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قمة الرياض..

شراكة عربية التينية

مجلس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة االستئنافية الضريبية.
اجتماع مديري اإلدارات والفروع الـ  14بالرياض.

االفتتاحية

في ذكرى اليوم الوطني
نزداد فخرا على فخر

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

بما�ض
يحق لنا �أن نفتخر ونعتز ونحن نحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ ٍ 85
مجيد حققه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود ،رحمه اهلل
ٍ
تعالى ،ورجاله المخل�صون الذين خا�ضوا كثير ًا من المعارك من �أجل
توحيد ه��ذه البالد وا�ستقرارها و�أمنها ،وبحا�ضر زاه��ر يقوده خادم
الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل،
وحكومته الر�شيدة لتعزيز دعائم الأمن واال�ستقرار والتفا�ؤل بم�ستقبل
�أف�ضل وخطى واث��ق��ة ف��ي �سبيل التقدم وال��رخ��اء ،ذل��ك �أن م�ؤ�شرات
الم�ستقبل و�آفاقه ت�ؤكدان تمتع المواطن بكل مقومات الحياة الكريمة
والعادلة ،حيث ت�شهد كل القطاعات االقت�صادية نموا وازده��ارا حقيقيا
رغم انخفا�ض �أ�سعار النفط ،في ظل �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي
الم�ستمرة والمتجددة وا�ستمرار الإنفاق الهائل على الم�شاريع الإنتاجية
والخدمية كافة في كل القطاعات ،وت�ؤكدان لنا قوة االقت�صاد ال�سعودي
ومتانته وقدرته على التكيف مع الظروف والعوامل االقت�صادية المختلفة،
فنحن بف�ضل اهلل وحده ثم بف�ضل رجال ون�ساء هذا الوطن المخل�صين،
�أقدر على العمل والجد والإخال�ص في �سبيل رفعة هذا الوطن و�سداده في
الظروف والأزمات كافة.
في ذكرى اليوم الوطني الـ  85نزداد فخرا وحبا ،لوطن �أعطانا الفخر
والحب كله ،فزادنا فخرا على فخر ،وحبا على حب ،وذلك كله في ظل
قيادة ر�شيدة من لدن خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،وولي عهده �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
محمد بن نايف بن عبد العزيز �آل �سعود ،وولي ولي العهد �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أدامهم اهلل لنا
عز ًا وذخر ًا وفخر ًا.
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تحتفل المملكة كل عام بذكرى �إعالن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ،توحيد المملكة تحت راية التوحيد في
التا�سع ع�شر من �شهر جمادى الأولى من عام 1351هـ ،بعد كفاح الملك الم�ؤ�س�س الذي ا�ستمر لمدة  32عاما ق�ضاها في الجهاد من
�أجل بناء تلك الدولة الفتية والقوية التي حملت راية قيادة العالم الإ�سالمي و�أ�صبحت خالل �سنوات �ضمن االقت�صادات الكبرى
على الم�ستوى العالمي .
�سجل التاريخ بكل فخر وزهو �إعالن تاريخ ن�ش�أة المملكة العربية ال�سعودية التي �أ�س�ست على كتاب اهلل و�سنته فتلك �إحدى
دعاماتها الرا�سخة ،تم�شى على هدى ال�شريعة �أحد �أهم ثوابتها ،وعلى الأخالق ال�سمحة التي علمنا �إياها ر�سولنا الكريم ـــ �صلى
اهلل عليه و�سلم.
تحل ذكرى اليوم الوطني الـ  85للمملكة يوم الأربعاء  9ذو الحجة لعام  1436هجرية  /قمرية ،المقابل لغرة برج الميزان
من عام  1394هجرية�/شم�سية ،الموافق الثالث والع�شرين من �سبتمبر  2015م .تت�شوق النفو�س �إلى تلك الذكرى التي ال ي�سعها
يومٌ لالحتفال بها وال يمكن التعبير عنها و�إظهارها؛ لأنها تخالط �شغاف القلوب وال تفارقه ،وتظل متقدة في العقول مع كل فكرة
وخاطرة ترد على الذهن .لي�ست مجرد ذكرى بل هي دعوة ال�ستجالء وا�ستح�ضار �أجل معاني البناء والت�ضحية من �أجل الوطن
لي�س خالل هذا اليوم بل طوال العام ،وا�ستح�ضار قيم ال�شموخ �أمام التحديات التي تكبر يوما بعد يوم نظرا للتغيرات العالمية
التي ع�صفت بكثير من دول العالم �سواء كانت تحديات �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية .تعاقب على قيادة الوطن الكبير عدد
من الملوك �ساهم كل منهم في ت�شييد م�سيرة التنمية والتقدم واالزدهار بعديد من الإنجازات التي عملوا عليها بكل �إخال�ص
وتفان من �أجل رفعة المملكة و�صوال �إلى عهد خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،الذي �شهد عديدا
ٍ
من الم�شروعات العمالقة والتغيرات التي طالت كثيرا من النواحي االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعلمية ونحوها.
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حزمة من األوامر الملكية

ا�ستهل خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز عهده بحزمة من
الأوام��ر الملكية ،التي بلغت �أربعة وثالثين �أم��را ملكيا كريما وتبعتها �سل�سلة من
الأوامر الملكية ،التي كانت تهدف �إلى تحقيق مزيد من الر�سوخ واال�ستقرار واختيار
�أف�ضل الكفاءات لقيادة الوزارات وتلبية حاجات المواطنين .
إعادة تشكيل مجلس الوزراء

�أعاد خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز ت�شكيل مجل�س الوزراء
�أكثر من مرة ،الأولى كانت باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد نائب
رئي�س مجل�س الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد نائبا
ثانيا لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيرا للداخلية والأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز
وزيرا للدفاع ووزراء �آخرين.
�أم��ا المرة الثانية فكانت بتعيين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن نايف
وليا للعهد ونائبا لرئي�س مجل�س ال��وزراء ووزيرا للداخلية ورئي�سا لمجل�س ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية ،وتعيين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن
عبدالعزيز وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئي�س مجل�س الوزراء وزيرا للدفاع ورئي�سا
لمجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
دمج الوزارات وإلغاء المجالس واللجان العليا

جاء في الأمر الملكي ال�صادر برقم (�أ  )13 /وتاريخ 1414 / 3 / 3هـ� ،إلغاء كل
من (اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري ـ مجل�س الخدمة
المدنية ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ مجل�س التعليم العالي
والجامعات ـ المجل�س الأعلى للتعليم ـ المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البترول والمعادن ـ
المجل�س االقت�صادي الأعلى ـ مجل�س الأمن الوطني ـ المجل�س الأعلى لمدينة الملك
عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة ـ المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ـ المجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون المعوقين) ،ت�أكيدا على ا�ستمرار م�سيرة التنمية ولتوحيد التوجهات
و�سعيا �إلى �إيجاد نقلة نوعية على كل الم�ستويات ورغبة في ترتيب ما له �صلة بال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية و�ش�ؤون االقت�صاد والتنمية .و�شمل الأمر الملكي �إن�شاء مجل�سين

يرتبطان تنظيميا بمجل�س الوزراء ،وهما :مجل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ومجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية .
الأم��ر الملكي على دمج وزارة التربية والتعليم بالتعليم العالي في وزارة واحدة
وت�سميتها وزارة التعليم ،وتحولت الوزارة الجديدة �إلى �أ�ضخم وزارة بميزانية تعادل
ربع الميزانية العامة للدولة .و�أ�صبح وزير التعليم م�س�ؤوال عن  24جامعة حكومية
ت�ضم  45593ع�ضو هيئة تدري�س و 898251طالبا جامعيا �إ�ضافة �إلى  34749مدر�سة
ت�ضم  501111معلما ومعلمة و 5187498طالبا وطالبة ،ف�ضال عن م�ؤ�س�سات التعليم
الخا�ص من جامعات ومدار�س.
التوسعة التاريخية للحرمين الشريفين

د�شن خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود خم�سة م�شاريع
كبرى �ضمن التو�سعة ال�سعودية الثالثة للم�سجد الحرام ،حيث بلغت م�سطحات
البناء ( )1.470.000متر مربع ،وبلغ م�سطح مبنى التو�سعة ( )320.000متر
مربع ال�ستيعاب ( )300.000م�ص ّل� ،أما ال�ساحات فبلغت ( )175.000متر مربع
ال�ستيعاب ( )280.000م�ص ّل .وو�صلت م�سطحات الج�سور �إلى ( )45.000متر مربع
ال�ستيعاب ( )50.000م�ص ّل ،ومباني الخدمات ( )550.000متر مربع ال�ستيعاب
( )310.000م�ص ّل ،فيما بلغ م�سطح البناء للم�صاطب ال�شرقية ( )263.000متر
مربع ال�ستيعاب ( )150.000م�ص ّل .وزيادة م�ساحة الم�سعى �إلى ( )57.000م2
ال�ستيعاب ( )70.000م�ص ّل ،وزيادة الطاقة اال�ستيعابية من (� )44.000شخ�ص
� /ساعة في ال�سعي �إلى (� )118.000شخ�ص � /ساعة .وزي��ادة تو�سعة المطاف،
حيث و�صل م�سطح البناء ( )60.000متر مربع ال�ستيعاب ( )90.000م�ص ّل ،فقد
كان م�سطح بناء مبنى الحرم القائم قبل التو�سعة ( )356.000متر مربع وكان
ي�ستوعب ( )600.000م�ص ّل بما في ذلك الم�سعى قبل التو�سعة وال�ساحات ،بينما
يقدر �إجمالي الطاقة اال�ستيعابية للحرم المكي ال�شريف بعد ا�ستكمال عنا�صره كافة
بـ( )1.850.000م�ص ّل.
الحزم واألمل

قادت المملكة العربية ال�سعودية تحالفا عربيا من �أجل دعم ال�شرعية في اليمن
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اليوم الوطني
لمحاربة الميلي�شيات الحوثية وحماية لحدودها ،وا�ستجابة لطلب الرئي�س اليمني عبد
ربه من�صور هادي ،خالل خطاب وجهه �إلى دول مجل�س التعاون الخليجي جاء فيه «�إنني
�أتوجه �إليكم �أيها الأخوة ،منا�شدا دولكم ال�شقيقة للوقوف �إلى جانب ال�شعب اليمني
لحماية اليمن ،و�أطلب منكم  ..تقديم الم�ساندة الفورية بالو�سائل والتدابير الالزمة
كافة بما في ذلك التدخل الع�سكري لحماية اليمن و�شعبه من العدوان الحوثي .)...
نجح التحالف العربي بقيادة المملكة في فر�ض ح�صار جوي وبحري على الأرا�ضي
اليمنية لمنع تهريب الأ�سلحة ودعم الميلي�شيات من الدول المعادية لأمن الخليج،
ومُنيت الميلي�شيات والقوات الموالية للرئي�س المخلوع علي عبد اهلل �صالح بهزائم
وحدثت ان�شقاقات كثيرة في �صفوفهم ،ما مهَّد الطريق للبدء في المرحلة الثانية
من عا�صفة الحزم وهي �إعادة الأمل بتوفير الم�ساعدات الإن�سانية و�إعادة الإعمار،
فتم تد�شين مركز الملك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية من �أجل توحيد الأعمال
الإن�سانية والإغاثة التي تقدمها المملكة وتخ�صي�ص مليار ريال للأعمال الإغاثية
والإن�سانية للمركز �إ�ضافة �إلى �أكثر من مليار ريال كان قد وجه بها الملك �سلمان
ا�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب اليمني.
نهضة مستدامة

انطالقا من �أن بناء الإن�سان ال�سعودي هو الغاية الكبرى في كل عمليات التنمية
وحجر الزاوية في كل الخطط والغاية الأ�سمى التي ت�سعى القيادة للو�صول �إليها
لذا تم التو�سع في �إن�شاء الجامعات الجديدة والمدار�س لتغطي مناطق المملكة
كافة ،وتزامن معها تطوير المناهج ودعم برامج االبتعاث �إلى الخارج بزيادة عدد
المبتعثين من الذكور والإن��اث في مختلف الدرجات العلمية عبر برنامج خادم
الحرمين ال�شريفين لالبتعاث الخارجي .وبما �أن بناء الإن�سان يتطلب توافر رعاية
�صحية متكاملة ،لذا �أول��ت القيادة القطاع ال�صحي اهتماما بالغا و�شهد حراكا
تطويريّا �شامال في مختلف المرافق والخدمات بافتتاح الم�شاريع العمالقة من
م�ست�شفيات ومدن طبية ومراكز متخ�ص�صة ومرافق �صحية توفر الخدمة ال�صحية
للمواطنين والمواطنات كافة في ربوع المملكة المترامية الأطراف.
وما كانت لتتحقق للمملكة نه�ضة �شاملة ونقالت نوعية على كثير من الأ�صعدة لوال
امتالكها اقت�صادا يعد الأق��وى في المنطقة و�ضمن االقت�صادات الأق��وى عالميا
ب�شهادة وكالة موديز العالمية للت�صنيف االئتماني ،فقد جاء ت�صنيف المملكة
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استهل الملك سلمان عهده بحزمة من
األوامــر الملكية لتحقيق مزيد من االستقرار
واختيار أفضل الكفاءات.
قادت المملكة تحالفا عربيا لدعم الشرعية
في اليمن ومحاربة الميليشيات الحوثية.

خصصت ميزانيات ضخمة لمحدودي الدخل
ودعم أسر الضمان االجتماعي .
مشاريع نقل عمالقة يجري تنفيذها في
عدد من المدن الكبرى.

�آل �سعود على قيام مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ب�إعداد الآليات والترتيبات
التنظيمية لإق��رار فر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء بعد االط�لاع 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 .والقرار يهدف �إلى لفك احتكار
الأرا�ضي البي�ضاء لح�صول المواطنين على قطع الأرا�ضي التي تمكنهم من بناء
منازل ت�ؤويهم .
ريادة العمل اإلنساني

�أ�س�س خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود م�شروعات
�إن�سانية �سعت �إلى تحقيق التكافل االجتماعي في �أبهى �صوره ،وكان من جملة تلك
الم�شروعات الإن�سانية الكبرى وغير التقليدية م�شروع الإ�سكان الخيري ،فعلى مدى
18عاما �ساعد الم�شروع الأ�سر المحتاجة في منطقة الريا�ض ،عبر توفير الم�سكن
لهم عالوة على تنمية قدراتهم .ويعد م�شروع الملك �سلمان للإ�سكان الخيري الذي
تبنى �إن�شاءه � -أي��ده اهلل  -في عام 1413ه �ـ ،نموذجا لعطاءاته غير المحدودة
لتخفيف معاناة الأ�سر الفقيرة .وانتهت جمعية الملك �سلمان للإ�سكان التنموي من
تنفيذ �أربعة مجمعات في �أحياء مدينة الريا�ض ت�ضم  451وحدة �سكنية بم�ساحة
160متر ًا مربعا لكل وح��دة ،يقطنها  2990ف��ردا ،موزعة على م�شروعين في حي
�سلطانة ،الأول  122وحدة ،والآخر  130وحدة ،والبديعة  124وحدة ،والجرادية 75
وحدة ،بتكلفة قدرها  106ماليين ريال.
كافل األيتام

ال�سيادي عند درجة ائتمانية عالية ( )Ae3مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة ,وكان
ذلك عقب �إعالن وكالة فيت�ش العالمية للت�صنيف االئتماني عن تثبيت الت�صنيف
ال�سيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية ( )AAمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة
وهذا الت�صنيف ي�ؤ�شر لنجاح المملكة في الحفاظ على ت�صنيفها االئتماني المرتفع
على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية.
ولتحقيق مزيد من رفاهة المواطن خ�ص�صت ميزانيات �ضخمة لالرتقاء بالخدمات
وتوفير فر�ص العمل والقرو�ض التي يحتاج �إليها المواطنون �سواء لبناء م�ساكنهم �أو
دعم م�شروعاتهم وتوفير الم�ساكن لمحدودي الدخل ودعم الأ�سر التي تدخل تحت
مظلة ال�ضمان االجتماعي.
هناك م�شاريع نقل عمالقة يجري تنفيذها في عدد من المدن الكبرى تي�سيرا
على المواطنين في التنقل داخل تلك المدن  ،ومن تلك الم�شاريع الكبرى م�شروع
النقل العام في مدينة الريا�ض الذي ي�ضم �شبكة مترو وحافالت تمتد بطول 1083
كيلو مترا لتغطي كامل مدينة الريا�ض .و�إن�شاء �شبكة قطارات وحافالت وخط نقل
بحري وخط عربات الكورني�ش ومحطة النقل العام في مدينة جدة عالوة على قطار
الحرمين وغيرها الكثير من م�شروعات النقل الأخرى.
رسوم على األراضي البيضاء

وافق مجل�س الوزراء برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز

انطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة الريا�ض (�إن�سان) تحت رعاية
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،فقد �أ�س�س ـ �أيده
اهلل ـ مجل�س �إدارتها قبل �أكثر من  17عاما ،وكان الهدف من ت�أ�سي�س الجمعية العمل
وفق منظومة عمل م�ؤ�س�سي تعنى ب�ش�ؤون الأيتام واحتياجاتهم .وبد�أ العمل التنفيذي
للجمعية عام 1421ه�ـ ،كنواة �صغيرة نمت وترعرعت في ظل رعايته ،حيث كان ـ
حفظه اهلل ـ من �أول المبادرين في تقديم الدعم لها.
لم يتجاوز عدد الأيتام مع بداية ن�ش�أة الجمعية  400م�ستفيد ،لكن حاليا ترعى
نحو (  )40.000يتيم ويتيمة و�أرملة عبر  16فرعا منت�شرة في منطقة الريا�ض
والمحافظات التابعة ل�ه��ا ،منها خم�سة ف ��روع ف��ي العا�صمة ،و 11ف��ي ك��ل من
(الخرج ،الدوادمي ،الزلفي ،الأفالج ،المجمعة ،القويعية ،وادي الدوا�سر ،حوطة
بني تميم ،رم��اح ،ال�سليل ،و�شقراء) تقدم لهم جميع الخدمات �ضمن �أ�سرهم
الطبيعية ،م�سيرة حافلة بالعطاء والإن �ج��ازات العظيمة ي�سجلها التاريخ بمداد
م��ن ذه��ب ل��رائ��د الأع�م��ال الإن�سانية خ��ادم الحرمين ال�شريفين ـ�ـ حفظه اهلل .
ول��م يقت�صر جهد خ ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان ب��ن عبد العزيز
 حفظه اهلل  -ع�ل��ى دع�م��ه ال�ك��ري��م ل�ب��رام��ج الجمعية ومنا�سباتها فح�سب،ب��ل ك ��ان حري�صا ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن م�شاغله الم�ستمرة وال�م���ش��اري��ع التنموية
ال�ت��ي ي�ق��وده��ا ,على م�شاركتهم �أف��راح�ه��م ومنا�سباتهم ،وتلم�س احتياجاتهم
واال��س�ت�م��اع �إل ��ى همومهم واحت�ضانهم ب ��أب��وت��ه ال�م�ع�ه��ودة وتحقيق �آم��ال �ه��م .
وطبقت الجمعية �سل�سلة من البرامج لتوفير الحياة الكريمة للأيتام ،ومن ذلك برنامج
الكفالة الذي يعد البرنامج الأكبر للخدمات التي تقدمها «�إن�سان» لأ�سرها .حيث ي�ستطيع
الكافل ت�سديد قيمة الكفالة عبر زيارته �إلى �أحد الفروع �أو عبر نظام اال�ستقطاع ال�شهري .
وتنق�سم �إل��ى كفالة عامة مقدارها  300ري��ال �شهريا ،وكفالة مدى الحياة بمبلغ
 60.000ري��ال� .إ�ضافة �إلى خدمات البحث االجتماعي الذي يمثل �أول��ى خطوات
العمل المقدم لأبناء و�أ�سر «�إن�سان» ،فبعد تقديم الأ�سرة طلب الت�سجيل في الجمعية
يتولى فريق بحثي مكون من زوج وزوجته �أو �أخ و�أخته درا�سة الطلب بعد ا�ستيفاء
كامل ال�شروط ،ومن ثم زيارة مقر �سكن الأ�سرة للوقوف على و�ضعها المادي ورفع
تو�صياتهم لمعرفة مدى ا�ستحقاقهم لال�ستفادة من خدمات الجمعية.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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مجلس الوزراء يحيل رسوم األراضي
البيضاء إلى «الشورى»
تر�أ�س خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ
حفظه اهلل  -الجل�سة التي عقدها مجل�س الوزراء ،بعد ظهر يوم الإثنين
 6محرم  1437هـ الموافق � 19أكتوبر 2015م ،في ق�صر اليمامة في
مدينة الريا�ض .واطلع مجل�س الوزراء على م�شروع الترتيبات التنظيمية
لفر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء الذي �أ�شرف على �إع��داده مجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،الذي يهدف �إلى تقليل تكلفة الح�صول
على الم�سكن المالئم وبخا�صة لذوي الدخول المحدودة �أو المنخف�ضة،
وجه المجل�س ب�إحالة الم�شروع
وال�ستكمال الإج��راءات النظامية لذلك ّ
�إلى مجل�س ال�شورى لدرا�سته ،كما وجه المقام ال�سامي ب�أن ينتهي مجل�س
ال�شورى من درا�سة الم�شروع خالل ثالثين يوما.
و�أك����د وزي���ر الإ���س��ك��ان الأ���س��ت��اذ م��اج��د ب��ن ع��ب��داهلل الحقيل �أن فر�ض
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الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء ي�ش ّكل دعما كبيرا للمواطنين للح�صول
ع��ل��ى وح����دات �سكنية ،وم��ح��رك��ا وم��ح��ف��زا ح��ي��وي��ا لل�سوق ال��ع��ق��اري��ة في
المملكة ،ول��ديّ ت��ف��ا�ؤل كبير بثمار التنظيم ال��ذي يطبقه ع��دد من دول
ال��ع��ال��م ويحقق نتائج �إيجابية كبيرة ف��ي تطوير وا�ستثمار الأرا���ض��ي
البي�ضاء غير الم�ستغلة و�إدخالها ل�سوق العقار بالتطوير واال�ستثمار.
وتطبيق ال��ر���س��وم �سيتم بعد درا���س��ت��ه ف��ي مجل�س ال�����ش��ورى ال�ستكمال
الإج����راءات النظامية ،كما �سيتم ت�شكيل لجنة برئا�سة وزي��ر الإ�سكان
وع�ضوية عدد من الجهات ذات العالقة لو�ضع الآلية المنا�سبة لتطبيق
الر�سوم ومتابعة تنفيذها ،وتحديد المدن التي �سيتم تطبيق برنامج
الر�سوم فيها في كل مرحلة وم�ساحات الأرا�ضي التي �سي�شملها البرنامج.
والهدف من تطبيق الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء بمبلغ ال يتجاوز (100
ريال) للمتر المربع الواحد هو ت�شجيع المالك على تطوير �أرا�ضيهم؛ للحد

وزير اإلسكان :الرسوم على األراضي
البيضاء لن تتجاوز ( 100ريال) للمتر المربع
أرا���ض بم�ساحات متنوعة ومنا�سبة
من ظاهرة تو�سع المدن �أفقيا وتوفير � ٍ
لفئات المجتمع المختلفة لبناء الم�سكن مع ال�سعي �إل��ى المحافظة على
التوازن بين العر�ض والطلب ،والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد
ال�سكني ،ف�ضال عن �إرهاق المواطنين برحالت طويلة للو�صول �إلى �أعمالهم
أرا�ض لم يتم تطويرها وا�ستثمارها� ،إذ �إن هذه الر�سوم و�ضعت
مع وجود � ٍ
لخدمة المواطن الذي ت�سعى الدولة �إلى تحقيق الم�سكن المالئم له.
وت��ه��دف الر�سوم �إل��ى تحفيز �إي��ج��اد م�ساكن منا�سبة ب�أ�سعار منا�سبة
للمواطنين كافة وفق �إ�ستراتيجية ت�شمل زيادة العر�ض و�سط المدن التي
يحتكرها الم�ستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية
وت�سهيل امتالك منزل منا�سب للمواطن في مكان منا�سب وب�سعر منا�سب،
وكذلك ت�سهيل الإج��راءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العالقة
في فترة ق�صيرة وو�ضعها تحت مقايي�س للرقابة لت�سهيل �سرعة البناء
للمواطن والم�ستثمر� ،إ�ضافة �إلى و�ضع حلول لمالك الأرا�ضي للمبادرة
في البناء ،منها زي��ادة معامل البناء و�إع��ط��اء المطورين فترة منا�سبة
وتمويلهم للتخطيط والبناء فيما ال ي���ؤث��ر ف��ي �أه���داف ال��ق��رار ،و�إن�شاء
مركز للمطورين تحت �إدارة وزارة الإ�سكان يكون من خالله �إع��داد نواة

لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والم�ستثمر،
وكذلك و�ضع �آلية متابعة من قبل مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
لقيا�س �أثر القرار الإيجابي للمواطن في �إيجاد حلول لم�شكالت الإ�سكان.
و�سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الر�سوم على الأرا�ضي
البي�ضاء ،وذلك بمراجعة ال�سيا�سة المتعلقة بها وتنظيماتها ب�شكل دوري
بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج وا�ستدامة فوائده للمواطنين ،مفيدا
ب�أن التقييم �سي�شمل قيا�س الآثار الفعلية على تفاعل مالك الأرا�ضي في
التطوير ،و�صوال �إلى الآثار غير المبا�شرة على االقت�صاد الوطني .وفي �ضوء
نتائج المتابعة �سيتم تطوير برنامج الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء بما
ي�ضمن ا�ستمرار تحقيق الهدف اال�ستراتيجي منها وهو تي�سير اقتناء الأ�سر
ال�سعودية لم�ساكن منا�سبة.
وث ّمن وزير الإ�سكان لخادم الحرمين ال�شريفين و�سمو ولي عهده الأمين
و�سمو ولي ولي العهد ـ حفظهم اهلل ـ ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام
وحر�ص كبير على تل ُّم�س احتياجاته وتقديم كل ما من �ش�أنه نماء الوطن
ورفاهة المواطنين.
و�أ�شاد الحقيل بتوجيه مجل�س الوزراء ب�إحالة م�شروع الترتيبات التنظيمية
لفر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء ـ الذي �أ�شرف على �إع��داده مجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ـ �إلى مجل�س ال�شورى لدرا�سته وفقا لنظامه،
واالنتهاء من الدرا�سة خالل ثالثين يوما .
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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المفلح يترأس وفد «الزكاة والدخل» في أعمال المؤتمر الفني الـ12
التحاد السلطات الضريبية في الدول اإلسالمية
�شاركت م�صلحة الزكاة والدخل في �أعمال الم�ؤتمر الفني الثاني ع�شر
التحاد ال�سلطات ال�ضريبية في الدول الإ�سالمية ،الذي عقد في دولة قطر
خالل الفترة من � 22إلى  26ذو القعدة 1436هـ.
تر�أ�س وفد المملكة �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام
م�صلحة الزكاة والدخل ،و�ضم الوفد كال من �سعادة الأ�ستاذ نا�صر بن
عبداهلل الذيبان ،مدير عام �إدارة كبار المكلفين ،و�سعادة الأ�ستاذ محمد
�إبراهيم الح�سن ،مدير عام �إدارة الرقابة والمراجعة ،و�سعادة الأ�ستاذ
�سعود بن عبد العزيز الملحم ،مدير عام �إدارة العمليات وال�ش�ؤون الدولية.
وناق�ش الم�ؤتمر ع��ددا من المحاور الفنية الرئي�سة ،وم��ن جملة تلك
ال��م��ح��اور :التبادل الآل���ي للمعلومات والفاتكا نموذجا ،ت���آك��ل الوعاء
ال�ضريبي وتحويل الأرباح ( ،)BEPSو�ضريبة القيمة الم�ضافة والفوترة
الإلكترونية ،وناق�ش الم�ؤتمر مجموعة من المو�ضوعات الإدارية الخا�صة
باتحاد ال�سلطات ال�ضريبية في الدول الإ�سالمية.
�شاركت الم�صلحة خالل الم�ؤتمر بورقتي عمل ،الأولى في مو�ضوع التبادل
الآلي للمعلومات والفاتكا ،والأخ��رى في مو�ضوع ت�آكل الوعاء ال�ضريبي
وتحويل الأرباح.
�شارك في �أعمال الم�ؤتمر ممثلو �سلطات ال�ضرائب في  24دولة �إ�سالمية
وممثلو منظمات وم�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية ومهنية ب�صفة مراقب ومقدم
�أوراق فنية.
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مجلس الوزراء يوافق على
الوزراء يوافق
مجلس
علىالضريبية
االستئنافية
اللجنة
إعادة تشكيل
االستئنافية الضريبية
اللجنة 4أعوام
إعادة تشكيل لمدة
لمدة  4أعوام
بعد االطالع على ما رفعه معالي وزير المالية ،قرر مجل�س الوزراء الموافقة على �إعادة ت�شكيل اللجنة اال�ستئنافية
ال�ضريبية ،المن�صو�ص عليها في نظام �ضريبة ال��دخ��ل ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رق��م (م )1/وتاريخ
1425/11/15هـ ،ولمدة �أربع �سنوات وذلك على النحو التالي:
 - 1الدكتور عبداهلل بن من�صور الغفيلي
 -2ال��دك��ت��ور �سعد ب��ن ���ص��ال��ح ال��روي��ت��ع
 -3الدكتور محمد بن �سلطان ال�سهلي
 -4الدكتور عبدالرحمن بن محمد الرزين
 -5الدكتور يا�سر بن ف�ضل عابد ال�سريحي

رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا
نائب ًا للرئي�س
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

وزير المالية يك ّلف باستمرار اللجنة االستئنافية الضريبية
في نظر استئنافات المكلفين

�أ�صدر معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف
ق��رار ًا با�ستمرار اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية في نظر ا�ستئنافات
المكلفين بالزكاة �ضد ق��رارات لجان االعترا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية ال�صادرة في تظلماتهم من الربوط الزكوية التي تجريها
م�صلحة الزكاة والدخل على ح�ساباتهم لل�سنوات الزكوية .وا�ستمرار
اللجنة في نظر ا�ستئنافات المكلفين بال�ضريبة �ضد ق��رارات لجان
االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية ال�صادرة في تظلماتهم من
الربوط ال�ضريبية عن ال�سنوات ال�ضريبية التي بد�أت في �أو قبل تاريخ

نفاذ نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 1 /بتاريخ
 1425/1/15هـ.
قرار تكليف معالي وزير المالية جاء بناء على قرار مجل�س الوزراء
رقم  126بتاريخ  1436/2/30هـ ،القا�ضي ب�إجازة ا�ستمرار العمل
بقرار وزير المالية رقم  393بتاريخ  1370/8 / 6هـ ،الخا�ص بجباية
الزكاة وتعديالته خالل الفترة من نفاذ المر�سوم الملكي رقم /2/17
 577 /28بتاريخ � 1376 / 3/ 14إلى حين �صدور القرارات التنفيذية
الالزمة من وزير المالية.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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المفلح يكشف عن قرب إطالق نظام «ساب» اإللكتروني

« الزكاة» تعقد اجتماع مديري اإلدارات
والفروع الـ  14بالرياض
اختتم مديرو الإدارات والفروع اجتماعهم
الرابع ع�شر ،الذي عقد في الإدارة العامة
في الريا�ض يومي الأحد والإثنين ،الموافق
1436/12/29-28ه������ـ ،بح�ضور الأ�ستاذ
�إبراهيم المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل.
و�أو�ضح المفلح �أن الم�صلحة تمكنت من
افتتاح بع�ض الأق�سام الن�سوية في بع�ض
الفروع في كل من الريا�ض وجدة ،و�سيتم
افتتاح الفرع الن�سوي في الدمام خالل هذا
العام.
و�أ���ش��ار المفلح �إل���ى �أن برنامج ال��زك��اة
وال�ضريبة هو بمنزلة الدبلوم العالي �أو
الماج�ستير في تخ�ص�صات الم�صلحة،
وقد تخرجت الدفعة الثانية من البرنامج وبد�أت الدفعة الرابعة في
البرنامج ،ما �سينعك�س على �أداء العمل في الم�صلحة .واالجتماعات
ال�سنوية في الم�صلحة في غاية الأهمية ،وتهدف �إلى خدمة المكلفين

12
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وتح�سين الخدمات المقدمة لهم.
وك�شف المفلح ع��ن �أن الم�صلحة تعمل على �إط�ل�اق نظام «�ساب»
الإلكتروني خالل الفترة المقبلة ،كما تم خالل الفترة الما�ضية عقد
عدة ور�ش عمل للموظفين الممار�سين ا�ستعدادا لإطالق النظام الجديد.

بمشاركة  22متدربا من األجهزة الزكوية الخليجية

تنظيم برنامج مهارات التفويض بالتعاون مع مجلس التعاون
افتتح الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل
البرنامج التدريبي «مهارات تفوي�ض المهام لإعداد وتنمية ال�صف الثاني» في
الإدارة العامة للم�صلحة في الريا�ض ،بالتعاون مع الأمانة العامة لمجل�س التعاون
لدول الخليج العربية ،وي�ستمر البرنامج الذي ي�شارك فيه نحو  22موظفا خليجيا
لمدة خم�سة �أي��ام ،خالل الفترة  16 - 12المحرم 1437ه��ـ ،الموافق 29 - 25
�أكتوبر 2015م� ،ضمن خطة التدريب الم�شتركة الثالثة لل�سنوات الثالث المعتمدة
(2015 / 2013م) لأع�ضاء �أجهزة و�صناديق الزكاة في دول مجل�س التعاون
الخليجي.
و�أو�ضح الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل� ،أن��ه في
ظل العولمة والتكتالت الدولية تحر�ص منظومة دول مجل�س التعاون على العمل
الم�شترك ال��ذي يحقق �أق�صى درج��ات التعاون وتبادل المعلومات والمعارف
والخبرات .وي�أتي تنفيذ البرنامج التدريبي «مهارات تفوي�ض المهام لإع��داد
وتنمية ال�صف الثاني» في �إطار التعاون القائم بين �أجهزة و�صناديق الزكاة في
دول المجل�س� ،سعيا �إلى تحقيق �أف�ضل الممار�سات العلمية والفنية في مجال
�إعداد قيادات عالية الم�ستوى وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة المعمول بها،
وفي �إطار الحر�ص الذي يوليه جهاز الزكاة لبناء قدرات ومهارات العاملين في
الحقل الإداري .وتعد المملكة العربية ال�سعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي
تقوم بجباية الزكاة ال�شرعية المفرو�ضة على المن�ش�آت ب�شكل �إلزامي من خالل
جهاز حكومي متخ�ص�ص ،الأمر الذي و َّفر لها معارف وخبرات متراكمة جعلتها
مرجعا �إ�سالم ّيا لح�ساب وتح�صيل الزكاة ال�شرعية من المن�ش�آت الخا�صة.
و�أ�شار المفلح �إلى �أن البرنامج التدريبي يهدف �إلى تزويد الم�شاركين بالإطار
النظري حول المفاهيم والأبعاد المتعلقة باالرتقاء بمهارات و�إعداد قيادة ال�صف
الثاني ،و�إك�سابهم المهارات التطبيقية والطرق العملية والأ�ساليب الفنية المتعلقة
بالإدارة والمهارات الالزمة للقيادة وتدريبهم على �إعداد خطط التنمية لقيادات
ال�صف الثاني وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة في بيئات العمل.
و�أ�ضاف المفلح� ،أنه ي�سرنا �أن نتعاون مع الإخوة في دول مجل�س التعاون لتبادل

المعارف والخبرات لالرتقاء بم�ستوى المنظومة الخليجية فيما يتعلق بالق�ضايا
الزكوية كافة.
نفذت البرنامج التدريبي �إدارة التطوير والبحوث في م�صلحة الزكاة والدخل
وبالتعاون مع مركز وطني للتدريب واال�ست�شارات ،وتناول البرنامج عددا من
المحاور �أهمها :مفهوم القيادة و�أ�شكال القوة القيادية ،التحفيز القوة الدافعة
للتميز الب�شري� ،أهمية �إع���داد ال�صف ال��ث��ان��ي ،وتفوي�ض المهام «المفهوم
والأهمية» ،القيادة الفعالة والتفوي�ض ،التمكين ودوره في �إعداد ال�صف الثاني،
الحاجات الإن�سانية و�أثرها في تفوي�ض المهام ،تحديد �إمكانية الموظفين لغر�ض
تفوي�ضهم ،مبادئ التفوي�ض ،مراقبة ومتابعة التفوي�ض.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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افتتاح برنامج التخطيط الضريبي المالي
بحضور المكتب الدولي للتوثيق المالي ()IBFD

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ �إب��راه��ي��م ب��ن محمد المفلح م��دي��ر ع��ام
م�صلحة الزكاة والدخل في الإدارة العامة في الريا�ض يوم الأحد
1436/11/15ه����ـ ،الموافق 2015 /8 /30م (البرنامج التدريبي
المتخ�ص�ص في مجال التخطيط ال�ضريبي المالي) ،الذي نظمته
�إدارة التطوير والبحوث على مدى خم�سة �أيام.
في بداية اللقاء رحب المفلح بالم�شاركين والم�شاركات من دول
مجل�س تعاون الخليج العربي والمحا�ضرين ومديري ال�ضرائب في
المكتب الدولي للتوثيق المالي ( )IBFDالأ�ستاذ ر�ضا حمزاوي
والدكتور م�صطفى عبد القادر.
�ألقى �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة
الزكاة والدخل كلمة ا�ستعر�ض فيها الأهداف التي ر�سم لها البرنامج
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وق َّدم �شكره وتقديره لمكتب ( )IBFDوالمحا�ضرين على تعاونهم
م��ن �أج���ل ن��ج��اح فعاليات ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج .مو�ضحا �أن الم�صلحة
�سخرت �إمكاناتها كافة لعقد البرنامج .متمنيا �أن ي�سهم البرنامج
في رفع قدرات الم�شاركين والم�شاركات في مجال ال�ضرائب و�إبرام
االتفاقيات.
يهدف البرنامج �إلى التعرف على االتجاهات الحالية في التخطيط
ال�ضريبي الدولي والتخطيط ال�ضريبي في ال�شركات القاب�ضة و�شركات
التمويل وتطبيق قواعد مكافحة التجنب ال�ضريبي وهيكلة ال�ضرائب
والأدوات الهجينة في التخطيط ال�ضريبي واالتفاقيات والتخطيط
ال�ضريبي عن طريق ترحيل الأ�سعار في الممتلكات الفكرية والمن�ش�آت
الدائمة في التخطيط ال�ضريبي والتجارة الإلكترونية.

وزير التجارة :ال تهاون في معاقبة الشركات غير الملتزمة

العقوبات تشمل الحبس
وغرامة ال تقل عن  5آالف ريال

�أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة وال�صناعة عدم التهاون
في �إيقاع العقوبات النظامية على م�س�ؤولي ال�شركات والم�ؤ�س�سات غير
الملتزمة ب�إيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ / 1 / 19
1437هـ ،الموافق 2015 / 11 / 1م ،و�إيقاف �سجالت ال�شركات المخالفة
دون ا�ستثناء في حال عدم التزامها ب�إيداع قوائمها المالية وت�أخرها عن
الفترة النظامية المحددة ب�ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة المالية لل�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة� ،إلى جانب فر�ض عقوبة ال�سجن وغرامة مالية على المخالفين،
وفقا للمادة  229من نظام ال�شركات.
و�شدد الربيعة على �أهمية التزام جميع ال�شركات والم�ؤ�س�سات الملزمة
نظاما ب�إيداع قوائمها المالية �إلى الم�سارعة في �إيداع القوائم المالية من
خالل مكاتب المحا�سبة المرخ�صة ،وذلك لتجنب �إيقاف �سجالتها التجارية
وتطبيق العقوبات في حقها.
يذكر �أن المادة  229لنظام ال�شركات تن�ص على فر�ض عقوبة الحب�س مدة
ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تتجاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف ريال

�سعودي وال تتجاوز ع�شرين �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين في حق كل
م�س�ؤول في �شركة ال يمتثل للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة
بغير �سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات ال�شركة �أو باطالع مندوبي الوزارة
على الم�ستندات وال�سجالت �أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاج �إليها
الوزارة.
برنامج «قوائم» �إح��دى مبادرات وزارة التجارة وال�صناعة التي تهدف
�إلى تحويل القوائم المالية الورقية �إلى �إلكترونية و�إيداعها �آل ّيا ،ما يدعم
م�صداقية القوائم المالية و�شفافيتها لدى الجهات الم�ستفيدة� ،إ�ضافة
�إلى ال�سرعة في تزويد الجهات ذات العالقة بالمعلومات المطلوبة بدقة
عالية ،وتوفير قاعدة معلومات مالية واقت�صادية داعمة لقواعد البيانات
والمعلومات الوطنية� ،إلى جانب ربط القوائم المالية لل�شركات والم�ؤ�س�سات
بالت�صنيف القيا�سي العالمي للأن�شطة « »ISICالمعتمد من الأمم المتحدة،
الذي �سيمكن من تحليل القطاعات والأن�شطة االقت�صادية بمختلف �أنواعها
مال ّيا ودرا�سة ومراقبة م�ؤ�شرات �أدائها وتوزيع اال�ستثمارات ح�سب الأن�شطة.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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«الزكاة» تعايد منسوبيها بمناسبة عيد األضحى المبارك
ن���ظ���م���ت م�����ص��ل��ح��ة ال����زك����اة
والدخل في الإدارة العامة في
الريا�ض ي��وم الأح��د الموافق
1436/12/21ه�����������������ـ ،ح��ف��ل
المعايدة بمنا�سبة حلول عيد
الأ�ضحى المبارك لمن�سوبيها،
ب��ح�����ض��ور ����س���ع���ادة الأ����س���ت���اذ
�إب��راه��ي��م ب��ن محمد المفلح،
مدير عام الم�صلحة ،والنواب
ومديري الإدارات والموظفين،
وت���ب���ادل ال��ح�����ض��ور ال��ت��ه��ان��ي
ب��م��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د الأ����ض���ح���ى،
والتقطت �صور تذكارية بهذه
المنا�سبة ال�سعيدة.

انطالق برنامج الدبلوم اإلعدادي
«الزكاة والضريبة» في معهد اإلدارة العامة

16

بم�شاركة ( 25م��ت��درب��ا) انطلق ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم الإع����دادي
الخا�ص بم�صلحة الزكاة والدخل «الزكاة وال�ضريبة» في معهد
الإدارة العامة في الريا�ض يوم الأحد 1436/11/8هـ ،الموافق
2015/8/23م ،وي�ستمر البرنامج لمدة عامين ،مق�سمة �إلى
�أربعة ف�صول درا�سية يتخللها التدريب الميداني ،الذي ي�ستغرق
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ

ثمانية �أ�سابيع.
يهدف برنامج الدبلوم الإع���دادي �إل��ى �إع��داد وت�أهيل وتنمية
مهارات المحا�سبين من حملة بكالوريو�س المحا�سبة العاملين
في م�صلحة الزكاة والدخل ،للإ�سهام في تطوير الأداء ورفع
قدراتهم الفنية في فح�ص ملفات المكلفين بالزكاة وال�ضريبة.

استمرت  4أيام

«المصلحة» تعقد الدورة التدريبية الثانية
لمنسوبي «أرامكو» في الظهران
ع���ق���دت ال���������دورة ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة
بعنوان «نظام ال�ضريبة ال�سعودي ،وم�سائل
ال���زك���اة ال�����ش��رع��ي��ة ،و�إج��������راءات جباية
الزكاة ،والتعريف بالخدمات الإلكترونية،
و�إج�����راءات الت�سجيل فيها ،واالتفاقيات
الدولية» لمن�سوبي «�أرام���ك���و ال�سعودية»
وال�شركات المملوكة لها ،التي ت�شارك في
ملكيتها ومن�سوبي وزارة البترول والثروة
المعدنية وذلك في مقر «�أرامكو ال�سعودية»
ف��ي ال��ظ��ه��ران ،خ�لال الفترة م��ن � 19إل��ى
1437/01/22هـ الموافق 2015/11/04-01م ولمدة �أربعة �أيام.
افتتح الدورة �سعادة الأ�ستاذ خالد بن ها�شم الدباغ المراقب المالي في «�أرامكو
ال�سعودية» بكلمة ترحيبية بالح�ضور وحثهم على اال�ستفادة من الدورة بال�شكل
المطلوب ،و�شكر الم�صلحة على �سرعة اال�ستجابة لعقد الدورة الثانية التدريبية
في مقر «�أرامكو ال�سعودية» ،كما �ألقى �سعادة الأ�ستاذ �صالح بن حماد الحماد
مدير عام فرع الم�صلحة في الدمام كلمة �أو�ضح فيها �أهمية هذه الدورة وحر�ص
�سعادة مدير عام الم�صلحة على التوا�صل مع المكلفين ل�سماع �آرائهم وعر�ض
الجديد لدى الم�صلحة.
ركزت الدورة على �شرح للنظام ال�ضريبي المكون من �ضريبة الدخل ،و�ضريبة
الأرب��اح الر�أ�سمالية ،و�ضريبة الزيت والمواد الهيدروكربونية ،و�ضريبة الغاز،
و�ضريبة اال�ستقطاع ،وطرق التح�صيل الإلزامي لهذه ال�ضرائب ،و�إجراءات جباية
الزكاة ال�شرعية ،وتم ا�ستعرا�ض �آلية التح�صيل ،والتعريف بالخدمات الإلكترونية
وكيفية الت�سجيل ،وتطرقت الدورة �إلى كيفية اال�ستفادة من الخدمات الإلكترونية
المتاحة على البوابة الخا�صة بالم�صلحة في تقديم الإقرارات الزكوية المتاحة

حالي ًا �إ�ضافة �إل��ى �إق����رارات اال�ستقطاع
ال�شهرية وال�سنوية التي �أطلقتها الم�صلحة
�أخير ًا على بوابتها الخارجية ،ولمحة عن
االتفاقيات الدولية ،وتخللت الدورة ور�شة
عمل طرحت فيها حاالت تطبيقية لما تم
ا�ستعرا�ضه من �أنظمة و�ضوابط في الزكاة
وال�ضريبة واالتفاقيات .والإجابة عن جميع
اال�ستف�سارات.
�شارك في تقديم ال���دورة الثانية نخبة
من الموظفين المتميزين وفي مقدمتهم
الأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح ال�سحيم من الإدارة العامة لإدارة كبار المكلفين،
والأ�ستاذ حمود بن عبد اهلل الحربي من الإدارة العامة لإدارة العمليات وال�ش�ؤون
الدولية ،والأ�ستاذ حبيب بن علي الرا�شد من الإدارة العامة لإدارة النظام الآلي،
والأ�ستاذ رم��زي بن عزيز �آل عمران من فرع الم�صلحة في الدمام ب�إ�شراف
الأ�ستاذ ح�سن بن عمر بلخي مدير عام �إدارة التطوير والبحوث المكلف ،والأ�ستاذ
حازم بن �أحمد �أكرم من «�أرامكو ال�سعودية».
في نهاية ال��دورة ع َّبر �سعادة الأ�ستاذ ف���ؤاد بن عبد الحميد الحازمي م�ساعد
المراقب المالي لـ»�أرامكو ال�سعودية» عن �شكره لإدارة التطوير والبحوث في
الم�صلحة على حُ �سن الإع��داد والتنظيم لعقد ال��دورة الثانية والم�شاركين من
الم�صلحة .متمنين دوام التعاون بين الم�صلحة و»�أرامكو ال�سعودية» وقدم درع ًا
من «�أرامكو» ل�سعادة مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل ت�سلمه �سعادة مدير عام
فرع الم�صلحة في الدمام الأ�ستاذ �صالح بن حماد الحماد نيابة عنه نظير متابعته
الم�ستمرة للأعمال التوعوية المتعلقة بن�شاط الم�صلحة ،الذي ج�سده هذا الحدث
وفي نهاية الدورة و ِّزعت ال�شهادات على الح�ضور.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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ضمن حملة توعية

فريق «أنا إيجابي» يزور فرع المصلحة في جدة

في �إطار ا�ستراتيجية م�صلحة الزكاة والدخل لإيجاد
�شراكات متنوعة في �شتى المجاالت ،ا�ستقبل فرع
الم�صلحة في جدة وفد ًا من طلبة المرحلة الثانوية
من مدار�س الأق�صى الأهلية في جدة برئا�سة �سعادة
الأ�ستاذ خالد بن �إ�سحاق النقلي ،القائد التربوي
في المدار�س ي��وم الأح��د 1437/1/12ه����ـ ،الموافق
2015/10/25م ،بهدف �إطالعهم على الخدمات
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا الم�صلحة لمكلفيها وتب�صيرهم
بالجوانب الإيجابية والدور المهم الذي تلعبه م�صلحة
ال��زك��اة وال��دخ��ل ف��ي دف��ع عجلة االقت�صاد وحركة
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التجارة في المملكة ،حيث ت�أتي هذه الزيارة �ضمن
الحملة التوعوية التي تقوم بها الم�صلحة لتو�ضيح
دوره����ا ،ح��ي��ث ت��م ا�ستقبال ال��وف��د م��ن ق��ب��ل �إدارة
العالقات العامة ،وت��م �إع��داد برنامج لهم وتنظيم
جوالت لإدارات الفرع و�أق�سامه كافة ،و�إطالعهم على
الدور الذي تقوم به كل �إدارة وق�سم داخل الم�صلحة.
ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن عبيد الطائفي
مدير عام فرع الم�صلحة في جدة الوفد ،حيث قدم
�سعادته لهم �شرح ًا مف�ص ًال عن الم�صلحة ودوره��ا

الهادف �إلى جباية �أموال الزكاة و�إيداعها في ح�ساب
خا�ص بال�ضمان االجتماعي في م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لل�صرف منها على م�ستحقيها ،بعد ذلك
ا�ستمع �سعادته �إل��ى ع��دد من الأ�سئلة التي طرحها
الوفد والتي دارت حول جوانب فنية مختلفة تتعلق
بمهام الم�صلحة ودورها.
في نهاية الزيارة تم تبادل وجهات النظر حول �أهمية
مثل هذه الزيارات وفوائدها للطالب و�إمكانية تعزيز
التعاون بين الجانبين في الم�ستقبل من خالل تنظيم
المزيد من الزيارات.

على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

وزير المالية يوقع اتفاقية مع فنزويال
لمنع التهرب الضريبي
على هام�ش �أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول �أمريكا الجنوبية ،و ّقع معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم بن
عبدالعزيز الع�ساف اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي ولمنع التهرب ال�ضريبي في �ش�أن ال�ضرائب على الدخل مع رودولفو
ماركوتوري�س ,وزير ال�سلطة ال�شعبية لالقت�صاد والمالية الفنزويلي.
و�أو�ضح معالي وزير المالية �أن هذه االتفاقية تع ُّد �إطا ًرا قانون ًّيا م�ستق ًّرا يحدد العالقات ال�ضريبية بين المملكة العربية
ال�سعودية وجمهورية فنزويال ،كما �أنها تحدد وب�شكل وا�ضح المعاملة ال�ضريبية عند ممار�سة مقيم من �إحدى الدولتين
الن�شاط في الدولة المتعاقدة الأخرى ،وت�ضمن عدم االزدواج ال�ضريبي على الدخل المتحقق من ن�شاط الم�ستثمر ،وتقلل
االتفاقية العبء ال�ضريبي على الم�ستثمرين ،كما تحقق لهم ال�شفافية في المعاملة ال�ضريبية.
ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين �إلى اال�ستفادة م َّما توفره االتفاقية من مميزات وتخفي�ضات �ضريبية لإقامة
المزيد من الم�شاريع اال�ستثمارية الم�شتركة خا�صة التي لدى ال�شركات الفنزويلية ,فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين
المملكة وفنزويال نحو  30مليون ريال فقط ,وحجم التبادل ال يعك�س عالقات البلدين المتميزة وال حجم اقت�صادهما.
وعلى رجال الأعمال في البلدين البحث عن �آليات وفر�ص لدعم التجارة بين البلدين ،وكذا بالن�سبة للم�شاريع اال�ستثمارية
الم�شتركة.
تع ُّد االتفاقية التي تم توقيعها �أخي ًرا مع فنزويال رقم  ،42وت�أتي �ضمن �سل�سلة االتفاقيات التي تحر�ص المملكة على توقيعها
مع الدول التي تربطها بالمملكة عالقات متميزة ،خا�صة فيما يتعلق بالجوانب االقت�صادية.

العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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قمة الرياض  ..شراكة عربية التينية

حضرها  33دولة واتفقوا على تشجيع
التجارة واالستثمار وتعزيز التواصل
الثقافي واالجتماعي بين اإلقليمين
واس
  برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود اختتمت �أعمال القمة الرابعة للدول
العربية ودول �أمريكا الجنوبية ،التي ا�ست�ضافتها الريا�ض خالل يومي  28و 29المحرم 1437هـ الموافق  10و 11نوفمبر
 .2015و�صفت القمة بعدد من الأو�صاف منها «قمة الم�ستقبل» و»القمة التاريخية» وغيرها من الأو�صاف الأخرى،
حظيت القمة بعناية واهتمام فائق منذ بداية توجيه خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
دعوة ح�ضور القمة لأ�صحاب الجاللة والفخامة وال�سمو قادة ور�ؤ�ساء الدول العربية ودول �أمريكا الجنوبية .وتابعت
و�سائل الإعالم وقادة الدول في جميع قارات العالم ما �ستتمخ�ض عنه تلك القمة .و�ضم وفد المملكة في القمة ك ًال
من �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء
وزير الدفاع ،ومعالي وزير الدولة ع�ضو مجل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن محمد العيبان ،ومعالي وزير البترول والثروة
المعدنية المهند�س علي بن �إبراهيم النعيمي ،ومعالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف ،ومعالي وزير
الدولة ع�ضو مجل�س الوزراء الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد ،ومعالي وزير الخارجية الأ�ستاذ عادل بن �أحمد الجبير.
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وج��اء البيان الختامي للقمة حام ًال الكثير من
الآمال والتطلعات التي �أقيمت من �أجلها .وكان من
�أبرز ما جاء في البيان :الترحيب بالحوار والتعاون
القائم بين الإقليمين لتطوير �شراكة ا�ستراتيجية
قائمة على الم�صلحة واالحترام المتبادل .و�إدراك
الجميع ل�ل��دور المهم ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه التكتالت
والتجمعات الإقليمية حق ال�شعوب بالعي�ش في
خال من مخاطر الإرهاب
عالم م�ستقر ومزدهر ٍ
والأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة و�أ��س�ل�ح��ة ال��دم��ار ال�شامل.
�ضرورة تحقيق ال�سالم العادل وال�شامل للق�ضية
الفل�سطينية وف�ق��ا ل �ق��رارات ال�شرعية الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية الرامية �إلى �إقامة دولة
فل�سطين وعا�صمتها القد�س ال�شرقية على حدود
�سنة  1967م .التو�صل �إل��ى ح��ل �سلمي للأزمة
ال�سورية وفقا لما جاء في بيان جنيف « »1و «م�ؤتمر
فينا» �إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات
مجل�س الأمن ذات ال�صلة ،خا�صة القرار .2216
دع��م عملية الحوار ال�سيا�سي الجارية في ليبيا

خادم الحرمين الشريفين:
فــــــرص ت ــط ــوي ــر ال ــع ــاق ــات
االقتصادية بين دولنا واعدة
ومــبــشــرة بــمــا يــحــقــق نــمــاء
وازدهار أوطاننا.
تحت رعاية الأمم المتحدة .رف�ض �أي تدخل في
�ش�ؤون دول المنطقة الداخلية من قبل قوى خارجية
انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبد�أ ُح�سن الجوار.
احترام وحدة و�سيادة وا�ستقالل الدول و�سالمتها
الإقليمية وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية .دعوة
الجمهورية الإ��س�لام�ي��ة الإي��ران �ي��ة للتجاوب مع
طلب دولة الإم��ارات العربية المتحدة لإيجاد حل
�سلمي لق�ضية الجزر الثالث (طنب الكبرى -
طنب ال�صغرى � -أب��و مو�سى) يتوافق مع ميثاق
الأمم المتحدة والقانون الدولي .ت�ضافر الجهود
الإقليمية والدولية لإي�ج��اد عالم م�ستقر وخ� ٍ�ال

م��ن المخاطر ال�ت��ي ي�شكلها االنت�شار ال�ن��ووي.
�إدان ��ة الإره ��اب بجميع ��ص��وره و�أ�شكاله ورف�ض
ربطه ب�أي دين �أو ثقافة �أو عرق.الترحيب بنتائج
االجتماعات القطاعية تنفيذ ًا لما جاء في «�إعالن
ليما» .اال�ستثمار �أحد �أعمدة التنمية االجتماعية
واالقت�صادية .الترحيب بالنجاح ال��ذي حققته
ال��دول الأط ��راف في االتفاقية الإط��اري��ة للأمم
المتحدة ب�ش�أن التغير المناخي .الدعم ال�سيا�سي
الكامل من الدول العربية ودول �أمريكا الجنوبية
من خالل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
رقم  69 / 319العتماد المبادئ الأ�سا�سية لعملية
�إع��ادة هيكلة الديون ال�سيادية .تعزيز التوا�صل
الثقافي واالجتماعي بين الإقليمين.الترحيب بما
ت�ضمنه «�إع�لان الريا�ض» باعتباره �إعالنا غير
م�سبوق في �شموليته و�صدوره دون �أي تحفظ عليه.
الترحيب با�ست�ضافة جمهورية فنزويال البوليفارية
للقمة الخام�سة ل �ل��دول العربية ودول �أمريكا
الجنوبية .الإع ��راب عن عميق ال�شكر والتقدير

تغريدة
الملك سلمان
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خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر العربية

ل�خ��ادم الحرمين ال�شريفين والمملكة العربية
ال�سعودية حكومة و�شعب ًا على كرم ال�ضيافة وحفاوة
اال�ستقبال.
افتتاح أعمال القمة

افتتح خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود م�ساء يوم  28المحرم
1437ه� �ـ ال�م��واف��ق  10نوفمبر  2015م� ،أعمال
القمة بح�ضور ق��ادة ال��دول الم�شاركة في مركز
الملك عبدالعزيز الدولي للم�ؤتمرات في الريا�ض.
وبد�أت �أعمال القمة بكلمة �ألقاها خادم الحرمين
ال�شريفين رئي�س القمة جاء فيها :

خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات

رئ ــي ــس ف ــن ــزوي ــا :قــلــوبــنــا
وأبوابنا مفتوحة لكم إخواننا
العرب الذين دائمًا ما فتحتم
لنا أبوابكم.
�أيها الح�ضور الكرام :
ي�سعدني الترحيب بكم مقدِّ ر ًا لكم تلبية الدعوة
للم�شاركة ف��ي ه ��ذه ال�ق�م��ة ،م���ش�ي��د ًا بالجهود
الطيبة ال�ت��ي بذلها ر�ؤ� �س��اء ال� ��دورات ال�سابقة
ف��ي ك��ل م��ن (ج�م�ه��وري��ة ال �ب��رازي��ل االت �ح��ادي��ة،
ودول � ��ة ق �ط��ر ،وج �م �ه��وري��ة ال��ب��ي ��رو) ،وم� ��ؤك ��د ًا

�أهمية ال�ع�لاق��ات بين دول �ن��ا ،وح��ر���ص المملكة
ع�ل��ى تنميتها وت�ع��زي��زه��ا ف��ي ال �م �ج��االت ك��اف��ة.
ن�شعر باالرتياح للتوافق والتقارب بين وجهات
نظرنا تجاه العديد من الق�ضايا والم�سائل الدولية،
ون�شيد بالمواقف الإيجابية لدول �أمريكا الجنوبية
ال�صديقة الم�ؤيدة للق�ضايا العربية ،وبخا�صة
الق�ضية الفل�سطينية ،كما �أننا ننظر بالتقدير
�إل��ى ما حققته القمم الثالث ال�سابقة ،ونتطلع
�إلى تن�سيق مواقفنا تجاه الق�ضايا المطروحة على
ال�ساحة الدولية ،ومكافحة الإره ��اب والتطرف
ون�شر ثقافة ال�سالم والحوار.
�إن فر�ص تطوير العالقات االقت�صادية بين دولنا

تاريخ القمم  ..من برازيليا وحتى ليما
عقدت القمة الأول ��ى ل�ل��دول العربية و�أم��ري�ك��ا الجنوبية في
العا�صمة ال�ب��رازي�ل�ي��ة ب��رازي�ل�ي��ا ف��ي  2رب�ي��ع الآخ ��ر م��ن عام
1426ه �ـ الموافق  10مايو 2005م وا�ستمرت يومين .ور�أ���س
وفد المملكة �إل��ى القمة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سعود
الفي�صل وزي��ر الخارجية ـ رحمه اهلل ـ و�أل�ق��ى كلمة المملكة
في القمة قائ ًال «�إن تاريخ العالقات بين العالم العربى ودول
�أمريكا الالتينية يعود �إلى �أكثر من خم�سمائة عام ،حيث بد�أ
البحارة العرب توافدهم �إل��ى ه��ذا الجزء من العالم وعلى
ام�ت��داد ال�ق��رن التا�سع ع�شر بلغت م��وج��ات الهجرة العربية

22

العدد ( - )٤6محرم 1437هـ

�إل��ى دول �أمريكا الالتينية م�ستويات مرتفعة ،حيث تمكنت
الجاليات الفل�سطينية واللبنانية وال�سورية بف�ضل تقبل ال�شعب
البرازيلى ومجتمعات �أمريكا الالتينية الأخ ��رى للوافدين
ال�ع��رب وان�صهارهم ف��ي ه��ذه المجتمعات ،م��ا م َّكن العرب
من لعب دور اقت�صادي و�سيا�سي مهم في هذه المجتمعات.
القمة الثانية  ..الدوحة

في  4ربيع الآخر من عام 1430هـ الموافق  31مار�س 2009م،
تر�أ�س وفد المملكة للقمة الثانية في العا�صمة القطرية الدوحة

خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الرئي�س عمر ح�سن الب�شير رئي�س جمهورية ال�سودان

واعدة ومب�شرة بما يحقق نماء وازدهار �أوطاننا،
ويدفعنا لتذليل العقبات وال�م�ع��وق��ات وت�شجيع
ودعم تدفق اال�ستثمارات ،وتبادل الخبرات ،ونقل
التقنية وتوطينها ،والتعاون في المجاالت كافة.
م�شيد ًا بالنمو الجيد في معدالت التبادل التجاري
وحجم اال�ستثمارات البينية منذ انعقاد قمتنا
الأولى في برازيليا عام 2005م ،وما زالت الآمال
معقودة لتحقيق المزيد في هذا المجال ،ولهذا
ف�إننا ندعو �إلى ت�أ�سي�س مجال�س لرجال الأعمال،
والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة ،وتجنب
االزدواج ال�ضريبي ،وت�شجيع وحماية اال�ستثمارات
بين دول الإقليمين التي �ستوفر �إط��ار ًا تنظيمي ًا
وقانوني ًا لتعزيز تدفقات التجارة بينها  ..وفي

خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين

الــرئــيــس ال ــم ــص ــري :اإلرادة
السياسية والقيم الحضارية
تمهدان الطريق للتعاون بين
الدول العربية والدول الالتينية.
الختام �أ�شكركم جميع ًا ،متمني ًا الجتماعنا هذا
التوفيق والنجاح.
تطورات غير مسبوقة

عقب كلمة خادم الحرمين ال�شريفين �ألقى الرئي�س
الم�صري عبدالفتاح ال�سي�سي كلمة قال فيها� :إن

خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ رحمه اهلل .وتم في هذه القمة التوقيع على �إعالن
م�شترك ل ��دول مجل�س ال�ت�ع��اون الخليجي ودول المجموعة
التجارية في �أمريكا الالتينية (الميركو�سور) ب�ش�أن ا�ستكمال
مفاو�ضات التجارة الحرة .و�أكد الجانبان في بيانهما �أن التعاون
االقت�صادي بين المجموعتين لن يقت�صر على تعزيز فر�ص
التجارة واال�ستثمار بينهما فح�سب ،بل �سينعك�س �إيجابا على
العالقات بين الدول العربية ودول �أمريكا الجنوبية في جميع
المجاالت .وعبرا عن ر�ضاهما عن النمو المت�سارع في التبادل
التجاري بينهما منذ توقيع اتفاقية التعاون االقت�صادي في عام
 2005وزيادة اال�ستثمارات المتبادلة وال�شراكات التجارية بين
القطاع الخا�ص في دول مجل�س التعاون الخليجي ودول مجموعة

توافر الإرادة ال�سيا�سية والأر�ضية الم�شتركة من
المبادئ تجاه الق�ضايا والقيم والمبادئ الإن�سانية
والح�ضارية واالقت�صادية �ستمهدان الطريق �إلى
االن�ط�لاق نحو �آف��اق عديدة للتعاون بين ال��دول
العربية وال��دول الالتينية .والتغير الملمو�س في
حجم التبادل التجاري بين دول المجموعتين من
�ستة مليارات دوالر في � 2004إل��ى �أكثر من 33
مليار دوالر يعد انعكا�سا حقيقيا لحجم التعاون
بين الجانبين .و�أبرز �ضرورة االرتقاء �إلى تعزيز
هذه العالقات واالرتقاء بها �إلى م�ستويات �أعلى
لتحقيق الرفاهة للدول العربية .ت�شهد المنطقة
العربية تطورات غير م�سبوقة وتتعر�ض بموجبها
م�ؤ�س�سات دول المنطقة لتهديدات حقيقية ،كما

الميركو�سور (البرازيل والأرجنتين وبراجواي و�أوروج��واي).
و�أك��دت القمة الثانية في ختام �أعمالها الحاجة �إل��ى تحقيق
ال�سالم ال�شامل والعادل والدائم في منطقة ال�شرق الأو�سط
على �أ�سا�س مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم وفقا للقرارات الدولية
ذات ال�صلة .و�أهمية الأم��ن واال�ستقرار الإقليمي في ال�شرق
الأو�سط ،ال��ذي يتطلب �إخ�لاء المنطقة من الأ�سلحة النووية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل� ،إ�ضافة �إلى �أهمية التعاون الإقليمي
والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات.
و�أدان بيان القمة الإرهاب ب�أ�شكاله ومظاهره كافة ،راف�ضا ربط
الإرهاب ب�شعب �أو دين �أو عرق �أو ثقافة معينة والت�شديد على
�ضرورة الت�صدي لها .و�أهمية الحاجة �إلى حوار الح�ضارات
واحترام التنوع الثقافي والديني والح�ضاري الذي يم ِّيز التراث
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الرئي�س محمد ف�ؤاد مع�صوم رئي�س الجمهورية العراقية

يواجه بع�ض دول المنطقة تفككا وانق�ساما وتهديد
�أ�س�س وعوامل العي�ش بين مكونات �شعوبها .لقد
حاولت بع�ض الجماعات فر�ض فكرها وتوجهاتها
لتغيير هوية بع�ض الدول العربية ومن بينها م�صر،
ما ك��ان �سيدفع تلك ال��دول نحو هاوية الفو�ضى
واالن �ق �� �س��ام .وت�شهد ب�لادن��ا ان�ط�لاق��ة حقيقية
باجتذاب ا�ستثمارات خارجية ،وندعو دول �أمريكا
الجنوبية �إلى ا�ستغالل هذه الفر�ص بالدخول �إلى
ال�سوق الم�صرية لال�ستثمار فيها .نقدر وقوف
دول �أمريكا الجنوبية مع ق�ضايا ال��دول العربية،
خا�صة الق�ضية الفل�سطينية ،ون�ث��ق بموا�صلة
ه��ذا ال��دع��م ال��ذي يتوافق م��ع الحق واالنت�صار
للمبادئ الإن�سانية والأخالقية .ال تزال الق�ضية

مــــاورو لــويــز ايــكــر فــيــريــرا:
الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة
واالجتماعية قناتا استتباب
األمن.
الفل�سطينية تمثل ال�صراع في ال�شرق الأو�سط
والعامل الرئي�سي لغياب اال�ستقرار في المنطقة،
و�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية
و�إع�لان ا�ستقالل الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية� ،سي�سهم في تحقيق اال�ستقرار
الم�أمول في ال�شرق الأو�سط� .إن الجهود المبذولة

قمة ليما

ت��ر�أ���س وف��د المملكة نيابة ع��ن خ ��ادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل  -معالي
وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون الخارجية الدكتور ن��زار بن عبيد مدني
ف��ي القمة الثالثة ل�ل��دول العربية ودول �أم��ري�ك��ا الجنوبية،
التي عقدت ف��ي مدينة ليما ف��ي جمهورية البيرو يومي 15
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ف��ي مكافحة الإره� ��اب ل��ن ت��ؤت��ي ثمارها �إذا ما
اقت�صر التعاون على المعالجة الأمنية والع�سكرية
دون مراعاة العوامل الأخرى التي ت�سهم في ت�أجيج
ظاهرة الإرهاب.
السالم هاجس دولي

الب�شري الم�شترك ،والت�شديد على �أن حرية المعتقد ت�ش ِّكل �أحد
الحقوق الأ�سا�سية لل�شعوب .والمحافظة على البيئة وتحقيق
تنمية م�ستدامة والموافقة على تعزيز التعاون في النهو�ض
بالمعرفة والتقنيات في مجال مكافحة الت�صحر والجفاف.
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خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الرئي�س محمود عبا�س رئي�س دولة فل�سطين

�شكر نائب رئي�س جمهورية الأوروج ��واي را�ؤول
�سنديك با�سم جميع وفود دول �أمريكا الجنوبية
خ� ��ادم ال�ح��رم�ي��ن ال���ش��ري�ف�ي��ن ال�م�ل��ك وال�شعب
وح�سن ال�ضيافة.
ال�سعودي على حفاوة اال�ستقبال ُ
وق��ال ف��ي كلمته �إن الأه� ��داف الأ�سا�سية ل��دول
�أم��ري �ك��ا الجنوبية ه��ي �إي �ج��اد منطقة ان��دم��اج
ت��أخ��ذ بعين االع�ت�ب��ار مجموعة م��ن القطاعات

و 16ذو ال�ق�ع��دة 1433ه � �ـ ال �م��واف��ق  1و� 2أك �ت��وب��ر 2012م.
�أك��د «�إع�لان ليما» �ضرورة التو�صل �إل��ى �سالم ع��ادل و�شامل
ودائ � ��م ف ��ي ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ع �ل��ى �أ� �س��ا���س م��ب ��د�أ الأر�� ��ض
م�ق��اب��ل ال���س�لام وال� �ق ��رارات الأخ� ��رى ذات ال�صلة لمجل�س
الأم ��ن  242و 338و�إط ��ار م��دري��د وم �ب��ادرة ال�سالم العربية.
واتفق قادة الجانبين على �أهمية التنفيذ الكامل لخريطة طريق
الرباعية الدولية لل�سالم والحاجة �إلى �إعادة الحقوق الوطنية
الم�شروعة لل�شعب الفل�سطينى بما فيها حقه في تقرير الم�صير
وحق العودة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ،خا�صة قرار مجل�س
الأمن  1515والو�صول �إلى �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على
�أ�سا�س حدود  67وعا�صمتها القد�س ال�شرقية تعي�ش جنبا �إلى

خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي فخامة رئي�س جمهورية فنزويال

العامة ،وف��ي الوقت نف�سه ت�أخذ بعين االعتبار
خ�صو�صيات كل دولة من دول �أمريكا الجنوبية.
تتطلع جمهورية الأوروج � ��واي تزامنا م��ع و�ضع
مجموعة من الأهداف ومنها �إيالء �أهمية ق�صوى
لهذه القمة التي تنعقد حاليا في مدينة الريا�ض.
وه �ن ��اك م�ج�م��وع��ة م ��ن ال �خ �ط��وات والأه� � ��داف
الم�شتركة التي يجب �أن ن�سعى جميع ًا لبلوغها
وهناك �أي�ضا تحديات م�شتركة تواجهنا ويجب
�أن نعمل جنب ًا �إل ��ى جنب م��ن �أج ��ل مواجهتها.
ويجب �أن يكون هذا المنتدى ديناميك ًّيا ويجب �أن
تكون هناك مجموعة من الخطوات العملية التي
يجب �أن نتخذها من �أج��ل النجاح في مهمتنا.
وه�ن��اك تركيز كبير على ملف ال�سلم وال�سالم

خادم الحرمين ال�شريفين في مقدمة م�ستقبلي الرئي�س �إ�سماعيل عمر جيلة رئي�س جمهورية جيبوتي

ارت ــف ــاع حــجــم الــتــبــادل
التجاري بين المجموعتين
إل ــى أكــثــر مــن  33مليار
دوالر.
والأم ��ن ال��ذي يعد هاج�س المجتمع ال��دول��ي �إلى
جانب مكافحة الإرهاب والحوكمة والهجرة وملف
الالجئين والتدخل الإن�ساني ف��ي مجموعة من
المناطق ،فهذه مو�ضوعات �ضمن موا�ضيع �أخرى
تهمنا جميع ًا ولكن ر�ؤيتنا بخ�صو�ص دول �أمريكا
الجنوبية وال ��دول العربية تدفعنا �إل��ى الحديث

جنب في �سالم و�أمن مع �إ�سرائيل في ظل حدود �آمنة معترف
بها .وط��ال��ب «�إع�ل�ان ليما» �إ�سرائيل باالن�سحاب ف ��ور ًا من
الأرا�ضي العربية المحتلة عام  67بما فيها الجوالن ال�سوري
والأرا�ضي اللبنانية و�إزالة الم�ستوطنات ووقف اال�ستيطان .و�أكد
قادة الدول االلتزام ب�سيادة �سورية وا�ستقاللها ووحدة �أرا�ضيها
والتقيد بحل �سلمي لل�صراع على الأر���ض ال�سورية .و�أدان��وا
�أعمال العنف �ضد المدنيين العزل وانتهاكات حقوق الإن�سان
في �سورية ,م�شددين على م�س�ؤولية الحكومة ال�سورية والحاجة
�إلى �إنهاء العنف ب�أ�شكاله كافة ,م�ؤكدين رف�ض التدخل الأجنبي
وال�ح��اج��ة �إل��ى تلبية متطلبات ال�شعب ال���س��وري ف��ي الحرية
والديمقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي و�أهمية موا�صلة المجتمع

عن �أر�ضية م�شتركة تمكننا من بلوغ الأه��داف
المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة بعد ع��ام .2015
التعاون التقني والفني والعلمي بين كل القطاعات
وبكل الأ�شكال �سواء عن طريق التعاون الثنائي �أو
متعدد الأط��راف �أو بين المجموعتين من �ش�أنه
�أن يمكننا من تح�سين ج��ودة حياة المواطنين،
فالمنطقتان العربية و�أمريكا الجنوبية ب�إمكانهما
التعاون في مجموعة من القطاعات �إل��ى جانب
�أهمية وجود ف�ضاء م�شترك وحوار وال �سيما بين
الم�ستثمرين من الجهتين من �أج��ل البحث عن
الأر�ضية المالئمة والخ�صبة لت�شجيع اال�ستثمارات
وت�شجيع ال�ت�ب��ادل ال�سياحي .وت��دع�ي��م وتعزيز
العالقات بين المنطقتين وموا�صلة العمل من

الدولي تقديم الم�ساعدات الإن�سانية والطبية لل�شعب ال�سوري.
ورح��ب «�إع�لان ليما» ال��ذي �صدر في  33ورق��ة بتوقيع اتفاقية
َّ
التجارة الحرة بين م�صر وتجمع الميرك�سور وبين فل�سطين
وميركو�سور� ،إ�ضافة �إل��ى تو�سيع العالقات الدبلوما�سية بين
الدول العربية والجنوب �أمريكية في �ضوء مبادئ (الأ�سبا).
وطالب الإعالن ب�إقامة مناطق منزوعة ال�سالح النووي في �أي
مكان ،خا�صة في المناطق التي بها تر�سانات نووية دون م�سا�س
بحق ال��دول في الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية ،م�ؤكدين
�أهمية الو�صول لمعاهدة عالمية منع االنت�شار النووي و�أهمية
التعاون بين الدول العربية ودول �أمريكا الجنوبية في المحافل
الدولية المعنية بنزع ال�سالح النووي.
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�أجل دعم هذا المنتدى ،م�ؤكدا ال�سعي �إلى بلوغ
ه��ذا الهدف على الرغم من بعد الم�سافة بين
المنطقتين.
ن�شعر ب�أنف�سنا وك�أننا قريبون منكم ونحن نتابع
عن كثب م�سارات ال�سالم ومجموعة من الأزمات
التي تعانيها مناطق مختلفة في العالم وبالأ�سا�س
منطقة ال�شرق الأو�سط ،ولذلك يجب �أن تتكاتف
الجهود من �أجل �أن نحل الإ�شكاالت القائمة.
انخفا�ض �أ�سعار البترول �أثر �سلبا في مداخيل
ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول ،خا�صة �أن المنطقتين
تقومان بدور مهم على الخريطة الجيو�سيا�سية
العالمية ،وت��زودان العالم بالنفط ،والتحدي
القائم الآن هو كيف يتم التعامل مع تحديات
التنمية االقت�صادية وموا�صلة ب�ن��اء البنية
التحتية .وي�ج��ب �أن ت� ��ؤدي المنطقتان دورا
مهما فيما يخ�ص م�سار اتخاذ القرارات على
الم�ستوى الدولي وتجاوز الخالفات بينهما،
وت �ح �م��ل ال �م �� �س ��ؤول �ي��ة ح �ي��ال رع ��اي ��ة ماليين
المواطنين الذين يعي�شون في المنطقتين معا
وذل��ك من خ�لال التحلي بالذكاء والت�ضامن
والقدرة على التعامل مع م�سار اتخاذ القرارات
حفظا للحقوق .وال�سعي ت�ج��اه ال�م��زي��د من
ال��وح��دة مكن م��ن رب��ط ع�لاق��ات ج�ي��دة بين
دول �أمريكا الجنوبية وال ��دول العربية ،ففي
ع��ام  2005تم و�ضع �آل�ي��ات للتعاون ما �أوج��د
�آليات عبر مجموعة من الإمكانات المتاحة في
المنطقتين معا ،ما �أدى �إل��ى تطور العالقات
بين المنطقتين.
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راؤول سنديك :ندعو إلى
توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة
وتــجــنــب االزدواج الضريبي
وحــمــايــة االســتــثــمــارات بين
اإلقليمين.
ال ــم ــن ــط ــق ــت ــان ت ــق ــوم ــان
بـــدور مــهــم عــلــى الخريطة
الجيوسياسية العالمية.
«إعــــــــان الـــــريـــــاض» تــم ـ َّيــز
بالشمولية وص ــدر دون أي
تحفظات.
مصالح مشتركة وتباعد جغرافي

�أكد وزير خارجية جمهورية البرازيل االتحادية
من�سق دول �أمريكا الجنوبية م ��اورو لويز ايكر
فيريرا �أن القمة بالغة الأهمية ،حيث ت�أتي تتمة
الج�ت�م��اع��ات �أخ� ��رى ع�ق��د بع�ضها ف��ي المملكة
و�أتت مثلها ،وهذه القمة تتمة لرغبة التعاون بين
الإقليمين رغ��م التباعد الجغرافي بين �أمريكا
الجنوبية والبلدان العربية� ،إال �أن هناك الكثير
من الم�صالح الم�شتركة والقوا�سم الم�شتركة بين
الإقليمين .نحن جميعا معنيون بتحقيق الرفاهة
ل�شعوبنا ،حيث تحت�ضن بلدان �أمريكا الجنوبية
جاليات وا�سعة من �أ��ص��ول عربية وه��ذا يدفعنا

بطبيعة الحال �إلى تعزيز روابط التعاون لي�س هناك
من ا�ستثناء نحن بلدان متعددة الأعراق والثقافات
ونتم َّيز بقدرتنا على ا�ستيعاب ك��ل الم�شارب
الثقافية وعلى هذا الأ�سا�س نحن حا�ضرون في
هذه القمة الرابعة لن�ضع ا�ستراتيجيات لتقارب
�إقليمي �أمريكا الجنوبية والبلدان العربية .نرحب
بالمهاجرين م��ن مختلف الثقافات بمن فيهم
ال�ب�ل��دان العربية ،خا�صة الالجئين ال�سوريين
الذين ق�صدوا البرازيل وبحثوا عن �أمن وا�ستقرار
فيها ،ونحن �سنعمل ما في و�سعنا كي ن�ستقبل
الالجئين ال�سوريين وذلك من منطلق �إن�ساني».
ون�أمل �أن تكلل هذه الجهود والم�ساعي ب�إ�شراف
الأم��م المتحدة لمزيد من الت�ضامن ،معرب ًا عن
�أم�ل��ه �أن يعود ال�سالم واال�ستقرار �إل��ى منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�أن يجد ال�ن��زاع ال�سوري ح ًال
�سلم ًّيا وفي �إطار قنوات الحوار لال�ستقرار والأمن
في منطقة ال�شرق الأو�سط وفي الأقاليم الأخرى.
يجب �أن نعزز جهودنا لمكافحة الإرهاب ونعرف
ك�أع�ضاء في الأم��م المتحدة الم�س�ؤولية الملقاة
على عاتقنا كي نواجه هذه الآف��ة ونعزز تعاوننا
على الم�ستوى الدولي لمكافحة الإره��اب لنحول
دون تجدد ه��ذه الآف ��ة باعتمادنا على القنوات
الديمقراطية وتر�سيخها في بلداننا والعمل على
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ف��ي بلداننا
لتحقيق ال�سلم والتعاون الدولي وهما القناتان
الأ�سا�سيتان ال�ستتباب الأم��ن ،متمن ًيا �أن ي�صل
النزاع الفل�سطيني ـــ الإ�سرائيلي �إلى حل �سلمي
قائم على ح��ل الدولتين تعي�شان ف��ي �إط ��ار من

ال�سالم والتعاون ويتم و�ضع حد ل�سيا�سة اال�ستيطان
الإ�سرائيلية في الأرا�ضي المحتلة.
نادت البرازيل عبر القنوات ال�سيا�سية ومنذ القمة
الأول��ى بحل �سلمي للنزاع العربي ـــ الإ�سرائيلي
و�ستوا�صل عملها �إلى جانب الأمم المتحدة حتى
ال��و��ص��ول �إل ��ى ه��ذا ال �ه��دف ،و�سنوا�صل تعاوننا
مع البلدان العربية لتحقيق الأه��داف التي تعزز
الديمقراطية وال�سالم .ندعو �إلى الت�ضامن والدفاع
وفتح المزيد من قنوات التبادل التجاري البيني
ما ي�ضمن تحقيق الرفاهة التي ت�صبو �إليها هذه
الدول من خالل و�ضع الأ�س�س لت�شجيع المبادالت
التجارية والمالية وتب�سيط �آليات منظمة التجارة
العالمية ,تعتزم الدول �إبرام مزيد من اتفاقيات

التعاون التجاري والمالي بين الإقليمين «�أمريكا
الجنوبية والبلدان العربية» وال�سعي �إلى ترجمتها
�إل ��ى واق ��ع ك��ي ت�صبح بالفعل ف��ر���ص ا�ستثمار
بيني على م�ستوى الإقليمين وتوطيد ال��رواب��ط
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية بينهما.
رئيس فنزويال :كثير من مواطنينا
أصولهم عربية

�شكر رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة ف�ن��زوي�لا البوليفارية
نيكوال�س مادورو مور�س خادم الحرمين ال�شريفين
وحكومته الر�شيدة على ُح�سن التنظيم والإعداد
لأعمال القمة وك��ل الجهود التي بذلت من قبل
جمهورية الأوروج ��واي ب�صفتها رئي�سة ومن�سقة

منظمة الوحدة الجنوب �أمريكية لإنجاح القمة،
وج�م�ه��وري��ة ف�ن��زوي�لا ع�ل��ى ا�ست�ضافتها القمة
الخام�سة لهذا اللقاء المرتقب لزيادة التكامل
بين دول�ن��ا ف��ي جنوب �أم��ري�ك��ا وال ��دول العربية.
وبم�شاعر �صادقة قال «قلوبنا و�أبوابنا في فنزويال
مفتوحة لكم �إخواننا العرب الذين دائم ًا ما فتحوا
لنا الأبواب ،حيث يعي�ش في بلدنا وبين ظهرانينا
الكثير م��ن ال���س�ك��ان م��ن �أ� �ص��ول ع��رب �ي��ة» .لقد
خرجت �أعمال القمة بعديد من ال��ر�ؤى والنتائج
التي من �ش�أنها تعزيز التعاون بين دول الإقليمين
في مختلف المجاالت .ودول الإقليمين تحارب
الإرهاب بكل �أ�شكاله وت�سعى �إلى �إ�شاعة وتكري�س
ر�سالة ال�سالم والتقدم.
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مقال

الضمان الصحي يعزز الدور اإلنساني واالجتماعي
يستفيد من خدماته المرضى الذين يستنفدون
الحد األعلى من التغطيات التأمينية الصحية

د .فهد بن حمود العنزي

عضو مجلس الشورى

ال �أحد ينكر ما ل�صناديق التكافل �أو ال�صناديق غير التجارية من دور �إن�ساني كبير .فال�سواد
الأعظم من ال�صناديق االجتماعية �أو المهنية العاملة في المملكة هي �صناديق خيرية �أو
�أ�سرية ذات �أهداف اجتماعية و�إن�سانية �سامية .وكم تمنيت لو كان هناك نظام خا�ص بهذه
ال�صناديق على م�ستوى الدولة يقوم ب�ضبطها ويحدد �إجراءات �إن�شائها ومجاالت عملها و�أوجه
ال�صرف منها وال�ضمانات النظامية المتعلقة بها وبحقوق الم�ساهمين فيها والم�ستفيدين
منها ،ودون �أن ي�شكل هذا النظام عائقا لأهدافها �أو الدور الذي تقوم به.
وفي مجال الت�أمين ال�صحي التعاوني �سعى مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني �إلى ت�أ�سي�س
�صندوق لل�ضمان ال�صحي التعاوني ليعزز من الدور الإن�ساني واالجتماعي للت�أمين ال�صحي،
حيث ن�صت المادة ال�سابعة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضمان ال�صحي
التعاوني على �إن�شاء هذا ال�صندوق ،حيث يكون الهدف منه تغطية الم�صاريف التي تتجاوز
التغطية الت�أمينية المحددة بموجب وثيقة الت�أمين وعلى �أن تحدد تبعية هذا ال�صندوق وتو�ضع
�إجراءات و�ضوابط عمله بما فيها تمويل ال�صندوق وتحديد الم�ستفيدين منه بالتن�سيق بين
المجل�س وم�ؤ�س�سة النقد.
ومما ال �شك فيه �أن هدف هذا ال�صندوق �إن�ساني بحت .ولعل الفئة التي تحتاج �إلى خدمات
هذا ال�صندوق هم من المر�ضى الذين ي�ستنفدون الحد الأعلى من التغطيات الت�أمينية،
�إذ �إن وثيقة الت�أمين ال�صحي الموحدة هي وثيقة غير مفتوحة فهي تت�ضمن حدودا ق�صوى
للتغطيات .كما �أنها تت�ضمن بع�ض اال�ستثناءات التي قد تحرم الم�ستفيد من تغطية تكاليف
العالج الذي يحتاج �إلـيه .و�إن كان الن�ص الوارد في الالئحة يهدف من هذا ال�صندوق �إلى
تغطية الم�صاريف التي تتجاوز حدود التغطية الت�أمينية �إال �أنه من وجهة نظري �أي�ضا �أن
هذه التغطيات التي تم بلوغ الحد الأعلى فيها يجب �أن تكون لحاالت �إن�سانية من الم�شمولين
بالت�أمين ال�صحي الإلزامي ،وال �سيما من غير ال�سعوديين .فهناك فئة من المقيمين في
المملكة قد يتعر�ضون لأمرا�ض توجب دخولهم العناية المركزة �أو �أن بقاءهم في الم�ست�شفى
�أمر حتمي ال بد منه ،ولكن �شركات الت�أمين تتخلى عن ال�صرف عليهم ،لأنهم ا�ستنزفوا
الحد الأعلى من وثيقة الت�أمين ال�صحي .كما �أن الم�ست�شفيات ال يمكن لها �أن تتحمل بقاءهم
لديها ،ب�سبب تكلفة عالجهم العالية ،وال يمكن كذلك لأ�صحاب هذه الحاالت العودة لبلدانهم
وا�ستكمال العالج فيها ،ب�سبب خطورة و�ضعهم ال�صحي وعدم �إمكانية نقلهم .ومن هنا يبرز
الوجه الإن�ساني لهذا ال�صندوق الذي يتكفل بال�صرف على عالج هذه الحاالت .كما �أن
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الم�ست�شفيات التي تتبع القطاع الحكومي فيها ما يكفيها من هذه الحاالت من المر�ضى من
ال�سعوديين الذين تكفلت الدولة بعالجهم باعتبارها م�س�ؤولة عنهم وعن غيرهم من الحجاج
والمعتمرين ،ومن غير المنا�سب �إ�شغالها بحاالت �إ�ضافية تخ�ص فئة الم�شمولين بالت�أمين
ال�صحي الإلزامي من غير ال�سعوديين.
وفيما يتعلق بم�صادر تمويل ال�صندوق فمن وجهة نظر خا�صة يجب �أن تتعدد م�صادر تمويله
بدءا من �شركات الت�أمين ،عالوة على الم�ستفيدين و�أرباب العمل الذين يجب �أن ي�ساهموا في
هذا ال�صندوق مع فتح المجال لم�صادر التمويل الأخرى كالهبات والتبرعات والو�صايا وحتى
الوقف ،فبلدنا  -وهلل الحمد  -مليء بالمح�سنين
 وثيقة التأمني الصحي املوحدة وثيقة غري مفتوحة وتتضمن حدودا قصوى للتغطيات وبعضاالستثناءات التي قد حترم املستفيد من تغطية تكاليف العالج الذي يحتاج إلـيه.
 يجب أن تتعدد مصادر متويل الصندوق بدءا من شركات التأمني واملستفيدين وأرباب العملوفتح اجملال ملصادر التمويل األخرى كالهبات والتربعات والوصايا والوقف.
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نظرة على كتاب

الزكاة في كتاب المغني

إعداد أسرة التحرير

كتاب (المغني) لموفق الدين �أبي محمد عبد اهلل بن �أحمد بن محمد بن قدامة المقد�سي ،رحمه اهلل
تعالى ،المتوفى عام 620هـ �شرح فيه الإمام موفق الدين ابن قدامة مخت�صر الإمام �أبي القا�سم عمر بن
الح�سين الخرقي ،رحمه اهلل تعالى ،المتوفى عام 334هـ .على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو يعد
يكتف ابن قدامة ،رحمه اهلل ،ب�شرح مخت�صر الخرقي فقط ،بل تناول
مو�سوعة في الفقه المقارن ،حيث لم
ِ
وف�صل القول فيها ،وهو من �أهم
الم�سائل الفقهية بالدليل و�أورد �آراء المذاهب الأخرى و�أقوال العلماء َّ
المو�سوعات الفقهية الإ�سالمية.

يقع كتاب الزكاة في المجلد الثاني من «المغني» ،حيث طبع كتاب
المغني للإمام موفق الدين �أبي محمد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة
على مخت�صر الخرقي مع كتاب ال�شرح الكبير على متن المقنع
لل�شيخ �شم�س الدين �أبي الفرج عبد الرحمن بن �أبي عمر بن قدامة
المقد�سي .و�ضع كتاب المغني في �أعلى ال�صحائف وال�شرح الكبير
في �أدناها مف�صوال بينهما بخط عري�ض .و�سنعر�ض هنا لنظرة
مخت�صرة لأهم م�سائل كتاب الزكاة.
بد�أ الإمام موفق الدين كتاب الزكاة فقال :الزكاة من الزكاء والنماء

30

العدد ( - )٤6محرم 1437هـ

والزيادة �سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه ،وهي في ال�شريعة حق
يجب في المال ،وهي واجبة بكتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله و�إجماع
�أمته ،وهي �أحد �أركان الإ�سالم الخم�سة ،فمن �أنكر وجوبها جهال به
عرف وجوبها وال يحكم بكفره لأنه معذور ،و�إن منعها معتقدا وجوبها
وقدر الإمام على �أخذها منه �أخذها وعزره ولم ي�أخذ زيادة عليها في
قول �أكثر �أهل العلم منهم �أبو حنيفة ومالك وال�شافعي و�أ�صحابهم.
ثم �شرح الإمام موفق الدين �أ�صناف المال الذي تجب فيه الزكاة
وهي �أربعة �أ�صناف:

«ال ــم ــغ ــن ــي» م ــوس ــوع ــة في
الفقه المقارن.
من ينكر وجــوب الزكاة جهال
ب ــه عـ ــرف وجــوبــهــا وال يحكم
بكفره ألنه معذور.

 -1زكاة ال�سائمة من بهيمة الأنعام.
 -2زكاة الخارج من الأر�ض (الزروع والثمار).
 -3زكاة الأثمان (الذهب والف�ضة والمعادن).
 -4زكاة التجارة (�أو عرو�ض التجارة).
شروط وجوب الزكاة

ثم ذكر الإم��ام موفق الدين �شروط وج��وب الزكاة فقال :والزكاة
ال تجب �إال على كل حر م�سلم تام الملك ،وتجب في مال ال�صبي
والمجنون ويخرجها عنهما وليهما ،والنية �شرط في �أداء الزكاة ،وال
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ،فاعتبر له الحول لأنه مظنة
النماء ليكون �إخراج الزكاة من الربح �أ�سهل و�أي�سر ولأن الزكاة �إنما
وجبت موا�ساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختالفه وعدم �ضبطه
ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فال بد لها من �ضابط كي ال يف�ضي
�إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك ،ف�إن
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ا�ستفاد ماال مما يعتبر له الحول وكان المال ن�صابا وجبت الزكاة
فيه ،و�إن كان عنده ن�صاب لم يخل المال الم�ستفاد من ثالثة �أق�سام:
�أحدها� :أن يكون الم�ستفاد من نمائه كربح مال التجارة فهذا يجب
�ضمه �إل��ى ما عنده من �أ�صله فيعتبر حوله بحوله ال نعلم فيه خالفا
لأنه تبع له من جن�سه ف�أ�شبه النماء المت�صل مثل زيادة قيمة عرو�ض
التجارة.
الثاني� :أن يكون الم�ستفاد من غير جن�س ما عنده فهذا له حكم نف�سه
وال ي�ضم في الحول وال الن�صاب.
الثالث� :أن ي�ستفيد ماال من جن�س ن�صاب عنده قد انعقد عليه حول
الزكاة ب�سبب م�ستقل فهذا ال تجب فيه الزكاة حتى يم�ضي عليه الحول.
ثم ذكر ابن قدامة ،رحمه اهلل ،كثيرا من م�سائل �شروط الزكاة �إلى
�أن قال :والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وال ت�سقط بتلف المال
ف ّرط �أو لم يف ّرط ،هذا الم�شهور عن �أحمد� ،سواء تمكن من الأداء �أو
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لم يتمكن ،وبهذا قال �أبو حنيفة وهو �أحد قولي ال�شافعي .وال ت�سقط
الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله ،وتجب الزكاة على الفور فال
يجوز ت�أخير �إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه.
ثم ذك��ر ،رحمه اهلل ،م�سائل ب��اب زك��اة ال��زروع والثمار ،وم�سائل
باب زكاة الأثمان الذهب والف�ضة وذكر في هذين البابين مائة من
الم�سائل الفقهية النفي�سة المتعلقة بهما ،ثم انتقل منهما �إلى ذكر
زكاة التجارة.
زكاة عروض التجارة

قال ،رحمه اهلل تعالى ،تجب الزكاة في قيمة عرو�ض التجارة في قول
�أكثر �أهل العلم ،والعرو�ض جمع عر�ض وهو غير الأثمان من المال
على اختالف �أنواعه من النبات والحيوان والعقار و�سائر المال،
فمن ملك عر�ضا لتجارة فحال عليه الحول وهو ن�صاب قومه في �آخر

النية شرط في أداء الزكاة ،وال زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول.

الحول ،و�أخرج زكاته وهو ربع ع�شر قيمته ،وال ي�صير العر�ض للتجارة
�إال ب�شرطين �أحدهما� :أن يملكه بفعله كالبيع والثاني� :أن ينوي عند
تملكه �أنه للتجارة ،وعن �أحمد رواية �أخرى �أن العر�ض ي�صير للتجارة
بمجرد النية لقول �سمرة �أمرنا ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن
نخرج ال�صدقة مما نعده للبيع مثل �أن يرث ماال ثم نوى به التجارة
وجبت فيه الزكاة بمجرد النية ،وال يختلف المذهب في �أنه �إذا نوى
بعر�ض التجارة القنية ي�صير للقنية وت�سقط الزكاة منه مثل من
ا�شترى �شيئا للتجارة ثم نواها لالقتناء فال زكاة فيها حتى يبيعها
وي�ستقبل بثمنها حوال جديدا ،وذلك لأن القنية هي الأ�صل والتجارة
فرع عليها ويكفي الرد �إلى الأ�صل مجرد النية كما لو نوى بالحلي
التجارة فتكفي مجرد النية في الحلي الزكاة.
ث��م انتقل ،رح�م��ه اهلل تعالى� ،إل ��ى ب��اب زك ��اة ال��دي��ن وال�صدقة،
وال�صدقة هي ال�صداق وجمعها �صدقات قال تعالى( :و�آتوا الن�ساء
�صدقاتهن نحلة) ،وه��ي من جملة الديون و�إنما �أف��رده��ا بالذكر
ال�شتهارها .وجملة ذلك �أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال
الباطنة وهي الأثمان وعرو�ض التجارة� ،أما الأموال الظاهرة وهي
ال�سائمة والحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة على خالف كبير بين
العلماء في هذه الم�س�ألة ،والفرق بين الأم��وال الظاهرة والأم��وال
الباطنة �أن تعلق الزكاة بالظاهرة �آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء
بها لهذا ي�شرع �إر�سال َمن ي�أخذ �صدقتها من �أربابها ،وكان النبي

�صلى اهلل عليه و�سلم يبعث ال�سعاة في�أخذون ال�صدقة من �أربابها
وكذلك الخلفاء من بعده فتكون الزكاة فيها �أوكد .ثم تحدث ،رحمه
اهلل ،بعد ذلك على باب زكاة الفطر وم�سائلها وفروعها.
دفع الزكاة إلى اإلمام جائز

كما تحدث ،رحمه اهلل ،عن ج��واز دفع الزكاة �إل��ى الإم��ام فقال
ي�ستحب للإن�سان �أن يلي تفرقة الزكاة بنف�سه ليكون على يقين
من و�صولها �إلى م�ستحقيها �سواء كانت من الأم��وال الظاهرة �أو
الباطنة و�إن دفعها �إلى ال�سلطان فهو جائز ،وال يختلف المذهب
�إن دفعها �إلى الإمام جائز �سواء كان عادال �أو غير عادل ،و�سواء
كانت من الأموال الظاهرة �أو الباطنة ،ويبر�أ بدفعها �سواء تلفت
في يد الإمام �أو لم تتلف� ،أو �صرفها في م�صارفها �أو لم ي�صرفها،
لما ذكرنا عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ولأن الإمام نائب عنهم
�شرعا فبرئ بدفعها �إليه كولي اليتيم �إذا قب�ضها له وممن قال
بدفعها �إلى الإمام ال�شعبي ومحمد بن علي والأوزاع��ي لأن الإمام
�أعلم بم�صارفها ودفعها �إليه يبرئه ظاهرا وباطنا .وهذه النظرة
المخت�صرة من كتاب الزكاة في كتاب «المغني» لموفق الدين �أبي
محمد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة المقد�سي هي غي�ض من في�ض
من م�سائل نفي�سة ومباحث مهمة منتقاة ال تغني عن قراءتها كاملة
في �أ�صل الكتاب.
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تحديات انخفاض أسعار النفط
شهدت أسواق النفط تقلبات شديدة ورأى بعض الخبراء أنها تمثل تهديدا
للدول المنتجة للنفط

د .صالح بن فهد الشلهوب

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

�شهدت �أ�سواق النفط تقلبات �شديدة في الفترة الما�ضية ،تميل �إلى هبوط الأ�سعار ب�صورة ملحوظة ،يرى فيها
البع�ض �أن هذا يعد تهديدا للدول المنتجة للنفط ،خ�صو�صا الدول التي تعتمد ب�صورة رئي�سة على النفط في ناتجها
المحلي ،وتفاوتت هذه التحليالت بحجم الأثر في كل دولة من هذه الدول ،و�إلى �أي حد يمكن �أن تتحمل هذه الدول
االنخفا�ض في الأ�سعار ب�صورة تمكنها من اال�ستمرار في تنفيذ م�شاريعها التنموية ،واال�ستمرار في برامج الدعم
الحكومي للأفراد من خالل دعم ال�سلع والخدمات ،وقد �صدر �أخيرا تقرير عن البنك الدولي عن موقع CNN
بالعربية ،عد فيه �شانتا ديفاراجان كبير الخبراء االقت�صاديين لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في «البنك
الدولي»� ،أن الهبوط الأخير في �أ�سعار النفط ،ي�شكل تحذيرا للدول المنتجة للبترول ،ودفعها �إلى �إعادة التفكير
في �سيا�ساتها الحالية ،في مجال الدعم الحكومي .وخالل ا�ستعرا�ضه تقرير «الآثار المدمرة للدعم الحكومي»،
ال�صادر عن البنك الدولي ،قال ديفاراجان ،في م�ؤتمر �صحافي في مقر فرع البنك الدولي الإقليمي في العا�صمة
الكويتية�« ،إن دول الخليج �أم�ست مطالبة بتخفي�ض الدعم الحكومي تدريجيا في جميع المجاالت» .ودعا الخبير
االقت�صادي الدولي الدول الخليجية �إلى بلوغ مرحلة الإيقاف الكامل للدعم الحكومي« ،و�إال �ستواجه عجوزات» في
ميزانياتها في ال�سنوات القليلة المقبلة ،فالوقت ما زال مبكرا للقيام ب�إجراءات في هذا المجال» ،و�أو�ضح �أن �سكان
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يمثلون  5في المائة من �سكان العالم ،في حين ت�سهم المنطقة ب�إنتاج 3
في المائة من �إجمالي الناتج العالمي ،وقال �إن المنطقة تقدم وحدها  48في المائة من �إجمالي الدعم الحكومي
المقدم في كل �أنحاء العالم ،بقيمة �إجمالية بلغت العام الما�ضي ،نحو  160مليار دوالر».
هذا التقرير ال �شك �أنه يتحدث عن تح ٍّد كبير تواجهه المنطقة من الناحية االقت�صادية؛ �إذ �إنها تعتمد ب�صورة
كبيرة على الدعم الحكومي ،وبعد تح�سن �أ�سعار النفط بد�أت تتو�سع �أكثر في هذا البرنامج ب�صورة كبيرة ،فكيف
ي�ستطيع المواطن في المملكة مثال �أن يجد �سعر البنزين الذي يتم ا�ستهالكه يوميا ب�صورة مهولة ب�أ�سعار تفوق
الريالين �أو �أكثر للتر الواحد� ،أو �أن يدفع �أ�ضعاف �أ�سعار فاتورة الكهرباء �أو الماء الحالية� ،أو يجد �أن �أ�سعار ال�سلع
ال�ضرورية �أ�صبحت �أعلى من �أ�سعارها الحالية بكثير ،ف�ضال عن القطاعات الإنتاجية المحلية التي تعتمد ب�صورة
كبيرة على هذا الدعم ،الذي �إذا ما انقطع ف�سيكون هذا الأمر �أ�شبه بنهاية لمثل هذه ال�شركات.
الدعم الحكومي ب�صورة عامة مطلوب ،ومعظم دول العالم لديها برامج ل�سيا�سات الدعم الحكومي لت�شجيع
الإنتاج ولتخفيف الأعباء عن المواطنين ،ولكن ا�ستراتيجية الدعم تتغير بح�سب الظروف ،والتغيرات التي
يواجهها المجتمع ،ويفتر�ض �أن يكون الدعم بطريقة ال ت�ؤدي �إلى نوع من الإ�سراف في اال�ستهالك والميل �إلى
الك�سل ،بدال من الحر�ص على الإنتاجية ،و�إذا ما نظرنا �إلى برنامج الدعم الحكومي في المملكة نجد �أنه في
بع�ض �صوره ي�شجع على المبالغة في اال�ستهالك ،وال تقت�صر اال�ستفادة منه على الفئة الم�ستهدفة فقط ،فلو
نظرنا �إلى الدعم الحكومي لأ�سعار البنزين مثال ف�سنجد �أن �أ�سعاره تعد من الأقل على الم�ستوى العالمي ،في حين
�أنه يبلغ في بع�ض مناطق العالم �سعرا ي�صل �إلى � 20ضعفا ،مقارنة بالأ�سعار التي يدفعها المواطن لهذه ال�سلعة،
وهذا قد يكون منطقيا ،باعتبار �أن المملكة دولة م�صدرة للنفط ،وترغب في �أن تخفف العبء عن مواطنيها ،لكن
المالحظ �أن اال�ستفادة ال تقت�صر على المواطن ،كما �أنه �شجع البع�ض على �أن يكون عديم المباالة ،بحجم ما
ي�ستهلكه من الوقود بهذا ال�سعر الرخي�ص ،وهذا يمكن �أن يجري على كثير من ال�سلع والخدمات التي ي�صل �إليها
الدعم الحكومي .ولذلك يقترح بع�ض الخبراء �أن يكون هناك ما ي�سمى الدعم الذكي الذي تقت�صر اال�ستفادة
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منه على المواطنين فقط �أو المحتاجين ب�صورة خا�صة ،كما يحدد المقدار الم�ستحق لهذه اال�ستفادة ،حيث ال
يتجاوز الأمر حد الإ�سراف في اال�ستفادة من هذا الدعم .كما �أن دعم الأمور الأخرى من ال�سلع والخدمات قطعا
لن ي�ستمر ب�سبب الزيادة المتوا�صلة في ال�سكان مع ا�ستمرار االعتماد حاليا على النفط كم�صدر رئي�س للدخل،
ولذلك ف�إنه من المهم �إيجاد ا�ستراتيجية تعزز م�صادر الدخل المحلي من غير النفط ،وت�شجيع زيادة �إنتاجية
الفرد العامل� ،إ�ضافة �إلى و�ضع خطوات لتقلي�ص الدعم على المدى المتو�سط ب�صورة ال ت�ؤثر في المواطن من
خالل تعزيز فر�ص الدخل للأ�سرة.
ا�ستمرار الدعم الحكومي في دول الخليج قد ي�ؤدي �إلى عجز الموازنة قريبا ،ولذا ينبغي التفكير في ا�ستراتيجية
الدعم الحكومي بما يعزز من �إنتاجية الفرد ،وبالتالي تعوي�ض النق�ص الذي يح�صل له ب�سبب تقلي�ص الدعم
من خالل زي��ادة الدخل� ،إ�ضافة �إلى التفكير في الدعم الحكومي الذي ي�ستهدف ب�صورة مبا�شرة الجهة
المق�صودة بالدعم.
 «البنك الدويل» :الهبوط األخــر يف أسعار النفط يشكل حتذيرا للدول املنتجةللبرتول ،ويجب أن يدفعها إىل إعادة التفكري يف سياساتها احلالية.
 سكان منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا ميثلون  % 5من سكان العامل وتسهماملنطقة بإنتاج  3يف املائة من إجمايل الناجت العاملي.
 الدعم الذكي حل ذكي لوصول الدعم إىل احملتاجني وباملقدار املستحق حيث اليتجاوز حد اإلسراف.
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اقتصاديات الطاقة الشمسية

ستسهم في تغطية ثلث االستهالك
المحلي بحلول 2032
�أ�صبح هناك �سباق محموم بين الدول في تنفيذ م�شروعات الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة وتقليل االنبعاثات
الغازية ال�ضارة ولتوفير الطاقة التي يتم ا�ستخدامها اعتمادا على البترول وغيره من الطاقة التقليدية ويتزامن مع ذلك
في الوقت نف�سه محاولة تر�شيد ا�ستخدام الطاقة باتباع تقنيات حديثة تف�ضي �إلى الإقالل من ا�ستخدام الطاقة �سواء
كان على م�ستوى الحكومات �أو الأفراد �أو �شركات القطاع الخا�ص ونحوها .هذا االهتمام ي�صب في م�صلحة تطور قطاع
الطاقة النظيفة لكنه يتطلب كثيرا من الأبحاث والتقنيات والدرا�سات الدقيقة .وت�شهد منطقة الخليج اهتماما بالغا
و�أ�صبح �ضمن خطط التنمية الم�ستدامة.
المؤشرات االقتصادية للطاقة
الشمسة

 ي�صل حجم اال�ستثمارالعالمي في مجال الطاقة
ال�شم�سية نحو  20مليار
دوالر.
 ت ��زي ��د ال�م���س��اح��ةال�م���س�ت�خ��دم��ة حاليا
لتجميع ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
في العالم على  140مليون متر مربع،
وتزيد �سنويا بنحو  10ماليين متر مربع.
 ت��زاي��دت ن�سبة م�ساهمة الطاقة المتجددةفي �إجمالي �إنتاج الطاقة في دول وكالة الطاقة
الدولية من 4.6 %عام � 1970إل��ى ،% 5.5وقد
بلغ معدل النمو ال�سنوي لإنتاج الطاقة ال�شم�سية
وحدها  % 23خالل الفترة من ع��ام 1980حتى
عام 2001وقد نتج ذلك عن تزايد الإنفاق على
مجاالت البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة
ال�شم�سية ،خا�صة بعد �أزمة ارتفاع �أ�سعار البترول
في ال�سبعينيات.
 �شهد �إنتاج الطاقة ال�شم�سية نموا بنحو % 15خالل عام 2007نتيجة النمو الحادث في ال�صين
بنحو  % 22والمتوقع بلوغه  % 42خ�لال عام
 ،2008وذل��ك على الرغم من انخفا�ض ال�سعة
المتولدة في الدول الأوروبية بنحو .% 9
 من المتوقع في ظل ا�ستمرار ال�سيا�سات الحالية�أن ي�صل �إجمالي ا�ستهالك الطاقة ال�شم�سية بحلول
� 2030إلى نحو  45مليون طن من المكافئ النفطي.

 ت �ق��در ال�سعة ال�ح��ال�ي��ة ﻟﻤﺠم��ع ��ات ال �ح��رارةال�شم�سية ف��ي ال �ع��ال��م بنحو  171ج�ي�ج��اوات
حرارية ،وتمتلك ال�صين ما يزيد على ن�صف هذه
ال�سعة ويلي ال�صين كل من �أمريكا و�ألمانيا وتركيا
واليابان و�أ�ستراليا و�إ�سرائيل والبرازيل والنم�سا
واليونان وذلك على التوالي ،وبالنظر �إلى م�ؤ�شر
ن�صيب ال�ف��رد م��ن الطاقة ال�شم�سية نجد �أن
قبر�ص �أكبر دولة ،حيث ي�صل هذا الم�ؤ�شر فيها
�إل��ى  651كيلووات� 1000 /شخ�ص ،ثم النم�سا
 273كيلو وات 1000 /خم�سة �أ�شخا�ص).
 ي��وج��د ن�ح��و  45ن�ظ��ام��ا ال��س�ت�خ��دام الطاقةال�شم�سية في التبريد في �أوروبا وعلى م�ساحة 19
�ألف متر مربع وب�سعة تبلغ  4.8ميجاوات ،وقد
تم �إن�شاء وحدة تبريد في كاليفورنيا ،والجدير
ب��ال��ذك��ر �أن ارت �ف��اع تكلفة ا��س�ت�خ��دام الطاقة
ال�شم�سية في التبريد من �أهم معوقات انت�شارها
وتنخف�ض التكلفة �إذا م��ا ت��م ت�صميم مجمع
الحرارة ال�شم�سية ،حيث ي�ستخدم في التبريد
والتدفئة �أي�ضا.
 يوظف قطاع ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية فيالت�سخين والتبريد ما يزيد على � 200ألف �شخ�ص
على م�ستوى العالم.
 انخف�ضت �أ�سعار الكهرباء المولدة من الطاقةال�شم�سية بمعدل � % 4سنويا خالل الأعوام الـ 15
ال�سابقة وذلك نتيجة عوامل اقت�صاديات الحجم
الكبير وانخفا�ض تكلفة �إنتاج الوحدة� 40،سنتا
�أمريكيا /كيلووات  -وتبلغ الأ�سعار الحالية غير
المدعومة من قبل الحكومات �20ساعة وذلك

بالن�سبة لوحدات الإنتاج كبيرة الحجم.
 تراوح تكلفة الوات في الأ�سواق العالمية بين 8و 10دوالرات بالن�سبة للدول الم�ستوردة ،بينما
ت�صل تكلفة الوات �إلى الذروة بالن�سبة للتطبيقات
ذات القدرة المتو�سطة والعالية �إل��ى 30دوالرا
وتزيد هذه التكلفة وفق الت�صميم و�أجهزة التحكم
والتخزين ال�ساكن والإلكترونات الم�ساعدة.
مبادرات المملكة

ب��ادرت المملكة باحت�ضان م�شاريع في الطاقة
ال�شم�سية ومن المتوقع �أن ت�سهم هذه الم�شاريع
في تغطية احتياج ما يقارب من ثلث اال�ستهالك
المحلي في قطاع الكهرباء بحلول عام    .2032
ومن تلك المبادرات ،المبادرة الوطنية لإنتاج المياه
والكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،التي تقوم
بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا
بالإعالن عن مبادرة قومية لإنتاج المياه والكهرباء
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية بتكلفة تقل عن الريال
لكل متر مكعب من المياه و 3هلالت لكل كيلووات من
الكهرباء في ال�ساعة ،ومن المتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إلى
خف�ض تكلفة �إنتاج المياه والكهرباء بمعدل .% 40
ومن الم�شاريع المهمة ،م�شروع الإنتاج الكهربائي
بالطاقة ال�شم�سية الخا�ص بجامعة الملك عبد
اهلل للعلوم والتقنية الذي ت�صل تكلفته الإجمالية
�إلى  65مليون ريال وفاز به تحالف �شركتي �أنظمة
الطاقة ال�شم�سية الوطنية ال�سعودية وكونرجي
الألمانية ويعد الأكبر من نوعه في المملكة في
هذا اﻟﻤﺠال.
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م��ن ال��درا��س��ات التف�صيلية ف��ي م�ج��ال الطاقة
ال�شم�سية درا� �س��ة ق��ام بها م��رك��ز ال��درا��س��ات
والبحوث في غرفة ال�شرقية ،حيث �أكدت الدرا�سة
�أن المنطقة العربية تتمتع ب�أعلى في�ض �إ�شعاع
�شم�سي في العالم ،حيث ت�صل كثافة الإ�شعاع
ال�شم�سي �إلى  1000وات/متر مربع في منت�صف
النهار وبمتو�سط م��ن �250إل ��ى  300وات/متر
مربع في اليوم �أي ما يعادل  6كيلووات �ساعة/
متر مربع في اليوم ،وتنطبق هذه المزايا على
المملكة ،حيث ت�صل وح��دات الطاقة ال�ضوئية
ال�ساقطة على المملكة �إلى نحو  2200كيلووات
لكل متر مربع في ال�سنة .وتقوم ال�شم�س ب�إمداد
الأر� ��ض بطاقة تزيد على �إج�م��ال��ي احتياجات
العالم م��ن الطاقة بنحو  5000م��رة .ومعظم
م�صادر الطاقة المتجددة المتوافرة على �سطح
الأر� ��ض والإ�شعاعات ال�شم�سية ،فجميع �أن��واع
الطاقات بما فيها البترول والغاز والفحم تكونت
ب�سبب �أ�شعة ال�شم�س وم��ا تال ذل��ك من ح��رارة
و�ضغط عبر الحقب الزمنية� ،إ�ضافة �إلى م�صادر
الطاقة الثانوية مثل طاقة الرياح وطاقة الأمواج
والطاقة الكهرومائية.
طاقة هائلة ونظيفة

ت�أتي �أهمية الطاقة ال�شم�سية من كونها طاقة هائلة
يمكن ا�ستغاللها ف��ي �أي م�ك��ان وت�شكل م�صدرا
مجانيا للوقود ال ين�ضب كما تعتبر طاقة نظيفة،
كما �أنه يمكن ا�ستخدامها في عديد من اﻟﻤﺠاالت
في الن�شاط الزراعي وت�سخين وتبريد المياه وتحلية
المياه ومعالجة ال�صرف ال�صحي وتوليد الكهرباء
�أي�ضا .وف��ي ظل �أهمية الحفاظ على حق الأجيال
القادمة في الثروة النفطية وجعل فترة اال�ستفادة
من هذه الثروة طويلة بالقدر الكافي وفي ظل تزايد
ا�ستهالك الكهرباء في المملكة ب�شكل كبير وبالتالي
تزايد التكاليف الناتجة عن ا�ستخدام الوقود في
توليد الكهرباء وف��ي ظل �أهمية تقليل االنبعاثات
الغازية ،ف�إنه يجب االهتمام بتطوير م�صادر الطاقة
المتجددة ف��ي المملكة ،التي م��ن �أهمها الطاقة
ال�شم�سية.
ولقد �شهد االهتمام بالطاقة ال�شم�سية تزايدا
م�ستمرا تمثل ذل��ك ف��ي عديد م��ن ال�م�ب��ادرات
الحكومية ،منها المبادرة الوطنية لإنتاج المياه
والكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية تحت
رعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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تتمتع المنطقة العربية
بأعلى فيض إشعاع شمسي
في العالم.
تشكل الطاقة الشمسية
م ــص ــدرا مــجــانــيــً لــلــوقــود ال
ينضب وطاقة نظيفة.
وم�شروع الإن�ت��اج الكهربائي بالطاقة ال�شم�سية
الخا�ص بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية
وم�شروع القرية ال�شم�سية وغيرها.
وت��واج��ه ج�ه��ود اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
في المملكة بع�ض التحديات ،منها توافر البترول
وانخفا�ض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة ال�شم�سية
وت�أثير الأتربة وعدم وجود دعم حكومي كاف لبرامج
الطاقة ال�شم�سية .ومن هنا ت�أتي �أهمية قيام الحكومة
بتقديم الدعمين المادي والمعنوي وتن�شيط حركة
البحث في مجاالت الطاقة ال�شم�سية و�إن�شاء بنك
معلومات للطاقة ال�شم�سية والتبادل العلمي مع الدول
العربية ودرا�سة �إمكانية �إن�شاء �صندوق عربي لدعم
م�شاريع الطاقة ال�شم�سية و�سن القوانين المحفزة
لال�ستثمار في اﻟﻤﺠاالت المتعلقة بالطاقة ال�شم�سية.

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

تت�سم و�سائل تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية
ب�شكل عام ب�أنها �إما �أن تكون نظم طاقة �شم�سية
�سلبية و�إم��ا نظم طاقة �شم�سية �إيجابية وفقا
للطريقة التي يتم ا�ستغالل وتحويل وتوزيع �ضوء
ال�شم�س من خاللها ،وت�شمل التقنيات التي
تعتمد على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية الإيجابية
ا�ستخدام اللوحات الفولتو�ضوئية واﻟﻤﺠم��ع
الحراري ال�شم�سي مع المعدات الميكانيكية
والكهربائية لتحويل �ضوء ال�شم�س �إلى م�صادر
�أخرى مفيدة للطاقة .وتتميز الطاقة ال�شم�سية
بموا�صفات تجعلها الأف�ضل مقارنة بجميع
�أن � ��واع ال �ط��اق��ات الأخ� � ��رى ،فهي
طاقة هائلة يمكن ا�ستغاللها في
�أي مكان وت�شكل م�صدرا مجانيا
ل�ل��وق��ود ال ��ذي ال ين�ضب كما تعد
طاقة نظيفة ال تنتج �أي ن��وع من
�أنواع التلوث البيئي وت�أتي �أهميتها
ب��ال�ن�ظ��ر �إل� ��ى م �ح��دودي��ة م���ص��ادر
الطاقة التقليدية.
استخدامات الطاقة الشمسية

ه�ن��اك تطبيقات ع��دي��دة للخاليا ال�شم�سية

ومنها ت�أمين الطاقة الكهربائية لقوارب المالحة
واليخوت البحرية ،تغذية بع�ض االحتياجات
المنزلية كم�ضخة الماء والنيون والتلفزيون� ،إنارة
المنازل� ،إ�ضاءة الأر�صفة على �سواحل الميناء
والمن�ش�آت البحرية على ال�شاطئ وداخل البحر،
في عملية التكييف والتدفئة با�ستخدام مبا�شر
لهذه الخاليا م��ن الطاقة ال�ح��راري��ة المتولدة
منها ،ف��ي االت���ص��االت (ال��رادي��و وم�ستقبالت
ال��رادي��و) ،ت�شغيل طلمبات ال��ري وم��اء ال�شرب،
عالمات الطرق ال�سريعة وال�سكك الحديدية في
الطرق ال�صحراوية.
النشاط الزراعي

ي�سعى المعنيون بتنمية الزراعة وتطويرها �إلى
تعظيم اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية وزيادة
م�ع��دل �إن�ت��اج�ي��ة ال�ن�ب��ات��ات ال �م��زروع��ة .فبع�ض
التقنيات ال�ت��ي ت�ستخدم ف��ي تنظيم موا�سم

الزراعة ح�سب �أوقات العام وتعديل اتجاه �صفوف
النباتات ال�م��زروع��ة وتنظيم االرت�ف��اع��ات بين
ال�صفوف وخلط �أ�صناف نباتية مختلفة يمكن �أن
تح�سن من �إنتاجية المح�صول ،وا�ستخدامها في
�إدارة ماكينات �ضخ الماء وتجفيف المحا�صيل
وتفريخ الدجاج وتجفيف ال�سماد الع�ضوي للدجاج
كما �أنه تم ا�ستخدام الطاقة المتولدة بوا�سطة
اللوحات ال�شم�سية في عمل ع�صائر الفاكهة،
وتتمثل �أهم مميزات �إن�شاء البيت المحمي في:
�1-1إنتاج محا�صيل الخ�ضراوات في غير موا�سمها
العادية على مدار العام.
�2-2إنتاج �شتالت مبكرة للزراعات الحقلية.
3-3زيادة الإنتاج مع زيادة كثافة النباتات.
�4-4إنتاج ثمار ذات موا�صفات ت�سويقية عالية.
5-5ت�ق�ل�ي��ل اال� �س �ت �ه�لاك ف ��ي ك �م �ي��ات م �ي��اه ال ��ري
الم�ستخدمة وتنظيم عملية ال ��ري ،التحكم

في درج��ات الحرارة من خالل عملية التدفئة
والتبريد وحماية المزروعات من خطر ال�صقيع.
6-6ال�سيطرة ع�ل��ى الآف� ��ات ال��زراع �ي��ة مقارنة
بالزراعة المك�شوفة وال�سيطرة على الأع�شاب
يدو ّيا �أو كيميائ ّيا.
�7-7إنتاج الكثير من الأزهار والنباتات الداخلية
على مدار العام.
8-8التوفير في الأيدي العاملة الالزمة للإنتاج.
تسخين الماء

ت�ستخدم ن�ظ��م الت�سخين ال �ت��ي تعمل بالطاقة
ال�شم�سية �ضوء ال�شم�س في ت�سخين الماء .ففي
المنخف�ضات الجغرافية التي تقع تحت  40درجة
يمكن �أن يتم توفير ما يراوح بين 60و 70في المائة.
م��ن ال �م��اء ال���س��اخ��ن الم�ستخدم ف��ي ال�م�ن��ازل
ب��درج��ات ح ��رارة ترتفع �إل ��ى  60درج ��ة مئوية
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بوا�سطة نظم الت�سخين ال�ت��ي تعمل بالطاقة
ال�شم�سية .ويعد من �أكثر �أن��واع �سخانات المياه
التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية الأنابيب المفرغة
( )% 44والأل��واح الم�ستوية الم�صقولة (،)%34
التي ت�ستخدم ب�صفة عامة لت�سخين الماء في
ال �م �ن��ازل ،وك��ذل��ك الأل � ��واح البال�ستيكية غير
الم�صقولة ( ،)% 21التي ت�ستخدم ب�صفة رئي�سة
ف��ي تدفئة م�ي��اه ح�م��ام��ات ال�سباحة .وق��د بلغ
�إجمالي �سعة نظم ت�سخين
ال �م��اء ال �ت��ي تعمل ب��ال�ط��اق��ة ال�شم�سية خ�لال
عام 2007نحو  154جيجاوات.
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التدفئة والتبريد والتهوية

يتم تخزين الحرارة المو�سمية لأغرا�ض التدفئة
وت�سخين الماء على مدار ال�سنة.
تحلية الماء

�أك�ث��ر م��ن مليوني �شخ�ص ف��ي ال�ب�لاد النامية
ي�ستخدمون عملية تطهير ال �م��اء با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية لمعالجة مياه ال�شرب العادية
الم�ستخدمة يوميا ،وف��ي م�ج��ال تحلية المياه
با�ستخدام المقطرات ال�شم�سية ،وتنق�سم طرق
تحلية المياه بالطاقة ال�شم�سية �إل��ى طريقتين

الأول��ى اال�ستخدام المبا�شر للطاقة ال�شم�سية
والأخ��رى اال�ستخدام غير المبا�شر ،وفي حالة
اال�ستخدام المبا�شر يكون جهاز تجميع الطاقة
ال�شم�سية هو نف�سه جهاز التحلية ويمثل ذلك
المقطرات ال�شم�سية ب�أنواعها اﻟﻤﺨتلفة� ،أما
اال��س�ت�خ��دام غير المبا�شر للطاقة ال�شم�سية
فيعني تجميع الطاقة ال�شم�سية وتحويلها �إما
�إلى ال�صورة الحرارية (با�ستخدام الم�سخنات
والمركزات ال�شم�سية) ثم ا�ستخدام هذه الطاقة
الحرارية لت�شغيل وحدات التحلية الحرارية
االع�ت�ي��ادي��ة �أو تحويل ال�ط��اق��ة ال�شم�سية �إل��ى

تـــــســـــتـــــخـــــدم ال ـ ــط ـ ــاق ـ ــة
الــشــمــســيــة فـ ــي الــنــشــاط
الزراعي وتحلية المياه.
الشمس تمد األرض بطاقة
تزيد على إجمالي احتياجات
العالم بنحو  5000مرة.

االستغالل األمثل للطاقة
الشمسية

طاقة كهربية (با�ستخدام الخاليا ال�شم�سية)
وا��س�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة الكهربية لإدارة وح��دات
التحلية.
م�ع��ال�ج��ة م ��اء ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي :ح �ي��ث يتم
ا�ستخدام ال�ط��اق��ة ال�شم�سية �أي���ض��ا ف��ي �إزال ��ة
ال���س�م��وم م��ن ال �م��اء ال�م�ل��وث ب��وا��س�ط��ة التحلل
ال�ضوئي.
الطهو بالطاقة ال�شم�سية� :إن الطباخ ال�شم�سي
عبارة عن جهاز ي�ستخدم �ضوء ال�شم�س في الطهو
والتجفيف والب�سترة.

ي�شير بع�ض الدرا�سات �إلى �أن الطاقة ال�شم�سية
التي تمتلكها المملكة �أكبر من الطاقة الناتجة
من النفط المتوافرة حاليا في المملكة وذلك
الت�ساع م�ساحات المملكة وا�ستمرار تعر�ضها
لكميات عالية م��ن م��وج��ات الإ��ش�ع��اع ال�ضوئي
والكهرومغناطي�سي ال�صادرة من ال�شم�س ،حيث
�إن متو�سط وح��دات الطاقة ال�ضوئية ال�ساقطة
على المملكة ي�ساوي  2200وحدة كيلو وات لكل
متر مربع في ال�سنة .وهناك التزامات لعديد من
دول العالم ومن �ضمنها المملكة العربية ال�سعودية
في م�ؤتمر المناخ الدولي في كوبنهاجن لتخفي�ض
الم�ؤثرات ال�سلبية لإنتاج الطاقة ،وبالتالي ف�إن
التو�سع في �إن�شاء مزارع لإنتاج الطاقة ال�شم�سية
ف��ي المملكة �سيعمل على تخفي�ض االنبعاثات
الملوثة ،التي ت�سبب االحتبا�س الحراري وتغير
المناخ .وقد �أثبت عديد من درا�سات الجدوى في
المملكة �أنه يمكن ا�ستعادة ر�أ�س المال الم�ستثمر
في الطاقة ال�شم�سية خالل فترة تراوح بين ثالث
وخم�س �سنوات تتمكن بعدها الجهة المنفذة
لم�شاريع الطاقة ال�شم�سية من الح�صول على
طاقة نظيفة منخف�ضة التكلفة .وتوجد في المملكة
مجمعات قروية �صغيرة متفرقة ومتباعدة و�أنه
قد يتعذر لأ�سباب عملية �أو اقت�صادية ربط هذه
القرى بال�شبكة الرئي�سة للكهرباء لذا ف�إن الحل
المنطقي في ه��ذه الحالة هو ا�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية في هذه اﻟﻤﺠمعات النائية.
معوقات نمو الطاقة الشمسية

م�ع��وق��ات اقت�صادية :تتعلق ب�ت��زاي��د النفقات
اال�ستثمارية �أم��ام الم�ستثمرين الراغبين في
ا�سترداد ر�أ���س المال في الأج��ل الق�صير ،بينما
يتوقع من اال�ستثمار في الطاقة ال�شم�سية منافع

في الأجل الطويل ،وتذبذب �أ�سعار الوقود ،قيام
بع�ض الدول بدعم الوقود ب�شكل كبير وبما يقيد
من قرارات اال�ستثمار في الطاقة ال�شم�سية.
معوقات قانونية :التي تختلف من دول��ة لأخرى
وع�ل��ى الم�ستوى المحلي داخ ��ل ال� ��دول �أي�ضا
ويتعلق ذلك بالتراخي�ص والموافقات القانونية
والم�سائل ال�سلوكية الخا�صة بنق�ص الوعي
ب�أهمية التكنولوجيا الجديدة.
 ال�ت�ل��وث :م��ن �أه ��م الم�شكالت ال�ت��ي تواجهالباحثين في مجاالت ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
وج��ود الغبار ومحاولة تنظيف �أج�ه��زة الطاقة
ال�شم�سية منه وقد برهنت البحوث الجارية حول
ه��ذا المو�ضوع �أن �أكثر من  50في المائة من
فعالية الطاقة
ال�شم�سية تفقد في حالة ع��دم تنظيف الجهاز
الم�ستقبل لأ�شعة ال�شم�س لمدة �شهر� ،إن �أف�ضل
طريقة للتخل�ص من الغبار هي ا�ستخدام طرق
التنظيف الم�ستمر �أي على فترات ال تتجاوز ثالثة
�أيام لكل فترة وتختلف هذه الطرق من بلد �إلي
�آخر معتمدة على طبيعة الغبار وطبيعة الطق�س
في ذلك البلد.
 تخزين الطاقة ال�شم�سية :يعتمد تخزين الطاقةال�شم�سية على طبيعة الطاقة ال�شم�سية وكميتها،
ونوع اال�ستخدام وفترة اال�ستخدام� ،إ�ضافة �إلى
التكلفة الإجمالية لطريقة التخزين ويف�ضل
عدم ا�ستعمال �أجهزة للتخزين لتقليل التكلفة
واال�ستفادة بدال من ذلك من الطاقة ال�شم�سية
م�ب��ا��ش��رة ح�ي��ن وج��وده��ا ف�ق��ط ،وي �ع � ّد مو�ضوع
تخزين الطاقة ال�شم�سية من المو�ضوعات التي
تحتاج �إلى بحث علمي �أكثر واكت�شافات جديدة.
ويعد تخزين الحرارة بوا�سطة الماء وال�صخور
�أف�ضل الطرق الموجودة في الوقت الحا�ضر.
�أم��ا بالن�سبة لتخزين الطاقة الكهربائية فما
زالت الطريقة ال�شائعة هي ا�ستخدام البطاريات
ال�سائلة (بطاريات الحام�ض والر�صا�ص) وتوجد
حاليا �أك�ث��ر م��ن ع�شر ط��رائ��ق لتخزين الطاقة
ال�شم�سية ،ك�صهر المعادن والتحويل الطوري
للمادة وطرق المزج الثنائي وغيرها.
 حدوث الت�آكل في اﻟﻤﺠمعات ال�شم�سية ب�سببالأم�ل�اح :ب�سبب الأم�ل�اح الموجودة في المياه
الم�ستخدمة في دورات الت�سخين وتعد الدورات
المغلقة وا�ستخدام ماء خال من الأم�لاح فيها
�أح�سن الحلول للحد من م�شكلة الت�آكل وال�صد�أ
في اﻟﻤﺠمعات ال�شم�سية.
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اقتصاديات ذكية

أكثر مــن مليوني شخص
في البالد النامية يستخدمون
الطاقة الشمسية يوميًا.
يــوظــف قــطــاع اســتــخــدام
الـــطـــاقـــة ال ــش ــم ــس ــي ــة فــي
التسخين والتبريد.

يلزم اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية ا�ستخدام
م�ساحات كبيرة لتجميع كمية منا�سبة من
الطاقة ال�شم�سية ويعيب الطاقة ال�شم�سية �أنها
غير منتظمة ،ما قد يلزم اال�ستعانة بتخزينها
�سواء على ال�صورة الحرارية �أو على ال�صورة
الكهربية.
فتلك المعوقات تزيد من تكلفة ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية ب�شكل عام ولكن الفرق في التكلفة عن
الوقود التقليدي يمكن تقليله بالتوفير الناتج عن
معالجة تلوث البيئة من الوقود التقليدي.
معوقات خاصة بالمملكة
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 توافر البترول :وانخفا�ض تكلفته مقارنة بتوليدالطاقة ال�شم�سية.
 ت�أثير الأتربة :التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تخفي�ضالطاقة ال�شم�سية بمعدل يراوح بين  10و 20في
المائة.
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تعظيم الطاقة الشمسية

 زي��ادة الدعمين المادي والمعنوي وتن�شيطحركة البحث في مجاالت الطاقة ال�شم�سية.
 القيام ب�إن�شاء بنك لمعلومات الإ�شعاع ال�شم�سيودرج ��ات ال�ح��رارة و�شدة ال��ري��اح وكمية الغبار
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�م�ع�ل��وم��ات ال ��دوري ��ة ال���ض��روري��ة
ال�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.
 القيام بم�شاريع رائدة وعلى م�ستوى يفيد البلدكم�صدر �آخر من الطاقة وتدريب الكوادر العربية
عليها �إ�ضافة �إلى عدم تكرارها بل تنويعها في
البلدان العربية لال�ستفادة من جميع تطبيقات
الطاقة ال�شم�سية.
 تن�شيط طرق التبادل العلمي والم�شورة العلميةب�ي��ن ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق عقد
الندوات واللقاءات الدورية.
 ت�ح��دي��ث درا���س ��ات ا��س�ت�خ��دام��ات الطاقةال�شم�سية في الوطن العربي وح�صر وتقويم ما

هو موجود منها.
 تطبيق جميع �سبل ت��ر��ش�ي��د ال �ح �ف��اظ علىالطاقة ودرا�سة �أف�ضل طرقها� ،إ�ضافة �إلى دعم
المواطنين الذين ي�ستعملون الطاقة ال�شم�سية في
منازلهم.
 ت�شجيع التعاون مع ال��دول المتقدمة في هذااﻟﻤﺠال واال�ستفادة من خبراتها ،على �أن يكون
ذلك مبنيا على �أ�سا�س المنفعة المتبادلة.
 �إقامة �صندوق عربي تحت �إ�شراف الجامعةالعربية لدعم م�شاريع الطاقة ال�شم�سية في
العالم العربي ،حيث ت�سهم جميع الدول العربية،
كل دولة ح�سب قدرتها ،و�أي�ضا جميع المانحين
من الم�ؤ�س�سات العربية الخا�صة في تمويل هذا
ال�صندوق ،وهكذا تتمكن الدول العربية الفقيرة
م��ن �إق��ام��ة م�شاريع الطاقة ال�شم�سية وتوليد
الكهرباء من هذه الطاقة ،وفي الوقت نف�سه ،ف�إن
�إيرادات م�شاريع الطاقة هذه تعود من جديد �إلى

ال�صندوق من �أجل تمويل م�شاريع �أخرى.
 توفير الأرا��ض��ي ال�صالحة لإنتاج �أكبر قدرممكن من الطاقة ال�شم�سية وحماية هذه الأرا�ضي
من اال�ستغالل الخاطئ.
 تدريب وتجهيز الطاقات والكوادر الب�شرية فيمجاالت الطاقة ال�شم�سية.
 العمل على نقل التكنولوجيا الخا�صة بالطاقةالمتجددة وبناء الم�صانع لإنتاج المواد والمعدات
والأج �ه��زة ال�لازم��ة لإن�ت��اج ه��ذه ال�ط��اق��ة .مثال
على ذلك بناء م�صانع ال�سيليكون لإنتاج المرايا
ال�شم�سية العاك�سة والخاليا الكهرو�ضوئية.
 �ضرورة قيام الجامعات والمعاهد المتخ�ص�صةفي البحث العلمي بمنح فر�ص �أكبر للباحثين
والطلبة من �أجل التفاعل مع نظرائهم في مناطق
�أخ ��رى م��ن العالم ،وم��ن الممكن تحقيق ذلك
من خالل ت�شجيع الأكاديميين والباحثين على
الم�شاركة في م�ؤتمرات �إقليمية وعالمية تتركز
مو�ضوعاتها على الطاقة ال�شم�سية والمتجددة.
 �سن قوانين وت�شريعات لمكاف�أة كل َمن ينتج طاقةنظيفة ،مثل الطاقة ال�شم�سية ،حيث يتم تخفي�ض
ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى ال�ج�ه��ات المنتجة و�إع �ط��ا�ؤه��ا
مميزات وحوافز عن غيرها من ال�شركات.
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تقرير

الضرائب وتحديات العولمة

انفتاح االقتصادات واألسواق أثر سلب ًا في
أنظمة ضريبة الشركات
إعداد :حسين عبد الرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

ال �شك �أن العولمة مع ما ي�صاحبها من انفتاح
االق�ت���ص��ادات والأ� �س��واق على بع�ضها تحمل
فوائد كثيرة لالقت�صادات الوطنية .ويالحظ
في ال�سنوات الأخيرة ت�سارع كبير في وتيرة
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تكامل االقت�صادات والأ�سواق ،وي�شهد العالم
تحرير حركة العمالة ور�ؤو�س الأموال.
وانتقال قواعد الإنتاج من دول ذات تكاليف
عالية �إل��ى �أخ ��رى ذات تكاليف منخف�ضة،

وا� �س �ت �م��رار ت��راج��ع ال �ع��وائ��ق �أم� ��ام ال�ت�ج��ارة
العالمية ،مع تطورات مت�سارعة في التقنية
واالت�صاالت ،وزيادة �أهمية الممتلكات الفكرية
في الأن�شطة عبر الحدود .وقد �أدى ذلك في
دول كثيرة �إلى تح�سين التجارة وزي��ادة تدفق
اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة ،ما �أ�سهم في
دعم النمو االقت�صادي وا�ستحداث والوظائف
وتقوية االبتكارات وتخلي�ص ماليين الأ�شخا�ص
من حاالت الفقر.

لكن ف��ي المقابل ف ��إن ه��ذه العولمة وانفتاح
االق�ت���ص��ادات والأ���س ��واق على بع�ضها �أ ّث ��را
�سلبيا ف��ي �أن�ظ�م��ة �ضريبة ال���ش��رك��ات .لقد
�أدركت ع�صبة الأمم المتحدة (في ع�شرينيات
القرن الما�ضي) �أن تداخل الأنظمة ال�ضريبية
الوطنية قد ي�ؤدي �إلى االزدواج ال�ضريبي مع ما
يحمل ذلك من �آثار �ضارة على النمو والرخاء
العالمي .وقد اتفقت جميع الدول على �ضرورة
تجنب االزدواج ال�ضريبي على �أ�سا�س قواعد
عالمية متفق عليها تت�سم بالو�ضوح ،ما يو ّفر
الطم�أنينة لكل من الحكومات والأعمال ،وعليه
ف�إن هذه القواعد العالمية هي ركن �أ�سا�س في
دعم نمو االقت�صاد العالمي.
مع تكامل وانفتاح االقت�صادات على بع�ضها
ازدادت �أن�شطة ال�شركات متعددة الجن�سيات،
التي �أ�صبحت تمثل ن�سبة كبيرة من �إجمالي

تــداخــل األنظمة الضريبية
يــؤدي إلى االزدواج الضريبي
ويخلف آثارا ضارة على النمو.
اتــفــقــت دول الــعــالــم على
تــجــنــب االزدواج الــضــريــبــي
على أس ــاس قــواعــد تتسم
بالوضوح وتوفر الطمأنينة.
الدخل العالمي .كما �أن التجارة فيما بين تلك
ال�شركات تزداد ن�سبتها من �إجمالي التجارة
العالمية� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،أدت هذه العولمة
�إل ��ى ت�ح��ول ه��ذه ال���ش��رك��ات م��ن ن �م��اذج عمل
تعتمد على �أ�سا�س البلد ال��واح��د �إل��ى نماذج
عالمية تعتمد على م�سرح عالمي وا�سع (بلدان
ع��دي��دة و�أن�ظ�م��ة �ضريبية مختلفة) .ع�لاوة
على ذلك ،ف�إن زي��ادة �أهمية قطاع الخدمات
ف��ي االق�ت���ص��اد ،وزي� ��ادة المنتجات الرقمية
ال�ت��ي يمكن ت��وري��ده��ا على الأغ �ل��ب بوا�سطة
الإن�ت��رن��ت جعلتا م��ن ال�سهل على ال�شركات
متعددة الجن�سيات و�ضع عديد من �أن�شطتها
الإنتاجية في مواقع جغرافية تكون بعيدة فعليا
ع��ن عمالئها .تفاقمت ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،من
منظور الأنظمة ال�ضريبية الوطنية ،با�ستعمال
ال�شركات متعددة الجن�سيات �أ�ساليب متقدمة
في التخطيط ال�ضريبي وا�ستغالل االختالفات
القانونية بين الدول ،ما �أعطى هذه ال�شركات
ثقة �أكبر بممار�ستها ال�شر�سة في التخطيط
ال�ضريبي.
هذه التطورات �أتاحت الفر�صة �أمام ال�شركات
متعددة الجن�سيات لتخفي�ض �ضرائبها �إلى
ال�ح��د الأدن� ��ى وق��د و��ص��ل ال��و��ض��ع �إل ��ى درج��ة
�أ�صبح فيها المواطن ي�شكك في نزاهة النظام
ال�ضريبي وع��دال �ت��ه .و�أ� �ص �ب��ح الأم� ��ر حرجا
لجميع الأط��راف لأن مثل هذا الو�ضع – الذي
ت�ستحوذ فيه ال�شركات متعددة الجن�سيات على
ح�صة كبيرة من الأن�شطة ال تتنا�سب مطلقا
مع ال�ضريبة المتوا�ضعة التي تدفعها  -يلحق
ال�ضرر البالغ بالحكومات والمكلفين الأفراد
والأعمال على الوجه الآتي:
الحكومات :يتع ّين على بع�ض الحكومات في مثل
هذا الو�ضع التعاي�ش مع �إيرادات �ضريبية �أقل
مقابل تكلفة �أعلى تتحملها للت�أكد من التزام

المكلفين� .إن التالعب بالأوعية ال�ضريبية
وت �ح��وي��ل الأرب � ��اح ي�ق��و��ض��ان ع��دال��ة النظام
ال�ضريبي ،حيث يرى الجمهور وو�سائل الإعالم
وبع�ض المكلفين �أن ال�ضريبة المتوا�ضعة التي
تدفعها ال�شركات بعيدة عن العدالة والإن�صاف
وال تتنا�سب مطلقا مع الأرب ��اح الفعلية التي
تحققها .وتتفاقم هذه الم�شكلة ب�شكل �أكبر في
الدول النامية لأن تراجع الإيرادات ال�ضريبية
ي�ؤدي �إلى تراجع خطير في اال�ستثمارات العامة
ال�ضرورية لتحفيز النمو االقت�صادي.
وي�ج��ب التنويه هنا �إل ��ى �أن مفهوم العدالة
والإن���ص��اف فيما يتعلق بال�ضرائب واقتناع
الجمهور والمكلفين ب��ه ه��و �أم��ر �أ��س��ا���س في
م�س�ألة االلتزام الطوعي من قبل المكلفين،
الذي تقوم عليه الإدارات ال�ضريبية الحديثة.
المكلفون الأف� ��راد :عندما ت�سمح القواعد
ال�ضريبية ل�شركات بتخفي�ض �أعبائها ال�ضريبية
عن طريق تحويل دخولها من البلدان التي يتم
فيها الإنتاج ف�إن المكلفين الآخرين في هذه
البلدان �سيتحملون عبئا �أكبر من ال�ضريبة.
الأعمال :تواجه ال�شركات متعددة الجن�سيات
م�شكلة خطيرة تتمثل ف��ي ت�شويه �صورتها
و�سمعتها �إذا اعتقد المعنيون �أن ال�ضريبة
التي تدفعها ه��ذه ال�شركات منخف�ضة جدا
وال تتنا�سب مع الأن�شطة التي تمار�سها .وفي
الوقت نف�سه ف�إن ال�شركات المحلية الأخرى -
التي لي�ست لها �أن�شطة عبر الحدود � -ستكون
في و�ضع تناف�سي �سيئ �أمام ال�شركات متعددة
الجن�سيات ،وبالتالي ف��إن ال�شركات المحلية
بما فيها ال�شركات المملوكة لعائالت ،وكذلك
الأعمال ال�صغيرة والمتو�سطة التي هي الأ�سا�س
في نمو االقت�صاد� ،ستجد نف�سها غير قادرة
على مناف�سة ال�شركات متعددة الجن�سيات
ب�سبب �أن الأخيرة ت�ستطيع تحويل �أرباحها عبر
الحدود لتجنب ال�ضريبة �أو تخفي�ضها .وعليه
يت�ضح �أن التالعب بالأوعية ال�ضريبية وتحويل
الأرب��اح ي�ؤديان �إلى انعدام المناف�سة العادلة
ال�ضرورية لنجاح ال�شركات والكيانات الوطنية
التي لي�ست لها �أن�شطة عبر الحدود ،ما ي�ؤثر
�سلبا في االقت�صادات الوطنية.
و�سنتطرق في العدد القادم� ،إن �شاء اهلل� ،إلى
بع�ض الإج��راءات التي يعكف المجتمع الدولي
على اتخاذها في مواجهة هذا الو�ضع.
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إسالميات

من كمال المروءة وصفات الكرماء

الحياء كله خير
أ .د .سليمان بن قاسم العيد

جامعة الملك سعود
المشرف على كرسي الملك عبد اهلل للحسبة

ت�صدر من الإن�سان في حياته اليومية �سلوكيات
متنوعة ،منها الح�سن ومنها ال�سيئ ،والح�سن
منها �شرف له ورفعة ،ومنفعة في الدنيا والآخرة،
و�أم��ا ال�سيئ منها فهو م�ضرة عليه في الدنيا
والآخرة ،فجدير بالعاقل �أن يت�أمل في �سلوكياته
الخاطئة لمحاولة اجتنابها وت�صحيحها.
و�إن ما يقع من �أخطاء عند كثير من النا�س،
له �أ�سباب ع��دة ،من �أب��رز ه��ذه الأ�سباب قلة
الحياء ،فمن قل حيا�ؤه �ساء خلقه و�صدر منه
من الأعمال والأقوال �أمام الآخرين ما ال يليق،
فعن �أبي م�سعود عقبة بن عمرو ـــ ر�ضي اهلل
عنه ـــ قال ،قال ر�سول اهلل ـــ �صلى اهلل عليه
و�سلم�« :إن مما �أدرك النا�س من كالم النبوة
الأول��ى� :إذا لم ت�ستح فا�صنع ما �شئت» ،رواه
البخاري .وفي ال�صحيحين �أن ر�سول اهلل ـــ
�صلى اهلل عليه و�سلم ـــ قال لرجل وهو يعظ
�أخاه في الحياء« :دعه ف�إن الحياء ال ي�أتي �إال
بخير» وفي رواي��ة لم�سلم« :الحياء خير كله».
و�إن للخير وال�شر معاني كامنة تعرف ب�سمات
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دالة عليها ،ف�سمة الخير الدعة والحياء ،و�سمة
ال�شر الوقاحة والبذاء ،وكفى بالحياء خيرا �أن
يكون على الخير دليال ،وكفى بالوقاحة والبذاء
قبحا �أن يكونا �إل��ى ال�شر �سبيال .ق��ال بع�ض
الحكماء« :من ك�ساه الحياء ثوبه لم ير النا�س
عيبه» .وقال �آخر« :حياة الوجه بحيائه ،كما �أن
حياة الغر�س بمائه».
�إذا ق � � َّل م� ��اء ال ��وج ��ه ق � � َّل ح �ي ��ا�ؤه
وال خ �ي��ر ف ��ي وج ��ه �إذا ق� � َّل م ��ا�ؤه
ح� �ي ��ا�ؤك ف��اح �ف �ظ��ه ع �ل �ي��ك و�إن��م ��ا
ي ��دل ع �ل��ى ف �ع��ل ال �ك��ري��م ح�ي�ـ�ـ�ـ��ا�ؤه
ولي�س لمن �سلب الحياء �صاد عن قبيح ،وال
زاج��ر عن محظور ،فهو يقدم على ما �شاء،
وي�أتي ما يهوى من الأعمال القبيحة ،ويطلق
ل�سانه بما �شاء م��ن ال�ك�لام الم�ستنكر .قال
ال�شاعر:
�إذا ل ��م ت�خ�ـ����ش ع��اق�ب�ـ��ة الليــالي
ول� ��م ت���س�ت�ح��ي ف��ا� �ص �ن��ع م ��ا ت�شـاء

ف�ل�ا واهلل م ��ا ف ��ي ال �ع �ي ����ش خيــر
وال ال��دن �ي��ا �إذا ذه� ��ب الحيــــاء
ي�ع�ي����ش ال��م ��رء م ��ا ا��س�ت�ح�ي��ا بخير
وي �ب �ق��ى ال� �ع ��ود م ��ا ب �ق��ي ال�ل�ح�ـ�ـ��اء
�إن الحياء في الإن�سان يكون على ثالثة �أوجه:
�أح��ده��ا ح �ي��ا�ؤه م��ن اهلل ،وال�ث��ان��ي ح �ي��ا�ؤه من
النا�س ،والثالث حيا�ؤه من نف�سه .ف�أما حيا�ؤه
م��ن اهلل فيكون بامتثال �أوام� ��ره وال�ك��ف عن
زواج��ره ،عن ابن م�سعود ـــ ر�ضي اهلل عنه ـــ
قال ،قال ر�سول اهلل ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ا�ستحيوا من اهلل حق الحياء قالوا �إنا ن�ستحي
من اهلل يا ر�سول اهلل والحمد هلل ،قال :لي�س
ذاك ،ولكن من ا�ستحيا من اهلل حق الحياء
فليحفظ الر�أ�س وما وعى ،وليحفظ البطن وما
حوى ،وليذكر الموت والبلى ،ومن �أراد الآخرة
ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا
من اهلل حق الحياء» رواه البيهقي.
فما حقيقة ذلك في �أنف�سنا؟ وما حقيقة حيائنا
من ربنا؟ هل حفظنا الر�أ�س وما وعى؟ فالر�أ�س

فيه العينان ،هل حفظناهما من النظر �إلى ما
حرم اهلل؟ والر�أ�س فيه الأذنان ،هل حفظناهما
من اال�ستماع �إلى ما حرم اهلل �سبحانه تعالى
علينا .والر�أ�س فيه الل�سان ،هل حفظناه من
ال�ك�لام فيما ح��رم اهلل علينا؟ وه��ل حفظنا
البطن وما حوى؟ وهل نتذكر الموت والبلى؟
�أم ��ا الحياء م��ن النا�س فيكون بكف الأذى
وت ��رك ال�م�ج��اه��رة ب��ال�ق�ب�ي��ح ،فتجد م��ن قل
ح �ي��ا�ؤه يكثر �إي� ��ذا�ؤه للنا�س بالقول والفعل،
بالهمز واللمز ،بال�سخرية واال�ستهزاء .فهذا
ال��ذي ي ��ؤذي ج��اره ،وذاك ال��ذي ي ��ؤذي النا�س
ب�سيارته �سواء في الوقوف �أو ال�سير ،ما فعل
ذلك �إال حين قل حيا�ؤه ،و�أولئك الذين يعقون
والديهم �أو يقطعون �أرحامهم� ،أو يف�سدون في
الممتلكات العامة وغيرهم ممن عندهم �أمثال
تلك ال�سلوكيات ال�سيئة ما فعلوا ذلك �إال وقد
ق َّل حيا�ؤهم .و�إن الحياء من النا�س من كمال
ال �م��روءة ،وم��ن �صفات ال�ك��رم��اء .ق��ال بع�ض
ال�شعراء:
ورب ق��ب��ي��ح ��ة م � ��ا ح� � ��ال ب �ي �ن��ي
وب� � �ي � ��ن رك� ��وب � �ه� ��ا �إال ال� �ح� �ي ��اء
�إذا رزق ال�ف�ت��ى وج�ه��ا وقاحــــــــا
ت �ق �ل��ب ف� ��ي الأم� � � ��ور ك��ي ��ف ي �� �ش��اء
و�أما الحياء من النف�س فيكون بالعفة و�صيانة

مما أدرك الناس من كالم
النبوة األولــى ،إذا لم تستح
فاصنع ما شئت.
قــال بعض الحكماء« :من
كــســاه الــحــيــاء ثــوبــه ل ــم ير
الناس عيبه».
سمة الخير الدعة والحياء،
وسمة الشر الوقاحة والبذاء.
الخلوات ،يكون �إذا كان الإن�سان وحيدا ،يكون
�إذا �أغلق الإن�سان عليه باب غرفته ،يكون �إذا
كان وحيدا يت�صفح الإنترنت ،يكون �إذا كان
خاليا ف��ي مكالمة هاتفية ،يكون �إذا �سافر
وابتعد عن عيون �أهله وجيرانه ومعارفه.
ق��ال بع�ض الحكماء« :ليكن ا�ستحيا�ؤك من
نف�سك �أك �ث��ر م��ن ا�ستحيائك م��ن غ �ي��رك».
وقال بع�ض الأدب��اء« :من عمل في ال�سر عمال
ي�ستحيي منه في العالنية فلي�س لنف�سه عنده
قدر» .والحياء من النف�س من �آثار مراقبة اهلل

جل وعال ،قال ال�شاعر:
�إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل
خ� �ل ��وت ول� �ك ��ن ق � � ْ�ل ع� �ل � ّ�ي رق �ي��ب
وال تح�سبن اهلل يغفل �ســــاعــــة
وال �أن م� ��ا ت �خ �ف��ي ع �ل �ي��ه ي�غ�ي��ب
وهذا النوع من الحياء هو من ف�ضيلة النف�س
وح�سن ال�سريرة ،فمتى كمل حياء الإن�سان من
وجوهه الثالثة فقد كملت فيه �أ�سباب الخير،
فال بد �أن نحا�سب �أنف�سنا ،ونق ِّوم عيوبنا قبل
�أن يفوت الفوات وي�أتي الممات حينئذ نندم
ونتح�سر وال تنفع الح�سرات .وحري بالم�سلم
�أال ين�سى قول النبي ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم:
«الحياء ال ي�أتي �إال بخير» :فال يمكن لمن عنده
حياء �أن ي�ؤذي النا�س ب�سيارته ،وال يمكن لمن
عنده حياء �أن يتلفظ على غيره ب�ألفاظ قبيحة،
وال يمكن لمن عنده حياء �أن يحتقر الآخرين،
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يرزقنا الحياء
من ربنا ومن �أنف�سنا ومن النا�س ،و�أن يهدينا
لأح�سن الأخالق من الأقوال والأفعال.
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إسالميات

يتسع ليشمل القول والعمل والعبادات والمعامالت

خلق اإلحسان إكسير الحياة
عبد الرحمن بن تركي اللويحق

باحث شرعي
ماجستير في الثقافة اإلسالمية

خلق الإح���س��ان يت�سع لي�شمل ال�ق��ول والعمل
والعبادات والمعامالت ،فهو �إك�سير الحياة
ال��ذي يحيلها طيبة مت�آلفة ،لذلك جعل اهلل
ت�ع��ال��ى رح�م�ت��ه ومحبته ج��ائ��زة المح�سنين
واهلل يحب المح�سنين{�[ ،آل عمران،]134:
}�إن رح�م��ت اهلل ق��ري��ب م��ن المح�سنين{،
[الأعراف.]56:
�أح�سن �إل��ى النا�س ت�ستعبد قلوبهم
فطالما ا�ستعبد الإن���س��ان �إح�سان
كما �أن القلوب جبلت على ح��ب م��ن �أح�سن
�إليها ،ولذلك قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :اتق
اهلل حيثما كنت ،و�أتبع ال�سيئة الح�سنة تمحها،
وخالق النا�س بخلق ح�سن»( .الترمذي)
طرق اإلحسان:

والإح�سان مطلوب في العبادات والمعامالت،
ف�أي عبادة افتر�ضها اهلل على العبد ف�إن عليه
�أن ي�أتي بها على الوجه الذي ر�ضيه �سبحانه من
�إخال�صها له ،وموافقتها �شريعة نبيه �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وكما �أن الإن�سان يحب لنف�سه �أن
يعامله غيره معاملة ح�سنة ،ف�إن عليه �أن يح�سن
�إلى غيره ،ويعامله بمثل ما يحب �أن يعامل به
هو ،ذلك ب�سلوك طرق الإح�سان التي نتعر�ض
لبع�ضها فيما يلي على �سبيل االخت�صار:
 -1الإح�سان بالنفع البدني :وذلك ب�أن يجود
ب �ب��ذل م��ا ي�ستطيعه م��ن ال �ق��وة ال�ب��دن�ي��ة في
تح�صيل الم�صالح ودف ��ع المفا�سد ،فيمنع
الظالم من الظلم ،ويميط الأذى عن الطريق
 مثال ،وهذه الطريق هي التي عناها ـــ �صلىاهلل عليه و�سلم بقوله ف��ي الحديث المتفق
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اإلحـــــســـــان م ــط ــل ــوب فــي
الــعــبــادات والــمــعــامــات ،فأي
عــبــادة افــتــرضــهــا اهلل على
العبد عليه أن يأتي بها على
الــوجــه ال ــذي رضــيــه سبحانه
من إخالصها له ،وموافقتها
شريعة نبيه ،صلى اهلل عليه
وسلم.
عليه« :كل �سالمى من النا�س عليه �صدقة كل
يوم تطلع فيه ال�شم�س يعدل بين االثنين �صدقة
ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها �أو يرفع
عليها متاعه �صدقة والكلمة الطيبة �صدقة وكل
خطوة يخطوها �إل��ى ال�صالة �صدقة ويميط
الأذى عن الطريق �صدقة».
 -2الإح���س��ان ب��ال�م��ال :وم��ن و��َّ�س��ع اهلل عليه
ال��رزق ،و�آت��اه المال؛ ف�إن عليه �أن ي�شكر اهلل
على ذلك ب�صرفه في الطرق التي �شرعها،
فيق�ضي الحاجة ،ويوا�سي المنكوب ،ويفك
الأ��س�ي��ر ،وي�ق��ري ال�ضيف ،ويطعم الجائع؛
تحقيقا لقوله �سبحانه ...} :و�أح�سن كما
�أح�سن اهلل �إليك[ ،{...الق�ص�ص.]77:
 -3الإح�سان بالجاه :و�إذا لم يتمكن الم�ؤمن
من ق�ضاء حاجة �أخيه و�إي�صال النفع �إليه،
فعليه �أن يكون عونا له في �سبيل تح�صيلها،
وذل��ك بال�سعي معه ل��دى َم��ن ي�ستطيع ذلك؛
اق�ت��داء بر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
وام�ت�ث��اال لأم ��ره ،فقد �شفع� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،لمغيث لدى زوجته بريرة ،ر�ضي اهلل

عنها ،و�أمر �أ�صحابه بال�شفاعة فقال« :ا�شفعوا
ت�ؤجروا  .»...رواه البخاري وم�سلم.
 -4الإح�سان بالعلم :وه��ذه الطريق مع التي
تليها �أع�ظ��م ال�ط��رق و�أت�م�ه��ا نفعا؛ لأن هذا
الإح �� �س��ان ي� ��ؤدي �إل ��ى م��ا فيه ��س�ع��ادة الدنيا
ي�سر
والآخرة ،وبه يعبد اهلل على ب�صيرة ،ف َمن َّ
اهلل له �أ�سباب تح�صيل العلم وظفر ب�شيء منه؛
كانت م�س�ؤوليته عظيمة ،ولزمه القيام بما يجب
للعلم من تعليم الجاهل ،و�إر��ش��اد الحيران،
و�إفتاء ال�سائل ،وغير ذلك من المنافع التي
تتعدى �إلى الغير.
�أول الم�ستفيدين من الإح�سان هم المح�سنون
�أنف�سهم ،يجنون ثمراته؛ عاجال في نفو�سهم
و�أخالقهم و�ضمائرهم؛ فيجدون االن�شراح
وال�سكينة والطم�أنينة.
�إن الإح�سان كالم�سك؛ ينفع حامله وبائعه
وم�شتريه� ،شربة م��اء م��ن بغي لكلب عقور
�أثمرت دخول جنة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض؛
لأن �صاحب الثواب غفور �شكور ،غني حميد،
ج��واد كريم ،فال تحتقر � -أخ��ي المح�سن -
�إح�سانك وجودك وعطاءك ،مهما قل.
ك��ن على ال��ده��ر معوانا ل��ذي �أم��ل
ي ��رج ��و ن � ��داك ف� � ��إن ال �ح ��ر م �ع��وان
الإح�سان ذروة الأعمال ،وهو �أن تقدم الفعل
من غير عو�ض �سابق ،بل ي�ساء �إليك وال ي�سعك
�إال �أن تقدم الإح�سان ،كما فعل يو�سف ال�صديق
عليه ال�سالم }يو�سف �أيها ال�صديق �أفتنا في
�سبع بقرات �سمان ي�أكلهن �سبع عجاف و�سبع
�سنبالت خ�ضر و�أخر ياب�سات لع ّلي �أرجع �إلى
النا�س لع ّلهم يعلمون قال تزرعون �سبع �سنين

د�أب��ا فما ح�صدتم ف��ذروه في �سنبله �إال قليال
مما ت�أكلون ثم ي�أتي من بعد ذلك �سبع �شداد
ي�أكلن ما قدمتم لهن �إال قليال مما تح�صنون
ثم ي�أتي من بعد ذل��ك ع��ام فيه يغاث النا�س
وفيه يع�صرون{[ ،يو�سف ]48-46 :فعاملهم
ب��الإح���س��ان ف�ل��م يعبر ل�ه��م ال ��ر�ؤي ��ا ف�ق��ط بل
�أعطاهم الحل معه (فما ح�صدتم فذروه في
�سنبله).
بل �إن الذي يلفت النظر في ق�صة يو�سف ،عليه
ال�سالم ،كثرة تكرار �صفة الإح���س��ان ،فكان
مح�سنا مع ربه ومع النا�س  -وهما متالزمان
 فقد �سمى اهلل ق�صته }نحن نق�ص عليك�أح���س��ن الق�ص�ص ب�م��ا �أوح �ي �ن��ا �إل �ي��ك هـذا
القر�آن{[ ،يو�سف� ]3:أي من �أح�سنه.
ورتب على الإح�سان �إيتاءه الحكم والعلم مع
ال�شباب }ولما بلغ �أ�شده �آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المح�سنين{[ ،يو�سف.]22:
وو�صفه ال�سجناء بذلك }نبئنا بت�أويله �إنا

أول الــمــســتــفــيــديــن مــن
اإلحـــــــســـــــان ال ــم ــح ــس ــن ــون
أنفسهم.
كــل إحــســان يفعله العبد
فيمن
يكافأ عليه اهلل ،حتى
َ
ال يستحقونه.
نراك من المح�سنين{[ ،يو�سف.]36:
وب��ه م ّكنه اهلل تعالى ف��ي الأر�� ��ض }وك��ذل��ك
مك ّنا ليو�سف ف��ي الأر�� ��ض ي�ت�ب��و�أ منها حيث
ي�شاء ن�صيب برحمتنا من ن�شاء وال ن�ضيع �أجر
المح�سنين{[ ،يو�سف.]56:

وقال له �إخوته وهم ال يعرفونه }قالوا يا �أيها
العزيز �إن له �أبا �شيخا كبيرا فخذ �أحدنا مكانه
�إنا نراك من المح�سنين{[ ،يو�سف.]78:
وقال عن نف�سه و�أخيه }قال �أنا يو�سف وهـذا
�أخي قد من اهلل علينا �إنه من يتق وي�صبر ف�إن
اهلل ال ي�ضيع �أجر المح�سنين{[ ،يو�سف.]90:
ثم �أثنى على ربه ب�إح�سانه �إليه }وقد �أح�سن
بي �إذ �أخرجني من ال�سجن وجاء بكم من البدو
من بعد �أن نزغ ال�شيطان بيني وبين �إخوتي �إن
ربي لطيف لما ي�شاء �إنه هو العليم الحكيم{،
[يو�سف.]100:
فلم يذهب �إح�سانه �سدى ،فكل �إح�سان يفعله
العبد حتى فيمن ال ي�ستحقونه ال بد �أن يكافئه
عليه اهلل ت�ع��ال��ى} :ه��ل ج ��زاء الإح���س��ان �إال
الإح�سان{[ ،الرحمن ،]60:فا�صنع المعروف
في �أهله وفي غير �أهله ،ف�إن �صادف �أهله فهو
�أهله ،و�إن لم ي�صادف �أهله ف�أنت �أهله.
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الضوابط الشكلية والموضوعية لفرض غرامة
التأخير واإلخفاء على فروق الضريبة
في يوم الإثنين الموافق 1431/7/9ه��ـ اجتمعت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية الم�شكلة بقرار مجل�س
الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24ه��ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ( )8590/1وتاريخ
1426/9/2هـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان االعترا�ض االبتدائية ال�ضريبية الم�ست�أنفة
من قبل المكلفين والم�صلحة مما يدخل �ضمن النطاق الزمني ل�سريان نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم
الملكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديالته وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة ( )80من نظام
�ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ وذلك للنظر في اال�ستئناف المقدم
من �شركة (المكلف) على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى ب�ش�أن الربط ال�ضريبي
الذي �أجرته م�صلحة الزكاة والدخل (الم�صلحة) على المكلف للفترة المنتهية في 2001/11/30م.

قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف،
وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة من المكلف،
ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء
الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
�أخ �ط��رت لجنة االع �ت��را���ض االب�ت��دائ�ي��ة الزكوية
ال�ضريبية الأول ��ى المكلف بن�سخة م��ن ق��راره��ا
ب�م��وج��ب ال�خ�ط��اب ال �م ��ؤرخ ف��ي 1428/6/1ه � � �ـ،
وت ��م ت���س�ل��م ال� �ق ��رار م ��ن ق �ب��ل ال�م�ك�ل��ف ب�ت��اري��خ
1428/6/18ه�ـ طبقا ل�سند الت�سلم ال�صادر من
المديرية العامة للبريد ،وقدم المكلف ا�ستئنافه
وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )3/277وتاريخ
1428/7/7ه� � �ـ ،كما �سدد المكلف المبالغ
الم�ستحقة عليه بموجب الربط ال�ضريبي
للفترة المالية المنتهية في 2001/11/30م
وقدم بالفرق المتبقي �ضمانا بنكيا ،وبذلك
ي�ك��ون اال�ستئناف ال�م�ق��دم م��ن المكلف
مقبوال م��ن الناحية ال�شكلية لتقديمه
من ذي �صفة خ�لال المهلة النظامية،
م�ستوفيا ال�شروط المن�صو�ص عليها
في الالئحة التنفيذية لنظام
�ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية:
أوال :السنة المالية للشركة

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثانيا)1/
باعتبار الفترة المالية الأول��ى للمكلف من بداية
مزاولة الن�شاط في 2001/3/25م وتنتهي بم�ضي
� 12شهرا من تلك المزاولة.
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ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنه
جاء في حيثيات قرار اللجنة االبتدائية �أن ال�شركة
لم تقدم الم�ستندات التي تثبت �أن ال�سنة المالية
لل�شركة تنتهي في  9/30من كل عام ،و�أن اللجنة
االبتدائية حددت موعدا لمناق�شة االعترا�ض ودعت
ال�شركة لح�ضوره �إال �أن ال�شركة لم تتمكن من
ح�ضور هذه الجل�سة لأن خطاب التبليغ عن الجل�سة
لم ي�صلها �إال بعد يوم من عقدها ،وذكر �أنه �أبلغ
اللجنة االبتدائية بذلك وطلب منها تحديد موعد
�آخر� ،إال �أن اللجنة لم تحدد جل�سة �أخرى و�أ�صدرت
قرارها بتاريخ 1428/5/27ه � �ـ ول��و ح�ضر ممثل
ال�شركة هذه الجل�سة لقدم لها الم�ستندات الم�ؤيدة
لوجهة نظر ال�شركة .وق��دم المكلف مع مذكرة
ا�ستئنافه ن�سخه من القوائم المالية المدققة للفرع
في الريا�ض للأعوام المنتهية في 2003/9/30
و2004م ،ون�سخة من القوائم المالية العالمية
لل�شركة ل�ل�أع��وام المنتهية ف��ي 2001/9/30م
و2002/9/30م و2003/9/30م التي تو�ضح �أن
العام المالي ينتهي في  9/30من كل عام ،و�صورة
الخطاب الموجه للم�صلحة ب��رق��م  2/235في
1423/9/6ه �ـ بطلب الموافقة على اعتبار ال�سنة
المالية تبد�أ من  10/1وتنتهي ف��ي 9/30من كل
ع��ام ،و�صور من �شهادات �صادرة من الم�صلحة
لل�شركة ت�ؤكد �أن ال�سنة المالية لل�شركة تنتهي
في  9/30من كل عام بما ي�ؤكد قناعة الم�صلحة
ب�أن ال�سنة المالية تنتهي في  9/30من كل عام.
وبناء على ما ذكر يطالب المكلف ب�إعادة الربط
ال�ضريبي على �أ�سا�س �أن ال�سنة المالية لل�شركة
تنتهي في  9/30من كل عام.
وبعد اط�لاع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف
�أكدت وجهة نظرها المبينة في القرار االبتدائي
التي تفيد ب�أن «المحا�سب القانوني لل�شركة �أفاد
ف��ي خطابيه رق��م  2/254ورق��م  2/255بتاريخ
1423/10/14هـ ب�أن ال�سنة المالية لل�شركة تنتهي
في  9/30من كل عام ،و�أن ال�شركة لي�ست لديها
دفاتر نظامية يمكن مراجعتها و�إ� �ص��دار قوائم
مالية مدققة عنها ،و�أن ال�شركة ترغب في احت�ساب
الوعاء ال�ضريبي على �أ�سا�س التقدير الجزافي
بن�سبة  15في المائة ،و�أنه تبين من مطالعة �أوامر
ال�شراء المقدمة من المكلف �أنها جميعا م�ؤرخة
في 2001/3/26م وينتهي تنفيذها خالل �شهرين
من بداية 2001/10/1م �أي تنتهي مدة التنفيذ
ف��ي 2001/11/30م وفقا للخطاب رق��م 1226
وتاريخ 1422/8/12ه� �ـ ال��ذي ن�ص على �أن «مدة
التنفيذ ( )60يوما بد�أت من تاريخ 2001/10/1م

الشركة ليست لديها دفاتر
نظامية يمكن مراجعتها
وإصدار قوائم مالية مدققة .
لم تقدم الشركة اإلقــرارات
ال ــض ــري ــب ــي ــة ع ــل ــى أســــاس
حسابات نظامية أو تقديرية.
و�أن موقع التنفيذ جميع �أج��زاء �شبكة الجوال في
المملكة» لذلك تمت المحا�سبة تقديريا عن الفترة
محل االعترا�ض وفقا للم�ستندات المقدمة من
ال�شركة ومن محا�سبها القانوني ،بما يت�ضح معه
�أن ال�شركة لم تقدم الإق���رارات ال�ضريبية على
�أ�سا�س ح�سابات نظامية �أو تقديرية و�أن الربط
الذي �أجرته الم�صلحة تم على �أ�سا�س بداية العقد
ونهايته ح�سب الم�ستندات المقدمة من ال�شركة.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى
اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه الطرفان من دفوع
وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن
ف��ي تحديد نهاية ال�سنة ال�م��ال�ي��ة ،حيث يطلب
المكلف اعتبار نهاية �سنته المالية  9/30من كل
عام للأ�سباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظره،
ف��ي حين ت��رى الم�صلحة �أن المكلف ل��م يقدم
�إقرارات �ضريبية على �أ�سا�س ح�سابات نظامية �أو
تقديرية و�أن الربط تم على �أ�سا�س بداية العقد
ونهايته ح�سب الم�ستندات المقدمة.
وب�ع��د درا� �س��ة اللجنة للمو�ضوع واط�لاع�ه��ا على
الم�ستندات المقدمة ،خا�صة خطابي المحا�سب
ال�ق��ان��ون��ي لل�شركة رق ��م  2/254ورق ��م 2/255
وتاريخ 1423/10/14هـ الموافق 2002/12/18م
تبين لها �أن الخطاب رقم  2/254ت�ضمن الإفادة
ب�أن فرع ال�شركة لم يحقق �أي دخل خالل الفترة
ال�م��ال�ي��ة ال�ق���ص�ي��رة م ��ن 2001/3/26م حتى
2001/9/30م غير الإي ��راد المحقق من �أوام��ر
ال�شراء ،و�أن ال�شركة لم تم�سك دفاتر وح�سابات
نظامية يمكن مراجعتها و�إ� �ص��دار ق��وائ��م مالية
مدققة منها ،و�أن�ه��ا ترغب في احت�ساب الوعاء
ال�ضريبي على �أ�سا�س التقدير الجزافي بن�سبة 15
في المائة وفقا للربط الذي �أعدته بموجب خطابها
ال�م��ذك��ور �أع�ل�اه ال ��ذي �أظ�ه��ر ا�ستحقاق �ضريبة
وغ��رام��ة مقدارها ( )370.857/91ري��اال ،كما
تبين للجنة �أن الخطاب رقم � 2/255أي�ضا ت�ضمن

الإفادة ب�أن فرع ال�شركة لم يحقق �أي دخل خالل
ال�سنة المنتهية في 2002/9/30م �سوى الإي��راد
من التعميد رق��م  1226وت��اري��خ 1422/8/12ه� �ـ
الموافق 2001/10/29م المتعلق بتقديم خدمات
�صيانة البريد ال�صوتي والر�سائل الق�صيرة و�أن
فرع ال�شركة لم يم�سك دفاتر نظامية تمكنه من
�إعداد قوائم مالية و�أنه يرغب في تحقيق ال�ضريبة
على �أ�سا�س التقدير الجزافي بواقع  15في المائة
وفقا للربط الذي �أعدته ال�شركة بموجب خطابها
المذكور �أع�ل�اه ،ال��ذي �أظ�ه��ر ا�ستحقاق �ضريبة
قدرها ( )267.500ري��ال ،وباطالع اللجنة على
الربط ال�ضريبي للفترة من 2001/3/25م وحتى
2001/11/30م ال�م��رف��ق ب�خ�ط��اب الم�صلحة
رقم  12/5185في 1424/12/2ه� �ـ تبين لها �أن
ال��رب��ط ت��م ب�أ�سلوب تقديري و�أخ ��ذ ف��ي االعتبار
�إي� � ��رادات المكلف ال�ب��ال�غ��ة ()28.086.893
ري��اال عن الأعمال المنفذة محليا بموجب �أوام��ر
ال�شراء ،وحيث �إن الربط الذي �أجرته الم�صلحة
على المكلف للفترة م��ن 2001/3/25م حتى
2001/11/30م ب�أ�سلوب تقديري تم بناء على
طلب من المكلف ،وحيث �إن المكلف لم يقدم مع
�إق��راري��ه (خطابيه رق��م  2/254ورق��م )2/255
عن الفترة المنتهية في 2001/9/30م والفترة
المنتهية ف��ي 2002/9/30م ال�ق��وائ��م المالية
الم�ؤيدة لهذين الإقرارين و�إنما طلب المحا�سبة
بالأ�سلوب التقديري ،وحيث �إن المن�شور الدوري
رقم ( )1لعام 1393هـ ال�صادر بخ�صو�ص الفترة
المالية الطويلة والفترة المالية الق�صيرة ين�ص
في الفقرة الخام�سة منه على «ال ي�سري ما تقدم
على حاالت التقدير الجزافي :ال يجوز لأي مكلف
فردا �أم �شركة �أن تمنحه الم�صلحة موافقة على
تقديم �إق��رارات��ه التقديرية عن فترة ق�صيرة في
حاالت التقدير الجزافي �أو مدتها طويلة ذلك لأن
بداية ن�شاطه في المملكة يحدده التاريخ الذي
يبد�أ فيه �سنته المالية ويلتزم بتقديم �إقراره ودفع
ال�ضريبة بعد انق�ضاء � 12شهرا كاملة على تاريخ
ب��دء الن�شاط خ�لال المواعيد المحددة نظاما»،
وحيث �إن المكلف لم يقدم قوائمه المالية التي
تو�ضح نهاية �سنته المالية �إال بعد �صدور الربط
التقديري فترى اللجنة �أن��ه ال يمكن الأخ��ذ بها،
حيث �إن الخيار لدى المكلف �إما �أن يحا�سب ب�سنة
مالية كاملة جزافيا و�إما �أن يقدم قوائم مالية تتم
محا�سبته على �أ�سا�سها� ،إ�ضافة �إلى �أن الإيرادات
البالغة ( )28.086.893رياال التي تم �إخ�ضاعها
للتقدير الجزافي تتعلق ب�أعمال تمت خالل الفترة
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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من 2001/3/25م حتى 2001/11/30م ،عليه
ف��إن اللجنة ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد
ال�ق��رار االبتدائي فيما ق�ضى به باعتبار الفترة
المالية الأول ��ى للمكلف م��ن ب��داي��ة الن�شاط في
2001/3/25م وتنتهي بعد م�ضي � 12شهرا من
تلك المزاولة.
ثانيا :تحديد الدخل من المملكة
الخاضع للضريبة

ذك��ر المكلف �أن ��ه �سهي على اللجنة االبتدائية
درا�سة بند رئي�سي في االعترا�ض يتعلق بتحديد
دخل ال�شركة الخا�ضع لل�ضريبة في المملكة ولم
ت�صدر قرارها ب�ش�أنه .وبالتالي يطالب ب�إعادته
�إلى اللجنة االبتدائية للنظر في هذا البند و�إ�صدار
ق��رار حوله .وذك��ر �أن��ه بعد جل�سة المناق�شة قدم
للجنة االبتدائية مذكرة �إ�ضافية برقم  8/328في
1429/10/29ه � �ـ تت�ضمن ال��رد على ما ج��اء في
مذكرة الم�صلحة الم�ؤرخة في 1429/10/21ه�ـ،
التي ت�ضمنت الإ�شارة �إلى (�أن خطاب االعترا�ض
المقدم ب��رق��م  4/24وت��اري��خ 1424/12/24ه� � �ـ
الموافق 2004/2/15م لم يت�ضمن االعترا�ض
على بند الدخل) وذك��ر المكلف �أن��ه بعد رجوعه
�إلى ما تم تقديمه للم�صلحة والى لجنة االعترا�ض
االبتدائية بهذا ال�ش�أن تبين له الآتي:
 - 1قدمت ال�شركة للم�صلحة �إقراراتها ال�ضريبية
للفترتين الماليتين التاليتين:
�أ  -الإقرار ال�ضريبي للفترة من بداية ن�شاطها في
المملكة من 2001/3/25م حتى 2001/9/30م.
ب  -الإقرار ال�ضريبي للفترة من 2001/10/1م
حتى 2002/9/30م.
� - 2أ�صدرت الم�صلحة ربطها النهائي ،فدمجت
الإيراد المدرج في الإقرارين الم�شار �إليهما �أعاله
واعتبرت الفترة المالية التي نفذت فيها العقود
فترة مالية واحدة تبد�أ من 2001/3/25م وتنتهي
في 2001/11/30م وذل��ك ب��دال من الربط على
�أ�سا�س الإق��راري��ن المقدمين للعامين الماليين
(2000م2001 /م) ( 2001م 2002 /م) فبلغ
الإيراد بموجب ربط الم�صلحة ()28.086.893
رياال.
 - 3ت��م االع �ت��را���ض ف��ي ال�خ�ط��اب ال�م��وج��ه �إل��ى
الم�صلحة برقم  4/24وتاريخ 1424/12/24ه� �ـ
على ن�سبة الربح التقديري.
 - 4ردت الم�صلحة على بند الربح التقديري في
مذكرتها الموجهة �إلى لجنة االعترا�ض االبتدائية
التي �أرفقت معها خطاب االعترا�ض وورد في ردها
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 ال ـ ــرب ـ ــط ت ـ ــم ب ــأس ــل ــوبتــقــديــري وأخـــذ فــي االعــتــبــار
إيـــــرادات الــمــكــلــف والــبــالــغــة
( )28.086.893رياالً.
 المصلحة أج ــرت الربطعــلــى الــمــكــلــف لــلــفــتــرة من
٢٠٠١/٣/٢٥م حتى ٢٠٠١/١١/٣٠م.
�أنها احت�سبت قيمة �أمر ال�شراء رقم  3692/3على
النحو التالي:
 1/4الإي� ��رادات المحققة م��ن �أم��ر ال�شراء رقم
 3692-3البنود رقم (:)6 ،3 ،2
بند رقم ( )2نظام الر�سائل الهاتفية الق�صيرة
وخلية مركز االت�صاالت وت�شغيلها و�صيانتها.
القيمة  2.970.000دوالر ×  % 20مقابل ال�صيانة
والت�شغيل  594.000دوالر
بند رقم ( )3ت�شغيل و�صيانة وتوريد نظام الر�سائل
ال�صوتية
�أتعاب ال�صيانة والت�شغيل =  9.900.000دوالر ×
 1.980.000 %20دوالر
بند رق��م ( )6خدمات تركيب النظام وفح�صه
 68.750دوالر ًا ً.
مجموع �إيرادات �أمر ال�شراء  2.642.750دوالر ًا.
ت�ع��ادل ب�سعر  3.75ري ��ال ل �ل��دوالر ال��واح��د مبلغ
 9.910.312رياال
 - 5بتدقيق الأرقام الواردة في مذكرة الم�صلحة
ال�م���ش��ار �إل�ي�ه��ا �أع �ل�اه يتبين �أن الم�صلحة قد
�أخط�أت في احت�ساب قيمة البندين ()3( + )2
من قيمة الأع�م��ال الداخلية فبلغ مقدار الخط�أ
( )4.826.250رياال كما هو مو�ضح في ال�شكل
(.)1-1
 - 6تمت الإ��ش��ارة �إل��ى هذا الخط�أ في ال��رد على
مذكرة الم�صلحة المرفوعة �إلى لجنة االعترا�ض
االبتدائية برقم  5/471وتاريخ 1426/8/29ه��ـ
ال �م��واف��ق 2005/10/3م وط�ل�ب��ت ال���ش��رك��ة من
اللجنة ت�صحيح ه��ذا الخط�أ ،ومما تقدم يت�ضح
�أن ال�شركة اعتر�ضت على الخط�أ ال��ذي ورد في
مذكرة الم�صلحة المقدمة �إلى لجنة االعترا�ض
االبتدائية ،وبناء عليه يرى �أنه كان من المفتر�ض
�أن ت�صدر اللجنة االبتدائية قرارها ب�ش�أنه.
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أفادت
ب�أن خطاب المحا�سب القانوني رقم  4/24وتاريخ

1423/12/24ه� �ـ ال��ذي اعتر�ض فيه على الربط
ال�ضريبي النهائي عن الفترة من 2001/3/25م
�إلى 2001/11/31م لم يت�ضمن االعترا�ض على
هذا البند و�إنما كان االعترا�ض من�صبا على ن�سبة
الربح التقديري البالغة  20في المائة ،حيث كان
يطالب ب�أن تكون  15في المائة ،وقد تم ت�أييد طلب
المكلف في ق��رار اللجنة االبتدائية ،وعليه ف�إن
الم�صلحة ترى �أنه ال مجال للنظر في ا�ستئنافه.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى
اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه الطرفان من دفوع
وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن
في طلب المكلف �إعادة مو�ضوع االعترا�ض المتعلق
بتحديد ال��دخ��ل الخا�ضع لل�ضريبة ف��ي المملكة
للجنة االبتدائية لإ�صدار قرار ب�ش�أنه بحجة �أن هذا
البند محل اعترا�ض واللجنة االبتدائية لم ت�صدر
قرارا ب�ش�أنه ،في حين ترى الم�صلحة �أن خطاب
االعترا�ض المقدم من المكلف برقم ()4/24
وتاريخ 1423/12/24ه � �ـ لم يت�ضمن ه��ذا البند
حيث كان االعترا�ض على ن�سبة الربح فقط وبالتالي
تطالب الم�صلحة ب�صرف النظر عن بحثه.
وباطالع اللجنة على خطاب االعترا�ض المقدم من
المكلف برقم ( )4/24وتاريخ 1423/12/24ه �ـ
تبين لها �أن��ه ت�ضمن الإ��ش��ارة �إل��ى خطاب وزير
المالية رقم  2197/4وتاريخ 1411/3/26هـ و�إلى
تعميم الم�صلحة رقم  1/47في 1411/3/27ه �ـ
ال�صادرين بخ�صو�ص عقود التوريد المرتبطة
بعمليات �أخرى كما �أنه ين�ص في الفقرة ()3/1
منه على «عليه نطلب تعديل الربط ال�ضريبي وذلك
باحت�ساب الربح التقديري على �أ�سا�س  15في المائة
من قيمة الأعمال المنفذة داخل المملكة» ،وباطالع
اللجنة �أي�ضا على خطاب المكلف رقم  5/471في
1426/8/29ه�ـ الموجه للجنة االبتدائية ردا على
المذكرة المقدمة من الم�صلحة بخ�صو�ص هذا
االعترا�ض تبين لها �أن البند ( )1/2/2/3منه
المعنون بقيمة الأعمال الداخلية ين�ص على (فيما
يتعلق بالأعمال الداخلية يطلب القرار ال��وزاري
الم�شار �إليه �أعاله تقدير قيمة الأعمال التي تمت
داخل المملكة بما يوازي  10في المائة من القيمة
الإجمالية للعقد �إذا جاءت قيمة العقود
ب�صفة �إجمالية دون تحديد
� ،...إال �أن الواقع
غير ذلك حيث
قدم للم�صلحة

رقم
البند

2
3

القيمة الصحيحة بموجب
تأكيد صاحب العمل والمقاول

ربط المصلحة

المبلغ بالدوالر
594.000
1.980.000
2.574.000

المبلغ بالريال المبلغ بالدوالر
297.000
990.000
1.287.000 9.652.500

�شكل 1-1

بيان مف�صل بقيمة العقود مبينا فيه قيمة المواد
وال �م �ع��دات ال�م���س�ت��وردة وقيمة �أع �م��ال الت�شغيل
وال�صيانة والتركيب م�صادق عليه من �صاحب
العمل  -وحيث �إن المقاول و�صاحب العمل قد بينا
بو�ضوح قيمة كل جزئية من العقد ف�إن االجتهاد
والتقدير الذي �أجرته الم�صلحة و�أ�شارت �إليه في
مذكرتها ال محل له ،وينبغي عدم تطبيقه في هذه
الحالة) ،كما تبين �أن البند ( )2/2/2/3ين�ص
على �أن (الم�صلحة قبلت جميع القيم ال��واردة
في تلك البيانات المتعلقة بالت�شغيل وال�صيانة
كما هي دون تعديل فيما عدا البندين ( )2و()3
من �أم��ر ال�شراء رقم  3/3692حيث رفعت قيمة
ال�ب�ن��دي��ن ال�م��ذك��وري��ن �إل ��ى مبلغ ()594.000
دوالر للبند ( )2ب��دال م��ن ( )297.000دوالر
ومبلغ ( )1.980.000دوالر للبند ( )3بدال من
( )990.000دوالر) ،ولما تقدم يرى المكلف �أن
الم�صلحة اجتهدت في م�س�ألة وا�ضحة ينبغي �أال
تجتهد فيها لأن البيانات م�صادق عليها من طرفي
العقد وبالتالي يرى وجوب الأخذ بها وتعديل الربط
على �أ�سا�س البيانات المقدمة من ال�شركة لأنها

المبلغ بالريال
4.826.250

مقدار
الخطأ
بالريال

4.826.250

تمثل الواقع ويرى �أن ما قامت به الم�صلحة يعد
من الأخطاء المادية التي يجب ت�صحيحها.
وبعد الدرا�سة ترى اللجنة �أن خطاب االعترا�ض
ال �م �ق��دم م��ن ال�م�ك�ل��ف ب��رق��م ( )4/24وت��اري��خ
1423/12/24ه � � �ـ ت�ضمن المطالبة باحت�ساب
ال ��رب ��ح ال �ت �ق��دي��ري بن�سبة  15ف ��ي ال �م��ائ��ة من
قيمة الأع �م��ال المنفذة داخ ��ل المملكة تم�شيا
م��ع خطاب وزي��ر المالية رق��م  2197/4وتاريخ
1411/3/26ه� � �ـ وتعميم الم�صلحة رق��م 1/47
وت ��اري ��خ 1411/3/27ه � � � �ـ وب �م��ا يت�ضح م�ع��ه �أن
خطاب المكلف رقم ( )4/24يت�ضمن االعترا�ض
على البند المتعلق بتحديد الدخل من الأعمال
المنفذة داخل المملكة ،وقد �أكد المكلف مطلبه
بخطابه الموجه للجنة االبتدائية برقم 5/471
في 1426/8/29ه� � �ـ ،حيث ت�ضمن الإ� �ش��ارة �إلى
�أن قيمة الأع�م��ال المتعلقة بالت�شغيل وال�صيانة
والتركيب ظهرت ب�شكل منف�صل عن قيمة المواد
الم�ستوردة و�أن قيمة الأعمال الداخلية للبندين
( )2و( )3بموجب �أمر ال�شراء رقم  3692/3تبلغ
( )297.000دوالر و( )990.000دوالر ولي�س

( )594.000دوالر و( )1.980.000دوالر .و�أن
تقدير الأعمال الداخلية بن�سبة  10في المائة ال
يطبق �إال �إذا جاءت قيمة العقد ب�صفة �إجمالية،
وحيث �إن ق��رار اللجنة االبتدائية ال�صادر ب�ش�أن
اع�ت��را���ض المكلف على ال��رب��ط ال�ضريبي للعام
المنتهي في 2001/11/30م لم يت�ضمن حكما
بخ�صو�ص ت�ح��دي��د ال��دخ��ل ال�خ��ا��ض��ع لل�ضريبة
فيما يتعلق ب�أمر ال�شراء رقم  3692/3البندين
( )2و( )3ف�إن اللجنة ترى ت�أييد طلب المكلف،
ب�إعادة المو�ضوع للجنة االبتدائية لبحث اعترا�ضه
بخ�صو�ص هذا البند و�إ�صدار قرارا ب�ش�أنه.
ثالثا :غرامة التأخير واإلخفاء

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثانيا)3/
بت�أييد وجهة نظر الم�صلحة باحت�ساب غرامة
الت�أخير والإخفاء على فروق ال�ضريبة.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنه
ورد ف��ي حيثيات ق��رار اللجنة قولها �أن غرامة
الت�أخير �أمر م�ستقر عليه بين الم�صلحة والمكلفين
ولم ت�ستدرك اللجنة في ر�أيها �أن غرامة الت�أخير
م�صدرها جوانب ثالثة:
ا�ستخدام الم�صلحة ن�سبة رب��ح ج��زاف��ي  20في
المائة بدال من  15في المائة من �إيرادات ال�شركة
داخل المملكة واللجنة االبتدائية �أ�صدرت ر�أيها
في ه��ذه الجزئية و�أي��دت ال�شركة باعتبار الربح
التقديري  15في المائة.
تغيير ال�سنة ال�م��ال�ي��ة ،ح�ي��ث ق��ام��ت الم�صلحة
باحت�ساب �إيرادات المكلف على �أ�سا�س الفترة من
2001/3/25م �إلى 2001/11/30م وبذلك تكون
�ضمنت �إيراد العامين المنتهيين في 2001/9/30م
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قضية زكوية
و2002/9/30م في ربط واحد بدال من المحا�سبة
على �أ�سا�س �سنواتها المالية التي تنتهي في 9/30
من كل عام ونتج عن ذلك غرامة ت�أخير على ال�سنة
المنتهية في 2002/9/30م مقدارها  25في المائة
بدال من  10في المائة وذل��ك �أن ال�شركة قدمت
�إقرارها خالل الخم�سة �أيام التي تلي موعد تقديم
الإقرار.
م�ضاعفتها لإيراد ال�شركة المتحقق داخل المملكة
و�إ�سقاطها الإق��رار المقدم من المكلف و�صاحب
العمل.
وبما يعني �أن الغرامة ظهرت نتيجة لإج ��راء ال
يتفق مع القرار الوزاري الذي يحكم عقود التوريد
والتركيب ونتيجة لإحداثها فترة مالية لل�شركة
ال تتفق مع ال�سنة المالية لل�شركة وكذلك رفعها
لن�سبة الربح التقديري من  15في المائة �إلى 20
في المائة.
وانتهى المكلف �إل ��ى المطالبة بت�أييد �إخ�ضاع
ال�شركة لغرامة ت�أخير مقدارها  10في المائة عن
العام المنتهي في 2002/9/30م بدال من  25في
المائة واحت�ساب الغرامة عليها عن العام المنتهي
في 2001/9/30م على �أ�سا�س الإيرادات المحققة
من الأعمال في المملكة على �أ�سا�س ربح تقديري
 15في المائة.
وبالن�سبة لغرامة الإخفاء ذكر المكلف �أنه لم يتم
�إخفاء �أي معلومات �أو بيانات عن الم�صلحة ت�ستحق
�أن تفر�ض عليها غرامة �إخفاء ،كما �أن كلمة ال�سهو
التي وردت في حيثيات القرار االبتدائي لم ترد
في مذكرة االعترا�ض المقدمة من ال�شركة وال في
مرا�سالتها مع اللجنة ،كما �أن الم�صلحة لم تطلب
من ال�شركة تزويدها بت�أكيد من الجهة المتعاقد
معها .و�أ�ضاف المكلف بمذكرته المقدمة للجنة
برقم  8/328في 1429/10/29ه� �ـ �أن��ه المن�شور
الدوري رقم ( )3لعام 1379هـ الذي ينظم عملية
غرامة الت�أخير وغرامة التهرب ين�ص على «وكذلك
يكفي �أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في
الميعاد المحدد بالقانون ،ك��ي ينجو م��ن توقيع
الجزاء عليه بغرامة الت�أخير ،وال عبرة بما تظهره
التدقيقات من ا�ستحقاق �ضرائب �أخ��رى نتيجة
خط�أ غير مق�صود في الأرقام �أو خط�أ في التطبيق
�أو لب�س في المبد�أ مثل االلتبا�س في تعيين ما يعتبر
وما ال يعتبر من المزايا الملحقة بالراتب الخا�ضع
لل�ضريبة وااللتبا�س فيما يجوز وما ال يجوز ح�سمه
�ضمن الم�صروفات �أو اال�ستهالكات �أو االحتياطيات
وذلك لأن باب البحث في ذلك يظل مفتوحا وقد
يم�ضي بع�ض الوقت �إلى �أن ي�ستقر الر�أي على و�ضع
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ال يجوز ألي مكلف أن تمنحه
الــمــصــلــحــة م ــواف ــق ــة عــلــى
تــقــديــم إق ــرارات ــه التقديرية
عن فترة قصيرة في حاالت
التقدير الجزافي.
المكلف لم يقدم قوائمه
المالية إال بعد صــدور الربط
التقديري.
�سليم فال يدخل هذا الوقت في ح�ساب الت�أخير
الموجب للغرامة لأن القانون ال يفتر�ض في الممول
الكمال والع�صمة من الخط�أ بح�سن نية ولم يفر�ض
الجزاء على من يخفق في البحث وتلزمه الحجة
و�إنما فر�ض الجزاء على مخالفة القانون و�إهمال
تنفيذه عن ق�صد و�سوء نية» ومن هذا الن�ص يت�ضح
�أن المكلف �إذا قام بالعمل الواجب عليه في الميعاد
المحدد نظاما فال تقع عليه غرامة ت�أخير �إذا
�أظهرت التدقيقات فرق في ال�ضريبة ناتج عن خط�أ
غير مق�صود في الأرقام �أو خط�أ في التطبيق .وعلى
�ضوء ما تقدم يرى �أنه ينبغي �أال تفر�ض غرامة على
ال�شركة نتيجة الخط�أ الذي ح�صل من الم�صلحة
في احت�ساب الإيراد من �أمر ال�شراء رقم 3692-3
�إذا ما رف�ض االعترا�ض على بند قيمة الأعمال
الداخلية ،ذكر �أن هذا المطلب ي�شمل �أي غرامة
قد تن�ش�أ نتيجة اجتهاد الم�صلحة ولم يكن �سببه
ت�أخير من ال�شركة.
وبعد اطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أفادت
ب�أنه تم �إخ�ضاع الفروق ال�ضريبية الناتجة لغرامتي
الت�أخير والإخ �ف��اء وفقا لم�ضمون ال�م��ادة ()15
من النظام� ،أما بالن�سبة لغرامة الإخفاء ذكرت
الم�صلحة �أنه جاء في خطاب المحا�سب القانوني
رق��م  2/254وت��اري��خ 1423/10/14ه� � �ـ ما ن�صه
«�أن ال�شركة قامت بتوريد �أجهزة و�أنظمة حا�سب
�آلي �إلى فرع �شركة �إل �إم �إريك�سون بالريا�ض ،...
وبالرجوع �إلى �أوامر ال�شراء تبين �أنها تمثل توريد
معدات و�أنظمة حا�سب و�صيانة وت�شغيل و�أن ما تم
تنفيذه داخل المملكة يبلغ ( )8.148.585رياال
و�أن ال�شركة لم تحقق �أي �إيراد غير الإيراد الم�شار
�إليه خالل الفترة المالية الق�صيرة» وبناء على ما
ذكر طلبت الم�صلحة الم�صادقة على بيان ا�ستيراد
المعدات والخدمات التي تم توريدها وتنفيذها �إلى
�شركة �إريك�سون مو�ضحا فيه قيمة العمل الذي تم

داخل المملكة وقيمة المواد والمعدات الم�ستوردة
من خارج المملكة فتلقت الم�صلحة الخطاب رقم
 3/469وتاريخ 1424/10/26ه�ـ مت�ضمنا الإفادة
ب�أنه لم يتم �إدراج مبلغ ( )4.270.564دوالر
ك��إي��راد في الإق ��رار ال�سابق و�أن قيمة العمل عن
هذا الإي��راد داخ��ل المملكة هو ()2.135.232
دوالرا وبالتالي يكون الفرق غير الم�صرح عنه مبلغ
( )8.007.308رياالت وعليه تتم�سك الم�صلحة
بخ�ضوع ف��رق ال�ضريبة الناتج عن ذل��ك لغرامة
الإخفاء.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى
اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه الطرفان من دفوع
وم�ستندات ،تبين للجنة �أن م�ح��ور اال�ستئناف
يكمن ف��ي طلب المكلف ع��دم احت�ساب غرامة
ت�أخير وغرامة �إخفاء على فروقات ال�ضريبة التي
ت��م احت�سابها بموجب ال��رب��ط محل اال�ستئناف
للأ�سباب المو�ضحة تف�صيال عند عر�ض وجهة
نظر المكلف ،في حين تتم�سك الم�صلحة بفر�ض
غرامة الت�أخير وغرامة الإخفاء تطبيقا لأحكام
المادة ( )15من النظام وذلك لعدم �سداد ال�شركة
ال�ضريبة الم�ستحقة في الموعد النظامي وعدم
ت�صريح ال�شركة عن بع�ض �إيراداتها الخا�ضعة
لل�ضريبة.
وبعد درا�سة اللجنة للمو�ضوع تبين لها �أن من �ضمن
الغرامات التي احت�سبتها الم�صلحة بموجب ربطها
غرامة ناتجة عن رفع ن�سبة الربح التقديري من
 15في المائة �إل��ى  20في المائة وه��ذه الغرامة
�سقطت ل�سقوط �أ�صلها وذل��ك لأن ق��رار اللجنة
االب�ت��دائ�ي��ة ق�ضى بت�أييد المكلف ف��ي احت�ساب
الأرباح التقديرية بن�سبة  15في المائة ولم ت�ست�أنف
الم�صلحة هذا القرار.
وبالن�سبة لغرامة الت�أخير وغرامة الإخفاء الناتجة
عن احت�ساب ال�ضريبة على قيمة �أعمال �أمر ال�شراء
رقم  4GSMEالتي لم ي�صرح عنها المكلف �إال
بعد المناق�شة وطلب الم�صلحة الم�صادقة على
بيان ا�ستيراد المعدات والخدمات التي تم توريدها
وتنفيذها لل�شركة فترى اللجنة وج��وب غرامة
الت�أخير وغرامة الإخفاء على ال�ضرائب التي تم
احت�سابها على �إي��رادات المكلف المحلية
المحققة بموجب �أمر ال�شراء
المذكور كون المكلف
ل � � ��م ي �ف �� �ص ��ح
وي� � � ��� � � �ص � � ��رح

عن �إي��رادات��ه من هذا الأم��ر ولم ي�سدد ال�ضريبة
الم�ستحقة عنه في المواعيد النظامية.
�أما بالن�سبة لغرامة الت�أخير التي تم احت�سابها على
ال�ضريبة الناتجة عن �إخ�ضاع الإيرادات الإ�ضافية
من �أمر ال�شراء رقم  3692-3البندين ( )2و(،)3
التي هي محل خالف و�سبقت الإ��ش��ارة �إليها في
البند (ثانيا) ف�إنها مرتبطة بالأ�صل وما دام �أن
هذه اللجنة قررت �إعادة الأ�صل للجنة االبتدائية
لبحثه و�إ�صدار قرار ب�ش�أنه ف�إن الغرامة تتبع الأ�صل
وبالتالي تعاد هي �أي�ضا للجنة االبتدائية لبحثها
و�إ�صدار قرار ب�ش�أنها.
�أم ��ا بالن�سبة ل�غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر ال�ت��ي احت�سبتها
الم�صلحة بموجب ربطها باعتبار �أن المكلف
ت�أخر في �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة عليه بموجب
خطابيه رقم ()2/254ورقم ()2/255المقدمين
بتاريخ 1423/10/14هـ الموافق 2002/12/18م
ع��ن الفترتين المنتهيتين ف��ي 2001/9/30م
و2002/9/30م ،فترى اللجنة �أن هناك اختالفا
حقيقيا في وجهات النظر بين المكلف والم�صلحة
بخ�صو�ص توزيع الإي��رادات على الفترات المالية
للمكلف ،حيث �أف�صح المكلف في خطابيه رقم
( )2/254ورق��م( )2/255عن �إيراداته لفترتين
مختلفتين و�سدد الم�ستحق بموجبها من وجهة
ن�ظ��ره بينما ق��ام��ت الم�صلحة ب��دم��ج �إي� ��رادات
المكلف المف�صح عنها في هذين الخطابين في
رب��ط واح��د عن الفترة من 2001/3/25م حتى
2001/11/30م ،وبناء عليه ت��رى اللجنة عدم
وج��وب الغرامة على ال�ضرائب الناتجة عن دمج
�إيرادات المكلف للفترة المنتهية في 2002/9/30م
المف�صح عنها ف��ي ال�خ�ط��اب رق ��م ()2/255

�ضمن الإي ��رادات التي تم الربط عليها من قبل
الم�صلحة للفترة المنتهية في 2001/11/30م
باعتبار �أن المكلف قدم �إق��راره عن تلك الفترة
و� �س��دد الم�ستحق بموجبها ح�سب وج�ه��ة نظره
بتاريخ 1423/10/14هـ الموافق 2002/12/18م
�أي يكون مت�أخرا عن �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة
بموجب الخطاب رقم ( )2/255مدة ثالثة �أيام،
ووف�ق��ا ل�ل�م��ادة ( )15م��ن ن�ظ��ام �ضريبة الدخل
التي �أعفت المكلف من الغرامة �إذا تم ال�سداد
خ�لال خم�سة �أي ��ام بعد انتهاء المهلة المحددة
ب�شهرين ون�صف من نهاية �سنته المالية وبالتالي
ف�إن ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب هذا الخطاب ال
تخ�ضع لغرامة الت�أخير حيث تم ال�سداد بتاريخ
2002/12/18م � ،أم��ا ب�ش�أن ما �أق��ر به المكلف
في خطابه رقم ( )2/254ف�إنه يكون مت�أخرا عن
�سداد ال�ضريبة الم�ستحقة على �إيراداته المو�ضحة
بموجب الخطاب رقم ( )2/254وبالتالي يخ�ضع
لغرامة الت�أخير على تلك الإي� ��رادات بن�سبة 25
في المائة من قيمة ال�ضريبة الم�ستحقة والمكلف
مقر ب��ذل��ك ،حيث ق��ام ب�سداد غ��رام��ة مقدارها
( )74.171رياال بموجب خطابه رقم (.)2/254
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية
ما يلي:
�أوال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على
قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية
الأولى من الناحية ال�شكلية.
ثانيا :وفي المو�ضوع:
 - 1رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي

فيما ق�ضى به باعتبار الفترة المالية الأولى للمكلف
من بداية الن�شاط في 2001/3/25م وتنتهي بعد
م�ضي � 12شهرا من تلك المزاولة.
 - 2ت�أييد ا�ستئناف المكلف ب��إع��ادة اعترا�ضه
المتعلق بتحديد ال��دخ��ل الخا�ضع لل�ضريبة من
�أم��ر ال�شراء رق��م ( )3692البندين ( )2و()3
للجنة االبتدائية لبحثه و�إ�صدار قرار ب�ش�أنه وفقا
للحيثيات الواردة بالقرار.
�/3أ -ع��دم وج��وب غرامة ت�أخير على فروقات
ال�ضريبة الناتجة عن رفع ن�سبة الربح التقديري
�إلى 20في المائة ل�سقوط �أ�صلها.
/3ب -وجوب غرامتي الت�أخير والإخفاء على فروق
ال�ضريبة الناتجة عن احت�ساب ال�ضريبة على قيمة
الأعمال المحلية المحققة بموجب �أمر ال�شراء رقم
 4GSMEوفقا للحيثيات الواردة في القرار.
/3ج -وج ��وب غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر على ال�ضرائب
الم�ستحقة على �إي��رادات المكلف المف�صح عنها
بالخطاب رقم ( )2/254وتاريخ 1423/10/14هـ
وفقا للحيثيات الواردة بالقرار.
/3د  -ع��دم وج��وب غرامة ت�أخير على فروقات
ال�ضريبة الناتجة ع��ن دم��ج �إي � ��رادات المكلف
المف�صح عنها بالخطاب رقم ( )2/255وتاريخ
1423/10/14هـ للحيثيات الواردة في القرار.
/3ه �ـ � -إع ��ادة الخالف المتعلق بالغرامة التي
ت��م احت�سابها على ف��رق الإي� ��راد محل الخالف
بخ�صو�ص �أمر ال�شراء رقم ( )3692-3البندين
( )2و( )3للجنة االبتدائية لبحثه وفقا للحيثيات
الواردة في القرار.
ثالثا :يكون هذا القرار نهائيا بعد ت�صديق وزير
المالية ،وباهلل التوفيق.
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دواء ثالثي األبعاد
تقنيات الطباعة ثالثية الأبعاد كانت قبل �سنوات
ن��وع م��ن ��ض��رب الخيال لكنها غ��دت واق��ع ولم
تعد تقت�صر على طباعة مج�سم �أو قطعة ما  ،بل
�أ�صبحت ت�ستخدم في �إن�شاء الكباري والمباني ثالثية
الأبعاد ودخلت مجال الطب لطباعة الأدوية  ،فقد �أعلنت
�شركة « »Apreciaلل�صيدلة عن موافقة ال�سلطات الم�سئولة
لمنحها الترخي�ص لإنتاج �أول دواء با�ستخدام الطابعة ثالثية الأبعاد لعالج
ال�صرع وا�سمه  .SPRITAMو�سي�ستخدم الدواء لعالج من يعاني من الأدوية
ال ُمختلفة الأخرى باهظة ال�سعر و�سيتم انتاج هذا الدواء ب�شكل ر�سمي مع بداية
عام  . 2016وي�أتي الدواء كثمرة الندماج كل من علوم ال�صيدلة وعلوم الطب مع التقنية
والطباعة ثالثية الأبعاد لتقديم عدة حلول لتعوي�ض نق�ص الأدوية في بع�ض الدول وفي تقديم �أدوية بمفعول �أقوى.
قفص صدري ثالثي األبعاد

من الدواء ثالثي الأبعاد �إلى طباعة قف�ص �صدري من التيتانيوم �أنتجته �شركة ( )CSIROبدقة واحترافية �شديدة وا�ستفاد منه مري�ض
كان يعاني من ال�سرطان وال��ورم اللحمي في جدار ال�صدر .حيث زرع الجراحون بع�ض القطع ثالثية الأبعاد حول القلب والرئة بدال من
الأورام ال�سرطانية التي التهمت جدار ال�صدر وا�ضطر الجراحون �إلى �إزالة جزء من الهيكل العظمي لمنع انت�شار ال�سرطان في م�شفى جامعة
«�ساالمنكا» بالتعاون مع عدة �شركات �إ�سبانية وا�سترالية.

طائرات بدون نوافذ
�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة ال �ط��ائ��رات الأم��ري�ك�ي��ة «�سبايك
�إي��رو��س�ب�ي����س» ع��ن خ�ط�ت�ه��ا لت�صميم ط��ائ��رات
نفاثة تطير ب�سرعة فائقة  ،فهي قادرة على قطع
الم�سافة بين كل من لو�س �أنجلو�س وطوكيو في
خم�س �ساعات فقط وم��ن مدينة نيويورك �إل��ى
لندن خالل ثالث �ساعات� .سيتكلف بناء طائرة
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�سبايك  512-Sالنفاثة حوالي ثمانين مليون دوالر،
و�ست�صبح جاهزة لال�ستخدام بعد �أربع �سنوات.
و�ستعر�ض �شا�شات فيديو على �أركانها ب��دال من
الت�صميم التقليدي المكون من ج��دران ونوافذ
�صغيرة ،و�ستت�صل �شا�شاتها بكاميرات تعر�ض ما
يدور في الخارج ،لتمنح الراكب �شعورا وك�أنه يطير

فوق ال�سحاب .وقد ي�شعر بع�ض الركاب بالخوف
من ر�ؤية ما يحيط بالطائرة ،بينما البع�ض الآخر
�سي�شعرون بال�سعادة المنقطعة النظير من خو�ضهم
لتجربة ال�سفر فوق ال�سحاب وك�أنهم يقفون على
ب�ساط �سحري وي�سافرون عبره �إل��ى المدن التي
يحبونها كما في الق�ص�ص الخيالية.

Lexus

من الورق
�سيارة لكز�س  Lexus ISتم ت�صميمها و�صناعتها
من ال��ورق المقوى  ،وتحاكي النموذج الأ�صلي
لل�سيارة ،وا�ستغرقت عملية ت�صميم ال�سيارة
واعداد الهيكل مدة ثالثة �أ�شهر ،حيث ا�ستلزم
الأمر من الم�صممين االنتظار فترة  10دقائق
لكل قطعة ،وهو الوقت ال��ذي كان يحتاج اليه
الم�صممين قبل تحريك القطعة التي قاموا
بتركيبها .وال�ن�م��وذج نتاج لعمل ي��دوي ذكي
�إل��ى جانب مقايي�س دقيقة للورق المقوى وتم
ا�ستخدام مق�ص الليزر ليتم تحديد �أج��زاء
ال�سيارة وفقا لملفات  CADالأ�صلية لت�صميم

ال�سيارة .وقام الم�صممون با�ستخدام مق�ص
الليزر لقطع ملف ت�صميم ال�سيارة �إلى 1,700
قطعة بحجم  10مم من ال��ورق المقوى والتي
تم ل�صقها ودمجها من جديد ل�صنع الهيكل
ال�خ��ارج��ي لل�سيارة  ،و�أك� ��دت �شركة لكز�س

 Lexusعلى �إعطاء كل قطعة من الورق المقوى
رقم مرجعي للت�أكد من الو�صول �إلى الت�صميم
الأ�صلي لنموذج ال�سيارة ب�شكل دقيق عند جمع
الورق المقوى  .ولم يتغا�ضى م�صممي النموذج
الذي �صنع من الورق المقوى عن �أي تفا�صيل
في النموذج الأ�صلي ،من العالمة التجارية،
�إلى تفا�صيل الإط��ارات الدقيقة ،و�أي�ضا �شكل
المقاعد من الداخل ،واالن�سيابية والت�صميم
ال�سل�س للهيكل الخارجي لل�سيارة.
ال�سيارة يمكن قيادتها ولي�ست مجرد نموذج
محاكاة ويمتلك النموذج محرك كهربائي ويعد
الت�صميم من �أكثر الت�صاميم غير التقليدية
والالفتة للأنظار بالن�سبة لعالم ال�سيارات.

«روبوت»
لتحسين الساللة
نجحت مجموعة من العلماء في جامعة
«كامبريدج» في تطوير «روب��وت» جديد
ي�ساعد ف��ي �إن�شاء �أج�ي��ال م��ن ال��روب��وت
ب��ا� �س �ت �خ��دام �إح � ��دى ت �ق �ن �ي��ات ال ��ذك ��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي .وت �ق��وم «ال ��روب ��وت الأم»
باختيار ال�سمات الأف�ضل في كل روبوت
لت�ضمها �إلى جيل جديد ،وت�ستثني عمليات
الروبوتات التي بها �أعطال �أو �أخطاء من
�أجل تح�سين ال�صناعات القادمة.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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كاميرا
بـ 16عدسة
�أعلنت �شركة  Lightعن كاميرا جديدة من
المتوقع لها �أن تحدث ث��ورة كبرى فى عالم
الكاميرات  .تحمل الكاميرا الفريدة من نوعها
في العالم ا�سم  L16و�ستعيد مجد الكاميرات
الذى هيمنت عليه الهواتف الذكية والتي دفعت
الكثيرين �إلى اال�ستغناء عن ا�ستخدام و�شراء
الكاميرات كما كان العهد قبل طرح الهواتف
الذكية.
زودت ك��ام�ي��را  L16ال�خ��ارق��ة ب �ـ 16عد�سة
مختلفة تمكنها من التقاط عدد من ال�صور
المختلفة ب��دق��ة  52ميجابيك�سل م��ن زواي��ا
مختلفة باال�ضافة �إلى تجميع كل تلك ال�صور
فى �صورة واحدة .وبالكاميرا خم�س عد�سات
 35ملم ،وخم�س عد�سات  70ملم مع المرايا،
و�ستة عد�سات  150ملم ،وتعمل الكاميرا
بنظام اندرويد وتمتلك �شا�شة  5بو�صة تعمل
باللم�س .وك��ل تلك المزايا ت�ؤهلها لت�صبح
الكاميرا الأك�ث��ر ت�ط��ورا ف��ى ال�ع��ال��م .وتتميز
الكاميرا بخفة وزنها و�سهولة حملها واالنتقال

بها من مكان �إلى �أخرى فهى فى حجم هاتف
�أ�صغر الهواتف الذكية وي�صل �سعرها �إلى
 1700دوالر ويعد �سعرها �أقل من �سعر معظم

الكاميرات االحترافية الأخرى ،ومن المتوقع
�أن ت�ك��ون الكاميرا بمثابة ب��دي��ل لكاميرات
.DSLR

قفاز ذكي لترجمة اإلشارة
تمكنت ال�سعودية هديل �أي ��وب والتي تدر�س في جامعة
 Goldsmithsفي لندن من ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا
ت�ساعد ال�صم بالتعامل بطريقة �أ�سهل مع العالم من حولهم.
و�أط�ل�ق��ت على اب�ت�ك��اره��ا ا� �س��م .SignLanguageGlove
واالبتكار عبارة عن قفاز ذك��ي يقوم بمعالجة المعلومات
التي يح�صل عليها من �أجهزة اال�ست�شعار الخا�صة بالحوا�س
الخم�سة والموجودة حول الأ�صابع .فعندما يقوم ال�شخ�ص
بثني �أ�صابعه خالل المحادثة بالإ�شارة يتم نقل هذه الحركة
�إل��ى �شا�شة ت�سل�سلية ويقوم النظام الح�سابي الت�سل�سلي
بترجمة هذه المعلومات التي تم �إدخالها �إل��ى كلمات يتم
عر�ضها على ال�شا�شة الخا�صة بالقفاز.
تم �إ�صدار ثالثة نماذج مختلفة من القفاز وتعمل « هديل حالي ًا
على ا�ضافة بع�ض التعديالت واالنتهاء من الإ�صدار الرابع
من الجهاز لي�صبح قادرا على االت�صال الال�سلكي بالهواتف
المحمولة �أو الأج �ه��زة اللوحية وي�ق��وم بعر�ض المعلومات
با�ستخدام بع�ض التطبيقات التي يتم تثبيتها على الهاتف.
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أول حاسوب يعمل بالتبريد المائي

ك�شفت �شركة �أ�سو�س التايوانية عن حا�سبها المحمول
 GX700ك�أول حا�سوب محمول في العالم يحوي تبريد مائي ما
يجعله غير قابل الرتفاع درجة حرارته كما في الكثير من الأنواع
الأخرى من الحوا�سيب المحمولة وقادر على تقديم �أداء ممتاز
على مدار ال�ساعة دون حدوث �أي م�شكالت في الت�شغيل .يعمل
الحا�سوب بوا�سطة معالجات �إنتل  Skylakeمن نوعية -Core i7
 6820HKرباعي الأنوية ومك�سور ال�سرعة ،مع كرت ر�سوميات
من �إنفيديا  980 GeForce GTXولوحة  ،G-Syncمع دعم ذاكرة
ع�شوائية  8جيجابايت يمكن زيادتها لت�صل �إلى  64جيجابايت
من نوعية  ،DDR4و�شا�شة من قيا�س � 17إن�ش وبدقة � .4Kأ�ضيف
للحا�سوب قطعة في الخلف عبارة عن التبريد المائي حيث تم
و�ضعه ب�شكل منف�صل على المن�صة الملحقة مع الحا�سوب في
الجهة الخلفية للحا�سوب ،والتي تحوي مبردتان  radiatorمن
قيا�س  90ميليمتر وم ��راوح تحت الفتحات �إل��ى جانب م�ضخة
وخزان .وتت�صل المن�صة الخا�صة بالتبريد المائي مع الحا�سوب
المحمول با�ستخدام زوج من قطع التو�صيل والفك ال�سريعة،
و�أنفقت �شركة « �أ�سو�س» الكثير من الأم ��وال للت�أكد من كيفية
حركة وتثبيت وف�صل المن�صة الخا�صة بالتبريد المائي .فمع مرور
الوقت ف�إن ال�سائل ينق�ص ،ولذلك �سيقوم الحا�سوب المحمول
بتنبيه الم�ستخدم ح��ول ذل��ك في حالة ك��ان ال�خ��زان و�صل �إلى
Asus

مرحلة منخف�ضة من وجود ال�سائل داخله .ويجب على الم�ستخدم
عند ذلك ف�صل المن�صة و�إر�سالها �إلى الدعم الفني ل�شركة �أ�سو�س
لإعادتها �إل��ى و�ضعها الطبيعي ،ويمكن للحا�سوب العمل ب�شكل
طبيعي بدون وجود المن�صة وي�ستطيع الم�ستخدم متابعة �أعماله
حتى يتم �إعادة �إر�سال المن�صة من قبل ال�شركة بعد ال�صيانة.
ويحوي حا�سوب  GX700على زوج من الأنابيب الحرارية التقليدية
داخل الحا�سوب المحمول نف�سه من �أجل تبريده ،ويمكن الخلط
بين الأنابيب الحرارية ونظام التبريد المائي التلقيدي لكنها
لي�ست مت�شابهة ،وال يتدفق الماء ب�شكل فعلي من المن�صة �إلى
داخل نظام الحا�سب.
ا�ستخدمت «�أ�سو�س» نظام هجين يتميز بوجود �أنابيب حرارية
مزودجة من �أجل تبريد المعالج و�شريحة الر�سوميات بالإ�ضافة
لوجود واجهة حرارية ت�ساعد نظام التبريد المائي على امت�صا�ص
�أكبر قدر ممكن من الحرارة من الأنابيب الحرارية عند و�صولها
من�صة التبريد.
ا�ستخدام هذا النظام الهجين بين التبريد الداخلي والتبريد
المائي مكن ال�شركة من زيادة ال�سرعة بن�سبة ت�صل �إلى %20
بالن�سبة ل�شريحة الر�سوميات ورفع تردد ت�شغيل وحدة المعالجة
المركزية.
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كل جديد

السوار الذكي

م��رة واح��دة على �سوار ال�ساعة �أو �إر�سال
ر�سالة معدة م�سبق ًا في حالة االن�شغال �أو
القيادة وغيرها .
ال�سوار مقاوم للماء. امكانية ال�شحن اال�سلكي وبطارية تكفيلثالثة �أيام .
 اخت�صار بطاقات المرور من خالل تقنيةNFC

اب �ت �ك��رت ��ش��رك��ة � � Ubirdsس��وار ��س��اع��ة ذك��ي
�أطلقت عليه م�سمى  Uniqueوه��و حل مثالي
لع�شاق ال�ساعات الكال�سيكية والثمينة  .وال
يختلف ال�سوار الذكي عن ال�سوار التقليدي
الم�صنوع من الجلد وال يختلف في ال�سماكة �أو
في المظهر ،لكنه يملك ميزات وتقنيات مثل
الإهتزاز و�إ�ضاءة  LEDمختلفة الألوان والتحكم
في المو�سيقى .ويتميز بعدة مزايا �أخرى :

متابعة الن�شاطات اليومية واللياقة مثل تتبع
الخطوات ،الم�سافة ،حرق الدهون وال�سرعة.
التنبيهات ،مثل الإت�صاالت والر�سائل عبر
الإهتزاز و�ضوء .LED
التعرف على الإي �م��اءات والحركات  ،فمن
خالله يمكن التحكم في الهاتف من خالل
ال�ساعة مثل رف�ض �إت�صال من خالل النقر

 يتوفر مع  Uniqueتطبيق للهواتف الذكية�سواء ك��ان تعمل بنظام �أن��دروي��د �أو ،iOS
ويت�صل مع �سوار ال�ساعة عبر البلوتوث.
 م �ت��وف��ر ���س ��وار  Uniqueب��ال �ع��دي��د منالأل ��وان والت�صاميم الكال�سيكية ،ويمكن
للم�ستخدمين ت�صميم �سوارهم ب�أنف�سهم،
عبر تطبيق الويب �أو تطبيق الهواتف الذكية
لكل م��ن �أن��دروي��د و  ،iOSحيث ب�إمكانهم
�إختيار لون الجلد ولون الخيط و�شكل �إبزيم
ال�ساعة وغيرها من التفا�صيل والت�صميمات
الأخرى التي تروق لهم.

أكبر تلسكوب
في العالم
على م�ساحة ثالثين ملعب ًا لكرة القدم تبني
ال�صين �أك �ب��ر تل�سكوب ال�سلكي ف��ي العالم
واطلقت عليه ا�سم «Five hundred meter
� »Aperture Spherical Telescopeأو «.»FAST
ومن المتوقع �أن يكتمل بناء فا�ست في العام
 2016ما �سي�سمح للعلماء بالتقاط الإ�شارات
الال�سلكية التي قد ت�أتي من حياة محتملة فوق
حوالي  12مليون نجم ونظام �شم�سي .دقة
تل�سكوب فا�ست �ست�سمح لعلماء الفلك بمراقبة
درب التبانة وغيرها من المجرات واكت�شاف
ال�ن�ج��وم ال�ب��اه�ت��ة .كما يمكن لإع ��دادات ��ه �أن
تعمل كمحطة �أر�ضية قوية لمهمات ف�ضائية
م�ستقبلية .ولعل الأك�ث��ر �إث ��ارة لالهتمام هو
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قدرته على تطوير البحث عن عالمات للحياة
خارج الأر�ض .فقد �أثار اكت�شاف نا�سا لكوكب
ي�شبه الأر�ض �أطلقت عليه ا�سم B-kepler452
 ،فالكوكب المكت�شف له غالف جوي وبه مياه
�سائلة ،لكن ال يزال التقاط �إ�شارات ال�سلكية

من الكواكب الخارجية �أمر ًا بالغ ال�صعوبة على
التقنيات التي تمتلكها �أكثر الدول تقدما ولكن
الأمر �سيختلف مع تل�سكوب «فا�ست» القادر على
ا�ستقبال مثل تلك اال��ش��ارات وربما يقود �إلى
اكت�شاف كواكب وتف�سير ظواهر فلكية .

«بوينج» تنتج
المعدن األخف وزن ًا
ك�شفت �شركة “بوينج” الأميركية ل�صناعة الطائرات والدفاع
والحلول الأمنية ،عن انتاج المعدن الأخف وز ًنا في العالم حيث
ي�شكل الهواء ن�سبه  %99.99من كامل هيكلها .المعدن اطلقت
عليه �شركة بوينج  Microlatticeوهو عبارة عن هيكل خلوي من
البوليمر ثالثي الأبعاد ويمكن مقارنته بهكيل عظام الإن�سان.
وم��ن التطبيقات الرئي�سية التي ت�أمل “بوينج” ا�ستخدام مادة
 Microlatticeفيها “المكونات الهيكلية” في الطائرات لتوفير الكثير
من الوزن وزيادة كفاءة ا�ستهالك الطائرات للوقود.

محرّك مرّيخي
ك�شف �أح��د الباحثين في جامعة �سيدني عن اختراعه لأف�ضل محرك �أيوني
في العالم ،يفوق المحرك  HiPEPالذي تمتلكه �شركة نا�سا .الباحث يدعى
الدكتور باتريك نيومان وكان المحرك جزء من ر�سالة الدكتوراه الخا�صة به.
وي�ستخدم باتريك نيومان اختراعه لكي ي�ضع الأ�سا�س الخا�ص ب�شركته الجديدة
 . Neumann Spaceويحتوي محرك نيومان على العديد من المميزات التي
تجعله مختلف ًا عن المحركات الأيونية المناف�سة له .حيث ي�ستخدم هذا المحرك
مبادئ فيزيائية �أ�سا�سية وب�سيطة في نظام الدفع الخا�ص به  ،كما �أنه يحتوي على
ت�صميم ب�سيط مما يجعل من عملية �إ�صالحه وت�صنيعه �أمرا �سهال .كما يمكن
ت�شغيله من خالل عدة مواد معدنية متوفرة �أف�ضلها الماغن�سيوم .وهو بذلك
يختلف تماما عن المحرك الخا�ص ب�شركة نا�سا والذي يعمل فقط بوا�سطة غاز
 .Xenonفمحرك نيومان يختلف عن محرك نا�سا في المبادئ الأ�سا�سية التي
يعتمد عليها المحرك في الت�شغيل .ففي نظام نيومان يتم ا�ستخدام مواد ت�أينية

�صلبة ودائ��رة كهربائية تقوم بتبخير المواد الت�أينية �إلى �سحابة من الأيونات
والإلكترونات والبخار المتعادل .وهذا الخليط يتم زيادة �سرعته في المحرك
من خالل �أنود على �شكل حلقة  ،يتم تجميعه بوا�سطة مجال مغناطي�سي .وتقوم
هذه التركيبة بدفع خليط الغاز �إلى الخارج على هيئة انفجارات �ضوئية ق�صيرة
ومتالحقة .و�سي�ستمر دكتور نيومان في تح�سين �أداء المحرك الخا�ص به كجزء
�أ�سا�سي من �شركته الجديدة التي تم منحها براءة اختراع.
وللعلم ف�إن المحركات الأيونية عبارة عن �أنظمة دفع منخف�ضة وموجهه يمكنها
العمل لفترات طويلة مما يجعلها الأف�ضل لرحالت الطيران الخا�صة بالمركبات
الف�ضائية .وتقوم تلك المحركات بتوليد الدفع من خ�لال ت�أين الغاز الذي
تحتوي عليه وزيادة �سرعته داخل المحرك با�ستخدام مجال كهربائي �أو مجال
كهرومغناطي�سي .وهناك العديد من المحركات الأيونية المختلفة التي تختلف
فيما بينها في المواد الت�أينية و�أنظمة الدفع المختلفة.
العدد ( - )٤6محرم 1437هـ
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locations that are remote from
the physical location of their
customers. These developments
have exacerbated by the increasing
sophistication of tax planners in
identifying and exploiting the
legal difference opportunities and
the boundaries of acceptable tax

planning, thus providing MNEs
with more confidence in taking
aggressive tax positions.
These developments have opened
up opportunities for MNEs to
greatly minimize their tax burden.
This has led to a tense situation in
which citizens have become more

sensitive to tax fairness issues.
It has become a critical issue for
all parties; it is very harmful to
governments, individual taxpayers
and businesses as follows:
Governments:
Many
governments have to cope with less
revenue and a higher cost to ensure
compliance. The manipulation with
the tax base and the resulted profits
undermines the integrity of the tax
system, as the public, the media
and some taxpayers believe that
the reported low corporate tax to
be unfair. In developing countries,
the lack of tax revenue leads to
critical under-funding of public
investment that are necessary to
promote economic growth.
Individual taxpayers: When tax
rules permit businesses to reduce
their tax burden by shifting their
income away from countries where
income-producing activities are
conducted, other taxpayers in
those countries bear a greater share
of the burden.
Businesses: MNEs may face
significant reputational risk if their
effective tax rate is viewed as being
too low. At the same time, different
businesses may view such risk
differently, and failing to take
advantage of legal opportunities
to reduce an enterprise’s tax
burden can put it at a competitive
disadvantage.
Similarly,
corporations that operate only
in domestic markets, including
family-owned
businesses
or
new innovative companies, have
difficulty competing with MNEs
that have the ability to shift their
profits across borders to avoid
or reduce tax. Fair competition,
necessary to the success of the
national companies and entities
that have no abroad operation, is
at risk by the distortions caused by
manipulation of tax base and the
resulted profits.
46th Issue- Muharram 1437H
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Globalization has certainly
benefited national economies. The
pace of integration of national
economies and markets has
increased substantially in recent
years. The free movement of capital,
labor, the shift of manufacturing
bases from high-cost to low-cost
countries, the gradual removal of
trade barriers, technological and
telecommunication developments,
and the increasing importance of
managing risks and of developing,
protecting
and
exploiting
intellectual property, have had
an important impact on the way
cross-border activities take place.
Globalization has boosted trade
and increased foreign direct
investments in many countries.
It supports growth, creates jobs,
fosters innovation, and has lifted
millions out of poverty.
But
globalization
impacts
countries’ corporate income tax
regimes. The League of Nations
did recognize (in the 1920s) that the
interaction of national tax systems
can lead to double taxation with
adverse effects on growth and
global prosperity. All countries
agree on the need to eliminate
double taxation and the need to
achieve this on the basis of agreed
international rules that are clear
and predictable, giving certainty to
both governments and businesses.
International tax law is therefore a
key pillar in supporting the growth
of the global economy.
As the economy became more
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globally integrated, so did
corporations.
Multi-national
enterprises (MNE) now represent
a large portion of global GDP.
Also, intra-firm trade represents
a growing proportion of overall
trade. Globalization has resulted
in a shift from country-specific

operating models to global models.
Moreover, the growing importance
of the service sector of the
economy, and of digital products
that often can be delivered over the
Internet, has made it much easier
for businesses to locate many
productive activities in geographic
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Digital Economy
and Taxation
A well-known revenue expert says that today’s
tax systems were developed in a pre-computer
age. Taxation must not be an obstacle to all that
is good about the digital revolution. Yet, we
must also ensure that the digital sector plays fair
and pays fair. The digital sector must contribute
fairly to public finances. Currently corporate
tax avoidance and aggressive tax planning are
particularly problematic in the digital economy.
This is due to the global and intangible nature of
these companies, and the fact the today’s tax rules
were not designed with e-commerce in mind. As
a result, the taxes paid by the digital economy
are frequently not in line with the presence and
profits of this sector.
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