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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

تتلخ�ص اأهداف م�صلحة الزكاة والدخل في تحقيق وجباية 
المواطنين  م��ن  ال��ت��ج��ارة  ع��رو���ص  على  ال�صرعية  ال��زك��اة 
ال�صعوديين ورعايا دول مجل�ص التعاون لدول الخليج العربية 
لنظام  وفقًا  لها  الخا�صعين  من  ال�صريبة  وجباية  وتحقيق 
)م/1(  رق��م  الملكي  بالمر�صوم  ال�صادر  ال��دخ��ل  �صريبة 
االلتزام  م�صتوى  رفع  على  والعمل  1425/1/15ه����،  وتاريخ 
واأداء  عادلة  معاملة  بتوفير  وذلك  المكلفين،  لدى  الطوعي 
الم�صتمر  والتح�صين  ال��وع��ي  زي���ادة  على  وال��ع��م��ل  متميز، 
ت�صهيل  على  والعمل  الم�صلحة،  تقدمها  ال��ت��ي  للخدمات 
على  وال�صريبية  الزكوية  الم�صتحقات  ت�صديد  اإج����راءات 
الم�صلم  بها  يتقرب  مالية،  عبادة  وال��زك��اة  بهما  المكلفين 
اأرك��ان  من  الثالث  والركن  ال�صالة،  قرينة  وه��ي  اهلل،  اإل��ى 
ومقابل  الحديثة  الدول  حقوق  من  حق  وال�صريبة  االإ�صالم، 
تمتُّع الفرد بالخدمات المنظورة وغير المنظورة التي تقدمها 
الحقوق،  وحفظ  واال�صتقرار،  االأم��ن  توفير  مثل  الدولة،  له 
واإن�صاء المحاكم وتمويل الجي�ص والخدمات البلدية وغيرها، 
ل وب�صكل  اإن اإيرادات م�صلحة الزكاة والدخل من الزكاة تحوَّ
مبا�صر اإلى ح�صاب الزكاة في موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 
ومنها اإلى ح�صاب ال�صمان االجتماعي، اأما اإيرادات ال�صريبة 
فتدخل في اإيرادات الدولة، وهذا كله يلقي ال�صوء على الدور 
المهم لم�صلحة الزكاة والدخل في خدمة االقت�صاد الوطني 
فئات  بين  الدخل  توزيع  واإع��ادة  االقت�صادي  النمو  وتحفيز 
ومعالجة  االجتماعي  ال�صمان  موارد  تعزيز  وفي  المجتمع،  
م�صكلة الفقر، فاحر�ص اأخي المكلف بالزكاة وال�صريبة اإلى 
اإبراء ذمتك بدفعها فورًا دون مماطلة اأو تاأخير، فالزكاة حق 
من حقوق اهلل واجب الوفاء، وال�صريبة حق من حقوق الدولة 

الزمة االأداء.  

الزكاة والضريبة
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المحتويات
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خادم الحرمين الشريفين يقر ميزانية 2016
4

بيان وزارة المالية
عقب صدور ميزانية 2016

قادة وزعماء أكبر 20 اقتصاًدا 
يجتمعون في أنطاليا

خادم الحرمين الشريفين يرعى فعاليات 
منتدى التنافسية الدولي التاسع  بالرياض

121٨٣6
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  نشرة ربع سنوية
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المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

صالح بن علي العواجي الغامدي
صـــالـح بن عبـدالرحمن القبـــاع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

هيئة التحرير

بندر بن أحمد الموسى
حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

با�صم مدير التحرير
�ص.ب  : 6898  

الريا�ص: 11187
ه������اتف: 4349999 1 966+

فاك�������ص: 4349800 1 966+ 
رقم االإيداع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa   

إعداد وتنفيذ

�ص.ب  : 250772  
الريا�ص: 11391

ه�������اتف: 4161412 1 966+
فاك�������ص: 4161310 1 966+ 

www.gulfeone.com       

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

المملكة توّقع اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي مع المكسيك

7 % زيادة في إيرادات المصلحة في 14٣6هـ

المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي للشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

“المفلح« يترأس اجتماع اللجنة الضريبية األول لدول الخليج 

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

إطالق الورش المتخصصة بفرع المصلحة في الدمام

مدير عام المصلحة يلتقي رجال األعمال في القصيم

22
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األخبار

4٨ اللجنة االستئنافية الضريبية توضح معايير حسم األراضي 
من الوعاء الزكوي

26

٣٨ هل يقاس نصاب زكاة عروض التجارة بالذهب أم بالفضة؟
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ميزانية ٢٠١٦ م

ميزانية الحد من الهدر والترشيد 

خادم الحرمين الشريفين
يقر ميزانية ٢٠١٦

أعلنت الميزانية في ظل انخفاض أسعار البترول ووسط تحديات اقتصادية
ومالية وتراجع النمو االقتصادي العالمي



5
العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ

برئا�سة خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود - 
حفظه �هلل - �أقر مجل�س �لوزر�ء في جل�سته �لتي عقدها

في 17 ربيع �لأول 1437 هـ �لمو�فق 28 دي�سمبر 2015 م في ق�سر �ليمامة 
بمدينة �لريا�س �لميز�نية �لعامة للدولة للعام �لمالي �لجديد 1437 / 1438 
�لكريم، ثم وجه  �لقر�آن  �آيات من  �لــوزر�ء بتالوة  . بد�أت جل�سة مجل�س  هـ 
خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود - �أيده �هلل 

- كلمة �سافية �أعلن من خاللها �لميز�نية.
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�آله  وعلى  محمد  نبينا  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعالمين  رب  هلل  �لحمد 
و�سحبه �أجمعين .. وبعد :

�إخو�ني و�أخو�تي �لمو�طنين و�لمو�طنات .

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته :
�لتي  1438هــــ،   /  1437 �لمالية  �ل�سنة  ميز�نية  نعلن  وتوفيقه  �هلل  بعون 
تاأتي في ظل �نخفا�س �أ�سعار �لبترول، وتحديات �قت�سادية ومالية �إقليمية 
�ل�سابقة،  م�ستوياته  عن  �لعالمي  �لقت�سادي  �لنمو  تر�جع  حيث  ودولية، 
باأخذ  وغياب �ل�ستقر�ر في بع�س �لدول �لمجاورة، وقد وجهنا �لم�سوؤولين 
ذلك في �لعتبار، و�أن تعطى �لأولوية ل�ستكمال تنفيذ �لم�ساريع �لمقرة في 

�لميز�نيات �ل�سابقة و�لتي دخل كثير منها حيز �لتنفيذ .
�أيها �لإخوة و�لأخو�ت :

وتنمية،  بــنــاء  مــن  �لما�سية  �ل�سنو�ت  خــالل  تحقق  مــا  على  �هلل  نحمد 
وطموحاتنا كبيرة، و�قت�سادنا ـ بف�سل �هلل ـ يملك من �لمقومات و�لإمكانات 

ما يمكنه من مو�جهة �لتحديات .
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خادم احلرمني الشريفني: طموحاتنا كبرية 
واقتصادنا ميلك من املقومات ما ميكنه من 

مواجهة التحديات .

امللك يوجه جملس الشؤون االقتصادية والتنمية 
بإطالق برنامج إصالحات اقتصادية ومالية 

وهيكلية شاملة.

امليزانية بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد 
تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خالله 

املدخرات وتكرث فرص العمل.

وقد وجهنا مجل�س �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتنمية بالعمل على �إطالق برنامج 
بد�ية  تمثل  �لميز�نية  وهذه  �ساملة،  وهيكلية  ومالية  �قت�سادية  �إ�سالحات 
برنامج عمل متكامل و�سامل لبناء �قت�ساد قوي قائم على �أ�س�س متينة تتعدد 
فيه م�سادر �لدخل، وتنمو من خالله �لمدخر�ت وتكثر فر�س �لعمل، وتقوى 
�ل�سر�كة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�س، مع مو��سلة تنفيذ �لم�ساريع �لتنموية 
و�لخدمية، وتطوير �لخدمات �لحكومية �لمختلفة، ورفع كفاءة �لإنفاق �لعام، 
ومر�جعة منظومة �لدعم �لحكومي، مع �لتدرج في �لتنفيذ لتحقيق �لكفاءة 
في ��ستخد�م �لمو�رد و�لحد من �لهدر، مع مر�عاة تقليل �لآثار �ل�سلبية على 

�لمو�طنين متو�سطي ومحدودي �لدخل، وتناف�سية قطاع �لأعمال .
�أعينهم  ن�سب  ي�سعو�  باأن  �لميز�نية  �إعد�د هذه  �لم�سوؤولين عن  وجهنا  كما 
مو��سلة �لعمل نحو �لتنمية �ل�ساملة �لمتكاملة و�لمتو�زنة في مناطق �لمملكة 
وخدمة  وجه  �أكمل  على  مهامهم  بتنفيذ  �لم�سوؤولين  على  �أكدنا  ولقد   . كافة 
�لمو�طن �لذي هو محور �هتمامنا، ولن نقبل �أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا 
بال�ستمر�ر في مر�جعة �أنظمة �لأجهزة �لرقابية بما يكفل تعزيز �خت�سا�ساتها 
وي�سمن  �لعام  �لمال  يحفظ  وبما  وم�سوؤولياتها،  لمهامها  باأد�ئها  و�لرتقاء 
محا�سبة �لمق�سرين. �إن م�سوؤوليتنا جمعيًا �لمحافظة على ما تنعم به بالدنا ـ 

بحمد �هلل ـ من �لأمن و�ل�ستقر�ر لمو��سلة م�سيرة �لنمو و�لتنمية .
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته .

لمجل�س  �لعام  �لأمين  معالي  �ألقى  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم  كلمة  عقب   
�لخا�سة  �لمر��سيم  �ل�سدحان  محمد  بن  عبد�لرحمن  �لأ�ستاذ  �لـــوزر�ء 
زيد  بن  عادل  �لدكتور  و�لإعــالم  �لثقافة  وزير  معالي  .و�أو�سح  بالميز�نية 
قدم عر�سا  كريم  وبتوجيه  �لمالية  وزير  معالي  �أن  �لجل�سة  �لطريفي عقب 
للعام  �لمالية  �لنتائج  خالله  مو�سحًا  للدولة،  �لعامة  �لميز�نية  عن  موجز� 
�لمالي �لحالي 1436 / 1437 هـ، و��ستعر�س �لمالمح �لرئي�سية للميز�نية 
�لنتائج  �إن  وقــال  هـ.   1438  /  1437 �لجديد  �لمالي  للعام  للدولة  �لعامة 
تبلغ  �أن  ع  ُيَتَوقَّ  .) )2015م   1437  /  1436 �لحالي  �لمالي  للعام  �لمالية 
وثمانية  �ستمائة   )608( �لحالي  �لمالي  �لعام  نهاية  في  �لفعلية  �لإيــر�د�ت 
مليار�ت ريال بانخفا�س قدره )15( في �لمائة عن �لمقدر لها بالميز�نية، 
�أن  �لمتوقع  من  و�لتي  منها،  �لمائة  في   )73( �لبترولية  �لإيــر�د�ت  وتمثل 
ريال  مليون  مائة  وخم�س  مليارً�  و�أربعين  و�أربعة  �أربعمائة   )444.5( تبلغ 

�ل�سابق  �لمالي  �لعام  في  �لمقدر  عن  �لمائة  في   )23( ن�سبته  بانخفا�س 
غير  �لإيـــر�د�ت  لــزيــادة  �لــدولــة  �سعت  ولذلك  1436)2014م(.   /  1435
�لإيــر�د�ت  هذه  بلغت  حيث  �لعام،  هذ�  ملحوظة  زيــادة  فحققت  �لبترولية 
بما  )163.5( مائة وثالثة و�ستين مليارً� وخم�س مائة مليون ريال مقارنة 
�سجلته في �لعام �لمالي �ل�سابق 1435 / 1436)2014م( )126.8( مائة 
و�ستة وع�سرين مليارً� وثمانمائة مليون ريال، بزيادة قدرها )36.7( �ستة 

وثالثون مليارً� و�سبعمائة مليون ريال، وبن�سبة نمو تعادل )29( في �لمائة.
ت�سعمائة  �لحالي )975(  �لمالي  للعام  �لفعلية  �لم�سروفات  تبلغ  �أن  يتوقع   
 )860( �لبالغة  �لميز�نية  بتقدير�ت  مقارنة  ريال  مليار  و�سبعين  وخم�سة 
ثمانمائة و�ستين مليار ريال بزيادة قدرها )115( مائة وخم�سة ع�سر مليار 
ريال، وبن�سبة )13( في �لمائة، بعجز متوقع قدره )367( ثالثمائة و�سبعة 
و�ستون مليار ريال، وقد جاءت �لزيادة في �لم�سروفات ب�سكل رئي�سي نتيجة 
و�لع�سكريين  �لمدنيين  �ل�سعوديين  �لدولة  لموظفي  �إ�سافية  رو�تب  �سرف 

ميزانية ٢٠١٦ م
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 )88( بلغت  �لتي  و�لمتقاعدين  �لجتماعي  �ل�سمان  من  و�لم�ستفيدين 
ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما ن�سبته )77( في �لمائة من �لزيادة في 
�لم�سروفات بناًء على �لأو�مر �لملكية �لكريمة خالل �لعام �لمالي �لحالي، 
�إ�سافة �إلى ما تم �سرفه على �لم�ساريع �لأمنية و�لع�سكرية و�لبالغ نحو )20( 
ع�سرين مليار ريال، وهو ما ن�سبته )17( في �لمائة من مبلغ �لزيادة، وما 
تبقى وهو )7( �سبعة مليار�ت تم �سرفه على م�ساريع ونفقات �أخرى متنوعة. 
وت�سمل �لم�سروفات مبلغ )44( �أربعة و�أربعين مليار ريال تقريبًا لالأعمال 
�لتنفيذية وتعوي�سات نزع ملكية �لعقار�ت لم�سروعي تو�سعة �لم�سجد �لحر�م 

و�لم�سجد �لنبوي �ل�سريف.
)ت�سمل  �لإ�سافية  �لبر�مج  م�ساريع  َيُخ�س  مـا  �لم�سـروفـات  َت�سـمل  ول 
ــر�د�ت  �إي فائ�س  من  َلة  �لُمَموَّ �لتحتية(  و�لبنية  �لعام،  و�لنقل  �لإ�سكان، 
�لعام  نهاية  في  عليها  �لمن�سرف  يبلغ  �أن  ر  ُيَقدَّ و�لتي  �ل�سابقة  �لمو�زنات 
�ل�سرف  يتم  و�لــتــي  ــال  ري مليار  وع�سرين  �ثنين   )22( �لحالي  �لمالي 
�لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  في  �لغر�س  لهذ�  �لمخ�س�سة  �لح�سابات  من  عليها 
�لمالي  �لعام  خالل  �إجازتها  تم  �لتي  �لم�ساريع  عقود  عدد  وبلغ  �ل�سعودي. 
�إير�د�ت  فو�ئ�س  �لممولة من  �لم�ساريع  فيها  بما  �لــوز�رة،  قبل  �لحالي من 
�لإجمالية )118(  تكلفتها  تبلغ  �ل�سابقة، نحو )2.650( عقدً�  �لميز�نيات 

مائة وثمانية ع�سر مليار ريال.

عناصر الميزانية للعام المالي المقبل ١437 / ١438 )٢٠١٦م(:
اإليرادات العامة:

َرْت بمبلغ )513.8( خم�سمائة وثالثة ع�سر مليارً� وثمانمائة مليون ريال. ُقدِّ
وحددت �لم�سروفات �لعامة بمبلغ )840( ثمانمائة و�أربعين مليار ريال.

َر �لعجز في �لميز�نية بمبلغ )326.2( ثالثمائة و�ستة وع�سرين مليارً�  وُقدِّ
ومائتي مليون ريال.

�لتمويل  خيار�ت  �أف�سل  تر�عي  خطة  وفــق  �لعجز  تمويل  �سيتم  �إنــه  وقــال 
في  �سلبا  يوؤثر  ل  وبما  و�لخارجي  �لمحلي  �لقتر��س  ذلك  ومن  �لمتاحة، 
�أن�سطة �لقطاع  �ل�سيولة لدى �لقطاع �لم�سرفي �لمحلي ل�سمان نمو تمويل 

�لخا�س.
في  �لبترول  �أ�سعار  في  �لحادة  للتقلبات  نظرً�  �أنه  �إلى  �لمالية  وزير  و�أ�سار 
بمبلغ  �لعامة  �لميز�نية  دعم  مخ�س�س  تاأ�سي�س  تم  فقد  �لأخيرة،  �لفترة 
في  �لمحتمل  �لنق�س  لمو�جهة  ريــال  مليار  وثمانين  وثالثة  مائة   )183(
�لر�أ�سمالي  �لإنــفــاق  توجيه  ــادة  لإع �لمرونة  من  مزيدً�  ليمنح  ــر�د�ت  �لإيـ
�لتنموية  لالأولويات  وفقًا  و�لجديدة  �لقائمة  �لم�ساريع  على  و�لت�سغيلي 
�لوطنية ولمقابلة �أي تطور�ت في متطلبات �لإنفاق وفق �لآليات و�لإجر�ء�ت 

�لتي ن�ست عليها �لمر��سيم �لملكية �لمنظمة لهذه �لميز�نية.
�ل�سناعية  �لتنمية  )�سندوق  �لحكومية  �لتنمية  �سناديق  تو��سل  �أن  ويتوقع 

�ل�سعودي، و�سندوق �لتنمية �لزر�عية �ل�سعودي، و�سندوق �لتنمية �لعقارية، 
�لتنموية  �لم�ساريع  تمويل  في  مهامها  ممار�سة  و�لدخــار(  �لت�سليف  وبنك 

�لمختلفة باأكثر من )49.9( ت�سعة و�أربعين مليارً� وت�سعمائة مليون ريال.
 و�أفاد باأن ميز�نية �لعام �لمالي �لمقبل 1437 / 1438 )2016م( �عتمدت 
هذه  متو�سط  تر�جع  حيث  �لبترول،  لأ�سعار  �ل�سديد  �لنخفا�س  ظل  في 
�لأ�سعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في �لمائة عن معدلها عام 2014م، 
�أدنى م�ستوياتها منذ  و�سهدت �لأ�سعار في �لأ�سابيع �لأخيرة من هذ� �لعام 
�أحد ع�سر عامًا. كما ياأتي �عتماد هذه �لميز�نية في ظل ظروف �قت�سادية 
�لقت�سادي  �لنمو  تر�جع  حيث  بالتحدي،  تت�سم  ودولية  �إقليمية  ومالية 

�لعالمي عن م�ستوياته �ل�سابقة.
و�أ�سار وزير �لمالية �إلى تطور�ت �لقت�ساد �لوطني حيث من �لمتوقع �أن يبلغ 
�لناتج �لمحلي �لإجمالي لهذ� �لعام 1436 / 1437 )2015م( وفقًا لتقدير�ت 
ريال  مليار  وخم�سين  و�أربعمائة  �ألفين   )2.450( لالإح�ساء  �لعامة  �لهيئة 
بالأ�سعار �لجارية بانخفا�س ن�سبته )13.35( في �لمائة مقارنة بالعام �لمالي 
�ل�سابق 1435 / 1436 )2014م(. ويتوقع �أن يحقق �لناتج �لمحلي للقطاع غير 
�لنفطي ب�سقيه �لحكومي و�لخا�س نموً� بن�سبة )8.37( في �لمائة حيث يتوقع 
�أن ينمو �لقطاع �لحكومي بن�سبة )14.57( في �لمائة و�لقطاع �لخا�س بن�سبة 
)5.83( في �لمائة، �أما �لقطاع �لنفطي فمن �لمتوقع �أن ي�سهد �نخفا�سًا في 

قيمته بن�سبة )42.78( في �لمائة بالأ�سعار �لجارية.
�لمحلي  �لناتج  يرتفع  �أن  �لمتوقع  فمن  )2010م(  لعام  �لثابتة  وبالأ�سعار 
بن�سبة  �لنفطي  �لقطاع  ينمو  و�أن  �لمائة،  في   )3.35( بن�سبة  �لإجمالي 
)3.06( في �لمائة، و�لقطاع �لحكومي بن�سبة )3.34( في �لمائة و�لقطاع 
�لخا�س بن�سبة )3.74( في �لمائة. وقد حققت جميع �لأن�سطة �لقت�سادية 
�لمكونة للناتج �لمحلي �لإجمالي للقطاع �لخا�س غير �لنفطي نموً� �إيجابيا 
�إذ ُيقدر �أن ي�سل �لنمو �لحقيقي في ن�ساط �لت�سالت و�لنقل و�لتخزين �إلى 
�لمائة،  في  �إلى )5.60(  و�لبناء  �لت�سييد  ن�ساط  وفي  �لمئة،  في   )6.10(
�إلى )3.86( في  و�لفنادق  و�لمطاعم  و�لتجزئة  �لجملة  ن�ساط تجارة  وفي 
في   )3.23( �إلى  �لنفطية  غير  �لتحويلية  �ل�سناعات  ن�ساط  وفي  �لمائة، 
�لمائة، وفي ن�ساط خدمات �لمال و�لتاأمين و�لعقار�ت وخدمات �لأعمال �إلى 

)2.55( في �لمائة.
 1437  /  1436 عــام  خــالل  �لمعي�سة  لتكاليف  �لقيا�سي  �لــرقــم  و�رتــفــع 
ا كان عليه في عام 1435 / 1436  )2015م( بن�سبة )2.2( في �لمائة عمَّ

)2014م( طبقًا ل�سنة �لأ�سا�س )2007م(.
ا ُمعامل �نكما�س �لناتج �لمحلي �لإجمالي للقطاع �لخا�س غير �لنفطي   �أمَّ
م�ستوى  على  �لت�سخم  لقيا�س  �لقت�سادية  �لموؤ�سر�ت  �أهم  من  ُيعد  �لذي 
�لقت�ساد ككل فمن �لمتوقع �أن ي�سهد �رتفاعًا ن�سبته )2.02( في �لمائة في 
عام 1436 / 1437 )2015م( مقارنة بما كان عليه في �لعام �ل�سابق وذلك 

وفقًا لتقدير�ت �لهيئة �لعامة لالإح�ساء. 

أهم التطورات التنظيمية واإلدارية:
مقاليد  بن عبد�لعزيز  �سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  تولي خادم  �إثر   
ـ �لعديد من �لقر�ر�ت و�لأو�مر منها �إلغاء )12(  ــ حفظه �هللـ  �لحكم، �أ�سدرـ 
�ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  مجل�سي:  و�إن�ساء  �لعليا  و�لمجال�س  و�لهيئات  �للجان  من 
وم�ستوى  �لأد�ء  كفاءة  رفع  بهدف  و�لتنمية  �لقت�سادية  و�ل�سوؤون  و�لأمنية، 
�لتن�سيق، وت�سريع �آلية �تخاذ �لقر�ر�ت ومتابعة تنفيذها، ور�سم �لتجاهات 
�لفترة  خالل  و�لتنمية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  مجل�س  عمل  وقد  �لم�ستقبلية. 
حكوميًا  وجهازً�  وز�رة   46 و�أهــد�ف  وروؤى  توجهات  مناق�سة  على  �لما�سية 
و�لمتابعة  للقيا�س  قابلة  عملية  ــد�ف  و�أه خطط  و�سع  �أجــل  من  و�إقــر�رهــا 

لإحد�ث تنويع ونمو �قت�سادي وتنمية م�ستد�مة.

مراجعة أنظمة األجهزة الرقابية لالرتقاء بأدائها 
وحفظ املال العام وحماسبة املقصرين .  

ستبلغ اإليرادات الفعلية )608( مليارات ريال 
بانخفاض قدره )15( % عن املقدر لها بامليزانية.

اإليرادات البرتولية متثل )73( % من امليزانية ومن 
املتوقع أن تبلغ )444.5( مليار ريال بانخفاض 
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المراسيم الملكية لميزانية ٢٠١٦
�لمالية  لل�سنة  للدولة  �لعامة  �لميز�نية  ب�ساأن  ملكية  مر��سيم  ثالثة  �سدرت 

1437هـ / 1438هـ:
المرسوم األول

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�لرقم: م / 14

�لتاريخ: 17 / 3 / 1437هـ
ِبَعْوِن �هلل تعالى

نحن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود
ملك �لمملكة �لعربية �ل�سعودية

�لأ�سا�سي للحكم  �لنظام  �لمو�د )72، 73، 76، 78( من  بعد �لطالع على 
�ل�سادر بالأمر �لملكي رقم )�أ / 90( بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد �لطالع على �لمو�د )25، 26، 27( من نظام مجل�س �لوزر�ء �ل�سادر 
بالأمر �لملكي رقم ) �أ / 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد �لطالع على �لمر�سوم �لملكي رقم ) م / 6 ( بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ 
�لذي َيُن�سُّ على بدء �ل�سنة �لمالية للدولة في �ليوم �لعا�سر من برج �لَجِدي 

من كل عام.
 /  9  /  12 بتاريخ   )157( رقــم  �لـــوزر�ء  مجل�س  قــر�ر  على  �لطــالع  وبعد 

1420هـ.
وبعد �لطالع على �لأمر �ل�سامي رقم )خ / �س / 46325( بتاريخ 10 / 9 

/ 1425هـ في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1424 / 1425هـ .
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 227( بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1425 / 1426هـ.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1426 / 1427هـ .
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 177 ( بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1427 / 1428هـ.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 1 ( بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ في 

�ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1432 / 1433هـ.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 18 ( بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في 

�ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1433 / 1434هـ.
 /  4  /  17 بتاريخ   )153( رقــم  �لـــوزر�ء  مجل�س  قــر�ر  على  �لطــالع  وبعد 

1435هـ.
وبعد �لطالع على قر�ر مجل�س �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لتنمية رقم ) 1 ـ 14 / 

37 / ق ( بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.
لل�سنة  �لدولة  وم�سروفات  باإير�د�ت  �لخا�سة  �لبيانات  على  �لطالع  وبعد 
�لمالية 1437 / 1438 �لمرفوعة بكتاب معالي وزير �لمالية رقم ) 1990 ( 

بتاريخ 15 / 3 / 1437هـ .
وبعد �لطالع على قر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم ) 91 ( بتاريخ17 / 3 / 1437هـ.

َر�َسْمَنا بما هو �آت:
 /  1437  ( �لمالية  لل�سنة  �لدولة  م�سروفات  وُتْعَتَمد  ــر�د�ت  �إي ر  ُتَقدَّ �أوًل: 

1438( وفقًا لما يلي:-
ر �لإير�د�ت بمبلغ )513.803.000.000( خم�سمائة وثالثة ع�سر  ُتَقدَّ  .1

مليارً� وثمانمائة وثالثة ماليين ريال.

و�أربعين  ثمانمائة   )840.000.000.000( بمبلغ  �لم�سروفات  ُتْعَتَمد   .2
مليار ريال.

وع�سرين  و�ستة  ثالثمائة   )326.197.000.000( بمبلغ  �لعجز  ر  يقدًّ  .3
مليارً� ومائة و�سبعة وت�سعين مليون ريال.

بح�ساب  جميعها  ــوَدع  وُت �لمالية  لالأنظمة  طبقًا  ــر�د�ت  �لإي ُت�ْسَتْوَفى  ثانيًا: 
�لأجهزة  وعلى  �ل�سعودي،  �لعربي  �لنقد  موؤ�سـ�سة  في  �لمالية  وز�رة  جاري 
في  �آخر  فتح ح�ساب  �إير�د�تها  من  نفقاتها  تمويل  على  نظامها  ين�س  �لتي 
�لموؤ�س�سة للنفقات ويتم �لتحويل بين �لح�سابين وفقًا لآلية يتم �لتفاق عليها 

بين وز�رة �لمالية و�لموؤ�س�سة و�لجهة �لمعنية.
ثالثًا: َتْفِوي�س وزير �لمالية باإ�سافة �لمبالغ �لالزمة لل�سرف على �لم�ساريع 
 ) �لمالية ) 1424 / 1425  �ل�سنو�ت  �إيــر�د�ت كل من  فائ�س  َلة من  �لُمَموَّ
 /  1432 و)   )1428  / و)1427   )1427  / و)1426   )1426  / و)1425 
�لأمر  �ساأنها  في  �ل�سادر   )1435  / و)1434   )1434  /  1433 و)   )1433
�ل�سامي رقم ) خ / �س / 46325 ( بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ و�لأمر �لملكي 
رقم ) �أ / 227 ( بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ و�لأمر �لملكي رقم ) �أ / 149( 
بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ و�لأمر �لملكي رقم ) �أ / 177 ( بتاريخ 21 / 11 / 
1428هـ و�لأمر �لملكي رقم ) �أ / 1 ( بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ و�لأمر �لملكي 

رقم ) �أ / 18 ( بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ.
�لخا�سة  و�لتعليمات  للدولة  �لعامة  �لميز�نية  وفق  �لنفقات  َرف  ُت�سْ ر�بعًا:  

بها.
 خام�سًا: 

يحّول ما قد يتحقق من فائ�س في �إير�د�ت �لميز�نية �لعامة للدولة �إلى   .1
ح�ساب �لحتياطي �لعام للدولة.

ل يجوز �ل�سحب من �لحتياطي �لعام للدولة �إل بمر�سوم ملكي في حالت   .2
�ل�سرورة �لق�سوى �لمتعلقة بالم�سالح �لعليا للدولة، وذلك دون �إخالل 
بما ق�ست به �لفقرة ) 3 ( من �لبند ) �أوًل ( من قر�ر مجل�س �ل�سوؤون 
�لقت�سادية و�لتنمية رقم ) 1 ـ 14 / 37 / ق ( بتاريخ 1437/3/10هـ، 

ويخول وزير �لمالية بالقتر��س وفقًا لذلك.
�ساد�سًا: تكون �سالحية �ل�سحب من مخ�س�س دعم �لميز�نية �لعامة وفًقا 
قــر�ر مجل�س  �أوًل ( من   ( �لبند  �لفقرة )4( من  ــو�ردة في  �ل لــالإجــر�ء�ت 
بتاريخ 10 / 3 /  ـ 14 / 37 / ق(  و�لتنمية رقم ) 1  �ل�سوؤون �لقت�سادية 

1437هـ.
للدولة  �لعامة  �لميز�نية  في  �لم�سمولة  �لحكومية  �لأجهزة  تقدم  �سابعًا: 
�ل�سنة  لكامل  �ل�سهرية  و�لم�سروفات  �لإير�د�ت  تقديرً� عن  �لمالية  لوز�رة 
�لمالية 1437 / 1438 على م�ستوى �لبنود خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغ 

�لميز�نية.
ثامنًا:

وفًقا لالإجر�ء�ت  و�لم�ساريع  �لبر�مج  وفور�ت  �لنقل من  تكون �سالحية   .1
�ل�سوؤون  �أوًل ( من قر�ر مجل�س  �لبند )  �لفقرة ) 5 ( من  �لــو�ردة في 
�لقت�سادية و�لتنمية رقم ) 1 ـ 14 / 37 / ق( بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.
عد�  فيما   - �لميز�نية  وفــروع  ف�سول  �عتماد�ت  بين  �لمناقالت  تتم   .2
�لبر�مج و�لم�ساريع - بقر�ر من وزير �لمالية بناًء على طلب من �لوزير 

�لمخت�س �أو رئي�س �لجهة ذ�ت �لميز�نية �لم�ستقلة.
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تتم �لمناقالت بين �عتماد�ت �لبنود - فيما عد� ما ورد في �لفقرتين   .3
)1 ( و) 2( من هذ� �لبند ـ بقر�ر من �لوزير �لمخت�س �أو رئي�س �لجهة 
ذ�ت �لميز�نية �لم�ستقلة على �أل يزيد ما ُيْنَقل من �أي بند �أو ي�ساف �إليه 
عن ن�سف �عتماده �لأ�سلي، فيمـا عــد� بنود �لرو�تب �سمن �لباب �لأول 
)تعوي�سات �لعاملين( وما يزيد عن ن�سف �لعتماد فيكون �لنقل منها 

بقر�ر من وزير �لمالية.
�أمر  �إ�سد�ر  �أو  له  �َس  ُخ�سِّ ما  غير  في  �لعتماد  ��ستعمال  يجوز  ل  تا�سعًا: 
باأي م�سروف لي�س  �أو �للتز�م  �أو بال�سرف بما يتجاوز �لعتماد  باللتز�م 
له �عتماد في �لميز�نية، وتطبق �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لمقررة نظامًا في حق 

من يخل بذلك.
ُيَرتِّب  �أن  منهما  �أي  �ساأن  من  عقد  �إبــر�م  �أو  قر�ر  �إ�سد�ر  يجوز  ل  عا�سرً�: 

�لتز�مًا على �سنة مالية ُمْقِبَلة با�ستثناء ما يلي:
�لعقود ذ�ت �لتنفيذ �لم�ستمر �أو �لتنفيذ �لَدْوِري كعقود �لإيجار و�لعمل   .1
وعقود  �لطبية  و�لم�ستلزمات  ــة  و�لأدويـ �لإعا�سة  وتــوريــد  و�لخدمات 
د �عتماد�ت �سنوية لها، و�أن تكون  ر َر�سْ �لخدمات �ل�ست�سارية �لتي َيَتَكرَّ
�عتماد  وُيتََّخذ من  �لميز�نية  �عتماد�ت  �ل�سنوية في حدود  �لعقد  قيمة 
�ل�سنة �لمالية �لأولى مقيا�سًا لتحديد قيمة �لعقد و�أل ُيْرَتَبط على �لمبلغ 

�لمعتمد لأغر��س �أخرى.
يكون  �أن  ب�سرط  �لم�ساريع  وتنفيذ  و�ل�سيانة  �لت�سغيل  بر�مج  عقود   .2

�للتز�م في حدود �لتكاليف �لمعتمدة لكل برنامج �أو م�سروع.
هناك  �أن   )  1438 /  1437 ( �لمالية  �ل�سنة  َظَهَر خالل  �إذ�  ع�سر:  حادي 
مبالغ تم �للتز�م بها خالل �ل�سنو�ت �لما�سية، فلوزير �لمالية �أو من ُيِنيُبه 

�لإذن ب�سرف تلك �لمبالغ من �عتماد�ت �ل�سنة �لمالية )1437 / 1438(.
بها  َدَرت  �سَ ما  بح�سب  جهة  لكل  �لإد�ريــة  �لت�سكيالت  ُتْعَتَمد  ع�سر:  ثاني 

�لميز�نية �لعامة للدولة، ول يجوز تعديلها �إل بقر�ر من مجل�س �لوزر�ء.

�إل  و�لعمال  و�لم�ستخدمين  �لموظفين  ترقية  �أو  تعيين  يجوز  ل  ع�سر:  ثالث 
و�لأو�ساع  وبال�سروط  للدولة  �لعامة  �لميز�نية  في  �لمعتمدة  �لوظائف  على 

�لمبينة في �لأنظمة و�للو�ئح �لمتبعة.
ر�بع ع�سر:

ل يجوز خالل �ل�سنة �لمالية �إحد�ث وظائف �أو مر�تب �أو ُرَتب خالف ما   .1
هو معتمد في �لميز�نية �لعامة للدولة.

ُي�ْسَتْثَنى من �لفقرة ) 1 ( من هذه �لبند تعيين �لوزر�ء وموظفي مرتبة   .2
�لتي  لل�سروط  وفقًا  ُتْحَدث  �لتي  و�لوظائف  �لممتازة،  و�لمرتبة  وزير 

ت�سمنها نظام �لوظائف �لموؤقتة.
ل يجوز خالل �ل�سنة �لمالية رفع �لمر�تب و�لُرَتب �لمعتمدة في �لميز�نية   .3

�لعامة للدولة.
وفقًا  �لوظائف  �لمدنية تحوير م�سميات  �لخدمة  بقر�ر من وزير  يجوز   .4
بناًء  وذلك  �لمر�تب،  وتخفي�س  �لوظائف،  ت�سنيف  قو�عد  لمقت�سيات 
ووز�رة  �لمالية  وز�رة  من  مندوبين  من  مكونة  لجنة  من  تو�سية  على 

�لخدمة �لمدنية و�لجهة ذ�ت �لعالقة.
يجوز بقر�ر من وزير �لمالية نقل �لوظائف �لمعتمدة بين ف�سول وفروع   .5
�لميز�نية ود�خل �لت�سكيل �لإد�ري �لو�حد، وذلك بناًء على تو�سية من 
�لمدنية  �لخدمة  ووز�رة  �لمالية  وز�رة  من  مندوبين  من  مكونة  لجنة 

و�لجهة ذ�ت �لعالقة.
�لأنظمة  به  تق�سي  ما  تطبيق  متابعة  �لرقابية  �لأجهزة  على  ع�سر:  خام�س 

و�لقر�ر�ت و�لتعليمات ذ�ت �ل�سلة.
ِدر وزير �لمالية �لتعليمات �لالزمة لتنفيذ هذه �لميز�نية  �ساد�س ع�سر: ُي�سْ

في حدود �لقو�عد �لمن�سو�س عليها في هذ� �لمر�سوم.
�سابع ع�سر: على �سمو نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء وروؤ�ساء �لأجهزة 

ه - تنفيذ مر�سومنا هذ�. �لمعنية �لم�ستقلة - كل فيما َيُخ�سُّ

ميزانية ٢٠١٦ م
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المرسوم الثاني 
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لرقم : م / 15
�لتاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

ِبَعْوِن �هلل تعالى
نحن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ملك �لمملكة �لعربية �ل�سعودية
بعد �لطالع على �لمو�د )72، 73، 76، 78( من �لنظام �لأ�سا�سي للحكم 

�ل�سادر بالأمر �لملكي رقم ) �أ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد �لطالع على �لمو�د ) 25، 26، 27 ( من نظام مجل�س �لوزر�ء �ل�سادر 

بالأمر �لملكي رقم ) �أ / 13 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد �لطالع على �لمر�سوم �لملكي رقم ) م / 6 ( بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ 
�لذي َيُن�سُّ على بدء �ل�سنة �لمالية للدولة في �ليوم �لعا�سر من برج �لَجِدي 

من كل عام.
وبعد �لطالع على �لأمر �ل�سامي رقم ) خ / �س / 46325 ( بتاريخ 10 / 

9 / 1425هـ في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1424 / 1425.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 227 ( بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1425 / 1426.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1426 / 1427.
�لموؤ�س�سات  وم�سروفات  باإير�د�ت  �لخا�سة  �لبيانات  على  �لطــالع  وبعد 
�لمالية  لل�سنة  للدولة  �لعامة  بالميز�نية  �لملحقة  �لميز�نيات  ذ�ت  �لعامة 

.1438 / 1437
بتاريخ 17 / 3 /   ) رقــم ) 92  �لـــوزر�ء  قــر�ر مجل�س  وبعد �لطــالع على 

1437هـ.
َر�َسْمَنا بما هو �آت:

ر �إير�د�ت وُتْعَتَمد م�سروفات �لموؤ�سـ�سات �لعامة ـ وما في حكمها  �أوًل: ُتَقدَّ
ـ ذ�ت �لميز�نيات �لملحقة بالميز�نية �لعامة للدولة لل�سنة �لمالية 1437 / 
1438 بمبلغ )133.062.238.000( مائة وثالثة وثالثين مليارً� و�ثنين 

و�ستين مليونًا ومائتين وثمانية وثالثين �ألف ريال.
ثانيًا: يودع ما يزيد على �لإير�د�ت �لمقدرة وما لم ي�سرف منها في ح�ساب 
�ل�سعودي، ما لم تر وز�رة  جاري وز�رة �لمالية في موؤ�ســ�سة �لنقد �لعربي 
�لحتياجات  على  �ل�سرف  في  �لزيادة  هذه  من  جزء  تخ�سي�س  �لمالية 

�ل�سرورية للموؤ�س�سات �لعامة.
و�لتعليمات  لالأنظمة  وفقَا  �لنفقات  َرف  وُت�سْ �لإيـــر�د�ت  ُت�ْسَتْوَفى  ثالثًا: 

�لمرعية.
 ر�بعًا: فيما عد� �لموؤ�سـ�سة �لعامة للخطوط �لجوية �لعربية �ل�سعودية َت�ْسِري 
�لبنود  في  عليها  �لمن�سـو�س  �لأحكام  �لعامة  �لموؤ�ســ�سات  مو�زنات  على 
و)حادي  و)عا�سرً�(  و)تا�سعًا(  و)ثامنًا(  و)�سابعًا(  و)�ساد�سًا(  )ثالثًا( 
�لملكي  ع�سر( و)ثاني ع�سر( و)ثالث ع�سر( و)ر�بع ع�سر( من �لمر�سوم 
على  بالم�سادقة  �ل�سادر  1437هــــ   /  3  /  17 بتاريخ   )  14  / م   ( رقــم 

�لميز�نية �لعامة للدولة لل�سنة �لمالية )1437 / 1438(.
�لأنظمة  بــه  تق�سي  مــا  تطبيق  متابعة  �لرقابية  �لأجــهــزة  على  خام�سًا: 

و�لقر�ر�ت و�لتعليمات ذ�ت �ل�سلة.
هذ�  في  ورد  ما  لتنفيذ  �لالزمة  �لتعليمات  �لمالية  وزير  ِدر  ُي�سْ �ساد�سًا: 

�لمر�سوم وذلك في حدود �لقو�عد �لمن�سو�س عليها فيه.
وروؤ�ــســاء  �لمالية  ووزيـــر  ــوزر�ء  �لـ مجل�س  رئي�س  نائب  �سمو  على  �سابعًا: 
�لموؤ�س�سات �لعامة وما في حكمها - كل فيما يخ�سه - تنفيذ مر�سومنا هذ�.
»�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود«

المرسوم الثالث 
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لرقم : م / 16
�لتاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

ِبَعْوِن �هلل تعالى
نحن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ملك �لمملكة �لعربية �ل�سعودية
�لأ�سا�سي للحكم  �لنظام  �لمو�د )72، 73، 76، 78( من  بعد �لطالع على 

�ل�سادر بالأمر �لملكي رقم ) �أ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد �لطالع على �لمو�د )25، 26، 27( من نظام مجل�س �لوزر�ء �ل�سادر 

بالأمر �لملكي رقم ) �أ / 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد �لطالع على �لمر�سوم �لملكي رقم ) م / 6 ( بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ 
�لذي َيُن�سُّ على بدء �ل�سنة �لمالية للدولة في �ليوم �لعا�سر من برج �لَجِدي 

من كل عام.
وبعد �لطالع على �لأمر �ل�سامي رقم )خ / �س / 46325( بتاريخ 10 / 9 / 

1425هـ في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1424 / 1425.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 227( بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1425 / 1426.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ 

في �ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1426 / 1427.
وبعد �لطالع على �لأمر �لملكي رقم ) �أ / 18 ( بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في 

�ساأن توزيع فائ�س �إير�د�ت �ل�سنة �لمالية 1433 / 1434.
�لأمــانــات  وم�سروفات  ــاإيــر�د�ت  ب �لخا�سة  �لبيانات  على  �لطــالع  وبعد 

و�لبلديات لل�سنة �لمالية 1437 / 1438.
وبعد �لطالع على قر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم )93( بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ.

َر�َسْمَنا بما هو �آت:
ر م�سروفات �لأمانات و�لبلديات لل�سنة �لمالية )1437 / 1438(  �أوًل: ُتَقدَّ
بمبلغ )26.313.931.000( �ستة وع�سرين مليارً� وثالثمائة وثالثة ع�سر 

مليونًا وت�سعمائة وو�حد وثالثين �ألف ريال.
ر �إير�د�ت �لأمانات و�لبلديات لل�سنة �لمالية )1437 / 1438 (  ثانـيـًا: ُتَقدَّ
بمبلغ )6.047.960.000( �ستة مليار�ت و�سبعة و�أربعين مليونًا وت�سعمائة 

و�ستين �ألف ريال.
ثالثًا: ُيْعَتَمد في �لميز�نية �لعامة للدولة �لفرق ما بين �لإير�د�ت �لمبا�سرة 
ومائتان  مليارً�  ع�سرون   )20.265.971.000( ومقد�ره  و�لم�سروفات 

وخم�سة و�ستون مليونًا وت�سعمائة وو�حد و�سبعون �ألف ريال.
َرف �لنفقات وفقًا لالأنظمة و�لتعليمات �لمالية �لمرعية. ر�بـعـًا: ُت�سْ

و�لتعليمات  لالأنظمة  طبقًا  �إير�د�تها  و�لبلديات  �لأمانات  َت�ْسَتْوِفي  خام�سًا: 
�لمرعية، وعلى �لجهات �لمخت�سة متابعة تنفيذ ذلك.

�ساد�سًا: َت�ْسِري على ميز�نيات �لأمانات و�لبلديات �لأحكام �لمن�سو�س عليها 
و)عا�سرً�(  و)تا�سعًا(  و)ثامنًا(  و)�سابعًا(  و)�ساد�سًا(  )ثالثًا(  �لبنود  في 
و)حادي ع�سر( و)ثاني ع�سر( و)ثالث ع�سر( و)ر�بع ع�سر( من �لمر�سوم 
�لملكي رقم ) م / 14( بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ �ل�سادر بالم�سادقة على 

�لميز�نية �لعامة للدولة لل�سنة �لمالية ) 1437 / 1438(.
�سابعًا: على �لأجهزة �لرقابية متابعة تطبيق ما تق�سي به �لأنظمة و�لقر�ر�ت 

و�لتعليمات ذ�ت �ل�سلة.
هذ�  في  ورد  ما  لتنفيذ  �لــالزمــة  �لتعليمات  �لمالية  وزيــر  ِدر  ُي�سْ ثامنًا: 

�لمر�سوم وذلك في حدود �لقو�عد �لمن�سو�س عليها فيه.
تا�سعًا: على �سمو نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء ووزير�ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية 

ووزير �لمالية - كل فيما يخ�سه - تنفيذ مر�سومنا هذ�.
»�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود«
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بيان وزارة المالية
عقب صدور ميزانية ٢٠١٦

أصدرت وزارة املالية بيانًا مبناسبة صدور امليزانية العامة للدولة للعام املايل 1437 / 1438 
1437)2015م(،   /  1436 احلايل  املايل  للعام  املالية  النتائج  أبرز  البيان  واستعرض  )2016م(، 

وأهم عناصر امليزانية العامة للدولة للعام املايل املقبل، وتطورات االقتصاد الوطني.

أواًل: النتائج المالية:

١ ـ اإليرادات العامة: 
ع �أن تبلغ �لإير�د�ت �لفعلية في نهاية �لعام �لمالي �لحالي )608( �ستمائة وثمانية مليار�ت ريال بانخفا�س قدره )15( في �لمائة  ُيَتَوقَّ
عن �لمقدر لها في �لميز�نية، وتمثل �لإير�د�ت �لبترولية )73( في �لمائة منها، �لتي من �لمتوقع �أن تبلغ )444.5( �أربعمائة و�أربعة 
 و�أربعين مليارً� وخم�سمائة مليون ريال بانخفا�س ن�سبته )23( في �لمائة عن �لمقدر في �لعام �لمالي �ل�سابق 1435 / 1436)2014م(.
ولذلك �سعت �لدولة �إلى زيادة �لإير�د�ت غير �لبترولية فحققت زيادة ملحوظة هذ� �لعام، حيث بلغت هذه �لإير�د�ت )163.5( 
مائة وثالثة و�ستين مليارً� وخم�سمائة مليون ريال مقارنة بما �سجلته في �لعام �لمالي �ل�سابق 1435 / 1436)2014م( )126.8( 
مائة و�ستة وع�سرين مليارً� وثمانمائة مليون ريال، بزيادة قدرها )36.7( �ستة وثالثون مليارً� و�سبعمائة مليون ريال، وبن�سبة 

نمو تعادل )29( في �لمائة. ويو�سح �لجدول رقم )1( تفا�سيل �لإير�د�ت غير �لبترولية.
�لإير�د�ت غير �لبترولية �لفعلية و�لمتوقعة بنهاية �لعام �لمالي �لحالي 1436 / 1437هـ )2015م( مقارنة بالعام �لمالي �ل�سابق 

1435 / 1436 هـ )2014م(

ميزانية ٢٠١٦ م
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عن�سر �لإير�د

�لإير�د�ت 
�لفعلية و�ملتوقعة 
�لإير�د�ت �لفعلية 

لعام 1436 / 
1437 هـ

 )مليون ريال(

�لإير�د�ت �لفعلية 
لعام  1436/1435 هـ

 )مليون ريال(
ن�سبة 

�لتغري  %

ر�سوم �ملنتوجات 
15.0416.91   16.080      �لبرتولية

29  23.5206   25.000 �لر�سوم �جلمركية
 ر�سوم و�أجور 

73  1.61111   1.800�خلدمات �لعامة  

ح�سة �حلكومة من 
33  4.96211    4.4000قطاع  �لت�سالت

   �لأور�ق ذ�ت 
8.04 14.531 15.700   �لقيمة

�سر�ئب �لدخل 
54  13.9250  14.000  �لأخرى

  07  1.14657    1.008 �لإيجار�ت و�ملبيعات
8.1 21.858  37.000�ل�ستثمار

25.5009.230149�لإير�د�ت �ملتنوعة 
 41  14.50014.2991  �لزكاة 

 ر�سوم و�أجور 
33  3.7626    4.000خدمات  �ملو�نئ

  78  12 2.7002.349  ر�سوم �لتاأ�سري�ت 
 �ملقابل �ملايل 

58  5.170  5.20للتعدين 

83  126.79636  163.500    �لإجمايل 

٢. المصروفات العامة:
ت�سعمائة  �لحالي )975(  �لمالي  للعام  �لفعلية  �لم�سروفات  تبلغ  �أن  ع  ُيَتَوقَّ  
 )860( �لبالغة  �لميز�نية  بتقدير�ت  مقارنة  ريال  مليار  و�سبعين  وخم�سة 
ثمانمائة و�ستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها )115( مائة وخم�سة ع�سر 
�لمائة، بعجز متوقع قدره )367( ثالثمائة  وبن�سبة )13( في  مليار ريال، 
ب�سكل  �لم�سروفات  في  �لــزيــادة  جــاءت  وقــد  ــال،  ري مليار  و�ستون  و�سبعة 
�لمدنيين  �ل�سعوديين  �لدولة  لموظفي  �إ�سافية  رو�تب  نتيجة �سرف  رئي�سي 
�لتي  و�لمتقاعدين  �لجتماعي  �ل�سمان  من  و�لم�ستفيدين  و�لع�سكريين 
�لمائة  في  ن�سبته )77(  ما  وتمثل  ريال،  مليار  وثمانين  ثمانية  بلغت )88( 
من �لزيادة في �لم�سروفات بناًء على �لأو�مر �لملكية �لكريمة خالل �لعام 
�لم�ساريع �لأمنية و�لع�سكرية  �لمالي �لحالي، بالإ�سافة لما تم �سرفه على 
و�لبالغ نحو )20( ع�سرين مليار ريال، وهو ما ن�سبته )17( في �لمائة من 
م�ساريع  على  �سرفه  تم  مليار�ت  �سبعة   )7( وهو  تبقى  وما  �لزيادة،  مبلغ 

ونفقات �أخرى متنوعة.
بـ  ت�سمل �لم�سروفات مبلغ )44( �أربعة و�أربعين مليار ريال تقريبًا لالأعمال 
�لتنفيذية وتعوي�سات نزع ملكية �لعقار�ت لم�سروعي تو�سعة �لم�سجد �لحر�م 

و�لم�سجد �لنبوي �ل�سريف.

�لإ�سافية  �لبر�مج  م�ساريع  َيُخ�س  مـا  �أعــاله  �لم�سـروفـات  َت�سـمل  ل  ـ  ج 
َلة من فائ�س �إير�د�ت  )ت�سمل �لإ�سكان، و�لنقل �لعام، و�لبنية �لتحتية( �لُمَموَّ
�لعام  نهاية  في  عليها  �لمن�سرف  يبلغ  �أن  ر  ُيَقدَّ و�لتي  �ل�سابقة  �لمو�زنات 
عليها  �ل�سرف  يتم  و�لتي  ريال  مليار  وع�سرين  �ثنين  �لحالي )22(  �لمالي 
من �لح�سابات �لمخ�س�سة لهذ� �لغر�س في موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي.
د ـ بلغ عدد عقود �لم�ساريع �لتي تم �إجازتها خالل �لعام �لمالي �لحالي من 
�لميز�نيات  �إيــر�د�ت  �لممولة من فو�ئ�س  �لم�ساريع  �لــوز�رة، بما فيها  قبل 
�ل�سابقة، نحو )2.650( عقدً� تبلغ تكلفتها �لإجمالية )118( مائة وثمانية 

ع�سر مليار ريال.
)2015م(   1437  /  1436 �لحالي  �لمالي  �لعام  في  �لإنــفــاق  �سجل  وقــد 
في  �لم�سجل  �لإنفاق  بحجم  مقارنة  �لمائة  في   )14.5( بن�سبة  �نخفا�سًا 
نهاية ميز�نية �لعام �لمالي 1435 / 1436 )2014م( �لبالغ )1.140( �ألف 
�لإنفاق  في  للتحكم  �لمتخذة  لالإجر�ء�ت  نتيجة  ريال  مليار  و�أربعين  ومائة 

�لحكومي خالل �لعام �لمالي.
 3. الدَّين العام:

قدره  بمبلغ  �لحالي  �لمالي  �لعام  خالل  حكومية  تنمية  �سند�ت  �إ�سد�ر  تم 
)98( ثمانية وت�سعون مليار ريال ��ستثمرت فيها �لموؤ�س�سات �لمالية �لمحلية، 
 /  1436 �لحالي  �لمالي  �لعام  نهاية  في  �لعام  ين  �لدَّ �سافي  �سيبلغ  وبذلك 
1437 )2015م( )142( مائة و�ثنين و�أربعين مليار ريال وُيَمثِّل ما ن�سبته 
)5.8( في �لمائة من �لناتج �لمحلي �لإجمالي �لمتوقع لهذ� �لعام، مقارنة 
بحجم �لدين �لعام بنهاية �لعام �لمالي �لما�سي 1435 / 1436 )2014م( 
�لبالغ )44( �أربعة و�أربعين مليار ريال، �لذي مثَّل ما ن�سبته )2( في �لمائة 

من �لناتج �لمحلي �لإجمالي لعام 1435 / 1436)2014م(.
ثانيًا: عناصر الميزانية  

١. اإليرادات العامة:
مليارً�  ع�سر  وثالثة  خم�سمائة   )513.8( بمبلغ  �لعامة  �لإيــر�د�ت  َرْت  ــدِّ ُق

وثمان مئة مليون ريال.
٢. المصروفات العامة:

َدْت �لم�سروفات �لعامة بمبلغ )840( ثمانمائة و�أربعين مليار ريال. ُحدِّ
3. العجز:

مليارً�  و�ستة وع�سرين  بمبلغ )326.2( ثالثمائة  �لميز�نية  �لعجز في  َر  ُقدِّ
ومائتي مليون ريال.

و�سيتم تمويل �لعجز وفق خطة تر�عي �أف�سل خيار�ت �لتمويل �لمتاحة، ومن 
ذلك �لقتر��س �لمحلي و�لخارجي وبما ل يوؤثر �سلبا في �ل�سيولة لدى �لقطاع 

�لم�سرفي �لمحلي ل�سمان نمو تمويل �أن�سطة �لقطاع �لخا�س.
 

4 - مخصصات القطاعات:
�لقطاع �لمخ�س�س )مليون ريال(

191  659 3 قطاع �لتعليم و�لتدريب و�لقوى �لعاملة  
104  864 قطاع �لخدمات �ل�سحية و�لتنمية �لجتماعية 

21  246 قطاع �لخدمات �لبلدية   
213  367 4 �لقطاع �لأمني و�لع�سكري   

23  309 5 قطاع �لتجهيز�ت �لأ�سا�سية و�لنقل   
78  121 6 قطاع �لمو�رد �لقت�سادية   

23  840 قطاع �لإد�رة �لعامة     
183  000 مخ�س�س دعم �لميز�نية �لعامة    
�لمجموع      000  840



العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ14

تم  فقد  �لأخــيــرة،  �لفترة  في  �لبترول  �أ�سعار  في  �لحادة  للتقلبات  ونظرً� 
وثالثة  مائة   )183( بمبلغ  �لعامة  �لميز�نية  دعــم  مخ�س�س  تاأ�سي�س 
وثمانين مليار ريال لمو�جهة �لنق�س �لمحتمل في �لإير�د�ت ليمنح مزيدً� 
�لم�ساريع  على  و�لت�سغيلي  �لر�أ�سمالي  �لإنفاق  توجيه  لإعــادة  �لمرونة  من 
تطور�ت  �أي  ولمقابلة  �لوطنية  �لتنموية  لالأولويات  وفقًا  و�لجديدة  �لقائمة 
في متطلبات �لإنفاق وفق �لآليات و�لإجر�ء�ت �لتي ن�ست عليها �لمر��سيم 

�لملكية �لمنظمة لهذه �لميز�نية.
�أن تو��سل �سناديق �لتنمية �لحكومية )�سندوق �لتنمية �ل�سناعية   ويتوقع 
�ل�سعودي، و�سندوق �لتنمية �لزر�عية �ل�سعودي، و�سندوق �لتنمية �لعقارية، 
�لتنموية  �لم�ساريع  تمويل  في  مهامها  ممار�سة  و�لدخــار(  �لت�سليف  وبنك 

�لمختلفة باأكثر من )49.9( ت�سعة و�أربعين مليارً� وت�سع مائة مليون ريال.

ثالثًا: اإلصالحات االقتصادية والمالية والهيكلية:
�لذي  �لميز�نية وفقًا لإح�ساء�ت مالية �لحكومة 2001 / 2014  �إعد�د  تم 
مر�جعة  لإجــر�ء  �لــوز�رة  �أعمال  �سمن  �سنو�ت  عدة  منذ  عليه  �لعمل  بــد�أ 
�ساملة للميز�نية �لعامة للدولة وتق�سيماتها بغية جعلها �أكثر تلبية لمتطلبات 
�لقت�ساد  في  و�أثرها  �لحكومة،  مالية  ل�سيا�سة  �ل�سليم  و�لتحليل  �ل�سفافية 
�لــقــر�ر�ت  و�تــخــاذ  �لخطط  و�سع  فــي  �لــدولــة  م�سوؤولي  وم�ساندة  �لكلي، 
بطريقة  �لعامة  �لميز�نية  بنود  ت�سنيف  �إعــادة  ��ستدعى  مما  �لمنا�سبة، 
�لقو�عد  �أف�سل  بتطبيق  ي�سمح  �إطار  �سياغة  وت�سمن  �لأهــد�ف  هذه  تحقق 

�أكثر �سمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من  بيانات  �لمحا�سبية وتوفير 
من�سوبي �لأجهزة �لعامة على تطبيقه.

ظل  في  )2016م(   1438  /  1437 �لقادم  �لمالي  �لعام  ميز�نية  ُ�عتمدت 
�لنخفا�س �ل�سديد لأ�سعار �لبترول حيث تر�جع متو�سط هذه �لأ�سعار لعام 
2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م، و�سهدت �لأ�سعار في 
�لأ�سابيع �لأخيرة من هذ� �لعام �أدنى م�ستوياتها منذ �أحد ع�سر عامًا. كما ياأتي 
�عتماد هذه �لميز�نية في ظل ظروف �قت�سادية ومالية �إقليمية ودولية تت�سم 
�ل�سابقة. م�ستوياته  عن  �لعالمي  �لقت�سادي  �لنمو  تر�جع  حيث   بالتحدي، 
وبناء على �لتوجيهات �ل�سامية �لكريمة لإجر�ء �إ�سالحات �قت�سادية ومالية 
��ستد�متها  �لعامة وتعزيز  �لمالية  وهيكلية �ساملة، وللعمل على تقوية و�سع 
ومو��سلة �عتماد �لم�ساريع �لتنموية و�لخدمية �ل�سرورية للنمو �لقت�سادي، 

ف�سيتم �لعمل على ما يلي:
�إن�ساء وحدة للمالية �لعامة في وز�رة  لمزيد من �لتخطيط �لمالي، تم  �أ. 
�لمالية وتكليفها بالعمل على تحديد �سقف للميز�نية �لعامة من خالل 
و�سعها في �إطار متو�سط �لمدى )ثالث �سنو�ت(، و�لتاأكيد على �للتز�م 

بهذ� �ل�سقف.
�لعامة  �لميز�نية  �إعـــد�د  ــر�ء�ت  ــ و�إجـ �سيا�سات  وتطوير  مر�جعة  ب. 
 /  1437 �لمالي  �لــعــام  خــالل  بالتنفيذ  و�لــبــدء  وتنفيذها،  للدولة 
1438)2016م( وتطبيق معايير �لإف�ساح و�لتخطيط للميز�نية وفق 

�أف�سل �لممار�سات �لدولية.

ميزانية ٢٠١٦ م



15
العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ

رفع كفاءة �لإنفاق �لر�أ�سمالي، ومن ذلك مر�جعة �لم�ساريع �لحكومية   ج. 
وتتو�فق  جهة،  من  �لتنفيذ  وكفاءة  جودة  لتر�عي  و�أولوياتها  ونطاقها 
�لمالية  و�لمتطلبات  �لتنموية  و�لحتياجات  و�لتوجهات  �لأولويات  مع 
�إد�رة  لدعم  �لوطني  �لبرنامج  و�سيعمل  �أخــرى.  جهة  من  و�لتمويلية 
مجل�س  قر�ر  بتاأ�سي�سه  �سدر  )�لــذي  �لعامة  �لجهات  في  �لم�سروعات 
تحقيق هذ�  كافة على  �لمعنية  و�لأطر�ف  �لجهات  مع  �أخيرً�(  �لوزر�ء 

�لأمر �بتد�ًء من �لعام �لمالي 1437 / 1438 )2016م(.
�لأجهزة  نفقات  تر�سيد  ويت�سمن  للدولة  �لت�سغيلي  �لإنفاق  كفاءة  رفع  د. 
�لخدمات  تقديم  في  للتقنية  �لأمثل  �ل�ستخد�م  وتوظيف  �لحكومية 

�لحكومية، وتطوير وتفعيل �آليات �لرقابة.
�لرو�تب  خا�سة  �لجارية  �لم�سروفات  تنامي  من  �لحد  على  �لعمل  هـ. 
و�لأجور و�لبدلت وما في حكمها و�لتي بلغت )450( �أربعمائة وخم�سين 
مليار ريال، و�لتي تزيد على )50( في �لمائة من �لم�سروفات �لمعتمدة 

بالميز�نية.
لير�عي  �لحكومية  و�لم�ستريات  �لمناف�سات  نظام  تحديث  من  �لنتهاء  و. 

�أف�سل �لممار�سات �لدولية.
تح�سين منهج و�آليات �إد�رة �أ�سول �لدولة. ز. 

تطوير �أهد�ف و�أدو�ت �ل�سيا�سة �لمالية بما في ذلك تحديد قو�عد تت�سق  ح. 
مع معايير �ل�سفافية و�لرقابة و�لحوكمة، وتر�عي �لأهد�ف و�لتوجهات 

�لقت�سادية و�لتنموية على �لمدى �لق�سير و�لمتو�سط و�لبعيد.
�تخاذ مجموعة من �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لجادة �لر�مية �إلى تحقيق  ط. 
على  �عتماده  وتقليل  �لوطني  �لقت�ساد  في  و��سعة  هيكلية  �إ�سالحات 
�لأعو�م  �لتي �سيتم تنفيذها خالل  �لإجــر�ء�ت  �لبترول، وتت�سمن هذه 
�لمالي 1437 / 1438 )2016م(  �لعام  �بتد�ًء من  �لخم�سة �لمقبلة - 
- طرح مجموعة من �لقطاعات و�لن�ساطات �لقت�سادية للخ�سخ�سة، 
�لقطاع  �أمــام  و�لبيروقر�طية  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �لعقبات  وتذليل 
م�ستويات  وتح�سين  �لحكومي،  �لأد�ء  وتطوير  و�إ�ــســالح  �لــخــا�ــس، 
�إيجاد  في  ي�ساهم  بما  �ل�ستثمار  بيئة  وتعزيز  و�لمحا�سبة،  �ل�سفافية 
بين  لل�سر�كة  فر�سا  ويوفر  �لخا�س  �لقطاع  في  جديدة  عمل  فر�س 
�لقطاعات �لمختلفة: �لعامة، و�لخا�سة، وغير �لربحية، ورفع �لقدر�ت 

�لتناف�سية لالقت�ساد �لوطني وتكامله مع �لقت�ساد �لعالمي.
�إعطاء �لأولوية لال�ستثمار في �لم�ساريع و�لبر�مج �لتنموية �لتي تخدم  ي. 
�لمو�طن ب�سكل مبا�سر كقطاعات �لتعليم، و�ل�سحة، و�لخدمات �لأمنية 
و�لجتماعية و�لبلدية، و�لمياه و�ل�سرف �ل�سحي و�لكهرباء، و�لطرق، 
تح�سين  يكفل  ما  وكل  �لعلمي،  �لبحث  ودعم  �لإلكترونية،  و�لتعامالت 

نمط �لحياة �ليومية للمو�طن.
دعم  منظومة  تعديل  ذلك  �لحكومي،وي�سمل  �لدعم  وتقييم  مر�جعة  ك. 
فيه  ير�عى  ت�سعيرها  و�إعــادة  و�لكهرباء  و�لمياه  �لبترولية  �لمنتجات 
تحقيق  بهدف  �لمقبلة،  �لخم�سة  �لأعـــو�م  خــالل  �لتنفيذ  في  �لتدرج 
�لكفاءة في ��ستخد�م �لطاقة و�لمحافظة على �لمو�رد �لطبيعية ووقف 
على  �ل�سلبية  �لآثـــار  من  و�لتقليل  �لر�سيد،  غير  و�ل�ستخد�م  �لهدر 

�لمو�طنين متو�سطي ومحدودي �لدخل، وتناف�سية قطاع �لأعمال.
ر�سوم  و��ستحد�ث  �لحالية،  و�لغر�مات  �لر�سوم  م�ستويات  مر�جعة  ل. 
جديدة، و��ستكمال �لترتيبات �لالزمة لتطبيق �سريبة �لقيمة �لم�سافة 
�لعربية في  �لخليج  لدول  �لتعاون  لمجل�س  �لأعلى  �لمجل�س  �أقرها  �لتي 
�سفر  �سهر  في  �لريا�س  في  عقدت  �لتي  و�لثالثين  �ل�ساد�سة  دورتــه 
�لغازية  �لم�سروبات  على  �إ�سافية  ر�سوم  تطبيق  �إلى  �إ�سافة  1437هـــ، 

و�ل�سلع �ل�سارة كالتبغ ونحوها.

بتطوير  تعنى  �لتي  �لمالية  وز�رة  في  �لعام  �لدين  �إد�رة  وحدة  تطوير  م. 
�لمملكة  قدرة  لتعزيز  تمويله  و�سبل  وم�سادر  �لعام  �لدين  ��ستر�تيجية 
�ل�سكوك  �سوق  تعميق  في  ي�ساهم  بما  ودوليًا،  محليًا  �لقتر��س  على 

و�ل�سند�ت �لمحلية.
تح�سين م�ستوى �لتو��سل و�لتن�سيق بين �لجهات و�لأطر�ف كافة �لمعنية  ن. 
مبد�أ  وفــق  و�لـــروؤى  �لتوجهات  وتوحيد  �لمالية،  �لإ�سالحات  بتنفيذ 

�ل�سفافية و�لمحا�سبة.

رابعًا: تطورات االقتصاد الوطني:

١  - الناتج المحلي اإلجمالي:
 1437  /  1436 �لعام  لهذ�  �لإجمالي  �لمحلي  �لناتج  يبلغ  �أن  �لمتوقع  من 
�ألفين   )2.450( لالإح�ساء  �لعامة  �لهيئة  لتقدير�ت  وفقًا  )2015م( 
و�أربعمائة وخم�سين مليار ريال بالأ�سعار �لجارية بانخفا�س ن�سبته )13.35( 
في �لمائة مقارنة بالعام �لمالي �ل�سابق 1435 / 1436 )2014م(. ويتوقع 
�أن يحقق �لناتج �لمحلي للقطاع غير �لنفطي ب�سقيه �لحكومي و�لخا�س نموً� 
بن�سبة  �لحكومي  �لقطاع  ينمو  �أن  يتوقع  حيث  �لمائة،  في   )8.37( بن�سبة 
�أما  �لمائة،  في   )5.83( بن�سبة  �لخا�س  و�لقطاع  �لمائة  في   )14.57(
�لقطاع �لنفطي فمن �لمتوقع �أن ي�سهد �نخفا�سًا في قيمته بن�سبة )42.78( 

في �لمائة بالأ�سعار �لجارية.
�لمحلي  �لناتج  يرتفع  �أن  �لمتوقع  فمن  )2010م(  لعام  �لثابتة  وبالأ�سعار 
بن�سبة  �لنفطي  �لقطاع  ينمو  و�أن  �لمائة،  في   )3.35( بن�سبة  �لإجمالي 
)3.06( في �لمائة، و�لقطاع �لحكومي بن�سبة )3.34( في �لمائة و�لقطاع 
�لخا�س بن�سبة )3.74( في �لمائة. وقد حققت جميع �لأن�سطة �لقت�سادية 
�لمكونة للناتج �لمحلي �لإجمالي للقطاع �لخا�س غير �لنفطي نموً� �إيجابيا 
�إذ ُيقدر �أن ي�سل �لنمو �لحقيقي في ن�ساط �لت�سالت و�لنقل و�لتخزين �إلى 
�إلى )5.60( في �لمائة،  )6.10( في �لمائة، وفي ن�ساط �لت�سييد و�لبناء 
�إلى )3.86( في  و�لفنادق  و�لمطاعم  و�لتجزئة  �لجملة  ن�ساط تجارة  وفي 
في   )3.23( �إلى  �لنفطية  غير  �لتحويلية  �ل�سناعات  ن�ساط  وفي  �لمائة، 
�لمائة، وفي ن�ساط خدمات �لمال و�لتاأمين و�لعقار�ت وخدمات �لأعمال �إلى 

)2.55( في �لمائة.
ــع �لـــرقـــم �لــقــيــا�ــســي لــتــكــالــيــف �لــمــعــيــ�ــســة خـــالل عـــام 1436 /  ــفـ  و�رتـ
في  عــلــيــه  ــان  ــ ك ــا  عــمَّ ــة  ــائ ــم �ل فـــي   )2.2( بــنــ�ــســبــة  )2015م(   1437
)2007م(. �لأ�ــســا�ــس  ل�سنة  طــبــقــًا  )2014م(   1436  /  1435 ــام   عـ
�لنفطي  �لخا�س غير  للقطاع  �لإجمالي  �لمحلي  �لناتج  �نكما�س  ُمعامل  ا  �أمَّ
م�ستوى  على  �لت�سخم  لقيا�س  �لقت�سادية  �لموؤ�سر�ت  �أهم  من  ُيعد  �لذي 
�لقت�ساد ككل فمن �لمتوقع �أن ي�سهد �رتفاعًا ن�سبته )2.02( في �لمائة في 
عام 1437/1436 )2015م( مقارنة بما كان عليه في �لعام �ل�سابق وذلك 

وفقًا لتقدير�ت �لهيئة �لعامة لالإح�ساء.

٢ - القطاع النقدي والمصرفي :
�سجل عر�س �لنقود بتعريفه �ل�سامل خالل �لأ�سهر �لع�سرة �لأولى من �لعام 
�لمائة  في   )2.5( ن�سبته  نموً�  )2015م(   1437/1436 �لحالي  �لمالي 
�لمالي  �لعام  من  نف�سه  للفترة  �لمائة  في   )10.4( ن�سبته  بنمو  مقارنة 

�لما�سي 1436/1435 )2014م(.
في   )1.7( بن�سبة  نف�سها  �لفترة  خالل  �لم�سرفية  �لود�ئع  �رتفعت  كما 
�لمائة �أما على �لم�ستوى �ل�سنوي فحققت نموً� بلغ )3.3( في �لمائة مقارنة 

بالعام �لما�سي.
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�إجمالي  �رتفع  �لحالي  �لمالي  �لعام  من  �لأولــى  �لع�سرة  �لأ�سهر  وخــالل 
مطلوبات �لبنوك من �لقطاعين �لعام و�لخا�س بن�سبة )7.9( في �لمائة، 
وو��سلت �لبنوك دعم مالءتها �لمالية �إذ �رتفعت روؤو�س �أمو�لها و�حتياطياتها 
خالل �لفترة نف�سها بن�سبة )9.6( في �لمائة لت�سل �إلى )271.9( مائتين 

وو�حد و�سبعين مليارً� وت�سعمائة مليون ريال.

3  - السوق المالية:
و��سلت هيئة �ل�سوق �لمالية خالل �لعام �لمالي 1436 / 1437 )2015م( 

جهودها في تطوير �ل�سوق �لمالية وتعزيز �ل�سفافية و�لإف�ساح.
وفقًا   - �لمالية  �ل�سوق  هيئة  قيام  على  �لــوزر�ء  مجل�س  مو�فقة  على  وبناًء 
�لأجنبية  �لمالية  للموؤ�س�سات  �لمجال  بفتح   - تر�ه  �لذي  �لمالئم  للتوقيت 
مجل�س  �عتمد  �ل�سعودية،  �لمالية  �ل�سوق  في  �لمدرجة  �لأ�سهم  وبيع  ل�سر�ء 
�لهيئة بتاريخ 15 / 7 / 1436هـ �لمو�فق 4 / 5 / 2015م �لقو�عد �لمنظمة 
ل�ستثمار �لموؤ�س�سات �لمالية �لأجنبية �لموؤهلة في �لأ�سهم �لمدرجة. و�سمح 
2015م   /  6  /  15 �لمو�فق  1436هــــ   /  8  /  28 �لثالثاء  يــوم  من  �بــتــد�ًء 
للم�ستثمرين �لأجانب �لموؤهلين بال�ستثمار في �لأ�سهم �لمدرجة في �ل�سوق 

�لمالية �ل�سعودية.
لل�سركات  و�لنمو  �لتمويل  فر�س  وتوفير  �لمالية  �ل�سوق  قاعدة  ولتو�سيع 
�لوطنية ولزيادة �لقنو�ت �ل�ستثمارية تم طرح جزء من �أ�سهم ثالث �سركات 
لالكتتاب �لعام بمبلغ )3.774( مليون ريال، و�سكوك ل�سركة و�حدة بمبلغ 
�أولية لثنتي  و�إ�سد�ر حقوق  ريال،  مليون  وت�سعمائة  مليار�ت  )3.9( ثالثة 

ع�سرة �سركة بمبلغ )2.3( مليارين وثالثمائة مليون ريال.
هذ�  فرخ�ست  �ل�ستثمار،  �سناديق  وحــد�ت  طرح  لزيادة  �لهيئة  وعملت 
�لعام لـ )26( �سندوقًا ��ستثماريًا جديدً�، لي�سبح �إجمالي عدد �ل�سناديق 

�لمرخ�سة )265( �سندوقًا.
وفي �إطار �لجهود �لر�مية �إلى تعزيز هياكل �ل�سوق �لمالية بتوفير خدمات 
�ل�ست�سار�ت و�لو�ساطة �لمالية وما في حكمها، �أ�سافت �لهيئة )5( رخ�س 
لأ�سخا�س مرخ�س لهم لي�سبح �لإجمالي �لكلي للتر�خي�س )495( رخ�سًة 

موزعًة على )88( �سخ�سًا مرخ�سًا.

4 -  التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقًا لتقدير�ت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي من �لمتوقع �أن تبلغ �لقيمة 
)2015م(   1437  /  1436 عــام  خــالل  �ل�سلعية  لل�سادر�ت  �لإجمالية 
بانخفا�س  ريال  مليون  ومائتي  مليارً�  و�ستين  و�سبعة  �سبعمائة   )767.2(
ن�سبته )40.2( في �لمائة عن �لعام �لمالي �ل�سابق، كما يتوقع �أن تبلغ قيمة 
مليارً�  و�سبعين  و�ستة  مائة   )176.3( �لبترولية  غير  �ل�سلعية  �ل�سادر�ت 
وثالثمائة مليون ريال بانخفا�س ن�سبته )18.8( في �لمائة عن �لعام �لمالي 
ن�سبته )22.9( في  ما  �لبترولية  �ل�سلعية غير  �ل�سادر�ت  وتمثل  �لما�سي، 

�لمائة من �إجمالي �ل�سادر�ت �ل�سلعية.
ا �لو�رد�ت �ل�سلعية فيتوقع �أن تبلغ في �لعام �لحالي )531.9( خم�سمائة  �أمَّ
وو�حد وثالثين مليارً� وت�سعمائة مليون ريال بانخفا�س ن�سبته )10.5( في 

�لمائة عن �لعام �ل�سابق.
�إلــى  �ل�سعودي  �لــعــربــي  �لنقد  لموؤ�س�سة  ــة  ــي �لأول �لــتــقــديــر�ت  ُت�سير  كما 
 )235.3( مــقــد�ره  فائ�سًا  �لــعــام  هــذ�  �سيحقق  �لــتــجــاري  �لــمــيــز�ن  �أن 
ن�سبته  بانخفا�س  ريــال  مليون  وثالثمائة  مليارً�  وثالثون  وخم�سة  مائتان 
لالنخفا�س  نتيجة  وذلـــك  �لــمــا�ــســي  ــام  ــع �ل عــن  �لــمــائــة  ــي  ف  )65.9(
ــو�رد�ت. ــ �ل �نخفا�س  مــن  بالرغم  �لبترولية  �لــ�ــســادر�ت  فــي   �لملحوظ 

مقد�ره  عجزً�  يحقق  �أن  فُيتوقع  �لمدفوعات  لميز�ن  �لجاري  �لح�ساب  ا  �أمَّ
�لحالي 1436  �لمالي  �لعام  ريال في  مليار  مائة وخم�سة وخم�سون   )155(
وثمانية  مائتان   )288.4( مقد�ره  بفائ�س  مقارنة  )2015م(   1437  /
وثمانون مليارً� و�أربعمائة مليون ريال للعام �لمالي �لما�سي 1435 / 1436 

)2014م(.

5- أهم التطورات التنظيمية واإلدارية:

أ - ترتيبات تنظيمية
مقاليد  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم  تولي  �إثر 
�لحكم، �أ�سدر حفظه �هلل �لعديد من �لقر�ر�ت و�لأو�مر منها �إلغاء )12( 
�ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  مجل�سي:  و�إن�ساء  �لعليا  و�لمجال�س  و�لهيئات  �للجان  من 
وم�ستوى  �لأد�ء  كفاءة  رفع  بهدف  و�لتنمية  �لقت�سادية  و�ل�سوؤون  و�لأمنية، 
�لتن�سيق، وت�سريع �آلية �تخاذ �لقر�ر�ت ومتابعة تنفيذها، ور�سم �لتجاهات 

ميزانية ٢٠١٦ م



17
العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ

�لفترة  خالل  و�لتنمية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  مجل�س  عمل  وقد  �لم�ستقبلية. 
حكوميا  وجهاز�  وز�رة   46 و�أهــد�ف  وروؤى  توجهات  مناق�سة  على  �لما�سية 
و�لمتابعة  للقيا�س  قابلة  عملية  ــد�ف  و�أه خطط  و�سع  �أجــل  من  و�إقــر�رهــا 

لإحد�ث تنويع ونمو �قت�سادي وتنمية م�ستد�مة.

ب - التعامالت اإللكترونية الحكومية
��ستمر تنفيذ �لمرحلة �لثانية من »�لم�سروع �لوطني للتعامالت �لإلكترونية 
)2007م(   1428  /  1427 �لمالي  �لعام  في  �إطالقه  تم  �لــذي  �لحكومية« 
�لإلكترونية  للتعامالت  �لثانية  �لتنفيذية  �لخطة  وم�ساريع  مبادر�ت  لدعم 
�إعد�د  على  حاليًا  �لعمل  ويجري   ،  )2016  -  2012( بالمملكة  �لحكومية 
�لخطة �لتنفيذية �لثالثة للتعامالت �لإلكترونية �لحكومية بالمملكة �لمزمع 
تنفيذها خالل �لفترة )2017 - 2021م(؛ وقد بلغ عدد �لجهات �لحكومية 
بزيادة  رئي�سة  حكومية  جهة   )138( �لآمنة  �لحكومية  بال�سبكة  �لمرتبطة 
�لحكومية  �لجهات  عدد  وبلغ  �ل�سابق،  �لمالي  �لعام  عن   )%  24( قدرها 

�لتي تتبادل �لبيانات فيما بينها عبر قناة �لتكامل �لحكومية )103( جهات 
�لبو�بة  عبر  �لمتوفرة  �لإلكترونية  �لخدمات  عــدد  تجاوز  فيما  حكومية، 
 )2500( من  �أكثر  )�سعودي(  �لحكومية  �لإلكترونية  للتعامالت  �لوطنية 
خدمة �إلكترونية تقدمها �أكثر من )170( جهة حكومية رئي�سة بزيادة تقدر 
باأكثر من )500( خدمة �إلكترونية جديدة عن �لعام �لمالي �ل�سابق؛ وبلغ عدد 
�لجهات �لحكومية �لمرتبطة بمركز �لت�سال �لوطني للتعامالت �لإلكترونية 
�لمائة عن  �لحكومية )�آمر( )13( جهة حكومية بزيادة قدرها )85( في 
)معاك(،  �لذكية  �لهو�تف  من�سة  �إطــالق  تم  كما  �ل�سابق؛  �لمالي  �لعام 
على  �لحكومية  �لإلكترونية  و�لخدمات  �لتطبيقات  جميع  بتوفير  تعنى  �لتي 

�لهو�تف �لذكية في من�سة و�حدة.

ج - نظام سداد للمدفوعات اإللكترونية
�لخدمات  و�أجــور  للر�سوم  �لإلكتروني  �ل�سد�د  نظام  بتطبيق  يتعلق  فيما 
ربطها  تم  �لتي  �لجهات  عدد  بلغ  فقد  »�سد�د«  نظام  خالل  من  �لحكومية 
جهتين  )2015م(   1437/1436 �لحالي  �لمالي  �لــعــام  خــالل  بالنظام 
حكوميتين، وقد بلغ �إجمالي �لمدفوعات �لتي تمت عبر �لنظام خالل �لعام 
�لمالي �لحالي 1436 / 1437 )2015م( )98( ثمانية وت�سعين مليار ريال 
 1436  /  1435 �ل�سابق  �لمالي  �لعام  عن  �لمائة  في   )5( ن�سبتها  بزيادة 
)2014م(، لي�سل �إجمالي �لمدفوعات �لتي تمت عبر �لنظام منذ �إطالقه 

وحتى 14 / 2 / 1437هـ ما يقارب )409( �أربعمائة وت�سعة مليار�ت ريال.

و - تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات
تمت �لمو�فقة على عدد من �لأنظمة منها )نظام �لآثار و�لمتاحف و�لتر�ث 
�لعمر�ني(، و)نظام �ل�سياحة( ، و)نظام وظائف مبا�سرة �لأمو�ل �لعامة(، 
�لمناطق  و)نظام  �لتدخين(،  مكافحة  و)نظام  �لطفل(،  حماية  و)نظام 
�لأر��سي  ر�سوم  و)نظام  �ل�سركات(،  و)نظام  �لفطرية(،  للحياة  �لمحمية 

�لبي�ساء(.
جمعية  )تنظيم  منها  �لتنظيمات  من  عدد  على  �أي�سًا  �لمو�فقة  تمت  كما 
و)تنظيم  للمحامين(،  �ل�سعودية  �لهيئة  و)تنظيم  �لم�ستهلك(،  حماية 
�لمركز �ل�سعودي لعتماد �لمن�ساآت �ل�سحية(، و)�لالئحة �لتنفيذية لنظام 
و�لأ�سرى  و�لم�سابين  �ل�سهد�ء  �سندوق  و)تنظيم  �لجز�ئية(،  �لإجــر�ء�ت 
هيئة  و)تنظيم  للمقاولين(،  �ل�سعودية  �لهيئة  و)تنظيم  و�لمفقودين(، 
لالإح�ساء(،  �لعامة  �لهيئة  و)تنظيم  �لبطالة(،  ومكافحة  �لوظائف  توليد 
�ل�سغيرة  �لموؤ�س�سات  و)هيئة  �لم�ساريع(،  لإد�رة  �لوطني  و)�لبرنامج 
�لعامة(، )ومركز  �لجهات  �أد�ء  لقيا�س  �ل�سعودي  و)�لمركز  و�لمتو�سطة(، 
 - �لمو�فقة  وتمت  لالأوقاف(،  �لعامة  �ل�سريع(، )و�لهيئة  و�لتدخل  �لإنجاز 
�ل�ستر�تيجية  للدر��سات  �لوطني  )�لمركز  �إن�ساء  على   - �لمبد�أ  حيث  من 

�لتنموية(.

ز - المتابعة واإلفصاح :
وقيا�س  �لميز�نية،  تنفيذ  تتناول  دوريــة  تقارير  باإ�سد�ر  �لـــوز�رة  �ستقوم 
مالية  �إح�ساء�ت  في  �لإف�ساح  لمعايير  وفقًا  �لمعتمد  عن  �لنحر�فات 
�لقت�سادية  �ل�سوؤون  لمجل�س  �لــدوري  و�لرفع   ،2014  /  2001 �لحكومة 

و�لتنمية.
وفي �لختام ن�ساأل �هلل �أن َيْحَفظ لهذه �لبالد قائد م�سيرتها خادم �لحرمين 
�ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد �لعزيز و�سمو ولي عهده �لأمين نائب رئي�س 
�لوزر�ء  لرئي�س مجل�س  �لثاني  �لنائب  �لعهد  �لوزر�ء و�سمو ولي ولي  مجل�س 

و�أن ُيِديم عليها نعمة �لأمِن و�ل�ستقر�ر. 
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ترأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة 

قادة وزعماء أكبر ٢٠ اقتصادًا 
في العالم يجتمعون في أنطاليا

خادم احلرمني الشريفني: احلرُب على اإلرهاِب 
مسؤوليُة اجملتمِع الدويِل بأسره،ِ وجِتُب ُمحاربتُه 
وُمحاربُة متويلِه وتقويُة التعاوِن الدويِل يف ذلك.

متثل جمموعة العشرين 90 % من إجمايل 
الناجت القومي لدول العامل، و80 % من حجم 

التجارة العاملية.

اململكُة اقرتحت إنشاَء املركِز الدويل مُلكافحِة 
اإلرهاِب حتَت ِمظلِة األمِم املتحدِة وتربعت بـ 

110 مالينِي دوالر.
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تر�أ�س خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود وفد 
�لمملكة في قمة قادة دول مجموعة �لع�سرين، �لتي عقدت خالل �لفترة من 
3 �إلى 4 �سفر 1437  �لمو�فق يومي �لأحد و�لإثنين 15 و16 نوفمبر  2015  
�لإره��اب  �لعالمية:  )�لتحديات  عنو�ن  تحت   ، �لتركية  �أنطاليا  مدينة  في 
�فتتاح  جل�سة  خالل  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم  و�ألقى  �لالجئين(.  و�أزم��ة 
�لقمة )نوؤكُد على �سرورِة ُم�ساعفِة �لُمجتمِع �لدولي لجهودِه لجتثاِث هذه 
و�لأم��َن  �ل�ِسلَم  ُد  ُتهدِّ �لتي  �ُسرورها  ِمن  �لعالِم  ولتخلي�سِ  �لخطيرِة  �لآف��ِة 
و��ستد�مته  �لعالمي  �لقت�سادي  �لنمِو  تعزيِز  في  جهودنا  وُتعيُق  �لعالمييِن 
باأ�سرِه وهَو د�ٌء عالميٌّ ل  �لدولي  فالحرُب على �لإرهاِب م�سوؤوليُة �لمجتمِع 
جن�سيَة لُه ول دين وتِجُب ُمحاربتُه وُمحاربَة تمويلِه وتقويُة �لتعاوِن �لدولِي في 
ذلك .. َلقْد عانينا في �لمملكِة ِمن �لإرهاِب، وحِر�سنا وما ِزلنا على ُمحاربتِه 
بُكلِّ �سر�مٍة وحزٍم، و�لت�سدي لمنطلقاتِه �لفكريِة خا�سًة تلَك �لتي تتخُذ ِمن 

تعاليِم �لإ�سالِم مبررً� لها، و�لإ�سالُم منها بريٌء ول يخفى على ُكلِّ ُمن�سٍف 
�لمجتمِع  مَع  قوٍة  بكِل  ونتعاوُن  �لإ�سالم  منهُج  هي  و�ل�سماحَة  �لو�سطيَة  �أنَّ 
�لدولي لمو�جهِة ظاهرِة �لإرهاِب �أمنيًا وفكريًا وقانونيًا، و�قترحت �لمملكُة 
�إن�ساَء �لمركِز �لدولي لُمكافحِة �لإرهاِب تحَت ِمظلِة �لأمِم �لمتحدِة وتبرعت 
ودعِمه  فيِه  لالإ�سهاِم  �لأخرى  �لدوَل  وندعو  دولر  وع�سرِة مالييِن  بمائٍة  له 
لجعلِه مركزً� دوليًا لتباُدِل �لمعلوماِت و�أبحاِث �لإرهاِب. �إنَّ عدَم �ل�ستقر�ِر 
�لعالمي  �لقت�سادي  �لنمِو  َتعزيِز  في  ِلُجهودنا  ُمعيٌق  و�لأمني  �ل�سيا�سي 
�لق�سيُة  �أبرزها  ومن  �لأزم���اِت،  ِمن  �لعديِد  منطقتنا  ُتعاني  �لأ�سف  ومع 
�لفل�سطينيُة، �لتي يتعين على �لُمجتمِع �لدولي مو��سلُة جهودِه لإحالِل �سالٍم 
ِبما  �ل�سقيق  �لفل�سطيني  لل�سعِب  �لَم�سروعَة  �لحقوَق  ي�سمُن  وع��ادٍل  �سامٍل 
في ذلَك �إقامُة دوَلته �لم�ستقلِة وعا�سمُتها �لقد�ُس �ل�سريف ويجُب �أن يكوَن 
على  �لمتكررِة  �لإ�سر�ئيليِة  �لعتد�ء�ِت  تجاه  موقٌف حازٌم  �لدولي  للمجتمِع 
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بالِن�سبِة لالأزمِة  �أما  �لفل�سطيني و�نتهاك ُحرمة �لم�سجد �لأق�سى.  �ل�سعِب 
�ل�سوريِة وما َنتَج عنها ِمن تدميٍر وقتٍل وتهجيٍر لل�سعِب �ل�سوري �ل�سقيق فعلى 
�لمجتمِع �لدولي �لَعمل على �إيجاِد حلٍّ عاجٍل لها وفقًا لمقرر�ت جنيف )1(. 
نتاٌج  �أنها  �ل�سوريين فال يخفى على �لجميِع  بُم�سِكلِة �لالجئيَن  يتعلُق  وفيما 
خا�سًة  �لدوليَة  �لجهوَد  وُنثّمُن  �ل�سورية  �لأزمُة  هي  ودوليٍة  �إقليميٍة  لم�سكلٍة 
�ل�سورييِن  �لمهاجريِن  �آلِم  تخفيِف  في  �لأخرى  و�لدوِل  �لجو�ِر  دوِل  جهوَد 
ومعاناتهم، ومن �لموؤكِد �أنَّ معالجة �لم�سكلة جذريًا تتطلُب �إيجاَد حلٍّ �سلمي 
لالأزمِة �ل�سوريِة و�لوقوَف مع حقِّ �ل�سعِب �ل�سوري في �لعي�ِس �لكريِم في وطنِه 
فمعاناُة هذ� �ل�سعب تتفاقُم بتر�خي �لمجتمِع �لدولي لإيجاِد هذ� �لحل. وقد 
كما  �ل�سورييَن،  �لأ�سقاِء  معاناِة  لتخفيِف  �لدوليِة  �لجهوِد  دعِم  في  �أ�سهمنا 
عاملنا �لأخوَة �ل�سوريين في �لمملكِة بما يفوُق ما ن�ست عليِه �لأنظمُة �لدوليُة 
�لمتعلقُة بحقوِق �لالجئيَن و�لمهاجريَن و�لمغتربيَن. وفيما يتعلُق بالو�سِع في 
�ليمِن فاإّن �لمملكَة ودول �لتحالف حري�سٌة على �إيجاِد حِل �سيا�سي وفَق قر�ِر 
مجل�ٍس �لأمن رقم )2216( كما �أنها حري�سٌة على توفيِر كافِة �لم�ساعد�ِت 
و�لإغاثِة �لإن�سانيِة لل�سعِب �ليمني �ل�سقيق. �إننا �أماَم فر�سٍة مو�تيٍة للتعاوِن 
وح�سِد �لمبادر�ِت للتو�سِل �إلى حلوٍل عالميٍة حقيقيٍة للتحدياِت �لُملحِة �لتي 
تو�جهنا �سو�ًء في مكافحِة �لإرهاِب �أو م�سكلِة �لالجئيَن �أو في تعزيِز �لثقِة 
بالقت�ساِد �لعالمي وُنموِه و��ستد�متِه ونحُن على ثقٍة من خالِل �لتعاوِن بيننا 

باأّننا ن�ستطيُع تحقيَق ذلك.
 

الملك سلمان يلتقي قادة العالم  
�لعالم  �لملك �سلمان عددً� من قادة دول  �ل�سريفين  �لتقى خادم �لحرمين 
�أنطاليا  مدينة  في  �لع�سرين  مجموعة  دول  ق��ادة  قمة  �أعمال  هام�س  على 
وتم  خالل  �أوباما،  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  �لأول كان مع  �للقاء  �لتركية. 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  في  �لأو�ساع  وتطور�ت  �لعالقات  ��ستعر��س  �للقاء 
�ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم  و�لتقى  �لبلدين.  بين  �لتعاون  و�أوج��ه  و�لعالم 
�لوزر�ء  ورئي�س  بوتين رئي�س رو�سيا �لتحادية،  �لرئي�س فالديمير  كال من، 
وتم  موري  ناريندر�  �لهندي  �ل��وزر�ء  ورئي�س  كاميرون،  ديفيد  �لبريطاني 
بحث عدد من �لمو�سوعات �إ�سافة �إلى عدد من �لمو�سوعات �لمدرجة على 
جدول �أعمال �لقمة، ووزير �لخارجية �لفرن�سي لور�ن فابيو�س، و�أعرب خادم 
�لحرمين �ل�سريفين، خالل �للقاء عن �إد�نة �لمملكة لالأحد�ث و�لتفجير�ت 
�لإرهابية �لموؤلمة �لتي وقعت في باري�س، و�أكد ��� �أيده �هلل ��� �سرورة ُم�ساعفة 
�لمجتمع �لدولي لجهوده لجتثاث هذه �لآفة �لخطيرة ولتخلي�س �لعالم من 
�ُسرورها �لتي ُتهدد �ل�ِسلم و�لأمَن �لعالميين. من جهته، نقل وزير �لخارجية 
�لفرن�سي، لخادم �لحرمين �ل�سريفين �سكر وتقدير فخامة �لرئي�س فر�ن�سو� 
�لتفجير�ت  �سحايا  في  تعازيه  على  �لفرن�سية  �لجمهورية  رئي�س  هولند 
�لإرهابية �لتي وقعت في باري�س. فيما �لتقى  خادم �لحرمين كال من رئي�س 
ميركل،  �أنجيال  �لتحادية  �ألمانيا  وم�ست�سارة  �آبي،  �سينزو  �لياباني  �لوزر�ء 

ورئي�س وزر�ء جمهورية تركيا �أحمد د�وود �أوغلو. 

البيان الختامي لقمة العشرين
دول مجموعة  قمة  �أع��م��ال  في  �لم�ساركة  �ل��دول  وف��ود  وروؤ���س��اء  ق��ادة  �أك��د 
�لع�سرين على �لبيان �لختامي لأعمال �لقمة، �لذي ت�سمن �سرورة تجفيف 
منابع تمويل �لإرهاب وعدم ربطه باأي دين �أو عرق �أو جن�سية، و�إ�سر�ر قادة 
�لحدود  على  �ل�سيطرة  وت�سديد  وخطرها.  »د�ع�س«  مو�جهة  على  �ل��دول 
�لمحلي  �لناتج  نمو  معدل  وزي��ادة  �لعالم.  �أنحاء  في  �لطير�ن  �أمن  وتعزيز 
�لإجمالي لأع�سائها  بمقد�ر 2 في �لمائة حتى عام 2018. و ت�سييق فجوة 
�لتباين �لحا�سل في �لنمو �لقت�سادي بين دول �لعالم. و�لق�ساء على �لعديد 
من �لت�سوهات �لقت�سادية و�لممار�سات و�ل�سلوكيات �لخاطئة �لتي يمار�سها 
بع�س من دول �لعالم، وبالذ�ت �لدول �لمتقدمة، �لتي بدورها ت�سغط على 
نمو �قت�ساد�ت �لدول �لنامية و�قت�ساد�ت �لدول �لأقل نموً�. ومن بين تلك 
�لممار�سات �لخاطئة ما يعرف بالحمائية وحرب �لعمالت و�لإغر�ق بما في 
ذلك �سن �لقو�نين و�لت�سريعات، �لتي تحد من تدفق �لتجارة �لبينية بين دول 
�لعالم ب�سكل �ن�سيابي ومرن. �لم�ساهمة في �إد�رة �أزمة �لالجئين. وتوحيد 
نمو  �إلى  �لو�سول  �أجل  من  �أنطاليا  عمل  خطة  بتحقيق  �لعالمية  �ل�سيا�سات 
�ل�سركات  باإ�سر�ك  م�ستركة  تحرك  خطة  ت�سكيل  وقوي.  وم�ستد�م  م�ستقر 
للنظام  �إ�سالح  خطة  و�سع   لال�ستثمار.  بيئة  تح�سين  �أج��ل  من  �ل�سغيرة 
�لمالي �أمام �أزمة �لبنوك �لمالية. �لتوزيع �لعادل لح�س�س �أع�ساء �سندوق 
�لنقد �لدولي. م�ساركة �لدول �لنامية في برنامج �ل�سريبة �لعالمي. �إ�سد�ر 
قر�ر�ت بخ�سو�س �لبطالة بالن�سبة لل�سباب ودعم �لأعمال �لنوعية. زيادة 

و�سول �لطاقة �إلى �إفريقيا.    

دور المملكة الفارق في قمة العشرين  
 20 �أقوى  ت�سم  �لتي  �لدولية،  �لع�سرين  مجموعة  �إلى  �لمملكة  دخول  �سّكل 
�قت�ساًد� حول �لعالم زيادة �لدور �لموؤثر �لذي تقوم به �لمملكة في �لقت�ساد 
�لعالمي، كونها قائمة على قاعدة �قت�سادية - �سناعية �سلبة.  ويعد دخول 
باأهمية  �عتر�فًا  �لعالم  في  �قت�سادية  مجموعة  �أكبر  في  كع�سو  �لمملكة 
�لمملكة �لقت�سادية لي�س في �لوقت �لحا�سر فقط، �إنما في �لم�ستقبل �أي�سًا، 
وتعطي �لع�سوية في هذه �لمجموعة �لمملكة قوة ونفوذً� �سيا�سيًا و�قت�ساديًا 
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ومعنويًا كبيرً� يجعلها طرفًا موؤثرً� في �سنع �ل�سيا�سات �لقت�سادية �لعالمية 
�لتي توؤثر في �قت�ساد �لمملكة و�قت�ساد�ت دول �لمنطقة. وجاءت ع�سوية 
وم�سعر  كم�سدر  �أهميتها  لرتفاع  نتيجًة  �لع�سرين  مجموعة  في  �لمملكة 
للطاقة �لعالمية �لتي تهم جميع دول �لعالم، ولرتفاع حجم تجارتها �لدولية 
�لمالية،  مو�ردها  لرتفاع  نتيجة  جاءت  كما  �لعالم،  دول  في  ذلك  وتاأثير 
�لتي من �لمتوقع �أن تزد�د في �لم�ستقبل - بم�سيئة �هلل - وتزيد من �أهمية 
�لمملكة في �لقت�ساد �لعالمي، ولهذ� فاإن �ل�سيا�سات �لمالية �لتي تتخذها 
على  وو��سع  و��سح  تاأثير  لها  �إنما  فقط،  �قت�سادها  في  توؤثر  ل  �لمملكة 
�لم�ستوى �لعالمي، حيث توؤثر في ن�ساط �لقت�ساد �لعالمي من خالل تاأثيرها 
في �لتجارة �لعالمية ومن خالل �لتحويالت �إلى �لخارج و�سيا�سة �ل�ستثمار 
في �لأور�ق �لمالية �لعالمية.  و�أ�سهم تو�سع د�ئرة تاأثير�ت �لدور �لقت�سادي 
�ل�سعودي في �لمنطقة في ت�سنيف �لمملكة من بين �أف�سل �قت�ساد�ت �لعالم 
وتركيا،  و�لهند  كال�سين  كبرى  �ساعدة  دول  مع  جنب  �إلى  جنًبا  �لنا�سئة 
و�سط ما تمثله �لمملكة من ثقل �قت�سادي مهول في منطقة �لخليج و�ل�سرق 

�لأو�سط و�لبلد�ن �لعربية .
قنو�ت  توفير  �لمجموعة  هذه  في  �لمملكة  لع�سوية  �لإيجابية  �لنتائج  ومن 
�ت�سال دورية بكبار �سناع �ل�سيا�سات �لمالية و�لقت�سادية �لعالمية، ما يعزز 
ع�سوية  رفعت  كما  �لعالم،  في  �لمهمة  �لرئي�سة  �لدول  مع  �لثنائي  �لتعاون 
�لمملكة في هذه �لمجموعة من �أهمية توفير مزيد من �ل�سفافية و�لمعلومات 
�لعالم  ب��دول  �أ���س��وة  بالمملكة  �لمتعلقة  و�لقت�سادية  �لمالية  و�لبيانات 
�لمتقدم. ومن �لمتوقع �أن توؤدي ع�سوية �لمملكة في �لمجموعة �إلى تن�سيق 
و�إ�سالح بع�س �ل�سيا�سات في عدد كبير من �لمجالت �لمالية و�لقت�سادية، 
ما �سيدفع �إلى مزيد من �لتطوير للقطاعات �لمالية و�لقت�سادية وي�سب في 

نهاية �لمطاف في م�سلحة �لمملكة و�قت�سادها.
�لعالم، و�لأكبر  ��ستثمار�ت �سيادية في  �أكبر �سندوق  ثاني  �لمملكة   تمتلك 
للمملكة  �أ�سول  على  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  تحتوي  حيث  عربيًا، 
موزعة على مختلف �أنحاء �لعالم، بما في ذلك �لأ�سو�ق �لنا�سئة و�لأ�سو�ق 
ذ�ت  للمملكة  �ل�ستثمارية  �لقر�ر�ت  يجعل  بما  �سو�ء،  حد  على  �لمتقدمة 
�أهمية ��ستثنائية . و��ستطاعت �لمملكة �لقيام بدور مهم في �لإ�سهام ب�سبط 
مجموعة  في  م�ساركاتها  خالل  ��ستحوذت  حيث  �لعالمي  �لقت�ساد  وتيرة 
�لع�سرين على �أهمية ��ستثنائية. وكان لنجاح �لمملكة بقيادة خادم �لحرمين 
�ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود - حفظه �هلل - في توجيه 
�سيا�ستها �لقت�سادية ودعم �لقت�ساد وقطاع �لأعمال �ل�سعودي، �أبلغ �لأثر 
في جعل �لمملكة دولة فاعلة في ر�سم �سيا�سة �لقت�ساد �لعالمي وقبلة �آمنة 

لال�ستثمار�ت من مختلف دول �لعالم.

ولمو�قفها  �لعالمي  �لقت�ساد  في  �لموؤثر  وثقلها  �لمملكة  لمكانة  وتاأكيدً� 
�لمعتدلة وقر�ر�تها �لقت�سادية �لر�سيدة �لتي تبنتها خالل �سنو�ت �لتنمية 
�ساركت  �ل�سعودي،  �لم�سرفي  للنظام  �لمتو�زن  �لنمو  �إلى  �إ�سافة  �ل�ساملة 

�لمملكة في �جتماعات �لقمة �لمختلفة .

تاريخ نشأة مجموعة العشرين
�سهد عام 1999 ن�ساأة مجموعة �لع�سرين وبد�أت بمبادرة من قمة مجموعة 
تعزيز  بهدف  �لنا�سئة،  �ل��دول  مع  �لكبرى  �ل�سناعية  �ل��دول  لتجمع  �ل�سبع 
�لأزمات  ب�سبب  �لمجموعة  �إن�ساء  جاء  كما  �ل��دول،  هذه  بين  �لبناء  �لحو�ر 
�لمالية في �لت�سعينيات، فكان من �ل�سروري �لعمل على تن�سيق �ل�سيا�سات 
�لتي  للتحديات  و�لت�سدي  �لعالمية  �لقت�ساد�ت  �أهم  في  و�لنقدية  �لمالية 
�أهمية  بت�ساعد  �عتر�فًا  تاأ�سي�سها  ك��ان  كما  �لعالمي،  �لقت�ساد  تو�جه 
وتعاظم �أدو�ر �لدول �ل�ساعدة في �لقت�ساد و�ل�سيا�سات �لعالمية و�سرورة 
�إ�سر�كها في �سنع �لقر�ر�ت �لقت�سادية �لدولية .وتمثل مجموعة �لع�سرين 
90 في �لمائة من �إجمالي �لناتج �لقومي لدول �لعالم، و80 في �لمائة من 

حجم �لتجارة �لعالمية، �إ�سافة �إلى �أنها تمثل ثلثي �سكان �لعالم.
و�ل�سعودية،  و�لبر�زيل،  و�أ�ستر�ليا،  �لأرجنتين،  �لع�سرين  مجموعة  وت�سم 
وكند�، و�ل�سين، وفرن�سا، و�ألمانيا، و�لهند، و�إندوني�سيا، و�إيطاليا، و�ليابان، 
و�لمملكة  وتركيا،  �لجنوبية،  وكوريا  �إفريقيا،  وجنوب  ورو�سيا،  و�لمك�سيك، 
�لمتحدة، و�لوليات �لمتحدة �لأمريكية، و�لتحاد �لأوروبي و�سندوق �لنقد 

�لدولي و�لبنك �لدولي.

تأسست جمموعة العشرين يف عام 1999م 
مببادرة من قمة جمموعة السبع.

متتلك اململكة ثاين أكرب صندوق استثمارات 
سيادية يف العامل.
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اتفاقية  يوقع  المالية  الع�ساف وزير  اإبراهيم بن عبدالعزيز  الدكتور  معالي 
لتجّنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي والبروتوكول المرافق له 
جاء  االتفاقية  توقيع  المك�سيكية.  الخارجية  وزيرة  ما�سيو  رويز  كلوديا  مع 
اأثناء  المك�سيكي  الجانب  مع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  ت�سع  توقيع  �سمن 
جل�سة مباحثات ر�سمية بين كل من  خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود في ق�سر اليمامة في الريا�س والرئي�س انريكي بينيا 

نييتو رئي�س الواليات المتحدة المك�سيكية.  
المك�سيكي،  الرئي�س  ال�سريفين،  الحرمين  خ��ادم  قلد  الجل�سة،  بداية  في 
»قالدة الملك عبدالعزيز« التي تمنح لقادة وروؤ�ساء الدول، فيما قلد الرئي�س 
المك�سيكي، خادم الحرمين ال�سريفين الو�سام المك�سيكي ن�سر االأ�ستيك من 

درجة القالدة، تقديرًا  لخادم الحرمين ال�سريفين. 
 وجرى خالل الجل�سة بحث العالقات الثنائية، واأوجه التعاون بين البلدين 
جل�سة  وعقب  ال��دول��ي��ة.  ال�ساحة  على  االأح����داث  وت��ط��ورات  ال�سديقين، 

المباحثات، وبح�سور خادم الحرمين ال�سريفين والرئي�س المك�سيكي، جرى 
حكومتي  بين  فني،  تعاون  وبرنامج  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  ت�سع  توقيع 
توقيع  تم  حيث  المك�سيكية،  المتحدة  والواليات  ال�سعودية  العربية  المملكة 
ال�سعودي  الجانب  من  وقعها  ال�سياحي،  المجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
�ساحب ال�سمو الملكي االأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�س الهيئة 
رويز  كلوديا  المك�سيكي  الجانب  ومن  الوطني،  والتراث  لل�سياحة  العامة 

ما�سيو وزيرة الخارجية.
العابرة  المنظمة  الجريمة  االأمني في مجال  للتعاون  اتفاقية  توقيع  تم  كما 
الملكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سعودي  الجانب  من  وقعها  الدولتين،  في  للحدود 
االأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س 
ما�سيو  رويز  كلوديا  المك�سيكي  الجانب  ومن  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  مجل�س 
وزيرة الخارجية. وتوقيع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة بين البلدين، وقعها 
البترول  وزير  النعيمي  اإبراهيم  بن  علي  المهند�س  ال�سعودي  الجانب  من 

بحضور خادم الحرمين الشريفين 

المملكة توّقع اتفاقية لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع المكسيك
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خواكين  بيدرو  الطاقة  وزي��ر  المك�سيكي  الجانب  ومن  المعدنية،  والثروة 
كولدويل. وتوقيع مذكرة تفاهم بين ال�سندوق ال�سعودي للتنمية والم�سرف 
الوطني المك�سيكي للتجارة الخارجية، وقعها من الجانب ال�سعودي الدكتور 
المك�سيكي  الجانب  ومن  المالية،  وزي��ر  الع�ساف  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم 

المدير العام للبنك التجاري الخارجي اليخاندرو دياز.
الموا�سفات  مجال  ف��ي  الفني  للتعاون  برنامج  اتفاقية  الجانبان  ووق��ع 
والمقايي�س والجودة، وقعها من الجانب ال�سعودي الدكتور توفيق بن فوزان 
االقت�ساد  وزير  المك�سيكي  الجانب  ومن  وال�سناعة،  التجارة  وزير  الربيعة 

األديفون�سو قواخاردو فياريال.
وتوقيع اتفاقيات عامة في المجاالت االقت�سادية، والتجارية، واال�ستثمارية، 
الجانب  من  وقعها  والريا�سة،  وال�سباب  والفنية،  والعلمية،  والتعليمية، 
اأحمد الجبير وزير الخارجية، ومن الجانب المك�سيكي  ال�سعودي عادل بن 

كلوديا رويز ما�سيو وزيرة الخارجية. 
وقعها  العلمية،  واالأبحاث  العالي  التعليم  مجال  في  تعاون  مذكرة  وتوقيع 
من الجانب ال�سعودي الدكتور اأحمد بن محمد العي�سى وزير التعليم، ومن 

الجانب المك�سيكي اوريليو نونيو وزير التعليم العام. 
وجرى اأي�سًا توقيع اتفاقية للخدمات الجوية بين البلدين، وقعها من الجانب 
ومن  المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  رئي�س  الحمدان  �سليمان  ال�سعودي 

الجانب المك�سيكي جيراردو رويز وزير االت�ساالت والنقل. 
االأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  االتفاقيات،  وتوقيع  المباحثات  جل�سة  ح�سر 
في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمير منطقة الريا�س، و�ساحب ال�سمو الملكي 
االأمير الدكتور من�سور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة، ع�سو مجل�س 
الوزراء، م�ست�سار خادم الحرمين ال�سريفين، و�ساحب ال�سمو الملكي االأمير 
ال�سمو  و�ساحب  الوطني،  الحر�س  وزير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب 
الملكي االأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني 
ال��وزراء  مجل�س  ع�سو  الدولة  ووزي��ر  الدفاع،  وزي��ر  ال��وزراء  مجل�س  لرئي�س 
بن  اإبراهيم  الدكتور  المالية  ووزي��ر  العيبان،  محمد  بن  م�ساعد  الدكتور 
عبدالعزيز الع�ساف، ووزير ال�سوؤون االجتماعية الدكتور ماجد بن عبداهلل 
زيد  بن  عادل  الدكتور  واالإع��الم  الثقافة  ووزير  المرافق،  الوزير  الق�سبي 
الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن اأحمد الجبير، و�سفير خادم الحرمين 

ال�سريفين لدى المك�سيك حماد غانم الرويلي.
الخارجية،  وزي��رة  ما�سيو  روي��ز  كلوديا  المك�سيكي  الجانب  من  ح�سر  كما 
وزير  خواكين  وبيدرو  المملكة،  لدى  المك�سيك  �سفير  تريخونافا  وارت��ورو 
ا�سبار�سا  رويز  وخيراردو  االقت�ساد،  وزير  قواخاردو  والديفون�سو  الطاقة، 
وزير االت�ساالت والنقل، واأوريليو نونيو ماير وزير التعليم العام وفران�سي�سكو 

جوزمان مدير مكتب الرئي�س.
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االتفاقية الثالثة واألربعون

ع اتفاقية  المملكة توقِّ
مع الجابون لتجنب 

االزدواج الضريبي

ال�مالية  وزي��ر  الَع�ّساف  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور  معالي  اجتمع 
بمكتبه مع معالي ال�سيد ريجي�س اإيونغو وزير االقت�ساد وتنمية اال�ستثمارات 
اإيوبيغي  اأكبر  علي  ال�سيد  معالي  وبح�سور  الجابون،  بجمهورية  والتنبوؤات 
االأمين العام للحكومة الجابونية وع�سو مجل�س الوزراء، وتم خالل االجتماع 
ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بين البلدين، خا�سة في المجاالت االقت�سادية 
حكومتي  بين  اتفاقية  توقيع  تم  ذلك  بعد  تطويرها،  و�سبل  واال�ستثمارية 
البلدين لتجنب االزدواج ال�سريبي ولمنع التهرب ال�سريبي ب�ساأن ال�سرائب 

على الدخل.
االتفاقية  تعد  االتفاقية  هذه  اأن  الع�ساف  اإبراهيم  الدكتور  معالي  اأو�سح 
ال�سريبية الثالثة واالأربعين التي توقعها المملكة مع الدول االأخرى، وهي تمثل 
اإطارًا قانونيًا م�ستقرًا يحدد العالقات ال�سريبية بين المملكة والجابون، كما 
اأنها تحدد وب�سكل وا�سح المعاملة ال�سريبية التي يخ�سع لها الم�ستثمر من 
اإحدى الدولتين عند ممار�سته للن�ساط في الدولة االأخرى، وتمنع االزدواج 
ال�سريبي على الدخل المتحقق من ن�ساط الم�ستثمر، وتقلل االتفاقية العبء 

ال�سريبي على الم�ستثمرين وتحقق لهم ال�سفافية في المعاملة ال�سريبية.
اإلى اال�ستفادة مما توفره  البلدين  الع�ساف رجال االأعمال في  الدكتور  دعا 
الم�ساريع  الإقامة مزيد من  االتفاقية من ميزات وتخفي�سات �سريبية  هذه 
التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإلى  م�سيرًا  الم�ستركة،  واال�ستثمارية  التجارية 
المتميزة،  ال�سقيقين  البلدين  عالقات  يعك�س  ال  والجابون  المملكة  بين 
داعيًا معاليه رجال االأعمال في البلدين اإلى البحث عن اآليات وفر�س لدعم 

التبادل التجاري واال�ستثماري بين البلدين.
ح�سر االجتماع والتوقيع �سعادة االأ�ستاذ عدنان المنديل �سفير المملكة لدى 
الزكاة  م�سلحة  عام  مدير  نائب  الخرا�سي  فهد  االأ�ستاذ  و�سعادة  الجابون 
�سفير  اأوليغي  نياما  اإ�سماعيل  ال�سيد  و�سعادة  وال�سيا�سات  للبرامج  والدخل 

الجابون لدى المملكة.
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الزكاة  م�سلحة  عام  مدير  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  ك�سف 
المائة  في   7 بن�سبة  اإيراداتها  زادت  الم�سلحة  اأن  والدخل، 
 ،1435 بعام  مقارنة  ه�   1436 المن�سرم  المالي  العام  خالل 

فقد بلغ اإجمالي االإيرادات 30 مليار ريال.
بتطبيق  التو�سع  في  م�ستمرة  الم�سلحة  اأن  المفلح  واأكد 
هذا  من  االأول  الربع  خالل  و�ستطلق  االإلكترونية  االأنظمة 
  SAP �ساب  تقنية  على  المبنية  االإلكترونية  بوابتها  العام 
للزكاة وال�سريبة التي تتميز عن البوابة الحالية باأن المكلف 
قيمة  على  والح�سول  االإقرار  واإدخال  الت�سجيل  ي�ستطيع 
الحكومية  الجهات  مع  وعقوده  ا�ستيراداته  ومعرفة  الربط 
االإيجابي  .واالأثر  و�سداده  الم�ستحق  بقيمة  فاتورة  وا�ستخراج 

نمو  في  ات�سح  للم�سلحة  االآلية  االأنظمة  وتطوير  لتحديث 
اإيراداتها في العام المالي 1436 /1437ه� )2015م( بن�سبة 
مليار   30 اإلى  لت�سل  ال�سابق  بالعام  مقارنة  المائة  في   7
عرو�س  )على  الزكاة  ح�سيلة  ريال  مليار   15.3 منها  ريال 
وكالة  اإلى  كالمتبع  المبالغ  تلك  ُوّجهت  وقد   فقط(،  التجارة 
باأول.    اأواًل  االجتماعية  ال�سوؤون  بوزارة  االجتماعي   ال�سمان 
اأ�سار المفلح اإلى اأن اإيرادات ال�سرائب على ال�سركات االأجنبية 
البترول  قطاع  في  العاملة  ال�سركات  على  ال�سرائب  غير  من 

بلغت نحو 14.7 مليار ريال.

بلغت اإليرادات 30 مليارا

7 % زيادة في إيرادات المصلحة في 1436 
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عن  ال�سادر   2016 ال�سرائب  ت�سديد  تقرير  من  الجديد  االإ�سدار  ك�سف 
البنك الدولي و»بي دبليو �سي« اأن المملكة العربية ال�سعودية ما زالت تحتفظ 
ال�سرائب. حيث  ت�سديد  ل�سهولة  العالمي  الت�سنيف  الثالثة �سمن  بالمرتبة 
يتميز االإطار ال�سريبي للمملكة العربية ال�سعودية باأنه االأقل �سعوبة مقارنة 
المملكة 15.0  ال�سريبة في  يبلغ متو�سط معدل  العالمي، حيث  بالمتو�سط 
في المائة ويجري ال�سداد عبر ثالث دفعات في المتو�سط، بينما ال يتجاوز 
التقرير  ت�سمن  وقد   .. فقط  �ساعة   64 ال�سريبي  لالمتثال  الالزم  الوقت 
تحلياًل لمجموعة من العوامل في 189 دولة، حيث تبين اأن المتو�سط العالمي 
لمعدل ال�سريبة بلغ 40.8 في المائة، واأن عملية ال�سداد تحتاج اإلى 25.6 

دفعة في المتو�سط، بينما يبلغ متو�سط الوقت الالزم لالمتثال 261 �ساعة.
اأ�سار التقرير اإلى اأن �سرائب العمالة والم�ساهمات االإلزامية، التي يدفعها 
اأ�سحاب ال�سركات ت�سكل ما ن�سبته 59 في المائة من متو�سط معدل ال�سريبة 
اأكثر االأنواع م�ساهمة لمتو�سط معدل ال�سريبة الكلي  الكلي للمنطقة، وهي 
المائة،  في   39 ن�سبته  ما  االأرباح  �سرائب  وت�سكل   .. االقت�سادات  لمعظم 
المائة فقط من متو�سط معدل  ن�سبة 2 في  االأخرى  ال�سرائب  ت�سكل  بينما 

ال�سريبة الكلي للمنطقة.
وعلى الرغم من ارتفاع �سغير في معدل ال�سريبة الكلي لعام 2014، ال تزال 

المنطقة االأكثر �سهولة لت�سديد ال�سرائب.
التقرير ال�سنوي يعد موؤ�سًرا له اأثره القوي في �سياغة المناق�سات الخا�سة 
باالإ�سالح ال�سريبي وال�سيا�سات المالية لعديد من الحكومات. فقد اأظهرت 
تتفوق على غيرها من  زالت  ما  االأو�سط  ال�سرق  اأن منطقة  الدرا�سة  نتائج 

حيث �سهولة ت�سديد ال�سرائب.
�سي«  دبليو  »بي  في  وال�سريبية  الزكاة  خدمات  رئي�س  يغمور،  محمد  وعلق 
ال�سريبي  الت�سنيف  في  المملكة  مرتبة  حول  ال�سعودية،  العربية  المملكة 
تنجزه.  ما  على  �سهادة  هي  مرتبتها  على  المملكة  »محافظة  العالمي: 
واتخذت م�سلحة الزكاة والدخل في المملكة �سل�سلة من الخطوات ل�سمان 

االمتثال الضريبي ال يتجاوز 64 ساعة

البنك الدولي: المملكة الثالثة في التصنيف 
العالمي لسهولة تسديد الضرائب

حدوث نقلة نوعية في خدمات الحكومة االإلكترونية، في �سعيها نحو تطوير 
وتحديث نظام م�سلحة الزكاة والدخل«.

لتطوير  �سركة  مع  اتفاقية   2014 عام  في  والدخل  الزكاة  م�سلحة  ووقعت 
يهدف  الذي  والدخل،  ال�سريبة  اإدارة  نظام  وتنفيذ  الإعداد  التقنية  الحلول 
اإلى ت�سهيل عملية ت�سديد ال�سرائب من خالل بوابة اإلكترونية لمعالجة عملية 
التحقق من الدخل والرفع الفوري الأي م�سوؤولية على ال�سرائب الم�ستحقة، 

وذلك بهدف خف�س تاأخير عملية ت�سديد الزكاة وال�سرائب.
غير  ال�سرائب  ق�سم  رئي�س  �سريك،  �سو  قالت جنين  التقرير،  على  وتعليًقا 
ت�سديد  تقرير  »ي�ساعد  االأو�سط:  ال�سرق  في  المالية  وال�سيا�سات  المبا�سرة 
ال�سرائب على اإي�سال النقا�س الدائر حول االإ�سالح ال�سريبي، وهو المو�سوع 
الذي حالًيا توليه دول الخليج العربي اهتماًما بالًغا. ويجب على الحكومات 
االآن اتخاذ القرارات حيال العنا�سر الرئي�سة في النظام، بما فيها االلتزام 
بتب�سيط وتن�سيق متطلبات االمتثال، ف�ساًل عن مدى قابلية �سرائب القيمة 

الم�سافة لالقتطاع من اأجل االإبقاء على حياديتها اأمام ال�سركات«.
التعاون  مجل�س  ودول  ال�سعودية  العربية  المملكة  حكومات  »على  واأ�سافت: 
الخليجي اتخاذ قرارات ا�ستراتيجية ب�ساأن تن�سيق ال�سرائب في دول الخليج 
العربي. ال بد من االن�سجام في تطبيق هذه ال�سريبة كي تكون فعالة بالكامل 
تعزيز  على  القائمة  الم�ستركة  الخليجية  ال�سوق  متطلبات  مع  ومتوافقة 
االأن�سطة العابرة للحدود. وف�ساًل عن ذلك، فاإن ان�سجام القواعد ال�سريبية 
تكاليف  تخفي�س  في  ي�سهم  �سوف  الخليجية  الدول  م�ستوى  على  وتب�سيطها 
االمتثال ل�سريبة القيمة على ال�سركات الخليجية، وهذا �سينعك�س باالإيجاب 

على زيادة تناف�سية ال�سركات الخليجية.
الت�سنيف  �سمن  الثالث  المركز  حالًيا  ال�سعودية  العربية  المملكة  وتحتل 
المائة خالل 64  الكلي 15 في  ال�سريبة  يبلغ معدل  لل�سرائب، حيث  الكلي 

�ساعة وثالث دفعات.
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تراأ�س �سعادة االأ�ستاذ اإبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�سلحة الزكاة 
الموؤتمر  اأعمال  في  �سارك  ال��ذي  والدخل  الزكاة  م�سلحة  وفد  والدخل، 
ال�سنوي ال�ساد�س للمنتدى ال�سريبي لل�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا الذي 
عقد في دولة قطر ال�سقيقة خالل الفترة من 28 اإلى 30 المحرم 1437ه�، 

الموافق 10-12 نوفمبر 2015م. 
  افتتح اأعمال الموؤتمر نيابًة عن وزير المالية القطري �سعادة االأ�ستاذ خلف 
الموؤتمر  وا�ست�ساف  قطر،  بدولة  المالية  وزارة  وكيل  المناعي،  اأحمد  بن 
مركز قطر للمال واالأعمال والمركز الدولي لل�سريبة واال�ستثمار بالتعاون 

مع وزارة المالية. 
ناق�س الموؤتمر مو�سوعات عديدة من اأهمها تاآكل الوعاء ال�سريبي وتحويل 
االأرباح، و�سريبة القيمة الم�سافة، وتقارير م�ستركة بين الدول، االقت�ساد 
اأو�سى  وق��د  االإ�سالمية.  المعامالت  على  وال�سرائب  لالأعمال،  الرقمي 
التنفيذيين  الموظفين  م�ستوى  على  تدريبية  عمل  ور�س  بعقد  الموؤتمرون 
تجاه  ال��دول  التزامات  تمثل  التي  االأول��وي��ة،  ذات  المو�سوعات  على  تركز 
الق�سايا التي يتم بحثها في اإطار خطة العمل لمكافحة تاآكل االأوعية وتحويل 

االأرباح لمجموعة الع�سرين. 

ناقش تآكل الوعاء الضريبي  

»المصلحة« تشارك 
في المؤتمر السنوي 

السادس للمنتدى 
الضريبي لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
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المصلحة تجري مسحا ميدانيا

لتقليص الفجوة
بين عدد المسجلين وغير المسجلين

اأن   والدخل،  الزكاة  لم�سلحة  العام  المدير  المفلح  اإبراهيم  ك�سف 
الم�سلحة ب�سدد التو�سع في عمليات الم�سح الميداني لكل االأن�سطة وفق 
خطة اأعدت لهذا الغر�س بهدف تقلي�س الفجوة بين عدد الم�سجلين 
ن يمار�سون اأعماال تجارية. فعقب   في الم�سلحة وغير الم�سجلين ممَّ
�سدور النظام ال�سريبي الجديد برزت بع�س االأمور ذات االأهمية اأمام 
العام  الم�سلحة خالل  اهتمام  االأمور محور  و�ستكون هذه  الم�سلحة 
الجاري لتطوير وتحديث الم�سلحة من جميع الجوانب، �سواء ما يتعلق 
باالأن�سطة واالإجراءات والكوادر الب�سرية وميكانيكية اإجراءات تحقيق 
والم�ستجدات  العالمية  االقت�سادات  يواكب  ب�سكل  الزكاة  وجباية 
االأجنبية وذلك  المحلية لجذب اال�ستثمارات  البيئة  الدولية وتح�سين 

من خالل ا�ستكمال تنفيذ الم�سروع ال�سامل لتطوير الم�سلحة.

ولدى  الم�سلحة عدد من المو�سوعات المهمة التي �ستنفذها خالل 
العام الجاري، من بينها العمل على ت�سييق الفجوة بين عدد المكلفين 
العمل  ويتم  لها،  المقدمة  االإق��رارات  الم�سلحة وعدد  الم�سجلين في 
على  االأداء، عالوة  قيا�س  موؤ�سرات  من  اأكبر  عدد  تطبيق  على  اأي�سا 
المبا�سرة  ال�سلة  ذات  الحكومية  الجهات  جميع  مع  التن�سيق  زي��ادة 
وغير المبا�سرة بعمل الم�سلحة ل�سمان تح�سيل الم�ستحقات الزكوية 

وال�سريبية بكل كفاءة وفعالية.
مع  للتعامل  متخ�س�سة  اإدارات  اإن�ساء  ال��ج��اري  ال��ع��ام  و�سي�سهد  
المعلومات  لتبادل  اإدارة  المثال  �سبيل  الدولية، منها على  المتطلبات 
م�ساركة  ف��ي  التو�سع  ع��ن  ف�سال  »فاتكا«  ون��ظ��ام  االأ���س��ع��ار  وترحيل 

الم�سلحة في الفعاليات الدولية ذات ال�سلة بال�سرائب.

»المفلح« يترأس 
اجتماع اللجنة الضريبية 

األول لدول الخليج 
تراأ�س �سعادة االأ�ستاذ اإبراهيم بن محمد المفلح، مدير عام م�سلحة الزكاة 
والدخل، وفد م�سلحة الزكاة والدخل الذي �سارك في االجتماع االأول للجنة 
روؤ�ساء ومديري االإدارات ال�سريبية في دول مجل�س التعاون المعنية بجميع 
المو�سوعات المتعلقة بال�ساأن ال�سريبي في دول مجل�س التعاون لدول الخليج 
العربية، الذي عقد في مقر االأمانة العامة لدول المجل�س في الريا�س يوم 

االإثنين 11 �سفر 1437ه� الموافق 23 نوفمبر 2015م. 
�سهد االجتماع مناق�سة اأهداف ومهام اللجنة وعديد من المو�سوعات ذات 
ال�ساأن ال�سريبي على الم�ستوى االإقليمي والدولي، وبحث اأوجه التعاون بين 
تبني  واإمكانية  المعلومات،  وتبادل  المجل�س،  دول  في  ال�سريبية  االإدارات 
مواقف موحدة حيال القوانين واالأنظمة ال�سريبية الدولية، وجرى  التن�سيق 
ندوات  عقد  خالل  من  ال�سريبية  االإدارات  تطوير  في  ت�سهم  اآليات  لو�سع 
ودورات تدريبية م�ستركة، وقد خرج االجتماع بعديد من التو�سيات التي من 

�ساأنها تعزيز التعاون الم�سترك بين االإدارات ال�سريبية في دول المجل�س.
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االجتماع الثاني عشر ألجهزة الزكاة بالخليج  
اأجهزة  بين  الم�ستمر  والتوا�سل  الم�سترك  العمل  تدعيم  اإط��ار  في 
الزكاة في الدول االأع�ساء في مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، 
الزكاة  اأجهزة  روؤ�ساء  ال�سعادة  الأ�سحاب  ع�سر  الثاني  االجتماع  عقد 
3و4  واالإثنين  االأحد  يومي  قطر  في  الدوحة  في  االأع�ساء  الدول  في 
االجتماع  تراأ�س  وقد  15-2015/11/16م،  الموافق  /1437/2ه����، 
�سعادة االأ�ستاذ جا�سم بن محمد الكبي�سي مدير اإدارة �سندوق الزكاة 

في وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية في دولة قطر.
وقد ناق�س االجتماع عدة مو�سوعات من بينها تقرير متابعة القرارات 
ال�سادرة عن االجتماع الحادي ع�سر لالأجهزة الم�سوؤولة عن الزكاة 
و2018م(،  )2016م  عامي  بين  للفترة  الرابعة  التدريب  وخطة 
المجال  في  االإبداعية  واالأعمال  للبحوث  التعاون  مجل�س  وم�سابقة 
الذي  المتابعة  تقرير  االطالع على  االجتماع  تم خالل  وقد  الزكوي، 

اأعدته االأمانة العامة لدول مجل�س التعاون الخليجي بخ�سو�س ق�سايا 
الزكاة المختلفة ومناق�سة المعوقات التي تواجه اأجهزة الزكاة. كما 
بحث االجتماع الدرا�سة التوثيقية حول تقاليد تح�سيل الزكاة في دول 
مجل�س التعاون، اإ�سافة اإلى مقترحات الدول االأع�ساء وما ا�ستجد من 

اأعمال.
الما�سي  العام  من  ال�سابق  لالجتماع  ا�ستكماال  االجتماع  هذا  وياأتي 
االأجهزة  ب���اأداء  ال�سلة  ذات  المو�سوعات  من  عديدا  ناق�س  ال��ذي 

الزكوية في دول مجل�س التعاون.
و�سم وفد المملكة العربية ال�سعودية الم�سارك في االجتماع برئا�سة 
االأ�ستاذ اإبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�سلحة الزكاة والدخل 
بن  نايف  واالأ�ستاذ  ال�سعيدان  عبدالعزيز  بن  �سعد  االأ�ستاذ  من  وكل 

هذال القحطاني.

زيارة تفقدية لفرع 
مكة المكرمة

في اإطار الجولة التفقدية ل�سعادة االأ�ستاذ اإبراهيم بن محمد المفلح مدير 
م�سلحة  فرع  بزيارة   قام  الم�سلحة،  لفروع  والدخل  الزكاة  م�سلحة  عام 
الزكاة والدخل في مدينة مكة المكرمة، وكان في ا�ستقباله �سعادة االأ�ستاذ 

علي بن عبده يماني نائب مدير فرع الم�سلحة في مدينة مكة.
المكلف  الفرع  مدير  نائب  �سعادة  مع  باجتماع  ال��زي��ارة  �سعادته  ا�ستهل 
ومديري االإدارات واالأق�سام لبحث ومناق�سة �سير العمل في الفرع، وا�ستمع 
اإلى بع�س المالحظات واطلع على نظام االأر�سفة، واأثنى �سعادته على جهود 

الفرع وحث على بذل المزيد.
خاللها  والتقى  الم�سلحة  فرع  ومكاتب  اإدارات  على  بجولة  »المفلح«  قام 
بع�س  اإلى  ا�ستمع  كما  العمل،  �سير  على  واّطلع  واالأق�سام  االإدارات  موظفي 

المكلفين الذين اأثنوا على تطوير العمل.
 وفي ختام الزيارة قدم �سعادته ال�سكر لنائب مدير الفرع ومن�سوبيه.
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العزيز  عبد  بن  بدر  بن  فهد  االأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأمير منطقة الجوف، في مكتب �سموه في االإمارة االأ�ستاذ  اآل �سعود، 
اإبراهيم بن محمد المفلح، مدير عام م�سلحة الزكاة والدخل، وجرى 
بم�سلحة  المتعلقة  المو�سوعات  من  عديد  بحث  اال�ستقبال  خ��الل 
الخدمات  �سموه  على  الم�سلحة  عام  مدير  وعر�س  والدخل،  الزكاة 
التي �سيقدمها فرع الم�سلحة، الذي افتتح في الجوف، ودور الم�سلحة 

في دعم مخ�س�سات ال�سمان االجتماعي واالإيرادات العامة للدولة.
ح�سر اللقاء االأ�ستاذ هويدي بن محمد العنزي، مدير فرع الم�سلحة 

في الجوف.

افتتاح فرع الجوف

-2-26 الموافق  الثالثاء  يوم  افتتح  قد  الم�سلحة  عام  مدير  وك��ان 
الهدف  اأن  واأو���س��ح  ال��ج��وف،  منطقة  في  الم�سلحة  ف��رع  1437ه����، 
المواطنين  على  الت�سهيل  هو  الفروع  اإن�ساء  في  الم�سلحة  تو�سع  من 
قريبة  فروع  ومراجعة  اأعمالهم  اإنجاز  من  لتمكينهم  المكلفين؛  من 
للم�سلحة من مقار اإقامتهم. وعقب االفتتاح تجول »المفلح« في اأق�سام 
الفرع واّطلع على �سير العمل، والتقى الموظفين وا�ستمع اإلى اآرائهم، 

وحثهم على ت�سهيل اإجراءات المكلفين.

اجتماع رجال األعمال ومدير المصلحة في غرفة الجوف

عقدت الغرفة التجارية في الجوف اجتماعا، جمع مدير عام م�سلحة 
االجتماع  بداية  وفي  المنطقة.  في  االأعمال  ورج��ال  والدخل  الزكاة 
على  ال�سوء  واألقى  اللقاء،  لتنظيم  للغرفة  �سكره  عن  المفلح  ر  عبَّ
اأنظمتها  وتحديث  اأجهزتها  لتطوير  الدائم  و�سعيها  الم�سلحة  مهام 
ورفع  لديها  العمل  واأ�ساليب  اإج��راءات  وتب�سيط  وال�سريبية  الزكوية 
كفاءة من�سوبيها بما في ذلك اال�ستفادة من التقنية الحديثة لت�سهيل 
خدمة مكلفيها وتمكينهم من ت�سديد زكواتهم الم�ستحقة �سرعا بي�سر 
الزكوية وال�سريبية من خالل رفع كفاءة  االإي��رادات  و�سهولة، وزيادة 

التح�سيل.

سمو أمير منطقة 
الجوف يستقبل مدير عام 

مصلحة الزكاة والدخل.
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المفلح يتفقد 
مشروع التوسعة 
الجديدة في فرع 

الدمام

م�سلحة  عام  مدير  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  االأ�ستاذ  �سعادة  قام 
الزكاة والدخل بزيارة فرع م�سلحة الزكاة والدخل في الدمام �سباح 
يوم االأحد 23 / 3 / 1437ه�، وكان في ا�ستقباله �سعادة االأ�ستاذ �سالح 
ابن حماد الحماد مدير عام فرع الم�سلحة في الدمام. واطلع المفلح 

على �سير العمل وتفقد م�سروع التو�سعة الجديدة في الفرع. 
�سعادته  والتقى  العمل،  ور�س  انعقاد  مع  العام  المدير  زيارة  تزامنت 
فيها  اأو���س��ح  كلمة  واأل��ق��ى  العمل،  ور���س��ة  انعقاد  اأث��ن��اء  المتدربين 
الموظفين  مهارات  بتنمية  واالهتمام  التدريب  في  الم�سلحة  خطة 
عن  ���س��ع��ادت��ه  اأج����اب  ك��م��ا  الم�سلحة،  ت�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات 
الن�سوي  الق�سم  الم�ساركات من  والمتدربات  المتدربين،  ا�ستف�سارات 

عبر الدائرة المغلقة.  

قدمها نخبة من المسؤولين 

إطالق الورش المتخصصة بفرع 
المصلحة في الدمام

العمل  ور���س  م��ن   االأول���ى(  )المرحلة  انطالق  ال��دم��ام  مدينة  �سهدت 
الزكاة  م�سلحة  ف��رع  في  والمحا�سبات    للمحا�سبين  المتخ�س�سة 
حر�س  من  انطالقًا  1437/3/4ه����.  الثالثاء  يوم  الدمام  في  والدخل 
اإدارة  الم�سلحة على رفع م�ستوى االأداء المهني لموظفيها، حيث تقوم 
في  عمل  ور���س  بتنظيم   ا  �سنويًّ العامة  االإدارة  في  والبحوث  التطوير 
االدارة العامة والفروع الرئي�سة للم�سلحة ويقوم على تقديمها نخبة من 

م�سوؤولي وموظفي الم�سلحة من اأ�سحاب الخبرة في هذا المجال.
خدمات  اإدارة  مهام  منها:  محاور  عدة  على  االأول��ى  الور�سة  ا�ستملت   
ال�سخ�سية  وال�سفات  وواجباته  المكلف  وحقوق  الفروع  في  المكلفين 
وكيفية  الت�سجيل  عمليات  وم�سكالت  المكلفين  خ��دم��ات  لموظف 
معالجتها. وقدمها كل من االأ�ستاذ علي الدغماني واالأ�ستاذ فهد المعجل 

واالأ�ستاذ في�سل ال�سامن.
االقت�سادي  ودورها  الزكاة  اأهمية  عن  مقدمة  الثانية  الور�سة  وتناولت 
واالجتماعي وتعليمات جباية الزكاة وتحديد الوعاء الزكوي والم�سارف 
الجائزة وغير الجائزة واأمثلة لحاالت التهرب الزكوي وكيفية اكت�سافها. 
وتلتها  الطوال،  اأكرم  واالأ�ستاذ   الفهيد  خالد  االأ�ستاذ  من  كل  وقدمها 
و�سريبة  وتطبيقاته  ال�سريبي  النظام  في  متخ�س�سة  ور���س  خم�س 
اال�ستقطاع والفح�س الميداني والتح�سيل واأحكام االتفاقيات الدولية. 

يقدمها مجموعة من المخت�سين من االإدارة العامة وفرع الدمام.
اإط��الع  اأج��ل  من  �سنوي  ب�سكل  ال��ور���س  تنظيم  على  الم�سلحة  تحر�س   
خدماتها  تقديم  اأج��ل  من  العمل  مجال  في  الم�ستجدات  على  من�سوبيها 
ب�سكل اأف�سل واالطالع على الخبرات والتجارب العملية واال�ستفادة منها 
في الت�سهيل على المكلفين. وتنظيم الور�س ب�سكل �سنوي من اأجل تدريب 
من�سوبيها على اأحدث التطورات في مجال العمل من اأجل تقديم خدماتها 
ب�سكل اأف�سل واالطالع على الخبرات والتجارب العملية واال�ستفادة منها 

في الت�سهيل على المكلفين.
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لمناقشة التطورات والتحديثات 

العواجي يعقد اجتماعا مع مدير عام 
فرع جدة

 
قام �سعادة االأ�ستاذ �سالح العواجي النائب للعمليات الم�ساندة بزيارة فرع الم�سلحة في جدة، وعقد اجتماعا مع �سعادة االأ�ستاذ 
اأحمد الطائفي مدير عام الفرع، تم خالله االطالع على �سير اأعمال الفرع وما تم ب�ساأن اإعادة تنظيم المكاتب وبيئة العمل، اإ�سافة 
اإلى مناق�سة العديد من المو�سوعات المتعلقة بالتطورات والتحديثات التي ت�سهدها الم�سلحة في الفترتين الحالية والم�ستقبلية، 

كما تجول �سعادته في مرافق الفرع والتقى عديدا من الموظفين والمراجعين.

الزكاة  المفلح مدير عام م�سلحة  بن محمد  اإبراهيم  االأ�ستاذ  �سعادة  قام 
والدخل بزيارة فرع م�سلحة الزكاة والدخل في الق�سيم �سباح يوم االإثنين 
بن  �سعد  االأ�ستاذ  �سعادة  ال��زي��ارة   في  رافقه   ،1437  /  2  /  25 الموافق 
عبدالعزيز ال�سعيدان نائب المدير العام لل�سوؤون التنفيذية و�سعادة االأ�ستاذ 
و�سعادة  والمراجعة  الرقابة  اإدارة  عام  مدير  الح�سن  اإبراهيم  بن  محمد 
وكان  العام.  المدير  مكتب  مدير  االأ�سمري  نا�سر  بن  االأ�ستاذ عبدالرحمن 
فرع  التركي مدير عام  �سالح  بن  االأ�ستاذ عبدالعزيز  �سعادة  ا�ستقباله  في 
ومديرو  الفرع  مدير  نائب  المطلق  محمد  بن  عبداهلل  واالأ�ستاذ  الق�سيم 

االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام في فرع الق�سيم.
مالحظاتهم  اإل��ى  وا�ستمع  ال��ف��رع  بموظفي  ال��ع��ام  المدير  �سعادة  اجتمع 

واقتراحاتهم حول تطوير وتح�سين م�ستوى العمل.
الملحوظ في فرع  التطور  العام على  المدير  اأثنى �سعادة  اللقاء  في نهاية 
لها  كان  التي  الفرع،  وموظفي  اإدارة  المبذولة من  الجهود  وعلى  الق�سيم 
واختتم  متناٍم.  ب�سكل  االإي���رادات  وزي��ادة  العمل  تنظيم  في  الكبير  االأث��ر 
المفلح الزيارة ب�سكر مدير عام الفرع والموظفين على حفاوة اال�ستقبال،  

متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

استمع لالقتراحات والمالحظات 

مدير عام المصلحة 
يجتمع بمدير 

وموظفي فرع 
القصيم
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ا�ستقبل �سعادة االأ�ستاذ زياد بن علي الم�سيقح اأمين غرفة الق�سيم �سعادة 
الزكاة والدخل في  المفلح مدير عام م�سلحة  اإبراهيم بن محمد  االأ�ستاذ 
منطقة الق�سيم. وفي بداية اللقاء �سكر الم�سيقح »المفلح« ومرافقيه على 
تلبية الدعوة، واأكد دور الم�سلحة في خدمة قطاع رجال االأعمال والخدمات 

المتطورة التي تقدمها الم�سلحة.
�سكره  بتقديم  ا�ستهلها  بكلمة  اللقاء  المفلح  اإبراهيم  االأ�ستاذ  �سعادة  بداأ 
الزكاة  م�سلحة  دور  وتو�سيح  اال�ست�سافة  على  الق�سيم  لغرفة  وتقديره 
دول  رعايا  ومن  المملكة  مواطني  من  ال�سرعية  الزكاة  جباية  في  والدخل 
في  تجارية  اأن�سطة  يمار�سون  ممن  العربية  الخليج  ل��دول  التعاون  مجل�س 
المملكة، وكذلك تح�سيل ال�سريبة، اإ�سافة اإلى تنفيذ االتفاقيات الدولية في 
مجال ال�سرائب الثنائية والمتعددة االأطراف واأي�سا العمل على ن�سر الوعي 
لتنمية مبداأ االلتزام الطوعي لديهم بما  المكلفين  الزكوي وال�سريبي بين 
ي�سمن تجاوبهم مع الم�سلحة واإنهاء اإجراءاتهم اأواًل باأول والم�سلحة منذ 
ن�ساأتها حتى اليوم وهي ت�سعى اإلى تطوير اأجهزتها وتحديث اأنظمتها الزكوية 
وال�سريبية وتب�سيط اإجراءات واأ�ساليب العمل لديها ورفع كفاءة من�سوبيها 
بما في ذلك اال�ستفادة من التقنية الحديثة بما يحقق �سرعة وت�سهيل خدمة 
المملكة  مناطق  في  جديدة  ف��روع  فتح  في  التو�سع  خطط  وو�سع  مكلفيها 
ومحافظاتها التي ت�سهد نموا مطردا في ن�ساطها االقت�سادي، حيث اإن فروع 
الم�سلحة كانت في وقت قريب تقت�سر على ع�سرة فروع وا�ستحدثت �ستة 
اإلى  تهدف  ن�سوية  اأق�سام  واأربعة  المملكة  مناطق  في مختلف  فروع جديدة 
�سرعا  الم�ستحقة  زكواتهم  ت�سديد  من  وتمكينهم  المكلفين  على  الت�سهيل 

كفاءة  رفع  وال�سريبية من خالل  الزكوية  االإي��رادات  وزيادة  و�سهولة  بي�سر 
التح�سيل. وقد اأ�سهمت الجهود التطويرية في رفع م�ستوى االأداء في مجاالت 
العمل كافة وتحديث االأنظمة لتواكب التطور الذي ت�سهده مختلف القطاعات 
الزكوية  االإي��رادات  اأن  �سعادته  واأو�سح  االإلكترونية.  الحكومية  والم�سالح 
التي تح�سلها الم�سلحة يتم اإيداعها في ح�ساب خا�س لدى موؤ�س�سة النقد 
االجتماعي  ال�سمان  وكالة  م�ستحقي  على  منها  لل�سرف  ال�سعودي  العربي 
الكبرى  الن�سبة  الزكاة  ال�سوؤون االجتماعية، حيث تغطي ح�سيلة  في وزارة 
االإيرادات  اأما  ال�سمان االجتماعي،  وكالة  التي ت�سرف من  المعا�سات  من 
النقد  موؤ�س�سة  لدى  العامة  االإي��رادات  ح�ساب  في  اإيداعها  فيتم  ال�سريبية 
االإيرادات االأخرى على الخدمات  ليتم ال�سرف منها مع  ال�سعودي  العربي 

العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين  .
قطاع  في  االأعمال  رجال  من  الم�ساركين  اأ�سئلة  عن  باالإجابة  اللقاء  اختتم 
ختام  وفي  طرحت.  التي  كافة  اال�ستف�سارات  عن  االإجابة  وتمت  المقاوالت 
اللقاء �سكر االأ�ستاذ الم�سيقح اأمين الغرفة �سعادة االأ�ستاذ اإبراهيم المفلح 

مدير عام الم�سلحة ومرافقيه وتم تقديم الدروع واأخذ ال�سور التذكارية.
نائب  ال�سعيدان  عبدالعزيز  بن  �سعد  االأ�ستاذ  �سعادة  الزيارة  في  �سارك   
المدير العام لل�سوؤون التنفيذية و�سعادة االأ�ستاذ محمد بن اإبراهيم الح�سن 
اإدارة الرقابة والمراجعة و�سعادة االأ�ستاذ عبدالعزيز بن �سالح  مدير عام 
التركي مدير عام فرع الم�سلحة في الق�سيم و�سعادة االأ�ستاذ عبدالرحمن ا

بن نا�سر االأ�سمري مدير مكتب المدير العام.

مدير عام المصلحة يلتقي رجال األعمال 
في القصيم
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»المفلح« يزور فرع 
حائل ويرد على 

استفسارات المراجعين 

الزكاة  م�سلحة  عام  مدير  المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  االأ�ستاذ  �سعادة  زار 
والدخل فرع م�سلحة الزكاة والدخل في حائل �سباح يوم االأربعاء الموافق  
27 / 2 / 1437 ورافقه �سعادة االأ�ستاذ �سعد بن عبدالعزيز ال�سعيدان نائب 
المدير العام لل�سوؤون التنفيذية و�سعادة االأ�ستاذ محمد بن اإبراهيم الح�سن 
مدير عام اإدارة الرقابة والمراجعة و�سعادة االأ�ستاذ عبدالرحمن بن نا�سر 
االأ�ستاذ   �سعادة  ا�ستقباله  في  وكان  العام.  المدير  مكتب  مدير  االأ�سمري 
وروؤ�ساء  االإدارات  الر�سيدي مدير عام فرع حائل ومديرو  بن غزاي  �سالح 

االأق�سام في فرع حائل.
على  بالرد  وقام  الفرع  اأق�سام  في  تفقدية  بجولة  العام  المدير  �سعادة  قام 

ا�ستف�سارات المراجعين وا�ستمع اإلى مالحظاتهم.
الملحوظ في فرع  التطور  العام على  المدير  �سعادة  اأثنى  اللقاء  نهاية   في 
في  اأثمرت  التي  الفرع،  وموظفي  اإدارة  من  المبذولة  الجهود  وعلى  حائل 
تحقيق تطور كبير  �سواء كان من ناحية تنظيم العمل والزيادة المتنامية في 
االإيرادات. واختتم �سعادته الزيارة ب�سكر مدير عام الفرع والموظفين على 

حفاوة اال�ستقبال، متمنيًا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

توزيع دروع وهدايا تذكارية 

تكريم المتقاعدين 
بفرع المصلحة في 

مكة

نظم من�سوبو فرع الم�سلحة في مكة المكرمة حفل تكريم لعدد من زمالئهم 
المتقاعدين اأخيرا، وهم كل من: 

- االأ�ستاذ اأحمد ع�سول.
- االأ�ستاذ فهد الحازمي.

- االأ�ستاذ حامد اللحياني.
- االأ�ستاذ فار�س الب�سري.

- االأ�ستاذ خالد اللهيبي.
- االأ�ستاذ محمد االأحمدي.

االأ�ستاذ  ل�سعادة  كلمة  تلتها  الحكيم  الذكر  من  بينات  باآيات  الحفل  ب��داأ   
عبداهلل النفيعي مدير عام الفرع، �سكر فيها الزمالء المتقاعدين على ما 
بذلوه طيلة فترة عملهم في الم�سلحة، متمنيا لهم حياة �سعيدة، راجيا منهم 
الطيبة  الفرع على مبادرتهم  الزمالء كافة في  الدائم، كما �سكر  التوا�سل 
بهذا التكريم. عقب ذلك األقى �سعادة االأ�ستاذ خالد اللهيبي كلمة نيابة عن 

زمالئه المتقاعدين، وتم توزيع الدروع والهدايا التذكارية.
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فرع أبها يشارك في 
ملتقى “وطننا أمانة”

الملكي االأمير  في�سل بن خالد بن عبدالعزيز  ال�سمو  تحت رعاية �ساحب 
ملتقى  في  والدخل  الزكاة  م�سلحة  �ساركت  ع�سير،  منطقة  اأمير  �سعود  اآل 
»وطننا اأمانة«، الذي اأقيم في مقر اإمارة منطقة ع�سير يوم االإثنين 11 �سفر 
الوطنية  الهيئة  ممثل  العوي�س  مو�سى  الدكتور  �سعادة  وبح�سور  1437ه���، 
لمكافحة الف�ساد وبم�ساركة مديري االإدارات الحكومية وروؤ�ساء المحافظات 

والمراكز في المنطقة.
�سارك �سعادة االأ�ستاذ محمد بن اأحمد بن عامر مدير عام فرع اأبها ممثاًل 
عن الم�سلحة في الملتقى، واالأ�ستاذ ح�سن بن يحيى عالمي مدير ال�سوؤون 

االإدارية والمالية في الفرع.
دور  اإبراز  في  االأثر   بالغ  لها  كان  اأمانة«  »وطننا  ملتقى  في  الفرع  م�ساركة 
الم�سلحة في منطقة ع�سير، واأو�سح العر�س المرئي التطور ال�سريع الذي 
ت�سهده الم�سلحة والنظام االآلي الذي تعمل وفقًا له الم�سلحة. ولم تقت�سر 
وعر�س  المطويات  بع�س  تقديم  �سمت  بل  المرئي  العر�س  على  الم�ساركة 

مج�سمات عن مبنى الفرع الجديد، الذي حاز ر�سا الجميع وا�ستح�سانهم. 
قدم االأ�ستاذ محمد بن عامر �سكره ل�سعادة المدير العام الهتمامه وتوجيهه 

بالم�ساركة في هذا الملتقى الذي اأ�سهم في اإبراز منجزات الم�سلحة. 
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أقيم خالل الفترة من 24 إلى 26 يناير   

خادم الحرمين الشريفين يرعى 
فعاليات منتدى التنافسية 

الدولي التاسع  بالرياض
تحت عنوان »تناف�سية القطاعات«، افتتح المهند�س عبداللطيف بن اأحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة لال�ستثمار، 

فعاليات منتدى التناف�سية الدولي المقام تحت رعاية  خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
في العا�سمة الريا�س خالل الفترة من 24 اإلى 26 يناير 2016، بم�ساركة وح�سور لفيف من قادة الفكر واالأعمال 

واالقت�ساد في العالم.
وثمانية عرو�س  ور�س عمل،  رئي�سة، وخم�س  كلمات  وت�سع  كانت عبارة عن  12 جل�سة،  التي  المنتدى،  فعاليات  ركزت 
ال�سعودية« و�ساركت فيه 25 جهة ما بين  »ا�ستثمر في  اأقيم  تحت عنوان   رئي�سة، وجل�سة حوارية. ومعر�س م�ساحب 
موؤ�س�سات حكومية و�سركات �سناعية عمالقة وهيئات مالية. على ا�ستعرا�س اأبرز التجارب العالمية في مجال تناف�سية 
القطاعات، وتبادل االأفكار والخبرات في القطاعات ذات التاأثير الكبير في دعم االقت�سادات الوطنية؛ لالإفادة منها 
في دعم تناف�سية القطاعات ال�سعودية. وت�سلط ال�سوء على القطاعات ذات االأولوية، التي لها تاأثير مبا�سر في التنمية 
االقت�سادية والب�سرية، وتحفيز االبتكار وريادة االأعمال، وهذه القطاعات هي الرعاية ال�سحية، النقل، التعليم، تقنية 

المعلومات واالت�ساالت ال�سياحة، الخدمات المالية، العقارات، التي �ستتم مناق�ستها بتو�سع خالل جل�سات المنتدى.
اأكد محافظ الهيئة العامة لال�ستثمار، في كلمة االفتتاح اأن المنتدى ينعقد في دورته والمملكة تعي�س منا�سبة عزيزة، اأال 
وهي الذكرى ال�سنوية االأولى لبيعة خادم الحرمين ال�سريفين، فقد �سهدت المملكة عديدا من  االإنجازات في ظل القيادة 
الحكيمة لخادم الحرمين ال�سريفين على مدى عام كامل وحراكًا تنمويًا وتنظيميًا مكثفًا؛ فقد  �سدر عديد من القرارات، 
الوطني.  االقت�ساد  في  وا�سعة  هيكلية  اإ�سالحات  تحقيق  اإلى  الرامية  الجادة  واالإج��راءات  ال�سيا�سات  انتهاج  تم  كما 

منتدى التنافسية
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ا  يف  االقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد منّوً
جمموعة الـ20.

ارتفاع اإلنفاق احلكومي من 70 مليار دوالر يف 
2005 إىل 193 مليار دوالر يف 2015.

ر�سوم على  وفر�س  االإ�سكان،  تنظيم قطاع  والقرارات  االإنجازات  بين  ومن 
القطاع  دور  وتفعيل  ال�سكن،  توفير  في  لالإ�سهام  المطورة،  غير  االأرا�سي 
الوظائف،  بتوليد  تخت�س  هيئة  وتاأ�سي�س  العقاري،  التطوير  في  الخا�س 
اال�ستثمار  وفتح  االنفاق،  كفاءة  ورفع  الحكومي،  الدعم  منظومة  واإ�سالح 
لل�سركات االأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بن�سبة 100 في المائة، واإن�ساء 
اإ�سافة  والمتو�سطة.  ال�سغيرة  والمن�ساآت  الم�سروعات  بدعم  تعنى  هيئة 
التي �سيتم تطبيقها م�ستقبال ومنها  ال�سيا�سات واالإجراءات  اإلى عديد من 
للخ�سخ�سة،  االقت�سادية  والن�ساطات  القطاعات  م��ن  مجموعة  ط��رح 
القطاع  اأم���ام  والبيروقراطية  والتنظيمية  الت�سريعية  العقبات  وتذليل 
دعم  في  لالإ�سهام  والمحا�سبة  ال�سفافية  م�ستويات  وتح�سين  الخا�س، 
في  اقت�سادًا  اأكبر 20  بارًزا �سمن  موقًعا  يحتل  الذي  ال�سعودي،  االقت�ساد 
يقدر  اإجمالي  بناتج  االأو�سط  ال�سرق  اقت�ساد في منطقة  اأكبر  العالم، وهو 
رابع  ال�سعودي  االقت�ساد  يعد  كما  2015م،  لعام  دوالر  مليار   )653( بنحو 
واإندوني�سيا. وال�سين  الهند  بعد  ال���20  مجموعة  في  ا  نموًّ اقت�ساد   اأ�سرع 
ا قوياًّ؛ اإذ ارتفع من نحو 70   ولقد �سجل االإنفاق الحكومي في المملكة نموًّ
مليار دوالر في عام 2005م، اإلى نحو 193 مليار دوالر في عام 2015م، وكل 
هذه الموؤ�سرات االقت�سادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالميًّا من 
 حيث قوة االقت�ساد الكلي وفقًا لتقرير التناف�سية الدولي )2015 - 2016(.
التجارة  وزي���ري   م��ن  ك��ل  ���س��ارك  للمنتدي  الثاني  ال��ي��وم  فعاليات  وخ��الل 
عجلة  �ستدفع  التي  التناف�سية  »القطاعات  حول  نقا�س  جل�سة  في  وال�سحة 
الفالح  خالد  المهند�س  خاللها،  ك�سف  الم�ستقبل«،  في  واالبتكار  النمو 

ينمو  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  رغم  المملكة  اقت�ساد  اأن  عن  ال�سحة،  وزير 
بمعدل 5 في المائة وت�ساعف هذا النمو لعدة مرات، و�سينمو على مدى 50 
م�سادر  تنويع  على  تعمل  والمملكة  اأكثر،  اأو  النمو  هذا  بمثل  المقبلة  عامًا 
قائما  ال�سعودي وجعله  االقت�ساد  واالإبداع في  االبتكار  اإلى  واالتجاه  الدخل 
تحويلها   و�سيتم  المحلي  االقت�ساد  تواجه  تحديات  وهناك  المعرفة.  على 
تقنية  المملكة في قطاعات  ا�ستثمارية كبيرة في  لوجود فر�س  اإلى فر�س، 
واالت�ساالت،  المالية  والخدمات  وال�سياحة  ال�سحية،  والرعاية  المعلومات 

و�ستتحول  المملكة   اإلى الت�سنيع وتعزيز ال�سناعات.
اإن  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  الربيعة  توفيق  الدكتور  ق��ال  جانبه،  م��ن   
التحديات التي تواجهها المملكة في ظل انخفا�س اأ�سعار النفط الذي ي�سكل 
نحو 80 في المائة من اإيرادات المملكة �ستدفعها اإلى مواجهة التحدي من 
وهناك  ذلك.  تجاوز  على  القدرة  لديها  والمملكة  ذلك،  من  الخروج  اأجل 
كثير من القطاعات الواعدة في المملكة من بينها قطاع االت�ساالت وتقنية 
على  كبيرة  تطورات  �ست�سهد  التي  والتمويل،  المالية  والخدمات  المعلومات 
المملكة  وتمتلك  ال�سناعة.  في  كبير  تطور  وهناك  المقبلة،  ال�سنوات  مدى 
في  خا�سة  ال�سباب  لجيل  الوظائف  من  مزيد  لتوفير  الخبرات  من  كثيرا 
قطاعات البيع بالتجزئة، وتحاول الوزارة اأن تقوم بدعم المن�ساآت ال�سغيرة 
اأكبر على  تركيز  لديها  و�سيكون  اإن�ساوؤها حديثا،  تم  والمتو�سطة عبر هيئة 

الم�سروعات واالأفكار االإبداعية.
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عند �لحديث عن ن�صاب زكاة عرو�ض �لتجارة  نجد �أن هناك �إجماعا 
من �لعلماء على �أن �لن�صاب هو )200( درهم ف�صة �أو )20( دينارً� 
ذهبيًا ، ح�صب �لعمالت �لمتد�ولة وقت ت�صريع �لزكاة، �لتي ��صتمرت 
غير  �ل��ورق��ي��ة  �لعمالت  ظ��ه��رت  حيث  �لمن�صرم  �ل��ق��رن  �أو�ئ���ل  �إل���ى 
�لمرتبطة بالنقدين �لذهب و�لف�صة، ولذلك يحدد �لن�صاب �لآن بقيمة 

ع�صرين دينارً� من �لذهب �أو 200 درهم من �لف�صة بالأ�صعار �لجارية 
�لف�صة  درهم  �أما  جر�م،   4.25 ي�صاوي  �لدينار  �لزكاة.  وجوب  وقت 

في�صاوي 2.975 جر�م.
�إذً� يكون ن�صاب �لف�صة بالوزن هو 2.975 × 200 = 595 جر�مًا من 

�لف�صة.

الدكتور سعد الهويمل 
معهد اإلدارة العامة

هل يقاس نصاب زكاة عروض
التجارة بالذهب أم بالفضة؟   

عصرنا لم يعد يحتمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب وللفضية نصاب آخر
فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة في التعامل 

مقال
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ويكون ن�صاب �لذهب هو 4.25 × 20 = 85 جر�مًا من �لذهب.
ولو عدنا لمتو�صط �أ�صعار �لذهب في عام 2015م لعيار 24 نجد �أنه في حدود 
× 85 جر�ما =  143 ريال للجر�م �لو�حد وبالتالي يكون �لن�صاب = 143 

12.155 ريال. 
ولو قدرنا �لن�صاب بالف�صة �لذي يبلغ متو�صط �صعر �لجر�م منها في عام  
2015م نحو 1.68 ريال لكان �لن�صاب ي�صاوي: = 1.68 × 595 جر�ما = 

999.60 ريال.
وهنا نجد �أن هناك فارقا كبير� جدً� بين �لن�صاب عند ��صتخد�م جر�مات 
في  للزكاة  ن�صابين  فهناك  �لذهب.  جر�مات  ��صتخد�م  عند  عنه  �لف�صة 
هذ�  �لإ�صالمي  �لت�صريع  عد�لة  تقبل  فهل  هائل،  تفاوت  وبينهما  �لنقود، 
من  �أكثر  �لآخ��ر  �صعف  فيه  �لن�صابين  �أح��د  يبلغ  �ل��ذي  �ل�صخم  �لتفاوت 
�أمام هذين  في حيرة  �لم�صلم  نترك  �أن  منا  يقبل  وهل  و�أكثر،  ع�صر مر�ت 
لمن  نقول  �أن  �ل�صرع  في  �أو  �لعقل  في  ي�صوغ  وهل  �لمختلفين.  �لن�صابين 
�أقل  يملك  لمن  ونقول  �لف�صة؛  ن�صاب  بح�صب  غني  �أنت  ري��ال:  �ألف  يملك 
�أن هذ� غير  �أنت فقير بح�صب ن�صاب �لذهب. ل �صك  من 12.000 ريال: 
بمائتي  �لنقود  �لن�صاب في  �لتي قدرت  و�لآث��ار  و�لأحاديث  ول جائز  �صائغ 
درهم من �لف�صة، وبع�صرين دينارً� من �لذهب، لم تق�صد �أن تجعل من ذلك 
ن�صابين متفاوتين، و�إنما هو ن�صاب و�حد من ملكه �عتبر غنيًا تجب عليه 
�لزكاة، وقدر هذ� �لن�صاب بمبلغين متعادلين، هما مائتا درهم �أو ع�صرين 
دينارً�، وكان �صيئًا و�صعرً� و�حدً�، فقد قامت �لأدلة �لكثيرة �لقاطعة على �أن 

�صعر �لدينار في عهد �لر�صول - �صلى �هلل عليه و�صلم - و�لخلفاء �لر��صدين 
�ل�صرقة، وفي  �لزكاة، وفي حد  كان ي�صرف بع�صرة در�هم ُعرف ذلك في 

�لجزية، وفي �لديات وغيرها. 
على هذ� يجب �أن يكون تقدير ن�صاب �لزكاة من �لنقود و�حدً�، من �لذهب 

�أو من �لف�صة على حد �صو�ء، �لقيمة و�حدة، و�إن �ختلفت �لعملة.
ع�صرنا  ف��ي  �لن�صاب  ن��ح��دد  ب��م��اذ�   ( وه���و:  مهمًا  ت�����ص��اوؤًل  ن��ط��رح  وه��ن��ا 
�أن  يحتمل  يعد  لم  ع�صرنا  �أن  �صك  ول  بالف�صة؟  �أم  بالذهب  �لحا�صر؟(. 
�لعملة  �أ�صبحت  فقد  �آخر،  ن�صاب  وللف�صية  ن�صاب،  �لذهبية  للنقود  يكون 
�لعملة  يرون  ل  �لنا�ض  ويكاد  �لنا�ض،  بين  �لتعامل  في  �ل�صائدة  �لورقية هي 
�أحد  ي�صم  هل  قديمًا  �لفقهاء  بحثه  ما  �إلى  بحاجة  �إذن  نعد  فلم  �لمعدنية 
�لبحث  ولكن  وقائم.  �صروري  �أم��ر  �ل�صم  ف��اإن  ل؟  �أم  �لآخ��ر  �إل��ى  �لنقدين 
�لذي ل بد منه هنا هو باأي �لنقدين نحدد �لن�صاب، �أي �لحد �لأدنى للغنى 
�لموجب للزكاة؟ وذلك �أن �ل�صارع قد حدد لكل منهما ن�صابًا يخالف �لآخر، 
�إلى ذلك �لبع�ض من �لعلماء �لمعا�صرين،  هل نحدده بالف�صة؟ وربما مال 

وذلك لأمرين:
�لأول: �أن ن�صاب �لف�صة مجمع عليه، وثابت بال�صنة �لم�صهورة �ل�صحيحة.

�لثاني: �أن �لتقدير به �أنفع للفقر�ء، �إذ باعتباره تجب �لزكاة على �أكبر عدد 
من �لم�صلمين.

بالذهب،  يكون  �أن  �لن�صاب يجب  تقدير  �أن  �إلى  �آخ��رون  وقد  ذهب علماء 
 �� و�صلم  �� �صلى �هلل عليه  �لنبي  بعد ع�صر  قيمتها  تغيرت  �لف�صة  �أن  وذلك 
ومن بعده )ومما يدل على ذلك ما ذكره �لموؤرخون �أن �لدينار بعد �أن كان 
�لثاني من �لعهد  م�صاويًا لع�صرة در�هم في �لعهد �لأول، �صار في �لن�صف 
�أن �صار  �إلى  �لأموي ي�صاوى �ثني ع�صر درهمًا، وفي �لع�صر �لعبا�صي و�صل 
زمن  في  �أنه  �لمقريزي  عن  مبارك  عن  ونقل  �أكثر  �أو  ع�صر  خم�صة  ي�صاوى 
�لفاطميين في عهد �لحاكم، كثرت �لدر�هم كثرة ز�ئدة حتى �صار �لدينار 
في  فهمي  �لرحمن  عبد  �لأ�صتاذ  تعر�ض  كما  درهمًا.  وثالثين  باأربعة  يبدل 
كتابه »�صنج �ل�صكة في فجر �لإ�صالم« لهذ� �لمو�صوع، وو�صع جدوًل بين فيه 
�لدينار  �أن  وفيها:  �لإ�صالمية،  �لع�صور  بالدر�هم في مختلف  �لدينار  قيمة 
بلغ �صرفه �أحيانًا خم�صة وثالثين درهمًا لختالف قيمتها باختالف �لع�صور 
ك�صائر �لأ�صياء، �أما �لذهب فا�صتمرت قيمته ثابتة �إلى حد بعيد، ولم تختلف 
قيمة �لنقود �لذهبية باختالف �لأزمنة، لأنها وحدة �لتقدير في كل �لع�صور. 

وفي هذ� ترجيح لتحديد �لن�صاب بالذهب.
ويظهر �أن هذ� �لقول �صليم �لوجهة، قوي �لحجة، فبالمقارنة بين �لأن�صبة 
�لمذكورة في �أمو�ل �لزكاة كخم�ض من �لإبل، �أو �أربعين من �لغنم، �أو خم�صة 
ن�صاب  هو  في ع�صرنا  يقاربها  �لذي  �أن  نجد  �لتمر،  �أو  �لزبيب  �أو�صق من 

�لذهب ل ن�صاب �لف�صة. 
ولو �أجرينا مقارنة لدينا في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية نجد �أن خم�ض �إبل �أو 
�أربعين �صاة ت�صاوى قيمتها نحو �أربعمائة دينار �أو جنيه، �أو �أكثر، فكيف يعد 
�ل�صارع من يملك �أربعًا من �لإبل �أو ت�صعًا وثالثين من �لغنم فقيرً�، ثم يوجب 
�لزكاة على من يملك نقدً� ل ي�صترى به �صاة و�حدة؟ وكيف يعتبر من يملك 

هذ� �لقدر �ل�صئيل من �لمال غنًيا؟
 = )�لن�صاب(   40  × )كمتو�صط(  ري��ال   700  = �ليوم(  )�صاة   40 فقيمة 

28.000ريال
 = )�لن�صاب(   5  × )كمتو�صط(  ري��ال   5.000  = �ليوم(  )�إب��ل   5 وقيمة 

25.000 ريال
يمكن  لكن  �لإط��الق  على  �لف�صة  بن�صاب  مقارنتها  يمكن  ل  �لمبالغ  هذه 
مقارنتها بن�صاب �لذهب �إلى حد ما، لذلك فاإن ن�صاب �لذهب هو �لأقرب 

لفر�ض �لزكاة.
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مقال

كو�سيلة  الدول  بين  ال�سريبية  المعلومات  تبادل  اأهمية  جميعًا  ندرك 
لتبادل  ال�سائعة  والطريقة  ال�سرائب،  من  المكلفين  تهرب  من  للحد 
المعلومات هي اأن يتم التبادل عند الطلب، اأي بناًء على طلب تقدمه 
دولة اإلى دولة اأخرى وفقًا الأحكام االتفاقية بينهما. اإال اأنه في ال�سنوات 
التبادل  وهو  الدول  بين  المعلومات  تبادل  اآخر من  �سكل  برز  االأخيرة 
باأنه  للمعلومات  التلقائي  التبادل  تعريف  ويمكن  للمعلومات.  التلقائي 
الدخل  ب�سكل دوري من دولة م�سدر   )bulk( اإر�سال معلومات كثيرة
من  عديدة  فئات  المعلومات  هذه  وت�سمل  المكلف،  اإقامة  دول��ة  اإل��ى 

والرواتب  واالأت��اوات،  والفوائد،  الموزعة،  االأ�سهم  اأرب��اح  مثل  الدخل 
ومعا�سات التقاعد، وما �سابه. 

تجمع دولة م�سدر الدخل مثل هذه المعلومات بطرق معتادة مثل تقارير 
كما   .)... العمل،  واأ�سحاب  المالية  )الموؤ�س�سات  الدافعة  الجهات 
من  اأخرى  اأنواع  الإر�سال  للمعلومات  التلقائي  التبادل  ا�ستخدام  يمكن 
المعلومات مثل تغيير مكان االإقامة، �سراء اأو بيع ممتلكات غير منقولة، 
مبالغ رد �سريبة القيمة الم�سافة، ... وعليه تقوم ال�سلطة ال�سريبية 
في بلد اإقامة الم�ستفيد بفح�ص �سجالت المكلف )الم�ستفيد( للتاأكد 

حسين عبدالرحيم الشيخ 
إدارة العمليات والشؤون الدولية

التبادل التلقائي للمعلومات 
الضريبية بين الدول

يشمل التبادل التلقائي للمعلومات فئات عديدة مثل أرباح األسهم
والفوائد والرواتب ومعاشات التقاعد 
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يعرف التبادل التلقائي للمعلومات بأنه 
إرسال معلومات كثرية )bulk( بشكل 

دوري من دولة مصدر الدخل إىل دولة 
إقامة املكلف.

تشمل االتفاقيات املربمة بني الدول 
التبادل التلقائي للمعلومات وقد 

تكون لتجّنب االزدواج الضريبي وهناك 
اتفاقيات متعددة األطراف.

من اإظهاره هذا الدخل المتحقق من م�سادر خارجية  في اإيراداته. كما اأنه 
يمكن ا�ستخدام المعلومات المتعلقة ب�سراء اأ�سول كبيرة لتقييم �سافي ثروة 
ال�سخ�ص المعني وهل الدخل الذي اأظهره يتالءم منطقيًّا مع عمليات �سراء  

تلك االأ�سول. 

األساس القانوني لتبادل المعلومات التلقائي 
المعنية  االتفاقية  هو  ال��دول  بين  المعلومات  لتبادل  القانوني  االأ�سا�ص  اإن 
التبادل  ومنها  المعلومات  تبادل  اأحكام  ت�سمل  التي  ال��دول،  بين  المبرمة 
اأو  ال�سريبي،  االزدواج  لتجّنب  تكون  قد  واالتفاقية  للمعلومات،  التلقائي 
هذا  اإلى  اإ�سافًة  االأط��راف.  متعددة  اتفاقية  اأو  المعلومات،  بتبادل  خا�سة 
االأ�سا�ص القانوني تكون هناك مذكرة تفاهم بين الدولتين المعنيتين تبين 
يتم  التي  المعلومات  ون��وع  للمعلومات،  التلقائي  التبادل  واأح��ك��ام  �سروط 

تبادلها، واإجراءات اإر�سال وت�سلُّم مثل هذه المعلومات. 

كيفية تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات 
يتاألف االإجراء االأ�سا�سي لتبادل المعلومات التلقائي من �سبع خطوات وهي:   
اأو  المكلف  من  المعلومات  على  الدافعة  الجهة   / العمل  �ساحب  يح�سل   

يقوم هو نف�سه با�ستخراجها. 
تقوم الجهة الدافعة بتقديم المعلومات لم�سلحة ال�سرائب في بلدها.   

تجمع م�سلحة ال�سرائب المعلومات وت�سنفها ح�سب بلد اإقامة الم�ستفيد.   
يتم ت�سفير المعلومات وو�سعها في حزم واإر�سالها اإلى بلد االإقامة.   

يتم ت�سلُّم المعلومات وحل ال�سيفرة.   
تتم تغذية المعلومات المت�سلمة ومقارنتها مع بيانات المكلفين لديها.   

تحلل دولة االإقامة نتائج المقارنات وتتخذ االإجراءات المالئمة في حالة   
اكت�ساف مخالفات. 

اإلى  بهويته  المتعلقة  البيانات  )الم�ستفيد(  المكلف  بتقديم  االإج��راء  يبداأ 
الجهة الدافعة اأو اأن الجهة الدافعة تقوم با�ستخراجها من �سجالتها. 

الدافعة  الجهة  تقوم  باأن  الدخل  المحلية في دولة  م�سدر  االأنظمة  تق�سي 
غير  بالمكلفين  المتعلقة  بالبيانات  ال�سرائب  م�سلحة  بتزويد  المقيمة 
تت�سّلم  اأعاله(. وعندما   2 لكل منهم )الخطوة  الدفعات  المقيمين ومقدار 
بتجميعها  تقوم  المعلومات  الدخل هذه  دولة م�سدر  في  ال�سريبة  م�سلحة 
اإر�سال  يتم  ثم  اأعاله(.   3 )الخطوة  الم�ستفيد  اإقامة  لبلد  وفقًا  وت�سنيفها 
هذه البيانات اإلى بلد اإقامة الم�ستفيد. يتعين على بلد م�سدر الدخل التاأكد 
يمكن  لها.  المنا�سب  الت�سفير  مع  اآمنة  بطرق  يتم  البيانات  اإر�سال  اأن  من 
اإر�سالها  حالة  وفي  اأقرا�ص  على  اأو  ا  اإلكترونيًّ البيانات  هذه  مثل  اإر�سال 
على اأقرا�ص يتم ذلك بالبريد العالمي الم�سجل لتعقب كل اإجراء يتم على 

االإر�سالية )الخطوة 4 اأعاله(. 
الخطوة الخام�سة هي ت�سّلم البيانات من قبل م�سلحة ال�سرائب في بلد اإقامة 
الم�ستفيد وحل ال�سيفرة. تقوم م�سلحة ال�سرائب بتغذية هذه البيانات في 
قاعدة بياناتها الإجراء المقارنات المطلوبة. االإجراء الذي يتم على البيانات 
المت�سلمة في بلد اإقامة الم�ستفيد يختلف من بلد اإلى اآخر وفقًا الأولويات كل 
في  االأهم  الجانب  الم�ستخدمة.    والتقينات  فيها(  المخاطر  )تقييم  دولة 
ال�سجالت  مع  المت�سلمة  المعلومات  ومقارنة  المكلف  على  التعرف  هو  ذلك 
المحلية. وفي هذا ال�ساأن تتوافر لدى عديد من الدول تقنيات متقدمة تمكنها 
من مقارنة البيانات المت�سلمة مع قاعدة بياناتها من المكلفين، ثم يتبع ذلك 
مقارنة يدوية على البيانات المت�سلمة التي لم يتم التعرف على اأ�سحاب لها 
بالمقارنة االأولى االإلكترونية. وهناك بع�ص الدول تطبق نظام مقارنة يدويًّا 
االإج��راءات  ال��دول  بع�ص  تطبق  قد  المقارنات  هذه  نتائج  على  وبناًء  فقط. 
اأو  التزامهم،  يتبين عدم  الذين  المكلفين  بالتزام  المتعلقة  النظامية لديها 
)الدولة  الدخل  م�سدر  دولة  من  محددة  اإ�سافية  معلومات  تطلب  قد  اأنها 
التي اأر�سلت المعلومات(. عالوًة على هذا اال�ستخدام للمعلومات المت�سلمة 
ت�ستعمل بع�ص الدول هذه المعلومات في تقييم المخاطر )الخطوة 7 اأعاله(. 
خالل تطبيق هذا االإجراء يمكن اأن يتم اأي�سًا تبادل الراأي بين دولتي االإر�سال 

واال�ستقبال، وكذلك بين دولة االإر�سال والجهات الدافعة فيها. 
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شراكات اقتصادية

العالقات االقتصادية مع الكيانات الدولية
من الأهداف الرئي�سة لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية، تحقيق التن�سيق والتكامل 
وعالقاتها  �سيا�ساتها  تن�سيق  ذل��ك  في  بما  الميادين،  جميع  في  دول��ه  بين  والترابط 
والدولية،  الإقليمية  القت�سادية  والتجمعات  والتكتالت  الأخ��رى،  الدول  تجاه  التجارية 
لتقوية مواقفها التفاو�سية وقدرتها التناف�سية في الأ�سواق العالمية كما جاء في التفاقية 

القت�سادية بين دول المجل�س التعاون.
 وللو�سول اإلى هذا الهدف، حددت التفاقية عددًا من الو�سائل من بينها:

عقد التفاقيات القت�سادية الجماعية في الحالت التي تتحقق منها منافع م�ستركة للدول 
الأع�ساء، والعمل على خلق قوة تفاو�سية جماعية لدعم مركز دول المجل�س التفاو�سي مع 

الأطراف الأجنبية في مجال ا�ستيراد وت�سدير منتجاتها الرئي�سة، ولتحقيق ذلك:  
في  الدخول  مبداأ  1984م(  )يونيو  ع�سرة  الحادية  دورت��ه  في  ال���وزاري  المجل�س  اأق��ر 
مفاو�سات مبا�سرة بين دول المجل�س كمجموعة وبين الدول والمجموعات القت�سادية 

الدولية، ابتداًء بالجماعة الأوروبية واليابان ثم الوليات المتحدة الأمريكية.
كما قرر ت�سكيل فريق من الخبراء )الفريق التفاو�سي( بهدف م�ساعدة الأمانة العامة 
في ات�سالتها مع الدول والمجموعات القت�سادية نيابة عن دول المجل�س، الذي يتولى 

رئا�سته المن�سق العام للمفاو�سات.
فو�س المجل�س الأعلى في دورته ال�سابعة )نوفمبر 1986م(، المجل�س الوزاري باعتماد 

اأهداف و�سيا�سات التعاون مع الدول والمجموعات القت�سادية الدولية.
وما  العولمة  قوى  وتزايد  القت�سادية،  التكتالت  اإقامة  نحو  العالمي  التجاه  ظل  وفي 
تتبنى  اأن  المجل�س  دول  على  لزامًا  اأ�سبح  وال�ستثمار،  للتجارة  تحرير  من  تت�سمنه 
ا�ستراتيجية خليجية موحدة لعالقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات القت�سادية 

الإقليمية والدولية، مبنية على التعامل مع هذه الم�ستجدات.
على  2000م(  )دي�سمبر  والع�سرين  الحادية  دورت��ه  في  الأع��ل��ى  المجل�س  واف��ق  ل��ذا، 
والتكتالت  ال��دول  مع  المجل�س  دول  ومفاو�سات  لعالقات  المدى  طويلة  ال�ستراتيجية 
مفاو�ساتها  في  انتهاجها  المجل�س  ل��دول  ينبغي  التي  الدولية،  والمنظمات  الإقليمية 
وعالقاتها مع الدول والتجمعات القت�سادية الأخرى، وذلك للو�سول اإلى مرحلة ال�سوت 

الخليجي الواحد.
ولتحقيق الهدف المتمثل في خلق قوة تفاو�سية خليجية جماعية لدعم مركز دول المجل�س 
التفاو�سي مع الدول والمجموعات القت�سادية الدولية في �ستى المجالت القت�سادية 

ينبغي عمل الآتي:
التاأكيد على الدول الأع�ساء في المجل�س بدعم التحرك الجماعي لهذه الدول واإ�سعار 
الدول والمجموعات القت�سادية الدولية اأثناء اللقاءات الثنائية لأي دولة من دول المجل�س 

باأن دول المجل�س تعمل كمجموعة واحدة.
�سرورة التن�سيق بين دول المجل�س في المحافل الإقليمية والدولية قبل واأثناء الجتماعات 
التي تعقد في اإطار هذه المحافل، واأن تعمل دول المجل�س على اإيجاد تنظيم يمكنها من 

العمل كمجموعة واحدة خا�سة في المحافل الدولية. 
والمجموعات  ال��دول  من  وعدد  المجل�س  دول  بين  الت�سالت  ب��داأت  المنطلق  هذا  من 

الدولية بهدف اإيجاد الو�سائل لتطوير العالقات القت�سادية والتجارية معها.
 وفي هذا الإطار بداأت الت�سالت اأوًل مع التحاد الأوروبي، ومن ثم مع دول ومجموعات 
الدول  هذه  مع  القت�سادي  التعاون  لتحقيق  اإنجازه  تم  ما  ا�ستعرا�س  ويمكن  اأخ��رى، 

والمجموعات الدولية على النحو التالي:
أوال: المفاوضات العربية

بعد اتفاق دول المجل�س على تعرفة جمركية موحدة وتحديد موعد قيام التحاد الجمركي، 
ورغبة منها في التاأكيد على اأنها تعمل كمجموعة واحدة لتعميق اأوا�سر التعاون مع الدول 
العربية، باعتبارها العمق ال�ستراتيجي لدول المجل�س في مواجهة التكتالت الدولية، وافق 
المجل�س الوزاري في دورته الثامنة وال�سبعين )مار�س 2001م( من حيث المبداأ، وبناًء 
على تو�سية لجنة التعاون المالي والقت�سادي، على دخول دول المجل�س ب�سكل جماعي 
في مفاو�سات مبا�سرة مع اأهم ال�سركاء التجاريين العرب، للو�سول اإلى الإعفاء المتبادل 
الكامل لجميع ال�سلع، واإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية وال�سرائب الأخرى ذات 

الأثر المماثل بين دول المجل�س وهذه الدول. 
وفي هذا الإطار تم التوقيع في عام 2004م على اتفاقية اإقامة منطقة تجارة حرة بين دول 
المجل�س والجمهورية اللبنانية، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مماثلة مع 
الجمهورية ال�سورية، كما اأن هناك ات�سالت جارية بين دول المجل�س كمجموعة وبع�س 
الدول العربية الأخرى للنظر في الآلية المنا�سبة لتعزيز وتطوير التعاون القت�سادي بين 

دول المجل�س وهذه الدول.
ثانيا: االتحاد األوروبي

عندما قررت دول المجل�س الدخول في حوار مع �سركائها التجاريين بهدف التو�سل 
الأوروبي،  التحاد  البداية مع  كانت  القت�سادي،  الجانب  اتفاقيات في  اأو  ترتيبات  اإلى 
وذلك بناًء على قرار المجل�س الوزاري في دورته الحادية ع�سرة )يونيو 1984م( الذي 
ال��دول  وبين  كمجموعة  المجل�س  دول  بين  مبا�سرة  مفاو�سات  في  الدخول  مبداأ  اأق��ر 

والمجموعات القت�سادية الدولية، ابتداًء  بالجماعة الأوروبية.
وقد عقد اأول اجتماع ا�ستطالعي بين دول المجل�س والجماعة الأوروبية في نوفمبر 1984م 
في مملكة البحرين، تم فيه ا�ستعرا�س اأوجه التعاون بين الجانبين وكيفية تعزيزها، تبعه 

اجتماع ا�ستطالعي اآخر عقد في مملكة البحرين في مار�س 1985م.
وفي اأكتوبر 1985م عقد في لك�سمبورج اجتماع وزاري مخت�سر بين الجانبين، تم فيه 
التفاق على عقد اجتماعات ر�سمية على م�ستوى عاٍل، لمناق�سة المو�سوعات المطروحة 
في الجتماعات ال�ستطالعية بين الجانبين. كما عقد اجتماع وزاري مخت�سر اآخر في 

بروك�سل في يونيو 1987م.
الأوروبية  المفو�سية  الأوروب��ي��ة  للمجموعة  ال��وزاري  المجل�س  فو�س  1987م  عام  وفي 

وتوجيهاتهم  ورعايتهم  املستمرة  ومشاوراتهم  لقاءاتهم  خالل  من  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  قادة  رسخ 
احلكيمة قواعد كيان جملس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، من خـالل تعميق 
مسرية جملس التعاون اخلرية وغرس مفهوم املواطنة اخلليجية والتنسيق يف خمتلف اجملاالت االقتصادية 
والشباب  والرياضة  والبيئية  والثقافية  واإلعالمية  والتعليمية  واالجتماعية  واألمنية  والعسكرية  والسياسية 

وغريها، ومن أبرز اإلجنازات التي حققها جملس التعاون اخلليجي على املستوى االقتصادي.

مسيرة الشراكات االقتصادية 

بين دول الخليج
وكبرى الكيانات العالمية
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بالتفاو�س مع دول المجل�س على مرحلتين: الأولى تهدف اإلى الو�سول اإلى اتفاقية اإطارية 
الأولى،  التوقيع على التفاقية  تبداأ فور  والثانية  الجانبين،  التعاون بين  تت�سمن مبادئ 

تخت�س بالتعاون التجاري.
وفي دي�سمبر 1987، قرر المجل�س الأعلى لدول المجل�س في دورته الثامنة الموافقة على 
الدخول في مفاو�سات ر�سمية مع الجماعة الأوروبية، بهدف الو�سول اإلى اتفاقية مبدئية 
اإطار للتعاون بين الجانبين، وفو�س المجل�س الوزاري بالتفاو�س مع المجموعة  بمنزلة 

الأوروبية والتوقيع النهائي على التفاقية المبدئية.  
والجماعة  المجل�س  دول  بين  الإطارية  التفاقية  على  التوقيع  تم  يونيو 1988م،  في 15 
1988م(،  )دي�سمبر  التا�سعة  دورته  في  الأعلى  المجل�س  من  اعتمادها  وتم  الأوروبية، 

ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م.
  كما قرر المجل�س الأعلى في تلك الدورة تفوي�س المجل�س الوزاري باإ�سدار التفوي�س 
الأوروبية،  الجماعة  مع  الر�سمية  المفاو�سات  في  للدخول  التفاو�سي،  للفريق  ال��الزم 
بهدف الو�سول اإلى اتفاق تجاري بين الطرفين، وقد اأ�سدر المجل�س الوزاري في دورته 
الخام�سة والثالثين )يونيو 1990( القرار الخا�س بالدخول في مفاو�سات تجارية ر�سمية 
مع الجماعة الأوروبية، وتفوي�س الفريق التفاو�سي بفتح هذه المفاو�سات وفق عدد من 

التوجيهات التي تم اعتمادها.
الإطارية  التفاقية  توقيع  بعد  الأوروبية  والجماعة  المجل�س  دول  بين  العالقات  و�سارت 

بينهما في م�سارين:
األول: تنفيذ االتفاقية اإلطارية:

 ن�ست التفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجل�س والتحاد الأوروبي على ت�سكيل مجل�س 
ا ب�سكل دوري، وقد عقد حتى نهاية  م�سترك ي�سم وزراء خارجية الطرفين يجتمع �سنويًّ
عام 2005م، خم�سة ع�سر اجتماعًا كان اأولها في م�سقط ب�سلطنة عمان في 17 مار�س 
اأبريل 2005م، ولم يعقد المجل�س الوزاري  1990م، واآخرها في مملكة البحرين في 5 
ا له عام 1995م، واإنما عقد اجتماع وزاري مخت�سر على م�ستوى الترويكا،  اجتماعًا دوريًّ

تم فيه التفاق على زيادة اأوجه التعاون بين الجانبين.
 ي�ساف اإلى ذلك اجتماع �سنوي يعقد بين الجانبين في نيويورك على هام�س اجتماعات 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة.
المجل�س  لم�ساعدة  الم�سترك  للتعاون  لجنة  اإن�ساء  على  الإطارية  التفاقية  ن�ست  كما 
الوزاري الم�سترك في اأداء مهامه، كما اأعطت التفاقية الحق للمجل�س الوزاري الم�سترك 

بت�سكيل اأية لجان فرعية اأخرى يراها منا�سبة للم�ساهمة في اأداء مهامه. 
واأقر المجل�س الوزاري الم�سترك في اجتماعه الثاني )لوك�سمبورج، مايو 1991م( ت�سكيل 

ثالثة فرق عمل تعنى بالتعاون في مجالت ال�سناعة والبيئة والطاقة. 
وتم في اإطار تنفيذ هذه التفاقية تحقيق اإنجاز في عدد من اأن�سطة التعاون تمثلت في عقد 
ثالثة موؤتمرات لل�سناعيين من الجانبين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموا�سفات 
والمقايي�س لدول المجل�س والهيئة الأوروبية، ت�سمل برنامجا للتعاون في هذا المجال، كما 
تم عقد عدد من الندوات والموؤتمرات وور�س العمل في مختلف المجالت المتخ�س�سة 
اإقامة  مفاو�سات  على  التركيز  في  الجانبين  من  ورغبة  ذلك  بعد  الجانبين،  تهم  التي 
منطقة التجارة الحرة تم تقلي�س التعاون في عدد من هذه المجالت وح�سره موؤقتا في 
التعاون في مجال الطاقة والبيئة، اإل اأنه وفي هذا العام )2006م( اتفق على ا�ستئناف 

التعاون في المجالت الأخرى كافة.
الثاني: المفاوضات التجارية:

اإن الم�سالح التجارية والقت�سادية لكال الجانبين تتطلب منهما العمل الم�سترك لتعزيز 
عالقاتهما، فدول المجل�س تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر 
ع�سب الحياة في التحاد الأوروبي وفي العالم اأجمع، كما اأن دول المجل�س تعتبر دول 
نامية بحاجة كبيرة اإلى منتجات الم�سانع الأوروبية المختلفة. وهذا الو�سع يتطلب من 
الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما، واإزالة العوائق التي تحد من 

هذا التبادل.
لذا فقد اأ�سارت اتفاقية التعاون بين دول المجل�س والتحاد الأوروبي الموقعة بين الجانبين 
ت�سجيع  اإلى  التفاقية تهدف  اأن هذه  اإلى  الحادية ع�سرة،  يونيو 1988م في مادتها  في 
اأكبر م�ستوى ممكن.  اإلى  وتطوير وتنويع المبادلت التجارية بين الطرفين المتعاقدين 

واإلى اأن الطرفين �سيدخالن في مفاو�سات للو�سول اإلى اتفاق يهدف اإلى تو�سيع التجارة 
وفقًا لأحكام الإعالن الم�سترك الملحق بهذه التفاقية، واإلى اأن يتم التو�سل اإلى التفاق 

التجاري يعامل الطرفان المتعاقدان بع�سهما بع�سا معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
اأن الهدف من  المادة )11( ليو�سح  الثانية من  الفقرة  ب�ساأن  الم�سترك  وجاء الإعالن 
اإجراءات  التجارة من خالل  تو�سيع  الفقرة، هو  اإليها في هذه  الم�سار  التجارة  اتفاقية 
منا�سبة لتح�سين نفاذ �سادرات كل طرف اإلى اأ�سواق الطرف الآخر، وتحرير تجارتهما 

الثنائية.
بعد توقيع اتفاقية التعاون اأخذت المفاو�سات التجارية م�سارًا م�ستقاًل عن ق�سايا التعاون 
الهدف من هذه  باأن  الم�سترك  المجل�س  ال�سيا�سي من قبل  القرار  اتخذ  وقد  الأخ��رى. 

المفاو�سات هو تو�سل الطرفين اإلى اتفاقية للتجارة الحرة.
وقد بداأت هذه المفاو�سات في عام 1991م، اإل اأنها لم تكن ت�سير ب�سكل منتظم، اإل في 
عام 1998م، اإذ اعتر�سها في البداية عقبات حالة دون تحقيق تقدم في تلك الفترة، اإل 

اأنه وبعد هذه الفترة بداأت المفاو�سات ت�سير ب�سكل منتظم.
في  تحقق  ما  على  والمطلع  الأخ��ي��رة،  ال�سنوات  في  المفاو�سات  ه��ذه  ل�سير  والمتتبع 
ويبذلها  بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  ي��درك  الجانبين،  بين  تمت  التي  الجتماعات 
المخت�سون بهذه المفاو�سات في �سبيل النتهاء من اإعداد هذه التفاقية، وهناك تقارب 
هذه  عنا�سر  من  كثير  حيال  الأوروب���ي  والتحاد  المجل�س  دول  بين  النظر  وجهات  في 
التفاقية، وقد تم اإنجاز كثير من المو�سوعات المتعلقة بهذه التفاقية وبقي بع�س النقاط 
اإلى مزيد من المناق�سة، وهناك رغبة لدى الجانبين في النتهاء من هذه  التي تحتاج 

المفاو�سات والتوقيع على التفاقية في اأ�سرع وقت ممكن.
ثالثا: جمهورية الصين الشعبية 

اإعطاء  على  1996م(،  )مار�س  والخم�سين  الثامنة  دورت��ه  في  ال��وزاري  المجل�س  وافق 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  من  لكل  القت�سادي  والحوار  المفاو�سات  في  الأول��وي��ة 

والتحاد الأوروبي واليابان، والعتراف المتزايد باأهمية ال�سين.
قبل ذلك كان هناك ات�سالت بين دول المجل�س وجمهورية ال�سين ال�سعبية بداأت في عام 
1992م، بعقد موؤتمر في بكين للقطاع الخا�س من الجانبين تم فيه مناق�سة المو�سوعات 
من  عدد  تاله  وال�سين،  المجل�س  دول  بين  وال�سناعي  القت�سادي  بالتعاون  المتعلقة 

الزيارات المتبادلة بين الم�سوؤولين من الأمانة العامة للمجل�س وجمهورية ال�سين.
في  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هام�س  وعلى  1996م.  �سبتمبر  وفي 
نيويورك، جرى لقاء بين معالي الأمين العام للمجل�س ومعالي ووزير خارجية ال�سين تم 
فيه التفاق على عقد جولت ا�ستطالعية لتعزيز اآلية التعاون بين دول المجل�س وجمهورية 

ال�سين ال�سعبية.
وقد عقدت الجولة الأولى بين الجانبين في يناير 1997م، والجولة الثانية في يونيو 1999 
م، وذلك اأثناء زيارتي معالي نائب وزير خارجية ال�سين لالأمانة العامة، وتم خاللهما 
القت�سادية  العالقات  اإل��ى  اإ�سافة  الم�سترك،  الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  بحث 

والثقافية التي تربط دول المجل�س وجمهورية ال�سين ال�سعبية.
بين  تتم  التي  الجتماعات  في  لها  التطرق  يتم  التي  القت�سادية  المو�سوعات  وم��ن 

الجانبين ما ياأتي:
الط�اقة: حيث اإن ازدياد طلب ال�سين على النفط والغاز يفتح مجاًل وا�سعًا للتعاون بين 

الجانبين في هذا المجال.
وحماية  لت�سجيع  اتفاقية  توقيع  في  رغبته  اأب��دى  اأن  ال�سيني  للجانب  �سبق  ال�ستثمار:   -
ال�ستثمار مع دول المجل�س. وهناك اتجاه من الجانبين للتعاون في مجال ال�ستثمار خا�سة 

في م�ساريع النفط والغاز.
- التبادل التجاري: يوؤكد الجانبان اأهمية تنمية وزيادة التبادل التجاري بينهما.         

وفي اإطار اللقاءات التي تتم على هام�س اجتماعات الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 
نيويورك بين دول المجل�س والدول والمجموعات القت�سادية الدولية، عقد في 14 نوفمبر 
2001م، اجتماع بين وفد من دول المجل�س برئا�سة معالي ال�سيخ محمد بن مبارك اآل 
خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين )رئي�س دورة المجل�س الوزاري لمجل�س التعاون 
في ذلك الحين(، ووفد من جمهورية ال�سين ال�سعبية برئا�سة معالي وزير الخارجية، 
والتاأكيد على عمق  الم�سترك،  الهتمام  المو�سوعات ذات  ا�ستعرا�س عدد من  فيه  تم 
التبادل  وزي��ادة  العالقات  هذه  تطوير  على  العمل  و�سرورة  الجانبين،  بين  العالقات 
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ال��وزاري لمجل�س  المجل�س  وافق  الإطار  الجانبين، وفي هذا  بين  وال�ستثماري  التجاري 
التعاون في دورته )89 - دي�سمبر 2003م( على الدخول في مفاو�سات لإقامة منطقة 

تجارة حرة بين دول المجل�س وجمهورية ال�سين ال�سعبية.
وفي ختام زيارة اأ�سحاب المعالي وزراء المالية في دول المجل�س ومعالي الأمين العام 
لجمهورية ال�سين ال�سعبية، في  6 يوليو 2004م، وقع الطرفان اتفاقية اإطارية للتعاون 
القت�سادي، المت�سمنة اتفاقهما على الدخول في مفاو�سات لإقامة منطقة تجارة حرة 

بينهما.
وقد بداأت هذه المفاو�سات قي مقر الأمانة العامة يومي 23 و24 اأبريل 2005م  )الجولة 

الأولى(، وقد عقدت حتى الآن  خم�س جولت من المفاو�سات والجتماعات الفنية.
رابعا: جمهورية باكستان 

اأن وافق في دورته )91- يونيو 2004م( على  التعاون  ال��وزاري لمجل�س   �سبق للمجل�س 
النظر في اإبرام اتفاقية اإطارية للتعاون القت�سادي بين دول المجل�س وجمهورية باك�ستان 
الإ�سالمية تت�سمن الدخول في مفاو�سات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجل�س 

وباك�ستان، وقد تم التوقيع على هذه التفاقية في اأغ�سط�س 2004م. 
باك�ستان  وجمهورية  المجل�س  دول  بين  المفاو�سات  من  جولتان  الآن  حتى  وعقدت 
هذه  من  النتهاء  في  الطرفان  وياأمل  بينهما،  حرة  تجارة  منطقة  لإقامة  الإ�سالمية 

التفاقية والتوقيع عليها قريبا.
خامسا: جمهورية الهند:

 �سبق للمجل�س الوزاري لمجل�س التعاون اأن وافق في دورته )89 - دي�سمبر 2004م( على 
الدخول في مفاو�سات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجل�س وجمهورية الهند، وفي 
اأغ�سط�س 2004م، وقع الطرفان اتفاقية اإطارية للتعاون القت�سادي، تت�سمن اتفاقهما 

على الدخول في مفاو�سات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
الهند     وفي هذا الإطار عقدت جولتان من المفاو�سات بين دول المجل�س وجمهورية 
هذه  من  النتهاء  في  الطرفين  بين  رغبة  وهناك  بينهما.  حرة  تجارة  منطقة  لإقامة 

المفاو�سات والتوقيع على التفاقية قريبا. 
سادسا: تركيا:

�سبق للمجل�س الوزاري لمجل�س التعاون اأن وافق في دورته )91- يونيو 2004م( على اإبرام 
اتفاقية اإطارية للتعاون القت�سادي بين دول المجل�س وجمهورية تركيا تمهيدًا للدخول في 
مفاو�سات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وفو�س دولة الرئا�سة ومعالي الأمين 
العام بالتوقيع نيابة عن دول المجل�س على التفاقية الإطارية التي �سيتم التو�سل اإليها 

بين الجانبين.
   وتم  التفاق على ال�سيغة النهائية لهذه التفاقية وتم توقيعها في مملكة البحرين اأثناء 
زيارة معالي رئي�س الوزراء وزير الخارجية التركي في 30 مايو 2005م، وفي هذا الإطار 
عقدت حتى الآن اأربع  جولت من المفاو�سات بينهما، للتو�سل اإلى اتفاقية منطقة تجارة 

حرة بين الجانبين. 
سابعا: دول الميركسور:

   �سبق للمجل�س الوزاري لمجل�س التعاون اأن قرر في دورته )89 - دي�سمبر 2003م( تكليف 
المن�سق العام للمفاو�سات باإجراء ات�سالت مع مجموعة الميرك�سور للنظر في فتح حوار 
للتعاون  اإطارية  اتفاقية  الحوار عن طريق  لهذا  اآلية  والنظر في و�سع  اقت�سادي معها، 

القت�سادي في مختلف مجالته بين دول المجل�س وهذه المجموعة.
للتعاون  الإط��اري��ة  التفاقية  على  الجانبين  بين  الت��ف��اق  ت��م  الإط���ار  ه��ذا  وف��ي      
القت�سادي بين دول المجل�س ومجموعة الميرك�سور، والتوقيع عليها في برازيليا يوم 
9 مايو 2005م على هام�س اجتماعات القمة العربية الأمريكية الجنوبية، وفي هذا 
الإطار عقدت حتى الآن جولتان من المفاو�سات بين الجانبين للو�سول اإلى اتفاقية 

اإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.  
ثامنا: جمهورية سنغافورة 

التعاون  تكليف لجنة  ال�26 )دي�سمبر 2005م( على  الأعلى في دورته  المجل�س  وافق 
المالي والقت�سادي للفريق التفاو�سي لدول المجل�س بدرا�سة اتفاقية التجارة الحرة 
الجانب  مع  التفاو�س  وب��دء  و�سنغافورة،  قطر  دول��ة  بين  الأول��ى  بالأحرف  الموقعة 

التعاون  مجل�س  بين  جماعية  اتفاقية  اإلى  التفاقية  هذه  تحويل  بهدف  ال�سنغافوري 
و�سنغافورة.

بداأت المفاو�سات بين الجانبين في يناير 2007م، وتم عقد اأربع جولت اآخرها في 
يناير 2008م، حيث تم النتهاء من المفاو�سات.

في  و�سنغافورة  المجل�س  دول  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  على  النهائي  التوقيع  تم 
الدوحة يوم 15 دي�سمبر 2008م، دخلت التفاقية حيز النفاذ في 1 اأبريل  2015م.

تاسعا: اليابان
الثامنة بدخول دول المجل�س في مفاو�سات مع  ال��وزاري في دورته  بعد قرار المجل�س 
الدول والمجموعات القت�سادية الدولية، وقراره في دورته الحادية ع�سرة، باإقرار مبداأ 
الدخول في مفاو�سات مبا�سرة بين دول المجل�س كمجموعة، وبين الدول والمجموعات 

القت�سادية الدولية، وحدد من بينها اليابان.
بداأت الت�سالت مع الحكومة اليابانية لفتح حوار اقت�سادي بين الجانبين بزيارة قام 
بها معالي المن�سق العام للمفاو�سات اإلى طوكيو في مار�س 1986م، تم خاللها ا�ستعرا�س 

اأوجه التعاون و�سبل تعزيزها ودعمها. 
 1987 طوكيو  في  الجانبين  بين  ال�ستطالعية  المحادثات  من  الأول��ى  الجولة  عق�دت 

اأعقبها ثالث جولت اأخرى، حيث عقدت الجولة الرابعة في الريا�س في يناير 1995م.
تم في هذه الجولت تناول مجالت التعاون المختلفة وت�سمل ال�ستثمار والتجارة ونقل 
التقنية والتدريب والطاقة والموا�سفات، وكان تناول هذه المو�سوعات يتم ب�سكل عام 
دون التو�سل اإلى اقتراحات محددة، حيث يتحا�سى الجانب الياباني دومًا الدخول في اأية 
التزامات معينة، اإل اأنه في الجولة الأخيرة وباإ�سرار من دول المجل�س وافق من حيث 
المبداأ على ت�سكيل فريق عمل للتجارة وال�ستثمار، على اأن يتفق لحقًا على كيفية ت�سكيله 

وبرنامج عمله، ولم يتم اتخاذ اأي اإجراء ب�ساأن هذا الفريق حتى الآن.
وقد تحقق من المحادثات ال�سابقة مع اليابان اإنجاز وحيد وهو عقد موؤتمرين لرجال 
البحرين في  والآخر في  نوفمبر 1994م،  الأول في طوكيو في  الطرفين،  الأعمال من 

نوفمبر 1997م.
بعد ذلك توقفت هذه الت�سالت، ولكن بعد اأن لحظ الم�سوؤولون في الحكومة اليابانية 
تطور العالقات القت�سادية بين دول المجل�س والدول والمجموعات الأخرى، وتتويج هذه 
للتعاون القت�سادي والدخول في مفاو�سات لإقامة  اإطارية  العالقات بتوقيع اتفاقيات 
مناطق تجارة حرة بين دول المجل�س وعدد من هذه الدول والمجموعات الدولية، �سعت 
اليابان اإلى اللحاق بالركب، وبداأت ات�سالتها على اأعلى الم�ستويات مع دول المجل�س 
وتعزيز  المجل�س،  دول  مع  تجارة حرة  اإقامة منطقة  اتفاقية  اإب��رام  في  رغبتها  مبدية 
وتطوير عالقاتها القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية مع هذه الدول. وبناء على ذلك 
على  التفاق  تم  اليابان،  مع  المختلفة  عالقاتها  تطوير  في  المجل�س  دول  من  ورغبة 
النظر في اإمكانية اإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وتم عقد خم�س جولت من 

المفاو�سات للو�سول اإلى هذه التفاقية في اأ�سرع وقت ممكن.
 عاشرا: رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”:

�سبق للمجل�س الوزاري اأن قرر في دورته الثامنة ع�سرة )مار�س 1986م( الموافقة على 
اإجراء ات�سالت اأولية مع بع�س دول ال�سرق الأق�سى، وعلى الأخ�س رابطة دول جنوب 
�سرق اآ�سيا »الآ�سيان«، وجمهورية كوريا، وذلك لبحث اإمكانية بدء ات�سالت ا�ستطالعية 
معهما من �ساأنها التاأثير ب�سورة اإيجابية في الت�سالت الجارية مع المجموعة الأوروبية 
والوليات المتحدة الأمريكية واليابان، كما قرر المجل�س الوزاري في دورته ال�ساد�سة 
وال�ستين، وبناًء على تو�سية من لجنة التعاون المالي والقت�سادي الموافقة على فتح 

حوارات اقت�سادية مع الدول الواقعة في جنوب �سرق اآ�سيا.
وتنفيذًا لهذا القرار، قام معالي المن�سق العام للمفاو�سات في فبراير 2000م، بزيارة 
بمعالي  اجتمع  حيث  اإندوني�سيا،  في  »الآ�سيان  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  رابطة  لمقر 
دول  بين  التعاون  �سبل  بحث  وتم  فيها،  الم�سوؤولين  وكبار  للرابطة  العام  ال�سكرتير 

المجل�س ودول الرابطة، وكيفية تحقيق ذلك.  
الرابطة  دول  بع�س  �سفراء  من  المكونة  الآ�سيان  لجنة  قامت  2001م،  �سبتمبر  وفي 
في المملكة العربية ال�سعودية بزيارة لالأمانة العامة، حيث عقدوا اجتماعًا مع معالي 
الأمين العام ح�سره معالي المن�س�ق العام للمفاو�سات وبع�س الم�سوؤولين في الأمانة 
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العامة، تم فيه بحث �سبل تطوير العالقات وتبادل وجهات النظر حول الق�سايا ذات 
الهتمام الم�سترك، وال�ستفادة من تجارب دول المجل�س في مجالت العمل القت�سادي 

الم�سترك.
وقد عبر ال�سفراء عن اأهمية مثل هذه اللقاءات، لتكون رافدًا مهمًا لالجتماعات ال�سنوية 
التي تعقد على هام�س اجتماعات الجمعية العمومية لالأمم المتحدة في نيويورك بين 
المجل�س الوزاري لدول المجل�س ونظرائهم في رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا »الآ�سيان«، 
الجتماع  في  الرابطة  ودول  المجل�س  دول  بين  العالقات  اأهمية  على  التاأكيد  تم  كما 
الوزاري بين وزراء خارجية الجانبين الذي عقد في نيويورك على هام�س اجتماعات 
الجمعية العامة لالأمم المتحدة في �سبتمبر 2005م، واتفقا على تبادل الزيارات بين 

معالي الأمين العام للمجل�س وال�سكرتير العام للرابطة. 
حادي عشر: دول رابطة التجارة الحرة األوروبية »افتا”:

اأبدت دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية »افتا« )�سوي�سرا، النرويج، اأي�سلندا لي�ستختاين( 
في اجتماع عقد بين م�سوؤولين من الأمانة العامة للمجل�س و�سكرتارية الرابطة، رغبتها 
في الو�سول مع دول المجل�س اإلى �سيغة لإعالن مبادئ للتعاون الم�سترك بين الجانبين، 
ال�سبعين )مار�س 1999م(  التعاون في دورته  الوزاري لدول مجل�س  وقد وافق المجل�س 
على التفاو�س ب�ساأن اإعالن مبادئ للتعاون الم�سترك بين دول المجل�س ودول »افتا«، وفي 
الدورة الثانية وال�سبعين للمجل�س الوزاري )�سبتمبر1999م( تمت الموافقة على ال�سيغة 

النهائية لهذا الإعالن.
وفي 23 مايو 2000م، تم التوقيع بين دول المجل�س ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية 
لدول  الأعلى  المجل�س  عليها  �سادق  وقد  بينهما،  الم�سترك  التعاون  وثيقة  على  »افتا« 

المجل�س في دورته الحادية والع�سرين )دي�سمبر 2000م(.
وقد تم عقد اجتماعين للجنة الم�ستركة للتعاون التي تم اإن�ساوؤها وفقا لما ن�ست عليه 
في  عليها  المن�سو�س  التعاون  با�ستعرا�س مجالت  اللجنة  هذه  وتقوم  التعاون،  مبادئ 
اإعالن المبادئ والنظر في كيفية تحقيق ذلك، لذا فقد عقد في مقر الأمانة العامة في 
فبراير 2006م اجتماع لمخت�سين من الجانبين، تم فيه بحث اآلية البدء في المفاو�سات 
لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجل�س ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وانتهت 

المفاو�سات اإلى اأن تم التو�سل اإلى التفاقية ودخلت حيز النفاذ في 2015/7/1م.
التعاون االستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات 

األخرى
والواليات  التعاون  مجلس  بين  االستراتيجي  التعاون  منتدى 

المتحدة األمريكية:
عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون ال�ستراتيجي بين مجل�س التعاون والوليات 
نيويورك في �سبتمبر  الذي عقد في  الخام�س  اآخرها الجتماع  الأمريكية،  المتحدة 

2015م، و�سبقتها اجتماعات تح�سيرية لكبار الم�سوؤولين من الجانبين. 
توفر  موازية  اآلية  اأ�سبح  حيث  ال�سيا�سية،  المو�سوعات  من  عددا  المنتدى  ويتناول 
الإطار ال�سيا�سي لجتماعات وزراء الدفاع في مجل�س التعاون والوليات المتحدة، واإن 
اجتماعات منتدى التعاون ال�ستراتيجي اأ�سبحت توفر منهجًا متعدد الأطراف )بين 
منظومة مجل�س التعاون والوليات المتحدة(، يمثل الأ�سلوب ال�سامل والمتكامل الذي 

يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة. 
الجانبين  بين  م�ستركة  اجتماعات  عدة  تعقد  ال�ستراتيجي  التعاون  منتدى  اإطار  وفي 
في المجال الع�سكري والمجال الأمني )مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة 
اإن�ساء  على  الإط��ار  هذا  في  التفاق  تم  حيث  والقت�سادي.  وال�سيا�سي  القر�سنة(، 
مجموعة عمل م�ستركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية تعنى بمجالت ال�سحة العامة، 

اإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإن�سانية.
كما اأنه تنفيذا لالتفاقية الإطارية للتعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني 
الموقعة بين الجانبين في �سبتمبر 2012 في نيويورك، تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى 
التجارة وال�ستثمار، كان اآخرها منتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو 2015م، 
الذي ناق�س عددا من المو�سوعات كمقترح الوليات المتحدة ب�ساأن »اإعالن المبادئ 
مجل�س  ودول  المتحدة  للوليات  والت�سالت  المعلومات  تقنية  لخدمات  التجارية 
التجارة،  لت�سهيل  الدولية  الممار�سات  اأف�سل  الأغذية،  �سالمة  الخليجي«،  التعاون 

وبراءات  الفكرية  الملكية  حقوق  الجمارك،  الدولي،  بال�ستثمار  الخا�سة  المبادئ 
الختراع، الموا�سفات والمقايي�س، حماية الم�ستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء 

م�سترك لممثلي القطاع الخا�س من الجانبين في الربع الأخير من عام 2016م.
متابعة تنفيذ مخرجات كامب ديفيد بين مجل�س التعاون والوليات المتحدة الأمريكية:

في 14 مايو 2015م، عقد في كامب ديفيد اجتماع بين ممثلي دول مجل�س التعاون 
لدول الخليج العربية والأمين العام لمجل�س التعاون والرئي�س الأمريكي باراك اأوباما 
واأع�ساء حكومته، اأكد فيه القادة التزامهم بال�سراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد 
ومجل�س  الأمريكية  المتحدة  الوليات  بين  الروابط  تعزيز  في  بال�ستمرار  وتعهدوا 
التعاون لبناء عالقات وثيقة في المجالت كافة لتعزيز اأمن مجل�س التعاون للم�سي 
مجل�س  اأح��رز  ديفيد،  كامب  قمة  ومنذ  المنطقة.  في  الم�ستركة  بم�سالحهم  قدما 
التعاون والوليات المتحدة الأمريكية تقدما كبيرا فيما يخ�س متابعة ما تم التفاق 

عليه فيما يخ�س مجموعات العمل المختلفة التي تم ت�سكيلها. التي ت�سمل: 
مجموعة العمل الم�ستركة الخليجية الأمريكية لمنظومة الدفاع ال�ساروخي.

مجموعة العمل الإمداد الخليجي الأمريكي الم�سترك
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الم�ستركة للتدريب والتمارين الع�سكرية.

مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الم�ستركة لالأمن البحري.
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الم�ستركة لعمليات القوات الخا�سة. 

مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الم�ستركة لمكافحة الإرهاب.
مجموعة عمل الأمن ال�سيبراني الخليجية الأمريكية الم�ستركة.
مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الم�ستركة المتعلقة باإيران.

وتم العمل على هيكلة مجموعات العمل الم�ستركة الحالية والتفاق على اآلية للمتابعة 
وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد في اجتماعات لكبار الم�سوؤولين عقدت يومي 9 و10 
يونيو 2015م، في الأمانة العامة، وفي 24 �سبتمبر 2015م،  في نيويورك، وتم عقد 
اجتماع لكبار الم�سوؤولين تم خالله تقييم تقدم مجموعات العمل واإعداد تقرير عنها 
وعر�س النتائج على الجتماع الوزاري الخام�س لمنتدى التعاون ال�ستراتيجي في 30 

�سبتمبر 2015م.
 كما عقدت اجتماعات وزارية م�ستركة في 3  اأغ�سط�س 2015م، الدوحة - قطر، و30 

�سبتمبر 2015م، نيويورك - الوليات المتحدة الأمريكية 
التعاون مع المملكة المتحدة:

اأقر الجتماع الوزاري الرابع للحوار ال�ستراتيجي بين مجل�س التعاون لدول الخليج 
العربية والمملكة المتحدة  في اأكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل الم�سترك 
للفترة )2015 - 2018م(، كخريطة طريق  المتحدة  التعاون والمملكة  بين مجل�س 
المجالت  في  التعاون  ت�سمل  التي  الم�سترك،  الهتمام  ذات  المجالت  في  للتعاون 
والأمني،  ال�سيا�سي  والتعاون  والبيئة،  والطاقة  وال�ستثمار،  والتجارة  القت�سادية 

والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة وال�سياحة وتعزيز التوا�سل بين ال�سعوب. 
ومعالي  التعاون  مجل�س  دول  خارجية  وزراء  والمعالي  ال�سمو  اأ�سحاب  اجتمع  كما 
الأمين العام لمجل�س التعاون، مع معالي ال�سيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة 
المتحدة، في العا�سمة الفرن�سية باري�س في 2 يونيو 2015م، حيث تم بحث �سبل تعزيز 
ال�سراكة  اطار  المتحدة في  والمملكة  التعاون  دول مجل�س  بين  وتطويرها  العالقات 
ال�ستراتيجية القائمة بين الطرفين. كما بحث الجانبان الق�سايا الإقليمية الراهنة 
وا�ستقرارها  المنطقة  اأمن  وتعزيز  التعاون  و�سبل  المنطقة،  في  الأو�ساع  وتطورات 

ومكافحة الإرهاب. 
ال�سراكة اال�ستراتيجية مع فرن�سا:

تنفيذًا لما تم خالل لقاء القمة بين اأ�سحاب الجاللة وال�سمو قادة دول مجل�س التعاون 
وفخامة رئي�س جمهورية فرن�سا بتاريخ 5 مايو 2015م، وما تم التاأكيد عليه خالل اجتماع 
اأ�سحاب ال�سمو والمعالي وزراء خارجية دول المجل�س ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية 

الفرن�سية واقتراح اإطار عام لل�سراكة ال�ستراتيجية بين مجل�س التعاون وفرن�سا.
اأعدت الأمانة العامة م�سروع خطة عمل لل�سراكة ال�ستراتيجية بين دول مجل�س التعاون 
الخليجي وجمهورية فرن�سا للفترة )2015 - 2018(. ويجري حاليًا التوا�سل مع الدول 
الأع�ساء والجانب الفرن�سي للتو�سل اإلى ال�سيغة النهائية للخطة، التي ت�سمل التعاون 

في مجالت التكنولوجيا، والتدريب، وال�ستثمار المتبادل، والأمن والدفاع.



العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ46

ضريبة القيمة المضافة .. لماذا؟
الضريبة ستمثل دخاًل إضافيًّا  يعادل )3 %( من إجمالي الناتج المحلي 

- حتسني املعيشة وتيسري الرتشيد 
اإلنفاقي من فوائد تطبيق ضريبة القيمة 

املضافة.

- املؤسسات التجارية ملزمة بتطبيق 
تنظيمات مالية ألعمالها وقيود توثيقية 

لكل عملية تبادل جتاري.

الكاتب: محمد أبا الخيل 
صحيفة الجزيرة

مقال
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تو�سلت دول مجل�س التعاون اإلى اتفاق لتطبيق �سريبة القيمة الم�سافة خالل 
التي  والخدمات  ال�سلع  قيمة  من   )%  5( بن�سبة  ُح��ددت  التي  �سنوات،  ثالث 
ال�سحية  والرعاية  التعليم  ال�سريبة  من  ا�سُتثني  وقد  ال�سريبة.  �ست�سملها 
والخدمات الجتماعية و)94( �سلعة غذائية. و�سريبة القيمة الم�سافة التي 
ُي�ساف  نقدي،  مبلغ  هي  المبيعات(  )�سريبة  البلدان  بع�س  في  عليها  يطلق 
اإلى قيمة الم�ستريات، يدفعها الم�ستري للبائع، وتح�سله الدولة من البائعين؛ 
التجارية  الموؤ�س�سات  جميع  قيام  ال�سريبة  ه��ذه  فر�س  على  �سيترتب  ل��ذا 
تبادل  عملية  ت�سجل  جهة  واأي  الخدمات  وموؤ�س�سات  والزراعية  وال�سناعية 
تجاري في المملكة بالت�سجيل لدى م�سلحة الزكاة والدخل، وتقديم بيانات 
مدققة عن عملياتها التجارية وقيودها المالية، وتدفع ما تح�سله من �سريبة 
للقيمة الم�سافة للم�سلحة خالل فترات تحددها الم�سلحة. وهذه ال�سريبة 
ر بما يعادل )3 %( من اإجمالي الناتج المحلي  �ستمثل دخاًل اإ�سافيًّا للدولة ُيقدَّ
اأن  اإل  اأن هذا الدخل الإ�سافي لخزانة الدول يمثل موردًا مهمًا  تقريبًا. ومع 
الفائدة الحقيقية ل�سريبة القيمة الم�سافة تتمثل في اأثرها في عملية تنظيم 
في  بالغ  اإيجابي  اأث��ر  له  �سيكون  ب��دوره  ال��ذي  البالد،  في  التجارية  الأعمال 

تح�سين المعي�سة، وتي�سير التر�سيد الإنفاقي.

بتعامالت  تقوم  التي  الموؤ�س�سات  كل  على  �ستحتم  الم�سافة  القيمة  �سريبة 
تبادل  عملية  لكل  توثيقية  وقيود  لأعمالها  مالية  تنظيمات  تطبيق  تجارية 
تبادل  عملية  لكل  مبيعات  فاتورة  باإ�سدار  نظامًا  ملزمة  و�ستكون  تجاري، 
تجاري، تو�سح قيمة ال�سلعة اأو الخدمة ومبلغ ال�سريبة الم�سافة. هذا الأمر 
في حد ذاته �سيجعل كل التبادلت التجارية موثقة ومعروفة، وهذا �سيك�سف 
رفع  منها  والتي  البائعين،  بع�س  يمار�سها  التي  الخداع  عمليات  من  كثيرًا 
الأ�سعار النتقائي ح�سب الزبون، والختال�س عند البيع، وعدم التوريد لخزانة 
الموؤ�س�سة، وتح�سيل عمولت غير نظامية، وبيع خدمات غير مرخ�سة. كما 
�سيفر�س تنظيمًا للتبادل النقدي؛ فيفر�س التعامل باأجزاء الريال، وا�ستخدام 
و�سائل الدفع الإلكترونية. هذا اإلى جانب فائدة كبيرة، تتمثل في ك�سف الت�ستر 
فتح  وبالتالي  التجاري؛  العمل  ممار�سة  من  المواطنين  غير  ومنع  التجاري، 
كان  التي  النقدية  التحويالت  من  والحد  للمواطنين،  اأو�سع  تجارية  مجالت 

يجنيها بع�س الوافدين من عمليات تجارية غير مرخ�سة.
ومحا�سبية  تنظيمية  خ��دم��ات  �سيتطلب  الم�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 
التي  المجزية،  الوظائف  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  ه��ذا  �سيولد  ل��ذا  وا�ست�سارية؛ 
تمثل  جديدة،  لخدمات  �سوقًا  و�سيوجد  للمواطنين،  معظمها  �س  �سُيخ�سَّ
�ساملة  تنظيمية  عملية  و�سيمثل  الطموح،  ال�سباب  من  الأعمال  لرواد  فر�سة 
للقطاع التجاري، حيث يحتم على الموؤ�س�سات التجارية و�سع تنظيم لدرا�سات 
والتح�سيل،  بالأجل  البيع  عمليات  وينظم  تناف�سية،  اأ�سعار  وتحديد  التكلفة، 
وي�سهم في الق�ساء على ظاهرة الوهمية في التراخي�س وال�سجالت التجارية، 
ف�سريبة  التوظيف.  ووهمية  الحكومية،  المناق�سات  في  عادة  ت�ستخدم  التي 
التجارية؛  للقطاعات  المالية  ال��م��وارد  حقيقة  �ستك�سف  الم�سافة  القيمة 

وبالتالي �ست�سهم اأي�سًا في تح�سين تح�سيل الزكاة ال�سرعية.
قد يت�سور البع�س اأن �سريبة القيمة الم�سافة �سوف تقتطع من دخله، و�سوف 
العائد  ولكن  ظاهريًّا،  �سحيح  الأم��ر  وهذا  المالية،  م��وارده  على  عبئًا  تمثل 
النفعي بعيد المدى لتطبيق ال�سريبة لجميع المواطنين يفوق ما تمثله ن�سبة 
الع�سوائي  والت�سعير  التجاري  الغ�س  من  الحد  في  �سيتمثل  الذي  ال�سريبة، 
وال�سلع  الخدمات  تح�سين  اإل��ى  يقود  ما  التجاري؛  التناف�س  بيئة  وتح�سين 
تطبيق  ح�سن  على  رقيبا  المواطن  يكون  اأن  هو  والأه��م  الأ�سعار.  وتخفي�س 
مطبوعة،  ر�سمية  فاتورة  دون  �سلعة  ي�ستري  ول  خدمة،  يقبل  فال  ال�سريبة 
للفائدة  �سيكون �سامنًا  �سند. هذا في حد ذاته  اأجرًا دون  اأو  دينًا  ي�سدد  ول 

المرجوة من فر�س ال�سريبة.
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اللجنة االستئنافية الضريبية توضح 
معايير حسم األراضي من الوعاء الزكوي

مذكرتي  في  جاء  وما  الم�ستاأنف،  االبتدائي  القرار  بدرا�سة  اللجنة  قامت 
اال�ستئنافين المقدمين من الم�سلحة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه 

من م�ستندات، في �سوء االأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:
بجدة  االأول���ى  ال�سريبية  الزكوية  االبتدائية  االع��ت��را���ض  لجنة  اأخ��ط��رت 
الم�سلحة بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم )63/�ض/ج/1( وتاريخ 
1428/3/29ه�، وقدمت الم�سلحة ا�ستئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم 
)3/149( وتاريخ 1428/4/22ه�، كما اأخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية 
الزكوية ال�سريبية االأولى بجدة المكلف بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب 
رقم )63/�ض/ج/1( وتاريخ 1428/3/29ه�، وقدم المكلف ا�ستئنافه وقيد 
المكلف  قدم  كما  1428/4/28ه�����،  وتاريخ   )3/158( برقم  اللجنة  لدى 
�سمانًا بنكيًا �سادرًا من بنك  الريا�ض، وبذلك يكون اال�ستئنافان المقدمان 
من الم�سلحة ومن المكلف مقبولْيِن من الناحية ال�سكلية لتقديمهما من ذي 
�سفة خالل المهلة النظامية، م�ستوفيْيِن ال�سروط المن�سو�ض عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:
أواًل: األراضي 

ق�سى قرار اللجنة االبتدائية في البند )ثانيًا/1( بتاأييد المكلف في ح�سم 
الح�ساب  حدود  في  و1996م  1995م  لعامي  الزكوي  الوعاء  من  االأرا�سي 

الجاري الدائن لل�سريك الم�سجلة با�سمه هذه االأر�ض. 
قيمة  خ�سم  تم  اأن��ه  فذكرت  ال��ق��رار  من  البند  ه��ذا  الم�سلحة  ا�ستاأنفت 
االأرا�سي المقدم عنها �سكوك على اأ�سا�ض القيمة الواردة في تلك ال�سكوك، 
الموؤيدة  غير  االأرا�سي  من  الجزء  قيمة  الم�سلحة  ا�ستبعدت  اآخر  وبمعنى 
االبتدائي  القرار  حيثيات  في  جاء  اأنه  وذكرت  )ال�سكوك(،  بالم�ستندات 
الم�ساف  الدائن  الجاري  الح�ساب  �سمن  اأدرج��ت  االأرا�سي  هذه  قيمة  اأن 
اآخر  مذهبًا  ذهبت  االبتدائية  اللجنة  اأن  الم�سلحة  وترى  الزكوي،  للوعاء 
الأن االأ�سا�ض واالأ�سل في اعتماد االأرا�سي وغيرها �سمن االأ�سول يعتمد على 
ي�سدر  الذي  ال�سرعي(  )ال�سك  الحالة  هذه  في  وهو  االقتناء  م�ستندات 
من كتابة العدل ويعد الو�سيلة الم�ستخدمة والمتعارف عليها في نقل ملكية 
االأرا�سي في المملكة، والأن قيمة االأرا�سي محل الخالف لم ت�سدر ب�ساأنها 

يف يوم اإلثنني املوافق 1431/7/16هـ، اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية املشكلة 
وزير  معايل  بخطاب  املكلفة  1426/7/24هــــ،  وتاريخ   )196( رقم  ــوزراء  ال جملس  بقرار 
املالية رقم )7835/1( وتاريخ 1426/8/6هـ القاضي باستمرار اللجنة يف نظر اعرتاضات 
يف  للنظر  وذلك  االبتدائية،  الزكوية  االعــرتاض  جلان  قــرارات  على  واملصلحة  املكلفني 
االستئنافني املقدمني من مصلحة الزكاة والدخل )املصلحة( ومن )املكلف( على قرار 
جلنة االعرتاض االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل بجدة بشأن الربط الزكوي الذي أجرته 

املصلحة على املكلف لألعوام من 1995م وحتى 2002م . 
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وفقًا  الوعاء  من  بخ�سمها  الم�سلحة  تقم  لم  العدل،  كتابة  من  �سكوك 
للخطاب الوزاري رقم 2752/17 في 1401/7/29ه���، وترى الم�سلحة اأن 
ما جاء في راأي اللجنة االبتدائية في الفقرة )4/ب( من القرار يوؤكد �سحة 
وجهة نظر الم�سلحة، حيث ن�ض على »وبرجوع اللجنة اإلى الم�ستندات التي 
قدمها ممثل المكلف ات�سح اأن مبلغ االأرا�سي محل الخالف عبارة عن اأرا�ٍض 
محياة منذ عام 1397ه� وغير محددة القيمة، كما اأن االأر�ض الم�ستراة عام 
االأر�ض  من  �سريك  كل  لن�سيب  وغير محددة  القيمة  غير محددة  1401ه� 
اإلخ« بما يوؤكد اأحقية  اأن االأر�ض غير م�سجلة با�سم ال�سركة ...  اإلى  اإ�سافة 

الم�سلحة في عدم خ�سم هذه االأرا�سي من الوعاء الزكوي. 
االبتدائية  اللجنة  اأن  ذكر  الم�سلحة  ا�ستئناف  على  المكلف  اإط��الع  وبعد 
1985/12/31ه�����  وت��اري��خ   )5036( رق��م  اليومية  قيد  �سند  على  اطلعت 
اأن  الجاري بقيمتها، وذكر  الح�ساب  وتعلية  االأرا�سي  الذي تم بموجبه قيد 
تعميم الم�سلحة رقم 1/35 وتاريخ 1413/3/2ه� في البند )18(، وكذلك 
خطاب مدير عام الم�سلحة رقم 1/1413 وتاريخ 1416/2/21ه� يجيزان 
خ�سم االأرا�سي من وعاء الزكاة واإن كانت م�سجلة با�سم ال�سركاء اإذا كانت 
م�ستغلة في ن�ساط ال�سركة والح�ساب الجاري الدائن لل�سركاء يغطي قيمتها 
االبتدائية  اللجنة  ق��رار  ف��اإن  وبالتالي  للمكلف  بالن�سبة  الحال  واق��ع  وه��ذا 
يعتبر �سحيحًا ومتوافقًا تمامًا مع التعليمات المطبقة لدى الم�سلحة بهذا 
اعتماد  في  االأ�سا�ض  اأن  من  الم�سلحة  مذكرة  في  ورد  ما  اأما  الخ�سو�ض. 
ح�سم قيمة االأرا�سي هو قيمتها المثبتة في ال�سكوك واإهمال الوقائع االأخرى 
الم�سار اإليها اأعاله فيرى المكلف اأن هذا يعني اأن يتم رف�ض قيمة االأرا�سي 
مع اإ�سافة الح�ساب الجاري الدائن المقابل لها اإلى وعاء الزكاة وهو اإجراء 

يخالف التعليمات المطبقة لدى الم�سلحة. 

رأي اللجنة: 
وما  المقدم،  اال�ستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور اال�ستئناف يكمن 
في طلب الم�سلحة عدم ح�سم جزء من قيمة االأرا�سي من الوعاء الزكوي 
للمكلف بحجة اأنها غير موؤيدة ب�سكوك تثبت قيمتها واأنها مملوكة لل�سركة، 
االأرا�سي من وعائه  الجزء من قيمة  المكلف بح�سم هذا  يتم�سك  في حين 
الزكوي تطبيقًا لتعليمات الم�سلحة التي تجيز ح�سم االأرا�سي حتى اإن كانت 
الجاري  والح�ساب  الن�ساط  في  م�ستغلة  كانت  اإذا  ال�سركاء  با�سم  م�سجلة 

الدائن لل�سركاء يغطي قيمتها. 
�سمن  الظاهرة  االأرا�سي  قيمة  اأن  لها  تبين  المو�سوع  اللجنة  درا�سة  وبعد 
الم�سلحة  تح�سمها  لم  التي  المالي  المركز  قائمة  في  الثابتة  الموجودات 
المركز  قائمة  من  االآخ��ر  الجانب  في  يقابلها  للمكلف  الزكوي  الوعاء  من 
البند  وه��ذا  لل�سركاء  ال��دائ��ن  ال��ج��اري  الح�ساب  تمويل  كم�سدر  المالي 
اأدرج �سمن عنا�سر الوعاء الزكوي الموجبة مع  ال�سركاء الدائن(  )جاري 
اأن قيام الم�سلحة  حقوق الملكية واالأر�سدة الدائنة االأخرى. وترى اللجنة 
من  يقابله  ما  ح�سم  عدم  مع  لل�سركاء  الدائن  الجاري  الح�ساب  باإ�سافة 
خ�سو�سًا  الزكوي  الوعاء  احت�ساب  في  العدالة  يحقق  ال  )اأرا���ض(  اأ�سول 
اأن المكلف قدم م�ستند قيد اليومية رقم )5036( وتاريخ 1985/12/31م 
ما  اأما  بقيمتها،  الدائن  الجاري  الح�ساب  وتعلية  االأرا�سي  قيد  يثبت  الذي 
ذكرته الم�سلحة من اأن �سكوك الملكية لم ُتظهر قيمة لتلك االأرا�سي فترى 
الأن  لالأرا�سي  قيمة  الملكية  �سكوك  ُتظهر  اأن  بال�سرورة  لي�ض  اأنه  اللجنة 
هذه االأرا�سي ما دام اأن لي�ض لها اأثر في احت�ساب الوعاء الزكوي طالما اأن 
عنا�سر  �سمن  اأ�سيف  قد  لل�سركاء(  الدائن  الجاري  )الح�ساب  يقابلها  ما 
الوعاء الزكوي الموجبة، عليه ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف الم�سلحة وتاأييد 
من  الخالف  محل  االأرا�سي  قيمة  بح�سم  به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار 

الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 1995م و1996م في حدود الح�ساب الجاري 
الدائن لل�سريك الم�سجلة با�سمه هذه االأرا�سي.

ثانيًا: دائنون - أطراف ذوو عالقة
في  الم�سلحة  بتاأييد   )2  / )ثانيًا  البند  في  االبتدائية  اللجنة  قرار  ق�سى 
اإ�سافة بند »الدائنون« اإلى الوعاء الزكوي لالأعوام من 1995م حتى 2002م.  
ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار،  فذكر اأن هذا البند )الدائنون( يمثل 
دائنية كانت على الموؤ�س�سة قبل تحويلها اإلى �سركة وهي تخ�ض )ال�سريكين( 
لغر�ض  كانت  منهما  اأُِخ��ذت  التي  والمبالغ  ال�سركة  في  �سريكين  لي�سا  وهما 
ت�سيير اأمور الموؤ�س�سة قبل اأن يتم تحويلها اإلى �سركة، وقد نقلت هذه المبالغ 
كدائنية على ال�سركة بعد تكوينها و�سنفت كذمم متداولة وبالتالي ال تدخل 
رقم  الفتاوى  اإلى  ا�ستندت  االبتدائية  اللجنة  اأن  واأ�ساف  الزكاة.  وعاء  في 
ورقم )22665(  لعام 1408ه�  ورقم )18497(  لعام 1406ه�   )2/2384(
لعام 1424ه� مع اأن هذه الفتاوى لم تن�سئ اأحكامًا �سرعية جديدة بخ�سو�ض 
الفتوى  تاريخ �سدور  اإن�سائها وحتى  اأن الم�سلحة ظلت منذ  القرو�ض، كما 
رقم )22665( تقوم باإ�سافة القرو�ض الراأ�سمالية للوعاء الزكاة مع خ�سم 
ما يقابلها من االأ�سول الثابتة وال تقوم باإ�سافة قرو�ض راأ�ض المال العامل 
اإلى وعاء الزكاة وذلك الأن هذه القرو�ض ال تمثل عن�سرًا مبا�سرًا من عنا�سر 
معادلة الزكاة ويرى المكلف اأن الخالف مع الم�سلحة يتمحور حول تطبيق 
الفتوى رقم )22665( وذلك اأن اإخ�ساع قرو�ض راأ�ض المال العامل للزكاة 
باإخ�ساع  الزكاة  ازدواجية في  ينتج عنه  الم�سلحة  بها  تقوم  التي  بالكيفية 
هذه القرو�ض للزكاة مرتين، مرة �سمن العنا�سر الموجبة للزكاة المتمثلة 
باإ�سافتها مبا�سرة  اأخرى  اإلخ، ومرة   ... واالحتياطيات  ال�سركاء  في حقوق 
اأطراف  »دائنون  بند  اإ�سافة  بعدم  المكلف  يطالب  عليه  وبناًء  الوعاء،  اإلى 
ذات عالقة« اإلى وعاء الزكاة لالأعوام المذكورة واإلغاء القرار االبتدائي فيما 

ق�سى به في هذا الخ�سو�ض.
وبعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف اأكدت التم�سك بوجهة نظرها 
»دائنون  بند  اإ�سافة  اأنه تمت  التي تن�ض على  االبتدائي  القرار  المبينة في 
ن�ساط  تمويل  في  ا�ستخدم  م�ستفادًا  م��ااًل  باعتباره  عالقة«  ذات  اأط��راف 

ال�سركة وذلك تطبقًا للفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15ه�. 

رأي اللجنة: 
وما  المقدم،  اال�ستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور اال�ستئناف يكمن 
في طلب المكلف عدم اإ�سافة بند )الدائنون( من اأطراف ذوي عالقة اإلى 
وعائه الزكوي لل�سنوات محل اال�ستئناف بحجة اأن هذه المبالغ تم الح�سول 
المالية كذمم  القوائم  العامل و�سنفت في  المال  راأ�ض  عليها لغر�ض تمويل 
اإجراء  اأن  اإلى  اإ�سافة  الزكوي،  الوعاء  وبالتالي ال تدخل في  دائنة متداولة 
في حين  للزكاة،  القرو�ض  اإخ�ساع هذه  في  ازدواجية  تنتج عنه  الم�سلحة 
للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإل��ى  »الدائنون«  بند  باإ�سافة  الم�سلحة  تتم�سك 

تطبيقًا للفتوى ال�سرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15ه�. 
الوعاء  احت�ساب  لغر�ض  القرو�ض  معالجة  في  االأ�سا�ض  اأن  اللجنة  وت��رى 
الوعاء  احت�ساب  عند  القرو�ض  على  الزكاة  تجب  اأن��ه  في  يتمثل  الزكوي 
وذمة  معنوية  �سخ�سية  ذات  جهات  لكونهما  والمقتر�ض  للمقر�ض  الزكوي 
مالية م�ستقلة حتى لو كانت هناك عالقة ملكية مبا�سرة اأو غير مبا�سرة بين 
في  كر�سيد  القر�ض  فاإن عر�ض  للُمقر�ض  فبالن�سبة  والمقتر�ض،  المقر�ض 
القوائم المالية للمقر�ض يعني اأن هذا القر�ض يمثل دينًا على مليء اإذا لم 
يظهر في قائمة الدخل ما يثبت اإعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره 
دينًا مرجو االأداء. وبالن�سبة للمقتر�ض فاإن عر�ض القر�ض في قائمة المركز 
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المالي للمقتر�ض يعني اأن هذا القر�ض يمثل اأحد م�سادر التمويل االأخرى 
�ساأنه �ساأن راأ�ض المال اإذا كان القر�ض طويل االأجل )ويق�سد بالقر�ض طويل 
االأجل ذلك القر�ض الذي يبقى في ذمة المقر�ض لمدة عام مالي اأو الدورة 
القرو�ض  االأج��ل  طويلة  القرو�ض  معاملة  ويعامل  اأط��ول(  اأيهما  التجارية 
اإ�سافة  ثابتة وبالتالي تلزم  اأ�سول  اإذا ا�ستخدمت في تمويل  ق�سيرة االأجل 
عالقة  ذا  طرفًا  المقر�ض  كان  لو  حتى  الزكوي  الوعاء  اإلى  القرو�ض  هذه 
العلماء رقم 2/3077  الراأي ن�ض فتوى هيئة كبار  بالمقتر�ض، ويعزز هذا 
وتاريخ 1426/11/8ه�، الذي جاء فيه »اإن اأدلة وجوب الزكاة عامة ت�سمل 
وال  ذلك  الديون من  بخ�سم  دليل �سحيح  يرد  ولم  الزكوية  االأم��وال  جميع 
يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد الأن الدائن يزكي المال الذي 
يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مااًل اآخر يملكه ويوجد بيده 
ويتمكن من الت�سرف فيه وفرق بين المال الذي بيد االإن�سان والمال الذي 

في ذمته«.
وبعد اطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة بما في ذلك القوائم المالية 
المقدمة  المبالغ  اأن  لها  تبين  2002م  حتى  1995م  من  لالأعوام  للمكلف 
»الدائنون«  بند  المالية تحت  القوائم  في  اأطراف ذوي عالقة وظهرت  من 
تمثل قرو�سًا طويلة االأجل وتعد اأحد م�سادر التمويل التي حال عليها الحول 
وهي في ذمة المكلف، ووفقًا للقاعدة الم�سار اإليها اأعاله وبغ�ض النظر عن 
ا�ستخداماتها ينبغي اإ�سافتها �سمن عنا�سر الوعاء الزكوي الموجبة وبناًء 
عليه ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف المكلف وتاأييد القرار االبتدائي فيما ق�سى 
الزكوي  الوعاء  اإلى  عالقة  ذوي  اأط��راف  من  )الدائنون(  بند  باإ�سافة  به 

للمكلف لالأعوام من 1995م حتى 2002م. 

ثالثًا: بنوك دائنة - سحب على المكشوف  
ق�سى قرار اللجنة االبتدائية في البند )ثانيًا/3( بتاأييد المكلف في اإ�سافة 
القرو�ض التي حال عليها الحول فقط )اأول العام اأو اآخر العام اأيهما اأقل( 

اإلى الوعاء الزكوي لالأعوام من 1995م حتى 2002م. 
باإ�سافة  قامت  الم�سلحة  اأن  فذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
اإلى 2002م  لالأعوام من 1995م  الزكاة  وعاء  اإلى  الدائنة  البنوك  اأر�سدة 
ا�ستنادًا اإلى الفتوى رقم )22665( باعتبار اأن هذه االأر�سدة تمثل قرو�سا 
اأن هذه  االإج��راء بحجة  تعتر�ض على هذا  ال�سركة  اأن  االأج��ل، وذكر  طويلة 
الحول  عليها  يحل  ول��م  العامل،  المال  راأ���ض  لتمويل  م�ستخدمة  القرو�ض 
وبالتالي ال ينطبق عليها حكم الفتوى المذكورة، كما اأن االأخذ براأي اللجنة 
عنه  �سينتج  اأقل  اأيهما  العام  اآخر  اأو  العام  اأول  ر�سيد  باإخ�ساع  االبتدائية 
يجوز  ال  اأمر  وهو  الحول  عليه  يحل  لم  واإن  للزكاة  االأق��ل  الر�سيد  اإخ�ساع 
ح�ساب  ك�سوف  على  اطلعت  االبتدائية  اللجنة  اأن  المكلف  وذك��ر  �سرعًا، 
البنوك )البنك االأهلي، وبنك الريا�ض( وهذه الك�سوف تفيد باأن ر�سيد اأول 
من  يتكون  المدة  اآخر  ر�سيد  واأن  العام  خالل  كاماًل  �سداده  تم  قد  المدة 
الم�سحوبات التي تمت خالل العام ولم ت�سدد بنهايته وبالتالي لم يحل عليه 

الحول وال يخ�سع للزكاة. 
وبعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف اأكدت التم�سك بوجهة نظرها 
االأر�سدة  لهذه  اإ�سافتها  اأن  على  تن�ض  التي  االبتدائي  القرار  في  المبينة 
ت�ستند اإلى الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15ه�، باعتبارها اأموااًل 

وقرو�سًا ا�ستخدمت لتمويل ن�ساط ال�سركة. 
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رأي اللجنة: 
وما  المقدم،  اال�ستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور اال�ستئناف يكمن 
ال�سحب على   - الدائنة  البنوك  اأر�سدة  بند  اإ�سافة  المكلف عدم  في طلب 
المك�سوف - اإلى الوعاء الزكوي لالأعوام من 1995م حتى 2002م بحجة اأن 
هذه االأر�سدة لم يحل عليها الحول واأنها م�ستخدمة في تمويل راأ�ض المال 
العامل، في حين تتم�سك الم�سلحة بما ق�سى به القرار االبتدائي باإ�سافة 
اأر�سدة البنوك الدائنة - ال�سحب على المك�سوف - التي حال عليها الحول 
للوعاء الزكوي ا�ستنادًا اإلى الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15ه�. 

الوعاء  احت�ساب  لغر�ض  القرو�ض  معالجة  في  االأ�سا�ض  اأن  اللجنة  وت��رى 
الوعاء  احت�ساب  عند  القرو�ض  على  الزكاة  تجب  اأن��ه  في  يتمثل  الزكوي 
وذمة  معنوية  �سخ�سية  ذات  جهات  لكونهما  والمقتر�ض  للمقر�ض  الزكوي 
مالية م�ستقلة حتى لو كانت هناك عالقة ملكية مبا�سرة اأو غير مبا�سرة بين 
في  كر�سيد  القر�ض  فاإن عر�ض  للُمقر�ض  فبالن�سبة  والمقتر�ض،  المقر�ض 
القوائم المالية للمقر�ض يعني اأن هذا القر�ض يمثل دينًا على مليء اإذا لم 
يظهر في قائمة الدخل ما يثبت اإعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره 
دينًا مرجو االأداء. وبالن�سبة للمقتر�ض فاإن عر�ض القر�ض في قائمة المركز 
المالي للمقتر�ض يعني اأن هذا القر�ض يمثل اأحد م�سادر التمويل االأخرى 
�ساأنه �ساأن راأ�ض المال اإذا كان القر�ض طويل االأجل )ويق�سد بالقر�ض طويل 
االأجل ذلك القر�ض الذي يبقى في ذمة المقر�ض لمدة عام مالي اأو الدورة 
القرو�ض  االأج��ل  طويلة  القرو�ض  معاملة  ويعامل  اأط��ول(  اأيهما  التجارية 
اإ�سافة  ثابتة وبالتالي تلزم  اأ�سول  اإذا ا�ستخدمت في تمويل  ق�سيرة االأجل 
عالقة  ذا  طرفًا  المقر�ض  كان  لو  حتى  الزكوي  الوعاء  اإلى  القرو�ض  هذه 
العلماء رقم 2/3077  الراأي ن�ض فتوى هيئة كبار  بالمقتر�ض، ويعزز هذا 
وتاريخ 1426/11/8ه�، الذي جاء فيه »اإن اأدلة وجوب الزكاة عامة ت�سمل 
وال  ذلك  الديون من  بخ�سم  دليل �سحيح  يرد  ولم  الزكوية  االأم��وال  جميع 
يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد الأن الدائن يزكي المال الذي 
يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مااًل اآخر يملكه ويوجد بيده 
ويتمكن من الت�سرف فيه وفرق بين المال الذي بيد االإن�سان والمال الذي 

في ذمته«. 
اأر�سدة  حركة  اأن  لها  تبين  المقدمة  الم�ستندات  على  اللجنة  اطالع  وبعد 
هذه الح�سابات )ال�سحب على المك�سوف( تخ�سع الإجراءات داخلية ي�سعب 
ي�سعب  كما  محدد  تاريخ  في  والنق�ض  الزيادة  مقدار  وتحديد  ح�سرها 
اتخذته  ال��ذي  االإج��راء  ف��اإن  وبالتالي  مبلغ،  كل  على  الحول  ح��والن  تحديد 
اللجنة االبتدائية في قرارها باأخذ ر�سيد اأول العام اأو اآخر العام اأيهما اأقل 
كان الغر�ض منه اإ�سافة القرو�ض )اأر�سدة البنوك الدائنة - ال�سحب على 
متوازنًا  عمليًّا  اإج��راء  يعد  وهذا  فقط  الحول  عليها  حال  التي  المك�سوف( 
ترى  عليه  وبناًء  المحا�سبية،  الن�سبية  االأهمية  معيار  الح�سبان  في  وياأخذ 
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�ض  اللجنة 
باإ�سافة اأر�سدة البنوك الدائنة التي حال عليها الحول فقط )اأول العام اأو 
اآخر العام اأيهما اأقل( اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لالأعوام من 1995م حتى 

2002م. 

رابعًا: الديون المعدومة  
في  الم�سلحة  بتاأييد   )4  / )ثانيًا  البند  في  االبتدائية  اللجنة  قرار  ق�سى 
من 1995م  لالأعوام  للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإلى  المعدومة  الديون  اإ�سافة 

اإلى 2002م. 
تخ�سم  لم  الم�سلحة  اأن  فذكر  القرار  من  البند  ه��ذا  المكلف  ا�ستاأنف 
بذلك  مخالفة  تح�سيلها  في  الم�سكوك  الديون  مخ�س�ض  من  الم�ستخدم 

القرار الوزاري رقم )2057( لعام 1417ه�، الذي ق�سى باأحقية المكلف في 
ح�سم الم�ستخدم من المخ�س�ض وذلك وفق ال�سروط وال�سوابط المحددة 
فيه وهي )اأن تكون مبالغ الديون متحققة فعاًل خالل �سنة المحا�سبة ، واأن 
ال�سلبي  اأثرها  انتفاء  ل�سمان  تكوينها  �سنة  في  للوعاء  ردها  �سبق  قد  يكون 
على ح�ساب االأرباح والخ�سائر، واأن يكون قد �سبق قيدها باالإيرادات وتوفرت 
ال�سركة قدمت  اأن  وتعذر تح�سيلها(. وذكر  الموؤيدة الإعدامها  الم�ستندات 
الم�ستندات الموؤيدة الإعدام هذه الديون، وبناًء عليه يطالب المكلف بقبول 
الم�سروفات  �سمن  المعدومة«  »الديون  المخ�س�ض  من  الم�ستخدم  ح�سم 
اإ�سافتها للوعاء الزكوي لالأعوام من 1995م  جائزة الح�سم وبالتالي عدم 
في  الم�سلحة  اأيدت  قرارها  في  االبتدائية  اللجنة  اأن  وذكر  2002م،  حتى 
عدم ح�سم الديون المعدومة م�ستندة اإلى المن�سور الدوري رقم )13( الفقرة 
ال�سركة تعمل في  اأن  للمدينين، وذكر  القانونية  بالمطالبات  تتعلق  التي  »اأ« 
�سيانة  ومحال  الور�ض  مالك  من  هم  عمالئها  معظم  واأن  الغيار  قطع  بيع 
ومعظم  اأف��راد  على  تقوم  �سغيرة  فردية  من�ساآت  وهي  اإل��خ،   ... ال�سيارات 
الذمم التي تم �سطبها هي مبالغ �سغيرة على اأ�سحاب الور�ض ومحال �سيانة 
ال�سيارات الذين يقومون بقفل محالهم وي�سبح من ال�سعب اال�ستدالل على 
عناوينهم لرفع �سكاوى �سدهم ... اإلخ، وبناًء عليه يطلب المكلف اأن تراعي 
ينطبق  اأن  بال�سرورة  لي�ض  اأنه  ويرى  الخ�سو�سية  هذه  اال�ستئنافية  اللجنة 
حكم الفقرة )اأ( الواردة في المن�سور الدوري رقم )13( على هذه الحالة، 
خا�سة اأن جميع الم�ستندات االأخرى الموؤيدة الإعدام الديون من قرار �سركاء 
و�سهادة المحا�سب القانوني بال�سطب من الدفاتر قد تم تقديمها وهي في 

اعتقاد ال�سركة كافية لتاأييد اإعدام هذه الديون. 
وبعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف اأكدت التم�سك بوجهة نظرها 
المبينة في القرار االبتدائي باأن المكلف لم يقدم الم�ستندات الثبوتية ل�سطب 
هذه الديون من الدفاتر والمطالبات كافة، التي تمت مع الجهات الر�سمية 
لتح�سيل تلك الديون اأو االأحكام باالإفال�ض اأو االإع�سار طبقًا للمن�سور الدوري 

رقم )13( لعام 1376ه� فقرة )اأ(. 

رأي اللجنة: 
وما  المقدم،  اال�ستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور اال�ستئناف يكمن 
1995م  لعام  الزكوي  وعائه  من  المعدومة  الديون  ح�سم  المكلف  طلب  في 
واالأعوام من 1997م حتى 2002م ا�ستنادًا اإلى القرار الوزاري رقم )2057( 
اأنه قدم الم�ستندات الموؤيدة الإعدام هذه الديون، في  لعام 1417ه� بحجة 
حين تتم�سك الم�سلحة بعدم ح�سم بند الديون المعدومة من الوعاء الزكوي 
للمكلف بحجة اأن المكلف لم يقدم الم�ستندات الثبوتية الموؤيدة ل�سطب هذه 
الديون من الدفاتر، ولم يقدم المطالبات الر�سمية التي اتخذت لتح�سيل 

تلك الم�ستحقات اأو ما يفيد �سدور اأحكام باالإفال�ض اأو االإع�سار. 
لهذه  المكلف  قدمها  التي  الم�ستندات  على  اللجنة  واط��الع  الدرا�سة  وبعد 
ق��رارات  خا�سًة  المعدومة،  الديون  ح�سم  في  نظره  وجهة  لتاأييد  اللجنة 
في  المنتهي  المالي  للعام  تح�سيلها  تعذر  التي  الديون  ب�سطب  ال�سركة 
1995/12/31م واالأعوام من 1997/1/1م وحتى 2002/12/31م تبين لها 
اأن مقدار مبالغ هذه الديون لل�سنوات المذكورة على التوالي )167.372 ريااًل 
و110.985 ريااًل و 6.476 ريااًل و102.531 ريااًل و13.240 ريااًل و21.452 
من  الم�ستخرجة  ال�سركة  �سجالت  من  تبين  كما   ، ري��ااًل(  و8.263  ري��ااًل 
الحا�سب االآلي اأن الديون التي قررت ال�سركة اإعدامها م�ستحقة على جهات 
مختلفة وهي من حيث مقدارها وطبيعة ن�ساط ال�سركة ال ت�سكل ن�سبة ذات 
اأهمية ن�سبية اإذا ما تمت مقارنتها باإيرادات ال�سركة وم�سروفاتها واأرباحها 
باالأغلبية  اللجنة  ترى  عليه  وبناًء  قيمتها،  تتجاوز  قد  تح�سيلها  تكلفة  واأن 
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تاأييد ا�ستئناف المكلف باعتماد الديون المعدومة �سمن الم�ساريف جائزة 
القرار  واإلغاء  2002م  حتى  1997م  من  وال�سنوات  1995م  ل�سنة  الح�سم 

االبتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ض.  

خامسًا: اإليجارات  
في  الم�سلحة  بتاأييد   )5  / )ثانيًا  البند  في  االبتدائية  اللجنة  قرار  ق�سى 
لعام  للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإل��ى  بالزيادة  الم�سددة  االإي��ج��ارات  اإ�سافة 

1995م واالأعوام من 1999م اإلى 2002م. 
االإيجارات  قيمة  باعتماد  مطالبًا  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
في  الموؤرخ  خطابه  مع  قدم  اأن��ه  بحجة  الح�سم  جائزة  الم�ساريف  �سمن 
اأن  يعتقد  اأنه  كما  االإي��ج��ارات،  لهذه  الموؤيدة  الم�ستندات  1425/1/22ه���� 
في  للوعاء  الم�سلحة  ردت��ه  ال��ذي  ري��اال   )133.149( البالغ  االإيجار  فرق 
تحويلها من  )بعد  االأول��ى طويلة  المالية  ال�سنة  كون  ناتج عن  �سنة 1995م 
موؤ�س�سة اإلى �سركة( حيث امتدت من 1995/4/24م وحتى 1996/12/31م 
اأن يتم تحميل تلك الفترة الطويلة بما يخ�سها من  اأنه من الطبيعي  ويرى 
وذكر  ال�سنوي.  االإيجار  من  اأكبر  �ستكون  قطعًا  وهي  االإيجار  م�سروفات 
على  تعتمد  لل�سركة  المالية  ال�سنة  واأن  الهجري  بالتقويم  االإيجار  عقود  اأن 
بالزيادة عما  االإيجار  تحميل  في  فروقات  ينتج عنه  ما  الميالدي،  التقويم 
هو ظاهر بالعقود ب�سبب فرق المدة، وعلى الرغم من و�سوح هذه الحقائق 
مبالغ  ح�سم  عدم  في  الم�سلحة  اأي��دت  االبتدائية  اللجنة  اأن  المكلف  يرى 
التي  الم�ستندات  اأن  بحجة  الزكاة  وع��اء  من  عليها  المعتر�ض  االإي��ج��ارات 
قدمت  التي  نف�سها  الم�ستندات  هي  اال�ستماع  جل�سة  اأثناء  للجنة  قدمت 
للم�سلحة �سابقًا والتي بناًء عليها تم رف�ض هذه االإيجارات، ويطلب المكلف 
من  االإي��ج��ارات  بند  لتاأييد  المقدمة  الم�ستندات  تقييم  اللجنة  ه��ذه  من 
عقود و�سندات �سرف بمو�سوعية وحياد وذلك الأن هذه الم�ستندات ح�سب 

وجهة نظره تعد كافية لتاأييد ما تم قيده من اإيجارات في الدفاتر ما يحتم 
ح�سم هذه االإيجارات من الوعاء الزكوي بخالف ما ذهبت اإليه الم�سلحة 
واأيدته اللجنة االبتدائية. وبعد اإطالع المكلف على �سورة خطاب الم�سلحة 
المقيد لدى اللجنة برقم )905( وتاريخ 1429/11/3ه� الذي اأو�سحت فيه 
الم�سلحة الكيفية التي تو�سلت بها اإلى فروق االإيجار لل�سنوات من 1999م 
ومقدار  ال�سنة  يظهر  باالإيجارات  ملخ�سا  بيانا  المكلف  قدم  2002م  حتى 
ومقدار  لالإي�ساالت،  طبقًا  االإيجار  ومقدار  المالية  للقوائم  طبقًا  االإيجار 
اإيجار الم�ستودعات ومقدار فروق االإيجار التي يقبل المكلف باإ�سافتها اإلى 
التوالي  على  ومقدارها  2002م  حتى  1999م  من  لالأعوام  الزكوي  الوعاء 
)119.881 رياال و137.512رياال و149.503 رياالت و)182.327 ريااًل(.

بوجهة نظرها  التم�سك  اأكدت  المكلف  ا�ستئناف  الم�سلحة على  وبعد اطالع 
االإيجار  ف��روق  قبول  عدم  اأن  على  تن�ض  التي  االبتدائي  القرار  في  المبينة 
كان ب�سبب عدم تقديم الم�ستندات الموؤيدة ل�سداد قيمة االإيجار وقدم ممثلو 
الم�سلحة بناًء على طلب هذه اللجنة بخطابهم المقيد لدى هذه اللجنة برقم 
)905( وتاريخ 1429/11/30ه� بيانات تحليلية لفروق االإيجارات لل�سنوات من 
1999م حتى 2002م وتو�سح هذه البيانات مقدار االإيجار طبقًا للقوائم المالية، 
ربوط  بموجب  للوعاء  الم�ساف  الفرق  ومقدار  لالإي�ساالت  طبقًا  واالإي��ج��ار 
 265.310( التوالي  على  وهي  حتى 2002م  من 1999م  لل�سنوات  الم�سلحة 
رياالت و217.296 ريااًل و276.375 ريااًل و341.244 ريااًل( كما قدموا �سور 
االإي�ساالت والم�ستندات التي قدمها المكلف للم�سلحة لتاأييد بند االإيجارات. 

رأي اللجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي، وعلى اال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
اأن محور اال�ستئناف يكمن في  الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة 
طلب المكلف عدم اإ�سافة مبالغ االإيجارات محل الخالف اإلى وعائه الزكوي 
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لعام 1995م واالأعوام من 1999م حتى 2002م باعتبارها من الم�سروفات 
جائزة الح�سم وموؤيدة بالم�ستندات واأنه يقبل بموجب البيانات التي قدمها 
ما  2002م  حتى  1999م  من  لالأعوام  الزكاة  وعاء  اإلى  ي�ساف  باأن  للجنة 
رياالت 182.327  ريااًل و149.503  ريااًل و137.512  مقداره )119.881 
ال�سنوات  من  �سنة  لكل  ريال   )140.000( مبلغ  باعتماد  ويطالب  ري��ااًل(، 
)1999م حتى 2002م(  كاإيجار للم�ستودعات، في حين تتم�سك الم�سلحة 
برف�ض فروق االإيجارات المو�سحة مبالغها عند عر�ض وجهة نظرها بحجة 

اأن المكلف لم يقدم الم�ستندات الموؤيدة ل�سداد قيمتها. 
وبعد درا�سة اللجنة المو�سوع واطالعها على خطاب الم�سلحة المقيد لدى 
هذه اللجنة برقم )905( في 1429/11/3ه� تبين لها اأن فروق االإيجارات 
لل�سنوات من 1999م  الزكوي  الوعاء  اإلى  باإ�سافتها  الم�سلحة  التي تطالب 
ريااًل  و217.296  رياالت   265.310( مبلغ  التوالي  على  تبلغ  2002م  حتى 
و276.375 ريااًل و341.244 ريااًل( وباطالع اللجنة اأي�سًا على الم�ستندات 
المقدمة من المكلف وتحديدًا البيان الم�ستخرج من الحا�سب االآلي لل�سنة 
و�سند  2002م  وحتى  1999م  من  وال�سنوات  1995/12/31م  في  المنتهية 
القيد رقم 12261 بتاريخ 1995/11/19م ، و�سند القيد رقم 17918 ورقم 
17919 بتاريخ 1999/9/20م و�سند القيد رقم 19703 ورقم 19704 وتاريخ 
و�سند  2001/12/22م  بتاريخ   21488 رقم  القيد  و�سند  2000/10/30م 
االإيجار  وعقود  2002/11/27م  وتاريخ   23168 ورقم   23167 رقم  القيد 
وم�ستندات الدفع وكذلك اطالع اللجنة على البيانات التف�سيلية التي قدمها 
الم�سلحة  من  المقدمة  البيانات  على  اإطالعه  بعد  اللجنة  لهذه  المكلف 
بخطابها المقيد لدى اللجنة برقم )905( تبين للجنة اأن المكلف ال يمانع 
1999م  من  لل�سنوات  التوالي  على  ومقدارها  االإيجارات  فروق  اإ�سافة  من 
حتى 2002م مبلغ )119.881 ريااًل ومبلغ 137.512 ريااًل ومبلغ 149.503 
الم�ستودعات  اإيجار  بقبول  اللجنة  ويطالب  ريااًل(  ومبلغ 182.327  رياالت 
البالغ )140.000( ريال لكل �سنة من ال�سنوات المذكورة بحجة اأن اإيجار 
الم�ستودعات يتم ت�سجيله �سمن االأر�سدة المدينة كم�سروف اإيجار و�سمن 
االأر�سدة الدائنة �سمن )االإيرادات االأخرى(، ومما ذكر يت�سح اأن المكلف 
متفق مع الم�سلحة على وجود فروقات في االإيجارات غير موؤيدة بم�ستندات 
حيث وافق على اإ�سافة الفروقات التالية )119.881 ريااًل و137.512 ريااًل 
و149.503 رياالت و182.237 ريااًل( لل�سنوات من 1999م حتى 2002م، ما 
يعني اأن الخالف منح�سٌر في مبلغ اإيجار الم�ستودعات البالغ )140.000( 
مبالغ  اأن  للجنة  ات�سح  وحيث  ال��م��ذك��ورة،  ال�سنوات  م��ن  �سنة  لكل  ري��ال 
ودائنة �سمن  االإيجارات  ت�سجيلها مدينة �سمن  تم  الم�ستودعات قد  اإيجار 
اليومية رقم 17919 وتاريخ 1999/9/20م، ورقم  االإيرادات بموجب قيود 
17918 وتاريخ 1999/9/20م، ورقم 19703 وتاريخ 2000/10/30م، ورقم 
20456 وتاريخ 2001/4/1م، ورقم 21488 وتاريخ 2001/12/22م، ورقم 
2002/11/27م،  وتاريخ   23168 ورقم  2002/11/27م،  وتاريخ   23167
الم�ستودعات  اإيجار  م�سروف  اعتماد  قبول  باالأغلبية  ت��رى  اللجنة  ف��اإن 
البالغ )140.000( ريال �سنويًا �سمن الم�سروفات جائزة الح�سم تطبيقًا 
القرار  واإلغاء  المكلف  ا�ستئناف  تاأييد  وبالتالي  النظام  من   )14( للمادة 
االإيجار  لفروق  بالن�سبة  اأما  الخ�سو�ض،  هذا  في  به  ق�سى  فيما  االبتدائي 
المالية  ال�سنة  اإن  ب�سنة 1995م وحيث  المتعلقة  ريااًل  البالغة )133.149( 
عنه  نتج  ما  �سركة  اإلى  الموؤ�س�سة  تحويل  اقت�ساها  �سنة طويلة  للمكلف هي 
تلك الفروقات كما اأن الم�سلحة لم تقدم اأي اإي�ساحات حول كيفية احت�ساب 
تلك الفروقات، ما و�سلت معه اللجنة باالأغلبية اإلى االقتناع بهذا الم�سروف 
مبلغ  باعتماد  المكلف  ا�ستئناف  تاأييد  وبالتالي  الح�سم  جائز  كم�سروف 
واإلغاء  1995م  لعام  الح�سم  جائزة  الم�ساريف  �سمن  ريااًل   )133.149(

القرار االبتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ض. 

سادسًا: التبرعات والمساعدات  
ق�سى قرار اللجنة في البند )ثانيًا / 6( بتاأييد الم�سلحة في اإ�سافة بند 
1995م  من  لالأعوام  للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإلى  وال�سدقات  التبرعات 

حتى 2002م. 
من  خرجت  المبالغ  هذه  اأن  فذكر  القرار  من  البند  هذا  المكلف  ا�ستاأنف 
ذمة ال�سركة ودفعت بموافقة ال�سركاء لجهات محتاجة وبالتالي يجب عدم 
اإخ�ساعها للزكاة التفاق ذلك مع نظام جباية الزكاة. واأ�ساف اأن الم�سلحة 
توافق على التبرعات المدفوعة فقط لجهات خيرية معترف بها من وزارة 
اأن  عنه  ينتج  ال�سركة  نظر  وجهة  من  االإج��راء  وه��ذا  االجتماعية  ال�سوؤون 
تاريخ  في  يملكها  يعد  ولم  المكلف  ذمة  من  خرجت  اأم��وال  للزكاة  تخ�سع 
وجوب الزكاة ما يخالف ال�سرع وذكر المكلف اأن نظام جباية الزكاة ال�سادر 
بالمر�سوم الملكي رقم 8634/28/2/17 وتاريخ 1370/6/28ه� ين�ض في 
مادته الثانية »اأن ت�ستوفى الزكاة وفقًا لتعاليم ال�سريعة االإ�سالمية ال�سمحة«، 
ومقت�سى ذلك اأنه اإذا حدث تعار�ض بين تعاليم ال�سريعة واإجراءات الجباية 
تمام  االأحكام  تلك  اأهم  ومن  بالزكاة  الخا�ض  ال�سرعي  الحكم  تغليب  يتم 
ال�سرعية  القواعد  وم�سمون  بمفهوم  االأخذ  يجب  فاإنه  عليه  وبناًء  الملك، 

حتى ال تخ�سع للزكاة اأموال ال تجب فيها الزكاة اأ�سال. 
وبعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف اأكدت التم�سك بوجهة نظرها 
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ض على اأن ال�سركة لم تقدم الم�ستندات 
التي توؤكد اأن التبرعات والم�ساعدات مدفوعة اإلى هيئات خيرية اأو موؤ�س�سات 

اجتماعية معترف بها من الحكومة. 

رأي اللجنة: 
وما  المقدم،  اال�ستئناف  وعلى  االبتدائي،  القرار  على  اللجنة  اطالع  بعد 
اال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دف��وع  من  الطرفان  قدمه 
وعائه  اإلى  وال�سدقات  التبرعات  بند  اإ�سافة  المكلف عدم  يكمن في طلب 
خرجت  المبالغ  هذه  اأن  بحجة  2002م  حتى  1995م  من  لالأعوام  الزكوي 
حين  في  محتاجة،  جهات  اإلى  ال�سركاء  بموافقة  ودفعت  ال�سركة  ذمة  من 
ترى الم�سلحة اأن ال�سركة لم تقدم الم�ستندات التي توؤكد اأن هذه التبرعات 
اأو موؤ�س�سات اجتماعية معترف  والم�ساعدات دفعت لجهات وهيئات خيرية 

بها من الحكومة. 
التي  الجهات  عن  المناق�سة  جل�سة  اأثناء  المكلف  ممثل  اللجنة  �ساألت  وقد 
دفعت ال�سركة لها هذه التبرعات والم�ساعدات فاأفاد باأنها دفعت الأ�سخا�ض 
يمثلون  ال  المبالغ  هذه  لهم  دفعت  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  وحيث   ، طبيعيين 
اأو قوائم مالية يمكن  لديها �سجالت  اأو موؤ�س�سات اجتماعية  هيئات خيرية 
الركون اإليها للتحقق من االإجراءات المحا�سبية المتعلقة بالعملية بالرجوع 
اإلى م�ستنداتها كما اأن المكلف لم يقدم الم�ستندات المثبتة لعملية دفعها، 
وبناًء عليه ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف المكلف وتاأييد القرار االبتدائي فيما 
للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإلى  وال�سدقات  التبرعات  بند  باإ�سافة  به  ق�سى 

لالأعوام من 1995م حتى 2002م.

سابعًا: اإلكراميات لعام 1998م  
اإ�سافة بند  بتاأييد الم�سلحة في  البند )ثانيًا / 7(  اللجنة في  ق�سى قرار 

االإكراميات اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1998م. 
ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر اأن االإكراميات عبارة عن حوافز 
تدفع لموظفي ال�سركة وتعد من الم�ساريف الجائزة الح�سم و�سبق لل�سركة 

تقديم بع�ض االإي�ساالت الدالة على �سدادها. 
المبينة  اأكدت وجهة نظرها  المكلف  ا�ستئناف  الم�سلحة على  وبعد اطالع 



القضية الزكوية 

العدد )4٧( - ربيع اآلخر 143٧هـ54

الموظفين يح�سلون على مرتبات  اأن  التي تن�ض على  القرار االبتدائي  في 
للموظفين  تدفع  اأخرى  تكاليف  باأي  تقبل  ال  والم�سلحة  وبدالت  ومكافاآت 
ل�سرف  محددة  وق��واع��د  لوائح  �سوء  في  بم�ستندات  م��وؤي��دة  تكن  لم  ما 

االإكراميات.

رأي اللجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي، وعلى اال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور اال�ستئناف يكمن في طلب 
المكلف عدم اإ�سافة بند االإكراميات اإلى وعائه الزكوي لعام 1998م بحجة اأن 
هذه االإكراميات دفعت لموظفي ال�سركة وتم تقديم بع�ض الم�ستندات الدالة 
للوعاء  باإ�سافة هذه االإكراميات  على �سدادها، في حين تتم�سك الم�سلحة 
الزكوي للمكلف بحجة اأن الم�سلحة ال تقبل باأي مبالغ تدفع للموظفين ما لم 

تكن موؤيدة بم�ستندات وفي �سوء لوائح وقواعد محددة ل�سرفها. 
وحيث اإن هذه اللجنة طلبت من ممثل المكلف اأثناء جل�سة المناق�سة تزويدها 
والجزاءات  المكافاآت  وكذلك الئحة  الم�سروف  لهذا  الموؤيدة  بالم�ستندات 
المعتمدة من وزير العمل ومنحت المكلف المهلة المطلوبة، والأن المكلف لم 
يقدم حتى تاريخ اإ�سدار هذا القرار اأي م�ستندات اأو اإي�ساحات بخ�سو�ض هذا 
البند، فاإن اللجنة ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�اأييد القرار االبتدائي فيما 

ق�سى به باإ�سافة بند االإكراميات اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1998م. 

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�سريبية ما يلي:

اأواًل: قبول اال�ستئنافين المقدمين من م�سلحة الزكاة والدخل ومن المكلف على 
قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�سريبية االأولى من الناحية ال�سكلية.

ثانيًا: وفي المو�سوع:
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  الم�سلحة  ا�ستئناف  رف�ض   .1

للمكلف  الزكوي  الوعاء  من  الخالف  محل  االأرا�سي  قيمة  بح�سم 
لعامي 1995م و1996م في حدود الح�ساب الجاري الدائن لل�سريك 

الم�سجلة با�سمه هذه االأرا�سي.
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�ض   .2
من  لالأعوام  للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإلى  )الدائنون(  بند  باإ�سافة 

1995م حتى 2002م. 
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�ض   .3
باإ�سافة االأر�سدة البنكية الدائنة التي حال عليها الحول فقط )اأول 
العام اأو اآخر العام اأيهما اأقل( اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لالأعوام 

من 1995م حتى 2002م. 
تاأييد ا�ستئناف المكلف باعتماد الديون المعدومة �سمن الم�ساريف   .4
2002م  حتى  1997م  من  وال�سنوات  1995م  ل�سنة  الح�سم  جائزة 

واإلغاء القرار االبتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�ض. 
انتهاء الخالف حول الفروقات المتعلقة بم�سروف االإيجار البالغة  5/اأ. 
على التوالي )119.881 ريااًل و137.512 ريااًل و149.503 رياالت 
و182.237 ريااًل( لل�سنوات من 1999م حتى 2002م بقبول المكلف 

على االإجراء الذي اتخذته الم�سلحة. 
اإلى  الخالف  محل  االإي��ج��ارات  مبالغ  اإ�سافة  بعدم  المكلف  تاأييد  5/ب. 
2002م  حتى  1999م  من  واالأع���وام  1995م  لعام  الزكوي  الوعاء 
ومقدارها على التوالي مبلغ )133.149( ريااًل لعام 1995م ومبلغ 
)140.000( ريال لكل �سنة من ال�سنوات من 1999م حتى 2002م 

وفقًا للحيثيات الواردة في القرار. 
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�ض   .6
للمكلف  الزكوي  الوعاء  اإل��ى  وال�سدقات  التبرعات  بند  باإ�سافة 

لالأعوام من 1995م حتى 2002م. 
به  ق�سى  فيما  االبتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�ض   .7

باإ�سافة بند االإكراميات اإلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1998م. 
ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا بعد ت�سديق وزير المالية.



من  مجموعة  عر�ض  للدولة  العامة  الميزانية  ع��ن  االإع���الن  م��ع  ت��زام��ن 
االإن��ف��اق  ف��ي  ال��ك��ف��اءة  اأج��ل  م��ن  الحكومة  عليها  تعمل  التي  االإ���س��الح��ات 
والمالية  االقت�سادية  االإ�سالحات  �سمن  وجاء  الموارد،  وتنويع  وا�ستدامة 
اإدارة وحدة الدين العام في وزارة المالية التي  والهيكلية ما يتعلق بتطوير 
تعنى بتطوير ا�ستراتيجية الدين العام وم�سادره و�سبل تمويله لتعزيز قدرة 
المملكة على االقترا�ض محليا ودوليا، بما ي�سهم في تعميق �سوق ال�سكوك 

وال�سندات المحلية.
ه��ذه ال��خ��ط��وة م��ن االإ���س��الح��ات االق��ت�����س��ادي��ة ج���اءت �سمن ح��زم��ة من 
البيئة  تح�سين  على  الحر�ض  اإطار  في  الدولة  �ستعتمدها  التي  االإ�سالحات 
با�ستمرار  والعناية  التنمية،  في  اال�ستدامة  وتحقيق  للمملكة  االقت�سادية 
من  القادمة  االأجيال  ا�ستفادة  ال�ستمرار  الدولة  لخزانة  المنا�سبة  الموارد 

الوفرة االقت�سادية الحالية.
وا�سعة  ب�سورة  تنت�سر  بداأت  التي  االأدوات  اإحدى  هي  االإ�سالمية  ال�سكوك 
حول العالم، وذلك الأنها اأداة يمكن من خاللها توفير التمويل لمجموعة من 
الجهات الم�ستفيدة مثل الموؤ�س�سات الحكومية والقطاع الخا�ض والم�سارف 
لي�ست  فترة  ومنذ  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  متوافقة  منتجات  خ��الل  من 
مع  المتوافقة  والمنتجات  االإ�سالمية  المالية  الموؤ�س�سات  بداأت  بالق�سيرة 
الخيارات  توفر  واأ�سبحت  العالمي  الم�ستوى  على  باهتمام  تحظى  ال�سريعة 
باعتبارها  وال�سركات  الحكومية  والقطاعات  المالية  للموؤ�س�سات  التمويلية 
خيارا ي�ساف اإلى الخيارات المتاحة للح�سول على التمويل، ويتميز التمويل 
يمكن  اأداة  باعتبارها  ال�سندات  عن  بديال  يوفر  باأنه  ال�سكوك  خالل  من 
منا�سبة  فر�سة  توفر  اأي�سا  وهي  وال�سركات  للموؤ�س�سات  ال�سيولة  توفر  اأن 
منا�سبة  اأداة  وهي  ال�سركات،  اأو  الم�سارف  اأو  لالأفراد  �سواء  لال�ستثمار 
الإدارة ال�سيولة، حيث اإنه يمكن امت�سا�ض ال�سيولة ال�سخمة لدى الم�سارف 
االأف���راد  تمويل  ف��ي  ال�سيولة  ه��ذه  �سخ  م��ن  لتخف�ض  التمويل  وموؤ�س�سات 
ال�سوق  في  ال�سلبي  الت�سخم  معدالت  زي��ادة  اإل��ى  ي��وؤدي  ال��ذي  اال�ستهالكي 
وتقلي�ض فر�ض ا�ستفادة االأفراد من االإجراءات الحكومية والقطاع الخا�ض 

التي تعزز من زيادة دخل االأفراد.
وذلك  المملكة  في  لل�سوق  مهمة جدا  ب�سورة خا�سة  االإ�سالمية  ال�سكوك   
لال�ستفادة  الحكومي  والقطاع  وال�سركات  الموؤ�س�سات  من  الكبير  لالإقبال 
رغبة  يعزز  ما  وهو  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  متوافقة  اأداة  باعتبارها  منها 

اأنها  االأداة من  به هذه  تتميز  اإلى ما  اإ�سافة  اال�ستفادة منها،  المجتمع في 
منخف�سة المخاطر وتعتمد على االأ�سول بدال من الديون، كما اأنها تتنوع في 
�سيغها حيث اإنه يمكن طرح اأكثر من هيكلة لل�سكوك بما يتنا�سب واحتياج 

ورغبة الجهات الم�سدرة لها.
المراقب لل�سوق في المملكة يجد اأن الخيارات لدى الم�ستثمر محدودة، فهي 
اإما اأن تكون في اال�ستثمار العقاري واإما اال�ستثمار في االأ�سهم خ�سو�سا لفئة 
الموظفين، الذين غالبا ال ينخرطون في م�ساريع تجارية، نظرا اللتزامهم 
اليومي بالعمل بما ال يمكنهم من اإ�سغال اأنف�سهم باأعمال اأخرى، وهنا تاأتي 

اأهمية توفير فر�ض لهذه الفئة ال�ستثمار اأموالها.
المخاطر  ذات  اال�ستثمارات  من  يعتبر  االأ�سهم  اأو  العقار  في  اال�ستثمار 
اأو  اأو المتو�سطة على االأقل، وتدفق �سيولة االأفراد في �سوق االأ�سهم  العالية 
في اال�ستثمارات العقارية �سيكون له اأثر �سلبي في ت�سخم اأ�سعارها ب�سورة 
ال تتنا�سب مع ما ت�ستحقه تلك االأدوات، اإ�سافة اإلى وجود مخاطر في تركز 
مثل  اأدوات  في  اال�ستثمار  ل��الأف��راد  اأتيح  ول��و  فيهما،  االأف���راد  ا�ستثمارات 
اأنها  جهة  من  اإيجابيات  لذلك  لكانت  اال�ستثمارات  تنويع  بهدف  ال�سكوك 
اأتاحت الفر�سة لالأفراد لال�ستثمار في اأدوات منخف�سة المخاطر خ�سو�سا 
في الفترات التي تحدث فيها تقلبات لالأ�سعار في ال�سوق، كما يحدث ذلك 
من  فاإنه  ولهذا  العقارية،  ال�سوق  في  االأحيان  بع�ض  وفي  االأ�سهم  �سوق  في 
المهم عند و�سع خطة لبرنامج حكومي الإ�سدار ال�سكوك ينبغي االأخذ في 
كاأدوات  منها  واال�ستفادة  فيها  لالكتتاب  االأفراد  منها  ي�ستفيد  اأن  االعتبار 
جيدة ومنخف�سة المخاطر، وتحقق عوائد منا�سبة لهم بدال من المخاطرة 
اأن  نعلم  المخاطر، خ�سو�سا عندما  عالية  ا�ستثمارات  في  اأموالهم  بجميع 
وقدرتهم على جميع  المالية،  باالأ�سواق  لديهم خبرة �سعيفة  غالبا  االأفراد 
المعلومات والتحليل محدودة مقارنة بكبار الم�ستثمرين والموؤ�س�سات المالية 
العقارية  ال�سوق  في  اال�ستثمار  اأما  المتخ�س�سة،  اال�ستثمارية  وال�سناديق 

فقد يحمل �سيئا من المخاطر اإ�سافة اإلى اأنه يحتاج اإلى وفرة في ال�سيولة.
ت�سعى الخطط الحكومية اإلى تطوير اإدارة وحدة الدين العام في وزارة المالية 
�سوق  تعميق  في  ي�سهم  بما  تمويله  و�سبل  العام  الدين  ا�ستراتيجية  لتطوير 
اإذا ما تمت هيكلته ب�سورة  اإيجابي كبير  اأثر  ال�سكوك المحلية، و�سيكون له 
تعزز من فر�ض االأفراد لال�ستثمار فيه، باعتباره اإحدى اأهم االأدوات المنا�سبة 

لالأفراد، الأنها منخف�سة المخاطر وتحقق لهم عوائد منا�سبة �سنويًّا.

د. صالح بن فهد الشلهوب 
مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل اإلسالمي - معهد البحوث

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
كاتب في صحيفة »االقتصادية«

دور الصكوك والسندات
في تطوير استراتيجية 

الدين العام
الصكوك أداة مناسبة إلدارة السيولة وامتصاص السيولة الضخمة 

وخفض ضخ السيولة
في تمويل األفراد االستهالكي وتفادي زيادة معدالت التضخم 

السلبي في السوق  

الصكوك اإلسالمية أداة متويلية 
منخفضة اخملاطر وتعتمد على 

األصول ال الديون.
خيارات املستثمر يف السوق 

السعودية حمدودة، إما االستثمار 
العقاري وإما االستثمار يف األسهم.
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تحضر خالل 4 دقائق

سندويشات ذكية
في  ذكية  نقانق  �شندوي�شات  �أول  ت�شنيع  في  دبي  نجحت 
على  فقط  دق��ائ��ق  �أرب���ع  خ��ال  تح�شيرها  وي��ت��م  �ل��ع��ال��م، 
يتعدى  ال  وبثمن  مئوية  �إلى 440 درجة  ت�شل  درجة حر�رة 
ال  �لتي  �ل�شندوي�شات  تلك    وح�شلت  �إمار�تيا.  درهما   25
يوجد لها مثيل في �لعالم على �شهاد�ت عالمية فهي �شحية 

و�شديقة للبيئة.
»�إي��اد غانم«  �لطبية  �لمعد�ت  �لفكرة  هو مهند�س  �شاحب 
�أن  �كت�شف  فقد  �ل�شوق،  در��شة  عقب  �بتكاره  �إل��ى  وتو�شل 
�شريحة و��شعة من �لعماء ت�شتكي من تغير نكهات �الأطباق، 

ما جعله يفكر في �بتكار وجبات ذكية تتميز بنكهات ثابتة.
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وداعًا للمناطق المحجوبة

سيارة دون مرايا
 ، »i8« الألمانية لل�شيار�ت، عن ت�شميم جديد ل�شيارة� BMW ك�شفت �شركة
  BMW وما يميز هذه �ل�شيارة �أنها ال تحتوي على مر�يا، فقد ��شتبدلت �شركة
لل�شيارة.  �لخارجي  �ل�شطح  على  كامير�  بعد�شتي  �لجانبيتين  �لمر�آتين 
وو�شعت �ل�شركة كامير� ثالثة د�خل �لنافذة �لخلفية، لتقوم بر�مج �ل�شيارة 
بدمج �لفيديو من جميع زو�يا �لكامير�ت �لثاث لروؤية �لطريق ب�شكل مكبر، 

وي�شتطيع قائد �ل�شيارة روؤية هذ� �لفيديو عالي �لدقة على �شا�شة تو�شع مكان 
مر�آة �لروؤية �لخلفية. و�أكدت BMW �أن �لتكنولوجيا �لجديدة �شتجعل خطر 
�لمناطق �لمحجوبة عن �لروؤية �شيئًا من �لما�شي، فروؤية حركة �لمرور خلف 
و�لخارجية  �لد�خلية  بالمر�يا  مقارنة  �أكبر  ز�وية  بتغطية  �شت�شمح  �ل�شيارة 
�لتقنية  و�شتغني  �الأخرى،  �ل�شيار�ت  �أنو�ع  �أغلب  ت�شتخدمها  �لتي  �لتقليدية، 
�لجديدة عن تعديل و�شع �لكامير�ت. وتوفر �لتقنيات �لجديدة �أي�شًا �إ�شار�ت 
وجود  �ل�شيارة  ��شت�شعرت  �إذ�  �ل�شا�شة  على  تحذير 

عقبات خطيرة، وتحد من �ل�شو�شاء.
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تطير على ارتفاع 3505 أمتار

طائرة بال طيار لتجنب 
االزدحام المروري

�أطلقت  �للثام عن نموذج لطائرة با طيار  �أماطت  �يهانج �ل�شينية  �شركة 
عليها  )�يهانج 184(، وهي �أول طائرة دون  طيار في �لعالم تحمل ركابًا. 
منذ  �لجوية  للماحة  و�لكمبيوتر  �ال�شت�شعار  �أجهزة  على  �لطائرة  وتعتمد 
لحظة �إقاعها وحتى هبوطها. و�لطائرة م�شممة لتت�شع لر�كب و�حد فقط 

وتطير على �رتفاع 3505 �أمتار ويمكن م�شتقبًا �أن تت�شع الأكثر من ر�كب.
و�لطائرة مزودة بعدة محركات، وثماني مر�وح للتحكم في �لطير�ن لت�شهيل 
�لهبوط �الآمن، فيما يقوم مركز للتحكم من بعد بمر�قبة �الأو�شاع في حاالت 

�لطو�رئ للتدخل حينما ت�شتلزم �ل�شرورة.
�ل�شينية  �يهانج  �شركة  تاأ�شي�س  في  �شارك  �ل��ذي  �شيونج،  ديريك  �شرح   
�إلى قائد طائرة  �إن  �لركاب لي�شو� في حاجة  لو�شائل �لطير�ن �الآلي قائًا 
�أن يجل�س  �إلى �لترخي�س له في �لم�شتقبل كل ما �لر�كب  ولي�س ثمة حاجة 
كمبيوتر  و�شع جهاز  ويتم  برحلته.  لا�شتمتاع  با طيار  في طائرة  كر�كب 
لوحي �أمام �لر�كب يت�شمن عدة خيار�ت منها �الإقاع و�لهبوط، ف�شا عن 

�شبط �أجهزة �لتكييف. 
�ألف دوالر وهو �شعر  �ألف و300  �أن ير�وح �شعر �لطائرة بين 200  من �لمتوقع 

يعتبر زهيد� لتجنب �الختناقات �لمرورية و�لتوجه �إلى مقر �لعمل في طائرة.
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يأخذ المقاسات في 10 ثوانٍ 

»خياط« الماسح الضوئي
متجر )جاي جيانو( للخياطة في هونج كونج يتميز عن �شائر �لمتاجر 
�لطباعة  بتقنية  مزود�  �شوئيا  ما�شحا  ي�شتخدم  فالمتجر  �لعالم،  في 
ن يرغبون في تف�شيل قطع جاهزة من  ثاثية �الأبعاد الأخذ قيا�شات ممَّ
�لماب�س. �لما�شح �شوئي ثاثي �الأبعاد يمكنه �أخذ 120 من �لبيانات في 
�أقل من ع�شر ثو�ن. فلدى و�شول عميل جديد يطلب �لخياط من �لعماء 
�ال�شتعانة بالما�شح �ل�شوئي د�خل غرفة تبديل �لماب�س �لمزودة بنحو 
ثمانية  �لحمر�ء،  باالأ�شعة تحت  تعمل  �لتي  �ال�شت�شعار،  �أجهزة  14 من 
�لعميل من خال خدمة  �لعميل و�شتة خلفه. ويطلب �لجهاز من  �أمام 
�شوتية �لوقوف في و�شع �لثبات في نقطة معينة ليقوم باأخد �لمقا�شات 
�إلى  �لطول  قيا�شات  من  �لبيانات  هذه  وتنقل  ثو�ن.  ع�شر  من  �أقل  في 

�لمحيط و�لزو�يا في �لحال �إلى تطبيقات في جهاز كمبيوتر لوحي.
ومالك  �لقاب�شة  ت�شارم�شتون  �شركة  في  �لتطوير  مدير  لي  ماتيو  وقال 

تن�شيط  على  ت�شاعد  �لتقنية  هذه  �إن  للخياطة  جيانو(  )ج��اي  متجر 
هذ�  يقتحمون  �ل��ذي��ن  �ل�شباب  �لخياطين  �إل��ى  تفتقر  �لتي  �لحرفة 

�لمجال.
فهناك هوة عميقة تف�شل بين �لحرفيين �لتقليديين و�لجيل �لجديد. 
لم يطرق �أحد هذ� �لمجال لذ� فقد وجدنا �أن هذه �لمهنة قد تندثر، 
لكن بات بو�شعنا �أن نقوم بتن�شيطها من خال �لتقنيات �لتي تطور من 

معارفهم وتحافظ عليها. 
 �أ�شار �شودي ت�شينج، ��شت�شاري �لخياطة �إلى �أنه يوجد نحو 200 خياط 
في هونج كونج وهي �لمدينة �لتي ت�شتهر باإتقان هذه �لحرفة ويقطنها 
�شبعة مايين ن�شمة. و�نتقل معظم هذ� �لن�شاط عبر �لحدود �إلى �لبر 
و�لما�شح  تكلفة.  �أق��ل  �ليدوية  �لعمالة  تكون  حيث  �ل�شين،  �لرئي�شي 

�ل�شوئي حل محل خطو�ت �لتف�شيل و�لخياطة �لتقليدية.
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الذكاء الصناعي يتغلب على البشري

متحف
للفيروسات الحاسوبية 

�بتكرت �شركة جوجل برنامج حا�شوبي يمكنه �أن يتغلب على العبين محترفين 
في �حدى �الألعاب �ل�شينية. و�أعاد هذ� �البتكار �إلى �الأذهان كمبيوتر )ديب 
بلو( �لفائق و�لذي �أنتجته �شركة )�آي بي �إم( �لذي تغلب في مبار�ة في عام 
1997 على بطل �ل�شطرنج �لعالمي جاري كا�شباروف ، ت�شمى �للعبة �ل�شعبية  
�ل�شينية )جو( وتنت�شر في كل من  �ل�شين وكوريا �لجنوبية و�ليابان، وهي  
�أكثر تعقيدً� من لعبة  �ل�شطرنج.  قال »ديمي�س ها�شابي�س« �لباحث في مجال 
�لذكاء �ل�شناعي ب�شركة )جوجل ديبمايند( وهي �ل�شركة �لبريطانية �لتي 

�أطلق �لموؤرخ �لتكنولوجي »جي�شون �شكوت« وبالتعاون مع ميكو هيبونين رئي�س 
ق�شم �الأبحاث في �شركة �إف �شيكيور  باإطاق موقع متحف �لبر�مج �ل�شارة، 
لجمع  و�أبرز �لبر�مج �ل�شارة لحقبة �لثمانينات و�لت�شعينات �لتي �أ�شابت 

 DOS أجهزة �لحا�شوب  �ل�شخ�شية �لخا�شة �لتي كانت تعمل على نظام�
وبالرغم من �أن  تلك �لبر�مج �ل�شارة تعد  من �شاالت مختلفة تمامًا عن 
 ،Stuxnetو MyDoom ودودة botnets لبر�مج �ل�شارة �ليوم مثل�
ببع�س  �الإ�شر�ر  �إلى  وت��وؤدي  كبير  ب�شكل  �لم�شتخدم  تزعج  كانت  �نها  �إال 
�لملفات و�إف�شادها وتت�شبب في فو�شى لنظام �لت�شغيل. ويمكن للم�شتخدمين 
��شتعر��س �لبر�مج �ل�شارة لتلك �لحقبة من خال �لموقع عبر محاكاة بيئة 
عمل نظام DOS، وعن طريق �لموقع  يمكن ��شترجاع بع�س �أبرز �لبر�مج 

�ل�شارة �لتي ظهرت في �لما�شي �لقريب. 
�إد�رة �لمتحف بتحييد جميع �لفيرو�شات من �أجل �شمان �شامة  وقامت 
�لبرمجيات،  �إج��ر�ء�ت موؤذية موجودة �شمن  �أي  �إز�لة  �لزو�ر عن طريق 
  DOS بنظام  �لخا�شة  �لحا�شوب  ر�شوميات  بع�س  بعر�س  �لموقع  ليقوم 

و�لتي كانت ت�شكل في �لما�شي كابو�س للم�شتخدمين.
ويحتوي متحف �لبر�مج �ل�شارة حاليًا �شمن مجموعته على 65 برنامجًا 
�شارً� تعد �أغلبها فيرو�شات، ويظهر �أحد �لبر�مج �ل�شارة على �شكل �شيارة 
�إ�شعاف متحركة على �شكل كود ASCII ، وتعمل ب�شكل كامل مع �ل�شوت عبر 
�ل�شا�شة لت�شطدم بجد�ر من �لطوب. ويحتوي  �لمتحف على  برنامج �شار 

�بتكرت برنامج )�ألفاجو(، تعد )جو( قمة �أبحاث �ألعاب �لذكاء �ل�شناعي. 
خم�شة  من  مبار�ة  في  )�ألفاجو(  �ل�شناعي  �لذكاء  لعبة  برنامج  و�كت�شح 
�أ�شو�ط �لاعب �لمحترف �ل�شيني »فان هوي«  بطل �للعبة في �أوروبا فيما 
كان  �أف�شل بر�مج �لكمبيوتر �ل�شابقة في �للعبة تعادل ذكاء �الن�شان �لهاوي 

�لعادي. 
وبي�شاء  �شود�ء  قطعا  العبان  ي�شع  �أخرى  �أ�شماء  بعدة  )جو(  لعبة  ت�شتهر  
تنتظم على لوح مربع ويحاول كل منهما �ال�شتحو�ذ على �أكبر قدر ممكن من 

م�شاحة �لخ�شم.
�ل�شنو�ت  في  �ل�شناعي  �لذكاء  مجال  في  كبيرة  �نت�شار�ت  �لعلماء  �شجل 
�لذهن  تفوق  بدرجة  وتتعلم  تفكر  �لحا�شوب   �أجهزة  مكنو�   فقد  �الأخيرة 
�لب�شري.  ويتوقع �لعلماء ظهور  تطبيقات م�شتقبلية لبر�مج �لذكاء �ل�شناعي 
قادرة على  تح�شين �أدو�ت �لم�شاعدة بالهو�تف �لذكية و�أجهزة �لت�شخي�س 

في �لمجال �لطبي وم�شاركة �لعلماء في �نجاز �لبحوث.
�لكوري  �إن  )نيت�شر(،   دوري��ة  �أوردتها  �لتي  �لدر��شة  -في  ها�شابي�س  �أك��د  
�لجنوبي »لي �شيدول« وهو من كبار محترفي برنامج )جو( في �لعالم و�فق 
برنامج»جوجل  �أن  �شمعت  قال:  حيث  �شول   في  )�ألفاجو(  يناف�س  �ن  على 
من  يقين  على  لكنني  قوة  وي��زد�د  للغاية  قوي  �ل�شناعي  للذكاء  ديبمايند« 

قدرتي على �لفوز.

�آخر ي�شمى Italian simply  ويقوم بعر�س �لعلم �الإيطالي على �ل�شا�شة 
م�شحوبًا بر�شالة عميقة »�إيطاليا هي �أف�شل بلد في �لعالم«

ويحوي �لمتحف �أي�شًا مثال على فيرو�س فرودو  ، وهو فيرو�س �شبح يعر�س 
 22 كل  به  �لم�شابين  �لم�شتخدمين  حا�شوب  �شا�شات  على  ف��رودو«  »�أرو�ح 
�شبتمبر، وهو تاريخ مياد بيلبو باجنز من �لهوبيت  من فلم �شيد �لخو�تم. 
ولم يكن هذ� �لفيرو�س م�شدر �إزعاج لكثير من �لم�شتخدمين، حيث كان يقوم 
�ل�شيئة  �ل�شلوكيات  بالعديد من  يقوم  �لبيانات، كما  و�إف�شاد ملفات  بتخريب 

�الأخرى �شمن �الأنظمة �لم�شابة.
�نت�شرت  و�لتي  �لخبيثة،  �لبر�مج  من  لمجموعة  تجميع  عن  عبارة  �لمتحف     
خال �لحقبة بين 1980 و1990 على �أجهزة �لحا�شوب، وتعر�س هذه �لفيرو�شات 
بمجرد �أن ي�شاب �لنظام بها ر�شوم متحركة �أو ر�شائل، وي�شمح �لمتحف من خال 
��شتخد�م ��شلوب �لمحاكاة و�إز�لة �الإ�شافات �لموؤذية د�خل �لفيرو�شات بتجربة 

هذه �لمجموعات دون �لخوف من حدوث عدوى فيرو�شية.
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قوته توازي  150 حاسوبا

حاسوب للسيارات ذاتية القيادة

يخطط  �لتنفيذي  ورئي�شه  في�شبوك  موقع  موؤ�ش�س  زوكربيرج  مارك 
�إد�رة منزله وفي عمله.  �آلي في 2016 لم�شاعدته في  �إن�شان  ل�شنع 
في  جارفي�س  مثل  زوكربيرج،  مارك  يتخيله  �لجديد  �الآلي  �الإن�شان 
فيلم  »�يرون مان«، وهو �شبيه بكبير خدم �آلي ظهر في كتب و�أفام 

�شركة مارفيل. 
ثم  �لحالية  �لتكنولوجيا  با�شتك�شاف  �لم�شروع  �شيبد�أ  زوكربيرج    
�شي�شرع في تعلمها وتعريف �لجهاز ب�شوته حتى يتحكم في كل �شيء 
في منزله مثل �الإنارة ودرجة �لحر�رة وغيرها من �لمر�فق �الأخرى 

د�خل �لمنزل.
ي�شمح  كيف  �الآل���ي  م�شاعده  تعليم  زوك��رب��ي��رج  خطط  و�شت�شمل 
عندما  وجوههم  �إل��ى  �لنظر  طريق  عن  �لمنزل  بدخول  الأ�شدقائه 

يدقون جر�س �لباب. 

 ،Drive PX2 ك�شفت �شركة �إنفيديا عن حا�شوب جديد يحمل ��شم
�لقيادة.  ذ�تية  �ل�شيار�ت  في  ت�شتخدم  �لتي  �لحو��شيب  �أحدث  وهو 
تحت  �الأول   �لجيل  �إ�شد�ر  تم  فقد  �لثاني،  �لجيل  من  و�لحا�شوب 

.Drive CX  م�شمى
يعادل 150  ما  قوته  وتو�زي  �لجديد ب�شغر حجمه  �لحا�شوب  يتميز 
�إلى  �إ�شافة   ، �لخارق  �لحا�شوب  عليه  يطلق  لذ�  برو،  ماك  حا�شوب 
�ل�شركة  وت�شتخدم  هائلة.  حا�شوبية  ق���در�ت  �لحا�شوب  �م��ت��اك 
�لمنتجة للحا�شوب وهي �شركة »�إنفيديا« تقنية �لتبريد �ل�شائل على 
�لحا�شوب �لجديد Drive PX2، ويمكن للحا�شوب �لجديد معالجة 
مدخات 12 كامير� فيديو، و�لحا�شوب مزود  بم�شت�شعر�ت �لموجات 

فوق �ل�شوتية و�لر�د�ر.
فولفو  �شركة  �لجديد  �لحا�شوب  �إنجاز  في  �إنفيديا  �شركة  �شريك 
�لمتخ�ش�شة في �شناعة �ل�شيار�ت، و�شت�شبح  �ل�شريك �الأول، وهي 

.Drive PX2 أولى �ل�شركات �لتي �شت�شتخدم  �لحا�شوب �لخارث�

يشبه »جارفيس«

إنسان آلي إلدارة المنزل 
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ك�شفت وكالة �لف�شاء �الأمريكية )نا�شا( �أن »تيم بيك« �شيكون �أول ر�ئد 
باأول عملية �شير في �لف�شاء. و�شيبد�أ بيك ور�ئد  ف�شاء بريطاني يقوم 
�لف�شاء  محطة  خ��ارج  �لمغامرة  كوبر�  تيم  نا�شا،  وكالة  في  �لف�شاء 

�لدولية ال�شتبد�ل منظم جهد كهربائي يعاني خلا. 
�شتة  ت�شتغرق  �لتي  �لمهمة  لبدء  رو�شي  �شاروخ  متن  على  بيك  �نطلق    
�لف�شاء  في  �شير  ثاني عملية  و�شتكون هذه  �لف�شاء.  �أ�شهر على محطة 
خال �أقل من ثاثة �أ�شابيع، �لذي �نطلق �إلى �لف�شاء مرة و�حدة من قبل  
في عام 2009. �شيرتدي بيك وكوبر� بدالت �لف�شاء ويخرجان من غرفة 
يعرف  كهرباء  �شندوق  ال�شتبد�ل  »كوي�شت«  �الأمريكية  �ل�شغط  معادلة 

با�شم »وحدة �لتحويلة �لمت�شل�شلة«.
ي�شاعد  �لدولية  �لف�شاء  محطة  د�خ��ل  �لبريطاني  �لف�شاء  ر�ئ��د  ظل   
�أجل مر�قبة  �لتقدم من  ور�شد  �لف�شاء  بدالت  �رتد�ء  �الأمريكيين على 
»وحدة  د�خ��ل  �لموجود  �ل�شخ�س  هو  �شيكون  �لمرة،  هذه  لكن  �لبعثة. 

�لتنقل خارج �لمركبة«، وهي بدلة �لف�شاء �لتي ي�شتخدمها رو�د �لف�شاء 
�الأمريكيون و�الأوروبيون على متن �لمحطة.

يعد بيك �أول ر�ئد ف�شاء بريطاني يطير في �لف�شاء منذ �أن ق�شت هيلين 
�شارمان �أ�شبوعا على متن �لمحطة �لف�شائية �ل�شوفياتية »مير« في مايو 

 .1991
تعار�س �لحكومة �لبريطانية رحات �لف�شاء بالن�شبة للب�شر �الأمر �لذي 
جعل بريطانيين �آخرين يحلقون في �لف�شاء مع وكالة �لف�شاء �الأمريكية. 
وقد تم �ختيار بير�س �شيلرز ونيكوال�س باتريك لبعثات مكوك �لف�شاء. 
�لمركبة  خ��ارج  �لن�شاط  م��ن   دقائق  وع�شر  �شاعة   41 �شيلرز  وق�شى 
�لف�شائية خال �شت عمليات �شير في �لف�شاء في حياته كر�ئد ف�شاء. 
�أما ر�ئد �لف�شاء �لمولود في �لمملكة �لمتحدة، �لذي �نطلق �إلى �لف�شاء 
تحمل  و�لدته  الأن  م��زدوج��ة؛  جن�شية  فيحمل  ف��ول،  مايكل  »نا�شا«،  مع 

�لجن�شية �الأمريكية.

»تيم بيك«
أول رائد فضاء بريطاني يقوم بالسير في الفضاء
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individual, to see if  the reported income reasonably supports the 
transaction. 

What Is the Legal Basis For Automatic Exchange of 
Information? 
The legal basis for the automatic exchange of  information is 
generally the exchange of  information provisions of  a treaty 
between the contracting states. The treaty could be a double 
taxation convention, exchange of  information agreement or a 
multilateral agreement. In addition to such agreement, some 
countries require a special working agreement or memorandum 
of  understanding (MOU) in which the contracting states set forth 
the terms and conditions of  the proposed automatic exchange. 
Such a MOU typically sets forth the types of  information to be 
exchanged automatically, details about the procedures of  sending 
and receiving information and the appropriate format to use. 

How Does Automatic Exchange of Information Work? 
The basic process of  automatic exchange of  information can be 
divided into seven steps as follows: 

• Payer or paying agent collects information from the taxpayer 
and/or generates information itself. 

• Payer or paying  agent reports information to the tax 
authorities. 

• Tax authorities consolidate information by country of  residence. 
• Information in encrypted and bundles are sent to residence 

country tax authorities. 
• Information is received and decrypted. 
• Residence country feeds relevant information into an automatic 

or manual matching process. 
• Residence country analyses the results and takes compliance 

action as appropriate. 

The process starts with the provision, by a taxpayer, of  information 
regarding his or her identity to a payer or paying agent and/or with 
the generation of  information by the payer or paying agent (first 
step). According to domestic rules in the source country, payers 
and paying agents are required to report to the tax authorities 
information regarding the identity of  the non-resident taxpayers 
as well as payments made to them (second step). Once information 
has been received by the source country tax authorities, the 
information will be consolidated and bundled according to the 
country of  residence (third step). Next, information is transmitted 
from the source country to the residence country. The source 
country must ensure that the transmission is done securely, with 
a sufficient level of  encryption. Information may be transmitted 
electronically or by CD ROMs. If  the CD ROMs are sent by mail, 
it must be done via an international registration system where a 
mail tracing function is in place (fourth step). 
The fifth step in the process is the receipt and decryption of 
the information by the residence country tax authorities. Next, 
relevant information will be fed into an automatic or manual 
matching process. The processing and use of  information varies 
from country to country depending on the risk assessment 
parameters, processing and technology systems used. The key 
aspect is to be able to identify the taxpayer and “match” the 
information with the domestic records.  In this respect, many 
countries have developed sophisticated automatic matching 
systems, allowing them to run all of  the information received 
through a database to identify matches. This is often followed 
up by manual matching of  the previously unmatched data. Other 
countries use only a manual matching system (sixth step). Based 
on the results of  the matching process, the tax authorities may 
commence compliance actions against taxpayers that may not 
have complied with reporting obligations, or make a specific 
request for information from the source country to obtain 
additional information. In addition to using the specific information 
received, some countries use the information for more general 
risk assessment (seventh step). 
Throughout the entire process feedback can be given from 
the receiving to the sending country, but also from the country 
collecting the information to the reporting payers or paying 
agents. 
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What is Automatic Exchange of Tax Information?
The automatic exchange of  information is understood to involve the systematic 
and periodic transmission of  “bulk” taxpayer information by the source 
country to the residence country concerning various categories of  income 
(e.g. dividends, interest, royalties, salaries, pensions, etc.).
The information which is exchanged automatically is normally collected in the 
source country on a routine basis, generally through reporting of  the payments 
by the payer (financial institution, employer, etc.). Automatic exchange can also 
be used to transmit other types of  useful information such as changes of 
residence, the purchase or disposition of  immovable property, value added 
tax   refunds, etc. As a result, the tax authority of  a taxpayer’s country of 
residence can check its tax records to verify that taxpayers have accurately 
reported their foreign source income. In addition, information concerning the 
acquisition of  significant assets may be used to evaluate the net worth of  an 
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Editorial

Information
is Power 
For a tax administration, timely and correct 
information is power.  One source of  information 
is through exchange with other tax authorities. 
The exchange of  information among jurisdictions’ 
tax authorities is an essential tool to enabling tax 
authorities both to administer and enforce their own 
taxes and to combat avoidance and evasion. The 
importance of  effective exchange has increased over 
the years as international trade barriers have come 
down and capital has become more mobile. There 
is now a variety of  different instruments through 
which tax authorities can exchange information 
which include Double Taxation Agreements (DTAs), 
Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), the 
Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters, and The Competent 
Authorities Agreement (CAA).
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