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اإلفتتاحية
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د .محمد عبد اهلل النفيسة

ي�سرنا في م�صلحة الزكاة والدخل �أن نزف �إلى قرائنا الكرام
والمهتمين خبر زيادة طباعة �أع��داد ن�شرة الزكاة والدخل
م��ن ع�شرة �آالف ن�سخة �إل��ى اثني ع�شر �أل�ف��ا وخم�سمائة
ن�سخة للعدد الواحد ،وذلك بداية من عدد �شهر رجب لعام
1436هـ� ،إ�ضافة �إلى �أننا نن�شر من كل عدد ن�سخة �إلكترونية
يمكن تحميلها �أو م�شاهدتها على البوابة الإلكترونية لموقع
الم�صلحة على الإن �ت��رن��ت .حيث ت�شهد م�صلحة ال��زك��اة
والدخل نقلة تطويرية هائلة في المجاالت كافة ،فبعد افتتاح
فرع م�صلحة الزكاة والدخل في نجران ،ها نحن الآن ن�شهد
افتتاح فرع م�صلحة الزكاة والدخل في جيزان ،و�ستتبعهما
ـــ �إن �شاء اهلل ـــ فروع �أُخرى في مناطق �أخرى من المملكة
لي�صل عدد الفروع �إل��ى �ستة ع�شر فرع ًا ،وبزيادة �أع��داد
فروع م�صلحة الزكاة والدخل تزداد �أعداد المكلفين بالزكاة
وال�ضريبة والحاجة �إلى توعيتهم بزيادة التوزيع ناهيك عن
زيادة الطلب على المجلة نتيجة النه�ضة االقت�صادية التي
ت�شهدها المملكة ،وه��ذا الطلب المتزايد والقبول الوا�سع
لن�شرة ال��زك��اة وال��دخ��ل بين ال �ق��راء والمكلفين بالزكاة
وال�ضريبة �أل��زم علينا زي��ادة الأع ��داد لت�صل الن�شرة �إلى
المهتمين كافة� .إن هذا التطور هو حلقة من �سل�سلة تطورات
ت�شهدها م�صلحة الزكاة والدخل تتحقق بف�ضل اهلل �أوال ثم
بف�ضل العاملين كافة في الم�صلحة ،وعلى ر�أ�سهم �سعادة
الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الم�صلحة
و��س�ع��ادة الأ��س�ت��اذ �صالح ب��ن علي ال�ع��واج��ي نائبه رئي�س
اللجنة اال�ست�شارية للن�شرة والزمالء في الهيئة اال�ست�شارية
والتحريرية للمجلة ،كما ال يخفى على �أحد الدعم المتوا�صل
من لدن معالي الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف
وزير المالية للجهود التطورية كافة في الم�صلحة.
ونحن في �أ�سرة التحرير نرحب بالم�شاركات واالقتراحات
والمالحظات كافة الخا�صة بن�شرة الزكاة والدخل على
البريد الإلكتروني بمدير التحرير nafesahma@dzit.gov.sa
�أو البريد الإلكتروني العام للم�صلحة� ،أو باالت�صال المبا�شر
ب���إدارة العالقات العامة على هاتف رق��م 0114349909
فاك�س  – 0114349924 - 0113439939البريد الإلكتروني
prd@dzit.gov.sa
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األمير محمد بن نايف
ولي ًا للعهد

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز عدد ًا من الأوامر امللكية  ،جاء يف الأمر امللكي الأول
والذي يحمل الرقم � :أ  159 /والتاريخ 1436 / 7 / 10 :هـ
بعون اهلل تعاىل

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد االطالع على كتاب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود امل�ؤرخ يف 1436 / 7 / 10هـ  ،املت�ضمن
رغبة �سموه يف �إعفائه من والية العهد  ،وملا �أبديناه ل�سموه من �أنه ومع ما يتمتع به �سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي �ستظل
ب�إذن اهلل ما حيينا وكما ن�ش�أ عليه كافة �أبناء امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -رحمه اهلل � ، -إال �أنه تقدير ًا ملا
�أبداه �سموه فقد قررنا اال�ستجابة لرغبة �سموه ب�إعفائه من والية العهد.
وعم ًال بتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية فيما تق�ضي به من وجوب االعت�صام بحبل اهلل والتعاون على هداه  ،واحلر�ص على الأخذ
بالأ�سباب ال�شرعية والنظامية  ،لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والت�آزر على اخلري  ،وانطالق ًا من املبادئ ال�شرعية التي
ا�ستقر عليها نظام احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية  ،ورعاية لكيان الدولة وم�ستقبلها  ،و�ضمان ًا  -بعون اهلل تعاىل -
ال�ستمرارها على الأ�س�س التي قامت عليها خلدمة الدين ثم البالد والعباد  ،وما فيه اخلري ل�شعبها الويف.
وبعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ  ) 90 /وتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .
وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة ال�صادر بالأمر امللكي رقم �أ 135/وتاريخ 1427 / 9 / 26هـ .
وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم �أ  52 /وتاريخ 1436 / 4 / 3هـ .
وبنا ًء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
�أمرنا مبا هو �آت :

أو ًال :

يعفى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود من والية العهد ومن من�صب نائب رئي�س جمل�س الوزراء بناء على طلبه .

ثانياً:

اختيار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ولي ًا للعهد  ،وتعيني �سموه نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا
للداخلية ورئي�س ًا ملجل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية .
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صاحب السمو الملكي األمير محمد
ابن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
لقبته شبكة  MSNBCاألمريكية بجنرال الحرب على اإلرهاب وتزخر سيرة سمو ولي العهد بعديد من
اإلنجازات وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم األربعاء 29/4/2015
أم ًراملك ًّيابتعييناألميرمحمدبننايفول ًّياللعهدونائ ًبالرئيسمجلسالوزراءووزي ًراللداخلية،بعدإعفاء
بناء على طلبه .ويمكن إيجاز السيرة الذاتية لسمو ولي العهد:
األمير مقرن بن عبدالعزيز من منصبه ً

5

أوامر ملكية
النشأة

ن�ش�أ �سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود في بيئة حكم
�سيا�سي عريق ،فهو �أح��د �أحفاد م�ؤ�س�س المملكة وباني كيانها العظيم
جاللة الملك عبدالعزيز – طيب اهلل ث��راه – وه��و اب��ن �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ولي العهد نائب رئي�س مجل�س
الوزراء وزير الداخلية – رحمه اهلل – الذي يعد �أحد �أبرز رجاالت الدولة
وكانت له تجربة �سيا�سية و�أمنية و�إدارية عميقة .كما يعد �شخ�صية عالمية
بارزة في ميادين العمل الإن�ساني.
ولد في مدينة جدة بتاريخ  25من �شهر �صفر لعام  1379هـ الموافق 30
�أغ�سط�س  1959م .
االبن الثاني ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز من
الأميرة الجوهرة.
والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن م�ساعد �آل �سعود.
تزوج من الأميرة ريما بنت �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ولديه من
الأبناء (الأميرة �سارة والأميرة لولوة).

التعليم والخبرات

در�س الأمير محمد مراحل التعليم االبتدائية والمتو�سطة والثانوية في
معهد العا�صمة في الريا�ض.
وا�صل تعليمه الجامعي في الواليات المتحدة الأمريكية وح�صل على
البكالوريو�س في العلوم ال�سيا�سية عام  1401هـ الموافق  1981م.
ح�صل على ع��دد من ال ��دورات الع�سكرية المتقدمة داخل
المملكة وخ��ارج�ه��ا ذات ال�صلة بال�ش�ؤون الأمنية
ومكافحة الإرهاب.
اك�ت���س��ب م ��ن وال � ��ده وم ��ن ب�ي�ئ��ة الحكم
وال�سيا�سة مزيدا من الخبرات ال�سيا�سية
والإداري� ��ة واالت�صالية ،كما �أك�سبه
ذلك معرفة متعمقة بال�ش�أن العام
والتوا�صل مع المواطنين ورج��ال
الفكر وال�سيا�سة والدبلوما�سيين
الذين يلتقون وال��ده الأمير نايف
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ف ��ي م�ج��ال���س��ه
العامة والخا�صة ،وخالل زياراته
الخارجية لمختلف دول العالم.
�أ�ضاف عمله في القطاع الخا�ص
قبل التحاقه بالعمل الر�سمي ،الذي
انتهت �صلته بهذا القطاع عام  1419هـ
الموافق 1998م ،تجربة ثرية في المجال
االقت�صادي والمالي والتجاري على ال�صعيد
الداخلي والخارجي ،كما تنوعت مهاراته االت�صالية
من خالل تعامالته مع مختلف العاملين في هذه المجاالت
الحيوية والم�ؤثرة في �ش�ؤون الدولة والأفراد.

المناصب

�صدر �أمر ملكي بتعيين �سموه م�ساع ًدا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة
وذلك بتاريخ  27المحرم  1420هـ الموافق  13مايو  1999م.
�صدر �أمر ملكي بتعيين �سموه م�ساعدا لوزير الداخلية بمرتبة وزير وذلك
بتاريخ  4جمادى الآخرة  1425هـ الموافق  22يوليو  2004م
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�صدر �أمر ملكي بتعيين �سموه وزيرا للداخلية وذلك بتاريخ  20ذو الحجة
 1433هـ ،الموافق  5نوفمبر  2012م.
قلده خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�شاح الملك في�صل ،تقديرا لما قام به �سموه من تخطيط متقن و�إدارة
ناجحة لعملية اقتحام الطائرة الرو�سية المختطفة في مطار الأمير
محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة و�إنقاذ ركابها وذلك بتاريخ
1422/4/8هـ الموافق2001/6/30م.
قلده خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�شاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى تقديرا لما �أظهره �سموه من
تميز في مجال عمله وذلك بتاريخ 1430/9/16هـ الموافق 2009/9/6م.
عين �سموه ع�ضوا في الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات الم�شكلة
بالقرار الوزاري رقم  160في 1427/7/6هـ الموافق 2006/8/1م.
�صدر الأم��ر الملكي الكريم بتعيين �سموه ع�ضوا في اللجنة الدائمة
للمجل�س االقت�صادي بتاريخ 1430/11/28هـ الموافق 2009/11/16م.
نائب رئي�س الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود العالمية
لل�سنة النبوية والدرا�سات الإ�سالمية المعا�صرة.
الرئي�س الفخري لمجل�س وزراء الداخلية العرب.
الرئي�س الفخري ورئي�س مجل�س �إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
رئي�س لجنة الحج العليا.
رئي�س الهيئة العليا للأمن ال�صناعي.
رئي�س المجل�س الأعلى للدفاع المدني.
الرئي�س الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
رئي�س اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات..
الرئي�س الفخري للجنة الوطنية ال�سعودية لرعاية
ال�سجناء والمفرج عنهم و�أ�سرهم "تراحم".
رئي�س المجل�س الأعلى لكلية الملك فهد
الأمنية.
ال��راع��ي لكر�سي محمد ب��ن نايف
لل�سالمة المرورية.
�أن���ش��أ م��رك��ز الأم �ي��ر محمد بن
نايف للمنا�صحة.
�أ� �ش��رف �سموه على عديد من
ال �ل �ج��ان وال �ح �م�لات الإغ��اث �ي��ة
ال���س�ع��ودي��ة لم�ساعدة ال�شعوب
ال� �م� �ت� ��� �ض ��ررة ف� ��ي ف �ل �� �س �ط �ي��ن،
وال�صومال ،و�سورية ،و�شرق �آ�سيا،
و�أفغان�ستان ،وباك�ستان ،ولبنان.
�أ� �ش��رف �سموه على تنفيذ خطط
وا� �س �ت��رات �ي �ج �ي��ات م�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب
ومواجهة �أعماله بكل عزيمة واقتدار وحقق
ب��ذل��ك نجاحا حظي بتقدير الجميع محليا،
و�إقليميا ،وعالميا ،وقدم �سموه تجربة �سعودية متميزة
في مجال مكافحة الإرهاب �أفادت منها دول عالمية عديدة.
تعر�ض �سموه في مواجهاته الحازمة للأعمال الإرهابية �إلى محاوالت اغتيال
عديدة من قبل التنظيمات الإرهابية ،ونجا منها �سموه بف�ضل اهلل وتوفيقه.
�شارك �سموه في م�ؤتمرات ولقاءات �أمنية عديدة خارج المملكة ،كما
قام بالعديد من الزيارات الر�سمية لعدد من الدول في مهمات ذات �صلة
بال�ش�ؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.
قاد �سموه عملية تطوير وتحديث �شاملة لقطاعات وزارة الداخلية وفق
متطلبات العمل الأمني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية ورفع كفاءة عملها.

العمل اإلنساني

ي�شرف �سموه ويتابع �أعمال عديد من اللجان والحمالت الإغاثية بهدف
التخفيف عن المنكوبين والمت�ضررين في العديد من دول العالم وتلبية
احتياجاتهم ال�ضرورية.
يتابع �سموه باهتمام �ش�ؤون ال�سجناء و�أ�سرهم وكذلك �أ�سر المتورطين في
�أعمال �إرهابية الذين يتوا�صلون مع �سموه مبا�شرة م�ستنكرين ما �أقدم عليه
�أبنا�ؤهم من ت�صرفات خاطئة بحق وطنهم و�أ�سرهم.
يتابع �سموه ما ين�شر في و�سائل الإعالم عن ذوي الظروف الخا�صة ويبادر
�سموه �إلى �إنهاء م�شكالتهم وتحقيق مطالبهم.
�شديد الحر�ص على متابعة �أح��وال �أف��راد رج��ال الأم��ن الذين ي ��ؤدون
مهماتهم في ظ��روف مناخية �صعبة وتذليل ما يواجهونه من �صعوبات
وظروف ويوجه بعالج وم�ساعدة من تعر�ض منهم للمر�ض �أو الإ�صابة �أثناء
�أداء الواجب الأمني.
يعنى �سموه بالمراجعين ل��وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين
ويتفهم �أو�ضاعهم ويتابع �إنهاء �شكواهم في �إطار النظام ويحر�ص على
�إحاطتهم بما يتم حيال ق�ضاياهم دون تكليفهم مراجعة الوزارة وذلك من
خالل و�سائل االت�صال الحديثة.
خا�صا بال�شباب ودرء مخاطر االنحراف والإرهاب
يولي �سموه اهتما ًما ًّ
المخدرات عنهم وم�ساعدة �أ�سرهم على مواجهة جنوح �أبنائهم.
يدعم �سموه المبادرات الإن�سانية والأعمال الخيرية المخل�صة .
يهتم �سموه اهتماما كبيرا ب�شهداء الواجب والم�صابين في مواجهة
الأعمال الإرهابية والأحداث الأمنية و�أ�سرهم وتقديم الرعاية والعناية
لهم وتحمل ما عليهم من التزامات مالية وتوفير ال�سكن المنا�سب
لهم ولأ�سرهم وت�سهيل موا�صلة �أبنائهم لتعليمهم وتوظيفهم ليتولوا
م�ستقبال �إعالة �أ�سرهم.

اهتماماته الفكرية والثقافية

يعد �سموه من المتابعين لمختلف فنون العلم والمعرفة على وجه العموم
وما له �صلة ب�ش�ؤون الأمن ب�صفة خا�صة.
يتابع �سموه و�سائل الإع�لام كافة ،وما ي�صدر عنها من م�ضامين قد
ت�ؤثر في النواحي الأمنية ب�شكل �أو ب�آخر ويعنى بالطرح المو�ضوعي والنقد
الهادف البناء.
�شديد الحر�ص على دقة المعلومات وتجردها من الميول والأه��واء
ال�شخ�صية ليعتد بها في اتخاذ القرار ال�صائب.
ال يميل �سموه �إلى الظهور الإعالمي الذي يفتقر �إلى الفعل الناجز ويرى
�أن الأعمال ينبغي �أن ت�سبق الأقوال و�أنها هي خير من يتحدث عن فاعلها.
ي�سعى �إلى توظيف كل منجز علمي وتقني �سبيل تطوير الأداء الأمني
وتوفير اال�ستقرار االجتماعي

هواياته
يمار�س هواية القن�ص التي يعد والده الأمير نايف بن عبدالعزيز
�آل �سعود – رحمه اهلل – من �أبرز رواد الهواية العربية الأ�صيلة
وكان يرافقه على الدوام خالل رحالت القن�ص.
يمار�س ريا�ضة ال�سباحة.
يجيد فنون الرماية.
لدى �سموه اهتمام بالفرو�سية ومتابعتها.
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تعيين صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان
ولي ًا لولي العهد
وجاء األمر املليك الثاين والذي يحمل الرقم  :أ  160 /والتاريخ 1436 / 7 / 10 :هـ
بعون اهلل تعاىل

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد االطالع عىل النظام األسايس للحكم الصادر باألمر املليك رقم (أ  ) 90 /بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .
وبعد االطالع عىل نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر املليك رقم ( أ  )13 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ .
وبعد االطالع عىل نظام هيئة البيعة الصادر باألمر املليك رقم أ 135/يف 1427 / 9 / 26هـ .
وبعد االطالع عىل البند ( ثالثاً ) من األمر املليك رقم ( أ  ) 135 /يف 1427 / 9 / 26هـ .
وبعد االطالع عىل البند ( رابعاً ) من األمر املليك رقم ( أ  ) 86 /يف 1435 / 5 / 26هـ .
وبعد االطالع عىل كتاب صاحب السمو املليك األمري محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ويل العهد املؤرخ يف / 7 / 10
1436هـ املتضمن أنه سريا ً عىل النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز  -رحمه الله
 يف اختيار ويل لويل العهد  ،وأنه نظرا ً ملا يتطلبه ذلك االختيار من تقديم املصالح العليا للدولة عىل أي اعتبار آخر  ،وملا يتصفبه صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز من قدرات كبرية  -ولله الحمد  -والتي اتضحت للجميع من
خالل كافة األعامل واملهام التي أنيطت به  ،ومتكن  -بتوفيق من الله  -من أدائها عىل الوجه األمثل  ،وملا يتمتع به سموه من
صفات أهلته لهذا املنصب  ،وأنه  -بحول الله  -قادر عىل النهوض باملسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا املنصب  ،وبناء عىل
ما يقتضيه تحقيق املقاصد الرشعية  ،مبا يف ذلك انتقال السلطة وسالسة تداولها عىل الوجه الرشعي ومبن تتوافر فيه الصفات
املنصوص عليها يف النظام األسايس للحكم  ،فإن سموه يرشح سمو األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز ليكون ولياً لويل العهد.
وبعد االطالع عىل تأييد األغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة الختيار سموه ليكون ولياً لويل العهد.
وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة.
أمرنا مبا هو آت :

أو ًال :

اختيار صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لويل العهد وأمرنا بتعيني سموه نائباً ثانياً لرئيس
مجلس الوزراء وزيرا ً للدفاع ورئيساً ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
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صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صباح األربعاء  ١٠رجب ١٤٣٦هـ أم ًرا ملك ًّيا بتعيين سمو األمير محمد بن
سلمانول ًّيالوليالعهد.تقلداألميرالثالثينيهذاالمنصبالرفيعوتولىقيادةأكبرجيشفيالمنطقةبعدإطالق"عاصفةالحزم"عقب
شهرين فقط من توليه منصب وزير الدفاع وأشرف على إدارة العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي انطلقت فجر يوم ٦جمادي اآلخر
١٤٣٦هـ،وكانتبالتحالفمععشردولعربيةوإسالمية،ضدجماعةالحوثيوحلفائهافياليمن،واستطاعتالقواتالجويةالسعودية
خالل فترة قصيرة ،السيطرة على األجواء اليمنية وإقامة حظر جوي ،وتدمير عدد من طائرات الحوثيين ،إضاف ًة إلى مستودعات الذخائر.
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السيرة الذاتية لسمو األمير محمد بن سلمان
ولد الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود عام ١٤٠٥ -1985هـ
تلقى تعليمه العام في مدار�س الريا�ض ،وكان من �ضمن الع�شرة الأوائل
على م�ستوى المملكة في الثانوية العامة ،وخالل فترة تعليمه تلقى عديدا
من الدورات والبرامج.
حا�صل على درجة البكالوريو�س في القانون من جامعة الملك �سعود.
	�أ�س�س �سموه مجموعة من ال�شركات التجارية ،قبل البدء بالعمل الحكومي.
بد�أ الأمير محمد م�سيرته ال�سيا�سية من خالل عمله م�ست�شارا
متفرغا في هيئة الخبراء التابعة لمجل�س الوزراء خالل
.2009 - 2007
خا�صا
ف��ي  16دي�سمبر ُ 2009ع� ّي��ن م�ست�شا ًرا ًّ
ل�صاحب ال�سمو الملكي الأم �ي��ر �سلمان بن
عبدالعزيز �أمير منطقة الريا�ض �آنذاك ،و�أثناء
ذلك وا�صل عمله م�ست�شا ًرا غير متفرغ فى هيئة
الخبراء حتى مار�س . 2013
رئي�سا لديوان ولي العهد ،و�صدر �أمر ملكي
ع ِّين ً
رئي�سا لديوان
�سلمان
بن
محمد
أمير
ل
بتعيين ا
ً
خا�صا
ولي العهد (الأمير �سلمان وقتها) وم�ست�شا ًرا ًّ
له بمرتبة وزير في  3مار�س .2013
في يوليو � 2013صدر �أمر ملكي بتعيينه م�شر ًفا عام ًا على
مكتب وزير الدفاع �إ�ضاف ًة �إلى عمله ،وفي �أبريل � 2014صدر �أمر ملكي
بتعيينه وزير ًا للدولة ،وع�ض ًوا في مجل�س الوزراء �إ�ضاف ًة �إلى عمله.
�صدر في  23يناير � 2015أمر ملكي بتعيينه وزي ًرا للدفاع �إ�ضاف ًة �إلى
رئي�سا للديوان الملكي وم�ست�شا ًرا
عمله ،كما �صدر �أمر ملكي بتعيينه ً
خا�صا لخادم الحرمين ال�شريفين بمرتبة وزير �إ�ضاف ًة �إلى عمله.
ًّ

العمل الخيري والعضويات البارزة
رئي�س مجل�س �إدارة مركز الأمير �سلمان لل�شباب الذي �أ�س�س بمبادرة

من الأمير �سلمان بن عبدالعزيز من �أجل تعزيز جهود المملكة في
دعم ال�شباب وتحقيق طموحاتهم.
نائب الرئي�س لجمعية الأمير �سلمان للإ�سكان الخيري والم�شرف على
اللجنة التنفيذية للجمعية التي ت�شكلت من مجموعة من الأكاديميين
وخبراء علم االجتماع و�أعيان المجتمع لتغطية احتياجات �أ�صحاب
الدخل المحدود.
رئي�س مجل�س �إدارة مدار�س الريا�ض (مدار�س غير ربحية).
رئي�س اللجنة التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز.
ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ابن باز الخيرية.
ع�ضو المجل�س التن�سيقي الأعلى للجمعيات
الخيرية بمنطقة الريا�ض.
ع�ضو مجل�س �إدارة الجمعية الخيرية
لتحفيظ القر�آن الكريم بالريا�ض.
ع�ضو مجل�س �إدارة جمعية البر
بمنطقة الريا�ض.
الرئي�س الفخري للجمعية
ال�سعودية للإدارة.
ع�ضو فخري للجمعية الوطنية
الخيرية للوقاية من المخدرات.
رئي�س مجل�س الأع�ضاء الفخريين
لجمعية الأيادي الحرفية.
	�أحد م�ؤ�س�سي جمعية ابن باز الخيرية لتي�سير الزواج ورعاية الأ�سرة.

الجوائز

جائزة �شخ�صية العام القيادية لدعم رواد الأع�م��ال لعام 2013م،
رئي�سا لمجل�س
الممنوحة من مجلة "فوربز  -ال�شرق الأو�سط" ،ب�صفته ً
�إدارة مركز الأمير �سلمان لل�شباب ،وتثمينا لجهوده في دع��م رواد
الأعمال ال�شباب و�إبراز نجاحات ال�شباب ال�سعودي للعالم.
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سمو األمير بدر بن جلوي محافظ األحساء

يستقبل "المفلح"

ا�ستقبل �سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأح�ساء �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل ،واطلع
�سموه على دور الم�صلحة في جباية الزكاة من المكلفين ح�سب القواعد ال�شرعية و�صرفها للم�ستحقين عن طريق وكالة ال�ضمان االجتماعي .والتطور
الذي تمر به الم�صلحة من �أنظمة �آلية حديثة ت�ساعد على ت�سهيل �إجراءات الجباية بكل ي�سر و�سهولة .في ختام الزيارة ،قدم �سمو محافظ الأح�ساء
�شكره وتقديره للمفلح ولفرع الم�صلحة في المحافظة على الجهود التي يبذلونها للتي�سير على المكلفين.
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المفلح يتفقد فرع األحساء

ويلتقي رجال األعمال
قام الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل
بزيارة فرع الم�صلحة في محافظة الأح�ساء ،و�أو�ضح �أن الهدف من زيارة
الفروع هو تفقد �سير العمل في فترة تقديم الإقرارات بغر�ض الت�أكد من
�أن الإج��راءات تمكن المكلفين من �إنجاز �أعمالهم بي�سر و�سهولة ،علم ًا
ب�أن المكلفين ي�ستطيعون من خالل بوابة الم�صلحة الإلكترونية �إنهاء
معظم الإجراءات .كما قام بجولة تفقدية في الفرع ،حث فيها الموظفين
على ب��ذل ق�صارى جهودهم لخدمة المراجعين والت�سهيل عليهم.
من جانب �آخر ،ا�ست�ضافت الغرفة التجارية ال�صناعية في الأح�ساء يوم
الإثنين 1436/7/1هـ لقا ًء جمع مدير عام الم�صلحة برجال الأعمال في
المحافظة ،حيث عبر مدير الم�صلحة عن �شكره للغرفة لتنظيم اللقاء.
و�ألقى المفلح ال�ضوء على مهام الم�صلحة وما تقدمه من خدمات وما
تمر به من تطوير وتحديث ،خا�صة ما يتعلق ب�أتمتة �أعمال الم�صلحة
وت�أهيل الكوادر الب�شرية .و�أجاب مدير عام الم�صلحة عن �أ�سئلة الح�ضور
حول �أعمال الم�صلحة ،و�أكد �أن ح�صيلة الزكاة تودع في ح�ساب م�ستقل
ي�صرف على م�ستحقي ال�ضمان عن طريق وكالة ال�ضمان االجتماعي في
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� .شارك في الزيارة كل من الأ�ستاذ �سعد بن
عبدالعزيز ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون التنفيذية ،والأ�ستاذ
محمد �إبراهيم الح�سن مدير �إدارة الرقابة والمراجعة ،والأ�ستاذ ف�ؤاد بن
�إبراهيم الملحم ،مدير فرع الم�صلحة في الأح�ساء ،والأ�ستاذ عبدالرحمن
نا�صر الأ�سمري مدير عام مكتب مدير الم�صلحة.
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تسهي ًال على المواطنين

المفلح يفتتح فرع المصلحة في جازان
ويلتقي رجال األعمال

افتتح الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد
المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل فرع الم�صلحة في منطقة
ج��ازان ،و�أو�ضح المفلح �أن الهدف
م��ن ت��و��س��ع الم�صلحة ف��ي �إن���ش��اء
الفروع هو الت�سهيل على المواطنين
من المكلفين لتمكينهم من �إنجاز
�أعمالهم التي تحتاج �إل��ى مراجعة
ال�م���ص�ل�ح��ة ف ��ي ف� ��روع ق��ري �ب��ة من
مقر �إقامتهم ،ال��ذي ي�أتي في ظل
توجيهات والة الأم��ر للت�سهيل على
ال �م��واط �ن �ي��ن ،ك�م��ا �أن الم�صلحة
ول�غ��ر���ض التي�سير ع�ل��ى المكلفين
تو�سعت �أخ�ي��ر ًا في تطبيق الأنظمة
الإلكترونية ،حيث و�صلت ن�سبة الإق ��رارات المقدمة عن طريق بوابة
الم�صلحة �إلى نحو  86في المائة من جملة الإق��رارات المقدمة العام
الما�ضي� .شارك في الزيارة ك ٌّل من :الأ�ستاذ محمد �إبراهيم الح�سن
مدير �إدارة الرقابة والمراجعة ،والأ�ستاذ �إبراهيم علي ع�سيري مدير فرع
الم�صلحة في جازان المكلف ،والأ�ستاذ عبد الرحمن نا�صر الأ�سمري
مدير عام مكتب مدير الم�صلحة .من جهة �أخ��رى ،ا�ست�ضافت الغرفة
التجارية ال�صناعية في جازان يوم الإثنين الموافق 1436 / 5 / 25هـ،
الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام الم�صلحة ،لعقد لقاء مع
رجال الأعمال في المنطقة .وعبر المفلح عن �شكره للغرفة لترتيب اللقاء،
ثم �ألقى ال�ضوء على مهام الم�صلحة وما تقدمه من خدمات وما تمر به
من تطوير وتحديث ومن ذلك التعاقد مع �أف�ضل ال�شركات في مجال
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التقنية لتطوير النظم الآلية في الم�صلحة واالرتباط 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.
و�أ�شار المفلح �إلى �أن م�شروع نظام جباية الزكاة يناق�ش في هيئة الخبراء
وي�أمل �أن ي�صدر قريب ًا ليكون مرجع ًا لجميع من يتعامل مع الم�صلحة في
جانب الزكاة ،كما تطرق �إلى الحوافز ال�ضريبية المقدمة لبع�ض المناطق
ومنها منطقة جازان لت�شجيع الم�ستثمرين الأجانب على �إقامة الم�شاريع
لال�ستفادة من تلك الحوافز وي�أمل �أن يكون لفرع الم�صلحة في جازان دور
في حفز اال�ستثمار في هذه المنطقة .وفي نهاية اللقاء �أجاب مدير عام
الم�صلحة عن �أ�سئلة الح�ضور حول �أعمال الم�صلحة ،و�أكد �أن ح�صيلة
الزكاة تودع في ح�ساب م�ستقل ي�صرف على م�ستحقي ال�ضمان عن طريق
وكالة ال�ضمان االجتماعي في وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

برئاسة جابريال راموس

وفد من منظمة OECD
يزور مصلحة الزكاة
والدخل
ا�ستقبل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل في مكتبه ،يوم الأربعاء الموافق  1436 / 6 / 12هـ ،وفد ًا من
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDبرئا�سة ال�سيدة جابريال
رامو�س المديرة في المنظمة .وتم خالل اللقاء مناق�شة �أوجه التعاون
بين المملكة ،ممثلة في م�صلحة الزكاة والدخل ،والمنظمة في المجاالت
ال�ضريبية التي ت�صدر عن مجموعة الع�شرين بحكم ع�ضوية المملكة في
المجموعة ،خا�صة فيما يتعلق بمبادرة مجموعة الع�شرين حول ت�آكل
الأوعية ال�ضريبية وترحيل الأرباح المعروف بـ  BEPSوالتبادل التلقائي
للمعلومات في �إطار منتدى ال�شفافية وتبادل المعلومات ،كما تم التطرق
�إلى المرحلة التي و�صلت �إليها المملكة في مراجعة النظير ،حيث يتوقع
اجتيازها المرحلة الثانية خالل ال�صيف المقبل ،وتم الت�أكيد في اللقاء

على رغبة الم�صلحة في اال�ستفادة من ال ��دورات المتخ�ص�صة التي
تعقدها المنظمة .و�شكر الوفد الزائر المملكة على ترجمة نموذج اتفاقية
تفادي االزدواج ال�ضريبي ال�صادر من المنظمة �إلى اللغة العربية ،ما
ي�سهل على الدول الناطقة باللغة العربية اال�ستفادة من هذا النموذج.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في مركز البيانات في الم�صلحة.

لحضور لقاء تعريفي لتطبيق اإلقرارات آل ًّيا

طالب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
يزورون فرع الدمام
ا�ستقبل فرع م�صلحة الزكاة والدخل في الدمام طالب كلية الإدارة
ال�صناعية ق�سم المحا�سبة ونظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن يوم الخمي�س الموافق 1436 / 6 / 20هـ ،ب�صحبة
�سعادة الدكتور محمد ح�سن �سليم الحازمي في ق�سم المحا�سبة ونظم
المعلومات في الجامعة وبالتن�سيق مع �إدارة الفرع لح�ضور لقاء تعريفي
بعمل الم�صلحة وتطبيق الإقرارات الزكوية وال�ضريبية �آل ًّيا ،وكان ذلك
وفق برنامج �أعد م�سبق ًا من قبل �إدارة الفرع.
ب��د�أ ا�ستقبال الوفد في تمام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا ب�إلقاء كلمة
ترحيبية با�سم �إدارة الفرع ،ومن ثم عر�ض فيلم ق�صير عن تاريخ
الم�صلحة وطبيعة العمل فيها فيما يتعلق بجباية الزكاة وتح�صيل
ال�ضريبة والتطور الذي �شهدته الم�صلحة خالل ال�سنوات الأخيرة،
بعدها �شرع الأ�ستاذ رمزي العمران مدير �إدارة الفح�ص والربط في
�إعطاء فكرة �شاملة عن جوهر المهام المحا�سبية ،التي تقوم بها �إدارات
الفرع و�أق�سامه وعالقاتها با�ستكمال �إج��راءات المعامالت �إلى حين
ت�سليم ال�شهادات ،كما تم التطرق �إلى االهتمام الذي توليه الم�صلحة

الجانب الب�شري المتمثل في الموظفين ،خا�صة المتميزين منهم مع
�إبراز ما يح�صل عليه موظف الم�صلحة من مزايا مالية من قبيل بدل
طبيعة العمل والمكاف�آت الت�شجيعية� ،إ�ضافة �إلى عناية الم�صلحة بجانب
التدريب وور�ش العمل وبرامج الإيفاد الداخلي واالبتعاث الخارجي.
وخ�لال اللقاء التعريفي ،ق��ام وليد الخليفة م�س�ؤول وح��دة الحا�سب
الآل��ي في الفرع بت�سليط ال�ضوء على المراحل االنتقالية التي مرت
بها الم�صلحة في تطبيق البرامج الآلية لخدمة المكلف و�صوال �إلى
البوابة الإلكترونية� .إ�ضافة �إلى �شرح كيفية ت�سجيل المكلف �آل ًّيا وتقديم
الإقرارات من خالل البوابة مع الإ�شارة �إلى برنامج الم�صلحة الجديد
(�ساب) .في نهاية اللقاء خ�ص�صت فقرة لال�ستف�سارات والمناق�شة
تم خاللها اال�ستماع �إلى الح�ضور والرد على �أ�سئلتهم ،وبعدها رافق
�إبراهيم الم�ضري م�شرف الفرع وم�س�ؤول العالقات العامة الوفد في
جولة داخل �إدارات الفرع و�أق�سامه ،واال�ستماع من مديري الإدارات
ل�شرح عن طبيعة عمل كل �إدارة .واختتم البرنامج باللقاء مع مدير عام
الفرع و�أخذ �صورة جماعية.
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للتأكد من إنجاز األعمال
بيسر وسهولة

المفلح يتفقد أعمال
فرع الدمام
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في �إطار متابعة �أعمال الفروع في فترة تقديم الإقرارات للم�صلحة،
قام الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل بزيارة فرع الم�صلحة في الدمام يوم الثالثاء 1436/7/3
ه �ـ ،لتفقد �سير العمل وال�ت��أك��د م��ن �أن
الإج� ��راءات تمكن المكلفين من �إنجاز
�أع �م��ال �ه��م بي�سر و� �س �ه��ول��ة ،ع�ل�م� ًا ب ��أن
المكلفين ي�ستطيعون م��ن خ�لال بوابة
الم�صلحة الإل �ك �ت��رون �ي��ة �إن �ه��اء معظم
الإجراءات .وقام المفلح بجولة تفقدية
في الفرع ،حث فيها الموظفين على بذل
ق�صارى جهودهم لخدمة المراجعين
والت�سهيل عليهم .و��ش��ارك في الزيارة
ك � ٌّل م��ن الأ��س�ت��اذ �سعد ب��ن عبد العزيز
ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون
التنفيذية ،والأ��س�ت��اذ محمد �إبراهيم
الح�سن مدير �إدارة الرقابة والمراجعة،
والأ�ستاذ عبد الرحمن نا�صر الأ�سمري
مدير عام مكتب مدير الم�صلحة.

بحضور المدير العام والنواب ومديري اإلدارات

المصلحة تقيم حفل تكريم للمتقاعدين في
المقر الرئيسي
�أقامت م�صلحة الزكاة والدخل في قاعة االجتماعات الكبرى في
المقر الرئي�سي في الريا�ض ،حفل تكريم للموظفين المتقاعدين
لعام 1435هـ يوم الخمي�س الموافق 1436/6/27هـ ،بح�ضور الأ�ستاذ
�إبراهيم بن محمد المفلح المدير العام للم�صلحة و�سعادة النواب
ومديري الإدارات في الإدارة العامة.
وف��ي بداية الحفل �ألقى الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح كلمة رح��ب فيها
بالمتقاعدين ووجه لهم ال�شكر على الجهود التي بذلوها وتفانيهم في
العمل وحثهم على التوا�صل والم�شاركة ب�آرائهم.

بلغ عــدد الموظفين المحالين للتقاعد
لعام 1436هـ 16 ،موظفا وهم:

 -1عمر أحمد العطاس            
 -2مهدي عبدالكريم الجامد       
 -3مسفر صالل المالكي          
 -4أحمد محمد عسول             
 -5حمود مشرف الغامدي        
 -6عوض عيضة المالكي        
 -7حامد مسلم اللحياني         
 -8حمد عبدالرحمن الخضير   
 -9علي محمد األسمري         
 -10سعد رشيد األحمدي      
 -11عبد الله عبد المجيد العسكري
 -12شديد عايش الرشيدي     
 -13مكي علي غفة   
 -14عبدالله محماس الحربي      
 -15إبراهيم عبدالله آل صويلح  
 -16جعفر موسى الحداد         
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اشتمل الجناح على شاشة لعرض فيلم "مسيرة ونماء"

"الزكاة" تشارك في أسبوع المرور الخليجي
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل ممثلة في فرع الطائف في تفعيل
�أ��س�ب��وع ال �م��رور الخليجي ،المقام تحت �شعار "قرارك  ..يحدد
م�صيرك" ،الذي افتتح يوم الأحد  17جمادى الأولى في حديقة الملك
في�صل في الطائف وتمت الم�شاركة بجناح �ضمن المعر�ض الم�صاحب
لعدد من الإدارات الحكومية .وقد
حظي ال�ج�ن��اح ب��زي��ارة م��ن معالي
الأ� �س �ت��اذ ف�ه��د ب��ن معمر محافظ
الطائف وال��وف��د المرافق له وكان
في ا�ستقباله �سعادة الأ�ستاذ نايف
الفا�ضلي مدير ع��ام ال �ف��رع .عبر
� �س �ع��ادة م��دي��ر ال��ف ��رع ع ��ن �شكره
ل�م�ع��ال��ي ال�م�ح��اف��ظ و�إدارة م��رور
الطائف لإتاحة الفر�صة للم�صلحة
بالم�شاركة في هذا المعر�ض لتو�صيل
ر�سالة الم�صلحة �إلى الجمهور .وقد
ا�شتمل الجناح على �شا�شة لعر�ض
فيلم م�سيرة ونماء ور�سائل توعوية
للجمهور ب�شكل ع ��ام والمكلفين
ب�شكل خا�ص عن �أهداف الم�صلحة
و�إج��راءات�ه��ا في جباية ال��زك��اة من
رجال الأعمال ومن ثم �إيداعها في
ح�ساب وكالة ال�ضمان االجتماعي
في وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

خالل الفترة من  17وحتى  18رجب

القسم النسائي يشارك في يوم المهنة
بجامعة األميرة نورة
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل ،ممثلة في الق�سم الن�سائي في فعاليات يوم
المهنة المنعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الريا�ض خالل
الفترة من  17وحتى  18رجب 1436هـ .وم ّثلت الم�صلحة الأ�ستاذة �شادن
الخريدلي من �إدارة كبار المكلفين والأ�ستاذة نهى الباهلي من فرع الريا�ض.
زارت وكيلة كلية الإدارة والأعمال في الجامعة جناح الم�صلحة في المعر�ض
الم�صاحب للفعاليات و�أثنت على دور الم�صلحة� ،شاكرة ومقدرة التعاون
المثمر في تدريب طالبات الجامعة في الم�صلحة .وقدمت الزميالت
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نبذة موجزة عن طبيعة �أعمال الم�صلحة والتطورات الحالية على �أنظمتها
الإلكترونية ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إلى قيامهن بالرد على �أ�سئلة وا�ستف�سارات
الطالبات والزوار عن كل ما يخ�ص �آليات العمل في م�صلحة الزكاة والدخل.
ت�أتي م�شاركة م�صلحة الزكاة والدخل في هذه الفعاليات االقت�صادية حر�صا
منها على االلتقاء بكل المهتمين والمخت�صين في المجال الزكوي وال�ضريبي
لتوعية المكلفين بكل جديد يخ�ص ميكنة �أعمالها في ظل النقلة النوعية التي
ت�شهدها الم�صلحة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية.

ضمن حزمة خدمات
تدشين خدمة اإلشعار بإضافة الدورات
التدريبية على الملف الوظيفي
حر�صا من الم�صلحة على تقديم ما يخدم من�سوبيها ويدعم تح�سين
الأداء في الأنظمة الإدارية والمالية ،د�شنت الإدارة العامة ممثلة في
�إدارة تقنية المعلومات وبالتعاون مع �إدارة ال�ش�ؤون المالية والإدارية
الخدمة الخام�سة وهي خدمة الإ�شعار ب�إ�ضافة الدورات التدريبية على
ملف الموظف� .أو�ضح �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي
مدير عام تقنية المعلومات �أن هذه الخدمة من �ضمن حزمة خدمات
تقدمها �إدارة تطوير النظم ،وهي خدمة تقوم على �إر�سال ر�سالة
ن�صية مخت�صرة �إلى الجوال� ،إ�ضافة �إلى ر�سالة �إلى البريد الإلكتروني
الر�سمي ،وت�شتمل الر�سالة الن�صية على جميع البيانات التف�صيلية
للدورة للت�أكد من �صحة البيانات الم�ضافة ،والت�أكد من �إ�ضافة الدورة
التدريبية في الملف الوظيفي.
و�أفاد الأ�ستاذ �إبراهيم بن فرحان الدو�سري مدير �إدارة تطوير النظم
ب�أن هذه الخدمة تن�ضم �إلى �سل�سلة خدمات الموظف الأخرى المقدمة
من �إدارة تطوير النظم على الأنظمة الإدارية والماليه ،ومن �أبرز تلك
الخدمات:
 - 1خدمة الإ�شعار بالراتب.
 -2خدمة الإ�شعار بت�سجيل الإجازات ب�أنواعها.
 - 3خدمة الإ�شعار بالتعاميم الوظيفية.
 -4خدمة الإ�شعار بالم�سير الإفرادي والجماعي.

وتلك الخدمات ت�ساعد الموظف على:
االطالع ب�شكل �سهل و�آلي على تفا�صيل �إ�ضافة دوراته التدريبية �إلى
ملفه الوظفي.
التحقق من �صحة بيانات الدورات التدريبية الم�سجلة ب�أنواعها في
النظام على الملف الوظيفي للموظف.
اال�ستفادة من �إ�ضافة الدورات التدريبية في الملف الوظيفي للموظف
�أثناء �إعداد محا�ضر الترقيات.
تفعيل البريد الإلكتروني الر�سمي للموظف واكت�ساب مهارات التعامل
بالحا�سب الآلي.
و�شكر مدير عام تقنية المعلومات حر�ص الموظفين على تفعيل
بريدهم الإلكتروني الر�سمي الخا�ص بالم�صلحة ،حيث ال تتم
اال�ستفادة من الخدمات المقدمة �إال بتفعيله ،وبلغ عدد الموظفين
الطالبين لخدمات الإ�شعار وذل��ك بتفعيل بريدهم الإلكتروني
قرابة  1253موظفا من الإدارة العامة وبقية الفروع خالل الفترة
الما�ضية والعدد في تزايد بن�سبة قاربت  80في المائة ،وهو ما يدل
على الوعي لدى موظفي الم�صلحة للم�شاركة في تح�سين الأداء في
الأنظمة الإداري��ة والمالية واال�ستخدامات التقنية بما فيها تفعيل
البريد الإلكتروني الر�سمي الخا�ص لكل موظف واكت�ساب مهارات
التعامل بالحا�سب الآلي.

19

األخبار

خالل ندوة (إدارة التغيير)
المفلح :للمصلحة الريادة واألسبقية بتطبيق مفهوم إدارة التغيير
على مستوى اإلدارات الحكومية بالمملكة

بح�ضور �سعادة مدير عام م�صلحه الزكاة والدخل الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح و�أ�صحاب
ال�سعادة النواب وعدد من مدراء الإدارات والموظفين قامت �إدارة النظام الآلي بعقد ندوه بعنوان
(�إدارة التغيير) .ا�ستهلت الجل�سة بكلمة ترحيبية من مدير النظام الآلي الأ�ستاذ فهد المعجل ثم قام
نائب المدير العام للعمليات والم�ساندة الأ�ستاذ �صالح العواجي ب�إلقاء كلمة ،ذكر فيها ب�شكل مخت�صر
مراحل العمل المنجزة .وبعدها �ألقى الأ�ستاذ �إبراهيم ال�سحيم كلمة �إدارة التغيير ذكر فيها الحاجة
الما�سة لفهم و�إدراك عملية التغيير في الفترة المقبلة .وبد�أ الأ�ستاذ عاي�ض ال�شاعر ا�ستعرا�ض �شرائح
مفهوم �إدارة التغيير ودور قيادات الم�صلحة والموظفين للتعامل بفاعلية وكفاءة لإدارة جوانب التغيير
التي قد تطر�أ على البيئة التنظيمية والتقنية واالجتماعية.
كما تطرق لدور �إدارة التغيير في التقليل من حدة المقاومة
ورفع جاهزية الم�ستفيدين من النظام �سواء في الداخل
�أو في الخارج .و�شرح عنا�صر التغيير الحقيقي وعوامل
النجاح والمخاطر المحتملة لتفاديها ب�إذن اهلل .و�أ�شير �إلى
الجهود التي تبذلها �إدارة النظام الآلي و�أن الثمرة �أ�صبحت
و�شيكة للقطاف وهذا لن يتحقق �إال بتوفيق من اهلل �سبحانه
وتعالى ثم بجهود كافة الأط��راف في الم�صلحة وم�شاركة
الجميع.
واختتمت الجل�سة بالعديد من الأ�سئلة والنقا�شات التي
�أكدت على الم�ضي قدم ًا في المنهجية التي اتخذتها �إدارة
النظام الآل��ي ممثلة ب ��إدارة التغيير .و�أك��د �سعادة المدير
العام الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح �أن الم�صلحة قد تكون
لها الريادة والأ�سبقية بتطبيق مفهوم �إدارة التغيير على
م�ستوى الإدارات الحكومية في المملكة.
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تقديراً لمسيرته وصياغة وتنفيذ السياسة المالية بالمملكة

الدكتوراه الفخرية لمعالي وزير المالية
من جامعة كولورادو
منحت جامعة والية كولورادو درجة الدكتوراه الفخرية لمعالي الدكتور
�إبراهيم الع�ساف وزي��ر المالية في حفل تخرج طلبة الجامعة لعام
2015م المقام في  15مايو  2015في مدينة فورت كولنز في الواليات
المتحدة الأمريكية ،تقدير ًا لدور معالي وزير المالية خالل م�سيرته
العملية التي امتدت لعقود من العطاء.
و�أو�ضح توني فرانك رئي�س جامعة والية كولورادو في كلمته في حفل التخرج
�أن قرار الجامعة بمنح الدكتور الع�ساف هذه الدرجة جاء تقدير ًا لم�سيرته
العملية الحافلة ولدوره في �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سة المالية في المملكة
وفي م�شاركاته الإقليمية والدولية ومنها م�شاركاته في �أعمال �صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي .وا�ستعر�ض رئي�س الجامعة في كلمته �أبرز
المحطات في م�سيرة الدكتور الع�ساف بعد ح�صوله على الدكتوراه في
االقت�صاد و�صو ًال �إلى من�صبه الحالي وزير ًا للمالية في المملكة .و�أ�شادت
�آن جيل عميدة كلية الآداب بالم�سيرة العملية للدكتور �إبراهيم الع�ساف،

معبرة عن "فخر الجامعة بالترحيب بمعاليه وقبوله الدكتوراه الفخرية.
و�أ�شار �ستيفن ويلر �أ�ستاذ االقت�صاد والعميد الم�شارك للبحوث في
كلية الآداب �إل��ى ما يتمتع به الدكتور الع�ساف من �صفات قيادية
و�إ�سهامات محلية ودولية.
وعبر معالي الدكتور �إبراهيم الع�ساف عن �سعادته بتقدير جامعة
والية كولورادو له واعتزازه بالدكتوراه الفخرية و�أنها تعبير عن تقدير
الجامعة لإ�سهامات خريجيها من الطلبة ال�سعوديين .منوها بما حققته
الجامعة من تطور وت�شجيعها ودعمها للطلبة ال�سعوديين المبتعثين
منذ �أول خريج دكتوراه �سعودي من الجامعة وهو الدكتور من�صور
التركي ،م�شير ًا �إلى برنامج االبتعاث الذي تتبناه المملكة في �إطار
جهودها لتنمية مواردها الب�شرية ،حيث يبلغ عدد الطالب ال�سعوديين
في الجامعة نحو  145طالبا منهم  42في مراحل الدرا�سات العليا،
ومتو�سط �أدائهم �أعلى من متو�سط �أداء طلبة الجامعة ب�شكل عام.
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الملحم إلى

الرابعة عشر
تمت ترقية الأ�ستاذ �سعود بن عبدالعزيز ملحم الملحم
مدير عام ادارة ال�شئون الدولية الى المرتبة الرابعة ع�شرة
وتبارك �أ�سرة التحرير هذه الترقية والثقة الكريمة
متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

�سعود بن عبدالعزيز ملحم الملحم

مدير عام فرع مصلحة
الزكاة والدخل بالقصيم

إلى الثالثة عشر

تمت ترقية اال�ستاذ عبد العزيز بن �صالح علي التركي مدير
عام م�صلحة الزكاة والدخل بالق�صيم الى المرتبة الثالثة
ع�شر.ا�سرة التحرير تبارك الترقية والثقة الكريمة متمنين
له دوام النجاح والتوفيق.

عبد العزيز بن �صالح علي التركي
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ترقية  ٢٢٧موظف ًا بالمصلحة
إلى مراتب
من الخامسة وحتى
الثالثة عشرة
أصدر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل قرارات إدارية بترقية
 227موظف ًا إلى مراتب مختلفة بين الخامسة والثالثة عشرة.
المرقين على
وبهذه المناسبة تهنئ نشرة الزكاة والدخل
ّ
ترقياتهم ،وتتمنى لهم التوفيق في وظائفهم الجديدة.
وفيما يلي أسماء المرقين ومراتبهم الجديدة:

المرتبة الثالثة عشر :
عبدالرحمن عوض عبدالجبار الرحييل
خالد عبيد حامد الظاهري
عبد العزيز صالح عيل الرتيك
راشد عبدالعزيز راشد العتيق
فهد عبدالله عبد الرحمن املعجل
إبراهيم عبدالكريم ابراهيم الرشهان

المرتبة الثانية عشر :
عبدالرحمن محمد عيل النويجم
حمد نارص حمد العبد الله
محمد عثامن راشد الجلعود
فؤاد إبراهيم عبدالله امللحم
غازي سعيد صالح الشيخ
فهد سعد ابراهيم العقييل
سعد زيد محمد الدحيم
عادل ابراهيم صالح املغريب
محمد حسني حاسن الحريب
عيل عبدالله سعود الدغامين
أسامه عبدالله عبدالكريم املوىس
إبراهيم عبدالرحمن صالح املحمود
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الخيل
عبداملحسن عبدالرحمن سعد املبيك
خالد عبدالرحمن محمد الحسينان
صالح عوض عبدالله الجابري
محمد عبدالله عيل النفيسه
تريك ابراهيم محمد الرتيك
بسام عبدالرحمن عبدالله العامر

المرتبة الحادية عشر :
عبدالرحمن هندى عيل الحمدي
عبدالرحمن نارص ظافر االسمري
سليامن عبدالله عبدالعزيز الجربوع
شاكر عطيان جابر الثاميل
عبدالعزيز عايد راشد الردادي
محمد سعد دغش السهيل
عبدالعزيز عبدالله سليامن الزبريي
منصور فهد ابراهيم العبيد
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المرتبة العاشرة :
نايف فريحان عوي�ض احلارثي
تركي فارع علي فا�ضل
في�صل زيد عطية اهلل احلربي
مازن حممد عبا�س نعماين
فهد ذيب فهد القحطاين
�سعيد �أحمد معي�ض القحطاين
حممد عبداهلل حممد ال زياد
مرزوق خلف اهلل ب�سي�س الطلحي
خالد �سويعد بخيت احلربي
يو�سف �سليم �سافر الوايف احلربي
فهد خلف غلب احلربي
عبداهلل عبداملجيد عبداهلل الع�سكري
عو�ض عي�ضه حممد املالكي
ماهر من�صور حممود بوق�س
�سعد ر�شيد مر�شود االحمدي
حميد بذر حممد الر�شيدي
علي احمد علي مر�شود العب�سي
خالد مطلق عيد احلارثي
�سلطان عطيه عطيان اللحياين
�صالح حمود قا�سم البلوي
عبدالعزيز عبداهلل وا�صل احلجيلي
ح�سن �صالح ناجى الردادي
�أمين �سعيد عمر باقا�سي
فار�س �صابر �سليمان الب�شري
حم�سن عقيل مطر العتيبي
�إبراهيم حممد �سليمان اجلا�سر
عبداهلل علي ح�سني العبداهلل
ح�سني �أحمد علي عطايف
ح�سن عمر ح�سن بلخي
حمد عبدالرحمن حمد اخل�ضري
حممد ابراهيم عيد اليحيى
ح�سام عبدالكرمي حممد ال�شقري
خالد حممد �صالح املطلق
�صالح على حممد الزهراين

المرتبة التاسعة :
حممد حمارب ها�شم عامر
في�صل عبداهلل خليل احلازمي
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�صالح علي جابر �صالح الغباري
ب�شري م�سعود ب�شري البنعلي
مهدي احمد احمد ال خامت
عبداهلل �صالح نافع احلربي
عالءالدين حممدف�ؤاد علي ر�ضا
�سعود �صالح فرج ال�شمالين العنزي
متعب حممد عطاهلل املطريي
بندر خازم خازم ال�شهري
عادل �صالح مهل اللحياين
في�صل حممد �سويلم احلربي
�أحمد عبدالعزيز عبداهلل اباخليل
عبداهلل حممد علي الب�شر
�سعود �سعد حمجي العتيبي
را�شد مقبل بنيان الرتجمي
عبدالرحمن ناجي احمد قايد
حممد م�سعود عوده اجلهني
حمدان عيد �سويلم احلويطي
حممد عبدالرحمن حممد الزهراين
عبدالعزيز �أحمد حممد بن �سلمان
�أحمد عايد �سامل الفايدي
عبدالقادر عبيداهلل عبداهلل اجلابري
�إ�سماعيل دخيل علي العرياين
�سعيد احمد حممد احلميدي
علي ح�سن حممدعلي ال�صفار
عبا�س علي حممد اخلياط
�سامل عو�ض حممد احلداد
�أ�شرف عبا�س حممد العقيلي
�أكرم قا�سم عبداهلل الطوال
�صربي حممد عبدالعزيز الفتاح
�سعد عبداهلل را�شد الع�صفور الدو�سري
نا�صر عبداهلل �سامل الغامدي
عمر حمد عبداهلل اليحياء
�سعود دحمان ما�ضي القربي ال�شهراين
طالل عبداهلل ح�سن ال�شريف
مرزوق عواد �سالمه البلوي
خالد �شحات ماجد �أبو�سيف
عبداملح�سن يحيى املولود ال�شنقيطي
فهد عبداهلل ابراهيم قرطلي
حامت م�صلح زيد الها�شمي االمري
حممد ب�سي�س عايل اجلابري

�أمين ها�شم ابراهيم الها�شم
عماد عبداهلل �أحمد اخلواجه
فهد عبداهلل عبدالعزيز الهزاين
ح�سن علي مبارك اجلزيري
مبارك ي�سلم �أحمد بادومان
عبداللطيف حممد �صالح احلازمي
حمود حممد �أحمد �آل بدوي
�سلطان عبداهلل حممد ابن زياد
�أحمد عبداهلل حممد املاحلي الزهراين

المرتبة الثامنة :
�أن�س بن حممد �سعيد ي�سر
عيد عبده جامع حر�سي
ح�سن احمد علي اخلليفه
نايف بن هذال بن ماجد القحطاين
علي ح�سن علي الغريب
خبتي نا�صر �سعيد بالقرب ال�شهراين
عبدالرحمن ظافر حممد الغامدي
ح�سن �سعد عبدالرحمن ال ح�سناءاال�سمري
�سعد احمد خلف املخيزمي
�سعيد عبداهلل �سامل املالكي
فهد حمدان عبداهلل ال�سبوتي
خالد حممد علي ال م�سفر االحمري
�شامي علي عمي�ش ال�سالمي
علي احمد �سعيد املحمدي ال�شهري
عبداهلل حممد ح�سن احلازمي
علي احمد علي ال �سعيد
خرياهلل جمعان احمد الب�شريي الزهراين
غازي مبارك عبدالرحيم ال�شيخ
زهري حبيب عبداهلل اجلنبي
ح�سني جعفر احمد ال �سبت
عبداهلل احمد �سعد العبيدي
نا�صر عبدالرحمن عبدالعزيز الغنام
�سامي عبداهلل غنيم الغنيم
فاروق حامد حمادي بندقجي
جابر حمزه �سليمان ال�سيد
حممد عبداهلل عياد ال�سمريي
علي �سامل �سعيد الغامدي
حممد ح�سن �شاهر بني عمرو املالكي
حماد �شربم اليف املبلع ال�شمري

عبدالكرمي درمييح بل�ش اجلعفري العن
عادل مطر عنيزان احلجيلي
خالد احمد عبدالرزاق العبدالكرمي
عمار �صالح احمد العمران
عبدالوهاب علي ح�سني احل�سني
حممد علي ح�سني الرا�شد
�صالح احمد مقبل �شراحيلي
بندر حممد عبداهلل العبيد
عبدال�سالم غرم حممد ال�شهري
فهد عبداهلل حطاب ال�شمري
حمود عاي�ش حمد العاي�ش
�سلطان من�صور �صالح الثويني
عبدالعزيز عيدان علي العيدان
�سعيد ابراهيم حممد الن�صر
فهد �سامل �سيف ال�سلطان
عبداهلل �صالح جابر اجلهني
عادل �سعيد عبداهلل الق�شريي
�أحمد نا�صر احمد العاي�ش
علي عبداهلل ح�سن مرزوق ال �سامل
علي عبداهلل علي املزنعي
�صالح احمد �سامل ال�شريده

المرتبة السابعة :
�أحمد ح�سني ح�سن النباط
�إبراهيم احمد حمزه ال�سيد
بندر بن علي عبده الأحمري
ح�سن احمد عبداهلل ال رحالن ع�سري
غازي خليفه غازي العنزي
علي ح�سن يحيى كركعه
متعب ح�ضي�ض مناور اجلابري
مهدي حممد ح�سن بو خ�ضر
حممد بن �أحمد عي�سى املن�شاد
عليان عياد م�سعود ال�سمريي
خالد بن ر�شيد �شامان الر�شيدي
�أحمد �سلمان احمد املعلم
عبدالهادي علي ح�سني احلنون
حمد علي عبدالرحمن الزايدي

حممد �شعيب رميح احلربي
ح�سني حممد حممد الدويل
�أريج عبدالغني عبداهلل غوث
عنربه غب�شان حممد ال�شمراين
خلود ثامر حممد نعماين
خالده ثامر حممد نعماين
كرميه غالب قا�سم احمد
�أروى احمد قا�سم بن نقيب
�ساره عبداهلل عمر البع�سي
�أمل ابراهيم ابو طالب �سهلي
هيفاء جمال الدين احمد م�ؤمن خان
عبداملح�سن بن حم�سن ح�سني العبيدي
يو�سف عبدال�سالم جميل ابو اجلدايل
خالد مو�سى فريح احلمراين البلوي
حممد عبدالهادي حجي العليوي
�أ�سامه عابد ح�سن ج�ستنيه
�سليم �سلمان �سليم ال�صبحي
حممد �صالح عبا�س النخلي
بندر عثمان ر�شيد الروكان
عبدالعزيزفهد عبدالرحمن القباع
�شامان را�شد �شامان الر�شيدي
علي عبداهلل عاي�ش املخيدير
نا�صر خالد حمد ال�سبيعي
حممود ح�سني حبيب االحمر
عي�سى فهد عي�سى املعيويد
عبداهلل فهد عبداهلل املنيعي
عبداهلل �صالح علي ال�شهري
�أحمد بن خلف �شامان الر�شيدي

المرتبة السادسة :
يو�سف �سعد �ساعد اللهيبي احلربى
خالد فهد ابراهيم اجلديعي
عبداهلل م�ساعد حممد الزهراين
�سعيد عبداهلل فار�س الفهمي الزهراين
�سعود خام�س �سبيل الر�شيدي
عبداحلكيم فهدعبداللطيف ال�صالح

عبدالرحمن حممد عبدالرحمن احلربي
ح�سن زايد عي�سى ع�سريي
حممد �سعد �شعيل العتيبي
متعب �سليمان بركات الفقري العنزي
�سامل �أمني �سامل الطالل
�سلمان مقبل �سليمان الدو�سري
خلف عمار حممد علي احلريتي القر�شي
عطية �شنان احمد ال فا�ضل ال�صالحي
علي عبدالرحمن جام حا�صل
حممد غالب �سجوان ال�سهلي
نهار حممد زيد هديان
يحيى عبداهلل حممد حجاجي
�إبراهيم م�صعود علي ال يعقوب
�أحمد عمر حمدان الغامدي
�إبراهيم حممد عبدالعزيز الع�سكر
فهيد �صعفق فهيد ال�سلماين ال�شمري

المرتبة الخامسة :
فراج عبداهلل علي ال حم�سن
فهد �سامل وا�صل الغامني
حممد جعيثن �شنار ال�سهلي
عبداهلل عو�ض عبداهلل الوادعي
جا�سم عاي�ش عبا�س احلرز
عبداهلل حممد �سويلم الثمايل
حمزه علي حمزه القرين
ماجد حممد ابراهيم بن عيد
خالد فهد عبد اهلل ال�صعب
خالد بن عبده عبد اهلل فقيهي خرباين
تركي حممد نور حماد اجلهني
�صالح عبدالعزيز عبداهلل املوي�شري
ما�شي عطيه �صالح العمري
حممد فرحان بديوي ال�شمري
�سلطان زيد عبد اهلل ال�سلوم
حممد جويرب جباره الفار�سي
معتوق مرزوق مبارك ال�سويهري
هادي بن ح�سن بن �سلمان غزواين
فهد �سليمان مناور احلربي
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تحت عنوان

الفرص واألسواق المالية
اختتمت فعاليات

يوروموني
السعودية
معالي الدكتور إبراهيم
العساف وزير المالية:
تشهد المملكة تطورات في
غاية األهمية على المستويين
السياسي واالقتصادي بقيادة
خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز
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نظمت وزارة المالية �أعمال م�ؤتمر "يوروموني ال�سعودية  "2015في ن�سخته المنا�سبة لال�ستثمارات الخا�صة التي �أثمرت في تحقيق معدالت نمو لناتج
العا�شرة تحت عنوان "الفر�ص والأ�سواق المالية" وبم�شاركة قادة قطاع القطاع الخا�ص في القطاعات غير النفطية راوحت بين  6و 8في المائة
المال العالمي وعدد من ال�شخ�صيات العالمية في العا�صمة الريا�ض .خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية لي�صل ن�صيب ناتج القطاع الخا�ص �إلى
وتناول الم�ؤتمر الفر�ص اال�ستثمارية والتجارية الحقيقية التي �أوجدتها نحو  70في المائة من ناتج القطاعات غير النفطية التي ت�شكل نحو 56.5
اال�ستراتيجية االقت�صادية للمملكة .وت�أتي �أهمية الم�ؤتمر من قدرته على في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام  ,2014م�شير ًا �إلى �أن
طرح تو�صيات ور�ؤى ا�ستراتيجية لقطاعات االقت�صاد ال�سعودي الرئي�سة ،العوامل التي �ساعدت على هذا النمو الفر�ص المتاحة التي �صاحبت الإنفاق
الحكومي على م�شاريع وب��رام��ج التنمية والبنية
وعالقاتها بدول العالم في ظل الإدراك المتزايد
الأ�سا�سية .يبلغ عدد عقود الم�شاريع الحكومية التي
للحاجة �إل��ى تنويع االقت�صاد وزي��ادة التناف�سية،
طرحت خالل عام  2014بما فيها الم�شاريع الممولة
وي�سعى الم�ؤتمر �إلى �إطالع المجتمع الدولي على
محمد
بن
زياد
المهندس
من فوائ�ض �إي ��رادات الميزانيات ال�سابقة 2572
الأه�م�ي��ة الكبرى التي تحظى بها المملكة على
الشيحة ،الرئيس التنفيذي
عقد ًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو  49مليار دوالر،
خريطة االقت�صاد العالمي� .أك��د معالي الدكتور
للكهرباء:
السعودية
للشركة
وميزانية الدولة لعام  2015جاءت لت�ؤكد االرتباط
�إب��راه�ي��م ب��ن عبدالعزيز الع�ساف وزي��ر المالية
الوثيق بين توجهات الإنفاق العام و�أهداف و�أولويات
خالل افتتاحه الجل�سة الرئي�سية لم�ؤتمر "يوروموني
قوة "السعودية للكهرباء"
خطة التنمية م��ع العمل على ت �ف��ادي ال�ت��أث�ي��رات
ال�سعودية � ،"2015أن المملكة ت�شهد ت�ط��ورات
تأتي من تلبية "الطاقة
ال�سلبية الكبيرة لتقلبات �أ�سعار النفط ،وقد �ساعد
ف��ي غ��اي��ة الأه �م �ي��ة ع�ل��ى الم�ستويين ال�سيا�سي
الكهربائية" ألقوى اقتصاد
في ذلك  -بف�ضل اهلل  -الجهود الكبيرة التي بذلت
واالقت�صادي بقيادة خ��ادم الحرمين ال�شريفين
في المنطقة.
خالل الأعوام الما�ضية لتقوية و�ضع المالية العامة
الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
وتعزيز المالءة المالية بخف�ض الدين العام.
اهلل  -وكان �آخرها مبايعة �صاحب ال�سمو الملكي
ا�ستمرت الميزانية العامة للعام المالي الحالي
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ول ًّيا للعهد،
و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز ول ًّيا لولي في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما ي�سهم في اال�ستمرار
العهد ,منوهً ا بالقرارات التنظيمية في المجالين االقت�صادي وال�سيا�سي في تحفيز ن�شاط القطاع الخا�ص خارج القطاع النفطي ورفع معدالت
والأمني المتمثلة في تركيز القرارات في مجل�سين رئي�سيين هما مجل�س النمو والت�شغيل .وال �شك �أن المملكة كما هو الحال في الدول المعتمدة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ومجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية كبديلين على الإيرادات النفطية �ستواجه بع�ض التحديات خالل الفترة المقبلة
عن كثير من المجال�س واللجان ما ُي َم ّكن من الإ�سراع في اتخاذ القرار ،ما يتطلب �إج ��راءات احترازية وا�ستباقية وموا�صلة برامج الإ�صالح
وي�ضيف مزيدا من �سهولة �أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة لال�ستثمار .والتنويع االقت�صادي وتو�سيع قاعدة الإيرادات العامة ،وتر�شيد الإنفاق
وجهود الدولة م�ستمرة لتطوير ال�شراكة مع القطاع الخا�ص وتوفير البيئة العام وتعزيز كفاءته وفاعليته .توا�صل المملكة ب�شكل عام تعزيز القطاع
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المالي ،والقطاع الم�صرفي ا�ستمر في نموه ووا�صلت م�ؤ�س�سة النقد الرغم من ذلك فقد �أ�سهمت مجموعة االقت�صادات النامية والنا�شئة
العربي ال�سعودي جهودها لتعزيز متانته ،كما توا�صل هيئة ال�سوق المالية بنحو ثالثة �أرباع نمو االقت�صاد العالمي عام  .2014وعلى الرغم من
العمل في تطوير وتعميق ال�سوق المالية ،حيث تمت �أخير ًا الموافقة التح�سن الن�سبي في معدل النمو االقت�صادي في منطقة ال�شرق الأو�سط
على فتح المجال للم�ؤ�س�سات المالية الأجنبية الم�ؤهلة ،وت�شجيع طرح و�شمال �إفريقيا عام 2014م مقارنة بالعام الذي �سبقه �إال �أن معدالت
ال�سندات وال�صكوك بجانب الأ�سهم لتنويع �أدوات اال�ستثمار وفر�ص النمو االقت�صادي في المنطقة ما زال��ت �ضعيفة مت�أثرة بالتطورات
ولدي تفا�ؤل بم�ستقبل �سوق ال�صكوك وال�سندات في المملكة الأمنية وال�سيا�سية في عدد من المناطق في حين �أن انخفا�ض �أ�سعار
التمويلّ ,
ً
النفط يمثل ت�ح��د ًي��ا ل �ل��دول الم�صدرة ل��ه ومن
ما �سيفتح �آفاقا جيدة لمن�ش�آت القطاع الخا�ص
بينها المملكة .ويواجه االقت�صاد العالمي عددًا
لتمويل م�شاريعها وتو�سعاتها في ظل توافر ال�سيولة
من المخاطر التي تت�ضمن التوترات ال�سيا�سية,
في ال�سوق المحلية وتزايد �إقبال الم�ستثمرين،
يواجه
العالمي
االقتصاد
واال�ضطرابات الأمنية ومخاطر الركود ,وزيادة
ول �ع��ل ال�م��ؤت�م��ر ف��ر��ص��ة ل�ع��ر���ض وم�ن��اق���ش��ة مثل
عد ًدا من المخاطر التي
ح��دة التقلبات في �أ��س��واق المال الدولية نتيجة
هذه التطورات� .إن �إبقاء وكالة موديز العالمية
لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأ�سواق
للت�صنيف االئتماني ت�صنيف المملكة ال�سيادي
تتضمن التوترات السياسية,
لمخاطر اال�ستثمار في الأ�صول المالية ،خا�ص ًة
عند درج ��ة ائتمانية عالية ( )Aa3م��ع نظرة
واالضطرابات األمنية
�إذا ارتفعت �أ�سعار الفائدة في الواليات المتحدة
م�ستقبلية م�ستقرة ,ي�أتي بعد �إع�لان مماثل من
ومخاطر الركود ,وزيادة حدة
على نحو �أ��س��رع وب��درج��ة �أك�ب��ر م��ن المتوقع مع
وكالة فيت�ش العالمية للت�صنيف االئتماني تثبيت
التقلبات في أسواق المال
�إع ��ادة ال�سيا�سة النقدية �إل��ى و�ضعها الطبيعي
الت�صنيف ال�سيادي للمملكة عند درجة ائتمانية
في ظل تعافي معدالت نمو االقت�صاد الأمريكي.
عالية ( )AAم��ع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة ما
الدولية
واالقت�صاد العالمي بد�أ الخروج من الو�ضع الحالي
انعكا�سا للتطورات الإيجابية ,ويعد نجاح
يمثل
ً
ال ُمتّ�سم بالنمو المنخف�ض ومخاطر االنكما�ش
المملكة ف��ي الحفاظ على ت�صنيفها االئتماني
انعكا�سا ل�سالمة الحاد ،والم�ؤ�شرات من �أوروب��ا واليابان متفائلة �إال �أنه ال يتوقع عودة
المرتفع على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط
ً
ال�سيا�سات االقت�صادية للمملكة ومتانة االقت�صاد ال�سعودي وقدرته قريبة لم�ستويات النمو العام التي كانت بالعقد الما�ضي� .شهد االقت�صاد
على مواجهة التقلبات الدورية .ا�ستمر االقت�صاد العالمي في التعافي ال�سعودي معدالت نمو قوية خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة بلغت نحو
ً
متو�سطا ومتباي ًنا بين الدول  5في المائة في المتو�سط �سنوي ًا ،الفت ًا النظر �إلى �أن هذا النمو جاء
خالل العام الما�ضي و�إن كان النمو ما زال
والأقاليم المختلفة ,والجانب الآخر ا�ستمر فيه التباط�ؤ في معدالت نمو على خلفية التو�سع الم�ستمر في الأن�شطة االقت�صادية في القطاعات غير
االقت�صادات النا�شئة وعلى ر�أ�سها ال�صين ،ف�ض ًال عن ت�أثر عدد من النفطية بمعدالت نمو �سنوية فاقت  5في المائة ،ما �أ�سهم في تعوي�ض
االقت�صادات النا�شئة الرئي�سة الأخرى بتراجع �أ�سعار ال�سلع الأولية ،وعلى �أثر التقلبات في معدالت نمو القطاع النفطي على �أداء االقت�صاد الكلي.
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رحب �إن انطالق برنامج التحول اال�ستراتيجي المت�سارع في ال�شركة ،الذي
ريت�شارد �إن�سور رئي�س مجموعة يوروموني �إن�ستتي�شنال �إنف�ستر ّ
بمعالي وزير المالية والح�ضور و�أو�ضح �أن الم�ؤتمر في ن�سخته العا�شرة يهدف �إل��ى تحويلها �إل��ى مرفق عالمي خالل ال�سنوات الع�شر المقبلة،
في الريا�ض تناول عددًا من المو�ضوعات والجوانب االقت�صادية المهمة بد�أ ي�ؤتي نتائج مثمرة من خالل تطبيق �سيا�سات الكفاءة ،منوهً ا �إلى
من خالل جل�سات الم�ؤتمر ،و�أن ال�شراكة مع المملكة حقيقية وتتطلب �أن البرنامج يركز ب�شكل �أ�سا�سي على ر�ضا الم�شتركين وم��د ج�سور
االلتزام .فقد وفرت المملكة وظائف جديدة ،و�شرعت في العمل ببرنامج التوا�صل معهم واتباع نهج تلبية متطلباتهم ب�شكل احترافي من خالل
ا�ستثماري تو�سعي هائل في البنية التحتية ،وفتحت �أبواب اقت�صادها �أمام عدة طرق حديثة منها :تح�سين وت�سهيل عملية التوا�صل مع الم�س�ؤولين
ر�أ���س المال العالمي بخطوات ثابتة تمثل �أحدثها
وفتح قنوات تقنية عديدة وتطوير نظام الفاتورة
بفتح �سوق الأ�سهم "تداول" �أم ��ام الم�ستثمرين
الإلكترونية وت�أ�سي�س مركز ات�صال موحد على
أسهمت مجموعة
الدوليين ،م�ؤكدً ا �أنها ق�صة نجاح كبيرة بالنظر
م�ستوى المملكة من خ�لال طاقم ن�سائي م�ؤهل.
�إلى التحديات التي تواجه المنطقة� .أكد المهند�س االقتصادات النامية والناشئة موثوقية الخدمة ور�ضا العمالء ال يمكن �أن يت ّما
زياد بن محمد ال�شيحة ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة بنحو ثالثة أرباع نمو االقتصاد دون ك��وادر مدربة ذات كفاءة عالية ،ولهذا فقد
تم و�ضع برامج تدريبية عالمية لتطوير الموظفين
ال�سعودية للكهرباء� ،أن ق��وة ال�شركة ومكانتها
العالمي عام .2014
بمن فيهم قيادات ال�شركة للو�صول �إلى �أعلى قدر
باعتبارها الأك �ب��ر على م�ستوى منطقة ال�شرق
من الإنتاجية الم�صحوبة بتوفير �أدق معايير الأمن
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ت�أتي من دورها في دعم
ً
وال�سالمة ،م�ؤكدا �أن ال�شركة لديها من � 15إلى 20
�أق��وى اقت�صاد في المنطقة والعالم ،خا�صة �أن
انخفاض أسعار النفط يمثل
اقت�صاد المملكة �ضمن �أكبر  20اقت�صادا على تحديا للدول المصدرة له ومن مركزا مهنيا ،وتدرب نحو � 7000سعودي �سنو ًّيا.
ً
وتما�ش ًيا مع ر�ؤية الدولة نحو توفير الطاقة وتنوعها،
م�ستوى العالم ،وال�سنوات القليلة المقبلة �ست�شهد
المملكة.
بينها
ومن �أج��ل تحرير م��وارد الطاقة وت�شجيع م�صادر
مناف�سة "ال�سعودية للكهرباء" على م�ؤ�شرات الأداء
ال�ط��اق��ة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ت�ك��ون �أك �ث��ر ا� �س �ت��دام��ة ،ف ��إن
لل�شركات العالمية مع انطالق برنامجها للتحول
اال�ستراتيجي .فالنمو االقت�صادي وال�سكاني �أدى �إلى تزايد غير م�سبوق "ال�سعودية للكهرباء" تتحرك ب�شكل تدريجي نحو تنويع مزيج الوقود ،مع
في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة ،و�أن "ال�سعودية للكهرباء" التركيز في الم�ستقبل على م�صادر الطاقة المتجددة وزي��ادة ا�ستخدام
تغطي  99في المائة من حاجة المملكة �إلى الطاقة الكهربائية حيث ازداد الغاز الطبيعي ،ومن المتوقع �أن يوفر هذا التوجه الوقود ال�سائل بما يمكن
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية بمعدل نمو �سنوي قدره  6في المائة على من ت�صديره في الم�ستقبل ،م�شير ًا �إل��ى �أن��ه تم �إنتاج  50ميجاوات من
مدى ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،فيما �سجلت الأحمال الكهربائية وقت الطاقة ال�شم�سية في م�شروع �ضباء الخ�ضراء ،فيما يجري العمل على
الذروة معد ًال و�صل �إلى  8في المائة ،حيث تم �إي�صال الخدمة الكهربائية �إدخال وحدة �أخرى تنتج  50ميجاوات �أخرى في م�شروع وعد ال�شمال .توجه
"ال�سعودية للكهرباء" نحو ا�ستراتيجية جديدة تهدف �إلى تبادل المعلومات
�إلى  7.6مليون م�شترك بنهاية العام الما�ضي.
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والتعاون في مجاالت البحث والتطوير التكنولوجي مع عدد من الجهات
المتخ�ص�صة في الداخل والخارج بهدف الو�صول �إلى جملة من الأفكار
والحلول لتعزيز التميز الت�شغيلي ،حيث وقعت ال�شركة عديدا من االتفاقيات
وم��ذك��رات التفاهم مع �أط��راف مختلفة و�شركاء دوليين ،بينما ترعى
ال�شركة عديدا من الكرا�سي البحثية مع الجامعات ال�سعودية .وب��د�أت
ال�شركة في م�شروع العدادات الذكية ،حيث تم تركيب � 200ألف عداد
كمرحلة �أولى ،على �أن يتم تركيب  1.5مليون عداد ذكي جديد في غ�ضون
ال�سنوات الثالث المقبلة .المهند�س م�ساعد العوهلي ،الرئي�س التنفيذي
للمالية في "�سابك" �أ�شار �إلى �أن ال�شركات بمختلف �أحجامها الكبيرة منها
وال�صغيرة تحتاج �إلى الم�ساعدة من �أجل الح�صول على التمويل طويل
الأجل ،الأمر الذي ي�شجعها على البدء في �إ�صدار ال�سندات .ولطالما كانت
"�سابك" من ال�شركات الرائدة في �سوق ال�صكوك ،وانطال ًقا من موقعنا
ن��رى �أن ال�سوق بحاجة �إل��ى تحديد الأدوات والآل�ي��ات ال�صحيحة التي
ت�ستخدم في هذا الإطار من �أجل �ضمان عمليات ت�سعير دقيقة و�صحيحة.
محيي الدين قرنفل مدير اال�ستثمار في ال�صكوك العالمية و�أدوات الدخل
الثابت لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون
�إنف�ستمنت�س" ك�شف عن �أن �إجمالي الدَّين الإقليمي الحالي ي�صل �إلى نحو
 200مليار دوالر �أمريكي ،وح�صة ال�سعودية منه  20في المائة ،ومن
المتوقع ارتفاع الرقمين المذكورين .ووفق ًا لأحدث تقديرات الخبراء بلغت
قيمة ال�سندات الإ�سالمية العالمية  175مليار دوالر �أمريكي في عام ،2015
مقارنة بـ 110مليارات دوالر �أمريكي في عام  ،2014ويتوقع الخبراء �أن
تبلغ  250مليار دوالر �أمريكي بحلول عام  .2020وخالل ال�سنة الما�ضية،
بلغت ح�صة الم�ؤ�س�سات ال�سعودية خم�سة مليارات دوالر �أمريكي من �أ�صل
 24مليار دوالر �أمريكي من ال�سندات ال�صادرة في بلدان مجل�س التعاون.
وم��ن بين الم�ؤ�س�سات ال�سعودية التي �أ��ص��درت �صكو ًكا البنك الأهلي
التجاري ،و�شركة االت�صاالت ال�سعودية ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
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نوافذ

الجمعيات الخيرية

والضرائب في العالم
تعفى المؤسسات الخيرية من
ضريبة الدخل ومن الضريبة على
صافي الثروة شريطة أن تكون
مسجلة ومرخصة
إعداد :األستاذ حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية
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أو ًال :تعريف الجمعيات الخيرية وشروطها

الجمعيات الخيرية هي جمعيات تكون ب�شكل عام دينية �أو خيرية �أو
علمية �أو تعليمية �أو اجتماعية �أو �أي كيان عام وتكون م�سجلة ومرخ�صة
بموجب قوانين البلدان التي تعمل فيها ،وهي مطالبة بالت�سجيل في
م�صالح ال�ضرائب ومطالبة بم�سك دفاتر و�سجالت وتقديم الإقرارات
النظامية وتخ�ضع للفح�ص من قبل م�صالح ال�ضرائب.

ثاني ًا :كيفية التعامل مع دخل الجمعيات الخيرية

في دول عديدة ،تعفى الم�ؤ�س�سات الخيرية من �ضريبة الدخل ومن
ال�ضريبة على �صافي الثروة �شريطة �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة و�أن
تلتزم ب�شروط �أخرى (مث ًال عدم االنخراط في �أن�شطة تجارية) .وتفر�ض
بع�ض الدول على الأرباح المتحققة للجمعيات الخيرية من الأعمال /
الأن�شطة �ضريبة �شركات خا�صة و� /أو �ضريبة �إرث خا�صة .وال تتمتع
الجمعيات الخيرية ب�إعفاءات وا�سعة من �ضريبة القيمة الم�ضافة مع �أن
بع�ض التوريدات قد تكون معفاة �أو تخ�ضع لأ�سعار متدنية.

ثالث ًا :كيفية التعامل مع تبرعات المكلفين
للجمعيات الخيرية

ن�ستعر�ض في هذا المقال كيف يتم التعامل �ضريب ًّيا مع الجمعيات
ال��خ��ي��ري��ة م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض مخت�صر للمق�صود بالجمعيات
الخيرية و�شروطها ،وكيف يتم التعامل مع الدخل ال��ذي تحققه
هذه الجمعيات ،وكيف يتم التعامل مع تبرعات المكلفين لهذه
الجمعيات ،و�أمثلة من دول مختلفة عن الحوافز ال�ضريبية التي
توفرها للمتبرعين �إلى الجمعيات الخيرية.

تمنح دول عديدة المكلفين حوافز �ضريبية عن تبرعاتهم �إلى جمعيات
خيرية ،حيث �إنه لأغرا�ض �ضريبة الدخل ،ف�إن مثل هذه التبرعات هي
ب�شكل عام م�صروف جائز الح�سم الحت�ساب الدخل الخا�ضع لل�ضريبة
حتى حد معين (في الأغلب) ،و� /أو في حالة الهدايا �إذا تجاوزت
قيمتها ح ًّدا معينا .وفي بع�ض الدول هناك تفريق بين احت�ساب هذه
التبرعات م�صروفا جائزا للن�شاط �أو خالفه.
�أما لأغرا�ض �ضريبة الإرث والهدايا ف�إن التبرعات للجمعيات الخيرية
هي في العادة معفاة بالكامل �أو جزئ ًّيا من ال�ضريبة �أو تخ�ضع لل�ضريبة
ب�سعر مخف�ض �شريطة ا�ستعمال التبرع وب�شكل ح�صري لتحقيق
الأهداف العامة للمتلقي  /الجمعية .تجيز بع�ض الدول التبرعات �إلى
الجمعيات الخيرية الم�ؤهلة كح�سم من ال�ضريبة الم�ستحقة عو�ض ًا عن
اعتبارها م�صروف ًا .التبرعات للجمعيات الخيرية هي في العادة خارج
نطاق �ضريبة القيمة الم�ضافة.
�أما فيما يتعلق بالتبرعات لأعمال خيرية خارج الدولة ت�شترط عينة
الدول التي راجعناها  -مثل الواليات المتحدة الأمريكية ،وبريطانيا،
وكندا ،و�أ�ستراليا -لقبول هذه التبرعات �أن تتم من خالل منظمات
م�سجلة لديها لهذا الأغرا�ض ،مع مراعاة �أحكام التبرعات نف�سها
(ن�سب و�سقوف و�شروط) كما لو كانت لجهات داخلية في الدولة.
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نوافذ
رابع ًا :أمثلة من دول مختلفة عن الحوافز الضريبية التي
توفرها للمتبرعين للجمعيات الخيرية
أ -دول تعتبر التبرع كمصروف جائز الحسم

الواليات المتحدة األمريكية

تجيز الواليات المتحدة
الأمريكية التبرعات كم�صروف
جائز وفق ًا للحدود التالية:
التبرعات النقدية بالكامل
على �أال تتجاوز  50في المائة
من �إجمالي الدخل المعدل.
التبرعات العينية
(الممتلكات) بالكامل على
�أال تتجاوز  30في المائة من
�إجمالي الدخل المعدل.
تبرعات الأ�صول التي حققت
مكا�سب ر�أ�سمالية بالكامل
على �أال تتجاوز  20في المائة
من �إجمالي الدخل المعدل.

النمسا

يجوز للمكلف كم�صروف
�ضريبي التبرع للجمعيات
الخيرية على �أال تتجاوز
التبرعات ن�سبة  10في
المائة من دخل ال�سنة
ال�سابقة.
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فرنسا

تجيز فرن�سا
كم�صروف �ضريبي
للأفراد ما ن�سبته
 66في المائة من
التبرعات.
تجيز لل�شركات ما
ن�سبته  60في المائة
من التبرعات على �أال
تتجاوز �سقف الـ  5في
المائة من �إجمالي
المبيعات.

الدنمارك

التبرعات للجمعيات
الخيرية م�صروف
جائز على �أال تقل عن
 2000يورو �سنو ًّيا ،و�أال
تزيد على  15في المائة
من الدخل.

إيطاليا

تجيز �إيطاليا كم�صروف
�ضريبي للأفراد
وال�شركات ح�سم 2
في المائة من قيمة
التبرعات ،كما يت�ضمن
النظام االيطالي
�أحكام ًا تقيد �سقف
التبرعات بنا ًء على
طبيعة المتبرع.

إسبانيا

يجوز للمكلف الفرد
كم�صروف �ضريبي ح�سم
 25في المائة من تبرعاته
للجمعيات الخيرية.
جوز لل�شركة كم�صروف
�ضريبي ح�سم  35في المائة
من تبرعاتها للجمعيات
الخيرية على �أال تتجاوز هذه
التبرعات  10في المائة من
الدخل الخا�ضع.

األرجنتين

يجوز للمكلف كم�صروف
�ضريبي التبرع للجمعيات
الخيرية على �أال تتجاوز
التبرعات  5في المائة من
�صافي الربح ال�ضريبي
المعدل (من قبل م�صلحة
ال�ضرائب).

تركيا

تجوز التبرعات
كم�صروف �ضريبي على
�أال تتجاوز ن�سبة  5في
المائة من �صافي الدخل
ال�سنوي.

جزءا من التبرع كخصم من الضريبة المستحقة والجزء
ب  -دول تجيز ً
الباقي كمصروف جائز الحسم مثل تشيلي

تجيز ت�شيلي الحوافز ال�ضريبية التالية للتبرعات للجمعيات الخيرية:
�أ) خ�صم �ضريبي :ح�سم من ال�ضريبة الم�ستحقة على المتبرع قيمة
التبرعات في تلك ال�سنة على �أال يتجاوز الخ�صم �سقفا يعادل  50في
المائة من التبرعات �أو ن�سبة معينة من �إجمالي الدخل �شريطة �أال
تكون للمتبرع خ�سائر متراكمة.
ب) م�صروف جائز :مبلغ التبرع الذي ال يعد ح�سما �ضريبيا ي�سمح به
كم�صروف جائز في تحديد الدخل الخا�ضع �شريطة �أي�ض ًا �أال تكون
للمتبرع خ�سائر متراكمة.

ج  -دول تمنح خصم ًا من الضريبة المستحقة بنسبة من التبرع مثل كندا

تجيز كندا التبرعات للجمعيات الخيرية كخ�صم �ضريبي من ال�ضريبة
الم�ستحقة على المكلف المتبرع .ويجب �أال تتجاوز التبرعات ن�سبة 75

في المائة من �صافي الدخل ال�سنوي .ويتم احت�ساب قيمة الخ�صم
ال�ضريبي على �أ�سا�س ن�سبة من التبرع في �سنة معينة .مثال :في �سنة
� ،2001أول  200دوالر من التبرعات يجوز لها خ�صم �ضريبي بن�سبة
 15.5في المائة ،وما يزيد على  200دوالر من التبرعات يجوز لها
خ�صم �ضريبي بن�سبة  29في المائة من المبلغ المتبرع به الزائد على
الـ  200دوالر الأولى.
يالحظ �أن �أث��ر هذا الخ�صم ال�ضريبي مقارب ج� ًّدا لنتيجة �إج��ازة
التبرعات كم�صروف �ضريبي.
د  -دول ال تمنح أية مزايا ضريبية للمتبرعين مثل السويد

الجمعيات الخيرية في ال�سويد معفاة من ال�ضريبة لكن ال تمنح ال�سويد
�أية مزايا للمتبرعين� .آمل �أن يكون هذا اال�ستعرا�ض قد �أعطى �صورة
وا�ضحة عن كيفية التعامل �ضريب ًّيا مع الجمعيات الخيرية ،و�إلى اللقاء
في العدد المقبل ـــ �إن �شاء اهلل.

35

مقال
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من سقى مؤمن ًا على ظمأ سقاه اهلل من الرحيق المختوم

إطعام الطعام

سواء
كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات
ً
كان بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح فال يشترط في المطعم الفقر
عبدالرحمن بن تركي اللويحق
باحث شرعي
ماجستير في الثقافة اإلسالمية

37

مقال
كان من �أوائل الخطاب النبوي المكي في المرحلة ال�سرية يوم لم يكن
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إال حر وعبد؛ �س�أله عمرو بن َع َب َ�سة" :ما
يب ا ْل َك َال ِم َو�إِ ْط َع ُام َّ
ام".
الإ�سالم.؟ فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :طِ ُ
الط َع ِ
رواه �أحمد .فكان �إطعام الطعام حا�ضر ًا في �أول خطابات الدعوة
المكية ،ولما هاجر �إل��ى المدينة كان �أول خطاب له �صلى اهلل عليه
و�سلم فيها ذكر الطعام؛ �إذ قال في َمقدمه للمدينة(( :يا �أَ ُّي َها النا�س
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ال�س َل َم َو َ�أ ْط ِع ُموا َّ
ا�س
الط َع َام َو ِ�ص ُلوا ْ أ
الَ ْر َح َام َو َ�صلُّوا بالليل َوال َّن ُ
�أَف ُْ�شوا َّ
ِن َيا ٌم ت َْد ُخ ُلوا ا ْل َج َّن َة ِب َ�س َل ٍم)) رواه الدارمي.
وفي �أو�صاف الأبرار ،وذكر �أعمالهم التي ا�ستحقوا بها الجنة؛ كان من
�أعمالهم }ويطعمون الطعام على حبه م�سكين ًا ويتيم ًا و�أ�سير ًا * �إنما
نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزا ًء وال �شكور ًا{ .الإن�سان  -الآية .8
فقد كان ال�سلف ال�صالح يحر�صون على �إطعام الطعام ويقدمونه على

كثير من العبادات� .سوا ًء كان ذلك ب�إ�شباع جائع �أو �إطعام �أخ �صالح ،فال
ي�شترط في المطعم الفقر ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أيما
م�ؤمن �أطعم م�ؤمن ًا على جوع �أطعمه اهلل من ثمار الجنة ومن �سقى م�ؤمن ًا
على ظم�أ �سقاه اهلل من الرحيق المختوم"[ .رواه الترمذي ب�سند ح�سن].
وقد قال بع�ض ال�سلف :لأن �أدعو ع�شرة من �أ�صحابي ف�أطعمهم طعاماً
ي�شتهونه �أحب �إلي من �أن �أعتق ع�شرة من ولد �إ�سماعيل!!

{

الس َلمَ وَ َأ ْط ِعمُ وا َّ
الطعَ امَ وَ ِص ُلوا
يا َأيُّهَ ا الناس َأ ْف ُشوا َّ
َْ
الرْحَ امَ وَ صَ ُّلوا بالليل وَ ال َّن ُ
اس ِنيَامٌ َتدْ ُخ ُلوا ا ْلجَ َّن َة ِب َس َل ٍم
				

رواه الدارمي.

}

وكان كثير من ال�سلف ي�ؤثر بفطوره وهو �صائم ،منهم عبداهلل بن عمر
ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ وداود الطائي ومالك بن دينار ،و�أحمد بن حنبل،
وكان ابن عمر ال يفطر �إال مع اليتامى والم�ساكين .وكان من ال�سلف
من يطعم �إخوانه الطعام وهو �صائم ويجل�س يخدمهم ويروحهم .قال
�أبو ال�سوار العدوي :كان رجال من بني عدي ي�صلون في هذا الم�سجد
ما �أفطر �أحد منهم على طعام قط وحده� ،إن وجد من ي�أكل معه �أكل،
و�إال �أخ��رج طعامه �إل��ى الم�سجد ف�أكله مع النا�س و�أك��ل النا�س معه.
وعبادة �إطعام الطعام ،ين�ش�أ عنها عبادات كثيرة منها التودد والتحبب
�إلى �إخوانك الذين �أطعمتهم فيكون ذلك �سبب ًا في دخول الجنة" :لن
تدخلوا الجنة حتى ت�ؤمنوا ولن ت�ؤمنوا حتى تحابوا" ،كما ين�ش�أ عنها
مجال�سة ال�صالحين واحت�ساب الأجر في معونتهم على الطاعات التي
تقووا عليها بطعامك .وفي �شهر رم�ضان يحر�ص الواحد منا على تفطير
ال�صائمين ،فلقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم" :من فطر �صائم ًا كان له
مثل �أج��ره غير �أنه ال ينق�ص من �أجر ال�صائم �شيء"� .أخرجه �أحمد
والن�سائي و�صححه الألباني .وفي حديث �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه
قال ر�سول اهلل" :ومن فطر فيه �صائم ًا كان مغفر ًة لذنوبه وعتق رقبته
من النار ،وكان له مثل �أجره من غير �أن ينق�ص من �أجره �شيء قالوا:
يا ر�سول اهلل لي�س كلنا يجد ما يفطر به ال�صائم ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم :يعطي اهلل هذا الثواب لمن فطر �صائم ًا على مذقة لبن
�أو تمرة �أو �شربة ماء ومن �سقى �صائم ًا �سقاه اهلل من حو�ضي �شرب ًة ال
يظم�أ بعدها ،حتى يدخل الجنة" .رواه البيهقي

من نطعم؟
تعاهد جيرانك

فلقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي ذر �صلى
اهلل عليه و�سلمَ " :يا �أَ َبا َذ ٍّر� ،إِ َذا َط َبخْ تَ َم َر َق ًة َف�أَ ْك ِث ْر َما َءهَ ا
َو َت َعاهَ ْد ِجي َرا َن َك"[ .م�سلم] .وعند الطبراني قول ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلمَ " :ما � َآمنَ ِبي َمنْ َباتَ َ�ش ْب َعا ًنا َو َجا ُر ُه
َجا ِئ ٌع ِ�إ َلى َج ْن ِب ِه َوهُ َو َي ْع َل ُم ِب ِه".

أكرم ضيفك

"من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخ��ر ،فليكرم �ضيفه" .رواه
البخاري .فالم�سلم م�أمور ب�إكرام ال�ضيف وتقديم �أطيب
ما عنده من الطعام ،فهذا من الإيمان.

إدخال السرور على زوجتك
وفي الحديث "واللقمة في في امر�أتك لك بها �أجر".

وبالجملة ففي كل كبد رطبة �أجر ،فعن عبداهلل بن عمرو
ر�ضي اهلل عنهما� :أن رجال جاء �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال� :إني �أنزع في حو�ضي ،حتى �إذا ملأته
لإبلي ورد علي البعير لغيري ف�سقيته ،فهل في ذلك من
�أجر؟ فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن في كل
ذات كبد �أجر ًا» [رواه �أحمد].
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الطعام المهدر يكفي إلطعام
قرابة مليار إنسان

ثقافة حفظ
النعمة
ديننا الحنيف حث على حفظ النعمة لكنها
ثقافة غائبة في حياة كثير منا وهناك
هدر كبير خالل الحفالت وفي عديد من
المناسبات االجتماعية
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الطعام المهدر وبقايا الوجبات التي تلقى في القمامة تكفي إلطعام قرابة مليار إنسان حول العالم .هذا ما كشفت عنه منظمة
األغذية والزراعة الدولية (الفاو) .تلك اإلحصائية الصادمة للعالم أجمع ،فمعدل إهدار الغذاء في العالم يبلغ سنوي ًا مليون ًا و300
ألف طن ،وتلك الكميات تعادل كمية إنتاج بلد من البلدان التي تعيش تحت خط الفقر وتكفي إلطعام  842مليون جائع.
�أعلنت منظمة الفاو �أنه لو وجب على الإن�سانية ت�سديد تكلفة الهدر للطبيعة،
لكلفها ذلك �سبعة تريليونات دوالر .فـ  28في المائة من مح�صول الأرا�ضي
الزراعية العالمية يهدر وتلك الن�سبة ت��وازي م�ساحة ال�صين ومنغوليا
وكازاخ�ستان مجتمعة .والمياه التي ت�صرف في زراع��ة تلك المحا�صيل
ت�ساوي حاجة كل الأ�سر من الماء في العالم .ومع معدالت النمو ال�سكاني
المرتفعة ،لم يعد العالم يحتمل فقدان مزيد من الموارد الطبيعية .ففي
كل عام يهدر  30في المائة من الأغذية الم�ستهلكة في المنازل والمطاعم،
�أي ما قيمته  750مليار دوالر �أمريكي.
ودعت منظمة الفاو �إلى �ضرورة الحد من الأغذية غير الم�ستهلكة لأنه
يعود بمنافع اقت�صادية واجتماعية .ويمكن �أن يتحقق من خالل ن�شر
التوعية في �صفوف المجتمعات ال�ستفادة الأجيال القادمة من الغذاء
غير الم�ستهلك والموارد الطبيعية التي تم توفيرها .ويمكن �أي�ض ًا �أن
ي�ستفيد الفقراء والمنظمات الخيرية من الغذاء المهدر .وا�ستجابة
لتلك النداءات المتكررة من المنظمات العالمية والمحلية للحد من هدر
الطعام� ،شهد العالم الإ�سالمي عديدا من الم�شروعات الخيرية التي تم
�إن�شا�ؤها لحفظ النعمة واال�ستفادة من بقايا الطعام ،وتقديمه على �شكل
وجبات مغلفة للفقراء والم�ساكين .ومن تلك الم�شاريع المتميزة م�شروع
«حفظ النعمة» في المملكة العربية ال�سعودية وم�شروع بنك الطعام في
جمهورية م�صر العربية وهناك م�شاريع مماثلة في قطر والإم ��ارات
العربية المتحدة .وحازت تلك الم�شاريع وتلك الأفكار ا�ستح�سان و�إقبال
عدد كبير وحظيت بالدعم الكافي من الأفراد والقطاع الخا�ص  .ويكفي
�أن تلك الم�شروعات الخيرية ك�شفت لنا عن �إح�صائيات الهدر في الطعام
في المملكة ،فهناك 12مليون وجبة طعام تُهدر يومي ًا في المنطقة
الو�سطى و�أربعة ماليين في المنطقة ال�شرقية ،وتلك الإح�صاءات ك�شف
عنها عامر البرج�س المدير التنفيذي لجمعية «�إطعام» في الريا�ض.
وجمعية» �إط�ع��ام» تهدف �إل��ى ن�شر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع.
ونجحت في توفير � 115ألف وجبة خالل الأ�شهر الثمانية الأولى من عام
1435ه�ـ .وكادرها يتكون من  22موظ ًفا في الريا�ض يعملون على جمع
الوجبات الفائ�ضة وتوزيعها مجان ًا على م�ستحقيها بال�شراكة مع جمعيات
خيرية لتزويدهم ب�أ�سماء الأ�سر المحتاجة .و»�إطعام» م�ؤ�س�سة غير ربحية
متخ�ص�صة في الطعام وت�سعى �إلى توعية ون�شر ثقافة حفظ النعمة في
المجتمع من خالل تنظيم معار�ض تثقيفية وتقديم ندوات ومحا�ضرات
لتثقيف المجتمع ب�أهمية حفظ النعمة� ،إ�ضافة �إل��ى عقد اتفاقات مع
الفنادق وقاعات الأف��راح لتعبئة وتوزيع الطعام الزائد ب�أف�ضل معايير
الجودة وال�سالمة العالمية ،والجمعية ت�سعى �إلى �إي�صال الفائ�ض من
الطعام �إلى الم�ستفيدين مع مراعاة خ�صو�صية المجتمع بالتعاون مع
الجمعيات الخيرية المنت�شرة في جميع �أنحاء مدينة الريا�ض ،ووفق
�أف�ضل معايير الجودة وال�سالمة العالمية ،ف�ض ًال عن �إ�شاعة روح العمل
التطوعي في المجتمع واالرتقاء بالعمل الخيري ب�صورة احترافية .جمعية
«�إطعام» مرخ�صة وم�سجلة ر�سم ًّيا في وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ونبعت
فكرتها من مجموعة من رجال الأعمال المحبين لعمل الخير ،وللراغبين
في التعرف على �أهداف ور�سالة «�إطعام» عليهم زيارة الموقع الإلكتروني
“� ”www.saudifoodbank.comأو االت�صال على  0112066060تحويلة .341
ب��د�أت الجمعية الخيرية للطعام (�إطعام) في مدينة الريا�ض ،تنفيذ

م�شروع حفظ النعمة داخ��ل المراكز التجارية ،للمحافظة على بقايا
الوجبات الغذائية ،حيث و�ضعت �آليات عمل وخطط تنفيذ مع الجهات
الم�شاركة في الم�شروع ت�ضمن نجاحه وتحقيق �أهدافه .ومبادرة (حفظ
النعمة) في المراكز التجارية �ستتو�سع بهدف تحقيق مبد�أ اال�ستدامة
ل��دى المجتمع والم�ساهمة في تحقيق ر�ؤي��ة ور�سالة (�إط�ع��ام) وبناء
ال�شراكات اال�ستراتيجية مع القطاع الخا�ص ،والتميز واالرتقاء معها
في تقديم خدمات الم�س�ؤولية االجتماعية ب�شكل نموذجي للعمل الخيري
المحترف .وهناك عدد من الأفكار التي ت�ساعد على الحد من ظاهرة
�إلقاء الطعام عند العمل بها:
االعتدال في الم�أكل والم�شرب ،و�ضبط كمية الطعام مع الحاجة
ولي�س مع الرغبة ،قال النبى � -صلى اهلل عليه و�سلم« :كلوا وا�شربوا
والب�سوا وت�صدقوا في غير �إ��س��راف وال مخيلة» ،رواه البخارى.
ولنعمل بميزان النبوة« :ما ملأ ابن �آدم وعاء �شر ًا من بطنه بح�سب
ابن �آدم لقيمات يقمن �صلبه ،ف�إن كان ال محالة فثلث لطعامه ،وثلث
ل�شرابه ،وثلث لنف�سه» .عند جلب الطعام من المطاعم يجب علينا
�شراء كميات �صغيرة ومنا�سبة لأفراد العائلة ،وعدم �شراء ما يزيد
عن حاجتهم عند طبخ الطعام في المنزل ،يجب مراعاة عدد �أفراد
الأ��س��رة� ،إن كان العدد قليال �أم كبيرا ومحاولة طبخ وا�ستخدام
مكونات بكميات �صغيرة ،فبهذه الخطوة �سن�ضمن عدم بقاء كميات
طعام فائ�ض وتوفير الم�صاريف اليومية .ومن العادات المحمودة
�أن ي�أخذ كل فرد من الأف��راد مقدارا من الطعام في �صحنه بقدر
حاجته ،ف�إذا ما انتهى منه و�أراد المزيد في�أخذ مقدارا �آخر وهكذا،
فال يتبقى في �صحنه بقايا من طعام تعافه نف�س الآخر عند تناوله،
كما �أن رغيف الخبز يمكن تقطيعه م�سبقا قبل و�ضعه على مائدة
الطعام �إلى �أجزاء ح�سب حجمه.
تجنب �إطالة تخزين بقايا الطعام في الثالجات ثم رميها مع النفايات،
وهناك �أفكار مبتكرة لال�ستفادة من البقايا.
تقديم بقايا الطعام بعد تغليفه ب�شكل منا�سب �إلى العمال �أو البيوت
الفقيرة ،ذوي الدخل المحدود� ،أما الكميات الكبيرة فت�سلم للجمعيات
الخيرية التي تهتم بهذا الجانب وعلى ر�أ�سها جمعية (�إطعام).
�إن الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يعلمنا قيمة اللقمة من الطعام
بقوله�( :إذا �أكل �أحدكم طعاما ،ف�سقطت لقمته ،فليمط ما رابه منها،
ثم ليطعمها ،وال يدعها لل�شيطان) ،فما بالك برمي بقايا الطعام عمدا؟
�ألي�س هذا ت�ضييعا للنعمة وازدرا ًء بها وتخلق ًا ب�أخالق المترفين؟ .فلقمة
العي�ش التي َي�سد بها رمق الإن�سان من �أعظم النعم التي َمنّ اهلل بها عليه
والواجب عليه �شكر اهلل على النعم م�صداق ًا لقول اهلل تعالىَ ( :ف ُك ُلو ْا ِم َّما
َر َز َق ُك ُم ّ ُ
الل َحال ًال َط ِّي ًبا َو ْ
الل �إِن ُكنت ُْم �إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُونَ ).
ا�ش ُك ُرو ْا ِن ْع َمتَ ّ ِ
ونعوذ باهلل من الكفر بتلك النعم ،فرمي النعم في النفايات يعد غاية في
الإ�سراف والتبذير ،فاهلل نهانا عن الإ�سراف ،قال تعالىَ ( :يا َب ِني �آد ََم
ُخ� ُ�ذو ْا زِي َن َت ُك ْم ِعندَ ُك ِّل َم ْ�س ِجدٍ و ُك ُلو ْا َو ْ
ا�ش َر ُبو ْا َو َال ت ُْ�س ِر ُفو ْا �إِ َّن� ُه َال ُي ِح ُّب
ا ْل ُم ْ�س ِرفِينَ ) .فالمبذرون �إخوان ال�شياطين فمن يحب �أن ي�صبح على تلك
الحال؟ ( َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذي ًرا * �إِنَّ ا ْل ُم َب ِّذرِينَ َكا ُنو ْا �إِخْ َوانَ َّ
ال�ش َي ِاط ِين َو َكانَ
َّ
ال�ش ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا).
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اقتصاديات

فر�ض

ر�سوم على الأرا� �ض��ي ق��رار طالما انتظره كثير من
المواطنين لفك اح�ت�ك��ار الأرا���ض ��ي البي�ضاء التي
ت�شكل داخل المدن الرئي�سة ن�سبة �أكبر من الأرا�ضي الم�ستغلة في
ظ��ل ح��رم��ان معظم �سكان ال�م��دن م��ن الح�صول على قطعة �أر���ض
لبناء منزل ي�ؤويه و�أ�سرته ،خ�صو�صا �أنه وفي الفترة الأخيرة التي
زادت فيها مخ�ص�صات �صندوق التنمية العقاري لتمكن المتقدمين
من الح�صول على القر�ض المخ�ص�ص لل�سكن في وقت �أ�سرع ،لكن
ح�صول المواطن على قر�ض وهو ال يملك �أر�ضا �أ�صبح عديم الفائدة،
خ�صو�صا �أن الأرا�ضي ال�سكنية بلغت �أ�سعارا يمكن �أن تو�صف ب�أنها
فلكية عطفا على �إمكانات المواطن ،فتكلفة البناء �أ�صبحت �أقل من
قيمة الأر�ض وهذه معادلة غير مقبولة في ظل وجود م�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي غير الم�ستغلة في المملكة ،خ�صو�صا في المدن الرئي�سة،
بل انتقلت هذه العدوى �إلى المدن ال�صغيرة ،حيث يجد رجل الأعمال
�أن �أف�ضل خيار لتنمية ثروته دون جهد يذكر هو �أن ي�شتري �أر�ضا
دون �أن يت�صرف فيها و�ستحقق له من العوائد �أ�ضعاف ما كان ي�ؤمل
من �أي ن�شاط تجاري �آخر .الحقيقة �أنه رغم �أهمية هذا القرار في
توفير فر�ص ال�سكن للأفراد� ،إال �أن له �آثارا �إيجابية �أخرى في تحقيق

تنمية للمجتمع ،وتوجيه الثروة لال�ستثمار في القطاعات الإنتاجية بدال
من تكدي�س الأم��وال الطائلة في الأرا�ضي في تعطيل حقيقي للتنمية،
نحن نعلم �أن المملكة ومنذ فترة لي�ست بالق�صيرة بذلت جهودا
كبيرة لالرتقاء بمكانتها االقت�صادية عالميا وتوفير فر�ص لال�ستثمار
الأجنبي بما يمكنها من تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة فر�ص العمل
النوعي للمواطنين� ،إ�ضافة �إلى جعلها وجهة مف�ضلة لال�ستثمارات في
المنطقة ،خ�صو�صا ال�صناعية ولكن مثل هذه الجهود ت�صطدم بع�ضها
بعوائق ومنها تكلفة الح�صول على �أرا�ض ،خ�صو�صا في داخل النطاق
العمراني� ،إذ �إن مالك الأرا�ضي دائما ما يطمعون في عوائد �أكبر وال
يوجد ما ي�ضطرهم �إلى بيع تلك الأرا�ضي لأنها كما يقال "الأر�ض ال ت�أكل
وال ت�شرب" فعدم وجود تكلفة في ا�ستمرار تملك رجل الأعمال الأر�ض،
وعدم وجود حاجة �إليه لبيع تلك الأر�ض ،وعدم رغبته في ا�ستثمار ماله
في قطاعات �إنتاجية تجعل ا�ستبقاء الأر���ض بالن�سبة له �أمرا مف�ضال
بدال من بيعها وتعري�ض نف�سه لمخاطر اال�ستثمار �أو االنخفا�ض الطبيعي
لقيمة النقد .كما �أن هذا القرار �سيخفف العبء عن القطاعات الخدمية
التي ت�ضطر �إلى �إي�صال الخدمات �إلى مناطق بعيدة لحاجة المواطنين
رغم وجود مناطق �شا�سعة من الأرا�ضي غير الم�ستغلة.

فك
احتكار األراضي
البيضاء
فرض رسوم على األراضي البيضاء سيسهم في
تحقيق تنمية للمجتمع وتوجيه الثروة لالستثمار
في القطاعات اإلنتاجية بدال من تكديس األموال
الطائلة في األراضي وتعطيل التنمية
د .صالح بن فهد الشلهوب
مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي
معهد البحوث
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب في صحيفة "االقتصادية"
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من الأمور التي �ستجد انفراجا ب�سبب هذا القرار  -واهلل �أعلم � -إمكانية
توفير �أرا�ض للقطاعات الحكومية والخدمات ،حيث الفترة الما�ضية
�شهدت تخ�صي�ص ميزانيات لكثير من الخدمات لقطاعات التعليم من
المدار�س ،وال�صحة لبناء الم�ست�شفيات ،ولكن لم يتم �إن�شاء �أو البدء في
بع�ضها ب�سبب عدم توافر الأرا�ضي �أو التكلفة الباهظة لها ،فبعد هذا
القرار ف�إنه من المتوقع �أن تتوافر فر�ص �أكبر لهذه القطاعات لتوفير
الأرا�ضي بما يمكنها من البدء في الم�شاريع الخدمية .كما �أن هذا
القرار من �ش�أنه ت�شجيع الأفراد على ا�ستثمار هذه الأموال في قطاعات
�إنتاجية مثل البناء وا�ستغالل تلك الأرا� �ض��ي في م�شاريع تنموية،
�أو تحويل ا�ستثماراتهم �إل��ى م�شاريع �صناعية ،خ�صو�صا �أن الو�ضع
االقت�صادي في المملكة اليوم م�شجع لال�ستثمار ،وع��زوف المواطن
عن هذه الفر�ص �سيجعلها فر�صة �سهلة مواتية لل�شركات الأجنبية
لال�ستثمار في المملكة دون وجود مناف�س .من المهم في هذه المرحلة
العمل على �آل�ي��ات ذات كفاءة كما وج��ه به مجل�س ال ��وزراء لمجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وهذه الآليات من �ش�أنها �ضبط م�س�ألة �أي
�إجراءات يمكن �أن توجه مالك الأرا�ضي البي�ضاء التخاذ خطوات تمنع
تحقيق هذا القرار مق�صده� ،أو يكون فيها نوع من الإجحاف على مالك

الأرا�ضي� ،أو قد يت�سبب في فقدان ر�ؤو�س الأموال التي قد تلج�أ �إلى �أن
تغادر �إلى بلدان �أخرى في ظل �سعي المملكة ال�ستقطاب اال�ستثمارات،
وهذا يجعل من المنا�سب التفكير في �آليات ت�شجع مالك الأرا�ضي على
ا�ستثمار �أرا�ضيهم وتحويلها �إلى م�شاريع �إنتاجية مثل تطوير الأرا�ضي
�إلى وح��دات �سكنية منا�سبة للمواطنين من خالل عمل م�شترك بين
رجال الأعمال ووزارة الإ�سكان ،ومن الممكن ت�شجيع مالك الأرا�ضي
�أي�ضا على ا�ستثمار �أرا�ضيهم التجارية ب�صورة �أمثل لت�شجيع ا�ستقطاب
اال�ستثمارات المالية ال�سياحية وال�صناعية .كما �أنه من المهم تحديد
نوع التطوير للأرا�ضي الذي يجعلها م�ستثناة من الر�سوم ،حيث �إن
البع�ض يمكن �أن يحدث عليها تغييرا ال يمكن المجتمع من اال�ستفادة
منها بغر�ض �إعفائه من تلك الر�سوم .مو�ضوع فر�ض الر�سوم على
الأرا��ض��ي البي�ضاء �سيالحظ �أث��ره لي�س فقط في انفراج �أزم��ة توافر
الأرا�ضي بغر�ض ال�سكن ،بل �ستجد القطاعات الخدمية واال�ستثمارية
والتجارية انفراجا لكثير من م�شاريعها وبرامجها التنموية للمجتمع،
و�سيبقى �أن العناية بالآليات �ستكون لها الأثر في اال�ستفادة المثلى من
ال�ق��رار ،كما �أن��ه من المقترح ت�شجيع م�لاك الأرا��ض��ي على ا�ستغالل
�أرا�ضيهم منعا لتحويل �أموالهم لال�ستثمار خارج البالد.

مجلس الوزراء يق ّر فرض رسوم
على

األراضي البيضاء

بعد االطالع على تو�صية مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
بفر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء داخل النطاق العمراني
للمدن والمحافظات والمراكز ،وافق مجل�س الوزراء برئا�سة
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود على قيام مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ب�إعداد
الآليات والترتيبات التنظيمية ،ورفع ما يتم التو�صل �إليه �إلى
مجل�س الوزراء تمهيد ًا لإحالته �إلى مجل�س ال�شورى ال�ستكمال
الإجراءات النظامية في هذا ال�ش�أن ب�شكل عاجل.
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مستقبل

االستزراع المائي
في المملكة

بدأت المملكة أولى خطواتها في عمليات
االستزراع المائي في أواخر السبعينيات
الميالدية من القرن الماضي
45

تقرير
قد يظن البع�ض �أن اال�ستزراع المائي حديث ن�سب ًّيا ،لكن التاريخ يخبرنا
عك�س ذلك ،فقد ُعرف اال�ستزراع المائي منذ بداية التاريخ الإن�ساني
المكتوب وكانت الح�ضارة الفرعونية لها ال��ري��ادة في ذل��ك المجال،
وهناك بع�ض الر�سوم المنقو�شة على المقابر الفرعونية القديمة ت�شير
�إل��ى ذل��ك .وتلك الر�سوم يعود تاريخها �إل��ى  2500عام قبل الميالد.
وتحكي تلك الر�سوم ح�صاد �سمك البلطي من الأحوا�ض ال�سمكية .حيث
كان اال�ستزراع يمار�س على نطاق وا�سع في مناطق البحيرات ال�شمالية.
وانتقا ًال من م�صر القديمة �إلى المملكة العربية ال�سعودية يمكن القول
�إن المملكة ب ��د�أت �أول ��ى خطواتها م��ع اال��س�ت��زراع المائي ف��ي �أواخ��ر
ال�سبعينيات الميالدية من القرن الما�ضي بناء على درا�سة واقع الثروة
ال�سمكية والمقترحات الخا�صة ببدء �إدخال عمليات اال�ستزراع المائي
�إلى المملكة وتلك الخطوة تمت عن طريق هيئة ال�سمك الأبي�ض ،التي
�أج��رت �أول �أبحاث الختيار الأن��واع و�إمكانية �إقامة م�شاريع ا�ستزراع
مائي في المملكة .تلك المعلومات �أكدتها الجمعية ال�سعودية لال�ستزراع
المائي ،التي تقوم بجهود حثيثة في ن�شر الوعي حول �أهمية اال�ستزراع
المائي في المملكة وتوفير الكثير من المعلومات والإح�صاءات و�آراء
الخبراء والمتخ�ص�صين .فعلى الرغم من التطور الكبير الذي حققه
قطاع اال�ستزراع المائي في المملكة خالل ال�سنوات الأخيرة �إال �أنه ال
ي��زال قطاعا نا�شئا من حيث حجم الإنتاج والتو�سع وم��دى ت�أثيره في
التنمية االقت�صادية للمملكة ،وال �سيما �أن اهلل قد حبا المملكة بمقومات
طبيعية ت�أتي في طليعتها ال�سواحل المترامية الأطراف� ،سواء التي تقع
على البحر الأحمر �أو تلك التي تقع الخليج العربي .وتلك ال�سواحل
ت�ؤهل المملكة لت�صبح من كبريات الدول في �صناعة اال�ستزراع ال�سمكي
على الم�ستوى العالمي .والتنوع المائي لدى المملكة يجعل بيئتها مثالية
ال�ستزراع الأ�سماك والروبيان .ومع رواج تلك ال�صناعة ف�إنها �ست�سهم
في توفير مزيد من فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إل��ى تحقيق الأم��ن الغذائي
والتنمية لتلك المناطق المختلفة التي يمكن �أن تحت�ضن ذلك النوع من
ال�صناعات غير التقليدية.
صناعة االستزراع المائي
�صناعة اال�ستزراع المائي لها مزايا ال ح�صر لها حددتها وزارة الزراعة
في دليل اال�ستزراع ال�سمكي في المملكة العربية ال�سعودية الذي �أ�صدرته
�أخير ًا ومن هذه المزايا:
	�إنتاج المزارع في هذا المجال غير محدد بموا�سم.
التحكم في نوعية المنتج وحجمه ،ح�سب حاجة الأ�سواق
المحلية والعالمية.
م�شاريع ذات مردود اقت�صادي جيد ،حيث �إنها تحقق عائدا ا�ستثمار ّيا
�سنويا ي�صل �إلى  30في المائة وفترة ا�سترداد لر�أ�س المال تراوح بين
ثالث وخم�س �سنوات فقط.
معظم احتياجات هذا النوع من الم�شاريع يمكن توفيرها محل ّيا.
قرب المملكة من الأ�سواق العالمية وفي مقدمتها الأ�سواق الأوروبية.
توافر البنية التحتية في المملكة ب�شكل عام.
توافر التقنيات في مجال اال�ستزراع ال�سمكي في المملكة.
ت�أجير الأرا�ضي ال�ساحلية بتكلفة رمزية.
دعم م�شاريع اال�ستزراع بالقرو�ض الزراعية المي�سرة دون فوائد ،ما
ي�سهم في خف�ض تكلفة الإنتاج.
ا�ستغنا�ؤها التام عن ا�ستخدام المياه العذبة وهذا ما يميزها
على وجه الخ�صو�ص.
وك��ل ه��ذه المقومات تعد محفز ًا لإق ��دام كثير من الم�ستثمرين على
اال�ستثمار في هذا المجال ودخ��ول �شركات عمالقة ومتخ�ص�صة في
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اال�ستزراع ال�سمكي .ما �أوجد البيئة الخ�صبة والخبرات الكافية لتكوين
ك��وادر وطنية م�ؤهلة وم��ن ثم تحقيق م�ؤ�شرات �إيجابية لإيجاد هوية
لمنتجات الروبيان ال�سعودية وانعك�ست في بلوغ �أرقام مميزة في �إنتاج
المملكة من الروبيان الم�ستزرع ،حيث بلغ �ضعف ما يتم �صيده من البحر
الأحمر والخليج العربي من الروبيان ،ونما الطلب على الروبيان ال�سعودي
خارج المملكة لجودة طعمه وخلوه من الأمرا�ض لالرتفاع الن�سبي لملوحة
مياه البحر الأحمر .ويتم حاليا ت�صدير الكميات المنتجة منه �إلى 18
دولة في مختلف قارات العالم ومن �أهمها اليابان و�أ�ستراليا والواليات
المتحدة وال�صين وبريطانيا وفرن�سا .ا�شتمل دليل وزارة الزراعة على
عدد من الف�صول من �أهمها( :اال�ستزراع ال�سمكي في المملكة ،الأ�سماك
والروبيان الم�ستزرعة والقابلة لال�ستزراع على الم�ستوى التجاري ببيئة
المملكة نظرا لتوافر مقومات ا�ستزراعها ومنها :المهمور ،القارو�ص،
ال�شعوم ،البوري ،البلطي ، ،الروبيان (الجمبري)� ،أ�سماك الزينة،
كما ت�ضمن الدليل التعريف ب�أهمية هذه الأن��واع ،وخ�صائ�صها ،كذلك
�أهم الأ�س�س والمعايير المتبعة لإن�شاء مزرعة �سمكية ،نظم اال�ستزراع
ال�سمكي ،خ�صائ�ص البيئة المائية ،تغذية الأ�سماك والروبيان ،الجدوى
االقت�صادية والفنية لم�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي ،بع�ض الم�شكالت
التي تواجه المزارع ال�سمكية وطرق التغلب عليها ،الفر�ص اال�ستثمارية
والآفاق الم�ستقبلية لال�ستزراع ال�سمكي).
مركز متخصص
وفي �إطار جهود وزارة الزراعة في االهتمام ب�صناعة اال�ستزراع المائي
وقعت وزارة الزراعة اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)
لإن�شاء مركز متخ�ص�ص في �أبحاث اال�ستزراع المائي ،مركز �أبحاث
الثروة ال�سمكية بجدة – مركز المزارع ال�سمكية �سابق ًا .ال��ذي كان
الهدف من وراء �إن�شائه توطين التقنية والتدريب الخا�صة باال�ستزراع.
ودرا��س��ة الأن ��واع المحلية القت�صادية وتقديم اال�ست�شارات والدعم
الفني للم�شاريع .قدم المركز خالل تلك الفترة خدمات كبيرة للقطاع
ويعتبر المركز المنتج والمزود الأ�سا�سي ل�سالالت الأ�سماك والروبيان
الم�ستزرعة مثل الروبيان الأبي�ض و�أ�سماك البارموندي.
استزراع الروبيان
ازدهر قطاع ا�ستزراع الروبيان ،الذي انطلق ب�شكل تجاري في منت�صف
الت�سعينيات حتى �أ�صبحت المملكة �أكبر منتج لللروبيان الأبي�ض في
العالم في عام 2009م ،وبطاقة �إنتاجية تجاوزت � 20ألف طن في العام.
قطاع ا�ستزراع الأ�سماك كان محدودا ،فيما يتم �إنتاجه من مزارع المياه
الداخلية وكان �إنتاج مزارع المياه البحرية قليال حتى عام  ،2006الذي
�شهد انطالق م�شروع تجاري كبير لإنتاج الأ�سماك بنظام الأقفا�ص
العائمة وبطاقة �إنتاجية تجاوزت ثالثة �آالف طن وا�ستمر التو�سع في
الإنتاج انطالقا من عام 2011م ،وتحققت نتائج كبيرة بالو�صول �إلى
�إنتاج تجاوز ع�شرة �آالف طن من الأ�سماك في العام من �إنتاج المزارع
البحرية من �أ�سماك البارموندي والدني�س و�أن��واع �أخرى مع انطالق
العمل في �أحد �أكبر الم�شاريع الخا�صة ب�إنتاج الأ�سماك في الأقفا�ص
العائمة على م�ستوى العالم لم�صلحة المجموعة الوطنية لال�ستزراع
المائي ،الذي ي�ستهدف طاقة �إنتاجية ت�صل �إلى � 100ألف طن في العام
عند االنتهاء منه.
المبادرة السابعة لتنمية الثروة السمكية
هي عبارة عن خطة �شاملة �أطلقها �صندوق التنمية الزراعية ووزارة
الزراعة في عام 2012م ،وتهدف المبادرة �إلى �إيجاد كيان لمناولة

وت�سويق منتجات قطاع الثروة ال�سمكية ،لتخفي�ض التكاليف ،والحد من لبع�ض المناطق ال�ساحلية النائية في المملكة .وقد �شكل اال�ستزراع
عال من الجودة المائي قطاعا مهما في العالم ،وبدا في النمو يوما بعد يوم مع تقل�ص
التناف�س في ال�سوق الخارجية ،والحفاظ على م�ستوى ٍ
التي تتيحها بيئة المملكة ،وم�ستوى الم�شاريع ،وكذلك ت�سويق محا�صيل حجم الإمدادات من الم�صائد البحرية نتيجة ال�صيد الم�ستمر ومخاطر
ال�صيادين الناتجة م��ن ال�صيد� ،أو م�شاريع اال��س�ت��زراع ال�سمكي انقرا�ض بع�ض الأنواع االقت�صادية المهمة من الأ�سماك .وكذلك الكوارث
ال�صغيرة التي تم االتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة .الطبيعية التي لحقت بالم�صائد البحرية خ�لال الأع ��وام الما�ضية
و�سبق للفريق التوجيهي �أن �أنهى �إعداد الخطة اال�ستراتيجية الخا�صة نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة ونق�ص الأك�سجين .وبالنظر �إلى حجم
بتفعيل خطة تطوير القطاع ،التي نتجت عنها التو�صية ب�إن�شاء برنامج اال�ستهالك للفرد ( 10كيلو جرامات  /عام  /للفرد) في المملكة العربية
م�ستقل يتولى مهمة تفعيل خطة تطوير قطاع الثروة ال�سمكية ،وتم ال�سعودية من الأغذية البحرية ،ف�إن كمية اال�ستهالك في ارتفاع م�ستمر
الرفع بالنتائج والتو�صيات �إلى الجهة المخت�صة.
ومر�شحة للو�صول �إلى المعدل العالمي ،الذي ي�صل
حيث تم التركيز في �إع��داد  -خطة تطوير قطاع
�إلى �أكثر من  25كيلو جراما في العام .ومع الزيادة
عرفته
المائي
االستزراع
الثروة ال�سمكية في المملكة  -على توفير خطط
ال�سكانية المطردة التي تعي�شها المملكة ،ف�إن عدد
الحضارة الفرعونية
تنموية لثالثة من القطاعات الخا�صة بال�صناعة،
ال�سكان يزيد �سنويا بقرابة � 500ألف ن�سمة .وح�سب
التوقعات ف ��إن اال�ستهالك المتوقع من المنتجات
وهي قطاع ال�صيد ،وقطاع تربية الأحياء المائية،
وهناك بعض الرسوم
البحرية قد ي�صل �إلى قرابة � 650ألف طن � /سنويا،
وقطاع المناولة والتجهيز والت�سويق� .إ�ضافة �إلى
المنقوشة التي يعود
كما �أو�ضحت الدرا�سات المتعلقة بالمبادرة ال�سابعة،
ذلك تم �إعداد خطط لتطوير �أربعة من القطاعات
عام
2500
إلى
تاريخها
وم��ن هنا ف ��إن �أهمية اال��س�ت��زراع ال�سمكي للمملكة
ذات العالقة المبا�شرة بقطاع الثروة ال�سمكية ،وهي
قطاع الأبحاث والتطوير ،وقطاع التنمية الب�شرية قبل الميالد وتحكي تلك متعددة بع�ضها مبا�شر والبع�ض الآخر غير مبا�شر.
وال�ت��دري��ب ،وقطاع الأنظمة والت�شريعات ،وقطاع
الرسوم حصاد سمك
األمن الغذائي الوطني
التمويل .كما و�ضعت الخطة عديدا من الأه��داف
البلطي من األحواض
ي�شكل ال �غ��ذاء واح ��دا م��ن �أه ��م �أ��س�ب��اب التنمية
الكمية �أهمها تحقيق م�ستوى توطين للوظائف ال
السمكية.
واال� �س �ت �ق��رار ل�ل���ش�ع��وب ،وت �ع��د المملكة العربية
يقل عن  75في المائة من �إجمالي وظائف القطاع،
ال�سعودية من الدول التي تقل فيها الموارد المائية
التي يتوقع �أن تزيد على � 400ألف وظيفة� ،إ�ضافة
�إلى توفير الح�صة الأكبر من المنتجات الغذائية لل�سوق المحلية ،التي وما يلحق بذلك من قلة توافر الغذاء واالعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على
يتوقع �أن يزيد حجمها على � 650ألف طن عند نهاية الخطة .وتو�صيات ما يتم ا�ستيراده من منتجات غذائية وال �سيما اللحوم والمنتجات
المبادرة معرو�ضة �أم��ام �أنظار المجل�س االقت�صادي الأعلى حالي ًا .ال�سمكية ،التي ت�شكل الم�صدر الأ�سا�سي من م�صادر البروتين .ولذلك
ف�إن ا�ستغالل المناطق ال�ساحلية وال�شواطئ الكبيرة في المملكة على
�ساحل البحر الأحمر والخليج العربي واال�ستفادة من الدعم الحكومي
مساهمات االستزراع المائي في االقتصاد والتنمية
ي�سهم اال�ستزراع المائي في توفير الغذاء للعدد المتزايد من ال�سكان وما في ا�ستثمارات ت�سهم في تحقيق الأم��ن الغذائي للمملكة العربية
يرتبط بذلك من النواحي االقت�صادية واالجتماعية والتنمية الم�ستدامة ال�سعودية من �أهم �أ�سباب التطور والتنمية واال�ستقرار.
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تقرير
األغذية الطازجة
ب�إجراء مقارنة ولو محدودة بين بع�ض المنتجات التي ت�صل عن طريق
الم�صايد المحلية �أو التي يتم ا�ستيرادها من بع�ض ال��دول المجاورة
ف�إن الم�ؤكد �أن عمليات النقل والتعبئة و�إعادة العر�ض لتلك المنتجات
نتيجة ط��ول فترة ال �ت��داول وال�ع��ر���ض ال تملك موا�صفات المنتجات
الطازجة نف�سها القادمة من م�شاريع اال�ستزراع ،التي تقدم �أ�سماكا
طازجة تخ�ضع لعمليات تداول وتعبئة ب�أعلى معايير الجودة وال�سالمة
الغذائية وهو ما يتم مالحظته في الأ�سماك وحتى الروبيان من تما�سك
في الأن�سجة ومحافظة على اللون وال�شكل ،ويدرك الم�ستهلك في منافذ
البيع في المملكة توافر �أنواع من المنتجات الم�ستزرعة الأكثر طزاجة
مثل البارموندي والدني�س والروبيان.
تنويع مصادر الدخل
تما�شيا مع التوجه القائم في المملكة وك�إحدى ال�سيا�سات التي انتهجتها
حكومة المملكة في ال�سنوات الأخيرة الما�ضية لتنويع م�صادر الدخل
و�ضخ مزيد من اال�ستثمارات في منافذ اقت�صادية جديدة في محاولة
للتقليل من االعتماد على البترول وال�صناعات المرتبطة به ،الذي ي�شكل
الن�سبة الكبرى من �إي��رادات المملكة ودخلها ،ي�أتي اال�ستزراع المائي
ك�أحد هذه الخيارات المهمة في حالة تم تطويره وتحويله �إلى �صناعة
حقيقة ت�سهم في التنمية.
التنمية الريفية
يقع معظم م�شاريع اال�ستزراع المائي في مناطق عادة تكون نائية وبعيدة
عن المدن الكبيرة والن�شاط ال�صناعي والعمراني ،ولذلك ف�إن م�شاريع

اال�ستزراع المائي تكاد تكون الو�سيلة الوحيدة التي تعمل على تنمية
وتطوير تلك المناطق وتوفير �أن�شطة اقت�صادية واجتماعية فيها .وقد
�أ�سهمت بع�ض م�شاريع اال�ستزراع المائي الحالية في تنمية بع�ض القرى
ال�صغيرة ،و�أوجدت ن�شاطا اقت�صاديا فيها ووفرت فر�ص عمل لأبنائها.
ومن تلك الأمثلة (الليث ،الحري�ضة ،المويلح).
توطين الوظائف
ت�سهم م�شاريع اال�ستزراع المائي في توفير فر�ص عمل لأبناء المناطق
التي توجد فيها من الجن�سين .وح�سب الدرا�سة التي قدمها �صندوق
التنمية الزراعية (المبادرة ال�سابعة) ف�إن م�شاريع اال�ستزراع المائي
قادرة على توفير � 400ألف وظيفة لل�شباب ال�سعوديين من الجن�سين.
حيث خ�ص�صت وظائف م�شاريع الت�صنيع والتجهيز للن�ساء.
توفير استهالك المياه
تتبنى ا�ستراتيجية اال��س�ت��زراع المائي ،وبكل ق��وة ،المحافظة على
ا�ستمرارية �إنتاج م�شاريع المياه العذبة ورفع كفاءة الإنتاج فيها ،وفي
الوقت نف�سه الحد من ا�ستهالك المياه العذبة التي ت�شكل تحديا كبيرا
للمملكة .وذلك من خالل �إدخال تقنيات حديثة لتلك الم�شاريع وت�شجيع
التحول �إلى ا�ستخدام الأنظمة المغلقة و�إعادة تدوير ا�ستخدام المياه.
وعمل عديد من مذكرات التعاون الم�شترك مع بع�ض الدول المتقدمة
في هذا المجال كمملكة هولندا.

أسماك البارموندي
من الأن ��واع الأك�ث��ر انت�شارا في المملكة ،وتو�سع ا�ستزراعه
�أخيرا ب�شكل كبير وتميز بمميزات عديدة منها �سرعة النمو
و�سهولة التفريخ ومالءمته الظروف المناخية للمملكة وقد تم
ا�ستزراعه في عام 1998م في مركز �أبحاث الثروة ال�سمكية
في ج��دة .وب��د�أ الإن�ت��اج التجاري له منذ ع��ام 2006م وتعد
الفترة من عام 2011م فترة ازدهار ا�ستزراع هذا النوع وقد
تم ا�ستزراعه في مجموعة من الأنظمة كالأحوا�ض والبرك
الترابية والأقفا�ص العائمة وقد و�صل الإنتاج �إلى خم�سة �آالف
طن لعام 2014م .وعلى �صعيد االنت�شار ،فهذا النوع منت�شر في
المزارع البحرية والعذبة في المملكة.
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النواحي البيئية
بالنظر �إل��ى حجم الإنتاج من اال�ستزراع المائي ،ح�سبما تم �إق��راره
في المبادرة ال�سابعة ،ف�إن المملكة وبما تملك من مقومات جغرافية
وبيئية يمكن �أن تنتج قرابة � 500ألف طن � /سنة من الطحالب البحرية
االقت�صادية .ومن المعروف �أن ال�ستزراع الطحالب فوائد اقت�صادية
وبيئة كبيرة ،خ�صو�صا ما يتعلق بدورها في التخل�ص من الملوثات و�إنتاج
الأك�سجين وانعكا�سات ذلك على التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة.
المحافظة على المخزونات الطبيعية
�أثبتت الدرا�سات التي �أجريت حديثا من خالل متابعة ور�صد �إح�صائيات
الثروة ال�سمكية التي ت�صدرها وكالة الثروة ال�سمكية في وزارة الزراعة
�أن هناك انخفا�ضا كبيرا في �إنتاج الم�صائد الطبيعية في البحر الأحمر
عالمي يواجه
والخليج ،وهذا الأمر ال يقت�صر على المملكة بل �إنه تحدٍّ
ٌّ

العالم ،وهناك عديد من الأن��واع االقت�صادية من الكائنات البحرية
مهددة باالنقرا�ض نتيجة ال�صيد الجائر .ول��ذا ف��إن تطور ال�صناعة
والو�صول �إلى م�ستويات �إنتاج عالية �سيقدمان منتجات بجودة عالية
و�سيعطيان الجهات الر�سمية في الدولة مرونة في �إ�صدار �أي قرارات
�أو ت�شريعات تعمل على حماية المخزونات الطبيعية والحد من ال�صيد.
كما �أن �أي تقدم تحققه ال�صناعة �سوف ي�ساعد الدولة على تخ�صي�ص
م�شاريع بحثية ت�سهم في درا�سة الأن��واع المهددة باالنقرا�ض وتعزيز
المخزون من خالل تفريخ و�إكثار تلك الأن��واع في مراكز �أبحاث ومن
ثم �إطالق كميات كبيرة من اليرقات والإ�صبعيات في مياه البحر كما
تفعل دول متقدمة في هذا المجال مثل اليابان .وقد �شرعت المملكة
�أخيرا ممثلة في وزارة الزراعة الجهة المعنية بالقطاع في �إن�شاء مفرخة
�أ�سماك بالتعاون مع "�أرامكو ال�سعودية" على �ساحل الخليج العربي من
�أجل هذا الهدف.
األنواع المستزرعة
منذ �أن انطلق اال�ستزراع المائي في المملكة العربية ال�سعودية بد ًءا من
بداية الثمانينيات من القرن الما�ضي وهي الفترة التي اتخذت خطوات
جرئية من قبل الحكومة من �أجل ال�شروع في الت�أ�سي�س لمجال اال�ستزراع
المائي ك�أحد القطاعات الإنتاجية المهمة وذلك ب�إن�شاء مركز �أبحاث
متخ�ص�ص لال�ستزراع المائي في جدة وكان من �أبرز اهتمامات هذا
المركز البحث عن الأنواع االقت�صادية والمنا�سبة لال�ستزراع في البيئة
المحلية للمملكة �سواء كانت من الأ�سماك �أو الروبيان �أو �أ�سماك المياه
العذبة ،ومنذ ذلك الوقت والتنوع في عدد الأن��واع الم�ستزرعة يتغير
بتغير الظروف و�أنظمة اال�ستزراع وكذلك اختيارات الم�ستثمرين .وفيما
يلي نعر�ض �أبرز �أنواع الأحياء التي تم العمل عليها وكذلك حجم الإنتاج
و�أهميتها بالن�سبة لقطاع اال�ستزراع المائي في المملكة.
الروبيان األبيض الهندي
ي�شكل ال��روب�ي��ان الأبي�ض الهندي على م��دى فترة طويلة �أه��م الأن ��واع
الم�ستزرعة في المملكة منذ �أن بد�أت الدرا�سات على هذا النوع في مركز
�أبحاث الثروة ال�سمكية في جدة منت�صف الثمانينيات الميالدية وحتى
االنطالق التجاري ال�ستزراعه منذ ع��ام 1997م بانطالق �أول مزرعة
تجارية كبيرة ال�ستزراعه ،وفي عام  2000تم ت�أ�سي�س �شركة الروبيان
الوطنية وتطور حجم اال�ستزراع لهذا النوع لي�صل �إلى ذروته عام 2009م
ب�إنتاجية ق��درت بنحو � 20أل��ف طن في العام من خم�س م��زارع و�ضعت
المملكة العربية ال�سعودية ك�أكبر منتج للروبيان الأبي�ض في العالم وكذلك
�صنفت �شركة الروبيان الوطنية في الليث �أكبر منتج له عالميا.
الروبيان الفانمي
�أدخل الروبيان الفانمي �إلى المملكة في عام 2012م وكان ذلك من �ضمن
الأن�شطة التي تولتها الجمعية ال�سعودية لال�ستزراع المائي وبالتعاون مع وزارة
الزراعة ك�إحدى الخطوات المهمة للمحافظة على ا�ستدامة وا�ستمرارية
عمل م�شاريع الروبيان في المملكة ،التي ت�أثرت حينها ب�سبب مر�ض فيرو�س
البقعة البي�ضاء  ،WSSVويعتبر الروبيان الفانمي من �أنواع الروبيان المقامة
لمر�ض فيرو�س البقعة البي�ضاء ومن �أنواع الروبيان الأكثر انت�شارا عالميا.
أسماك الدنيس
من الأ�سماك البحرية التي �أثبتت نجاحا باهرا في ا�ستزراعها في
المناطق ال�شمالية من البحر الأحمر حيث تنخف�ض الحرارة وهي من
الأ�سماك المنت�شرة في حو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط ولها قبول وا�سع
في الدول الأوربية ،وقد ا�ستزرعت هذه الأ�سماك في عام 2008م حيث

أسماك المهمور
رغم �أهمية هذه الأنواع وقيمتها االقت�صادية العالية محليا �إال
�أن نطاق ا�ستزراعها وتربيتها لم يخرج عن مجاالت الأبحاث
والتربية المحدودة في بع�ض المزارع .وقد تمت درا�سة وا�ستزراع
�أكثر من نوع في مركز �أبحاث الثروة ال�سمكية في جدة.

تم الت�شغيل التجاري لإحدى المزارع الكبيرة لإنتاج هذه الأ�سماك في
�أنظمة الأقفا�ص العائمة وتنتج الآن في الأقفا�ص عن طريق ثالث مزارع.
وقد تجاوز الإنتاج �ألفي طن لعام  2013م.
أسماك السبيطي
من الأ�سماك الوا�سعة االنت�شار في منطقة الخليج العربي وت�ستزرع منذ
فترة طويلة في بع�ض دول الخليج وقد تم ا�ستزراعها �أخيرا في �إحدى
مزارع الأقفا�ص العائمة في المملكة على نطاق تجاري �شمالي البحر
الأحمر وال يزال حجم �إنتاجها محدود ًا.
أسماك السيجان
تمت درا�سة ا�ستزراعه وهو من الأنواع التي تحظى بقبول لدى الم�ستهلك
في ال�سوق المحلية .ويعد من الأ�سماك التقليدية في البحر الأحمر وعمل
مركز المزارع ال�سمكية في جدة (مركز �أبحاث الثروة ال�سمكية في جدة
حالي ًا) على درا�سة وا�ستزراع هذا النوع منذ وقت مبكر ،ويعد نطاق
ا�ستزراعه محدود ًا ال يتعدى التجارب ال�سابقة وتقوم �إحدى المزارع
بتجميع �إ�صبعياته من البحر وتربيتها بنظام الأقفا�ص والم�سيجات.
أسماك البوري العربي
من الأ�سماك التقليدية التي ت�ستزرع ب�سهولة في المياه البحرية
والعذبة .وتكاليف �إنتاجها منخف�ضة ورغم ذلك فهي من الأنواع غير
الم�ستهدفة لدى المزارعين النخفا�ض �أ�سعارها .ويتم ا�ستزراعها في
بع�ض المزارع ب�شكل محدود.
أسماك البلطي البحري
�سمك البلطي من �أنواع الأ�سماك الأقدم في المملكة وقد تم �إدخاله بداية
الثمانينيات الميالدية وقبل �إن�شاء مركز المزارع ال�سمكية في جدة وتم
اختيار هذا النوع ل�سهولة تربيته وجدواه االقت�صادية ومرونة ا�ستزراعه
في المياه البحرية والعذبة والمختلطة وما زال ا�ستزراعه مح�صورا في
مراكز الأبحاث وبع�ض مزارع المياه المختلطة الداخلية.
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اللجنة االستئنافية الضريبية توضح

ضوابط حسم اإليرادات
من توزيعات األرباح المدورة
اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية في يوم اإلثنين الموافق 17/6/1431هـ والمشكلة بقرار
مجلس الوزراء رقم ( )196وتاريخ 24/7/1426هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم
( )1/7835وتاريخ 6/8/1426هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين والمصلحة
على قرارات لجان االعتراض الزكوية االبتدائية ،للنظر في االستئناف المقدم من (المكلف) على
قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية األولى في جدة (بشأن الربط الزكوي الذي أجرته
مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2004م.
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قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وم��ا ج��اء في
مذكرة اال�ستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من
م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:
�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى في جدة
المكلف بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم (�/169ص.ج)1/
وتاريخ 1428/9/3هـ ،وقدم المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة
برقم ( )3/324وتاريخ 1428/9/21ه �ـ .كما قدم المكلف �ضمان ًا
بنكي ًا �صادر ًا من بنك الريا�ض مقابل الزكاة الم�ستحقة بموجب
قرار اللجنة ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من المكلف مقبو ًال
من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية،
م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها نظام ًا.
الناحية الموضوعية:
ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثاني ًا) منه بت�أييد الم�صلحة
في عدم ح�سم �إي ��رادات �أ�سهم بنك الريا�ض (ال�شركة الم�ستثمر
فيها)  -الناتجة من توزيعات الأرباح المدورة  -من الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م .ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر
�أن الم�صلحة عند �إجراء الربط الزكوي على ال�شركة لم ت�سمح بح�سم
كامل �إي��رادات �أ�سهم بنك الريا�ض (ال�شركة الم�ستثمر فيها) من
الوعاء الزكوي لعام 2004م البالغة ( )134.804.160ريال حيث
تم ال�سماح بح�سم ما مقداره ( )93.473.205رياالت باعتباره يمثل
توزيعات �أرباح تخ�ص عام 2004م ولم تقم الم�صلحة بح�سم مبلغ
( )41.330.955ريا ًال بحجة �أنها تمثل توزيعات �أرباح مدورة من
�أعوام �سابقة لم تخ�ضع للزكاة �ضمن وعاء البنك (ال�شركة الم�ستثمر
فيها) لعام 2004م.
ويرى المكلف �أن ما ذكرته الم�صلحة جاء من باب االفترا�ض وبالتالي
يعد مخالف لمقا�صد ال�شريعة لمخالفته لقاعدة اليقين .وذكر �أن
الم�صلحة لي�س لديها دليل م�ستندي يثبت �أن تلك المبالغ تعود �إلى
�أرباح مدورة من �أعوام �سابقة ولي�ست توزيعات من �أرباح تخ�ص عام
2004م ،وهذا يتم�شى مع تعميم الم�صلحة رقم ()1/2/8443/2
لعام 1392هـ الذي حدد الكيفية التي يتم بموجبها معالجة وتحديد
الوعاء الزكوي حيث جعل من بين عنا�صر الوعاء الزكوي �صافي الربح
ال�سنوي المعدل وكذلك الأرباح المرحلة من �سنوات �سابقة .وذكر �أن
ال�شهادة التي تمنحها الم�صلحة للمكلف يتعين �أن يكون لها حجيتها
في مواجهة الأطراف المعنية بها ومنها م�صلحة الزكاة والدخل وما
جرى عليه العرف بين الم�صلحة والمكلفين �أن ال�شهادة النهائية
تعد بمنزلة �إنهاء لموقف المكلف عن الفترة الممنوحة عنها .كما �أن
قرار اللجنة االبتدائية لم يف�صل في مو�ضوع الخالف وهو �أن مبلغ
( )41.330.955ريا ًال يمثل توزيعات �أرباح مدورة من �سنوات �سابقة
ولم ُيثبت واقعة عدم خ�ضوع هذه التوزيعات للزكاة �ضمن وعاء البنك
لعام 2004م .حيث ذهبت اللجنة االبتدائية �إل��ى ت�أييد الم�صلحة
بعدم ح�سم �إيرادات �أ�سهم بنك الريا�ض الناتجة من توزيعات الأرباح
المدورة من الوعاء الزكوي لعام 2004م دون الأخذ في االعتبار الربط
الذي تم على ح�سابات البنك وح�صوله على ال�شهادة النهائية التي
تثبت �أن �أمواله تم تزكيتها عن عام 2004م وهو ما يعني بال�ضرورة
�أن ما تم توزيعه من �أرباح من قبل البنك هو في حقيقته مال مزكى
حول على
ال تلزم تزكيته مرة �أخ��رى من قبل ال�شركة �إال بعد مرور ٍ
قب�ضه .وانتهى المكلف �إلى المطالبة بت�أييد وجهة نظره بح�سم كامل
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يتم تحديد القيمة العادلة استنادا إلى
القيمة السوقية في حالة وجود سوق
مفتوحة وتظهر االستثمارات في األوراق
المالية غير القابلة للتداول بالقيمة العادلة
طبق ًا آلخر قوائم مالية صادرة وفي حالة
صعوبة الحصول على قوائم مالية تكون
التكلفة هي القيمة العادلة.

توزيعات الأرباح من �إيرادات �أ�سهم بنك الريا�ض من الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م .وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف
�أكدت وجهة نظرها المبينة في القرار االبتدائي التي تت�ضمن الإفادة
ب�أنه لم يتم ح�سم تلك الإي��رادات بالكامل بحجة �أن تلك الإي��رادات
عبارة عن توزيعات من �أرباح مدورة من �أعوام �سابقة� ،إ�ضافة �إلى
توزيعات من �أرب��اح تخ�ص ع��ام 2004م وذل��ك ح�سب ما هو ظاهر
في القوائم المالية الخا�صة بالبنك عن ذلك العام ،التي تت�ضمن
�أرباحا م��دورة بمبلغ ( )455.629.000ري��اال و�صافي دخل العام
بمبلغ ( )2.005.602.000ريال وتوزيعات تمت خالل العام بمبلغ
( )1.486.000.000ريال ،ما يعني �أن المبلغ الذي تم توزيعه كان

من الأرب��اح المدورة البالغة ( )455.629.000ري��ال والباقي من
مبلغ التوزيعات تم من الدخل المتحقق لذلك العام .وقد �أو�ضحت
الم�صلحة المعالجة الح�سابية لذلك كما يلي:

أ  -كيفية احتساب األرباح المزكاة
(� )1.486.000.000إجمالي التوزيعات التي تمت
في عام 2004م من واقع قوائم البنك.
( )455.629.000وتح�سم منها الأرباح المدورة الظاهرة
بالقوائم المالية للبنك.
( )1.030.371.000المبلغ الموزع من �أرباح عام 2004م
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ب -نسبة المبالغ الموزعة من أرباح 2004م إلى إجمالي
التوزيعات التي تمت خالل العام
( 100 × )1.486.000.000 1.030.371.000في المائة
=  69,34في المائة
ج – ما يخص عام 2004م من المبلغ المدفوع للشركة
 69.34 × 134.804.160في المائة =  93.473.205رياالت
وذكرت الم�صلحة �أنه تم اعتماد ح�سم المبلغ المت�سلم من التوزيعات
التي تمت من �أرباح عام  2004الخا�ص بال�شركة وذلك حتى ال يكون
هناك ثني في الزكاة .وتم �إخ�ضاع المبلغ المت�سلم (الباقي) الذي يمثل
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ح�صة ال�شركة من الأرباح المدورة التي تم توزيعها خالل العام لعدم
وجود ازدواجية في ذلك لثبوت خروج تلك المبالغ من البنك كتوزيعات
مقبو�ضة .كما �أن هناك �شهادة من بنك الريا�ض بالأرباح المن�صرفة
لل�شركة عن الأ�سهم المملوكة لها لعام 2004م تفيد ب ��أن الأرب��اح
الم�ستحقة لل�شركة قد بلغت في عام 2004م مبلغ ()134.804.160
رياال .وقد تم �صرف هذه الأرباح للن�صف الأول بتاريخ 2004/7/10م.
والن�صف الثاني بتاريخ 2005/2/28م ،ما يت�ضح معه �أن تلك المبالغ
ال تخ�ص عام 2004م فقط بل هي �شاملة الأرباح المدورة وجزءا من
�أرباح عام 2004م المتحققة خالل العام قبل نهاية ال�سنة المالية وقبل
�إعداد القوائم المالية الختامية للبنك بما يت�ضح معه �أن الإجراء المتبع
من قبل الم�صلحة يعتبر �إجرا ًء �سليم ًا.

معالجة وتحديد الوعاء الزكوي جعل من بين عناصر الوعاء الزكوي صافي الربح السنوي
المرحلة من سنوات سابقة.
المعدل وكذلك األرباح
ّ

رأي اللجنة:
بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي وعلى اال�ستئناف المقدم وما
قدمه الطرفان من دف��وع وم�ستندات تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف
يكمن ف��ي طلب المكلف ح�سم �إي��رادات��ه م��ن توزيعات الأرب ��اح البالغة
( )41.330.955ري��ا ًال من وعائه الزكوي لعام 2004م بحجة �أن هذه
الأرباح الموزعة تمثل توزيعات من �أرباح عام 2004م خ�ضعت للزكاة لدى
بنك الريا�ض (الجهة الم�ستثمر فيها) بالإ�ضافة �إلى �أن الم�صلحة لم تقدم
دليل م�ستندي يثبت �أن تلك المبالغ تمثل توزيعات �أرباح مدورة من �سنوات
�سابقة و�أنها لم تخ�ضع للزكاة لدى بنك الريا�ض في عام 2004م .في حين
تتم�سك الم�صلحة بعدم ح�سم الأرباح الموزعة البالغة ()41.330.955
ريا ًال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2004م بحجة �أنها لم تخ�ضع للزكاة
لدى الجهة الم�ستثمر فيها (بنك الريا�ض) في عام 2004م لكونها �أرباحا
مدورة من �سنوات �سابقة ولي�ست من �أرباح عام 2004م.
وبعد درا�سة اللجنة المو�ضوع وباطالعها على القوائم المالية للمكلف
والقوائم المالية لبنك الريا�ض وكذلك الربوط التي �أجرتها الم�صلحة على
المكلف على بنك الريا�ض لعام 2004م .تبين لها من الإي�ضاح رقم ()2
المرفق بالقوائم المالية للمكلف لعام 2004م �أن ال�شركة تظهر اال�ستثمارات
المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتتم �إ�ضافة �أو تحميل التغيرات في القيمة
العادلة على قائمة التغيرات في حقوق ال�شركاء �أما االنخفا�ض غير الم�ؤقت
في القيمة يتم تحميله على قائمة الدخل .وتعد القيمة العادلة الجديدة هي
�أ�سا�س التكلفة ويتم تحديد القيمة العادلة ا�ستناد ًا �إلى القيمة ال�سوقية في

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة
االستئنافية الضريبية ما يلي:

أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف
على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية الأولى في جدة من
الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي الموضوع :رف�ض ا�ستئناف
المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى
به بعدم ح�سم �إيرادات �أ�سهم بنك الريا�ض
البالغة ( )41.330.955ريا ًال الناتجة من
توزيعات الأرباح المدورة من الوعاء الزكوي
للمكلف لعام 2004م.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق
وزير المالية ،وباهلل التوفيق.

حالة وجود �سوق مفتوح .كما تظهر اال�ستثمارات في الأوراق المالية غير
القابلة للتداول بالقيمة العادلة طبق ًا لآخر قوائم مالية �صادرة لهذه ال�شركات
وفي حالة �صعوبة الح�صول على قوائم مالية لهذه ال�شركات تكون التكلفة
هي القيمة العادلة .كما تظهر اال�ستثمار في ال�شركات التابعة واال�ستثمار في
�شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية .كما تبين لها من الإي�ضاح رقم ()4
والإي�ضاح رقم (� )8أن قيمة اال�ستثمار في بنك الريا�ض في 2004/12/31م
بلغ ( )4.493.472.000ريا ًال .كما تبين �أن الم�صلحة احت�سبت الأرباح
الموزعة التي حققتها ال�شركة من ا�ستثماراتها في بنك الريا�ض لعام
2004م بمبلغ ( )134.804.160ريا ًال .بنا ًء على ال�شهادة ال�صادرة من
بنك الريا�ض بالأرباح المن�صرفة لل�شركة عن الأ�سهم المملوكة لها لعام
2004م التي تفيد ب�أن الأرباح الم�ستحقة لل�شركة قد بلغت في عام 2004م
مبلغ ( )134.804.160ريا ًال و�أنه تم �صرف هذه الأرب��اح للن�صف الأول
بتاريخ 2004/7/10م والن�صف الثاني بتاريخ 2008/2/28م.
وبرجوع اللجنة �إلى معايير المحا�سبة ال�سعودية وعلى الأخ�ص معياري
اال�ستثمار في الأوراق المالية والمحا�سبة عن اال�ستثمار وفق طريقة حقوق
الملكية تبين �أنه يلزم ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية �إذا كان هناك ت�أثير
مهم ال يرقى �إلى درجة ال�سيطرة على �أن ي�ؤخذ م�ؤ�شر امتالك المن�ش�أة
الم�ستثمر فيها ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة  20في المائة .ف�إذا ق ّلت
الملكية عن هذه الن�سبة فيقت�ضي ا�ستخدام طريقة التكلفة ،التي تعتمد
على قيا�س و�إثبات اال�ستثمارات من خالل الق�صد والنية من اقتنائها
فيمكن �أن ت�صنف �إلى �أوراق مالية لالتجار �إذا تم �شرا�ؤها بق�صد �إعادة
بيعها في الأجل الق�صير .ويمكن �أن تكون �أوراق� ًا مالية تحفظ �إلى تاريخ
اال�ستحقاق �إذا كان الق�صد من اقتنائها االحتفاظ بها مع توافر القدرة
على تحقيق ذلك� .أما ال�صنف الثالث فيمكن �أن تكون �أوراق ًا مالي ًة متاح ًة
للبيع �إذا لم ت�ستوف �شروط الت�صنيف مع مجموعتي �أوراق مالية تحفظ �إلى
تاريخ اال�ستحقاق �أو �أوراق ًا مالية لالتجار .ويتبين من الإي�ضاح رقم ()2
الم�شار �إليه �آنف ًا �أن ا�ستثمارات المكلف في بنك الريا�ض �صنفت على �أنها
ا�ستثمارات طويلة الأجل كما �أن الأ�سهم المملوكة (اال�ستثمارات) للمكلف
تقل عن ن�سبة  20في المائة وبالتالي ف�إنها تقا�س با�ستخدام تكلفتها وال يتم
الح�صول على قيمتها العادلة في نهاية العام لكونها ال تخ�ضع للت�صنيفين
الأول والثالث .وال يمكن تعديل قيمها �إال �إذا كان هناك هبوط دائم يقت�ضي
االحتراز منه� .أما ن�صيبها من �صافي الأرباح الموزعة في هذه الحالة فال
تتم �إ�ضافته �إلى قيمة اال�ستثمارات و�إنما يتم تعليته لأرب��اح ال�شركة في
حال ا�ستحقاقه .وحيث �إن �إيرادات المكلف من اال�ستثمارات لعام 2004م
ومقدارها ( )134.804.160ريا ًال قد ا�شتملت على مبلغ ()41.330.955
رياال (ح�صة المكلف في الأرباح الموزعة من �أرباح عام 2003م) وكذلك
مبلغ ( )93.473.205رياالت (ح�صة المكلف في الأرب��اح الموزعة من
�أرباح عام 2004م) وحيث �إن معايير المحا�سبة كما �سبق بيانه تق�ضي ب�أال
يتم �إدراج الإيرادات من اال�ستثمارات التي تعالج بطريقة التكلفة �إال بعد
ا�ستحقاقها .لذا ف�إن اللجنة ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه بح�سم
�إيرادات اال�ستثمار المحققة من بنك الريا�ض (ال�شركة الم�ستثمر فيها)
البالغة ( )41.330.955ري��ا ًال من الوعاء الزكوي لعام 2004م لكونها
جز ًءا من �إيرادات ال�شركة التي ا�ستحقت وتم ت�سلمها خالل عام 2004م
وبالتالي ت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بت�أييد الم�صلحة في عدم
ح�سم �إيرادات �أ�سهم بنك الريا�ض الناتجة من توزيعات الأرباح المدورة
من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2004م.
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على هواتف نيكسوس 6
اتصاالت جديدة من جوجل
�أطلقت جوجل خدمة جديدة مدفوعة تتيح للم�ستخدمين في الواليات
المتحدة البقاء على ات�صال بخدمات الهواتف المحمول والبيانات من
�أي مكان يتواجدون فيه .وتحمل الخدمة الجديدة ا�سم «بروجيكت فاي»
(م�شروع فاي)  .يقدم الم�شروع خدمات ات�صاالت الهواتف المحمولة
التقليدية �إل ��ى ج��ان��ب ات���ص��ال بالهواتف
و�أج��ه ��زة الكمبيوتر ال�ل��وح��ي �أو ال�ه��وات��ف
المحمولة والتنقل بين خ��دم��ات الإنترنت
الال�سلكية «واي فاي» و�شبكات نقل البيانات .
�أك��دت جوجل �أن «بروجكت فاي» ي�ستخدم
« ال�شبكات» الموجودة بالفعل والتي تقدمها
�شركتا تي .موبايل و�سبرنت لخدمات الهاتف
المحمول في ال�سوق الأمريكية .و�ستقت�صر
الخدمة الجديدة في البداية على هواتف
نيك�سو�س 6الذكية التي تنتجها جوجل لكن
الم�شتركين �سيكون ف��ي مقدورهم �إج��راء
االت�صاالت با�ستخدام الأجهزة التي تعمل ب�أنظمة الت�شغيل �آي�.أو�.إ���س
و�أندرويد وويندوز وماك وكرومبوك من خالل خدمة «جوجل هانج �أوت.
يمكن الح�صول على الخدمة مقابل ا�شتراك �شهري ق��دره  20دوالرا
�شهري ًا لالت�صاالت �إلى جانب  10دوالرات لكل جيجابايت من البيانات
عند ا�ستخدام الخدمة في ت�صفح الإنترنت �أو نقل البيانات.
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باستخدام طالء شفاف
تحويل الجدران إلى

شاشات عمالقة
ح�صلت جوجل على ب��راءة اختراع جديدة لتحويل الجدران
�إلى �شا�شات عر�ض كبيرة من خالل ا�ستخدام طالء �شفاف
اللون ُيمكن ا�ستخدامه ف��وق الطالء ال�ع��ادي .وعبر عار�ض
�ضوئي خا�ص يقوم ب�إ�سقاط ال�صورة على الجدار ،لكن الفارق
عن تقنية الإ�سقاط ال�ضوئي التقليدية هو �أنه وبمجرد �إ�سقاط
ال�صورة يتفاعل الطالء الخا�ص معها وتثبت على الجدار حتى
لو تم �إطفاء العار�ض ال�ضوئي ،وال تتغير ال�صورة �إال ب�إ�سقاط
�صورة جديدة على الجدار.
االختراع يتيح عددًا من اال�ستخدامات ،مثل عر�ض �صور لم�شاهد
طبيعية �أو �صور تُحاكي موا�سم العطالت والأعياد� ،أو �صو ًرا من
مباريات ريا�ضية �أو منا�سبات اجتماعية  .ال تقت�صر التقنية
الجديدة فقط على ال�صور بل ويمكن اال�ستفادة من مقاطع
الفيديو .من المتوقع �أن تغير التقنية الجديدة طريقة تعاي�شنا
في منازلنا فقد ُي�ستخدم االبتكار الجديد لو�ضع ورق جدران
(افترا�ضي) وتغييره ب�سهولة عبر ت�صاميم جاهزة �أو تحويل
المنزل �إلى جزء من الطبيعة الخالبة �أو لجهاز تلفاز كبير.

ابتكر العلماء في وحدة "توكوماك �أ�س �أ�س
 "1في معهد درا�سة البالزما بوالية غوجارات
ال�ه�ن��دي��ة �شم�س ًا ا�صطناعية م��ن ال�ب�لازم��ا
بوا�سطة المجال المغناطي�سي الذي ي�ستخدم
للحفاظ عليها .وق��ال العلماء �إن اختراعهم
�سي�ساعد في ابتكار �سبل جديدة لتوليد الطاقة
"الخ�ضراء"� .أو�ضح مدير المعهد ديراج بورا
�أننا تعلمنا االحتفاظ بالبالزما ال�ساخنة التي
تم ا�ستخراجها من الهيدروجين با�ستخدام
مغناطي�س يت�صف ب �ق��درة عالية ج��دا على
تو�صيل الكهرباء  .واب�ت�ك��ارن��ا ال�ج��دي��دة هو
تجربة فريدة ت�شير �إلى احتمال توليد طاقة
ت�شبه طاقة ال�شم�س داخل مختبر .فال�شم�س
تعد م�صدرا هاما للطاقة ف��ي كوكبنا وهي
عبارة عن كرة تجري داخلها حركة حرارية
وب�إمكانها توليد المجال المغناطي�سي� .سعى
العلماء الهنود �إلى تكرار التجربة في ظروف
المختبر لتحقيق نتائج �إيجابية فقاموا بتطوير
وح��دة "توكوماك" حيث �أن�ش�أت ك��رة بالزما
تبقى ف��ي ح��ال��ة م�ستقرة بوا�سطة المجال
المغناطي�سي .والطاقة التي ا�ستقرت داخل
وح��دة "توكوماك" يمكن �أن تو�صل طاقتها
لتنقل �إلى م�صادر �أخرى .وفي حال اي�صالها
بالتوربين يمكن �أن تولد طاقة نظيفة بيئي ًا.
–

لتوليد الطاقة الخضراء

ابتكار شمس
اصطناعية

لألجهزة التي تعمل بنظام أندرويد

تطبيق  Helloلتحديد هوية المستخدم
طرحت في�س ب��وك �أول الإ� �ص��دارات التجريبية لتطبيق
” وهو تطبيق جديد للأجهزة التي تعمل بنظام �أن��دروي��د .ومن
خالل ات�صال التطبيق بح�ساب الم�ستخدم على في�س بوك �سيقوم
البرنامج بعد تثبيته ب�إظهار معلومات عن المت�صل حتى لو لم يكن
موجود ًا في قائمة جهات االت�صال المخزنة على هاتف الم�ستخدم
م�سبق ًا �إ�ضافة �إل��ى �إتاحة �إمكانية االت�صال �أو �إر�سال الر�سائل
الق�صيرة با�ستخدام تطبيق  Messengerالخا�ص بال�شركة بد ًال
من التطبيق االفترا�ضي  .عالوة على �أن تطبيق ” � ” Helloسيتيح
للم�ستخدم �إمكانية حجب الأرقام غير المرغوب فيها والتي تمثل
�إزعاج للم�ستخدم ب�شكل م�ستمر  .يت�ضمن التطبيق ميزات �أخرى
مثل الو�صول �إلى الملف ال�شخ�صي الخا�ص بالم�ستخدم على في�س
بوك بلم�سة واحدة وتحديث بيانات جهات االت�صال ب�شكل م�ستمر
باال�ستفادة من ح�ساباتهم على في�س بوك كما ي��زود البرنامج
الم�ستخدم بمواعيد �أعياد الميالد والمنا�سبات الخا�صة بالأ�شخا�ص
الموجودين على الئحة جهات االت�صال الخا�صة به .
” Hello
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تتسع لـ  755راكب

طائرة من
ثالث طبقات
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بحلول العام  2030يمكن للعالم �أن يذهل من ت�صميم طائرة من ثالث طبقات وهي
تحلق في الف�ضاء  ،وذلك النوع الجديد من الطائرات �أطلق عليه
 . »Eagleالم�صمم «�أو�سكار فينالز
« قام العام الما�ضي بت�صمم طائرة
م��ن ن��وع «« AWWA Sky Whale
وه��ي ط��ائ��رة م�ستقبلية ت�شكل ث��ورة
ف��ي ال�سفر ال�ج��وي ال�صديق للبيئة
ويمكن �أن تت�سع لـ 755راكب ًا .وتتميز
ال �ط��ائ��رات ال�ج��دي��دة ب��وج��ود ثالث
طبقات مع عدم وج��ود �أي انبعاثات
ك ��رب ��ون �ي ��ة .ول� ��ن ت �ع �ت �م��د على
الوقود الأحفوري التقليدي  .و�ستعتمد على �ستة محركات هيدروجين
لرفع الطائرة عن الأر� ��ض .كما �ستُجهز الطائرة بمحرك خلفي
من �ش�أنه م�ضاعفة قوته و�ألواح �شم�سية على ال�سطح والأجنحة
وتوربين للرياح .قال الم�صمم «�أو�سكار فينالز �إن �أف�ضل
ما يميز ت�صميم الطائرة الم�ستقبلية يتمثل بقدرتها على
توليد الطاقة الخا�صة بها ورح�لات الم�ستقبل �ستكون بال
�ضجة  .و�ستخ�ص�ص فئة جديدة من الدرجات لنقل الركاب
في الجزء الأمامي من الطائرة .و�سيكون هناك �إمكانية
لوجود غرف خا�صة ومتاجر ومطاعم .وق�ضاء � 12ساعة
في الطائرة �سيبدو مثل الإقامة في فندق مما �سيقلل ن�سبة
الإجهاد والتي يعاني منها ركاب الرحالت الطويلة.
«AWWA Progress

اخترع علماء �أمريكيون كاميرا تعمل
بطاقة ال���ض��وءو ت�صل ج ��ودة ال�صور
الملتقطة بالكاميرا �إلى  40 ×30ميغا
بيك�سل .الكاميرا الجديدة قادرة على
توليد طاقة م��ن خ�لال تحويل ال�ضوء
ال��ذي تتعر�ض له ح�سا�سات ُزودت بها
�إلى طاقة كهربائية ت�ستخدم في التقاط
ال�صور .ويمكن للكاميرا ذاتية الطاقة
التقاط �صورة كل ثانية دون توقف .يعكف
الباحثون على تطوير الكاميرا الجديدة
وبحث الطرق المنا�سبة لإط�لاق تلك
التكنولوجيا تجاريا .ويقول �شري نايار،
مدير معمل الر�ؤية الإليكترونية بجامعة
كولومبيا ف��ي ن�ي��وي��ورك وال ��ذي اخترع
الكاميرا الجديدة �إننا و�سط ثورة في عالم الت�صوير الرقمي .والكاميرا
المحمولة تعمل للأبد ودون االعتماد على م�صدر طاقة خارجي .والفكرة
بد�أت عندما �أدرك �أن الخاليا ال�شم�سية والكاميرات الرقمية تعتمد على
نف�س المكونات ،وهي ال�صمامات ال�ضوئية الثنائية ( )photodiodesالتي
تتعامل مع ال�ضوء .ومن خالل التعاون مع مهند�سين ،تمكن "نايار" من
اختراع �صمام �ضوئي ثنائي يجمع بين خ�صائ�ص الح�سا�سية لل�ضوء التي

تتوافر في الكاميرات وخ�صائ�ص تحويل
ال�ضوء �إلى طاقة التي تتوافر في الخاليا
ال�شم�سية .وك��ان��ت ال�خ�ط��وة التالية
ه��ي ت�ط��وي��ر ��ص�م��ام��ات �ضوئية ثنائية
متعددة الأغرا�ض لتكوين �شبكة يمكنها
الإح�سا�س بحدة ال�ضوء ال�ساقط على
الكاميرا وتحويل بع�ضه �إلى طاقة تعتمد
عليها في التقاط ال�صور .وت�صل جودة
ال�صور التي تنتجها الن�سخة التجريبية
من �شبكة الح�سا�سات الجديدة �إلى 30
×  40ميغا بيك�سل وت�ستخدم في الوقت
الحالي في التقاط �صور غير وا�ضحة
التفا�صيل باللونين الأبي�ض والأ��س��ود.
قام " نايار" بت�صوير فيلم ق�صير معتمدا
على االختراع الجديد فقط و�إظهار قدرات الكاميرا الجديدة .والخطوة
التالية �ستتمثل في تطوير ح�سا�س �صور ذاتي الطاقة يتمتع بجودة �أعلى،
وهي الخطوة التي تفتح الباب �أمام �إنتاج كاميرا محمولة ذاتية الطاقة يمكن
العمل بها في �أي مكان .ومن الممكن ا�ستخدام الح�سا�سات ذاتية الطاقة
في توفير ا�ستهالك الهواتف الذكية و�أدوات �سطح المكتب ()Gadgets
للطاقة ،كما يمكن االعتماد عليها كمولد طاقة مدمج.

جودة صورها  40 ×30ميغا بيكسل

كاميرا تعمل
بطاقة الضوء

متوفر في متجر غوغل

تطبيق للكتابة
بـ  82لغة

د�شنت �شركة غوغل تطبيق يتيح الكتابة بخط اليد بـ  82لغة على
هواتف �أندرويد .ويمكن كتابة الن�صو�ص �سواء على الهواتف المحمولة
�أو في الألواح الإلكترونية كميزة �إ�ضافية ت�ضاف �إلى تطبيقات �أندرويد.
ويتيح تطبيق غوغل كتابة  20ن�صا مختلفا ،كما يمكن للم�ستخدم
�أن يكتب على ال�شا�شة با�ستخدام الأ�صابع  .وتمكن هذه التطبيقات
الم�ستخدم من التعبير عن عواطفه من خالل ال�ضغط على زر يتيح له
االختيار من بين مجموعة متنوعة من الر�سوم المعبرة عن العواطف
والتي تعمل �سواء توفر االت�صال بالإنترنت �أم لم يتوفر.تطبيق الكتابة
بخط اليد متوفر في متجر " '' Play Storeبغوغل .وعن هذه التقنية
تقول غوغل �إن هذه التقنية الجديدة تكمل تقنيات النقر على ال�شا�شة
و�إدخال ال�صوت .وتعمل على هواتف �أندرويد �أو الألواح الإلكترونية
من 4.0.3 :فما فوق .والقدرة على �إدخال الكتابة بخط اليد في غوغل
تدعم تطبيق اللغات التي يمكن �أن ي�صادف تحديات عند الكتابة على
لوح مفاتيح افترا�ضي  .ولوحات المفاتيح للكتابة با�ستخدام الرموز
مثل كتابة اللغة ال�صينية لتمثيل فكرة �أو �شيء ولي�س �أ�صوات الكلمة
تقوم غالبا على لهجة متفرعة من اللغة الأم لكن �إذا كان الم�ستخدم ال
يعرف هذه اللهجة ،ف�إنه قد يجد بع�ض ال�صعوبة في ا�ستخدام التقنية
 .لكن عندما يتعلق الأمر بلوحات مفاتيح افترا�ضية منت�شرة على نطاق
وا�سع مثل اللغة الإنجليرية �أو الإ�سبانية ف�إن بع�ض الم�سخدمين يجدون
الكتابة بهذه اللغات �أ�سرع و�أكثر �سهولة في اال�ستخدام.
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تستغرق  36ساعة

زراعة رأس إنسان

الجراح الإيطالي �سيرجيو كانافيرو ي�ؤكد �إمكانية القيام ب�إجراء �أول
عملية لزراعة ر�أ���س لإن�سان في العام � . 2017سيرجيو في انتظار
ال�ضوء الأخ�ضر للبدء في خطته العلمية من الأكاديمية الأمريكية
لجراحي الأع�صاب والعظام � .شرح الجراح �سيرجيو كانافيرو الطريقة
التي �سي�ستخدمها لإج��راء العملية في دوري��ة "Surgical Neurology
 "Internationalوتتلخ�ص في تبريد ر�أ�س الم�ستقبل وج�سم المتبرع قبل
�إجراء العملية بهدف �إطالة فترة حياة الخاليا بدون �أوك�سجين ،حيث
�سيتم ت�شريح الأن�سجة القريبة من العنق ،كما �سيتم تو�صيل الأوعية
الدموية با�ستخدام �أنابيب دقيقة .و�سيتم قطع النخاع ال�شوكي بعد تبريده
ومن ثم ل�صقه بـ"مادة �سحرية" على حد قوله ،ثم نقل ر�أ�س الم�ستقبل
�إلى ج�سم المتبرع ،و�سيتم العمل على دمجها وتو�صيلها بالنخاع ال�شوكي
با�ستخدام مركب كيميائي خا�ص ي�سمى "البولي �إيثيلين جاليكول" ،وبعد
العملية �سيو�ضع ال�شخ�ص في غيبوبة لمدة �شهر لمنعه من الحركة.
�أو�ضح الرئي�س التنفيذي للأكاديمية الأمريكية لجراحي الأع�صاب
والعظام " نيك ريبيل" �أن الجمعية �ستوفر فقط من�صة ل "كانافيرو"
ل�سماع م�شروعه العلمي وفي حال عدم تلقيه الدعم ال�لازم بالواليات
المتحدة قال الجراح الإيطالي �إن��ه �سيتوجه به �إل��ى ال�صين .ويتوقع
كانافيرو م�شاركة طاقم طبي مكون من  150طبيبا وممر�ضا في الجراحة
الثورية التي قد ت�ستغرق � 36ساعة.
الدكتور هانت باتجر ،رئي�س ق�سم الجراحة بمركز �ساث وي�ستر الطبي
بجامعة تك�سا�س �شكك في عملية نقل النخاع ال�شوكي التي �سينجم عنها
عدم القدرة على الحركة �أو التنف�س  ،قائال" :ال �أتمنى �أن �أقوم بذلك لأي
�شخ�ص �أو �أن �أخ�ضع لها �شخ�صيا ..هناك ما هو �أ�سوء من الموت".
العلماء �أكدوا على �أن جراحة زراعة الر�أ�س ال تزال على بعد قرون ولي�س
�أعوام لكن الجراح الإيطالي �سيرجيو كانافيرو �أكد على �إمكانية القيام
بتلك الجراحة والتي �ستحدث ثورة كبيرة في عالم الطب والجراحة.
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�سجل قطارماغليف ال��ذي ي�سير بطريقة الحمل المغناطي�سى
رقما قيا�سيا جديدا خالل رحلة تجريبية بالقرب من جبل فوجي
فياليابان �أح��د كبرى ال ��دول ف��ي العالم التي تتميز ب�صناعة
القطارات فائقة ال�سرعة .قطع القطار الم�سافة خالل الرحلة
التجريبية ب�سرعة بلغت  603كيلومتر في ال�ساعة ،وي�أتي هذا
الرقم الجديد بعد �أقل من �أ�سبوع من تحقيق نف�س القطار ل�سرعة
و�صلت �إلى  590كيلومتر في ال�ساعة والتي ك�سرت الرقم القيا�سي
لعام  2003الخا�ص به �أي�ضا ،والتي بلغت  581كيلومتر في ال�ساعة.

سرعته بلغت  603كلم
في الساعة

قطار
ماغليف..

األسرع عالمي ًا
القطار ي�سير على علو � 10سم فوق م�ساراته ويندفع بقوة المغناطي�س
الم�شحون كهربائيا .يعد التحدي الأكبر ال��ذي يواجه �شركة اليابان
لل�سكك الحديدية المركزية هو �أن ت�ستطيع الربط بين طوكيو ومدينة
ناغويا بحلول عام  2027بال�سرعة الخارقة والتي ت�صل �إلى  500كيلو
متر ًا في ال�ساعة والتي من �ش�أنها �أن تنقل الركاب بين المدينتين خالل
مدة ال تتجاوز  40دقيقة بالرغم من �أن الم�سافة بينهما تبلغ  286كيلو
مترا�ص .من المتوقع �أن يتم الربط بين طوكيو و�أو�ساكا بحلول عام
 2045بوا�سطة القطارات فائقة ال�سرعة والتي �ستقطع الم�سافة بينهما

أطلق عليه
GoSun

فرن شمسي للفقراء

في زمن قدره �ساعة واحدة فقط و�سبع دقائق ،مما يخف�ض وقت الرحلة
الحالية �إلى الن�صف .وقد تم تقدير تكاليف بناء الخطوط المخ�ص�صة
لهذه الم�شاريع بنحو  100مليار دوالر و�ستمر القطارات خالل %80
من الطريق داخ��ل �أن�ف��اق .ت�سعى اليابان �إل��ى بيع �أنظمة القطارات
المغناطي�سية للبلدان الأخرى من �أجل �إنعا�ش اقت�صاد البالد جنبا �إلى
جنب مع �صادرات البنية التحتية لهذه الأنظمة الجديدة .ومن المرجح
�أن تدفع تلك التقنية الواليات المتحدة الأمريكية للتفكير في تكنولوجيا
ال�سكك الحديدية فائقة ال�سرعة للربط بين نيويورك ووا�شنطن .

الأمريكي «باتريك �شارفني» اخرتع طريقة جديدة لال�ستفادة
من طاقة ال�شم�س بو�ضع �سخانا للماء ُي�سخن بت�أثري �أ�شعة ال�شم�س
بوا�سطة �أنابيب فراغية حتيط به .ويف داخل ال�سخان ق�سم يبلغ
قطره  5بو�صات تو�ضع فيه حاوية تت�سع لـ  8وجبات للطعام.
وي�صلح الفرن ال�شم�سي لطبخ وجبات مثل الفطائر والف�شار
وغريها من الأنواع الأخرى .و�أطلق على هذا الفرن ال�شم�سي «
 .« GoSunوي�سمح الفرن بطبخ الوجبات دون اال�ستعانة بالطاقة
الكهربائية �أو احلطب �أو الكريو�سني .وتعد عملية طبخ الطعام
يف فرن «  « GoSunنظيفة بيئيا و�آمنة متاما .وهي لي�ست بحاجة
�إىل و�صل �أية �أجهزة �أخرى بالفرن .ومت اختبار الفرن ال�شم�سي
يف «غواتيماال» حيث نقل «باتريك» فرنه لتمكني �أهايل الأحياء
الفقرية من طبخ طعامهم الب�سيط يف العراء دون اال�ستعانة
مب�صادر الطاقة غري النظيفة بيئي ًا واملكلفة.
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Tax Treaties Enable Information to be

Exchanged Between Tax
Administrations
In addition to the elimination of double taxation, tax treaties serve
many other important roles. The main roles of tax treaties are allocation of taxes between treaty partners, reduction of withholding taxes on
cross-border investment, treatment of short-term activities in the host
country, providing certainty in the tax treatment for cross-border trade,
enabling information to be exchanged between tax administrations,
prevention of tax discrimination, providing for exemption of certain
types of organizations or individuals, and providing procedural frameworks for enforcement and dispute resolution. In this issue, we shall
address the role of tax treaties in enabling information to be exchanged
between tax administrations and the exemption of certain types of organizations or individuals.

1 - Exchange of Information

The Article on Exchange of Information is the most important measure in
a tax treaty in fulfilling the objective of treaties to combat tax avoidance
and fiscal evasion. It provides for the exchange of information between
the tax authorities of the treaty countries of any matter relating to the
various taxes covered by the treaty. Information is typically exchanged to
ascertain the facts in relation to which the rules of the tax treaty can be
applied. It is also exchanged to assist tax administrations in administering
and enforcing their domestic tax laws. Exchange of information ia a key element of international cooperation on taxation, responding to the impact
on tax administrations of the increased liberalization of the global economy. Article 26 provides for broad information exchange and does not
limit the forms or manner in which information exchange can take place.
The rules support information exchange to the widest possible extent, but
with appropriate protection against misuse of such information . It is very
important not to disclose the information received to a third country unless there is an express provision in the bilateral treaty between the contracting countries allowing such disclosure.
However, the country is not obliged to:
• Carry out administrative measures at variance with its laws;
• supply information which is not obtainable under the laws or under the
normal course of the administration.
• supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process or information, the
disclosure which would be contrary to public policy.
The contracting country has the obligation to supply the information even
if it does not need the information for its own tax purposes. The requested
country must use its information gathering measures even though there
is no local need for such information. The contracting country cannot
decline a request due to bank secrecy. The competent authorities of the
contracting countries must have the authority to access, either directly or
indirectly, through a judicial or administrative process, information held
by banks or other financial institutions and to provide such information to
the other country. The different forms of exchange of information can be
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applied separately or combined. The main forms of information exchange
are on request, automatic and spontaneous exchange.

2 - Provision for exemption of certain types of
organization or individual.

The tax treaties provide reciprocal tax exemptions on certain types of organization and individual provided certain criteria that are specifically defined in such tax treaties are met. Certain income that get exempted in the
hands of certain organizations or individuals are as follows:

2.1 Interest.

The governments of the majority of the developed countries have granted privileged treatment including tax exemption on interest for long term
credits to promote full employment in the capital goods industries or public works enterprises. Such privileged treatment might be granted through
direct loans by government agencies or through loans made by private
banks which give credit facilities or interest terms more favorable than
others. To encourage such subsidies, a developing country may agree to
exempt interest paid on long term loans made by banks guaranteed or
refinanced by any agency of that country. The governmental body that
would, generally, get the tax exemption includes the government of the
states, the central bank, local authorities, statutory bodies, the export-import bank, and such financial institutions, the capital of which is wholly
owned by the government as may be agreed upon by the competent authorities of both countries.

2.2 Pensions.
Government related pensions as well as other similar remuneration
is only taxable in the country making the payment; exclusive taxing
right is given to the paying country. The resident country would be
able to tax the pensions only when the recipient of the pensions is
a resident and national of that country. The term «pensions» cover only periodic payments, whereas «other similar remuneration»
covers non-periodic payments ( example: a lump sum payment in
lieu of periodic pension payments that is made to a former state
employee after cessation of employment.
2.3 Members of diplomatic missions and consular posts.
2.4 International organization.
We may conclude this subject by saying that the free flow of international trade and investment and the transfer of technology all play important
roles in the economic development process of developing countries.
Double taxation agreements are designed to encourage investments by
creating certainty and tax stability, provide mechanism for resolution of
international tax disputes and prevent tax discrimination.
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EXCHANGE TAX
Information

Among
Countries

At national level, a tax administration needs to have,
or to have access to, information in order to be able to
perform its functions. The type of information needed
is mainly related to taxpayers: identity and ownership
information as well as that related to taxpayers'
activities and the result of such activities during the tax
periods. Tax administrations obtain such information
through registration of taxpayers and periodical filing.
To serve the intended purpose, the information has to
be reliable, accurate, and timely.
At international level, there is an increasing need to
exchange information among tax authorities of different
countries. The development of international movement
of persons, capital, goods and services – although
highly beneficial in itself- has increased possibilities of
tax avoidance and evasion. Exchange of tax information
among countries enables these countries to combat tax
avoidance and evasion especially when the taxpayer
has business transactions with persons resident in
other countries. Therefore, all tax treaties models have
a special article called "exchange of information". The
exchange of information could be on request, automatic
or spontaneous. With advances in Information
technology, countries are giving more consideration to
automatic exchange of information method.
The Kingdom of Saudi Arabia has concluded scores of
tax treaties. The Department of Zakat and income Tax
(DZIT), the Kingdom's competent tax authority, will
soon be doing a lot of information exchange with many
partners. It should make sure that it always has the
technological, technical and human resources to effect
such exchange of information.
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