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د. محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

االفتتاحية

بالتحول  الكريمة  الملكية  بالمرا�سيم  اأي�سًا  المواطنون  وا�ستب�سر  خيرًا  ا�ستب�سرنا 
المملكة 2030،  لروؤية  تحقيقًا  وذلك  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ومنه  الوطني 
بدعم عدم اعتماد الدولة على النفط كم�سدر للدخل، والعمل على زيادة الإيرادات 
المالية  الدولة  م��وارد  وزي��ادة  الدولية،  القت�سادات  على  والنفتاح  النفطية  غير 
معدلت  وزيادة  التحتية،  البنية  وبناء  القت�سادية،  التنمية  تحقيق  في  لتوظيفها 
و�ستمثل  كافة،  للمواطنين  القت�سادية  الرفاهية  يحقق  بما  القت�سادية  النمو 
الهيئة العامة للزكاة والدخل اإحدى اأهم الأدوات القت�سادية لزيادة موارد الدولة، 
حيث تهدف الهيئة العامة للزكاة والدخل اإلى تحقيق وجباية الزكاة ال�سرعية على 
عرو�س التجارة من المواطنين ال�سعوديين ورعايا دول مجل�س التعاون لدول الخليج 
الدخل  لنظام �سريبة  وفقًا  لها  الخا�سعين  ال�سريبة من  وجباية  وتحقيق  العربية 
المتوقع  ومن  1425/1/15ه����،  وتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر 
زيادة مهام الهيئة وذلك لتحقيق وجباية �سريبة القيمة الم�سافة، اأو اأي �سرائب 
الطوعي  اللتزام  م�ستوى  رفع  الهيئة على  �ستعمل  كما  الدولة،  تفر�سها  قد  اأخرى 
الوعي  زيادة  والعمل على  واأداء متميز  بتوفير معاملة عادلة  المكلفين وذلك  لدى 
اإجراءات  ت�سهيل  على  والعمل  الهيئة  تقدمها  التي  للخدمات  الم�ستمر  والتح�سين 

ت�سديد الم�ستحقات الزكوية وال�سريبية على المكلفين بهما.
الزكاة عبادة مالية، يتقّرب بها الم�سلم اإلى اهلل، وهي قرينة ال�سالة، والركن الثالث 
وال�سريبة حق من  الإ�سالمية،  الدولة  موارد  مالي من  ومورد  الإ�سالم،  اأركان  من 
حقوق الدول الحديثة مقابل تمتع الفرد بالخدمات المنظورة وغير المنظورة التي 
تقدمها له الدولة، مثل توفير الأمن وال�ستقرار، وحفظ الحقوق، واإن�ساء المحاكم، 

واإن�ساء الم�ست�سفيات والجامعات، وتمويل الجي�س والخدمات البلدية وغيرها.
اإلى  مبا�سر  وب�سكل  تحّول  الزكاة  والدخل، من  للزكاة  العامة  الهيئة  اإي��رادات  اإن   
ال�سمان  ح�ساب  اإل��ى  ومنها  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  في  الزكاة  ح�ساب 
يلقي  كله  وهذا  الدولة،  اإي��رادات  في  فتدخل  ال�سريبة  اإي��رادات  اأما  الجتماعي، 
ال�سوء على الدور المهم للهيئة العامة للزكاة والدخل المنوط بها خدمة القت�ساد 
الوطني، وتحفيز النمو القت�سادي، وتعزيز ميزانية الدولة، وزيادة موارد ال�سمان 
فئات  بين  الدخل  توزيع  واإع��ادة  الفقر  م�سكلة  معالجة  في  والإ�سهام  الجتماعي، 
مهمًا  راف��دًا  �ستكون  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  اأن  ُيظهر  هذا  كل  المجتمع، 

لالقت�ساد الوطني في المرحلة المقبلة. 

هيئة الزكاة ..
رافد االقتصاد الوطني
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المحتويات

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيًا 
بتحول مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل

4

المفلح:
تحويــل المصلحــة إلى هيئــــة 

عامة يحقق رؤية ٢٠٣٠

وزراء ماليــــة الخليــج يوافقون 
على ضريبة القيمة المضافة.

تزايـــد حجـم تمــلك العقــار في 
الخليج بنسبة ٢67 %    

16٣7 1٠
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اإلشراف العام

 سعادة المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل

األستاذ/ إبراهيم بن محمد المفلح 

الهيئة االستشارية

 األستاذ / فهد بن عبد العزيز الخراشي

 األستاذ / 
 األستاذ/ صالح بن عبد الرحمن القباع

مدير التحرير

د. محمد بن عبداهلل النفيسة 

سكرتارية التحرير

 بندر بن احـمد المـوسى 
حسين بن عبد الرحيم الشيخ 

عبد المحسن بن ناصر السهيل
سعد بن عبد العزيز الزير

عبد اهلل  بن سعد الداوود

المراسالت

با�سم مدير التحرير
�س.ب  : 6898  

الريا�س: 11187
ه������اتف: 4349999 11 966+

فاك�������س: 4349800 11 966+ 
رقم الإيداع: 1428/4663 

ردمك     : 1658/3728 
www.dzit.gov.sa

إعداد وتنفيذ

�س.ب  : 250772  
الريا�س: 11391

ه�������اتف: 4161412 11 966+
فاك�������س: 4161310 11 966+ 

www.gulfeone.com     

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

المملكة تشارك في اجتماع مجموعة مراجعة النظير 
للمنتدى العالمي للشفافية في النرويج

الهيئة العامة للزكاة والدخل تعايد منسوبيها

الهيئة العامة للزكاة والدخل تعقد ورشة عمل بالغرفة 
التجارية بالرياض 

الهيئة العامة للزكاة تعقد ورشة عمل للمحاسبين 
القانونيين

المفلح بفروع الغربية لإلطالع على مستوى جودة العمل

11

1٢

1٣

1٣

14

األخبار

4٨

تأثيرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ على القطاع غير الربحي   

11

٣٢

نمو  قطاع الطيران بالمملكة بنسبة 9.7٣  % في ٢٠14   

نشرة ربع سنوية
تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل
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خادم الحرمين الشريفين
يصدر أمرًا ملكيًا بتحول مصلحة الزكاة والدخل 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
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أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 52 أمراً ملكيًا 
األوامر  تلك  أبرز  من  وكان  م،   2016/05/07 املوافق  هـ   1437/7/30 السبت  يوم 
امللكية حتول مصلحة الزكاة والدخل لتصبح الهيئة العامة للزكاة والدخل وترتبط 
بوزير املالية، ويكون لها جملس إدارة يرتأسه وزير املالية. وحمل األمر امللكي الرقم 

احلادي عشر يف قرارات إعادة الهيكلة.
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 صدرت أوامر ملكية بهيكلة بعض الوزارات 
واألجهزة واملؤسسات والهيئات العامة مبا 

يتوافق مع متطلبات رؤية )2030( لتحقيق 
مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
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والأج��ه��زة  ال���وزارات  بع�س  هيكلة  اإع���ادة  اإل��ى  الملكية  الأوام���ر  هدفت 
ويحقق  المرحلة  متطلبات  مع  يتوافق  بما  العامة  والهيئات  والموؤ�س�سات 
التطلعات في ممار�سة اأجهزة الدولة لمهامها واخت�سا�ساتها على اأكمل 
و�سوًل  والمقيم  للمواطن  المقدمة  الخدمات  بم�ستوى  يرتقي  وبما  وجه 
وترتيب  ودمج  اإلغاء  ا�ستدعى  ما  م�ستدامة،  وتنمية  زاهر  م�ستقبل  اإلى 
اخت�سا�سات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والم�سالح 
الحكومية بهدف تركيز الم�سوؤوليات وو�سوحها وت�سهيل الإجراءات لتوفير 
اأف�سل الخدمات بما ين�سجم مع �سيا�سة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف 
ال��وزارات  بع�س  هيكلة  اإع��ادة  �سملت  الملكية  الأوام���ر  من  ع��دد  �سدر 
انطالقا  والم�سوؤولين.  ال��وزراء  من  عدد  وتعيين  الحكومية  والأج��ه��زة 
اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  من حر�س خادم 
التنمية والتطوير التي داأبت عليها المملكة  �سعود على ا�ستمرار م�سيرة 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  الموؤ�س�س  يد  على  توحيدها  منذ 
خطط  ووفق  متكاملة  ا�ستراتيجية  اإطار  في  للم�سيرة  وموا�سلة  �سعود، 
التي  المتخ�س�سة،  الدرا�سات  من  العديد  اإجراء  بعد  و�سعت  مدرو�سة 
بداأت اأولى ثمارها باإعادة هيكلة اأجهزة مجل�س الوزراء واإلغاء العديد من 
المجال�س والهيئات واللجان واإيجاد مجل�سين اأحدهما لل�سوؤون ال�سيا�سية 
والأمنية والآخر لل�سوؤون القت�سادية والتنمية اللذين با�سرا مهامهما بما 
يخدم م�سالح الوطن والمواطنين. وامتدادًا لذلك ومن منطلق التطوير 

الم�ستمر وان�سجامًا مع روؤية المملكة العربية ال�سعودية )2030(.
كان من ن�سو�س الأوامر الملكية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم اأ / 133

التاريخ 30 / 7 / 1437ه�
بعون الل����ه تعال�����ى

نحن �سلمان ب�ن عبدالعزي�ز اآل �سع�ود
ملك المملكة العربية ال�سعودية

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم، ال�سادر بالأمر الملكي رقم 
)اأ / 90( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.

وبعد الطالع على نظام مجل�س الوزراء، ال�سادر بالأمر الملكي رقم )اأ 
/ 13( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه�

وبعد الطالع على الأمر الملكي رقم )اأ / 68( بتاريخ 9 / 4 /1436ه�.
والقرارات  الملكية  والمرا�سيم  والأوام���ر  الأنظمة  على  الط��الع  وبعد 

والتعليمات ذات ال�سلة.
وبناًء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة.

�أمرنا بما هو �آت:
 أواًل:  

تلغى »وزارة المياه والكهرباء«.
ثانيًا:

يعدل ا�سم »وزارة التجارة وال�سناعة« ليكون »وزارة التجارة وال�ستثمار«. 
ثالثًا: يعدل ا�سم وزارة البترول والثروة المعدنية« ليكون »وزارة الطاقة 

�سينقل  ما  اإلى  اإ�سافة  بالطاقة،  تخت�س  المعدنية«،  والثروة  وال�سناعة 
المتعلقة  والأن�سطة  بذلك  المت�سلة  والم�سوؤوليات  المهام  من  اإليها 
لتطوير  الوطني  »البرنامج  اإدارة  تتولى  كما  وال�سناعة،  بالكهرباء 

التجمعات ال�سناعية«. 
رابعًا:

يعدل ا�سم »وزارة الزراعة« ليكون »وزارة البيئة والمياه والزراعة«، وتنقل 
اإليها المهام والم�سوؤوليات المتعلقة بن�ساطي البيئة والمياه . 

خامسًا:

يعدل ا�سم »وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد« ليكون 
»وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد« . 

سادسًا:
يعدل ا�سم »وزارة الحج« ليكون »وزارة الحج والعمرة« .

سابعًا:
با�سم  واح��دة  وزارة  في  الجتماعية«  »ال�سوؤون  و  »العمل«  وزارت��ا  تدمج 

»وزارة العمل والتنمية الجتماعية«. 
ثامنًا:

»الهيئة  ليكون  البيئة«  وحماية  لالأر�ساد  العامة  »الرئا�سة  ا�سم  يعدل 
العامة لالأر�ساد وحماية البيئة«، ويكون لها مجل�س اإدارة .

تاسعًا:
العامة  »الهيئة  ليكون  ال�سباب«  لرعاية  العامة  »الرئا�سة  ا�سم  يعدل 

للريا�سة«، ويكون لها مجل�س اإدارة يعين رئي�سه باأمر ملكي. 
عاشرًا:

التعليم«،  تقويم  »هيئة  ليكون  العام«  التعليم  تقويم  »هيئة  ا�سم  يعدل 
وتنقل اإليها المهام والم�سوؤوليات المتعلقة بن�ساط تقويم وقيا�س التعليم 
التقني  للتدريب  العامة  و»الموؤ�س�سة  التعليم«،  »وزارة  في  والعالي  العام 
والعتماد  للتقويم  الوطنية  »الهيئة  من  كل  معها  وتدمج  والمهني«، 
العالي«،  التعليم  في  والتقويم  للقيا�س  الوطني  و»المركز  الأكاديمي«، 
و»مركز التقويم والعتماد التقني والمهني«، ويعين رئي�س مجل�س اإدارتها 

باأمر ملكي.
حادي عشر:

للزكاة والدخل«،  العامة  تحول »م�سلحة الزكاة والدخل« لتكون »الهيئة 
وترتبط بوزير المالية،ويكون لها مجل�س اإدارة يراأ�سه وزير المالية.

ثاني عشر:
تن�ساأ »هيئة عامة للترفيه«، وتخت�س بكل ما يتعلق بن�ساط الترفيه، ويكون 

لها مجل�س اإدارة يعين رئي�سه باأمر ملكي. 
ثالث عشر:

تن�ساأ »هيئة عامة للثقافة«، ويكون لها مجل�س اإدارة يراأ�سه وزير الثقافة والإعالم. 
رابع عشر:

العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  يراأ�س 
لالأوقاف. 
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خامس عشر:
»الهيئة  من  كل  اإدارة  مجل�س  وال��زراع��ة  والمياه  البيئة  وزي��ر  يتراأ�س 
الفطرية«،  للحياة  ال�سعودية  و»الهيئة  البيئة«،  وحماية  لالأر�ساد  العامة 

و»الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة« . 
سادس عشر:

العامة  »الهيئة  من  كل  اإدارة  مجل�س  وال�ستثمار  التجارة  وزير  يتراأ�س 
لال�ستثمار«، و »الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة«، و»الهيئة 

ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س والجودة« . 
سابع عشر:

يتراأ�س وزير ال�سحة مجل�س اإدارة »هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي« . 
ثامن عشر:

كل  اإدارة  مجل�س  المعدنية  وال��ث��روة  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  يتراأ�س 
ال�سناعية«،  التنمية  و»�سندوق  وينبع«،  للجبيل  الملكية  »الهيئة  من 
و»الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية«، و»هيئة الم�ساحة 
والتقنية«،  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  و»مدينة  ال�سعودية«،  الجيولوجية 
للطاقة  عبداهلل  الملك  »مدينة  و  ال�سعودية«،  ال�سادرات  تنمية  و»هيئة 

الذرية والمتجددة«. 
تاسع عشر:

يعين رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء باأمر ملكي. 
عشرون:

يعين رئي�س مجل�س المناف�سة باأمر ملكي. 
حادي وعشرون:

باأمر  المزدوج  والإنتاج  الكهرباء  تنظيم  اإدارة هيئة  رئي�س مجل�س  يعين 
ملكي. 

ثاني وعشرون:
لوزير  الم�سندة  المهام  يتولى  ال��وزراء من  رئي�س مجل�س  باأمر من  يعين 

التجارة وال�ستثمار في تنظيم جمعية حماية الم�ستهلك. 
ثالث وعشرون:

ترتبط »الهيئة العامة للطيران المدني« بوزير النقل . 
رابع وعشرون:

وكالة  تتولها  التي  البرية  بالمنافذ  الخا�سة  والم�سوؤوليات  المهام  تنقل 
لتكون هي  الجمارك«  »م�سلحة  اإلى  المالية  بوزارة  المركزية  الخدمات 

الجهة الم�سوؤولة عن المنافذ البرية. 
خامس وعشرون:

ت�ستمر الأجهزة الحكومية المعنية بن�ساط الترفية في اأعمالها اإلى حين 
قيام »الهيئة العامة للترفية« بمزاولة اخت�سا�ساتها. 

سادس وعشرون:
تقوم هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء - بالتن�سيق مع من تراه من الجهات 

ذات العالقة - وخالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخه بالآتي:  
)1( ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لإنفاذ مقت�سى اأمرنا هذا فيما يتطلب 
والموظفين  والأجهزة  الخت�سا�سات  وتحديد  نقل  ذلك  في  بما  ذلك 

والوظائف والممتلكات والبنود والعتمادات وغيرها. 
تاأثرت بما  التي  الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات  )2( مراجعة 
تنظيمات  يلزم من  ما  تعديلها،واإعداد  ال�سابقة،واقتراح  البنود  في  ورد 
تلك  ف��ي  ورد  م��ا  م��ع  يتفق  بما  ذل��ك  على  المترتبة  الآث����ار  ومعالجة 

البنود،وذلك ل�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة. 
�سابع وع�سرون: يبلغ اأمرنا هذا للجهات المخت�سة لعتماده وتنفيذه. 

 إعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم:

ع��دد من  باعفاء  �أو�م��ر ملكية  ع��دة  �ل�شريفين  �لحرمين  خ��ادم  �أ�شدر 
�لوزر�ء من منا�شبهم:      

- اإعفاء معالي المهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة 
المعدنية من من�سبه.

 - اإعفاء معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة اأ�سعد حجار وزير الحج 
من من�سبه.

- اإعفاء معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة 
وال�سناعة من من�سبه.

النقل  وزير  المقبل  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  المهند�س  معالي  اإعفاء   -
من من�سبه.

ال�سوؤون  وزي��ر  الق�سبي  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  معالي  اإع��ف��اء   -  
الجتماعية من من�سبه.

  - اإعفاء معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير ال�سحة من 
من�سبه.

تعيين وزراء جدد:

�أمر خادم �لحرمين �ل�شريفين بتعيين عدد من �لوزر�ء �لجدد: 
- تعيين معالي وزير الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا لل�سحة.
- تعيين معالي وزير الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�سبي وزيرًا للتجارة 

وال�ستثمار.
للطاقة  وزي��رًا  الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد  المهند�س  معالي  تعيين   -  

وال�سناعة والثروة المعدنية.
- تعيين معالي الأ�ستاذ �سليمان بن عبداهلل الحمدان وزيرًا للنقل.

- تعيين معالي الدكتور محمد �سالح بن طاهر بنتن وزيرًا للحج والعمرة.
إعفاءات وتعيينات ملكية : 

- تعيين �ساحب ال�سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن �سعود الكبير 
اآل �سعود م�ست�سارًا لخادم الحرمين ال�سريفين بمرتبة وزير.

- تعيين �ساحب ال�سمو الأمير خالد بن �سعود بن خالد اآل �سعود م�ست�سارًا 
في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- تعيين �ساحب ال�سمو الأمير محمد بن �سعود بن خالد اآل �سعود ع�سوًا 
في مجل�س ال�سورى ال�سادر بتكوينه الأمر الملكي رقم )اأ / 45( بتاريخ 

29 / 2 / 1434ه�.
- تعيين �ساحب ال�سمو الأمير بندر بن �سعود بن محمد اآل �سعود م�ست�سارًا 

في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
بن  �سلطان  بن  خالد  بن  في�سل  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  تعيين   -
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عبدالعزيز اآل �سعود م�ست�سارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
بن  عبدالرحمن  ب��ن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو  �ساحب  تعيين   -

عبدالعزيز اآل �سعود م�ست�سارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- تعيين �ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن 

عبدالعزيز اآل �سعود م�ست�سارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين معالي المهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي م�ست�سارًا في الديوان 

الملكي بمرتبة وزير.
في  م�ست�سارًا  ال�سثري  نا�سر  بن  �سعد  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  تعيين   -

الديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين ف�سيلة ال�سيخ الدكتور �سعد بن نا�سر ال�سثري ع�سوًا في هيئة 

كبار العلماء.
- تعيين معالي الدكتور محمد بن �سليمان الجا�سر م�ست�سارًا في الأمانة 

العامة لمجل�س الوزراء بمرتبة وزير.
الأمانة  في  م�ست�سارًا  الخطيب  بن عقيل  اأحمد  الأ�ستاذ  معالي  تعيين   -

العامة لمجل�س الوزراء بمرتبة وزير.
العامة  الأمانة  الرميان م�ست�سارًا في  يا�سر بن عثمان  الأ�ستاذ  تعيين   -

لمجل�س الوزراء بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور اأحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظًا لموؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي بمرتبة وزير. 
- تعيين الدكتور ح�سام بن عبدالمح�سن العنقري رئي�سًا لديوان المراقبة 

العامة بمرتبة وزير.
اأبا الخيل مديرًا  - تعيين معالي الدكتور �سليمان بن عبداهلل بن حمود 

لجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية بمرتبة وزير.
- تعيين الأ�ستاذ اأحمد بن �سالح بن علي العجالن �سكرتيرًا خا�سًا ل�سمو 

ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأ�ستاذ اأحمد بن �سالح بن علي العجالن �سكرتيرًا خا�سًا ل�سمو 

ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
ال�سوؤون  لرئي�س  نائبًا  ال�سويلم  عبدالعزيز  بن  خالد  الأ�ستاذ  تعيين   -

الخا�سة لخادم الحرمين ال�سريفين بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأ�ستاذ راأفت بن عبداهلل ال�سباغ م�ست�سارًا في الديوان الملكي 

بالمرتبة الممتازة.
م�ست�سارًا  الدهام  را�سد  بن  �سالح  بن  محمد  الأ�ستاذ  معالي  تعيين   -

بالأمانة العامة لمجل�س الوزراء بالمرتبة الممتازة.
بالأمانة  م�ست�سارًا  الغامدي  �سعيد  بن  علي  بن  �سالح  الأ�ستاذ  تعيين   -

العامة لمجل�س الوزراء بالمرتبة الممتازة.
العامة  بالأمانة  م�ست�سارًا  ال�سكيت  محمد  بن  فهد  الأ�ستاذ  تعيين   -

لمجل�س الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل بن �سعود الدايل م�ست�سارًا في وزارة 

الداخلية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن بن محمد العنقري وكياًل لوزارة 

الحر�س الوطني بالمرتبة الممتازة.

القت�ساد  لوزير  نائبًا  التويجري  مزيد  بن  محمد  الأ�ستاذ  تعيين   -
والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور فهد بن �سليمان التخيفي رئي�سًا للهيئة العامة لالإح�ساء 
بالمرتبة الممتازة.

- تعيين �ساحب ال�سمو الملكي الأمير عبداهلل بن م�ساعد بن عبدالعزيز 
اآل �سعود رئي�س الهيئة العامة للريا�سة رئي�سًا لمجل�س اإدارتها.

- تعيين المهند�س محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري اأمينًا لمنطقة 
المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

وع�سو  الدولة  وزير  العيبان  محمد  بن  م�ساعد  الدكتور  معالي  تعيين   -
مجل�س الوزراء رئي�سًا لمجل�س اإدارة هيئة تقويم التعليم.

بالأمانة  الم�ست�سار  الجا�سر  �سليمان  بن  الدكتور محمد  معالي  تعيين   -
العامة لمجل�س الوزراء رئي�سًا لمجل�س المناف�سة.

بالأمانة  الم�ست�سار  الجا�سر  �سليمان  بن  الدكتور محمد  معالي  تعيين   -
الكهرباء  تنظيم  هيئة  اإدارة  لمجل�س  رئي�سًا  ال���وزراء  لمجل�س  العامة 

والإنتاج المزدوج.
- تعيين معالي الأ�ستاذ اأحمد بن عقيل الخطيب الم�ست�سار في الأمانة 

العامة لمجل�س الوزراء رئي�سًا لمجل�س اإدارة الهيئة العامة للترفيه.
- اإعفاء معالي الدكتور محمد بن �سليمان الجا�سر الم�ست�سار بالديوان 

الملكي من من�سبه.
بالديوان  الم�ست�سار  الخطيب  عقيل  بن  اأحمد  الأ�ستاذ  معالي  اإعفاء   -

الملكي من من�سبه.
-اإعفاء معالي الدكتور فهد بن عبداهلل بن عبداللطيف المبارك محافظ 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من من�سبه. 
المراقبة  دي��وان  رئي�س  فقيه  جعفر  بن  اأ�سامة  الأ�ستاذ  معالي  -اإعفاء 

العامة من من�سبه.
-اإعفاء �ساحب ال�سمو الأمير بندر بن �سعود بن محمد اآل �سعود رئي�س 

الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية من من�سبه.
و�شدر �لأمر �ل�شامي رقم 36936 وتاريخ 30 / 7 / 1437ه� فيما يلي ن�شه: 

معالي الأمين العام لمجل�س الوزراء   
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: 

بالمر�سوم  ال�سادر  للتنمية،  ال�سعودي  ال�سندوق  نظام  اإلى  ُن�سير 
الملكي رقم ) م / 48 ( بتاريخ 14 / 8 / 1394ه�. ون�سير اإلى الفقرة 
) 2 ( من المادة ) 24 ( من نظام مجل�س الوزراء، ال�سادر بالأمر 

الملكي رقم ) اأ / 13 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414ه� . 
ارتباط  يكون  اأن  م��ن  العامة  الم�سلحة  تقت�سيه  م��ا  على  وب��ن��اًء 
والتنمية،  القت�سادية  ال�سوؤون  بمجل�س  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق 
واأن يتم تعيين رئي�س مجل�س الإدارة ونائب الرئي�س والع�سو المنتدب 
واأع�ساء المجل�س باأمر منا، واأن تكون مدة ع�سويتهم ثالث �سنوات 

قابلة للتجديد لمرة واحدة. 
يتفق  بما  ال�سندوق  نظام  لتعديل  يلزم  ما  اإكمال  اإليكم  نرغب 

مع ذلك. 
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أخبــار

المفلح:
تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة

يحقق رؤية المملكة 2030
اأ�ساد الأ�ستاذ اإبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الهيئة العامة للزكاة 
والدخل، بالأوامر الملكية التي اأ�سدرها خادم الحرمين ال�سريفين الملك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ��� حفظه اهلل ��� التي تاأتي في اإطار اإعادة 
الهيكلة الالزمة لتحقيق روؤية ال�سعودية 2030، التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
المت�سارع  فالحراك  العهد،  ولي  ولي  �سلمان  بن  محمد  الأمير  الملكي 
لتحقيق الروؤى التنموية يوؤكد عزم حكومتنا الر�سيدة على تحقيق التنمية 
رئي�سي  كمورد  النفط  على  الكبير  العتماد  من  والتخل�س  الم�ستدامة 

لالقت�ساد ال�سعودي.
ر المفلح عن امتنانه لأمر خادم الحرمين ال�سريفين بتحويل م�سلحة  عبَّ
قرار  اأنه  مو�سحًا  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لتكون  والدخل  الزكاة 
مهم وحيوي وين�سجم مع الروؤية الجديدة ومتطلبات نهو�س هيئة الزكاة 
تاأهيل  تتطلب  التي  ودوليًا،  محليًا  والمت�سعبة  الكبيرة  بمهامها  والدخل 
عالية  بكفاءة  العمل  اأداء  على  القادرة  الوطنية  الخبرات   وا�ستقطاب 
وفاعلية في ظل التحولت الكبيرة التي ي�سهدها العالم في ق�سية ال�سرائب 
التي باتت تحكمها اأنظمة واتفاقيات واإجراءات دولية تت�سافر للحد من 
مثل  الدولية  المنظمات  في  كافة  الأع�ساء  الدول  في  ال�سريبية  الفجوة 
مجموعة الع�سرين الكبار ومنظمة التجارة العالمية ف�سال عن اتفاقيات 

منع الزدواج ال�سريبي الثنائية بين الدول الأع�ساء.
في  والدخل  للزكاة  العامة  للهيئة  �ستتوافر  التي  المرونة  اأن  المفلح  اأكد 
الب�سرية والمالية والمادية  التنظيم الجديد �ستمكنها من توفير الموارد 

والتقنية الالزمة لتوفير متطلبات الحد من التهرب الزكوي / ال�سريبي 
الأرب���اح،  وتحويل  وترحيل  ال�سريبية   / الزكوية  الأوع��ي��ة  وت��اآك��ل  كافة 
وتحقيق الفوائد والحد من الأ�سرار المترتبة على اتفاقيات منع الزدواج 
ال�سريبي، وتطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات والبيانات ال�سريبية بتوفير 
الدولية  للجهات  لتقديمها  وب�سفافية  والوا�سحة  الدقيقة  المعلومات 
المتثال  قانون  اتفاقية  ذلك  ومن  معها،  الموقعة  التفاقيات  اإط��ار  في 
اإلى  اإ�سافة  »الفاتكا«،  الخارج  في  الأمريكية  الح�سابات  على  ال�سريبي 
تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة التي اأتت في اإطار تعزيز بدائل التناف�سية 
بين المن�ساآت في دول العالم كافة كبديل ل�سريبة الجمارك التي تعار�س 

مبادئ المناف�سة.
من  جزء  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  اإن  قائاًل  حديثه  المفلح  اختتم 
الدولة  حقوق  با�ستيفاء  تقوم  الحكومية  القت�سادية  المالية  المنظومة 
المالية من زكاة �سرعية و�سرائب نظامية بعدالة و�سفافية وفقًا لأحدث 
تعامل  في  وهي  والمالية  والمحا�سبية  القت�سادية  والمفاهيم  التقنيات 
فيما  القانونية  المراجعة  و�سركات  المحا�سبة  �سركات  كبريات  مع  دائم 
هيئة  اإل��ى  تحولها  لقرار  و�سيكون  وال�سريبية  الزكوية  بالأوعية  يتعلق 
م�ستقلة تتمتع بنظام مرن في التوظيف وال�ستعانة بالخبرات الخارجية 
دور كبير في تمكينها من رفع كفاءة موظفيها بما يتنا�سب وكفاءة كبريات 
اإلى  اإ�سافة  والدولية  المحلية  القانونية  والمراجعة  المحا�سبة  مكاتب 

توظيفها اأحدث تقنيات الربط الإلكتروني محليًا ودوليًا. 
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المملكة تشارك في اجتماع
مجموعة مراجعة النظير للمنتدى العالمي 

للشفافية في النرويج
لمجموعة  والع�سرين  الثالث  ال���دوري  الجتماع  ف��ي  المملكة  �ساركت 
مراجعة النظير للمنتدى العالمي لل�سفافية وتبادل المعلومات لالأغرا�س 
من  الفترة  خالل  النرويج  في  اأو�سلو  مدينة  في  عقد  ال��ذي  ال�سريبية، 
6/20 وحتى 2016/6/23م؛ حيث �سارك فيها ممثلون عن 30 دولة من 
�سمن الدول الأع�ساء البالغ عددها 135 دولة )بعد طلب جمهورية م�سر 
العربية اأخيرا الن�سمام لع�سوية المنتدى(. و�سارك في الجتماع ممثلون 
تبادل  وخبراء  والتنمية  القت�سادي  التعاون  لمنظمة  العامة  الأمانة  من 
كلٌّ  الدوري  الجتماع  في  المملكة  مّثل  ال�سريبية،  لالأغرا�س  المعلومات 
من الأ�ستاذ �سالح بن على العواجي الم�ست�سار في الأمانة العامة لرئا�سة 
مجل�س الوزراء الم�سرف على وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومن 
اإدارة العمليات وال�سوؤون الدولية في الهيئة العامة للزكاة والدخل كلٌّ من 

الأ�ستاذ فهد بن عبداهلل الهزاني والأ�ستاذ نايف بن هذال القحطاني.
تم  ثم  ومن  النرويجية  المالية  وزي��رة  من  ترحيبية  بكلمة  الجتماع  بداأ 
تقارير  مناق�سة  خالله  تمت  ال��ذي  الجتماع،  اأعمال  ج��دول  ا�ستعرا�س 
�سوي�سرا  جمهورية  م��ن  ك��ل  وه��ي  دول��ة   )12( ل�عدد  النظير  مراجعة 
ال�سنغال، وجمهورية  المتحدة، وجمهورية  العربية  والإمارات  التحادية، 
الجابون،  وجمهورية  مار�سال،  ج��زر  وجمهورية  الإ�سالمية،  باك�ستان 

األبانيا،  وجمهورية  الكاميرون،  وجمهورية  الدومينكان،  وجمهورية 
وجمهورية �سانتلو�سيا، وجمهورية اأوكرانيا، وجمهورية ليبيريا. 

الدولية  المعايير  بتطبيق  ال��دول  ال��ت��زام  م��دى  قيا�س  الجتماع  و�سهد 
جميع  اجتازت  وقد  ال�سريبية،  لالأغرا�س  المعلومات  وتبادل  لل�سفافية 
لعدم جاهزيتها  با�ستثناء دولة جزر مار�سال  المراجعة  الدول هذه  هذه 
من  وفدها  تمكن  لعدم  الدومينكان  دول��ة  تقرير  مناق�سة  ا�ستبعاد  وتم 
الح�سور. وتم التحقق من اأن الإطار النظامي لل�سفافية والتطبيق العملي 
لها كافيان للدول لتبادل المعلومات والبيانات المالية مع الدول الأع�ساء 
عند طلب تبادل المعلومات، وكذلك تبادلها ب�سكل تلقائي عند البدء في 
المتبقية  والدول  عام 2017م  بذلك خالل  التزمت  التي  الدول  مع  ذلك 
الأخرى التي التزمت بذلك خالل عام 2018م، التي من �سمنها المملكة 

العربية ال�سعودية. 
العالمي  المنتدى  عن  ال�سادرة  التقارير  من  ع��ددًا  الجتماع  وناق�س 
في  ترغب  التي  وال���دول  المنتدى  ف��ي  الأع�����س��اء  ال���دول  ع��ن  لل�سفافية 
على  الط��الع  اإل��ى  اإ�سافة  لل�سفافية  العالمي  المنتدى  اإل��ى  الن�سمام 
الق�سايا والم�ساريع الم�ستقبلية للمنتدى العالمي لل�سفافية وجدول اأعمال 

المنتدى خالل الفترة المتبقية من هذا العام. 



12

أخبار

العدد )4٩( - شـوال 1437هـ

الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعايد منسوبيها

والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  نظمت 
يوم الإثنين الموافق  1437/10/6ه�، 
بح�سور  لمن�سوبيها  م��ع��اي��دة  ح��ف��ل 
المفلح  محمد  بن  اإبراهيم  الأ�ستاذ 
المدير العام للهيئة، والنواب ومديري 
في  الهيئة  في  والموظفين  الإدارات 

الإدارة العامة في الريا�س.
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تحر�س 
كل عام على اإقامة حفل المعايدة من 
بين  والألفة  المحبة  روح  تعزيز  اأج��ل 
اأوا�سر  وتقوية  كافة  الهيئة  من�سوبي 
ليلتقي  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  الأخ�����وة، 
الإدارات  مختلف  من  الهيئة  من�سوبو 
لتبادل  بع�سا؛  بع�سهم  والأق�����س��ام 
عيد  اإج��ازة  بعد  والتبريكات  التهاني 

الفطر المبارك. 
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الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعقد ورشة عمل بالغرفة التجارية بالرياض 

الهيئة العامة للزكاة تعقد ورشة عمل 
للمحاسبين القانونيين

نظمت الغرفة التجارية ال�سناعية في الريا�س 
وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ور�سة 
عمل ) اآليات عمل هيئة الزكاة والدخل ( والتي 

عقدت يوم الثالثاء الموافق 1437/8/17ه�.  
وقد افتتحت الور�سة بكلمة ل�سعادة نائب المدير 
بن  فهد   / ال�ستاذ  وال�سيا�سات  للبرامج  العام 
بالم�ساركين  فيها  الخرا�سي، رحب  عبدالعزيز 
واأ�سار فيها لأهداف ومهام الهيئة والدور الوثيق 
القيام  �ساأنه  ما من  كل  بتوفير  فيه  تقوم  الذي 
بتذليل ال�سعوبات وتي�سير اجراءات �سير العمل 
للمكلفين. وقد ا�ستملت الور�سة على عدة محا ور 
للنقا�س كان اهمها تطبيق نظام ايراد الجديد 
النظام  الت�سجيل في هذا  ومتطلبات  ومميزاته 
اللكترونية.  البوابة  عبر  المقدمة  والخدمات 
ا�سافة الى بع�س الجوانب الزكوية وال�سريبية 

بحقوق  والتعريف  ونماذجها،  واحكامها  ال�ستقطاع  ب�سريبة  والتعريف 
وواجبات المكلفين. 

والم�ساركين  المكلفين  ا�ستف�سارات  على  للرد  المجال  فتح  ذل��ك  بعد 
بالور�سة وقد تناولت عده محاور اجاب عنها كل من �سعادة نائب المدير 

العام  المدير  نائب  العواجي  علي  بن  �سالح  الأ�ستاذ  �سعادة  افتتح   
الأربعاء  يوم  )اإي���راد(  نظام  عن  عمل  ور�سة  الم�ساندة،  للعمليات 
نا�سر  الأ�ستاذ  �سعادة  من  كلٍّ  وبح�سور  1437/6/21ه����،  الموافق 
بن  فهد  الأ�ستاذ  و�سعادة  المكلفين،  كبار  اإدارة  عام  مدير  الذيبان 
را�سد  الأ�ستاذ  و�سعادة  الآل��ي،  النظام  عام  مدير  المعجل  عبداهلل 

العتيق مدير اإدارة الفح�س.
�سارك في ور�سة العمل عدٌد كبيٌر من المحا�سبين القانونيين، وكان 

من اأبرز المو�سوعات التي تطرقت اإليها الور�سة، اآلية عمل الت�سجيل 
خدمات  ومكاتب  القانونيين  المحا�سبين  لمكاتب  الموحد  والإق��رار 

الزكاة وال�سريبة في الريا�س. 
الخيل  اأبا  زياد  والأ�ستاذ  الحميدي  عبداهلل  الأ�ستاذ  من  كلٌّ  وتوّلى 
اآلية  و�سرح  المحا�سبين،  وت�سجيل  المكلفين  ت�سجيل  اآلية عمل  �سرح 
تقديم الإقرار الموحد لل�سركات التي تقدم ح�سابات من قبل الأ�ستاذ 

اأ�سرف عبا�س والأ�ستاذ �سعد الزير.  

الخرا�سي،  عبدالعزيز  بن  فهد  ال�ستاذ/  وال�سيا�سات  للبرامج  العام 
ابراهيم  بن  محمد   / ال�ستاذ  والمراجعة  الرقابة  عام  مدير  و�سعادة 
عبداهلل  بن  فهد  ال�ستاذ/  الآل��ي  النظام  ع��ام  مدير  و�سعادة  الح�سن 
المعجل و�سعادة ال�ستاذ / فواز بن عبداهلل العتيبي. و�سعادة مدير ادارة 

العالقات العامة المكلف ال�ستاذ/ بداح بن مذكر العا�سمي.   
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محمد  بن  ابراهيم   / ال�ستاذ  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  عام  مدير  قام   
المفلح بجولة على فروع الهيئة بالمنطقة الغربية �سملت جده والطائف ومكة 
وذلك لالإطالع على م�ستوى جودة العمل في هذه الفروع ومتابعة �سير العمل في 
الأعمال الإن�سائية بالمقر الجديد لفرع الهيئة بالطائف اإ�سافة لتد�سين العمل 

بمكتب ديوان المراقبة العامة بفرع مكة المكرمة. 
�سعد بن  التنفيذية  لل�سئون  العام  المدير  الجولة  العام في هذه  المدير  ورافق 
عبدالعزيز ال�سعيدان ، ومدير عام ادارة الرقابة والمراجعة محمد بن ابراهيم 
ال�سمري  نا�سر  بن  عبدالرحمن  للهيئة  العام  المدير  مكتب  ومدير  الح�سن، 
المعنيين  بالموظفين  واللتقاء  الغربية  بفروع  اإداراتهم  اأعمال  �سير  لمتابعة 
يواجهونها  التي  والم�ساكل  اأعمالها  تطوير  ومتطلبات  مرئياتهم  على  للتعرف 

ومقترحات التغلب عليها. 
اأهدافنا  لتحقيق  مت�سارع  وب�سكل  »ن�سعى  المفلح  ابراهيم  ال�ستاذ  وق��ال 
الموؤ�س�سات  ت�ساير  متطورة  و�سريبية  زكوية  موؤ�س�سة  لن�سبح  ال�ستراتيجية 
ال�سريبية في الدول المتقدمة ون�سابق الزمن ل�سد الفجوة رغم الفارق الزمني 
الكبير وذلك بالبدء من حيث انتهى الآخرون، مبينًا اأن الم�سلحة تتمحور في 
جهودها حول بناء ال�سراكة مع الُمكلفين لتحقيق اأعلى م�ستويات الر�سى لديهم 

تطويرية  جهودًا  نبذل  ولذلك  الزكاة  هيئة  عمل  في  الزاوية  حجر  باعتبارهم 
الطريق  يمثل  ذلك  باعتبار  معهم  التعاون  وتعزيز  لديهم  الثقة  لخلق  حثيثة 

الأمثل ل�ستيفاء حقوق الدول من زكاة و�سرائب ب�سكل طوعي وعادل«. 
واأ�ساف »بالإ�سافة للمتابعة اليومية من خالل كافة الو�سائل المتاحة مع مدراء 
حالة  على  للوقوف  الميدانية  الزيارات  على  نحر�س  فاإننا  وموظفيهم  الفروع 
المكلفين  مع  والتعامل  والعمليات  العمل  وجودة  المكاتب  جودة  لجهة  الفروع 
الهيئة  ف��روع  على  الأخيرة  تكون  ولن  الأول��ى  لي�ست  الجولة  هذه  اأن  مو�سحًا 
المنت�سرة في كافة اأرجاء المملكة والتي ل زالت الهيئة تتو�سع في افتتاح المزيد 
للتعرف  والمكلفين  الفروع  لمدراء  ا�ستمعوا  المرافق  والفريق  اأنه  مبينًا  منها، 
تعتر�سهم  التي  والعوائق  المكلفين  ور�سى  والتح�سيل  الأداء  م�ستوى  على 
الذي طورته  »اإي��راد«  نظام  من  الأولى  المرحلة  بتطبيق  يتعلق  فيما  خ�سو�سًا 

الهيئة لميكنة كافة عملياتها اإل في حالت الفح�س الميداني«. 
روؤية  اإطار  في  والدخل  الزكاة  هيئة  �ستتحملها  التي  المهمة  اأن  �سك  ل   « وتابع 
في  الأه��م  الإي��رادي��ة  الجهة  باعتبارها  كبيرة  �ستكون  الوطني  والتحول   2030
الدولة خ�سو�سًا في ظل تو�سع الأن�سطة القت�سادية والتو�سع في فر�س المزيد 
من ال�سرائب في ظل التزامات المملكة المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك 

في إطار خطة هيئة الزكاة لتعزيز الشراكة مع المُكلفين 

المفلح وفريق من مدراء العموم يزورون  فروع 
الغربية لإلطالع على مستوى الجودة

ــ
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التنظيم  اأن  م��وؤك��دًا   ، المنتقاة  وال�سلع  الم�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 
الجديد بتحويل الم�سلحة لهيئة �سيمنحها المزيد من القدرات والإمكانات 
والمرونة لتطوير الأنظمة التقنية وا�ستقطاب الموارد الب�سرية عالية الكفاءة 
والحتفاظ بها وتاأهيل الواعد منها، م�سيدًا بجهود مدراء الفروع وموظفيهم 

في اأداء اعمالهم والتعامل الراقي مع المكلفين«. 
لتوجهات وجهود مجل�س  نتيجة  والمنة  الحمد  »ت�سهد بالدنا وهلل  واختتم 
بن  محمد  الأمير  العهد  ولي  ولي  �سمو  يقودها  التي  والتنمية  القت�ساد 
الم�سروفات  و�سبط  الإي��رادات  وزي��ادة  تنويع  نحو  �سحيًا  حراكًا  �سلمان 
ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الأجهزة الحكومية ول�سك اأن هذه التوجهات 
والحراك الم�ساحب لها يمنحنا جميعًا كم�سوؤولين وموظفين بهيئة الزكاة 
المزيد من الحما�س لبذل جهودًا ا�ستثنائية لتحقيق  روؤى و تطلعات قادة 

بالدنا حفظها اهلل ومواطنيها الكرام«. 
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خالل اجتماع استثنائي في جدة 

وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي يوافقون على 
اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية

وافق وزراء مالية دول مجل�س التعاون الخليجي خالل اجتماع ا�ستثنائي تم عقده 
الم�سافة  القيمة  �سريبة  اتفاقيتي  على  جدة  في   2016 يونيو   16 الخمي�س  يوم 
في  معلقة  الإداري��ة  الم�سائل  بع�س  تزال  ول  مبدئي.  ب�سكل  النتقائية  وال�سريبة 
ال�سرائب  تح�سيل  اآلية  يخ�س  فيما  �سيما  ول  عليها،  الموافقة  تتم  اأن  انتظار 
المتعلقة بالتجارة البينية. وتم تكليف لجنة دول مجل�س التعاون الخليجي بتقديم 
تو�سياتها بحلول نهاية ف�سل ال�سيف في �سوء الإعالن الر�سمي عن التفاقيتين. 
الم�سترك  الإطار  الم�سافة  القيمة  و�سريبة  النتقائية  ال�سريبة  اتفاقيتا  �سكلت 
اأن  المتوقع  ومن  الخليجي،  التعاون  مجل�س  دول  في  ال�سريبتين  هاتين  لإدخ��ال 
و�ستكون  التوالي.  على   ،2018 يناير  و1   2017 يناير   1 في  التطبيق  قيد  ت�سبحا 
هاتان التفاقيتان بمنزلة الأ�سا�س لإ�سدار الت�سريعات ال�سريبية الوطنية من قبل 

كل دولة ع�سو في مجل�س التعاون الخليجي. 
 اأو�سحت »�سريك« ال�سرائب غير المبا�سرة في « بي دبليو �سي ال�سرق الأو�سط«، جنين 
�سيا�سيا  اإ�سالحا  يعد  النتقائية  وال�سريبة  الم�سافة  القيمة  اإدخال �سريبة  اأن  �سو، 
والقت�سادية  اأهدافها الجتماعية  الخليجية على تحقيق  الحكومات  لم�ساعدة  مهما 
وت�سكل  والغاز.  النفط  عائدات  على  العتماد  ويحد من  الأجل،  والطويلة  المتو�سطة 
التي  الم�ستركة  المبادئ  تحددان  اإنهما  اإذ  ب��ارزا  تطورا  التفاقيتين  على  الموافقة 
�ستقود عملية تطبيق ال�سريبتين على الم�ستوى الوطني من قبل كل دولة ع�سو. وعلى 
للتح�سير  ب��داأت،  قد  تكن  لم  اإن  الآن،  الالزمة  التدابير  باتخاذ  تبداأ  اأن  ال�سركات 

لتطبيق الأنظمة ال�سريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد.
 فعقب الت�سديق على التفاقيتين، �سيجب على كل دولة ع�سو اإ�سدار الت�سريعات 
المبادئ  وفق  النتقائية  وال�سريبة  الم�سافة  القيمة  ب�سريبة  الخا�سة  المحلية 
جانب  اإلى  محلية  قوانين  اإ�سدار  ذلك  يتطلب  و�سوف  عليها،  المتفق  الم�ستركة 

دولة.  كل  المطبقة في  الت�سريعية  لالإجراءات  وفقا  لها  التابعة  التنفيذية  اللوائح 
اإتمام هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق ال�سرائب الجديدة  وعلى الدول 
وتحتاج  ال�سرائب.  تنفيذ  اأج��ل  من  لال�ستعداد  الكافي  الوقت  ال�سركات  لمنح 
ال�سركات اإلى التح�سير �سلفا للتمكن من المتثال باللتزامات ال�سريبية الجديدة 
فر�س  عملية  ومنها  النتقائية  وال�سرييبة  الم�سافة  القيمة  ب�سريبة  المتعلقة 
المنا�سب.  الوقت  �سمن  ال�سريبية  الإدارات  اإلى  و�سدادها  وتح�سيلها  ال�سريبة 
المجال،  هذا  في  المعرفة  وزي��ادة  بالتوعية  ال�سركات  تبداأ  لأن  الوقت  حان  وقد 
والبدء في تقييم الآثار المحتملة لتطبيق ال�سرائب الجديدة، ول �سيما الأثر على 
من  ال�سركات  تتاأكد  اأن  اأي�سا  ال�سروري  ومن  النقدي.  والتدفق  الربح  هوام�س 
وجود الأنظمة والإجراءات المنا�سبة لتطبيق ال�سرائب بال�سكل ال�سحيح وتوفير 

التقارير والوثائق المطلوبة.
الم�سافة  القيمة  �سريبة  اتفاقيتي  عن  الر�سمي  الإع��الن  يتم  اأن  المتوقع  ومن 
الربع  خالل  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  في  الم�ستركة  النتقائية  وال�سريبة 
الأخير من هذا العام، ما �سيمهد الطريق اأمام اعتماد الأنظمة ال�سريبية الجديدة 

من قبل الدول الأع�ساء في التواريخ المتوقعة.
�سريبة  تطبيق  مع  تتوافق  ا�ستراتيجيات  باعتماد  الآن  ال�سركات  تبداأ  اأن  وينبغي 

القيمة الم�سافة وال�سريبة النتقائية ل�سمان التطبيق ال�سل�س في الم�ستقبل.
الم�سافة  القيمة  �سريبة  لفر�س  وموحدا  متكامال  نظاما  المقترح  النظام  يعد   
التي �سيتم تطبيقها بن�سبة 5 ٪  في دول مجل�س التعاون الخليجي كافة. و�سي�ستند 
ال�سلع  وعلى  ال�ستيراد  عند  ال�سريبة  �ستفر�س  حيث  الوجهة،  مبداأ  اإلى  النظام 
)خا�سعة   ٪ �سفر  ن�سبتها  ل�سريبة  ال�سادرات  تخ�سع  بينما  المحلية  والخدمات 
لن�سبة ال�سفر٪(. وتعد �سريبة القيمة الم�سافة �سريبة ا�ستهالك، وتفر�س على 
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المعامالت في كل مرحلة من مراحل �سل�سلة الت�سنيع والتوزيع. وتفر�س �سريبة 
على  تحملها  تم  التي  ال�سريبة  خ�سم  ويتم  التوريدات  على  الم�سافة  القيمة 
الم�ستريات، با�ستثناء الحالت التي تطبق فيها الإعفاءات. يتم تح�سيل �سريبة 
القيمة الم�سافة من قبل ال�سركات بالنيابة عن الإدارة ال�سريبية، وتقوم ال�سركات 
بعد  ال�سريبية  ل��الإدارة  دوري  ب�سكل  الم�سافة  القيمة  �سريبة  اإق��رارات  بتقديم 

احت�ساب �سافي �سريبة القيمة الم�سافة الموجب �سدادها اأو ا�ستردادها.
النطاق تطبق على معظم توريدات  الم�سافة �سريبة وا�سعة  القيمة  وتعد �سريبة 
اأو  لالإعفاء،  التوريدات  اأو  القطاعات  بع�س  عادة  تخ�سع  واإذ  والخدمات.  ال�سلع 
التعليم  اأو لمعالجات �سريبية خا�سة، على �سبيل المثال قطاع  لن�سبة ال�سفر ٪  
والمواد الغذائية الأ�سا�سية والخدمات الطبية والخدمات المالية والقطاع العقاري. 
و�ستو�سح اتفاقية �سريبة القيمة الم�سافة كيفية التعامل مع هذه القطاعات من 
قبل دول مجل�س التعاون، ويعتمد عادة القرار بهذا ال�ساأن على عدة عوامل، ومنها 

ال�سياق والظروف المحلية القت�سادية والجتماعية واأهداف الحكومات.
على  و�سيجب  الم�سافة،  القيمة  �سريبة  لأغرا�س  للت�سجيل  حد  اعتماد  و�سيتم 
كما  ال�سريبة.  في  الت�سجيل  الحد  هذا  ال�سنوية  مبيعاتها  تتجاوز  التي  ال�سركات 

�سيمنح خيار الت�سجيل لل�سركات التي تحقق حجم مبيعات �سنوية اأدنى.
على  الم�سافة  القيمة  �سريبة  فر�س  الم�سجلة  ال�سركات  على  �سيكون  وبالتالي 
المترتبة  الم�سافة  القيمة  �سريبة  خ�سم  في  الحق  لها  يكون  و�سوف  توريداتها، 
عليها من خالل م�سترياتها، بما فيها الأ�سول الراأ�سمالية والواردات. وقد اتخذت 
بع�س الدول اأحكاما تتعلق بدمج الخا�سعين لل�سريبة في مجموعة �سريبية، وهذا 
ي�سمح لعدة اأ�سخا�س اعتبارية م�ستقلة باأن تعمل اأو تعامل كجهة واحدة لأغرا�س 
ولمبداأ  بها.  المتثال  يجب  معينة  �سروط  �سمن  وذلك  الم�سافة،  القيمة  �سريبة 
لل�سركات )وكذلك لالإدارات ال�سريبية(، من خالل  المجموعة ال�سريبية منافع 
داخل  المتداولة  التوريدات  اإخ�ساع  وعدم  رئي�سي  ب�سكل  الإداري  العبء  تخفيف 

المجموعة ال�سريبية ل�سريبة القيمة الم�سافة.
على  ال�سريبة  فر�س  وكيفية  مكان  الم�سافة  القيمة  �سريبة  اتفاقية  �ستحدد 
المعامالت البينية. ففي بع�س التحادات القت�سادية مثل التحاد الأوروبي، تطبق 
اآلية الحت�ساب العك�سي، حيث تخ�سع المعامالت البينية لل�سريبة في دولة المتلقي، 
ال�سريبية.  ل��الإدارات  الم�ستحقة  ال�سرائب  عن  الت�سريح  م�سوؤولية  يتحمل  الذي 
وتخ�سع هذه الآلية ل�سروط معينة، ويجب النتظار لتفا�سيل التفاقية من اأجل تاأكيد 

ما هي المعاملة ال�سريبية التي �ستطبق في دول مجل�س التعاون الخليجي.
�سيتعين على ال�سركات الم�سجلة لأغرا�س �سريبة القيمة الم�سافة المتثال لعدد 

من اللتزامات ال�سريبية، ومنها:
اأو    الحتفاظ بدفاتر و�سجالت �سريبية لفترة زمنية محددة، ب�سورة ورقية 

اإلكترونية، على اأن تكون دقيقة وكاملة ومقروءة.
ال�سريبية  بالفواتير  والحتفاظ  لتوريداتها  بالن�سبة  �سريبية  فواتير  اإ�سدار    

المح�سلة من مورديها ك�سرط لخ�سم �سريبة القيمة الم�سافة.
اإق��رارات  وتقديم  �سداده  الواجب  الم�سافة  القيمة  �سريبة  مبلغ  احت�ساب    

�سريبة القيمة الم�سافة ب�سكل دوري )�سهريا اأو على اأ�سا�س ربع �سنوي(.
للمبيعات  العائد  الم�سافة  القيمة  �سريبة  مبلغ  اإجمالي  ع��ن  الت�سريح    
البينية،  المعامالت  ذلك  في  بما  ال�سريبية،  الفترة  في  تمت  التي  والم�ستريات 

واحت�ساب �سافي �سريبة القيمة الم�سافة الواجب �سدادها اأو القابلة لال�سترداد.

الضريبة االنتقائية
معينة  �سلع  على  وتفر�س  ال�ستهالك  �سرائب  من  نوع  هي  النتقائية  ال�سريبة 

وتقوم  الدولة.  داخل  الإنتاج  اأو  التوريد  �سل�سلة  خالل  واحدة  مرحلة  على  وتطبق 
بتقديم  ال�سريبية  الإدارة  عن  بالنيابة  النتقائية  ال�سريبة  بتح�سيل  ال�سركات 

اإقرارات �سريبية ب�سكل منتظم اإلى الإدارة ال�سريبية.
تتميز عادة اأنظمة ال�سرائب النتقائية بما يلي:

  تطبيق معدلت �سريبية مختلفة لكل فئة من ال�سلع النتقائية
  تفر�س ال�سريبة النتقائية على ال�سلع النتقائية الم�ستوردة وتلك الم�سنعة محليا

  عدم فر�س ال�سريبة النتقائية على ال�سادرات
  اعفاء معامالت معينة من ال�سريبة النتقائية، على �سبيل المثال التوريدات 

لم�سلحة البعثات الدبلوما�سية
ت�سدير  مثل  معينة،  حالت  في  النتقائية  ال�سريبة  قيمة  ا�سترداد  اإمكانية    

ال�سلع النتقائية
النتقائية في م�ستودع �سريبي.  ال�سلع  النتقائية عند وجود  ال�سريبة  تعليق    
وفي مثل هذه الحالت، يتم فر�س ال�سريبة عند اإفراج ال�سلع النتقائية وطرحها 

لال�ستهالك
  على الإدارات ال�سريبية و�سع نظام فعال لر�سد المخزون وتنقل ال�سلع يمكنها 
لل�سلع النتقائية ومكافحة حالت التجارة غير الم�سروعة  التنقل الفعلي  من مراقبة 
المحتملة. وت�سعى اأف�سل الممار�سات ب�سكل عام اإلى تطبيق اأنظمة اإلكترونية تدعمها 

�سيا�سات دمغ ال�سلع النتقائية ل�سمان امتثال الخا�سعين لل�سريبة.
النتقائية  ال�سريبة  اتفاقية  �ستحدد  الم�سافة،  القيمة  �سريبة  غ��رار  على    
ال�سريبة  فر�س  الموجب  من  التي  النتقائية،  لل�سلع  البينية  التوريدات  معاملة 
اآليات م�ستركة  الأمر تطبيق  ي�ستلزم  وقد  ال�ستهالك.  النتقائية عليها في مكان 
في  الم�ستحقة  النتقائية  ال�سريبة  ومراقبة  لتح�سيل  التعاون  مجل�س  دول  بين 

الدولة الع�سو المنا�سبة
  �سوف يجب على ال�سركات العاملة في مجال ال�ستيراد و/اأو الت�سنيع المحلي 

لل�سلع النتقائية المتثال بعدد من اللتزامات ال�سريبية، ومنها:
الت�سجيل لدى الإدارة ال�سريبية )ول يوجد حد اأدنى للت�سجيل(.

  الحفاظ على �سجالت ال�سريبة النتقائية لفترة زمنية محددة، �سواء ب�سورة 
ورقية اأو اإلكترونية، على اأن تكون ال�سجالت وا�سحة وكاملة ومقروئة

تقديم اإقرارات �سريبية، واإقرارات اإعالمية واإقرارات محددة خا�سة بال�سريبة 
النتقائية ب�سكل منتظم.

  اللتزام بنظام ر�سد المخزون وتنقل ال�سلع، الذي يمكن اأن يتطلب حفظ و/
اأو تقديم وثائق اإ�سافية تتعلق بالتنقل الفعلي لل�سلع النتقائية، وتحديدا في حالت 

نقل ال�سلع النتقائية تحت و�سع معلق لل�سريبة النتقائية.
ال�سلع  بتنقل  المرتبطة  النقل  ووثائق  الجمركية  الم�ستندات  على  الحفاظ    
و/اأو  لال�سترداد  تخ�سع  التي  بالمعامالت  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  النتقائية، 

الإعفاءات، اأو يتم اإجراوؤها تحت و�سع معلق لل�سريبة النتقائية. 
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حـــوار

المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل .. األستاذ إبراهيم المفلح: 

تحويل مصلحة الزكاة يحسن من أدائها
على كل المستويات 

للزكاة  العامة  الهيئة  إىل  والدخل  الزكاة  مصلحة  بتحويل  السامية  املوافقة  صــدور 
أنظمتها  وتطوير   2030 اململكة  رؤيــة  ملواكبة  هيكلتها  إعــادة  من  سيمكنها  والدخل 
يف  نوعية  نقلة  وسيمثل  الدخل.  روافد  أهم  من  لتصبح  والكفاءات  اخلربات  واستقطاب 

أداء الهيئة العامة للزكاة والدخل.
السنوات  خالل  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ستشهدها  التي  التحوالت  على  وللوقوف 
املفلح  حممد  بن  إبراهيم  األستاذ  مع  مطول  حــوار  “عكاظ”  صحيفة  أجــرت  املقبلة 
املدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث  كشف أنه سيشكل دافعا قويا للتقدم 
وتطوير اآلليات على املستويات املالية واإلدارية كافة ومشاركاتها يف احملافل الدولية. 
وسيمثل انسجاما تاما مع “رؤية اململكة2030”، كون الهيئة متثل أحد أهم مصادر تغذية 

إيرادات الدولة.
وأوضح املفلح أن حصيلة الزكاة يف العام املاضي بلغت 15.29 مليار ريال، فيما وصل 
سفارات  مع  تواصل  وهناك  ألفا،   635 الهيئة  لدى  املسجلة  واملؤسسات  الشركات  عدد 
اململكة يف اخلارج ملالحقة الشركات األجنبية التي غادرت اململكة ومل تقم بتسديد  

مستحقاتها.
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ربط الحوافز باإلنتاجية
- ما �لآثار �لمترتبة على تحويل م�شلحة �لزكاة و�لدخل �إلى هيئة عامة؟ 

وهل �شيوؤثر �لقر�ر على موظفي �لهيئة بال�شتغناء عن خدمات �لبع�ض؟
الكافية  المرونة  يمنحها  عامة  هيئة  اإلى  والدخل  الزكاة  م�سلحة  تحويل  اإن 
�سهولة  من  ذلك  يحققه  لما  المن�سود  بال�سكل  بها  المنوطة  بالمهمات  للقيام 
اإلى رفع مكانتها  و�سرعة في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، الذي �سيوؤدي 
وخططها  برامجها  تطوير  من  ويمكنها  الم�ستويات،  كل  على  اأدائها  وتح�سين 
التنموية �سواًء في مجال الأنظمة الآلية، اأو في مجال تنفيذ اأعمالها الأ�سا�سية 
المتعلقة بالفح�س والتدقيق والتح�سيل، اأو في مجال م�ساركاتها وم�ساهماتها 
عالقاتها  ذلك  في  بما  باأعمالها  ال�سلة  ذات  الدولية  واللقاءات  المحافل  في 
من  �سيمكنها  كله  وهذا  الأخ��رى،  ال��دول  في  ال�سريبية  الم�سالح  مع  الدولية 
مع  التجاوب  على  �سي�سجعهم  ما  لمكلفيها  المقدمة  م�ستوى خدماتها  تح�سين 
الهيئة واللتزام الطوعي من جانبهم بتقديم اإقراراتهم ال�سريبية والزكوية لها 
وت�سديد الم�ستحق عليهم من واقعها في المواعيد النظامية ما �سينعك�س على 

زيادة اإيراداتها ��� باإذن اهلل.
خدمات  عن  وال�ستغناء  الهيئة  موظفي  على  التحول  هذا  اأث��ر  حيث  من  اأم��ا 
البع�س منهم، فالأمر يعني اإعطاء الهيئة الإمكانية ل�ستقطاب اأف�سل الكفاءات 
الوطنية في مجال عملها، كما اأنه �سيكون حافزا لتوفير روح الجد والمثابرة بين 

الموظفين لالرتقاء بالعمل ب�سبب ربط الحوافز بالإنتاجية.

زيادة إيرادات الدولة
كيف يمكن �أن تحقق �لهيئة »روؤية �لمملكة 2030«؟

اإن من اأهداف »روؤية المملكة 2030« تنويع م�سادر الدخل وعدم العتماد على 
م�سدر واحد، والهيئة العامة للزكاة والدخل تعد من اأهم الجهات التي يمكنها 
اأن ت�سهم ب�سكل فعال في تحقيق هذه الروؤية كونها دائرة جبائية تخت�س بجباية 
وتح�سيل م�سدرين مهمين من م�سادر الإيرادات الحكومية في المملكة وهما 
الزكاة وال�سريبة، خ�سو�سا اأن المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول الخليج 
العربية اأقر اأخيرًا تطبيق نظام �سريبة القيمة الم�سافة ونظام �سريبة ال�سلع 
النتقائية في جميع دول المجل�س، وهذا من �ساأنه اأن يزيد من اإيرادات الهيئة 
العامة للزكاة والدخل كم�سدر مهم من م�سادر تغذية اإيرادات الدولة وي�سهم 

بالتالي ب�سكل اإيجابي في تحقيق الروؤية التي تن�سدها حكومة المملكة.

تسرب الموظفين
وهل  �لخا�ض،  للقطاع  �لموظفين  ت�شرب  من  �لحد  على  قدرتكم  مدى  ما 
لحالت  تقلي�ض  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  ع��ام��ة  هيئة  �إل���ى  �لتحويل  بعد  تتوقعون 

�لت�شرب وزيادة فر�ض �لعمل؟
ت�سرب الموظفين من الهيئة للقطاع الخا�س في الوقت الراهن ل يعد ظاهرة 
كما كان عليه الو�سع قبل عدة اأعوام، لأن الهيئة تولي عناية كبيرة بموظفيها 
المتاحة  والمزايا  المكافاآت  من  عديدا  ومنحهم  والتدريب  التاأهيل  حيث  من 
وتوفير فر�سة العمل الإ�سافي لمن يتطلب عمله ذلك، وتتوقع الهيئة اأن تتمكن 
من الحتفاظ بالكفاءات المتخ�س�سة من من�سوبيها م�ستقبال ب�سكل اأف�سل، بل 

ا�ستقطاب المزيد منهم.

- أجهزة الهيئة اإلدارية وأطقمها الفنية وأنظمتها 
اآللية جاهزة لتحصيل الزكاة من األراضي العقارية 

البيضاء.  

- الهيئة من أهم اجلهات التي ميكنها حتقيق رؤية 
2030؛ ألنها تختص بجباية وحتصيل مصدرين من 

مصادر اإليرادات احلكومية.

المكلفون المستجدون 
قمتم بخطو�ت �إيجابية بربط �لجهاز �آليا بعدة �أجهزة حكومية، ما �لنو�حي 
�لإيجابية �لتي حققها �لربط، وهل �كتمل ذلك مع جميع �لأجهزة �لمعنية؟

وبين  بينها  الآلي  الربط  في  كبير  ب�سكل  معنية  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة 
اإن  اإذ  مختلف الأجهزة الحكومية، خ�سو�سا الأجهزة التي لها عالقة بعملها، 
هذا الربط يوفر للهيئة المعلومات المطلوبة عن مكلفيها من حيث التعرف على 
لتلك  المانحة  الجهات  قبل  من  الم�ستجدين  للمكلفين  تمنح  التي  التراخي�س 
البلدية  ال�سوؤون  وزارة  اأم  وال�ستثمار،  التجارة  وزارة  كانت  �سواء  التراخي�س، 
اأي�سا  اأن الربط الآلي يوفر  اأخرى. عالوة على  اأي جهة حكومية  اأم  والقروية، 
الحكومية،  الجهات  مع  المكلفون  يبرمها  التي  العقود  عن  معلومات  للهيئة 
ومقدار ا�ستيراداتهم، وحجم عمالتهم، ومراكز اأن�سطتهم، اإلى غير ذلك من 
لدى  بالت�سجيل  ومطالبتهم  المكلفين  هوؤلء  متابعة  في  اأهميتها  لها  معلومات 

الهيئة وتقديم اإقراراتهم الزكوية وال�سريبية لها في مواعيدها.
وقد قطعت الهيئة �سوطا كبيرا في الربط الآلي مع عديد من الجهات الحكومية، 
وهي مهتمة با�ستكمال الربط مع بقية الجهات �سمن برنامج »ي�سر« للتعامالت 
�سمن  من  والهيئة  العمل،  م�سلحة  يحقق  الذي  التكامل  لتحقيق  الإلكترونية 

الأجهزة المتميزة في مجال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى.
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إيرادات الهيئة
في ظل �نخفا�ض �أ�شعار �لنفط، ما مدى تاأثر �إير�د�ت �لهيئة من ذلك؟

ح�سيلة ال�سريبة من اإيرادات ال�سركات العاملة في مجال البترول هي التي �ستتاأثر 
نتيجة انخفا�س اأ�سعار البترول، اأما اإيرادات الهيئة من الزكاة وال�سريبة المتوجبة 
خالف  المختلفة  القت�سادية  الأن�سطة  في  العاملة  والموؤ�س�سات  ال�سركات  على 
ن�ساط البترول فلي�س بال�سرورة اأن تتاأثر بانخفا�س اأ�سعار البترول لأن اأن�سطة هذه 

ال�سركات والموؤ�س�سات ل ترتبط ب�سكل مبا�سر بتلك الأ�سعار، زيادة اأو نق�سًا.

ال عالقة للزكاة بشهر رمضان
هناك ظن �شائد �أن �لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل ين�شط �أد�وؤها في رم�شان 

لتح�شيل �لزكاة؟
الزكاة التي تح�سلها الهيئة من مكلفيها ل عالقة لها ب�سهر رم�سان، لأن نظام 
المكلفين  اأي�سا، يوجبان على  ال�سريبة  المطبق حاليا، وكما هو نظام  الزكاة 
تقديم اإقراراتهم الزكوية وال�سريبية خالل 120 يوما من نهاية �سنتهم المالية، 
اأو  الزكاة  بت�سديد  القيام  وعليهم  اأو ميالدية،  مالية هجرية  �سنة  كانت  �سواء 
ال�سريبة الم�ستحقة من واقع تلك الإقرارات حين تقديمها، وبالتالي فاإن �سهر 
والزيادة  للهيئة،  الزكوية  الح�سيلة  نق�سان  اأو  بزيادة  له  عالقة  ل  رم�سان 
الزكاة  عن  تنتج  رم�سان  �سهر  خالل  الزكاة  اإخراج  في  النا�س  ي�سهدها  التي 
التطوعية التي يقوم بها الأفراد الطبيعيون غير الخا�سعين لنظام جباية الزكاة 

الذي تطبقه الهيئة، التي يوؤدونها بمعرفتهم.

ال تغيير في آلية إيداع اإليرادات
كان تحويل �إير�د�ت م�شلحة �لزكاة ي�شب مبا�شرة لح�شاب وز�رة �لمالية ومن 
ثم تحويلها لل�شمان �لجتماعي، هل �شتتغير تلك �لآلية بعد تحويلها �إلى 
هيئة و��شتقالليتها �لإد�رية و�لمالية عن وز�رة �لمالية؟ وهل من �شالحية 

�لهيئة �أن تقوم ب�شرف جزء من �لإير�د�ت لجهات خيرية؟
اإي��داع  ب�ساأن  حاليا  المتبعة  الآلية  على  تغيير  اأي  يتم  لن  الراهن  الوقت  في 
الإيرادات الزكوية وال�سريبية، اإذ اإن الإيرادات الزكوية يتم اإيداعها بموؤ�س�سة 
على  ب��اأول  اأول  مبا�سرة  منه  ي�سرف  خا�س  بح�ساب  ال�سعودي  العربي  النقد 
والتنمية  العمل  ب��وزارة  الجتماعي  ال�سمان  وكالة  قبل  من  الزكاة  م�ستحقي 
ح�ساب  في  اأي�سا  اإيداعها  يتم  ال�سريبية  الإي����رادات  اأن  كما  الجتماعية، 
من  ج��زءًا  لت�سكل  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ل��دى  العامة  الإي���رادات 
الإيرادات العامة للدولة التي يتم ال�سرف منها على مختلف المرافق، ولي�س 
من �سالحية الهيئة اأن تقوم ب�سرف اأي جزء من اإيراداتها �سواء كانت زكوية 

اأو �سريبية على اأي جهة خيرية اأو غير خيرية.

حـــوار

- الهيئة من ضمن األجهزة املتميزة يف جمال 
الربط اإللكرتوين مع اجلهات احلكومية األخرى.

- تلجأ الهيئة إىل احلجز على ممتلكات املكلف 
املنقولة وغري املنقولة  لتحصيل املستحقات.



حجب الشهادات
بتلك  ب��الإي��ف��اء  �لكفيلة  �ل��ط��رق  وم��ا  �ل�����ش��د�د؟  ف��ي  �لجهات  تعثر  ن�شبة  ك��م 

�لم�شتحقات للهيئة من غير �لمتعاونين؟
تعثر ال�سداد يعود لأحد اأمرين: اإما لعدم تعاون بع�س المكلفين مع الهيئة مع 
قدرتهم على ال�سداد، واإما لعدم قدرة البع�س الآخر منهم على ال�سداد دفعة 
واحدة نتيجة لظروفهم المادية. فبالن�سبة للفئة الأولى ممن هم غير متعاونين 
مع الهيئة مع قدرتهم على ال�سداد، فاإن الهيئة تلجاأ اإلى تطبيق بع�س الإجراءات 
ت�سدرها  التي  ال�سهادات  حجب  ذل��ك  وم��ن  ال�سداد  على  لإلزامهم  بحقهم 
العمالة،  كا�ستقدام  ن�ساطاته  ممار�سة  ت�سهيل  من  المكلف  تمكن  التي  الهيئة، 
والدخول في المناق�سات، و�سرف الم�ستحقات، ومخاطبة الجهات الحكومية 
المتعاقدة مع المكلف لوقف �سرف اأي م�ستحقات له اإلى حين �سداد ما عليه 
الحجز على ممتلكات  اإلى  الهيئة  تلجاأ  ال�سرورة  وعند  للهيئة،  م�ستحقات  من 
المكلف المنقولة وغير المنقولة في حدود المبالغ المطالب بها، طبقًا لأحكام 
نظام جباية اأموال الدولة. اأما بالن�سبة للفئة الثانية من المكلفين غير القادرين 
على ال�سداد دفعة واحدة فاإن الهيئة تقوم - بعد التحقق من عدم قدرتهم على 
ال�سداد - بالموافقة لهم على تق�سيط الدفعات الواجبة عليهم على عدة �سنوات 

وفق �سوابط و�سروط معينة.

مالحقة الشركة األجنبية
فيما يخ�ض �لمطالب �لمالية للهيئة من �شركات �أجنبية تعمل في �لمملكة 

ولم يتم تح�شيلها .. ما �لإجر�ء�ت �لتي تقومون بها؟
تحر�س الهيئة على تح�سيل م�ستحقاتها ال�سريبية من ال�سركات الأجنبية قبل 
مغادرتها المملكة، وهي من اأجل ذلك تطالب الجهات الحكومية المتعاقدة مع 
تلك ال�سركات ب�سفة دائمة بعدم �سرف الم�ستحقات النهائية لتلك ال�سركات 
اإل بعد اإبرازها �سهادة من الهيئة تفيد باإبراء ذمتها، كما تطالب الجهات التي 
تمنح الترخي�س لتلك ال�سركات بعدم �سطب ترخي�سها اإل بعد اإبرازها �سهادة 
من الهيئة تفيد باإنهاء و�سعها ال�سريبي معها، على اأنه اإذا ما ظهر للهيئة بع�س 
وهي  ت�سدد  لم  م�ستحقات  وعليها  المملكة  غادرت  اأجنبية  ل�سركات  الحالت 
حالت قليلة، فاإن الهيئة في هذه الحالة تقوم بمخاطبة الجهات المتعاقدة مع 
ال�سركة الأجنبية لت�سديد م�ستحقات الهيئة من المبالغ المحجوزة من العقد، 
في  الم�سفي  اأو  الأجنبية  ال�سركة  مع  المت�سامنين  ال�سركاء  مع  والتوا�سل 
حالة الت�سفية ل�سداد الم�ستحقات للهيئة، واإذا لم تتمكن الهيئة من تح�سيل 
م�ستحقاتها وفقا لذلك تعمل على مالحقة ال�سركة الأجنبية ومطالبتها ب�سداد 
الم�ستحقات الواجبة عليها من خالل �سفارات المملكة في الخارج عن طريق 

وزارة الخارجية.

 أفضل أنظمة إدارة الموارد الضريبية
من  �ل��زك��اة  جباية  �إج����ر�ء�ت  وت�شريع  بتب�شيط  �لهيئة  يطالب  م��ن  ه��ن��اك 

�لمكلفين .. ما تعليقكم؟
وت�سريع  تب�سيط  الهيئة ن�سب عينيها هو  التي ت�سعها  الأ�سا�سية  الأهداف  من 
اإجراءات جباية الزكاة وال�سريبة على الدوام، وهي من اأجل ذلك بداأت بتطبيق 
النظام الآلي الجديد )اإيراد( المبني على تقنية �ساب SAP لالأنظمة ال�سريبية 

الذي يهدف اإلى تطوير وتحديث اأنظمة الم�سلحة الآلية والذي يعد من اأف�سل 
والذي  وتح�سيلها  واحت�سابها  ال�سريبية  الموارد  اإدارة  في  المتكاملة  الأنظمة 
الأ�سا�س  في  النظام  وتطبيق هذا  اأي�سا،  الزكوية  الأغرا�س  ليخدم  تعديله  تم 
ُق�سد به خدمة المكلفين وت�سهيل الإجراءات المتعلقة بهم، اإذ يتم منح المكلف 
ال�سهادة ب�سكل فوري عند تحقق �سروط اإ�سدارها، اإ�سافة اإلى تقديم عديد من 
للهيئة دون  الإلكترونية  البوابة  المكلف من خالل  اإليها  يحتاج  التي  الخدمات 

حاجته اإلى زيارة اأي من فروعها اإل عند ال�سرورة.
ضريبة األرباح 

�شريبة  با�شتقطاع  تلتزم  لم  �لتي  �لم�شاهمة  لل�شركات  تحذير�ت  وجهتم 
�لأرباح من �لم�شاهمين غير �لمقيمين .. ماذ� تم بهذ� �ل�شاأن؟

بناًء على ما لحظته الهيئة من اأن بع�س ال�سركات الم�ساهمة ل تتقيد باأحكام 
5 ٪ على  بواقع  الم�ستحقة  ال�سريبة  با�ستقطاع  تق�سي  التي  ال�سريبي  النظام 
الأرباح التي يتم توزيعها على الم�ساهمين اأو المالك في ال�سركات الم�ساهمة 
تعميما  الهيئة  وجهت  فقد  للهيئة،  وت��وري��ده��ا  المملكة  ف��ي  المقيمين  غير 
الم�ساهمة  ال�سركات  اإلى جميع  الآخرة من عام 1436ه�  �سهر جمادى  بنهاية 

- تطوير الربامج واخلطط التنموية من أبرز ثمار حتول 
املصلحة إىل هيئة عامة.

- حتسني مستوى خدمات الهيئة سيشجع املكلفني 
على تسديد مستحقاتهم وزيادة اإليرادات
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حـــوار

طالبتهم  القانونيين  ومحا�سبيها 
اأحكام  ب��ه  تق�سي  بما  بالتقيد  فيه 
نظام �سريبة الدخل في هذا ال�ساأن 
للغرامات  ال�سركات  تتعر�س  حتى ل 
حال  في  نظاما  عليها  المن�سو�س 
ويجري  التعليمات،  لهذه  مخالفتها 
ال�سوق  هيئة  م��ع  التن�سيق  ح��ال��ي��ا 
تمكن  اآلية  لو�سع  ال�سعودية  المالية 
ال�سريبة  ه��ذه  ا�ستيفاء  من  الهيئة 

اأول باأول وبطريقة اآلية.

نظام الزكاة الجديد
�أن يقوم  �لتي يمكن  ما �لإيجابيات 
بها نظام جباية �لزكاة �لجديد عند 

�إقر�ره مع ن�شوء �لهيئة �لعامة؟
عند  الجديد  ال��زك��اة  جباية  ن��ظ��ام 
»روؤي��ة  تحقيق  ف��ي  �سي�سهم  اإق���راره 
قاعدة  يو�سع  لأن��ه   »2030 المملكة 
ن�سو�سا  ويت�سمن  للزكاة،  الخ�سوع 
بتقديم  الزكويين  المكلفين  تلزم 
واقعها  م��ن  والت�سديد  اإق��رارات��ه��م 
خالل المواعيد النظامية المحددة، 
ي�سهم  اأن  الموؤمل  من  ف��اإن  وبذلك 

النظام حال �سدوره في زيادة الح�سيلة الزكوية للهيئة.

66 مبتعثا
كم عدد مبتعثي �لهيئة �لذين تم �ل�شتفادة منهم؟ وهل لديكم ��شتر�تيجية 

قادمة في هذ� �لمجال؟
للخارج  المبتعثين  عدد  بلغ   2006 عام  في  البتعاث  ببرنامج  بداأنا  اأن  منذ 
منهم   30 اأنهى  مبتعثا،   66 عليا  �سهادات  على  للح�سول  الموظفين  من 
في  يزال  ل  من  وهناك  تخ�س�ساتهم،  في  منهم  لي�ستفاد  وع��ادوا  درا�سته 
مرحلة اإكمال الدرا�سة، كما اأن الهيئة تقوم منذ عدة �سنوات بتنفيذ برنامج 
متخ�س�س  تدريبي  برنامج  وهو  العامة  الإدارة  بمعهد  وال�سريبة«  »الزكاة 
من  كذلك  اعتماده  وتم  باعتماده،  الموقر  ال��وزراء  مجل�س  من  قرار  �سدر 

وزارة الخدمة المدنية.

15.2 مليار ريال
كم �لفارق بين �إير�د�ت �لزكاة و�إير�د�ت �ل�شر�ئب؟ و�إلى ماذ� تعزوه؟

بلغت الزكاة المح�سلة للعام المالي 1437/1436ه��� ) 2015( 15.29 مليار 
ريال، بينما بلغت ال�سريبة المح�سلة من غير اإيرادات ال�سرائب على �سركات 
ريال  ماليين   710 بفارق  ري��ال،  مليار   14.58 ذات��ه  المالي  للعام  البترول 
الأع��وام  كل  في  الزكاة  ح�سيلة  تكون  اأن  بال�سرورة  ولي�س  الزكاة،  لم�سلحة 

اأكبر من ح�سيلة ال�سريبة، وهذا يتوقف على حجم الأن�سطة والأرباح المحققة 
لأ�سحاب الأن�سطة الخا�سعين لكل من الزكاة اأو ال�سريبة.

 635 ألف شركة مسجلة بالهيئة 
هل باإمكاننا معرفة عدد �ل�شركات و�لموؤ�ش�شات �لتي تدفع �لزكاة و�ل�شر�ئب 

حاليا؟
بلغ عدد ال�سركات والموؤ�س�سات الم�سجلة بالهيئة وفروعها ومكاتب الماليات 
وال�سريبة  الزكاة  منها  ُتح�سل  التي  كافة،  المملكة  اأنحاء  في  المنت�سرة 
حتى نهاية العام المالي 1437/1436ه��� )2015( اأكثر من 635 األف �سركة 
وموؤ�س�سة بزيادة قدرها 3 ٪  عن العام الذي �سبقه، وهذا العدد يزداد �سنة 

بعد اأخرى.

توعية صغار المكلفين
كيف يمكن تح�شيل �لزكاة من �شغار �لمكلفين �لزكويين في ظل عدم وجود 

غر�مات تلزم �لمتاأخرين عن �لت�شديد؟
دفع  �سرورة  على  وحثهم  المكلفين  �سغار  من  الفئة  هذه  بتوعية  تقوم  الهيئة 
وت�سديد  الهيئة  بمراجعة  الفئة  هذه  اإلزام  يتم  اأن  الهيئة  وتاأمل  لها،  زكواتهم 
ن�سو�س  من  يت�سمنه  لما  الجديد  الجباية  نظام  �سدور  بعد  اإليها  زكواتهم 

اإلزامية بهذا الخ�سو�س. 
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إصدارات ضريبية

فهم  في  المتميزة  الكتب  اأ�سهل  من  الم�سافة«  القيمة  على  »ال�سريبة  كتاب  يعد 
طبيعة �سريبة القيمة الم�سافة، وذلك ب�سبب اأن موؤلفه هو الفرن�سي جورج اأورغيه، 
الذي �سغل منا�سب عديدة في المجال المالي، ول �سيما في وزارة المالية الفرن�سية 
وقد رافق اأورغيه م�سيرة هذه ال�سريبة منذ ن�ساأتها، وعمل مع غيره من الخبراء 
الجهود في  اأق�سى  ال�سعاب وباذًل  اأ�ساليب تطبيقها، متحديًا في ذلك  لتح�سين 
واقع ملمو�س تطبقه معظم  اإلى  التي تحولت  الم�سافة،  القيمة  �سبيل نجاح فكرة 
اإلى  يهدف  فهو  العلمية،  قيمته  في  كبيٌر  حجمه  في  �سغيٌر  والكتاب  العالم.  دول 
التاريخية  النواحي  من  وجوهها  مختلف  من  الم�سافة  القيمة  ب�سريبة  التعريف 
1422ه�  عام  الأولى  طبعته  في  بالعربية  الكتاب  طبع  وقد  والقت�سادية،  والفنية 
)مجد(  والبحوث  للدرا�سات  الجامعية  الموؤ�س�سة  ون�سرته  بيروت،  في  2002م 

وترجمه عن الفرن�سية الأ�ستاذ كامل مجيد �سعادة.
لقد بداأت م�سيرة �سريبة القيمة الم�سافة منذ ما يزيد على الن�سف قرن قادها 
م�سلحة  م�ساعد  عام  مدير  لوريه  اأمثال  والمعرفة  بالعلم  تميزوا  ورواد  خبراء 
باأبي  لقب  ال��ذي  1958م(،  ع��ام  وحتى   1948 ع��ام  )منذ  الفرن�سية  ال�سرائب 
وعلى  الحياد  مفهوم  تح�سين  على  عمل  وال��ذي  الم�سافة،  القيمة  على  ال�سريبة 
ابتكار نظرية ال�سريبة ذات المردود الكبير التي تتما�سى واقت�ساد ال�سوق وتوؤمن 
العدالة، وبالرغم من اأن ال�سريبة على القيمة الم�سافة التي اعتمدتها فرن�سا لم 
تكن مثالية، اإل اأنها اأ�سبحت نموذجا يحتذى به في التحاد الأوروبي اإلى اأن عمت 

معظم دول اأوروبا والعالم اأجمع.
يتاألف الكتاب من ثالثة اأجزاء تبحث ب�سكل رئي�سي قي تاريخ ال�سريبة على القيمة 
الم�سافة الطويل في فرن�سا واأوروبا منذ ن�ساأتها الأولى وحتى الآن، حيث اأجاب هذا 

الجزء عن ال�ستف�سارات التالية:
ما العوامل والمراحل التي قطعتها هذه ال�سريبة في فرن�سا؟

لدى  كنموذج  الفرن�سية  الم�سافة  القيمة  على  ال�سريبة  م�سروع  اتخذ  لماذا 
المجموعة الأوروبية؟

اإعطاوؤه لل�سريبة على القيمة الم�سافة بعد الإحاطة بمميزاتها  اأي تعريف يمكن 
الأ�سا�سية كافة؟

وي�سم الجزء الثاني من الكتاب معلومات في غاية الأهمية عن مكوناتها الأ�سا�سية 
بها  مرت  التي  ال�سعبة  والمراحل  نجاحها  واأ�سباب  احت�سابها  وطرق  ومزاياها 

والتعديالت التي اأدخلت عليها.
والقت�ساد  الموازنة  في  ال�سريبة  ه��ذه  موقع  عن  الثالث  الجزء  في  ويتحدث 
وانعكا�ساتها الكبيرة على الأ�سعار وحركة ال�ستثمار، هذا اإجمال، وتف�سياًل ا�ستمل 

الكتاب على الأجزاء والف�سول التالية:

تأليف جورج أورغيه

- الكتاب صغرٌي يف حجمه كبرٌي يف قيمته العلمية يعرف بضريبة 
القيمة املضافة من النواحي التاريخية والفنية واالقتصادية.

- بدأت مسرية ضريبة القيمة املضافة منذ ما يزيد على النصف قرن.

كتاب

"الضريبة على القيمة المضافة"

�لجزء �لأول: تاريخ وتعريف �ل�شريبة على �لقيمة �لم�شافة:
الف�سل الأول: مكونات القيمة الم�سافة الفرن�سية

الف�سل الثاني: الم�سيرة الطويلة نحو ال�سريبة على القيمة الم�سافة الأوروبية.
الف�سل الثالث: تعريف ال�سريبة على القيمة الم�سافة ومزاياها الأ�سا�سية.

�لجزء �لثاني: �لمميز�ت �لأ�شا�شية لالأنظمة �لفرن�شية و�لأوروبية:
الف�سل الأول: مجال تطبيق ال�سريبة على القيمة الم�سافة:

 الأعمال الخا�سعة لل�سريبة.
 الأ�سخا�س الخا�سعون لل�سريبة.

 اإقليمية ال�سريبة على القيمة الم�سافة.
الف�سل الثاني طرق احت�ساب ال�سريبة:

 ا�ستحقاق ال�سريبة.
 الوعاء ال�سريبي.

 الأ�سعار )معدلت ال�سريبة(
 الح�سومات.

الف�سل الثالث: اأنظمة خا�سة:
الف�سل الرابع: الأ�ساليب العلمية:

 تنظيم الفاتورة )الفوترة(
 ت�سجيل القيود.

 الت�سريح.
 الدفع.

 التدقيق في الح�سابات.
�لجزء �لثالث: موقع �ل�شريبة على �لقيمة �لم�شافة في �لمو�زنة �لعامة و�لقت�شاد.

الف�سل الأول: ال�سريبة على القيمة الم�سافة والنزيالت الأ�سا�سية.
الف�سل الثاني: تاأثير ال�سريبة على القيمة الم�سافة على القت�ساد.

التطبيقية  والمرا�سيم  اللبناني  القانون  على  ا�ستمل  للكتاب  ملحق  اإ�سافة  تمت 
لل�سريبة على القيمة الم�سافة كما اعتمدته وزارة المالية اللبنانية. 

- اعتمدت فرنسا ضريبة القيمة املضافة  وأصبحت منوذجا 
يحتذى به يف االحتاد األوروبي.

- ابتكر )لوريه( الفرنسي امللقب بأبي الضريبة نظرية الضريبة 
ذات املردود الكبري التي تتماشى مع اقتصاد السوق.
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تقريــر

تنامي السوق الخليجية المشتركة

األعــضــاء  ــدول  الـ ملواطني  السماح  الــتــعــاون  جملس  ــرر  ق  1982 نوفمرب  يف 
الطبيعيني واالعتباريني مبمارسة عدد من األنشطة االقتصادية يف دول اجمللس 
األخرى. كما سمح يف نوفمرب 1986م ملواطني دول اجمللس مبمارسة جتارتي 
التجزئة واجلملة يف جميع الدول األعضاء. ويف قمة املنامة التي عقدت خالل 
واملهن،  االقتصادية  األنشطة  جميع  مبمارسة  السماح  مت  ديسمرب2000م  شهر 
باستثناء سبعة عشر نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًا حتى أصبحت حمصورة يف 
األجنبية،  العمالة  استقدام  ومكاتب  والعمرة،  احلج  خدمات  هي  أنشطة  أربعة 

وإنشاء الصحف واجملالت ودور الطباعة والنشر، والوكاالت التجارية.

لمجل�س  العامة  الأمانة  في  المعلومات  قطاع  اعده  تقرير  وي�سير 
التعاون اإلى اأن الأعوام الع�سرة الما�سية �سهدت ت�ساعدًا ملحوظًا 
في عدد الم�ستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي 
مختلف  لممار�سة  المجل�س  دول  لمواطني  الممنوحة  للتراخي�س 
عام  حتى  رخ�سة   46873 وال�ستثمارية  القت�سادية  الأن�سطة 
2014م، مقارنة ب� 13057 رخ�سة في نهاية عام 2005م، وبن�سبة 

نمو قدرها 259 ٪.
حيث  من  القائمة  ال�سعودية  العربية  المملكة  مواطنو  وت�سدر 
مختلف  لممار�سة  الخليجيون  عليها  ح�سل  التي  التراخي�س  عدد 
بلغت  التي  الأخ���رى،  الأع�ساء  ال��دول  في  القت�سادية  الأن�سطة 
التراخي�س،  اإجمالي  من   ٪  45 ن�سبته  ما  اأي  ترخي�سًا   20973
ترخي�سًا   7812 على  ح�سلوا  الذين  الكويت  دولة  مواطنو  تالهم 



25 العدد )4٩( - شـوال 1437هـ

- منح 49 ألف رخصة ملواطني 
دول اخلليج ملمارسة األنشطة 

االقتصادية واالستثمارية 
واخلدمية  

مملكة  م��واط��ن��و  وح�سل   .٪  17 ق��دره��ا  وبن�سبة 
اإجمالي  من   ٪  14 على  عمان  و�سلطنة  البحرين 
التراخي�س بعدد 6581 ترخي�سًا و 6749 ترخي�سًا 
على ال��ت��وال��ي، ت��اله��م ال��ق��ط��ري��ون والإم��ارات��ي��ون 

بن�سبتين قدرهما 6 ٪  و4 ٪، على التوالي.
التعاون  مجل�س  ق���رار  م��ن  ال�ستفادة  مجال  وف��ي 
بال�سماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول 
زيادة  تظهر  الإح�سائيات  ف��اإن  الأخ��رى،  الأع�ساء 
ملحوظة في عدد تلك الفروع خالل ال�سنوات الع�سر 
فرعًا  ع�سر  اأربعة  من  العدد  ارتفع  حيث  الأخ��ي��رة، 
�سبعة وع�سرين فرعًا في عام  اإلى  في عام 2005م 

2014م.
وت�سير الإح�سائيات اإلى اأن البنوك التجارية لدولة 
في  انت�سارًا  الأكثر  المتحدة هي  العربية  الإم��ارات 
ثمانية  عددها  بلغ  حيث  الأخ���رى،  المجل�س  دول 
فروع، ثم بنوك مملكة البحرين ب�ستة فروع، ودولة 
اللتين بلغ عدد فروع بنوكهما  قطر ودولة الكويت، 
الأخ��رى.  المجل�س  دول  في  ف��روع  اأربعة  التجارية 
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في ا�ستقطاب 
عددها  بلغ  التي  الخليجية  التجارية  البنوك  فروع 
ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة 
لكل  ا�ستقطبتا  اللتين  ال�سعودية  العربية  والمملكة 
منهما �ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة 
وهناك  خليجية،  لبنوك  ف���روع  ث��الث��ة  البحرين 
عمان  �سلطنة  من  كل  في  خليجية  لبنوك  فرعان 

ودولة قطر. 
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تقريــر

ضريبة القيمة المضافة   
النموذج األكثر انتشارا للضريبة غير المباشرة 

على االستهالك في العالم 
إعداد

حسين عبدالرحيم الشيخ
إدارة العمليات والشؤون الدولية

 تعريف ضريبة القيمة المضافة
�سريبة القيمة الم�سافة هي �سريبة محددة على اإجمالي الدخل في كل مرحلة 
من مراحل الإنتاج والتوزيع، وهي في النهاية �سريبة على نفقات ال�ستهالك 
الم�سافة  القيمة  اأن �سريبة  الرغم من  والخدمات. وعلى  ال�سلع  النهائي على 
يتحملها  في النهاية الم�ستهلك النهائي تقع على عائق موردي ال�سلع والخدمات 
هي  الم�سافة  القيمة  و�سريبة  ال�سريبية.  ال�سلطة  اإلى  ال�سريبة  هذه  تحويل 
هذه  اأ�سحت  ولقد  العميل.  من  )البائع(  المورد  يح�سلها  ن�سبة  عن  عبارة 

ال�ستهالك  على  المبا�سرة  غير  لل�سريبة  انت�سارا  الأكثر  النموذج  ال�سريبة 
النهائي في العالم. 

ال��دورة  م��راح��ل  ف��ي  الم�سافة  القيمة  �سريبة  ع��ن  مثال  نعر�س  يلي  وفيما 
التي  الم�سافة،  القيمة  �سريبة  اأجزاء  يحدد  المثال  وهذا  كافة.  القت�سادية 
�سددت للخزانة في كل مرحلة من مراحل الدورة القت�سادية من قبل المكلفين 
بها )اأي الو�سطاء الذين تداولوا بهذه ال�سلعة( ومبالغ ال�سريبة التي ح�سمها كل 

واحد منهم )�سعر �سريبة القيمة الم�سافة 10 ٪(: 

ضريبة القيمة املضافة هي الضريبة غري املباشرة على االستهالك األكرث انتشارا يف العامل، ووجدنا أنه من 
الضروري لنا يف هذه النافذة على العامل من نشرة "الزكاة والدخل" أن نستعرض لقرائنا األعزاء هذه الضريبة 

وأهم سماتها التي أثبتت جناحها. وهذا العرض ال يحمل أية دالئل أو مؤشرات بل يأتي ألغراض مهنية فقط. 
ونستعرض أوال تعريفا لهذه الضريبة، ومثاال تفصيليا عن تطبيقها، ثم نطاقها، ومناذجها، وأسعارها، واختيار 
الضريبة،  لهذه  التسجيل  وحــد  واإلعــفــاءات،  املضافة،  القيمة  ضريبة  يف  الصفر  وسعر  املناسب،  السعر 

والتسجيل اإللزامي، وأخريا التسجيل االختياري. 
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الدورة االقتصادية األولى
10.000 دولر)اأ( يبيع تاجر مواد خام مواد اأولية اإلى المنتج )الم�سنع( بقيمة

1.000 دولري�ساف عليها �سريبة القيمة الم�سافة )10 ٪(
11.000 دولرما يدفعه المنتج اإلى تاجر المواد الخام 
الدورة االقتصادية الثانية
50.000 دولر)ب(  يبيع المنتج ال�سلعة لبائع الجملة ب��

5.000 دولري�ساف عليها �سريبة القيمة الم�سافة )10 ٪(
55.000 دولرما يدفعه بائع الجملة للمنتج 

الدورة االقتصادية الثالثة
70.000 دولر)ج(  يبيع بائع الجملة ال�سلعة اإلى تاجر التجزئة ب�

7.000 دولري�ساف عليها �سريبة القيمة الم�سافة )10 ٪(
77.000 دولرما يدفعه تاجر التجزئة اإلى بائع الجملة 

الدورة االقتصادية الرابعة
100.000 دولر)د( يبيع تاجر التجزئة ال�سلعة اإلى الم�ستهلك النهائي ب�

10.000 دولري�ساف عليها �سريبة القيمة الم�سافة )10 ٪(
110.000 دولرما يدفعه الم�ستهلك النهائي

القيمة  �سريبة  اأن  نرى  لل�سلعة  القت�سادية  ال��دورة  مراحل  ا�ستعرا�س  وبعد 
الم�سافة التي �سوف يتم تح�سيلها للخزانة هي مجموع ال�سرائب التي يدفعها 

للخزانة كل من المكلفين على حدة، وهي على الوجه الآتي: 

�أول: يدفع تاجر �لمو�د �لخام �إلى �لخز�نة

1.000 دولر)اأ( ال�سريبة المح�سلة عند البيع
0  دولريطرح منها ال�سريبة المدفوعة على المواد الخام

1.000 دولرال�سريبة الواجبة عليه للخزانة

القيمة  من   )٪  10( بمعدل  احت�سابها  اأي�سا  يمكن  الواجبة  ال�سريبة  وهذه 
المورد  لدى  اأي  القت�سادية  الدورة  من  المرحلة  هذه  في  لل�سلعة  الم�سافة 

)البائع( فتكون كالتالي: 
x 10.000 10 ٪ = 1.000 دولر

ثانيا: يدفع �لمنتج �إلى �لخز�نة

5.000 دولر)ب( ال�سريبة المح�سلة عند بيع ال�سلعة الم�سنعة
1.000 دولريطرح منها ال�سريبة المدفوعة عند �سراء المواد الخام

4.000 دولرال�سريبة الواجبة عليه للخزانة
القيمة  من   )٪  10( بمعدل  احت�سابها  اأي�سا  يمكن  الواجبة  ال�سريبة  وهذه 
المنتج  لدى  اأي  القت�سادية  الدورة  من  المرحلة  هذه  في  لل�سلعة  الم�سافة 

)البائع( فتكون كالتالي: 
)x )10.000 - 50.000 10 ٪ = 4.000 دولر

ثالثا: يدفع �لبائع بالجملة �إلى �لخز�نة

7.000 دولر)ج(  ال�سريبة المح�سلة عند بيع ال�سلعة
5.000 دولريطرح منها ال�سريبة المدفوعة عند �سراء ال�سلعة

2.000 دولرال�سريبة الواجبة عليه للخزانة
القيمة  من   )٪  10( بمعدل  احت�سابها  اأي�سا  يمكن  الواجبة  ال�سريبة  وهذه 
البائع  لدى  اأي  القت�سادية  ال��دورة  من  المرحلة  هذه  في  لل�سلعة  الم�سافة 

بالجملة فتكون كالتالي:  
)x ) 50.000 - 70.000 10 ٪ = 2.000 دولر

ر�بعا: يدفع تاجر �لتجزئة �إلى �لخز�نة

10.000 دولر)د( ال�سريبة المح�سلة عند البيع
7.000 دولريطرح منها ال�سريبة المدفوعة عند �سراء ال�سلعة

3.000 دولرال�سريبة الواجبة عليه للخزانة
القيمة  من   )٪  10( بمعدل  احت�سابها  اأي�سا  يمكن  الواجبة  ال�سريبة  وهذه 
تاجر  لدى  اأي  القت�سادية  ال��دورة  من  المرحلة  هذه  في  لل�سلعة  الم�سافة 

التجزئة فتكون كالتالي: 
)x ) 70.000 - 100.000 10 ٪ = 3.000 دولر
ويكون مجموع ال�سرائب الواجبة على المكلفين على الوجه الآتي:

1.000 دولر1- ال�سريبة الواجبة على تاجر المواد الخام
4.000 دولر2- ال�سريبة الواجبة على المنتج )الم�سنع(

2.000 دولر3- ال�سريبة الواجبة على تاجر الجملة
3.000 دولر4- ال�سريبة الواجبة على تاجر التجزئة

اإن مجموع �سريبة القيمة الم�سافة  في كل المراحل القت�سادية  تبلغ: 
1.000 + 4.000 + 2.000 + 3.000  =  10.000 دولر

اأن هذا المجموع )10.000 دولر( يعادل �سريبة القيمة  اإلى  وتجدر الإ�سارة 
الم�سافة التي دفعها الم�ستهلك النهائي لتاجر التجزئة عند �سراء �سلعته، ما 
النهائي،  الم�ستهلك  قبل  ال�سريبة من  دفع  تاريخ  تنتظر  لم  الخزانة  اأن  يعني 
اإنما قامت بتح�سيلها على مراحل من قبل الو�سطاء الآخرين قبل هذا التاريخ، 

وهذا من �ساأنه اأن يوفر للخزانة �سيولة اأكبر. 
التي  ال�سرائب  اإن  اإذ  اأكبر،  �سيولة  من  اأي�سا  ا�ستفادوا  قد  فهم  الو�سطاء،  اأم��ا 
يح�سلون عليها من زبائنهم عند البيع، ي�ستفيدون منها حتى تاريخ دفعها للخزانة. 

- ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة حمددة 
على إجمايل الدخل يف كل مرحلة من مراحل 

اإلنتاج والتوزيع.

- يتحمل ضريبة القيمة املضافة املستهلك 
النهائي وتقع على عائق موردي السلع واخلدمات 

حتويل هذه الضريبة إىل السلطة الضريبية.
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نطاق ضريبة القيمة المضافة
ظهرت �سريبة القيمة الم�سافة حديثا وانت�سر تطبيقها ب�سكل وا�سع في العقدين 
هذا  وتت�سم  العالم.  دول  معظم  في   الآن  مطبقة  اأ�سبحت  حيث  الأخيرين، 
ال�سريبة باأنها �سريبة على ا�ستهالك  ال�سلع والخدمات، وقد اقت�سر تطبيقها 
في بع�س الدول على الم�سنعين والم�ستوردين ولم تطبق على قطاعات تجارة 
الجملة والتجزئة، وعادة يكون مثل هذا التطبيق المحدود مرحليا اأو خطوة في 
ال�سامل  التطبيق  عدم  اأن  التجارب  اأثبتت  لقد  ال�سامل،  التطبيق  اإلى  الطريق 
ب�سكل  ال�سريبة  الأف�سل تطبيق هذه  واأنه من  اقت�سادية  انحرافات  اإلى  يوؤدي 

�سامل على جميع القطاعات القت�سادية منذ البداية. 
والمنتجة  الم�ستوردة  ال�سلع  من  كال  الم�سافة  القيمة  �سريبة  تغطي  اأن  يجب 

محليا وبالأ�س�س نف�سها، وبما يتفق مع متطلبات التجارة العالمية. 
للت�سجيل  مرتفع   و�سع  حد  الناجحة �سرورة  العالمية  التطبيقات  اأثبتت  لقد 

بهدف ا�ستبعاد �سغار المكلفين من ال�سريبة ت�سهيال لإدارتها وتطبيقها. 

نماذج  ضريبة القيمة المضافة
توجد نظريا نماذج عدة ل�سريبة القيمة الم�سافة وطبق عمليا نموذجان فقط، 
الأول يعتمد على الفواتير وقد اأخذت به الأغلبية العظمى من الدول في العالم. 
والآخر يعتمد على الح�سابات اأو اأ�سلوب الطرح المبا�سر ويتم احت�ساب �سريبة 
للمكلف  المحا�سبية  ال�سجالت  با�ستخدام  ال�سنة  نهاية  في  الم�سافة  القيمة 
)بعد اإجراء تعديالت كبيرة عليها( بطريقة م�سابهة لحت�ساب �سريبة الدخل 

وطبق هذا النموذج في اليابان فقط. 
  ،Tax on Transction يرتكز اأ�سلوب الفواتير على ال�سريبة على المعاملة
ويوفر  لل�سريبة،  الخا�سعة  المعامالت  لفح�س  الأ�سا�س  هي  الفاتورة  وتعتبر 
يح�سل  حتى  م�سجل،  مكلف  من  لل�سراء  الت�سجيع  من  نوعا  الفواتير  اأ�سلوب 
اأن  ول يجوز  �سددها.  التي  ال�سريبة  تمكنه من خ�سم  فواتير  الم�ستري  على 
وتظهر  م�سجل،  )بائع(  اإل من مكلف  الم�سافة  القيمة  فواتير �سريبة  ت�سدر 
وخدمات  �سلع  من  المبيعات  اأ�سعار  على  المفرو�س  ال�سريبة  قيمة  الفاتورة 
خا�سعة لل�سريبة. يجب اإ�سدار فواتير لجميع العمليات التي تتم بين مكلفين 
م�سجلين ولجميع مبيعات التجزئة التي تتجاوز حدا معينا، وت�ستخدم اإي�سالت 

مب�سطة  لمبيعات التجزئة ذات القيمة الأقل. 

أسعار ضريبة القيمة المضافة
كان ا�ستخدام اأ�سعار متعددة ل�سريبة القيمة الم�سافة �سائعا ن�سبيا في اأوائل 
اإلى  يهدف  متعددة  اأ�سعار  تطبيق  كان  وغالبا  ال�سريبة.  طبقت  التي  ال��دول 
البع�س  بها  اعتد  التي  الأ�سباب  ومن  والترفية.  الأ�سا�سية  ال�سلع  بين  التمييز 
لوجود اأ�سعار مختلفة هي اأن الأ�سعار المتعددة ت�ساعد على اإعادة توزيع الدخل 
بين فئات المجتمع، اإل اأن نتائج التطبيق اأثبتت اأنه يمكن تحقيق نتائج اأف�سل 
الفقراء  وتعوي�س  الخا�سعة،  والخدمات  ال�سلع  واحد على جميع  �سعر  بتطبيق 
وكبديل  اآخ��ر.  ترتيب  وبوا�سطة  مبا�سرة  لهم  الموجهة  الإع��ان��ات  خ��الل  من 
اأ�سلوب ال�سريبة على ال�سلع الترفية دون  اأ�سعار متعددة يمكن تطبيق  لتطبيق 

الخو�س في ت�سميم �سريبة القيمة الم�سافة. 
من  تكلفة  واأكثر  كفاءة  اأقل  تعتبر  متعددة   باأ�سعار  الم�سافة  القيمة  �سريبة 
المكلف  عن  الإداري���ة  التكلفة  معدل  يت�ساعف  حيث  واح��د  ب�سعر  ال�سريبة 
الواحد في ال�سنة الواحدة  في حالة الأ�سعار المتعددة على اأقل تقدير )اأظهرت 
الأ�سعار  حالة  في  الواحد  المكلف  عن  ال�سنوية  التكلفة  معدل  اأن  الدرا�سات  
المتعددة هو 200 دولر في المملكة المتحدة مقابل 100 دولر في حالة ال�سعر 
الأ�سعار،  حول  خالف  مجالت  فتح  في  المتعددة  الأ�سعار  تت�سبب  الواحد(. 
ويوؤدي هذا بالتالي اإلى  اإ�سعاف التطبيق الإلزامي بالتركيز غير العادي على 
ت�سنيف �سلع معينة، خا�سة في حالة خ�سوع مدخالت المكلف ل�سعر اأعلى من 
بين   تراوح  بن�سبة  المكلفين  لفح�س  الراأ�سية  التكاليف  ترتفع  كما  مخرجاته، 

30 و40 ٪  عن فح�س ال�سعر الواحد. 
بداأت دول عديدة لديها اأ�سعار متعددة في توحيد وتب�سيط  نظمها في ال�سنوات 
اأكثر من  اإلى �سعر واحد واأحيانا �سعرين. يطبق الآن  اأ�سعارها  الأخيرة وقل�ست 
اأكثر من 70 ٪ من  التي لديها �سريبة قيمة م�سافة �سعرا واحدا.  الدول  ن�سف 
77 دولة طبقت �سريبة القيمة الم�سافة في العقد الأخير تاأخذ ب�سعر واحد. تدل 
التجارب الحديثة  ب�سكل ل لب�س فيه على اأن هناك مزايا  كثيرة من �سريبة القيمة 
الم�سافة الب�سيطة وب�سعر واحد. اإن ال�سعر الواحد )با�ستثناء �سعر ال�سفر على 

ال�سادرات فقط( هو الأ�سهل اإدارة والأقل عبئا وتكلفة على المكلف. 

اختيار أسعار الرسم
الإيراد  الم�سافة هو  القيمة  الموؤثر في اختيار �سعر ل�سريبة  الرئي�سي  العامل 

تقريــر
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الم�ستهدف. تتاأثر الإيرادات المحتملة  ل�سعر  معين ب�سيا�سة الإعفاءات، حيث 
نظام  من  اإي��رادات  تحقيق  في  كفاءة  اأكثر  ن�سبيا   قليلة  باإعفاءات  نظاما  اإن 

باإعفاءات متعددة تت�سرب منها الإيرادات. 
من  يتاألف  ب�سعر  الم�سافة  القيمة  �سريبة  تطبق  التي  ال��دول  معظم  تاأخذ   
ال�سكندنافية  ال��دول  بع�س  في  ال�سعر  ي�سل  وقد  اأكبر،  اأو   ٪  10 اأي  خانتين، 
اإلى 25 ٪ . هناك ب�سع دول تاأخذ ب�سعر اأقل من 10 ٪ ، وثالث دول فقط تطبق 
�سعر 5 ٪ ، وهي تحديدا اليابان ونيجيريا وتايوان، بينما �سنغافورة هي الدولة 

الوحيدة التي تطبق �سعرا اأقل من ذلك هو 3 ٪ . 

سعر الصفر
يعني �سعر ال�سفر في �سريبة القيمة الم�سافة خ�سوع المبيعات لل�سريبة ب�سعر 
full credit( واإمكانية رد  ال�سفر، وينتج عن ذلك ح�ساب دائن كامل ) 
ال�سريبة، التي  �سددت عن المدخالت. تطبق معظم الدول �سعر ال�سفر على 
ال�سادرات فقط، اأما تطبيقه على المبيعات المحلية فهو نادر )تطبق بريطانيا 
واأيرلندا �سعر ال�سفر على �سلع محددة من المبيعات المحلية، مثل  مالب�س 

الأطفال والكتب والطعام(. 
اأ�سبح  تطبيق �سعر ال�سفر على ال�سادرات عالميا في الأغلب، ويعتمد تطبيقه 
destination prin�"  على مبداأ عالمي مطبق ي�سمى مبداأ الوجهة النهائية

ciple " اأي اأن ال�سريبة تفر�س في مكان ال�ستهالك النهائي. وهذا يعني اأن 
عملية  في  المدخالت  جميع  على  تح�سيلها  تم  التي  الم�سافة  القيمة  �سريبة 
ت�سنيع ال�سادرات ت�ستحق الرد؛ حتى ل يكون الم�سدرون المحليون في موقف 

�سعيف اأمام مناف�سيهم من الدول الأخرى. 

اإلعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
ي�ساء فهم الإعفاء عامة على اأنه يعني »الإعفاء من ال�سريبة« وهذا غير �سحيح 
على  �سريبة  فر�س  ع��دم  الإع��ف��اء  يعني  حيث  الم�سافة،  القيمة  �سريبة  في 
ال�سريبة  ا�سترداد  لكن ل يجوز  المخرجات(  اأي   ( والخدمات  ال�سلع  مبيعات 
والخدمات  ال�سلع  ت�ستمل  قد  لذلك  ال�سلع.  تلك  مدخالت  على  فر�ست  التي 
المعفاة على  �سريبة مخفية �سمن التكلفة من اأي من المدخالت الواردة من 

م�سادر خا�سعة لل�سريبة، ول يجوز ا�ستردادها اأو اإلغاوؤها.  
اإلغاء  يعني  ل   الم�سافة،  القيمة  �سريبة  في  الإع��ف��اء،  اأن  من  الرغم  على 
تاآكل في قاعدة الإيرادات. خالفا  اإلى  اأن الإعفاءات توؤدي عادة  اإل  ال�سريبة 

ومن  تح�سيلها.  �سبق  التي  ال�سريبة  رد   يوجب  ل  الإعفاء  فاإن  ال�سفر  ل�سعر 
اإلى �سغوط هائلة لمنح  اأنها قد تخرج عن ال�سيطرة وتوؤدي  عيوب الإعفاءات 
اإعفاءات اإ�سافية  لقطاعات تجارية ت�سعر اأنها مت�سررة. )مثال، اإذا تم اإعفاء 
الأغذية الأ�سا�سية قد يطالب منتجو الأغذية باإعفاءات لمدخالت اإنتاجهم مثل 

الأ�سمدة ومعدات المزارع(.  

من المشكالت التي تنتج عن اإلعفاءات اآلتي: 
يوؤدي  ما  الم�سافة،  القيمة  �سل�سة �سريبة  في  ك�سر  اإلى  الإعفاءات  توؤدي    
اإلى زيادة اأو نق�س في ال�سريبة الواجبة. اإذا منح الإعفاء في مرحلة التجزئة 
الأخيرة، ل تخ�سع القيمة الم�سافة الأخيرة لل�سريبة. بينما لو كان الإعفاء في 
اإنه ل يجوز في  اإلى زيادة في ال�سريبة، حيث  مرحلة و�سيطة فقد يوؤدي ذلك 
القيمة  ب�سريبة  المطالبة  الم�سافة  القيمة  �سل�سلة  من  التالية  ال�سريبة  نقطة 
�سريبة  عن  �سريبة  ت�سديد  يعني  ما  المدخالت،  على  المدفوعة  الم�سافة 

 ."cascading"
ت�سجع  حيث  اقت�سادية،   ان��ح��راف��ات  اإل��ى  الإع��ف��اءات  ت���وؤدي  اأن  يمكن    
الإعفاءات المنتجين على البحث عن بدائل للمدخالت المعفاة؛ حتى ي�ستفيدوا 

من رد المبالغ عن المدخالت. 
يجوز  ل  ا�ستعمال مدخالت  لتجنب  الذاتي  التوريد  الإعفاءات  ت�سجع  قد    
ا�سترداد �سريبة القيمة الم�سافة المدفوعة عنها. )مثال، هناك حافز للمزارع 

المعفى  للقيام بالخدمة بنف�سه بدل من التعاقد مع مورد خا�سع لل�سريبة(. 
  توؤثر الإعفاءات في مبداأ الوجهة النهائية، وقد توؤدي اإلى ا�ستمال ال�سادرات 
على �سريبة قيمة م�سافة غير قابلة لال�سترداد، وكذلك ت�سبح ال�سلع المنتجة 
محليا المعفاة من �سريبة القيمة الم�سافة  اأقل مناف�سة من ال�سلع الم�ستوردة 
الم�سابهة المعفاة ل�ستمال ال�سلع المحلية على �سريبة قيمة م�سافة مخفية غير 

قابلة لال�سترداد. 

- هناك عدة مناذج لضريبة القيمة املضافة وطبق 
عمليا منوذجان فقط، األول يعتمد على الفواتري 

وتعمل األغلبية العظمى من دول العامل وفقا 
له واآلخر يعتمد على احلسابات أو أسلوب الطرح 

املباشر ويتم احتساب ضريبة القيمة املضافة 
يف نهاية السنة باستخدام السجالت احملاسبية 

للمكلف وطبق هذا النموذج يف اليابان فقط. 
- الفواتري تشجع  على الشراء من مكلف مسجل 
حلصول املشرتي على فواتري متكنه من خصم 

الضريبة التي سددها.
- ال يجوز أن تصدر فواتري ضريبة القيمة املضافة 
إال من مكلف )بائع( مسجل، وتظهر الفاتورة قيمة 
الضريبة املفروض على أسعار املبيعات من سلع 

وخدمات خاضعة للضريبة.

- ظهرت ضريبة القيمة املضافة حديثا وانتشر 
تطبيقها بشكل واسع يف العقدين األخريين وطبقت 

يف معظم دول العامل. 
-  اقتصر تطبيق ضريبة القيمة املضافة يف بعض الدول 
على  املصنعني واملستوردين ومل تطبق على قطاعات 

جتارة اجلملة والتجزئة كخطوة للتطبيق الشامل.
-  عدم التطبيق الشامل لضريبة القيمة املضافة 

يؤدي إىل انحرافات اقتصادية. 
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اأكثر  التي تتعامل ب�سلع معفاة و�سلع غير معفاة    ت�سبح ح�سابات الأعمال 
المخرجات  على  لل�سريبة  خ�سعت  التي  المدخالت  توزيع  وعليها  تعقيدا 

الخا�سعة وب�سكل �سحيح.  

حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة  
حد الت�سجيل هو المبلغ المحدد لإجمالي المبيعات ال�سنوية، الذي يجب على 
من ي�سل اإليه اأن يقوم بالت�سجيل في �سريبة القيمة الم�سافة. ت�سير التجارب 
العالمية اإلى اأن جعل حد الت�سجيل  متدنيا جدا يحمل مخاطر جمة على  فاعلية 
عدد  من  تقلل  بحيث  مرتفع   ت�سجيل  بحد  البدء  الأ�سهل  من  واأن��ه  الر�سم، 
لزيادة  تدريجيا  الحد  هذا  لحقا  تخف�س  ثم  التطبيق،   بداية  عند  المكلفين 

اأعداد المكلفين. 
يعتمد حد الت�سجيل ل�سريبة القيمة الم�سافة دائما على اإجمالي الدخل ولي�س 
على الأ�سول اأو راأ�س المال. المرجع الم�ستخدم هو  اإجمالي الدخل في اأحدث 
�سنة اأو جزء منها، اأو متى راأى المكلف ول�سبب معقول اأن اإجمالي دخله لل�سنة / 

الفترة الجارية �سي�سل اإلى حد الت�سجيل. 

التسجيل  التي تحدد قيمة حد  العوامل  تشمل 
اآلتي: 

  القدرة الإدارية: اإن و�سع حد ت�سجيل متدن جدا ي�سكل خطورة على نجاح 
تطبيق ال�سريبة، حيث تواجه الإدارة اأعداد مكلفين تتجاوز قدرتها على الإدارة 

الفعالة والكفوؤة. 
الأعمال  واأوا���س��ط  كبار  اأغلبية  اأن  جدا  المحتمل  من  التجار:  اإمكانات    
اأنظمة محا�سبة  يطبقون حاليا معظم المطلوب ل�سريبة القيمة الم�سافة من 
�سريبة  متطلبات  مع  التكيف  عليهم  ن�سبيا  ال�سهولة  من  و�سيكون  و�سجالت، 
القيمة الم�سافة. بينما ت�سكل �سريبة القيمة الم�سافة و�سعا م�ستجدا ل�سغار 
قليلة  لي�ست  وم��وارد  جهودا  الأع��م��ال  تلك  اأ�سحاب  من  يتطلب  ما  الأع��م��ال، 

للو�سول اإلى و�سع يمكن هذه الفئة من اللتزام الطوعي. 
القيمة  ب�سريبة  المكلف  تكلفة  اأن  اإلى  درا�سة  اأ�سارت  اللتزام:  تكاليف    
الدخل  اإجمالي  ن�سبة 2 ٪ من  ال�سنوية لاللتزام بمتطلباته هي نحو  الم�سافة 
ال�سنوي لمن كان اإجمالي دخله 50 األف دولر اأو اأقل، بينما هي نحو ن�سبة ٪0.3 
)3 من 1 ٪( لمن يتجاوز اإجمالي دخله ال�سنوي ن�سف مليون دولر اأمريكي. 
اللتزام  تكلفة  فاإن   ،٪  20 ن�سبته  ربح  بهام�س  ال�سغير  المكلف  اإلى  بالن�سبة 
اأ�سباب مقنعة  للحد من عدد  . لذلك هناك  تعادل �سريبة دخل ب�سعر 10 ٪ 

�سغار الأعمال الخا�سعين ل�سريبة القيمة الم�سافة. 
  الإيراد الم�ستهدف: في جميع الدول هناك عدد �سغير من المكلفين ي�سددون 
معظم اإي��رادات ال�سرائب )ب�سكل عام تاأتي 90 ٪ من الإي��رادات من 10 ٪ من 
المكلفين(، لذلك فاإن الإيراد الذي يتحقق من �سغار المكلفين �سئيل جدا وغير 

متنا�سب مع الأعداد الكبيرة من المكلفين التي ت�ساف اإلى قاعدة المكلفين. 

التسجيل اإللزامي 
يجب اأن يق�سي نظام �سريبة القيمة الم�سافة بوجوب اأن ي�سجل ل�سريبة القيمة 
الم�سافة جميع الأعمال التي ي�سل اإجمالي دخلها اإلى حد الت�سجيل، واأن يتقرر 

حد الت�سجيل في �سوء عدد المكلفين الممكن اإدارته بكفاءة وفاعلية. 

التسجيل االختياري ) التطوعي(
القيمة  �سريبة  في  الت�سجيل  اختيار  على  التجار  بع�س  تجبر  اأ�سباب  هناك   
الم�سافة مع اأن اإجمالي دخلهم اأقل من حد الت�سجيل.  من الطبيعي اأن ت�سجل 
العمل(،  )مخرجات  منتجاتها  جميع  اأو  معظم  بت�سدير  تقوم  التي  الأعمال 
والت�سجيل �سروري لرد قيمة ال�سريبة على المدخالت. كما قد ي�سطر تاجر 
�سغير للت�سجيل في ال�سريبة؛ حتى ي�سبح مناف�سا وي�ستطيع التعامل مع عمالء 
م�سجلين، لأنه يمكن للم�ستري ا�سترداد �سريبة القيمة الم�سافة عن م�سترياته 

اإذا كانت من بائع م�سجل. 
لقد ا�ستعر�سنا تعريفا ل�سريبة القيمة الم�سافة، ومثال تف�سيليا عن تطبيقها، 
ثم نطاقها، ونماذجها، واأ�سعارها، واختيار ال�سعر المنا�سب، و�سعر ال�سفر في 
�سريبة القيمة الم�سافة، والإعفاءات، وحد الت�سجيل لهذه ال�سريبة، والت�سجيل 
الإلزامي، واأخيرا الت�سجيل الختياري. وفي العدد المقبل �سن�ستعر�س، اإن �ساء 

اهلل، جوانب اأخرى في هذه ال�سريبة المهمة. 

- يجب إصدار فواتري جلميع العمليات التي تتم بني 
مكلفني مسجلني وجلميع مبيعات التجزئة.

- ميكن حتقيق نتائج أفضل بتطبيق سعر واحد على 
جميع السلع واخلدمات اخلاضعة وتعويض الفقراء 

من خالل اإلعانات املوجهة لهم مباشرة.

- يساء فهم اإلعفاء عامة على أنه يعني "اإلعفاء 
من الضريبة"  وهذا غري صحيح يف ضريبة القيمة 
املضافة، حيث يعني اإلعفاء عدم فرض ضريبة 

على مبيعات السلع واخلدمات، لكن ال يجوز اسرتداد 
الضريبة التي فرضت على مدخالت تلك السلع.

- هناك أسباب جترب بعض التجار على اختيار التسجيل 
يف ضريبة القيمة املضافة مع أن إجمايل دخلهم أقل 

من حد التسجيل.

- يعتمد حد التسجيل لضريبة القيمة املضافة دائما 
على إجمايل الدخل وليس على األصول أو رأس املال. 

تقريــر
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مقـال

برنامج  اإط��الق  لزامًا  ك��ان   ،»2030 المملكة  »روؤي��ة  تحقيق  اإل��ى  للو�سول 
مفادها  المملكة  حكومة  من  ر�سالة  بمنزلة  وهو   2020 الوطني  التحول 
البدء مبا�سرة في العمل لتحقيق روؤية 2030، التي تمثل طموح وطن ي�سعى 
اإلى اأن يحقق لأبنائه حياة اأكثر ا�ستقرارا في ظل الهتمام بتنوع م�سادر 
الدخل وا�ستدامتها، اإ�سافة اإلى تح�سين ظروف المعي�سة وال�ستغالل الأمثل 
للموارد، وتوظيف الفوائ�س المالية بكفاءة اأعلى، اإ�سافة اإلى تعزيز الفر�س 
للمواطنين للك�سب، �سواء من خالل اإيجاد فر�س وظيفية اأف�سل اأو فر�س 

للك�سب متنوعة وتحقيق عوائد جيدة.
اإلى  اإ�سافة  الهدف،  بو�سوح  بداأ  فعليا  بداأ  الذي  الوطني  التحول  برنامج 
و�سع اإطار موؤ�س�سي للعمل يحد ب�سورة اأكبر من الجتهادات الفردية التي 
غالبا ما تكون غير مرتبطة باإطار واأهداف محددة على الم�ستوى الوطني، 
كما اأنه و�سع اآلية للتدخل ال�سريع لمعالجة وجود اأي عوائق اأو ق�سور. ومن 
الوا�سح اأن البرامج رغم اأنها مرتبطة بجهة محددة، �سواء كانت وزارة اأو 
اأي موؤ�س�سة حكومية، اإل اأن م�سوؤولية تحقيق الهدف م�ستركة بين الجميع، 

حيث اإن كاًل ي�سهم بح�سب الخت�سا�س وال�سالحيات.
ينبغي  الذي  للهدف  كموؤ�سرات  اأرقاما  الوطني«  التحول  »برنامج  حدد   
الو�سول اإليه خالل اأربعة اأعوام، ما يعني اأن م�ساألة »التحول« هي في حد 
في  تقدم حقيقي  تحقيق  اإلى  ي�سعى  المدى،  متو�سط  وهدف  روؤية  ذاتها 
كفاءة  موؤ�سرا على  الإنجاز  يكون حجم  وقد  الحكومية،  الموؤ�س�سات  اأداء 
الإدارة لدى الأجهزة الحكومية، وهي مهمة في هذه المرحلة للتاأكد من 
قدرة الموؤ�س�سة على ال�سير بم�ستوى منا�سب في الأداء للو�سول اإلى »روؤية 

المملكة 2030«.
من الق�سايا التي اهتم بها »برنامج التحول الوطني« مو�سوع الموؤ�س�سات 
غير الربحية اأو ما ي�سمى القطاع الثالث، باعتبار اأنها موؤ�س�سات ل ينطبق 
هذا  ولكن  الأهلي،  اأو  الخا�س  القطاع  ول  الحكومي  القطاع  و�سف  عليها 
القطاع له خ�سائ�س تميزه وله اأهمية كبيرة في كل مجتمع، وهذا القطاع 
يتميز باأنه يوؤدي وظائف مهمة وموؤثرة وله اأهداف �سامية ل توجد غالبا في 
القطاعات الأخرى الحكومية والأهلية، ورغم اأهمية هذا القطاع واهتمام 

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

معهد البحوث
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

كاتب في صحيفة "االقتصادية"

تأثيرات برنامج التحول الوطني 2020 
على القطاع غير الربحي   

المؤسسات غير الربحية تؤدي وظائف مهمة وأهدافا سامية ورغم ذلك لم تحَظ 
بالدعم الكافي 
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- وضَع برنامج التحول الوطني آليًة للتدخل السريع 
ملعاجلة وجود أي عوائق أو قصور ووضَع إطارا 

مؤسسيا يحدُّ من االجتهادات الفردية.

- القطاع الثالث ال ينطبق عليه وصف القطاع 
احلكومي وال القطاع اخلاص أو األهلي.

المواطنين والموؤ�س�سة الحكومية به اإل اأنه لم يحَظ بعناية كافية تدعم م�سيرته 
وتعزز من م�ساهمته الفاعلة في المجتمع، حيث اإن اأغلبية الأن�سطة غير الربحية 
كان  التي  والجتماعية  الخيرية  التبرعات  بمو�سوع  تهتم  كانت  المجتمع  في 
اأثرها الفعلي في المجتمع محدودا، باعتبار اأن اإدارة هذه الموؤ�س�سات لم تحَظ 
باهتمام كاف، اإذ اإن فريق العمل الذي ي�سع الخطط والبرامج غير متفرغين 
الموارد الجيدة  الموؤ�س�سات �سعيفا رغم  اأداء هذه  في بع�سها، وبالتالي يكون 
التي تتلقاها تلك الموؤ�س�سات من المجتمع، علما باأن بع�س تلك الموؤ�س�سات يدار 

ب�سورة جيدة وحقق نتائج اإيجابية في نطاق عمله.
على  الموؤ�س�سات  بهذه  اهتمامه  من  ليعزز  الوطني«  التحول  »برنامج  جاء 
النفطي  غير  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  كاإ�سهامه  الم�ستويات،  مختلف 
لي�سل به اإلى 16 مليار ريال بدل مما يقارب خم�سة مليارات حاليا، اإ�سافة 
اإنفاقها  اإجمالي  من  الموؤ�س�سات  لتلك  التنموي  الإن��ف��اق  ن�سبة  زي��ادة  اإل��ى 
لي�سل به اإلى ن�سبة 51 ٪ بدل من 21 ٪، اإ�سافة اإلى زيادة ن�سبة الجمعيات 
وزيادة  الوطني«،  »التحول  في  التنموية  الأولويات  تدعم  التي  المتخ�س�سة 
اأو  الموؤ�س�سات  اأو  الجمعيات  من  ذلك  كان  �سواء  الأهلية  المنظمات  عدد 

اللجان.
القطاع غير الربحي ل �سك اأن له اأهمية كبيرة وهو ي�سهم ب�سكل كبير في التنمية 

اإمكاناته  وتطوير  المجتمع  باحتياج  العناية  جهة  من  كبير  واأث��ره  الم�ستدامة 
لتحقيق هذا الحتياج، باعتبار اأن الموارد التي يح�سل عليها يقوم ب�سخها في 
اإمكاناته والرتقاء بخدماته، والقطاع غير الربحي يركز في كثير من  تطوير 
الم�ساريع على ما يخدم المجتمع مثل التعليم وال�سحة. ومع التوجه الحكومي 
فاإنه  ال�سحي،  القطاع  في  للحكومة  المملوكة  الوحدات  بع�س  اإلى خ�سخ�سة 
اأنه  باعتبار  القطاعات  لهذه  رافدا  الربحي  القطاع غير  يكون  اأن  الممكن  من 

يعتني بجانب الحتياج والكفاءة والجودة في تقديم الخدمة.
اإنه ل  اإذ  ما �سي�سيفه القطاع غير الربحي للمجتمع هو فر�س العمل الجيدة، 
يقل في حوافزه عن القطاع الخا�س، بخالف الو�سع الحالي لمعظم الموؤ�س�سات 
الخيرية التي تقدم خدماتها للمجتمع، وهذا في حد ذاته اإ�سافة قيمة اإذا ما 

تو�سع القطاع غير الربحي في ا�ستثماراته في المجتمع.
 جاء برنامج التحول الوطني 2020 ببرامج اآنية ت�سمنت الهتمام بالقطاع 
غير الربحي، وهذا الهتمام �سيكون له اأثر كبير في ظل المتغيرات الهيكلية 
ال�سحة  قطاعي  في  خ�سو�سا  الحكومية  القطاعات  من  لكثير  المتوقعة 
والتعليم، ومن المتوقع اأن يقدم هذا القطاع مزيدا من فر�س العمل الجيدة 

للمواطنين. 

- أغلبية األنشطة غري الربحية يف اجملتمع كانت 
تهتم بالتربعات اخلريية واالجتماعية لذا كان أثرها 

يف اجملتمع حمدودا.
- برنامج التحول الوطني يسعى إىل زيادة نسبة 

اإلنفاق التنموي للمؤسسات غري الربحية لتصل إىل 
51 % بدال من 21 %.
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تقــرير

ك�سف تقرير اأعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجل�س التعاون اأن 
تملك مواطني دول المجل�س للعقار في الدول الأع�ساء الأخرى خالل عام 
2014م بلغ 23509 حالت تملك، وبن�سبة زيادة قدرها 14 ٪  مقارنة بعام 
العقار من  وارتفع تملك  الذي �سجلت فيه 20617 حالة تملك.  2013م، 
قبل المواطنين في الدول الأع�ساء الأخرى ب�سكل ملحوظ خالل الأعوام 
اإلى ما ن�سبته 267 ٪، حيث اقت�سر العدد  الع�سرة الما�سية، وبما ي�سل 
على 6405 حالت تملك للعقار في عام 2005م. كما تظهر البيانات ارتفاع 
تملك في  ليبلغ 153572 حالة  العقار  �سراء  لحالت  التراكمي  الإجمالي 
نهاية عام 2014م، مقارنة ب� 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013م.

وحّلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في ا�ستقطاب مواطني 
تملك،  وبعدد 17641 حالة  فيها في عام 2014م،  للتملك  المجل�س  دول 
لتحقق ن�سبة قدرها 75 ٪ من اإجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني 
دول المجل�س في الدول الأع�ساء الأخرى. وحّلت �سلطنة عمان في المرتبة 
الثانية، حيث بلغ عدد حالت تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبن�سبة 

ا�ستقطاب قدرها 13.2٪ من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة 
الثالثة ب�2154 حالة تملك، وبن�سبة ا�ستقطاب قدرها 9.2 ٪، بينما حلت 
كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب 
 ،٪ و0.5  و٪0.8     ٪1.3 قدرها  بن�سب  وال�ساد�سة،  والخام�سة  الرابعة 

على التوالي.
لأعداد  ال�سعودية  العربية  المملكة  مواطني  ت�سدر  الإح�سائيات  وتبين 
المتملكين للعقار من مواطني دول المجل�س في الدول الأع�ساء الأخرى 
خالل العام 2014م، حيث بلغ عددهم 8981 مواطنًا، ويلي ذلك مواطنو 
الأع�ساء  ال��دول  في  للعقار  متملكا  مواطنا   8535 بعدد  الكويت  دول��ة 
الثالث�ة بعدد 1885 مواطنًا،  الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة 
واحتل مواطنو مملكة البحرين و�سلطنة ُعمان والمارات العربية المتحدة 
المراتب الرابعة والخام�سة وال�ساد�سة بعدد 1708و1369 و1031 مواطنًا، 

على التوالي.
الأع�ساء  ال��دول  في  للعقار  المجل�س  دول  مواطني  بتملك  ال�سماح  يمثل 

تزايد حجم تملك العقار في الخليج 
بنسبة 267 %    

اإلمارات تستقطب 75 % من متملكي العقار بالخليج .. والسعوديون والكويتيون 
األكثر تملكًا للعقارات
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- ارتفاع شراء العقار ليبلغ 153572 حالة متلك يف 
نهاية عام 2014م مقارنة بـ 129769 بنهاية عام  

2013 م.

- مّر السماح بتملك العقار ملواطني دول اخلليج 
بعدة مراحل بدأت عام 1981م ملواطني واختتمت 

يف ديسمرب 2002 م.

البـــيـان
اإلمارات العربية 

المتحدة 
U.A.E

مملكة البحرين 
BAHRAIN

المملكة العربية 
السعودية 

K.S.A

سلطنة عمان
OMAN

دولة قطر 
QATAR

دولة الكويت
KUWAIT

المجموع
TOTAL

8081921456223214615940 إماراتي

529275124119611927 8210بحريني

612160293132073 233145056سعودي

73447028 663522155عماني

8412400 894613913611618قطري

74204 427998629713115540105كويتي

89904161058268350838113401153572المجموع

حددتها  التي  الم�ستركة  الخليجية  لل�سوق  الع�سرة  الم�سارات  اح��د  الأخ���رى 
التفاقية القت�سادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجل�س الطبيعيون 
والعتباريون في اأي دولة من الدول الأع�ساء نف�س معاملة مواطنيها دون تفريق 

اأو تمييز.
الثامنة  ال��م��ادة  �سمحت  حيث  م��راح��ل،  بعدة  العقار  بتملك  ال�سماح  م��ّر  لقد 
المجل�س  دول  لمواطني  1981م،  لعام  الموحدة،  القت�سادية  التفاقية  من 
التفاقية  الثالثة من  المادة  ون�ست  الأخرى،  الأع�ساء  الدول  العقار في  بتملك 
القت�سادية لعام 2001م على الم�ساواة في المعاملة بين مواطني دول المجل�س 
تخفيفها  تم  التي  ال�سوابط  من  لعدد  وفقًا  تم  ذلك  اأن  اإل  العقار.  تملك  في 
والع�سرين  الثالثة  ال��دورة  في  العقار  لتملك  تنظيم  اآخر  �سدر  حتى  تدريجيًا، 

للمجل�س الأعلى )الدوحة، دي�سمبر 2002م ( خلوا من معظم تلك القيود. 

�إجمالي عدد مو�طني دول �لمجل�ض �لمتملكين للعقار�ت بالدول �لأع�شاء �لأخرى حتى عام 2014 

مو�طنو دول �لمجل�ض �لمتملكون للعقار�ت بالدول �لأع�شاء �لأخرى 
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قضية العدد

  قامت اللجنة بدرا�سة القرار البتدائي الم�ستاأنف، وما جاء بمذكرة ال�ستئناف 
المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات، في �سوء الأنظمة 

والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:
بالريا�س  الأول���ى  ال�سريبية  الزكوية  البتدائية  العترا�س  لجنة  اأخ��ط��رت 
 )33/1/25( رقم  الخطاب  بموجب  قرارها  من  بن�سخة  والمكلف  الم�سلحة 
اللجنة  لدى هذه  وقيد  ا�ستئنافها  الم�سلحة  وقدمت  وتاريخ 1433/3/13ه���، 
وقيد  ا�ستئنافه  المكلف  قدم  كما  1433/4/17ه���،  وتاريخ   )86( رقم  بالقيد 
المكلف  ق��دم  كما  1433/5/11ه�����  وت��اري��خ   )111( برقم  اللجنة  ه��ذه  ل��دى 
وبذلك  البتدائي،  القرار  بموجب  الم�ستحقة  الفروقات  لقاء  بنكيًا،  �سمانًا 
يكون ال�ستئنافان المقدمان من الم�سلحة ومن المكلف مقبولين من الناحية 
ال�سكلية لتقديمهما من ذي �سفة خالل المهلة النظامية، م�ستوفيين ال�سروط 

المن�سو�س عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:
البند الأول: اإهدار الح�سابات والربط التقديري بن�سبة ربح ٪20.

ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/1( بتاأييد وجهة نظر الم�سلحة 
في عدم الأخذ بالح�سابات واللجوء اإلى الربط التقديري.

اأي��دت  البتدائية  اللجنة  اأن  فذكر  ال��ق��رار  من  البند  ه��ذا  المكلف  ا�ستاأنف 
ما  ذل��ك  في  متبنية  المدققة،  المالية  بالقوائم  الأخ��ذ  ع��دم  في  الم�سلحة 
ورد  ما  غير  لقرارها  حيثيات  اأي  اإب��داء  ودون  الم�سلحة،  نظر  وجهه  في  ورد 
بمذكرة الم�سلحة من عدم التزام ال�سركة ب�سوابط القيد في الدفاتر وعدم 
تطابق الإقرار ال�سريبي مع المقيد في دفاتر ال�سركة ودون التعمق في  بحث 
التي هي  اأو خ�سارة  ربح  الأعمال من  نتيجة  على  التطابق  اأثر عدم  درا�سة  اأو 
الهدف الرئي�س من اإم�ساك دفاتر واإعداد قوائم مالية، والمكلف على عك�س ما 
ورد بالقرار البتدائي قد التزم ب�سوابط القيد المتعارف عليها وهي ت�سجيل 
هو  بالدفاتر  القيد  في  الأ�سل  اأن  اأي  لتاريخ حدوثها،  المالية طبقا  الأح��داث 
الت�سل�سل التاريخي لالأحداث المالية، اأما ب�ساأن عدم تطابق الإقرار اأو القوائم 
ومن  المالية  القوائم  اأن  ترى  ال�سركة  ف��اإن  وال�سجالت،  الدفاتر  مع  المالية 
بعدها الإقرار هي ملخ�س للعمليات التي تمت بالدفاتر وال�سجالت ول بد اأن 
الدخل  قائمة  اأو  النتيجة  يتعلق بح�سابات  بالدفاتر خا�سة ما  تعك�س ما حدث 
ال�سركة  به  ما قامت  واأن  اأو خ�سارة،  ربح  ال�سركة من  نتيجة عمل  التي تظهر 

إهدار الحسابات وضوابط تطبيق الربط 
التقديري على المكلفين

وتاريخ   )169( رقم  ــوزراء  ال جملس  بقرار  املشكلة  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 
1432/6/6هـ يف يوم اإلثنني املوافق 1436/4/20هـ وقامت اللجنة خالل االجتماع بالنظر 
يف االستئنافني املقدمني من مصلحة الزكاة والدخل ومن )املكلف( على قرار جلنة االعرتاض 
االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل بالرياض بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة 

والدخل )املصلحة( على الشركة للعام املنتهي يف 2008/9/30م. 
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 - القيد املدين يعد مبنزلة تسوية ويف حكم واقعة 
الدفع املعتادة.

- الفقرة )أ( من املادة )68( من نظام ضريبة الدخل 
تنص على أنه يجب على كل مقيم سواء كان مكلفًا 
أو غري مكلف  استقطاع ضريبة من املبلغ املدفوع.

- جتاهل تاريخ  الدفع الفعلي ال يحقق مقاصد 
املادة )68( من نظام ضريبة الدخل التي ربطت 

ضريبة االستقطاع باملدفوعات.

الإي��رادات  التي ل تمثل  اإه��دار الح�سابات  اأن يكون �سببَا يوجب  اأب��دًا  ل يرقى 
نتيجة  اأو  ال�سركة  موقف  قيا�س  يمكن  ل  حيث  )واح��د(،  رقم  مجرد  اإل  فيها 
ميزان  باإعداد  اأ�سبه  حدث  ما  اأن  المكلف  ويعتقد  منفردا،  بموجبه  اأعمالها 
اإعداد  قبل  الح�سابات  تر�سيد  بد من  اإذا ل  والأر�سدة،  بالمجاميع  المراجعة 
القوائم المالية، وهذه الأر�سدة اإما اأن تقفل في ح�سابات النتيجة واإما ترحل 
المالية قد عك�ست  القوائم  فاإن  ثم  المقبل، ومن  العام  افتتاحية في  كاأر�سدة 
اأر�سدة الح�سابات واأظهرت قائمة الدخل نتيجة عمليات ال�سركة، طبقًا لما تم 
الأثر، وما  اإيرادًا وم�سروفًا لنعدام  المواد  الت�سريح عن  بالدفاتر دون  قيده 
يعزز ذلك اأن ال�سجل التجاري لل�سركة قد حدد ح�سريًا ن�ساط ال�سركة الذي لم 
يكن بينها ن�ساط ال�ستيراد، وذكر اأن عقد ال�سركة مع بنك الإنماء هو التوريد 
ح�سب  بالدفاتر  العقد  قيمة  كامل  عن  الت�سريح  تم  وقد  وال�سيانة  والتركيب 
الت�سل�سل التاريخي للحدث المالي، واأن حركة ح�ساب النتيجة المدينة والدائنة 
تقدم  ما  وخال�سة  والخ�سارة،  الربح  هو  فقط  )واح��د(  رقم  في  انعك�ست  قد 
اأو المادة )16( من الالئحة  اأن ال�سركة لم تخالف المادة )63( من النظام 
التنفيذية وبالتالي ل مجال لتطبيقهما، حيث اإن ال�سركة لديها دفاتر و�سجالت 
طبقًا للنظام وقد اطلع عليها فريق الفح�س كما هو مثبت بمح�سر الأعمال، 
التهرب  اأو  التجنب  بمكافحة  معنية  النظام  من   )63( رق��م  المادة  اأن  كما 
ال�سريبي وقد ورد في الفقرة )ب( من تلك المادة اأن اللجوء للتقدير ال�سريبي 
يحتفظ  لم  اأو  النظامي  الموعد  في  ل��الإق��رار  المكلف  تقديم  بعدم  مرتبط 
اأي�سا  ال�سركة، وهذا  ينطبق على  ودفاتر و�سجالت دقيقة، وهذا ل  بح�سابات 
ما اأكدته المادة )16( من الالئحة التنفيذية حيث تم ح�سر اللجوء لل�سريبة 

اإم�ساك دفاتر نظامية وعدم تمكن  الإقرار وعدم  التقديرية على عدم تقديم 
المكلف من اإثبات �سحة المعلومات، اأما فيما يتعلق بما ورد بالقرار عن الدفعة 
فاإن  اأي حيثيات،  بالقرار  يرد  لم  اإذ  الم�سلحة  نظر  نقاًل عن وجهة  المقدمة 
ال�سركة ترى اأن ح�ساب الإيرادات والم�سروفات اأو قائمة الدخل هي التي تعبر 
عن نتيجة اأعمال ال�سركة، في حين اأن الم�سلحة ومن ورائها اللجنة البتدائية 
ذهبت تبحث عن �سبب اآخر متمثاًل في ح�ساب الدفعة المقدمة وهذا الح�ساب 
اإيرادات  به  تقي�س  وراحت  الداخلية  المراقبة  ح�سابات  اأحد  يكون  اأن  يعدو  ل 
�سرحه  تم  كما  بالدفاتر  يتم  فالقيد  الب�ساطة  غاية  في  الم�ساألة  واأن  ال�سركة، 

لفريق الفح�س وورد في مح�سر الإعمال كما يلي:
القيد  عمل  يتم  العملية  ح�ساب  تحت  العميل  م��ن  نقدية  دفعة  ت�سلم  عند 

المحا�سبي.
- من ح/البنك

- اإلى ح/الدفعة المقدمة 
وعندما يتم اإنجاز اأي عمل عن العقد يتم اإجراء القيد 

- من ح/الدفعة المقدمة 
- اإلى ح/الإيرادات

المقدمة فاإن ر�سيده �سيكون دائنًا بالطبع  الدفعة  واإذا ما تم تر�سيد ح�ساب 
بقيمة ما تبقى ولم ينفذ من اأمر العمل ويظهر �سمن خ�سوم الميزانية، وهذا 
ما  بقدر  الت�سريح عنها،  وتم  نفذت  التي  بالإيرادات  له عالقة  لي�س  الر�سيد 
هو تعبير عن الإعمال التي لم تنفذ من اأمر العمل، ون�ستطيع اأن نفهم اأن هذا 
الر�سيد يخ�سع للزكاة اإذا كان المكلف خا�سعا للزكاة وحال عليه الحول، اأما 
كمقيا�س لالإيرادات فغير مقبول محا�سبيا ومن ثم فاإن الحركة المدينة لهذا 
الح�ساب تمثل جزءا من اإجمالي الإيرادات، وبالن�سبة لح�ساب المركز الرئي�س، 
فاإن ال�سركة قد �سرحت بالدفاتر عن ر�سيد الح�ساب بالكامل وهو يمثل قيمة 
لم  المالية  القوائم  اإعداد  ولأن  ريال،  البالغة )11.138.601(  كاملة  المواد 
ي�سمل قيمة المواد فقد تاأثر ح�ساب المركز الرئي�س بذلك ومن ثم عدم تطابق 
اإيرادًا وم�سروفًا  المواد  نتيجة ل�ستبعاد  والإقرار  المالية  القوائم  الدفاتر مع 

في القوائم المالية والإقرار.
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واأ�ساف المكلف اأن الم�سلحة اأخ�سعت اإيرادات ال�سركة اإلى ن�سبة ربح 20 ٪ 
بالرغم من اعترا�س ال�سركة على هذه الن�سبة ب�سكل وا�سح، من خالل مذكرة 
العترا�س التي قدمت اإلى اللجنة البتدائية وبالرغم من اأن القرار نف�سه قد 
الأول��ى )هي عدم  العترا�س  نقطة  اأن  اإلى  العترا�س  نقاط  بحث  اأ�سار عند 
الن�سبة  اإلى  اإ�سافة  التقديري  الربط  اإلى  واللجوء  المدققة  بالح�سابات  الأخذ 
المعتمدة في تقدير الربح التقديري المطبق على حد راأي اللجنة(، اإل اأن راأي 
اللجنة لم يرد به اأي بحث لهذه النقطة ولم يرد ب�ساأنها اأي قرار حيث ورد راأي 
ومح�سر  الطرفين  كال  نظر  وجهتي  على  الطالع  »بعد  يلي  كما  ن�سًا  اللجنة 
الفح�س الميداني ات�سح عدم التزام ال�سركة ب�سوابط القيد في الدفاتر وعدم 
تطابق الإقرار ال�سريبي مع المقيد في دفاتر و�سجالت المكلف، ما ترى معه 

اللجنة تاأييد وجهه نظر الم�سلحة«.
اإن العقد  ودون الإخالل بوجهة نظر ال�سركة في عدم قبول الح�سابات، وحيث 
اأي  ال�سركة لم�سلحة بنك الإنماء هو عقد توريد وتركيب و�سيانة  الذي تنفذه 
توريد مواد واأعمال اأخرى م�ساحبة لأعمال التوريد واأن تكلفة اأعمال التركيب 
اأو ال�سيانة اأكثر من تكلفة ال�ست�سارات الفنية مثال، فكثيرًا ما تحتاج اإلى قطع 
اأرب��اح  �سافي  بن�سبة  محا�سبتها  مالءمة  ال�سركة  ترى  ولذلك  وخالفه،  غيار 
)10٪( حيث اإنها اأقرب اإلى الأعمال المدنية والإن�سائية والمقاولت التي تخ�سع 

لن�سبة �سافي اأرباح )10 ٪( فقط طبقًا للمادة )16( من الالئحة التنفيذية.
بعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة موؤرخة في 
1435/6/16ه� ت�سمنت الإفادة باأنه تم فح�س ح�سابات ال�سركة ميدانيًا وقد 
ات�سح للم�سلحة كما جاء في مح�سر اأعمال الفح�س الميداني وجود خلل في 
القرار  ال��واردة في  الم�سلحة  بالدفاتر وكما هو مف�سل في وجهة نظر  القيد 
ال�سركة ميدانيًا،  اأنه تم فح�س ح�سابات  التي تن�س على  المذكور،  البتدائي 
وقد ات�سح للم�سلحة كما جاء في مح�سر اأعمال الفح�س الميداني وجود خلل 

في القيد بالدفاتر وذلك في البنود التالية:
�أ- �لإير�د�ت و�لتكاليف: 

تبين اأن ر�سيد اإيرادات ال�سركة بالدفاتر كما في اأرقام الح�سابات )400001 
و400002 و400501 و 400502و400503( بمبلغ )49.432.635( ريال بينما 
ظهر ر�سيد الإيرادات بالإقرار ال�سريبي بمبلغ )22.655.655( ريال بفرق 
الحا�سرون على هذا  وقد علق  المح�سر(  ريال )�س2 من   )26.776.981(
اإثبات المواد  الفرق باأن ن�ساط ال�سركة هو توريد مواد وتقديم خدمات، ويتم 

كاإيراد في الدفاتر 
وفي الوقت نف�سه تم عك�سها كتكاليف لأن النظام ال�سريبي قد اأعفى المواد من 
ال�سريبة ومن جانب اآخر فاإن اإجمالي التكاليف المقيدة بالدفاتر ل تتطابق مع 

اإجمالي التكاليف الظاهر في الإقرار بفرق )26.776.981( ريال ب�سبب هذا 
التعليل و�سيرد في اآخر هذه الفقرة التعريف باإجمالي دخل ال�سركة طبقًا للنظام.

ب- �لدفعات �لمقدمة:
 )240000( رقم  الح�ساب  في  كما  بالدفاتر  المقدمة  الدفعات  ر�سيد  اأن  تبين 
المركز  قائمة  في  الظاهر  بينما  ريال   )5.583.353( بمبلغ   )240002( ورقم 
المالي والإقرار ال�سريبي )3.016.974( ريال بفرق )2.566.376( ريال وقد 
علق الحا�سرون على هذا الفرق باأنه يمثل قيمة الح�سم الذي تم منحه لم�سرف 
اإ�سعار  وتم  �سي�ستيمز،  �سي�سكو  من  ح�سم  على  ال�سركة  ح�سول  بمنا�سبة  الإنماء 
البنك بهذا الح�سم بتاريخ 2008/10/22م اأي بعد انتهاء ال�سنة المالية، ولذلك 
في  المنتهية  الفترة  عن  المالية  القوائم  في  ذلك  عك�س  القانوني  المراجع  راأى 
2008/9/30م وما يوؤكد ذلك انعكا�س هذا التخفي�س في الدفاتر في ال�سنة التالية 
المبتدئة في 2008/10/1م وقد تاأكد الفريق من اأن ح�سابات الدفعات المقدمة 
في دفاتر ال�سركة �سواء الن�سخة العربية اأو الإنجليزية لم يتاأثر بذلك التخفي�س، 
مبا�سرًا  تاأثيرًا  موؤثرة  غير  المقدمة  الدفعات  ح�ساب  اأن  الذهن  اإلى  يتبادر  وقد 
على قائمة الدخل وبالتالي ل يعد عدم تطابق ر�سيده بين الدفاتر وبين الإقرار 
ال�سريبي اأمر جوهري، ويرد على ذلك باأن طبيعة عمل ال�سركة مع م�سرف الإنماء 
العمل  من  معينة  ال�سركة مرحلة  تقديم  فبعد  المقدمة،  الدفعات  تتم عن طريق 

تفوتر البنك بن�سبة معينة من اإجمالي قيمة العقد وت�سجل الدفاتر من:
- ح/البنك                   -  اإلى ح/الدفعات

وعند تحقيق العمل لل�سركة ولمقابلة الإيرادات بالتكاليف، تقوم ال�سركة 
بعمل القيد التالي:

من ح/الدفعات المقدمة اإلى ح/الإيرادات.
وعليه يعتبر تو�سيط ح�ساب الدفعات المقدمة من الح�سابات المهمة، 

تم  هل  نعلم  ول  المقدمة  الدفعات  ح�ساب  تخفي�س  تم  فقد  الحالة  هذه  وفي 
تخفي�سه لالإيرادات ولم تظهر في دفاتر ال�سركة  وعليه ل بد من تطابق ر�سيد 

هذا الح�ساب 
مع المقيد بالدفاتر.

ج�- �لمركز �لرئي�ض:
كما جاء في مح�سر اإعمال الفح�س �س)6( فقد تبين اأن ر�سيد ح�ساب المركز 
الرئي�سي في الدفاتر بن�سختيها الإنجليزية والعربية مبلغ )11.138.601( ريال، 
بينما الظاهر في قائمة المركز المالي والإقرار ال�سريبي بمبلغ )5.012.866( 
الفرق  الحا�سرين عن طبيعة هذا  وب�سوؤال  ريال  بفرق )6.125.735(  ريال 
وهي  الخارجي  الح�سابات  تعديل مراجع  هو  الفرق  باأن هذا  الحا�سرون  اأفاد 
ولم  الخدمات،  فقط  عك�ست  المالية  القوائم  اأن  خلفية  على  مواد  عن  عبارة 

تعك�س الدفاتر هذا التعديل من مراجع الح�سابات.
تطابق  وعدم  الدفاتر  في  القيد  ب�سوابط  ال�سركة  التزام  عدم  معه  يت�سح  وبما 
المكلف  دفاتر  في  المقيد  مع  ال�سريبي  الإق��رار  في  ال��واردة  المالية  البيانات 
التقديري  بالأ�سلوب  الربط  ب��اإج��راء  تقوم  الم�سلحة  جعل  ما  وه��و  و�سجالته، 
ن�سبة  يخ�س  وفيما  الدخل،  �سريبة  نظام  من  )63/ب(  للمادة  تطبيقًا  وذلك 
طبيعة  اأن  ات�سح  فقد   ٪20 بواقع  الم�سلحة  احت�سبتها  التي  التقديري  الربح 

- املقاصة أو التسوية بني احلسابات الدائنة 
واملدينة من وسائل الدفع االعتيادية.

- إثبات احلدث املايل ال ُيعد دفعًا وقيد التسوية 
بني احلسابات يعد يف حكم الدفع بني األطراف 

التي جتمعهم عالقة تبادلية.
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ن�ساط ال�سركة هو تقديم خدمات فنية وا�ست�سارية لذلك تم تطبيق ن�سبة الأرباح 
التقديرية بواقع 20  ٪  ا�ستنادا للمادة )16-4-3( من الالئحة التنفيذية.

ر�أي �للجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور ال�ستئناف يكمن في طلب 
الربط  واإجراء  ح�ساباته  اإهدار  وعدم  المالية  قوائمه  بموجب  الربط  المكلف 
اللجنة  باأن  منبهًا  التقديرية  الن�سبة  في  النظر  وكذلك  التقديري  بالأ�سلوب 
البتدائية لم تنظر في اعترا�سه على الن�سبة التقديرية، ويطالب في حال تم 
الذي  العقد  اأن طبيعة  العتبار  في  يوؤخذ  باأن  التقديري  الربط  على  الإ�سرار 
تنفذه ال�سركة اأقرب ما يكون اإلى الأعمال المدنية الإن�سائية والمقاولت، ويرى 
مالءمة محا�سبته على اأ�سا�س اأرباح تقديرية بواقع 10 ٪ بدًل من 20٪، في حين 
التقديري  بالأ�سلوب  المكلف  ومحا�سبة  الح�سابات  قبول  عدم  الم�سلحة  ترى 
وبن�سبة 20 ٪  كاأرباح تقديرية لالأ�سباب المو�سحة عند عر�س وجهة نظر كل 

طرف.
التي  الأ�سباب  كانت  اإذا  ما  معرفة  ي�ستلزم  الأمر  اأن  اللجنة  ترى  الدرا�سة  وبعد 
باأ�سلوب  الربط  واإج���راء  المكلف  ح�سابات  لإه��دار  مبررًا  الم�سلحة  اعتبرتها 
اأنه اجتهاد لي�س له ما يدعمه  اأم  تقديري متفقة مع اأحكام نظام �سريبة الدخل 
من النظام، وهل الأ�سباب التي �ساقتها الم�سلحة تعد من الأ�سباب المقبولة اأم ل؟
وباطالع اللجنة على نظام �سريبة الدخل ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )م/1( 
وتاريخ 1425/1/15ه� وعلى الالئحة التنفيذية لنظام �سريبة الدخل ال�سادرة 
اأن المادة )8(  بقرار وزير المالية رقم )1535( وتاريخ 1425/6/11ه��� تبين 
اأن )الدخل الخا�سع لل�سريبة هو اإجمالي  من نظام �سريبة الدخل تن�س على 
الدخل �ساماًل الإيرادات والأرباح والمكا�سب كافة مهما كان نوعها ومهما كانت 
�سورة دفعها الناتجة عن مزاولة الن�ساط، بما في ذلك الأرباح الراأ�سمالية واأي 

اإيرادات عر�سية، م�ستقطع منه الدخل المعفي(.
ون�ست الفقرتان )اأ وب( من البند )6( من المادة )57( من الالئحة التنفيذية 

اإق��رار  عليه  ا�ستمل  ما  �سحة  على  قانوني  محا�سب  ي�سهد  اأن  )يجب  اأن��ه  على 
الم�ساريف )مليون(  لل�سريبة قبل ح�سم  الخا�سع  يتجاوز دخله  الذي  المكلف 

ريال خ�سو�سًا ما يلي:
اأ- اأن معلومات الإقرار م�ستخرجة من دفاتر و�سجالت المكلف ومطابقة لها.

ب- اأن الإقرار اأُِعد وفقًا لأحكام نظام �سريبة الدخل ال�سعودي. 
كما تبين اأن الفقرة )ب( من المادة )63( من نظام �سريبة الدخل تن�س على 
التقديري  بالأ�سلوب  المكلف  على  ال�سريبي  الربط  في  الحق  )للم�سلحة  اأن 
الموعد  في  اإق��راره  يقدم  لم  اإذا  بالمكلف  المرتبطة  والظروف  للحقائق  وفقا 
النظامي، اأولم يحتفظ بح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة، اأو لم يتقيد بال�سكل 
والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره و�سجالته(، كما تبين اأن الفقرة )3( 
اأنه  من المادة )16( من الالئحة التنفيذية لنظام �سريبة الدخل تن�س على 
- يحق للم�سلحة من اأجل اإلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد 
والظروف  للحقائق  وفقًا  تقديري  ربط  اإج��راء  ال�سريبي  التهرب  حالت  من 

المرتبطة بالمكلف في الحالت الآتية: 
اأ-  عدم تقديم المكلف اإقراره ال�سريبي في موعده النظامي.....

ب-  عدم م�سك ح�سابات ودفاتر و�سجالت دقيقة داخل المملكة تعك�س حقيقة 
وواقع عمليات المكلف. 

ج�-  عدم تمكن المكلف من اإثبات �سحة معلومات الإقرار بموجب م�ستندات 
ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة )3( من المادة )57( من هذه الالئحة.

و�سجالت  دفاتر  في  المطلوبة  والطريقة  والنماذج  بال�سكل  التقيد  عدم  د-  
المكلف وفقًا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.

كما تبين اأن الفقرة )3( من المادة )57( من الالئحة التنفيذية تن�س على اأنه 
)يقع عبء اإثبات �سحة ما ورد في اإقرار المكلف من اإيرادات وم�سرفات واأي 
بيانات اأخرى على المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اإثبات �سحة ما ورد في 
اأي جزاءات نظامية اأخرى، عدم  اإلى تطبيق  اإ�سافة  الإقرار، يجوز للم�سلحة 
اأو القيام بربط  اإثبات �سحته من قبل المكلف  اإجازة الم�سروف الذي ل يتم 
المرتبطة  والحقائق  الظروف  �سوء  في  الم�سلحة  نظر  لوجهة  وفقًا  تقديري 

بالحالة والمعلومات المتاحة للم�سلحة.
ون�ست المادة )10( من النظام على اأن الدخول المعفاة من ال�سريبة هي: 

اأ- المكا�سب الراأ�سمالية المتحققة من التخل�س من الأوراق المالية المتداولة 
ب-  الالئحة،  تحددها  التي  لل�سوابط  وفقًا  المملكة  في  المالية  ال�سوق  في 

الك�سب الناتج عن التخل�س من الممتلكات من غير اأ�سول الن�ساط. 
وباطالع اللجنة على الم�ستندات المقدمة بما فيها القوائم المالية والإقرارات 
مح�سر  على  واطالعها  2008/9/30م  في  المنتهي  المالي  للعام  ال�سريبية 

- ال تعد الضريبة مستحقة السداد إال بانتهاء 
مراحل التقاضي كافة التي شرعها النظام بني 

املصلحة واملكلفني.

- ال يعد الربط نهائيًا إال بعد استنفاد مراحل التقاضي.
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اأعمال الفح�س الميداني الموؤرخ في 2009/11/19م ات�سح للجنة اأن المكلف 
المالية  باأن قوائمه  اأعمال الفح�س الميداني، يقر  وكما هو مبين في مح�سر 
واإقراره ال�سريبي للعام المالي المنتهي في 2008/9/30م لم ت�ستمل على قيمة 
اإيرادًا وم�سروفا واأنه قام بهذا الإجراء تاأ�سي�سًا على اأن المواد معفاة  المواد 
من ال�سريبة واأن هذا الإجراء لم يوؤثر في نتيجة الأعمال )�سافي الربح( على 

اعتبار اأنه ا�ستبعد قيمة المواد بالقيمة نف�سها اإيرادًا وم�سروفا.
وترى اللجنة اأن اأ�سا�س احت�ساب الوعاء الزكوي اأو ال�سريبي يتم بناًء على اإقرار 
المكلف المحدد بالربوط المقدمة منه ويلزمه اأن يقدم ما يوؤيد تلك الإقرارات 
كما  الوعاء،  لحت�ساب  الموؤيد  الأ�سا�س  الخيار  للمكلف  المالية  القوائم  وتمثل 
تقديم  اأو  المالية،  القوائم  المكلف  تقديم  عدم  حال  في  للم�سلحة  يجوز  اأنه 
المكلف قوائم مالية ل يمكن العتماد عليها اختيار احت�ساب الوعاء الزكوي اأو 
ال�سريبي على اأ�سا�س تقديري، وهنا فاإنه يترك خيار اإثبات وعائه الزكوي اأو 
اأن تجمع المعلومات  ال�سريبي لتقدير الم�سلحة، التي يلزمها في هذا ال�ساأن 
التي تو�سلها اإلى احت�ساب وعاء زكوي اأو �سريبي عادل �سواًء كان هذا من خالل 
ما يقدمه المكلف من دلئل وقرائن موثقة اأومن خالل الفح�س الميداني الذي 
اأو  اأخرى  اأطراف  اأي معلومات ت�ستق�سيها من  اأو من خالل  تجريه الم�سلحة 
المالية  القوائم  اإع��داد  اأن  اللجنة  ترى  كما  مجتمعة،  الم�سادر  هذه  كل  من 
اأن  يقت�سي  ال�سريبي  الوعاء  اأ�سا�سًا لحت�ساب  وتكون  بها  يعتد  كي  لأي مكلف 
تكون مكتملة الأركان من حيث الإعداد والقيا�س والعر�س والإف�ساح حيث اإن 
بم�ستندات  موؤيدة  مالية  اأح��داث  على  الأول��ى  بالدرجة  تعتمد  المالية  القوائم 
فور  اإليها  ال�سريبي  الفاح�س  اأو  الخارجي  اأو  الداخلي  المراجع  رجوع  يمكن 

طلبها دون تاأجيل ذلك الطلب لأن هذا يعني بطريقة غير مبا�سرة عدم وجود 
الم�ستند اأو اأنه يتم اإعداده لحقًا، واأن تاأجيل قيا�س الأحداث المالية يوؤدي اإلى 
الإخالل بفترية القوائم المالية، كما اأن النظام المحا�سبي يقت�سي كي تكتمل 
دورته المحا�سبية اأن يبداأ بالم�ستندات الأولية التي تكون �سندًا نظاميًا للحدث 
المالي الذي يتم قيا�سه وت�سجيله في الدفاتر اإ�سافة اإلى اأن معايير المراجعة 
ال�سعودية ت�ستلزم �سرورة توفر ما يعرف بخا�سية )التتبع( وهذا يعني اإمكانية 
اإلى م�ستنداتها الأولية وبالعك�س،  تتبع القيود المحا�سبية في الدفاتر للو�سول 
ومن حيث المنطق فاإن ما تق�سي به معايير المراجعة يمتد اأثره عند الفح�س 
الزكوي اأو ال�سريبي، وهذه الخا�سية ل يمكن تحقيقها اإل بوجود الم�ستندات 

الأولية محليًا. 
اأن  الميداني  الفح�س  اأعمال  محا�سر  في  مثبت  هو  كما  للجنة  ات�سح  وحيث 
في  وا�ست�سارات  وبرمجة  �سيانة  خدمات  تقديم  في  يتمثل  المكلف  ن�ساط 
هذه  في  اقت�سر  المملكة  في  عمله  واأن  المعلومات،  وتقنية  الت�سالت  مجال 
الفترة على عقده الموقع مع م�سرف الإنماء فقط واأن عقده يتمثل في التوريد 
اإيرادات  ر�سيد  اأن  لحظ  الميداني  الفح�س  فريق  واأن  وال�سيانة،  والتركيب 
ظهر  بينما  ريال   )49.432.635( بمبلغ  ظهرت  بالدفاتر  الظاهرة  المكلف 
بفرق  ري��ال   )22.665.655( بمبلغ  ال�سريبي  ب��الإق��رار  الإي���رادات  ر�سيد 
الدفاتر  في  ظهرت  المقدمة  الدفعات  واأن  ري��ال   )26.776.981( مقداره 
بمبلغ  المالية  والقوائم  الإقرار  في  بينما ظهرت  ريال  بمبلغ )5.583.353( 
)3.016.974( ريال بفارق مقدراه )2.566.376( ريال، واأن ر�سيد ح�ساب 
حين  في  ري��ال   )11.138.601( بمبلغ  الدفاتر  في  ظهر  الرئي�س  المركز 
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بفارق مقدراه  ريال  بمبلغ )5.012.866(  المالية  والقوائم  الإقرار  ظهر في 
المالية  البيانات  بع�س  في  اختالف  وجود  يعني  وبما  ريال   )6.125.735(
الدفاتر  في  المقيد  بين  الرئي�س(  المركز  المقدمة،  والدفعات  )الإي��رادات، 
الن�ساط هو توريد  باأن  وبين الظاهر في الإقرار وبرر المكلف فرق الإيرادات 
الوقت  وفي  الدفاتر  في  كاإيراد  المواد  باإثبات  قام  واأنه  وتقديم خدمات  مواد 
من  المواد  اأعفي  قد  ال�سريبي  النظام  لأن  وذلك  كتكاليف  عك�سها  تم  نف�سه 
ال�سريبة فتم الت�سريح في الإقرار عن تقديم الخدمات كاإيراد وبما يرى معه 
بع�س  اأن  ذكره  �سبق  مما  ويت�سح  الربح،  �سافي  على  اأثر  وجود  عدم  المكلف 
للمكلف  المالية  والقوائم  ال�سريبية  الإق��رارات  في  ال��واردة  المالية  البيانات 
المقدمة  والدفعات  الإي���رادات  وتحديدًا  2008/9/30م  في  المنتهي  للعام 
والمركز الرئي�س ل تتطابق مع البيانات المالية الواردة في الدفاتر وال�سجالت 
المحا�سبية التي يم�سكها المكلف وبما يعني اأن المكلف لم يلتزم ب�سوابط القيد 
المحا�سبي المتعارف عليها وهي ت�سجيل الإحداث المالية طبقًا لتاريخ حدوثها 
وعك�س ذلك في القوائم المالية والإقرارات ال�سريبية، وبناء عليه ولأن المكلف 
والم�سروفات  )الإي����رادات  وم�سروفاته  اإي��رادات��ه  من  ج��زء  عن  يف�سح  لم 
المتعلقة بالمواد( فاإن اللجنة تطبيقًا للفقرة )ب( من المادة )63( من نظام 
�سريبة الدخل ترى تاأييد الم�سلحة في اإهدار ح�سابات المكلف واإجراء الربط 

بالأ�سلوب التقديري.
وبالن�سبة لن�سبة الأرباح التقديرية التي احت�سبتها الم�سلحة بواقع 20 ٪  فترى 
اللجنة اأن نظام �سريبة الدخل ولئحته التنفيذية حدد ن�سبة الأرباح التقديرية 
في مح�سر  مبين  هو  كما  المكلف،  ن�ساط  اإن  وحيث  الن�ساط  بطبيعة  وربطها 
خدمات  تقديم  في  يتمثل  المكلف  لإف��ادة  وطبقًا  الميداني  الفح�س  اأعمال 
�سيانة وبرمجة وا�ست�سارات في مجال الت�سالت وتقنية المعلومات وحيث اإن 
هذه الخدمات يمكن معاملتها وت�سنيفها �سمن الخدمات الفنية وال�ست�سارية 
الأرب��اح  ن�سبة  ح��ددت  الالئحة  من   )16( المادة  من   )4( الفقرة  اإن  وحيث 
التقديرية للخدمات الفنية وال�ست�سارية بن�سبة 20 ٪ وحددت الأعمال الأخرى 
بن�سبة 15 ٪  فترى اللجنة اأن الن�سبة التي احت�سبتها الم�سلحة على المكلف تعد 
نظامية. وبناء عليه وتم�سيًا مع اأحكام نظام �سريبة الدخل ولئحته التنفيذية 
به  ق�سى  فيما  البتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  رف�س  اللجنة  ترى 

بمحا�سبة المكلف بالأ�سلوب التقديري وبن�سبة 20 ٪.  
�لبند �لثاني: �لعمولة �لمدفوعة للمركز �لرئي�ض.

ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا /2( بتاأييد وجهة نظر الم�سلحة 
في اإخ�ساع العمولة المدفوعة للمركز الرئي�س ل�سريبة الدخل.

ا�ستاأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر اأن اللجنة البتدائية اأيدت خ�سوع 
يخ�سع  ك��اإي��راد  اإفريقيا  جنوب  في  الرئي�س  المركز  من  المقبو�سة  العمولة 
لل�سريبة بالرغم من اطالعها على الآلية التي يتم بها قيد هذه العمولة ومدى 
كانت  اإذا  ما  ومعرفة  تدقيق  اأو  فح�س  ودون  الأخ��رى،  بالح�سابات  ارتباطها 
في  البتدائية  اللجنة  المكلف  وي�ساطر  ل،  اأم  لل�سريبة  خ�سعت  العمولة  هذه 
اأنها عمولة مقبو�سة من المركز الرئي�س واأنها خا�سعة لل�سريبة، ولكنه يرى اأن 
اللجنة البتدائية ومن قبلها الم�سلحة لم تبحثا بعمق خ�سوع العمولة من عدمه 

وهل �سبق اأن خ�سعت هذه العمولة اأم ل، والحقيقة اأن الم�سلحة قد اأخ�سعت 
العمولة لل�سريبة  مرتين، فبعد الإي�ساح الذي قدمته ال�سركة يت�سح اأن العمولة 
قد خ�سعت بالفعل واأن اإ�سافتها من جانب الم�سلحة لي�س اإل اإخ�ساعها مرة 
لتعك�س  الدخل  قائمة  اإعداد  تم  ما  اإذا  اأنه  يو�سح   )1( رقم  فالمرفق  اأخرى، 
المواد اإيرادًا وم�سروفًا فاإن اإجمالي الإيرادات الخا�سعة هو )49.432.635( 
هو  الخا�سعة  غير  والمواد  الأعمال  تكلفة  ح�سم  بعد  الربح  اإجمالي  واأن  ريال 

)6.165.980( ريال طبقًا لما يلي:
27.281.929تكلفة المواد

6.165.980اإجمالي الأرباح
4.608.630ويتمثل في اأرباح من الخدمات

1.557.351عمولة مقبو�سة

20.593.355اإيرادات من الخدمات
--اإيرادات من المواد

1.557.351عمولة مقبو�سة
15.984.725يح�سم منه تكلفة الخدمات

--تكلفة المواد
6.165.980اإجمالي الأرباح

20.593.355اإيرادات من الخدمات
27.281.929اإيرادات من المواد

1،557.351عمولة مقبو�سة
49.432.635الإيرادات الكلية

15.984.725يح�سم منه تكلفة الخدمات

4.608.635ويتمثل في اأرباح من الخدمات
1.557.351عمولة مقبو�سة

تم  �سواء  الحالتين  كلتا  في  لل�سريبة  اأُخ�سعت   قد  العمولة  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 
المواد  عن  والت�سريح  وال�سجالت  للدفاتر  طبقا  الدخل  قائمة  اإعداد  اأو  ت�سوير 
المالية والإقرار فكالهما قد عك�س ب�سدق  بالقوائم  اأو ما ورد  اإيرادًا وم�سروفًا 
وو�سوح موقف ال�سركة واإخ�ساع العمولة �سمن الإيرادات الكلية في كلتا الحالتين.

ت�سمنت  مذكرة  ممثلوها  قدم  المكلف  ا�ستئناف  على  الم�سلحة  اطالع  بعد 
الإفادة باأنه تبين للم�سلحة ومن خالل الفح�س الميداني اأن الإيرادات طبقًا 
ريال   )50.989.364( ومقدارها  العمولة  مبلغ  �سمنها  ومن  ال�سركة  لدفاتر 

- املادة )66( جتيز اعرتاض املكلف على الربط  وال 
تصبح  الضريبة مستحقة إال بعد انقضاء مدة االعرتاض.
- بصدور حكم ديوان املظامل تصبح الضريبة مستحقة 

األداء ونهائية.
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وهي التي تم احت�ساب الربح التقديري بواقع 20 ٪ منها طبقًا للمادة )63/ب( 
ا�ستئناف  العمولة مرتين كما جاء في  اإ�سافة  تتم  ولم  ال�سريبي،  النظام  من 

المكلف.
ر�أي �للجنة: 

بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
في  يكمن  ال�ستئناف  محور  اأن  للجنة  تبين  وم�ستندات،  دف��وع  من  الطرفان 
البالغة  الرئي�س  المركز  من  المقبو�سة  العمولة  اإخ�ساع  عدم  المكلف  طلب 
اأن  الم�سلحة  ل��الزدواج، في حين ترى  لل�سريبة منعًا  ريال    )1.557.351(
هذه العمولة لم تخ�سع لل�سريبة مرتين كما ذكر المكلف لالأ�سباب المو�سحة 

عند عر�س وجهة نظر كل طرف.
وبعد الدرا�سة يت�سح اأن المكلف متفق مع الم�سلحة في خ�سوع اإيرادات العمولة 
المقبو�سة من المركز الرئي�س لل�سريبة اإل اأنه يرى اأن قيام الم�سلحة باإ�سافتها 
المقدمة  البيانات  وبمراجعة  خ�سوعها،  ازدواجية  اإلى  ي��وؤدي  الإي��رادات  اإلى 
تقديرية  اأرب��اح  عليها  الم�سلحة  احت�سبت  التي  الإي���رادات  اأن  للجنة  ات�سح 
واأظهرتها  المكلف  حققها  التي  الإي��رادات  بينما  ريال   )50.989.263( تبلغ 
دفاتره و�سجالته المالية هي مبلغ )49.432.635( ريال وتفا�سيلها كما يلي 
بمبلغ  المواد  من  واإي��راد  ريال   )20.593.355( بمبلغ  الخدمات  من  »اإي��راد 
)27.281.929( ريال والعمولة المقبو�سة بمبلغ )1.557.351( ريال«، وبما 
وال�سجالت  الدفاتر  في  الظاهر  ريال   )49.342.635( مبلغ  اأن  معه  يت�سح 
المالية للمكلف التي تو�سلت اإليه الم�سلحة ي�ستمل على مبلغ العمولة المقبو�سة، 
المبلغ  هذا  اإلى  العمولة  مبلغ  اإ�سافة  من  الم�سلحة  به  قامت  ما  فاإن  وبالتالي 
�سيرفع الإيراد اإلى مبلغ )50.989.364( ريال وهذا يوؤدي اإلى الزدواجية في 

اإ�سافة العمولة اإلى الإيرادات وبالتالي خ�سوعها لل�سريبة مرتين. 
وبناء عليه ترى اللجنة تاأييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم اإ�سافة العمولة 
فيما  البتدائي  القرار  واإلغاء  ريال   )49.342.635( البالغة  الإي��رادات  اإلى 

ق�سى به في هذا الخ�سو�س.   
�ل��ب��ن��د �ل��ث��ال��ث: ���ش��ري��ب��ة �ل���ش��ت��ق��ط��اع ع��ل��ى �ل��م��ب��ال��غ �ل��م��دف��وع��ة 

�أو�لمحملة على �لمركز �لرئي�ض. 
في  المكلف  نظر  وجهة  بتاأييد  )ثانيًا/4(  البند  في  البتدائية  اللجنة  قرار  ق�سى 
عدم اإخ�ساع المبالغ الم�ستحقة للمركز الرئي�س التي لم ت�سدد ل�سريبة ال�ستقطاع.          
قرار  حيثيات  في  جاء  اأنه  فذكرت  القرار  من  البند  هذا  الم�سلحة  ا�ستاأنفت 
من  كل  نظر  وجهة  على  الط��الع  )بعد  ن�سًا   )9( رقم  ال�سفحة  في  اللجنة 
الطرفين حول خ�سوع المبالغ غير الم�سددة الم�ستحقة للمركز الرئي�س ل�سريبة 

ال�ستقطاع ات�سح اأن هذه المبالغ لم يتم �سدادها اأو تحويلها اأو دفعها للمركز 
الرئي�س لذلك ترى اللجنة تاأييد وجهة نظر المكلف(، وتقيم الم�سلحة اأ�سا�س 
البتدائية  اللجنة  بالآتي:  البتدائية  للجنة  بيانه  �سبق  لما  اإ�سافة  ا�ستئنافها 
اأ�س�ست قرارها على اأن فرع ال�سركة في المملكة لم يقم بدفع اأي مبالغ للمركز 
المبالغ  واأن  المالية  ال�سنة  نهاية  ا�ستحقاق في  قيد  باإثبات  قام  واإنما  الرئي�س 
المقيدة على ح�ساب المركز الرئي�س ل تمثل �سدادًا اأو تحوياًل اأو دفعًا لمبالغ 
م�ستحقة للمركز الرئي�س وتو�سح الم�سلحة ذلك بما يلي: بداية وطبقًا لقرار 
على  واللجنة  والمكلف  الم�سلحة  بين  خالف  يوجد  ل  فاإنه  البتدائية  اللجنة 
اأن هذه التعامالت التي تمت بين المكلف، والمركز الرئي�س والبالغ قيمتها في 
الفترة المالية مبلغ )3.166.935( ريال ومبلغ )720.710( ريالت، مقابل 
الخدمات المقدمة للفرع من المركز الرئي�س تخ�سع ل�سريبة ال�ستقطاع، واأن 
الخالف بين الم�سلحة والمكلف يكمن في تحديد التاريخ الدقيق الذي يمكن 
القول فيه اأن ال�سركة يجب عليها ا�ستقطاع ال�سريبة وتوريدها للم�سلحة، حيث 
اإن هذا التاريخ هو تاريخ واقعة ال�سداد المعتادة اأو من خالل عمليات المقا�سة 
الخدمات  تقديم  خالل  من  اأو  والمدينة  الدائنة  الح�سابات  بين  الت�سوية  اأو 
المالية  الذمة  اإب��راء  النهاية  في  يحقق  بما  اأخ��رى  و�سائل  اأي  اأو  المتبادلة 

لالأطراف المتعاملة، وتود الم�سلحة اأن تو�سح الآتي:
فاإن  مدين  اأو  دائن  بقيد  الرئي�س  المركز  ح�ساب  في  القيد  بمجرد  اأنه  اأوًل: 
ال�سنة  خ��الل  م�ستمرة  القيد  عملية  اإن  وحيث  للح�ساب  ت�سوية  يعتبر  ذل��ك 
بتخفي�س  الرئي�س  المركز  لم�ستحقات  �سدادًا  يعتبر  المدين  القيد  ذلك  فاإن 
بين  العالقة  في  واقعيًا  المعروف  من  لأنه  ذلك  له  الم�ستحق  الدائن  الر�سيد 
�سداد  هناك  لي�س  اأن��ه  المرتبطة  الأط��راف  وكذلك  الرئي�س  والمركز  الفرع 
على  دائن  اأو  مدين  قيد  اأي  اإثبات  ولكن  عليها  المتعارف  المعتادة  بالطريقة 
وبا�ستمرار  باأول  اأوًل  للر�سيد  تعديل  الحقيقة  في  هو  الرئي�س  المركز  ح�ساب 
ومن ثم فاإن القيد يعتبر بمنزلة ت�سوية تتم على ح�ساب المركز الرئي�س وهو 
بالن�سبة  بالدفاتر  القيد  عملية  فاإن  وبالتالي  المعتادة،  الدفع  واقعة  حكم  في 
للمركز الرئي�س والأطراف المرتبطة تعتبر واقعة من�سئة ل�سريبة ال�ستقطاع، 
وقد اأكد ذلك الإجابة عن ال�سوؤال رقم )31( من الأ�سئلة الأكثر �سيوعًا الف�سل 
)ثالثًا( المعنون ب�سريبة ال�ستقطاع والمن�سور على موقع الم�سلحة حيث اأكد 
على اأن �سريبة ال�ستقطاع تتوجب عند ح�سول واقعة الدفع وما في حكمه مثل 
لم  ما  الدفع،  تاريخ  تعتبر  التي  الح�سابات،  بين  الت�سوية  اأو  المقا�سة  عمليات 
تكون  الحالة  هذا  ففي  مرتبطة،  جهات  والمت�سلمة(  )الدافعة  الجهات  تكن 

العبرة بتاريخ القيد اأو الت�سجيل في الدفاتر.
مو�سوع  المالية  الفترة  عن  تقديرًا  ال�سركة  بمحا�سبة  الم�سلحة  قامت  ثانيًا: 
منها  المقدمة  والح�سابات  والدفاتر  المالية  القوائم  تعتمد  لم  حيث  القرار 
لأنه ل يمكن العتماد عليها كاأ�سا�س للربط ال�سريبي طبقًا للفح�س الميداني 

لالأ�سباب التالية: 
خا�سة  هي  بالم�ساريف  العتراف  في  ال�سركة  ت�ستخدمها  التي  الأ�س�س   -1
بال�سركة ولي�ست من المعايير المحا�سبية المتعارف عليها كما جاء في مح�سر 
المركز  ر�سيد ح�ساب  اأن  تبين  فقد  رقم )6(،  ال�سفحة  في  الفح�س  اأعمال 
 )11.138.601( مبلغ  والعربية  الإنجليزية  بن�سختيها  الدفاتر  في  الرئي�س 

-  ينبغي احتساب الغرامة من تاريخ التبليغ 
بحكم ديوان املظامل على اعتبار أنه آخر مراحل 

التقاضي.
- حتتسب املصلحة الغرامة على الضريبة 

املستقطعة بنسبة 1% عن كل )30( يوم تأخري.

قضية العدد
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بمبلغ  ال�سريبي  والإق����رار  المالي  المركز  قائمة  ف��ي  الظاهر  بينما  ري��ال 
)5.012.866( ريال بفرق مقداره )6.125.735( ريال، وب�سوؤال الحا�سرين 
الفرق هو تعديل مراجع الح�سابات الخارجي  باأن هذا  اأفادوا  الفرق  عن هذا 
وهي عبارة عن مواد على خلفية اأن القوائم المالية عك�ست فقط الخدمات، ولم 
تعك�س الدفاتر هذا التعديل من مراجع الح�سابات(، وقد جاء في راأي اللجنة 
ب�سوابط  ال�سركة  التزام  عدم  ات�سح  اأنه  القرار  من   )5( رقم  ال�سفحة  في 
القيد في الدفاتر وعدم تطابق الإقرار ال�سريبي مع القيد في دفاتر المكلف 
و�سجالته، ما راأت معه اللجنة تاأييد وجهة نظر الم�سلحة في نقطة العترا�س 

الأولى عدم الأخذ بالح�سابات.
وتاريخ 1412/1/27ه�  رقم )312/32(  الوزاري  للقرار  ال�سركة  2- مخالفة 
الآلي،  بالحا�سب  ح�ساباتها  تم�سك  التي  المن�ساآت  فح�س  ب�سوابط  الخا�س 
وتوجيه  اإدخ��ال  نظام  المن�ساأة  توثق  اأن  على  ن�ست  التي   )7( الفقرة  ومنها 
عند  اإليها  للرجوع  وذلك  الآلي  الحا�سب  في  المحا�سبية(  )القيود  المعلومات 
الحاجة والفقرة )8( من القرار نف�سه، التي تن�س على اأن تتوافر لدى المن�ساأة 
و�سائل الأمان الكافية و�سوابط كافية تحول دون التالعب في المعلومات ويمكن 
ال��واردة  القيود  مراجعة  عند  للم�سلحة  ظهرت  المخالفات  وه��ذه  فح�سها، 

بالح�سابات.
وقد قامت الم�سلحة بمحا�سبة ال�سركة تقديرًا بعد اإهدار الدفاتر وذلك طبقًا 
لن�س البند )4( من الفقرة )ب( من المادة )68( من نظام �سريبة الدخل 
ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )م/1( لعام 1425ه� )اأنه يجب على ال�سخ�س 
الذي ي�ستقطع ال�سريبة بمقت�سي هذه المادة الحتفاظ بال�سجالت المطلوبة 
لإثبات �سحة ال�سريبة الم�ستقطعة وفقًا لما تحدده الالئحة ( وطبقًا لالئحة 
اأنه   )63( بالمادة   )9( الفقرة  من  )ج(  البند  ن�س  فقد  للنظام  التنفيذية 

)على المكلف ب�سريبة ال�ستقطاع اللتزام باإحكام ال�ستقطاع ...( وحيث اإن 
الم�سلحة اأهدرت الدفاتر والح�سابات المقدمة من ال�سركة وقامت بمحا�سبة 
ال�سركة تقديريًا وهو ما اأيدته اللجنة البتدائية ما يوؤكد عدم اإمكانية العتماد 
على هذه الدفاتر في التحقق من واقعة ال�سداد اأو الت�سوية اأو المقا�سة التي تتم 
بين الح�سابات لعدم اأمانة هذه الدفاتر والقيود والم�ستندات، وعليه تتم�سك 
المركز  مع  تمت  التي  التعامالت  على  ال�ستقطاع  �سريبة  بفر�س  الم�سلحة 
باأمانة  ال�سركة  التزام  لعدم  الم�سلحة  بربط  مو�سح  هو  لما  طبقًا  الرئي�س 

القيد بالدفاتر. 
واأكد ممثلو الم�سلحة بمذكرتهم المقدمة اأثناء جل�سة ال�ستماع والمناق�سة على 
وجهة نظر الم�سلحة المبينة في القرار البتدائي وفي المذكرة المقدمة للجنة 
ال�ستئنافية برقم )1433/16/2363( وتاريخ 1433/4/17ه�، وتم تلخي�سها 

فيما يلي:
1-  اأن القيد المدين يعتبر بمنزلة ت�سوية تتم على ح�ساب المركز الرئي�س وهو 

في حكم واقعة الدفع المعتادة.
وقامت  ال�سركة  من  المقدمة  والح�سابات  الدفاتر  اأه��درت  الم�سلحة  اأن    -2
بمحا�سبتها تقديريًا واللجنة البتدائية اأيدت هذا الإجراء ما يوؤكد عدم اإمكانية 
العتماد على الدفاتر في التحقق من واقعة ال�سداد اأو الت�سوية لعدم اأمانة هذه 
التعامالت  ال�ستقطاع على  بفر�س �سريبة  الم�سلحة  تتم�سك  لذلك  الدفاتر، 

مع المركز الرئي�سي.     
ال�ستئنافية  اللجنة  باأن  اأف��اد  الم�سلحة  ا�ستئناف  على  المكلف  اإط��الع  وبعد 
اأ�سدرت في حالة مماثلة  قرارًا برقم )1350( لعام 1435ه� بتاأييد ا�ستئناف 
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اإحدى ال�سركات في عدم اإخ�ساع الأرباح التقديرية لل�سريبة الم�ستقطعة وقد 
المكلف  ح�سابات  بفح�س  قامت  الم�سلحة  اأن  )وبما  القرار  حيثيات  في  ورد 
واإقرارها واحت�ساب ربح تقديري لالأعوام من 2004م حتى 2007م ولم تثبت 
اأن  ترى  اللجنة  فاإن  اأو ما في حكمها  الدفع  واقعة  الم�سلحة م�ستنديًا حدوث 
ال�ستقطاع(  ل�سريبة  تخ�سع  ل  الم�سلحة  احت�سبتها  التي  التقديرية  الأرب��اح 
وقدم المكلف بناء على طلب اللجنة ك�سف ح�ساب المركز الرئي�س الذي يو�سح 
الحركة المدينة والدائنة للح�ساب وذكر اأن ال�سركة �سددت ال�سريبة الم�ستحقة 

بموجب هذه الك�سوف المرفقة.   

ر�أي �للجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور ال�ستئناف يكمن في طلب 
ال�ستقطاع،  ل�سريبة  الرئي�س  للمركز  الم�ستحقة  المبالغ  اإخ�ساع  الم�سلحة 
في حين يرى المكلف عدم خ�سوع هذه المبالغ ل�سريبة ال�ستقطاع لالأ�سباب 

المو�سحة عند عر�س وجهة نظر كل طرف.
بالمر�سوم  ال�سادر  الدخل  �سريبة  نظام  على  اللجنة  واطالع  الدرا�سة  وبعد 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15ه� وعلى الالئحة التنفيذية ال�سادرة 
الم�ستندات  وعلى  1425/6/11ه����  )1535(وت��اري��خ  رقم  المالية  وزير  بقرار 
المقدمة تبين اأن الفقرة )اأ( من المادة )68( من نظام �سريبة الدخل تن�س 
هذا  بمقت�سى  مكلف  غير  اأو  مكلفًا  كان  �سواء  مقيم  كل  على  )يجب  اأنه  على 
النظام، وعلى المن�ساأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغًا ما 
لغير مقيم من م�سدر في المملكة ا�ستقطاع �سريبة من المبلغ المدفوع وفقًا 
الالئحة  من   )63( المادة  من   )1( البند  اأن  تبين  )كما  الآتية:...،  لالأ�سعار 

التنفيذية ين�س على اأنه )يخ�سع غير المقيم لل�سريبة عن المبلغ المدفوع وفقًا 
لالأ�سعار الآتية: ومن �سمنها دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئي�س اأو 

�سركة مرتبطة 15 ٪(.
كما ن�س البند رقم )7( من الفقرة )اأ( من المادة )5( من النظام على اأنه 
)يعد الدخل متحققًا من م�سدر في المملكة في اأي من الحالت الآتية: مبالغ 
مقابل خدمات تدفعها �سركة مقيمة اإلى مركزها الرئي�س اأو اإلى �سركة مرتبطة 
بها(، كما ن�ست الفقرة )ج( من المادة )5( من النظام على اأنه )لأغرا�س 
هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه من�ساأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو 
دفعته �سركة مقيمة(، ون�ست المادة )74( من الالئحة التنفيذية للنظام على 
اأن )اأحكام �سريبة ال�ستقطاع الواردة في المادة )68(من النظام تطبق على 

المبالغ المدفوعة في اأو بعد 1425/6/13ه� الموافق 2004/7/30م(.
ون�س قرار وزير المالية رقم )1776( وتاريخ 1435/5/18ه� على تعديل بع�س 
فقرات المواد من الالئحة التنفيذية لنظام �سريبة الدخل ومنها المادة )63( 
حيث ن�س القرار اأعاله في الفقرة )ط( على )تعدل الخانتين »الثانية والثالثة« 
الالئحة  من   )63( المادة  من   )1( الفقرة  ن�س  �سمن  المدرج  الجدول  من 

لي�سبح ن�سها على النحو الآتي:
اأو خدمات ات�سالت  ا�ست�سارية  اأو  اأو ربع، دفعات مقابل خدمات فنية  )اإتاوة 
هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئي�س اأو �سركة مرتبطة 15 ٪، خدمات فنية اأو 
ا�ست�سارية اأو خدمات ات�سالت هاتفية دولية خالف ما يدفع للمركز الرئي�س اأو 
ل�سركة مرتبطة، اإيجار، تذاكر طيران اأو �سحن جوي اأو بحري، اأرباح موزعة، 

عوائد قرو�س، ق�سط تاأمين اأو اإعادة تاأمين 5 ٪(.
كما ن�س ذلك القرار في البند )ثانيًا( منه على اأن )يبلغ هذا القرار اإلى من 

قضية العدد
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يلزمه تنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالت المعتر�س عليها، التي 
لم ي�سبح الربط فيها نهائيًا(.

يمكن  الذي  التاريخ  معرفة  ت�ستلزم  ال�ستئناف  محل  الحالة  اأن  اللجنة  وترى 
لعتبار  والدقيق  المحدد  المعيار  معرفة  وكذلك  فيه،  تم  الدفع  اإن  القول 
اأن �سريبة  واقعة الدفع قد تمت. ولمعرفة تحقق هذا الأمر، فاإن اللجنة ترى 
ال�ستقطاع كما هو وا�سح من الن�سو�س النظامية الواردة في المادة )68( من 
�سريبة الدخل والمادة )63( من الالئحة التنفيذية ارتبطت بعمليات الدفع، 
تمت من  قد  الدفع  واقعة  لعتبار  وا�سح  ومعيار  دقيق  تحديد  غياب  وفي ظل 
خالل ما ورد من ن�سو�س في نظام �سريبة الدخل ولئحته التنفيذية، ونظرًا 
العتيادية  ال�سداد  اأنه عمليات  على  الدفع  لعملية  ال�سكلي  بالمعنى  الأخذ  لأن 
اأن  اإلى  يوؤدي  قد  الدفع  واقعة  لتحديد  الوحيد  المعيار  اأنه  واعتبار  المعروفة 
ومركزه  )الفرع  تبادلية  عالقة  تجمعها  التي  والأط��راف  المرتبطة  الأط��راف 
الزميلة،  و�سريكاتها  ال�سركة  التابعة،  و�سركاتها  القاب�سة  ال�سركة  الرئي�س، 
اأو  ت�سوية  تمت عمليات  التي  تبادلية(،  تجارية  تربطهم عالقة  التي  المن�ساآت 
اأو القيام بها من  مقا�سة بينها نتيجة لوجود خدمات اأو عمليات تمت تاأديتها 
قبل طرف لم�سلحة طرف اآخر �سيوؤدي اإلى عدم خ�سوع مقابل تلك العمليات 
التي تتم بينها لأي �سريبة ا�ستقطاع وذلك لنعدام واقعة الدفع  اأو الخدمات 
العتيادية بينها وا�ستبدالها بواقعة الت�سوية اأو المقا�سة على الرغم من وجود 
مبالغ تم دفعها واإن لم يكن ب�سورتها العتيادية المتمثلة في الدفع المبا�سر 
لمقدم العمل اأو الخدمة وبالتالي قد يوؤدي اإلى ا�ستغاللها في عمليات التجنب 
ال�سريبي، لذا فاإن هذه اللجنة ترى اأن جوهر واقعة الدفع يتمثل في �سداد مبالغ 
المديونية باأي اآلية كانت �سواء من خالل عمليات ال�سداد العتيادية المبا�سرة 
الدائنة  الح�سابات  بين  الت�سوية  اأو  المقا�سة  عمليات  خالل  من  اأو  المعروفة 
والمدينة اأو من خالل تقديم الخدمات المتبادلة اأو اأي و�سائل اأخرى بما يحقق 
اأن  المتعاملة، ومعنى ذلك  المالية بين الأطراف  الذمة  اإبراء  الأمر  في نهاية 
اأو  المرتبطة  والمدينة لالأطراف  الدائنة  الح�سابات  الت�سوية بين  اأو  المقا�سة 
الأطراف التي تجمعهم عالقة تبادلية تعد اأ�سلوبا وو�سيلة من و�سائل الدفع التي 
يمكن اأن ت�ستخدم كبديل لعمليات الدفع العتيادية، وبالتالي فاإن تاريخ القيد 
المحا�سبي لعمليات الت�سوية اأو المقا�سة بين الح�سابات يعد تاريخا للدفع، اأما 
يعد  فال  ال�ستحقاق(  )قيد  المالي  الحدث  باإثبات  المتعلق  المحا�سبي  القيد 
في  عك�سي  قيد  يلحقه  قد  المالي  الحدث  اإثبات  قيد  لأن  للمبالغ  دفع  بمنزلة 
حال تم اإلغاء العملية اأو الحدث المالي، كما اأن الأخذ بتاريخ قيد ال�ستحقاق 
بين  المقا�سة  اأو  الت�سوية  اأو  الفعلي  الدفع  وتجاهل  للدفع  تاريخا  واعتباره 
الح�سابات ل يحقق مقا�سد المادة )68( من نظام �سريبة الدخل التي ربطت 
�سريبة ال�ستقطاع بالمدفوعات، كما اأن ذلك �سيترتب عليه احت�ساب غرامات 
بال�سخ�س  اأو  بالمكلف  ال�سرر  يلحق  بما  ال�ستقطاع  �سريبة  �سداد  تاأخير 
اإثبات  فاإن قيد  بيانه  �سبق  لما  ال�ستقطاع، ووفقا  الم�سوؤول عن �سداد �سريبة 
الحدث المالي )قيد ال�ستحقاق( ل ُيعد بمنزلة دفع للمبالغ، اأما قيد المقا�سة 
اأو  المرتبطة  الأط��راف  بين  الدفع  حكم  في  فيعد  الح�سابات  بين  الت�سوية  اأو 

الأطراف التي تجمعهم عالقة تبادلية. 
وتطبيقًا لما ذكر اأعاله ونظرا لأن )ال�سركة فرع المملكة ( هي من�ساأة دائمة قامت 
باإجراء قيود ت�سوية مع المركز الرئي�س للمعامالت المالية التي تمت بينها وبين 
المركز الرئي�س خالل عام 2008م وحيث اإن قيود الت�سويات المالية بين الح�سابات 
يعد في حكم الدفع بين الأطراف المرتبطة فاإن اللجنة والحال كذلك ترى تاأييد 
المدفوعة  حكم  في  اأو  المدفوعة  المبالغ  اإخ�ساع  طلبها  في  الم�سلحة  ا�ستئناف 
للمركز الرئي�س لل�سريبة واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سي به في هذا الخ�سو�س.

�لبند �لر�بع: غر�مة �لتاأخير.
ق�سى قرار اللجنة البتدائية في البند )ثانيًا/3( بتاأييد وجهة نظر الم�سلحة 

في فر�س غرامة التاأخير. 
اأي��دت  البتدائية  اللجنة  اأن  فذكر  ال��ق��رار  من  البند  ه��ذا  المكلف  ا�ستاأنف 
اإ�سافة  ويرى  التاأخير،  لغرامات  الم�ستقطعة  ال�سريبة  اإخ�ساع  في  الم�سلحة 
اإلى ما ورد بمذكرة العترا�س الأ�سا�سية اأن الغرامة يجب اأن تحت�سب من تاريخ 
�سريبة  نظام  من   )60( المادة  اأن  وذكر  نهائي،  ب�سكل  ال�سريبة  ا�ستحقاق 
الدخل اأو�سحت: اأن ال�سريبة غير الم�سددة هي الفرق بين ال�سريبة الم�سددة 
اأن  ذلك  ومقت�سى  النظامي،  الموعد  في  الم�سددة  وال�سريبة  النظام  بموجب 
مواد  اإعمال  بعد  الم�ستحقة  ال�سريبة  هي  النظام  بموجب  الم�سددة  ال�سريبة 
واإخطار  الم�سلحة  من  النهائي  الربط  واإ�سدار  المكلف،  اإق��رار  على  النظام 
التقا�سي  مراحل  ا�ستنفاد  بعد  اإل  نهائيًا  يعد  ل  الربط  اإن  وحيث  به  المكلف 
على  المكلف  اعترا�س  بجواز   )66( المادة  في  اأو�سح  قد  النظام   اإن  وحيث 
مدة  انق�ساء  بعد  اإل  م�ستحقة  اأو  نهائية  ت�سبح  ل  ال�سريبة  ف��اإن  ال��رب��ط، 
العترا�س فاإذا اعتر�س المكلف واأحيل العترا�س اإلى لجنة العترا�س و�سدر 
قرار ابتدائي وتم ال�ستئناف عليه �سواء من جانب المكلف اأو الم�سلحة و�سدر 
حكم  ب�سدور  فاإنه  المظالم،  ديوان  اأمام  منه  التظلم  وتم  ال�ستئنافي  القرار 
ل  ال�سريبة  اأن  اأي  ونهائية،  الأداء  م�ستحقة  ال�سريبة  ت�سبح  المظالم  ديوان 
النظام  التي �سرعها  التقا�سي كافة،  بانتهاء مراحل  اإل  ال�سداد  تعد م�ستحقة 
تحت�سب من  اأن  ينبغي  الغرامة  فاإن  ثم  ومن  المكلفين،  و�سائر  الم�سلحة  بين 
تاريخ التبليغ بحكم ديوان المظالم على اعتبار اأنه اآخر مراحل التقا�سي، الذي 

بموجبه ت�سبح ال�سريبة نهائية ومن ثم احت�ساب الغرامة.
بعد اطالع الم�سلحة على ا�ستئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة موؤرخة في 
�سريان  تاريخ  يكون  باأن  تطالب  ال�سركة  باأن  الإفادة  ت�سمنت  1435/6/16ه��� 
فر�س غرامات التاأخير من تاريخ �سدور الربط ولي�س من تاريخ انتهاء الأجل 

-ال مينع الربط على املكلف باألسلوب التقديري من 
فرض غرامة عدم تقدمي اإلقرار وغرامة التأخري.

- حتتسب الغرامة من تاريخ املوعد النظامي 
لتقدمي اإلقرار والسداد.



العدد )4٩( - شـوال 1437هـ46

قد  النقطة  الخالف حول هذه  اأن  الم�سلحة  وترى  الإق��رار،  لتقديم  النظامي 
ما  فقرة  اآخر  في  جاء  حيث  التنفيذية،  الالئحة  من   )3/68( المادة  حكمته 
الإق��رار  لتقديم  النظامي  الموعد  تاريخ  من  الغرامة  تحت�سب  )حيث  ن�سه 

وال�سداد( وبالتالي ل يجوز الجتهاد في ظل وجود ن�س نظامي بذلك.

ر�أي �للجنة: 
بعد اطالع اللجنة على القرار البتدائي، وعلى ال�ستئناف المقدم، وما قدمه 
الطرفان من دفوع وم�ستندات، تبين للجنة اأن محور ال�ستئناف يكمن في طلب 
المكلف عدم احت�ساب غرامة تاأخير على ال�سريبة الم�ستحقة اإل بعد اأن ت�سبح 
تلك ال�سريبة نهائية باكتمال جميع مراحل التقا�سي، في حين ترى الم�سلحة 
احت�ساب غرامة تاأخير �سداد ال�سريبة الم�ستحقة اعتبارًا من الموعد النظامي 

ل�ستحقاقها لالأ�سباب المو�سحة عند عر�س وجهة نظر كل طرف.
وبعد الدرا�سة يت�سح اأن المكلف ل يختلف مع الم�سلحة حول فر�س غرامة التاأخير 
الم�ستحقة  ال�سريبة  على  احت�سابها  �سريان  بدء  تاريخ  حول  معها  اختالفه  واإنما 
من  اعتبارًا  يبداأ  ال�سداد  الم�ستحقة  ال�سريبة  فرق  على  احت�سابها  اأن  يرى  حيث 
التاريخ الذي تكون فيه هذه ال�سريبة واجبة ال�سداد بانتهاء جميع مراحل التقا�سي 

كون هذه ال�سريبة محاًل لالعترا�س وال�ستئناف ولم ي�سدر بها قرار نهائي يمكن 
اأن يقال فيه اإن هذه ال�سريبة اأ�سبحت نهائية وتعد واجبة ال�سداد.

بالمر�سوم  ال�سادر  الدخل  �سريبة  نظام  على  اللجنة  واطالع  الدرا�سة  وبعد 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15ه� وعلى الالئحة التنفيذية ال�سادرة 
بقرار وزير المالية رقم )1535( وتاريخ 1425/6/11ه� تبين اأن المادة )77( 

من نظام �سريبة الدخل تن�س على:
اأ �� اإ�سافة اإلى الغرامات الواردة في المادة )76( من هذا النظام وفي الفقرة 
من   )٪1( بواقع  تاأخير  غرامة  ت�سديد  المكلف  على  المادة،  هذه  من  )ب( 
في  التاأخير  ي�سمل  وهذا  تاأخير،  يوم  ثالثين  كل  عن  الم�سددة  غير  ال�سريبة 
تاريخ  المعجلة وتح�سب من  ا�ستقطاعها والدفعات  ال�سريبة المطلوب  ت�سديد 

ا�ستحقاق ال�سريبة اإلى تاريخ ال�سداد.
كما تبين اأن المادة )68( من الالئحة التنفيذية تن�س على: 

1�� ت�ساف اإلى الغرامات الواردة في المادة ال�سابقة )1٪( من ال�سريبة غير 
ورد  الآتية: ومن ذلك ما  الحالت  تاأخير في  يوم  الم�سددة عن كل )ثالثين( 
في الفقرة )ه�( التاأخير في ت�سديد ال�سريبة المطلوب ا�ستقطاعها المحددة 
بع�سرة اأيام من ال�سهر التالي الذي تم فيه الدفع للم�ستفيد الواردة في المادة 

)68( من النظام، وتقع م�سوؤولية �سدادها على الجهة المكلفة بال�ستقطاع.
كما ن�ست الفقرة )3( من المادة )68( من الالئحة التنفيذية على )3- ل 
تقديم  عدم  غرامة  فر�س  من  التقديري  بالأ�سلوب  المكلف  على  الربط  يمنع 

الإقرار وغرامة التاأخير متى توفرت مبررات فر�سها(. 

- عمليات الدفع غري االعتيادية ال حتكمها نصوص 
نظامية واضحة. 

قضية العدد
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- اللجوء للتقدير الضريبي مرتبط بعدم تقدمي 
املكلف اإلقرار يف املوعد النظامي أو عدم 
االحتفاظ بحسابات ودفاتر وسجالت دقيقة.

تاأييد  اإل��ى  القرار  ه��ذا  من  )الأول(  البند  في  انتهت  اللجنة  ه��ذه  اإن  وحيث 
الم�سلحة في اإهدار ح�سابات المكلف واإجراء الربط بالأ�سلوب التقديري على 
الم�سلحة في هذا  به  اإن ما قامت  بواقع 20 ٪، وحيث  اأرباح تقديرية  اأ�سا�س 
ترى  اللجنة  فاإن  اآنفًا  ذكرها  تم  وا�سحة  نظامية  ن�سو�س  تحكمه  الخ�سو�س 
الح�سابات  اإه��دار  عن  الناتجة  ال�سريبة  فروقات  على  التاأخير  غرامة  توجب 
تاأخير  بواقع 1 ٪ عن كل )30( يوم  التقديري ويتم احت�سابها  الربط  واإجراء 
اعتبارًا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار وال�سداد وفقًا لن�س الفقرة 

)اأ( من المادة )77( من نظام �سريبة الدخل.
اللجنة  هذه  اإن  وحيث  ال�ستقطاع  �سريبة  �سداد  تاأخير  لغرامة  بالن�سبة  اأما 
انتهت في البند )ثالثًا( من هذا القرار اإلى تاأييد الم�سلحة في اإخ�ساع المبالغ 
المدفوعة -الناتجة من عمليات الت�سوية لجهات غير مقيمة -المركز الرئي�س 
ال�سريبة  على  الم�سلحة  احت�سبتها  التي  الغرامة  فاإن  ال�ستقطاع  ل�سريبية 
يوم   )30( كل  عن   ٪  1 بن�سبة  احت�سابها  ويتم  الأداء  واجبة  تعد  الم�ستقطعة 
تاأخير اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار نهائيا بتاأييد الم�سلحة في اإخ�ساع هذه 
غير  الدفع  عمليات  اأن  اإلى  ا�ستنادًا  وذلك  ال�ستقطاع،  ل�سريبة  المدفوعات 
اللجنة  ه��ذه  اعتبرت  حيث  وا�سحة  نظامية  ن�سو�س  تحكمها  ل  العتيادية 

عمليات الت�سوية التي تمت بين الفرع ومركزه الرئي�س بمنزلة دفع.    

�لقر�ر:
لكل ما تقدم قررت اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية ما يلي:

اأوًل: قبول ال�ستئناف المقدم من م�سلحة الزكاة والدخل ومن )المكلف( على قرار 
لجنة العترا�س البتدائية الزكوية ال�سريبية الأولى بالريا�س من الناحية ال�سكلية.

ثانيًا: وفي المو�سوع:
بمحا�سبة  به  فيما ق�سى  البتدائي  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  1- رف�س 
المكلف بالأ�سلوب التقديري وبن�سبة 20 ٪  وفقًا للحيثيات الواردة في القرار.  

2- تاأييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم اإ�سافة العمولة البالغة )1.557.351( 
ريال اإلى الإيرادات البالغة )49.342.635( ريال وفقًا للحيثيات الواردة 

في القرار واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سى به في هذا الخ�سو�س.
2- تاأييد ا�ستئناف الم�سلحة في طلبها اإخ�ساع المبالغ المدفوعة اأو في حكم 
المدفوعة للمركز الرئي�س ل�سريبة ال�ستقطاع وفقًا للحيثيات الواردة في القرار 

واإلغاء القرار البتدائي فيما ق�سي به في هذا الخ�سو�س.
به بوجوب  البتدائي فيما ق�سى  القرار  وتاأييد  المكلف  ا�ستئناف  4/اأ- رف�س 
غرامة التاأخير على فروقات ال�سريبة الم�ستحقة الناتجة عن اإهدار الح�سابات 
واإجراء الربط التقديري على اأن يتم احت�سابها بواقع 1 ٪  عن كل )30( يوم 

تاأخير اعتبارًا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار وال�سداد 
وفقًا للحيثيات الواردة في القرار.

4/ب- رف�س ا�ستئناف المكلف وتاأييد القرار البتدائي فيما ق�سى به بوجوب 
غرامة التاأخير على ال�سريبة الم�ستقطعة على اأن يتم احت�سابها بن�سبة 1 ٪  عن 
كل )30( يوم تاأخير اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار نهائيا بتاأييد الم�سلحة في 

اإخ�ساع هذه المدفوعات ل�سريبة ال�ستقطاع.
ثالثًا: يكون هذا القرار نهائيًا وملزمًا ما لم يتم ا�ستئنافه اأمام ديوان المظالم 

خالل مدة )�ستين( يومًا من تاريخ اإبالغ القرار.  
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اأو�سح تقرير حديث ل�«مكين كابيتال« عن قطاع الطيران في المملكة العربية 
ال�سعودية، اأن اأعداد الم�سافرين في المملكة بلغت نحو 75 مليون م�سافر خالل 
على  الم�سافرين  اإجمالي  من   ٪  52 من  اأكثر  العدد   هذا  ومثَّل   ،2014 عام 
وذكر   .2014 في  م�سافر  األف   144 عددهم  والبالغ  الأو�سط،  ال�سرق  م�ستوى 
التقرير اأن عدد الم�سافرين على م�ستوى العالم بلغ 2.97 مليار م�سافر في عام 
2014. فيما بلغ عدد الرحالت في المملكة 589 األف رحلة خالل عام 2014، 
اأما بالن�سبة لعدد الرحالت عالميًّا فو�سل اإلى 37.4 مليون رحلة في عام 2014 
مليون رحلة  اإلى 1.2  الأو�سط  ال�سرق  الرحالت في  اأعداد  بلغت  كما  عالميًّا. 

ياسر الشريف 
الرئيس التنفيذي 

شركة مكين كابيتال

نمو  قطاع الطيران بالمملكة 
بنسبة ٩.73  % في 2014   

75 مليون شخص سافروا عبر مطارات المملكة ويمثلون أكثر من 52 % من 
مسافري الشرق األوسط في 2014

مقــال
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- عدد الرحالت باململكة بلغ 589 ألف رحلة خالل 
2014، فيما وصل إىل 37.4 مليون رحلة  عاملّيًا  

و1.2 مليون رحلة بالشرق األوسط.

- قطاع الطريان يدعم الناجت احمللي اإلجمايل 
والتوظيف من خالل 4 قنوات مباشرة.

خالل عام 2014.
والتوظيف من  الإجمالي  المحلي  الناتج  يدعم  الطيران  قطاع  اأن  التقرير  اأكد 
خالل اأربع قنوات مبا�سرة: الإنتاج والتوظيف في �سركات من قطاع الطيران، 
الطيران ك�سل�سلة  المدعوم من قطاع  والتوظيف  الإنتاج  اأما غير مبا�سرة فهي 
التوريد، م�ستحثة: الإنتاج والتوظيف المدعوم من الإنفاق على العاملين المبا�سر 
المرتبطة  المبا�سرة  غير  الفوائد  محفزة:  الطيران،  قطاع  في  المبا�سر  وغير 
بقطاع الطيران، وت�سمل اإنفاق الم�سافرين على ال�سفر عن طريق الجو، وم�ستوى 

التجارة عن طريق نقل الب�سائع.

ك�سف التقرير عن ارتفاع عدد الركاب في المطارات الدولية بن�سبة 8.98 ٪ في 
عام 2014 مقارنة بعام 2013. كما كان هناك ارتفاع في عدد الركاب لمطارات 
المملكة الداخلية بن�سبة 13.83 ٪  في عام 2014 مقارنة بعام 2013. اأو�سح 
اأ�سهم في ارتفاع عدد الركاب لمطارات  اأن هذا الأمر  تقرير »مكين كابيتال« 

المملكة ككل بن�سبة 9.73 ٪  في عام 2014 مقارنة بعام 2013. 
وذكر التقرير اأن المطارات الدولية ت�ستقطب عدد الركاب الأكبر، حيث بلغت 
اإجمالي عدد ركاب 2014 في  الدولية 84 ٪ من  المطارات  الركاب في  ن�سبة 
المملكة، وبلغت ن�سبة الركاب في المطارات الداخلية 16 ٪ من اإجمالي عدد 

الركاب للعام نف�سه. 

نمو رحالت الطيران
هناك  اأن  التقرير  اأو�سح  ال�سعودية  لمطارات  الرحالت  عدد  في  النمو  حول 
ارتفاعا في عدد الرحالت في المطارات الدولية بن�سبة 2.85 ٪ في عام 2014 
المطارات  في  الرحالت  في عدد  ارتفاع  كان هناك  كما  بعام 2013.  مقارنة 
الذي  الأمر   .2013 بعام  مقارنة   2014 عام  في   ٪  10.10 بن�سبة  الداخلية 
 ٪  4.17 بن�سبة  ككل  المملكة  لمطارات  الرحالت  ع��دد  ارتفاع  في  اأ�سهم 
الدولية  المطارات  اأن  التقرير  واأ�ساف   .2013 بعام  مقارنة   2014 عام  في 
ت�ستقطب عدد الرحالت الأكبر في المملكة، حيث بلغت ن�سبة عدد الرحالت 
المملكة.  في   2014 رحالت  عدد  اإجمالي  من   ٪  81 الدولية  المطارات  في 
الرحالت  اإجمالي  من   ٪  19 الداخلية  المطارات  في  الرحالت  ن�سبة  وبلغت 
للعام نف�سه، وتو�سح الر�سوم البيانية التالية النمو في عدد الرحالت لمطارات 
المملكة الدولية وح�سة كل مطار دولي من عدد الرحالت التابعة للمطارات 

الدولية لعام 2014. 

توسعات المطارات
المدن  في  موزعة  دولية  مطارات  اأربعة  ت�سم  ال�سعودية  اأن  التقرير  اأو�سح 
من  ع��ددًا  ت�سم  كما  المنورة.  والمدينة  الدمام،  ج��دة،  الريا�س،  التالية: 
على  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وتعمل  والإقليمية.  الداخلية  المطارات 

عدد من برامج التو�سعة للمطارات الدولية والداخلية.
برنامج  بداأ  لقد  التقرير،  قال  الدولية  المطارات  التو�سعة في  برامج  وحول 
التو�سعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الذي يهدف اإلى زيادة 
القدرة ال�ستيعابية للمطار من 17 مليون راكب في عام 2012 اإلى 80 مليون 
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مقــال

- ارتفاع  عدد ركاب مطارات اململكة الداخلية 
بنسبة 13.83 % يف عام 2014.

- بدأ برنامج توسعة مطار امللك عبد العزيز يف 
جدة لزيادة القدرة االستيعابية من 17 مليون راكب 

إىل 80 مليون راكب يف عام 2025.

المرحلة  مراحل:  ثالث  اإلى  التو�سعة  برنامج  وُق�ّسم   .2025 عام  في  راكب 
اإلى 30  ال�ستيعابية  القدرة  زيادة  اإلى  وتهدف  تنتهي في عام 2015  الأولى 
وتهدف   ،2020 عام  في  الثانية  المرحلة  تنتهي  و�سوف  ا  �سنويًّ راكب  مليون 
اإلى 50 مليون راكب �سنويًّا. وتنتهي المرحلة  اإلى زيادة القدرة ال�ستيعابية 
الثالثة في عام 2025، وتهدف اإلى زيادة القدرة ال�ستيعابية اإلى 80 مليون 

راكب �سنويًّا.
 ووافقت الهيئة العامة للطيران المدني على تو�سعة مطار الملك خالد الدولي 
التو�سعة  من  الأول��ى  المرحلة  �سترفع  حيث   ،2009 دي�سمبر  في  الريا�س  في 
كما  �سنويًّا.  راكب  مليون   25 اإلى  مليون   12 من  للمطار  ال�ستيعابية  الطاقة 
تم الإعالن في عام 2013 عن مرحلة التو�سع الثانية التي ت�سمل بناء �سالة 
و�سترفع  الريا�س،  في  العام  النقل  ب�سبكة  المطار  ربط  اإلى  اإ�سافة  جديدة 
هذه التو�سعة الطاقة ال�ستيعابية للمطار اإلى 35 مليون راكب �سنويًّا، ويتوقع 

النتهاء منها في 2018.
من جهة اأخرى، يتوقع اأن تزيد الطاقة ال�ستيعابية لمطار الأمير محمد بن 
عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة من اأربعة ماليين اإلى ثمانية ماليين 
ا. وفي عام 2018 �ستكون القدرة ال�ستيعابية لمطار اأبها خم�سة  راكب �سنويًّ
ماليين راكب �سنويًّا. بينما �ستكون الطاقة ال�ستيعابية في عرعر مليون راكب 
�سنويًّا، و�ستبلغ الطاقة ال�ستيعابية لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز ثالثة 
الملك عبداهلل في جازان ف�ستبلغ  بالن�سبة لمطار  اأما  ا،  �سنويًّ ماليين راكب 

طاقته ال�ستيعابية 3.6 مليون راكب �سنويًّا.

شركات الطيران
ال�سعودية  الخطوط  التقرير هناك �سركتا  الطيران قال  ل�سركات  بالن�سبة  اأما 
وتخطط  ط��ائ��رة،   150 تمتلك  ال�سعودية  الخطوط  اأن  وبين  نا�س،  وط��ي��ران 
نا�س  �سركة طيران  تمتلك  بنهاية عام 2020. كما  لزيادتها حتى 200 طائرة 
�ست طائرات، وفي عام 2013 زادت طائراتها اإلى 16 طائرة، وت�ستخدم الآن 
30 طائرة لت�سغيل رحالتها. واأعلنت طيران نا�س اأخيرًا في نوفمبر 2015 اأنها 

بداأت مفاو�ساتها ل�سراء 100 طائرة خالل ال�سنوات الع�سر المقبلة.

شركات الطيران الجديدة 
المدني  للطيران  العامة  الهيئة  اأعطت   2012 عام  نهاية  في  اأنه  التقرير  ذكر 
رخ�ستي ناقل جوي وطني للخطوط الجوية القطرية )المها( وطيران الخليج 
البحرينية. وتبين لحقًا اأن �سركة عبدالهادي واأولده تمتلك ال�سركة ال�سعودية 
الخليجية للطيران بالكامل، واأنها وقعت اتفاقية مع طيران الخليج البحرينية 
كم�ست�سار لها في العمليات الت�سغيلية. وتعتبر �سركة طيران ال�سعودية الخليجية 
�سركة �سعودية خا�سة يتوقع اأن تبداأ اأعمالها الفعلية في نهاية 2015 اأو بداية 
2016. اأما بالن�سبة لطيران المها )الخطوط القطرية( فقد كان هناك اإعالن 
بتاريخ 8 اأكتوبر 2015 اأن الهيئة العامة للطيران المدني تنتظر من الم�سوؤولين 
عملياتها  لتبداأ  التقنية  وال�ستراطات  الجوانب  بع�س  اإنجاز  المها  طيران  في 
الت�سغيلية. كما تم الإعالن في نوفمبر 2015 عن منح الهيئة العامة للطيران 

مطار  واختيار  وطني  م�سغل  رخ�سة  للطيران  ال�سعودية  ن�سما  �سركة  المدني 
اأن  اإل��ى  ُت�سير  م�سادر  هناك  وكانت  ال�سركة،  لأعمال  رئي�سيا  مركزا  حائل 
عملياتها  تبداأ  اأن  المتوقع  ومن  طائرات،  باأربع  �ستكون  الت�سغيل  مراحل  اأولى 

الت�سغيلية الفعلية في نهاية عام 2016.

»السعودية للخدمات األرضية«
توقع تقرير �سركة مكين كابيتال اأن تنمو اإيرادات ال�سركة ال�سعودية للخدمات 
الثالثة  الأرب��اع  اإي���رادات  جمعنا  حيث   ،2015 لعام   ٪  4.5 بن�سبة  الأر�سية 
هناك  يكون  اأن  التقرير  وتوقع  ري��ال،  مليار   1.9 نحو  بلغت  التي  ال�سابقة، 
تراجع في الإيرادات للربع الرابع بن�سبة 5.9 ٪ مقارنة بالربع ال�سابق نظرًا 
تنمو  اأن  تتوقع  وعليه  ال�سابق،  الربع  في  كان  كما  موا�سم  هناك  لي�ست  لأن��ه 
نمو  متو�سط  بلغ  لقد  واأ�ساف،   .٪  4.5 بن�سبة   2015 لعام  ال�سركة  اإي��رادات 
اإي��رادات  وترتبط  الما�سية،  الثالث  ال�سنوات  خالل   ٪  10 ال�سركة  اإي��رادات 
من  والمغادرة  القادمة  الرحالت  بعدد  الأر�سية  للخدمات  ال�سعودية  ال�سركة 
واإلى المطارات، ويتوقع اأن يكون هناك نمو في عدد الرحالت وذلك ب�سبب: 
دخول �سركات الطيران الجديدة )طيران المها، طيران ال�سعودية الخليجية، 
نا�س. وطيران  ال�سعودية  للخطوط  الجوية  الرحالت  زيادة  للطيران(،  ن�سما 

التو�سعات الحا�سلة في مطارات المملكة.
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وذكر التقرير اأن هناك درا�سة قامت بها �سركة بوينج لت�سنيع الطائرات تتوقع 
ال�سرق  ومنطقة  المملكة  في  الدولي  الطيران  حركة  في  النمو  يكون  اأن  فيها 
الأو�سط الأعلى في العالم، حيث توقعت الدرا�سة اأن تحقق نموا �سنويا مركبا 

ي�سل اإلى 5.7 ٪ في الفترة من عام 2013 اإلى عام 2032.
اأ�سار التقرير اإلى اأن »ال�سعودية للخدمات الأر�سية« �سكلت 54 ٪ من اإجمالي 
الإيرادات لعام 2014. وذكر التقرير اأن خدمات �سالت الركاب تحتل الن�سبة 
الأعلى من اإيرادات الخدمات المقدمة للخطوط ال�سعودية على مدار ال�سنوات 
الثالث الما�سية، حيث �سكلت ما ن�سبته 39 ٪ من اإجمالي الإيرادات القادمة 
لعام  ال�سركة  اإي��رادات  اإجمالي  من   ٪  21 ن�سبته  وما  ال�سعودية  الخطوط  من 
�سالت  في  الم�سافرين  خدمات  ال��رك��اب:  �سالت  خدمات  وت�سمل   .2014
اإ�سافًة  الخا�سة،  الحتياجات  لذوي  المقدمة  والخدمات  والمغادرة،  الو�سول 
اإلى خدمات الأمن.  وت�سكل الإيرادات القادمة من �سركات الطيران الأخرى 
44 ٪ من اإجمالي اإيرادات ال�سركة لعام 2014، واألمح التقرير اإلى اأن ال�سركة 
الخطوط  تاأخر  من  محتملة  مخاطر  تواجه  الأر�سية  للخدمات  ال�سعودية 
لل�سركة،  المالية  الم�ستحقات  �سداد  في  الأخرى  الطيران  و�سركات  ال�سعودية 
الأمر الذي من الممكن اأن يوؤثر �سلبًا في ن�ساط ال�سركة وخطتها الم�ستقبلية. 
وكان متو�سط فترة التح�سيل خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة 119 يوما ونتوقع 
اأن تكون 117 يوما في عام 2015.ونما �سافي دخل ال�سركة ال�سعودية للخدمات 
ونحن  الما�سية،  الثالث  ال�سنوات  خالل   ٪  5 بلغت  متو�سطة  بن�سبة  الأر�سية 

نتوقع اأن ينمو �سافي الدخل بالمعدل المتو�سط نف�سه لعام 2015.
 2015 لعام  ري��ال  مليون   642 يبلغ  ربح  �سافي  ال�سركة  تحقق  اأن  التقرير  وتوقع 
بارتفاع قدره 5 ٪ عن العام ال�سابق. وبناًء على ذلك نحن نو�سي ب�سراء ال�سهم كما 
تم خف�س ال�سعر الم�ستهدف اإلى 90.30 ريال ب�سبب رفع عالوة المخاطر نظرًا 
احتمال تجديد  نتيجة  الربحية  انخفا�س هوام�س  الجيو�سيا�سية ومخاطر  لالأمور 
اتفاقيات الخدمات الأر�سية مع الخطوط ال�سعودية باأ�سعار غير منا�سبة نظرًا لأن 

موعد اإعادة التفاو�س ب�ساأن الأ�سعار �سيكون في الربع الأخير من عام 2015.

»السعودية للتموين«
خالل  للتموين  ال�سعودية  ال�سركة  اإي��رادات  نمو  متو�سط  بلوغ  التقرير  ذكر  
لعام 2015  ال�سركة  اإي��رادات  تنمو  اأن  ونتوقع  ال�سابقة نحو 13 ٪،  ال�سنوات 
بن�سبة 7.8 ٪، لتحقق نموا في �سافي الربح بن�سبة 4.6 ٪. وتحتل اإيرادات 
 ٪ �سكلت 75  الإي��رادات، حيث  اإجمالي  الكبرى من  الن�سبة  الجوي  التموين 
من اإجمالي الإيرادات لعام 2014. تاأتي بعدها المبيعات الجوية، حيث تحتل 
10 ٪ من اإجمالي الإيرادات للعام نف�سه. وقال التقرير من مزايا »الخطوط 
اأ�سبحت  حيث  ال�سعودية«،  »الخطوط  م��ع  عالقتها  للتموين«  ال�سعودية 
التي  الرحالت  الجوية على  والمبيعات  التموين  الح�سري لخدمات  المقدم 
بت�سييرها لم�سلحة  اأخرى  التي تقوم جهات  اأو  ال�سعودية  ت�سيرها الخطوط 
»الخطوط ال�سعودية«. وترتبط اإيرادات »الخطوط ال�سعودية للتموين« باأعداد 
عدد  وبلغ  ال�سعودية.  العربية  المملكة  داخ��ل  المطارات  من  الم�سافرين 
األف م�سافر )مرتفعا عن عام  الدولية 62.734  المطارات  الم�سافرين في 
2013 بن�سبة 9 ٪( و 12.015 األف م�سافر في المطارات الداخلية )مرتفعا 
 74.749 الم�سافرين  اأع��داد  اإجمالي  وكان   ،)٪  14 بن�سبة   2013 عام  عن 
واأ�سهمت   .)٪  10 بن�سبة   2013 عام  عن  )مرتفعا   2014 لعام  م�سافر  األف 
اإيرادات التموين الجوي لل�سركة  اأعداد الركاب في 2014 في ارتفاع  زيادة 
بن�سبة 12 ٪، كما ارتفعت الإيرادات القادمة من المبيعات الجوية بن�سبة 11 
اأما بالن�سبة لالإيرادات من �سالت رجال الأعمال فقد ارتفعت في تلك   ،٪
للتموين«  ال�سعودية  »الخطوط  اإي��رادات  اأن  يثبت  وهذا   .٪ بن�سبة 36  ال�سنة 
مرتبطة باأعداد الم�سافرين. وتحتل تكلفة المواد والب�سائع الن�سبة الكبرى 
من اإجمالي التكاليف، حيث �سكلت 65 ٪ من اإجمالي التكاليف لعام 2014. 
ياأتي بعدها تكاليف الموظفين، التي �سكلت 15٪ من اإجمالي التكاليف للعام 
نف�سه. يذكر اأن متو�سط ن�سبة اإجمالي التكاليف لالإيرادات بلغ 63 ٪ لل�سنوات 
اأوجد �سافي ربح لل�سركة ينمو بن�سبة متو�سطة  الأربع ال�سابقة، الأمر الذي 

تبلغ 11.5 ٪.  
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الإ�سالمية  الأمة  في  ومكانة  جليلة  نعما  الحرمين،  بالد  في  علينا  اهلل  اأنعم  لقد 
ثوابت  بحفظ  بها  اهلل  التي خ�سنا  الكرامة  تلك  تحمل  علينا  لزاما  فكان  اأجمع، 
اأركانه الخم�سة، ول  اإل بتحقيق  الدين، وتحقيق عقيدته ال�سمحة، ول يكون ذلك 
اأن حكومتنا الر�سيدة قد هياأت من�سة كبرى، وهي متمثلة في جهاز الدولة  �سك 
الهيئة العامة للزكاة والدخل لتحقيق الركن الثالث من اأركان الإ�سالم، وتعي�س هيئة 
الزكاة والدخل المرحلة الأهم في تاريخها من حيث ا�ستيعاب التقنية وتوظيفها 
وجهها  في  اأدائ��ه��ا  اإل��ى  ي�سبو  ال��ذي  الم�سلم  عيني  ن�سب  بين  الفري�سة  لجعل 
ال�سرعي، وبكل ي�سر و�سهولة فقامت ببناء منظومة تقنية متوافقة مع اتجاه الدولة 
يتكون من  الذي  »اإي��راد«  الآلي  النظام  باإن�سائها  وذلك  الإلكترونية،  الحكومة  في 
بوابة اإلكترونية مربوطة بالنظام الزكوي وال�سريبي بتقنية »SAP«المتقدمة جدا، 
ويتمتع هذا النظام بالقدرة الفائقة بالربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية، من 
وزارات التجارة والعمل والداخلية وغيرها من الجهات الحكومية كافة المنوطة في 

مجالها، بم�ساعدة مركز التعامالت الإلكترونية الحكومية »ي�سر«.

سعد عبدالعزيز الزير 
النظام اآللي

عوائد نظام إيراد على ميزانية المملكة    
يتمتع نظام إيراد بالقدرة الفائقة على الربط اإللكتروني مع الجهات الخارجية من 

وزارات التجارة والعمل والداخلية.

ويعتمد النظام الجديد »اإيراد« على ركيزتين اأ�سا�سيتين هما القدرة على التحقق 
من اأن�سطة المكلف التجارية بم�ساعدة الربط الإلكتروني وك�سف التهرب ال�سريبي 

والزكوي بناء على ذلك.
اأن  متوهما  الهيئة  اإي���رادات  انخفا�س  بعيد،  منظور  من  الآخ���رون  يالحظ  وق��د 
الق�سور في النظام، عندما اأطلق في وقت غير منا�سب، مهددا بذلك النجاحات 
اأن  يعلم  لم  ولكنه  ال�سابقة،  الأع��وام  في  الهيئة  التي حققتها  الملحوظة  العظيمة 

- كشف " إيراد "  كل األنشطة التجارية غري  املعلنة 
واملتسرت عليها  والتهرب الضريبي باخفاء حجم 

األنشطة والعقود واالستريادات . 

- تعيش الهيئة العامة للزكاة والدخل املرحلة األهم 
يف تاريخها من  توظيف  التقنية جلعل الفريضة بني 

نصب عيني املسلم ألدائها يف وجهها الشرعي. 

مقــال
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من �سيا�سات النظام الجديد، ك�سف كل الأن�سطة التجارية غير  المعلنة والمت�ستر 
عليها، واإخ�ساعها لل�سريبة اأو الزكاة، كما يقوم النظام بالتحقق الفعال والمتطور 
الأن�سطة  حجم  اإخفاء  في  كثيرا  يحدث  قد  الذي  ال�سريبي  التهرب  عن  للك�سف 
بع�س  من  خ�سو�سا  كثيرا،  الدولة  تكلف  التي  الحقيقية  وال�ستيرادات  والعقود 

الأجانب.
ومن الطبيعي اأن يحتاج النظام اإلى وقت كاف، ول �سيما اأنه اأطلق للتو، وذلك لجمع 
البيانات التي �سيكون نتاجها من حيث الإيراد م�ساعفا عن الإيرادات التي حققتها 
وال�سكوى وهم  بالتغريد  ويقومون  المكلفين  بع�س  يتذمر  ال�سابق، فقد  الهيئة في 
لم يعلموا اأنه بانتظار النتائج الم�سرفة لهذه الحقبة المهمة، التي ت�سهد المملكة 
فيها �سيا�سات اقت�سادية جديدة ت�سمن الرفاهية والبناء والتوافق مع روؤية 2030، 
عقد  في  والتو�سع  ال�سريبية،  الأنظمة  بتطبيق  التطور  هذا  مع  تزامنا  وتوجهاتها 
ال�سريبي،  الزدواج  وتجنب  المعلومات  لمبادلة  الدولية  ال�سريبية  التفاقيات 
وكذلك تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة، و�سريبة ال�سلع المنتقاة، وهذا م�ستوعب 

وب�سكل كبير في النظام الآلي الجديد »اإيراد«.
اإن خيار اإطالق النظام في هذه الفترة التي تعد فترة حرجة اإذا ما قي�ست بن�ساطات 
اأنه  اأن�سب وقت ولي�س كما يعتقد البع�س  ال�سنة لهو قرار حكيم، وهو  الهيئة بقية 
تجريب في غير محله، لختبار النظام وللحد من التهرب ال�سريبي الذي �سيجري 
في مثل هذا الوقت الذي ي�سبق ا�ستحقاق الغرامة على المكلفين، فالجميع م�ستعد 
لتقديم اإقراراتهم في وقت ق�سير، والهيئة اختارت اأن تكون م�ستعدة ل�ستقبالهم 
بتقنياتها الجديدة في نظام اإيراد، لتمحي�س المكلفين وما يقدمون من بيانات في 
اإقراراتهم، وقد تم ا�ستيعاب تلك المرحلة بنجاح، وقد ت�سنى للهيئة بهذا القرار 
ال�سائب ا�ستيعاب المكلفين من جهة، واإخ�ساعهم لل�سريبة بدقة اأكبر من ال�سابق 

من جهة اأخرى، مما �سيعود على الدولة من اإيرادات اأعلى من الأعوام ال�سابقة.
اأن اختيار اإطالق النظام في هذا الوقت بالذات، يجعل للنظام الآلي مرونة  كما 
عالية جدا في اكت�ساف اأخطائه الواردة في كل نظام جديد ومنظومة العمل التي 
تعمل عليه، وبذلك فقد حققت الهيئة طريقة فعالة في تجريب وتطوير النظام ما 
بال�سرورة في عمليات  يبذل  قد  الذي  الثمين  الوقت  الكثير من  اخت�سار  ي�سمن 
التجريب عادة، والو�سول اإلى نقاط اأعمق نتيجة لكثرة وتنوع الحالت التي اأن�سئت 

ل�ستيعاب النظام  في وقت الذروة.
وهو كذلك اأ�سلوب تدريب فعال، كون الموظفين العاملين عليه في الفروع ينطلقون 
اإذا ما  �ستتراكم عليهم  التي  اإنجاز معامالتهم  اإلى  الما�سة  للحاجة  تدريبهم  في 
اأهملوا تدريبهم على النظام اأو ق�سروا في ذلك، ولقد تم كل ذلك بنجاح مخطط 

اأن وقت الإطالق كان منا�سبا واأدى نتائج فوق المرجو منه  له، وهذا يثبت بعمق 
بكثير، مع اأنه قد يبدو عند اآخرين من نظرة عاجلة و�سطحية اأنه اأطلق في غير 

وقته.
هذه  مثل  في  والمواطن  الحكومة  بين  التعاون  اأهمية  يعي  اأن  بالجميع  وح��ري 
الظروف التي تمر بها المملكة  حماها اهلل، وفي ظل التحديات الذي �سيكون فيها 
التكامل اأ�سا�سا في توجيه العجلة نحو الزدهار، ول يكفي باأي حال العتماد على 
النظام في كل �سيء، والنظم لم ت�سنع لذلك واإن كانت تتمتع باإمكانات �سخمة، بل 
على المكلفين )المواطنين والأجانب( اأن يتمتعوا بال�سفافية الالزمة، لالإف�ساح 

الكامل، وعدم الت�ستر ومخالفة اأنظمة الدولة.
ويجب على المكلف اأن يعي كون ال�سهادة التي ي�سعى اإليها تتطلب التعاون مع الهيئة 
في مراحل عمل ال�ستخراج كافة؛ بالت�سجيل، وتحديث البيانات القديمة، وتقديم 
البوابة  في  بها  المقر  كافة  الم�ستحقات  وت�سديد  المحدد،  الوقت  في  الإق��رارات 
والتذمر  ال�سجر  لأن  نهائيا،  يتوقف  ول  ال�سعاب  من  واجهته  مهما  الإلكترونية، 
والتغريد ومختلف ردود الأفعال ال�سلبية لن تكون �سببا لح�سوله على ال�سهادة التي 
المنظومة  لإتمامهم  الوقت  من  بع�سا  وبمنحهم  باإيجابيتهم  غيره  عليها  ح�سل 

الكاملة ل�ستخراجها في النهاية.
واإن لكل نظام جديد �سعوبات من اأكبرها ممانعة الخا�سعين له، فالنا�س اأعداء 
ما يجهلون، والتغيير ل يجيد ا�ستيعابه اإل قلة من النا�س الذين يتمتعون بالإيجابية 

والمرونة في حياتهم.
واإن الهيئة العامة للزكاة والدخل، �ستجعل من اإيتاء فري�سة اهلل تعالى اأمرا مي�سرا 
بو�سعه النخراط في حياة الم�سلمين اليومية، التي ل تخلو في جوانب عديدة من 
يوؤدي زكاة ماله في  اأن  اأراد  التقنية، و�ستكون بذلك حا�سرة في ذهن كل موؤمن 

م�سرفها ال�سرعي، بكل غبطة وي�سر واأمان. 

 - الدولة ستحقق  إيرادات أعلى عن طريق  متحيص 
نظام إيراد  للمكلفني  واستيعابهم واخضاعهم 

للضريبة بدقة اكرب . 

-على املكلف أن يتعاون مع هيئة الزكاة يف  
التسجيل وحتديث البيانات  وتقدمي اإلقرارات . 
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كل جديــد

الحرارية  ال�سعرات  معرفة  على  القدرة  الإن�سان    SCiO جهاز  يمنح 
في اأكواب الع�سائر التي يود تناولها ون�سبة الدهون في اأي نوع من اأنواع 
الحديقة،  في  ت�سادفه  التي  النباتات  اأغ�سان  في  المياه  ون�سبة  الجبن 
فالجهاز قادر على اأن ت�سبح لديه حا�سة �ساد�سة قادرة على ك�سف الكثير 

مما حوله.    
 الجهاز عبارة عن قارئ طيفي متناهي ال�سغر يقوم بالفح�س بوا�سطة 
الهاتف  اإلى  فح�سها  التي  النتائج  ير�سل  ثانيتين  خالل  وفي    IR اأ�سعة 
الذكي عبر تقنية البلوتوث. فعن طريق جهاز وملحق SCiO يتم ت�سغيل 
عبر  الجهاز  ويقراأ  عنه،  معلومات  معرفة  تود  �سيء  اأي  على   IR اأ�سعة 
الطيف الخا�س لأي �سلعة تود جمع معلومات عنها. فال�سعرات الحرارية 
في كوب الع�سير الذي تمت قراءته عن طريق الجهاز يتكون من فاكهة 
وماء و�سكر، لذا �سيظهر نتيجة اختبار الع�سير بوا�سطة  SCiO ثالثة 
قاعدة  طريق  فعن  لل�سكر،  وثالث  للماء  واآخر  للفاكهة  واحد  اأطياف، 

البيانات �سيك�سف كم �سعر حراري في كل مكون.
ح�سنًا كيف �ساأعلم ال�سعرات الحرارية التي في كوب الع�سير اإذًا؟ من ماذا 
نتيجة  �ستكون  األي�س كذلك؟ ماذا  الع�سير؟ من فاكهة وماء و�سكر  يتكون 
للفاكهة  واحد  اأطياف،   3 له  �سيظهر  ؟   SCiO بوا�سطة  الع�سير  اختبار 
قاعدة  طريق  وعن  المكونات  يعلم  هو  والآن  لل�سكر،  وثالث  للماء  واآخر 

البيانات �سيعلم كم �سعر حراري في كل منهم ويخبرك بعدد ال�سعرات،

IR  يعمل بأشعة

جهاز للحاسة السادسة

ومع تعري�س الجهاز لورق نبات وفح�سه، �سيظهر عدة اأطياف منها الماء 
ومع فح�س الجبن �سيت�سح طيف للجبن – لبن - وطيف اآخر للدهون 

وهكذا �سيتم الك�سف عن ن�سبة الدهون في الجبن.
كي  بالإنترنت  يت�سل  اأن  اإلى  المزايا  بتلك  ليقوم  الجهاز  يحتاج   
يتوا�سل مع خوادم ال�سركة ليتعرف على المنتج الذي قمت بفح�سه. 
وي�ستطيع الجهاز معرفة مكونات الطعام ون�سب الدهون وال�سعرات 
وجودة  النباتات.  في  الماء  ون�سبة  الفاكهة  ن�سج  ودرجة  الحرارية 

زيت الطعام والأدوية. 
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بحثا عن الماء

الروس يحفرون سطح القمر
لبناء نموذج لحفار ومعمل كيمياء  الأوروبية عقدا  الف�ساء   وقعت وكالة 
ينطلقان على متن مهمة ف�سائية رو�سية اإلى القمر في عام 2021. يحمل 
الحفار ا�سم »برو�سبكت«، و�سيكون اإ�سافة مهمة للم�سروع الرو�سي الذي 
يحمل ا�سم »لونا ري�سور�س«. و�سي�ستخرج الحفار المواد الموجودة تحت 
ال�سطح ويحللها بحثا عن الماء وغيره من المواد. وتبلغ قيمة العقد الموقع 
ثمانية ماليين يورو، ووقعته �سركة »فارنبورو اآير �سو« مع �سركة »ليوناردو 
فينميكانيكا« الإيطالية، اإحدى اأكبر �سركات الطيران الف�سائي. ويحتاج 
اإتمام الم�سروع »برو�سبكت« اإلى اعتماد الوزراء الأوروبيين مبلغ 65 مليون 
الم�ستخدم  »بايلوت«،  المالحة  نظام  لتطوير  التمويل  و�سي�ستخدم  يورو. 

في هبوط الحفار والمعمل.
وال�ستك�ساف  الب�سرية  الف�سائية  الرحالت  رئي�س  باركر،  ديفيد  اأكد 
تولى  الرو�سي  الف�سائي  البرنامج  اأن  الأوروبية،  الف�ساء  وكالة  في  الآلي 
التخطيط لم�سروع »لونا ري�سور�س«، وهم يدفعون نحو اإنهاء كل التفاقيات 
والم�سي قدما في الم�سروع. لدينا المال الالزم لبدء العمل، لكن �سنحتاج 
اإلى الموافقة على المزيد من الدعم في الجتماع الوزاري المقبل. نحن 
في منت�سف الطريق، والموافقة التي ن�سعى اإليها في نهاية العام �ستمكننا 

من اإنهاء الم�سروع.
العلماء  من  كثيرا  لكّن  المهمة،  هبوط  موقع  على  الآن  حتى  ُيتفق  ولم 
القطب  اأق�سى  في  فوهة  وهو  اأيتكين«،  »حو�س  في  تكون  اأن  يريدون 

الجنوبي للقمر.
الرحالت  لدعم  موارد  وجود  ا�ستك�ساف  للرحلة  الأ�سا�سية  المهمة   
ال�ستك�سافية الب�سرية الم�ستقبلية. ومن اأهم الموارد التي يجري البحث 

عنها المياه.
ريت�سارد  الأوروبية،  الف�ساء  وكالة  في  الم�سروع  مهند�سي  كبير  يرجح  
على  وجودها  ا�ستك�ساف  يمكن  اأخرى  واأبخرة  معادن  وجود  في�ساكرلي 
والمهمات  ال�ستك�سافية.  للرحلة  واحة  تكون  قد  القمر  فاأقطاب  القمر، 
في  الأبخرة  من  وغيرها  مياه  وجود  احتمال  ك�سفت  الأخيرة  المدارية 
المناطق القطبية، التي يمكن ا�ستخدامها م�ستقبال لإمداد الم�ستك�سفين 
الف�ساء  وكالة  اأر�سلتها  التي  ال�سابقة  المهام  فعمل  والأك�سجين.  بالماء 
في  الم�ستخدمة  الأدوات  ي�سبه  المهمة  به  المزودة  والحفار  الأوروبية. 
تطوير الإن�سان الآلي، الذي ا�سُتخدم للحفر في اأحد المذنبات، وكذلك 
في المركبة اإك�سو مار�س 2020، التي تعمل على حفر �سطح كوكب المريخ.
اأن  الإيطالية،  فينميكانيكا  ليوناردو  �سركة  من  بون،  نورمان  اأو�سح 
و�سيعمل  الم�ستوى.  عالية  برو�سبكت  الحفار  في  الم�ستخدمة  »التكنولوجيا 
الحفار على عمق اأكثر من متر، وفي ظروف �سعبة عند درجة حرارة 170 

درجة مئوية تحت ال�سفر.
ومعمل الكيمياء الملحق بالمهمة ي�سبه مطياف المهمة »فيلة«. والمطياف 
�ستطور  التي  المتحدة،  المملكة  في  المفتوحة  الجامعة  اإنتاج  من  كان 

�سندوقا يقوم بالمهمة نف�سها على نمط اأ�سغر.
العثور  المتوقع  من  باأنه  المفتوحة  الجامعة  من  باربر،  �سيميون  �سرح   
على  المياه  تركيز  اإلى  ت�سير  اآليات  ثمة  لكن  الثلج.  اأو  المياه  بع�س  على 
كمية  فمعرفة  المهمة.  ت�سميم  في  ال�سعوبة  هي  وهذه  اأكبر.  اأعماق 
المياه الموجودة، وتوزيعها على الأعماق، وما اإذا كان هذا الأمر يتغير مع 
الوقت. وقد يكون لالأمر عالقة بدورة الليل والنهار، حيث ي�سبح ال�سطح 
اأدفاأ تدريجيا مع �سطوع ال�سم�س، 
فتهرب المياه اإلى البقعة الأبرد.

 خططت وكالة الف�ساء الأوروبية 
من قبل لإر�سال مهمتها الخا�سة 
 ،2018 عام  بحلول  القمر  اإلى 
لكن الوزراء في اأحد اجتماعاتهم 
على  الموافقة  رف�سوا  ال�سابقة 
مليون   500 تبلغ  التي  التكلفة 

يورو.
واأعيد تطوير جزء من التكنولوجيا 
»برو�سبك�����ت«  في  الم�ستخدم��������ة 
و«بايل�����وت« لتتنا�سب مع المهم����ة 

»لونا ري�سور�س«. 
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كل جديــد

  أرسطو درس النحل في القرن الثالث قبل الميالد

النحل
يحلم ويتعلم
خالل النوم  

  ك�سفت درا�سة جديدة اأن النحل قد يختزن معلومات في الذاكرة طويلة الأمد 
اأثناء النوم، بالطريقة نف�سها التي تنتقل بها المعلومات لدى الب�سر اإلى الذاكرة 
طويلة الأمد اأثناء النوم العميق. فالب�سر والنحل ي�ستركان في بع�س الم�ستركات 

على الرغم من الختالفات الكثيرة بين كل منهما.  
فهما ي�ستركان في كونهما اجتماعيين. لكن الب�سر يتوا�سلون بالكالم والكتابة، 
وي�ساًرا  يميًنا  ج�سمه  ويهّز  التراق�س،  لغة  طريق  عن  النحل  يتوا�سل  بينما 
لفترات محددة وبزوايا ت�سير اإلى اأف�سل المناطق للعثور على الرحيق اأو حبوب 
اللقاح خارج خلية النحل المفعمة بالن�ساط والحيوية. اإل اأن هذه الرق�سات ل 
توؤديها اإل �سغالت النحل الباحثة عن الطعام، التي ت�سمى النحل ال�سارح، وهي 

الأكبر �سًنا بين اأنواع طبقات النحل العديدة.
م�ستعمرة النحل ت�سبه اإلى حد كبير التجمعات ال�سكانية للب�سر، اإل اأنها تنق�سم 
اإلى قطاعات مختلفة بح�سب تق�سيم العمل. فمنها ما يقوم بالتنظيف، ومنها ما 
يقوم برعاية وتغذية اليرقات ومنها ما يقوم بالحرا�سة، وهناك النحل المكلف 

بجمع الرحيق وتخزينه في اأقرا�س ال�سمع.
ويترقى النحل، كلما تقدم به العمر، ليتولى مهام مختلفة، بدًءا من التخل�س 
على  النحل  حياة  تقت�سر  ول  الطعام،  عن  البحث  اإلى  وو�سول  النفايات  من 
العمل ال�ساق فح�سب. ومثلما يوجد لدى الب�سر اإيقاع يومي ينظم �ساعات النوم 
ا من خم�س اإلى ثماني �ساعات. ويح�سل النحل  وال�ستيقاظ، ينام النحل اأي�سً
الباحث عن الطعام على �ساعات النوم وفًقا لدورات يتعاقب فيها الليل والنهار، 
اإذ يخلد اإلى الراحة ليال، حين يحول الظالم دون خروجه للبحث عن حبوب 

اللقاح والرحيق.
والهدف الرئي�سي لخلية النحل اإنتاج الع�سل بغزارة، لكّن هناك �سوؤال يفر�س 
نف�سه، لماذا يهدر النحل ما ي�سل اإلى ثلث اليوم نائًما؟ وما مزايا النوم بالن�سبة 
وتمكنوا  عنه،  الإجابة  �سنوات  مدار  على  العلماء  حاول  ال�سوؤال  وهذا  للنحل؟ 
اأبحاثهم خيوًطا  اأ�سباب احتياج النحل للراحة، وقد اأ�سافت نتائج  من معرفة 
م�ستركة اأخرى بين النحل والب�سر يتقا�سمونها في ن�سيج الحياة. فمنذ اأن در�س 
اأر�سطو النظام الملكي في م�ستعمرة النحل في القرن الثالث قبل الميالد، ما 
زالت تتعاقب اأجيال من العلماء المتفانين في عملهم على درا�سة النحل وتمكن 
كلٌّ منهم من اكت�ساف الجديد، فقد كتب كارل فون فري�س، الحائز جائزة نوبل، 

الذي فك �سفرة الرق�سات الهتزازية التي توؤديها �سغالت النحل، �سنة 1950، 
»اإن حياة النحل كالبئر ال�سحرية، كلما ت�سحب منها الماء، تمتلئ وتفي�س. وفي 
النحل  اأن  وهو  جديد،  اكت�ساف  اإلى  كاي�سر  والتر  الباحث  تو�سل   ،1983 عام 
اأرجلها، ثم  اأثناء مراقبته خلية نحل، كيف تبداأ النحلة بثني  اإذ لحظ،  ينام. 

ُتنزل راأ�سها اإلى الأر�س.
وتتوقف حينئذ قرون ا�ست�سعارها عن الحركة. وفي بع�س الحالت، تتمايل يميًنا 
وي�ساًرا، كما لو كان قد بلغ بها التعب مبلغه، حتى بدت كالثملة. وُتم�سك كثير 

ا عندما تنام. من النحالت اأرجل بع�سها بع�سً
النوم،  اإلى  الالفقاريات  من  نوع  لخلود  ت�سجيل  اأول  »كاي�سر«  درا�سة  وكانت 
اأن ال�سرا�سير التي ت�سير م�سرعة ، وذباب  اإذ تبين  ولكنها لم تكن الأخيرة. 
الإيقاعية،  التموجات  ذات  البحر  وقناديل  بجناحيه،  يرفرف  الذي  الفاكهة 

تدخل في فترات من ال�سكون.
جامعة  في  النوم،  بيولوجيا  مجال  في  المخت�س  كالين  باريت  العالم  ويقول 
اأن هذا الدليل يتطابق مع الفكرة التي تفيد باأن  وي�سكون�سين لكرو�س: »يبدو 

كل الحيوانات تنام، بال ا�ستثناء«.
ولأن النوم �سائع لدى الحيوانات يبدو اأنه ركن من اأركان الحياة المعقدة. ومن 
اأجل فهم اأ�سباب نوم النحل، عمدت مجموعة كبيرة من العلماء اإلى اإبقاء النحل 
الباحث عن الطعام م�ستيقًظا ليال. فكيف �ستعمل من دون اأن تاأخذ ق�سًطا من 
النحل  اإحدى الحالت، لم يكن  النتيجة لم تكن جيدة. ففي  اأن  النوم؟ ويبدو 
قادًرا على التوا�سل ب�سكل منا�سب، وبدل من اأداء الرق�سات الهتزازية بدقة 
متناهية، كما هو معتاد، ات�سم اأداء النحل الذي كان يغالب النعا�س، بالإهمال. 
حتى رق�ساته التي كان ي�ستخدمها للتوا�سل مع غيره، لم تفلح في تحديد اتجاه 
م�سدر الغذاء الغني بالرحيق وحبوب اللقاح. ولأن �سغالت النحل التي ت�سارك 
النحل الباحث عن الغذاء في الع�س تعتمد على المعلومات التي ت�ستقيها منه 
في رحالت البحث عن الغذاء، فمن المرجح اأنه اأر�سلها في اتجاه يبعد قليال 
عن التجاه ال�سحيح، مهدرًة الوقت والطاقة في رفرفة الأجنحة التي ل طائل 

منها. ومن ثم عانت الم�ستعمرة باأكملها.
في  �سعوبة  جفن  لها  يغم�س  لم  التي  النحل  �سغالت  تجد  ذلك،  على  عالوة   
ق�ست  فقد  الأزهار،  فيها  تنمو  التي  المناطق  زيارة  بعد  الخلية  اإلى  العودة 
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وقًتا اأطول في تغيير اتجاهها مرة بعد الأخرى، اإذ تتخذ من ال�سماء والمعالم 
المحيطة بو�سلة لها.

و�سّل كثير من النحل طريقه ولم يتمكن من العودة. ولذا، اإذا لم تاأخذ �سغالت 
النحل ق�سًطا من النوم تن�سى الأن�سطة التي كانت تقوم بها ب�سورة تلقائية.

قدم »راندولف مينزل« وزمالوؤه في جامعة برلين الحرة، في درا�سة ن�سرت في 
2015، تبريًرا ل�سلوك النحل الذي لم ينم قط. فالنوم العميق، ح�سبما وثقت 
الموجات  النوم ذي  با�سم  الب�سر، وهو ما يعرف  اأجريت على  التي  الدرا�سات 
البطيئة، يعمل على تثبيت المعلومات، محول اإياها من الذاكرة ق�سيرة الأمد 

اإلى الذاكرة طويلة الأمد.
اإن كان الأمر نف�سه ينطبق على النحل  اأن يعرفوا ما  اأراد مينزل وفريقه  وقد 

ال�سغير الحجم.
في البداية، كان عليهم اأن ُيعلموا النحل �سيًئا جديًدا، حتى يتمكنوا من اختبار 
طويلة  الذاكرة  اإلى  الأمد  ق�سيرة  الذاكرة  من  المعلومات  تحويل  جودة  مدى 
الأمد. واختاروا بروتوكول يعول على نتائجه، و�سعه »مينزل« نف�سه �سنة 1983. 
ف�سلوك النحل عند تناول الغذاء ل يتغير اأبًدا، اإذ ُيخرج اأنبوًبا بارًزا طويال يمتد 
من فمه، ي�سمى خرطوم النحل، ليمت�س به غذاءه. ولكن من خالل عر�س رائحة 
بعينها على النحل اأثناء تناولها الغذاء وارتفاع درجة الحرارة ب�سكل مفاجئ من 
لو  باإخراج خراطيمها، حتى  للمثير  ال�ستجابة  النحل على  يمكن حث  حولها، 
اأمامها طعام. وتقابل ا�ستجابة النحل للمثير ا�ستجابة الكلب للجر�س  لم يكن 
اأو غيره من المثيرات في التجارب التي اأجراها اإيفان بافلوف، ولكن بدل من 
الجر�س، يرتبط الطعام في ذهن النحل بالرائحة وارتفاع درجة الحرارة، وهو 

ما ي�سمى ال�ستجابة ال�سرطية، وعندئذ يحاول اأن يتناول غذاءه.
 ولكن الفارق هنا اأن تكييف النحل على ظروف معينة اأ�سهل من تدريب الكلب، 
لأن النحل يتعلم ب�سرعة، ولديه القدرة على ربط الرائحة والحرارة بالطعام 
باإخراج  ي�ستجيب  ذلك  وبعد  الأكثر.  على  تجارب  ثالث  اأو  واحدة  تجربة  بعد 

خرطومه دون حاجة للمكافاأة.
تو�سح زواكا، وهي اأحد اأع�ساء الفريق الذي اأعد الدرا�سة اإذا عملت مع النحل، 
يتعلم.  بم�ساهدته وهو  ت�ستمتع  اأنك �سوف  الذكاء. كما  اأنه حاّد  �سريًعا  تدرك 
فبمجرد اأن تكيفت النحلة مع الأو�ساع الجديدة، �سمح لها بالنوم طوال الليل 
نحلة  كل  نوم  اأثناء  وفي  منها.  نحلة  لكل  مخ�س�س  بال�ستيكي  اأنبوب  بداخل 
ارتبطا  اللذين  المثيرين  النحل  بع�س  الفريق على  بمعزل عن غيرها، عر�س 
بالطعام في ذهن النحل، وهما الرائحة وارتفاع درجة الحرارة، خالل مراحل 
النوم المختلفة، التي راوحت بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، لل�سماح بتحفيز 

اأي ن�ساط يحدث داخل الدماغ.
المقارنة،  تمثل مجموعة  التي  النحل،  ُعر�س على مجموعة منف�سلة من  وقد 

اأي من  اإثارة  على  تعمل  لن  التي  البرافين،  زيت  رائحة  وهي  رائحة محايدة، 
ال�ستجابات ال�سرطية.

فهل  الذاكرة.  اختبارات  بداأت  التالي،  اليوم  في  النحل  ا�ستيقظ  وعندما 
خراطيمه،  اإخراج  على  الليل،  اأثناء  بالمثيرات  ُذّكر  الذي  النحل  �سيواظب 
اأطول من غيره من النحل الذي لم يتعر�س  كا�ستجابة �سرطية للمثير، لفترة 

لمثيرات ليال؟
نوم  في  الم�ستغرق  النحل  على  والحرارة  الرائحة  عر�س  �سريطة  ولكن  نعم، 
الب�سر.  لدى  النوم  اأثناء  الذاكرة  تثبيت  اأن يحدث عند  عميق، كما هو متوقع 
غير اأن عر�س الرائحة والحرارة اأثناء المراحل الأخف من النوم لم ي�سهم في 

حفظ الذاكرة.
وبينما كانت اأج�سام النحل ل تتحرك قّط اأثناء النوم العميق، فيبدو اأن اأدمغته 
كانت ن�سطة، اإذ ا�ستعادت تلك الأدمغة الأن�سطة التي مار�سها النحل في اليوم 
ذكريات  اإلى  وحولتها  الأمد  ق�سيرة  الذكريات  تثبيت  على  وعملت  ال�سابق، 
دائمة، يمكن ا�سترجاعها في اليوم التالي، بل ربما في وقت لحق في الم�ستقبل.
وقد ات�سح اأن تثبيت الذاكرة لدى الفئران اأثناء النوم يعمل كما لو كنت تعيد 
ت�سغيل �سريط، تتكرر فيه اأي ا�ستجابات مكت�سبة، مثل ا�ستكمال متاهة معقدة، 
مرة تلو الأخرى، في الت�سل�سل نف�سه الذي حدثت فيه كل ا�ستجابة منها، �سالًكا 
كل  فيه  اأر�سلت  الذي  نف�سه  وبالترتيب  الخاطئ،  التجاه  ثم  ال�سحيح  التجاه 

خلية ع�سبية الر�سائل وتلقتها في الدماغ.
قدم مينزل وزمالوؤه دليال �سيف�سح المجال لمزيد من الدرا�سات، مفاده اأن ما 

ا في دماغ النحل. يحدث في دماغ الفئران اأثناء النوم ربما يحدث اأي�سً
يقول كالين: »اإنها درا�سة اأجريت ب�سورة رائعة ب�سدد الذاكرة«. اإل اأن كالين 
كان لديه بع�س التحفظات، من بينها، كما يقول، اأنه »ما زالت م�ساألة الربط 

بين النتائج والنوم العميق محل نقا�س«.
الح�سرات  دخول  ال�ساطع  بالدليل  الآن  حتى  درا�سة  اأي  تثبت  لم  اإنه  ويقول 
في مراحل من النوم اأو في نوم عميق، وكل ما جاء في الدرا�سات كان مجرد 

تلميحات اأو مقترحات.
تنظيًما  اأكثر  بطرق  ولكن  نف�سها  التجربة  يكررا  اأن  المختبرين  كال  وياأمل 
وفعالية. ولو افتر�سنا اأن النحل ي�سترجع المعلومات في راأ�سه اأثناء النوم، فاإن 

اأعمال مينزل تدعونا اإلى الت�ساوؤل ما اإن كان النحل يحلم اأثناء النوم اأم ل؟
»حركة  مرحلة  في  تحدث  ظاهرة  هي  الب�سر  لدى  الأحالم  اأن  البع�س  يعتقد 
النوم  اأثناء  الأحالم  روؤية  اإمكانية  تقت�سر  ولهذا  النوم،  اأثناء  ال�سريعة«  العين 
على الثدييات والطيور، والزواحف )اأخيًرا(، اأو بالأحرى، جماعات الحيوانات 

التي تدخل في مراحل من النوم تتميز بارتعا�س العينين ب�سورة م�سابهة.
 ولكن تبين العك�س. اإذ ك�سفت درا�سات، على مدار العقود الأخيرة، اأن الأحالم قد 
تحدث اأثناء النوم ذي الموجات البطيئة، الذي يقابله عند النحل، النوم العميق.

ويتذكر الب�سر في الأغلب، عند ال�ستيقاظ من النوم ذي الموجات البطيئة، اأو 
النوم العميق، اأحالما ب�سيطة عبارة عن اأ�سياء متفرقة تخلو من الروابط، مثل 

منزل، اأو وجوه، اأو حيوان األيف.
وتقول زواكا: »اإذا كان النحل يحلم من الأ�سل، ف�ستكون اأحالمه ب�سيطة للغاية، 

مثل رائحة خا�سة، اأو لون من األون الزهور، مثل الأ�سفر اأو الأحمر«.
ول يزال الجانب البيولوجي لحياة النحل مملوءا بالأ�سرار التي لم تكت�سف بعد. 
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كل جديــد

طولها 16 ملليمترا    

تصميم سمكة لفهم وظائف القلب
ابتكار  في  هارفارد  جامعة  من  باحثون  نجح 
القلب  وظائف  فهم  على  للم�ساعدة  �سمكة 
الب�سري ب�سكل اأف�سل. ويبلغ حجم ال�سمكة نحو 
على  و�ست�ساعد  الطبيعية،  ال�سمكة  حجم  ُع�سر 
فهم اأف�سل لقدرة القلب الب�سري على �سخ الدم 
واأثر ذلك في اأمرا�س القلب. وتتكون ال�سمكة من 
مكون  ال�سمكة  ن�سفي  من  ن�سف  كل  ن�سفين، 

من خاليا قلب مختلفة ح�سا�سة لموجات �سوئية 
ي�ستطيع  المنا�سبة،  الموجات  وباختيار  معينة. 
العلماء توجيه ال�سمكة في التجاه الذي يرغبون 

في الك�سف عن الوظائف الحيوية الخا�سة به.
 اأكد البروفي�سور كيفين كيت باركرل من جامعة 
ويبلغ  تزن ع�سرة جرامات  ال�سمكة  اأن  هارفارد 

طولها 16 ملليمترا. 

  وزن محركها 4 كيلوجرامات

 تصنيع طائرة روسية بطابعة ثالثية األبعاد

بوا�سطة  طيار  بال  رو�سية  طائرة  اأول  ت�سنيع  في  رو�ستيخ  �سركة  نجحت    
تكنولوجيا الطباعة ثالثية الأبعاد.

وا�ستغرق تجميعها يوما واحدا وتم ت�سميمها من قبل مكتب »لوت�س« وتجاوزت 
كل الختبارات الت�سميمية والجوية. وتم ت�سنيع كل مكونات الطائرة كقطعة 

واحدة ما �ساعد على تخفيف وزنها وجعل ج�سمها اأكثر متانة و�سمان موا�سفات 
ديناميكية جوية فائقة. وبو�سع الطائرة التحليق على مدى 50 كيلومترا. ويبلغ 
ويبلغ جناحها 2.4 متر. وقادرة على حمل  اأربعة كيلوجرامات.  وزن محركها 

اأجهزة فيديو وتنفيذ �ستى المهام المتعلقة بال�ستطالع. 
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ذكر مخت�سون اأن الروبوتات "NAO" قادرة على اأن تحل محل مديرات 
اأنها  التجارب  اأظهرت  اإذ  بالم�ست�سفيات،  التوليد  ق�سم  في  الممر�سات 

تتخذ القرارات ال�سائبة والحا�سمة في 90 بالمئة من الحالت. 
في  الب�سيطة  الروتينية  المهام  لأداء  حاليا  الروبوتات  وت�ستخدم   
الدواء  المري�س  باإعطاء  المثال،  �سبيل  على  تقوم،  وهي  الم�ست�سفيات. 
ح�سب التوقيت، ولكن المخت�سين مقتنعون باأن روبوتات "NAO" قادرة 

على القيام باأعمال اأخرى اأكثر اأهمية وبفعالية.  
الممر�سات  اإن مديرات  الروبوتات،  في  وهو مخت�س  �ساخ  وقال دجولي   
في الم�ست�سفيات ي�سادفهن في عملهن الكثير من التحديات، اإذ يتوجب 
عليهن اتخاذ قرارات حا�سمة ومهمة وفي نف�س الوقت ت�سيير عمل مجموعة 

من الممر�سات، وهذا ال�سغط يتعبهن مما يجعلهن يرتكبن الأخطاء. 
التي  المبادئ  لفهم  الذكية  بالأنظمة  ا�ستعانوا  اأن  بعد  وقام مخت�سون،   

بتدريب  المهمة،  القرارات  اتخاذ  في  الممر�سات  مديرات  عليها  تعتمد 
روبوتات "NAO" على اإنجاز عمل مديرات الممر�سات في مجال اإدارة 
كاتخاذ  المهمة،  ال�سائبة  القرارات  واتخاذ  الموظفين  من  مجموعة 
للمراأة  فيها  قي�سرية  ولدة  عملية  اإجراء  يجب  اأي غرفة  �ساأن  في  قرار 
التدريب  وبعد  العملية.  هذه  باإجراء  �سيكلف  الذي  الطبيب  واأي  الحامل 
بو�سطن،  في  الطبية  المراكز  اأحد  في  تجربة  باإجراء  المخت�سون  قام 
فاأثبتت روبوتات "NAO" قدرتها على اإدارة وت�سيير عمل ع�سر ممر�سات 

وع�سرين غرفة والعتناء ب� 20 مري�سا في وقت واحد. 
روبوتات  اتخذتها  التي  القرارات  من  بالمئة   90 اأن  المخت�سون  وذكر   
اأنها  كما  والممر�سات.  الأطباء  عليها  ووافق  �سائبة  كانت   "NAO"
الرئي�سي  الم�سبب  الن�سان،  من  اأ�سرع  القرارات  وتتخذ  الم�ساكل  تحل 
مراكز  في  مماثلة  تجارب  لإجراء  المخت�سون  ويخطط  هذا  لالأخطاء. 

طبية اأخرى. 

 روبوتات تتدرب على إدارة

أقسام التوليد بالمستشفيات 



claimed for the VAT on the inputs at a subsequent taxed point 
in the VAT chain, thus causing cascading or ‘tax�on�tax’.

• Creating economic distortions by encouraging producers 
to seek alternatives from exempt inputs to benefit from input 
credits.

• Encouraging self�supply in order to avoid irrecoverable 
taxation on inputs.  For example, there is an incentive for an 
exempt farming business to perform a service itself  instead of 
paying for the service from a taxpaying supplier. 

• Compromising the destination principle by causing exports to 
bear some irrecoverable VAT, and making locally manufactured 
exempt goods less attractive as they will include irrecoverable 
embedded tax unlike imports of  the same goods that will be 
tax�free.

• Making accounting more difficult for businesses dealing with 
exempt and taxed goods by requiring an allocation of  taxed 
inputs to taxed outputs.

Registration Threshold
A VAT registration threshold is a set figure of  turnover; businesses 
whose turnover exceeds the set figure will be required to register 
for VAT. International experience shows that setting a threshold 
too low can seriously jeopardize the success of  VAT, and that it 
is far easier to start with a higher threshold in order to limit the 
initial number of  taxpayers and then later gradually lower the 
threshold to slowly increase the taxpayer base.  

VAT thresholds are always based on business turnover, and not on 
some asset or capital base: the turnover of  the most recent year 
or part thereof, or an estimate whenever the taxpayer reasonably 
expects his current period turnover to exceed the threshold.

Factors affecting Registration Threshold
Factors that influence the choice of  a registration threshold include:

• Administrative Capacity:

The success of  the VAT will be compromised if  the threshold 
is set too low creating more taxpayers than can be efficiently 
and effectively administered.

• Trader Capability:
Medium and larger businesses are likely to already apply 
most of  the accounting and record keeping requirements 
for a VAT, so will be able to adjust relatively easily.  VAT will 
impose new conditions on smaller businesses that will require 
considerable effort and resources by the traders.

• Compliance Costs:
The annual compliance cost for a VAT taxpayer was shown by 
one study to be about 2 percent of  annual turnover below 
$50,000 and about 0.3 percent of  turnover above $500,000.  
For a small trader with a 20 percent profit margin, this is 
similar to a 10 percent income tax.   

• Revenue Objectives:
In every country, a small number of  businesses raise the 
most tax, with 90 percent of  revenue commonly contributed 
by just 10 percent of  taxpayers.  Therefore, there is very 
little marginal revenue to be gained through significantly 
disproportionate increases in the taxpayer base.

Mandatory Registration
The VAT law must require the mandatory registration of  all traders 
with turnover above the stipulated threshold.  The approximate 
number of  taxpayers that can be efficiently and effectively 
administered should drive the selection of  the threshold.  

Voluntary Registration
There are compelling reasons why some traders with turnover 
below the threshold will want to voluntarily register.  Naturally, 
any business that exports most of  its output will want to register 
irrespective of  its turnover to receive credit refunds.  Competitive 
pressure may force some smaller businesses to register so that 
they remain attractive suppliers to registered customers who will 
demand VAT invoices to obtain credit on their inputs.  

VAT
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.Choice of VAT Rates
The key factor that influences the choice of  a VAT rate is the 
revenue objective. The revenue potential of  a particular rate is 
affected by the policy on exemptions: a regime with relatively few 
exemptions is a more efficient revenue generator than a one with 
many exemptions (exemptions leak revenue).

Most countries have a double�digit (i.e. 10 percent or more) 
standard VAT, and in some Scandinavian countries the rate reaches 
25 percent.  A few countries have rates below 10 percent, with 
only three countries with a 5 percent rate (Japan, Nigeria and 
Taiwan), and only Singapore below at 3 percent.

Zero-Rate
A zero VAT rate means that sales are taxed at 0 percent, resulting 
in a full credit and possibly refund of  VAT input credits associated 
with the sale.  Most countries zero�rate exports only; zero rating 
of  domestic sales is rare ( Britain and Ireland zero�rate certain 
commodities like children’s clothing, books and food.  )

The zero rating of  exports is almost universal and is based on 
the ‘destination principle’ where taxation is levied at the place of 
final consumption.  This means that all the VAT within the inputs 
used to manufacture the exports are refundable, so that local 
exporters are not placed at a disadvantage to their international 
competitors.  

VAT Exemptions
Impact of Exemptions
Exemptions are commonly misunderstood to mean ‘tax free’; this 
is not correct.  Exemption means that VAT is not charged on the 
goods or services sold (i.e. the outputs), but the VAT included in 
the inputs cannot be credited or refunded.  Therefore, exempt 
goods or services will include embedded VAT within their cost 
from any inputs from taxed sources that cannot be recovered or 
eliminated.  

Even though exemptions do not mean elimination of  tax, their 
impact usually erodes the revenue base.  Unlike zero�rating, 
exemptions do not generate a need for refunding previously 
collected VAT.  Granting exemptions can spiral out of  control by 
causing pressure to grant further exemptions to trade sectors 
that feel disadvantaged.  For example, if  basic food is exempt, 
then the producers of  food may seek exemption on their inputs 
such as fertilizer and farm equipment.

The most serious problems caused by exemptions include:

• Breaking the VAT chain that can either increase or decrease 
the tax liability.  If  occurring at the final retail stage, the 
final ‘value added’ escapes taxation.  An exemption at an 
intermediate stage can increase taxation as no credit can be 
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VAT

Scope of VAT
Some countries have limited the application of  VAT to manufacturers 
and importers and not to wholesalers and retailers.  This limited 
application is usually a transitional step towards a comprehensive 
VAT.  If  not applied comprehensively, economic distortions will 
eventuate.  Therefore it is better to apply VAT to all economic 
sectors from the outset.
VAT is levied on both locally manufactured and imported goods 
on the same basis to comply with international trade covenants 
and practices.
For administrative ease, it is necessary, as proved by international 
experience, to set a sufficiently high registration threshold to 
exclude small traders from VAT.

Form of VAT 
While there are several theoretical forms of  VAT, in practice only 
two forms have ever been implemented: The first form depends 
on the invoice, commonly known as the “invoice credit method”, 
overwhelming majority of  countries with VAT have adopted it. The 
other form is accounts�based, “subtractive�direct method” where 
VAT is calculated at the end of  each year using the business’s 
financial records in a similar manner ( after making necessary 
adjustments) to the determination of  income tax; this form has 
been implemented only in Japan.  

The invoice credit method is centered on the taxation of  the 
transaction, with the invoice being its foundation.  As such, 
invoices provide the audit trail of  taxable transactions, and to 
a certain extent create a self�policing mechanism to encourage 
a purchaser of  goods or services to source their needs from a 
registered taxpayer who can provide a VAT invoice for which the 
purchaser can obtain a credit for the VAT charged.  Only registered 
VAT taxpayers may issue VAT invoices showing the VAT charged on 
the sales price of  taxable goods and services.  VAT invoices must 
be issued for all transactions between registered traders and for 
retail sales above a certain amount.  A more simplified receipt is 
used for lower value retail sales.

VAT Rates
Number of VAT Rates
Multiple VAT rates were relatively common in the countries that first 
implemented VAT.  Various rates were often applied to differentiate 
between basic commodities and more luxurious products.  The 
redistributive arguments for rate differentiation are not strong, 
with better results achieved with a single rate for all taxable 
goods and services with compensation to the poor through 
directly targeted subsidies and other arrangements.  Instead of 
having multiple VAT rates, excises could be implemented without 
distorting VAT design. 

A VAT with multiple rates is less efficient and more costly than 
a single�rate VAT.  The administrative cost per taxpayer will at 
least double, with studies showing a cost of  $200 per year per 
taxpayer with a multi�rate VAT in Britain compared to $100 for 
single�rate regimes.  Multiple rates create many opportunities 
for problems and disputes regarding rate differentiation, which 
in turn weakens enforcement through inordinate emphasis on 
the rate classification of  particular goods.  More refunds may be 
required, particularly where a taxpayer’s inputs are subject to a 
higher rate than its outputs, and the overhead to audit taxpayers 
will be between 30 and 40 percent greater than with a single rate.  

Many countries that began with multiple rates have later 
harmonized and simplified their regimes to just one or sometimes 
two rates.  More than half  of  all countries have a single�rate 
VAT.  Of  the 77 countries that introduced VAT in the last decade, 
more than 70 percent use a single rate.  Recent practice and 
experience clearly indicates big benefits from a simple VAT with 
one rate.  In particular, a single rate ( in addition to a zero�rate 
available only for exports) is the easiest to administer and is the 
least burdensome and costly to taxpayers.  
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Value-Added Tax (VAT) is the 
dominant form of indirect 
consumption tax in the world
A value added tax (VAT) is a specific type of  turnover tax 
levied at each stage of  the production and distribution business. 
In its purest form, VAT is ultimately a tax on all final consumption 
expenditures on goods and services. Although, in the end, VAT 
bears on final consumption, suppliers of  goods or services are 
liable to remit it to the tax authorities. VAT is a percentage tax 
levied on the price each supplier charges to his customer. VAT has 
become the dominant form of  indirect consumption tax throughout 
the world over the past few decades.   



is an indirect tax on consumption of  goods 
and services. VAT is proved to be as an 
effective tool in raising revenue to achieve 
government objectives while preserving 
the neutrality for businesses. If  designed 
and operated properly and efficiently  it 
can provide significant revenues with limited 
administrative costs and impact on business. 
More than 140 countries throughout the 
world have a value�added tax. Starting in 
2018 the Gulf  Cooperation Council (GCC) 
States are expected to adopt a standard VAT 
system with a single rate applying to most 
goods and  services. 

Value-Added 
Tax (VAT)

Editorial
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