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ضريبة القيمة المضافة األكثر انتشاراً بالعالم
مديرو اإلدارات والفروع يعقدون اجتماعهم الـ  15في الرياض.

إعادة تشكيل لجان االعتراض الزكوية الضريبية.

االفتتاحية

إنشاء إدارة

للضرائب غير المباشرة

د .محمد بن عبد اهلل النفيسة
مدير التحرير

�أن�ش�أت الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل �إدارة جديدة لل�ضرائب غير المبا�شرة
ا�ستعدادا لتطبيق ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية في عام 2017م ،وال�ضريبة على
القيمة الم�ضافة في عام 2018م� ،إن �شاء اهلل تعالى ،ويمكن تعريف ال�ضرائب
المبا�شرة ب�أنها هي التي ت�ستقطع مبا�شرة من دخل �أو من ر�أ���س مال المك ّلف
مثل ال�ضرائب على ال��دخ��ل ��س��واء على الأف ��راد �أو ال�شركات وال�ضرائب على
ر�أ���س المال وال�ضرائب على التركات� ،أم��ا ال�ضرائب غير المبا�شرة فهي التي
ت�ستقطع بطريقة غير مبا�شرة م��ن دخ��ل �أو م��ن ر�أ���س م��ال المك ّلف ،وتن�صب
على ا�ستعماالت الثروة مثل �ضرائب اال�ستهالك و�ضرائب المبيعات و�ضرائب
التداول وال�ضرائب الجمركية ،ومن �أ�شهر �أنواعها في الع�صر الحا�ضر� ،ضريبة
القيمة الم�ضافة ،وهي �ضريبة يتحملها الم�ستهلك كلما قام ب�شراء �أي �سلعة
�أو خدمة معينة .وتختلف ن�سبة فر�ضها بين ال��دول من � 5إل��ى  20في المائة
من ثمن ال�سلعة �أو الخدمة الم�شتراة .ويمكن التفرقة بين ال�ضرائب المبا�شرة
وال�ضرائب غير المبا�شرة ب�أكثر من طريقة ،الأولى :من ناحية العبء النهائي
لل�ضريبة ،فال�ضرائب المبا�شرة هي التي يتحملها المكلف نف�سه بال�ضريبة ،في
حين �أن ال�ضرائب غير المبا�شرة هي التي يمكن نقل عبئها من المكلف �إلى �أي
�شخ�ص �آخر.
والطريقة الثانية من ناحية الوعاء الخا�ضع لل�ضريبة ،فال�ضرائب المبا�شرة
تكون على الملكية �أو االكت�ساب ،بينما ال�ضرائب غير المبا�شرة تكون على الإنفاق
�أو اال�ستعمال .وال�ضريبتان المبا�شرة وغير المبا�شرة مرتبطتان قانونيا من
حيث ال�شكل ،فلكل منهما قانونها الخا�ص ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية ،كما
�أنهما مرتبطتان من حيث المو�ضوع� ،إذ ي�سعى كل منهما �إلى تحقيق الأهداف
ال�ضريبية الخا�صة بالمجتمع ،وعند تطبيق مثل هذه ال�ضرائب تجب توعية
المجتمع ب�أهميتها و�أنواعها ودرجة عبئها وتكلفتها ،كما يجب �إ�شعار المواطنين
بواجبهم الوطني تجاه بلدهم و�شعورهم باالعتزاز والفخر عند م�ساهمتهم
الوا�ضحة والمبا�شرة في الأعباء العامة
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مستقبل زاهر

وتنمية مستدامة

ورؤية طموحة
تختلط �أنبل و�أرق الم�شاعر في قلوب المواطنين والمواطنات كبار ًا
و�صغار ًا ،فالإح�سا�س بالزهو والفخر والمجد وال�سمو والرفعة يتجدد
مع ذكرى االحتفال كل عام باليوم الوطني ،وتلك الم�شاعر ال تخبو
لكنها تبحث عن متنف�س لها ،ويت�سابق �أبناء الوطن في �إظهارها
والتعبير عما يعتمل في دواخلهم.
تمر ه��ذا العام الذكرى ال�ـ  86للمملكة العربية ال�سعودية ،وتتج�سد
الذكري في ا�ستدعاء التاريخ والوقوف طوي ً
ال �أمام ملحمة التوحيد
والبطوالت التي قام بها الملك الم�ؤ�س�س الملك عبد العزيز بن
عبدالرحمن ـــ رحمه اهلل ـــ الذي نجح في توحيد تلك المملكة
العظيمة التي �أ�صبحت �صرحاً فاع ً
ال في تحقيق اال�ستقرار
ودع��م ال��دول الأخ��رى والم�ساهمة بالن�صيب الأكبر في
التخفيف عن ال�شعوب التي تتعر�ض للكوارث� .سواء
كانت ك��وارث طبيعية �أو ب�سبب الحروب التي تنت�شر
في بع�ض من ال��دول ،خا�صة دول المنطقة العربية
والإ�سالمية.
اليوم الوطني يوم لالحتفال بما �أنجزه هذا الوطن من نه�ضة عمالقة
لي�ست قا�صرة على مجال دون �آخ��ر ب��ل على المجاالت ك��اف��ة ،ففي زمن
قيا�سي تبو�أت المملكة مكانة متقدمة و�أ�صبحت �ضمن مجموعة الع�شرين
�أق��وي االقت�صادات في العالم ،وت�سعى المملكة من خالل "ر�ؤية المملكة
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 "2030لأن ت�صبح عا�شر �أقوى اقت�صاد في العالم.
تعي�ش المملكة في ظل �أمن وا�ستقرار جاء ثمرة لتوحيد المملكة ،وبف�ضل
اهلل ،ثم بف�ضل �إنجازات ملوك المملكة من عهد الملك الم�ؤ�س�س وحتى عهد
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،لقد �سطر
الملك �سلمان ا�سمه ب��أح��رف من ن��ور ،فهو ملك الحزم وال�سالم والأم��ن

واال�ستقرار وقائد التطوير والنماء رغ��م التقلبات االقت�صادية الدولية
التي ع�صفت بكثير من دول العالم .الملك �سلمان رائد التنمية ال�شاملة،
�سواء كانت قطاعات ال�صحة والتعليم والإ�سكان والنقل واالقت�صاد وغيرها
من المجاالت الأخرى ،كانت �أولى الخطوات التي اتخذها في بداية عهده
الميمون �إع��ادة تنظيم �أجهزة الدولة .وا�ستحداث بناء �إداري جديد يقود

المملكة نحو التنمية ،وا�ستحداث مجال�س لمعالجة المع�ضالت والق�ضايا
وبعيداً عن التعقيدات والبيروقراطية .وكان من �أبرز تلك ،مجل�س ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية ،ومجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
هذا على ال�صعيد الداخلي� ،أم��ا ال�سيا�سة الخارجية للمملكة فهي ثابتة
ورا��س�خ��ة م�ن��ذ ع�ق��ود وتنطلق م��ن �إي �م��ان المملكة ب��االل �ت��زام بالمواثيق
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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أخبار
الدولية ،وال��دف��اع عن الق�ضايا العربية والإ�سالمية ،ومحاربة الإره��اب
وتحقيق الأمن واال�ستقرار في العالم والمنطقة وال�سعي لتوحيد ال�صفوف
لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإ�سالمية.
ما يميز االحتفال باليوم الوطني هذا العام تبني المملكة "ر�ؤية ،"2030
فالر�ؤية تمثل منهجا وخريطة طريق للعمل االقت�صادي والتنموي في
المملكة .ور�سمت الر�ؤية التوجهات وال�سيا�سات العامّة للمملكة ،والأهداف
الخا�صة بها ،حتى تغدو المملكة نموذجا رائدًا على الم�ستويات
وااللتزامات
ّ
ً
كا ّفة .وان�سجاما مع «ر�ؤي��ة المملكة العربية ال�سعودية  »2030تمت �إع��ادة
هيكلة بع�ض ال��وزارات والأجهزة والم�ؤ�س�سات والهيئات العامة بما يتوافق
مع متطلبات المرحلة ،وبما يحقق الكفاءة والفاعلية في ممار�سة �أجهزة
الدولة لمهامها واخت�صا�صاتها على �أكمل وجه ،ويرتقي بم�ستوى الخدمات
المقدمة و�صو ًال �إلى م�ستقبل زاهر وتنمية م�ستدامة.
�ضمت "ر�ؤية  "2030ع��ددا من الأه ��داف اال�ستراتيجية ،والم�ستهدفات،
الخا�صة بعدد من المحاور ،التي
وم�ؤ�شرات لقيا�س النتائج ،وااللتزامات
ّ
ي�شترك في تحقيقها القطاع العام والخا�ص وغير الربحي .و�أقر مجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية �إطار حوكمة ف ّعاال ومتكامال بهدف ترجمة
هذه الر�ؤية �إلى برامج تنفيذية متعددّة ،يحق ّق كل منها جزءًا من الأهداف
اال�ستراتيجية والتوجهات العامّة للر�ؤية .وتعتمد تلك البرامج على �آليات
عمل جديدة تتنا�سب مع ّ
متطلبات كل برنامج وم�ستهدفاته محددّة زمنياً،
و�ستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتط ّلبات الالزمة وو�صو ًال لتحقيق
"ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية ."2030
لذا تم ت�أ�سي�س عدد من الأجهزة الداعمة لإطالق هذه البرامج ومتابعتها
وتقييمها وتحديد الفجوات فيها و�إطالق برامج �إ�ضافية م�ستقب ً
ال ،ومنها
مكتب الإدارة اال�ستراتيجية والمركز الوطني لقيا�س �أداء الأجهزة العامّة،
ومركز الإن�ج��از والتدخل ال�سريع ،ومكتب �إدارة الم�شروعات في مجل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وغيرها.
ويعزز �إطار حوكمة تحقيق «ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  »2030من رفع
كفاءة التخطيط على م�ستوى الجهات الحكومية ،ورفع وتيرة التن�سيق
فيما بينها لتحقيق الأه� ��داف الوطنية الم�شتركة ،و��ض�م��ان �سرعة
الإنجاز في الم�شروعات والمبادرات ،وتحقيق اال�ستدامة في العمل
والأثر عبر المراجعة الدورية لم�ستوى التنفيذ وتقييم الأداء.
ولأج ��ل ب�ن��اء ال �ق��درات والإم �ك��ان��ات ال�لازم��ة لتحقيق الأه ��داف
الطموحة لـ «ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  ،»2030ظهرت
الحاجة �إلى �إطالق برنامج التحول الوطني على م�ستوى
 24ج�ه��ة حكومية ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
والتنموية في العام الأول للبرنامج .ويحتوي البرنامج
ع�ل��ى �أه ��داف ا�ستراتيجية مرتبطة بم�ستهدفات
م��رح�ل� ّي��ة �إل ��ى ع��ام  2020م ،وم��رح�ل��ة �أول ��ى من
ال� �م� �ب ��ادرات ال �ت��ي � �س �ي �ب��د�أ �إط�ل�اق �ه��ا اب �ت��داء
م��ن ع ��ام  2016م لتحقيق ت�ل��ك الأه� ��داف
والم�ستهدفات ،على �أن تلحقها مراحل
ت�شمل جهات �أخرى ب�شكل �سنوي.
وا�ستخدم البرنامج و�سائل مبتكرة
في �إدراك التحديّات واقتنا�ص
الفر�ص ،واعتماد �أدوات ف ّعالة
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للتخطيط وتفعيل م�شاركة القطاع الخا�ص والتنفيذ وتقييم الأداء ،وو�ضع
الم�ستهدفات المرحلية لبع�ض الأهداف اال�ستراتيجية للر�ؤية ،بما ي�ضمن
بناء قاعدة ف ّعالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وف��ق �أ�ساليب
مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على الم�ستوى الوطني.
تزامن مع "ر�ؤية المملكة � "2030إطالق برنامج التحول الوطني للم�ساهمة
ف��ي تحقيق ال��ر�ؤي��ة و�إدراك التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه الجهات الحكومية.
وحددت الجهات الم�شاركة في البرنامج �أهدافا ا�ستراتيجية لتحقيق �أهداف
الر�ؤية ومجابهة التحديّات حتى عام 2020م بنا ًء على �أهداف محددّة ،ومن
ث��م ت�ح��دي��د ال �م �ب��ادرات

الالزمة لتحقيق هذه الأه��داف ب�شكل �سنوي ،وبناء خطط تف�صيلية لها،
تعتمد على م�ؤ�شرات مرحلية لقيا�س الأداء ومتابعته.
انطلق برنامج التحول الوطني  2020في عامه الأول على م�ستوى  24جهة
حكومية على �أن تتم �إ�ضافة جهات �أخ��رى في الأع��وام المقبلة .ويهدف
البرنامج �إل��ى تطوير العمل الحكومي وت�أ�سي�س البنية التحتية الالزمة
لتحقيق وا�ستيعاب طموحاتها ومتطلباتها .وتعد مبادرات البرنامج لعام
2016م هي الموجة الأول��ى لتحقيق ال��ر�ؤي��ة ،و�ستتم مراجعتها وتقييمها
والنظر في كفايتها و�أدائها دورياً ،والنظر في اعتماد مبادرات �إ�ضافية تتم
درا�ستها وتطويرها وفق �آلية عمل البرنامج.
�أ�سهم برنامج التحوّل الوطني في رفع درجة التن�سيق والعمل الم�شترك
فيما ب�ي��ن ال � ��وزارات ،ع�ب��ر ت�ح��دي��د بع�ض الأه� ��داف الم�شتركة ب�ن��اء على
الأولويات الوطنية ،والدفع نحو التخطيط الم�شترك ونقل الخبرات بين
الجهات العامّة ،و�إ�شراك القطاعين الخا�ص وغير الربحي في عملية ح�صر
التحديات وابتكار الحلول و�أ�ساليب التمويل والتنفيذ ،والم�ساهمة في
المتابعة وتقييم الأداء.
من �أهداف برنامج التحول الوطني 2020

 تحديد �أه��داف ا�ستراتيجية وم�ستهدفات للجهات الم�شاركة التحديّاتالتي تعوق تحقيقها ،واالبتكار في و�ضع م�ستهدفاتها لعام  2020م.
 ترجمة الأهداف اال�ستراتيجية �إلى مبادرات تنفيذية لتحقيق الأهدافوتطوير خطط تنفيذ تف�صيلية ،ودرا�سة الجدوى االقت�صادية.
 رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم �أثر المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية. تعزيز ال�شفافية عبر �إعالن الم�ستهدفات والنتائج. تعزيز العمل الم�شترك نحو تحقيق الأه��داف الوطنية الم�شتركةبتحديد عدد من الأولويات الوطنية الم�شتركة ذات الأث��ر والنفع
العام والمبنية على الأهداف
اال�ستراتيجية ل�ل��ر�ؤي��ة ،فقد ت��م تحليل ال�م�ب��ادرات ف��ي غرف
دعم متخ�ص�صة ووفق مُر�شِ حات قائمة على تعظيم م�ساهمة
المبادرات في تحقيق الأه��داف الوطن ّية الم�شتركة مثل،
الم�ساهمة في توليد الوظائف ،فمبادرات برنامج التحول

الوطني �ست�سهم في توليد �أكثر من � 450أل��ف وظيفة في القطاعات غير
الحكومية بحلول عام  2020م.
 الم�ساهمة ف��ي ت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��ا���ص ،ب��دع��م وتمويلالمبادرات ،ما يوفر نحو 40في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات،
وي�سهم في تحقيق �أحد �أهداف "ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية " 2030
في رفع م�ساهمة القطاع
ّ
الخا�ص في �إجمالي الناتج المحلي.
 الم�ساهمة ف��ي تعظيم المحتوى المح ّلي ،فعدد م��ن م�ب��ادرات برنامجالتحوّل الوطني
�ست�سهم في توطين �أكثر من  270مليار ريال في المحتوى المح ّلي ،ما يعزز
االرتقاء بالقيمة الم�ضافة للمحتوى المحلي ،والتقليل من االعتماد على
الواردات وتوفير فر�ص العمل ،تحقيقاً لهدف الر�ؤية في تعظيم المحتوى
المح ّلي في قطاعات
مختلفة.
 الم�ساهمة في التحوّل الرقمي ،فبرنامج التحوّل الوطني حدد خم�سمن�صّ ات رقمية م�شتركة بين الجهات العامّة ،و 29مبادرة رقمية جوهرية
متعل ّقة بقطاعات حيوية ،وع��ددا م��ن الأ� �ص��ول الوطنية الرقمية يمكن
ا�ستثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي ،وذلك تما�شيا مع التزام الر�ؤية
بتنمية البنية التحتية الرقمية ،وتن�شيط القطاعات االقت�صادية ،ودعم
ال�صناعات ومن�ش�آت القطاع الخا�ص ،والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال
بين القطاعين الحكومي والخا�ص.
ولتحقيق ا�ستدامة العمل وتعظيم الأث��ر ،اعتمد البرنامج على مم ّكنات
رئي�سة ت�سهم في رفع درجة االحترافية وان�سيابية العمل ومنها
 ال�شفافية :تحقيقاً لتعزيز ال�شفافية في "ر�ؤية  ،"2030ول�ضمان متابعةتقدم المبادرات وتحديد الفجوات ب�شكل �سريع ،تم تطوير لوحة قيا�س
�أداء موحدة ت�شمل جميع الأه��داف والم�ؤ�شرات والم�ستهدفات لكل جهة،
كما تقي�س اللوحة �أي�ضاً مدى التقدم في تنفيذ المبادرات ،بما ي�سهم في
رفع درجة ال�شفافية والم�ساءلة ،وبما يعز ّز م�س�ؤولية الإنجاز لدى الجهات
المعنية بالتنفيذ ،ويرفع من كفاءة و�سرعة اتخاذ القرار.
الم�ؤ�س�ساتية :م��ن �أج��ل بناء منظومة ق��ادرة على الإن �ج��از ،يقوم مجل�س
ال���ش��ؤون االقت�صادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل
الحكومي وفق ممار�سات ف ّعالة عبر ت�أ�سي�س مراكز داعمة لتخطيط وتنفيذ
ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي مثل مركز الإن�ج��از وال�ت� ّ
�دخ��ل ال�سريع
والمركز الوطني لقيا�س �أداء الأج�ه��زة العامّة ،وي�سعى برنامج التحول
الوطني �إلى تعزيز هذه المنظومة عبر دعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة مثل
مكاتب تحوّل داخ��ل الجهات الم�شاركة ،لمتابعة تنفيذ م�ب��ادرات برنامج
التحول الوطني؛ بما يم ّكن م�أ�س�سة العمل وم��واءم��ة المبادرات ،والرفع
بتقارير عنها �إلى مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية بطريقة دورية.
ال��دع��م التخ�ص�صي :لتعزيز ج��ودة م �ب��ادرات ال�ج�ه��ات الحكومية ،عمل
برنامج التحوّل الوطني على رفع درج��ة الم�شاركة بين الجهات العامّة
عبر مواءمة المبادرات ذات الأهداف الم�شتركة وتعزيز التن�سيق فيما بينها
متخ�ص�صة تعمل على مراجعة
ونقل المعرفة عبر ت�أ�سي�س وح��دات دعم
ّ
المبادرات وتقييمها ودار�سة الجدوى االقت�صادية لكل مبادرة مع الخبراء
والمعنيين
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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هيئة الزكاة والدخل تشارك في المؤتمر الفني الثالث عشر
التحاد سلطات الضرائب في الدول اإلسالمية

تر�أ�س �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الهيئة العامة
للزكاة والدخل ،وفد المملكة الم�شارك في الم�ؤتمر الفني الثالث ع�شر
الت�ح��اد �سلطات ال�ضرائب ف��ي ال��دول الإ��س�لام�ي��ة ،ال��ذي عقد خالل
الفترة من  26وحتى � 29سبتمبر 2016م في مدينة ماالكا في ماليزيا،
وق��د ح�ضر الم�ؤتمر  107م�شاركين مثلوا  21دول��ة ع�ضوا ودولتين
ب�صفة مراقب �إ�ضافة �إلى عديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
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ناق�ش الم�ؤتمر كيفية اال�ستفادة من المعلومات والبيانات الكبيرة المتوافرة
لدى الم�صالح ال�ضريبية بف�ضل تقنية المعلومات الحديثة ،وكذلك الخطط
التي يتعين على الم�صالح ال�ضريبية اتباعها لتح�سين االت�صاالت مع مكلفيها.
قدَّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورقة عمل خالل الم�ؤتمر عن
خطة االت�صاالت و�أهمية ا�ستراتيجية االت�صاالت في م�شاريع الإ�صالح
ال�ضريبي و�أثرها في نجاح الإ�صالحات.

هيئة الزكاة والدخل
تعايد منسوبيها بمناسبة عيد األضحى المبارك
بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الهيئة وعدد من مديري الإدارات
والأق�سام ،نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في الريا�ض حفل معايدة لمن�سوبيها بمنا�سبة
عيد الأ�ضحى المبارك يوم الأحد الموافق 1437-12-16ه �ـ .وجرى خالل الحفل تبادل التهاني
والتبريكات بمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك ،وهن�أ المفلح من�سوبي الهيئة كافة

الهيئة تعقد ورشة عمل
"آليات عمل هيئة الزكاة والدخل" في الغرفة التجارية بالرياض
نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ور�شة عمل تحت عنوان "�آليات عمل
هيئة ال��زك��اة والدخل" ي��وم الثالثاء الموافق 1437/8/17ه � �ـ بالتعاون مع
الغرفة التجارية ال�صناعية في الريا�ض.
وافتتحت الور�شة بكلمة ل�سعادة الأ�ستاذ فهد بن عبدالعزيز الخرا�شي نائب

المدير العام للبرامج وال�سيا�سات ،رحب فيها بالم�شاركين ،و�أ�شار فيها �إلى
�أهداف ومهام الهيئة والدور الوثيق الذي تقوم فيه بتوفير كل ما من �ش�أنه
تذليل ال�صعوبات وتي�سير �إجراءات �سير العمل للمكلفين.
ا�شتملت الور�شة على عدة محاور كان �أهمها تطبيق نظام �إيراد الجديد ومميزاته
ومتطلبات الت�سجيل والخدمات التي يتيحها عبر البوابة الإلكترونية� .إ�ضافة
�إل��ى بع�ض ال�ج��وان��ب ال��زك��وي��ة وال�ضريبية وال�ت�ع��ري��ف ب�ضريبة اال�ستقطاع
و�أحكامها ونماذجها ،والتعريف بحقوق المكلفين وواجباتهم.
ف��ي ن�ه��اي��ة ور� �ش��ة ال�ع�م��ل ،ف�ت��ح ال�م�ج��ال ل�ل��رد ع�ل��ى ا��س�ت�ف���س��ارات المكلفين
وال�م���ش��ارك�ي��ن ف��ي ال��ور��ش��ة و�أج ��اب ع�ن�ه��ا ك��ل م��ن ��س�ع��ادة الأ� �س �ت��اذ ف�ه��د بن
عبدالعزيز الخرا�شي ن��ائ��ب المدير ال�ع��ام للبرامج وال�سيا�سات ،و�سعادة
الأ�ستاذ محمد بن �إبراهيم الح�سن مدير عام الرقابة والمراجعة ،و�سعادة
الأ�ستاذ فهد بن عبداهلل المعجل مدير عام النظام الآل��ي ،و�سعادة الأ�ستاذ
ف��واز بن عبداهلل العتيبي ،و�سعادة الأ�ستاذ ب��داح بن مذكر العا�صمي مدير
�إدارة العالقات العامة المكلف
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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مديرو اإلدارات والفروع يعقدون اجتماعهم الـ  15في الرياض

لدراسة الربط اإللكتروني وتطوير آليات نظام «قوائم»
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ع�ق��د م��دي��رو الإدارات وال �ف��روع ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وال��دخ��ل
اجتماعهم الـ  15في الإدارة العامة في الريا�ض �أخيراً ،برئا�سة �إبراهيم
بن محمد المفلح مدير عام الهيئة ،وبم�شاركة مديري الإدارات في
الإدارة ال�ع��ام��ة وم��دي��ري ف��روع الهيئة .بحث االج�ت�م��اع و��ض��ع �آل�ي��ات
لتقديم خ��دم��ات ال��زك��اة وال�ضريبة ودرا� �س��ة ال��رب��ط الإل�ك�ت��رون��ي مع
الجهات ذات العالقة وم��دى ا�ستفادة الهيئة من هذا الربط ،وكيفية
تطوير �آليات نظام ا�ستيداع القوائم المالية «قوائم» ب�شكل �أمثل.
جاء االجتماع الدوري المو�سع في مرحلة ت�شهد كثيرا من التحوالت
بعد الموافقة على توجهات ور�ؤى هيئة الزكاة وتحويل الزكاة والدخل
من نظام «الم�صلحة» �إلى نظام «الهيئة»� ،إ�ضافة �إلى اعتماد دول مجل�س
التعاون الخليجي برنامج الإ��ص�لاح ال�ضريبي لتحقيق اال�ستدامة

العدد ( - )50محرم 1438هـ
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المالية ،حيث �أقرت لجنة التعاون المالي واالقت�صادي في �أمانة مجل�س
التعاون الخليجي �ضريبتي ال�سلع االنتقائية والقيمة الم�ضافة اللتين
من المتو ّقع تطبيقها خالل عامي  2017و 2018في ال��دول الأع�ضاء
كافة ،وفي مرحلة باتت فيها ال��دول المتقدمة �أكثر اهتماماً وتعاوناً
وتن�سيقاً للحد من التهرب ال�ضريبي وتبادل المعلومات ال�ضريبية
ب�شكل تلقائي.
ناق�ش االجتماع ما تم ب�ش�أن تنفيذ تو�صيات االجتماع ال�سابق الذي عقد
في الريا�ض عام 1436ه�ـ� ،إ�ضافة �إلى مناق�شة المو�ضوعات المدرجة
على جدول الأعمال والتي تت�ضمن بع�ض الجوانب الفنية والإداري��ة
المتعلقة بعمل الهيئة� ،إلى جانب متابعة ا�ستمرار التعاون مع مكاتب
المحا�سبين القانونيين فيما يتع ّلق بتقديم خدمات الزكاة وال�ضريبة،
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استحداث إدارة للضرائب
غير المباشرة

ك�شف �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم المفلح مدير عام الهيئة العامة
للزكاة وال��دخ��ل ،ع��ن ا�ستحداث �إدارة خا�صة لل�ضرائب غير
المبا�شرة ،ا��س�ت�ع��دادا لتطبيق �ضريبة ال�سلع االنتقائية في
 2017والقيمة الم�ضافة في  .2018فعقب �إق��رار قمة مجل�س
ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج ل�ف��ر���ض �ضريبتي القيمة الم�ضافة
وال�سلع االنتقائية خ ّول وزراء المالية في دول الخليج ببحث
التفا�صيل� ،إال �أن المناق�شات ما زالت جارية على م�ستوى وزراء
المالية والجهات المعنية لو�ضع الإط��ار العام لالتفاقيتين،
فكل دولة �سيكون لها نظامها الداخلي الخا�ص بها.
وتوقع المفلح �إقرار الإطار للنظام ال�ضريبي الخليجي خالل
الفترة القريبة المقبلة ،لتو�ضع بعد ذل��ك الأنظمة الخا�صة
بكل دولة.
وم��ن الإج � ��راءات ال�ت��ي ب ��د�أت تتخذها الهيئة ال�ع��ام��ة للزكاة
وال��دخ��ل ال�ستحداث �إدارة خا�صة لل�ضرائب غير المبا�شرة،
ت�شكيل الإدارة الخا�صة بال�ضرائب غير المبا�شرة ،و�إلحاق عدد
من الموظفين على م�ستوى عال للت�أهيل والبدء في العمل،
وت�شكيل ف��رق عمل في �إط��ار الإدارة يتعلق بالجوانب الفنية
والإجرائية والنظامية والقانونية والتوعية ،ف�ضال عن العمل
على �أكثر من محور.
وم��ن المتوقع �أن يلعب ال�ن�ظ��ام ال�ضريبي ف��ي ح��ال تطبيقه
دورا كبيراً في ارتفاع دخل دول المجل�س ويحد من الت�شوهات
االقت�صادية التي قد تطر�أ في المنطقة م�ستقبال ،خ�صو�صا
�أن حاجة دول الخليج �إلى �ضريبة القيمة الم�ضافة تتمثل في
�أنها �ستفقد جزءا من �إيراداتها الجمركية مع ات�ساع اتفاقيات
التجارة ال�ح��رة م��ع دول العالم� ،إل��ى جانب �أن دول المجل�س
لي�ست كلها غنية وتحتاج �إلى �إيرادات جديدة ،خ�صو�صا في ظل
تقلب �أ�سعار النفط والغاز ،لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد
ال�ضريبية �إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية،
�إ�ضافة �إل��ى �إ��ص�لاح النظام المالي وتنويع م�صادر الإي��رادات
الحكومية من خالل النظر في م�صادر �ضريبية مختلفة
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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ودرا�سة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة وم��دى ا�ستفادة
الهيئة من هذا الربط ،ونظام ا�ستيداع القوائم المالية (قوائم) وكيفية
تطوير �آليات اال�ستفادة منه ب�شكل �أمثل ،كما تم عر�ض نتائج م�ؤ�شرات
قيا�س الإداء بفروع الهيئة وتكريم الموظف المثالي في الهيئة.
�أو��ض��ح المفلح �أن العقوبات التي يتعر�ض لها المتهربون من دفع
�ضريبة ال��زك��اة ،تنق�سم �إل��ى غ��رام��ات على ال�ضريبة ��س��واء غ��رام��ات
دفع الم�ستحقات �أو غرامات تهرب و�إخفاء ،وبالن�سبة للزكاة ال توجد
غ��رام��ات ول�ك��ن ت��وج��د ط��رق و�إج� ��راءات تحد م��ن عملية التهرب من
خ�لال حجب �شهادة الهيئة لل�شركات ومطالبة الجهات الحكومية
ب�إيقاف التعامل مع ال�شركات حتى �إنهاء الإجراءات مع الهيئة ،وهناك
التح�صيل الإلزامي عبر م�ؤ�س�سة النقد

بحث آلية جديدة لتقديم الخدمات الزكوية والضريبية
�أو�ضح �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل� ،أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تبحث و�ضع
�آليات لتقديم خدمات الزكاة وال�ضريبة ودرا�سة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة ومدى ا�ستفادة الهيئة من هذا الربط،
وكيفية تطوير �آليات نظام ا�ستيداع القوائم المالية «قوائم» ب�شكل �أمثل.
بحث المقترح الذي تمت مناق�شته �ضمن جدول �أعمال اجتماع مديري الإدارات والفروع الـ 15بالإدارة العامة في الريا�ض ،برئا�سة
�إبراهيم المفلح مدير عام الهيئة ،وبم�شاركة مديري الإدارات بالإدارة العامة ومديري فروع الهيئة
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اإلمارات تقدِّم مقترحًا للمساواة في المعاملة الضريبية
بين دول مجلس التعاون الخليجي
ت�س َّلمت الأمانة العامة لدول
م�ج�ل����س ال �ت �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
م�ق�ت��رح��ا �إم ��ارات� �ي ��ا ل�ل��و��ص��ول
�إل ��ى ال �م �� �س��اواة ف��ي المعاملة
ال���ض��ري�ب�ي��ة ب�ي��ن دول مجل�س
ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي .ح�ي��ث
تقدمت دولة الإمارات بمقترح
ل �ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب �ي��ن دول
م�ج�ل����س ال �ت �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
ف��ي ال �م �ج��ال ال���ض��ري�ب��ي عبر
خ � �ي ��اري ��ن� ،أول � �ه � �م ��ا �إ� � �ص� ��دار
الئحة تنفيذية للم�ساواة في
المعاملة ال�ضريبية ،والآخ��ر
ت� �ح ��دي ��د ب � �ن ��ود االت� �ف ��اق� �ي ��ات
الثنائية وتجنب �ضرائب االقتطاع ور�أ�س المال.
تمثل االقتراح الأول في �إ�صدار الئحة تنفيذية تف�سيرية �إلزامية ت�صدر عن
المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون ت�شمل تفعيل الن�صو�ص القانونية بالم�ساواة
ف��ي المعاملة ال�ضريبية ،على �أن ت�صدر ال��دول الأع���ض��اء ق ��رارات تنفيذية
محلية ،لو�ضع هذه الجزئية مو�ضع التنفيذ بال�سرعة الممكنة ،والت�أكيد على
مبد�أ الدولة الأول بالرعاية في المعاملة ال�ضريبية .بينما البديل الثاني ،ف�إنه
يجب عند �إبرام االتفاقية ال�ضريبية لدول مجل�س التعاون الخليجي ،خا�صة
االتفاقية ال�ضريبية متعددة الأطراف� ،أن تكون المادة الـ 31و�أهداف االتفاقية
االقت�صادية ل�سنة  2001الأ�سا�س المنطقي للدخول في هذه االتفاقية.
و�أو�ضحت الإمارات �أنه ينطوي هذا الخيار على �إبرام معاهدة �ضريبية متعددة
الأط��راف "ن�سخة �أكثر تطورا من المعاهدات ال�ضريبية الثنائية" ،التي من
�ش�أنها �أن تكون ملزمة لجميع دول �أع�ضاء مجل�س التعاون الخليجي "ي�شار
�إليها الحقا بـ"االتفاقية ال�ضريبية متعددة الأطراف" ،وعلى غرار التوجهات
ال�صادرة من مجل�س التعاون الخليجي ،يتم االتفاق على االتفاقية ال�ضريبية
متعددة الأطراف من قبل جميع دول المجل�س في الوقت نف�سه.
وترى الإمارات �أنه يجب �أن تن�ص االتفاقية على �إعفاء دخل مواطني �أو مقيمي
دول مجل�س ال�ت�ع��اون م��ن دول��ة �أخ��رى م��ن المجل�س ،وعليه ف ��إن االتفاقية
ال�ضريبية متعددة الأطراف �ستكون ملزمة ونافذة ،ولن تتطلب و�ضع قوانين
�ضريبية محلية من قبل كل دولة ع�ضو في مجل�س التعاون الخليجي ،على
اعتبار �أنها معاهدة �ضريبية� ،ستحتوي االتفاقية ال�ضريبية متعددة الأطراف
على معظم – �إن ل��م يكن جميع – ال�م��واد المعيارية القيا�سية الموجودة
ف��ي المعاهدات ال�ضريبية ،وبالتالي �ستوفر معاملة �ضريبية �أك�ث��ر �شموال
للمعامالت الخارجية ،بما في ذل��ك الم�سائل المتعلقة بالمن�ش�أة الدائمة،
والأرباح التجارية.
وقالت الإم��ارات في ورقتها �إن تجربة مجل�س التعاون الخليجي تعتبر من �أهم
تجارب التكامل بين التكتالت االقت�صادية التي عك�ست رغبة �أبناء هذه المنطقة في
�إيجاد ج�سور من التعاون والعمل الم�شترك في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية

وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ،وت �ت �خ �ط��ى ذل ��ك
�إل ��ى مختلف ف��ر���ص وم �ج��االت
التعاون الخليجي.
وت��أ��س�ي���س��ا ع�ل��ى ال ��ر�ؤي ��ة ال�ت��ي
ط ��رح� �ه ��ا خ� � � ��ادم ال �ح��رم �ي��ن
ال�شريفين الملك �سلمان بن
عبدالعزيز ب�ش�أن تعزيز العمل
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال�م���ش�ت��رك ،ف��إن�ه��ا
ت�ح��ر���ص دائ �م��ا ع�ل��ى موا�صلة
ب��ذل الجهود الكفيلة بتعزيز
تكامل دول مجل�س التعاون في
مختلف المجاالت ،م�شيرة �إلى
�أنه على الرغم من الإنجازات
الم�شهودة التي حققتها دول
المجل�س في م�سيرتها المباركة� ،إال �أن هناك بع�ض مجاالت العمل الم�شترك
التي ال بد من تكثيف الجهود لتطويرها واالرتقاء بها ،ومنها الم�ساواة في
المعاملة ال�ضريبية ،خ�صو�صا �أن دول المجل�س لديها خطط لإ�صالح المالية
العامة ،وفر�ض بع�ض ال�ضرائب مثل �ضريبة القيمة الم�ضافة.
واعتبرت الإم��ارات رغم الن�صو�ص ال��واردة في االتفاقية االقت�صادية الموحدة
التي ت�شمل الم�ساواة ال�ضريبية وعدم منح مزايا تف�ضيلية لدولة �أخ��رى غير
دول المجل�س تفوق تلك الممنوحة لمواطني الدول الأع�ضاء ،وعدم وجود تمييز
�ضريبي كبير بين مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي� ،أن هناك مزايا تقدم
لدول �أخرى غير الدول الأع�ضاء �أف�ضل مما تقدم �إلى مواطني دول المجل�س
الطبيعيين واالعتباريين ،كما �أن ا�ستثمارات مواطني ومقيمي دول مجل�س
التعاون الخليجي في دول المجل�س الأخرى قد تخ�ضع ل�ضرائب مرهقة �أكثر،
مقارنة باال�ستثمارات المملوكة لمواطني ومقيمي دول �أخرى .في �ضوء ذلك،
�أو�ضحت الإم��ارات �أن اال�ستثمارات المبا�شرة المقدمة من مواطني ومقيمي
دول المجل�س الأخ��رى ت�صبح �أق��ل جاذبية ،ما ي ��ؤدي �إل��ى و�ضع الم�ستثمرين
الخليجيين وال�شركات الراغبة في جذب ه�ؤالء الم�ستثمرين في و�ضع �سلبي،
الأم��ر ال��ذي ال يتما�شى مع �أه��داف االتفاقية االقت�صادية لعام  2001ويخالف
المادة  31منها ،م�شيرة �إل��ى �أن دخ��ول �أي دول��ة من دول المجل�س في معاهدة
�ضريبية ثنائية مع دول �أخرى غير خليجية ي�ؤدي �إلى وجود معاملة �ضريبية
مف�ضلة مميزة لمقيمي هذه الدول في دولة المجل�س التي وقعت هذه االتفاقات.
وبالن�سبة �إل��ى ال�سلع الجديدة المقترح فر�ض �ضريبة انتقائية عليها بن�سبة
 100في المائة فت�شمل بع�ض ال�سلع "ذات الطبيعة الخا�صة" مثل الم�شروبات
الكحولية ولحم الخنزير وهي �سلع ي�سمح ببيعها في �أربع دول خليجية؛ فيما
يمنع دخولها وبيعها في ال�سعودية والكويت ،حيث ت�سلمت الأمانة العامة لدول
الخليج العربية من لجنة التعاون المالي واالقت�صادي ،مقترحا ب�إ�ضافتها �إلى
القائمة .ووفقا لمعلومات "االقت�صادية" ،ف�إن اللجنة �أو�صت بعد رفعها المقترح
�أن يتم فر�ض �ضريبة  100في المائة على التبغ ،والم�شروبات الغازية بن�سبة 50
في المائة ،وم�شروبات الطاقة بـ 100في المائة
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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أخبار

المفلح:

قريب ًا تطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي "فاتكا"
ك���ش��ف � �س �ع��ادة الأ� �س �ت��اذ �إب��راه �ي��م
ب ��ن م�ح�م��د ال �م �ف �ل��ح ،م��دي��ر ع��ام
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وال��دخ��ل،
ع �ق��ب ت��ر�ؤ� �س��ه اج �ت �م��اع م��دي��ري
الإدارات وال�ف��روع الخام�س ع�شر
ف��ي ال��ري��ا���ض ،ال ��ذي ع�ق��د �أخ �ي��راً
عن قرب تطبيق قانون االمتثال
ال���ض��ري�ب��ي الأم��ري �ك��ي "فاتكا"،
فالقانون ف��ي المراحل النهائية
م��ع ال �ج��ان��ب الأم��ري �ك��ي لتوقيع
االتفاقية ف��ي ال�ق��ري��ب باللغتين
ال�ع��رب�ي��ة والإن �ج �ل �ي��زي��ة .والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة ال ��زك ��اة ج��اه��زة
ال�ستقبال جميع البيانات الخا�صة
بالرعايا الأمريكان في المملكة،
وت� �ح ��وي ��ل ال� �ب� �ي ��ان ��ات ل�م���ص�ل�ح��ة
ال�ضرائب الأمريكية

هيئة الزكاة والدخل تشارك في لقاء

"كن على دراية"
�شاركت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الغرفة التجارية في
مدينة الريا�ض يوم الأربعاء الموافق  1438/1/4هـ وبم�شاركة عديد
م��ن الجهات الحكومية وغير الحكومية ف��ي لقاء "كن على دراية"
وقد افتتح �سعادة الدكتور محمد الكثيري �أمين عام الغرفة التجارية
في الريا�ض اللقاء و�شكر خالله جميع الجهات الحكومية الم�شاركة،
و�أ�شاد بالتعاون المتين الذي من �ش�أنه دعم قطاع الأعمال.
ع�ق��د ال�ل�ق��اء م��ن �أج ��ل ال�ت�ع��ري��ف ب��ال�خ��دم��ات الإل�ك�ت��رون�ي��ة المقدمة
للمكلفين والإجابة عن اال�ستف�سارات المتعلقة بالإجراءات والأنظمة
لقطاع الأعمال.
ا�ستقبل رك��ن الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة وال��دخ��ل ع��دي��دا م��ن الأ�سئلة
المتخ�ص�صة المتعلقة بالزكاة وال�ضريبة كما �أ�شاد الزوار بنظام "�إيراد"
في ت�سهيل الح�صول على ال�شهادة وعدم الحاجة �إلى زيارة الفروع.
م َّثل الهيئة ف��ي اللقاء الأ��س�ت��اذ عبد الرحمن ال�غ��ام��دي ،مدير �إدارة
التح�صيل بالبرامج والمتابعة والأ�ستاذ محمد العباد ،والأ�ستاذ علي
الجنوبي من �إدارة النظام الآل��ي والأ�ستاذ ب��داح بن مذكر القحطاني
مدير �إدارة العالقات العامة والأ�ستاذ عبدالمح�سن ال�شقاق
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برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة يطالب "الزكاة والدخل" بالتعجيل
بضرائب السلع االنتقائية للحد من استهالك السلع الضارة على الصحة
اجتمع الأ�ستاذ �سليمان ال�ضحيان م�ست�شار م�شروع �ضريبة القيمة الم�ضافة وال�سلع
ا�ستهالكها و�آثارها ومن ذلك المبالغ الكبيرة التي تتحملها الدولة والمواطن في
ً
االنتقائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل مع الدكتور علي بن محمد الوادعي الم�شرف
العالج والإق�لاع ،مبينا �أن وزارة ال�صحة لديها  20برنامجا لمكافحة التدخين في
العام على برنامج مكافحة التدخين والدكتورة ح�صة الح�سيني مديرة برنامج الغذاء
جميع مديريات ال�صحة بالمناطق والمحافظات.
المتوازن والن�شاط البدني ب��وزارة ال�صحة وفريقي عمل الجانبين للتن�سيق ب�ش�أن
و�أ�ضاف "الوادعي" �أن للتدخين �أ�ضرارا �صحية واجتماعية ونف�سية متعددة ت�شمل
ر�سائل وو�سائل و�آليات الحملة الإعالمية للتوعية ب�ضريبة ال�سلع االنتقائية والآثار
المدخنين والمخالطين و�شركائهم بالحياة �إ�ضافة �إلى الأ�ضرار البيئة واالقت�صادية
الإيجابية المتوقعة لتطبيق ال�ضريبة خالل الأ�شهر القلية المقبلة.
وب ��ات م��ن ال �� �ض��روري �أن يتحمل ال�م��دخ�ن��ون م�س�ؤولياتهم ت�ج��اه �أنف�سهم وت�ج��اه
�أو��ض��ح الأ�ستاذ "ال�ضحيان" �أن االجتماع يهدف �إل��ى تفعيل دور �ضرائب ال�سلع
مجتمعهم و�أن يتحملوا تكاليف الأ�ضرار االقت�صادية التي تتحملها الدولة لعالجهم
االنتقائية التي �أقرتها دول مجل�س التعاون ومنها المملكة للحد من ا�ستهالك ال�سلع
ولإقالعهم عن هذه الآفة.
ال�ضارة على ال�صحة وم��ا يترتب عليها من م�شكالت �صحية واجتماعية ونف�سية
�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة ح�صة الح�سيني ،م��دي��رة ب��رن��ام��ج ال �غ��ذاء ال�م�ت��وازن والن�شاط
واقت�صادية وبيئية ،م�شيراً �إلى �أن ال�سلع االنتقائية التي تم �إق��رار ال�ضريبة عليها
البدني بوزارة ال�صحة �أن مكافحة المنتجات ال�ضارة كالتدخين والم�شروبات الغازية
حالياً هي منتجات التبغ والم�شروبات
وم�شروبات الطاقة �أمر لي�س بالهين،
الغازية وم�شروبات الطاقة.
ح �ي��ث ت �ق��ف ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي تحقق
و�أ�� �ض ��اف "ال�ضحيان" �أن المكتب
المليارات من وراء ذلك حجر عثرة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لمجل�س وزراء ال�صحة
�أم � ��ام ج �ه��ود م�ك��اف�ح�ت�ه��ا وت���س�ت�خ��دم
الخليجي � �ش��ارك بفاعلية ف��ي ق��رار
ط��رق �اً ذك�ي��ة وم�ل�ت��وي��ة ل�ل�ت��روي��ج لها
� �ض��ري �ب��ة ال �� �س �ل��ع االن �ت �ق��ائ �ي��ة �ضمن
و�إي �ق ��اع ��ص�غ��ار ال���س��ن وال �� �ش �ب��اب في
فريق عمل النظام ال�ضريبي الموحد
�إدمانها .ورعاية �شركات الم�شروبات
ل��دول مجل�س ال�ت�ع��اون ان�ط�لاق�اً من
ال � �غ � ��ازي � ��ة وم � �� � �ش� ��روب� ��ات ال� �ط ��اق ��ة
حر�صهم على تفعيل دور ال�ضرائب
ل �ل �ب �ط��والت والأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة
ف��ي الحد م��ن ا�ستهالك م��ا ه��و �ضار
م��ن ال��و��س��ائ��ل الم�ضللة ال �ت��ي تبرز
ب��ال���ص�ح��ة ل�ت�ت�ك��ام��ل ج �ه��ود م��واج�ه��ة
عك�س مخاطر هذه الم�شروبات على
ً
هذه ال�سلع ومن �أهمها منتجات التبغ
ال���ص�ح��ة خ���ص��و��ص�ا ��ص�ح��ة الأط �ف��ال
وال �م �� �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة وم���ش��روب��ات
وال�شباب.
ال� �ط ��اق ��ة م� ��ع ال� �ج� �ه ��ود ال �ع�ل�اج �ي��ة
و�أ�شارت الدكتورة ح�صة �أننا �سعداء
وال �ت��وع��وي��ة ال �ت��ي �أن �� �ش ��أت ل�ه��ا وزارة
جداً ب�إقرار �ضريبة ال�سلع االنتقائية
ً
ال�صحة بال�سعودية برنامجين للنهو�ض بهما على
ون�ت�ط�ل��ع ل�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع��اج�ل�ا ف��ي ال�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
�أكمل وجه وهما برنامج مكافحة التدخين للحد من
ال�سعودية ،لتجنب مخاطر م�شروبات ال�ط��اق��ة على
ا�ستهالك منتجات التبغ و�آثارها ،والبرنامج الوطني
الم�ستهلكين خا�صة الأطفال والمراهقين دون �سن الـ
للغذاء المتوازن والن�شاط البدني ال��ذي ي�شكل الحد
.18
من ا�ستهالك الم�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة
فتناول الم�شروبات الغازية لها مخاطر متعددة وتعمل
والمرطبات المحالة بال�سكر و�آثارها �أحد �أهم �أهدافه.
على زي��ادة ال��وزن ،وت�ؤثر �سلباً على الخمائر اللعابية
�أك ��د "ال�ضحيان" �أن ه�ي�ئ��ة ال��زك��اة وال��دخ��ل ولجنة
المهمة لله�ضم ،وتحتوي على الكافيين ال��ذي يزيد
التوعية ب�ضرائب ال�سلع االنتقائية والقائمين على ر�سم بياني يو�ضح العالقة بين تكلفة ال�سجائر ون�سبة التدخين �ضربات القلب و�ضغط الدم وال�سكر وزيادة الحمو�ضة
البرنامجين خير من يقدم الر�سائل التوعوية وي�سهم بين الأفراد :كلما ارتفعت تكلفة ال�سجائر ق َّل ا�ستهالك منتجات ال�م�ع��دي��ة وال �ه��رم��ون��ات ف��ي ال ��دم و��ض�ع��ف امت�صا�ص
التبغ خ�صو�صا بين �أ�صحاب الدخل المنخف�ض.
ف��ي �إي���ص��ال�ه��ا ل�ل���ش��رائ��ح الم�ستهدفة لتتفهم ماهية
الحديد والإ��ص��اب��ة بفقر ال��دم ،ويحتوي ال��داي��ت منها
و�أهمية هذه ال�ضرائب وتت�أثر بها �إيجاباً بالتوقف عن
على المحليات ال�صناعية التي تهدد المخ وت��ؤدي �إلى
ا�ستهالك هذه ال�سلع ال�ضارة �أو ا�ستهالكها بكميات محدودة جداً حتى ال ت�ؤثر في
فقدان ال��ذاك��رة التدريجي و�إ�صابة الكبد بالتليف ،كما �أن الأحما�ض الف�سفورية
ال�صحة والبيئة واالقت�صاد.
الم�ضافة ت�ؤدي �إلى ه�شا�شة و�ضعف العظام.
من جانبه� ،شدد الدكتور ال��وادع��ي ،الم�شرف العام على برنامج مكافحة التدخين
يذكر �أن معظم ال��دول فر�ضت �ضرائب ال�سلع االنتقائية للحد من ا�ستهالك التبغ
على �ضرورة التعجيل بتطبيق �ضريبة ال�سلع االنتقائية لما لها من �أثر ملمو�س ،كما
وم�شروبات الطاقة والمرطبات التي تحتوي على ال�سكر ،حيث بلغت �أ�سعار هذه المواد
�أثبتت تجارب الدول الأخرى ،في انخفا�ض ا�ستهالك التبغ لدى الفئات ذات الدخول
�أعلى بكثير مما تباع به في دول الخليج ومنها ال�سعودية الأمر الذي ا�ستدعى المعالجة
المتو�سطة وما دونها .مو�ضحاً �أن برنامج مكافحة التدخين يعمل منذ �سنوات لرفع
ال�سعرية للحد من ا�ستهالكها و�آثارها ال�سلبية وذلك في �إطار نظام مكافحة التدخين
�أ�سعار منتجات التبغ على الم�ستهلك النهائي من خالل فر�ض المزيد من الر�سوم
الذي ن�ص في مادته ال�ساد�سة على اتخاذ التدابير ال�سعرية وال�ضريبية الرامية �إلى
وال�ضرائب الجمركية وال�ضرائب الأخ��رى ك�ضريبة ال�سلع االنتقائية للحد من
الحد من الطلب على التبغ
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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معالي وزير المالية يعيد تشكيل لجان االعتراض الزكوية الضريبية
االبتدائية في كل من الرياض والدمام وجدة
�أ�صدر معالي وزير المالية� ،إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف قرار ًا ب�إعادة ت�شكيل لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية
في كل من الريا�ض والدمام وجدة وفق ًا للقرار رقم ( )3377وتاريخ  1437/12/16هـ ،فبناء على �صالحيات وزير المالية وا�ستناد ًا �إلى
المادة (ال�سابعة وال�ستين) من نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م 1 )/وتاريخ  1425/1/15هـ .وبعد االطالع على
القرار الوزاري رقم ( )1535بتاريخ  1425/6/11هـ ال�صادر بالموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل التي ت�ضمنت في
المادة (الحادية وال�ستين) قواعد و�إجراءات النظر والبت في اعترا�ضات المكلفين على الربط ال�ضريبي ،وعلى القرار الوزاري رقم
( )1208/3وتاريخ  1413/5/8هـ وما �صدر عليه من تعديالت ،والقرار الوزاري رقم ( )961/32بتاريخ  1418/4/22هـ المت�ضمن
قواعد و�إج��راءات النظر والبت في اعترا�ضات المكلفين على الربط الزكوي ،والقرار ال��وزاري رقم ( )5458بتاريخ 1433/12/1
هـ ،القا�ضي بت�شكيل لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية بهيئة الزكاة والدخل وفرعيها في (جدة والدمام) ،والقرار
الوزاري رقم ( )389بتاريخ  1427/2/20هـ القا�ضي بتحديد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء و�سكرتارية لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية
االبتدائية في الهيئة وفرعيها في جدة والدمام ،والقرار الوزاري رقم ( )4357بتاريخ  1434/12/4هـ ،القا�ضي ب�إعادة تنظيم مكاف�آت
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء و�سكرتارية لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ،والخطاب الوزاري رقم () 2748/37بتاريخ 1428/3/15
هـ المت�ضمن تحديد مكاف�آت ُن ّ�ساخ و َكتبة وم�ستخدمي لجان االعترا�ض االبتدائية.
وبناء على متطلبات العمل ومقت�ضيات الهيئة العامة تقرر:
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�أو ًال� :إعادة ت�شكيل لجان االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية في
الهيئة العامة للزكاة والدخل وفرعيها في جدة والدمام لت�صبح على
النحو التالي:
�أ -لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأولى في الهيئة العامة
للزكاة والدخل:
 -1الأ�ستاذ � /سعد بن محمد الهويمل (رئي�ساً).
ع�ضو هيئة التدري�س – معهد الإدارة العامة.

 -2الأ�ستاذ � /أديب محمد �أبانمي (نائباً للرئي�س)
محا�سب قانوني.

 -3الأ�ستاذ /عبد اهلل بن �سعد براك ال�سعد (ع�ضواً)
م�ست�شار قانوني – وزارة المالية.

 -3الأ�ستاذ  /علي بن �سعيد مقبول (ع�ضواً)
مدير فرع وزارة المالية – جدة

 -4الدكتور  /يا�سر بن عبد الرحمن الأحمدي (ع�ضواً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك عبد العزيز

 -5الأ�ستاذ � /أحمد بن عبيد الطائفي (ع�ضواً)

مدير عام فرع جدة – الهيئة العامة للزكاة والدخل

هـ -لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية بفرع الهيئة
العامة والزكاة والدخل في جدة:
 -1الدكتور  /توفيق بن عبد المح�سن الخيال (رئي�ساً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك عبد العزيز

 -4الأ�ستاذ  /عبد اهلل بن محمد البراك (ع�ضواً)

 -2الدكتور  /حمد بن �صالح الطا�سان (نائباً للرئي�س)

م�ساعد مدير عام فرع الريا�ض – الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 -3الأ�ستاذ /م�شعل بن عيد الزهراني (ع�ضواً)

م�ست�شار نظامي – هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء.

 - 5الأ�ستاذ  /عبد اهلل بن �سليمان الفهد (ع�ضواً)

ب -لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية بالهيئة العامة
للزكاة والدخل:
 -1الدكتور � /إبراهيم بن عبد المح�سن الزكري (رئي�ساً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية.

 -2الأ�ستاذ  /محمد بن عمر الخرا�شي (نائباً للرئي�س)
مدير الإدارة المالية – هيئة الغذاء والدواء.

 -3الأ�ستاذ � /سالم بن �صالح المطوع (ع�ضواً)
م�ست�شار قانوني – وزارة المالية

 -4الأ�ستاذ �/أحمد بن عبد العزيز اليحيى (ع�ضواً)

م�ست�شار اقت�صادي – ال�صندوق ال�سعودي للتنمية

 -5الأ�ستاذ � /إبراهيم بن عبد الرحمن المحمود (ع�ضواً)
محا�سب – الهيئة العامة للزكاة والدخل

ج -لجنة االع�ت��را���ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثالثة ف��ي الهيئة
العامة للزكاة والدخل:
 -1الدكتور  /خالد بن ر�شيد العديم (رئي�ساً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك �سعود

 -2الدكتور  /عبد اهلل بن �سليمان الباحوث (نائباً للرئي�س)

ع�ضو هيئة التدري�س – كلية ال�شريعة – جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية

 -3الأ�ستاذ � /أن�س بن عايد الجهني (ع�ضواً)
م�ست�شار مالي – وزارة المالية

 -4الأ�ستاذ  /مبارك بن بكر بن خلف الدو�سري (ع�ضواً)
م�ست�شار قانوني – هيئة الإذاعة والتلفزيون

 -5الأ�ستاذ  /خالد بن عاي�ض �آل مفرح (ع�ضواً)

مدير �إدارة الفح�ص والربط بفرع الريا�ض – الهيئة العامة للزكاة والدخل

د -لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الأول��ى بفرع الهيئة
العامة للزكاة والدخل في جدة:
 -1الدكتور � /صالح بن عبد الرحمن ال�سعد (رئي�سا)ً
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك عبد العزيز

 -2الدكتور � /سلطان بن عاي�ض البقمي (نائباً للرئي�س)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة �أم القرى

ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك عبد العزيز

ع�ضو هيئة التدري�س – معهد الإدارة العامة في جدة

 – 4الدكتور  /عبد اهلل بن علي ع�سيري (ع�ضواً)

ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك عبد العزيز

 – 5الأ�ستاذ /عبد اهلل بن حوتان النفيعي (ع�ضواً)

مدير فرع مكة المكرمة المكرمة – الهيئة العامة للزكاة والدخل

و -لجنة االعترا�ض الزكوية ال�ضريبية االبتدائية الثانية بفرع الهيئة
العامة للزكاة والدخل في الدمام:
 -1الدكتور  /خالد بن عبد الرحمن العبدالقادر (رئي�ساً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية  /فرع الأح�ساء

 -2الدكتور  /يا�سر بن �أحمد فالتة (نائباً للرئي�س)

ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 -3الدكتور خالد بن �إدري�س فلقي (ع�ضواً)
ع�ضو هيئة التدري�س – جامعة الدمام

 -4الدكتور  /عبد العزيز بن عبد الرحمن الرو�ضان (ع�ضواً)
ع�ضو هيئة التدري�س – الكلية التقنية بالدمام

 -5الأ�ستاذ� /صالح بن حماد الحماد (ع�ضواً)

الم�شرف على فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام.

ثانياً :يُ�صرف لر�ؤ�ساء ونواب ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان المذكورة والقائمين
ب�أعمال ال�سكرتارية فيها ما ي�ستحقونه من مكاف�آت عن ح�ضور جل�ساتها.
ثالثاً :تحدد مدة عمل اللجان المذكورة ب�أربع �سنوات من تاريخ �سريان
القرار.
رابعاً :تعقد اللجان �أعمالها في الفترة الم�سائية.
خام�ساً :فيما عدا ما ذكر �أعاله تظل القرارات الوزارية المنظمة لإجراءات
االعترا�ض �أم��ام اللجان المذكورة وقواعد العمل فيها وتوزيع الق�ضايا
بينها و�إ�صدار قراراتها وتبليغها �سارية المفعول.
�ساد�ساً :يبد�أ �سريان القرار اعتباراً من  1438/1/1هـ و ُيبَلغ �إلى من يلزم
لتنفيذه
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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المفلح:

 19مليار ريال حصيلة اإليرادات الزكوية
والضريبية خالل النصف األول من عام 2016
ك�شف �سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل
�أن �إجمالي الإي��رادات ال�ضريبية على ال�شركات الأجنبية بلغ نحو ع�شرة مليارات ريال
خالل �ستة �أ�شهر من العام الجاري.
و�أو�ضح المفلح �أنه تم ت�شكيل لجنة تتر�أ�سها الهيئة العامة للزكاة والدخل وبم�شاركة
كل من وزارة المالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق المالية للت�أكد من
اكتمال الإجراءات والترتيبات الداخلية ومتطلبات التقنية الالزمة لعملية تجميع ونقل
وتخزين وت�سلم و�إر�سال البيانات الخا�صة بنظام "فاتكا".
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 89129إقرارا ضريبي ًا في  6أشهر

كم ع��دد الإق���رارات ال�ضريبية التي تم تقديمها من
المكلفين للهيئة ،وكم بلغت ح�صيلة االي��رادات الزكوية
وال�ضريبية خالل الن�صف الأول من عام 2016؟
حققت الهيئة نتائج جيدة في الن�صف الأول من ع��ام  ،2016حيث
بلغت الإي��رادات الزكوية وال�ضريبة المح�صلة نحو  19مليار ريال،
ف��ي حين بلغ ع��دد الإق� ��رارات المقدمة � 89129إق ��رارا ،بينما عدد
المكلفين الذين قاموا بتحديث بيانات ت�سجيلهم بلغ  65461مكلفا،
كما بلغ عدد حاالت الت�سجيل الجديدة  10575مكلفا.
 10مليارات ريال

ما ح�صيلة �إجمالي �إي��رادات الهيئة من ال�ضريبة على
ال�شركات الأجنبية خالل الأ�شهر ال�ستة الأول��ى من عام
2016؟
بلغت الإي ��رادات ال�ضريبية من ال�شركات الأجنبية خ�لال الن�صف
الأول من العام المالي الحالي نحو ع�شرة مليارات ريال.
 % 20معدل الضريبة على الشركات المقيمة

كم يبلغ معدل �ضريبة الدخل على ال�شركات الأجنبية؟
وهل �سي�شهد تغييرا خالل الفترة المقبلة؟
ح�سب النظام ال�ضريبي الحالي ال���ص��ادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )1/وت��اري��خ 1425/1/15ه � �ـ ف ��إن معدل ال�ضريبة على ال�شركات
المقيمة عن ح�ص�ص ال�شركاء غير ال�سعوديين  20في المائة من
�صافي الربح وهو �سعر م�شجع جدا لتلك ال�شركات ،ولي�س هناك في
الوقت الراهن توجيهات لتعديل تلك الن�سبة.
التهرب الضريبي والزكوي

التهرب الزكوي وال�ضريبي ،هل ي�شهد تزايدا �أم نق�صانا؟
حاالت التهرب الزكوي وال�ضريبي هي حاالت محدودة جدا والهيئة
حري�صة ع�ل��ى متابعة ك��ل م��ن ي�م��ار���س ن�شاطا خا�ضعا ل�ل��زك��اة �أو

تطبيق النظام اآلل��ي الشامل أسهم
في حصر المكلفين ومتابعتهم وتكوين
معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم.
تتخذ الهيئة إجراءات التحصيل اإللزامية
ومنها الحجز على األرصدة المصرفية والمنع
م��ن ال��ت��ص��رف ف��ي األم�����وال ال��م��ن��ق��ول��ة وغير
المنقولة ضد من ال يتجاوبون مع الهيئة.

حاالت التهرب الزكوي والضريبي محدودة
ج��دا والهيئة حريصة على حث الخاضعين
للزكاة أو الضريبة على مراجعتها لتسديد
المستحقات.
إطالق حمالت توعوية لجميع القطاعات
والشركات بعد اعتماد نظام ضريبة القيمة
المضافة.
لل�ضريبة وحثه على مراجعتها في الوقت المحدد لت�سديد ما هو
واجب عليه من م�ستحقات زكوية �أو �ضريبية ،كما تحر�ص الهيئة
على توعية المكلفين بالواجبات النظامية عليهم وت�سهيل �إجراءاتها
لتمكينهم من الوفاء بااللتزامات المفرو�ضة عليهم� ،إ�ضافة �إلى
قيامها في ال�سنوات الأخ�ي��رة بتطبيق النظام الآل��ي ال�شامل الذي
�أ�سهم في ح�صر المكلفين ومتابعتهم ب�شكل �أف�ضل وتكوين معلومات
كاملة عن حجم �أن�شطتهم �سواء من خالل معلومات ال�سجل التجاري
في وزارة التجارة �أو من خالل الرخ�ص ال�صادرة من الهيئة العامة
لال�ستثمار والبلديات والأجهزة الحكومية الأخرى وغير ذلك من
م�صادر المعلومات التي توفر للهيئة قاعدة من المعلومات حول
�أن�شطة المكلفين و�أحجامها.
التحصيل اإللزامي والحجز على األرصدة

ما الإج���راءات التي تتخذها الهيئة للتعامل مع غير
المتجاوبين معها؟
هناك مجموعة من الإج��راءات النظامية التي تتخذها الهيئة في
حالة عدم التجاوب معها ،وفي الحاالت التي ال ت�ؤدي تلك الإجراءات
�إلى نتيجة يتم اتخاذ �إج��راءات التح�صيل الإلزامية ومنها الحجز
على �أر�صدته الم�صرفية ومنعه من الت�صرف في �أمواله المنقولة
وغير المنقولة.
تعديالت على قانون "فاتكا"

عقب توقيع اتفاقية تطبيق نظام "فاتكا" مع الواليات
المتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،م��ا الإج����راءات الفعلية التي تم
تنفيذها؟
بعد �صدور موافقة مجل�س ال��وزراء بتفوي�ض وزير المالية بتوقيع
ه��ذه االت �ف��اق �ي��ة ،ف�ق��د ت��م ت�شكيل ل�ج�ن��ة ت�ت��ر�أ��س�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للزكاة وال��دخ��ل وبم�شاركة كل من وزارة المالية وم�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق المالية بغر�ض الت�أكد من اكتمال
الإجراءات والترتيبات الداخلية ومتطلبات التقنية الالزمة لعملية
تجميع ونقل وتخزين وت�سلم و�إر�سال البيانات .وقد تم االنتهاء من
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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حـوار

ت��ح��ص��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات عن
المكلفين من خالل السجل التجاري في وزارة
التجارة واالستثمار أو من خالل الرخص الصادرة
م��ن الهيئة ال��ع��ام��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار وال��ب��ل��دي��ات
واألجهزة األخرى.
 149مؤسسة مالية تم تسجيلها في
نظام "فاتكا" بالمملكة.
الإج ��راءات والترتيبات التقنية الداخلية وج��ار العمل مع الجانب
الأمريكي لمراجعة ترجمة بع�ض العبارات ال��واردة في االتفاقية
تمهيداً لتوقيعها في �أقرب فر�صة.
هل بد�أت الهيئة تت�سلم بيانات نظام "فاتكا" من الجهات
المعنية؟
نعم بد�أت الهيئة ،فقد تم ت�سلم بع�ض البيانات من بع�ض الم�ؤ�س�سات
المالية.
وكم عدد الم�سجلين من ال�سعوديين والأجانب في نظام
"فاتكا"؟
المطلوب منهم الت�سجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغر�ض
نظام "فاتكا" هم الم�ؤ�س�سات المالية في المملكة فقط ،وقد بلغ عدد
الم�ؤ�س�سات المالية الم�سجلة حتى الآن ( 149م�ؤ�س�سة مالية)� .أما
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين �سوف يطبق بحقهم قانون "فاتكا" �سيتم
ح�صرهم وتحديدهم من قبل تلك الم�ؤ�س�سات المالية ومعلوماتهم
غير متوافرة لدى الهيئة حاليا.
اتفاقية موحدة

ما الترتيبات التي اتخذت في �إط��ار تطبيق �ضريبتي
القيمة الم�ضافة وال�سلع االنتقائية بعد �إقرارهما خليجيا؟
القمة الخليجية �أقرت مبد�أ تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة اعتبارا
من بداية عام  2018وال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية اعتبارا من
بداية عام  ،2017وقد تم االتفاق على م�شروع اتفاقية موحدة بين
دول مجل�س التعاون لل�ضريبتين وجار ا�ستكمالها بال�صورة النهائية.
حمالت توعوية

ما الإج���راءات التي �سيتم اتخاذها قبل بدء تطبيق
�ضريبة القيمة الم�ضافة؟
بعد اعتماد نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة� ،سيتم �إجراء حمالت توعوية
لجميع ال�ق�ط��اع��ات وال���ش��رك��ات ،وق��د �شرعت الهيئة ف��ي و��ض��ع خطة
�إعالمية متكاملة لتطبيقها ح�سب الوقت المنا�سب لأولوية التطبيق.
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اإلصالح الضريبي

ما �أبرز المحاور التي �سيناق�شها اجتماع اتحاد ال�سلطات
ال�ضريبية في ماليزيا؟
�سيتطرق اجتماع اتحاد ال�سلطات ال�ضريبية الذي �سيعقد خالل هذا
العام في ماليزيا لمو�ضوعين مهمين ،الأول �سيتمحور في تحليل
المعلومات ال�ضخمة في الإدارة ال�ضريبية� ،أما الآخر ا�ستراتيجية
االت�صاالت في الإ�صالح ال�ضريبي.
ضرائب االقتصاد اإللكتروني

ما االجتماعات الدولية التي �ست�شاركون فيها خالل
الفترة المقبلة؟
منتدى ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،من �أب��رز الفعاليات التي

ج���ار ح��ص��ر األش��خ��اص ال��ذي��ن سيطبق
بحقهم قانون "فاتكا" من قبل المؤسسات
المالية ومعلوماتهم غير متوافرة لدى هيئة
الزكاة والدخل حاليا.
الهيئة حريصة على توعية المكلفين
وتسهيل إجراءاتهم لتمكينهم من الوفاء
بااللتزامات المفروضة عليهم.

�سن�شارك بها خالل الفترة المقبلة ،و�سيعقد هذا العام في مدينة
�أنقرة بتركيا و�سيتطرق �إلى عدة مو�ضوعات ومنها تطوير وتجديد
�أن�ظ�م��ة ال���ض��رائ��ب غير المبا�شرة ف��ي المنطقة ،وت�ق��دي��م �ضريبة
القيمة الم�ضافة في مجل�س التعاون الخليجي ،وم�سائل متقدمة في
�ضريبة القيمة الم�ضافة بما يتعلق باالت�صاالت وتوريد الخدمات
الإلكترونية والقطاع المالي والم�صرفي ،والم�سائل المتعلقة بفر�ض
ال�ضرائب على االقت�صاد الإلكتروني� ،إ�ضافة �إلى الم�سائل المتعلقة
ب��االزدواج ال�ضريبي ،واالجتماع الثالث لمنظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية  OECDومنها اجتماعات المنتدى العالمي لل�شفافية
وتبادل المعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية واجتماعات تحويل الأرباح
وت�آكل الأوعية ال�ضريبية .BEPS
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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ضريبة القيمة المضافة

الضريبة غير المباشرة على االستهالك
واألكثر انتشاراً في العالم ()2

إعداد /حسين عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشؤون الدولية

ا�ستعر�ضنا في العدد ال�سابق من ن�شرة الزكاة والدخل تعريف ًا ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ،ومثا ًال
تف�صيلي ًا عن تطبيقها ،ثم نطاقها ،ونماذجها ،و�أ�سعارها ،واختيار ال�سعر المنا�سب في �ضريبة القيمة
الم�ضافة ،والإعفاءات ،وحد الت�سجيل لهذه ال�ضريبة ،والت�سجيل الإلزامي ،و�أخير ًا الت�سجيل االختياري.
�أما في هذا العدد ف�إننا �سن�ستعر�ض بقية الجوانب المهمة من هذه ال�ضريبة� :إدارتها ،التوظيف ،التدريب،
الربط الذاتي ،و�أخير ًا الرد.
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إدارة ضريبة القيمة المضافة

لتحديد الإدارة التي تتولى م�س�ؤولية �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة في �أية دولة،
هناك ثالثة خيارات ،وهي �إما �إن�شاء �إدارة جديدة ،و�إما تكليف �إدارة الجمارك �أو �إدارة
�ضرائب الدخل القائمة.
إدارة جديدة:

�إن �إن�شاء �إدارة جديدة بالكامل تتولى م�س�ؤولية �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة ،ي�ؤدي
�إلى م�ضاعفة الموارد والموظفين ويجعل الت�أكد من الو�ضع ال�ضريبي العام للمكلف
�أكثر �صعوبة و�أقل كفاءة ،و�سيكون على المكلف التعامل مع م�صلحتين لل�ضرائب وما
ي�سببه ذلك من �أعباء و�إرهاق على المكلفين.
الجمارك:

ال��دول التي �أن��اط��ت م�س�ؤولية �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة بم�صلحة الجمارك
قليلة جدا ،وقد اتبعت في ذلك خطى الحكومة البريطانية ،حيث �إنه �سبق لم�صلحة
الجمارك في بريطانيا تاريخياً قبل توليها �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة �أنها كانت
م�س�ؤولة عن �إدارة �ضرائب غير مبا�شرة مثل ال�ضرائب على الم�شتريات.
ب�شكل ع��ام يملك م��وظ�ف��و ال�ج�م��ارك م �ه��ارات ف��ي ال��رق��اب��ة العينية ول�ك��ن تعوزهم
الم�ؤهالت والمهارات في التعامل مع ال�سجالت المحا�سبية والمعلومات والبيانات
التي يحتاج �إليها موظف م�صلحة ال�ضرائب .لذلك يقت�صر دور الجمارك ،في معظم
دول العالم التي طبقت �ضريبة القيمة الم�ضافة ،على تح�صيل �ضريبة القيمة
الم�ضافة على الم�ستوردات ،التي قد ت�صل �إلى ن�سبة  60في المائة �أو �أكثر من �إجمالي
�إيرادات �ضريبة القيمة الم�ضافة� .إن تقييم وتح�صيل �ضريبة القيمة الم�ضافة على
ال�سلع الم�ستوردة هو تماما كتح�صيل الر�سم الجمركي ويطبق على جميع اال�ستيراد،
ويتم تجهيز نظام الحا�سب الآل��ي في الجمارك الحت�ساب �ضريبة القيمة الم�ضافة
ب�شكل �آلي.
من الم�س�ؤوليات المهمة للجمارك ،في حالة تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة ،الت�أكد
من �أن جميع الم�ستوردين والم�صدرين هم مكلفون م�سجلون في �ضريبة القيمة
الم�ضافة (ي�ستثنى الم�ستوردون والم�صدرون العر�ضيون) ،وكذلك توفير معلومات
دقيقة وفي �أوقاتها عن اال�ستيراد والت�صدير �إلى �إدارة �ضرائب الدخل حتى ت�ستطيع
الأخ�ي��رة مراقبة �إق ��رارات المكلفين والتحقق من �صحتها .ع�لاو ًة على ذل��ك ،على
الجمارك �إ�ضاف ًة �إل��ى الرقابة العينية على اال�ستيراد �إعطاء �أهمية لل�صادرات من
ناحية الت�أكد من �أقيامها التي قد تتطلب معاينة وتحققا فعليا � -أكثر من الو�ضع
الذي ال تكون فيه �ضريبة قيمة م�ضافة مفرو�ضة ،لأنه �سيترتب على ال�صادرات رد
�ضريبة القيمة الم�ضافة التي �سبق تح�صيلها عن المدخالت.
إدارة ضريبة الدخل:

في معظم الدول التي تطبق �ضريبة القيمة الم�ضافة عندما تدخل ال�سلع �إلى داخل
البلد ف��إن جميع الأم��ور المتعلقة ب�ضريبة القيمة الم�ضافة بعد ذل��ك على ال�سلع
التي يتم المتاجرة بها �أو ت�صنيعها تكون من م�س�ؤولية �إدارة �ضريبة الدخل .وال
يمكن فعليا ا�شتراك م�صلحتين في �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة في داخ��ل البلد
ب�صرف النظر عن كون المدخالت م�ستوردة �أو منتجة محليا .حتى لو لم تكن �إدارة
�ضرائب الدخل لديها خبرة في �إدارة ال�ضرائب غير المبا�شرة �إال �أنها تبقى هي
الجهة المالئمة لتولي م�س�ؤولية �إدارة �ضريبة القيمة الم�ضافة للفوائد المتعددة
والمتكاملة والمتزامنة التي تتحقق من قيام الجهة نف�سها ب ��إدارة �ضريبة الدخل
و�ضريبة القيمة الم�ضافة.
ت�شير ال�ت�ج��ارب العالمية �إل��ى نموذجين اثنين محتملين لإدارة �ضريبة القيمة
الم�ضافة� .إذا وج��دت �إدارة �ضريبية لديها تنظيم وظيفي ق��وي وفعال ،فيتم �إدارة
�ضريبة القيمة الم�ضافة بوا�سطة الإدارات الوظيفية القائمة ،مع ا�ستحداث وحدات
جديدة للتعامل مع الجوانب المميزة في �ضريبة القيمة الم�ضافة وهي الفح�ص ورد

ه��ن��اك  3خ��ي��ارات إلدارة ضريبة القيمة
المضافة تتمثل في إنشاء إدارة جديدة أو
تكليف إدارة الجمارك أو إدارة ضرائب الدخل
القائمة.
ضريبة القيمة المضافة على المستوردات
قد تصل إلى نسبة  ٪60أو أكثر من إجمالي
إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
موظفو الجمارك يمتلكون مهارات في
الرقابة ولكن تعوزهم المؤهالت والمهارات
في التعامل مع السجالت المحاسبية.
المبالغ� .إذا لم يتوافر في الإدارة ال�ضريبية التنظيم الوظيفي القوي والفعال ،فيجب
ا�ستحداث وحدات خا�صة ب�ضريبة القيمة الم�ضافة في الإدارة العامة والفروع .مع
ا�ستبدال هذا الترتيب بتنظيم وظيفي كامل الحقاً.
تتولى وحدة كبار المكلفين �إدارة جميع ال�ضرائب من �ضريبة قيمة م�ضافة و�ضريبة
دخل الخا�صة بكبار المكلفين بما يتوافق مع فكرة "كافة الخدمات من مكان واحد"
و�إبقاء التركيز على م�صادر الإيرادات الرئي�سة.
وتقوم الدول ب�إن�شاء وحدات �ضريبة قيمة م�ضافة في الفروع لتقوم بالأعمال التي ال
ت�ستطيع �أق�سام الفروع القيام بها مثل فح�ص �ضريبة القيمة الم�ضافة ،ورد المبالغ.
الوظائف الم�شتركة مثل خدمات المكلفين تتولى ت�سجيل وتثقيف المكلفين ب�ضريبة
القيمة الم�ضافة كالمكلفين الآخ��ري��ن ،وتكون خدمات الحا�سب الآل��ي م�شتركة ل
لل�ضرائب كافة.
التوظيف

يتحدد ع��دد الموظفين الذين يحتاج �إليهم �أي بلد ل�ضريبة القيمة الم�ضافة في
�ضوء عدد المكلفين الم�سجلين� .إن ن�سبة عدد الموظفين �إلى عدد المكلفين ب�ضريبة
القيمة الم�ضافة ت��راوح بين (موظف) و( 125مكلفا) ،وفي البيئات المتقدمة ذات
الكفاءة الإداري��ة العالية ،مثل نيوزلندا ،ت�صل �إلى (موظف)( 350 :مكلفا) .ويقدر
�أن يكون عمل نحو  50في المائة من موظفي �ضريبة القيمة الم�ضافة في الميدان،
فح�ص ميداني وزيارات ا�ست�شارية �إلى مقار المكلفين.
التدريب

�إذا لم ي�سبق لإدارة �ضرائب الدخل تطبيق �ضرائب غير مبا�شرة تدعو الحاجة �إلى
اكت�ساب مهارات جديدة متعددة ،و�إلى توظيف عديد من الموظفين الجدد ،وتقديم
تدريب �شامل للموظفين الجدد والحاليين .ويتم تقديم ه��ذا التدريب المطلوب
ب�شكل مركزي وال مركزي :مركزية التدريب المخت�ص في مجال الإدارة والإ�شراف،
وتدريب ميداني للدورات التدريبية التي تقدم �إلى �أعداد كبيرة.
يجب �إعداد طاقم من المدربين بوا�سطة برنامج مركزي "تدريب المدربين" .كما
يجب �إعداد جميع المواد التدريبية مركزيا في رزم و�أجزاء يقدمها مدربون م�ؤهلون
لموظفي الفروع .تدعو الحاجة �إلى وجود �آلية مالئمة للتقييم و�إلى �أخذ مالحظات
الجهات المتلقية للتدريب (التغذية الم�سترجعة) ل�ضمان جودة وفعالية التدريب
ال�لام��رك��زي .يمكن ا�ستعمال ال�ت��دري��ب بم�ساعدة الحا�سب الآل��ي ك��راف��د للف�صول
الر�سمية ولم�ساعدة الموظفين على تجديد معارفهم فيما بعد.
يمكن �أن ي�شمل التدريب الدورات التدريبية التالية:
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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المدة

الدورات التدريبية

الإدارة والإ�شراف

�أ�سبوع

تدريب المدربين

�إ�ضافة عدة �أيام �إلى دورة
الإدارة

�إجراءات الت�سجيل

�أ�سبوع �إلى �أ�سبوعين

معالجة الإقرارات

�أ�سبوع

التف�سير الفني لجوانب ر�سم القيمة الم�ضافة

�أ�سبوع – عدة �أ�سابيع

ال ��زي ��ارة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�م�ك�ل��ف :ت�ه�ي�ئ��ة م��وظ�ف��ي
الم�صلحة للقيام بزيارات ا�ست�شارية للمكلفين

يوم �إلى يومين

الفح�ص( :بناء على خبرة الفاح�ص)

عدة �أ�سابيع – عدة �أ�شهر

مهارات المقابالت والتفاو�ض :جميع الأ�شخا�ص
الذين لهم تعامل مبا�شر مع الجمهور
ا�ستعمال الحا�سب الآل��ي :تدريب على ا�ستعمال
مختلف �أج ��زاء ال�ن�ظ��ام وع�ل��ى اف�ت��را���ض معرفة �أ�سبوع �إلى ثالثة �أ�سابيع
الموظفين كيفية ا�ستعمال الحا�سب الآلي.
�أ�سبوع

الربط الذاتي

التطبيق الناجح ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ي�صاحبه دائماً الربط الذاتي ،وقد �أظهرت
التجارب العالمية على مدى العقد الأخير �أن الدولة العاجزة عن تطبيق ربط ذاتي
حقيقي هي غير جاهزة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة.
تتردى وب�شكل كبير الفاعلية الإدارية في الم�صالح التي لديها ربط ذاتي ا�سمي لكن
ب�إجراءات مطولة وبطيئة ومزعجة في مجال تقديم الإقرارات والت�سديد والربط.
وعلى جميع الدول تجنب مثل هذا الخط�أ.
غياب الربط الذاتي الحقيقي ي�ؤدي �إلى �سلبيات عديدة يمكن �أن تلحق
�ضررا كبيرا بفاعلية الإدارة ال�ضريبية .من �أهم هذه ال�سلبيات تكبد
المكلف تكلفة �أعلى لاللتزام نتيجة االت�صاالت المتعددة والم�ستنزفة
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للوقت مع �إدارة ال�ضرائب .وفي المقابل تتحمل الإدارة ال�ضريبية تكاليف �إداري��ة
�أعلى نتيجة تطبيق �إجراءات مطولة وبطيئة .ت�ؤدي هذه الأعمال غير ال�ضرورية �إلى
�أخطار على الإيرادات ب�سبب �أن فترة �ضريبة القيمة الم�ضافة ق�صيرة بما ال يترك اال
القليل من الوقت لإدارة ال�ضرائب لإجراء ربوط و�أعمال متابعة قبل �أن يحين موعد
الفترة التالية .ومن النتائج الأخرى الناجمة عن �ضعف �أو غياب الربط الذاتي هي
�أن ي�صبح التطبيق الإلزامي �أقل فاعلية .بوجود ربط ذاتي يتم تركيز جهود التطبيق
الإلزامي على �أقلية محددة ووا�ضحة من المكلفين غير الملتزمين ،بدال من مجهود
�شامل للتعامل مع كل مكلف وب�شكل مفرد.
هناك �شروط م�سبقة يجب توافرها حتى ي�صبح الربط الذاتي فعاال .يجب وجود
�أنظمة �ضريبية ب�سيطة ت�سهل على المكلف االل�ت��زام بها خا�صة مع توافر خدمات
مكلفين جيدة .يجب �أن تكون االت�صاالت بين المكلف والإدارة ال�ضريبية منظمة
وودية ما �أمكن ذلك خا�صة في مجال �إجراءات الت�سجيل وتقديم الإقرارات والت�سديد
ورد المبالغ .كما يجب �أن تدعم النظم والإجراءات التح�صيل الإلزامي الفعال ،حيث
يمكن تحديد غير الملتزمين والتعامل ال�سريع معهم .يجب �أن تتوافر قدرات فح�ص
فعالة حيث ي��درك المخالف �أن احتمال اكت�شاف مخالفته كبير ووارد ،و�أن تطبق
الجزاءات الرادعة على جميع المكلفين غير الملتزمين.
كما هو وا�ضح يجب عدم التفكير في تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة �إذا لم ي�صاحبه
تطبيق ربط ذات��ي فعلي ويجب على جميع مكلفي �ضريبة القيمة الم�ضافة �إج��راء
رب��وط ذات�ي��ة ب�أنف�سهم .ويتم التعامل م��ع ع��دم ق��درة �صغار التجار على فعل ذلك
بجعل حد الت�سجيل مرتفعا �إلى الدرجة الكافية لجعلهم خارج ال�شبكة ،مع �أن معظم
مدخالتهم تحمل �ضريبة قيمة م�ضافة ال يمكن خ�صمها من مخرجاتهم.
الرد في ضريبة القيمة المضافة

ينتج عن طبيعة �ضريبة القيمة الم�ضافة وجود مبالغ زائدة لمكلفين معينين تجب
�إعادتها لهم .الفئات الرئي�سة التي ت�ستحق ذلك الم�صدرون ،وب�شكل م�ؤقت م�ستوردو

ال يمكن فعليا اشتراك مصلحتين في
إدارة ضريبة القيمة المضافة حتى ل��و لم
تكن لدى إدارة ضرائب الدخل خبرة في إدارة
الضرائب غير المباشرة.
تنشئ الدول وحدات ضريبة قيمة مضافة
في الفروع لتقوم باألعمال التي ال تستطيع
أقسام الفروع القيام بها مثل فحص ضريبة
القيمة المضافة.
ال�سلع الر�أ�سمالية ،وبع�ض الأعمال الأخ��رى في ظ��روف مو�سمية .يمكن �أن ت�شكل
المبالغ المردودة جزءا كبيرا من �إجمالي �إيرادات ال�ضريبة المح�صلة ،وال�شائع هو
�أن ن�سبة المبالغ المردودة من �إجمالي التح�صيالت ت�صل �إلى  40في المائة .لذلك
يتعين عدم اال�ستهانة ب�أهمية الرد في �ضريبة القيمة الم�ضافة.
نظريا يتعين رد �أية مبالغ دائنة للمكلفين ،وهذا �شائع في ال��دول المتقدمة �إال �أن
ال��دول النامية تفر�ض بع�ض القيود على رد المبالغ لأ�سباب مختلفة .لكن �إذا لم
يتمكن الم�صدرون من ا�سترداد المبالغ الم�ستحقة لهم من �ضريبة القيمة الم�ضافة
ف�إن ذلك �سيجعلهم في موقف تناف�سي �ضعيف �أمام المناف�سين الأجانب ،ما يت�سبب
في �إيجاد انحرافات اقت�صادية ،وعوامل تنفير لهذه الفئة .لتجنب �ضغوط التدفق
النقدي على هذه الفئة يتعين رد المبالغ لها في فترة تراوح بين ثالثة و�أربعة �أ�سابيع.
ويجب �إن�شاء الآل�ي��ة ال�ضرورية الخا�صة لتمويل عمليات ال��رد� ،سواء تم ذل��ك من
�إيرادات ال�ضريبة المح�صلة ،حيث يكون الر�صيد المتبقي هو �صافي الإيراد� ،أو من
بند م�صاريف خا�ص لهذا الغر�ض ،حيث يكون �إيراد ال�ضريبة المح�صل هو �إجمالي
الإيراد .وفي حالة و�ضع بند م�صاريف خا�ص للرد يجب �أن تكون المبالغ كافية وفي
�أوقاتها للمحافظة على عمل نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة .والبديل المف�ضل هو
تخ�صي�ص ن�سبة ،مثال  40في المائة ،من �إي��رادات ال�ضريبة المح�صلة وو�ضعها في
ح�ساب خا�ص بالرد وتخويل �إدارة ال�ضرائب �صالحية الرد المبا�شر منه ،ويعاد �أي
متبق منه �إلى ح�ساب �إيرادات الدولة.
ر�صيد ٍ

القيود على الرد

هناك �أ�سباب عديدة يعتد بها في ال��دول النامية لجعل ال��رد في �أ�ضيق ح��دوده� .إن
بع�ض الإدارات غير مجهزة للرد ال�سريع والآمن ،كما �أن �إمكانات الفح�ص قد تكون
غير كافية للتحقق من �صحة المطالبات .وفي الدول غير المعتادة على الرد ف�إن �أحد
العوائق الرئي�سة هو عدم ر�صد المبالغ الكافية للرد.
في حالة الدول ذات الخبرة المحدودة في معالجة طلبات الرد ،ف�إن الحل المعقول
لها هو ق�صر الرد على الم�صدرين المتحقق منهم ،ويطلب من بقية المكلفين ترحيل
�أي��ة مبالغ م�ستحقة لهم لمدة �ستة �أ�شهر مقبلة قبل المطالبة با�سترداد الر�صيد.
ومتى تحقق هذا ال�شرط عند مكلف يمكنه الح�صول على ا�سترداد مبا�شر لر�صيده
ال��دائ��ن (يخ�ضع للرقابة) للفترات التالية ما لم يحدث انقطاع فيها .و�إذا حدث
انقطاع ووجب على المكلف �سداد مبلغ في �أية فترة ال يجوز له بعد ذلك اال�سترداد
المبا�شر �إال بعد �أن يحقق �شرط الفترات ال�ست المتتالية من جديد.
�إن �أ�سلوب ترحيل المبالغ الم�ستحقة لفترات مقبلة هو الأ�سلوب الأف�ضل للدول ذات
الخبرة القليلة في عمليات الرد ،وي�ستثنى من ذلك الم�صدرون الذين ي�صرحون ب�أن
ن�سبة ال تقل عن  50في المائة من قيمة مخرجاتهم هي للت�صدير ،ويت�أهل ه�ؤالء
الم�صدرون لال�سترداد المبا�شر مع فترة ترحيل �أولية مدتها ثالثة �أ�شهر .يطفئ
بع�ض المكلفين المبالغ الزائدة الم�ستحقة لهم من ال�ضريبة الم�ستحقة عليهم في
الفترات المقبلة ،بينما يحتاج البع�ض الآخر ممن لهم ا�ستثمارات ر�أ�سمالية كبيرة �إلى
ا�سترداد مبالغهم في نهاية فترة الترحيل .يجب �إطفاء �أية �ضرائب م�ستحقة ثابتة
على المكلف من مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة الم�ستحق له قبل النظر في رده له.
يتطلب الأم��ر و�ضع �ضوابط للحد م��ن ح��االت الغ�ش ف��ي ال��رد .م��ن ال�سهل ن�سبيا
التحقق من طلبات الرد عن اال�ستيراد والت�صدير ،حيث يتم التحقق منها بمقارنة
بيانات الجمارك ب�إقرارات المكلفين تلقائيا بوا�سطة الحا�سب الآل��ي ،وتفرز فقط
ال�ح��االت ال�ت��ي تتجاوز ال�ح��دود الم�سموح ب�ه��ا للتحقق منها ب�شكل �أوث��ق م��ن ِقبل
الفاح�صين .يمكن �أن ينتج عن فواتير م��زورة �أر�صدة دائنة كبيرة ،لذلك ف�إنه يتم
التعامل معها ب�إخ�ضاع جميع طلبات اال�سترداد الأول��ى التي تتجاوز مبلغا معينا -
يتحدد في �ضوء تحليل المخاطر  -لفح�ص محدود .كلما ارتفع مبلغ ال��رد ارتفع
الخطر وتطلب فح�صه قبل الرد ،وتفح�ص الحاالت الأقل مبلغا وخطرا فيما بعد.
يجب التنبه وعدم ا�ستخدام جميع م��وارد الفح�ص في مراقبة ال��رد .وللحماية من
رد مبالغ �إلى كيانات تقام �أحيانا لغر�ض اال�سترداد فقط ثم ال تلبث �أن تختفي ،تجب
زيارة مقار عمل جميع المكلفين الذين يتقدمون بطلبات ا�سترداد كبيرة لأول مرة
للتحقق من �شرعية �أعمالهم و�صحتها.
الرد للسائحين والزوار

تجيز دول عديدة للزوار وال�سياح الأجانب ا�سترداد �ضريبة القيمة الم�ضافة المدفوعة
عن م�شترياتهم من ال�سلع ،التي تتحقق الجمارك من مغادرتها للدولة مع الزائر .وال
ي�ستح�سن �إجازة رد مبالغ عن الم�شتريات من الخدمات (ال�سكن وم�صاريف الأعمال).
ويحدد عادة حد �أدنى للمبلغ الذي يجوز ا�سترداده (مثال قيمة فواتير تتجاوز 300
دوالر �أمريكي) ،ويتم التعاقد مع �شركات خا�صة لمعالجة مثل هذه المطالبات مقابل
ن�سبة من المبالغ المردودة كعمولة ،ويف�ضل مثل هذا التعاقد للقيام بذلك تجنبا
لإر��س��ال موظفين من �إدارة ال�ضرائب �إل��ى نقاط ال�ح��دود وال�م�ط��ارات ،وللحد من
العبء الإداري الناتج عن هذا القطاع ،مع �ضرورة خ�ضوع �أفراد المقاول لرقابة �إدارة
ال�ضرائب ولمعايير الأداء المطبقة في �إدارة ال�ضرائب.
وبهذا نكون قد �أكملنا ا�ستعرا�ض �أه��م الجوانب في �ضريبة القيمة الم�ضافة و�إلى
اللقاء في العدد القادم �إن �شاء اهلل
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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متى يجب احتساب غرامات التأخير
على الفروقات الضريبية الناتجة
عن احتساب األرباح التقديرية؟
عقدت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية الم�شكلة بقرار
مجل�س الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24هـ اجتماع ًا
يوم الإثنين الموافق 1431/11/3ه��ـ للنظر في اال�ستئناف
المقدم من (المكلف) على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية الثانية ب�ش�أن الربط ال�ضريبي الذي
�أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف
للأعوام من 1994م حتى 1999م.
اجتمعت اللجنة المكلفة بخطاب من معالي وزير المالية رقم ()8590/1
وتاريخ 1426/9/2هـ القا�ضي با�ستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان
االعترا�ض االبتدائية ال�ضريبية الم�ست�أنفة من قبل المكلفين والهيئة
مما يدخل �ضمن النطاق الزمني ل�سريان نظام �ضريبة الدخل ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديالته وفقاً
لما ج��اء ف��ي الفقرة (ب) م��ن ال�م��ادة ( )80م��ن نظام �ضريبة الدخل
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ وذلك
قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة
اال��س�ت�ئ�ن��اف ال�م�ق��دم��ة م��ن ال�م�ك�ل��ف ،وم��راج �ع��ة م��ا ت��م ت�ق��دي�م��ه من
م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخ �ط��رت لجنة االع �ت��را���ض االب�ت��دائ�ي��ة ال��زك��وي��ة ال�ضريبية الثانية
المكلف بن�سخة م��ن ق��راره��ا بموجب الخطاب رق��م ( )2/42وتاريخ
1428/8/22ه �ـ ،وقدم المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم
( )3/322وتاريخ 1428/9/20ه�ـ .كما قدم المكلف �ضماناً بنكياً مقابل
ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب الربط لل�سنوات المذكورة ،وبذلك يكون
اال�ستئناف المقدم من المكلف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه
من ذي �صفة خالل المهلة النظامية ،م�ستوفياً ال�شروط المن�صو�ص
عليها في الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية:

�أو ًال :ن�سبة الربح التقديري
ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثانياً )1/برف�ض اعترا�ض ال�شركة على
ن�سبة الربح التقديري بواقع  20في المائة وفقاً للحيثيات ال��واردة
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المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل تقضي بقبول
القوائم المالية المدققة من المكلفين.
تقدر األرباح على الذين ال توجد لديهم حسابات يعتمد عليها
بما ال يقل عن  ٪15من مجموع الواردات العامة.
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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بالقرار.
ا� �س �ت ��أن��ف ال�م�ك�ل��ف ه ��ذا ال�ب�ن��د م��ن ال �ق��رار ف��ذك��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت��اري��خ
1424/3/3هـ قامت ب�إجراء فح�ص ميداني لح�سابات ال�شركة للأعوام
م��ن 1994م ح�ت��ى 1999م ،و�أن ف��ري��ق ال�ف�ح����ص ط�ل��ب االط �ل�اع على
الم�ستندات وفي �ضوء طلب ال�شركة مهلة ال�ستكمال تجهيز الدفاتر
وال�سجالت اقترح فريق الفح�ص احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س ربح
تقديري بواقع  15في المائة ،وعلى الرغم من �أن �أرباح ال�شركة �أقل من
ذلك بكثير قبلت اقتراح الهيئة ك�سباً للوقت وتجنباً لجمع الم�ستندات
لل�سنوات القديمة ورغبة في �إنهاء و�ضعها مع الهيئة �إال �أن ال�شركة
فوجئت بربط الهيئة على �أ�سا�س �أرب��اح تقديرية بواقع  20في المائة
خالف ما تم االتفاق عليه ،و�أ�ضاف المكلف �أن ن�شاط ال�شركة يتمثل
في �أعمال الت�صميمات الهند�سية والإ�شراف عليها وبالتالي ف�إن ن�سبة
 20في المائة تعد ن�سبة مرتفعة ،والبيانات المحا�سبية المدققة التي
تم تقديمها للهيئة ولفريق الفح�ص الميداني ت�ؤكد تكبد ال�شركة
م�صاريف مرتفعة حيث تظهر خ�سائر تجاوزت ما ن�سبته  40في المائة
من �إي��رادات عامي 1994م و1996م و�أرباح لم تتجاوز  8في المائة من
�إي��رادات الأعوام 95م و97م حتى 1999م ،كما �أن المادة ال�ساد�سة ع�شرة
من نظام �ضريبة الدخل تق�ضي بقبول القوائم المالية المدققة ،وبنا ًء
عليه تطالب ال�شركة باعتماد قوائمها المالية للأعوام المذكورة ،وذكر
�أي�ضاً �أن القرار ال��وزاري رقم ( )340لعام 1370ه�ـ ق�ضى ب�أن ن�سبة 15
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في المائة هي الحد الأدنى الواجب تطبيقه ويمكن رفع هذه الن�سبة
�إذا ت��واف��رت الأ��س�ب��اب التي ت��ؤك��د �أن ال��رب��ح يزيد على  15ف��ي المائة،
وقدم المكلف مذكرة �إ�ضافية برقم  2009/0003وتاريخ 1430/1/7ه�ـ
تت�ضمن ال��رد على المذكرة المقدمة من قبل ممثلي الهيئة العامة
للزكاة والدخل خالل الجل�سة وقد جاء فيها �أنه فيما يتعلق بالدفاتر
وال�سجالت ال�ت��ي ذك��رت الهيئة ف��ي وج�ه��ة نظرها �أن��ه تبين لها من
الفح�ص الميداني (ع��دم وج��ود دف��ات��ر و�سجالت يركن �إليها ،حيث
�أفادت ال�شركة �أنها طرف المحا�سب القانوني ال�سابق و�أنها لم ت�ستطع
الح�صول عليها و�أن الم�ستندات �أي�ضاً بالمركز الرئي�س بالخارج) ي�ؤكد
المكلف �أن الدفاتر وال�سجالت والم�ستندات الم�ؤيدة متوافرة لدى
ال�شركة وقد تم �إع��داد القوائم المالية المدققة بنا ًء عليها وال�شركة
لم تقم ب�إفادة الهيئة ب�أن الم�ستندات غير موجودة �أو �أنها ال ت�ستطيع
الح�صول عليها بل �أك��دت �أنها موجودة ولكن يتطلب �إح�ضارها وقتاً
وجهداً طوي ً
ال نظراً لأن الفح�ص الميداني متعلق ب�سنوات قديمة،
علماً ب�أن فريق الفح�ص اطلع خالل تلك الزيارة على دفاتر و�سجالت
ال�شركة لل�سنتين (2000م و2001م) وق��ام بالربط على ال�شركة من
واقع تلك ال�سجالت مما ي�ؤكد �أن ال�شركة تحتفظ بجميع ال�سجالت
والم�ستندات الم�ؤيدة بالمملكة العربية ال�سعودية ،كما �أن ال�شركة لم
تكن مقتنعة �أ�ص ً
ال باحت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س ربح جزافي بواقع
 15في المائة لأن القوائم المالية المدققة ت�ؤكد تحقيق ن�سبة ربح

�أق��ل بكثير خالل الأع��وام �أع�لاه و�سبب قبولها بالربط الجزافي كان
تجنبا لم�شقة �إح�ضار الم�ستندات لل�سنوات القديمة ورغبة منها في
�إنهاء و�ضعها ال�ضريبي .ولو علمت ال�شركة �أن الهيئة �ستقوم باحت�ساب
ال�ضريبة على �أ�سا�س ربح جزافي بواقع  20في المائة واحت�ساب غرامة
ت�أخير ب��واق��ع  25ف��ي المائة لأ��ص��رت على ع��دم احت�ساب رب��ح جزافي
وطلبت مهلة لتقديم جميع الم�ستندات المطلوبة ،علماً ب��أن ت�أخير
الهيئة ب�إجراء الفح�ص الميداني قد زاد من �صعوبة الح�صول على
جميع البيانات والم�ستندات الم�ؤيدة و�أ�سهم بقبول ال�شركة الحت�ساب
ال�ضريبة على ربح جزافي بواقع  15في المائة كما �أن �إ�صرار الهيئة
على �إتمام الفح�ص الميداني في حينه على الرغم من كونه متعلقا
ب�سنوات قديمة ق��د دف��ع ال�شركة �إل��ى القبول بالربح ال�ج��زاف��ي� .أم��ا
بالن�سبة لما ذكرته من �أن الأعمال التي تقوم بها ال�شركة وفقاً للعقد
هي �أعمال خدمات ا�ست�شارية فنية هند�سية وقد طبقت الهيئة ب�ش�أنها
ن�سبة ربح  20في المائة كما هو مطبق على كافة الأن�شطة المماثلة،
�أف��ادت ال�شركة ب ��أن الهيئةلم تو�ضح �أي عقد ا�ستندت �إل�ي��ه لتحديد
طبيعة الخدمات المقدمة ،كما �أن ن�سبة الربح لم ي�ستقر عليها ق�ضاء
اللجان بل تتفاوت بين ن�شاط و�آخر ح�سب �أنواع الن�شاطات ولهذا ال�سبب
ف�إن المادة ( )6من القرار الوزاري رقم ( )340قد حددت الحد الأدنى
لن�سبة الأرب��اح التقديرية عند  15في المائة الأمر الذي ينطبق على
الجهات المعنية كافة ،وكما تم بيانه في خطاب االعترا�ض ف�إن طبيعة
�أعمال ال�شركة هي خدمات هند�سية تتمثل في القيام ب�إجراء ت�صميمات
هند�سية للمواقع والأعمال مو�ضوع العقود التي �أبرمتها وال تتمثل في
ا�ست�شارات ،مع العلم �أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت تقوم دوماً
خالل ال�سنوات المذكورة �أعاله باحت�ساب �أرباح جزافية عن مثل تلك
الأعمال بواقع  15في المائة ولي�س  20في المائة ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
الحقائق والبيانات الح�سابية المدققة المتعلقة بال�شركة ت�ؤكد تحقيق
خ�سائر فعلية لبع�ض ال�سنوات محل االعترا�ض ولم تتجاوز �أرباحها
لبع�ض ال�سنوات الأخرى  8في المائة ،بنا ًء عليه تطالب ال�شركة بت�أييد
ا�ستئنافها واحت�ساب �ضريبة على �أ�سا�س �أرب��اح جزافية بواقع  15في
المائة بد ًال من  20في المائة م�ستر�شدة ببع�ض القرارات االبتدائية
ومنها القرار رقم ( )9لعام 1421هـ ،والقرار رقم ( )1/103والقرار رقم
( )5لعام 1428هـ.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف قدم ممثلوها �أثناء جل�سة
المناق�شة م��ذك��رة م��ؤرخ��ة ف��ي 1429/11/27ه� � �ـ تت�ضمن الإف ��ادة ب��أن
المادة (ال�ساد�سة) من القرار الوزاري رقم ( )340لعام 1370هـ ال�صادر
بالالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ن�صت على "�أن تقدر الأرباح
على الذين ال توجد لديهم ح�سابات يركن �إليها ويعتمد عليها بما
ال يقل عن  15في المائة من مجموع ال��واردات العامة" ومن ثم ف�إن
الحد الأعلى لن�سبة �صافي الربح التقديري ترك مفتوحاً لتوقفه على
نوعيه وطبيعة الأن�شطة التي تطبق ب�ش�أنها ،حيث �إن ن�سبة �صافي ربح
الأن�شطة ال�صناعية والزراعية تختلف عن ن�سبة ربح ن�شاط المقاوالت
التي تختلف بدورها �أي�ضاً عن �أن�شطة الخدمات التي هي �أكثر الأن�شطة
تحقيقاً لن�سبة �أرب��اح �أكبر ،وحيث �إن الأعمال التي تقوم بها ال�شركة
وفقاً للعقد هي �أعمال خدمات ا�ست�شارات فنية هند�سية فقد طبقت
الم�صلحة ب�ش�أنها ن�سبة ربح  20في المائة كما هو مطبق على الأن�شطة

أس�����اس اح��ت��س��اب ال���وع���اء ال���زك���وي أو
بناء على إقرار المكلف بالربوط
الضريبي يتم ً
المقدمة منه.
تمثل ال��ق��وائ��م المالية للمكلف الخيار
األساس المؤيد الحتساب الوعاء.
يجوز لهيئة الزكاة والدخل في حال عدم
تقديم المكلف القوائم المالية احتساب الوعاء
الزكوي أو الضريبي على أساس تقديري.
ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة وال���دخ���ل م��ل��زم��ة بجمع
المعلومات الحتساب وع��اء زك��وي أو ضريبي
عادل.
ح��ددت المادة ( )6من القرار ال��وزاري رقم
( )340الحد األدن��ى لنسبة األرب���اح التقديرية
بنسبة .٪15
المماثلة كافة وقد تم الربط جزافياً بعدما تبين للهيئة من الفح�ص
الميداني عدم وجود دفاتر و�سجالت يركن �إليها ،حيث �أفادت ال�شركة
�أنها طرف المحا�سب القانوني و�أنها لم ت�ستطع الح�صول عليها ،و�أن
الم�ستندات �أي�ضاً بالمركز الرئي�سي بالخارج بما يخالف القرار الوزاري
رق��م ( )312/32وت��اري��خ 1413/1/27ه � � �ـ ،وذك ��رت الهيئة �أن الإج ��راء
(الربط بن�سبة ربح  )%20ت�أيد بعدة خطابات وزارية منها الخطاب رقم
( )11459/1وتاريخ 1422/9/16هـ وكذلك قرار اللجنة اال�ستئنافية رقم
( )228لعام 1420هـ الم�صادق عليه من وزير المالية برقم ()12052/1
وتاريخ 1420/11/21هـ� ،أما بالن�سبة لما ذكره المكلف ب�أنه تم االتفاق
مع فريق الف�صح الميداني على ن�سبة الربح التقديري بواقع  15في
المائة� ،أف ��ادت الهيئة ب ��أن ه��ذا االدع ��اء غير �صحيح وذل��ك �أن مهمة
فريق الفح�ص الميداني هي الت�أكد من وجود دفاتر و�سجالت مدعمه
بالم�ستندات الم�ؤيدة ،وهذا ما جاء بخطاب التفوي�ض الم�سلم لل�شركة،
وقد تم الربط التقديري على �أ�سا�س عدم تقديم ال�شركة الم�ستندات
والدفاتر وال�سجالت الخا�صة ب�أعوام الفح�ص ،حيث �أفادت ال�شركة ب�أن
جميع الم�ستندات الأ�صلية موجودة لدى المركز الرئي�سي بالخارج.
وق��د تم �إج��راء الربط على ال�شركة من قبل الهيئة ووفقاً للأنظمة
والتعليمات وحاالت المثل ،وكما هو معلوم ف�إن الإتاوات و�أتعاب الإدارة
تحا�سب على �أ�سا�س  100في المائة كن�سبة �صافي ربح تقديري و�أن�شطة
اال�ست�شارات ال تقل عن  20في المائة وبع�ض الخدمات ال تقل عن 15
في المائة .وقدموا لهذه اللجنة �صورة من مح�ضر �أعمال الفح�ص
الميداني بعد �أن �أو�ضحوا الظروف التي �صاحبت عمليه الفح�ص.
رأي اللجنة:
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قضية العدد
قدمه الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف
يكمن ف��ي طلب المكلف احت�ساب الأرب ��اح التقديرية بن�سبة  15في
المائة بد ًال من  20في المائة للأ�سباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة
نظره ،في حين تتم�سك الهيئة باحت�ساب الأرباح التقديرية بن�سبة 20
في المائة بحجة �أن الأعمال التي تقوم بها ال�شركة تتمثل في �أعمال
خدمات ا�ست�شارات فنية هند�سية وهي تخ�ضع لن�سبة ربح  20في المائة
كما هو مطبق على الأن�شطة المماثلة.
وترى اللجنة �أن �أ�سا�س احت�ساب الوعاء الزكوي �أو ال�ضريبي يتم بنا ًء
على �إق��رار المكلف بالربوط المقدمة منه ويلزمه �أن يقدم ما ي�ؤيد
تلك الإقرارات وتمثل القوائم المالية للمكلف الخيار الأ�سا�س الم�ؤيد
الحت�ساب الوعاء كما �أن��ه يجوز للهيئة في ح��ال ع��دم تقديم المكلف
القوائم المالية التي يمكن االعتماد عليها اختيار احت�ساب الوعاء
الزكوي �أو ال�ضريبي على �أ�سا�س تقديري وهنا يترك خيار �إثبات وعائه
الزكوي �أو ال�ضريبي لتقدير الهيئة والتي يلزمها في هذا ال�ش�أن �أن
تجمع المعلومات التي تو�صلها �إل��ى احت�ساب وع��اء زك��وي �أو �ضريبي
ع��ادل �سواء كان هذا من خالل ما يقدمه المكلف من دالئ��ل وقرائن
موثقة �أو من خ�لال الفح�ص الميداني ال��ذي تجريه الهيئة �أو من
خ�لال �أي معلومات ت�ستق�صيها م��ن �أط ��راف �أخ ��رى �أو م��ن ك��ل هذه
الم�صادر مجتمعة.
وب��اط�لاع اللجنة على الم�ستندات المقدمة ،خا�صة محا�ضر �أعمال
الفح�ص الميداني التي وقعها ممثل ع��ن ال�شركة تبين �أن�ه��ا تن�ص
في ال�صفحة الأول��ى منها عند الإجابة عن �س�ؤال فريق الفح�ص عن
الدفاتر والم�ستندات بالآتي:
�أو ًال  -الأعوام من 1994م حتى 1999م:
بمطالبة ال�شركة بتقديم ال��دف��ات��ر والم�ستندات ال�م��ؤي��دة لبندي
الإيرادات والم�صاريف للأعوام المذكورة �أفاد الحا�ضرون ب�أن الدفاتر
غير موجودة لديها الآن ،وهي موجودة لدى محا�سبها القانوني ال�سابق
ولم ت�ستطع الح�صول عليها� ،أما الم�ستندات الم�ؤيدة لبندي الإيرادات
والم�صاريف ف�إنها موجودة �أي�ضاً لدى المركز الرئي�س ،و�أن �إح�ضارها
يتطلب وقتاً طوي ً
ال وال�سيما �أنها تعود ل�سنوات قديمة وفي �ضوء ذلك
تم �إفهام الم�س�ؤولين في ال�شركة ب�أن عدم تواافر الدفاتر والم�ستندات
في مقر ال�شركة يترتب عليه الربط الجزافي عن ال�سنوات المذكورة
بحد �أدنى  15في المائة وقد وقع الم�سئولون بال�شركة على ذلك" بما
يفهم منه موافقة المكلف على الربط بالأ�سلوب التقديري وبحد �أدنى
 15في المائة.
وبرجوع اللجنة �إلى المادة (ال�ساد�سة) من الالئحة التنفيذية لنظام
�ضريبة الدخل ال�صادر عام 1370هـ يت�ضح �أنها تخول الهيئة في حال عدم
وجود ح�سابات ُيعتمد عليها لدى المكلف تقدير قيمة الوعاء ال�ضريبي
 ا�ستنتاجاً من قيود الجمارك وغيرها من الو�سائط والمعامالت التيت�صلح لأن تكون مداراً لتحقيق مقدار الربح  -حيث ال تقل ن�سبة الربح
عن  15في المائة من مجموع الواردات العامة ،وترى اللجنة �أن هذه
المادة ال تلزم الهيئة ب�إجراء درا�سة على ال�سجالت الخا�صة بالمكلف
�إذا ر�أت تحديد ن�سبة الأرباح التقديرية بما يزيد عن ن�سبة الحد الأدنى
البالغة  15في المائة ،وقد ذكرت الهيئة �أنها اعتمدت في تقدير هذه
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الن�سبة على �أ�سا�س �أن ن�سبة �صافي رب��ح الأن�شطة الخدمية (فنية
وهند�سية وا�ست�شارية) طبقاً لواقع الحال وح��االت المثل هي ن�سبة
مرتفعة تزيد عن ن�سبة الـ 15في المائة المحددة في المادة ال�ساد�سة
كحد �أدن��ى ،ومن ثم ترى اللجنة �أن هذا الإج��راء يظل �ضمن المجال
التقديري الذي خولته المادة ال�ساد�سة من الالئحة للهيئة في �سبيل
ا�ستنتاج الن�سبة ال�ضريبية �إلى الواقع في ظل غياب ح�سابات يعتد بها
لدى المكلف ،وعليه ترى اللجنة رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به برف�ض اعترا�ض ال�شركة على ن�سبة الربح
التقديري بواقع  20في المائة.
ثاني ًا :غرامة الت�أخير على فرق ال�ضريبة
ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثانياً )2/برف�ض اعترا�ض ال�شركة على
غرامة الت�أخير وفقاً للحيثيات الواردة بالقرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند فذكر �أن ال�شركة قامت بعمل الواجب عند
�إعداد �إقراراتها ال�ضريبية ولم يكن معلوم لديها �أن الهيئة �سوف تقوم
باقتراح الربح التقديري الحت�ساب ال�ضريبة وبالتالي ف�إنه ال يجب
احت�ساب غرامة الت�أخير ا�ستناداً للمن�شور رقم ( )3لعام 1379هـ �سوا ًء
تم احت�ساب الربح بن�سبة  15في المائة �أو ن�سبة  20في المائة ،وقدم
المكلف مذكرة �إ�ضافية جاء فيها �أن الهيئة �أ�شارت في وجهة نظرها
ب�أن تطبيق �صافي ربح  20في المائة على �أن�شطة الخدمات اال�ست�شارية
�أ�صبح معلوماً لدى المكلفين والمحا�سبين القانونيين كافة وا�ستقر
عليه ق�ضاء اللجان مما ي�ؤيد معالجة الهيئة في فر�ض غرامة الت�أخير.
ورداً على ما ذكرته الهيئة �أف��ادت ال�شركة ب�أنها قامت بعمل الواجب
عليها عند �إعداد الإقرارات ال�ضريبية ولم يكن معلوماً لديها في حينه
ب ��أن الهيئة �سوف تقوم باقتراح ا�ستخدام الربح الجزافي الحت�ساب
ال�ضريبة ،وقامت الهيئة بفر�ض غرامة ت�أخير وك�أنه كان معلوماً لدى
ال�شركة ب�أنه يجب عليها احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�س جزافي بواقع
 20في المائة في حين �أنها حققت خ�سائر فعلية خالل معظم ال�سنوات
محل االعترا�ض ول��م تتجاوز �أرباحها لبع�ض ال�سنوات  8في المائة
مما نتج عنه فروقات �ضريبة وغرامة ت�أخير بمبلغ ( )656.554ريا ًال
وبنا ًء عليه ف�إنه يجب عدم احت�ساب غرامة ت�أخير ا�ستناداً �إلى المن�شور
الدوري رقم ( )3لعام 1379م الذي �أ�شار �إلى �أنه يكفي �أن يقوم المكلف
بالعمل ال��واج��ب عليه ف��ي الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من
توقيع الجزاء عليه بغرامة الت�أخير لأن القانون ال يفتر�ض في الممول
الكمال والع�صمة من الخط�أ بح�سن النية .وذكر �أن لجنة االعترا�ض
االبتدائية ق�ضت بقراريها رق��م ( )6ورق��م ( )48ل�سنة 1401ه �ـ "عدم
فر�ض غرامة ت�أخير في الحاالت التي يثور فيها الخالف بين الهيئة
والمكلف في وجهات النظر" وقد ت�أكد هذا الموقف بقرارات عديدة
�صدرت من لجنة االعترا�ض االبتدائية.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف قدم ممثلو الهيئة مذكرة
تت�ضمن الإف��ادة ب��أن تطبيق الهيئة لن�سبة �صافي رب��ح  20في المائة
على الأن�شطة المتمثلة في الخدمات اال�ست�شارية ب�أنواعها هند�سية
ومحا�سبية وقانونية وفنية ب�صفه عامه �أ�صبح معلوماً لكافه المكلفين
والمحا�سبين القانونيين و�صدرت عدة خطابات وزارية باعتماد �إجراء
الهيئة وما ا�ستقر عليه ق�ضاء اللجنة اال�ستئنافية باعتماد ن�سبة �صافي
�أرب ��اح  20ف��ي المائة ف��ي �أن�شطة ال�خ��دم��ات ومنها الخطاب ال��وزاري

رق��م ( )1/11459وت��اري��خ 1422/9/6ه � �ـ بالموافقة على ق��رار اللجنة
اال�ستئنافية رقم ( )371وتاريخ 1422/9/10هـ وبالتالي ف�إن المو�ضوع
لي�س مختلف عليه بين الهيئة والمكلفين و�أن معالجته م�ستقرة،
ولذلك قامت الهيئة ب�إخ�ضاع فرق ال�ضرائب الناتجة للغرامة وفقاً
لم�ضمون المادة ( )15من النظام ال�ضريبي والمن�شورين الدوريين
رقم ( )3لعام 1379هـ ورقم ( )5لعام 1393هـ.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم،
وم��ا ق��دم��ه ال�ط��رف��ان م��ن دف ��وع وم���س�ت�ن��دات ،تبين للجنة �أن محور
اال�ستئناف يكمن في طلب المكلف عدم احت�ساب غرامة ت�أخير على
فروقات ال�ضريبة �سوا ًء تم احت�ساب الأرب��اح التقديرية بن�سبة  15في
المائة �أو بن�سبة  20في المائة كون ال�شركة قدمت للهيئة ح�ساباتها
و�إقراراتها ال�ضريبية ولم يكن معلوماً لديها �أن الهيئة �سترف�ض تلك
الح�سابات وتقوم ب�إجراء الربط ب�أ�سلوب تقديري كما �أن فرق ال�ضريبة
محل الخالف ناتج عن اختالف حقيقي في وجهات النظر بين المكلف
والهيئة فيما يتعلق بن�سبة الربح التقديري التي تو�صلت �إليها الهيئة
والنتائج التي �أظهرتها ح�سابات المكلف لل�سنوات ال�م��ذك��ورة ،حيث
�أظ�ه��ر بع�ضها خ�سائر وبع�ضها �أرب��اح �اً ل��م تتجاوز  8ف��ي ال�م��ائ��ة ،في
حين تتم�سك الهيئة باحت�ساب غرامة الت�أخير على فروقات ال�ضريبة
الناتجة عن احت�ساب ن�سبة الربح التقديري بواقع  20في المائة على
اعتبار �أن ن�سبة الربح ( )%20لن�شاط الخدمات الفنية واال�ست�شارية
والهند�سية �أ�صبح �أمرها م�ستقراً ومعلوماً لدى جميع المكلفين ولم
تعد محل اختالف في وجهات النظر بين الهيئة والمكلفين.
وبعد الدرا�سة تبين للجنة �أن فروقات ال�ضريبة التي تم احت�سابها
بموجب رب��ط الهيئة ناتجة عن الربط التقديري واحت�ساب الأرب��اح
بن�سبة  20في المائة وهذا يعد من الأمور الخالفية في وجهات النظر
ال�ت��ي يجب معه ع��دم احت�ساب غ��رام��ة ت��أخ�ي��ر وذل��ك تطبيقاً للمادة
الخام�سة ع�شرة من نظام �ضريبة الدخل والمن�شورين الدوريين رقم
( )3ل�سنة 1379ه �ـ ورق��م ( )5ل�سنة 1393ه �ـ ،وب�ن��ا ًء عليه ت��رى اللجنة
بالأغلبية ت�أييد ا�ستئناف المكلف بعدم احت�ساب غرامة ت�أخير على
فروقات ال�ضريبة الناتجة عن احت�ساب الأرب��اح التقديرية بن�سبة 20
في المائة و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.

ق��ي��ود ال��ج��م��ارك تصلح ألن ت��ك��ون م��دارًا
لتحقيق مقدار الربح ،حيث ال تقل نسبة الربح
عن  ٪15من مجموع الواردات العامة.
نسبة صافي ربح األنشطة الخدمية (فنية
وهندسية واستشارية) تزيد على نسبة الـ
.٪15
يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب
عليه في الميعاد المحدد كي ينجو من توقيع
غرامة التأخير.
القانون ال يفترض في الممول الكمال
والعصمة من الخطأ بحسن النية.
لجنة االع��ت��راض االبتدائية قضت بعدم
فرض غرامة تأخير في الحاالت التي يثور فيها
الخالف بين الهيئة والمكلف.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف على قرار لجنة االعترا�ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع:
 - 1رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
باحت�ساب ن�سبة الربح التقديري بواقع  20في المائة.
 - 2ت�أييد ا�ستئناف المكلف بعدم وجوب غرامة الت�أخير على فروقات
ال�ضريبة الناتجة عن احت�ساب الأرباح التقديرية بن�سبة  20في المائة
و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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مقال

القانون اإلداري بالمملكة
يتولى القـانون اإلداري بيان األحكام النظامية وأسـس
ومبــــادئ حــل المنازعات اإلدارية

بسام بن عبدالرحمن العمار
الحمـد هلل رب العالمين وال�صـالة وال�ســالم على �أ�شرف
الأنبياء والمر�سلين �سيدنا محمد وعلى �آل��ه و�صحبه
�أجمعين وبعد:
ف�إن القـانون الإداري في المملكة العربيـة ال�ســــعودية
يعد من الأنظمة المهمة ،حيث يتولى بيان الأحكــــام
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ال�ت��ي ت��و��ض��ح �أ��س�ـ�ـ��ال�ي��ب التنظيم الإداري،
وتحدد قواعد ممار�سة الن�شاط الإداري ،وتبين �أ�سـ�س
وم�ب�ـ�ـ�ـ�ـ��ادئ حــل ال�م�ن��ازع��ات الإداري � ��ة ال�ت��ي تنجم عن
مبا�شرة الأج �ه��زة الإداري� ��ة لأن�شطتها ،وتنظم والي��ة
الف�صل في هذه المنازعـات وبيـان الإج��راءات الواجب
اتبـــاعهـا ويقوم الق�ضـاء الإداري في المملكة ممث ً
ال في
المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) بهذه المهمة ،هذه
المو�ضوعـــات المهمة والمت�شعبــة تجعل هذا القانون
ج��دي��راً ب��ال�ب�ح��ث الم�ستمر وال��درا� �س��ة الم�سـتفي�ضة
خ��ا��ص� ًة ف��ي المملكة العربية ال���س�ع��ودي��ة ،ون �ظ��راً لأن
النظام الأ�سا�سي للحكم في المملكة العربية ال�سعودية
ين�ص في مادته الأول��ى على �أن ال�شريعة الإ�سالمية
م�صدر للأنظمـة واللوائح ويوجب عـــدم الخروج على
قواعـدها في �إطار ال�سـيا�ســة المعمول بها في الدولة،
ف�إن ذلك يتطلب عدم تعار�ض قواعــــد القانون الإداري
من �أنظمة ولوائح و�أع��راف �إداري��ة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�ســـالمية التي هي د�ســتور المملكة العربية ال�سعودية
ونظامها.
تعريف القانون اإلداري:

هو مجموعة القواعـد التي تحكم ال�سلطة الإدارية في
الدولة من حيث تنظيمها ون�شاطها.
يعرف النظام �أو القانون ب�صفة عامـة ب��أن��ه" :مجموعـة
القواعــد الر�سمية التي تحكم �ســــلوك الأف��راد في مجتمع
معين وتقترن بجزاء لزجر مخالفيها" ،والقانون يختلف
عن ال�ع��ادات والتقاليد ،فالأخيرة ال تقترن بجزاء ر�ســمي
يوقع على مخالفيها ،ويعد القانون علما يهتم بالمحافظة
على الروابط والعالقات االجتماعية في �إط��ار القيم التي
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ت�ســـــود المجتمع الإن�ساني ،وهذه الروابط تتعدد وتختلف
تبعاً لتنوع الم�صـــالح في هذا المجتمع ،ويت�شكل القانون
ب�أ�شكال ال��رواب��ط االجتماعيـة ،حيث تن�ش�أ لكل مجموعة
م��ا ينا�سبها م��ن القواعــــــد ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ح�ي��ث تتميز كل
مجموعـة قانونية عن المجموعــــة الأخرى تبعاً الختــالف
نوع العـالقات االجتماعية التي تحكمها ،فقواعـد القانون
الجنائي تحكم رواب��ط تتميز ع��ن ال��رواب��ط التي تحكمها
قواعــــــد القـانون المدني �أو التجاري … �إلخ ،ونتيجة لهذا
التنوع في العالقــات والروابط تم تق�سيم فروع القانون �إلى
فرعين رئي�سيين هما:
 -1القانون العام  -2القانون الخا�ص
 القانون العام :ه��و ال�ق��ان��ون ال ��ذي ينظم ن�شاطالدولة و�سلطاتها العامة ،ويحكم العالقــات القانونية
التي تكــون ال��دول��ة �أو �إحـــدى هيئاتها العامة طرفــاً
فيها ،وتظهر فيها الدولـة بو�صفها �سـلطة عامة تتمتع
بحقوق وامتيازات ا�ستثنائية ال مقابل لها في عالقات
الأفراد.
 �أما القانون الخا�ص :فينظم ن�شاط الأفراد ويحكمال�ع�لاق��ات بينهم �أو بينهم وب�ي��ن ال��دول��ة �أو �إحـــــدى
هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأف� ��راد ال�ع��ادي�ي��ن �أي
لي�س بو�صفها �ســلطة عامـــة تتمتع بحقوق وامتيازات
ا�ستثنائية.
الفرع الأول :القانون العام وي�شمل الآتي:
 -1ال�ق��ان��ون ال��دول��ي ال�ع�ـ��ام ال ��ذي يحكـم العالقـــــات
بين ال ��دول والمنظمات ال��دول�ي��ة على �أ��س��ا���س العدل
والم�ساواة.
 -2ال�ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري (ي�سمى ف��ي المملكة النظام
الأ��س��ا��س��ي للحكم) يبين �شكل ال��دول��ة ودي�ن�ه��ا ونظام
الحكم فيها و�سـلطاتها والعالقة بين ه��ذه ال�سلطات
وعالقة الدولة بالأفراد.
 -3ال �ق��ان��ون الإداري ي�ح�ك��م الإدارة ال�ع��ام��ة تنظيماً
ون�شاطاً ورقاب ًة.
 -4القانون المالي يبين �إيرادات الدولة ونفقاتها.

 -5القانون الجنائي يبين �أحكام الجرائم والعقوبات
والإج ��راءات الجزائية (�أعمـال اال�ســــتدالل والقب�ض
والتفتي�ش والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام).
الفرع الثاني :القانون الخا�ص وي�شمل الآتي:
 -1ال�ق��ان��ون ال�م��دن��ي ال��ذي يبين �أح�ك�ـ��ام الملكية وما
يتعلق بها من قواعـد البيع والإيجار والت�أمين ويبين
�أحكـام الرهن االخت�صا�ص واالمتياز � ...إلخ.
 -2القانون التجاري ال��ذي يتناول الأع�م��ال التجارية
والقائمين بها م��ن �أف��راد و�شركات تجارية كما يبين
�أحكام الأوراق التجارية.

 -3القانون البحري وال�ج��وي ال��ذي ي�شمل القواعــــد
التي تحكم المنازعات في البحر والجو.
 .4قانون العمل الذي يو�ضح �إطــار العالقـة بين العامل
و�صاحب العمل.
 .5ال�ق�ـ��ان��ون ال��دول��ي ال�خ��ا���ص (وي �ت �ن��اول مو�ضــوعات
الجن�ســــية ومركز الأجانب وتنازع القوانين).
 .6قانون المرافعـات ال�شرعيـة ويبين الإجراءات الواجب
اتباعها �أم��ام المحاكم ال�شرعية منذ �إق��ام��ة الدعـوى
وحتى ��ص��دور الحكم فيها وذل��ك فيما يتعلق بالمواد
المدنيــة والتجارية والأحــوال ال�شخ�صية� ...إلخ
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تقرير

خف�ض �صندوق النقد الدولي تنب�ؤاته لآفاق
االقت�صاد العالمي خ�لال عامي  2016و2017
ب�سبب ت�صويت المملكة المتحدة لم�صلحة الخروج
من االتحاد الأوروب��ي .وهذا القرار �أحدث دوي ًا
عالمي ًا و�أثر ب�شكل كبير في االقت�صادين الأوروبي
والعالمي ،ما دفع رئي�س الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون �إلى تقديم ا�ستقالته وخلفته تيريزا
ماري ماي ،ثاني ام��ر�أة تتولى هذا المن�صب بعد
مارجريت تات�شر التي تولت مهامها من  4مايو
 1979وحتى  28نوفمبر .1990
�أو�ضح �صندوق النقد الدولي خالل تقرير
�أ���ص��دره �أخ��ي��ر ًا �أن الت�صويت لم�صلحة خ��روج
بريطانيا م��ن االت��ح��اد الأوروب����ي يحمل ق��درا
كبيرا من ع��دم اليقين االقت�صادي وال�سيا�سي
والم�ؤ�س�سي ،وهو ما يتوقع �أن ي�سفر عن عواقب
اقت�صادية كلية �سلبية ،خا�صة في االقت�صادات
الأوروبية المتقدمة".
و�أك��د موري�س �أوب�ستفلد ،كبير اقت�صاديي
�صندوق النقد الدولي وم�ست�شاره االقت�صادي،
�أن خ��روج بريطانيا �أن�ش�أ عقبة �أم��ام الن�شاط
االقت�صادي .ونظرا لأن الأحداث ال تزال تتك�شف
حتى الآن ،فتحديد حجم التداعيات المحتملة ال
يزال بالغ ال�صعوبة.
و�سيلحق �أكبر ال�ضرر باقت�صادات المملكة
المتحدة و�أوروب��ا ب�سبب تداعيات ا�ستفتاء 23
يونيو  2016ال��ذي قاد �إل��ى تغيير في الحكومة
البريطانية .و�سيت�أثر النمو العالمي البطيء في
الأ�صل ،ما يلقي على �صناع ال�سيا�سات عبء تعزيز
النظم الم�صرفية وتنفيذ الخطط المو�ضوعة
للإ�صالحات الهيكلية المطلوبة ب�شدة .و�سيكون
على �صناع ال�سيا�سات ف��ي المملكة المتحدة
واالتحاد الأوروبي دور �أ�سا�سي في تخفيف عدم
اليقين ال��ذي يمكن �أن يلحق مزيدا من ال�ضرر
بالنمو في �أوروبا وغيرها.
وعلى ال���دول �إت��م��ام التحول �إل��ى مجموعة
جديدة من العالقات التجارية والمالية بطريقة
�سل�سلة ووا�ضحة الم�سار تحافظ قدر الإمكان على
مكا�سب التجارة بين المملكة المتحدة واالتحاد
الأوروبي.
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انخفاض النمو العالمي

صندوق النقد الدولي يخــــــــ
بعد خروج بريطانيا من االتـــــــــ

صدمة اقتصادية

من المتوقع �أن يتو�سع االقت�صاد العالمي بن�سبة  3.1في المائة هذا العام و3.4
في المائة في  ،2017وتمثل هذه التنب�ؤات تخفي�ضا بن�سبة  0.1نقطة مئوية
مقارنة بتنب�ؤات �صندوق النقد ال��دول��ي ف��ي �أب��ري��ل  .2016ويمكن �أن يحقق
اقت�صاد المملكة المتحدة تو�سعا ق��دره  1.7في المائة هذا العام ،بانخفا�ض
قدره  0.2نقطة مئوية عن تنب�ؤات �أبريل الما�ضي .وفي العام المقبل� ،سيتباط�أ
النمو �إلى  1.3في المائة ،بانخفا�ض قدره  0.9نقطة مئوية عن تقدير �أبريل
الما�ضي و�أكبر تخفي�ض للتنب�ؤات على م�ستوى االقت�صادات المتقدمة.
بالن�سبة لمنطقة اليورو رفع �صندوق النقد الدولي تنب�ؤاته بمقدار  0.1نقطة

ـــــــفض تنبؤاته للنمو العالمي
ـــــــحاد األوروبي

مئوية هذا العام ،لت�صل �إلى  1.6في المائة ،وخف�ضها بن�سبة  0.2نقطة مئوية
لعام  ،2017لت�صل �إلى  1.4في المائة..
�صندوق النقد الدولي لم يكن ليجري تغييرا يذكر في تنب�ؤاته لهذا العام لوال
خروج بريطانيا من االتحاد الأوروبي ،حيث �إن �أداء منطقة اليورو كان الأف�ضل
مقارنة ب�أداء النمو الأمريكي المخيب للآمال في الربع الأول من عام . 2016
بل �إن ال�صندوق كان م�ستعدا لإجراء زيادة طفيفة في توقعاته لنمو المملكة
المتحدة في عام  2017بن�سبة  0.1نقطة مئوية ،ا�ستنادا �إلى تح�سن الأداء في
ب�ضع �أ�سواق �صاعدة كبيرة ،خا�صة البرازيل ورو�سيا.
تنب�ؤات �صندوق النقد الدولي كانت مرهونة بافترا�ضات "معتدلة" تتوقع

انح�سار عدم اليقين بالتدريج عقب ا�ستفتاء المملكة المتحدة ،ونجاح االتحاد
الأوروبي والمملكة المتحدة في تجنب زيادة كبيرة في الحواجز االقت�صادية،
وحدوث تداعيات محدودة فح�سب في الأ�سواق المالية.
نتائج سلبية

ح��ذر �صندوق النقد ال��دول��ي م��ن �أن هناك احتماال كبيراً ب ��أن تكون النتائج
�أكثر �سلبية .وهذا ما �أكده موري�س �أوب�ستفلد كبير اقت�صاديي �صندوق النقد
الدولي ،فالآثار الحقيقية لخروج بريطانيا تتك�شف مع مرور الوقت ،ما يزيد
من عنا�صر عدم اليقين االقت�صادي وال�سيا�سي .وهذا الم�ستوى الإ�ضافي من
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ع��دم اليقين قد يفتح ب��دوره الباب �أم��ام رد فعل مو�سع في الأ��س��واق المالية
تجاه ال�صدمات ال�سلبية .توقع عدد من ال�سيناريوهات ،ال�سيناريو الأول ،وهو
�سيناريو "التطورات ال�سلبية" ،فالأو�ضاع المالية قد تزداد ت�أزماً و�ست�شهد ثقة
الم�ستهلكين مزيدا من ال�ضعف حتى الن�صف الأول من  2017في المملكة
المتحدة وبقية ال�ع��ال��م ،م�ق��ارن��ة بالمفتر�ض ح��ال�ي��ا ،كما �سينتقل ج��زء من
الخدمات المالية في المملكة المتحدة بالتدريج �إلى منطقة اليورو .وتكون
النتيجة مزيدا من التباط�ؤ في النمو في العامين الحالي والمقبل.
ويتوقع ال�سيناريو الآخر "تطورات حادة" تتمثل في زيادة الإجهاد المالي ،وال
�سيما في �أوروب��ا ،وت��أزم الأو�ضاع المالية على نحو �أكثر حدة ،وتعر�ض الثقة
ل�صدمة �أك�ب��ر ،وع��ودة الترتيبات التجارية بين المملكة المتحدة واالتحاد
الأوروب��ي �إل��ى معايير منظمة التجارة العالمية .وف��ي ه��ذا ال�سيناريو �أي�ضا،
"ي�سجل االقت�صاد العالمي تباط�ؤا �أ�شد" حتى نهاية  2017ويكون التباط�ؤ
�أو�ضح في االقت�صادات المتقدمة.
األسواق الصاعدة

من المرجح �أن ت�صل تداعيات خروج بريطانيا �إلى اليابان ،حيث ي�ؤدي ارتفاع
�سعر الين �إلى تقييد النمو .وقد خف�ض �صندوق النقد الدولي تنب�ؤات النمو
لعام  2016بمقدار  0.2نقطة مئوية  ،لي�صل �إلى  0.3في المائة .ومن المتوقع
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خ���روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االت���ح���اد األوروب����ي
يحمل قدرا كبيرا من عدم اليقين االقتصادي
والسياسي والمؤسسي.
م��وري��س أوبستفلد كبير اقتصاديي
صندوق النقد الدولي :خروج بريطانيا أنشأ
عقبة أمام النشاط االقتصادي ،وتحديد حجم
التداعيات المحتملة ال يزال بالغ الصعوبة.
في العام المقبل �أن يتو�سع اقت�صاد اليابان ،ثالث �أكبر اقت�صاد في العالم،
بن�سبة  0.1في المائة ،بزيادة قدرها  0.2نقطة مئوية عن المتوقع في �أبريل،
نظرا لت�أجيل رفع �ضريبة اال�ستهالك.
وفي الواليات المتحدة ،زاد وهن النمو عن المتوقع في الربع الأول من
العام ،ما جعل �صندوق النقد الدولي يخف�ض تنب�ؤاته لعام  2016لتبلغ
 2.2في المائة ،بانخفا�ض ق��دره  0.2نقطة مئوية عن توقعات �أبريل.
وظلت تنب�ؤات ال�صندوق للنمو في  2017دون تغيير عند م�ستوى  2.5في
المائة ,وارتفعت تنب�ؤات النمو في ال�صين بن�سبة  0.1في المائة ليبلغ

تيريزا ماري ماي..
رئيسة وزراء بريطانيا
من مواليد � 1أكتوبر  ،1956وه��ي �سيا�سية بريطانية �شغلت من�صب وزي��رة
الداخلية منذ عام  .2010ومن الحقائق التي ال يعرفها كثيرون عن رئي�سة
وزراء بريطانيا الجديدة �أنها م�صابة بال�سكري من النمط الأول المعتمد
على الأن�سولين ،و�أنها متزوجة منذ عام  1980من فيليب ماي.
تنحدر م��ن عائلة متو�سطة ال��دخ��ل ،ووال��ده��ا م��ن رج��ال ال��دي��ن الم�سيحي
المعروفين ،وتلقت تعليمها في مدار�س الدولة ،وتخرجت في كلية الجغرافيا
في جامعة �أوك�سفورد ،وبد�أت حياتها المهنية في البنك المركزي البريطاني.
اقتحمت في عام 1986عالم ال�سيا�سة عبر بلدية منطقة ميرتون في لندن،
وبعد ف�شلها في االنتخابات البرلمانية عامي  1992و 1994تمكنت من النجاح
في انتخابات عام  1997ودخلت البرلمان البريطاني.
وب���س�ب��ب ج��دي�ت�ه��ا م�ن�ح�ه��ا ال�ب��ري�ط��ان�ي��ون ل�ق��ب ��س��اب�ق�ت�ه��ا ت��ات���ش��ر “المر�أة
الحديدية”� ،أم��ا زمال�ؤها المقربون فيطلقون عليها لقب “ملكة الثلج”،
لقدرتها الكبيرة على التحكم في �أع�صابها ،وكما ي�صفونها بـ”ذات ال�صرامة
والم�صداقية ال�سيا�سية”.
من العادات الطريفة لرئي�سة وزراء بريطانيا الجديدة �أنها تحمل معها في
حقيبتها� ،أينما ذهبت ،عبوات من �شاي “�إيرل جراي” فهي ال ت�شرب �أيا من
الأنواع الأخرى لل�شاي.
وحول فل�سفتها في العمل تقول“ :فل�سفتي هي العمل ال الحديث” ،وت�ؤكد
�أن “القرارات التي نتخذها ت�ؤثر في حياة النا�س .وهذا �شيء ال ب َّد �أن نفكر
فيه دائمًا”.

من المتوقع أن يتوسع االقتصاد العالمي
بنسبة  ٪3.1في  2016و ٪3.4في .2017
اقتصاد المملكة المتحدة سينخفض
بنسبة  0.2نقطة مئوية عن تنبؤات أبريل .2016
أداء منطقة اليورو كان األفضل مقارنة
بأداء النمو األمريكي المخيب لآلمال في الربع
األول من عام .2016
 6.6في المائة ،بينما تظل دون تغيير عند م�ستوى  6.3في المائة لعام
 .2017ومن المرجح �أن تكون تداعيات خ��روج بريطانيا محدودة على
ال�صين ،ثاني �أكبر اقت�صاد في العالم ،ب�سبب روابطها التجارية والمالية
المحدودة مع المملكة المتحدة .غير �أن الأثر ال�سلبي يمكن �أن يكون
كبيرا على ال�صين �إذا ت�أثر النمو في االتحاد الأوروبي ب�شكل ملمو�س.
وال تزال الآفاق متباينة ودون تغيير يذكر في االقت�صادات ال�صاعدة والنامية
الأخ��رى مقارنة بتنب�ؤات �أب��ري��ل .غير �أن المكا�سب التي حققتها مجموعة
االقت�صادات ال�صاعدة تعادل الخ�سائر التي تكبدتها االقت�صادات منخف�ضة

الدخل .فقد �شهدت البلدان منخف�ضة الدخل تخفي�ضا كبيرا في تنب�ؤات ،2016
وهو ما يرجع في جانب كبير منه �إلى االنكما�ش االقت�صادي في نيجيريا ،كما
�آلت الآفاق �إلى و�ضع �أ�سو�أ في جنوب �إفريقيا و�أنجوال والجابون.
النظام المصرفي األوروبي يتعرض لمخاطر

�أ��ش��ار �صندوق النقد ال��دول��ي خ�لال تقريره �إل��ى مخاطر �أخ��رى تهدد �آف��اق
االقت�صاد ويمكن �أن تتفاقم ب�سبب خروج بريطانيا من االتحاد الأوروبي ،حيث
�أ�شار �إلى تركة الم�شكالت غير المحلولة في النظام الم�صرفي الأوروبي ،وال
�سيما في البنوك الإيطالية والبرتغالية .ويمكن حدوث تداعيات اقت�صادية
كلية حادة ت�أثرا باال�ضطرابات المزمنة في الأ�سواق المالية والزيادة الم�ستمرة
في تجنب المخاطر عالميا ،بما في ذلك ا�شتداد الع�سر الم�صرفي ،وال �سيما
في االقت�صادات ال�ضعيفة.
حذر �صندوق النقد الدولي من �أن االنق�سامات ال�سيا�سية داخل االقت�صادات
المتقدمة قد تعوق الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الهيكلية المزمنة
وم�شكلة الالجئين وم��ن �أن هناك خطرا وا�ضحا يتمثل في احتمال تحول
ال�سيا�سات.
كذلك قد ت�ؤثر التوترات الجغرافية-ال�سيا�سية والإره��اب ت�أثيرا كبيرا على
الآف��اق المتوقعة لعدة اقت�صادات ،خا�صة في ال�شرق الأو�سط ،مع مزيد من
التداعيات التي تنتقل عبر الحدود.
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تعزيز النمو واالستقرار

بالن�سبة لالنعكا�سات على ال�سيا�سات ،ك�شف �صندوق النقد ال��دول��ي �أن��ه ال
يزال من ال�ضروري تحقيق مزيج من الإجراءات الداعمة للطلب على المدى
الق�صير والإ�صالحات الهيكلية المن�شطة للنمو على المدى المتو�سط في
االقت�صادات المتقدمة التي ال ت��زال تواجه "تراخيا اقت�صاديا كبيرا و�آف��اق
ت�ضخم �ضعيف".
وحث ال�صندوق البلدان المتقدمة على تجنب االعتماد المفرط على ال�سيا�سة
النقدية لتن�شيط اقت�صاداتها واال�ستفادة من �أوج��ه الت�ضافر الممكنة بين
مجموعة م��ن �أدوات ال�سيا�سة .وزي ��ادة االع�ت�م��اد على �إج ��راءات دع��م الطلب
المحلي ،خا�صة في البلدان الدائنة التي تمتلك حيزا للت�صرف من خالل
ال�سيا�سات� ،أن ت�ساعد على تخفي�ض االختالالت العالمية مع الم�ساهمة في
تحقيق نمو عالمي �أقوى.
هجرة البريطانيين إلى دول أخرى بعد الخروج
من "اليورو"

لعل من �أب��رز تداعيات خ��روج بريطانيا من االتحاد الأوروب��ي تنامي طلبات
الهجرة من بريطانيا �إلى دول �أخرى بحثاً عن االرتباط والبقاء في االتحاد
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انتقال ال��خ��دم��ات المالية م��ن المملكة
المتحدة إلى منطقة اليورو سيؤدي إلى مزيد
من التباطؤ في النمو في العامين الحالي
والمقبل.
ت��داع��ي��ات خ���روج بريطانيا ستصل إلى
ال��ي��اب��ان وستتسبب ف��ي ارت��ف��اع سعر الين
وتقييد نمو االقتصاد الياباني.
الأوروب��ي �أو بحثاً عن فر�ص عمل وحياة م�ستقرة في دول �أخرى خارج حدود
المملكة المتحدة و�أورب ��ا ��س��واء ك��ان��ت تلك ال�ف��ر���ص م�ت��واف��رة ف��ي �أ�ستراليا
�أو نيوزيلندا �أو كندا �أو ال��والي��ات المتحدة الأمريكية ،فقد ك�شف الموقع
االلكتروني "الهجرة �إل��ى نيوزيلندا" �إن��ه ك��ان يتلقى �أكثر من  5500زي��ارة
من مواطنون من المملكة المتحدة كل ي��وم خ�لال الأي��ام الثالثة التي تلت
الت�صويت على الخروج من االتحاد الأوروب��ي مقارنة بنحو  2000في الأي��ام
العادية  .وقفزت زي��ارات الم�ستخدمين من داخ��ل المملكة المتحدة لموقع

الهجرة �إل��ى كندا من  27.500زي��ارة في يوم الت�صويت �إل��ى � 61أل��ف زي��ارة في
اليوم الذي تال الت�صويت .و�شهدت �أيرلندا ارتفاعاً في طلبات الح�صول على
جواز �سفر نتيجة محاولة كثير من البريطانيين البحث عن طريقة للبقاء
مرتبطين باالتحاد الأوروبي.
وت��زام��ن م��ع ذل��ك اج�ت�ه��اد ع��دد م��ن ال�م��دن وال�ب�ل��دان ح��ول ال�ع��ال��م ف��ي جذب
البريطانيين الراغبين في الهجرة وتقدّم بع�ض من تلك المدن �أو ال��دول
حوافز ال�ستقطابهم وترغيبهم في العي�ش فيها.
وم��ن تلك ال ��دول ،بلدة كايتانجاتا النيوزيلندية ،فقد احتلت تلك البلدة
النيوزيلندية ال�صغيرة العناوين الرئي�سية ف��ي ال�صحف ب�سبب معاناتها
من وج��ود وف��رة من الوظائف والم�ساكن الرخي�صة مقارنة بعدد ال�سكان.
فالمجل�س الإقليمي لمنطقة كلوثا ي��دف��ع � 160أل��ف دوالر لمن ي��رغ��ب في
االنتقال �إلى تلك البلدة.
كايتانجاتا النيوزيلندية

بلدة كايتانجاتا النيوزيلندية والبالغ عدد �سكانها  800ن�سمة تقع على بعد 80
كيلومتراً جنوب غربي مدينة دانيدن.
وبد ًال من دفع النا�س مبلغا لالنتقال للعي�ش فيها كما �أ�شيع� ،أطلقت المدينة

الفروقات بين إنجلترا
وبريطانيا والمملكة
المتحدة والكومنولث
مع الت�صويت الأخير لخروج بريطانيا من االتحاد الأوروب��ي خلط
البع�ض بين كل من المملكة المتحدة وبريطانيا و�إنجلترا ،و�أ�صبح
هناك لب�س لدى البع�ض في التمييز بين كل من تلك الكيانات الكبرى
لذا قام موقع مجلة  Smithsonianبتقديم عر�ض �سريع لإزالة
هذا اللب�س ،وي�أتي جز ٌء من االرتباك في المفاهيم من حقيقة موقع
المملكة المُتحدة المتمثل في جزيرة مُنفردة بنف�سها ،تلك الجزيرة
التي ُتعد جزءاً من مجموعة �أكبر من الجزر .ووفقاً للجغرافيا  ،ف�إن
بريطانيا العظمى (التي ُتعرف �أي�ضاً با�سم بريطانيا) هي جزيرة تقع
بين بحر ال�شمال وبحر المان�ش ،تلك المنطقة التي يف�صل بينها
وبين القارة الأوروبية نحو  20مي ًال في �أقرب نقطة ،كما �أن بريطانيا
العظمى هي �أي�ضاً جز ٌء من الجزر البريطانية ،والبالغ عددها 600
ج��زي��رة بما فيها �أي��رل�ن��دا غ��رب�اً ف�ض ًال ع��ن ج��ز ٍر �أ�صغر حجماً مثل
�أنجلي�سي و�سكاي.
المملكة المُتحدة لبريطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية تكون ما
ي�سمى المملكة المُتحدة وهي دول��ة ذات �سيادة تتكون من �أرب��ع دول
مُنفردة؛ (�إنجلترا ،ا�سكتلندا ،ويلز ،و�أيرلندا ال�شمالية).
وب��داخ��ل المملكة المُتحدة ُه�ن��اك برلمان ذو ��س�ي��ادة ،ولكن ف��ي كل
دول��ة مُنفردة ُه�ن��اك �أي�ضاً حكم ذات��ي؛ وت��رج��ع برلمانات ا�سكتلندا
وويلز و�أيرلندا ال�شمالية �إلى برلمان المملكة المُتحدة في “م�سائل
محددة” للتعامل م��ع ق�ضايا مثل ال�سيا�سة ال�خ��ارج�ي��ة وع�ضوية
االتحاد الأوروبي ،ولكنها تحتفظ ب�سلطتها لتولي م�سائل �أوكلت �إليها
مثل التعليم والإ�سكان.
وعلى الرغم من وحدة تلك الدول المُنفردة وترابطها تحت مظلة تاج
المملكة ،ف�إن ك ًال منها يحتفظ بهويته المحلية وحتى لغته الخا�صة،
مثلما هو الحال في ويلز المُتحدثة باللغة الويلزية ،على الرغم من
�أن اللغة الر�سمية بالمملكة المُتحدة ككل هي الإنجليزية .
وم�ن��ذ ت�ح��ول �أي��رل�ن��دا �إل��ى ال�ن�ظ��ام ال�ج�م�ه��وري ف��ي ع��ام  ،1940ف��إن
الجمهورية الأيرلندية التي تت�شارك الحدود مع �أيرلندا ال�شمالية،
ُتدار كدولة ذات �سيادة على �أرا�ضيها .وعلى الرغم من قربها المكاني
من المملكة المُتحدة ،ف�إن الجمهورية الأيرلندية لديها عالقاتها
الدبلوما�سية الم�ستقلة وه��ي ع�ض ٌو ف��ي الأم��م المُتحدة واالت�ح��اد
الأوروبي ،والمُنظمات ال ُدوَلية �أُخرى.
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حملة توظيف لإغ��راء العائالت بحزمة تت�ضمن امتالك الأر���ض والمنزل
بتكلفة � 230أل��ف دوالر نيوزيلندي (� 165أل��ف دورال �أم��ري�ك��ي) .ويقدر �أن
منطقة كلوثا الكبرى لديها  1000وظيفة �شاغرة في النواحي كافة ،من
الزراعة وحتى البناء والتمري�ض.
تسمانيا األسترالية

ومن البالد الأخرى بلدة ت�سمانيا الأ�سترالية فهي تبحث عن مزارعي �ألبان
بريطانيين لالنتقال �إليها والعمل في مزارعها بعد منحهم ت�أ�شيرة عمل.
ف�شركة دي��ري تا�س المتخ�ص�صة في الأل�ب��ان ت�ؤكد �أن هناك ع��ددا كبيرا من
مزارع الألبان المجهزة بالمعدات بالكامل معرو�ضة للبيع ب�أ�سعار �أقل من
�سعرها في بريطانيا بن�سبة  50في المئة.
ً
وكما هو الحال في كايتانجاتا ،ف�إن ت�سمانيا بعيدة جدا عن بريطانيا،
�إذ ت�ستغرق الرحلة بالطائرة � 24ساعة .و�سيجد ال�م��زارع��ون
البريطانيون �أي�ضاً �أنف�سهم في جزيرة ظروفها الجوية
�أ�سو�أ من الطق�س في بريطانيا.
وظائف في أيرلندا

وم��ن �أ�ستراليا �إل��ى �أي��رل�ن��دا،
فقد �أعلنت عن حملة لتوظيف
 3000م� ��ن ال�م�ت�خ���ص���ص�ي��ن
ف ��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ك ��ل ع ��ام في
قطاع تكنولوجيا المعلومات .ويقول كارل
ف�لان��اري ،ال�م��دي��ر التنفيذي ل�شركة �ستورم
تكنولوجي ،ورئي�س م�شروع "تك الي��ف �أيرالند"� ،إن �صناعة
التكنولوجيا في جمهورية �أيرلندا تنمو ب�شكل �أ�سرع مما كان متوقعاً ،وهناك
فجوة فيما تحتاج �إليه هذه ال�صناعة .وقد ارتفع في حجم االهتمام من قبل
البريطانيين للح�صول على الوظائف بعد توقع كثير من المحللين لزيادة
النمو في قطاع التكنولوجيا الأيرلندية .وتتركز �أغلبية الوظائف المتوافرة
حالياً في دبلن العا�صمة ،رغم �أن هناك �شركات تكنولوجيا �أ�صغر تنت�شر حول
المدن الإقليمية مثل كورك واليمريك.
مقاطعة مانيتوبا الكندية

دخ�ل��ت ك�ن��دا ف��ي التناف�س على ج��ذب المواطنين البريطانيين ،فمقاطعة
مانيتوبا الكندية ت�سعى �إلى وقف ظاهرة التقدم في ال�سن الغالبة على ال�سكان
فيها بجلب �سكان جدد بعرو�ض �إ�سكان جذابة.
ديترويت وبايبستون ونيو هيفن

وتقدم ديترويت في والية مي�شيجان مبادرتين لتقديم حوافز ،وتعر�ض بلدية
بايب�ستون الريفية ،وهي عبارة عن منطقة قليلة ال�سكان على بعد  75كيلومترا
�شمال حدود الواليات المتحدة الأمريكية حالياً حزمة �أرا���ض لل�شراء بمبلغ
ع�شرة دوالرات كندية� ،أي م��ا ي�ساوي ثمانية دوالرات �أمريكية ف��ي مناطق
ري�ستون وبايب�ستون و�سينكالير .وم��ن ي�شتركون في برنامج بيع الأرا��ض��ي
يقومون بدفع  1000دوالر كندي كت�أمين قابل لال�سترجاع ،مع االلتزام ببناء
منزل عليها في غ�ضون  90يوماً من توقيع االتفاق.
مديرة التطوير االقت�صادي بالم�شروع ،تاني�س ت�شالمرز تقول �إن ال�صناعات
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الرئي�سية التي توظف النا�س في هذه المناطق هي ب�شكل رئي�سي ال�صناعات
البترولية ،والزراعة ،و�إنتاج الما�شية.
ً
تقدم بلدية بايب�ستون الريفية �أي�ضاً منحا قدرها � 32ألف دوالر كندي (�أي ما
يعادل  24900دوالر �أمريكي) للبناء ،وت�شغيل الم�شاريع التجارية الجديدة.
تدفع نيو هيفن في والية كونيكتيكت مبلغاً قدره � 80ألف دوالر كحوافز عبر
ثالثة برامج تهدف �إلى جذب مالك جدد للمنازل ،وتعر�ض عدد من المدن
الأمريكية التي ت�شكو ك�سادا اقت�صاديا �أي�ضاً �إغراءات كبيرة للعي�ش فيها.
بينما تقدم ديترويت في والية مي�شيجان مبادرتين (ا�سكن في و�سط المدينة،
وا�سكن في قلب المدينة) لتقديم حوافز في �صورة  2500دوالر �سنوياً للم�ساعدة
في ا�ستئجار �شقة� ،أو قر�ض ح�سن بمبلغ � 20ألف دوالر لمالكي البيوت الجدد.
تبعية التاج

على جانب �آخ��ر؛ تحتفظ ث�لاث ج��زر بين الجزر البريطانية بو�ضع خا�ص

أراضي الحكم
البريطاني
كلمة “بريطاني” مُربكة في حد ذاتها؛ فب�إمكانها الإ�شارة �إلى �أ�شياء تتعلق
بالمملكة المُتحدة� ،أو بريطانيا العظمى �أو الإمبراطورية البريطانية
�سابقاً .وعلى الرغم من �أن تلك الإمبراطورية ظلت طوي ُال �أكثر القوى
اال�ستعمارية ،وت���ض��اءل نطاقها الح �ق �اً ،لكن المملكة المتحدة ال ت��زال
تحتفظ بالقليل من مُ�ستعمراتها المتبقية حول العالم ،التي يُ�شار �إليها
باعتبارها “�أرا�ضي خا�ضعة للحكم البريطاني” ،وال ت��زال تلك الأرا�ضي
تحت حكم المملكة على الرغم من تمتع بع�ضها بالحكم الذاتي.
وتلك الأرا�ضي هي:
 �أنجيال برمودا�إقليم �أنتاركتيكا البريطاني �إقليم المحيط البريطاني الهندي جزر فيرجن البريطانية جزر كايمان جزر فوكالند جبل طارق مونت�سيرات جزيرة بيتكيرن �سانت هيالنةأرا�ض تابعة ل�سانت هيالنة
� ٍ جورجيا الجنوبية وجزر الجنوب -جزر ترك�س وكايكو�س.

يُدعى “التبعية للتاج” ،فعلى الرغم من م�س�ؤولية المملكة المُتحدة عنها من
الناحية الفنية� ،إال �أن تلك الجزر تدار عن طريق حك ٍم ذاتي مُ�ستقل .وتلك
الجزر الثالث على عالقة بـ”التاج” �أو الأ�سرة المالكة؛ وهي:
 جزيرة بيليفية جيرزي جزيرة جيرن�سي جزيرة �آيل �أوف مانالكومنولث

دول الكومنولث هي بلدان تقبل التاج الملكي وولي العهد والملكة �إليزابيث
باعتبارهم الحكام الد�ستوريين ،وبالن�سبة للدول الأع�ضاء في الكومنولث ،ف�إن
كل دولة تحكم نف�سها بنف�سها ،وتتخذ قراراتها و ُتر�سي �سيا�ستها الخارجية،
ولكنها تحتفظ ب��رواب��ط مع المملكة المُتحدة ،وم��ع بع�ضها البع�ض ،وهذا
ما يُعزز التوا�صل بين تلك ال��دول التي طالما كانت ج��زءاً من �إمبراطورية
بريطانيا ال�ضخمة.
وتلك الدول هي:

 �أنتيجوا وبربودا �أ�ستراليا جزر الباهاما بربادو�س بليز كندا جرينادا جامايكا نيوزيالندا بابوا غينيا الجديدة �سانت كيت�س ونيفي�س �سانت لو�سيا �سانت فن�سنت وجزر جرينادين جزر �سليمان توفالوالعدد ( - )50محرم 1438هـ
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مقال

ابتكار المنتجات المتوافقة مع الشريعة في
سوق التمويل
التمويل اإلسالمي أكثر قدرة من التمويل التقليدي على
ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة للسوق والمستفيدين

د .صالح بن فهد الشلهوب

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

الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية هي الم�ؤ�س�سات التي تقدم المنتجات المالية المتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية بما يلبي احتياجات الأف��راد وال�شركات وال��دول التي تف�ضل التعامل بمعامالت من�ضبطة
بالأحكام ال�شرعية ،وم�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي تو�سعت ب�شكل كبير حتى �أنها دخلت في مناف�سة مع
الم�ؤ�س�سات المالية التقليدية خ�صو�صا في بع�ض المنتجات مثل ال�صكوك الإ�سالمية ،والم�ؤ�س�سات التي
تدخل �ضمن �إطارها ت�شمل الم�صارف الإ�سالمية والم�صارف اال�ستثمارية التي تقدم منتجاتها متوافقة
مع ال�شريعة �إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات التمويل مثل م�ؤ�س�سات التمويل العقاري و�شركات الت�أمين التعاوني،
فهذه القطاعات تقدم مجموعة من المنتجات المتوافقة مع ال�شريعة ،التي تلبي ب�شكل كامل �أو جزئي
حاجة عمالئها .يختلف التمويل الإ�سالمي عن التقليدي ب�أنه ال يقدم التمويل من خالل الإقرا�ض
بالفائدة التي تعد ركيزة للم�صارف التقليدية في معامالتها ،وهو المورد الرئي�س لأرباحها� ،إذ �إنها
تعتمد ب�شكل كبير على اال�ستفادة من �أم��وال المودعين لديها ال�ستثمارها من خالل �إقرا�ض �آخرين
و�أخ��ذ فائدة على الإق��را���ض ،وه��ذه الآلية تحقق للم�صارف التقليدية �أرباحا هائلة ،ولكن الم�صارف
المتوافقة مع ال�شريعة تمتنع عن مثل هذا النوع من المعامالت بمختلف �صورها باعتبار �أنها تتناق�ض
مع مبادئها التي تحرم الإقرا�ض بفائدة.
هذا االلتزام من الم�صارف الإ�سالمية �أوجد تحديا وفر�صا في الوقت نف�سه لالبتكار في المنتجات
بما ينا�سب الأفراد الذين يبحثون عن التمويل ،ويحقق عالقة فيها عدالة بين �أطراف العقد� ،إ�ضافة
�إلى �أنه عقد ذو عالقة بالن�شاط االقت�صادي الحقيقي بما يعزز من كفاءته ويحد من مجموعة من
الممار�سات التي قد ت�ؤثر �سلبا في االقت�صاد ،والتي قد تت�سبب في �أزمات مالية.
التمويل الإ�سالمي حاليا لي�س لديه من التجربة ما يوازي تجربة التمويل التقليدي ،كما �أن الأنظمة
على م�ستوى عالقات الم�ؤ�س�سات المالية مع البنوك المركزية �أو عالقات الم�ؤ�س�سات المالية فيما بينها
تميل لم�صلحة التمويل التقليدي ما يزيد من حجم التحدي للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية و�ضعف
تناف�سيتها للتمويل التقليدي �إال �أن ذلك لم يمنع التمويل الإ�سالمي من تحقيق نمو �سنوي يتجاوز 15
في المائة وو�صل في بع�ض الأعوام �إلى ما يقارب  30في المائة ،ما يعك�س حجم االهتمام بهذا النوع من
الن�شاط االقت�صادي وحجم القبول الذي يزداد ب�شكل م�ستمر له عالميا.
االبتكار في التمويل الإ�سالمي يتطلب مجموعة من الإج ��راءات التي تبد�أ بتلم�س حاجة ال�سوق،
وا�ستق�صاء مجموعة الخدمات التي يقدمها التمويل التقليدي ،والعمل على ابتكار منتجات يمكن �أن
تكون فيها ميزة على التمويل التقليدي وقيمة م�ضافة لل�سوق والم�ستفيدين ،ففيما يتعلق باحتياج
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ال�سوق ف��إن��ه يمكن البحث ف��ي مجموعة م��ن ال�خ�ي��ارات التي يمكن ابتكارها م��ن خ�لال عقود الفقه
الإ�سالمي و�إيجاد �صيغة منا�سبة ت�أخذ في االعتبار موافقتها ال�شريعة الإ�سالمية و�أنها تتنا�سب مع
حاجة العمالء وال تتعار�ض مع �أنظمة البنوك المركزية ،فعلى �سبيل المثال فيما يتعلق بالتمويل
العقاري الذي يعد احتياجا للم�ستثمرين في هذا المجال وللأفراد �أي�ضا الذين يبحثون عن ال�سكن،
ومن م�صلحة هذه الأطراف الح�صول على احتياجاتهم ب�أقل تكلفة ممكنة ،ففي حالة التمويل التقليدي
نجد �أن الم�ؤ�س�سة المالية تقدم التمويل لكل طرف على حدة بتكلفة التمويل التي غالبا هي انعكا�س
لحالة ال�سوق ،ولكن في حالة التمويل المتوافق مع ال�شريعة من الممكن من خالل بع�ض العقود
تقديم تمويل م�شترك للم�ستثمر والعميل ،حيث يمكن الم�ستثمر من �إنهاء �أعمال البناء والعميل من
الح�صول على الم�سكن بتكلفة منا�سبة.
ففي حالة التمويل التقليدي �سيقدم الم�صرف التمويل للم�ستثمر لإن�شاء الوحدة ال�سكنية وبعد انتهاء
الم�ستثمر من الم�شروع �سيعر�ض تلك الوحدة ال�سكنية �أخذا في االعتبار تكلفة التمويل ومخاطر بيع
تلك الوحدة ال�سكنية ،ومن ثم ي�شتريها العميل بتمويل جديد يزيد في تكلفة تملك الوحدة ال�سكنية.
�أما في حالة بع�ض �صورة التمويل الإ�سالمي ف�إنه يمكن �إيجاد �صيغ هجين بين مجموعة من العقود
الم�شروعة في الفقه الإ�سالمي ال�ستخدام نموذج تمويل في عالقة مكتملة بين الأط��راف الثالثة
الممول والم�ستثمر والعميل �أو الم�ستفيد للح�صول على تمويل من الم�صرف للم�ستثمر لإن�شاء وحدة
�سكنية وفق احتياج العميل ورغبته والموقع المنا�سب له ،كما �أنها في الوقت نف�سه تقدم تمويل العميل
لتملك ذلك الم�سكن.
النموذج ال��ذي يقدمه التمويل المتوافق مع ال�شريعة قد تكون فيه مخاطرة �أكبر على الم�ؤ�س�سة
التمويلية ،ولكن في واق��ع الأم��ر يقدم خيارات �أف�ضل للعميل ويخف�ض من م�ستوى المخاطر على
الم�ستثمر ،وهذا الإجراء �سي�ؤدي في نهاية الأمر �إلى �أن يكون التمويل الإ�سالمي قد قدّم قيمة م�ضافة
لل�سوق ،وخف�ض من المخاطر على كامل العملية �إج�م��اال ،ما �سينعك�س ب�صورة �إيجابية على حجم
المخاطر على الممول وهو الم�ؤ�س�سة المالية الإ�سالمية ،ولذلك ف�إن تمويل م�شاريع بناء الوحدات
ال�سكنية الذي ينتهي بمخاطر على الم�ستثمر فقط قد ي�ؤدي �إلى احتمال عدم قدرته على ال�سداد ،و�إعادة
تملكها من قبل الم�صرف قد ال ت�ضمن ح�صوله على كامل م�ستحقاته ،وقد تتبعها تكلفة وم�ستحقات
ور�سوم �إ�ضافية ب�سبب الم�صاريف المتعلقة بملكية تلك الوحدات ال�سكنية خ�صو�صا مع �أنظمة البلديات
الجديدة� ،إ�ضافة �إلى �أنه قد ي�ؤثر في فر�ص التمويل م�ستقبال لتلك الم�صارف في مثل هذه الم�شاريع.
رغ��م التحديات التي يواجهها التمويل الإ�سالمي ب�سبب �صعوبة تناف�سيته للتمويل التقليدي� ،إال
�أنه يمكن �أن يبتكر �أدوات تمويل فيها قيمة م�ضافة لل�سوق ،من خالل تقديم منتجات منا�سبة �أكثر
لعمالئه.

 مؤسسات التمويل اإلسالمي توسعت بشكل كبري ودخلت يف منافسة مع املؤسسات املاليةالتقليدية.
 املصارف اإلسالمية متتنع عن تقدمي التمويل من خ�لال اإلق��راض بالفائدة فهذه اآللية حتققللمصارف التقليدية أرباحا هائلة.
 -حقق التمويل اإلسالمي منوا سنويا جتاوز  % 15ووصل يف بعض األعوام إىل ما يقارب .% 30
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ضرائب االستقطاع

خضوع األرباح الموزعة لضــــــ
في يوم الإثنين الموافق 1436/5/18ه��ـ اجتمعت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية الم�شكلة بقرار
مجل�س ال��وزراء رقم ( )169وتاريخ 1432/6/6ه���ـ ،وقامت اللجنة خالل ذلك االجتماع بالنظر في
اال�ستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية
بالريا�ض ب�ش�أن الربط ال�ضريبي الذي �أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على الربط
ال�ضريبي للأعوام من 2006م حتى 2008م.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة القرار االبتدائي الم�ست�أنف ،وما جاء بمذكرة اال�ستئناف المقدمة من
المكلف ,ومراجعة ما تم تقديمه من م�ستندات ،في �ضوء الأنظمة والتعليمات ال�سارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بالريا�ض المكلف
بن�سخة من قرارها بموجب الخطاب رقم ( )2/13وتاريخ 1433/1/24ه �ـ ،وقدم
المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم ( )73وتاريخ 1433/3/23ه��ـ ,كما
قدم ن�سخة من خطابه رقم ( )12/86وتاريخ 1433/3/22ه �ـ بالإفادة عن قيامه
ب�سداد بمبلغ ( )2.383.836ري��اال ،لقاء ال�ف��روق��ات الم�ستحقة بموجب القرار
االبتدائي ،وب�س�ؤال اللجنة ممثلي الهيئة هل �سدد المكلف المبلغ الم�ستحق عليه
(�ضريبة وغرامة) بموجب القرار االبتدائي �أو قدم عنه �ضماناً بنكياً� ،أفادوا ب�أن
المكلف �سدد كامل المبالغ الم�ستحقة عليه بموجب القرار االبتدائي وبذلك
يكون اال�ستئناف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة
النظامية ،م�ستوفياً ال�شروط المن�صو�ص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:

البند الأول� :ضريبة اال�ستقطاع
ق�ضى قرار اللجنة االبتدائية في البند (ثانياً�-2/أ-ب-ت -ج -ح) المتعلق ب�ضريبة
اال�ستقطاع بالآتي:
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�أ -رف�ض اعترا�ض ال�شركة على ربط �ضريبة اال�ستقطاع على التوزيع الجزافي
للأرباح للحيثيات الواردة في القرار.
ب -رف�ض اعترا�ض ال�شركة على ربط �ضريبة اال�ستقطاع على الأطراف المرتبطة
في بريطانيا ودبي وم�صر وتون�س وفرن�سا بن�سبة  %15عام 2008م
بمبلغ ( )1.778.692رياال للحيثيات الواردة في القرار.
ت -رف�ض اعترا�ض ال�شركة على ربط �ضريبة اال�ستقطاع على المن�ش�أت بن�سبة
 %15لعامي2007م و2008م للحيثيات الواردة في القرار.
ج -رف����ض اع�ت��را���ض ال�شركة على المبالغ المدفوعة ل��دب��ي ع��ام 2008م بمبلغ
( )797.859رياال للحيثيات الواردة في القرار.
ح -رف�ض اعترا�ض ال�شركة على �ضريبة اال�ستقطاع على ف��روق تحويل العملة
النا�شئ عن المبلغ المدفوع �إلى كندا للحيثيات الواردة في القرار.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر الآتي:
�أ -بالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع على الأرباح التقديرية للأعوام من 2006م حتى
2008م.
ذك��ر المكلف �أن الهيئة لأغ��را���ض �ضريبة ال�شركات قامت باحت�ساب الربح على
�أ�سا�س جزافي ،وفر�ضت على ه��ذا الربح الجزافي �ضريبة ا�ستقطاع باعتبارها

ــــــريبة االستقطاع
�أرباحا موزعة كما يلي:
المبلغ طبقاً للربط �ضريبة اال�ستقطاع
طبيعة البند العام
المفرو�ضة
المعدل
81.826
1.626.712
2006م
توزيع افترا�ضي
39.322
786.343
2007م
للأرباح
140.234
2.804.686
2008م
وذكر �أنه ال يوافق على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الم�ؤيد للربط ال�صادر
عن الهيئة الذي ق�ضى بفر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على توزيع �أرباح افترا�ضي وذلك
ــ �أو ًال ــ لأن توزيع الأرباح ال يمكن �أن يتم من الأرباح التي قدرتها الهيئة ــ وثانياً
ــ لأنه في الواقع لم يتم توزيع �أرب��اح خالل تلك ال�سنوات ،وي�ستند المكلف �إلى
المذكرة التف�صيلية المقدمة �إلى لجنة االعترا�ض والمقدم لهذه اللجنة ن�سخة
منها.
و�أكد المكلف �أن الربح الذي يتم توزيعه لأي �شركة هو الربح المحا�سبي ناق�صاً
�أي �ضريبة ا�ستقطاع لل�سنة ولي�س الربح الذي تقدره الهيئة لأغرا�ض ال�ضريبة،
ويرى �أنه لي�س من الإن�صاف مطالبته ب�سداد �ضرائب على مبالغ لم يح�صل عليها،
وحتى لو افتر�ض �أن توزيعات الأرب��اح يمكن �أن تدفع على �أ�سا�س �أرباح افترا�ضية
فمن �أين �سي�أتي النقد الالزم لدفع مثل هذه الأرب��اح و�سداد �ضريبة اال�ستقطاع
عليها؟ كما �أن ما يجب مالحظته �أي�ضاً �أنه حتى في الظروف االعتيادية ف�إن الربح
الممكن توزيعه لي�س هو الربح الخا�ضع لل�ضريبة الذي يتم التو�صل �إليه بعد عدم
ال�سماح بح�سم بع�ض التكاليف ،و�أن �ضريبة اال�ستقطاع وفقاً لنظام �ضريبة الدخل
�إنما تفر�ض على �أ�سا�س المبالغ المدفوعة ولي�س على �أ�سا�س مبالغ تقديرية ،حيث
ن�صت المادة ()68الفقرة (�أ) من نظام �ضريبة الدخل على� :أنه (يجب على كل
مقيم �سواء كان مكلفاً �أو غير مكلف بمقت�ضى هذا النظام وعلى المن�ش�أة الدائمة
في المملكة لغير المقيم وعلى ال�شخ�ص الطبيعي "ممن يدفعون" مبلغاً ما لغير

مقيم من م�صدر في المملكة ا�ستقطاع �ضريبة من المبلغ المدفوع ،)...و�أ�ضاف
ب�أن �إجابة الهيئة عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات الأكثر �شيوعاً الموجودة على موقع
الهيئة ومن �ضمنها الإجابة عن ال�س�ؤال رقم (� )30أو�ضحت �أن العبرة في �سداد
�ضريبة اال�ستقطاع هو تاريخ الدفع� ,أي �أن العبرة بتاريخ دفع المبالغ لل�شخ�ص
غير المقيم لأن التعليمات النظامية تق�ضي بتوجب �ضريبة اال�ستقطاع عند
دفع المبلغ ويجب ت�سديدها للم�صلحة خالل (� )10أيام الأولى من ال�شهر الذي
يلي ال�شهر الذي تم فيه الدفع للم�ستفيد ،وبنا ًء على ما تم تقديمه من بيانات
وتو�ضيحات يطالب المكلف اللجنة ب�أن تطلب من الهيئة �إلغاء �ضريبة اال�ستقطاع
التي تم احت�سابها على توزيع افترا�ضي للأرباح الجزافية.
ب -بالن�سبة للمبالغ المحملة على ح�سابات المكلف ك�أجور من قبل بريطانيا
ودبي وم�صر وتون�س وفرن�سا خالل عام 2008م البالغة ( )1.778.962رياال ،ف�إن
المكلف ال يوافق على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الم�ؤيد لمعالجة الهيئة
بفر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على �أ�سا�س �سداد افترا�ضي للفواتير لمختلف المن�ش�آت
المرتبطة في البحرين ودبي وم�صر وتون�س وفرن�سا ،وي�ستند المكلف �إلى الأمور
نف�سها التي �أوردها في المذكرة التف�صيلية المقدمة �إلى لجنة االعترا�ض المقدم
لهذه اللجنة ن�سخة منها ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ذكر المكلف �أن الهيئة فر�ضت �ضريبة
اال�ستقطاع بن�سبة ( )%15على هذه المبالغ ،وفي هذا ال�ش�أن يفيد المكلف ب�أن
المبالغ لم يتم �سدادها �إلى المن�ش�آت المذكورة بعاليه في �سنة 2008م ،و�إنما تم
�سداد هذه المبالغ خالل �سنة 2010م و�أنه �سي�سدد �ضريبة اال�ستقطاع المالئمة
على هذه المبالغ عند �سداد هذه الفواتير مع الأخ��ذ في االعتبار المزايا التي
تتيحها �إتفاقيات تحا�شي االزدواج ال�ضريبي �إن وجدت ،وانتهى المكلف �إلى القول
�إنه على ثقة ب�أن هذه اللجنة �ستطلب من الهيئة �إلغاء التزام �ضريبة اال�ستقطاع
الإ�ضافي المفرو�ض على �أ�سا�س �سداد افترا�ضي للفواتير ال�صادرة عن مختلف
المن�ش�آت.
ت ــ وبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع التي احت�سبتها الهيئة بن�سبة  %15على المبالغ
المدفوعة �إلى من�ش�آت نورتل وهي كما يلي:
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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ضرائب االستقطاع

طبيعة البند
2007م
2007م
2008م
2008م
2008م

العام
نورتل بريطانيا
نورتل دبي
نورتل دبي
نورتل دبي
نورتل دبي

المبلغ طبقاً
للربط المعدل
691.164
1.671.768
1.158.544
1.130.784
797.859

�ضريبة اال�ستقطاع
المفرو�ضة
103.675
250.756
173.782
169.618
119.679

�أفاد المكلف ب�أنه ال يوافق على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الم�ؤيد لمعالجة
الهيئة ب�إخ�ضاع المبالغ المذكورة بعاليه المدفوعة �إلى �شركة نورتل بريطانيا
ونورتل دبي لقاء خدمات فنية ل�ضريبة ا�ستقطاع بمعدل ( )%15بد ًال من ()%5
وهو معدل �ضريبة اال�ستقطاع المن�صو�ص عليه في نظام �ضريبة الدخل ,وي�ستند
المكلف �إل��ى الأم��ور التي �أورده��ا في المذكرة التف�صيلية المقدمة �إل��ى اللجنة
االبتدائية والمقدم لهذه اللجنة ن�سخة منها ,و�إ�ضافة �إل��ى ذل��ك �أك��د المكلف
�أن المادة ( )68من نظام �ضريبة الدخل ،والمادة ( )63من الالئحة التنفيذية
تقدمان قائمة محددة بمعدالت �ضريبة اال�ستقطاع لمبالغ محددة تدفع �إلى
جهات غير مقيمة دون �أي تمييز بين جهات ذات عالقة وجهات غير ذات عالقة،
و�أن معدالت �ضريبة اال�ستقطاع ت�ستند فقط �إلى طبيعة المبلغ المدفوع دون �أي
اعتبار للعالقة بين الجهات المتعاملة ،وال يخول نظام �ضريبة الدخل والئحته
التنفيذية الهيئة تعديل معدالت �ضريبة اال�ستقطاع على �أي مبلغ يدفع (مثل
�أتعاب الإدارة ور�سوم االمتياز والإيجارات والخدمات الفنية واال�ست�شارية وتذاكر
ال�سفر وال�شحن الجوي و�أتعاب القرو�ض والت�أمين � ...إلخ) المحددة في كل من
النظام والئحته التنفيذية و�أن هذه المعدالت هي المن�صو�ص عليها في نظام
ال�ضريبة والئحته التنفيذية وتطبق دون �أي تمييز بين الجهات ذات العالقة
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والجهات غير ذات العالقة.
كما �أن المادة ( )63الفقرة ( )3من الالئحة التنفيذية عرفت الخدمات الفنية
كما يلي:
"يق�صد بالخدمات الفنية واال�ست�شارية :الخدمات الفنية والتقنية والعلمية
مهما ك��ان نوعها بما ف��ي ذل��ك ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث ف��ي ال�م�ج��االت المختلفة
و�أع �م��ال الم�سح الطبيعية العلمية �أو الجيولوجية �أو ال�صناعية وال�خ��دم��ات
اال�ست�شارية �أو الإ�شرافية �أو مقابل الخدمات الهند�سية مهما كان نوعها بما في
ذلك المخططات المتعلقة بها".
وبناء عليه ف�إن �أي خدمات تندرج تحت تعريف "الخدمات الفنية" تخ�ضع ل�ضريبة
ا�ستقطاع بن�سبة  ،%5وهذا مماثل لمعالجة �ضريبة اال�ستقطاع لفئات المعامالت
�أو م�صادر الدخل الأخرى مثل الإيجار ( )%5والت�أمين  %5وال�سفر  %5والفائدة
 %5واالت�صاالت العالمية  %5وخدمات الإدارة � ... %20إلخ ،بغ�ض النظر عن الجهة
التي تدفع لها �سواء كانت جهة ذات عالقة �أم غير ذات عالقة ،فعلى �سبيل المثال
�إذا دفعت �أتعاب �إدارة �إل��ى جهة ذات عالقة ف�إنها تخ�ضع وفقاً للنظام ل�ضريبة
ا�ستقطاع بمعدل  %20ولي�س معدل  ،%15والهيئة نف�سها �أكدت مبد�أ تطبيق معدل
موحد ل�ضريبة اال�ستقطاع بنا ًء على طبيعة المبلغ المدفوع (�أي �إذا كان �إيجاراً �أم
ت�أميناً �أم �أتعاب �إدارة �أم �شحن �أم فائدة) وعليه ف�إن هذه المبالغ تعتبر م�ستقلة عن
و�ضع المدفوع له ما �إذا كان جهة ذات عالقة �أم غير ذات عالقة ،ولذا ف�إن فر�ض
الهيئة �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  %15بدل  %5لي�س �صحيحاً.
وب�ن��ا ًء على م��ا ذك��ر وع�ل��ى البيانات ال�ت��ي ت��م تقديمها �أث�ن��اء الجل�سة �إل��ى لجنة
االعترا�ض وما ورد في الخطاب رقم (02ـ0873ـ )11ف�إن ال�شركة على ثقة وعم ًال
بما هو متبع لدى الهيئة ب�أنه في حالة الخدمات الأخرى (مثل الإيجار والت�أمين
والفائدة و�أتعاب الإدارة وال�شحن � ...إلخ) المدفوعة �إلى جهات ذات عالقة ب�أن
تحت�سب الهيئة �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  %5على المبالغ المدفوعة �إلى الجهات
ذات العالقة مقابل خدمات م�ساندة فنية ،لذا يطلب المكلف من هذه اللجنة
مطالبة الهيئة ب�إلغاء �ضريبة اال�ستقطاع التي فر�ضتها بن�سبة  %15على المبالغ

يتم احتساب غرامة التأخير على الضرائب
المستحقة بنسبة ( )٪1عن كل (ثالثين) يوم
تأخير اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
األرباح الموزعة تُعرف على أنها توزيع من
شركة مقيمة على مساهم غير مقيم.
المدفوعة لجهات منت�سبة لقاء خدمات م�ساندة فنية.
ج -وبالن�سبة للمبالغ المدفوعة ل�شركة ( ) في دب��ي وم�ق��داره��ا)797.859( :
رياال� ،أفاد المكلف ب�أنه من �أ�صل مجموع مبلغ ( )797.859رياال فقد تم دفع مبلغ
( )499.216رياال خالل �سنة 2008م و�سدد �ضريبة ا�ستقطاع بمعدل  %5على المبلغ
المدفوع� ،أما الر�صيد المتبقي ومقداره ( )298.643رياال فقد تم دفعه خالل
�سنة 2010م و�سي�سدد �ضريبة اال�ستقطاع عليه وما يترتب عليه من غرامة ت�أخير
من تاريخ دفع المبلغ.
والمكلف على ثقة ب�أن اللجنة �ستوافقه الر�أي ب�أن �ضريبة ا�ستقطاع بمعدل  %5هي
التي يجب تطبيقها بد ًال من معدل .%15
ح -وبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع على فرق تحويل العملة ومقداره ()2.362.845
رياال النا�شئ عن المبلغ المدفوع �إلى كندا 2006م.
ذكر المكلف �أنه ال يوافق على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الم�ؤيد لمعالجة
الهيئة بفر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على فروق العملة النا�شئة عن المبلغ المدفوع
�إل��ى ك�ن��دا ،وكما ت��م بيانه بالتف�صيل ف��ي الم�ستندات الم�شار �إليها بعاليه ف��إن
الفاتورة لقاء الخدمات التي قدمتها كانت بالدوالر الكندي بمبلغ ()3.573.157
دوالرا كنديا وقد تم تقديم الخدمات في �سنة 2003م وعليه فقد �سجلها المكلف
ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في ذلك الحين التي كانت تعادل ( )9.855.751رياال،
وقد فر�ضت الهيئة عند �إجراء الربط ل�سنة 2003م �ضريبة ربح جزافي على مبلغ
( )9.855.751رياال على �أ�سا�س نظام ال�ضريبة القديم الذي كان يفر�ض �ضريبة
ربح جزافي على �أ�سا�س المبلغ المحمل ،ولقد تم �سداد مبلغ ( )3.573.157دوالرا
كنديا الم�ستحق مقابل الخدمات الم�شار �إليها بعاليه ،التي قدمت في �سنة 2003م،
في 2006 /5/15م ،ولدفع مبلغ ( )3.573.157دوالرا كنديا كان على المكلف دفع
مبلغ ( )12.218.595رياال �إلى مجموعة �سامبا الم�صرفية كما يت�ضح من �صورة
ك�شف الح�ساب البنكي المقدم �ضمن الملحق رقم ( )5وطلب الحوالة التلك�سية
المرفق �ضمن الملحق رقم ( )5وال �شك �أن اللجنة �ستقدر �أن المكلف ،في ظل
الظروف القائمة ،لم يكن �أمامه من خيار �سوى الوفاء بالتزامه التجاري على
�أف�ضل وجه ممكن ،وعليه فقد تم ت�سجيل الفرق الناتج ومقداره ()2.362.844
رياال (�أي الفرق بين مبلغ ( )12.218.595ريال المطلوب ل�شراء ()3.573.157
دوالر كندي ومبلغ ( )9.855.751رياال الم�سجل في الدفاتر كمبلغ مطلوب في
ال�سنة التي تمت فيها المعاملة) كخ�سارة من تحويل عملة وفقاً للممار�سات
المحا�سبية المتبعة ،وقد ت�سلمت المن�ش�أة الكندية المبلغ نف�سه �أي ()3.573.157
دوالرا كنديا بعد م��دة (� 3إل��ى � )4سنوات ،وف��رق تحويل العملة هو خ�سارة من
تحويل العملة تكبده المكلف ل�سداد االلتزام بالدوالر الكندي ولي�س مبلغاً تم
دفعه �إلى المن�ش�أة الكندية وعليه ف�إن فر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على هذه المبالغ
لي�س له ما يبرره.
والمكلف على قناعـة ب�أن اللجنة �ستطلب من الهيئة �إلغاء ربط �ضريبة اال�ستقطاع
على خ�سارة تحويل العملة الأجنبية في مجمله.
وق ��د � �س ��أل��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�م�ك�ل��ف وط�ل�ب��ت م�ن��ه �إث �ب��ات ��ص�ح��ة ادع��ائ��ه ب � ��أن المبلغ
( )1.778.512ري��اال ومبلغ ( )298.643ري��اال ومبلغ ( )1.130.784ري��اال دفعت

في �سنة 2010م ولم تدفع في �سنة 2008م مع تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة فكانت
�إجابته بخطابه الم�ؤرخ في 1436/5/17ه�ـ تت�ضمن الإف��ادة بالآتي :بداية نود �أن
نلفت انتباه اللجنة �إلى �أن ربط الهيئة المعدل بناء على قرار اللجنة االبتدائية
ت�ضمن �إخ�ضاع مبلغ ( )1.778.692ري��اال ومبلغ ( )1.130.784ري��اال ل�ضريبة
اال�ستقطاع وهذا الإجراء تنتج عنه ازدواجية في خ�ضوع مبلغ ( )1.130.784رياال
لل�ضريبة وذلك �أن المبلغ ( )1.130.784رياال يعد جزءا من مبلغ ()1.778.692
رياال ويطالب المكلف بت�صحيح هذا الخط�أ ،وفي حال تم�سكت الهيئة بموقفها
ب�أن هذه المبالغ �صحيحة فينبغي لها تقديم الم�ستندات الدالة على ذلك ،هذا
من ناحية ،ومن ناحية �أخرى تفيد اللجنة ب�أن مبلغ ( )1.778.692رياال ومبلغ
( )298.643رياال ومبلغ ( )1.130.784رياال الذي هو جزء من مبلغ ()1.778.692
رياال لم تدفع في �سنة 2008م و�إنما ظهرت في دفاتر ال�شركة كمبالغ م�ستحقة
الدفع �إلى �أطراف ذات عالقة خالل عام 2008م ،وتمت ت�سوية هذه المبالغ خالل
ال�سنة المالية المنتهية في 2010/12/31م عن طريق ح�سابات �شركات ذات عالقة
كنتيجة ل�ق��رار �إدارة ال�شركة ب��إغ�لاق فرعها بالمملكة وب��دء عملية الت�صفية
و�أنه لت�سهيل عملية الت�صفية تم تحويل �أر�صدة الأط��راف ذات العالقة المعلقة
2010/12/31م �إلى ح�ساب المركز الرئي�سي وتم �إثبات ذلك بموجب الإي�ضاح رقم
( )2في القوائم المالية لعام 2010م وبما يرى معه المكلف عدم �أحقية الهيئة في
�إخ�ضاع هذه المبالغ ل�ضريبة اال�ستقطاع في عام 2008م.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف فيما يخ�ص �ضريبة اال�ستقطاع �أفادت
بالآتي:
�أ ــ �ضريبة اال�ستقطاع على الأرباح التقديرية للأعوام من 2006م حتى 2008م.
ترى الهيئة �أن المادة (�/69أ) من نظام �ضريبة الدخل تن�ص على �أنه (يجب على
كل مقيم �سواء ك��ان مكلفاً �أو غير مكلف بمقت�ضى ه��ذا النظام ،وعلى المن�ش�أة
الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من م�صدر
في المملكة ا�ستقطاع �ضريبة من المبلغ المدفوع ،)...و�أن المادة رقم ()1/63
من الالئحة التنفيذية تن�ص على �إخ�ضاع الأرباح الموزعة ل�ضريبة اال�ستقطاع
بن�سبة  ،%5كما �أن البند ( )6من ذات المادة عرف الأرباح الموزعة ب�أنها (�أي توزيع
من �شركة مقيمة على م�ساهم غير مقيم ،و�أي �أرباح محولة من من�ش�أة دائمة �إلى
�أطراف مرتبطة).
كما �أ�شارت الفقرة (ج) من البند ذاته �إلى �أنه (ال يمنع خ�ضوع ال�شركة الموزعة
ل�ضريبة ال��دخ��ل م��ن فر�ض �ضريبة اال�ستقطاع على المبالغ الموزعة منها)،
ويالحظ من ه��ذه الن�صو�ص �أنها تقرر خ�ضوع الأرب��اح الموزعة �إل��ى الأط��راف
المرتبطة (المركز الرئي�سي) ل�ضريبة اال�ستقطاع حتى مع خ�ضوعها ل�ضريبة
الدخل.
وحيث �إن عدم التزام المكلف بم�سك الدفاتر طبقاً للأنظمة ال�صادرة قد �أدى
�إلى تقدير الربح عليه ولموافقة المكلف على �إجراء الهيئة وعدم اعترا�ضه على
الربط التقديري فتعد الأرب��اح التقديرية بعد ح�سم ال�ضريبة بمنزلة الأرب��اح
الموزعة وهي التي تم �إخ�ضاعها ل�ضريبة اال�ستقطاع والهيئة تتم�سك ب�صحة
�إجرائها.
ب� -ضريبة اال�ستقطاع على الأط ��راف المرتبطة ف��ي بريطانيا ودب��ي وم�صر
وتون�س وفرن�سا بن�سبة  %15عام 2008م بمبلغ ( )1.778.692رياال.
ت� -ضريبة اال�ستقطاع على من�ش�آت ن��ورت��ل بن�سبة  %15لعام 2007م وبمبلغ (
 )691.164رياال نورتل بريطانيا ،وعام 2008م بمبلغ ( )1.158.544رياال نورتل
دبي.
ج ــ �ضريبة اال�ستقطاع على نورتل دبي لعام 2008م بمبلغ ( )797.859رياال.
ت��رى الهيئة �أن ه��ذه المبالغ م�سجلة لم�صلحة �أط��راف مرتبطة وه��ي �شركات
تابعة وبالتالي فهي تخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع وبن�سبة  %15ولي�س  %5طبقاً
للمادة ( )1/63من الالئحة التنفيذية للنظام ال�ضريبي ،وفي حالة الأط��راف
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ضرائب االستقطاع
المرتبطة تكون العبرة بتاريخ القيد في الدفاتر،
ولذلك تتم�سك الهيئة ب�صحة �إجرائها ،كما ترى
الهيئة �أن قرار وزير المالية رقم ( )1776وتاريخ
1435/5/18ه�ـ �صادر بتعديل بع�ض مواد الالئحة
التنفيذية لنظام �ضريبة ال��دخ��ل ومنها تعديل
الخانتين (الثانية والثالثة) من الجدول الخا�ص
بن�سبة �ضريبة اال��س�ت�ق�ط��اع ال �م��درج �ضمن ن�ص
الفقرة ( )1من المادة ( )63من الالئحة.
وبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع على ن��ورت��ل دبي
ل �ع��ام 2007م ب�م�ب�ل��غ ( )1.671.768ري ��اال ول�ع��ام
2008م بمبلغ ( )1.130.784ري��اال ،ذك��رت الهيئة
�أن � ��ه ب �خ �� �ص��و���ص م �ط��ال �ب��ة ال �م �ك �ل��ف ب��ا��س�ت�ق�ط��اع
ال�ضريبة عن هذه المبالغ بن�سبة  %5ولي�س %15
ف��إن الهيئة ت�ؤكد على وجهة نظرها المبينة في
ال�ق��رار االب�ت��دائ��ي وم��ا �أك��ده ال�ق��رار ال ��وزاري رقم
( )1776لعام 1435ه�ـ الم�شار �إليه �أع�لاه بخ�ضوع
ه��ذه المبالغ لن�سبة  %15على اعتبار �أنها جهات
مرتبطة ،وت�ك��ون العبرة ف��ي �إخ�ضاعها ل�ضريبة
اال�ستقطاع بتاريخ القيد في الدفاتر.
ح� -ضريبة اال�ستقطاع على فرق (خ�سائر) تحويل
العملة النا�شئ عن المبلغ المدفوع �إلى كندا بمبلغ ( )2.362.845رياال.
ذك��رت الهيئة �أن المبلغ ال�م��ذك��ور نتج ع��ن ف��روق عملة و�أن �أ��ص��ل المبلغ وهو
( )9.855.751رياال خ�ضع لل�ضريبة على الجهات غير المقيمة في عام 2003م
و�أن��ه عند �سداد ه��ذا المبلغ ب��ال��دوالر الكندي بتاريخ 2006/6/15م ك��ان معاد ًال
لمبلغ ( )12.213.595رياال والفرق البالغ ( )2.362.845رياال هو الذي �أخ�ضعته
الهيئة لال�ستقطاع والهيئة تتم�سك ب�صحة �إجرائها وم��ا ورد بحيثيات القرار
االبتدائي ،الذي ن�ص على (بعد االطالع على وجهة نظر كل من ال�شركة والهيئة،
وما ورد في مح�ضر جل�سة المناق�شة ،وما ورد في خطاب ال�شركة المقدم �أثناء
الجل�سة ،تبين �أن محور الخالف بين ال�شركة والهيئة يتمثل في طلب ال�شركة
عدم �إخ�ضاع خ�سارة فرق العملة بمبلغ ( )2.362.845رياال ل�ضريبة اال�ستقطاع،
بينما ترى الهيئة �أن ال�شركة لم تقدم �أي م�ستندات ت�ؤيد وجهة نظرها.
وبالرجوع �إل��ى الم�ستند المقدم من ال�شركة وه��و ك�شف ح�ساب البنك للفترة
م��ن 2006/5/1م حتى 2006/5/31م يت�ضح منه �أن��ه بتاريخ 2006/5/15م تم
تحويل مبلغ ( )12.213.595ري��اال ،وهذا المبلغ عبارة عن مبلغ ( )9.855.751
رياال �سبق تحميله على تكاليف عام 2003م �إ�ضافة �إلى خ�سارة فرق العملة بمبلغ
( )2.362.845ري��اال محل الخالف ،وت��رى اللجنة �أن قيد ال�شركة لهذا الفرق
كخ�سارة فرق عملة وقبول الهيئة له كم�صروف جائز الح�سم ال يمنع من خ�ضوعه
ل�ضريبة اال�ستقطاع لأن المادة (�/5أ )7/من النظام ال�ضريبي المتعلقة بتحديد
م�صادر الدخل من المملكة وبالتالي خ�ضوعها لل�ضريبة ن�صت على" :مبالغ
مقابل خدمات تدفعها �شركة مقيمة �إل��ى مركزها الرئي�سي �أو �شركة مرتبطة
بها" ،كما �أن المادة (�/68أ) من النظام ال�ضريبي تلزم كل مقيم �سواء كان مكلفاً �أو
غير مكلف والمن�ش�أة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير
مقيم من م�صدر في المملكة ا�ستقطاع �ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأ�سعار
محددة ،كما �أن المادة (�/63أ) من الالئحة التنفيذية ح��ددت ن�سبة ال�ضريبة
للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات للمركز الرئي�سي �أو ل�شركة مرتبطة ،%15
وحيث �إنه قد تم فع ًال تحويل مبلغ ( )12.218.595رياال لل�شركة المرتبطة ف�إن
مبلغ ( )2.362.845رياال يخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع بن�سبة  ،%15مما ترى معه
اللجنة رف�ض اعترا�ض ال�شركة).
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رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه
الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن في طلب
المكلف عدم فر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على الربح التقديري بمبلغ ()1.636.712
رياال ومبلغ ( )786.343رياال ومبلغ ( )2.804.686رياال الناتج عن �إهدار ح�ساباته
ل�ل�أع��وام م��ن 2006م حتى 2008م على ال�ت��وال��ي ،وطلبه ع��دم احت�ساب �ضريبة
ا�ستقطاع بن�سبة  %15على مبلغ ( )1.778.692رياال المدفوع خالل عام 2008م
لجهات مرتبطة – ف��ي بريطانيا ودب��ي وم�صر وتون�س وفرن�سا ،وطلبه عدم
احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  %15على مبلغ ( )691.164ري��اال المدفوع
خالل عام 2007م في بريطانيا ،وعلى مبلغ ( )1.158.544رياال المدفوع خالل
ع��ام 2008م لنورتل دب��ي ،وطلبه ع��دم احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على المبالغ
المدفوعة لنورتيل دب��ي ل�ع��ام 2007م بمبلغ ( )1.671.768ري��اال ،وطلبه عدم
احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على المبالغ المدفوعة ل�شركة نورتل دبي خالل عام
2008م بمبلغ ( )1.130.784ري��اال ومبلغ ( )797.859ري��اال وك��ذل��ك طلبه عدم
احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على فرق (خ�سائر) تحويل العملة المدفوع خالل عام
2006م ومقداره ( )2.362.845ريال النا�شئ عن تحويل المبالغ الم�ستحقة �إلى
كندا ،في حين تتم�سك الهيئة باحت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على الأرباح التقديرية
الناتجة عن �إه��دار ح�سابات المكلف ،واحت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على المبالغ
المدفوعة للجهات غير المقيمة (�أطراف مرتبطة) الم�شار �إليها �أعاله للأ�سباب
المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظر كل طرف.
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ ،وعلى الالئحة التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير
المالية رق��م ( )1535وت��اري��خ 1425/6/11ه� � �ـ ،وع�ل��ى الم�ستندات المقدمة من
الطرفين بهذا الخ�صو�ص ،تبين �أن الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الثانية) من
نظام �ضريبة الدخل المعنونة بالأ�شخا�ص الخا�ضعون لل�ضريبة تن�صان على :ج-
ال�شخ�ص غير المقيم الذي يمار�س الن�شاط في المملكة من خالل من�ش�أة دائمة،
د -ال�شخ�ص غير المقيم الذي لديه دخل �آخر خا�ضع لل�ضريبة من م�صادر في
المملكة ،كما �أن الفقرتين ( )1و( )2من المادة (الأولى) من الالئحة التنفيذية

األرباح الموزعة لضريبة االستقطاع تخضع
بنسبة .٪5
ال يمنع خضوع الشركة الموزعة لضريبة
ال��دخ��ل م��ن ف��رض ضريبة االس��ت��ق��ط��اع على
المبالغ الموزعة من قبلها.
ال��م��ادة (/5أ )7/م��ن ال��ن��ظ��ام الضريبي
حددت مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
لنظام �ضريبة ال��دخ��ل ن�صتا على -1 :تطبق �أح�ك��ام نظام �ضريبة ال��دخ��ل على
�شركات الأموال المقيمة عن ح�ص�ص ال�شركاء غير ال�سعوديين فيها ،...كما تطبق
على الأ�شخا�ص غير المقيمين �سواء كانوا طبيعيين �أو اعتباريين� ،سعوديين �أو
غير �سعوديين ،ممن يمار�سون الن�شاط في المملكة من خالل من�ش�أة دائمة فيها،
�أو يحققون دخ ًال من م�صادر في المملكة -2 ،يخ�ضع ال�شخ�ص غير المقيم الذي
يحقق دخ ًال من م�صادر في المملكة ،دون �أن يكون له فيها من�ش�أة دائمة ،لل�ضريبة
على النحو الآت��ي� :أ� -إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة ( )68من
النظام فيخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع وفقاً للقواعد التي حددتها تلك المادة،
كما حددت المادة ( )5من نظام �ضريبة الدخل وكذلك المادة ( )5من الالئحة
التنفيذية الحاالت التي يعد فيها الدخل متحققاً من م�صدر في المملكة ،حيث
ن�صت الفقرة (�أ) من المادة ( )5من النظام على (يعد الدخل متحققاً من م�صدر
في المملكة في �أي من الحاالت الآتية ومن �ضمنها ما ورد في الفقرتين ()6
و( )7حيث ن�صت الفقرة ( )6على �أرباح الأ�سهم �أو �أتعاب الإدارة والمديرين التي
تدفعها �شركة مقيمة ،ون�صت الفقرة ()7على مبالغ مقابل خدمات تدفعها �شركة
مقيمة �إلى مركزها الرئي�س �أو �إلى �شركة مرتبطة بها ،كما تبين �أن الفقرة (�أ)
من المادة ( )68من نظام �ضريبة الدخل تن�ص على �أن��ه (يجب على كل مقيم
�سواء كان مكلفاً �أو غير مكلف بمقت�ضى هذا النظام ،وعلى المن�ش�أة الدائمة في
المملكة لغير مقيم ،ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من م�صدر في المملكة
ا�ستقطاع �ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأ�سعار الآتية :وتم تحديد �سعرها
وفقاً لطبيعة الأعمال والخدمات ،كما تبين �أن البند ( )1من المادة ( )63من
الالئحة التنفيذية ين�ص على �أنه (يخ�ضع غير المقيم لل�ضريبة عن �أي مبلغ
يح�صل عليه من �أي م�صدر في المملكة وت�ستقطع ال�ضريبة من �إجمالي المبلغ
وفقاً للأ�سعار الآتية :وتم تحديد �سعرها وفقاً لطبيعة الأعمال والخدمات ومن
�ضمنها �أرباح موزعة  ،%5ودفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئي�س �أو �شركة
مرتبطة  )%15كما ن�صت الفقرة (ج) من المادة ( )5من النظام على �أنه (لأغرا�ض
هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه من�ش�أة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو
دفعته �شركة مقيمة) ،ون�صت المادة ( )74من الالئحة التنفيذية للنظام على �أن
(�أحكام �ضريبة اال�ستقطاع الواردة في المادة ( )68من النظام تطبق على المبالغ
المدفوعة في �أو بعد 1425/6/13ه �ـ الموافق 2004/7/30م) ون�صت الفقرة ()8
من المادة ( )63من الالئحة التنفيذية على (تعر�ض �ضريبة اال�ستقطاع ح�سب
الن�سب المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير
المقيم بغ�ض النظر عن �أي م�صروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغ�ض النظر
عن مدى نظامية قبوله �أو جزء منه كم�صروف جائز الح�سم ولو كانت المبالغ
المدفوعة تعود �إلى عقود �أبرمت بتاريخ �سابق لهذا النظام كما تبين �أن قرار وزير
المالية رقم ( )1776وتاريخ 1435/5/18هـ ن�ص على تعديل بع�ض فقرات المواد
من الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل ومنها المادة ( )63حيث جاء في

الفقرة (ط) تعدل الخانتان (الثانية والثالثة) من الجدول المدرج �ضمن ن�ص
الفقرة ( )1من المادة ( )63من الالئحة لي�صبح ن�صهما على النحو الآتي:
(�إتاوة �أو ريع ،دفعات مقابل خدمات فنية �أو ا�ست�شارية �أو خدمات ات�صاالت هاتفية
دولية مدفوعة للمركز الرئي�س �أو �شركة مرتبطة  ،%15خدمات فنية �أو ا�ست�شارية
�أو خدمات ات�صاالت هاتفية دولية خ�لاف ما يدفع للمركز الرئي�س �أو ل�شركة
مرتبطة� ،إي�ج��ار ،تذاكر طيران �أو �شحن ج��وي �أو بحري� ،أرب��اح م��وزع��ة ،عوائد
قرو�ض ،ق�سط ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين .)%5
كما �أن القرار �أعاله في البند (ثانياً) منه ن�ص على �أن (يبلغ هذا القرار �إلى من
يلزمه تنفيذه ،ويطبق من تاريخه ،بما في ذلك الحاالت المعتر�ض عليها التي لم
ي�صبح الربط فيها نهائياً).
وت��رى اللجنة �أن تحديد م��دى خ�ضوع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة
ل�ضريبة اال�ستقطاع من عدمه ي�ستلزم معرفة عدة �أم��ور من �أهمها هل توجد
مبالغ مدفوعة �أو في حكم المدفوعة كالت�سويات والمقا�صة؟ وهل هي مدفوعة
م��ن مقيم لغير مقيم؟ وم��ا التاريخ ال��ذي ت��م ال��دف��ع فيه؟ وم��ا طبيعة المبالغ
والأع �م��ال �أو ال�خ��دم��ات ال�م�ق��دم��ة؟ وه��ل ال��دخ��ل المتحقق م��ن ذل��ك العمل �أو
الخدمة يعد من الدخول المتحققة من م�صدر في المملكة؟ وهل هو خا�ضع
لل�ضريبة بموجب ن�صو�ص النظام �أم ال؟
وم��ن خ�لال مراجعة اللجنة ل�ل�إق��رارات ال�ضريبية وللقوائم المالية وللربط
ال�ضريبي للأعوام 2006م و2007م و2008م المبلغ بالخطاب رقم ()1433/16/1186
وتاريخ 1433/2/27ه �ـ الذي ت�ضمن احت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع يت�ضح �أن ربط
الهيئة للأعوام المذكورة ت�ضمن احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على الأرباح التقديرية
التي احت�سبتها الهيئة على المكلف نتيجة �إه��دار ح�ساباته وتبلغ ل�ل�أع��وام من
2006م حتى 2008م على التوالي مبلغ ( )1.636.712رياال ومبلغ ( )786.434رياال
ومبلغ ( )2.804.686رياال ،وكذلك احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع خالل عامي 2007م
و2008م بن�سبة  %15على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة (جهات مرتبطة
) بمبلغ ( )691.164رياال ومبلغ ( )1.158.544رياال ومبلغ ( )1.1130.784رياال
ومبلغ ( )1.778.692رياال ومبلغ ( )797.859رياال ،واحت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع
على فرق (خ�سائر) تحويل العملة المدفوعة �إلى كندا خالل عام 2006م ومقداره
( )2.362.845رياال.
فبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع التي تم احت�سابها على الأرباح التقديرية للأعوام
من 2006م حتى 2008م فترى اللجنة �أن �ضريبة اال�ستقطاع كما هو وا�ضح من
الن�صو�ص النظامية ال��واردة في المادة ( )68من نظام �ضريبة الدخل والمادة
( )63من الالئحة التنفيذية ارتبطت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات
المقا�صة �أو الت�سوية بين الح�سابات ،وبما �أن الأرباح التي احت�سبت عليها الهيئة
�ضريبة اال�ستقطاع ناتجة عن �إهدار ح�سابات المكلف واحت�ساب الربح على �أ�سا�س
تقديري للأعوام من 2006م حتى 2008م ،وحيث �إن ربط الهيئة الذي بموجبه
تم احت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع على هذه الأرباح تم ت�أ�سي�سه على افترا�ض (ربح
تقديري) ولم يبن على حقائق ،وحيث �إن الهيئة لم تثبت م�ستندياً حدوث واقعة
التوزيع والدفع للربح الذي تم احت�سابه بالأ�سلوب التقديري ،وحيث �إن الأحكام
تبنى على اليقين ،ف�إن اللجنة ترى �أن الأرباح التقديرية التي احت�سبتها الهيئة
ال تعد �أرباحاً موزعة وبالتالي ال تخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع ،وبناء عليه ترى
اللجنة ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم فر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على الأرباح
التقديرية للأعوام من 2006م حتى 2008م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
في هذا الخ�صو�ص.
�أما بالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع التي احت�سبتها الهيئة على مبلغ ()1.778.512
رياال ومبلغ ( )298.643رياال ومبلغ ( )1.130.784رياال فقد ات�ضح �أن ربط الهيئة
ت�ضمن احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع بن�سبة  %15على هذه المبالغ ت�أ�سي�ساً على �أنها
مدفوعة لجهات غير مقيمة (�أط��راف مرتبطة) خالل عام 2008م ،ومن خالل
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ضرائب االستقطاع
مراجعة اللجنة للبيانات والم�ستندات المقدمة
تبين �أنها لم تدفع خ�لال ع��ام 2008م ،حيث ذكر
المكلف بخطابه ال�م��ؤرخ ف��ي 1436/5/17ه � �ـ �أنها
دف�ع��ت ع��ن ط��ري��ق عمليات الت�سوية م��ع المركز
الرئي�س في ع��ام 2010م نتيجة لقرارهم ب�إغالق
ف ��رع ال �� �ش��رك��ة ب��ال�م�م�ل�ك��ة وت ��م �إث� �ب ��ات ذل ��ك في
القوائم المالية لعام 2010م وم�ستندياً ،وفي هذا
الخ�صو�ص وحيث �إن �ضريبة اال�ستقطاع كما هو
وا�ضح من الن�صو�ص النظامية الم�شار �إليها �آنفا
مرتبطة بعمليات الدفع وما في حكمها كالمقا�صة
والت�سوية ،وحيث �أفاد المكلف ب�أن المبالغ الم�شار
�إليها ل��م ت��دف��ع ف��ي �سنة 2008م و�إن�م��ا دف�ع��ت عن
ط��ري��ق ال�ت���س��وي��ة م��ع ال�م��رك��ز ال��رئ�ي���س��ي ف��ي �سنة
2010م وق��دم ما ي�ؤكد ذل��ك ،وحيث �إن الهيئة لم
تقدم �أي م�ستند يثبت دف��ع ه��ذه المبالغ في عام
2008م ،ف�إن اللجنة ترى �أن قيام الهيئة ب�إخ�ضاع
ه��ذه ال�م��دف��وع��ات ل�ضريبة اال��س�ت�ق�ط��اع ف��ي ع��ام
2008م لي�س له ما يبرره لعدم حدوث واقعة الدفع
�أو ما في حكمها في عام 2008م ،وبناء عليه ترى
اللجنة ت��أي�ي��د ا�ستئناف المكلف ف��ي طلبه ع��دم
�إخ�ضاع مبلغ ( )1.778.512ري��اال ومبلغ ( )298.643ري��اال ل�ضريبة اال�ستقطاع
في ع��ام 2008م و�إنما يتم �إخ�ضاعهما بعد ثبوت ح��دوث واقعة الدفع �أو ما في
حكمها التي ذكر المكلف وقدم ما يفيد ب�أنها حدثت في عام 2010م وبالتالي ت�أييد
ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم �إخ�ضاع هذه المبالغ ل�ضريبة اال�ستقطاع في عام
2008م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
وبالن�سبة لما ذك��ره المكلف ح��ول ازدواج�ي��ة �إخ�ضاع مبلغ ( )1.130.784ري��اال
ل�ضريبة اال�ستقطاع كونه جزءا من مبلغ ( )1.778.768رياال ،وبعد رجوع اللجنة
�إلى البيانات التف�صيلية المقدمة مع خطابه الم�ؤرخ في 1436/5/17هـ ات�ضح لها
�صحة ما ذكره المكلف وبناء عليه ومنعاً الزدواجية ال�ضريبة ترى اللجنة ت�أييد
المكلف في طلبه عدم خ�ضوع مبلغ ( )1.130.784رياال ل�ضريبة اال�ستقطاع مرة
�أخرى.
وبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع التي احت�سبتها الهيئة بن�سبة  %15على مبلغ
( )961.164رياال المدفوع ل�شركة نورتيل بريطانيا خالل عام 2007م وعلى مبلغ
( )1.671.768رياال ومبلغ ( )1.158.544رياال ومبلغ ( )499.216رياال المدفوعة
ل�شركة نورتيل دبي خالل عام 2008م التي يطالب المكلف ب�إخ�ضاعها لن�سبة %5
ولي�س ن�سبة  %15باعتبارها مدفوعة لقاء خدمات فنية ،فترى اللجنة �أن هذه
المبالغ مدفوعة لجهات مرتبطة (غير مقيمة) وبالتالي تخ�ضع لل�ضريبة بن�سبة
 %15تطبيقاً للن�صو�ص النظامية الم�شار �إليها �أع�لاه وتحديداً التي وردت في
قرار وزير المالية رقم ( )1776وتاريخ 1435/5/18ه �ـ الذي �أكد خ�ضوع المبالغ
المدفوعة لجهات مرتبطة ل�ضريبة اال�ستقطاع بن�سبة  %15بغ�ض النظر عن
طبيعة الأع�م��ال والخدمات المقدمة ،وبناء عليه ت��رى اللجنة رف�ض ا�ستئناف
المكلف وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
وبالن�سبة ل�ضريبة اال�ستقطاع التي قامت الهيئة باحت�سابها على فروق (خ�سائر)
تحويل العملة البالغة ( )2.362.845ري��اال ،وحيث ثبت للجنة �أن هذه المبالغ
دفعت بتاريخ 2006/5/31م ف�إنها تخ�ضع ل�ضريبة اال�ستقطاع وذل��ك تطبيقاً
للفقرة ( )8من المادة ( )63من الالئحة التنفيذية التي ن�صت على (تفر�ض
�ضريبة اال�ستقطاع ح�سب الن�سب المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة على
كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغ�ض النظر عن �أي م�صروف تكبده لتحقيق
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هذا الدخل وبغ�ض النظر عن مدى نظامية قبوله �أو جزء منه كم�صروف جائز
الح�سم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود �إل��ى عقود �أبرمت بتاريخ �سابق لهذا
النظام) ،والمادة ( )74من الالئحة التنفيذية التي ن�صت على �أن (�أحكام �ضريبة
اال�ستقطاع ال��واردة في المادة ( )68من النظام تطبق على المبالغ المدفوعة
ف��ي �أو بعد 1425/6/13ه � �ـ الموافق 2004/7/30م) ،وب�ن��اء عليه وتطبيقاً لهذه
الن�صو�ص ف�إن اللجنة ترى خ�ضوع فرق تحويل العملة المدفوعة �إلى كندا (جهة
مرتبطة) خالل عام 2006م البالغ ( )2.362.845رياال ل�ضريبة اال�ستقطاع بن�سبة
 ،%15وبالتالي رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع
على ف��روق تحويل العملة المدفوعة �إل��ى كندا خالل عام 2006م وت�أييد القرار
االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
البند الثاني :غرامة الت�أخير عن فرق �ضريبة اال�ستقطاع:
ق�ضى ق��رار اللجنة االبتدائية في البند (ثانياً/2/خ) برف�ض اعترا�ض ال�شركة
على غرامة الت�أخير الناتجة عن فرق �ضريبة اال�ستقطاع للحيثيات ال��واردة في
القرار.
ا�ست�أنف المكلف ه��ذا البند من ال�ق��رار وذك��ر �أن��ه ال يتفق مع الهيئة في فر�ض
غرامة الت�أخير النا�شئة عن معالجة الهيئة للبنود المبينة �أعاله.
وذكر �أن لجنة االعترا�ض االبتدائية �أ�صدرت في حالة مماثلة قرارها رقم ()12
ل�سنة 1430هـ وقد ق�ضت اللجنة فيه بما ن�صه "فيما يتعلق بغرامة الت�أخير التي
فر�ضتها الهيئة على �ضريبة اال�ستقطاع ،ف�إن اللجنة ترى �أن هذا المو�ضوع محل
خالف بين الهيئة والمكلف ،ولم يظهر للجنة ما ي�شير �إلى وجود �سوء نية لدى
المكلف ،مما ت��رى معه اللجنة ع��دم وج��وب غ��رام��ة الت�أخير" ،كما �أن مختلف
ق ��رارات ل�ج��ان االع�ت��را���ض وتعاميم الهيئة ح��ول غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر وف�ق�اً لنظام
ال�ضريبة القديم ال توجب فر�ض غرامة الت�أخير ،كما �أن تعميم الهيئة رقم ()3
ل�سنة 1379ه �ـ ين�ص على �أن��ه "يكفي �أن يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد
المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة الت�أخير ،وال عبرة بما
تظهره التدقيقات من ا�ستحقاق �ضرائب �أخرى".
ع�لاوة على ذل��ك فقد ق�ضت لجنة االعترا�ض االبتدائية في قراريها رق��م ()6
ورقم ( )48ل�سنة 1401ه�ـ ب�أنه "ال ينبغي فر�ض غرامة ت�أخير في الحاالت التي

المادة (/68أ) من النظام الضريبي تلزم
كل مقيم س��واء ك��ان مكلفًا أو غير مكلف
والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم
ممن يدفعون مبلغًا ما لغير مقيم من مصدر
في المملكة باستقطاع ضريبة من المبلغ
المدفوع وفقًا ألسعار محددة.
حددت المادة (/63أ) من الالئحة التنفيذية
نسبة الضريبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات
للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة .٪15
يوجد فيها خالف في وجهات النظر بين الهيئة والمكلف" ،وقد ت�أكد هذا في
مختلف قرارات لجان االعترا�ض االبتدائية منها على �سبيل المثال القرارات رقم
(12و43و )112ال�صادرة في �سنة 1408ه�ـ ،كما �أن اللجنة اال�ستئنافية في قرارها
رقم ( )452ل�سنة 1424هـ وقراريها رقم ( )309و( )310ل�سنة 1421هـ والقرار رقم
( )449ل�سنة 1424هـ قد �أكدت نقطة مبد�أ �أال وهي �أن غرامة الت�أخير يجب عدم
فر�ضها �إذا ن�ش�أ االلتزام الإ�ضافي عن خالف حقيقي بين المكلف والهيئة.
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف فيما يخ�ص غرامة الت�أخير التي تم
احت�سابها على �ضريبة اال�ستقطاع ذكرت الهيئة �أن الغرامة يتم تطبيقها في �ضوء
المادة رقم (�/77أ) من نظام �ضريبة الدخل الذي حدد التزامات المكلفين وتاريخ
كل التزام وتم ن�شر ذلك �ضمن الجريدة الر�سمية وبالتالي �أ�صبح على كل مكلف
الإلتزام بما ورد فيه و�إال تعر�ض للغرامات المن�صو�ص عليها فيه �أي�ضاً ،وهو ما تم
تطبيقه على المكلف ،ولهذا ترى الهيئة نظامية �إخ�ضاع المكلف لغرامة الت�أخير.
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي ،وعلى اال�ستئناف المقدم ،وما قدمه
الطرفان من دفوع وم�ستندات ،تبين للجنة �أن محور اال�ستئناف يكمن في طلب
المكلف ع��دم ف��ر���ض غ��رام��ة ت�أخير على ف��روق��ات �ضريبة اال�ستقطاع ال�ت��ي تم
احت�سابها على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة ،في حين تتم�سك الهيئة
بفر�ض غرامة الت�أخير على �ضريبة اال�ستقطاع التي تم احت�سابها على المبالغ
المدفوعة لجهات غير مقيمة للأ�سباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظر كل
طرف.
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على نظام �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15ه �ـ وعلى الالئحة التنفيذية ال�صادر بقرار وزير
المالية رقم ( )1535وتاريخ 1425/6/11ه �ـ تبين �أن الفقرة (�أ) من المادة ()77
من نظام �ضريبة الدخل تن�ص على (�إ�ضافة �إلى الغرامات الواردة في المادة ()76
من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ،على المكلف ت�سديد غرامة
ت�أخير بواقع  1في المائة ( )%1من ال�ضريبة غير الم�سددة عن كل (ثالثين) يوم
ت�أخير ،وهذا ي�شمل الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة المطلوب ا�ستقطاعها والدفعات
المعجلة وتح�سب من تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة �إلى تاريخ ال�سداد ) ،كما �أن الفقرة
(ج) من المادة ( )76من النظام عرفت المق�صود بال�ضريبة غير الم�سددة حيث
ن�صت على (تعني ال�ضريبة غير الم�سددة الفرق بين مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة
ال�سداد بموجب هذا النظام والمبلغ الم�سدد في الموعد النظامي المحدد في
الفقرة (ب) من المادة (ال�ستين) من هذا النظام) ،كما ن�صت الفقرة (ب) من
المادة ( )68من النظام على �أنه (يجب على ال�شخ�ص الذي ي�ستقطع ال�ضريبة
بمقت�ضى هذه المادة االلتزام بما يلي:

1ــ...وت�سديد المبلغ الم�ستقطع خالل (الع�شرة) �أيام الأول من ال�شهر الذي يلي
ال�شهر الذي تم الدفع فيه للم�ستفيد) ،ون�صت الفقرة (1ــ هـ) من المادة ()68
من الالئحة على (ت�ضاف �إل��ى الغرامات ال��واردة في المادة ال�سابعة ( )%1من
ال�ضريبة غير الم�سددة عن كل (ثالثين) يوم ت�أخير في الحاالت الآتية ...:هـ-
الت�أخير في ت�سديد ال�ضريبة المطلوب ا�ستقطاعها المحددة (بع�شرة) �أيام من
ال�شهر التالي الذي تم فيه الدفع للم�ستفيد الواردة في المادة ( )68من النظام،
وتقع م�س�ؤولية �سدادها على الجهة المكلفة باال�ستقطاع).
وحيث �إن �ضريبة اال�ستقطاع التي احت�سبتها الهيئة على المبالغ المدفوعة
لجهات غير مقيمة (جهات مرتبطة) تحكمها ن�صو�ص نظامية وا�ضحة وردت
في نظام �ضريبة الدخل وفي الئحته التنفيذية وحيث انتهت هذه اللجنة في
(البند الثاني) من هذا القرار �إل��ى ت�أييد الهيئة في فر�ض �ضريبة اال�ستقطاع
ع�ل��ى ال�م�ب��ال��غ ال�م��دف��وع��ة ل�ج�ه��ات غ�ي��ر مقيمة (ج �ه��ات م��رت�ب�ط��ة) ف ��إن اللجنة
ترى ت�أييد الهيئة في احت�ساب غرامة الت�أخير على ال�ضرائب الم�ستحقة على
هذه المدفوعات وبن�سبة ( )%1عن كل (ثالثين) يوم ت�أخير اعتبارا من تاريخ
ا�ستحقاقها (وه��و اليوم العا�شر من ال�شهر التالي لل�شهر ال��ذي تم الدفع فيه
للم�ستفيد) وحتى تاريخ ال�سداد� .أم��ا بالن�سبة لغرامة الت�أخير التي احت�سبتها
الهيئة على �ضريبة اال�ستقطاع التي انتهت هذه اللجنة في (البند الثاني) من
هذا القرار �إلى عدم ت�أييد الهيئة في احت�سابها ف�إن الغرامة التي احت�سبتها الهيئة
عليها ت�سقط ل�سقوط �أ�صلها.
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :ق�ب��ول اال��س�ت�ئ�ن��اف ال�م�ق��دم م��ن (ال�م�ك�ل��ف) ع�ل��ى ق ��رار لجنة االع�ت��را���ض
االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الثانية بالريا�ض
من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع:
�/1أ -ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم فر�ض �ضريبة ا�ستقطاع على الأرباح
التقديرية للأعوام من 2006م حتى 2008م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
في هذا الخ�صو�ص.
ب -ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه ع��دم �إخ�ضاع مبالغ ( )1.778.512ريال
ومبلغ ( )298.643ريال ل�ضريبة اال�ستقطاع في عام 2008م و�إنما يتم �إخ�ضاعها
في عام 2010م وفقاً للحيثيات ال��واردة في القرار و�إلغاء القرار االبتدائي فيما
ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
ج -رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه احت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع بن�سبة  %5على
المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة بمبلغ ( )961.164رياال ومبلغ ()1.671.768
رياال ومبلغ ( )1.158.544رياال ومبلغ ( )499.216رياال لعامي 2007م و2008م
وفقاً للحيثيات ال��واردة في هذا القرار .وت�أييد القرار االبتدائي فيما ق�ضى به
باحت�ساب �ضريبة اال�ستقطاع على هذه المبالغ بن�سبة .%15
د -رف�ض ا�ستئناف المكلف في طلبه عدم احت�ساب �ضريبة ا�ستقطاع على فروق
تحويل العملة المدفوعة �إلى كندا خالل عام 2006م وت�أييد القرار االبتدائي فيما
ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص.
�/2أ -رف�ض ا�ستئناف المكلف وت�أييد الهيئة في احت�ساب غرامة الت�أخير على
�ضريبة اال�ستقطاع الم�ستحقة على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة (جهات
مرتبطة) وبن�سبة ( )%1عن كل (ثالثين) يوم ت�أخير اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاقها
وحتى تاريخ ال�سداد وفقاً للحيثيات الواردة في هذا القرار.
ب -عدم وجوب غرامة الت�أخير على �ضريبة اال�ستقطاع التي انتهت هذه اللجنة
في (البند الثاني) من هذا القرار �إلى عدم ت�أييد الهيئة في احت�سابها ل�سقوط
�أ�صلها
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الجينات تفضل مذاق األطعمة الغنية بالدهون
ك�شف باحثون من جامعة كامبريدج في بريطانيا �أن تف�ضيل
بع�ض الأ�شخا�ص م��ذاق الأطعمة الدهنية �سببه �أن لديهم
عوامل وراثية هي التي تدفعهم �إلى الإقبال على تناول تلك
الأنواع من الأطعمة ومن ثم ي�صابون بالبدانة.
يطلق على الجين ا�سم "�إم �سي ف��ور �آر" .ويعتقد �أن نحو
�شخ�ص من بين كل �ألف �شخ�ص يحمل ن�سخة معيبة من هذا
الجين الذي يتحكم في الجوع وال�شهية ،وكذلك مدى قدرتنا
ع�ل��ى ح��رق ال���س�ع��رات ال �ح��راري��ة .وت�ع��د ال�ط�ف��رات ف��ي جين
"�إم �سي فور �آر" هي ال�سبب الوراثي الأكثر �شيوعا للبدانة
المفرطة في العائالت .وذكر الباحثون �إن الب�شر ربما طوروا
جينات الجوع لمواجهة �أوقات المجاعة .فعندما يندر الغذاء
فمن المنطقي �أن يتناول ال�شخ�ص الطعام ويخزن مزيدا من
الدهون لمواجهة المجاعة .لكن وجود خلل في جين "�إم �سي
فور �آر" يعني �أنه قد ال يمكن �سد الجوع.
�أدرج علماء جامعة كامبريدج ف��ي ال��درا��س��ة ،التي ن�شرت
ف��ي دوري��ة "نيت�شر كوميونيك�شنز" ،قائمة اختبار تختلف
فقط ف��ي محتواها م��ن ال��ده��ون �أو ال�سكريات .وك��ان��ت لكل
ن�سخة من الن�سخ الثالث من الوجبة الرئي�سة ال�شكل نف�سه،
والطعم نف�سه بقدر الإمكان .لكن الن�سخ اختلفت من حيث
م�ستوى ال��ده��ون بين منخف�ضة ومتو�سطة وعالية .وقدم
للمتطوعين عينة �صغيرة من كل ن�سخة ثم تركوا لي�أكلوا ما
ي�شا�ؤون منها .وحدث الأمر نف�سه مع �صنف من حلوى ،لكن
كان التفاوت في كمية ال�سكر ولي�س الدهون .وعلى الرغم
من عدم وجود اختالف كلي في كمية الطعام التي تناولها
الأفراد ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين لديهم خلل في جين "�إم �سي
فور �آر" تناولوا دون ق�صد كمية �أكبر بكثير من وجبة الدجاج
عالية الدهون ،مقارنة بالأ�شخا�ص النحفاء الذين يعانون
البدانة المفرطة.
وفيما يتعلق بالحلوى ،ف�إن حاملي جين "�إم �سي فور �آر" هم
الذين لم يف�ضلوا تناول الأطباق عالية ال�سكر.
�أ�شار �صدف فاروقي ،المعد الرئي�سي للدرا�سة �إلى �أن النتائج
ت�شير �إل��ى �أن ج��زءا م��ن تف�ضيلنا لأن ��واع معينة م��ن الغذاء
يعود �إلى علم الأحياء ولي�س �إرادتنا الحرة .وحتى لو تحكمت
ب�شكل كبير في �شكل وطعم الغذاء ،يمكن لأدمغتنا �أن تتعرف
على المحتوى الغذائي .ففي معظم الأوق��ات نتناول �أطعمة
تحتوي على ن�سبة عالية من الدهون وال�سكريات .ومن خالل
اختبار هذه المواد الغذائية بعناية ب�شكل منف�صل في هذه
الدرا�سة ،واختبار مجموعة نادرة ن�سبيا من الأ�شخا�ص الذين
يحملون جين �إم �سي فور �آر المعيب ،يمكننا �إظهار �أن م�سارات
محددة في الدماغ يمكنها تغيير تف�ضيلنا للغذاء

56

العدد ( - )50محرم 1438هـ

نقل البيانات
عبر اإلشارات الصوتية
�أط �ل �ق��ت ال �� �ش��رك��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة "�شيرب" ال�م�ت�خ���ص���ص��ة في
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ت�ق�ن�ي��ة ج��دي��دة ل�ن�ق��ل ال �ب �ي��ان��ات ع �ب��ر الإ�� �ش ��ارات
ال�صوتية ،فقد نجحت �شركة �شيرب في ابتكار تلك التقنية ،التي
�ست�ساعد على عدم االعتماد على الطرق التقليدية لنقل البيانات
الإل�ك�ت��رون�ي��ة .ويمكن ا�ستخدام التقنية ال�ج��دي��دة ف��ي كثير من
ميادين الحياة بدءا من التحقق من تذاكر الحافالت وو�صوال �إلى
الدخول على �شبكات الواي فاي (الإنترنت الهوائي).
ن�ق��ل ال�ب�ي��ان��ات ع�ب��ر الإ� �ش ��ارات ال�صوتية �شهد م �ح��اوالت �سابقة

ال�ستخدام تكنولوجيا الإ�شارات ال�صوتية في التعامل مع البيانات،
فقد قام "جوجل" بتوفير امتداد ي�سمح بم�شاركة الم�ستخدمين
ل��رواب��ط ��ص�ف�ح��ات ع�ل��ى الإن �ت��رن��ت ع�ب��ر مت�صفح ج��وج��ل ك��روم
واعتمادا على نغمة �صوتية .ولم تكن تلك الخطوة �سوى بداية
متوا�ضعة لـ"جوجل" في ا�ستخدام الإ��ش��ارات ال�صوتية للتعامل
م��ع البيانات الإلكترونية وه��ا ه��ي �شركة تنجح ف��ي ابتكار تلك
التقنية الجديدة والفريدة من نوعها ،التي �ستفتح �آفاقاً رحبة
لل�شركات الأخرى من �أجل تطويرها في القريب العاجل

كاميرا خارقة
�أط�ل�ق��ت "جوجل" هاتفا ج��دي��دا بكاميرا خ��ارق��ة ،تبلغ دقتها  12.3ميجا
بيك�سيل ،وهي عبارة عن كاميرا خلفية تتيح التقاط �ضوء �أكثر من مثيالتها،
ولدى الكاميرا الخارقة مزايا �أخرى منها قدرتها على تثبيت الفيديو حتى
لو لم يكن الم�ستخدم محترفاً في ا�ستخدام الكاميرا.
يحتوي الهاتف الجديد على م�ساحة تخزين غير محدودة لل�صور ومقاطع
الفيديو .ويمكنه العمل لمدة تزيد على �سبع �ساعات� ،ضمن زمن �شحن قيا�سي
ال يتجاوز  15دقيقة
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"السيلفي" أحدث وسيلة لدفع األموال
�أطلقت مجموعة "ما�ستركارد" و�سيلة دفع عبر "ال�سيلفي" ،ف�صاحب بطاقة "ما�ستركارد" يمكنه �أن
يقوم بالدفع عبر هاتفه المحمول من خالل ا�ستخدام كا�شف الب�صمات الرقمية في هاتفه الذكي �أو
تكنولوجيا التعرف على الوجوه من خالل ال�صور الملتقطة ذاتياً (�سيلفي).
الخدمة الفريدة م��ن نوعها قامت مجموعة ما�ستر ك��ارد بتوفيرها ف��ي  12بلدا �أوروب �ي �اً وهم
بريطانيا والدنمارك وهولندا والنم�سا وبلجيكا والجمهورية الت�شيكية وفنلندا و�ألمانيا والمجر
والنرويج و�إ�سبانيا وال�سويد.
وتخطط "ما�ستر كارد" �إلى توفيرها في عديد من دول العالم خالل العام المقبل .2017
وكان قد �سبق لل�شركة �أن طبقت الدفع عن طريق ال�سيلفي في كل من هولندا والواليات
المتحدة الأمريكية وكندا قبل �أن توفير في  12دولة.
ووف�ق�اً لدرا�سة ��ص��ادرة عن "جونيبر ري�سيرت�ش" من المتوقع �أن تبلغ المدفوعات عبر
الهواتف المحمولة  1.3مليار دوالر في العالم خالل العام المقبل  2017ومن المتوقع
�إجراء نحو  195مليار عملية تحويل بوا�سطة الأجهزة المحمولة بحلول 2019

أمطار من البالزما
ك�شف علماء وكالة الف�ضاء الأمريكية �إن التوهج
ال�شم�سي يمكن �أن يت�سبب ف��ي �إط�ل�اق و�سقوط
المادة على �شكل حلقات كبيرة في ظاهرة ت�سمى
"مطر الإكليل ال�شم�سي" .وهذه الأمطار لي�ست
م �ك��ون��ة م��ن ال �م��اء و�إن �م ��ا م��ن "البالزما" وه��ي
ج�سيمات غازية منف�صلة م�شحونة كهربائيا �سلباً
و�إيجاباً .تو�صلت وكالة نا�سا �إلى ذلك �إثر تمكنها
من التقاط ت�سجيل بوا�سطة كاميرات في تل�سكوب
تابع للوكالة مخ�ص�ص لمراقبة ال�شم�س ،وات�ضح
للعلماء �أن ال�ن�ق��اط ال�م�ت��وه�ج��ة ال�ت��ي تظهر في
المقطع الم�سجل لي�ست �أمطاراً �شم�سية بل نجمت
عن الحرارة ال�صادرة عن االنفجارات التي تحدث
على �سطح نجمنا
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العالج المناعي للسرطان
�أظهرت درا�سات حديثة �أنه تم التو�صل �إلى عقار
ج��دي��د ي�م�ك��ن �أن ُي �ح��دث ن�ق�ل��ة ك�ب�ي��رة ف��ي ع�لاج
الأورام .ففي درا�سة �أجريت على �سرطان الر�أ�س
والرقبة� ،أ��ش��ارت نتائج الدرا�سة �إل��ى �أن المر�ضى
ال��ذي��ن ت�ن��اول��وا ع�ق��ار "نيفولوماب" تمكنوا من
ال�ح�ي��اة لفترة �أط ��ول م��ن المر�ضى ال��ذي��ن تلقوا
عالجا كيميائيا .وك�شفت درا��س��ة �أخ��رى ا�ستخدم
فيها عقار نيفولوماب وعقار �آخر نجح في تقلي�ص
الأورام لحاالت �إ�صابة متقدمة ب�سرطان الكلى.
و�أك ��دت تجربة ُن���ش��رت ف��ي دوري ��ة "نيو �إنجالند
جورنال" �أن الذين تلقوا عقار نيفولوماب للجهاز
المناعي ويمثلون  36في المائة من المر�ضى بقوا
على قيد الحياة بعد م��رور ع��ام مقارنة ب �ـ 17في
المائة تلقوا عالجا كيميائيا� ،إ�ضافة �إل��ى ظهور
�آث��ار جانبية �أق��ل للمر�ضى ال��ذي��ن عولجوا بعقار
ال �ع�ل�اج ال �م �ن��اع��ي .ف��ال �ع�لاج ال�م�ن��اع��ي ي�ع�م��ل من
خ�لال تن�شيط الجهاز المناعي لتدمير الخاليا
ال���س��رط��ان�ي��ة .وت�ح�ظ��ى ال �ح��االت ال�م�ت�ق��دم��ة من
الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال��ر�أ���س وال��رق�ب��ة بن�سب نجاة
�ضعيفة جدا.

و�أ� �ش��ارت ب�ي��ان��ات �أول �ي��ة ل��درا��س��ة �أج��ري��ت ع�ل��ى 94
مري�ضا ف��ي مرحلة متقدمة م��ن ��س��رط��ان الكلى
�أن ال� �ع�ل�اج ال � �م� ��زدوج ل �ع �ق��اري "نيفولوماب"
و"�إيبيليموماب" �أدى �إل��ى خف�ض كبير في حجم
الأورام بن�سبة بلغت  40في المائة من المر�ضى.
واختفت �أي ب��وادر لل�سرطان ل��دى واح��د م��ن كل
ع���ش��رة م��ن ه � ��ؤالء ال�م��ر��ض��ى .وف��ي م�ق��اب��ل ذل��ك،
تقل�صت الأورام لدى المر�ضى الذين تلقوا العالج
الكيميائي المعتاد بواقع  5في المائة.ويكفي �أن
نعرف �أن نحو � 12أل��ف �شخ�ص ي�صابون ب�سرطان
الكلى في بريطانيا كل عام ،ويتوفى � 12شخ�صا في
المتو�سط من هذا المر�ض يومياً.
ترخيص "نيفولوماب"

ح �� �ص��ل ع �ق ��ار "نيفولوماب" ع �ل��ى ال�ت��رخ�ي����ص
الر�سمي فقط لعالج �سرطان الجلد ،و�أ�صبح �أحد
�أ�سرع الأدوي��ة التي يجري ترخي�صها لال�ستخدام
م��ن ج��ان��ب ه�ي�ئ��ة ال �خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
ف��ي بريطانيا بجانب ع�ق��ار �إيبيليموماب لعالج
ال�سرطان.

ويعمل "نيفولوماب" و"�إيبيليموماب" من خالل
اع�ت��را���ض الإ� �ش��ارات الكيميائية التي ت�ستخدمها
الأورام ال�سرطانية لإقناع الجهاز المناعي ب�أنها
ن�سيج �صحي.
�أك��د البروفي�سور كيفين هارينجتون م��ن معهد
�أب�ح��اث ال�سرطان وم�ست�شار م�ست�شفى مار�سدن
الملكي ف��ي ل�ن��دن �إن ع�ق��ار نيفولوماب يمكن �أن
يكون "طفرة" بالن�سبة للمر�ضى ال��ذي��ن يعانون
حاالت متقدمة من الر�أ�س والرقبة.
فبمجرد انت�شار �سرطان الر�أ�س والرقبة كان من
ال�صعب للغاية عالجه ،ولهذا ف�إنه نب�أ �سار ب�أن هذه
النتائج ت�شير حاليا �إل��ى �أن لدينا عالجا جديدا
يمكنه �أن يزيد فترة الحياة ب�شكل كبير.
قال البروفي�سور بول وركمان الرئي�س التنفيذي
لمعهد �أب�ح��اث ال�سرطان �إن "نيفولوماب" يمثل
واحدا من موجة جديدة للعالجات المناعية ،التي
ب��د�أ يت�ضح ت�أثيرها ف��ي ع�لاج ال�سرطان .ون��أم��ل
�أن تعمل الجهات الرقابية مع ال�شركة الم�صنعة
(لهذه العقاقير) لعدم ت�أخير توفيرها للمر�ضى
الذين لم يعد �أمامهم �أي خيارات لعالج فعال"
العدد ( - )50محرم 1438هـ
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سم العناكب يقضي على البكتريا
تو�صل باحثون في جامعة �أيرلندا الوطنية �إلى �إمكانية ا�ستخدام �س ّم العناكب للق�ضاء على �أنواع عدة من البكتيريا ،مثل بكتيريا "اي-
كوالي" .ففي �أيرلندا يعي�ش نحو  400نوع من العناكب في �أيرلندا وال ي�شكل �أي منها خطورة على الإن�سان ،وجميع هذه الأنواع غير �سامة،
وتحتوي على قيمة طبية.
�أكد مايكل دوجان من جامعة �أيرلندا � ّأن �س ّم العناكب يدمر البكتيريا ب�شكل فعال جدا ،ولكنه ال يدمر الخاليا الب�شرية ،وهذا الأمر مثير
لالهتمام من حيث الم�ضادات البكتيرية ،وال�ستخدامها المحتمل في مكافحة الجراثيم.
يعكف الباحث "دوجان" على درا�سة �سم العنكبوت وعزل عنا�صره ،لر�ؤية �إمكاناته ال�ستهداف الأورام ال�سرطانية وم�سبباتها ،فهناك نوع
�شائع من العناكب ُي�سمى الأرملة ال�سوداء الكاذبة تتعامل في الحقيقة مع الخاليا ال�سرطانية بطريقة تختلف عن تعاملها مع الخاليا
ال�سليمة .وقد فوجئ بوجود عنكبوت تق�ضي فعليا على �أنواع من البكتيريا ال�ضارة للب�شر دون �أن تلحق ال�ضرر بالخاليا.
من جانبها� ،أو�ضحت الدكتورة �آن ماري باور �أن هناك عدة حيوانات �أخ��رى يمكن ا�ستخدامها ،فقد �أج��رى بع�ض العلماء تجارب على
الرخويات .فالرخويات تلت�صق ب�أج�سام مختلفة وتقوم بذلك تحت الماء ،ولأنها تقوم بذلك ،يمكن �أن ت�صبح مادة لزجة في العمليات
الجراحية الجديدة ،التي �سيتم اعتمادها في ج�سم الإن�سان.
باحثون جامعة �أيرلندا الوطنية �أخ�ضعوا �سوائل بع�ض �أنواع القناديل والرخويات البحرية والإ�سفنج والأخطبوطات لالختبارات ،ور�صد
خ�صائ�صها الدوائية .ولم تقت�صر الدرا�سات التي قاموا بها على العناكب فح�سب
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يستطيع الحياة
لمدة  17يوم ًا دون تنفس
في مناطق مرتفعة من القطب ال�شمالي ،وتحت ال�صخور المتناثرة على طول الأنهار �شديدة البرودة
يعي�ش مخلوق ُيعرف با�سم "العقرب المزيف" ،وا�سمه علميا وايت�شرنز ازييا تيك�س ،وينتمي �إلى طائفة
العنكبوتيات .ورغم �ض�آلة حجمه ،ف�إن لديه مقدرة خارقة� ،إذ �إن بو�سعه البقاء على قيد الحياة تحت
الماء دون تنف�س لأكثر من �أ�سبوعين متوا�صلين.
يمثل "العقرب المزيف" نموذجاً متفرداً من "العنكبوتيات" ،فال يوجد بينها من ي�ستطيع البقاء لكل
هذه الفترة تحت الماء ب�شكل متوا�صل ،فبع�ضها ال ي�ستطيع الحياة دون تنف�س �سوى ب�ضع �ساعات �أو
عدة �أيام متوا�صلة .ويطلق على العقرب المزيف �أ�سم �آخر هو "عقرب الكتاب" وال يختلف كثيراً عن
�أنواع العناكب الأخرى التي ي�صل عددها �إلى �أكثر من  3000نوع من العناكب
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 14تريليون دوالر حصيلة التقنيات
الرقمية في 2030
من المتوقع �أن ت�سهم التقنيات الرقمية مثل
�إنترنت الأ�شياء (Internet of Timing (IOT
في �إ�ضافة  14تريليون دوالر لأكبر  20اقت�صادا
ف��ي العالم بحلول ع��ام  ،2030م��ا ي�ع��ادل خم�س
الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي ،ومع
ذل��ك يعاني ع��دي��د م��ن الم�ؤ�س�سات ف��ي ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا تحقيق كامل التحول الرقمي
ب�سبب ع��دم وج ��ود �سيا�سة تكنولوجية ق��وي��ة،
وع��دم ال �ق��درة على التغيير ،ف�ض ً
ال ع��ن نق�ص
مهارات تكنولوجيا المعلومات.
�أكدت "مايكرو�سوفت" اليوم التزامها مجدداً نحو
م�ساعدة ال�شرق الأو�سط وال�شركات الإفريقية
ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي م ��ن خ�ل�ال ه��ذا
الحدث الإعالمي ،وت�ضمن الحدث الذي جمع
خ�ب��راء لمناق�شة التحديات وال�ف��ر���ص المتاحة
لل�شركات لإتمام عملية التحول الرقمي ،تقديم
دورات ف��ي الأم��ن والحماية و�إن�ت��رن��ت الأ��ش�ي��اء،
واالبتكارات التي من �ش�أنها زيادة الإنتاجية مثل
تطبيقات �أوفي�س  365والحبر الرقمي.
�أكد ديني�س كليما�شيف مدير خدمات الم�ؤ�س�سات
لدى "مايكرو�سوفت" ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
�أن ال�شركات التقليدية تنتهج نف�س منهجيات
و�سلوكيات ال�شركات النا�شئة ،كما �أنها ال تمتلك
البنى التحتية التكنولوجية �أو نماذج الت�شغيل
لمواكبة ال�شركات التي تمتلك ه��ذه ال�ق��درات.
لذا ف�إن جوهر التحول الرقمي الناجح يبد�أ من
القيادة العليا ،فالتوجه الرقمي يجب �أن يتدفق
من كبار الم�س�ؤولين والمديرين وم��ن ثم �إلى
جميع �إدارات و�أع�ضاء المنظمة ،ويعد التوجه
ال�صحيح لل�شركات من �أهم العنا�صر التي تحقق
اال�ستفادة من الفر�ص الحقيقية التي يوفرها
التحول التكنولوجي .وت�شكل البيانات الكبيرة
حجرا �أ�سا�سيا في عملية التحول الرقمي لأنها
ت��وف��ر ال � ��ر�ؤى ال�ل�ازم ��ة الت �خ��اذ ق � ��رارات �أك �ث��ر

ا�ستنارة ،على �سبيل المثال تعمل البيانات التي
تتعلق ب�سلوك ال�ع�م�لاء على فتح ع��ال��م جديد
م��ن ال �ف��ر���ص ،ح�ي��ث ت�سهم ب�ط��ري�ق��ة ذك �ي��ة في
ت�صميم منتجات وخدمات جديدة تتنا�سب مع
�أذواق�ه��م ،كما ي�ساعد �إنترنت الأ�شياء المت�صلة
ب��أج�ه��زة ا�ست�شعار ف��ي تقديم نظرة م�ستقبلية
وا�ضحة لل�شركات ،على �سبيل المثال ت�ستطيع
توقع الأعطال التي ت�صيب �أنابيب الم�صانع قبل
وقوعها ،في حين تعمل من�صة �إنترنت الأ�شياء
الخا�صة بويندوز  ،10ال��ذي يتم ت�شغيله حالياً
على �أكثر من  400مليون جهاز حول العالم من
توليد نطاق وا�سع من الخدمات الذكية التي
ت�شمل ربط الأجهزة ببع�ضها بع�ضا� ،إ�ضافة �إلى
ربطها بالحو�سبة ال�سحابية مع �ضمان توفير
تحليالت "مايكرو�سوفت" المتقدمة.
وبالرغم من عرقلة المخاوف الأمنية واالرتفاع
الكبير للهجمات الإلكترونية من اكتمال اعتماد
التحول الرقمي لبع�ض ال�شركات ،ومع ذلك ف�إن
قطاع البنوك ما زال يت�صدر ال�ث��ورة الرقمية،
خا�صة ف��ي منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�إفريقيا،
حيث يطالب عمالء هذا القطاع ب�صورة م�ستمرة
ب��ال�خ��دم��ات الم�صرفية المبتكرة والمتنقلة،
وت�شير الإح�صائيات �إلى �أن  100في المائة من
البنوك المتو�سطة الحجم في ال�شرق الأو�سط
ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد لتبني التكنولوجيا المتنقلة،
بينما  65في المائة من البنوك قاموا باعتماد
التكنولوجيا ال�سحابية الخا�صة �أخيراً �أو ب�صدد
ن�شرها بالكامل في غ�ضون � 12شهراً،علماً ب�أن
مقدمي الحو�سبة ال�سحابية الموثوقة ينفقون
�أ��ض�ع��اف م��ا ينفقه �أي عمل �سحابي م��ن المال
في كل ما يتعلق ب�أنظمة الأمن والحماية ،وعلى
�سبيل المثال تنفق "مايكرو�سوفت" مليار دوالر
من �أج��ل تعزيز م�ستويات الأم��ن والحماية في
كل عام
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Staffing and Training

The Tax Administration will
need at average 1 staff for every
275 taxpayer, more or less based on
administration efficiency. At least
half of VAT staff can be expected
to spend most of their working
time in the field visiting taxpayer
premises for audits, advisory
visits, collection enforcement and
investigations. A massive training
effort will be needed to prepare
for VAT, intensive training on
management, supervision and
technical skills and field training
for the majority of staff.

Self-Assessment and
Sanctions

To be truly effective, the
administration of VAT must
be based on self-assessment,
where the taxpayers are totally
responsible for maintaining the
necessary business records to
complete their own declaration
and determine and pay their tax
liability. While this will require
some administrative adjustments
for some businesses, the majority
of smaller traders will not need to
register and can therefore avoid
the associated compliance costs
and recording keeping obligations
of a registered VAT taxpayer.
Self-assessment depends on
voluntary compliance that will
only be fostered if a deterrent
system of penalties and sanctions
exists and is applied consistently
and without bias. The system
of registration and identification
must be robust to ensure that only
registered VAT taxpayers issue
VAT invoices. The introduction
of the Finance Identification
Number (FIN) provides the
foundation for VAT taxpayer
identification, although a separate
VAT registration exercise will be
necessary as not all FIN holders
will be VAT taxpayers.

VAT Invoice

Under the most common VAT

form, the invoice is the cornerstone
to the system; traders will be
obliged to include mandatory
details within every invoice they
issue. Without an original invoice
or import/export declaration, a
taxpayer will be ineligible to claim
a VAT credit.

Filing

All exporters and only the
largest traders will normally be
required to file monthly. In the
case of exporters, this is to enable
them to receive prompt refunds,
and larger traders to ensure the
government’s cash-flow remains
even throughout the year and
to minimize the risk of taxpayer
default.
The remaining VAT
taxpayers will be required to file
every two months, with half filing
in odd-numbered months and
the balance in even-numbered
months.
The VAT declaration will be a
simple single-page form used for
concurrent filing and payment. All
declarations whether accompanied
by payment or not could normally
be filed electronically or through
approved bank branches with
the banks responsible to capture
the declaration data and transmit
it electronically to the Tax
Administration within 48 hours.
Additionally, electronic filing
and payment via the Internet
or through intermediaries like
accountants will be facilitated
and encouraged, and could be
compulsory for the largest traders.

Refunds

By its design, certain VAT
taxpayers will be eligible for
refunds, with an expectation
that up to 40 percent of gross
revenue will need to be refunded.
Exporters are the main targets
for refunds, but other traders on
occasion may require a refund. To
avoid excessive refunds, taxpayers
will normally be required to
carry-forward a credit balance

for six consecutive months (three
months for an exporter) before
being eligible for a refund.
Eligibility for further immediate
refunds will remain provided
the taxpayer continues to have
uninterrupted credit balances.
Appropriate safeguards and
checks are essential to limit refund
fraud and abuse, and a proper
budgetary mechanism must be in
place to fund the refunds. Visitors
and tourists will be eligible for
the refund of VAT on goods but
not services with a value greater
than a specified amount but the
administration of processing
claims can be outsourced to the
private sector.

Audit

The ongoing viability of selfassessment must be supported
by strong audit capabilities.
Approximately 25 to 30 percent
of all VAT taxpayers should be
audited annually, although the
typical audit will be short and
focused unless evidence warrants
further investigation. A sufficient
number of properly trained and
educated auditors are critical. In
the early period of implementation,
much of the auditor effort should
be devoted to advisory visits to
taxpayer premises to provide
education on their obligations.

IT Systems Support

The volume and frequency of
VAT administration necessitates
effective and reliable IT systems.
The system should be fully
integrated with Zakat and Income
Tax administration, and must cover
all tax administration functions.
The IT systems should provide this
capability and be able to support
both direct or indirect taxation.
Furthermore,
the
Customs
Department IT system must be
able to levy and assess VAT and
excises on imports, and provide
timely and accurate export and
import data for Tax Administration
matching against VAT returns
50 Issue- Muharram 1438H
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Editorial

Value-added Tax and

Excise Taxes
Administration

The options for administering value-added tax (VAT) and excises are: (1) create a new agency; (2) task the
Customs Department; or (3) task the Tax Administration.
A new agency is not supported for many reasons: A new agency will require recruitment of expertise, human
and material resources. Furthermore, it would require the taxpayer to deal with more than one tax agency.
Furthermore, the role of Customs should be limited to collecting VAT and excises on imported goods, verifying
exports, and coordinating with Tax Administration in regard to data but not for any domestic administration.
Given the nature of its core business, the Tax Administration is the most appropriate organization to be given
the responsibility for indirect tax administration, i.e. the administration of VAT and the excises. This new
responsibility will require the Tax Administration to do some internal reorganizational changes: Establishment
of a new VAT division at the Tax Administration Head Office, and a VAT unit at each branch office to administer
functions that are relatively new to the department, such as VAT audit and refund. Maximum utilization of
common service functional sections to support VAT is to take place, such as Taxpayer Services, Collection
Enforcement and IT Support servicing the administration of both direct and indirect taxes.
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Editorial

The Most
Appropriate
Organization to
Administer VAT
Given the nature of its core business, the
Tax Administration is the most appropriate
organization to be given the responsibility for
indirect tax administration, i.e. the administration
of VAT and the excises. This responsibility will
require the Tax Administration to do some
internal reorganizational changes, such as
establishment of a new VAT division at the Tax
Administration Head Office and a VAT unit at
each branch office to administer functions that
are relatively new to the organization, such as
VAT audit and refund. The common service
functional sections such as Taxpayer Services,
Collection Enforcement and IT Support servicing
the administration will support VAT and excises
as well as income tax and zakat
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