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جسر الملك سلمان عنوان
للتضامن العربي واإلسالمي

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

�إن التعاون والتكامل االقت�صادي بين ال��دول العربية والإ�سالمية مطلب
�أ�سا�سي في كل وقت ،و�صو ًال �إلى هدف تحقيق اتحاد اقت�صادي حقيقي بين
الدول العربية ،فكم �سطرت مئات ال�صحف وكم دونت مئات الكتب التي
تتحدث عن �أهمية الوحدة العربية وزيادة التبادل والتعاون التجاري بين هذه
الدول� ،إال �أن تحقيق ذلك في الواقع واجهه كثير من العوائق ،ومن �أهمها
�ضعف الإرادة العربية لتبني مثل هذه الم�شاريع العمالقة واال�ستراتيجية بين
الدول.
�إن ربط الم�شرق العربي مع المغرب العربي بج�سر بري فوق البحر الأحمر
يعد عم ًال جبار ًا وم�شروع ًا ا�ستراتيجي ًا واقت�صادي ًا ناجح ًا وفق المقايي�س
العلمية كافة ،وهو حدث تاريخي مهم في العالقات الدولية ،خا�صة بين
دولتين بحجم المملكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر العربية اللتين
تقعان في قلب العالم العربي وت�شرفان على �أجمل ال�شواطئ وال�شعب
المرجانية� ،سي�سهم ه��ذا الم�شروع في تنمية مئات المناطق الح�ضرية
في منطقة تبوك وفي جزيرة �سيناء ،و�سي�صبح ممر ًا دولي ًا لدول الخليج
العربي العابرة �إلى دول �شمال �إفريقيا ،وبالعك�س من دول �شمال �إفريقيا
�إلى دول الخليج العربي ،كما �سيعمل على زيادة الحركة التجارية في ميناء
�ضبا والحركة ال�سياحية
لمنتجعي �شرم ال�شيخ والغردقة ،و�سي�سهل من �أداء
ْ
منا�سك الحج والعمرة والزيارة لكثير من الدول ،و�سيعمل على زيادة التعاون
االقت�صادي والتبادل التجاري بين الدول العربية.
�إن ج�سر الملك �سلمان هو بداية حقيقية للت�ضامن العربي والإ�سالمي
وهو حلم ي��راود �أبناء ال�شعوب العربية كافة لتحقيق الترابط االجتماعي
واالقت�صادي بينهم وهو الطريق ال�صحيح لتحقيق الم�صالح الم�شتركة
بينهم وزيادة التعاون االقت�صادي وال�سيا�سي ،و�سيقطع الطريق على �أعداء
هذه الأمة المترب�صين بها ال�سوء ،ف�شكر ًا للقيادتين الحكيمتين :ممثلتين في
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل
وفخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي حفظه اهلل ،على هذا الم�شروع العمالق
والحدث التاريخي المهم الذي يعد فخر ًا وع��ز ًا لأبناء البلدين ول�شعوب
المنطقة ونتطلع �إلى مزيد من الت�ضامن العربي.
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ر�ؤية �أي دولة لم�ستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها ،وهذا ما انتهجته ر�ؤية
المملكة للعام (1452هـ ـ 2030م) .فقد حبا اهلل المملكة بمق ّومات جغرافية
وح�ضارية واجتماعية وديموغرافية واقت�صادية تمكنها من تب ّوء مكانة رفيعة
بين دول العالم الكبرى� .إ�ضافة �إلى دورها الريادي في العالم الإ�سالمي.
ترتكز ر�ؤية  2030على القوة اال�ستثمارية للمملكة باعتبارها المفتاح
والمح ّرك لتنويع االقت�صاد وتحقيق اال�ستدامته .وتعتمد الر�ؤية على ثالثة
محاور وهي المجتمع الحيوي واالقت�صاد المزدهر والوطن الطموح ،وهذه
المحاور تتكامل وتتّ�سق مع بع�ضها في �سبيل تحقيق الأهداف وتعظيم
اال�ستفادة من مرتكزات الر�ؤية.
يم ّثل المحور الأول للر�ؤية �أ�سا�س ًا لتحقيقها وت�أ�سي�س قاعدة �صلبة لتحقيق
االزدهار االقت�صادي .وينبثق المحور الأول من الإيمان ب�أهمية بناء مجتمع
حيوي ،يعي�ش �أفراده وفق المبادئ الإ�سالمية ومنهج الو�سطية واالعتدال،
معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين ب�إرثهم الثقافي العريق ،في بيئة �إيجابية
وجاذبة ،تتوافر فيها مق ّومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ،وم�ساندة
بنيان �أ�سري متين ومنظومتي رعاية �صحية واجتماعية محكمة.
يتمحور المحور الثاني حول االقت�صاد المزدهر ،وير ّكز على توفير الفر�ص
لأفراد المجتمع كافة ،عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات �سوق
العمل ،وتنمية الفر�ص للجميع من ر ّواد الأعمال والمن�ش�آت ال�صغيرة �إلى
ال�شركات الكبرى.
وتطوير الأدوات اال�ستثمارية ،و�إطالق �إمكانات القطاعات االقت�صادية

الرؤية ستصبح مرجعية عند اتخاذ
القرارات للتأكد من مواءمة املشاريع
تتضمنه.
املستقبلية مع ما
ّ
زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال
ضيوف الرحمن من ( )8ماليني إىل ()30
مليون معتمر.

الواعدة وتنويع االقت�صاد وتوليد فر�ص العمل للمواطنين .ورفع جودة
الخدمات والتنمية االقت�صادية ،وتخ�صي�ص الخدمات الحكومية
وتح�سين بيئة الأعمال ،بما ي�سهم في ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات العالم ّية
واال�ستثمارات النوع ّية ،و�صو ًال �إلى ا�ستثمار الموقع اال�ستراتيجي الفريد
للمملكة في ربط قارات العالم.
يركز المحور الثالث من الر�ؤية على القطاع العام ،وترت�سم مالمح الحكومة
الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة وال�شفافية والم�ساءلة وت�شجيع ثقافة الأداء
لتمكين الموارد والطاقات الب�شرية ،وتهيئة البيئة الالزمة للمواطنين وقطاع
الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل م�س�ؤولياتهم و�أخذ زمام المبادرة في
مواجهة التحد ّيات واقتنا�ص الفر�ص.
حددت الر�ؤية عددا من االلتزامات والأهداف لكل محور من محاورها ،لتم ّثل
نموذجا ي�سعى �إلى تحقيقه ،ويعك�س الطموح عبر �أرقام .واعتماد الر�ؤية
كمرجعية عند اتخاذ القرارات للت�أكد من مواءمة الم�شاريع الم�ستقبلية مع
ما تت�ضم ّنه محاور الر�ؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
وحر�ص ًا على تو�ضيح �آليات العمل والخطوات القادمة ،تم �سرد بع�ض البرامج
التنفيذية التي بد أ� العمل عليها في مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
وبرامج �أخرى تم ّثل نماذج من البرامج التي �ستطلق قريب ًا في �سبيل تحقيق
الأهداف وااللتزامات.
الهوية الوطنية

تفخر المملكة ب�إرثها الثقافي والتاريخي ال�سعودي والعربي والإ�سالمي،
وتدرك �أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وتر�سيخ القيم
العربية والإ�سالمية الأ�صيلة .فقد عرفت �أر�ض المملكة على م ّر التاريخ
بح�ضاراتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت ح�ضارات العالم ،ما
�أك�سبها تنوع ًا وعمق ًا ثقافي ًا فريد ًا .ولذلك تركز الر�ؤية على الحفاظ على
الهوية الوطنية و�إبرازها والتعريف بها ،ونقلها �إلى الأجيال القادمة من
خالل غر�س المبادئ والقيم الوطنية ،والعناية بالتن�شئة االجتماعية واللغة
العربية ،و�إقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأن�شطة المعز ّزة .و�إحياء
مواقع التراث الوطني والعربي والإ�سالمي وت�سجيله دولي ًا ،وتمكين الجميع
من الو�صول �إليها بو�صفها �شاهد ًا حي ًا على �إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل

رؤية 2030

وموقعنا البارز على خريطة الح�ضارات الإن�سانية.
إسعاد المواطنين

ت�أتي �سعادة المواطنين والمقيمين على ر�أ�س الأولويات ،و�سعادتهم ال تتم
دون التمتع بال�صحة البدنية والنف�سية واالجتماعية ،وهنا تكمن �أهمية
�صحي ،ومحيط يتيح العي�ش
الر�ؤية لبناء مجتمع ينعم �أفراده بنمط حياة ّ
في بيئة جاذبة ،فالثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة ،ولأن الفر�ص
الثقافية والترفيهية المتوافرة حالي ًا ال ترتقي �إلى تطلعات المواطنين
والمقيمين ،وال تتواءم مع الو�ضع االقت�صادي المزدهر لذا �سيتم دعم
جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخا�ص في �إقامة
المهرجانات والفعاليات ،و�ستف ّعل دور ال�صناديق الحكومية في الم�ساهمة
في ت�أ�سي�س وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من
تفريغ ما لديهم من طاقات ومواهب .وت�شجيع الم�ستثمرين من الداخل
والخارج ،وعقد ال�شراكات مع �شركات الترفيه العالمية ،وتخ�صي�ص
الأرا�ضي لإقامة الم�شروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف
وفنون وغيرها ،ودعم الموهوبين من الكتّاب والم�ؤلفين والمخرجين ،وتوفير
خيارات ثقافية وترفيهية متن ّوعة تتنا�سب مع الأذواق والفئات كا ّفة ،ولن
يقت�صر دور الم�شروعات على الجانب الثقافي والترفيهي ،بل �ستلعب دور ًا
اقت�صادي ًا مه ّم ًا من خالل توفير العديد من فر�ص العمل .ومن المتوقع مع
حلول عام 2020م توفير �أكثر من ( )٤٥٠نادي هواة م�سجال يقدم �أن�شطة
ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية ّ
منظمة وعمل احترافي.
وارتفاع �إنفاق الأ�سر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (� )%2٫٩إلى
( .)%٦وارتفاع ن�سبة ممار�سي الريا�ضة مرة على الأقل �أ�سبوعي ًا من (١٣
� )%إلى (.)%٤٠
ال�صحي والمتوازن من �أهم مق ّومات جودة الحياة .غير �أن الفر�ص
النمط
ّ
ً
المتاحة حاليا لممار�سة الن�شاط الريا�ضي بانتظام ال ترتقي �إلى التطلعات.
ولذلك �سيقام المزيد من المرافق والمن�ش�آت الريا�ضية بال�شراكة مع
القطاع الخا�ص ،و�سيكون بمقدور الجميع ممار�سة ريا�ضاتهم المف�ضلة في
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بيئة مثالية .مع الت�شجيع على ممار�سة الريا�ضات ب�أنواعها من �أجل تحقيق
تم ّي ٍز ريا�ضي على ال�صعيدين المح ّلي والعالمي ،والو�صول �إلى مراتب عالمية
متقدمة في عدد منها.
إصالحات هيكلية في االقتصاد

تنويع االقت�صاد من �أهم مقومات ا�ستدامته ،واقت�صاد المملكة بف�ضل اهلل
من �أقوى  ٢٠اقت�صاد ًا على م�ستوى العالم� ،إال �أن لديها طموحا �أكبر لل�سعي
�إلى �أن تتبو�أ مكان ًة �أكثر تقدم ًا بحلول عام 2030م ،على الرغم من التباط ؤ�
االقت�صادي العالمي والأثر المت ّوقع من الإ�صالحات الهيكلية في االقت�صاد
خالل ال�سنوات القليلة المقبلة .يتطلب اال�ستفادة من الموارد وا�ستثمارها
من �أجل تنويع االقت�صاد �إطالق �إمكانات القطاعات االقت�صادية الواعدة،
وتخ�صي�ص عدد من الخدمات الحكومية .واال�ستمرار في تخ�صي�ص الأ�صول
المملوكة للدولة ومنها ال�شركات الرائدة والأرا�ضي والأ�صول الأخرى لح�صد
عوائد �إ�ضافية ومتنوعة لالقت�صاد ،لزيادة الموارد النقدية .فا�ستثمارها
بحكمة �سيقود �إلى �إحداث �أثر �إيجابي على المدى الطويل ،و�سيتيح تنمية
وبخا�صة �صندوق
الأدوات اال�ستثمارية التي تمتلكها المملكة لتطويرها،
ّ
اال�ستثمارات العامة الذي يهدف �إلى �أن ي�صبح �أكبر �صندوق �سيادي
ا�ستثماري في العالم بعد نقل ملكية «�أرامكو» �إليه ،وزيادة فاعلية �إدارة
وتح�سن عوائد ا�ستثماراته ورفع الإيرادات غير النفطية ،وتعزيز
ال�صندوق ّ
دور ال�صندوق في تنويع االقت�صاد.
لن يكون �صندوق اال�ستثمارات العامة مناف�س ًا للقطاع الخا�ص ،بل �سيكون
محرك ًا فعا ًال لإطالق بع�ض القطاعات اال�ستراتيجية التي تتطلب ر�ؤو�س
�أموال �ضخمة .و�سي�سهم في تنمية قطاعات جديدة و�شركات وطنية
رائدة .وانطالق ًا من الإمكانات الريادية والعالقات التاريخية� ،سي�سعى
�إلى الدخول في �شراكات طويلة الأمد مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة من
�أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة .والعمل على اال�ستفادة من القدرات
اال�ستثمارية بفاعلية وا�ستثمار ال�شركات العالمية الكبرى و�شركات التقنية
النا�شئة من جميع �أنحاء العالم ،لت�صبح المملكة ب�إذن اهلل من رواد �إدارة
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الأ�صول والتمويل واال�ستثمار .ويتطلب هذا الدور بناء �سوق مالية متقدمة
ومنفتحة على العالم ،بما يتيح فر�ص تمويل �أكبر ّ
وين�شط الدورة االقت�صادية
واال�ستثمارية .وت�سهيل طرح �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية ،و�إدراج بع�ض
ال�شركات المملوكة للدولة في ال�سوق المالية ،ومنها «�أرامكو» ،وت�سهيل �سبل
اال�ستثمار والتداول لتعميق �أ�سواق المال ،وتعزيز دور �سوق الدّين ،وفتح
المجال �أمام �سوق الم�شتقات .ودعم القطاعات الواعدة و�إنجاحها لتكون
دعامة جديدة لالقت�صاد .وفتح �أبواب اال�ستثمار من �أجل ت�شجيع االبتكار
والمناف�سة ،و�إزالة كل العوائق التي تح ّد من قيامه بدور �أكبر في التنمية،
وموا�صلة تطوير وتفعيل المنظومة الت�شريعية المتعلقة بالأ�سواق والأعمال،
بما ي�س ّهل للم�ستثمرين وللقطاع الخا�ص فر�صا �أكبر لتم ّلك بع�ض الخدمات
في قطاعي ال�صحة والتعليم وغيرهما .وتحويل دور الحكومة من «مقدم �أو
مزود للخدمة» �إلى ّ
«منظم ومراقب للقطاعات» ،وتهيئة القدرات الالزمة
للرقابة على م�ستوى الخدمات من خالل الأجهزة المعن ّية .وحيث �إن
القطاع الخا�ص ي�ساهم حالي ًا ب�أقل من ( )%٤٠في �إجمالي الناتج المحلي،
�ستتم زيادة هذه الم�ساهمة عبر ت�شجيع اال�ستثمارين المحلي والأجنبي في
قطاعات ال�صحة والخدمات البلدية والإ�سكان والتمويل والطاقة وغيرها،
و�سيخ�ضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
مجتمع حيوي

من �أهداف ر�ؤية  2030الرئي�سية تعزيز مبادئ الرعاية االجتماعية
وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج ،من خالل تعزيز دور الأ�سرة وقيامها
بم�س�ؤولياتها ،فالأ�سرة هي نواة المجتمع ،وتمثل الحا�ضنة الأولى للأبناء،
والراعي الرئي�س الحتياجاتهم ،والحامي للمجتمع من التفكك.
توفير التعليم القادر على بناء ال�شخ�صية ،و�إر�ساء منظومة اجتماعية
و�صحية مم ّكنة .وتر�سيخ القيم الإيجابية في �شخ�صيات الأبناء عن طريق
تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ،ما يم ّكن المدر�سة
بالتعاون مع الأ�سرة من تقوية ن�سيج المجتمع ،من خالل �إك�ساب الطالب
المعارف والمهارات وال�سلوكيات الحميدة ليكون ذا �شخ�صية م�ستقلة
تت�صف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة ،ولديه القدر الكافي من الوعي
الذاتي واالجتماعي والثقافي.
موا�صلة تطوير منظومة الخدمات االجتماعية لتكون �أكثر كفاءة وتمكين ًا
وعدالة ،بالعمل على تعظيم اال�ستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء
والماء من خالل توجيه الدعم لم�ستحقيه .واالهتمام بالمواطنين الذين
يحتاجون �إلى الرعاية الدائمة ،وتوفير فر�ص التدريب والت�أهيل الالزمة،
التي تم ّكنهم من االلتحاق ب�سوق العمل.
توطين الصناعات العسكرية

�إن الأثر الإيجابي لتوطين ال�صناعات الع�سكرية ال يقت�صر على توفير جزء

بناء جمتمع حيوي هو احملور
األول لرؤية  2030واالقتصاد
املزدهر هو احملور الثاين بينما
احملور الثالث الوطن الطموح.
سعادة املواطنني واملقيمني
تأتي على رأس أولويات رؤية .2030

من الإنفاق الع�سكري فح�سب ،بل يتعدّاه �إلى �إيجاد �أن�شطة �صناعية وخدمات
م�ساندة كالمعدّات ال�صناعية واالت�صاالت وتقنية المعلومات ،ما ي�سهم في
توفير فر�ص عمل نوعية في االقت�صاد الوطني.
يعد وطننا من �أكثر الدول �إنفاق ًا في المجال الع�سكري حيث كنا في المركز
الـ ( )3عالمي ًا في عام (1437هـ ـ 2015م) .غير �أن �أقل من ( )%٢من هذا
الإنفاق ينتج محلي ًا ،ويقت�صر قطاع ال�صناعات الع�سكرية المحلي على ()7
�شركات ومركزي �أبحاث فقط.
�إن هدفنا هو توطين ما يزيد على ( )%٥٠من الإنفاق الع�سكري بحلول
(1452هـ ـ 2030م) ب�إذن اهلل .ولقد انطلقنا فع ًال ،فبد�أنا بـتطوير بع�ض
ال�صناعات الأقل تعقيد ًا من قطع غيار ومدرعات وذخائر ،و�سنوا�صل
هذا الم�سار �إلى �أن ن�صل �إلى توطين معظمها ،و�سنو�سع دائرة ال�صناعات
الوطنية لت�شمل ال�صناعات الأكثر تعقيد ًا مثل �صناعة الطيران الع�سكري،
و�سنبني منظوم ًة متكامل ًة من الخدمات وال�صناعات الم�ساندة بما ي�سهم في
تح�سين م�ستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من ت�صدير منتجاتنا الع�سكرية لدول
المنطقة وغيرها من الدول.
تطوير المنظومة الصحية

ُبذ َلت جهو ٌد كبير ٌة لتطوير المنظومة ال�صحية خالل العقود الما�ضية ،فقد
بلغت ن�سبة عدد الأ�س ّرة ( )2,2لكل ( )1000ن�سمة ،ولدى المملكة بع�ض
�أف�ضل الكفاءات العالمية في �أدق التخ�ص�صات الطبية ،وارتفع متو�سط
العمر للفرد خالل العقود الثالثة الما�ضية من (� )٦٦إلى ( )٧٤عام ًا.
وي�سعى �إلى تحقيق اال�ستفادة المثلى من الم�ست�شفيات والمراكز الطبية في
تح�سين جودة الخدمات ال�صحية ب�شقيها الوقائي والعالجي.
�سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين ،وت�شجيعهم على
اال�ستفادة من الرعاية ال�صحية الأولية كخطوة �أولى في خطتهم العالجية.
كما �سي�سهم في محاربة الأمرا�ض المعدية .ورفع درجة التن�سيق بين
خدمات الرعاية ال�صحية والرعاية االجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية
متطلبات الم�ستفيدين منها واحتياجاتهم� .سير ّكز القطاع العام كذلك على
دوره ّ
مخطط ًا ّ
ومنظم ًا ومراقب ًا للمنظومة ال�صحية ،و�سيم ّكن الأ�سرة من
القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها .ولرفع جودة الخدمات
ال�صح ّية� ،سيتم تقديمها من خالل �شركات حكومية تمهيد ًا لتخ�صي�صها.
وتو�سيع قاعدة الم�ستفيدين من نظام الت�أمين ال�صحي ،وت�سهيل
الح�صول على الخدمة ب�شكل �أ�سرع ،وتقلي�ص �أوقات االنتظار للو�صول �إلى
الإخ�صائيين واال�ست�شاريين ،وتدريب الأطباء لرفع قدراتهم على مواجهة
وعالج الأمرا�ض المزمنة التي ت�شكل تحدي ًا وخطرا على �صحة المواطنين
مثل �أمرا�ض القلب وال�سكر وال�سرطان.
 30مليون معتمر

تبو�أت المملكة مكان ًة مرموق ًة في العالم ،و�أ�صبحت عنوان ًا لكرم ال�ضيافة
وح�سن الوفادة ،وا�ستطاعت �أن تحقق مكان ًة مميز ًة في قلوب �ضيوف
الرحمن والم�سلمين في ك ّل مكان ،فقد �شرفها اهلل بخدمة الحرمين
ال�شريفين وحجاج بيت اهلل الحرام والمعتمرين والزوار .وا�ستكما ًال
لتلك الجهود والإنجازات الجبارة تم �أخير ًا تنفيذ تو�سعة ثالثة للحرمين
ال�شريفين ،وتطوير المطارات وزيادة طاقتها اال�ستيعابية ،و�أطلق م�شروع
«مترو مكة المكرمة» ،ا�ستكما ًال لم�شروع قطار الم�شاعر المقد�سة وقطار
الحرمين� .إ�ضافة �إلى تعزيز منظومة �شبكة النقل من �أجل ت�سهيل الو�صول
�إلى الحرمين ال�شريفين والم�شاعر المقد�سة وتمكين �ضيوف الرحمن من
�أداء فري�ضة الحج والعمرة والزيارة بي�سر و�سهولة ،وبف�ضل اهلل ت�ضاعف
عدد المعتمرين من خارج المملكة ثالث مرات خالل العقد الما�ضي حتى
بلغ ( )٨ماليين معتمر.

رؤية 2030

وفق ًا للر�ؤية �سيتم العمل على زيادة الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال �ضيوف
الرحمن المعتمرين من ( )8ماليين �إلى ( )30مليون معتمر ،ورفع عدد
الم�سجلة في اليون�سكو �إلى ال�ضعف على الأقل .مع الت�أكيد
المواقع الأثرية
ّ
على �أن تكون ن�سبة ر�ضاهم عن الخدمات التي تقدّم لهم عالية .وتحقيق
ذلك من خالل ت�سهيل �إجراءات طلب الت�أ�شيرات و�إ�صدارها و�صو ًال �إلى
�أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين ،وتمكينهم
من �إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية .و�سيكون للقطاعين العام
والخا�ص دور كبير في تح�سين الخدمات المقدمة للمعتمرين ومنها الإقامة
وال�ضيافة وتو�سيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائالتهم لي�ستمتعوا
برحلة متكاملة ،ومن ذلك توفير معلومات �شاملة ومتكاملة من خالل
التطبيقات الذكية للتي�سير عليهم وت�سهيل ح�صولهم على المعلومة.
أكبر متحف إسالمي في العالم

ت�أ�س�س �أول مجتمع �إ�سالمي عرفه التاريخ في المدينة المن ّورة .ومن هذا
المنطلق� ،سي�شرع في ت�أ�سي�س متحف �إ�سالمي ُيبنى وفق �أرقى المعايير
العالمية ،ويعتمد �أحدث الو�سائل في الجمع والحفظ والعر�ض والتوثيق،
و�سيكون محطة رئي�سية لمواطنينا و�ضيوفنا للوقوف على التاريخ الإ�سالمي
العريق واال�ستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأن�شطة الثقافية
المختلفة .و�سي�أخذ المتحف زواره في رحلة متكاملة عبر عهود الح�ضارة
الإ�سالمية المختلفة التي انت�شرت في بقاع العالم ،ب�شكل ع�صري وتفاعلي
و�سي�ضم �أق�ساما للعلوم والعلماء الم�سلمين،
وبا�ستخدام التقنيات المتقدّمة،
ّ
والفكر والثقافة الإ�سالمية ،ومكتبة ومركز �أبحاث على م�ستوى عالمي.

افتتاح أكرث من ( )٤٥٠نادي هواة مع حلول عام 20٣0م.
ال تزال املنشآت الصغرية يف اململكة تعاين تعقيدا
يف اإلجراءات النظامية واإلدارية.
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تطوير التعليم

�سيتحقق تطوير التعليم من خالل �سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي
ومتطلبات �سوق العمل ،وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات
الوظيفية والمهنية المنا�سبة ،و�إتاحة الفر�صة لإعادة ت�أهيلهم والمرونة في
التنقل بين مختلف الم�سارات التعليمية .وهناك تخطيط �إلى �أن ت�صبح خم�س
جامعات �سعودية على الأقل من �أف�ضل ( )200جامعة دولية بحلول 2030م.
وتمكين الطالب من �إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتو�سط النتائج الدولية
والح�صول على ت�صنيف متقدّم في الم�ؤ�شرات العالمية للتح�صيل التعليمي.
و�سيتحقق ذلك من خالل �إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات
الأ�سا�سية �إ�ضافة �إلى تطوير المواهب وبناء ال�شخ�صية ،و�سنعزز دور المع ّلم
ونرفع ت�أهيله ،و�سنتابع م�ستوى التقدم في هذا الجانب ،ونن�شر نتائج
الم�ؤ�شرات التي تقي�س م�ستوى مخرجات التعليم ب�شكل �سنوي ،كما �سنعمل
مع المتخ�ص�صين ل�ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات
�سوق العمل ،و�سنعقد ال�شراكات مع الجهات التي توفر فر�ص التدريب
للخريجين محلي ًا ودولي ًا ،ونن�شئ المن�صات التي تعنى بالموارد الب�شرية
في القطاعات المختلفة من �أجل تعزيز فر�ص التدريب والت�أهيل .و�سنعمل
كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخا�صة بكل م�سار تعليمي .ومن �أجل
متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتح�سينها� ،سنقوم ب�إن�شاء قاعدة بيانات
�شاملة لر�صد الم�سيرة الدرا�سية ّ
للطلب بدء ًا من مراحل التعليم المبكرة
�إلى المراحل المتقدمة.
دور أكبر للمنشآت الصغيرة

ت�سهم المن�ش�آت ال�صغيرة بن�سبة ال تتعدى ( )%٢٠من الناتج المحلي
الإجمالي مقارنة بالن�سبة التي حققتها االقت�صادات المتقدمة التي ت�صل
�إلى( .)%٧٠وعلى الرغم من الجهود المبذولة لالرتقاء بم�ستوى بيئة
الأعمال� ،إال �أن المن�ش�آت ال�صغيرة في المملكة ال تزال تعاني تعقيدا في
الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها ،و�ضعف القدرة على جذب الكفاءات،
و�صعوبة في الح�صول على التمويل� ،إذ ال تتعدى ن�سبة تمويل المن�ش�آت
ال�صغيرة والمتو�سطة ( )%٥من التمويل الإجمالي وهي ن�سبة �ضئيلة مقارنة
بالمعدالت العالمية ،لذا �سيتم م�ساعدة تلك المن�ش�آت في الح�صول على
التمويل وحث الم�ؤ�س�سات المالية على زيادة تلك الن�سبة �إلى ( )%٢٠بحلول
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خفض معدل البطالة من ()%۱۱٬٦
إىل ( %٧ورفع نسبة مشاركة املرأة
يف سوق العمل من ( )%22إىل
( )%30أحد أهداف رؤية .2030
يخطط لرفع مساهمة قطاع
التعدين يف الناجت احمللي
اإلجمايل إىل ( )97مليار ريال
وزيادة عدد فرص العمل بالقطاع
إىل ( )90ألف فرصة عمل.
عام (1452هـ ـ 2030م) بعون اهلل.
�ست�سعى الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة  -المن�ش�أة حديث ًا
 �إلى مراجعة الأنظمة واللوائح ،و�إزالة العوائق ،وت�سهيل الح�صول علىالتمويل ،وم�ساعدة ال�شباب والمبدعين في ت�سويق �أفكارهم ومنتجاتهم.
و�إن�شاء المزيد من حا�ضنات الأعمال وم�ؤ�س�سات التدريب و�صناديق ر�أ�س
المال الجريء المتخ�ص�صة لم�ساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم
وابتكاراتهم ،وم�ساعدة المن�ش�آت الوطنية ال�صغيرة على ت�صدير منتجاتها
وخدماتها وت�سويقها عن طريق دعم الت�سويق الإلكتروني والتن�سيق مع
الجهات الدولية ذات العالقة.
ومن أهداف رؤية :2030

خف�ض معدل البطالة من (� )%11٬٦إلى (.)%٧
ارتفاع م�ساهمة المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة في �إجمالي الناتج
المحلي من (� )%2٠إلى (.)%٣٥
رفع ن�سبة م�شاركة المر�أة في �سوق العمل من (� )%22إلى ()%30

تنمية قطاع التعدين

�أنعم اهلل على المملكة باكتناز �أر�ضها العديد من المعادن مثل الألمنيوم
والفو�سفات والذهب والنحا�س واليورانيوم وغيرها .وقد جرى العمل على
تطوير هذا القطاع وت�أهيله لي�ساهم في الوفاء باحتياجات ال�صناعات
وال�سوق الوطنية من الموارد المعدنية ،غير �أن م�ساهمة هذا القطاع في
الناتج المحلي الإجمالي ال تزال دون الم�أمول .لذلك� ،ستوجه الجهود نحو
تطوير القطاع ورفع م�ساهمته في الناتج المحلي الإجمالي �إلى ( )97مليار
ريال ب�إذن اهلل ،وزيادة عدد فر�ص العمل في القطاع �إلى (� )90ألف فر�صة
عمل بحلول العام (14٥2هـ 20٣0 -م).
ولتحقيق ذلك� ،سيتم �إجراء عدد من الإ�صالحات الهيكلية في هذا القطاع
و�إطالق مجموعة من الم�شروعات ،بما في ذلك تكثيف اال�ستك�شاف وت�سهيل
ا�ستثمار القطاع الخا�ص في هذا المجال ومراجعة �إجراءات تراخي�ص
اال�ستخراج ،وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة ،واال�ستثمار
في البنى التحت ّية وتطوير �أ�ساليب التمويل وت�أ�سي�س مراكز التم ّيز لدعم
م�شروعات القطاع ،كما �سننفذ عدد ًا من الم�شروعات بال�شراكة مع القطاع
الخا�ص ،و�سنعمل كذلك على رفع تناف�سية و�إنتاجية �شركاتنا الوطنية عبر
مجموعة من ال�شراكات الدولية لت�ساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة
والخبرات.

وزير المالية :رؤية  2030تستهدف نقل المملكة
آلفاق اقتصادية واجتماعية أرحب

رفع معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف التهنئة
لخادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ول�سمو ولي عهده الأمين و�سمو ولي ولي العهد وللمواطنين
كافة بمنا�سبة �إقرار مجل�س الوزراء «ر�ؤية ال�سعودية .»2030
�أو�ضح معاليه �أن الر�ؤية ت�ستهدف نقل المملكة لآفاق اقت�صادية
واجتماعية �أرحب منطلقة من تعظيم اال�ستفادة مما حبا
اهلل المملكة به من مقومات جغرافية وح�ضارية واجتماعية
وديموغرافية واقت�صادية عديدة ،تمكنها من تب ّوء مكانة رفيعة
بين الدول القيادية على م�ستوى العالم وتتنا�سب مع التحديات
التي تواجه االقت�صاد حا�ضرا وم�ستقب ًال .الر�ؤية طموحة
وواقعية ،وتت�ضمن خطط ًا وبرامج جادة لتنويع االقت�صاد والحد
من االعتماد على النفط كم�صدر للدخل ،كما تت�ضمن الر�ؤية
تحو ًال اقت�صادي ًا �شام ًال مع الت�أكيد على العمل الم�ؤ�س�سي وتعزيز
دور القطاع الخا�ص كم�صدر للن�شاط ومولد لفر�ص العمل».
لم تقت�صر الر�ؤية على الجوانب االقت�صادية بل �شملت جوانب
اجتماعية وثقافية ت�سهم في تعزيز رفاهية ا�ستقرار المجتمع.
تتميز الر�ؤية ب�أنها تعزز التفا�ؤل بغد �أف�ضل ،فقد اهتمت
ببرامج التنفيذ و�أ�ساليبه و�آلياته ،حيث �إن من ال�سهل بناء
الخطط وو�ضع الأهداف لكن التحدي يكمن في فاعلية التنفيذ
من خالل و�ضع �أهداف كمية وم�ؤ�شرات قيا�س تمكن من
المتابعة ب�شكل م�ستمر ل�ضمان التنفيذ الكامل واكت�شاف الخلل
واالنحراف فور حدوثه ،وهو ما �أكدت عليه الر�ؤية .فالر�ؤية
تبني لي�س فقط اقت�صادا جديدا ب�آليات تنفيذ و�أ�ساليب
عمل مبتكرة ومطورة بل نقلة �شاملة للجوانب االقت�صادية
واالجتماعية ،وهي ر�ؤية تنطلق من مقومات المجتمع ال�سعودي
العربي الم�سلم م�ستلهمة �أف�ضل الممار�سات العالمية.
وزارة المالية عملت مع الأجهزة الحكومية لبلورة برنامج عملها
الم�ستقبلي المت�سق مع الر�ؤية ،ونحن على قناعة ب�أنه �سي�سهم
 بم�شيئة اهلل  -في تنفيذ ما ت�ضمنته الر�ؤية من �أهداف،حيث �ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة
وبمتابعة و�إ�شراف مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية على
معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها
الإنفاق والإيرادات) ولذلك �سي�ستمر العمل على تطوير �أ�سلوب
�إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير ل�ضبط الإنفاق
ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد الأولويات ،والم�ساهمة في
جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتح�سين �آليات التح�صيل.
�إن االهتمام الدولي بالر�ؤية يو�ضح مكانة المملكة �إقليمي ًا
ودولي ًا ،و�أن ما حملته الر�ؤية من �أهداف وبرامج كفيلة ،بتوفيق
اهلل ،بتحقيق تطلعات خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود لتحقيق النمو و�إيجاد فر�ص العمل
المنا�سبة للمواطنين والمواطنات ،و�أن ت�ستمر المملكة في
تب ّوء مركز مهم بين اقت�صادات العالم..

زيارة تاريخية

المملكة ومصر  ..شراكة وتكامل

خادم الحرمين الشريفين
والرئيس المصري
يشهدان توقيع  17اتفاقية خالل الزيارة التاريخية إلى مصر
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امتدت زيارة خادم احلرمني الشريفني إىل مصر ملدة خلمسة
أيام وشهدت إجنازات كربى ،فقد أعلن خادم احلرمني الشريفني
إنشاء جسر امللك سلمان للربط بني قارتي آسيا وإفريقيا،
فاجلسر ميتد فوق البحر األحمر ليصل شمال غرب اململكة
بشبه جزيرة سيناء املصرية ،ويــراوح طول اجلسر بني سبعة
وعشرة كيلومرتات .ال يقتصر اجلسر على أنــه ممر للسيارات
والشاحنات فقط بل سيضم سكة قطار شحن .ويعد جسر
امللك سلمان أول جسر يربط بني عرب آسيا وعرب إفريقيا منذ
احتالل الكيان الصهويني لألراضي الفلسطينية .ويتوقع أن
يصل حجم التجارة السنوي إىل  200مليار دوالر سنو ًّيا.

خالل الزيارة التاريخية �إل��ى م�صر �شهد خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
بن عبد العزيز والرئي�س الم�صري عبدالفتاح ال�سي�سي مرا�سم التوقيع على 21
اتفاقية وم��ذك��رة تفاهم ،وحظيت ال��زي��ارة باهتمام �إع�لام��ي ال مثيل ل��ه ��س��واء من
الإع�ل�ام الم�صري والإع�ل�ام ال�سعودي والعربي والإ��س�لام��ي والعالمي .وق��ام خادم
الحرمين ال�شريفين بجوالت متتابعة ود�شن � -أي��ده اهلل  -عديدا من الم�شروعات
الكبرى .وتقدير ًا لما قدمه خادم الحرمين ال�شريفين من خدمات �إن�سانية جليلة ق َّلد
الرئي�س الم�صري خادم الحرمين ال�شريفين قالدة النيل �أرف��ع الأو�سمة الم�صرية.
 21اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقع �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب
الثاني لرئي�س مجل�س ال��وزراء وزير الدفاع اتفاقية لإن�شاء �صندوق �سعودي ـــ م�صري

زيارة تاريخية

لال�ستثمار بر�أ�سمال  60مليار ريال بين �صندوق اال�ستثمارات والكيانات
التابعة له والمتفقة معه� ،إ�ضافة �إلى مذكرة تفاهم بين �صندوق اال�ستثمارات
العامة في المملكة العربية ال�سعودية ووزارة التعاون الدولي في جمهورية
م�صر العربية لإن�شاء منطقة اقت�صادية حرة في �شبه جزيرة �سيناء.
ومن �أبرز االتقاقيات التي تم توقيعها اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي.
وزير المالية يوقع اتفاقية لمنع التهرب الضريبي مع مصر

وقع معالي وزير المالية الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف رئي�س
مجل�س �إدارة ال�صندوق ال�سعودي للتنمية اتفاقية بين حكومة المملكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية م�صر العربية لتجنب االزدواج ال�ضريبي ولمنع
التهرب ال�ضريبي ب�ش�أن ال�ضرائب على الدخل ،ووقعها من الجانب الم�صري
وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي.
و�ضمن برنامج الملك �سلمان بن عبدالعزيز لتنمية �شبه جزيرة �سيناء
تم التوقيع على عدد من االتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي وال�صندوق
ال�سعودي للتنمية ،وقعها عن الجانب ال�سعودي الدكتور �إبراهيم الع�ساف
وزير المالية ورئي�س مجل�س �إدارة ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ومن الجانب
الم�صري الدكتورة �سحر ن�صر وزيرة التعاون الدولي ،ومن تلك االتفاقيات:
 اتفاقية م�شروع محطة المعالجة الثالثية لمياه ال�صرف .اتفاقية م�شروعالتجمعات ال�سكنية ب�سيناء (المرحلة الثانية) .اتفاقية م�شروع طريق محور
التنمية بطول( 90كم) .اتفاقية م�شروع �أربع و�صالت بطول �إجمالي(61
كم) تربط محور التنمية بالطريق ال�ساحلي .اتفاقية م�شروع طريق النفق
ـــ طابا .اتفاقية م�شروع جامعة الملك �سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور
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(المرحلة الثانية) .اتفاقية م�شروع طريق الجدي .اتفاقية م�شروع تطوير
طريق عر�ضي رقم ( )1المرحلة الأولى .اتفاقية م�شروع �إن�شاء عدد ()13
تجمعا زراعيا .اتفاقية م�شروع �إن�شاء قناة لنقل المياه.
الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين

منحتجامعةالقاهرةالدكتوراهالفخريةلخادمالحرمينال�شريفين�إثرموافقة
مجل�س عمداء جامعة القاهرة بالإجماع على منح خادم الحرمين الدكتوراه
الفخرية لما قدمه المليك من خدمات جليلة لجامعة القاهرة وق�صر العيني.
�أو�ضح الدكتور جابر ن�صار رئي�س جامعة القاهرة �أن الآب��اء الم�ؤ�س�سون
لجامعة ف�ؤاد الأول �أقروا منذ بداياتها في ال�سنوات الأولى للقرن الع�شرين
منح الدكتوراه الفخرية ل�شخ�صيات تثري مجتمعها ،وتقوده على درب
الح�ضارة ،تحدث التقدم لمواطنيها ،وتذود عن �أمتها وعزتها وكرامتها،
وت�سدي للجامعة جميال لتمكينها من �أداء دورها.

خادم احلرمني الشريفني :زيارتنا ألرض الكنانة ،بلد التاريخ
واحلضارة والعلم والثقافة كانت لتعزيز صرح العالقات
التاريخية وخدمة لقضايا أمتنا العربية واإلسالمية.
 200مليار دوالر سنو ًّيا هو الرقم املتوقع حلجم التجارة
السنوي بني مصر والسعودية عرب جسر امللك سلمان.
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رئيس جامعة القاهرة :امللك سلمان رجل عظيم
من رجاالت العرب يجلس على رأس قائمة حماة
ربوعها ،املدافعني عن حقوقها ،الدافعني إىل
رخائها ،احلارسني ملقدساتها ،العاملني على
تكريس سيادتها.
وفي �ضوء ذلك كله �أجمع مجل�س جامعة القاهرة على �أن هذا وغيره �إنما
ينطبق على رجل عظيم من رج��االت العرب يجل�س على ر�أ���س قائمة من
حماة ربوعها ،المدافعين عن حقوقها ،الدافعين �إلى رخائها ،الحار�سين
لمقد�ساتها ،العاملين على تكري�س �سيادتها.
الملك سلمان يلتقي أعضاء مجلس النواب المصري

�ألقى خادم الحرمين ال�شريفين كلمة �أمام مجل�س النواب الم�صري �أكد
خاللها �أن لدى المملكة وم�صر فر�صة تاريخية لتحقيق قفزات اقت�صادية
هائلة من خالل التعاون بينهما .فالتعاون الوثيق بين البلدين يعد انطالقة
للعالم العربي والإ�سالمي لتحقيق توازن بعد �سنوات من االختالل وانتهاجا
لعمل جماعي وا�ستراتيجي بعد �سنوات من الت�شتت.
�إن معالجة ق�ضايا �أمتنا وفي مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية تتطلب منا جميع ًا
وحدة ال�صف وجمع الكلمة ويعد التعاون ال�سعودي ـــ الم�صري الوثيق الذي
ن�شهده اليوم  -وهلل الحمد -انطالقة مباركة لعالمنا العربي والإ�سالمي
لتحقيق ت ��وازن بعد �سنوات م��ن االخ �ت�لال ،وان�ت�ه��اج� ًا للعمل الجماعي
واال�ستراتيجي بد ًال من الت�شتت ،وقد �أثبتت التجارب �أن العمل �ضمن تحالف
م�شترك يجعلنا �أقوى ،وي�ضمن تن�سيق الجهود من خالل �آليات عمل وا�ضحة.
ومن المهم �أن تتحمل ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية في دولنا م�س�ؤولياتها
الكاملة تجاه �شعوبنا وم�ستقبل �أمتنا و�أن نتعاون جميع ًا من �أجل تحقيق
الأهداف المن�شودة الم�شتركة التي تخدم تنمية �أوطاننا.
�إن لدى المملكة وم�صر فر�صة تاريخية لتحقيق قفزات اقت�صادية هائلة من
خالل التعاون بينهما.
وقد �شهدنا  -وهلل الحمد  -خالل اليومين الما�ضيين توقيع العديد من

االتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود اال�ستثمارية،
كما اتفقنا على �إن�شاء ج�سر بري يربط بين بلدينا ال�شقيقين ،و�سيربط
من خاللهما بين قارتي �آ�سيا و�إفريقيا ،ليكون بوابة لإفريقيا ،و�سي�سهم
في رفع التبادل التجاري بين القارات ويدعم �صادرات البلدين �إلى العالم
ويعزز الحركة االقت�صادية داخ��ل م�صر ،ف�ض ًال عن �أن هذا الج�سر يعد
معبر ًا للم�سافرين من حجاج ومعتمرين و�سياح و�سيتيح فر�ص عمل لأبناء
المنطقة .وقد كان من ثمرات الج�سر الأول��ى ما تم االتفاق عليه بالأم�س
للعمل على �إن�شاء منطقة تجارة حرة في �شمال �سيناء وهذا �سي�ساعد على
توفير فر�ص عمل وتنمية المنطقة اقت�صادي ًا كما �سيعزز ال�صادرات �إلى دول
العالم و�سن�صبح �أقوى  -ب�إذن اهلل  -با�ستثمار الفر�ص التي �ستنعك�س بعائد
�ضخم على مواطنينا وعلى الأجيال القادمة.
ً
�إن المهمة الأخرى التي ينبغي �أن نعمل من �أجلها �سويا تتمثل في مكافحة
ال�ت�ط��رف وم�ح��ارب��ة الإره� ��اب ال ��ذي ت� ؤ�ك��د ال�شواهد �أن عالمنا العربي
والإ�سالمي هو �أكبر المت�ضررين منه ،وقد �أدركت المملكة العربية ال�سعودية
�ضرورة توحيد ال��ر�ؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة فتم
ت�شكيل التحالف الإ�سالمي الع�سكري لمحاربة الإرهاب لتن�سيق الجهود بما
يكفل معالجة �شاملة لهذه الآفة ،فكري ًا و�إعالمي ًا ومالي ًا وع�سكري ًا .كما �أننا
نعمل �سوي ًا للم�ضي قدم ًا لإن�شاء القوة العربية الم�شتركة.
و�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يديم على بلداننا نعمة الأمن والأمان و�أن يزيد من
تما�سك �أوطاننا العربية والإ�سالمية� ،إنه ولي ذلك والقادر عليه .وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بدوره �أ�شاد رئي�س مجل�س النواب الدكتور علي عبدالعال بتميز م�سيرة خادم
الحرمين ال�شريفين ،التي تحقق فيها الكثير من النجاحات للمملكة ،فخالل
عام واحد من تق ّلده الحكم تحقق الكثير من الإنجازات و�أ�س�س لمرحلة
جديدة من الوعي والعمل العربي الم�شترك وفق ا�ستراتيجية جديدة �سيكون
لها ـــ ب�إذن اهلل ـــ ت�أثيرها الوا�ضح في ق�ضايا الأمة العربية والإ�سالمية.
لقد وا�صل خادم الحرمين ال�شريفين م�سيرة الحب والوفاء لم�صر التي
بد�أها م�ؤ�س�س المملكة العربية ال�سعودية الملك عبدالعزيز �آل �سعود،
طيب اهلل ث��راه ،فوفق بلدكم ال�شقيق مع م�صر �ضد كل ما يحاك لها من
زعزعة لأمنها وتثبيت لن�سيجها والنيل من ا�ستقرارها في ظل منطقة تموج
بمتغيرات وتحوالت وال تزال.

زيارة تاريخية

رئيس جملس النواب املصريّ :
حقق خادم احلرمني
الشريفني خالل عام واحد الكثري من اإلجنازات وأسس
ملرحلة جديدة من الوعي والعمل العربي املشرتك.
مصر واململكة عصب األمتني العربية واإلسالمية
وتعاونهما مع ًا هو السبيل األوحد إلجهاض خمططات
أعداء األمة والتعجيل بنهاية اإلرهاب.
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فمنذ تولي خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ
�أيده اهلل ـ الحكم حر�ص على ا�ستمرار التكامل بين المملكة وم�صر واالعتراف
بحقها ال�شرعي في ردع كل عابث �أو م�ضلل فرعى العهد وبذل الجهد فكانت
م�صر حا�ضرة معه وهي تخو�ض معاركها ومعارك �أمتها �ضد �إرهاب �أ�سود
ال دين وال وطن له� ،إرهاب يعيث في الأر�ض ف�ساد ًا ليهلك الحرث والن�سل،
فم�صر حا�ضرة معكم �إيمان ًا منكم ب�أنها قوة للعرب و�أن العرب قوة لم�صر
�أ�شقاء ال �أو�صياء فما بيننا كثير ،بيننا الدم الواحد والتاريخ الواحد واللغة
الواحدة والعقيدة الواحدة والم�ستقبل الواحد.
ً
ً
ً
ً
و�أ�شار «عبدالعال» �إلى �أن هناك وعي ًا م�شتركا وتوافقا كامال ووا�ضحا في
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ال�سعودية على يد الم�ؤ�س�س� ،إ�ضافة �إلى مواقف المملكة تجاه م�صر
و�شعبها.
و�صفت ال�صحف الم�صرية زي��ارة خادم الحرمين ال�شريفين
بالفر�صة الذهبية لتوحيد ال�صف العربي وتجاوز الخالفات
وتحقيق التكامل االقت�صادي بو�صف الدولتين ركيزتي النظام
العربي ودرع الحماية والأم��ان له وح�صن الدفاع ال�صلب عن
الأمة العربية والمنطقة كلها ،في مواجهة الأخطار التي تهددها
والأع� ��داء المترب�صين بها م��ن ك��ل ج��ان��ب .وتحقيق المزيد
والتن�سيق التام بين الدولتين ال�شقيقتين لمواجهة المخاطر
والتحديات التي ت��واج��ه المنطقة العربية ،م�ب��رزة ترحيب
الأح��زاب والقوى ال�سيا�سية بالزيارة التي ت�ؤكد قوة وتما�سك
العالقات ال�سعودية الم�صرية أ�م��ام التحديات التي واجهتها
�أخي ًرا.
وزيرة االستثمار المصرية:
 60مليار دوالر إجمالي حزمة االستثمارات السعودية
في مصر

ال��ر�ؤى بين م�صر والمملكة في جميع الق�ضايا العربية والإقليمية ،ولقد
نجحتم يا خادم الحرمين ال�شريفين مع �أخيكم الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي،
ومعكم الأ�شقاء في الخليج العربي في درء خطر داهم وم�ؤامرة حيكت بليل
للنيل من ن�سيج دول الخليج وتفتيت لحمتها.
م�صر والمملكة هما ع�صب الأمتين العربية والإ�سالمية وتعاونهما مع ًا هو
ال�سبيل الأوحد لإجها�ض مخططات �أعداء الأمة والتعجيل بنهاية الإرهاب
لتنعم �أمتنا ب�أمن و�سالم طالما عا�شت في ظله قرونا وعانت من فقده �سنين
فلنكن يد ًا واحدة على من عادانا ولتكن يد اهلل فوق �أيدينا.
الصحف المصرية :زيــارة الملك سلمان وحــدت الصف العربي
وحققت التكامل االقتصادي

خ�ص�صت ال�صحف الم�صرية م�ساحات وا�سعة على �صفحاتها ،ل��زي��ارة
خ��ادم الحرمين ال�شريفين لجمهورية م�صر و�أب ��رزت مباحثات الملك مع
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي .و أ�� �ش ��ارت ال�صحف إ�ل ��ى �أن ب��رن��ام��ج زي��ارة
خ� ��ادم ال�ح��رم�ي��ن ال�شريفين وف ��ر الأر� �ض �ي��ة وال �م �ن��اخ ال�لازم �ي��ن لإط�ل�اق
مرحلة جديدة في العالقات اال�ستراتيجية بين بلدين يقفان على �أر�ضية
�صلبة ف��ي م��واج �ه��ة ق ��وى الإره � ��اب ال �ت��ي ت��ري��د ال�ف�ت��ك بهما وبالمنطقة.
وا�ستعر�ضت ال�صحف العالقات ال�سعودية الم�صرية منذ ت�أ�سي�س المملكة العربية

ت��وق�ع��ت دال �ي��ا خ��ور��ش�ي��د ،وزي� ��رة اال��س�ت�ث�م��ار ارت �ف��اع حزمة
اال�ستثمارات التي �أعلن عنها خادم الحرمين ال�شريفين من 30
مليار دوالر �إلى �أكثر من  60مليار دوالر ،بعد �أن �أبدى عدد من
الم�ستثمرين ال�سعوديين رغبتهم في �إقامة عدد من الم�شاريع
االقت�صادية ف��ي م�صر ،ف��ي ظ��ل ع��زم الحكومة على تذليل
العقبات كافة �أمام رجال �أعمال المملكة.
وهناك عدد كبير من ال�شركات ال�سعودية بد�أ في �إجراء درا�سات
جدوى لعدد من الم�شاريع االقت�صادية في م�صر ،ويتطلع رجال
الأع�م��ال ال�سعوديون �إل��ى اال�ستثمار في ع��دد من القطاعات
المهمة التي تمتلك فر�صا ا�ستثمارية قوية ،فقد تجاوز عدد
ال�شركات العاملة في الريا�ض والقاهرة � 5000شركة ،من بينها
�أكثر من � 3500شركة �سعودية تعمل في م�صر ،وتحتل المملكة
المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في اال�ستثمارات.
تحتل ال�شركات ال�سعودية المقدمة في اال�ستثمارات داخل
م�صر� ،إذ ي�أتي القطاع ال�صناعي على ر أ����س اال�ستثمارات ال�سعودية في
م�صر ،يليه قطاع المقاوالت في المرتبة الثانية ،في حين ت�أتي ال�سياحة
ثالثا ،م�ؤكدة �أن التحالف اال�ستراتيجي بين البلدين في مجال الأعمال ي�صل
بهما �إلى الأ�سواق الأوروبية والعالمية.
و�أ�شار عالء عمر ،الرئي�س التنفيذي لهيئة اال�ستثمار والمناطق الحرة في
م�صر� ،إلى �أن المملكة هي الدولة العربية الأكثر ا�ستثمارا في م�صر ،بر�ؤو�س
�أموال ت�صل �إلى  22.71مليار دوالر ،في الفترة ما بين �سبعينيات القرن
الما�ضي وحتى نهاية فبراير من العام الحالي ،في � 3744شركة عاملة في
ال�سوق الم�صرية.
وتوجد ال�شركات ال�سعودية في جميع القطاعات ،ويحتل القطاع الخدمي
المرتبة الأول��ى ب�ـ� 1179شركة ،وي�أتي في المركز الثاني القطاع ال�صناعي
بـ� 785شركة ،بينما يحتل القطاع الإن�شائي المركز الثالث بـ� 629شركة ،ويحل
القطاع الزراعي رابعا بـ� 433شركة ،وقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات
في المرتبة قبل الأخيرة بـ� 308شركات ،و�أخيرا قطاع ال�سياحة بـ� 295شركة.
ت�ستحوذ محافظة القاهرة على مكانة خا�صة لدى الم�ستثمرين ال�سعوديين،
�إذ ت�شير البيانات الإح�صائية �إلى �أن عدد ال�شركات ال�سعودية الم�ؤ�س�سة
في القاهرة ت�صل �إلى � 1638شركة ،ثم الجيزة � 1120شركة ،ثم محافظة
ال�شرقية بـ � 140شركة.

إسكان
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خادم الحرمين الشريفين :الدولة ّ
تحفز
مالك األراضي على تطويرها واالستثمار
فيها لسد االحتياج المتزايد للسكن
«توفري السكن املالئم للمواطنني وأسباب احلياة الكرمية من أولوياتنا
وهو حمل اهتمامي الشخصي ،وما صدر أخريا من تنظيمات وقرارات
يصب  -مبشيئة اهلل  -يف هذا االجتاه ،فاجلميع يدرك ما توليه الدولة
من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
هذا ما أكده خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود أثناء استقباله وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل
وكبار مسؤويل الــوزارة واملهتمني باإلسكان يف القطاعني احلكومي
واخلاص يف قصر اليمامة.

وجه خادم الحرمين ال�شريفين كلمة جاء فيها:
فخالل اللقاء َّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه ومن وااله ..
�أ�صحاب ال�سمو والمعالي والف�ضيلة:
�أيها الإخوة الح�ضور:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يطيب لي �أن �ألتقي بهذا الجمع المبارك مرحبا بكم وبمعالي وزي��ر الإ�سكان وزمالئه
من�سوبي الوزارة ،و�صندوق التنمية العقارية ،وجميع المهتمين بقطاع الإ�سكان في المملكة
من القطاعين العام والخا�ص.
�أيها الإخوة
�إن دولتكم وهلل الحمد والمنة ت�سير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التم�سك
بعقيدتها ال�صافية والمحافظة عليها ،و�ستوا�صل  -بحول اهلل وقوته  -البناء و�إكمال هذه
الم�سيرة بال�سعي المتوا�صل نحو التنمية ال�شاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
�أيها الإخوة:
لقد �شجعت الدولة اال�ستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخا�ص ليكون �شريكا
مكمال لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف ،كما �سعت �إلى �إيجاد توازن بين العر�ض
والطلب ،وتحفيز مالك الأرا�ضي على تطويرها واال�ستثمار فيها بما ي�سهم في �سد االحتياج
المتزايد لل�سكن.
وفي هذا ال�صدد �أود التنويه بما يقوم به الإخ��وة في وزارة الإ�سكان من جهود ،م�ؤكدا
�أهمية ا�ستمرار الوزارة والقطاعات الم�شاركة لها بال�سعي �إلى تحقيق الأهداف والخطط
المر�سومة لتوفير ال�سكن المنا�سب لأبنائنا المواطنين.
و�أ�س�أل اهلل عز وجل التوفيق للجميع.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
و�أ�شار معالي وزير الإ�سكان الأ�ستاذ ماجد بن عبداهلل الحقيل خالل كلمة �ألقاها �إلى �أن

إسكان

امللك سلمان بن عبد العزيز:
توفري السكن املالئم للمواطنني
وأسباب احلياة الكرمية من
أولوياتنا وحمل اهتمامي
الشخصي.
اجلميع يدرك ما توليه الدولة
من رعاية واهتمام بقطاع
اإلسكان وما اعتمدت له من
ميزانيات ضخمة.
وزير اإلسكان :إنشاء 180
ألف وحدة سكنية يف جميع
املناطق خالل فرتة زمنية
وجيزة.
قطاع الإ�سكان من �أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبي
تطلعاتهم ورغباتهم ،حيث قال �سعينا منذ �أن حظينا بثقتكم الكريمة� ،إلى
االجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي ت�ؤكد دائما بذل كل ما بو�سعنا لخدمة
المواطن والوطن للو�صول به �إلى مزيد من النه�ضة والتنمية والرقي ،فقد
كان لوزارة الإ�سكان من خالل مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا
المجال العمل على �إعداد ر�ؤية متكاملة ت�ستهدف درا�سة متعمقة لواقع �سوق
الإ�سكان في المملكة ،وبحث متطلباته التي ت�سهم في تطويره والنهو�ض به
�إلى جانب �إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي
من �ش�أنها الأخذ بهذا القطاع �إلى واقع �أف�ضل وقد تم اعتمادها من مجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
لقد وا�صلت وزارة الإ�سكان م�سيرتها في تنفيذ الم�شاريع الإ�سكانية ذات
الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية الالزمة
بف�ضل توجيهات خ��ادم الحرمين ال�شريفين  -حفظه اهلل  -و أ�ن�ج��زت
الوزارة في هذا الإطار عددا من الم�شاريع منها ما تم ت�سليمه للمواطنين
الم�ستحقين للدعم ال�سكني و�أخ��رى يجري ت�سليمها حاليا� ،إ�ضافة �إلى
م�شاريع �أخرى تقترب من الإنجاز تمهيدا لت�سليمها للم�ستحقين وفقا لآلية
اال�ستحقاق والأولوية.
لم يقت�صر عمل الوزارة على الجوانب التنفيذية فح�سب و�إنما �أولت جوانب
التخطيط عناية كبيرة انطالقا من �أهمية ذلك في دعم ال�سوق الإ�سكاني
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ليتحقق لهذا ال�سوق اال�ستدامة وال�ت��وازن بين العر�ض والطلب .ونظام
الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء ال��ذي تم �إق��راره �أخيرا ي�أتي ك�أحد �أهم
الأنظمة الداعمة التي �ست�ستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأرا�ضي داخل
النطاق العمراني ور�سم برامجها الحالية والم�ستقبلية نظرا لما يمثله من
فوائد عدة على قطاع الإ�سكان.
انطالقا من الدعم المتوا�صل الذي تحظى به وزارة الإ�سكان من المقام
الكريم ،وتنفيذا لأوامره ال�سامية �أ�س�ست الوزارة مركزا لخدمات المطورين
�سعيا �إلى دعم المعرو�ض من الوحدات ال�سكنية وتحفيز المطورين العقاريين
وت�سهيل إ�ج ��راءات ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص� ،إ�ضافة �إلى
برنامج تنظيم البيع على الخارطة �إلى جانب تفعيل تنظيم مجال�س المالك
التي ت�ستهدف تنظيم المجمعات ال�سكنية من �أعمال الت�شغيل وال�صيانة
و�إدارة المرافق وجهود الوزارة في �إيجاد �أذرع ا�ستثمارية للإ�سهام في خدمة
قطاع الإ�سكان ،كما عملت الوزارة على ت�أ�سي�س مركز البيانات والمعلومات
للإ�سكان ال��ذي يت�ضمن قاعدة بيانات متكاملة ح��ول القطاع لم�ساعدة
الوزارة في خططها التنفيذية� ،إذ ي�ستهدف �إعطاء م�ؤ�شرات حقيقية ل�سوق
الإ�سكان ت�سهم في ن�ضج ال�سوق وخدمة جميع أ�ط��راف��ه من المواطنين
والقطاع الخا�ص والم�ستثمرين.
ولأهمية م�شاركة القطاع الخا�ص في التنمية فقد عملت الوزارة على م�شروع
ال�شراكة مع القطاع الخا�ص الذي ي�ستهدف الإ�سهام في �ضخ المزيد من

الوحدات ال�سكنية بخيارات متنوعة وج��ودة عالية و�أ�سعار منا�سبة حيث
قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من ال�شراكات مع مجموعة من �شركات
التطوير العقاري الم�ؤهلة داخ��ل المملكة وخارجها لإن�شاء � 180ألفا من
الوحدات ال�سكنية في جميع المناطق خالل فترة زمنية وجيزة وب�أ�سعار
منا�سبة� ،إ�ضافة �إل��ى �شراكات �أخ��رى على و�شك االكتمال مع مطورين
محليين ومطورين من الدول ذات التجارب الناجحة �إ�سكانيا.
التعاون مع الجهات ذات العالقة له �أهمية ق�صوى لالرتقاء بقطاع الإ�سكان،
�إذ �أبرمت الوزارة عددا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة
العدل ووزارة العمل ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة التجارة وال�صناعة
والم�ؤ�س�سة العامة للبريد ال�سعودي والهيئة العامة للطيران المدني ،م�ؤكدا
الدور الفاعل الذي يمثله �صندوق التنمية العقارية من خالل �ضخه القرو�ض
العقارية ب�صورة متوا�صلة للمواطنين تمهيدا المتالكهم الوحدات ال�سكنية
التي تتنا�سب مع رغباتهم� ،إ�ضافة �إلى �إطالق ال�صندوق عددا من البرامج
مثل القر�ض الإ�ضافي والقر�ض المعجل وغيرهما.
و�أع ��رب معالي وزي��ر الإ��س�ك��ان ع��ن ال�شكر والتقدير ل�خ��ادم الحرمين
ال�شريفين على كل ما يقدمه من دعم واهتمام وحر�ص م�ستمر على قطاع
الإ�سكان الذي ي�أتي امتدادا لحر�صه � -أيده اهلل  -على راحة المواطن و�أمنه
وا�ستقراره ،م�ؤكدا �سعي الوزارة �إلى موا�صلة بذل الجهود لتحقيق توجيهات
وتطلعات الملك المفدى� ،سائال المولى ،عز وجل� ،أن يحفظه ويرعاه.

أخبار

المصلحة تنظم ورشة عمل
عن قانون االمتثال الضريبي «فاتكا»
نظمت م�صلحة الزكاة والدخل في مقر الإدارة العامة في مدينة الريا�ض
ور�شة عمل للم�ؤ�س�سات المالية والجهات ذات العالقة بقانون االمتثال
ال�ضريبي لح�سابات مواطني الواليات المتحدة الأمريكي المقيمين في
الخارج (فاتكا( يوم الإثنين الموافق 1437/7/ 4هـ ،الموافق .2016/4/11
ح�ضر الور�شة ممثلون عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وعن هيئة
ال�سوق المالية بجانب م�صلحة الزكاة والدخل ,و�ألقي ال�ضوء خالل ور�شة
العمل على تبادل المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية بين الدول المنت�سبة �إلى
المنتدى العالمي لل�شفافية وتبادل المعلومات ح�سب المعيار المعتمد CRS
 Common Reporting Standardالذي تمثل فيه م�صلحة الزكاة والدخل
المملكة.
ي�شار �إلى �أن المملكة العربية ال�سعودية ع�ضو في مجموعة الـع�شرين ()G20
و�أ�سهمت ب�شكل كبير في تطبيق إ�ج ��راءات ال�شفافية وتبادل المعلومات
للأغرا�ض ال�ضريبية وحماية النظام ال�ضريبي العالمي ,فقد وقعت المملكة
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�أكثر من  50اتفاقية لمنع االزدواج ال�ضريبي ،كما التزمت بالتبادل التلقائي
للمعلومات ال�ضريبية في بداية عام 2018م مع الدول الأع�ضاء في المنتدى
العالمي لل�شفافية وتبادل المعلومات ال�ضريبية.
ُيلزم نظام فاتكا الأمريكي الم�ؤ�س�سات المالية في الخارج ب�ضرورة الك�شف
عن الح�سابات التي تعود لأ�شخا�ص �أمريكيين مقيمين خ��ارج الواليات
المتحدة الأمريكية لإدارة ال�ضرائب الأمريكية .فقد قامت الواليات المتحدة
الأمريكية ب�إبرام اتفاقيات مع دول كثيرة لتقوم الم�ؤ�س�سات المالية في تلك
الدول بتزويد �إدارة ال�ضرائب الأمريكية ببيانات مالية عن عمالئهم من
الأمريكيين ،وتر�أ�ست م�صلحة الزكاة والدخل اللجنة الم�شكلة للتفاو�ض مع
الجانب الأمريكي لإعداد ومراجعة االتفاقية تمهيدا لتوقيعها بين المملكة
وال��والي��ات المتحدة الأمريكية ,فالم�صلحة هي الجهة المنوط بها تلقي
البيانات المالية من البنوك والم�ؤ�س�سات المالية ,ومن ثم �إر�سالها �إلى
الجانب الأمريكي.
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المملكة تشارك في المنتدى العالمي للشفافية
في باريس بمشاركة مجموعة العشرين
تر�أ�ست م�صلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية وفد المملكة الم�شارك
في المنتدى العالمي لل�شفافية وتبادل المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية،
الذي عقدت دورته الحالية في مقر منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
 OECDفي مدينة باري�س في فرن�سا خالل الفترة من  29ربيع الآخر
وحتى  2جمادى الأولى  1437هجرية ،الموافق � 8إلى  11فبراير .2016
�ضم وفد المملكة ع�ضوية كل من وزارة العدل ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية

والأوق� ��اف ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة ال���ش��ؤون االجتماعية
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق المالية والهيئة العامة
لال�ستثمار.
�شارك في المنتدى العالمي لل�شفافية وتبادل المعلومات كل من الدول
الأع�ضاء في مجموعة الع�شرين ،ومن تلك ال��دول الواليات المتحدة
الأمريكية و�ألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل ورو�سيا والأرجنتين.

أخبار

المفلح يزور فرع
المدينة المنورة
ويكرم متقاعديه
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زار �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح ،مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل ،مقر فرع الم�صلحة في المدينة المنورة ،واطلع على �سير العمل،
والتقي موظفي الفرع وا�ستمع �إلى �آرائهم وحثهم على ت�سهيل �إجراءات العمل
لخدمة المكلفين.
وك� ّرم المفلح المتقاعدين من من�سوبي الفرع وق�دّم دروع��ا تذكارية لهم.
كما �شكرهم على خدماتهم التي قدموها للم�صلحة خالل �سنوات عملهم,
وحثهم على تقديم مقترحاتهم و�آرائهم عبر و�سائل التوا�صل المختلفة،
متمنيا لهم حياة �سعيدة.
�أ�شار �سعادة المدير العام في كلمته خالل حفل التكريم �إل��ى ما تعي�شه
الم�صلحة من حراك ب�ش�أن التحول لالقت�صاد الوطني والمهام التي �سوف
ت�سند �إلى الم�صلحة م�ستقبال.
�شارك في زيارة فرع المدينة المنورة ك ُّل من �سعادة الأ�ستاذ �سعد بن عبد
العزيز ال�سعيدان نائب المدير العام لل�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة الأ�ستاذ
محمد بن �إبراهيم الح�سن مدير عام �إدارة الرقابة والمراجعة و�سعادة
الأ�ستاذ عبد الرحمن الأ�سمري مدير عام مكتب المدير العام.
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المصلحة ّ
تنظم
ورشة للمحاسبين
القانونيين بالرياض
افتتح �سعادة الأ�ستاذ �صالح بن علي العواجي نائب المدير العام للعمليات
الم�ساندة ور�شة عمل نظام (�إيراد) و�آلية الت�سجيل والإقرار الموحد لمكاتب
المحا�سبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة وال�ضريبة في الريا�ض ،يوم
الأربعاء 1437/6/21هـ .بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ نا�صر الذيبان مدير عام
�إدارة كبار المكلفين ،و�سعادة الأ�ستاذ فهد بن عبد اهلل المعجل مدير عام
النظام الآلي ،و�سعادة الأ�ستاذ را�شد العتيق مدير �إدارة الفح�ص ،وعدد
كبير من المحا�سبين القانونيين.
تم �شرح �آلية عمل ت�سجيل المكلفين وت�سجيل المحا�سبين من قبل الأ�ستاذ
عبد اهلل الحميدي ،والأ�ستاذ زياد �أبا الخيل ،كما �شرح الأ�ستاذ �أ�شرف
عبا�س والأ�ستاذ �سعد الزير �آلية تقديم الإقرار الموحد لل�شركات التي تقدّم
ح�سابات ،وفي الختام تمت الإجابة عن �أ�سئلة الح�ضور وا�ستف�ساراتهم.

أخبار

ورشة عمل لنظام
األرشفة اإللكترونية
بفرع الرياض
َّ
نظم فرع الم�صلحة في الريا�ض ور�شة عمل لتدريب موظفي الأر�شفة في
الفرع على نظام الأر�شفة الجديد بم�شاركة كل من الأ�ستاذ خالد الجليفي
والأ�ستاذ �سامي المالكي من لجنة الوثائق في �إدارة الأر�شفة.
بد أ� التدريب بور�شة عمل مكثفة لفريق العمل الم�شكل وتم ا�ستعرا�ض
الطرق كافة لعمل الأر�شفة ،وكذلك �إج��راءات و�آلية ا�ستخراج الملفات
و�إعادة �ضبطها بعد االنتهاء من الأر�شفة بالتعاون مع الأ�ستاذ عمر ح�سن
باعبداهلل م�شرف ق�سم الوثائق والمحفوظات في الفرع  ،ثم ت�سليمها
لفريق الفارزين ثم �إر�سالها لفريق المدخلين للم�سح ال�ضوئي بناء على
توزيع فرق العمل 0وكذلك الحر�ص على تفعيل الدور الرقابي في الفرع

بعد الأر�شفة لمتابعة الدقة وال�ج��ودة ب�إ�شراف الأ�ستاذ عبد الرحمن
الخليفي
ع َّبر �سعادة الأ�ستاذ خالد الظاهري مدير عام فرع الريا�ض ،عن �سعادته
الكتمال التطبيق في الفرع ،وقدم �شكره لكل من �أ�سهم في هذا الإنجاز وعد
هذه الخطوة تدعيما ال�ستكمال التحول التدريجي للتعامالت الإلكترونية،
التي �ستخدم موظفي الم�صلحة على �سرعة �إنهاء �إجراءات المكلفين
يمثل تطبيق نظام الأر�شفة الجديد في ف��رع الريا�ض أ�ح��د �أكبر الفروع
الرئي�سة �إنجاز ًا وقد تم ذلك بالتن�سيق مع لجنة الوثائق في �إيجاد الطريقة
المنا�سبة للتطبيق ،حيث ال ت�شكل �ضغطا �إ�ضافيا على موظفي الفرع.

تدشين نظام األرشفة اإللكترونية بفرع الرياض
َّ
د�شن الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة
والدخل نظام الأر�شفة الإلكترونية في فرع الريا�ض ،يوم الأربعاء الموافق
1437/5/15هـ ،بح�ضور ٍّ
كل من الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد الح�سن رئي�س
لجنة الوثائق والمحفوظات ،والأ�ستاذ �إبراهيم بن �صالح الحناكي مدير عام
تقنية المعلومات.
بد أ� التد�شين بعر�ض �شامل ومف�صل لنظام الأر�شفة وطريقة عمله في الفرع،
قدمها الأ�ستاذ عبد اهلل بن علي الحميدي مدير �إدارة الأر�شفة الإلكترونية

24

العدد ( - )٤٨رجب 143٧هـ

المكلف ،واطلع �سعادة المدير العام على العر�ض ،وقام مدير عام الم�صلحة
ب�إطالق النظام في الفرع ،واطلع على كيفية تطبيق الأر�شفة في نظام
االت�صاالت الإدارية و�أر�شفة جميع مخاطبات المكلفين وكيفية ربطها مع
بيانات الم�صلحة.
التد�شين تم خالل الجولة التفقدية لمدير عام م�صلحة الزكاة والدخل
اال�ستاذ ابراهيم بن محمد المفلح لفرع الم�صلحة بالريا�ض وكان في ا�ستقباله
الأ�ستاذ خالد بن عبيد الظاهري ،مدير عام فرع الم�صلحة بالريا�ض.
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ورش العمل المتخصصة
للمحاسبين والمحاسبات
تختتم المرحلة الثانية بالرياض
اختتمت ور�ش العمل المتخ�ص�صة للمحا�سبين والمحا�سبات (المرحلة
الثانية) في فرع م�صلحة الزكاة والدخل في مدينة الريا�ض يوم الثالثاء
1437/4/30هـ ،التي قدمها كل من الأ�ستاذ علي الدغماني والأ�ستاذ فهد
المعجل .ا�شتملت الور�شة الأولى على عدة محاور منها :مهام �إدارة خدمات
المكلفين في ال�ف��روع وحقوق المكلف وواجباته وال�صفات ال�شخ�صية
لموظف خدمات المكلفين وم�شكالت عمليات الت�سجيل وكيفية معالجتها.
�أما الور�شة الثانية فكانت �أبرز محاورها :مقدمة عن �أهمية الزكاة ودورها
االقت�صادي واالجتماعي وتعليمات جباية الزكاة وتحديد الوعاء الزكوي
والم�صارف الجائزة وغير الجائزة و�أمثلة لحاالت التهرب الزكوي وكيفية
اكت�شافها .وقدمها كل من الأ�ستاذ فواز العتيبي والأ�ستاذ خالد الظاهري.
تحر�ص �إدارة التطوير والبحوث في الإدارة العامة وب�شكل �سنوي على تنظيم
ور�ش عمل في الإدارة العامة والفروع الرئي�سة ،من �أجل �إطالع من�سوبيها
على الم�ستجدات في مجال العمل من �أجل تقديم خدماتها ب�شكل �أف�ضل
واالط�لاع على الخبرات والتجارب العملية واال�ستفادة منها في الت�سهيل
على المكلفين.

أخبار

إطالق ورش نظام «إيراد» في كل
من أبها واألحساء والطائف وجازان
افتتح �سعادة الأ�ستاذ نايف بن حامد الفا�ضلي ،مدير عام فرع م�صلحة
الزكاة والدخل في الطائف ،ور�شة العمل الخا�صة بنظام (�إيراد) ،و�شارك
في التدريب موظفو الفرع� ،إ�ضافة �إلى عدد من موظفي وزارة المالية من
عدة فروع ،فرع وزارة المالية في محافظة عفيف .فرع وزارة المالية في
محافظة بي�شة .فرع وزارة المالية في محافظة الخرمة.
رحب فيها بالح�ضور
�ألقى �سعادة مدير عام فرع الم�صلحة في الطائف كلمة ّ
من الإدارة العامة وفروع الماليات وتمنى لهم التوفيق وحث الجميع على
اال�ستفادة من الور�شة التي ا�ستمرت على مدى �أ�سبوعين.
وتحت �إ�شراف �إدارة خدمات المكلفين و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية والمالية
وبح�ضور �سعادة الأ�ستاذ محمد بن �أحمد بن عامر ،مدير عام فرع م�صلحة
ال��زك��اة وال��دخ��ل في �أب�ه��ا ،انطلقت ور�شة ( إ�ي� ��راد) ،وق��ام المخت�صون
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بتدريب موظفي الفرع� ،إ�ضافة �إلى عدد من موظفي وزارة المالية في كل
من فرع وزارة المالية في محافظة وادي الدوا�سر .فرع وزارة المالية في
محافظة حوطة بني تميم .فرع وزارة المالية في محافظة الأفالج .فرع
وزارة المالية في محافظة محايل ع�سير .فرع وزارة المالية في محافظة
المجاردة.
َّ
ود�شن �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد بن �إبراهيم الملحم ،مدير عام فرع الم�صلحة
في الأح�ساء ،ور�شة نظام (�إيراد) بح�ضور موظفي الفرع وعدد من موظفي
مكاتب وزارة المالية ،فرع وزارة المالية في محافظة الخرج .وفرع وزارة
المالية في حفر الباطن.
وعلى مدى �أ�سبوعين �أطلق فرع جازان ور�شة نظام �إيراد بح�ضور عدد من
موظفي الفرع ا�ضافة الى عدد من موظفي فرع وزارة المالية ب�صامطه.
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المفلح :نظام إيراد يساعد على اكتشاف حاالت
التهرب وحصر غير المسجلين والمتأخرين
ك�شف مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح
عن �صعوبة اكت�شاف الم�صلحة لحاالت التهرب �أو ح�صر المكلفين غير
الم�سجلين ،والمت�أخرين عن تقديم الإق��رارات في المواعيد المحددة،
و�أك��د على �أن الم�صلحة ت�سعى إ�ل��ى تذليل ه��ذه ال�صعاب عن طريق
نظام «�إي ��راد» .فهناك عدد من العقبات تعيق عمل الم�صلحة� ،أهمها
�إمكانية التحقق من دقة و�سالمة البيانات المقدمة لها ،و�سرعة الربط
مع الجهات المعنية ،وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المنا�سب،
واكت�شاف حاالت التهرب من النظام ،و�إ�صدار ال�شهادة المبا�شرة من
قبل المكلف ،والدقة في اختيار عينات الفح�ص ،وا�ستالم الإق��رارات
واحت�ساب الزكاة الواجبة عليه �آلي ًا ،وح�صر المكلفين غير الم�سجلين
في الم�صلحة والمت�أخرين عن تقديم �إقراراتهم في المواعيد النظامية
المحددة ،والتهيئة الالزمة لأي تطبيقات �أو �ضرائب �أو مهمات جديدة

تكلف بها الم�صلحة م�ستقبال.
�أ�شار المفلح �إلى �أن نظام «�إيراد» نظام �ضريبي وزكوي �شامل  ،وي�شمل �أية
�ضرائب �أخرى ،والتقنية الم�ستخدمة في �إداراته هي تقنية نظام �ساب،
وم�ستخدمة في كثير من دول العالم ،في مجال ال�ضرائب ،وتم تعديلها في
المملكة لت�شمل الزكاة �أي�ضا ،ويمنح النظام عدد ًا من الت�سهيالت منها
�إ�صدار ال�شهادة ب�شكل فوري ،لدى تحقق ال�شروط الموجبة لها ،عالوة
على تقديم غالبية الخدمات التي يحتاجها المكلف من خالل البوابة دون
الحاجة لزيارة الفرع �إال في حاالت خا�صة.
يهدف نظام «�إيراد» �إلى تطوير وتحديث �أنظمة الم�صلحة الآلية ،لإدارة
�إيرادات الزكاة وال�ضريبة ،من خالل تطوير بوابة الم�صلحة الإلكترونية،
و إ�ن �� �ش��اء ق��اع��دة ب�ي��ان��ات لتجنب ال�ت�ه��رب ال�ضريبي ،وتطبيق �أف�ضل
الممار�سات العالمية ،في مجال اختيار عينات الفح�ص.

أخبار

للتعريف بالحوافز والمزايا الضريبية

ورشة عمل لمنسوبي هيئة
المدن االقتصادية والمستثمرين
في مدينة الملك عبد اهلل
االقتصادية في رابغ

َّ
نظمت م�صلحة الزكاة والدخل بالتعاون مع هيئة المدن االقت�صادية ور�شة عمل
لمن�سوبي الهيئة وبع�ض الم�ستثمرين في مدينة الملك عبد اهلل االقت�صادية في
رابغ ،يومي الأربعاء والخمي�س ،خالل الفترة من  5/29وحتى 1437/6/1هـ ،في
قاعة فندق البيل�سان في مدينة الملك عبد اهلل االقت�صادية في رابغ.
ا�شتملت الور�شة على التعريف بالنظامين ال�ضريبي والزكوي والحوافز والمزايا
ال�ضريبية واالتفاقيات ال�ضريبية مع �إعطاء �صورة وا�ضحة عن �آلية عمل الم�صلحة
والخدمات المقدمة للمكلفين والرد على جميع اال�ستف�سارات .م َّثل الم�صلحة ك ٌّل
من الأ�ستاذ من�صور المحيا ،مدير عام �إدارة البرامج والمتابعة ،والأ�ستاذ علي
الكثيري ،الم�ست�شار ال�ضريبي ب�إدارة البرامج والمتابعة ،والأ�ستاذ عبد الرحمن
الغامدي ،مدير �إدارة خدمات المكلفين بالبرامج والمتابعة ،والأ�ستاذ فهد عبد
اهلل الهزاني (�إدارة العمليات وال�ش�ؤون الدولية).
القت الور�شة ا�ستح�سان الح�ضور وطالبوا الم�صلحة باال�ستمرار في عقد مثل هذه
الور�ش التي تنمي العالقة بين المكلف والم�صلحة وتزيل العوائق وال�صعوبات في
تطبيق النظام ال�ضريبي في المملكة.

مدير عام تقنية
المعلومات يزور فرع مكة
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ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل حوتان النفيعي ،مدير عام فرع الم�صلحة
في مكة المكرمة ،يوم الإثنين الموافق 1437/5/6ه� �ـ� ،سعادة الأ�ستاذ
�إبراهيم بن �صالح الحناكي ،مدير عام تقنية المعلومات في الم�صلحة،
واطلع �سعادته خالل هذه الزيارة على �سير العمل في الفرع قبل �إطالق نظام
(�إيراد) ،كما وقف �سعادته على احتياج الفرع من �أجهزة وتجهيزات جديدة
تخدم النظام الجديد.
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المصلحة تكرِّم
المتقاعدين لعام
1437هـ
أ�ق��ام��ت م�صلحة ال��زك��اة وال��دخ��ل حف ًال تكريم ًّيا في مقر الإدارة العامة
لموظفي الم�صلحة المتقاعدين لعام 1437ه�ـ ،في ٍّ
كل من الإدارة العامة
وفرع الم�صلحة في الريا�ض بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد
المفلح مدير عام الم�صلحة ،و�سعادة النواب ومديري الإدارات والموظفين
المتقاعدين.
�شكر �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير ع��ام الم�صلحة
المتقاعدين على ما قدموه من جهود �أثناء عملهم ،التي �أ�سهمت في تحقيق
نقلة نوعية في عمل الم�صلحة ،وطالبهم بتقديم ما لديهم من �آراء لتطوير
العمل ،وحثهم على التوا�صل مع الم�صلحة.
و�ألقى �سعادة الأ�ستاذ �صالح ال�صريخ مدير عام فرع الريا�ض كلمة نيابة عن
المتقاعدين �شكر فيها �سعادة المدير العام و�أ�شاد بالتطورات ،التي �شهدتها
الم�صلحة خالل فترة عمله.
في نهاية الحفل ك� َّرم �سعادة المدير العام المتقاعدين بتقديم ال��دروع
التذكارية.

أخبار

المصلحة تشارك في ورشة «التبادل التلقائي
للمعلومات الضريبية» في اإلمارات
�شارك وفد من م�صلحة الزكاة والدخل في ور�شة عمل تعريفية حول
التبادل التلقائي للمعلومات ال�ضريبية في مدينة دبي في الإمارات العربية
المتحدة خالل الفترة من  3/21وحتى 2016/3/23م.
ق��دم ال��ور��ش��ة خ�ب��راء ف��ي مجال ال�ضرائب م��ن ع��دد م��ن دول العالم
متخ�ص�صون في مجال التبادل التلقائي للمعلومات ال�ضريبية من دولة
الإمارات ،البحرين ،التفيا ،البرازيل ،كوريا الجنوبية ،الكويت ،باك�ستان،
قطر ،رومانيا ،ال�سعودية� ،سي�شل ،وجزر ترك�س وكايكو�س.
م َّثل الم�صلحة في ور�شة التبادل التلقائي للمعلومات ال�ضريبية من �إدارة
العمليات وال�ش�ؤون الدولية ك� ٌّل من الأ�ستاذ عبد الرحمن المطيري،
والأ�ستاذ فهد الهزاني والأ�ستاذ نايف القحطاني ،ومن �إدارة تقنية
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المعلومات ك ٌّل من الأ�ستاذ خالد الغامدي ،والأ�ستاذ عبد العزيز الم�سامح.
ناق�شت الور�شة عدد ًا من المحاور المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات
ال�ضريبية ،ف��ي مقدمتها التعريف بالمعايير الدولية الم�شتركة في
مجال التقارير ال�ضريبية ،و�آليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة
في مجاالت التبادل التلقائي للمعلومات ال�ضريبية والأ�س�س الخا�صة
بتطويرها بما يتما�شى مع �أية م�ستجدات .كما ركزت الور�شة على �أهمية
االلتزام بقواعد �سرية البيانات ال�ضريبية المتداولة بين الجهات المعنية
و�ضرورة امتالك خطة لمواجهة �أية مخاطر قد تتعر�ض لها هذه البيانات،
تفادي ًا لأية انعكا�سات قد ت�ؤثر �سلب ًا في الأطراف ذوي العالقة ،خا�صة
�أ�صحاب البيانات ال�ضريبية.

أخبار

ترقية أكثر من  72موظف ًا
إلى مراتب من الثالثة وحتى الرابعة عشرة

�أ�صدر �سعادة مدير عام الم�صلحة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام م�صلحة الزكاة والدخل قرارات �إدارية
بترقية �أكثر من  72موظف ًا �إلى مراتب مختلفة راوحت بين المرتبة الثالثة وحتى المرتبة الرابعة ع�شرة ،وبهذه المنا�سبة
تهنئ ن�شرة الزكاة والدخل المرقين كافة على ترقياتهم ،وتتمنى لهم مزيد ًا من التوفيق في وظائفهم الجديدة.
وفيما يلي �أ�سماء المرقين ومراتبهم الجديدة:

ترقية
عبد اهلل شبنان الشهراني
إلى الرابعة عشر
تمت ترقية الأ�ستاذ عبد اهلل بن �شبنان بن �سعيد
ال�شهراني م�ست�شار ًا �ضريبي ًا وم�شرف ًا عام ًا على
ال�ش�ؤون الإداري��ة والمالية بالمرتبة الرابعة ع�شرة،
والأ� �س �ت��اذ ع�ب��د اهلل م��ن ال �ك �ف��اءات المتميزة في
الم�صلحة ،و�أ�سرة التحرير تبارك له هذه الترقية
والثقة الكريمة متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

ترقية
فهد راشد المسامح
إلى الثالثة عشرة
رقي الأ�ستاذ فهد بن را�شد بن عبد العزيز الم�سامح
مدير ع��ام ��ش��ؤون الموظفين المكلف �إل��ى المرتبة
الثالثة ع�شرة ،و�أ�سرة تحرير ن�شرة الزكاة والدخل
تبارك له ح�صوله على تلك الترقية والثقة الكريمة،
متمنين له دوام النجاح والتوفيق.
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المرتبة الثانية عشرة:

�سالم �سعد عاتق ال�صبحي.
علي جا�سم محمد الزامل.
المرتبة الحادية عشرة:

زعل �سليم �سالم ال�سحيمي.
ذفهد فواز فهيد الحازمي.
بندر عوي�ض منيع اللحياني.
عبدالعزيز حمد عبداهلل بن زيدان.
المرتبة العاشرة:

حمود عبداهلل قراح الحربي.
�صالح �ضويحى �صالح المبرك.
في�صل فالح عبداهلل ال�شريف.
عبداهلل �إبراهيم عبداهلل ع�سيري.
مزيد محيا يحيى ال�سفياني.
زكريا عي�سى عبداهلل الحجاب.
�سعيد �أحمد عيد �آل عبيد.
ميرزا جواد عبداهلل المرهون.
ماهر محيي الدين محيي الدين مليباري.
�سليمان عبداهلل �سليمان الجاراهلل.
مزيد �سليمان فالح الحربي.
من�صور فهد من�صور ال�ضبعان.
طاهر نا�صر بطي البطي.
م�صطفى محمد يو�سف المطوع.
يو�سف علي عبداهلل الح�سون.
�أ�سامة �أحمد منور �سدايو.
�سليمان فوزان عيد القر�شي.
علي عبداهلل �سعد �آل قام�ش ال�شهراني.
ماجد عيد علي الأحمدي.
المرتبة التاسعة:

عبداهلل منور �سعيد ال�شمري.
عبد اهلل �أحمد ح�سن الجنيدي ال�شاعري.
بندر �أحمد مو�سى المو�سى.
�سامي علي معتوق النمري.
محمد �سلمان عمر اللحياني.
�سعيد �سالم حجي الأحمدي الحربي.
علي �سالمة مقبول البلوي.
محمد ح�سين عبدالمح�سن المريحل.
خالد خ�ضر مبارك �آل عمر القر�شي.
محمد عمر ح�سن بلخي.
معي�ض عاي�ض مطلق البقمي.
م�صدق جديد فالح الجهني.
المرتبة السابعة:

علي عبا�س محمد الحجي.

المرتبة السادسة

عيد عبداهلل متعب العنزي.
المرتبة الخامسة:

عبداهلل بن �سالم مقعد الحربي.
محمد ر�شيد حمد الركبان.
ماجد مظف ع�شق الغامدي.
�أحمد �سعد مبارك ال�شهراني
تركي مبارك من�سي ال�سلمي.
خالد فهيد �صقر المخلفي.
علي �أحمد علي �آل مخلوق.
زكي �صالح محمد الر�شيد
عبداهلل محمد ح�سن مباركي.
عبدالكريم عبدالرحمن محمد النبيهي.
ح�سام �إبراهيم محمد الخليفي.
�صالح يحيى عبداهلل العتيق.
عطية �سليم علي الحويطي.
يو�سف عبدالرحمن �إبراهيم �آل ثواب.
نا�صر �إبراهيم كليب العائدي.
�سليم ناجم عبداهلل ال�سفياني.
علي عبدالرحمن ظافر ال�شهري.
�إبراهيم مديني علي �آل بكري ع�سيري.
�سالمة فريج �سالم ال�ضرج العطوي.
خالد �سليمان فراج العطوي.
محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الح�سين.

المرتبة الرابعة:

نايف مطلق علو�ش العتيبي.
يو�سف م�سيعيد �سمران المطيري.
خالد عبدالعالي �إبراهيم المنيف.
�سلطان عي�سى علي �آل جبران.
عبداهلل �أحمد محمد الغانمي.
تركي محمد �سويلم الثمالي.
م�ساعد ح�سين محمد الغامدي.
محمد جديع همالن العنزي.
المرتبة الثالثة:

�سعود عوي�ض جري المطيري.
عدنان �سعد عيد الجهني.
عبدالإله هادي �إبراهيم العنزي.
�إبراهيم محمد �إبراهيم مدب�ش.

تقرير

تقييم اململكة «ملتزم
بدرجة كبرية» وهو
نفس تقييم الواليات
املتحدة األمريكية
وأملانيا.
املنتدى العاملي
منوط بتطبيق املعايري
الدولية للشفافية
وتبادل املعلومات.
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المملكة تجتاز المرحلة الثانية لمعايير الشفافية
وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية
حسين عبدالرحيم الشيخ محمود

إدارة العمليات والشؤون الدولية

اجتازت اململكة مراجعة معايري الشفافية وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية املرحلة الثانية،
التي يطلق عليها مراجعة النظري التي يجريها املنتدى العاملي عن الشفافية وتبادل املعلومات
لألغراض الضريبية (املنتدى العاملي) ،وقد كانت درجة تقييم اململكة «ملتزم بدرجة كبرية» ،وهي
نفس درجة التقييم الذي حصلت عليها ً
مثال الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا.

المنتدى العالمي ال��ذي يجري المراجعة هو عبارة عن إ�ط��ار متعدد
الأط��راف ت�شارك فيه �أكثر من  130دول��ة  /والي��ة ق�ضائية على قدم
الم�ساواة في مجال ال�شفافية وتبادل المعلومات ال�ضريبية.
يناط بالمنتدى العالمي �إج��راء رقابة عميقة ومراجعة ح��ول تطبيق
المعايير الدولية لل�شفافية وتبادل المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية ،تلك
المعايير المبينة ب�شكل رئي�سي في نموذج اتفاقية منظمة  OECDعن
تبادل المعلومات عن الم�سائل ال�ضريبية ل�سنة 2002م وتف�سيراتها ،وفي
المادة  26من نموذج اتفاقية ال�ضرائب -للمنظمة نف�سها -وتف�سيراتها
والمحدثة في 2004م .وقد تم ت�ضمين هذه المعايير �أي�ض ًا في نموذج
اتفاقية الأمم المتحدة.
تق�ضي المعايير بتبادل دول��ي عند الطلب للمعلومات ذات ال�صلة
المتوقعة لأجل �إدارة النظم ال�ضريبة المحلية وتطبيقها الإلزامي في
الدولة الطالبة .ال يجوز تقديم طلبات معلومات غير واقعية وغير مبررة
 ي�شار �إليها «برحالت ت�صيد  ،- »fishing expeditionsلكن فيالمقابل يجب اال�ستجابة لطلب المعلومات وتقديم المعلومات كافة ذات
ال�صلة المتوقعة بما فيه المعلومات البنكية والمعلومات التي يحتفظ بها
�أ�شخا�ص يعملون ب�صفة ائتمانية وب�صرف النظر عن الحاجة ال�ضريبية
المحلية �أو تطبيق معيار مبد�أ الجناية المزدوجة �أم ال.
يخ�ضع جميع �أع�ضاء المنتدى العالمي للمراجعة وكذلك ال��دول التي
يحددها المنتدى على �أنها دول ذات �صلة بعمله .يتم �إجراء المراجعة
في مرحلتين :في المرحلة الأولى يتم تقييم جودة �إطار العمل النظامي
والتنظيمي لتبادل المعلومات في الدولة ،وفي المرحلة الثانية يتم االطالع
على التطبيق الفعلي لإطار العمل .بع�ض �أع�ضاء المنتدى العالمي يخ�ضع
للمراجعة بدمج المرحلتين مع ًا .ويطبق المنتدى العالمي نظام التقارير
التكميلية لتقييم اال�ستجابة للتو�صيات التي يت�ضمنها التقرير ،وكذلك
المراقبة الم�ستمرة للدول بعد ا�ستكمال المراجعة .الهدف النهائي هو
م�ساعدة الدول على التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لل�شفافية وتبادل
المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية.
ويتم تقييم التزام ال��دول بتطبيق المعايير الدولية لل�شفافية وتبادل
المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية في ع�شرة عنا�صر وهي على الوجه
الآتي:

العن�صر أ�  :1 -على الدول الت�أكد من �أن معلومات الملكية والهوية لجميع
الكيانات والترتيبات ذات ال�صلة متوافرة لل�سلطات المخت�صة.
العن�صر �أ  :2 -على الدول الت�أكد من حفظ �سجالت محا�سبية موثوقة
لجميع الكيانات والترتيبات ذات ال�صلة.
العن�صر أ�  :3 -يجب توافر المعلومات البنكية عن جميع �أ�صحاب /
حملة الح�سابات.
العن�صر ب  :1 -يجب �أن تتمتع ال�سلطات المخت�صة بال�صالحية
للح�صول على وتوفير المعلومات مو�ضوع الطلب بموجب ترتيبات
تبادل المعلومات من �أي �شخ�ص في �إقليمها يملك �أو ي�سيطر على مثل
تلك المعلومات ( ب�صرف النظر عن �أي التزام قانوني على مثل ذلك
ال�شخ�ص بالمحافظة على �سرية المعلومات).
العن�صر ب  :2 -يجب �أن تتالئم الحقوق والحماية (مث ًال الإ�شعار،
وحق االعترا�ض) المطبقة على الأ�شخا�ص في الدولة التي يتم طلب
المعلومات منها مع �أحكام تبادل المعلومات النافذة.
العن�صر ج  :1 -يجب �أن ت�سمح �آليات تبادل المعلومات بتبادل فعال
للمعلومات.
العن�صر ج  :2 -يجب �أن ت�شمل �شبكة �آليات تبادل المعلومات في الدولة
جميع ال�شركاء ذوي ال�صلة.
العن�صر ج  :3 -يجب �أن تحتوي �آليات تبادل المعلومات في الدولة على
�أحكام كافية ت�ضمن �سرية المعلومات الم�ستلمة.
العن�صر ج  :4 -يجب �أن تحترم �آل�ي��ات ت�ب��ادل المعلومات الحقوق
والحماية للمكلفين والأطراف الثالثة.
العن�صر ج  :5 -يجب �أن توفر الدولة المعلومات بموجب �شبكة اتفاقياتها
في �أوقاتها.
ويكون تقييم كل عن�صر في المرحلة الأولى على �أ�سا�س �أنه «متوافر» �أو
«متوافر ويحتاج �إلى تح�سين» �أو «غير متوافر»� .أما في المرحلة الثانية
فيكون تقييم التطبيق العملي لكل عن�صر �إما «ملتزما» و�إما «ملتزما
بدرجة كبيرة» �أو «ملتزما جزئي ًا» �أو «غير ملتزم».
وقد كان تقييم العنا�صر في المملكة في المرحلة الثانية على الوجه
الآتي� :ستة عنا�صر «ملتزم ،وعن�صران «ملتزم ب�شكل كبير» وعن�صران
«ملتزم جزئيا»» ،والتقييم العام للمملكة «ملتزم بدرجة كبيرة».

أسرار الزكاة

نظرة على كتاب الزكاة

في كتاب «المحلى» لإلمام
أبي محمد علي بن أحمد بن حزم
إعداد أسرة التحرير

كتاب «احمللى» البن حزم إحدى املوسوعات اإلسالمية
ويعد كتاب الزكاة فيه واحــدا من
يف الفقه اإلسالمي،
ُّ
أشمل ما ُكتب يف املباحث الفقهية املقارنة ،حيث يضم
مئات املسائل الفقهية اخلالفية ،وعرضها اإلمــام ابن
حزم ـــ رحمه اهلل ـــ بشكل متقن وأسلوب ماتع ،ذكر فيها
ورجح منها ما
اختالف العلماء وأقوالهم يف كل مسألة َّ
يعتقده حقا وفق مذهبه ولو خالف فيه َمن خالف ،حيث
ممن يريدون احلق
يسع اخلالف سائر علماء املسلمني َّ
املبني ،وكل منهم جمتهد مثاب من اهلل على اجتهاده
ســواء وافقه الــصــواب أو أخطأه بعد بــذل اجلهد يف
الفهم ،فعليهم من اهلل كامل الرحمات أجمعني.
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كتاب «احمللى» البن حزم إحدى
املوسوعات اإلسالمية يف الفقه
اإلسالمي ويضم مئات من املسائل
الفقهية اخلالفية.
ال جتب الزكاة عند ابن حزم إال يف
ثمانية أصناف من األموال (الذهب
والفضة والقمح والشعري والتمر واإلبل
والبقر والغنم ضأنها وماعزها).
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بد أ� الإمام �أبو محمد ابن حزم كتاب الزكاة ببيان حكم الزكاة فقال:
م�س�ألة :الزكاة فر�ض كال�صالة ،هذا �إجماع متيقن وهي فر�ض على الرجال
والن�ساء الأح ��رار منهم والحرائر والعبيد ،والإم ��اء والكبار ،وال�صغار،
والعقالء والمجانين من الم�سلمين.
وبين اهلل تعالى على ل�سان ر�سوله ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ـــ مقدار الزكاة،
ومن �أي الأموال ت�ؤخذ ،وفي �أي وقت ت�ؤخذ ،ومن ي�أخذها ،و�أين تو�ضع.
وال تجب الزكاة عند ابن حزم �إال في ثمانية �أ�صناف من الأم��وال فقط
وهي :الذهب والف�ضة والقمح وال�شعير والتمر والإبل والبقر والغنم �ض�أنها
وماعزها فقط.
قال �أبو محمد ال خالف بين �أحد من �أهل الإ�سالم في وجوب الزكاة في هذه
الأن��واع ،وفيها جاءت ال�سنة ،واختلفوا في �أ�شياء مما عداها .فمما اتفقوا
على �أن��ه ال زك��اة فيه كل ما اكت�سب للقنية ال للتجارة من جوهر ،وياقوت
ووطاء وغطاء ،وثياب و�آنية نحا�س �أو حديد �أو ر�صا�ص �أو ق�صدير ،و�سالح
وخ�شب ودور و�ضياع ،وبغال و�صوف وحرير وغير ذلك كله ال تحا�ش �شيئا.
و�أما عرو�ض التجارة فقال �أبو حنيفة ،ومالك ،وال�شافعي في �أحد قوليه:
ب�إيجاب الزكاة في العرو�ض المتخذة للتجارة.
م�س�ألة :الزكاة واجبة في ذمة �صاحب المال ال في عين المال .فكل مال
وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا ،تلف �أم لم يتلف بتفريط �أو بغير
تفريط فالزكاة كلها واجبة في ذمة �صاحبه كما كانت لو لم يتلف ،لما ذكرنا
من �أن الزكاة في الذمة ال في عين المال.

ال زكاة يف كل ما اكتسب للقنية ال للتجارة من
جوهر وياقوت وثياب وآنية نحاس ودور وضياع.
كتاب الزكاة يف موسوعة «احمللى» واحد من
أشمل ما كتب يف املباحث الفقهية املقارنة.

تفرق الزكاة على ثمانية أجزاء مستوية ،للمساكني
سهم ،وللفقراء سهم ،ويف املكاتبني ويف عتق الرقاب
سهم ،ويف أصحاب الديون سهم ،ويف سبيل اهلل
تعاىل سهم ،وألبناء السبيل سهم ،وللعمال الذين
يقبضونها سهم ،وللمؤلفة قلوبهم سهم.
فرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم
ويجربهم السلطان على ذلك إن مل تقم الزكوات بهم.
ثم تحدث الإمام �أبو محمد ابن حزم عن �أحكام زكاة الغنم ،و�أحكام زكاة
البقر ،و�أحكام زكاة الإبل ،و�أحكام زكاة الف�ضة والذهب (زكاة النقدين)،
و�أحكام زكاة الحلي .وزكاة المال الم�ستفاد و�أحكام زكاة الفطر ويرها من
م�سائل الزكاة.
م�س�ألة :من تو ّلى تفريق زكاة ماله �أو زكاة فطره �أو توالهما الإمام �أو �أميره،
ف��إن الإم��ام �أو �أميره يفرقانها ثمانية �أج��زاء م�ستوية :للم�ساكين �سهم،
وللفقراء �سهم ،وفي المكاتبين وفي عتق الرقاب �سهم ،وفي �أ�صحاب الديون
�سهم ،وفي �سبيل اهلل تعالى �سهم ،ولأبناء ال�سبيل �سهم ،وللعمال الذين
يقب�ضونها �سهم ،وللم�ؤلفة قلوبهم �سهم� .أما َمن ف َّرق زكاة ماله ففي �ستة
�أ�سهم ذكرنا ،وي�سقط �سهم العمال و�سهم الم�ؤلفة قلوبهم .والفقراء هم
الذين ال �شيء لهم �أ�صال ،والم�ساكين هم الذين لهم �شيء ال يقوم بهم.
م�س�ألة :قال �أبو محمد :وفر�ض على الأغنياء من �أهل كل بلد �أن يقوموا
بفقرائهم ،ويجبرهم ال�سلطان على ذلك� ،إن لم تقم الزكوات بهم ،وال في
�سائر �أموال الم�سلمين بهم ،فيقام لهم بما ي�أكلون من القوت الذي ال بد
منه ،ومن اللبا�س لل�شتاء وال�صيف بمثل ذلك ،وبم�سكن يكنهم من المطر
وال�صيف وال�شم�س وعيون المارة ،برهان ذلك قوله تعالى (و�آت ذا القربى
حقه والم�سكين وابن ال�سبيل) وقال تعالى (وبالوالدين �إح�سانا وبذي القربى
واليتامى والم�ساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وال�صاحب بالجنب
واب��ن ال�سبيل وم��ا ملكت �أيمانكم) ،ف�أوجب تعالى حق الم�ساكين ،وابن
ال�سبيل ،وما ملكت اليمن مع حق ذي القربى وافتر�ض الإح�سان �إلى الأبوين،
وذي القربى ،والم�ساكين ،والجار ،ما ملكت اليمين والإح�سان يقت�ضي كل ما
ذكرنا ،ومنعه �إ�ساءة بال �شك .والن�صو�ص من القر�آن والأحاديث ال�صحاح
في هذا تكثر جدا .فعن النبي ـــ �صلى اهلل عليه و�سلم ـــ قال (�أطعموا الجائع
وفكوا العاني) والعاني هو الأ�سير.
وروي عن عمر بن الخطاب �أنه قال :لو ا�ستقبلت من �أمري ما ا�ستدبرت
لأخذت ف�ضول �أموال الأغنياء فق�سمتها على فقراء المهاجرين.
وروي عن علي بن �أبي طالب قال� :إن اهلل تعالى فر�ض على الأغنياء في
�أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ،ف ��إن جاعوا �أو ع��روا وج�ه��دوا فبمنع
الأغنياء ،وحق اهلل تعالى �أن يحا�سبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه.
وهذه النظرة المخت�صرة على كتاب الزكاة في كتاب «المحلى» للإمام �أبي محمد
علي بن �أحمد بن حزم ـــ رحمه اهلل تعالى ـــ هي غي�ض من في�ض من م�سائل
نفي�سة ومباحث مهمة منتقاة ال تغني عن قراءتها كاملة في �أ�صل الكتاب.

التنافسية

مجلس المنافسة ومكافحة االحتكار
أسس المجلس لحماية وتشجيع المنافسة العادلة
ومكافحة الممارسات االحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة   
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تت�سم قرارات مجل�س المناف�سة بالحزم وكلها تقف في �صف الم�ستهلك
وتحاول �أن تكبح جماح التجار وتقف للمتالعبين بالمر�صاد ،فما مجل�س
المناف�سة؟ وما اخت�صا�صاته؟ ومن �أع�ضاء مجل�س �إدارته؟
ت�أ�س�س مجل�س المناف�سة ب�صدور المر�سوم الملكي رقم (م )٢٥/وتاريخ ٤
جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالم�صادقة على نظام المناف�سة لتعزيز وت�أكيد مناخ
المناف�سة في قطاع الأعمال وان�سجاما مع ال�سيا�سة االقت�صادية المبنية
على مبد�أ المناف�سة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في
المجال االقت�صادي.
يعد مجل�س المناف�سة مجل�سا م�ستقال معنيا بالإ�شراف على تطبيق نظام
المناف�سة الذي يهدف ب�شكل محدد �إلى حماية وت�شجيع المناف�سة العادلة
ومكافحة الممار�سات االحتكارية التي ت�ؤثر في المناف�سة الم�شروعة .ويعمل
من خالل النظام والالئحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التناف�سية
لقطاع الأعمال في �إطار من العدالة وال�شفافية لل�سوق المحلية التي بدورها
تمكن المن�ش�آت من التناف�س بحرية ،وتتيح للم�ستهلكين �إمكانية جني الفوائد
المرجوة من المناف�سة العادلة.

يخت�ص المجل�س بعدة اخت�صا�صات منها:
الموافقة على حاالت االندماج والتملك والجمع بين �إدارتين ب�إدارة
م�شتركة وينتج عنها و�ضع ومهيمن.
الأمر باتخاذ �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت بالن�سبة
لل�شكاوى والممار�سات المخالفة لأحكام النظام ،والأمر بالتحقيق
واالدعاء فيها.
الموافقة على البدء في �إجراءات الدعوى الجزائية �ضد المخالفين
لأحكام النظام.
ت�شكيل �أجهزة المجل�س و�إ�صدار اللوائح المالية والإدارية باالتفاق مع
وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
اقتراح م�شروعات الأنظمة ذات العالقة التي ت�ؤثر في المناف�سة في
�ضوء المتغيرات التي تطر�أ على ال�سوق ،واقتراح التعديالت لأحكام هذا
النظام.
	�إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام.
	�إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاطات المجل�س وخططه الم�ستقبلية

التنافسية
أعضاء المجلس:

الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،وزير التجارة وال�صناعة ،رئي�س
المجل�س.
الأ�ستاذ� أحمد بن محمد الغنام.
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سعود بن خالد الفي�صل.
المهند�س علي بن عثمان الزيد.
الدكتور ح�سن بن عي�سى المال.
الأ�ستاذ بندر بن عبد العزيز الوايلي.
الأ�ستاذ يو�سف بن عبد ال�ستار الميمني
الأ�ستاذ فهد بن عبد الرحمن الجالجل.
الأ�ستاذ عي�سى بن محمد العي�سى.

الالئحة التنفيذية لنظام المنافسة

حدد قرار مجل�س المناف�سة رقم ( )126وتاريخ 1435/9/4هـ
(2014/7/1م) الالئحة التنفيذية لنظام المناف�سة ،فبنـاء على المادة
( )20من نظام المناف�سة ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م)٢٥/
وتـاريخ 1425/5/4هـ وبناء على المر�سوم الملكي رقم (م )24/وتاريخ
1435/4/11هـ القا�ضي بتعديل المادة ( )12والمادة ( )15من نظام
المناف�سة �أ�صدر مجل�س المناف�سة الالئحة التنفيذية لنظام المناف�سة
بقراره ذي الرقم ( )126والتاريخ 1435/9/4هـ بال�صياغة التالية:
المادة األولى:

يهدف نظام المناف�سة والئحته التنفيذية �إلى:
حماية المناف�سة العادلة وت�شجيعها وتر�سيخ قواعد ال�سوق ،وحرية
الأ�سعار و�شفافيتها.
مكافحة الممار�سات االحتكارية �أو التي من �ش�أنها الت�أثير في المناف�سة
الم�شروعة من خالل القيام بفعل �أو االمتناع عن فعل �أو الت�سبب في فعل
يخل بالمناف�سة الم�شروعة.
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توافر �أو تنوع ال�سلع والخدمات ذات الجودة العالية والأ�سعار التناف�سية.
ت�شجيع االبتكار وتعزيز فاعلية الن�شاط االقت�صادي.
دعم النمو االقت�صادي للمجتمع.
سريان النظام واالستثناءات
المادة الثالثة:

ت�سري �أحكام النظام والئحته التنفيذية على جميع المن�ش�آت العاملة في
الأ�سواق ال�سعودية ،وعلى �أي �أن�شطة خارج المملكة وتترتب عليها �آثار مخلة
بالمناف�سة الم�شروعة داخل المملكة ،وي�ستثنى من ذلك المن�ش�آت المملوكة
بالكامل للدولة .ويجوز للمن�ش�آت التي تتعامل معها المن�ش�آت المملوكة
بالكامل للدولة التقدم بطلب الإعفاء متى توافرت لها �شروطه النظامية.
محظورات النظام
المادة الرابعة:

تحظر الممار�سات �أو االتفاقيات �أو العقود المكتوبة �أو ال�شفهية� ،صريحة �أو
�ضمنية بين المن�ش�آت المتناف�سة �أو تلك التي من المحتمل �أن تكون متناف�سة،
�إذا كان الهدف منها �أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة �أو الإخالل
بالمناف�سة �أو الحد منها �أو منعها ،ومن ذلك ما يلي:
رفع �أو خف�ض �أو تحديد �أ�سعار ال�سلع �أو بدل الخدمات �أو �شروط البيع وما
في حكم ذلك.
تحديد كميات �إنتاج ال�سلع �أو �أداء الخدمات.
تقا�سم الأ�سواق على �أ�سا�س المناطق الجغرافية �أو كميات المبيعات
�أو الم�شتريات �أو العمالء �أو على �أي �أ�سا�س ي�ؤثر �سلبا في المناف�سة
الم�شروعة.
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 الهيمنة على السوق تتحقق عند بلوغحصة املنشأة أو جمموعة منشآت يف
السوق نسبة  % 40على األقل من القيمة
اإلجمالية ملبيعات السلعة.
الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة تعمل
على احملافظة على البيئة التنافسية
لقطاع األعمال يف إطار من العدالة
والشفافية للسوق احمللية.

التمييز بين العمالء في العقود المت�شابهة في الأ�سعار �أو الت�سهيالت �أو
الخدمات.
اتخاذ �إجراءات لعرقلة دخول من�ش�أة �إلى ال�سوق �أو لإق�صائها منه.
التواط�ؤ في عرو�ض المناق�صات والمزايدات ،وال يعتبر من قبيل التواط�ؤ
تقديم عرو�ض م�شتركة يعلن فيها �أطرافها عن ذلك منذ البداية ،على
�أال تكون الغاية منها الإخالل بالمناف�سة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ت�سعير �سلعة معينة ب�أ�سعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للم�ستهلكين.
البيع ب�أقل من �سعر التكلفة لإق�صاء من�ش�أة مناف�سة من ال�سوق.
المادة الخامسة:

تعد الممار�سات الواردة في الفقرة( )1و( )5و( )6و( )8من المادة
ال�سابقة ذات �آثار مخلة بالمناف�سة بمجرد ارتكابها.
المادة السادسة:

يجوز للمجل�س عند بحث ودرا�سة تحديد �آثار الممار�سات المخالفة للنظام
في المناف�سة الم�شروعة �أن ي�أخذ في االعتبار �أحد الأمور التالية �أو بع�ضها
�أو تقرير الأ�سلوب المنا�سب للبحث والدرا�سة:
ن�سبة الموردين �أو الم�شتريات المت�أثرة ب�سبب الممار�سة.
المدة الزمنية التي حدثت خاللها الممار�سة.
االنحراف ال�سعري �أو الكمي في ال�سلع �أو الخدمات عن الم�ستويات
المتوقعة في حالة عدم حدوث الممار�سة.
الت�أثير في الموردين �أو الم�شترين الجدد المتوقع دخولهم لل�سوق.
الت�أثير في الم�ستهلكين.
الت�أثير في حرية اال�ستيراد والت�صدير.
المادة السابعة:

يحظر على المن�ش�أة ذات الو�ضع المهيمن �إ�ساءة ا�ستغالل الهيمنة للإخالل
بالمناف�سة �أو الحد منها �أو منعها ،ومن ذلك ما يلي:
تحديد �أو فر�ض ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �أ�سعار ال�سلع والخدمات
�أو حد �أدنى لأ�سعار �إعادة بيع ال�سلع والخدمات �أو �شروط �إعادة بيع ال�سلع
�أو الخدمات.
القيام ب�سلوك ي�ؤدي �إلى عرقلة دخول من�ش�أة �أخرى �إلى ال�سوق �أو
�إق�صائها منه �أو تعري�ضها لخ�سائر بما في ذلك ا�ضطرارها للبيع
بالخ�سارة.

فر�ض �سعر غير حقيقي ل�سلعة �أو خدمة ،من جراء قيام المهيمن بعرقلة
�أو الحد من �أو االمتناع عن بيع ال�سلعة �أو الخدمة �أو �شرائها �أو ب�أي �صورة
�أخرى.
افتعال عجز �أو وفرة غير حقيقية في ال�سلعة �أو الخدمة.
القيام با�ستيراد مدخالت و�سيطة ب�أ�سعار ت�ؤدي �إلى �إق�صاء المناف�سين
الآخرين من ال�سوق.
التمييز بين العمالء في العقود المت�شابهة بالن�سبة لأ�سعار ال�سلع وبدل
الخدمات �أو �شروط بيعها و�شرائها �أو ب�أي �صورة �أخرى.
	�إرغام عميل لها �أو االتفاق معه على االمتناع عن التعامل مع من�ش�أة
مناف�سة لها.
ال�سعي الحتكار مواد معينة �ضرورية لممار�سة من�ش�أة مناف�سة لن�شاطها.
رف�ض التعامل دون �سبب م�شروع ،مع عميل معين بال�شروط التجارية
المعتادة.
تعليق بيع �سلعة �أو تقديم خدمة ،ب�شراء �سلعة �أخرى� ،أو كمية محددة� ،أو
بطلب تقديم خدمة �أخرى.
المادة الثامنة:

الو�ضع المهيمن �أو الهيمنة يتحقق عند بلوغ ح�صة المن�ش�أة �أو مجموعة
من�ش�آت في ال�سوق ن�سبة  40في المائة على الأقل من القيمة الإجمالية
لمبيعات ال�سلعة �أو الخدمة طوال فترة � 12شهرا� ،أو تكون من خالله المن�ش�أة
�أو مجموعة من�ش�آت قادرة على الت�أثير في ال�سعر ال�سائد في ال�سوق.

المادة التاسعة:

يجوز للمجل�س عند درا�سة و�ضع �أي من�ش�أة تتمتع بمركز مهيمن في ال�سوق
�أن ي�أخذ في االعتبار توافر �أحد الأمور التالية �أو �أي منها �أو تقرير �أ�سلوب
الدرا�سة المنا�سب:
ال�سوق المعنية ل�سلعة محددة في منطقة جغرافية محددة.
الح�صة ال�سوقية للمن�ش�أة المعنية.
م�ستوى المناف�سة الفعلية �أو المحتملة بالن�سبة لعدد المتناف�سين وحجم
الإنتاج والطلب على ال�سلعة.
العوائق التي تعرقل �أو تحد �أو تمنع دخول المتناف�سين �إلى ال�سوق.
المادة العاشرة:

يجوز للمجل�س الأخذ في االعتبار عند بحث ودرا�سة �أن ممار�سة المن�ش�أة
المهيمنة المخالفة للنظام لها �أثر ي�ؤدي �إلى الإخالل بالمناف�سة العادلة
من خالل �أحد الأمور التالية �أو بع�ضها �أو تقرير الأ�سلوب المنا�سب للبحث
والدرا�سة:
الت�أثير في المناف�سة.
	ال تتفق مع ال�سلوك التناف�سي الطبيعي عندما يمكن تف�سير ذلك ا�ستنادا
�إلى مخاوف وم�صالح تجارية عادية في المواقف التي ال يكون فيها
ال�شخ�ص الممار�س لذلك ال�سلوك في و�ضع يمكنه من الت�أثير في العر�ض
�أو الطلب الكلي ل�سلع وخدمات ذات �صلة �أو في ال�سعر ال�سائد في ال�سوق.
	ال تتفق مع الحماية المبا�شرة لحقوق الملكية الفكرية ،غير �أن ا�ستخدام
قوى ال�سوق المتولدة عن حقوق الملكية الفكرية للقيام بالممار�سات
المحددة في بع�ض مواد هذه الالئحة من �ش�أنه �أن يمثل مخالفة للنظام.
اإلعفاءات
المادة الحادية عشرة:

يجوز للمجل�س بناء على طلب من ذوي العالقة الإعفاء من تطبيق �أحكام

التنافسية
المادة الرابعة من النظام والمادة الرابعة من الالئحة على الممار�سات
واالتفاقات المخلة بالمناف�سة ،التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى تح�سين �أداء
المن�ش�آت وتحقيق فائدة للم�ستهلك تفوق �آثار الحد من حرية المناف�سة.

المادة الرابعة عشرة:

يتقدم طالب الإعفاء للمجل�س وفقا للمادة الحادية ع�شرة وفقا لما يلي:
تعبئة نموذج ي�شمل على ما يلي:
�أ) ا�سم المن�ش�أة ورقم �سجلها وجن�سيتها وعنوانها ونوع الن�شاط المرخ�ص
و�صفة مقدم الطلب.
ب) و�صف ال�سلع �أو الخدمات المتعلقة بطلب الإعفاء.
ج) و�صف الممار�سة محل الطلب.
د) تحديد ال�سوق المعنية بدقة.
ه) القيود على ال�سلعة �أو الخدمة ذات العالقة.
تقديم مبررات و�إيجابيات و�سلبيات الطلب وم�ستندات ذلك.
المعلومات التي يرى المجل�س �أو مقدم الطلب �أهمية تقديمها.

المادة الخامسة عشرة:

المادة الثانية عشرة:

المادة الثالثة عشرة:

عند اكتمال �إرفاق الم�ستندات المطلوبة يتم ت�سلم الطلب ،ويعتبر تاريخ
الت�سلم بداية تاريخ �إيداع الطلب.
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يجوز للمجل�س التحري والبحث وجمع المعلومات التي يراها لدرا�سة طلب
الإعفاء بوا�سطة موظفي الأمانة �أو غيرهم و�إخطار الأطراف ذات العالقة
بالطلب و�سماع ما لديهم من ر�أي حوله.
ي�أخذ المجل�س عند درا�سة طلب الإعفاء بالم�ؤ�شرات التالية:
ت�أثير الإعفاء في المناف�سة.
درا�سة وتحليل الم�ستندات المقدمة من جميع الأطراف.
عقد جل�سات ا�ستماع عامة وخا�صة ،و�إخطار الأطراف التي قد تت�أثر من
الإعفاءات المقترحة ،وتمكينهم من تقديم ما لديهم.

حتظر املمارسات التي تهدف إىل تقييد التجارة أو
اإلخالل باملنافسة أو احلد منها أو منعها.
جلنة النظر والفصل يف خمالفات نظام املنافسة
تتكون من  5أعضاء.
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المادة السادسة عشرة:

يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية �إبداء الر�أي للمجل�س في طلبات
الإعفاء ،و�إرفاق الم�ستندات الالزمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:

ي�صدر المجل�س قرارا م�سببا بالموافقة على طلب الإعفاء ومدته و�شروطه
�أو رف�ضه ،خالل ت�سعين يوما من تاريخ ت�سلم الطلب ،و�إذا م�ضت المدة دون
�صدور قرار المجل�س اعتبر ذلك رف�ضا للطلب.
المادة الثامنة عشرة:

للمجل�س �أن يبادر �أو بناء على طلب من �أي جهة تت�أثر �سلبا من جراء �إعفاء
قائم العدول عن قرار الإعفاء مع ذكر المبررات التي تو�ضح الآثار ال�سلبية
الناتجة من ممار�سة الإعفاء ،ويتعين على المجل�س الأخذ في االعتبار ما
يلي:
الت�أكد من �صحة المعلومات المقدمة من مقدم الطلب �أو من الجهات
الأخرى ذات العالقة ،التي اعتمد عليها المجل�س في �إ�صدار قراره.
تغير الظروف الخا�صة بال�سوق المعنية.
التغيرات في ال�سوق المعني منذ الموافقة على الإعفاء.
الت�أثيرات الإيجابية �أو ال�سلبية في المناف�سة الم�شروعة والناتجة من
ممار�سات مقدم الطلب للإعفاء.
إجراءات طلبات التركز االقتصادي
المادة التاسعة عشرة:

يتقدم طالب التركز االقت�صادي �إلى المجل�س بطلب كتابي قبل �ستين يوما
من �إتمام عملية التركز ويقوم بتعبئة نموذج يحتوي على معلومات عن طلب
التركز ،وت�شمل:
	�أ�سماء الأطراف المعنية بعملية التركز.
و�صف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه على وجه التحديد.
ال�سلع والخدمات المعنية بالتركز وحجم ون�سبة مبيعاتها.
ال�سوق المعني وحجمها.
	�أهم ال�سلع التي تتعامل فيها المن�ش�أة طالبة التركز.
الت�أثيرات الإيجابية للتركز.
الت�أثيرات ال�سلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
الأ�سواق المت�أثرة من عملية التركز.
ا�سم مقدم الطلب و�صفته وتحديد عنوان المرا�سالت الر�سمية الخا�ص
به.

على اخملالف لنظام املنافسة تعديل
أوضاعه وإزالة اخملالفة خالل خمسة عشر
يوم ًا وال يعفيه ذلك من العقوبات.
على جميع املنشآت السماح ملأموري الضبط
القضائي بالدخول ملقار املنشآت لالطالع
على جميع املستندات وامللفات والوثائق
الورقية واإللكرتونية.

المادة العشرون:

على مقدم الطلب �أن يرفق مع الطلب معلومات عن كل من�ش�أة م�شاركة في
التركز ،خا�صة المعلومات التالية:
ا�سم المن�ش�أة وجن�سيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم ال�سجل التجاري
ونوع الن�شاط المرخ�ص به.
بيان ب�أهم ال�سلع التي تتعامل فيها المن�ش�أة.
قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
	�أهم العمالء ون�سبتهم في ال�سوق.
حجم المبيعات وقيمتها ون�سبتها في ال�سوق.
بيان بالمناف�سين وح�صتهم في ال�سوق.
االتفاقيات القائمة التي �أبرمتها.
العوامل الم�ؤثرة في دخول ال�سوق.
طبيعة قنوات التوزيع.
العوامل الم�ؤثرة في تثبيت الأ�سعار خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية.
حجم الطاقة الإنتاجية المتوافرة ون�سبة ا�ستغاللها.
حجم الطلب على ال�سلعة وهيكلها.
ال�سلع البديلة.
نوع العمالء.
المادة الحادية والعشرون:

يرفق بطلب التركز الم�ستندات التالية:
عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي للمن�ش�آت ذات العالقة.
البيانات المالية لآخر �سنتين ماليتين لجميع المن�ش�آت المعنية بعملية
التركز االقت�صادي وفروعها كافة.
م�شروع عقد �أو اتفاقية التركز االقت�صادي ،و�أي م�ستندات طرح
عام �أو خا�ص وعدد ونوع الأ�سهم �أو الأ�صول التي �سيتم اال�ستحواذ
عليها.
تقرير عن الأبعاد االقت�صادية للعملية ،وب�صورة خا�صة �آثارها الإيجابية
�أو ال�سلبية في ال�سوق.
	�إذا كان الطلب مقدما من وكيل ،وجب ذكر بياناته الكاملة ،و�إرفاق
�صورة من وكالته ويتم الت�أكد من مطابقتها للأ�صل والت�أ�شير عليها من
الموظف المخت�ص بما يفيد ذلك.
المادة الثانية والعشرون:

على مقدم الطلب دفع مبلغ �ألف ريال لفح�ص الطلب.
المادة الثالثة والعشرون:

تت�سلم الأمانة العامة الطلب بعد الت�أكد من اكتمال الم�ستندات المطلوبة
ويكون تاريخ الت�سلم للطلب بداية تاريخ �إيداع الطلب.
المادة الرابعة والعشرون:

يعلن المجل�س عن طلب التركز في �أكثر من و�سيلة �إعالمية على نفقة مقدم
الطلب وله �أن ين�شر ملخ�صا عنه في موقعه الإلكتروني ،ودعوة كل ذي
م�صلحة لإبداء ر�أيه فيه.
المادة الخامسة والعشرون:

للمجل�س طلب �أي معلومات �أو م�ستندات يرى �أهميتها لدرا�سة طلب التركز،
وعلى طالب التركز �أو غيره من ذوي ال�ش�أن �إجابة المجل�س خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ طلب المجل�س.

ضرائب االستقطاع
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خضوع العموالت
المدفوعة إلى البنوك
األجنبية لضرائب االستقطاع
اجتمعت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية الم�شكلة بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )169وتاريخ
1432/6/6هـ في يوم الإثنين الموافق 1436/3/7هـ ،وقامت اللجنة خالل االجتماع
بالنظر في اال�ستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية
ال�ضريبية الأولى بجدة ب�ش�أن الربط ال�ضريبي (�ضريبة اال�ستقطاع) الذي �أجرته م�صلحة
الزكاة والدخل (الم�صلحة) على المكلف لعام .2005
قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة
من المكلف ،ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية
على النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى بجدة المكلف بن�سخة من
قرارها بموجب الخطاب رقم (�/122ص ج )1/وتاريخ 1433/7/14هـ ،وقدم المكلف
ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )185وتاريخ 1433/8/11هـ ،كما قدم م�ستند ًا
يفيد �سداد مبلغ ( )365.100ريال على البنود غير المعتر�ض عليها وقدم �ضمان ًا بنكي ًا
لقاء الفروقات الم�ستحقة بموجب القرار االبتدائي ،وبذلك يكون اال�ستئناف مقبو ًال
من الناحية ال�شكـلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،م�ستوفي ًا ال�شروط
المن�صو�ص عليها نظام ًا.
الناحية الموضوعية:
بند :ضريبة االستقطاع.

ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثاني ًا )9/بت�أييد الم�صلحة في احت�ساب �ضريبة
مقتطعة على العموالت المدفوعة �إلى بنك كريدي �أجريكول بواقع  15في المائة وفق ًا
للحيثيات الواردة في القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أن اللجنة في وجهة نظرها ذكرت �أنها �أيدت
الم�صلحة باحت�ساب �ضريبة مقتطعة بواقع  15في المائة على المبالغ الم�سددة لبنك
كريدي �أجريكول على اعتبار �أنها تمثل دفعات �أخرى ،وال�شركة ال توافق على ذلك ا�ستنادا
�إلى �أن المبالغ محل الخالف تمثل �أتعابا م�سددة لل�شريك ولي�ست لجهات �أجنبية غير
مقيمة وبالتالي ال تخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع ،وذكر �أنه قام بتزويد الم�صلحة بالم�ستندات
الم�ؤيدة لذلك ،وترى ال�شركة �أنه طبقا لردود الم�صلحة على ا�ستف�سارات المكلفين المبينة
على �صفحتها الإلكترونية تخ�ضع عوائد القرو�ض ،ويق�صد بها �أي مبالغ تتحقق مقابل
ا�ستخدام المال الناتجة عن عمليات الإقرا�ض التي تقوم بها بنوك �أو جهات تمويل غير
مقيمة مهما كان نوعها لل�ضريبة المقتطعة بواقع  5في المائة وت�شمل:
عوائد القر�ض (الفائدة المدفوعة مقابل القر�ض).
عمولة ال�ضمان البنكي.
�أما في حال اعتبرت الم�صلحة �أن هذه العموالت تمثل دفعات �أخرى ف�إنها ال تخ�ضع
لل�ضريبة المقتطعة نظرا لتنفيذها خارج المملكة طبقا لإي�ضاحات الم�صلحة.
وبعد �إطالع الم�صلحة على ا�ستئناف المكلف �أكد ممثلوها على التم�سك بوجهة نظر

ضرائب االستقطاع

الم�صلحة المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أن الم�صلحة
اعتمدت في �إجرائها على �أحكام المادة ( )68من نظام �ضريبة الدخل،
والمادة ( )63من الالئحة التنفيذية ب�أن ُيحت�سب مبلغ ال�ضريبة الم�ستقطعة
من �إجمالي المبالغ المدفوعة وفق ًا للأ�سعار التالية�( :أتعاب �إدارية (20
في المائة)� ،أتاوة �أو ريع ،دفعات مقابل خدمة مدفوعة للمركز الرئي�سي
�أو �شركة مرتبطة ( 15في المائة)� ،إيجار ،دفعات مقابل خدمات ات�صاالت
هاتفية دولية� ،أرباح موزعة ،عوائد قرو�ض ،ق�سط ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين
( 5في المائة)� ،أي دفعات �أخرى ( 15في المائة) ،وحيث تبين من الك�شف
المقدم من قبل المكلف لبنك كريدي �أجريكول بالدوالر �أن تلك المبالغ
تمثل (عموالت بنكية ،وم�صاريف ح�ساب ،وم�صاريف ت�سويق) فقد اعتبرتها
الم�صلحة تندرج تحت بند دفعات �أخرى البالغ �سعر ال�ضريبة عليها ( 15في
المائة)� ،أما ما ذكره المكلف ب�أنها عبارة عن عموالت م�سددة �إلى ال�شريك
بموجب االتفاقيات المبرمة بينهم ،ف�إن الم�صلحة ترى �أن ذلك قول غير
مبرر ،وال يمكن حدوث مثل هذا اللب�س وال �سيما �أن المبلغ كبير ،وال يحتمل
الخط�أ فيه� ،إ�ضافة �إلى �أن �صور الحواالت المقدمة المحولة من البنوك
المحلية ال تت�ضمن �أي �إ�شارة �إلى ال�شريك و�إنما هي با�سم ال�شركة ،وحيث
�إن المكلف قد اعترف فع ًال بخ�ضوع تلك المبالغ لل�ضريبة و�أن الخالف في
الن�سبة المعمول بها ف�إن الم�صلحة ترى �أن الإجراء المتبع من قبلها بهذا
ال�ش�أن هو الإجراء ال�صحيح ،وقدم ممثلو الم�صلحة مع خطابهم الم�ؤرخ في
1435/11/12هـ ن�سخة من خطاب االعترا�ض المقدم من المكلف الوارد
للم�صلحة بتاريخ 1428/5/4هـ ،الذي يت�ضمن موافقة المكلف على احت�ساب
ال�ضريبة المقتطعة على العموالت البنكية (عوائد القرو�ض) المدفوعة �إلى

املادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل حددت
األشخاص اخلاضعني للضريبة.
تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات
األموال املقيمة عن حصص الشركاء غري
السعوديني سواء كانوا طبيعيني أو اعتباريني.
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بنوك �أجنبية ولكن بن�سبة  5في المائة ولي�س  15في المائة حتى لو كانت
الدفعات �إلى جهات مرتبطة و�سداده عنها.
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن
في طلب المكلف عدم احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على المبالغ المدفوعة �إلى
بنك كريدي �أجريكول خالل عام 2005م ،وفي حال �أقرت هذه اللجنة ت�أييد
الخ�ضوع لل�ضريبة فيطالب المكلف ب�أن تكون ن�سبة �ضريبة اال�ستقطاع  5في
المائة ولي�س  15في المائة ،في حين تتم�سك الم�صلحة باحت�ساب �ضريبة
اال�ستقطاع على المبالغ المدفوعة لبنك كريدي �أجريكول بن�سبة  15في
المائة للأ�سباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظر كل طرف.
ومما �سبق يت�ضح �أن اال�ستئناف المقدم من المكلف يتعلق ب�ضريبة اال�ستقطاع
التي تم احت�سابها على المبالغ (العموالت) المدفوعة لبنك كريدي
�أجريكول (جهة غير مقيمة) ،خالل عام 2005م ،كما يت�ضح �أن المكلف
عند اعترا�ضه كان متفق ًا مع الم�صلحة على خ�ضوعها ل�ضريبة اال�ستقطاع
لكن بن�سبة  5في المائة ،ولي�س  15في المائة �إال �أنه في ا�ستئنافه تراجع
عن ذلك وذكر �أنها تمثل �أتعاب ًا م�سددة لل�شريك ولي�ست لجهات �أجنبية غير
مقيمة ،كما �أنها دفعت لقاء خدمات منفذة خارج المملكة وبالتالي ال تخ�ضع
ل�ضريبة اال�ستقطاع.
وترى اللجنة �أن تحديد مدى خ�ضوع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة
ل�ضريبة اال�ستقطاع من عدمه وكذلك تحديد ن�سبة �ضريبة اال�ستقطاع التي
تطبق عليها ي�ستلزم معرفة عدة �أمور منها طبيعة الأعمال �أو الخدمات المقدمة،
وهل الدخل المتحقق من ذلك العمل �أو الخدمة يعد من الدخول المتحققة من
م�صدر في المملكة؟ وهل هو خا�ضع لل�ضريبة بموجب ن�صو�ص النظام �أم ال؟
وبعد اطالع اللجنة على نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ وعلى الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة
الدخل ال�صادرة بقرار وزير المالية رقم ( )1535وتاريخ 1425/6/11هـ
تبين لها �أن المادة (الثانية) من نظام �ضريبة الدخل حددت الأ�شخا�ص
الخا�ضعين لل�ضريبة ومن ذلك ما ورد في الفقرة (ج) والفقرة (د) اللتين
تن�صان على :ج -ال�شخ�ص غير المقيم الذي يمار�س الن�شاط في المملكة من
خالل من�ش�أة دائمة ،د -ال�شخ�ص غير المقيم الذي لديه دخل �آخر خا�ضع
لل�ضريبة من م�صادر في المملكة ،كما تبين �أن الفقرة ( )1والفقرة ()2
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من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ن�صت على -1 :تطبق �أحكام
نظام �ضريبة الدخل على �شركات الأموال المقيمة عن ح�ص�ص ال�شركاء
غير ال�سعوديين فيها� ...سواء كانوا طبيعيين �أو اعتباريين� ،سعوديين �أو
غير �سعوديين ،ممن يمار�سون الن�شاط في المملكة من خالل من�ش�أة دائمة
فيها� ،أو يحققون دخ ًال من م�صادر في المملكة -2 ،يخ�ضع ال�شخ�ص غير
المقيم الذي يحقق دخ ًال من م�صادر في المملكة ،دون �أن يكون له فيها
من�ش�أة دائمة ،لل�ضريبة على النحو الآتي� :أ� -إذا كان الدخل من الدخول
المحدودة في المادة ( )68من النظام فيخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع وفق ًا
للقواعد التي حددتها تلك المادة ،كما تبين �أن الفقرة (�أ) من المادة ()68
من نظام �ضريبة الدخل تن�ص على �أنه (يجب على كل مقيم �سواء كان مكلف ًا
�أو غير مكلف بمقت�ضى هذا النظام ،وعلى المن�ش�أة الدائمة في المملكة لغير
مقيم ،ممن يدفعون مبلغ ًا ما لغير مقيم من م�صدر في المملكة ا�ستقطاع
�ضريبة من المبلغ المدفوع وفق ًا للأ�سعار الآتية )...وتم تحديد �سعرها وفق ًا
لطبيعة الأعمال والخدمات ومن ذلك ما ورد في الفقرة (�/6أ) من المادة
( )68التي تن�ص على (�أي دفعات �أخرى تحددها الالئحة على �أن ال يتجاوز
�سعر ال�ضريبة  15في المائة...الخ) ،كما تبين �أن الفقرة ( )1من المادة
( )63من الالئحة التنفيذية تق�ضي ب�أن يخ�ضع غير المقيم الذي لي�س لديه
من�ش�أة دائمة لل�ضريبة عن �أي مبلغ يح�صل عليه من �أي م�صدر في المملكة
وت�ستقطع ال�ضريبة من �إجمالي المبلغ وفق ًا للأ�سعار التي تم تحديدها وفق ًا
لطبيعة الأعمال والخدمات ،ومن �ضمنها عوائد القرو�ض والخدمات الفنية
�أو اال�ست�شارية ،التي تم تحديد �سعرها بن�سبة  5في المائة ،و�أي دفعات
�أخرى  15في المائة ،كما حددت المادة ( )5من نظام �ضريبة الدخل
وكذلك المادة ( )5من الالئحة التنفيذية الحاالت التي يعد فيها الدخل
متحقق ًا من م�صدر في المملكة ،حيث ن�صت الفقرة (�أ) من المادة ( )5من
النظام على (يعد الدخل متحقق ًا من م�صدر في المملكة في �أي من الحاالت
الآتية ومن �ضمنها ما ورد في الفقرة ( )8مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات
تحت بالكامل �أو جزئي ًا في المملكة).
كما ن�صت المادة ( )5من الالئحة التنفيذية على �أنه (تعد �أنواع الدخول الآتية
ن�ش�أت عن ن�شاط تم في المملكة ،وبالتالي تحققت من م�صدر في المملكة:
1ــ عوائد القر�ض لغير مقيم في �أي من الحاالت الآتية:
�أ ــ �إذا تم �ضمان الدين بممتلكات منقولة �أو غير منقولة موجودة في
المملكة.
ً
ب ــ �إذا كان المقتر�ض مقيما في المملكة.
ج ــ �إذا كان القر�ض مرتبط ًا بن�شاط يمار�س في المملكة من خالل من�ش�أة
دائمة.

عوائد القروض يقصد بها املبالغ التي تتحقق
مقابل استخدام املال ،ويشمل ذلك الدخل
احملقق من عمليات اإلقراض مهما كان نوعها،
سوا ًء كانت بضمانات أو دون ضمانات وسوا ًء
منحت أو مل متنح حق املشاركة يف أرباح املدين.

ويق�صد بعوائد القرو�ض �أي مبالغ تتحقق مقابل ا�ستخدام المال ،وي�شمل ذلك
الدخل المحقق من عمليات الإقرا�ض مهما كان نوعها� ،سوا ًء كانت ب�ضمانات
�أو دون �ضمانات و�سوا ًء منحت �أو لم تمنح حق الم�شاركة في �أرباح المدين،
ويدخل �ضمنها الدخل المتحقق من ال�سندات الحكومية وغير الحكومية.
ون�صت المادة ( )6من الالئحة التنفيذية على (تعد الخدمات تمت في المملكة
في �أي الحاالت الآتية:
� -1إذا تمت ممار�سة العمل� ،أو جزء منه ،المطلوب لتحقيق هذه الخدمة
في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد ،حيث ال ي�شترط الوجود المادي
لل�شخ�ص م�ؤدي الخدمة).
وباطالع اللجنة على الك�شوف التف�صيلية المقدمة من المكلف بالمبالغ
الم�سددة لجهات غير مقيمة (بنك كريدي �أجريكول) خالل عام
2005م وكذلك اطالعها على الم�ستندات الإ�ضافية المقدمة من المكلف
بهذا الخ�صو�ص ،وكذلك اطالعها على �صورة الربط الذي تم بموجبه
احت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع والك�شوف الذي اعتمدت عليها الم�صلحة في
ت�صنيف هذه المبالغ �ضمن الدفعات الأخرى ،تبين �أن ما ذكره المكلف
في ا�ستئنافه بقوله �إن المبالغ محل الخالف تمثل �أتعابا م�سددة لل�شريك
ولي�ست لجهات غير مقيمة ،وبالتالي ال تخ�ضع لل�ضريبة يعد دفع ًا جديد ًا
لم يذكره المكلف في مذكرة االعترا�ض الأ�سا�سية بل �إن المكلف في
مذكرة اعترا�ضه مقر ب�أنها مدفوعة لبنك كريدى �أجريكول مقابل فوائد
قرو�ض وكانت مطالبته منح�صرة في احت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع على هذه
المدفوعات بن�سبة  5في المائة ولي�س  15في المائة ،كما �أن الم�ستندات
المقدمة من ِق َبل المكلف بهذا الخ�صو�ص تعد م�ستندات داخلية من طرف
ذي عالقة ال يمكن االعتماد عليها ،ولذا ترى اللجنة عدم قبول هذه الدفوع
كونها مقدمة من طرف ذي عالقة ،كما تبين من الم�ستندات المقدمة �أن
المبالغ التي �أخ�ضعتها الم�صلحة ل�ضريبة اال�ستقطاع مدفوعة لبنك كريدى
�أجريكول وهي (جهة غير مقيمة) كما �أن المكلف لم يقدم �أي م�ستندات
تثبت ادعاءه ب�أن هذه المدفوعات كانت مقابل فوائد قرو�ض.
ولكل ما تقدم وحيث �إن طبيعة الأعمال والخدمات محل اال�ستئناف طبق ًا
للك�شوف المقدمة من المكلف للم�صلحة تفيد ب�أن هذه المدفوعات عبارة
عن (عموالت بنكية ،وم�صاريف ح�ساب ،وم�صاريف ت�سويق) ولأن مثل هذه
المدفوعات ت�صنف �ضمن الدفعات الأخرى التي ورد ذكرها في المادة ( )63من
الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ،وحيث �إن الدخل المتحقق لبنك كريدي
�أجريكول ُيعد دخ ًال متحقق ًا من م�صدر في المملكة ،وبالتالي فهو من الدخول
الخا�ضعة ل�ضريبة اال�ستقطاع بن�سبة  15في المائة ،لذا ف�إن اللجنة تطبيق ًا
للن�صو�ص الم�شار �إليها �أعاله ترى رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم �إخ�ضاع
المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة خالل  2005م ل�ضريبة اال�ستقطاع وت�أييد
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به باحت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع على مدفوعات
المكلف لبنك كريدي �أجريكول خالل عام 2005م بن�سبة  15في المائة.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على قرار لجنة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأولى بجدة من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع :رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم �إخ�ضاع المبالغ
المدفوعة لجهات غير مقيمة خالل  2005م ل�ضريبة اال�ستقطاع وت�أييد
القرار االبتدائي فيما ق�ضى به باحت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع على مدفوعات
المكلف لبنك كريدي �أجريكول خالل عام 2005م بن�سبة  15في المائة.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا وملزم ًا ما لم يتم ا�ستئنافه �أمام ديوان
المظالم خالل مدة (�ستين) يوم ًا من تاريخ �إبالغ القرار.

مقال

السكن دعامة رئيسة لتوفير
الحياة الكريمة للمواطن
د .صالح بن فهد الشلهوب

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

كلمة خادم الحرمين ال�شريفين بح�ضور وزير الإ�سكان ومجموعة من
رجال الأعمال ،التي جاء من �ضمنها �أن «�سكن المواطن وحياته حياة
كريمة محل اهتمامه ال�شخ�صي» اخت�صرت كثيرا من المعاني التي
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جاءت في جملة تحمل معاني وا�ضحة لكل م�س�ؤول واطمئنانا للمواطن،
وال �شك �أن ال�سكن واال�ستقرار �أح��د أ�ه��م ما يحقق للمواطن الحياة
الكريمة ،فا�ضطرار المواطن �إلى اال�ستئجار لمدة طويلة في وحدات
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خادم احلرمني الشريفني :سكن املواطن
حمل اهتمامي الشخصي.
اضطرار املواطن إىل االستئجار ميثل
مشقة على املواطن وتكلفة تؤدي إىل
عدم استقراره.

�سكنية قد ال تكفي حاجته و�أ�سرته ،خ�صو�صا عندما يزيد عدد الأ�سرة� ،أمر
قد تكون فيه م�شقة وتكلفة عليه �إ�ضافة �إلى عدم ا�ستقراره و�أ�سرته.
ظروف ال�سكن للمواطنين في المملكة واجهت مجموعة من التحديات التي
�أثرت كثيرا في قدرة المواطن على تملك ال�سكن في بداية تكوين �أ�سرته،
فمع الزيادة الكبيرة في عدد ال�سكان ،واالرتفاع الكبير في �أ�سعار الأرا�ضي
في المدن الكبيرة كان �أحد �أهم ال�صعوبات التي تواجه المواطن في تملك
ال�سكن� ،إ�ضافة �إلى الزيادة في تكلفة البناء �أ�صبح �أي�ضا من ال�صعوبات التي
ال تقت�صر على حالة المواطن في المدن الكبيرة بل حتى في المدن ال�صغيرة
التي غالبا ما يكون فيها �سعر الأر�ض منا�سبا �أو رخي�صا .كما �أن الظروف
المعي�شية وارتفاع تكلفة كثير من ال�سلع والخدمات والتغير في نمط المعي�شة
لدى المواطن جعلت من توفير مبلغ منا�سب �شهريا ل�شراء ال�سكن �أمرا فيه
�شيء من ال�صعوبة.
الحقيقة �أن مو�ضوع تمكين المواطن من تملك ال�سكن �أمر ال يرتبط فقط
بوزارة الإ�سكان� ،إذ �إن وزارة الإ�سكان يمكن �أن تهيئ الظروف للبع�ض لتملك
�سكن منا�سب ،ولكن توجد جهات �أخرى �أي�ضا منوط بها الإ�سهام في معالجة
هذه الم�شكلة التي تواجه المواطن.
تعاقب مجموعة من ال��وزراء في وزارة الإ�سكان بعد �أن تحولت من هيئة
للإ�سكان �إلى وزارة وتنوعت خاللها الأطروحات فيما يتعلق بالحلول لم�شكلة
ال�سكن وتم خاللها تقديم دعم كبير لهذه الوزارة �سواء بمخ�ص�صات مالية
�ضخمة �أو بتخ�صي�ص م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي حتى في المدن الكبيرة.
هذا الدعم الكبير ي�ؤمل منه تمكين معظم المواطنين من الح�صول على
�سكن في فترة وجيزة �أو معقولة ،خالل الفترة الما�ضية لم تتمكن الوزارة من
تحقيق ن�سبة عالية من الإنجاز وما زالت المعالم غير وا�ضحة للمواطن عن
الإجراءات التي �ستتخذها الوزارة في هذا ال�ش�أن ،والإ�شكال الحالي يكمن في
�أن الوزارة بد�أت في تغيير نوع البرامج التي تمكن المواطن من الح�صول على
�سكن ،حيث �إنه في الفترة ال�سابقة كان يعتمد على �أن يتم �إقرا�ض المواطن
قر�ضا ح�سنا دون فوائد لبناء ال�سكن ،والمتوقع �أن الوزارة قد توقف الطلبات
الجديدة لهذا البرنامج لتتحول �إلى برنامج جديد يقوم على توفير ال�سكن
للمواطن ب�سعر منا�سب ليوفر عليه �صعوبات تتعلق بتملك الأرا�ضي.
ال �شك �أن م�س�ألة ال�سكن من الأم��ور المعقدة ،وال�صعوبات لحل مثل هذه
الم�شكلة تكمن في مجموعة من الأم��ور التي تبد�أ ب��أول خطوة فيما يتعلق
بالت�شريعات والتنظيمات الخا�صة به ،ومن ثم التنفيذ وبعد ذلك التوزيع ،التي
قد ت�ستمر مدة طويلة ال يتحملها المواطن الذي يواجه �صعوبات حاليا في
توفير ال�سكن ،ولذلك ال بد من �أن تتنوع الحلول بما يمكن المواطن من تلم�س
�أثر برنامج ال��وزارة ،ومن المقترح تقديم برامج متنوعة ت�ستهدف �شرائح
مختلفة من المواطنين ومن ذلك ا�ستمرار برنامج التمويل الذي �سيخفف
على ال��وزارة كثيرا في برنامج التنفيذ للوحدات ال�سكنية ،حيث ي�ستهدف
هذا البرنامج المدن المتو�سطة وال�صغيرة التي ال يعاني فيها المجتمع ارتفاع
الأ�سعار للأرا�ضي مع وجود �إمكانية لتقدم منح الأرا�ضي في تلك المناطق
للمواطنين ،كما يمكن �أن يكون هناك برنامج بالتن�سيق مع الم�صارف وجهات
التمويل ي�ستهدف �شريحة الأ�سر الكبيرة �أو الأ�شخا�ص الذين قاربت �أعمارهم
 ،40حيث يتم تمويلهم عن طريق الم�صارف وتتكفل الوزارة بدفع تكلفة الربح
الذي �ستح�صل عليه الم�صارف ،حيث تتمكن هذه ال�شريحة من الح�صول
على ال�سكن ب�صورة عاجلة ،وال�شريحة الثالثة وهي لفئة ال�شباب الذين ما
زالوا في بدايات تكوين الأ�سرة ولي�س لديهم عدد كبير من الأطفال ،وهذه
الفئة بالإمكان �أن تنتظر لمدة متو�سطة ،حيث يتم بناء وح��دة �سكنية له
وت�سليمها حتى لو كانت المدة ت�صل �إلى خم�س �سنوات ،مع الأخذ في االعتبار
وجود �شيء من المرونة في اختيار البرنامج المنا�سب من قبل المواطنين لأي
من ال�شرائح ال�سابقة مع جعل الأولوية للفئة الم�ستهدفة قدر الإمكان.

قضية العدد
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ضوابط إعادة فتح
الربط الضريبي

يف يوم اإلثنني املوافق 1431/11/3هــــ اجتمعت اللجنة
االستئنافية الضريبية املشكلة بقرار جملس ال ــوزراء رقم
( )196وتــاريــخ 1426/7/24هـــــ واملكلفة بخطاب معايل
وزيــر املالية رقم ( )8590/1وتاريخ 1426/9/2ه ـــ القاضي
باستمرار اللجنة يف نظر قــرارات جلان االعــراض االبتدائية
الضريبية املستأنفة مــن قبل املكلفني واملصلحة مما
يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل
الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـ
وتعديالته وفق ًا ملا جاء يف الفقرة (ب) من املادة ( )80من
نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)1/
وتاريخ 1425/1/15هـ وذلك للنظر يف االستئناف املقدم من
مصلحة الزكاة والدخل (املصلحة) على قرار جلنة االعرتاض
االبتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بشأن الربط الضريبي الذي
أجرته املصلحة على (املكلف) .

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

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثالثة
الم�صلحة بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم ( )1/276وتاريخ
1428/11/22هـ ،وقدمت الم�صلحة ا�ستئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم
( )3/399وتاريخ 1428/12/2هـ ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من
الم�صلحة مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة
النظامية ،م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام
�ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية:

ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا) بت�أييد المكلف في عدم �أحقية الم�صلحة
في فتح الربط وفق ًا لحيثيات القرار.
ا�ست�أنفت الم�صلحة هذا البند من القرار وذكرت �أن �إعادة فتح الربط
يتم�شى من القرار الوزاري رقم ( )2555وتاريخ 1417/10/19هـ البند
�أو ًال  )3( -الذي ق�ضى ب�أحقية الم�صلحة في �إعادة فتح الربط في الحاالت
التالية دون التقيد بمدة محددة ومنها وجود �أخطاء مادية �أو ح�سابية في
الربط وتقوم الم�صلحة بت�صحيحها من تلقاء ذاتها� ،أو بنا ًء على طلب
المكلف �أو نتيجة مالحظة وردتها من ديوان المراقبة العامة نظر ًا لأن هذا
الإجراء ال يغير من المفهوم الذي تم الربط على �أ�سا�سه كما �أنه ال ي�ضيف
�أية عنا�صر مو�ضوعية جديدة غير واردة في الربط الأ�صلي� ...إلخ وقد
�أعيد فتح الربط بالخطاب رقم  12/369وتاريخ 1428/1/16هـ بنا ًء على
خطاب ديوان المراقبة رقم ( )3/3/3/1034وتاريخ 1427/1/13هـ ب�ش�أن
مالحظته على المبالغ المدفوعة لبطاقات االئتمان ،وحول ما ذكرته اللجنة
االبتدائية من �أن الم�صلحة �أجرت الربط بتاريخ 1418/1/22هـ ،وبنا ًء على
ذلك تم تطبيق البند (ثاني ًا) من القرار الوزاري المذكور الذي قيد فتح
الربط بمدة خم�س �سنوات فترى الم�صلحة �أن ما يجب تطبيقه على هذه
الحالة هو البند (�أو ًال )3/من القرار الوزاري رقم ( )2555ولي�س البند
(ثاني ًا )1/مما يتعين معه عدم االلتفات �إلى المدة عند فتح الربط ،كما �أن
ما ذكرته اللجنة االبتدائية �ضمن حيثياتها من �أن العبرة لح�ساب المدة من
تاريخ الربط النهائي يخالف القرار الوزاري رقم ( )2555الذي علق ح�ساب
المدة من تاريخ ت�سلم المكلف لل�شهادة النهائية ولي�س الربط النهائي،

ميكن إعادة فتح الربط دون
التقيد مبدة حمددة يف عدة
حاالت منها وجود أخطاء مادية
أو حسابية يف الربط.
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و�أ�ضاف ممثلي الم�صلحة بمذكرتهم الم�ؤرخة في 1430/3/5هـ مو�ضحين
ت�سل�سل الق�ضية ب�أنه ورد للم�صلحة خطاب من ديوان المراقبة العامة رقم
 3/3/3/014090وتاريخ 1420/9/20هـ يفيد �أنه الحظ �أن من �ضمن
الم�صاريف المتنوعة لل�سنوات من 1990م حتى 1995م مبالغ تحت م�سمى
م�صاريف بطاقات االئتمان (فيزا كارد) و�أنها تخ�ضع لل�ضريبة على جهات
غير مقيمة وينبغي محا�سبتها �ضريبي ًا عن �أرباحها على �آخر �شريحة لكونهما
تتعامالن مع البنوك كافة العاملة بالمملكة وتتعدى �أرباحهما ال�شرائح الأولى
لل�ضريبة وذلك لمزاولتهما الن�شاط داخل المملكة من خالل البنك الذي
يعد ممث ًال لهما تطبيق ًا للخطاب الوزاري رقم  9976/4في 1394/5/20
هـ .وبنا ًء عليه قامت الم�صلحة بمخاطبة البنك بالخطاب رقم 8/5284
في 1423/12/4هـ ومطالبته تو�ضيح المبالغ المدفوعة لبطاقات االئتمان
العالمية ولكل عام على حدة ف�أجاب المكلف بالخطاب رقم ()2003/3256
في 1424/2/26هـ يفيد ب�صعوبة توفير البيانات المطلوبة� .إال �أن الم�صلحة
بخطابها رقم  12/1325في 1424/3/16هـ �أكدت على المكلف ب�ضرورة
التعاون وتقديم البيانات المطلوبة ،فقام المكلف بالإجابة من خالل
المحا�سب القانوني بالخطاب رقم ( )2003/3446في 1424/6/25هـ
وقدم البيانات ا�ستناد ًا �إلى عدد البطاقات الم�صدرة للأعوام من 1992م
حتى 1995م .وفي �ضوء البيانات المقدمة قامت الم�صلحة ب�إجراء الربط
الإ�ضافي على الجهات غير المقيمة (لبطاقات االئتمان) وا�ستحق بموجبه
مبلغ ( )303.616ريا ًال وذلك طبق ًا لخطاب الم�صلحة رقم  12/3552في
1424/8/4هـ (مالحظة :لم يكن الربط على كامل المبالغ الذي �أو�ضحه
الديوان وال على �أعلى �شريحة ) حيث ا�ستندت الم�صلحة �إلى المبالغ
الواردة بخطاب المكلف رقم  2003/3446في 1424/6/25هـ ،وبعد ذلك
وافق المكلف على الربط وال�سداد طبق ًا لخطاب المحا�سب القانوني رقم
( )2003/3621في 1424/9/23هـ دون �إبداء �أي تحفظات �أو اعترا�ض،
وقامت الم�صلحة ب�إبالغ ديوان المراقبة العامة ب�سداد البنك المبلغ
الم�ستحق بموجب الربط �أعاله� ،إال �أن ديوان المراقبة العامة بخطابه
رقم  3/3/3/1034وتاريخ 1427/1/13هـ �أفاد الم�صلحة ب�أن مالحظة
الديوان كانت على المبالغ المدفوعة لبطاقات االئتمان للأعوام من 1990م
حتى 1995م البالغة ( )24.636.941ريال و�أن يتم الربط على ال�شرائح
الأخيرة في ال�ضريبة على اعتبار �أن ال�شركتين ا�ستفادتا من ال�شرائح الأولى
عند محا�سبتها مع البنوك الأخرى ،فقامت الم�صلحة بمخاطبة البنك
مرة �أخرى برقم  12/565وتاريخ 1427/1/28هـ وطلبت منه تفا�صيل
المبالغ المو�ضحة بخطاب ديوان المراقبة ،فوردت الإجابة بالخطاب
رقم ( )2006/4104في 1427/8/18هـ ،دون �إي�ضاح تفا�صيل المبالغ
المطلوبة .وبنا ًء عليه قامت الم�صلحة ب�إجراء الربط ال�ضريبي الإ�ضافي
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بالخطاب رقم  12/369بتاريخ 1428/1/16هـ على الجهات غير المقيمة
( تحت م�سمى م�صاريف بطاقات االئتمان) وعلى ال�شريحة الأخيرة في
ال�ضريبة وهي  45في المائة و�أظهر الربط ا�ستحقاق مبلغ ()1.359.378
رياال وذلك بعد خ�صم ما تم �سداده �سابق ًا مبلغ ( )303.616رياال.
ورداً على استفسارات اللجنة أفادت المصلحة باآلتي:

أ�  -بالن�سبة ل�س�ؤال اللجنة (لماذا كانت تدفع الم�صلحة بالفقرة ثاني ًا ()1
من القرار الوزاري رقم ( )2555وتاريخ 1417/10/19هـ �أمام اللجنة
االبتدائية بينما دفعت با�ستئنافها بالفقرة �أو ًال ( ،))3تفيد الم�صلحة ب�أنها
�أجرت ربط ًا �إ�ضافي ًا بتاريخ 1424/8/4هـ (وقد وافق البنك على ذلك ولم
يعتر�ض) بعد عدت خطابات مناق�شة خالل المدة النظامية الم�شار �إليها
في ثاني ًا( )1من القرار الوزاري الم�شار �إليه �أعاله ،حيث �إن البنك ت�سلم
ال�شهادة النهائية بتاريخ 1424/12/17هـ وبذلك تكون الم�صلحة قد فتحت
الربط خالل المدة الم�سموح بها وفق ًا للفقرة ثاني ًا ( )1من القرار المذكور،
حيث �إن الربط النهائي بتاريخ 1418هـ والمكلف لم يت�سلم ال�شهادة النهائية
�إال بتاريخ 1424هـ وهو تاريخ الربط الإ�ضافي.
ً
�أما فيما يتعلق بدفع الم�صلحة في ا�ستئنافها بالفقرة �أوال ( )3ف�إن ذلك يعود
�إلى �أن الم�صلحة �أعادت فتح الربط الموجه للبنك بتاريخ 1424/8/4هـ �إال
�أنه نظر ًا لوجود �أخطاء مادية في هذا الربط تم ت�صحيحها بالربط الموجه
للبنك بتاريخ 1428/1/16هـ طبق ًا للفقرة �أو ًال ( )3من القرار الوزاري.
ب -فيما يتعلق ب�س�ؤال اللجنة �أنه ال توجد ن�صو�ص نظامية تُخ�ضع المبالغ
المدفوعة لبطاقات االئتمان العالميتين عند تقديم الإقرارات للأعوام محل

اال�ستئناف (من 1990م حتى 1995م) �إال بعد �صدور قرارات من اللجان
االبتدائية واال�ستئنافية� .أفادت الم�صلحة ب�أن اللجان االبتدائية واال�ستئنافية
ال تق�ضي �إال بمقت�ضى الن�صو�ص النظامية هو ما انتهت �إليه بخ�ضوع تلك
المبالغ لل�ضريبة كما �أن اللجنة االبتدائية في قرارها رقم ( )1لعام 1425هـ
قد �أ�شارت �إلى �أن العبرة هي بمقا�صد و�أهداف النظام ال�ضريبي لأن �أ�شكال
و�أنواع الممار�سة للن�شاط في المملكة قد تختلف من ن�شاط �إلى �آخر ومن
زمن �إلى �آخر .وترى الم�صلحة �أن مقا�صد و�أهداف النظام ال�ضريبي كانت
متحققة عند تقديم المكلف لإقراراته ال�ضريبية للأعوام من 1990م حتى
1995م وال يمكن االعتداد بدفعه واحتجاجه �أنه ال توجد ن�صو�ص �أو تعليمات
نظامية تلزمه ب�سداد ال�ضريبة على تلك المبالغ عند تقديم �إقراراته .ولذا
ف�إن الم�صلحة تطلب �إلغاء القرار االبتدائي ـ فيما ق�ضى به في (ثاني ًا) من
عدم �أحقية الم�صلحة في فتح الربط.
وبعد �إطالع المكلف على ا�ستئناف الم�صلحة قدم �أثناء جل�سة المناق�شة
مذكرة رد بخطابه رقم  2009/3136في 1430/2/7هـ ت�ضمنت الإفادة
ب�أن الم�صلحة بموجب خطابها رقم  12/369بتاريخ 1428/1/16هـ ( 4
فبراير 2007م) قامت ب�إعادة فتح الربط عن ال�سنوات التي �سبق �إجــراء
الربط عليها و�إنهائها وذلك للأعــــوام من � 1990إلى 1995م حيث فر�ضت
�ضريبة �أرباح جزافية على �أتعاب المعامالت المدفوعة �إلى بنوك غير مقيمة
متنوعة من خالل بطاقات االئتمان بتطبيق �أعلى �شريحة �ضريبية وهي 45
في المائة .فقام البنك باالعترا�ض على �إجراءت الم�صلحة المذكورة وكجزء

قضية العدد

من االعترا�ض رف�ض البنك �إعادة فتح ربوط ال�سنوات ال�سابقة وذكر المكلف
�أنه عند مناق�شة االعترا�ض �أمام لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية الثالثة،
ذكرت الم�صلحة �أنها فتحت الربط ال�ضريبـي وفقا للبند ( )1/2من القرار
الوزاري رقم ( )2555بحجة �أنها لم تطبق النظام ال�ضريبـي ب�صورة �صحيحة
عند �إجراء الربط الأ�صلي .وعند �صدور قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية برف�ض الأ�سباب التي �ساقتها الم�صلحة تبريرا لفتح هذه
الربوط ،غيرت الم�صلحة موقفها ال�سابق و�أوردت في مذكرتها المرفوعة
للجنة اال�ستئنافية الزكوية ال�ضريبية ب�أنها فتحت الربوط ال�ضريبية وفقا
للبند ( )3/1من القرار الوزاري رقم ( ،)2555ويرى المكلف �أن التغيير
الملحوظ في موقف الم�صلحة ي�ؤكد �أن الم�صلحة تفتقر �إلى �أي �أ�س�س
نظامية لفتح الربط لل�سنوات التي �سبق �إنها�ؤها .بنا ًء عليه يطلب المكلف من
اللجنة رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار االبتدائي ال�صادر في هذا
ال�ش�أن كما يطلب من اللجنة النظر �إلى النقاط الواردة في البند ( �أ ) من
خطاب االعترا�ض رقم  2007/3185وتاريخ 1428/2/14هـ ،التي ت�ؤكد �أن
الم�صلحة در�ست ب�صورة �شاملة الم�ستندات كافة التي قدمها ب�ش�أن ال�سنوات
من � 1990إلى 1995م قبل وبعد �إجراء الربوط ال�ضريبية ،و�أن المكلف
لم يخف �أي معلومات عن الم�صلحة كما �أن الربط لم يت�ضمن �أي �أخطاء
مادية �أو ح�سابية ت�ستدعي فتح الربط لل�سنوات التي �سبق �إنها�ؤها .وذكر �أن
اللجان المخت�صة رف�ضت محاوالت الم�صلحة �إعادة فتح الربوط التي �سبق
�إنها�ؤها في الحاالت التي قام فيها المكلف بتقديم البيانات كافة ال�ضرورية
للم�صلحة وقامت الم�صلحة بدرا�سة هذه البيانات قبل �إجراء الربط ..
حيث ا�ستندت اللجنــة اال�ستئنافية الزكوية ال�ضريبيـــة عند �إ�صدار قرارها
�إلى �إن المالحظات التي �أبداها ديوان المراقبة العامة لي�ست �أمورا جديدة
ظهرت للم�صلحة ،بل هي بيانات م�ستخرجة من واقع الإقرارات ال�ضريبية
التي خ�ضعت للدرا�سة والفح�ص ،كما �أن المكلف لم يتعمد �إخفاء �أي بيانات
�أو حقائق لتحا�شي �سداد االلتزامات ال�ضريبية ،والم�صلحة لم تبين وجود
�أخطاء مادية �أو ح�سابية في الربط ت�ستوجب �إعادة فتح الربط النهائي دون
التقيد بمدة محددة و�أ�ضاف المكلف �إن ت�صحيح الأخطاء المادية �إذا وجدت
يجب �أال ينتج عنه تغيير المبد أ� الأ�سا�سي الذي تم بناء عليه �إجراء الربط
الأ�صلي ،و�ستالحظ اللجنة من الم�ستندات المقدمة ومن خالل هذه المذكرة
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�أن الم�صلحة فر�ضت �ضريبة على �أتعاب الم�صادقة والمعالجة والمقا�صة
وال�سداد المدفوعة ل�شركات االئتمان �إال �أن الم�صلحة ترمي من خالل
فتح الربط لل�سنوات التي �سبق �إنهاء و�ضعها �إلى فر�ض �ضريبة على �أتعاب
المعامالت المدفوعة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أجنبية معفاة من ال�ضريبة
طبقا للقرار الوزاري رقم ( )1521بتاريخ 1407/7/22هـ .وبالن�سبة لما
ذكرت الم�صلحة (�أن لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية ا�ستندت
في �إ�صدار قرارها �إلى البند ( )2من القرار الوزاري رقم ( ،)2555بينما
كان يجب عليها تطبيق البند (  ) 3/1من القرار الوزاري رقم ( )2555ما
يتعين معه عدم االلتفات للمدة عند فتح الربط .و�أن العبرة لح�ساب المدة
من الربط النهائي يخالف القرار الوزاري ( ،)2555الذي علق ح�سابه لمدة
خم�س �سنوات من تاريخ ت�سلم المكلف لل�شهادة النهائيـــة ولي�س من تاريخ
الربط النهائي) �أفاد المكلف ب�أن الم�صلحة �أنهت الو�ضع ال�ضريبـي للبنك
لل�سنوات كافة حتى  31دي�سمبر 1995م بموجب الخطاب رقم  8/565بتاريخ
1418/1/22هـ والبنك وافق على هذه الربوط وقام ب�سداد الزكاة وال�ضريبة
واجبتي الدفع بالخطاب رقم  97/3354بتاريخ 1418/3/18هـ ولم ت�صدر
الم�صلحة ال�شهادات النهائية لهذه ال�سنوات بحجة �أن الم�ساهمين الأجانب
في البنك يتمتعون بميزة ت�أجيل ال�ضرائب بموجب القــرار الوزاري رقم
 918/3بتاريخ 1412/5/20هـ و�سدادها بواقع (� )10أق�ساط �سنوية بدءا من
 31مار�س 1992م .بناء عليه ف�إن ت�أخير �إ�صدار ال�شهادات النهائية لم يكن
ب�سبب وجود خالف بين البنك والم�صلحة حول الربط و�إنما حدث ب�سبب
فهم الم�صلحة ب�أنه يجب �سداد االلتزامات ال�ضريبية الم�ؤجلة قبل �إ�صدار
ال�شهادات النهائية لهذه ال�سنوات .وبنا ًء عليه اعتبرت لجنة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية �أن �أمر �إ�صدار ال�شهادات ال يعد �أن يكون �إجراء
مكمال وال يغير حقيقة �إنهاء الربوط عن هذه ال�سنوات وقبول المكلف لهذه
الربوط.
وانتهى �إلى مطالبة اللجنة بالنظر �إلى النقاط التالية التي تثبت بو�ضوح عدم
�أحقية الم�صلحة في �إعادة فتح الربوط للمرة الثانية (�أنه تم الإف�صاح عن
المعلومات كافة المتعلقة بالمدفوعات �إلى لبطاقات االئتمان في الإقرارات
ال�ضريبية المقدمة من قبل المكلف والم�صلحة قامت ب�إجراء الربوط
الزكوية  /ال�ضريبية بعد فح�ص الإقرارات ب�صورة مف�صلة .و�أن الم�صلحة
�أعادت فتح الربوط ال�ضريبية بعد م�ضي (� )6سنوات من �إجراء الربوط
النهائية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 1995م ا�ستنادا �إلى معلومات طلبها
ديوان المراقبة العامة .و�أن الم�صلحة �أ�صدرت ربطا زكوي ًا � /ضريبي ًا معد ًال
ا�ستناد ًا �إلى المعلومات التي قدمها المكلف بنا ًء على طلب ديوان المراقبة
العامة وقد قبل المكلف هذا الربط تحت االحتجاج حتى ت�ساعد الم�صلحة
في �إنهاء هذا الأمر) وفي �ضوء المعلومات �أعاله ،يطلب المكلف من اللجنة
ت�أييد قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية رقم ( )24ل�سنة
1429هـ ورف�ض ا�ستئناف الم�صلحة.

املصلحة تصحح األخطاء املادية
واحلسابية يف الربط من تلقاء ذاتها.
أشكال وأنواع املمارسة للنشاط يف اململكة
قد تختلف من نشاط إىل آخر ومن زمن إىل آخر
والعربة مبقاصد النظام الضريبي وأهدافه.
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رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف
يكمن في طلب الم�صلحة ت�أييد �أحقيتها في �إعادة فتح ربوط ال�سنوات
من 1990م حتى 1995م ،خا�صة ما يتعلق باحت�ساب ال�ضريبة على
المبالغ المدفوعة لبطاقات االئتمان وذلك ا�ستناد ًا �إلى الفقرة (�أو ًال
 )3/من القرار الوزاري رقم ( )2555لعام 1417هـ الذي ق�ضى ب�أحقية
الم�صلحة في �إعادة فتح الربط دون التقيد بمدة محددة في حال وجود
�أخطاء مادية �أو ح�سابية في الربط النهائي وتقوم الم�صلحة بت�صحيحها
من تلقاء ذاتها �أو بنا ًء على طلب من المكلف �أو نتيجة مالحظة وردتها
من ديوان المراقبة العامة � ...إلخ ،في حين يتم�سك المكلف بما ق�ضى به
القرار االبتدائي بعدم �أحقية الم�صلحة في �إعادة فتح تلك الربوط على
اعتبار �أن البنك لم يخف عن الم�صلحة �أي معلومات و�أن ربط الم�صلحة
لم يت�ضمن �أي �أخطاء مادية �أو ح�سابية ت�ستدعي فتح تلك الربوط،
�إ�ضافة �إلى �أن الم�صلحة لم يكن لها موقف ثابت لتبرير فتح الربط حيث
احتجت �أمام اللجنة االبتدائية بالبند ( )1/2من القرار الوزاري رقم
( )2555و�أمام اللجنة اال�ستئنافية احتجت بالبند ( )3/1من القرار
المذكور بما ي�ؤكد عدم وجود �أي �أ�س�س نظامية لدى الم�صلحة لفتح تلك
الربوط.
وبعد الدرا�سة ترى اللجنة �أن القرار الوزاري رقم ( )2555وتاريخ
1417/10/19هـ قد نظم �إجراءات و�شروط ومتطلبات فتح الربوط الزكوية
وال�ضريبية النهائية ،ولذا ف�إن الم�ستند النظامي المعول عليه في �أحقية
الم�صلحة في فتح الربوط الزكوية وال�ضريبية هو مدى تحقق ال�شروط
والمتطلبات والمدد التي ن�ص عليها القرار المذكور.
وقد تبين �أن الم�صلحة في وجهة نظرها المو�ضحة في القرار االبتدائي
قد ا�ستندت �أمام اللجنة االبتدائية في فتحها للربوط لل�سنوات محل
اال�ستئناف �إلى ن�ص الفقرة (ثاني ًا )1/من القرار الوزاري رقم ()2555
لعام 1417هـ الذي قيد فتح الربط بمدة خم�س �سنوات �إذا �أخط�أت
الم�صلحة في تطبيق الن�صو�ص النظامية �أو التعليمات عند �إجراء الربط،
ثم عادت وا�ستندت في ا�ستئنافها �إلى ن�ص الفقرة (�أو ًال )3/من القرار
الوزاري رقم ( )2555التي تن�ص على �أنه يحق للم�صلحة �إعادة فتح
الربط النهائي دون التقيد بمدة محددة وذلك في حالة« :وجود �أخطاء
مادية �أو ح�سابية في الربط النهائي وتقوم الم�صلحة بت�صحيحها من
تلقاء ذاتها �أو بنا ًء على طلب من المكلف �أو نتيجة مالحظة وردتها من
ديوان المراقبة العامة ،نظر ًا لأن هذا الإجراء ال يغير من المفهوم الذي
تم الربط على �أ�سا�سه كما �أنه ال ي�ضيف �أي عنا�صر مو�ضوعية جديدة غير
واردة في الربط الأ�صلي».
وحيث �إن �سالمة ا�ستناد الم�صلحة �إلى الفقرة ( )1/2من القرار
الوزاري رقم ( )2555لعام 1417هـ يعتمد على ما �إذا كانت الم�صلحة
قد �أخط�أت في تطبيق الن�صو�ص النظامية �أو التعليمات عند �إجراء
الربوط ال�ضريبة التي �أعيد فتحها ،و�أن تعديل هذه الربوط تم خالل
الفترة المحددة بخم�س �سنوات ،وحيث �إن المو�ضوع الذي بنا ًء عليه أُ�عيد
فتح الربط تنفيذ ًا للمالحظات التي وردت للم�صلحة من ديوان المراقبة
العامة يتعلق ب�إخ�ضاع المبالغ المدفوعة لبطاقات االئتمان لل�ضريبة
ونظر ًا لأن المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البند كانت وا�ضحة ومتاحة
للم�صلحة قبل �إجراء الربط ولم يكن هناك �إخفاء من جانب المكلف
لأي معلومات عن الم�صلحة تتعلق بهذا البند ،وحيث �إن المالحظة التي
�أبداها ديوان المراقبة العامة بهذا الخ�صو�ص لي�ست م�سائل جديدة بل

تتعلق بمعلومات م�ستقاة من القوائم المالية للمكلف لل�سنوات المذكورة
المقدمة للم�صلحة ،وحيث �إن عدم �إخ�ضاع هذا البند لل�ضريبة كان
نتيجة لإغفال الم�صلحة فح�ص هذا البند الذي كانت معلوماته متوافرة
لديها ولم يكن نتيجة لخط�أ في المعالجة وحيث �إن �إعادة فتح هذا الربط
قد م�ضى عليه �أكثر من خم�س �سنوات من تاريخ �صدور الربط الأ�صلي
حيث �صدر الربط الأ�صلي بالخطاب رقم  8/565وتاريخ 1418/1/22هـ
وكان تعديل هذا الربط بالخطاب رقم  12/3552وتاريخ 1424/8/4هـ
والخطاب رقم  12/369وتاريخ 1428/1/16هـ �أي بعد م�ضى �أكثر من
خم�س �سنوات من تاريخ �صدور الربوط الأ�صلية ف�إن اللجنة تطبيق ًا للفقرة
( )1/2من القرار الوزاري المذكور ترى عدم �أحقية الم�صلحة �إعادة
فتح تلك الربوط.
�أما بالن�سبة ال�ستناد الم�صلحة �إلى الفقرة ( )1/3من القرار المذكور
وبالرغم من �أن هذا الدفع يعد دفع ًا جديد ًا ال يمكن قبوله حيث لم تدفع
به الم�صلحة �أمام اللجنة االبتدائية ف�إن �سالمة ا�ستناد الم�صلحة �إلى
الفقرة ( )1/3لفتح الربوط يعتمد على ما �إذا كانت هناك �أخطاء مادية
�أو ح�سابية وقعت �أثناء الربط ولم ت�صحح وك�شفت عنها مالحظة ديوان
المراقبة العامة ،وبرجوع اللجنة �إلى خطابات ديوان المراقبة العامة
الموجهة �إلى الم�صلحة برقم ( )3/3/3/014090في 1420/9/20هـ
ورقم ( )3/3/3/5/25في 1424/3/7هـ ورقم ( )3/3/3/1034في
1427/1/13هـ المت�ضمنة طلب احت�ساب ال�ضريبة على المبالغ المدفوعة
لبطاقات االئتمان خالل الأعوام من 1990م حتى 1995م .وبرجوع اللجنة
�إلى الربوط الأ�صلية لل�سنوات 1990م حتى 1995م و�إلى الربوط المعدلة
تبين �أن طبيعة الإجراء الذي قامت به الم�صلحة وورد ب�ش�أنه مالحظة
ديوان المراقبة العامة ال يعد من الأخطاء المادية �أو الح�سابية التي يمكن
اال�ستناد �إليها لإثبات �أحقية الم�صلحة في فتح الربوط التي �أجرتها ،حيث
يق�صد بالأخطاء الح�سابية والمادية الأخطاء الناتجة عن �إحدى العمليات
الح�سابية مثل (الجمع ،الطرح ،ال�ضرب ،الق�سمة) �أو الناتجة عن و�ضع
رقم خط أ� مكان الرقم ال�صحيح �أو ما �شابه ذلك ،وحيث �إن تعديل الربوط
باحت�ساب �ضريبة على المبالغ المذكورة لبطاقات االئتمان �سيترتب عليه
تغيير في المفهوم الذي تم الربط على �أ�سا�سه و�إ�ضافة عنا�صر مو�ضوعية
جديدة لم تكن واردة في الربوط الأ�صلية ،ف�إن اللجنة ترى عدم �سالمة
ا�ستناد الم�صلحة في فتحها للربوط محل اال�ستئناف �إلى الفقرة (�أو ًال)3/
من القرار الوزاري رقم ( )2555وتاريخ 1417/10/19هـ ،وبنا ًء عليه ترى
اللجنة رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
بعدم �أحقية الم�صلحة في �إعادة فتح الربط ال�ضريبي للأعوام من 1990م
حتى 1995م.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من م�صلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة
االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثالثة من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي الموضوع:

 رف�ض ا�ستئناف الم�صلحة وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به بعدم�أحقية الم�صلحة في �إعادة فتح الربط ال�ضريبي للأعوام من 1990م حتى
1995م للحيثيات الواردة بالقرار.
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير المالية ،وباهلل التوفيق.

كل جديد

فيروسات لمحاربة
األورام السرطانية
ابتكر الدكتور �أوزفالدو بوديا�سر مدير معمل العالج الخلوي والجزيئي في معهد
ليلوار في بوين�س �آير�س في الأرجنتين تعديال جينيا في �أحد الفيرو�سات الغدية،
التي ت�سبب الإ�صابة بنزالت البرد والتهاب ملتحمة العين والتهاب ال�شعب الهوائية
ال�ستهداف الخاليا ال�سرطانية وقتلها لدى المر�ضى دون الإ�ضرار بالأن�سجة ال�سليمة.
ففكرة اال�ستعانة بالفيرو�سات لتنبيه جهاز المناعة كي يدمر الخاليا ال�سرطانية
ظلت ت�شغل �أذهان العلماء منذ فترة طويلة وقطع الباحثون �شوطا طويال في مجال
الهند�سة الوراثية في ال�سنوات الأخيرة ما �أتاح لهم توظيف الفيرو�سات في مهاجمة
الأورام .فالموافقة على ا�ستخدام الفيرو�سات في عالج الأورام بد�أت ت�ؤتي ثمارها.
و�أثبت الفيرو�سات فاعلية كبرى في النماذج العالجية قبل الإكلينيكية لعالج �أورام
المبي�ض والجلد والبنكريا�س والقولون والم�ستقيم.
ذكرت دورية «نيت�شر» �أن ا�ستراتيجية العالج ترتكز على ظاهرة معروفة منذ �أكثر
من قرن .فقد الحظ الأطباء في القرن التا�سع ع�شر �أن مر�ضى ال�سرطان يتعافون
ب�صورة غير متوقعة �أحيانا في �أعقاب �أي ع��دوى فيرو�سية وبناء على ذلك قام
الأطباء في خم�سينيات و�ستينيات القرن الما�ضي بحقن مر�ضى الأورام بمجموعة
من الفيرو�سات .وكانت الفيرو�سات تق�ضي على ال��ورم في بع�ض الأحيان وتقتل
المري�ض نف�سه في �أحيان �أخرى.

السلكي لتنظيم ضربات القلب

نجحت �شركة ميدترونيك في �إنتاج �أول جهاز من نوعه في الواليات المتحدة
الأمريكية قادر على ت�صحيح معدالت �ضربات القلب ،والجهاز الجديد ال
يحتاج �إلى التو�صيل ب�أ�سالك ووافقت �إدارة الأغذية والأدوي��ة الأمريكية
(�إف .دي� .أيه) على الجهاز الال�سلكي.
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يعمل الجهاز الجديد عن طريق زرع جهاز (ميكرا) في القلب من خالل
ق�سطرة لل�شرايين على خالف �أجهزة تنظيم �ضربات القلب الأخرى ،التي
يتم زرع الأجهزة التقليدية لتنظيم �ضربات القلب في �أعلى ال�صدر من
خالل فتحة تت�صل بالقلب عبر �سلك يدخل في ال�شريان ما يتيح للجهاز
�إر�سال نب�ضات كهربية لتنظيم �ضربات القلب .فالجهاز الجديد يتم زراعته
با�ستخدام ق�سطرة تت�صل بالفخذ .ويعمل منظم �ضربات القلب الال�سلكي
دون ا�ستخدام �أ�سالك ،ما يحول دون حدوث م�ضاعفات خطيرة تن� أش� بمجرد
تلف التو�صيالت �أو حدوث عدوى .قامت �إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية
بتقييم بيانات م�ستقاة من تجربة �إكلينيكية لعدد  719مري�ضا ،وتو�صلت �إلى
�أن  98في المائة من المر�ضى ا�ستقرت لديهم �ضربات القلب لمدة �ستة
�أ�شهر على الأقل بعد تركيب الجهاز .و�أقل من  7في المائة من المر�ضى
الذي ا�ستخدموا الجهاز الجديد ظهرت عليهم م�ضاعفات ا�ستوجبت نقلهم
للم�ست�شفى وظلوا تحت المالحظة لفترات طويلة وهناك من حدثت لهم
جلطات في ال�ساقين والرئتين و�إ�صابات بالقلب.
وافقت �أوروبا عام  2015على ا�ستخدام الجهاز الذي اجتاز اختبارات ت�ضمنت
إ�ج��راء عمليات ت�صوير بالرنين المغناطي�سي على المر�ضى دون �أن يلحق
بهم �أي �ضرر .فعادة ما تنبعث خالل عملية الت�صوير بالرنين المغناطي�سي
�إ�شعاعات قوية ،وين�صح الأطباء المر�ضى بتجنب هذه العملية.
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إطالق خدمة فيسبوك اليف
�أعلن مارك زوكربيرج م�ؤ�س�س في�سبوك إ�ط�لاق خدمة (في�سبوك اليف)
للجميع لإنتاج الفيديوهات وتبادلها وم�شاهدتها بكل �سهولة .فالخدمة
الجديدة ت�سعى �إلى تو�سيع نطاق خدمة البث المبا�شر لفيديوهات في�سبوك
اليف ،وقد تم �إدخال تحديثات جديدة لت�صبح �أكثر تفاعال مع الم�ستخدمين.
وتوفر التحديثات للم�ستخدمين �إمكانية البث المبا�شر �ضمن «مجموعات
في�سبوك «�أح��داث في�سبوك .وتوفر �إمكانية �إر�سال دع��وة إ�ل��ى الأ�صدقاء
مبا�شرة �ضمن �أي بث مبا�شر لالن�ضمام والمتابعة ،وهناك خريطة لكل
الذين يقومون بالبث المبا�شر حول العالم .وتدعم الخدمة ردود الأفعال
المبا�شرة  Live Reactionsالتي ت�س ّهل التفاعل مع الم�شاركين الآخرين،
وتعديل الفيديو في �أثناء م�شاهدته ،مثل �إمكانية ا�ستخدام مر�شحات الألوان
وكذلك الر�سم �أو الكتابة على الفيديوهات مبا�شرة .و�أول ما �ستتم مالحظته

في تطبيق في�سبوك عند تفعيل الخدمة هو �إزالة �أيقونة الما�سنجر ،وظهور
�أيقونة بدء البث المبا�شر بد ًال منها ،لتجعل الو�صول �إلى الميزة �أ�سهل من
ال�سابق .وفي �أثناء م�شاهدة البث المبا�شر ،يمكن للم�ستخدم التعبير عن
ردة فعله بوا�سطة الرموز التعبيرية الجديدة التي �ستظهر على ال�شا�شة في
الزمن الفعلي .وللترويج الم�ستخدمين وللبث المبا�شر الخا�ص بهم هناك
خريطة خا�صة بمن يقوم بالبث في  60دولة حول العالم ،يمكن الو�صول
�إليها من موقع في�سبوك ،وفي كل فيديو ي�شاهده الم�ستخدم هناك زر لدعوة
�صديق من دون ذكره في التعليقات.
�ستتاح تلك التحديثات والمزايا الجديدة تدريجي ًا حول العالم في الدول التي
تدعم خدمة البث المبا�شر على في�سبوك فهناك ع�شرات من الدول ال تدعم
الخدمة.

كل جديد

برنامج يتنبأ بالهجمات اإلرهابية
نجحت �شركة �أمريكية ف��ي ت�صميم برنامج كمبيوتر �أطلقت عليه
«بريداتا» يمكنه التنب ؤ� بحدوث هجمات �إرهابية �أو �أي قالقل �سيا�سية
في الم�ستقبل .ال�شركة التي تو�صلت �إلى ذلك البرنامج الفريد من نوعه
�أ�س�سها �أحد عنا�صر المخابرات المركزية الأمريكية ويدعى جيم�س
�شين ،وهو �أحد �أبرز الخبراء في وكالة المخابرات الأمريكية المركزية
في منطقة �شرق �آ�سيا ،وكان يعمل لم�صلحة وزارة الدفاع الأمريكية.
�شكل جيم�س �شين فريقا مكونا من � 14شخ�صا لتطوير برامج قادرة
على التنب�ؤ ب��الأح��داث العالمية .ويتعامل برنامج «بريداتا»مع جملة
من البيانات من مواقع التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك وويكيبيديا
ويوتيوب ويقارن تلك البيانات ب�أنماط �سابقة لـ�سلوك وحركة البيانات
على تلك المواقع .يمكن للبرنامج �أن يوفر بيانات م�ستحدثة تتنب�أ

58

العدد ( - )٤٨رجب 143٧هـ

ب�أي هجمات �إرهابية �أو ا�ضطرابات �سيا�سية قبل حدوثها .فقد ر�صد
البرنامج ارتفاعا وا�ضحا وتقلبات على مواقع التوا�صل االجتماعي في
الأيام التي �سبقت هجمات باري�س في  13نوفمبر.
وقد تم ا�ستحداث البرنامج ب�سبب الن�شاط غير الم�سبوق الذي �شهدته
�صفحات ويكيبيديا الناطقة باللغة الفرن�سية فيما يتعلق بتنظيم داع�ش.
ووف��رت الدرد�شات على الإنترنت والمواقع المفتوحة معلومات مهمة
حول متى و�أين �سيكون هدف المهاجمين المقبل .فال�شركة الم�ستحدثة
للبرنامج تراقب مئات ال�صفحات على موقع تويتر ونحو ع�شرة �آالف
�صفحة من موقع ويكيبيديا� ،إ�ضافة �إلى � 50ألف فيديو على موقع يوتيوب.
وت�ساعد ال�ضوابط والتوازنات المزود بها البرنامج محركات البحث على
منع �أي �شخ�ص من التالعب على البرنامج الجديد �أو خداعه.
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الروبوتات تساعد
في نقل الطرود
تجري هيئة البريد الألمانية اختبارات
لال�ستعانة بالروبوتات في معاونة �ساعي
البريد في مهامه مع تزايد �أعداد الطرود.
ف�ق��د ط� ��ر�أت زي� ��ادة مت�سارعة ع�ل��ى حجم
ال�ط��رود التي تتعامل معها الهيئة الألمانية
مع �إقبال مزيد من الألمان على �شراء ال�سلع
�إلكترونيا من تجار التجزئة مثل �شركة أ�م��ازون
وت�ساالندو لتعوي�ض تراجع أ�ع��داد الخطابات لكن
الم�شكلة تكمن في كبر حجم الطرود.
�أك��د كليمنز بيكمان رئي�س �إدارة االبتكار ف��ي ق�سم
الر�سائل والطرود أ�ن��ه يمكن اال�ستعانة بالروبوتات في
ت�سليم ال�ط��رود ،فالروبوتات ت�سير على عجالت وتو�ضع
عليها الطرود وتتبع عمال البريد في خطواتهم وت�ساعدهم
في حمل ونقل ال�ط��رود ثقيلة ال��وزن وف��ي حالة توقف �ساعي
البريد عن الحركة يتوقف ال��روب��وت ب��دوره وال يعاود الحركة
�إال تبعا لما يقوم به عامل البريد .وتجري هيئة البريد الألمانية
اختباراتها بالفعل على اال�ستعانة بالروبوتات في مراكزها فيما تفكر
�أي�ضا في ا�ستخدام الروبوت كنقطة متنقلة لل�شحن والتحميل تتولى
جمع الطرود من العمالء ونقلها� .إال �أن ذلك في حاجة �إلى مزيد من
الوقت لأنه يتطلب �سن لوائح تتعلق بالقيادة الذاتية .وتختبر هيئة البريد
الألمانية الروبوت في �شتى المواقع لال�ستعانة بها ك�أرفف متحركة في
المخازن فيما تفكر �أي�ضا في ا�ستخدام طائرات بال طيار لمراقبة حركة
الب�ضائع في المخازن الكبيرة مع حرا�سة ال�سلع الثمينة .فنحو  80في
المائة من العمليات في المواقع اللوج�ستية ال تزال تتم يدويا و�ست�شيع عما
قريب �سال�سل ت�سليم ال�سلع التي يعمل فيها الروبوت �إلى جانب الإن�سان
و�ستتيح �سرعة عمليات تداول ال�سلع والب�ضائع وكفاءتها.

روبوت يفرز هواتف آيفون
ك�شفت �شركة �أب ��ل ع��ن روب ��وت ي�ف��رز ه��وات��ف �آي �ف��ون الم�ستهلكة
وي�ستخل�ص منها المواد القيمة التي يمكن �إعادة تدويرها مثل الف�ضة
والتنج�ستين وهو عن�صر فلزي ي�ستخدم لتقوية الفوالذ والأ�سالك.
�أطلقت �أبل على الروبوت الجديد ا�سم «ليام» ،الذي بد�أ تطويره منذ
نحو ثالث �سنوات .ويمكن للروبوت تفكيك جهاز من طراز �آيفون 6
كل  11ثانية واالحتفاظ بالأجزاء الم�صنوعة من الألمنيوم والنحا�س
والق�صدير والتنج�ستين والكوبالت والذهب والف�ضة.وبهذا المعدل
وط��وال �ساعات عمل بال توقف يمكن للروبوت ليام على الأرج��ح
التعامل مع ب�ضعة ماليين من الهواتف كل عام.

كل جديد

خوذة لكشف الطريق
�صممت �شركة  Cyclevisionالأ�سترالية خوذة جديدة للحفاظ
على �أمان راكبي الدراجات والتقليل من المخاطر التي يمكن �أن تقع
لراكبي الدراجات النارية خا�صة في �ساعات الذروة .تتميز الخوذة
الجديدة بخفة ال��وزن وت��زن  280جراما وجميع مكونات الخوذة
م�ضادة للماء.
وت�ضم اثنتين من الكاميرات الفائقة الجودة والمدمجة في �إطارها
ويمكنها ب��ث اللقطات م��ن الكاميرا الخلفية �إل��ى هاتف ملحق
بالمقود .والكاميرات مدعومة ببطارية «ليثيوم بوليمر» تعمل لمدة
خم�س �ساعات وقابلة لإعادة ال�شحن.
توجد الكاميرا الأولى في الأمام على م�ستوى الجبهة والأخرى من

الخلف ،وهما بدقة  1080بيك�سل ،وت�سجل كل �شيء من االتجاهين
بزاوية  160درجة لمدة � 4.5ساعة ب�شكل م�ستمر وتقوم بتخزين
الت�سجيالت على بطاقة ذاكرة ب�سعة  32جيجا بايت.
وتبلغ ال�سعة التخزينية التي وفرتها �شركة 256 Cyclevision
جيجا بايت لتخزين البيانات .ويتم تو�صيل الخوذة بمنفذ “”USB
للح�صول على اللقطات التي �صورتها الكاميرات ،ويمكن نقل جميع
المحتويات ب�سهولة �إل��ى الكمبيوتر المحمول .ومن �أه��م ما يميز
الخوذة وجود ات�صال واي فاي عبر تو�صيل الهاتف الموجود على
المقود بالكاميرا الخلفية للخوذة ،ويمكن للراكب تتبع مدى قرب
ال�شاحنات منه.

كوكب بـ  3شموس
ر�صد علماء الفلك في مركز «هارفارد � -سميثونيان» للفيزياء الفلكية كوكب
يتبع نظاما ذا ثالث �شمو�س ،وتمكن العلماء عن طريق ا�ستخدام تل�سكوب
 KELTمن التو�صل �إلى هذا الك�شف .ون�شرت مجلة The Astronomical
 Journalع��دد م��ن المعلومات ع��ن الكوكب ال��ذي �أطلقت عليه م�سمى
“ ”4Ab-KELTال��ذي �أ�صبح الكوكب الخام�س من ه��ذا ال�ن��وع ،وه��و من
الكواكب القريبة ال�شبه بكوكب الأر�ض ما ي�سهل درا�سته مقارنة بالكواكب
الأربعة الأخرى.
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الكوكب المكت�شف يعد عمالقا غازيا ويعادل حجمه حجم كوكب الم�شتري.
وي��دور حول نجم  KELT-Aمكمال دورة مدارية كاملة حوله خالل ثالثة
�أيام .ويدور كوكب  KELT-Aحول نجمي  KELT-Bو  .KELT-Cوي�أخذ
الدوران الكامل حولهما ما يقارب � 4000سنة .ويدور النجمان  KELT-Bو
� KELT-Cأحدهما حول الآخر حيث يقدر وقت اكتمال الدورة الكاملة لـ
 KELT-Bحول  KELT-Cبثالثين �سنة .ويعتقد العلماء �أن الحياة على هذا
الكوكب م�ستحيلة ب�سبب درجات الحرارة المرتفعة.
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ابتكار إلراحة شبكية
عيون الدجاج

م�ؤ�س�سة جرينيج اليتنج ا�ستحدثت منظومة �ضوئية حديثة لإراحة ال�شبكية لدى عيون
الدجاج والحد من ال�صخب وم�ساعدتها على اال�سترخاء وال�شعور بال�سعادة .فالكثيرون
من �أ�صحاب المزارع ي�ستخدمون الإ�ضاءة العادية بحظائر تربية الدجاج وهي الإ�ضاءة
المخ�ص�صة كي تتالءم والعين الب�شرية فيما لم تبتكر �أي �إ�ضاءة منا�سبة لهذه الطيور
وظلت رهن الإ�ضاءة القوية التي ت�سبب لها الإجهاد ،فيما ت��ؤدي الإ�ضاءة الخافتة �أو
المعتمة �إلى �أن ت�ضع الطيور بي�ضها على الأر�ض بدال من الحظائر ما يجعل من ال�صعوبة
جمعه.
قال جون مات�شام من م�ؤ�س�سة (جرينيج اليتنج) �إن �شركات الإ�ضاءة التقليدية لم ت�ضع
في الح�سبان قوة الإب�صار المثلى للدجاج وركزت على و�سائل الإ�ضاءة الخا�صة بالب�شر.
فالب�شر يب�صرون نحو  40في المائة فقط مما تراه الدجاجة .فعلى مدار عدة �سنوات
عكفت م�ؤ�س�سة (جرينيج اليتنج) ومقرها ادنبره على ابتكار م�صابيح �إ�ضاءة ت�ستخدم
 60في المائة �أقل من الطاقة وهي مقاومة للماء ويعمل الم�صباح الواحد مدة � 60ألف
�ساعة على الأق��ل .ويقترب مجال الطيف لهذه الم�صابيح من �ضوء ال�شم�س ما يجعل
الطيور تعي�ش في بيئة �شبه طبيعية لو�ضع البي�ض تماثل ال�صيف والربيع ف�ضال عن �أن هذا
الطيف يبث في الطيور �إح�سا�سا بالراحة واال�سترخاء مع التخل�ص من الإجهاد وتن�شيط
الغدد المختلفة داخل �أج�سامها لإفراز الهرمونات.
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The Global Forum is the multilateral framework within which work
in the area of tax transparency and exchange of information is
carried out by over 130 jurisdictions, which participate in the
Global Forum on an equal footing.
The Global Forum is charged with in-depth monitoring and peer
review of the implementation of the international standards of
transparency and exchange of information for tax purposes.
These standards are primarily reflected in the 2002 OECD Model
Agreement on Exchange of Information on Tax Matters and its
commentary, and in Article 26 of the OECD Model Tax Convention
on Income and on Capital and its commentary as updated in
2004. The standards have also been incorporated into the UN
Model Tax Convention.
The standards provide for international exchange on request
of foreseeably relevant information for the administration or
enforcement of the domestic tax laws of a requesting party.
Fishing expeditions are not authorised but all foreseeably
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relevant information must be provided, including bank information
and information held by fiduciaries, regardless of the existence
of a domestic tax interest or the application of a dual criminality
standard.
All members of the Global Forum, as well as jurisdictions identified
by the Global Forum as relevant to its work, are being reviewed.
This process is undertaken in two phases. Phase 1 reviews assess
the quality of a jurisdiction’s legal and regulatory framework for
the exchange of information, while Phase 2 reviews look at the
practical implementation of that framework. Some Global Forum
members are undergoing combined – Phase 1 and Phase 2 –
reviews. The ultimate goal is to help jurisdictions to effectively
implement the international standards of transparency and
exchange of information for tax purposes.
Jurisdictions are assessed against ten international elements/
standards which are as follows:
A.1: Jurisdictions should ensure that ownership and identity
information for all relevant entities and arrangements is available
to their competent authorities.
A.2: Jurisdictions should ensure that reliable accounting records
are kept for all relevant entities and arrangements.
A.3: Banking information should be available for all accountholders.
B.1: Competent authorities should have the power to obtain
and provide information that is the subject of a request under
an exchange of information arrangement from any person within
their territorial jurisdiction who is in possession or control of such
information (irrespective of any legal obligation on such person
to maintain the secrecy of the information).
B.2: The rights and safeguards (e.g. notification, appeal rights)
that apply to persons in the requested jurisdiction should be
compatible with effective exchange of information.
C.1: Exchange of information mechanisms should allow for
effective exchange of information.
C.2: The jurisdictions’ network of information exchange
mechanisms should cover all relevant partners.
C.3: The jurisdictions’ mechanisms for exchange of information
should have adequate provisions to ensure the confidentiality of
information received.
C.4: The exchange of information mechanisms should respect
the rights and safeguards of taxpayers and third parties.
C.5: The jurisdiction should provide information under its
network of agreements in a timely manner.
Each of these ten elements is given a rating of “Compliant”,
“Largely Compliant”, “Partially Compliant” or “Non Compliant”.
And the jurisdiction is given an overall rating depending on the
ratings of the ten elements and the recommendations thereof.
The Kingdom has been assigned the following ratings: Compliant
for elements A.1, A.3, B.2, C.1, C.3 and C.4, Largely Compliant
for elements A.2 and B.1, and C.2 Partially Compliant for element
C.5. In view of the ratings for each of the essential elements
taken in their entirety, the overall rating for Saudi Arabia is Largely
Compliant.

Article

The Kingdom is
compliant with
International Standards
of Transparency
Saudi Arabia has passed the Peer Review of the Implementation of the
International Standards of Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes conducted by the Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax (the Global Forum). The rating assigned to the Kingdom is
‘Largely Compliant”, the same rating that has been assigned, for instance, to
the USA and Germany.

2

48th Issue- Ragab 1437H

ALZAKAH W

ALDAKHAL

Editorial

48th Issue- Ragab 1437H

The Kingdom is
compliant with
International
Standards of
Transparency
The Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes has rated the Kingdom
as “Largely Compliant” with its international standards
of transparency. This rating is very good knowing that
jurisdictions such as the USA and Germany have been
assigned the same rating, and other developed jurisdictions
have been given less one.
If you read the Article on the same subject in this issue,
it is very obvious that transparency in this context also
means that the Kingdom fully respects and maintains the
rights and safeguards of all persons including taxpayers
and third parties. It means as well that the Kingdom has the
adequate mechanisms in place to ensure the confidentiality
of information of all persons involved.
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