� ،إذ �إن القلق من الأزم��ة
في المنطقة العربية قد ي�سوء في حال ا�ستمر الهبوط في �أ�سواق النفط،
حيث �إن بع�ض المتابعين يرى �أن االنخفا�ض الحا�صل في �أ�سواق النفط هو
برغبة بع�ض الدول ،بهدف فر�ض اال�ستقرار في المنطقة ،وذلك من خالل
الحد من �إمكانات بع�ض ال��دول التي تدعم ت�أجيج ال�صراع في المنطقة
وتدعم جهات تمرد و�أنظمة قمعية في المنطقة ،ورغم ا�ستمرار وطول �أمد
الأزمة �إال �أن االرتفاع في الأ�سعار �ساعد ذلك على زيادة قدرات تلك الدول
االقت�صادية رغم معاناتها االقت�صادية داخليا ب�سبب المبالغة في الإنفاق
على دعم تلك الأنظمة والحركات ،ما زاد من حدة الأزمة في المنطقة و�سوء
الظروف المعي�شية والأمنية في بع�ض دول المنطقة العربية ،وا�ستمرار حالة
عدم اال�ستقرار لتلك المناطق� ،إال �أن بنك �إنجلترا المركزي خالف هذه
النظرة ،معتبرا �أن اال�ستمرار في االنخفا�ض يغذي التوترات الجيو�سيا�سية
في المنطقة النفطية ،ولعل ال�سبب في ذلك �أن الدول التي تدعم اال�ستقرار
في المنطقة �ستواجه م�شكلة في ا�ستمرار تقديم الدعم ،والدول التي تدعم
الأنظمة القمعية وحركات التمرد في المنطقة �ستقل�ص دعمها �أو تنهيه بما
ي�ؤدي �إلى �صراع �أكثر �سوءا ب�سبب �أن ال�صراع �سيكون على الموارد و�شيوع
حالة االقتتال من �أجل الح�صول على الحد الأدنى من حاجات الأفراد في
تلك المناطق ،ما قد ي��ؤدي �إلى �صراع على م��وارد محدودة ال ُيعلم حجم
الدمار ال��ذي �سينتج عنه ،ومن ثم قد ي��ؤدي ذلك �إل��ى �أزم��ة في المنطقة
ت�شعل �أ�سعار البترول �إلى م�ستويات قيا�سية جديدة .هذا ال�سيناريو قد يكون
محتمال ،وهذا ما يجعل ال��دول ال�صناعية �أكثر قلقا ،وا�ستقرار الأ�سعار
عند م�ستويات معقولة �سيكون له �أثر في ميل المنطقة �إلى �أن تعي�ش ظروفا
�سيا�سية �أف�ضل.
�إن م�س�ألة اال�ستقرار في �أ�سعار النفط تحقق م�صلحة م�شتركة لكال الطرفين
�سواء الم�ستوردين �أو الم�صدرين� ،إذ �إن االنخفا�ض الم�ؤقت يمكن �أن تنتج
عنه نتائج �سلبية على الم�ستوى االقت�صادي ،خ�صو�صا الدرا�سات والأبحاث
وم�شاريع �إنتاج بدائل الطاقة التقليدية ،وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي الذي قد
ينتج عنه �أن تكون الأزمة ال�سيا�سية �أكثر تعقيدا� ،سواء في المنطقة العربية
�أو �أزمة رو�سيا مع �أوكرانيا.

قضية زكوية

اللجنة االستئنافية
الضريبية تحدد
معايير الربط الزكوي
الضريبي للشركات
الوطنية واألجنبية
اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية فــي يــوم اإلثــنــيــن الموافق
1431/6/10هـــــ والمشكلة بقرار مجلس الـــوزراء رقــم ( )196وتاريخ
1426/7/24هـــ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ()7835/1
وتاريخ 1426/8/6هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين
والمصلحة على قرارات لجان االعتراض الزكوية االبتدائية ،وخطاب معاليه
رقم ( )8590/1وتاريخ 1426/9/2هـ القاضي أيض ًا باستمرار اللجنة في
نظر قرارات لجان االعتراض االبتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلفين
والمصلحة ،مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديالته
وفق ًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة ( )80من نظام ضريبة الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ وذلك للنظر
في االستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار
لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى بجدة رقم ( ) بشأن الربط
الزكوي الضريبي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) لألعوام من 1999م
حتى 2001م.

قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة من الم�صلحة ومراجعة
ما تم تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأول��ى بجدة الم�صلحة بن�سخة من قرارها رقم ( )
بموجب الخطاب رقم (�/169ص ج )1/وتاريخ 1430/9/3هـ ،وتم ت�سلمه من قبل الم�صلحة طبق ًا لختم الوارد
برقم ( )24355وتاريخ 1430/9/17هـ وقدمت الم�صلحة ا�ستئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )287وتاريخ
1430/10/9هـ ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من الم�صلحة مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة
خالل المهلة النظامية ،م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها نظام ًا.
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قضية زكوية

الناحية الموضوعية:

أوال :الناحية الشكلية أمام اللجنة االبتدائية

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (�أو ًال )2/بقبول اعترا�ض المكلف
رقم ( )92وتاريخ 1424/8/1هـ (الجانب ال�ضريبي) من الناحية ال�شكلية.
ا�ست�أنفت الم�صلحة هذا البند من القرار فذكرت �أن المكلف لم يقدم
االعترا�ض على ال�شق ال�ضريبي خالل المدة النظامية حيث ت�سلم خطاب
الربط بتاريخ 1424/6/25ه � �ـ ،وق��دم اعترا�ضه بتاريخ 1424/8/1ه� �ـ،
وبالن�سبة للعبارة التي وردت في الربط ب�أن مدة االعترا�ض هي  60يوم ًا من
تاريخ ت�سلم الربط فالمراد منها االعترا�ض على النواحي الزكوية ولي�س
ال�ضريبية .وترى الم�صلحة �أنه ال يمكن قبول اعتذار المكلف بنا ًء على ما
جاء بالربط من �أن مدة االعترا�ض  60يوم ًا لأن المحا�سب القانوني للمكلف
يعلم بالنظام والمدد التي تنظم مو�ضوع االعترا�ض و�أن مدة االعترا�ض
ال�ضريبي للأعوام من 1999م حتى 2001م 30 ،يوم ًا .وبنا ًء عليه تطلب
الم�صلحة الحكم بعدم قبول اعترا�ض المكلف من الناحية ال�شكلية .وبعد
جل�سة المناق�شة و�سماع وجهة نظر المكلف �أ�ضافت الم�صلحة بخطابها رقم
 4/363/17وتاريخ 1431/5/4هـ فيما يتعلق بالمطالبة برف�ض االعترا�ض
من الناحية ال�شكلية على �ضريبة جهات غير مقيمة (عملية توريد وتركيب)
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ال�شركة �سعودية  100ف��ي المائة لها ح��ق االعترا�ض
خالل  60يوم ًا كونها مكلف زكوي ،ف�إن االعترا�ض على ال�ضريبة التي تم
احت�سابها على جهات غير مقيمة قدم بعد  30يوم ًا وخالل  60يوم ًا .واللجنة
االبتدائية ا�ستندت في قبول اعترا�ض المكلف من الناحية ال�شكلية على ما
جاء بخطاب وزير المالية رقم ( )6928/3وتاريخ 1416/5/27هـ ،الذي
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ين�ص على ت�ضمين خطاب التبليغ بالربوط الزكوية �أو ال�ضريبية ما يفيد حق
المكلف في االعترا�ض خالل المدة النظامية .وعلى العبارة التي وردت في
خطاب الربط الزكوي ال�ضريبي ال�صادر برقم ( )1/2/6847/12وتاريخ
1424/6/25هـ التي تن�ص على �أنه «يحق لكم االعترا�ض على هذا الربط
خالل  60يوم ًا من تاريخ الإخطار  ،»...وترى الم�صلحة ب�أن ا�ستناد اللجنة
االبتدائية جانبه ال�صواب وذل��ك �أن خطاب الربط الم�شار �إليه ت�ضمن
الن�ص التالي «يحق لكم االعترا�ض على هذا الربط خالل  30يوم ًا من تاريخ
الإخطار  »...ولي�س  60يوم ًا كما ذكرت اللجنة و�أرفقت الم�صلحة �صورة من
الخطاب رقم ( )1/2/6847/12لعام 1424هـ.
وب�ع��د �إط�ل�اع المكلف على ا�ستئناف الم�صلحة ق��دم م��ذك��رة رد برقم
(ج/د )31059/وتاريخ 1431/3/28ه �ـ تت�ضمن الإف��ادة ب�أن ال�شركة هي
�سعودية ذات م�سئولية محدودة ومملوكة بالكامل ل�شركتين �سعوديتين طبق ًا
لما هو ثابت في عقد ت�أ�سي�سها و�سجلها التجاري .وتخ�ضع لنظام فري�ضة
الزكاة ال�صادر بالمر�سوم الملكي الكريم رقم  8634/28/2/17بتاريخ
1370/6/29هـ الموافق 1951/4/7م ،و�أن الم�صلحة قامت بتوجيه الربط
الزكوي لل�شركة عن الأعوام  1999و 2000و2001م بموجب الخطاب رقم
 1/2/6847/12بتاريخ 1424/6/25ه �ـ مت�ضمنا �ضريبة وغرامة ت�أخير
محت�سبة على جهات �أخرى لعام 1999م ،على المبلغ المدفوع �إلى �شركة
�سا�سيب بيفرج الإيطالية بموجب عقد التوريد والإ�شراف على تركيب �آالت
م�صنع ال�شركة .حيث �أخ�ضعت الم�صلحة قيمة التوريد والإ�شراف بالكامل
لل�ضريبة ،و�أن الم�صلحة حددت كتابة �ضمن خطاب الربط المذكور المهلة
المحددة لالعترا�ض بـ  60يوما من تاريخ الإخ�ط��ار بالربط ،وال�شركة
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أحكام النظام الضريبي
الصادر بالمرسوم
الملكي الكريم رقم
 3321/28/2/17خاصة
باألفراد والشركات الذين
ال يحملون الرعوية
السعودية.
القرار الوزاري رقم
( )961/32حدد مهلة
االعتراض على الربط
الزكوي بـ  60يوم ًا تبدأ
اعتباراً من اليوم التالي
لتسلم الربط.

اعتر�ضت على هذا الربط بموجب الخطاب رقم ( )21/30064الم�ؤرخ
في 1424/7/27هـ ،المقيد لدى فرع م�صلحة الزكاة والدخل بجدة بالقيد
رقم ( )92بتاريخ 1424/8/1ه� �ـ .وفيما يتعلق بما ذكرته الم�صلحة في
ا�ستئنافها المقدم بالخطاب رقم  4/5062/8بتاريخ 1430/9/24هـ الذي
طلبت بموجبه الحكم لم�صلحتها بعدم قبول اعترا�ض ال�شركة من الناحية
ال�شكلية للأ�سباب التي �صاغتها من �أن اعترا�ض ال�شركة على ال�شق ال�ضريبي
لم يقدم خالل المدة النظامية كما �أن ما ورد في خطاب الربط من تحديد
لمدة االعترا�ض بـ  60يوما من تاريخ ت�سلم الربط يق�صد منه االعترا�ض
على النواحي الزكوية ولي�س ال�ضريبية ،و�أفاد المكلف بالآتي:
� - 1إن نظام فري�ضة الزكاة ال�شرعية ال�صادر بالمر�سوم الملكي الكريم
رقم  8634/28/2/17بتاريخ 1370/6/29ه �ـ الموافق 1951/4/7م
قد ق�ضى في المادة (الأولى) منه ب�أن �أحكام النظام ال�ضريبي ال�صادر
بالمر�سوم الملكي الكريم رقم  3321/28/2/17وتاريخ 1370/1/21هـ
الموافق 1950/11/2م خا�صة بالأفراد وال�شركات الذين ال يحملون
الرعوية ال�سعودية وهذا ال ينطبق على حالة ال�شركة نظر ًا لخ�ضوعها
لنظام فري�ضة الزكاة ال�شرعية لكونها �شركة �سعودية بالكامل ومملوكة
ل�شركتين �سعوديتين.
� - 2أن القرار ال��وزاري رقم ( )961/32بتاريخ 1428/4/22ه �ـ قد حدد
مهلة االعترا�ض على الربط الزكوي بـ  60يوم ًا تبد�أ اعتبار ًا من اليوم
التالي لت�سلم الربط وهو ما �أكدته الم�صلحة في خطاب الربط ،وبالتالي
ف�إن اعترا�ض ال�شركة يتفق مع ما ن�ص عليه القرار الوزاري المذكور.
� - 3أن قيام الم�صلحة بتحديد مهلة االعترا�ض على الربط ال�صادر لل�شركة
بـ 60يوما يتفق وما ن�ص عليه خطاب وزير المالية واالقت�صاد الوطني
رقم ( )6928/3بتاريخ 1416/5/27هـ الذي ن�ص في البند (ثالث ًا) منه
على �أن تقوم الم�صلحة بت�ضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكوية �أو
ال�ضريبية ما يفيد �أن للمكلفين الحق في االعترا�ض على الربوط خالل
المدة النظامية ،وال ي�صح �أن تعامل الم�صلحة الربط ال�صادر لل�شركة
معاملة مكلفي ال�ضريبة لكون ال�شركة ال تخ�ضع لأحكام النظام ال�ضريبي
ب�صريح ن�ص المر�سوم الملكي الكريم المذكور.
� -4أو�ضحت الم�صلحة في ا�ستئنافها �أنه (ال يمكن ب�أي �شكل من الأ�شكال
قبول اعتذار المكلف بنا ًء على ما ج��اء بالربط ب��أن م��دة االعترا�ض
النظامية هي  60يوم ًا ،لأن المحا�سب القانوني يعلم يقين ًا �أن مدة
االعترا�ض ال�ضريبي للأعوام من 1999م حتى 2001م 30 ،يوما) .وترى
ال�شركة �أن علم المحا�سب �إنما ي�ستمد من ن�صو�ص و�أحكام النظام
والقرارات الوزارية والتعليمات ب�ش�أن مكلفي الزكاة وال�ضريبة ،وبالتالي
ي��رى المكلف �أن ما تق�ضي به �أح�ك��ام ال�م��ادة رق��م ( )23من القرار
ال��وزاري رقم ( )340وتاريخ 1370/7/1ه��ـ المعدل بالقرار ال��وزاري
رقم ( )3314/7وتاريخ 1393/9/18ه �ـ تنطبق على مكلفي ال�ضريبة
الخا�ضعين لأحكام النظام ال�ضريبي ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
( )3321بتاريخ 1370/1/21ه �ـ ولي�س مكلفي الزكاة ،و�أن ما ورد في
ا�ستئناف الم�صلحة ينطبق على ال�شركات الأجنبية العاملة في المملكة
وال�شركات المختلطة وهو ما ينتفي في حالة ال�شركة.

قضية زكوية

� - 5أن الم�صلحة قبلت اعترا�ض ال�شركة من الناحية ال�شكلية حيث طلبت
بموجب الخطاب رق��م  1/2/11406/12بتاريخ 1424/12/23ه� � �ـ
تزويدها ببيان تحليلي يو�ضح تفا�صيل العقد المبرم مع �شركة �سا�سيب

ف��وود �آن��د بيفريج ما�شينري الإيطالية وه��و مو�ضوع االعترا�ض على
ال�ضريبة وغرامة الت�أخير ال��واردة بالربط الزكوي لعام 1999م ،وقد
زودت ال�شركة الم�صلحة بموجب الخطاب رقم ( )24/30064بتاريخ

المحاسب القانوني للمكلف لديه علم بالنظام
والمدد التي تنظم موضوع االعتراض الضريبي.
الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين طبق ًا لما
هو ثابت في عقد تأسيسها وسجلها التجاري تخضع
لنظام فريضة الزكاة.
مصلحة الزكاة تقوم بتضمين خطابات التبليغ بالربوط
الزكوية أو الضريبية ما يفيد بأن للمكلفين الحق في
االعتراض على الربوط خالل المدة النظامية.
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وغرامة الت�أخير التي تم احت�سابها على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمة
من الناحية ال�شكلية بحجة �أن المكلف قدم اعترا�ضه على ال�ضريبة التي تم
احت�سابها على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمة بعد نهاية المدة النظامية
المحددة بـ  30يوم ًا .في حين يتم�سك المكلف بما ق�ضى به القرار االبتدائي
بحجة �أن ال�شركة المعتر�ضة �شركة �سعودية  100في المائة والنظام منحها
حق االعترا�ض على الربط خالل  60يوم ًا� ،إ�ضافة �إلى �أن الم�صلحة في
ربطها حددت مدة االعترا�ض على الربط بـ  60يوم ًا.
وبعد درا�سة اللجنة للمو�ضوع واطالعها على الم�ستندات المقدمة تبين لها
�أن المكلف هو �شركة �سعودية مملوكة بالكامل ل�شركتين �سعوديتين وبالتالي
تخ�ضع لأحكام فري�ضة الزكاة .وحيث ن�ص القرار الوزاري رقم ()961/32
وتاريخ 1428/4/22ه� �ـ على �أن مهلة االعترا�ض على الربط الزكوي 60
يوم ًا تبد�أ اعتبار ًا من اليوم التالي لت�سلم الربط ,وحيث �إن ربط الم�صلحة
لل�سنوات محل اال�ستئناف الذي ا�شتمل على ال�ضريبة والغرامة المحت�سبة
على جهات غير مقيمة تم �إبالغه للمكلف بالخطاب رقم 1/2/6847/12
وتاريخ 1424/6/25ه�ـ .وحيث �إن المكلف قدم اعترا�ضه على هذا الربط
بخطابه رقم  21/30064في 1424/7/27ه �ـ وقيد لدى الم�صلحة بتاريخ
1424/8/1هـ ف�إنه يكون مقدم ًا خالل المهلة النظامية المحددة بـ  60يوم ًا
وبالتالي ترى اللجنة بالأغلبية رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به بقبول اعترا�ض المكلف من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :األصول الثابتة

1425/11/2ه � �ـ ،بالبيان المطلوب ون�سخة �إ�ضافية من الم�ستندات
الثبوتية كافة المتعلقة بالعقد والتعديل الذي طر�أ على قيمته الإجمالية،
ولو �أن االعترا�ض غير مقبول �شك ًال لما تناولت الم�صلحة درا�سة الناحية
المو�ضوعية وطلبت من ال�شركة تزويدها بالبيانات بعد �صدور الربط.
وبنا ًء على ما �سبق ف�إن ال�شركة تطلب رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد قرار
لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأولى بجدة رقم () ال�صادر
بقبول الناحية ال�شكلية العترا�ض ال�شركة.
و�أ�ضاف المكلف ب�أن الم�صلحة طلبت �إلغاء قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
فيما ق�ضى به وت�أييد وجهة نظرها حياله ،ولم تتناول الم�صلحة عر�ض
الناحية المو�ضوعية فيما يتعلق بال�ضريبة المحت�سبة على جهات �أخرى
وغرامة الت�أخير بكامل �أركانها على اللجنة اال�ستئنافية ،وال�شركة تحتفظ
بحقها في الرد على ا�ستئناف الم�صلحة فيما لو قامت الم�صلحة ب�إعادة
عر�ض الناحية المو�ضوعية المتعلقة بهذا الأمر.
رأي اللجنة:
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه
الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن في
طلب الم�صلحة عدم قبول اعترا�ض ال�شركة المقدم بخ�صو�ص ال�ضريبية

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )2/بت�أييد المكلف في ح�سم �صافي
الأ�صول الثابتة في حدود حقوق الملكية وم�صادر التمويل الأخرى التي مولت
�شراء تلك الأ�صول للأعوام من 1999م حتى 2001م.
ا�ست�أنفت الم�صلحة هذا البند من القرار فذكرت ب��أن الم�صلحة قامت
ب��الإج��راء ال�صحيح المتمثل في ا�ستبعاد الجزء غير الم�سدد من قيمة
الأ� �ص��ول ،التي ه��ي ع�ب��ارة ع��ن مبالغ م�ستحقة ال�سداد لبع�ض الجهات
الدائنة مقابل �شراء �أ�صول ثابتة ،وذل��ك تطبيق ًا لتعميم الم�صلحة رقم
( )1/8443/2وتاريخ 1392/8/8هـ الذي ا�شترط لح�سم الأ�صول الثابتة
�سداد قيمتها بالكامل و�أن تكون القيمة في حدود حقوق الملكية �أي (مجموع
ر�أ���س المال المدفوع والأرب ��اح المرحلة من �سنوات �سابقة واالحتياطات
والمخ�ص�صات واال�ستدراكات والح�ساب الجاري الدائن) وهو ما طبقته
الم�صلحة .و�أ�ضافت بخطابها رقم  4/363/17وتاريخ 1431/5/4ه �ـ �أن
منطوق قرار اللجنة االبتدائية الذي ق�ضى بت�أييد المكلف �أحدث لب�س ًا في
تطبيق القرار فهو ي�ؤيد المكلف في المنطوق وي�ؤيد الم�صلحة في الم�ضمون.
وحيث �إن المعمول به في هذا الخ�صو�ص �إما خ�صم الأ�صول في حدود حقوق
الملكية فقط �أو خ�صم كامل الأ�صول مع �إ�ضافة م�صادر التمويل الأخرى
التي مولت تلك الأ�صول على �أال يقل الوعاء عن �صافي الربح المعدل لذا
تطلب الم�صلحة �أن يكون الحكم وا�ضح ًا حتى ال يحدث خالف ًا جديد ًا عند
تطبيق القرار.
وبعد اطالع المكلف على ا�ستئناف الم�صلحة قدم مذكرة برقم ج/د31059/
وتاريخ 1431/3/28ه�ـ تت�ضمن الرد على ما ورد في ا�ستئناف الم�صلحة،
وقد جاء فيها ما يلي:
� -1أن التعميم الذي ا�ستندت �إليه الم�صلحة في ا�ستئنافها ي�سمح ب�إ�ضافة
عنا�صر الح�سابات المتمثلة في حقوق الملكية والح�سابات الجارية

قضية زكوية

الدائنة لل�شركاء.ولكنه ال ي�سمح ب�إ�ضافة عنا�صر الح�سابات التي ال
تجب فيها الزكاة ال�شرعية ،والم�صلحة خالفت التعميم المذكور حيث
قامت ب�إ�ضافة عنا�صر ح�سابات ال تجب فيها ال��زك��اة ال�شرعية �إلى
الوعاء الزكوي تتمثل في �أوراق دفع مقابل �أ�صول ثابتة وااللتزامات عن
عقود الإيجار التمويلية ،كما هو ظاهر في بيان الربط الزكوي للأعوام
المذكورة.
� - 2أن الم�صلحة لم تقم بح�سم كامل قيمة الأ�صول الثابتة من الوعاء
الزكوي بما يتعار�ض مع تعميم الم�صلحة رقم  1/2/8443/2وتاريخ
1392/8/8هـ ,وبنا ًء عليه ف�إن ا�ستناد الم�صلحة �إلى التعميم المذكور
وطلبها تخفي�ض الأ�صول الثابتة الواجبة الح�سم من الأوعية الزكوية
للأعوام المذكورة بالمبالغ غير الم�سددة منها قد �أغفل حق ال�شركة في
عدم جواز �إ�ضافة عنا�صر الح�سابات التي ال تجب فيها الزكاة ال�شرعية
�سالفة الذكر وبالتالي ت�ؤول نتيجته �إلى تحديد الوعاء الزكوي بما ال يتفق
مع ما ن�ص عليه التعميم المذكور.
و�أ�ضاف المكلف �أنه تم تمويل الأ�صول الثابتة من عنا�صر حقوق الملكية
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المتمثلة في ر�أ�س المال والمخ�ص�صات واالحتياطي النظامي والح�سابات
الجارية لل�شركاء وقدم تعزيز ًا لوجهة نظره بيانات تف�صيلية ت�شتمل على
تحليل م�صادر الأموال و�أوجه ا�ستخداماتها طبق ًا لأر�صدة ح�سابات الأ�صول
والخ�صوم الظاهرة في قوائم المركز المالي المعتمدة لل�شركة عن الأعوام
المذكورة ,وبموجبها ف�إن م�صادر الأموال خالل تلك ال�سنوات نتجت عن
نق�ص �أر�صدة الأ�صول الظاهرة في القوائم المالية كما في نهاية العام
عن �أر��ص��دة �أول العام كالذمم المدينة والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا
والم�صاريف الم�ؤجلة وم�صاريف ما قبل الت�شغيل ,كما نتجت م�صادر الأموال
بمبالغ جوهرية عن زيادة �أر�صدة بع�ض عنا�صر الخ�صوم بالقوائم المالية
والمتمثلة في �أوراق الدفع ومخ�ص�ص تعوي�ض ترك الخدمة واالحتياطي
النظامي والح�سابات الجارية وغيرها .وعلى �ضوء ما تقدم ف�إن م�صادر
الأموال التي تم تمويل م�شتريات �إ�ضافات الأ�صول الثابتة منها لم تقت�صر
على عنا�صر الح�سابات الدائنة وحدها و�إنما ا�شتملت على الم�ستخدم من
الموجودات المتداولة المتمثلة في النقد وما في حكمه والذمم المدينة
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والمبيع من عنا�صر المخزون .على الرغم من �أن م�صادر الأم��وال نتجت
ب�شكل رئي�سي من عنا�صر الح�سابات الدائنة كما �سبق ذكره ,ف�إن �إ�ضافة �أي ًا
من م�صادر التمويل �إلى الوعاء الزكوي يعتبر مبني ًا على االفترا�ض ،حيث
�إن �أم��وال ال�شركة ال يمكن ف�صلها ب�شكل قاطع وتحديد �أوجه اال�ستخدام
لأي من م�صادر الأم��وال .وقد ُح��ددت المبالغ غير الم�سددة من الأ�صول
الثابتة التي لم يتم ح�سمها من الوعاء الزكوي بموجب الربط الزكوي
ال�صادر عن الم�صلحة للأعوام 1999م و2000م و2001م على التوالي بمبلغ
( )3.762.555ريا ًال ومبلغ ( )2.490.000ريال ومبلغ ()1.005.319
ريا ًال وهذه المبالغ تمثل الفرق بين �صافي القيمة الدفترية للأ�صول الثابتة
بموجب القوائم المالية وبين �صافي الأ�صول الثابتة المح�سومة بالربط
الزكوي ,وقد بلغ مقدار العنا�صر التي �أ�ضافتها الم�صلحة �إلى الوعاء الزكوي
للأعوام المذكورة وال تجب فيها الزكاة ال�شرعية كما يلي:
1999م
�أوراق الدفع
التزامات عن عقود
�إيجار تمويلية
المجموع

2000م

2001م

5.112.75٠ 6.762.990 6.780.600
-

-

1.464.94٣

6.577.69٣ 6.762.99٠ 6.780.600

ويرى المكلف �أن الأمر مختلف تمام ًا بين �إ�ضافة الأموال التي ال تجب فيها
الزكاة ال�شرعية للوعاء في مقابل ح�سم الأ�صول الثابتة من الوعاء عنه
في �إ�ضافة الأموال التي تجب فيها الزكاة ال�شرعية وح�سم الأ�صول الثابتة
في حدود حقوق الملكية.وذلك لأن ح�سم الأ�صول الثابتة الم�سددة قيمتها
من الوعاء مع �إ�ضافة عنا�صر الح�سابات الخا�ضعة للزكاة التي حال عليها
الحول على نحو ما يق�ضي به تعميم الم�صلحة رقم  1/2/8443/2وتاريخ
1392/8/8ه� �ـ ال ي��ؤدي �إل��ى �إخ�ضاع مبالغ ال تجب فيها الزكاة ال�شرعية
�ضمن الوعاء الزكوي .وعليه ف�إنه يقت�ضي ح�سم الأ�صول الثابتة من الوعاء
الزكوي بعد ا�ستبعاد المبالغ غير الم�سددة من قيمتها مع عدم �إ�ضافة �أوراق
الدفع وااللتزامات عن عقود الإيجار التمويلية للوعاء بما يتفق مع تعليمات
الم�صلحة الواردة في التعميم رقم ( 1/2/8433/2لعام 1392هـ.
رأي اللجنة:
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ,وعلى اال�ستئناف المقدم .وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات .تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن
في طلب الم�صلحة تو�ضيح حكم اللجنة االبتدائية حيث ق�ضى في منطوقه
بت�أييد المكلف وفي م�ضمونه ق�ضى بت�أييد الم�صلحة مما �أحدث لب�س ًا في
التطبيق ,في حين يتم�سك المكلف بح�سم الأ�صول الثابتة من الوعاء الزكوي
بعد ا�ستبعاد المبالغ غير الم�سددة من قيمتها مع عدم �إ�ضافة �أوراق الدفع
وااللتزامات عن عقود الإيجار التمويلية للوعاء للأ�سباب المو�ضحة تف�صي ًال
عند عر�ض وجهة نظره.
وبعد درا�سة اللجنة للمو�ضوع واطالعها على القوائم المالية لل�سنوات

من 1999م وحتى 2001م وعلى الربوط الزكوية التي �أجرتها الم�صلحة
على ال�سنوات المذكورة تبين لها �أن الم�صلحة �أ�ضافت بموجب الربط
الزكوي لعام 1999م �ضمن عنا�صر الوعاء الزكوي الموجبة (ر�أ�س المال
واالحتياطي النظامي وج��اري ال�شركاء ومخ�ص�ص تعوي�ض ترك الخدمة
ومخ�ص�ص الديون الم�شكوك فيها و�أوراق الدفع و�صافي ربح العام المعدل)
ب�إجمالي قدره ( )22.810.056ريا ًال وح�سمت منه �صافي الأ�صول الثابتة
البالغة ( )14.763.721ريا ًال بعد ا�ستبعاد غير الم�سدد منها وم�صاريف
ما قبل الت�شغيل البالغة ( )863.290ريا ًال ,بما يت�ضح معه �أن الم�صلحة لم
تح�سم من الوعاء الزكوي مقدار �صافي الأ�صول الثابتة الظاهرة في القوائم
المالية والمدرجة تحت بند ممتلكات ومعدات البالغة ()18.526.276
ريا ًال بالرغم من �إ�ضافتها للوعاء الزكوي جميع م�صادر التمويل المذكورة
�أعاله بما في ذلك قيمة �أوراق الدفع المدرجة تحت مطلوبات متداولة وغير
متداولة البالغة ( )6.780.600ريال  ,وطبقت الم�صلحة نف�س الإجراء
لعامي 2000م و2001م حيث �أ�ضافت �ضمن عنا�صر الوعاء الزكوي جميع
م�صادر التمويل المذكورة �أعاله بما في ذلك بند �أوراق الدفع وبند التزامات
عن عقود �إيجار تمويلية دون ح�سم �صافي الأ�صول الثابتة المقابلة لها ,وترى
اللجنة �أن قرار اللجنة االبتدائية الذي ق�ضى بت�أييد المكلف في ح�سم �صافي
الأ�صول الثابتة في ح��دود حقوق الملكية وم�صادر التمويل الأخ��رى التي
مولت �شراء تلك الأ�صول للأعوام من 1999م حتى 2001م قرار ًا وا�ضح ًا
وال يحتاج �إلى تف�سير ,وينبغي للم�صلحة تعديل ربوطها لل�سنوات المذكورة
بح�سم �صافي الأ�صول الثابتة من الوعاء الزكوي بما يتفق مع قرار اللجنة
االبتدائية ,وبنا ًء عليه ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به بت�أييد المكلف في ح�سم �صافي الأ�صول الثابتة في
حدود حقوق الملكية وم�صادر التمويل الأخرى التي مولت �شراء تلك الأ�صول
للأعوام من 1999م حتى 2001م.
القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من م�صلحة الزكاة والدخل على قرار
لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى بجدة رقم
() من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع:
 - 1رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
بقبول اعترا�ض المكلف من الناحية ال�شكلية.
 - 2رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
بت�أييد المكلف في ح�سم �صافي الأ�صول الثابتة في حدود حقوق
الملكية وم�صادر التمويل الأخرى التي مولت �شراء تلك الأ�صول
للأعوام من 1999م حتى 2001م.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزي��ر المالية ،وباهلل
التوفيق.

مقال

االستثمار
األجنبي
دخول المستثمر األجنبي للسوق يعني
وجود ما يكفي من عوامل الجذب التي
ترتبط بالعائد واألمان والثقة

طالل الجديبي

كاتب في صحيفة «االقتصادية»

ارتبط تاريخ التقارير المالية وكل من مهنتي المراجعة والمحا�سبة
بتحديات كبيرة من �أهمها تطورات اال�ستثمارات والتجارة الدولية.
تح�سنت �آل�ي��ات التقرير المالي م��ع انتعا�ش الأ� �س��واق المالية بعد
انتهاء الحرب العالمية الثانية ،وت�أثرت الحق ًا ب�أفكار العولمة وتبادل
اال�ستثمارات بين حدود الدول ،حتى ن�شطت �أخيرا تطبيقات المعايير
الدولية للمحا�سبة ب�شكلها الحالي ،وبالخ�صو�ص قابلية القوائم المالية
للمقارنة وقبولها العالمي و�أ�س�س �إعدادها الوا�ضحة والموحدة.
دخول الم�ستثمر الأجنبي المبا�شر لأي �سوق يعني وجود ما يكفي من
عوامل الجذب التي ترتبط بالعائد والأمان والثقة .وب�إ�ضفاء عوامل
الجذب ه��ذه �إل��ى العنا�صر الأخ��رى التي ت�ضمن الحد من �سلبيات
اال�ستثمار الأجنبي تتحقق جاهزية ال�سوق ،التي يفتر�ض �أن ت�ضبطها
هيئة �سوق المال بعد �أن تخرج بالقواعد والتعليمات المنظمة لها.
من �أه��م عوامل جذب الم�ستثمر الأجنبي الم�صداقية وما يلحقها
من عنا�صر مثل ال�شفافية وتكلفة المعلومة وم�ستوى الإف�صاح .لذا،
قام عديد من الدول خالل العقد الأخير ب�إعالن تحوله �إلى معايير
المحا�سبة الدولية كخطوة تناف�سية تكفل لها جذب مزيد من ر�ؤو�س
الأموال الأجنبية ،وتذلل �إحدى العقبات الكبيرة لال�ستثمار الأجنبي
المبا�شر .كانت ه��ذه ال��دول ـــ معظمها دول نامية ـــ تبحث �أ�سا�س ًا
عن ال�سيولة وبث الحيوية في م�شاريعها التنموية ،وهذا على خالف
الأهداف اال�ستراتيجية المحلية التي تتعلق مث ًال بتعزيز متانة ال�سوق
وت�أكيد ح�ضورها الدولي وربما �صنع قنوات جديدة يعاد عن طريقها
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تحريك ال�سيولة الموجودة بطرق �أكثر فاعلية .تحديد ًا ،يحقق دخول
الم�ستثمر الأجنبي �أهدافا ا�ستراتيجية عديدة ،يرتبط جزء منها
بكفاءة ال�سوق وجودة المعلومة المتاحة.
�إذا نظرنا �إلى الو�ضع المحلي ،نجد �أن ال�سوق �أ�صبحت مقبلة على
خطوتين مهمتين :الأولى ترتبط بالتحول �إلى معايير المحا�سبة الدولية
ـــ وهو م�شروع مهم تعمل عليه الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين
ويفتر�ض �أن ينتهي خالل عامين .والأخ��رى ،فتح ال�سوق لال�ستثمار
الأجنبي المبا�شر .ي�أتي دور التحول �إلى المعايير الدولية ـــ التي ترفع
من جودة الإف�صاح ـــ كمحفز لجذب اال�ستثمارات الدولية ،وهذا قد
يح�صل لدينا ح�سب الخطط الزمنية المعلنة؛ �إال �أن العك�س �أي�ضا بات
ممكن ًا ب�أن تعمل اال�ستثمارات الأجنبية كمحفز لرفع جودة الإف�صاح.
التطور النوعي في خليط الم�ستثمرين يعني التح�سن المبا�شر في
متو�سط درج��ة الوعي المالي لدى ق��ارئ القوائم المالية .وباعتبار
الو�ضع االقت�صادي الراهن وال�ضخامة الن�سبية لل�سوق المحلية ،ت�أتي
الم�ساهمة النوعية في تفاعالت ال�سوق وجودة عنا�صرها وجاهزية
البنية التحتية ك�أهم الإيجابيات المنتظرة.
يمكننا �أن نت�صور �إيجابيات اال�ستثمار الأجنبي المتعلقة بالتقارير
المالية بعد النظر في الأطراف الرئي�سة الم�شاركة في ال�سوق .من هذه
الأط��راف نجد الم�ستثمر الأجنبي كدخيل جديد وم�ؤثر ،ولأن القرار
الأخير حدد �أن هذا الم�ستثمر هو م�ستثمر م�ؤ�س�سي ف�إنه من الوا�ضح
�أننا نتحدث هنا عن جهات لها �سيا�سات من�ضبطة في التعامل مع
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المصداقية والشفافية وتكلفة
المعلومة ومستوى اإلفصاح
من أهم عوامل جذب المستثمر
األجنبي
األهداف االستراتيجية المحلية
تسعى إلى تعزيز متانة السوق
وتأكيد حضورها الدولي وصنع
قنوات جديدة يعاد عن طريقها
تحريك السيولة الموجودة
بطرق أكثر فاعلية
لدخول المستثمر األجنبي
أهداف استراتيجية عديدة يرتبط
جزء منها بكفاءة السوق
وجودة المعلومة المتاحة

المخاطر ولديها وعي مالي وا�ستثماري معتبر .مع الوقت �ست�ؤثر �أن�شطة هذه
الجهات في طبيعة التداوالت داخل ال�سوق و�ستك�شف المعلومات المتاحة
حينها عن �سلوكيات جديدة وم�ؤثرة.
ولأن الم�ستثمر الأجنبي �أذك��ى مالي ًا فهذا يعني �أن��ه �سيتطلع �إل��ى واقع
�أكثر �شفافية ودقة ،مما يعني مزيدا من ال�ضغوط على �إدارات ال�شركات
ومحا�سبيها ومراجعي الح�سابات .بالطبع ال تح�صل هذه الأم��ور بطريقة
مبا�شرة و�سريعة �إال �أن توقيت التحول �إلى المعايير الدولية مع دخول هذا
النوع من الم�ستثمرين �سين�شط ال�ضغط المفقود على �صناع المعلومة ب�سبب
م�شكلة تدني الوعي المالي واال�ستثماري لدى جمهور الأفراد.
ي�ضاف �إلى ذلك دور منظم ال�سوق وبقية الجهات الم�س�ؤولة و�أهمية مواءمة
جهودهم مع التغيير القادم ،وهذا يتطلب مزيدا من التعاون الم�صحوب
بال�شفافية بين جهات مثل هيئة �سوق المال وم�ؤ�س�سة النقد والهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين� ،سواء في ا�ست�صدار المعايير والتنظيمات �أو في
متابعة ال�سوق وم�شاركة العموم في الآراء والم�ستجدات.
الفوائد غير المبا�شرة لالهتمام الأجنبي بال�سوق المحلية ـــ كالم�ؤ�شرات
والتقارير الدولية ـــ تعني مزيدا من الفر�ص المرتبطة بارتفاع الوعي المالي
وتح�سين بيئة اال�ستثمارات عموما� .أي �ضغط يح�صل على عر�ض وطلب
المعلومة المالية يتحول �إلى قرارات �أكثر فاعلية و�إدارة و�إنتاجية �أف�ضل،
وهذا يعني ازده��ارا للمهن التي تعنى ب�صناعة المعلومة مثل المحا�سبة،
وتطورا في �أداء الأعمال عموم ًا؛ �إ�ضافة �إلى تحقيق الآثار الإيجابية لمعايير
المحا�سبة الدولية ـــ كجذب مزيد من اال�ستثمارات الأجنبية ـــ كما يثبت
عديد من الدرا�سات ذلك.

كل جديد

استخدام األشعة السينية ثالثية األبعاد

تقنية لقراءة الصحف المحروقة
ا�ستطاع علماء الفيزياء في معهد الإلكترونيات والأنظمة الدقيقة
في نابولي ب�إيطاليا من قراءة ال�صحائف المحروقة والتي تم دفنها
في جبل فيزوف عام  79ميالدي ًا .عرفت تلك ال�صحائف بـ�صحائف
هيركوالنيوم  ،وتمثل �أقدم مكتبة موجودة في العالم ،والتي �أحرقت
بفعل غازات بركانية تفوق حرارتها  300درجة مئوية.
تمكن العلماء من التعرف على الحبر داخل لفافات ال�صحائف،
با�ستخدام تقنيات الأ�شعة ال�سينية ثالثية الأبعاد ،والتي ت�ستخدم
في م�سح �أمرا�ض �سرطان الثدي .ويعتقد العلماء �أنه يمكن قراءة
�صحائف �أخرى دون الحاجة لفردها .ون�شرت النتائج التي تو�صل
لها العلماء في مجلة «االت�صاالت الطبيعية « لتوثيق هذا االنجاز
الهام.
مدينة هيركوالنيوم ي�شار �إليها على �أنها «بومبي الثانية وهي مدينة
�إيطالية  ،دفنت تحت الرماد البركاني الذي �أطلقه جبل فيزوف.
وفي القرن الثامن ع�شر عثر على �صحائف داخل �أحد المنازل �أثناء
عمليات الحفائر الكت�شاف المدينة .وبذلت جهود كثيرة لقراءة
ال�صحائف من بينها محاوالت لفرد ال�صحائف ب�أكبر قدر ممكن
 .ورغ��م نجاح بع�ض محاوالت ق��راءة ه��ذه ال�صحائف عن طريق
كاميرات الت�صوير بالأ�شعة تحت الحمراء� ،إال �أن عملية فردها
توقفت لت�سببها في تدمير عدد كبير من ال�صحائف .ونجحت بع�ض
محاوالت الم�سح بالأ�شعة في الك�شف عن �شكل لفائف ال�صحائف،
لكنها لم تنجح �أبدا في الك�شف عن محتواها .ويقوم حاليا فريق
بقيادة الدكتور فيتو موت�شيال ،من معهد الإلكترونيات والأنظمة
الدقيقة في نابولي ،ب�إيطاليا ،بالتعرف على مجموعة من الحروف
اليونانية ف��ي ال�صحائف الملفوفة .و�أم��ك��ن ق���راءة ال�صحائف
با�ستخدام �أح��د تطبيقات الأ�شعة ال�سينية ،وهو �أكثر �شيوعا في
الطب .والفكرة خطرت على خاطر �أحد العلماء ويدعى الدكتور
فيتو موت�شيال ،من معهد الإلكترونيات والأنظمة الدقيقة في نابولي،
ب�إيطاليا حيث يقول كنت في غرينوبل في �إحدى الزيارات  ،و�شرحوا
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لي بع�ض التطورات في مجال ا�ستخدام تطبيقات الأ�شعة ال�سينية في
العلوم .وبدت �أنها تطبيقات غير معتادة .وهنا خطرت لي الفكرة.
تعتمد تقنية الأ�شعة ال�سينية التقليدية على قيا�س كمية الأ�شعة التي
تخترق الأن�سجة المختلفة .وتعتمد التقنية الجديدة على قيا�س
تباط�ؤ �أو ت�شو�ش الأ�شعة عند مرورها بالأج�سام المختلفة (الحبر في
حالة ال�صحائف) .ويمكن عن طريق القيا�س الدقيق لكل الذبذبات
التي يحدثها الت�شوي�ش ،التو�صل �إلى �صورة مف�صلة وثالثية الأبعاد
للتكوين الداخلي لل�صحائف .والحبر مكون في الأ�سا�س من الكربون،
وال يختلف كثيرا عن ورق البردي المكربن  ،لكنه لم يخترق �أن�سجة
ال��ورق ،لذا ،بقيت الحروف لأن الحبر ما زال على �سطح ال��ورق .
وت�سبب ال�سمك الزائد لل�صحائف ،والذي بلغ ع�شر ميلليمتر ،في
�إظهار الخطوط الخا�صة بالحروف ،حتى بعد الثورة البركانية
ودفن ال�صحائف لمدة قرنين .وا�ستغرق العمل في هذه ال�صحائف
الكثير من الوقت ،والتخمين ،خا�صة و�أن طبقات ال��ورق لم تكن
ملفوفة فقط ،لكنها �سحقت وت�شابكت بفعل ثورة بركان فيزوف.
كذلك كانت طبقات الورق �أحد ال�صعوبات التي واجهت البحث� ،إذ
�أخفت الكثير من الخطوط الر�أ�سية والأفقية في الأحرف .لذا ،كانت
الأحرف ذات الخطوط المنحنية �أ�سهل في التعرف عليها.
�أما الدكتورة �سيلفيا باني وهي فيزيائية متخ�ص�صة بمجال الأ�شعة
ال�سينية بجامعة «�سوري» فتقول �أن هذه التقنية تعمل ب�شكل جيد في
بع�ض التطبيقات الطبية ،خا�صة في �أ�شعة فح�ص �سرطان الثدي،
لأنها تبحث في التفا�صيل ذات التركيب �شديد ال�شبه بالخلفية
الموجودة عليها هذه التفا�صيل  .وعادة ما تف�شل التقنيات التقليدية
في ر�صد هذه التفا�صيل .وما ر�آه الباحثون في ال�صحائف كان من
الم�ستحيل الك�شف عنه بالتقنيات التقليدية.
وو�ضع الفريق ال�صحائف ب�شكل دقيق في مواجهة �أ�شعة �سينية
�ساطعة .وظهرت الحروف ب�شكل �أبرز على النتوءات في ال�صحائف،
�أكثر منها في المواد الكيميائية الموجودة في الأحبار.
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بالتربة أفضل المركبات غير المخلقة

عقاقير دوائية من التربة
اكت�شف فريق من علماء جامعة روكفيلر الأمريكية وج��ود م�ضادات
حيوية جديدة في تربة الأر���ض ،ما دفعهم �إلى درا�سة التربة في كل
بلدان العالم الكت�شاف مزيد من الم�ضادات الحيوية  .وب��د�أ العلماء
تحليل عينات م�أخوذة من �شواطئ وغابات ومناطق �صحراوية من �شتى
�أرجاء الكرة الأر�ضية ووجهوا دعوة ل�سكان الأر�ض للم�ساعدة من �أجل
الح�صول على عينات �أخرى.والم�شاركة في حملة التنقيب في تربة
الأر�ض عن مركبات يمكن تحويلها �إلى عقاقير دوائية جديدة.
�أطلق العلماء عبر موقعهم الإلكتروني الذي يحمل ا�سم «عقاقير من
التربة» �إن العالم مكان كبير وال ن�ستطيع �أن ن�صل �إلى جميع �أركانه
ونحتاج �إلى بع�ض الم�ساعدة في الح�صول على عينات من التربة .
ونرغب في الح�صول على معلومات من �سكان الأر�ض في جميع الدول
وال �سيما الح�صول على عينات من بيئات فريدة غير مكت�شفة من قبل
مثل الكهوف والجزر وينابيع المياه ال�ساخنة .فمثل هذه الأماكن قد
تحتوي على مركب تنتج بكتيريا من تربة الأر�ض تعتبر بوجه عام من
المركبات الجديدة في العلوم.
الباحث �شين برادي �أكد لـ» بي بي �سي» �أنهم ال يرغبون في مئات الآالف
من العينات .فكل ما يحتاجونه حقا هو الح�صول على �ألفي عينة من
بع�ض الأماكن الفريدة التي قد تحتوي على بع�ض المكونات المهمة
بالفعل .لذا ال يبحثون عن عينات موجودة في كل الأماكن ،على الرغم
من �أنها تحتوي على الكثير من البكتيريا �أي�ضا .وفريق العمل مهتم
�أي�ضا بالح�صول على معلومات من المدار�س والكليات التي قد ترغب
في الم�شاركة في الم�شروع.
الباحثون �أج��روا اختبارات وتو�صلوا �إل��ى نتائج واع��دة من بين 185
عينة وتو�صل الفريق �إلى مركبات قد تمثل م�شتقات �أف�ضل لعقاقير
موجودة بالفعل .فعن طريق عينة م�ستخرجة من ينبوع ماء �ساخن في
نيومك�سيكو ،تو�صل العلماء �إلى مركبات �شبيهة بتلك المركبات التي
تنتج «�إيبوك�سماي�سين» ،وهو جز�أ طبيعي ي�ستخدم كنقطة بداية لعدد

من عقاقير مر�ض ال�سرطان .كما تو�صل العلماء من خالل عينات
من البرازيل �إلى جينات وراثية قد تتيح �إ�صدارات جديدة لعقار �آخر
مهم لعالج مر�ض ال�سرطان يعرف با�سم «بليوماي�سين» .وفي تربة
من جنوب غرب �أمريكا ي�أمل العلماء في التو�صل �إلى مركبات �شبيهة
بعقار «ريفاماي�سين» الذي قد ي�ساعد في عالج مر�ض ال�سل .وت�ستخرج
العديد من العقاقير التي ن�ستخدمها اليوم من التربة مثل الم�ضادات
الحيوية كالبن�سلين وفان�سوماي�سين.
وقد تتيح البكتيريا غير المخلقة من البيئة مجموعة من التركيبات
الجديدة ،التي قد ي�صبح العديد منها عقاقير دوائية جديدة .فما
يعادل ملعقة �شاي من التربة قد يحتوي على عدد كبير من الميكروبات
يفوق تعداد الب�شر على الأر�ض ،ون�سبة �ضئيلة فقط منها مخلقة .وقد
تتيح البكتيريا غير المخلقة من البيئة مجموعة رائعة من الجزئيات
الجديدة.
قال «برادي» ،رئي�س مختبر الجزيئات ال�صغيرة الم�شفرة وراثيا ن�أمل
في �أن تف�ضي هذه الجهود الخا�صة بر�سم خارطة التنوع الميكروبي
والكيميائي للطبيعة �إلى اكت�شاف �أدوية جديدة و�إ�صدارات �أف�ضل لأدوية
موجودة بالفعل  .و�سوف يبد�أ العلماء في تحديد ب�ؤر في �شتى �أرجاء
الأر���ض يمكن العثور فيها على بكتيريا التربة .والتنوع الفريد الذي
عثرنا عليه يعد خطوة �أولى تجاه حلمنا ل�صياغة خارطة للعالم ت�ضم
المركبات الكيميائية التي يمكن �إنتاجها عن طريق الميكروبات� ،أ�شبه
بخرائط جوجل والخرائط الأخ��رى لجغرافيا العالم .وينقب علماء
�آخرون في قاع البحار من �أجل الك�شف عن جزيئات محتملة لعقاقير.
قام مار�سيل جا�سبار ،بجامعة �أبردين بتحليل ما يربو على � 1500ساللة
بكتيرية من قاع المحيط ،بع�ضها يعود لماليين ال�سنين ،وقال �إن 15
�ساللة تب�شر بنتائج واع��دة .وبد�أ الأمر يحظى باهتمام بالغ .وقريبا
�سنذهب �إلى �أتاكاما قبالة �سواحل ت�شيلي للبحث لأنها بيئة فريدة تقع
على عمق  8000متر وتحتوي على ن�سب عالية من المواد الع�ضوية.

كل جديد

خالل  24ساعة

ًّ
ذاتيا
كتاب يدمر نفسه
دمر
�أ�صدر الكاتب الأميركي ،جيم�س باتر�سون� ،أول كتاب في العالم ُي ِّ
نف�سه ذات ًّيا خالل مدة زمنية محددة .بال�شراكة مع وكالة Mother
من �أجل التو�صل �إلى هذه الحيلة الت�سويقية الفريدة من نوعها لكتابه
الأخير الذي جاء بعنوان فيجا�س الخا�صة  .Private Vegasو�سيح�صل
�أول �أل��ف ق��ارئ على فر�صة تنزيل ن�سخة رقمية مجانية من الكتاب
الجديد تختفي بعد � 24ساعة من بدء القراءة ،كما تتوفر ن�سخة من
الكتاب مقابل  294,038دوالرا ت�شمل رحلة خا�صة وت��ن��اول خم�س

وجبات مع م�ؤلف الكتاب «باتر�سون» والذي لديه �شهرة ذائعة ب�سبب
رواياته التي تدور حول علم النف�س الخيالي  .و�سيقوم بن�شر ن�سخة
ورقية من روايته الجديدة «فيجا�س الخا�صة» بعد نجاح ت�سويق الكتاب.
ويقدم الكتاب ذاتي التدمير مع �ساعة عد تنازلي في الجزء العلوي
من ال�شا�شة تبد�أ العد عندما يبد�أ الم�ستخدم بالقراءة .وهي م�صممة
لخلق تجربة قراءة مثيرة ،وتتيح للقراء تتبع و�سرقة بع�ض الوقت من
القراء الآخرين.

في أصعب التضاريس

«روبوت» قادر على
الحفاظ على التوازن
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نجحت �شركة هند�سة الروبوتات الأمريكية «بو�سطن ديناميك�س» في
ابتكار روبوت �أكثر مرونة و�أ�صغر في الحجم و�أطلقت عليه م�سمى
 Spotوي�صل وزنه �إلى  60كيلوغراما فقط ،ويمكنه العمل ب�أمان
على حد �سواء داخل المكاتب �أو في الخارج و�أي�ض ًا في الأماكن
المفتوحة .الروبوت مدعوم بمحرك كهربائي يحافظ على �سل�سلة
من الحركات الهيدروليكية ،ويحتوي على �أجهزة ا�ست�شعار مدمجة،
ت�سمح له بالتنقل تلقائيا حتى في �أ�صعب الت�ضاري�س .وهناك مزايا
�أخرى منها قدرته على ممار�سة العدو ب�سرعة مذهلة تفوق غيره
من الربوتات الأخ���رى .و�صمم ال�ستخدامه في البحث والإن��ق��اذ
العدد ( - )٤٣ربيع الثاني 143٦هـ

والم�ساعدة في المعامل البحثية.
الربوت  Spotهو �أ�صغر بكثير و�أخف وزنا من الربوت  Big Dogوهو
الربوت الذي �سبق  Spotوالذي كان يتميز بعدد من المزايا منها
قدرته على حمل المعدات والتي يفتقدها . Spot
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سيساعد في عالج العديد من األمراض

ابتكار نظير للحمض النووي
نجح ثالثة من علماء معهد الكيمياء البيولوجية والطب الأ�سا�سي التابع
لفرع �أكاديمية العلوم الرو�سية في �سيبيريا في ابتكار نوع جديد من
المركبات الكيميائية ،يمكنه اختراق غ�شاء الخاليا الحية ومقاومة
ت�أثير الأنزيمات واالتحاد مع الحم�ض النووي للخاليا الحية .والمركب
الكيميائي الذي ابتكره العلماء الرو�س �سي�ساعد في عالج العديد من
الأمرا�ض التي ت�ستخدم في طريقة الجينات الفعالة .العلماء الرو�س
�أطلقوا على المركب الجديد ا�سم « “ fosforilguanidinyوالمركب
نظير للأحما�ض النووية التي ال توجد في الطبيعة .وت�أتي �أهمية هذا
االبتكار ،في �أنه قد ي�صبح مفتاحا لحل تنظيم عمل الجينات في خاليا

ج�سم الإن�سان.
واالبتكار الذي حققه العلماء الرو�س لم يتم التو�صل به بالم�صادفة
بل كان ا�ستمرار للبحوث والدرا�سات التي ب��د�أت في �سيبيريا عام
 1967والتي �شكلت اتجاها ثوريا في مجال العالج بالجينات .ويعكف
العلماء حالي ًا على درا�سة خوا�ص هذا المركب الم�ضادة للفيرو�سات،
وربما ي�صبح �أ�سا�سا في طرق العالج الفعالة والم�ستح�ضرات الطبية
الم�ستخدمة في الجينات وعالج الأمرا�ض الخطيرة والتي لم يكن في
الما�ضي ي�سهل �إيجاد عالج لها  ،فهذا �أمل جديد تعقد عليه الب�شرية
الكثير من الأمني لتخفيف �أالم المر�ضى.

كل جديد

يزن  50ألف طن

أكبر مغناطيس في العالم
يزن �أكبر مغناطي�س في العالم � 50ألف طن ،وتم و�ضعه في مختبر
تحت الأر�ض في الهند مخ�ص�ص لدرا�سة ج�سيمات النيوترينو
ذات العالقة بالجاذبية الأر�ضية  .وعبر هذا المغناطي�س العمالق
يتم �إجراء عدد من التجارب با�ستخدامه .والمختبر �أن�ش�أ لر�صد
ج�سيمات النيوترينو تحت جبل في منطقة تبعد  100كيلومتر عن
مدينة مادوراي الهندية ،وهي �أقدم مدينة في الهند.
يقع المختبر على عمق  1.3كيلومتر تحت الأر�ض  ،وق�سم �إلى
ثالث غرف و�ضع كا�شف النيوترينو في �أكبرها ،و�أبعادها ت�صل
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�إلى نحو  132 × 26× 30متر ًا مربع ًا .وتنح�صر مهمة الم�شروع
في متابعة ج�سيمات النيوترينو الناتجة عن تعامل الإ�شعاع
الف�ضائي مع الغالف الهوائي للأر�ض .واختير و�ضع المختبر
على �أعماق كبيرة تحت الأر�ض لحمايته من «ال�ضجيج» الذي
ت�شكله ج�سيمات �أخرى تالقي �صعوبة بالغة في عبور ال�صخور.
و�سيمكن و�ضع المختبر في المنطقة اال�ستوائية العلماء من
ر�صد ج�سيمات النيوترينو المنطلقة من ال�شم�س والثاقبة لنواة
الأر�ض.
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أطلق عليها WhatSim

شريحة الستخدام الواتساب مجان ًا
في  150دولة

�أعلنت �شركة «زيروموبايل» الإيطالية لالت�صاالت منخف�ضة التكلفة عن
�شريحة ات�صاالت خا�صة لبرنامج وات�ساب للعمل في  150دول��ة حول
العالم و�أطلقت عليها ا�سم  . WhatSimوتتيح ال�شريحة ا�ستخدام كافة
مميزات برنامج وات�ساب �سواء الر�سائل الن�صية �أو مقاطع ال�صوت
الق�صيرة �أو تبادل ال�صور �أو الفيديو دون الحاجة لالت�صال بالإنترنت
عبر �شبكات االت�صاالت المحلية �أو �شبكات «واي فاي» .وال�شريحة تدعم
العمل مع �شبكات االت�صاالت المحلية الخا�صة بنحو � 400شركة في
 150دولة ،و�ستباع لجميع الم�ستخدمين حول العالم ب�سعر  10يورو مع
ا�شتراك مجاني لمدة عام .وتتيح ال�شريحة لم�ستخدميها تبادل الر�سائل
الن�صية مجانا �ضمن باقة اال�شتراك ال�سنوي ،والتي �ستت�ضمن ر�صيدا
ال�ستعمال بقية المميزات الخا�صة ببرنامج وات�ساب .
ق�سمت ال�شريحة الدول المتاحة بها �إلى �أربعة مناطق ،لكل منطقة تعريفة
مختلفة في �سعر تبادل ال�صور والفيديو والر�سائل ال�صوتية الق�صيرة،
وهي ال�شريحة المتاحة في  13دولة عربية هم المملكة العربية ال�سعودية
وجمهورية م�صر وقطر وفل�سطين والكويت والأردن وتون�س والإم��ارات
العربية المتحدة والبحرين والمغرب و�سلطنة عمان وال�سودان والعراق.
و�شركة «زيروموبايل» توفر �شحن ر�صيد لل�شريحة يبد�أ من مبلغ  5يورو،
ما يعادل  1000وحدة من تعريفة المحا�سبة ،وي�صل �إلى  50يورو ،والتي
تعادل � 10آالف وحدة من تعريفة المحا�سبة ،كما يمكن �إعادة تجديد
الباقة ال�سنوية مقابل  10دوالرات كل عام .فالـ  5يورو� ،أو  1000وحدة،
تتيح في بع�ض المناطق للم�ستخدم �إر�سال � 50صورة �أو  10فيديوهات
�أو  200ر�سالة �صوتية ،على �أال تتعدى مدة الفيديو �أو الر�سالة ال�صوتية
 10ثوان.

ويبلغ ثمن ال�صورة في المنطقة الأولى ،والتي ت�ضم ال�سعودية 20 ،وحدة،
والفيديو  100وح��دة ،والر�سالة ال�صوتية  5وح��دات ،فيما ي�صل ثمن
ال�صورة في المنطقة الثانية ،والتي ت�ضم م�صر وقطر وفل�سطين� ،إلى 75
وحدة ،والفيديو  300وحدة ،والر�سالة ال�صوتية  15وحدة.
وفي المنطقة الثالثة ،والتي ت�ضم الكويت والأردن وال�سودان وتون�س
والإم��ارات ،ي�صل �سعر ال�صورة �إلى  150وحدة ،والفيديو  600وحدة،
والر�سالة ال�صوتية  30وحدة ،وفي المنطقة الرابعة ،والتي ت�ضم المغرب
و�سلطنة عمان والعراق والبحرين ،يبلغ �سعر ال�صورة �إلى  200وحدة،
والفيديو  800وحدة والر�سالة ال�صوتية  40وحدة.
وب����د�أ ال�����ش��رك��ة ف��ي تلقي ط��ل��ب��ات ال�����ش��راء الم�سبق لل�شريحة عبر
موقع.Whatsim.com ،
ي�أتي هذا مع �إعالن �شركة “وات�ساب” عن �إمكانية ا�ستخدام التطبيق عبر
الويب من خالل مت�صفح جهاز الكمبيوتر .ويحتاج الم�ستخدم �إلى فتح
العنوان � https://web.whatsapp.comضمن ُمت�صفح «جوجل كروم» على
جهاز الكمبيوتر ،ومن ثم فتح وات�ساب والذهاب �إلى القائمة ثم تبويب
 WhatsApp Webوم��ن ثم م�سح رمز اال�ستجابة ال�سريعة QR code
الموجود على �شا�شة الكمبيوتر ،و�سيتم ُمبا�شر ًة ربط ن�سخة الهاتف من
وات�ساب مع ن�سخة الويب .و�أكدت ال�شركة على �ضرورة ت�أكد ال ُم�ستخدم
من امتالكه للن�سخة الأخ��ي��رة من التطبيق .ويجب على الم�ستخدم
الح�صول على الن�سخة رقم  2.11.498حتى يتمكن من الح�صول على
الميزة الجديدة .وهذه الميزة متوفرة فقط لهواتف �أندرويد وبالك
بيري وويندوز فون لكن وات�ساب على الويب لي�س متوف ًرا لأجهزة iOS
المن�صة.
ب�سبب قيود تفر�ضها «�أبل» على
ّ
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to accurately detect those who file incorrect returns. In this
sense, the examinations or tax audits constitute an essential
part of the administration. The examination of tax returns is
largely focused on taxpayers who are suspected to be evading
substantial amounts of tax. The other means of increasing the
level of taxpayer’s cooperation is the use of the blue return
system ( granting certain benefits to those who meet specific
requirements set by the Japanese NTA) , to stabilize and enhance
bookkeeping practices, etc. To attain this goal, every possible
opportunity is taken to disseminate information regarding the
system, including bookkeeping practices. Moreover education
in bookkeeping procedures is provided with the cooperation of
private organizations.
Measures taken by Japan to enhance tax compliance

The level of tax compliance in Japan is very high, and in recent
years, the corporate tax compliance has been more than 90%.
The main reason for the high tax compliance in Japan is because
of the efforts made by the Japanese National Tax Administration
(NTA). The SAS which was introduced in 1947 plays an important
role, since the onus to calculate, report and pay the tax liability is
on the taxpayer. The measures undertaken by the NTA in order to
promote the principles of voluntary compliance
are:
- Public Relations;
- Tax Education;
- Tax Consultation; and
- Guidance and Examinations.
These are known as four pillars of tax compliance in Japan.
Public Relations

The purpose of public relations is to build a tax conscious
environment not only among taxpayers but also among the public
including latent taxpayers, and can be categorized as the need to:
- enhance tax compliance;
- enhance public knowledge of taxation;
- improve mutual understanding and trust between taxpayers and
tax authorities and
- obtain the understanding and cooperation from mass media for
tax administration.
Public relation activities are handled cooperatively by the NTA, the
Regional Taxation Bureaus and tax offices. Many of these activities
are carried out through the media including regular television
and radio programs/spots that provide current tax information,
answering questions called-in by viewers, and reminding the
public of tax deadlines, etc. The print media and internet are also
widely used. Other than the media, the authorities also conduct an
annual ‘Know-Your-Taxes Week’, during which the tax authorities
set-up booths, etc. in public areas in order to meet people and
provide tax information or answer any questions that they may
have.
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Tax Education

Tax education is a part of public relation activities, which can play
important role in creating tax awareness. The target audience is
primarily students, who are recognized as future taxpayers. As
the next generation of taxpayers, the students are provided with
an understanding of the significance and role of taxes in financing
the government budget and also of their duty as citizens to file
accurate returns and pay taxes.
In order to coordinate tax education, the NTA has formed a body
called the ‘Council for Promotion of Tax Education’ in each major city.
This Council consists of the NTA, local tax authorities, and educational
organizations. The following are some of the steps taken:
- issuing supplementary textbooks for the purpose of tax
education;
- conducting classes on taxes;
- sponsoring High School essay contests on tax topics; and
- conducting seminars on Public Finance and Economy:
Tax Counseling

The Japanese tax administration views every tax official as a tax
counselor. The objective of tax counseling is to assist taxpayers in
matters related to tax and encourage the voluntary submission of
accurate tax returns and payment of taxes. Generally, tax counseling
offices provide advice on the interpretation and application of
tax laws, procedures for filing returns and applications, etc. In
Japan, tax counseling through a formal tax counsel office was first
introduced in 1970. Telephone consultation service started in
1965 followed by Tax ANSWER (Automatic answer Network System
for Electrical Request) system in 1987, which has the capability
to answer using telephone messages, and has now expanded to
include the internet.
Guidance and Examination

In order to enhance taxpayer compliance so that they voluntarily
file tax returns and pay taxes appropriately, the tax administration
provides individuals and groups with guidance on how to improve
bookkeeping standards and tax returns. The guidance includes
assistance to firms who are launching new business, as well as
explanatory sessions that are held when laws are amended. The
tax administration is assisted by various private cooperative
organizations, such as Blue Returns Associations, Corporation
Associations, and Indirect Tax Association. These organizations
play important role in enhancing tax compliance because they
are closer to taxpayers, so guidance through such organizations
promotes effective dissemination of information among members.
Since the self-assessment system is widely used and taxpayers
determine tax liability, the tax audit process plays an important
role in securing proper voluntary compliance and payment from
taxpayers. In Japan, when it comes to tax audits, emphasis is
placed on those taxpayers who are suspected of not reporting
large amounts of taxable income.

Windows

return and payment data, and being able to link the system
to the process of selecting targets for examination allows
the information entered for one administrative task to be
utilized for other tasks. This inevitably improves efficiency and
effectiveness in conducting examinations.
- the system enables various types of statistical information to be
obtained promptly in the course of administrative management,
eliminates the collection and reporting steps, and enables wideranging analysis and examination of administrative procedures;
and
- it helps to improve various taxpayer services, including being
able to issue certificates of tax payment more quickly. It
is assumed that to design and manage information on an
individual taxpayer basis, maintaining confidentiality will be an
important consideration for success.

has contributed tremendously to the efficiency of the Japanese
SAS.
The Japanese tax authorities have also actively utilized the penalty
provisions available to them to pursue delinquent taxpayers.

Analysis of SAS in Japan

4.1.1. Basic administrative concepts followed in Japan

The Japanese SAS has utilized the right objective of taxpayer
compliance, i.e. to raise appropriate tax filing and payment through
taxpayer co-operation. In order to raise voluntary compliance, the
Japanese ensured that there were sufficient taxpayer information/
services and proper enforcement activities.
The automatic data processing and KSK system used by Japan

4
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4. TAX COMPLIANCE AND THE SAS

Tax compliance can be defined as the degree to which a taxpayer
complies (or fails to comply) with the tax rules of his country. It
is widely accepted that the goal of an efficient tax administration
is to foster voluntary tax compliance using all possible methods
including penalties. Penalizing tax evaders or going after
delinquent taxpayers are not in themselves the object of tax
administration, although it would serve to encourage voluntary
compliance if the taxpayers believe that the tax administration can
effectively detect and punish noncompliance.
The SAS in Japan is sustained by the cooperation of taxpayers
that keep accurate books and file correct returns. The general
policy of the tax administration is to ensure appropriate tax
filing and payment with the taxpayers’ cooperation. In order
to ensure cooperation from the taxpayers, there is a need for
the tax administration to ensure fair taxation at all times and
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Japan adopted the SAS in 1947 and after more than six decades,
the system is firmly established as part of the tax regime. A
developing country, if it wants to improve its own SAS, it would
be wise to study the public relation activities undertaken by the
Japanese tax authorities in relation to the Japanese SAS. The
Japanese use of tax counseling is also a crucial element that
could be adopted in developing countries. This article analyses
the crucial measures to be taken for better tax administration
in a developing country and has found that the adoption of an
entire self-assessment would be a timely endeavor for improved
tax compliance.
SELF-ASSESSMENT SYSTEM
The SAS: What is it?

In a SAS, a taxpayer is required to assess his tax liability using a
tax return form in which he declares his gross income, allowable
deductions, etc. This tax return must then be filed with the tax
authority together with a payment for the tax liability computed in
said return. The basic feature of a SAS is that it is the taxpayer
rather than the tax authority that is responsible for the assessment
of tax liability. A SAS has distinct merits compared to a traditional
assessment system. The chief merits are: (i) SAS is more cost
effective as it only selects exceptional cases for further scrutiny,
(ii) SAS eliminates the administrative nature of assessment work,
(iii) SAS encourages an early and timely collection of taxes, and,
(iv) SAS reduces corruption by reducing contacts with taxpayer.
For a SAS to be effectively implemented there are certain critical
factors that need to be considered: (i) the process of deciding
which tax returns should be audited is crucial. Taxpayers, who know
that they may not be selected for an audit, would be motivated
to cheat. A deficient process will also reduce compliance, (ii)
Under SAS, non-compliance should be dealt with justly and swiftly
to encourage the majority of taxpayers to comply. In order to
detect fraud or non-compliance, taxpayer data is important and
this requires a certain level of computerization. In its absence, it
would be extremely difficult to maintain compliance in a SAS, (iii)
the educational level of taxpayers is crucial in determining whether
the SAS will work effectively. There must also be an observance
of proper accounting standard of business. For small traders,
this means that must be a minimum level of record keeping. In
the absence of proper accounting standards or record keeping,
a taxpayer would not be able to declare his income accurately or
enable the tax authority to conduct an accurate audit.
SAS in Japan

The present SAS in Japan is a success story of the tax
administration, and is the result of their half-century experiment.
The tax administration took both legislative and administrative
measures to support this system. An appropriate withholding tax
system was introduced, together with necessary provisions to
encourage proper bookkeeping and discourage tax delinquency.
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In order to enhance tax compliance, the Japanese tax
administration provides its taxpayers with various services such
as guidance, education, consultations, etc. The tax return forms
are sent free of cost during the filing time, and the taxpayer’s
details are pre-printed on the forms in order to encourage timely
and accurate filing. Public relation activities are carried out using
the media, and tax education is also provided to
School-children. Taxpayers are also able to obtain consultation
services via the telephone, facsimile, etc. The Japanese tax return
has also been designed so that it can be used in an electronic
format, and to contain the minimum information required to enable
verification of the taxpayer’s income. Automatic data processing
system and a national tax comprehensive management known
as Kokuzei Sougou Kanri (KSK) systems were introduced for
computerized processing, selection of returns for examinations
and revenue managements. This computerized income tax
processing system is designed to process virtually all aspects
related to assessment and collection, other than work related
to the actual tax audit. Under the KSK system, data is uploaded
into the system which then verifies and tabulates the income
electronically before forwarding the results to the related tax
offices. On the basis of this information and other relevant factors,
deficient returns are selected and classified into two categories:
(i) cases that can be cleared without requiring a tax official to visit
the taxpayer’s premises, and (ii) cases which require tax officials
to visit the taxpayer’s premise.
The Japanese SAS is also backed by strong and disciplined
examiners (i.e. tax audit teams) that review selected cases.
The subject of examination is classified into three categories for
income taxation: (i) General examination, which only requires
basic details to be examined, (ii) Special examination, which is in
respect of cases where the business procedure is complicated,
tax evasion is suspected, etc., and (iii) Point examination, which is
in respect of a field examination of specific items. The examiners
are overseen by a chief examiner, who allocates the assignments,
and supervises the work to ensure quality, accuracy and prevent
possible abuses.
In addition, delinquent taxpayers who are identified by the
computerized processing system are subject to a range of
penalties.
The advantages of the information systems in Japan

The Japanese information systems (KSK system) has the following
advantages:
- it allows the comprehensive management of taxpayer information
that goes beyond individual regions and taxation categories.
This makes it easier to utilize information gathered at different
offices and in other types of activities, while accumulation and
management of necessary information, including that from past
years, enables highly diverse analysis of information;
- it helps to link administrative tasks such as the entry of tax
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Improving Tax Compliance
via Self-Assessment Systems,

Taking Japan as
an Example

The growing concern of tax administrations throughout the world is
on how to simplify the tax assessment system to encourage voluntary
compliance, and many countries have adopted the self-assessment
system (hereinafter known as ‘SAS’) as a solution. Thus the recent
trend in developing countries sees a shift from the traditional
assessment system to a SAS. This article discusses the inevitable issue
of tax compliance as a major concern of many developing countries.
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Editorial
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Less Burden on
Taxpayers More
Compliance by Them
More than half of the population of many countries are taxpayers. In
order to deal with this huge number of taxpayers under the constrains
of resources, tax administrations rely heavily on voluntary compliance
by taxpayers. A system of voluntary compliance depends on taxpayers
to report their income freely and voluntarily, calculate their tax liability
correctly, and file their tax returns on time according to the country’s
relevant tax law. The final objective of any tax administration is to
improve the voluntary compliance by its taxpayers.
Saudi Arabia has gone long way to lessen the burden on taxpayers. It
has enacted a modern and relatively simple income tax law that spells
out clearly the rights and duties of taxpayers and tax administration.
It has reorganized its tax administration to better meet the needs
of taxpayers under the voluntary compliance principle and selfassessment method. It has provided its tax administration with all
means to improve and modernize its operations in order to provide
the best services possible to taxpayers to enable them to voluntarily
comply with zakat and tax provisions. It is a proved fact that the less
burden on taxpayers the more compliance by them.
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